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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณประจาปี ๒๕๕๖

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้จะสาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณา อนุเคราะห์สถานที่สาหรับการศึกษาหา
ข้อมูล เพื่อการค้นคว้าข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ จาก อาจารย์ ไพฑูรย์ ขาวมาลา อาจารย์รัตนา
ขาวมาลา และคุ ณ กนก ขาวมาลา จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ ไทย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ม้วน ทรัพย์บุญ, อาจารย์สมพงษ์ ภู่อินทร์ และอาจารย์ณรงค์ สมประสงค์
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ที่ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
จนทาให้การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอน และขอบพระคุณ
คุณพ่อ คุณแม่ ญาติทุกๆ คนที่คอยเป็นกาลังใจ ให้โอกาส คอยส่งเสริมในการศึกษา และทาให้
สามารถดาเนินการงานลุล่วงไปได้ด้วยดี
คณะผู้วิจัย

หัวข้อวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
หน่วยงำน
ปี พ.ศ.

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ
จาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธีรพล ทรัพย์บุญ
นางสาวช่อเพชร จาปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒๕๕๖

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง
เรือสาปั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการ
สร้าง การใช้ประโยชน์ และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับเรือสาปั้น
และศึกษาความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ
สาปั้น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ช่วยใน การเผยแพร่ความรู้
เรื่อง วิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้า
ลาคลอง และเรือ
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเรือสาปั้น เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สร้างขึ้นใช้ระบบจอสัมผัส ในการเรียนรู้ โดยได้ทาการสร้าง ภาพเสมือนแบบสามมิติ ของเรือสาปั้น
ทั้ง ๔ ชนิ ด ได้แก่ เรื อสาปั้ นพาย เรือส าปั้นเพรียว เรือส าปั้นสวน และเรือส าปั้นจ้าง พร้อมทั้ง
ประกอบเสียงคาบรรยาย อธิบายภาพ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๔ เป็นคนอายุ ๘-๒๒ ปี มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๓๖ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง เรือสาปั้น มีจานวน ๕๐ คน ระบบมีประสิทธิภาพในนาเสนอโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น อยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด
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๒.๘๑ การตอกด้ายดิบ
๒.๘๒ ยาชันที่ได้จากธรรมชาติ
๒.๘๓ เหล็กขูด
๒.๘๔ เหล็กขูดชัน
๒.๘๕ ค้อนหัวแพะ
๒.๘๖ ค้อนไม้
๒.๘๗ ขันตอนการทาชันพอน
๒.๘๘ ขันตอนการทาชันนา
๒.๘๙ แผนภูมิ ขันตอนงานตอกหมันและยาชัน
๓.๑ แบบเรือสาปั้นพายสองมิติ
๓.๒ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติ
๓.๓ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านบน
๓.๔ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านล่าง
๓.๕ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านข้างซ้าย
๓.๖ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านข้างขวา

หน้า
๕๗
๕๘
๕๘
๕๙
๖๐
๖๓
๖๕
๖๗
๖๙
๗๒
๗๔
๗๖
๗๘
๘๐
๘๒
๘๓
๘๓
๘๔
๘๔
๘๖
๘๗
๘๗
๘๗
๘๘
๘๘
๙๐
๙๔
๙๔
๙๔
๙๕
๙๕
๙๕

ณ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพ

หน้า

๓.๗ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านหน้า
๓.๘ แบบเรือสาปั้นพายสามมิติด้านหลัง
๓.๙ แบบเรือสาปั้นเพรียวสองมิติ
๓.๑๐ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติ
๓.๑๑ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านบน
๓.๑๒ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านล่าง
๓.๑๓ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านข้างซ้าย
๓.๑๔ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านข้างขวา
๓.๑๕ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านหน้า
๓.๑๖ แบบเรือสาปั้นเพรียวสามมิติด้านหลัง
๓.๑๗ แบบเรือสาปั้นสวนสองมิติ
๓.๑๘ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติ
๓.๑๙ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านบน
๓.๒๐ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านล่าง
๓.๒๑ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านข้างซ้าย
๓.๒๒ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านข้างขวา
๓.๒๓ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านหน้า
๓.๒๔ แบบเรือสาปั้นสวนสามมิติด้านหลัง
๓.๒๕ แบบเรือสาปั้นจ้างสองมิติ
๓.๒๖ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติ
๓.๒๗ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านบน
๓.๒๘ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านล่าง
๓.๒๙ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านข้างซ้าย
๓.๓๐ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านข้างขวา
๓.๓๑ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านหน้า
๓.๓๒ แบบเรือสาปั้นจ้างสามมิติด้านหลัง
๓.๓๓ เรือสาปั้นทังสี่แบบ
๓.๓๔ เรือสาปั้นพายจาลองทาด้วยไม้
๓.๓๕ เรือสาปั้นเพรียวจาลองทาด้วยไม้
๓.๓๖ เรือสาปั้นสวนจาลองทาด้วยไม้
๓.๓๗ เรือสาปั้นจ้างจาลองทาด้วยไม้
๓.๓๘ หน้าแรกของโปรแกรม
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๑๐๔
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๑๐๖
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๘

ด

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพ

หน้า

๓.๓๙ หน้าเนือหาหลัก
๓.๔๐ หน้าข้อมูล ภูมิสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๔๑ หน้าข้อมูล ประวัติความเป็นมาของเรือไทย
๓.๔๒ หน้าข้อมูล เรือไทยภาคกลาง
๓.๔๓ หน้าข้อมูล เรือขุด
๓.๔๔ หน้าข้อมูล เรือต่อ
๓.๔๕ หน้าข้อมูล เรือสาปั้น
๓.๔๖ หน้าข้อมูล ประวัติเรือสาปั้น
๓.๔๗ หน้าข้อมูล ประวัติเรือสาปั้น
๓.๔๘ หน้าข้อมูล เรือสาปั้นพาย
๓.๔๙ หน้าข้อมูล เรือสาปั้นเพรียว
๓.๕๐ หน้าข้อมูล เรือสาปั้นสวน
๓.๕๑ หน้าข้อมูล เรือสาปั้นจ้าง
๓.๕๒ หน้าข้อมูล ไม้สาหรับต่อเรือ
๓.๕๓ หน้าข้อมูล การบารุงรักษา
๓.๕๔ หน้าข้อมูล ภาพเก่าในอดีต

๑๐๘
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๕
๑๑๖

๑

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศ มีภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าสายใหญ่ไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ แม่น้าป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออก และแม่น้าลพบุรี (ปัจจุบันเป็นคลองเมือง) ไหลผ่าน
ทางด้านทิศเหนือ แม่น้าสามสายนีไหลมาบรรจบกันโอบล้อมรอบพืนที่ของตัว เมืองของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงท้าให้มีลักษณะเป็นเกาะจึงท้าให้มีการปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้าทัง
สองฝั่งเป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ใน
อดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติเป็นจ้านวนมาก ซึ่งการคมนาคมในสมัย
นันใช้เรือเป็นส่วนใหญ่ในการติดต่อค้าขาย จึงท้าให้เกิดมีเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ไว้ส้าหรับขนส่งสินค้า
อันได้แก่ เรือส้าเภา และเรือก้าปั่น ส่งผลให้มีอู่ต่อเรือเกิดขึนตามจ้านวนมาก ในส่วนของประชาชน
ทั่ว ไป ต่ างก็ อาศั ย เรื อขนาดเล็ กไว้ส้ า หรับ สั ญจรไปมาหาสู่ แ ละท้ าการค้า ขายกัน ได้มี บันทึ กของ
บาทหลวงชาวฝรั่งเศสว่า “ในแม่น้าล้าคลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนไหนก็เจอแต่เรือแน่นขนัด
ไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกันได้หากไม่ช้านาญ ทังที่เรือแน่นขนัดจอแจเช่นนีก็ไม่ปรากฏว่า
เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่ง” นั่นหมายความว่า เรือมีความส้าคั ญอย่างยิ่งใน
การด้ารงชีวิตของประชาชนในสมัยนัน โดยเรือที่มีใช้กันในสมัยนัน แบ่งออกตามประเภทของการ
สร้างได้ ๒ ประเภท คือเรือขุด และเรือต่อ ซึ่งชื่อเรียกของเรือจะเรียกตามวัตถุประสงค์ในการใช้สอย
การขับเคลื่อนและขนาดที่แตกต่างกันออกไป ในส่ว นของภาคกลางได้แบ่งเรื อ เป็น ๓ ชนิดคือ
เรือพาย เรือแจว และเรือกลหรือเรือยนต์ ซึ่งในปัจจุบันองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องเรือยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย มีอยู่ในเฉพาะกลุ่มบุคคลที่สนใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัยเล็งเห็นความส้าคัญ ของเรือ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงด้าเนินการจัดท้าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะเผยแพร่ความรู้เรื่อง
เรือจ้าลองที่ใช้ใบพาย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท้าการวิจัยศึกษา ชนิดเรือพาย อันได้แก่ เรือส้าปั้น เป็นกรณีศึกษา
เพราะเนื่องจากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเรือชนิดนีเป็นจ้านวนมาก และปัจจุบันยังมีใช้งานกันอยู่

วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย
๑. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการสร้าง, การใช้ประโยชน์ และวิถี
ชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับกับ เรือส้าปั้น
๒. เพื่อ สร้ า งเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเผยแพร่ ความรู้ เรื่อ ง เรือส้ าปั้ น ในจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๓. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเรื่อง เรือส้ าปั้น ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
๑. สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เรือส้าปั้น เป็นแบบจอภาพสัมผัส
ท้าการติดตังใน สถาบันอยุธยาศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน ๑ เครื่อง
๒. ท้าการศึกษา เฉพาะเรื่อง เรือส้าปั้น ๔ ชนิด คือ เรือส้าปั้นจ้าง, เรือส้าปั้นสวน, เรือส้าปั้น
เพรียว และ เรือส้าปั้นพาย
๓. สร้างลักษณะโครงสร้างของเรือส้าปั้นเป็น แบบภาพ ๓ มิติ พร้อมเสียงค้าอธิบายประกอบ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เรือส้า ปั้น ให้กับ สถาบัน อยุธ ยา
ศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ได้อ งค์ค วามรู้ เกี่ย วกับ การสร้า ง การใช้ป ระโยชน์ และวิถีชีวิต ของชาวจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับ เรือส้าปั้น ท้าการเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
๑. ท้าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเรือส้าปั้น ๔ ชนิด คือ เรือส้าปั้นจ้าง,
เรือส้าปั้นสวน, เรือส้าปั้นเพรียว และ เรือส้าปั้นพาย
๒. ท้าการศึกษาการใช้โ ปรแกรมสร้างภาพแบบ ๓ มิติ และโปรแกรมการออกแบบ
หน้าจอภาพสัมผัส
๓. ท้าการสร้าง แบบจ้าลองเรือส้าปั้นจากไม้ เพื่อมาสร้างเรือส้าปั้นแบบ ๓ มิติ และท้าการ
บันทึกเสียงการบรรยายของขันตอนการสร้าง
๔. ทดลองใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาจุดบกพร่อง และท้าการแก้ไข
๕. ทดสอบประสิ ทธิภ าพของสื่ อ และความพึงพอใจในการใช้สื่ อโดยการวิเคราะห์ จาก
แบบสอบถาม
๖. เก็บข้อมูลผลการทดลอง เพือ่ วิเคราะห์ค่าทางสถิติ และประเมินผลการวิจัย
๗. สรุปผลการทดลอง
๘. น้าไปเผยแพร่และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
๙. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเบืองต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๐. สถานที่ท้าการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๓

นิยำมศัพท์เฉพำะ
เรือขุด หมายถึง เรือที่ส ร้างขึนโดยวิธีการขุด ถากท่อนซุงทังต้น ให้เป็นรูปร่างเรือตาม
ต้องการ เรือขุดที่สร้างขึนจะมีขนาดใหญ่และยาว เพื่อให้บรรทุกฝีพายได้จ้านวนมาก
เรือ ต่อ หมายถึง การน้าแผ่นกระดานมาต่อเป็นรูปเรือขึน เรือต่อประกอบด้วยกระดาน
กระดูกงู ซึ่งใช้ไม้หนากว่าแผ่นกระดานที่น้ามาประกอบเป็นตัวเรือ และมีความยาวตลอดไปจนถึงทวน
หัว และทวนท้าย ซึ่งจะเชิดขึนตามลั กษณะของเรือแต่ล ะชนิด กงเรือที่ว างอยู่บนกระดูกงูจะกาง
ออกมา แล้วก็เสริมกระดานต่อจากกระดูกงูเรียงขึนไปตามล้าดับ
เรือสำปั้น หมายถึง เรือที่จัดอยู่ในประเภทเรือต่อ เพราะใช้ไม้กระดาน ๓ แผ่นมาประกอบ
เข้าเป็นเรือ ได้แก่ ท้องเรือแผ่นหนึ่งแล้วเสริมต่อขึนมาข้างละแผ่น มีบังใบสองข้าง ท้ายเรือแบน กว้าง
สูงกว่าทางหัวเรือซึ่งมีลักษณะเดียวกัน มีเหล็กพืดคาดประกบท้าให้มั่นคงแข็งแรง
กำรตอกหมันและยำชัน หมายถึง กรรมวิธีที่น้าหมันซึ่งเป็นใยเส้นวัสดุที่มีความหยุ่นตัว มา
คลุกกับเสนและชันผสมน้ามันยางแล้วใช้ตอกอัดลงในแนวเรือแล้วจะสามารถป้องกันน้ารั่วเข้าเรือได้
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ หมายถึง การน้าความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
ทังนีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อที่ท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกัน
มา ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ใน
หมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถ วิธีการ เครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ปัญหาของการด้ารงชีวิตให้มีความสงบสุขของบุคคลในท้องถิ่นให้อยู่รอด

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย

.
.
.

ภำพ ๑.๑ กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย

๔

บทที่ ๒
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
๒.๑ ภูมิสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ครั้นก่อนเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา หรือ
อาณาจักรสยาม อาณาจักรกรุงศรีอ ยุธยา เป็นราชธานีตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๑๘๙๓ จนถึง วันที่ ๗
เมษายน ๒๓๑๐ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานีเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง ๔๑๗ ปี มี
พระมหากษัตริย์ปกครอง ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง สูญเสียเอกราชแก่พม่า ๒ ครั้ง ครั้ง
แรกในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชคืนมาได้ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ และเสีย
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐
ข้อความที่เกี่ยวกับการสถาปนาพระนครศรีอยุธยา ปรากฏในพระราชพงศาวดารดังนี้
“ศุภมัสดุ ศักราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก (พ.ศ. ๑๘๙๓) วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่่า เดือน ๕ เพลาเช้า ๓
นาฬิก า ๙ บาท สถาปนากรุ งพระนครศรี อยุธ ยา ชีพ่ อพราหมณ์ ให้ ฤ กษ์ตั้ง พิธีกลบบาตร ได้สั ง ข์
ทั กษิณาวรรตใต้ต้น หมัน ใบหนึ่ ง แล้ ว สร้างพระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทองค์ห นึ่ง สร้างพระที่นั่ง
ไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึ่ง สร้างพระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาทองค์หนึ่ง”

ภาพ ๒.๑ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
(ที่มา : http://www.adap.crma.ac.th )

โดยมี ต่ า นานการสร้ า งเมื อ งอยุ ธ ยา ซึ่ ง บั น ทึ ก ไว้ ใ นจดมายเหตุ ข อง วั น วลิ ต พ่ อ ค้ า ชาว
ฮอลันดาที่บันทึกค่าบอกเล่าของชาวเมืองอยุธยา ช่วงสมัยพระเจ้าปราสาททองว่า พระเจ้าอู่ทองเป็น
โอรสของจักรพรรดิจีนที่ถูกเนรเทศมาเพราะก่อกรรมท่าชั่วไว้ มาก และต่อมาได้ทรงทราบข่าวเรื่อง
เกาะ เกาะหนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะจะ เป็นที่ตั้งเมือง แต่กลับไม่มีคนอยู่อาศัย พระเจ้า
อู่ทองได้พบกับพระฤาษีองค์หนึ่ง ฤาษีได้ทูลพระองค์ว่า เดิมทีมีเมืองชื่อ อโยธยา ที่เมืองแห่งนี้มีหนอง
น้่าซึ่งเป็นที่อาศัยของมังกรดุร้ายตัวหนึ่ง ตามต่านานว่าเป็น ต่าบลหนองโสน หรือ บึงพระราม จังหวัด

๕

พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ที่เรียกว่าหนองโสนก็เพราะว่ามี ต้นโสน ขึ้นอยู่มาก เต็มหนอง ดอกของ
ต้นโสนมีประโยชน์ใช้ท่าอาหารได้หลายชนิด ซึ่งเมื่อมังกรโกรธ หรือถูกรบกวนก็จะพ่นน้่าลายพิษ
ออกมาฆ่าชาวเมืองตายหมดเมือง วิธีที่จะฆ่ามังกรได้พระเจ้าอู่ทองต้องไขปัญหาของฤาษีทั้งสามข้อให้
ได้ เมื่อพระเจ้าอู่ทองแก้ไขปัญหาของฤาษีได้ครบ ฤาษีก็บอกวิธีฆ่ามังกร โดยต้องหาฤาษีที่รูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับฤาษีองค์นี้แล้วโยนลงไปให้มังกรใน หนองโสนนั้น แต่พระเจ้าอู่ทองสืบหาฤาษีที่มี
รูปร่างคล้ายกันอย่างที่ว่าไม่ได้ พระองค์จึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ แล้วเสด็จ ออกไปยังปากหนอง
(ที่มังกรอาศัยอยู่) กับพระฤาษี แล้วเหวี่ยงพระฤาษีลงไปในสระ จากนั้นมังกรก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีก เมือง
ทั้งเมืองก็ปลอดจากโรคระบาด ต่อจากนั้นพระเจ้าอู่ทองก็เริ่มบูรณะเมืองที่บริเวณหนองโสนนี้ในวันขึ้น
ห้าค่่าเดือนสี่ปีขาล แล้วเรียกเมืองนี้ว่า อยุธยา ทั้งหมดนี้เป็นเพียงต่านานที่กล่าวถึงมูลเหตุการณ์สร้าง
เมือง และจากค่าให้การชาวกรุงเก่า บันทึกว่า พระเจ้า อู่ทองสร้างพระนครที่ ต่าบลหนองโสน แล้ว
ตั้ง นามพระนครว่า “กรุ ง เทพมหานครบวรทวาราวดี ศ รี อ ยุ ธ ยา มหาดิ ล กบวรรั ต นราชบุ รี ร มย์ ”
พระองค์ทรงรับบรมราชาภิเษกจากพราหมณ์ตามราชประเพณี อยู่มาบรรดาสมณพราหมณาจารย์และ
เสนาพฤฒามาตย์ พร้ อ มประชาราษฎร เห็ นว่ าพระเจ้ าอู่ ทองได้ค รอบครอง ราชสมบั ติตั้ งอยู่ ใ น
ทศพิธราชธรรม ทรงท่านุบ่ารุงให้บรรดาคนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันจึงพร้อมใจกันถวายพระนาม
ใหม่ ว่ า “พระเจ้ า รามาธิ บ ดี ศ รี สุ ริ ย ปทุ ม สุ ริ ย วงศ์ พระเจ้ า กรุ ง เทพมหานครบวรทวาราวดี ”
ส่วนราชธานีที่สร้างขึ้นนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามว่า พระนครศรีอยุธยา หรือ กรุงศรีอยุธยา

ภาพ ๒.๒ วัน วลิต พ่อค้าชาวฮอลันดา
(ที่มา : http://www.magazineonline4.com/en/site/magazine/detail/16#2)

ในหนังสือค่าให้การชาวกรุงเก่าระบุข้อความว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจะทรงสร้างกรุงศรี
อยุธยานั้น ทรงตั้งพระสัตยาธิษ ฐานว่าพระองค์จะเสี่ยงพระบารมีขว้างพระแสงขรรค์ ของพระองค์ไป
ถ้าพระแสงขรรค์นั้นตกลงปักอยู่ในที่ใด พระองค์จะสร้างพระนครตั้งปราสาทราชวังลงในที่พระแสง
ขรรค์ตกลงปักอยู่นั้น ปรากฏว่าพระแสงขรรค์ได้ปักลงที่ต่าบลหนองโสน พระองค์จึงทรงสร้างพระนคร
ที่ต่าบลหนองโสน ปัจจุบันคือ บึงพระราม หรือเรียกว่า บึงชีขัน มีเนื้อที่ ๒๗๔ ไร่
บึงพระรามเป็นหนองน้่าขนาดใหญ่อยู่ตอนกลางของเกาะกรุงศรีอยุธยา ด้านตะวันออกติดกับ
วัดมหาธาตุ วัดส่าคัญของพระนคร และวัดราชบูรณะ ด้านตะวันตกติดกับวัดพระราม และวัดพระ
ศรีสรรเพชญ์ ในพระบรมมหาราชวังมีปูชนียสถานที่ส่าคัญอยู่ ๒ แห่ง คือ

๖

ภาพ ๒.๓ บึงพระราม
(ที่มา : http://www.flickr.com/photos/31710071@N07/3334468047/)

๑. พระที่นั่งเย็น ตั้งอยู่ที่ หน้าวัดพระรามไปทางทิศตะวันออก ที่เห็นอยู่ทกวันนี้ เป็นของ
สร้างขึ้น ใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามรากฐานเดิม ซึ่งของเดิมเป็นตึกของพระราชาคณะผู้ ครองวัด
พระราม หรืออาจเป็นพระที่นั่งส่าหรับประทับทอดพระเนตรเรือ ซึ่งอาจจะโปรดเกล้าฯ ให้มีประชุม
เล่นสักวาคราวนักขัตฤกษ์ ฤดูน้่าก็ได้

ภาพ ๒.๔ พระที่นั่งเย็น
(ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566953083357857&set=a)

๒. อยุธยามหาปราสาท มีลักษณะเป็นปราสาททรงยอด ๓ องค์ ติดกันด้านหน้า มีบันได
ด้านหลังเป็นคูหาตัน ด้านข้างเป็นคูหาติดต่อกับปราสาทองค์ริม ทั้งสองมีบันได ๓ ขั้น ปราสาททั้งสาม
องค์ตั้งอยู่บนฐานย่อไม้สิบสองจากระดับสูง ๐.๓๕ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็กผนังก่ออิฐ
ถือปู นเรี ยบลายประดับต่างๆ ท่าด้วยปูนซีเมนต์ทรายละเอียดประดับกระจกและปิดทอง ภายใน
ปราสาทมีแท่นฐานท่าด้วยหินอ่อน ส่าหรับรองรับพระบรมรูปจ่าลองของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) องค์พระราชาอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้บนแท่นสูง เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ และอดีตบูรพกษัตริย์อีก ๕ พระองค์
ต่ า นานกรุ ง เก่ า โดยพระยาโบราณราชธานิ น ทร์ เล่ า ถึ ง สถานภาพของเมื อ งครั้ ง ต้ น
รัตนโกสินทร์ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้มีผู้รักษากรุง ยก “กรุงเก่า” เป็น
เมืองจัตวา

๗

ภาพ ๒.๕ อยุธยามหาปราสาท
(ที่มา : https://th.foursquare.com/)

สมัยราชกาลที่ ๔ โปรดให้มีทั้งผู้ส่ าเร็จราชการกรุงเก่า และผู้รักษากรุง หลังจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการ ปกครองทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมือง
ที่อยู่ใกล้ เคียงกัน ๓-๔ เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ.
๒๔๓๘ ทรงโปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้ว ยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา
อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี

ภาพ ๒.๖ พระยาโบราณราชธานินทร์
(ที่มา : http://social084.wordpress.com/2012/12/03/13/)

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี
รวมเมืองพระพุทธบาทเข้ากับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เปลี่ยน
ชื่อจาก “มณฑลกรุ งเก่า ” เป็ น “มณฑลอยุธ ยา” ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธ ยามีผ ลให้อยุธ ยามี
ความส่าคัญทางการบริหารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการ
พัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลั งการ

๘

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน
ตามรายงานของพระยาโบราณราชธานินทร์นั้นว่า ต่าบลหนองโสน อยู่ตรงแผ่นดินแหลมแห่ง
แม่น้่าลพบุรี มีแม่น้่าล้อมทั้งสามด้าน คือ ด้านเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันตก แม่น้่าทั้งสามนี้ได้แก่
แม่น้่าลพบุรี แม่น้่าเจ้าพระยา และแม่น้่าป่าสัก

ภาพ ๒.๗ ป้อมเพชร
(ที่มา http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201407/28/497659d8c.jpg)

ส่วนทางด้านตะวันออกมีคูแยกจากแม่น้่าลพบุรีตั้งแต่ต่าบลหัวรอ ไปบรรจบแม่น้่าบางกะจะ
ที่ปอ้ มเพชร เรียกว่า คูขื่อหน้า ทางด้านตะวันออกนี้เองมีร่องรอยของเมืองเดิม เรียก เมืองอโยธยา อยู่
ตรงบริเวณอันเป็นที่ตั้ง วัดสมณะโกศ วัดกุฎีดาว และวัดอโยธยา อยุธยานั้นเปรียบเหมือนเกาะน้อย
ลอยอยู่ในมหาสมุทร คนทั่วไปเรียกตัวเมืองอยุธยาว่า เกาะเมือง สัณฐานคล้ายเรือส่า เภา ทิศเหนือ
และทิศใต้เป็นด้านยาวของตัวเมือง ด้านกว้างตอนหัวส่าเภาอยู่ทางทิศตะวันออก ด้านกว้างข้างท้าย
ส่าเภาอยู่ทิศตะวันตก รับกับค่าบรรยายว่าด้วยแผนที่กรุงศรีอยุธยาตามต่าราในหอหลวง “จะกล่าวถึง
กรุงศรีอยุธยาท่านสาบสันซ่างมาแต่ปางก่อน รูปนั้นดุจส่าเภานาวา มีคงคาล้อมรอบเป็นคูพระนคร”
เอกสารค่าให้การขุนหลวงหาวัด บรรยายภาพของกรุงศรีอยุธยาให้เห็นอย่างละเอียดแสดงถึงการขุดคู
คลองเชื่อมโยงชุมชนถนนในหัวเมืองสัมพันธ์กับแม่น้่าใหญ่รอบเมือง ชาวต่างประเทศสมัยนั้นกล่าวถึง
กรุงศรีอยุธยาว่าเป็น เวนีซตะวันออก และมีหลักฐานว่าก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างเมืองขึ้นที่ ต่าบล
หนองโสน บริเวณนี้เคยมีผู้คนอาศัยมาก่อนแล้ว
วัดส่าคัญอย่างวัดมเหยงค์ วัดอโยธยา และวัด
ใหญ่ชัยมงคล ล้วนเป็นวัดเก่าที่มีมาก่อนสร้างกรุงศรี อยุธยาทั้งสิ้น โดยเฉพาะที่วัดพนัญเชิง วัดที่
ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่แบบอู่ทอง พงศาวดารเก่าระบุว่า สร้างขึ้นก่อน
การสร้างพระนครศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี วัดเหล่านี้ ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งตะวันออกของแม่น้่าป่าสัก นอก
เกาะเมืองอยุธยาที่มีการขุดพบคูเมืองเก่า
มีเอกสารบันทึกจดหมายเหตุ และแผนที่ที่ท่าขึ้นโดยชาวต่างชาติ ในสมัยอยุธยา ได้กล่าวถึง
ลักษณะภูมิศาสตร์ แผนผัง ภาพสัณฐานของกรุงศรีอยุธยาครั้งเป็นราชธานี อันได้แก่

๙

ภาพ ๒.๘ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร
(ที่มา : http://rum-zoms.blogspot.com/2013/06/blog-post_3.html)

แผนที่ของชาวยุโรปแผ่นแรกที่สะกดชื่อสยามอย่าง ถูกต้อง “Siam” คือแผนที่อุษาคเนย์ฉบับ
ตัวเขียน ขนาด ๓๗ x ๕๖ เซนติเมตร โดยนักเขียนแผนที่นิรนาม เขียนในราวปี พ.ศ. ๒๐๗๘ ตรงกับ
ต้น รั ชสมัยสมเด็จ พระไชยราชาธิร าช ส่ว นชื่อ “สยาม”สะกด Syam ปรากฏครั้งแรกในแผนที่
อุษาคเนย์ฉบับพิมพ์ ขนาด ๓๙ x ๒๘ เซนติเมตร เขียนโดยจิอาโกโม กัสตัลดิ นักเขียนแผนที่ชาว
อิตาลี พิมพ์ที่กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี เป็นแผนที่ฉบับพิมพ์แผ่นแรกสุดที่ระบุชื่อแม่น้่าเจ้าพระยา และ
ชื่อกรุ ง ศรี อยุ ธ ยาที่ใ กล้ เคี ย งกับ ชื่อเรีย กจริง แผนที่ ปรากฏครั้ง แรกในหนังสื อบันทึก การเดินทาง
Delle Navigationi et Viaggi จัดพิมพ์โดยจิโอวันนี บัตติสตา รามูชิโย ที่กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี ใน
ปี พ.ศ. ๒๐๙๗ ตรงกับต้นรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ภาพ ๒.๙ แผนที่อุษาคเนย์ฉบับตัวพิมพ์
(ที่มา : http://www.raremaps.com/maps/medium/11669.jpg)

แผนที่เอเชีย ขนาด ๗๗ x ๑๑๑ เซนติเมตร เป็นแผนที่ ที่ระบุชื่อกรุงศรีอยุธยาว่า โอเดีย
(Odia) เป็นครั้งแรกของการเขียนชื่อราชธานีอย่างถูกต้องในแผนที่ยุโรป โดยนักเขียนแผนที่นิรนาม
เขียนในราวปี พ.ศ. ๒๐๘๓ ตรงกับกลางรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช เพราะหลักฐานก่อนหน้านี้
เขียนชื่อราชธานีที่แผลงจากค่าอาหรับ ชะหริเนาว์ ตามแบบพ่อค้าชาวเปอร์เซีย หรือ สยาม ตามแบบ
ชาวจีนหรือชาวมลายู นอกจากนี้ ฟืร์เนา เมนดืช ปินตู นักผจญภัยชาวโปรตุเกสที่เข้ามายังสยามใน
แผ่ นดิน สมเด็จพระไชยราชาธิราชยังได้เรียกกรุงศรีอยุธยาว่า โอเดีย เช่นกัน แผนที่เอเชียแผ่ นนี้
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุด Herzog August-Bibliothek เมืองโวลเฟินบึทเทล ประเทศเยอรมนี

๑๐

นักเขียนแผนที่ชาวยุโรปในสมัยโบราณเขียนชื่อ กรุงศรีอยุธยาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและความสามารถในการถ่ายทอดเสียงของชาวพื้นเมือง ตลอดจน
ภาษาของแต่ละชาติที่เขียนแผนที่ ดังนั้นแผนที่บางแผ่นจึงเขียนชื่อกรุงศรีอยุธยาว่า ยูเดีย โอเดีย หรือ
อโยเธีย ส่วนรูปแบบของชื่อก็ได้ผ่านพัฒนาการหลายขั้นตอน โดยเปลี่ยนจากชื่อที่แผลงจากอาหรับ
เช่น ชิแอร์โน หรือ เซเรแน มาเป็น เสียน หรือ เสียม และ อโยเธีย หรือ ยุธยา ซึ่งใกล้เคียงกับชื่อเรียก
ที่ถูกต้องของกรุงศรีอยุธยา
แผนที่ Iudea เป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นภาพเขียนสีน้่ามัน ถูกเก็บรักษาไว้
ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แผนที่ชิ้นนี้วาดขึ้นในช่วงที่สถานที่ส่าคัญต่างๆ ยังอยู่ครบ
สมบูรณ์ จิตรกรให้มุมมองที่แปลกตา เป็นภาพมุมกว้าง ท่าให้เห็นหน้าตากรุงศรีอยุธยาอย่างแจ่มชัดว่า
มีสภาพเป็นเกาะเมืองล้อมรอบด้วยก่าแพงอิฐ เทือกเขา แม่น้่า ลักษณะอาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม
ความวิจิตรโอฬารของพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนถนนหนทางที่ปูด้วยศิลา และคูคลองที่เชื่อมโยง
ต่อกันดุจตาข่าย จนถูกขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” ภาพนี้วาดโดย โจฮานส์ วิงบูนส์ จิตรกร
ฮอลันดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๖ หรือ ค.ศ. ๑๖๖๓ ตรงกับสมัยพระนารายณ์ แต่ข้อมูลใหม่ในปัจจุบัน
กล่าวว่า บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา(VOC) ได้ว่าจ้างให้วิงบูนส์เขียนภาพสีน้่ามันของเมืองท่า
ส่าคัญ ๑๐ แห่งในเอเชีย ซึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในนั้น วิงบูนส์ส่งมอบภาพชุดนี้ให้กับบริษัท ในปี
พ.ศ. ๒๒๐๖ หรือ ค.ศ. ๑๖๖๓ เพื่อน่าไปประดับไว้ที่ ห้องประชุม East India House ส่านักงานใหญ่
ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม

ภาพ ๒.๑๐ แผนที่ Iudea กรุงศรีอยุธยา สมัยพระนารายณ์
(ที่มา : http://www.historytoday.com/sites/default/files/voc_iudea.jpg)

เอกสารของ นิโกลาส์ แชรแวส นักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ติดตามคณะเผยแผ่ศาสนาเข้ามาใน
สยามเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๔ - พ.ศ.๒๒๒๙ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า
“พื้นดิน นั้นลุ่ มๆ ดอนๆ เป็นเหตุให้น้่าท่วมถึงในที่ลางแห่ง แม่น้่าใหญ่ติดชายก่าแพงด้าน
เหนือ ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก แล้วไหลผ่านเข้าในเมือง เป็นทางน้่าสามสายตลอดหัวเมือง
ท้ายเมือง กลายเป็นเมืองเวนิส ขึ้นอีกแห่ง อาจจะกล่าวได้ว่าสถานที่ตั้งนี้จะอ่านวยประโยชน์ให้อีก
มาก ถ้าไม่มุ่งแต่จะก่ อสร้างอาคารบ้านเรือนให้งดงามถึงเท่านี้ แล้วละเลยการปรับปรุงทางน้่าเสีย
เพราะล่าคลองอันเป็นทางแยกของแม่น้่าสายที่ล้อมรอบตัวเมืองอยู่นั้น มีความกว้างและเป็นเส้นตรง
มาก และมีความลึกพอที่จะรับ เรือใหญ่ๆ ได้ เมืองนี้แบ่งออกเป็นเขตและถนนตามแบบยุโรป ชาว

๑๑

ยุโรปเรียกเขตต่างๆ เหล่านี้ว่าค่าย แต่คนสยามเขาเรียกว่าบ้าน เขตที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินนั้น
เป็นแห่งที่งดงามกว่าเขตอื่นๆ เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีทางเดินเที่ยวสายใหญ่ บ้านเรือนพวก
ขุนนางและวัดล้อมรอบ

ภาพ ๒.๑๑ แม่น้าสามสายบริเวณหน้าป้อมเพชร
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=886711)

พระราชวังนั้นสร้างขึ้นทางทิศเหนือของตัวเมือง เขตอื่นในเมืองแบ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาว
ต่างประเทศ มีคนชาติจีน แขกมัวร์และชาวยุโรปเล็กน้อย มีตึกก่ออิฐถือปูนเหมือนกัน มีถนนผ่านเข้า
ในเขตทั้งสาย มีผู้คนอยู่หนาแน่นและเป็นสะพานด่าเนินการค้าที่ใหญ่ๆ เรือทั้งหลายก็มาจอดเทียบท่า
ที่ตรงนี้ เพราะแม่น้่า ตอนนี้ เว้าเข้ามาเป็นอ่างใหญ่เหมาะส่าหรับเทียบเรือ และก่าลังท่าท่าเทียบเรือ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน
เขตที่สาม เป็นเขตที่อยู่ของคนพื้นเมือง อันเป็นเขตใหญ่ที่สุด มีช่างฝีมือเป็นอันมาก ตามถนน
สายใหญ่มีร้านค้าเต็มไปทั้งสองข้างทาง และมีสถานที่ใหญ่เปิดเป็นตลาดด้วยหลายแห่ง ตลาดเหล่านี้
ติดทุกวันทั้งเย็นทั้งเช้า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา, ไข่, ผลไม้, ผักและสิ่งอื่นๆ อีกเป็นอันมาก แต่ไม่เห็น
มีเนื้อขายกันเลย ถนนส่วนใหญ่มีต้นไม้งามๆ รายเรียงทั้งสองฟากทาง นับว่าให้คุณประโยชน์แก่ผู้
สัญจรไปมามาก เพราะว่าท่าให้ ร่ มรื่นอยู่ตลอดวัน ลางสายปูอิฐ ลางสายก็ไม่ได้ปู โดยที่เมืองนี้มี
ล่าคลองตัดผ่านเป็นอันมาก จึงจ่าเป็นต้องใช้สะพาน มีสะพานโค้งก่ออิฐถือปูน ๕-๖ แห่ง งดงามและ
แข็งแรงพอใช้ แต่ที่บางแห่งเป็นสะพานไม้ไผ่ แคบมากและไม่ค่อยแข็งแรงนัก”
เอกสารของ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ส่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
เมื่อพ.ศ. ๒๒๓๐ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวว่า
“ลักษณะเมืองสยาม โดยอาศัยล่าน้่าที่คนสยามเรียกว่า คลอง นี้เอง ไม่เพียงแต่จะท่าให้เมือง
สยามกลายเป็นเกาะไปเท่านั้น หากแต่ว่าตั้งอยู่ท่ามกลางเกาะหลายเกาะด้วยกัน อันท่าให้ที่ตั้งเมืองมี
ลักษณะแปลกมาก ละติจูดที่ตั้งกรุงนั้น ตามค่าบาทหลวงคณะเยซูอิต ชื่อหลวงพ่อโธมัส ว่าตั้งอยู่ ณ
๑๔ องศา ๒๐ ลิปดา ๔๐ พิลิปดา และลองติจูด ๑๒๐ องศา ๓๐ ลิปดา มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆ ถุง
ยาม ปากถุงอยู่ทางทิศตะวันตกล่าแม่น้่าใหญ่บรรจบกับล่าคลองหลายสายซึ่งแล่นวงรอบกรุงนั้นตรง
ด้านเหนือ และแยกลงไปทางด้านใต้เป็นหลายแพรกด้วยกัน พระบรมมหาราชวังนั้นตั้งอยู่ทางด้าน
เหนือ บนล่าคลองที่เป็นคู พระมหานครทางด้านตะวันออกมีทางเดินข้ามอยู่แห่งเดียว คล้ายคอคอด
ซึ่งจะออกจากพระนครได้โดยไม่ต้องข้ามล่าน้่าตัวนครนั้นกว้างขวางมาก ด้วยมีก่าแพงล้อมรอบตัว
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เกาะ แต่เนื้อที่ภายในก่าแพงพระมหานครนั้นมีผู้คนอยู่ประมาณ ๑ ใน ๖ ส่วนเท่านั้น อันหมายถึง
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ นอกนั้นรกเป็นป่าชั่ว แต่มีวัดเท่านั้นเป็นความจริงที่ว่าทางเขตด้าน
ชานพระมหานคร ซึ่งมีชาวต่างประเทศตั้งภูมิล่าเนาอยู่นั้น ท่าให้เพิ่มจ่านวนพลเมืองขึ้นอีกเป็นอันมาก
ถนน(ในหมู่บ้านชาวต่างประเทศ) กว้างและเป็นเส้นตรง ในที่ลางแห่ง ก็ปลูกต้นไม้และปูถนนด้วยแผ่น
อิฐตะแคง ถนนส่วนใหญ่มักมีล่าคลองควบขนานเป็นเส้นตรงไปด้วย จึงท่าให้เปรียบเมืองสยามได้กับ
เมืองเวนิส ตามคลองหลอดนั้นมีสะพานเรือเล็กๆ ไม่สู้มั่นคงนัก ทอดข้ามเป็นอันมาก ลางแห่งก็มี
สะพานก่ออิฐถือปูน สูงมากและฝีมือหยาบเต็มที”

ภาพ ๒.๑๒ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส
(ที่มา : http://www.songkran.eu/Das-alte-Siam-in-Zeichnungen-u-.--Bildern-I.htm)

เอกสารของหมอ เอนเยลเบิร์ต แกมเฟอร์ ชาวเยอรมัน เป็นหมอประจ่าคณะทูตของ
เนเธอร์แลนด์ เดินทางมาพร้อมกับคณะทูตจากเมืองบาตาเวียในเกาะชวา จะไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
เจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศนั้นได้แวะเข้ามายังประเทศสยาม เพื่อการถวายพระราชสาสน์ของ
ราชทูต ณ กรุงศรีอยุธยาด้วย คณะทูตได้เดินทางมาถึงโรงสินค้าของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ทางใต้ของ
วัดพนัญเชิง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๒๓๓ ได้เล่าถึงสภาพกรุงศรีอยุธยาตามการสังเกตของเขา
กล่าวว่า
“อยุธยานี้เป็นราชธานีและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินสยาม เป็นที่ต่าซึ่งแม่น้่าล้อมเป็น
เกาะ เกาะที่กรุงตั้งอยู่นี้มีสัณฐานดังฝ่าเท้า ซึ่งส้นหันไปทางเบื้องทิศตะวันตก ยาวโดยรอบราวสองไมล์
เยอรมัน (ไมล์เยอรมัน เท่ากับ ๑,๘๕๒ เมตร หรือ ๑.๘๕๒ กิโลเมตร) พื้นที่เท่าที่มองเห็น ได้ดูแบน
ราบและลุ่ม มีคลองขุดจากแม่น้่าตัดกันหลายสาย ท่าให้เกิดเป็นเกาะและที่เหลี่ยมเล็กๆ เป็นอันมาก
ถึงกับว่าไปไหนไกลโดยไม่ใช้เรือไม่ได้ ตัวเมืองมีก่าแพงอิฐล้อมรอบ ทางด้านใต้และด้านเหนือสูงราว
๔ ฟาทมกึ่ง (๑ ฟาทม เท่ากับ ๖ ฟุต) มีเชิงเทินและหอรบแน่นหนาแข็งแรง แต่ด้านอื่นๆ นอกนั้นต่่า
ช่ารุ ดทรุ มโทรม ขาดการท่านุบ่ ารุง ก่าแพงเมืองนี้มีประตูเล็กๆ เปิดออกแม่น้่าหลายแห่ง ภายใน
ก่าแพงมีเชิงเทินส่ าหรั บ วางปืน ใหญ่ห่างกันเป็นระยะๆ ตอนท้ายกรุงนอกจากจะมี ป้อมเล็ กๆ ยื่น
ออกมาจากก่าแพงแล้ว ยังท่าเป็นป้อมใหญ่ยื่นลงไปในน้่า ซึ่งมีปืนใหญ่ตั้งจุกช่องไว้ส่าหรับป้องกันเรือ
ที่จะแล่นเข้ามา อนึ่ง เพื่อกันน้่ามิให้ไหลเซาะก่าแพงเมือง มีมูลดินสร้างขึ้นไว้หลายแห่ง มีคลองใหญ่
ขุดจากแม่น้่าผ่านเข้าไปในเมือง จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกบ้าง จากทิศเหนือไปทิศใต้ บ้าง และ
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ยังมีคลองเล็กๆ น้อยๆ ซอยจากคลองใหญ่อีกเป็นอันมาก เรืออาจแล่นจากแม่น้่าเข้าไปในเมืองและ
จอดเทียบท่าพระราชวังและต่าหนักส่าคัญๆ ได้ ถนนก็แล่นเป็นสายตรงขนานไปตามล่าคลอง บางสาย
ใหญ่พอดู แต่ส่วนมากทีเดียวนั้นแคบ พูดโดยทั่วไปแล้ว เลวและสกปรกทุกสาย ลางสายในเวลาหน้า
น้่า น้่าท่วมเสียอีกด้วย
ว่าถึงความกว้างขวางใหญ่โตของกรุงเล่า ก็ไม่สู้จะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ลาง
ตอนผู้คนเบาบางเต็มที อาทิ ทางแถบตะวันตกโดยเหตุที่อยู่ไกล และทางแถบใต้ เพราะเหตุว่าเป็น
ปลั กเป็ นหนอง ชาวบ้ านต้องอาศัยไม้กระดานพาดเดินหรือท่าสะพานใช้อย่ างลวกๆ ทั้งนี้ท่าให้ ที่
เหล่านั้นรกร้างว่างเปล่าเสียมาก ส่วนถัดถนนเข้าไปหลายแห่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ รกไปด้วยผัก
หญ้า ละเมาะไม้ ขึ้น สุ ม กัน เป็ น ป่ า ถนนสายแรกที่พ บเมื่อ ตอนเข้าไปในเมือ งคื อสายที่แ ล่ น ไปทาง
ตะวันตกตามคุ้งก่าแพงเมืองมีบ้านเรือนอย่างดีที่สุด ลางแห่งเดิมเป็นบ้านคนอังกฤษ วิลันดาและ
ฝรั่งเศส บ้านพักของฟอลคอนก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วย ถนนสายกลางซึ่งแล่นเหนือขึ้นไปยังพระราชวังนั้น
มีผู้คนอยู่คับคั่งที่สุด แน่นขนัดไปด้วยร้านค้า ร้านช่างศิลปะ และหัตถกรรมต่างๆ ถนนสองสายนี้มี
บ้านคนจีน ฮินดูสถาน และมัวร์อยู่กว่าร้อยหลัง สร้างด้วยหินรูปทรงเหมือนๆ กัน ขนาดเล็กมาก ยาว
ราวแปดเพซ ( ๑ เพซ เท่ากับ ๓๐-๖๐ นิ้วฟุต) กว้างสี่เพซ มีสองชั้น ถนนสายอื่นนอกจากนี้มีคนอยู่
น้อย ร้านโรงในเมืองเตี้ย และเป็นแบบธรรมดาๆ ดาดๆ แต่ว่าตั้งอยู่เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวตรง
อย่างแนวถนน คลองอัน มีอยู่อย่างมากมายนั้น ท่าให้มีสะพานข้ามมากเหลือหลาย ที่ข้ามคลองใหญ่
มักสร้างด้วยหินมีราวสะพานก่อด้วยหินเหมือนกัน แต่เพราะที่เหล่านี้ไม่ใช้รถหรือเกวียน จึงสร้างขึ้นไว้
แคบๆ ตัวสะพานยาวราวแปดสิบเพซ ตรงกลางโค้งขึ้นไปสูง แต่สะพานข้ามคลองเล็กๆ ไม่เป็นแบบ
แผนก่อสร้างอย่างใด เป็นสะพานไม้เสียมากที่สุด”

ภาพ ๒.๑๓ หมอ เอนเยลเบิร์ต แกมเฟอร์ ชาวเยอรมัน
(ที่มา : http://www.euskadiasia.com/estudios_orientales.html)

เอกสารของ มอริส คอลลิส อ้างถึงในหนังสือ แซมวลไวท์แห่งกรุงสยาม กล่าวว่า โซเต็น
ชาวดัช เขียนไว้เมื่อราว พ.ศ. ๒๑๘๐ ว่าตัวเมืองวัดโดยรอบราว ๖ ไมล์ ก่าแพงก่อด้วยหิน ถนนสาย
ส่าคัญๆ กว้างและตรง เพราะสร้างตามแผนผังที่ก่าหนดไว้เป็นอย่างดีท่าน มีล่าคลองมากมายไหลลงสู่
ด้านหนึ่งของตัวเมือง พระบรมมหาราชวังนั้นดูราวกับเป็นอีกเมืองหนึ่งต่างหาก ใหญ่โตและงดงาม
พระมหาปราสาทยอดลงรักปิดทองอร่าม
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ท่านแอบเบ เอด ชัวสี ได้เขียนไว้ตามความรู้สึกของท่านเองว่า พระนครนี้ตั้งอยู่บนเกาะ มี
แม่น้่าขนาดใหญ่กว่าแม่น้่าเซนราวสามเท่าไหลล้อมรอบ ในแม่น้่ามีเรือก่าปั่นจากฝรั่งเศส อังกฤษ
ฮอลแลนด์ จีน และญี่ปุ่น ขึ้นล่องอยู่มากมาย ขณะเดียวกันก็มีเรือ และเรือกัญญาปิดทองนับจ่านวน
ไม่ถ้วน แต่ละล่ามีคนพายราวสิบคนแล่นไปมาขวักไขว่ สิ่งที่น่าดูไม่น้อยไปกว่า ก็คือค่ายหรือหมู่บ้าน
นอกก่าแพงเมือง เป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติต่างๆ ซึ่งเดินทางมาค้าขาย ณ เมืองนั้น บ้านสร้างด้วยไม้
ตั้งอยู่บนเสาสูงปักอยู่ในน้่า ควาย วัว แพะ หมู อยู่บนพื้นดินแห้งด้านหลังบ้านถนนสายต่างๆ ก็ได้แก่
ล่าคลองซึ่งมีน้่าใสสะอาดทอดไปสุดสายตา ถัดค่ายของชนชาติต่างๆ นี้ไปเป็นนาข้าวกว้างขวาง”
เอกสารจากหอหลวง ของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม กล่าวว่า
“พระนครตั้งอยู่บนเกาะหนองโสนในประเทศสยาม มีแม่น้่าล้อมรอบเกาะ เกาะนั้นมีสัณฐาน
คล้ายส่าเภานาวาด้านยาวอยู่ทิศเหนือและทิศใต้ ด้านหัวส่าเภาอยู่ทิศตะวันออก ด้านท้ายส่าเภาอยู่ทิศ
ตะวันตก”
จากเอกสารบันทึกของชาวต่างประเทศทั้งหมดจะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยา มีสภาพเป็นเกาะ
แล้วมีน้่าล้อมรอบ ล่าคลองตัดผ่านไปมาในตัวเมืองหลายสาย จึงท่าให้ ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เส้นทางน้่า
เป็นทางคมนาคมหลัก ทั้งภายในและภายนอกเกาะเมือง
ดังนั้นพื้นที่ในเกาะเมืองจึงมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม ในตัวเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา มีก่าแพงเมือง
ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เมื่อพระเจ้าอู่ทองแรกสร้างเมืองนั้นก่าแพงเมืองท่าด้วยดิน มาเปลี่ยนเป็นก่ออิ ฐ
ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑ ก่าแพงเมืองยาวประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร
หนา ๕ เมตร สูง ๖ เมตร มีป้อมปืนประจ่าอยู่โดยรอบ จ่านวน ๑๖ ป้อม มีประตูเมือง ๑๘ ประตู
ประตูช่องกุด หรือประตูเหล็ก ๖๑ ประตู ประตูน้่า ๒๐ ประตู รวมมีประตูทั้งสิ้น ๙๙ ประตู ภูมิสถาน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ส่าคัญ มีดังนี้
๑. การขุดคูคลอง มีปรากฏในรายงาน กรมศิลปากร ชื่อ มรดกวัฒนธรรมไทย สมัยพระนคร
ทวารวดีศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๐-๒๓๑๐ ว่า มีคลองนอกเมืองทั้งหมด ๑๙ คลอง ส่วนใหญ่มีวัชพืชขึ้น
ปกคลุมใช้สัญจรทางน้่าไม่ได้ หรือสัญจรได้บางส่วน บางคลองถูกถมทับจนหมดสภาพ มีเพียงคลอง
เดียวที่สามารถสัญจรได้สะดวกคือ คลองบางบาล มีคลองภายในเมือง ๑๒ คลอง ไม่มีรายงานผล
สภาพในปัจจุบัน แต่เข้าใจว่าคงมีสภาพดีกว่าคลองนอกเมืองแต่มีบางคลองคงถูกบุกรุกและถมจนหมด
สภาพแล้วเช่นกัน
ในปัจจุบัน คลองส่าหรับอยุธยาถูกละเลยความส่าคัญ จ่านวนมากถูกถมเพื่อสร้างถนนขึ้นมา
แทนที่ บางแห่งก็ถูกรุกล้่าจนล่าคลอง (รวมถึงแม่น้่า) คับแคบ ที่พอมีให้เห็นร่องรอยอยู่ บ้าง คือ คลอง
ฉะไกรใหญ่ หรือคลองท่อ, คลองฉะไกรน้อย ส่วนนอกเกาะเมืองทางด้านใต้นั้นมี คลองตะเคียน และ
คลองคูจาม อันเป็นที่ตั้งของชุมชน “จาม” ขนาดใหญ่
คลองฉะไกรใหญ่ หรือ คลองท่อ ผ่านท้ายพระราชวังหลวงที่อยู่ทางด้านตะวันตก ใช้ชักน้่า
เข้าเขตพระราชฐาน คลองนี้เรียกกันใน ๒ ชื่อ โดยด้านเหนือเรียกคลองท่อ ส่วนด้านใต้ (คนละฝั่ง
แม่น้่าเจ้าพระยากับวัดพุทไธสวรรย์) เรียกคลองฉะไกรใหญ่ สันนิษฐานว่าคงขุดมาตั้งแต่ แรกสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา จึงมีตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่า ห้ามประชาชนลอยเรือเล่นเพลง เป่าปี่สีซอตีโทนทับ
ในคลองนี้ เพราะเป็นเขตพระราชฐาน

๑๕

คลองฉะไกรน้อย ออกจากบึงพระรามขนานถนนหน้าวังไปลงแม่น้่าเจ้า พระยาทางด้านใต้
ปัจจุบันมีร่องรอยให้เห็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ใกล้ๆ กับวัดบรมพุทธาราม
คลองตะเคียน ไหลออกจากแม่น้่าเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก ลงมาทางทิศใต้ ก่อนจะเบี่ยง
มาทางทิศตะวันออกเชื่อมกับแม่น้่าเจ้าพระยาอีก ครั้งทางฝั่งทิศตะวันออก
คลองปทาคูจาม ไหลออกจากแม่น้่าเจ้าพระยาลงทางใต้ ก่อนที่ จะเชื่อมต่อกับคลองตะเคียน
และแถบนี้นี่เองที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวจามใน อยุธยา ซึ่งปัจจุบัน คลองปทาคูจามแทบไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นคลองได้แล้ว เพราะมีบ้านเรือนมากมายรุกล้่า บางช่วงของทางน้่าถูกถนนปิดกั้น ดังนั้น เมื่อ
ถึงฤดูน้่าหลากเฉกเช่นนี้ น้่าจึงเอ่อท้นไหลท่วมชุมชน ท่าให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ภาพ ๒.๑๔ ภาพวาดเรือนที่อยู่บนเรือของชาวสยาม ในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์
(ที่มา : http://www.baxleystamps.com/litho/misc/kaempfer_1729.shtml)

๒. บ้านเรือน บ้านเรือนของชาวสยามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ด้านแปหรือด้านข้างเป็นหน้า
และหลังเรือน สมัยก่อนแบ่งเรือนเป็น ๒ อย่าง คือ

ภาพ ๒.๑๕ ภาพวาดบ้านเรือนของชาวสยาม ในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์
(ที่มา : http://www.baxleystamps.com/litho/misc/kaempfer_1729.shtml)

เรือนเครื่องผูก คือเรือนที่สร้างด้วยไม้ไผ่ล้วนๆ และในการประกอบเครื่องคุมกันเป็นโครงร่าง
ใช้ห วายหรื อ ตอกผู กมั ดกัน ทั้ง สิ้ น หลั ง คามุง ด้ว ยใบไม้ ประเภทกรอง หญ้าคา หรื อมุ งใบจาก ใบ
กระท่อม และใบไม้อื่นๆ ลักษณะคล้าย กระท่อม
เรือนเครื่องสับ คือเรือนที่สร้างด้วยไม้จริง แม้จะมีไม้ไผ่เป็นเครื่องประกอบบ้าง ก็ยังคงเรียก
เรือนเครื่องสับ ในการประกอบเรือนแบบนี้ต้องใช้มีดขวานสับบากเข้าปากเข้าเดือย เจาะตรึงหมุดตัว
ไม้ ไม่มีตะปู เรือนเครื่องสับมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามวั ตถุที่ใช้เป็นเครื่องกั้นฝา เช่น เรือนกั้นด้วยไม้ไผ่ผ่า
เป็นซี่ แล้วสานขัดกันเรียก เรือนฝาขัดแตะ เรือนมีฝากรุด้วยกระแชงอ่อน เรียก เรือนฝากระแชงอ่ อน

๑๖

เรือนที่ปลูกสร้างด้วยไม้จริงล้วนๆ ใช้ไม้กระดานเป็นฝาเรียก เรือนฝากระดาน ซึ่งนับเป็นเรือนชั้นดี
ที่สุด
การสร้างบ้ านเรื อน ให้ อยู่ อาศัยได้ในฤดูน้่าหลากคือ เรือนเสาสูง รวมทั้งเรือนสะเทิ้นบก
สะเทิ้นน้่า นั้น คือ เรือนแพ แกมเฟอร์ระบุว่า เรือนแพส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ของเมืองด้วยเป็นที่ลุ่มมาก
สาธารณูปโภค เช่น สะพาน อู่เรือ ท่านบ ท่าเรือ เรื่องนี้ปรากฏในรายงานการศึกษาของพระยาโบราณ
ราชธานิ น ทร์ อดี ต เทศาภิ บ าลมณฑลกรุ ง เก่ า เรื่ อ งกรุ ง เก่ า ประชุ ม พงศาวดาร ภาคที่ ๖๓
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ระบุไว้

ภาพ ๒.๑๖ ภาพวาดเรือนชาวสยามของลาลูแบร์
(ที่มา : http://books.google.co.th/books?id=KlZbAAAAQAAJ&pg)

๓. ตลาดน้า ในบันทึกหลักฐานฝ่ายไทย คือ พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า มี
การค้าขายทั้งในเขตก่าแพงเมือง และบริเวณริมแม่น้่ารอบเมือง เฉพาะแพอยู่อาศัยและแพค้าขายริม
แม่น้่ารอบคูเมืองมีไม่น้อยกว่าสองหมื่นแพ มีย่านค้าขายนอกก่าแพงเมือง ๕๒ ต่าบล ตลาดรอบเมืองมี
ทั้งตลาดบกและตลาดน้่า มีตลาดบกรอบอยุธยาตามชานเมืองและติดก่าแพงเมืองถึง ๓๐ ตลาด มี
ตลาดเรือในท้องน้่าเป็นตลาดใหญ่ ๔ แห่ง คือ ตลาดน้่าวนบางกระจะ ตลาดปากคลองคูจาม ตลาด
ปากคลองคูไม้ร้อง และตลาดปากคลองวัดเดิม การที่ตลาดท้องน้่าเป็นตลาดใหญ่ แต่มีเพียง ๔ แห่ง
ทั้งที่การอยู่อาศัยและค้าขายมีหนาแน่นตามริมแม่น้่ารอบกรุง นับเป็นเรื่องน่าศึกษาหาเหตุผลเป็ น
อย่างยิ่ง และจุดเริ่มต้นที่ส่าคัญ น่าจะเป็นต่าแหน่งที่ตั้งของตลาดน้่า
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีเพียงตลาดน้่าวนบางกระจะ และตลาดปากคลองคูจามเท่านั้นที่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดให้ก่าหนดต่าแหน่งได้ ส่วนต่าแหน่งของตลาดปากคลองคูไม้ร้องและตลาดปาก
คลองวัดเดิมยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน มีการพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาเป็นหลักฐานฝ่าย
ไทยเพียงชิ้นเดียวที่กล่าวถึงตลาดน้่าไว้ว่า
"มีตลาดเรือที่แม่น้่ารอบกรุงเป็นตลาดท้องน้่า เป็นตลาดใหญ่ในท้องน้่า ๔ ตลาดคือ ตลาด
น้่าวนบางกะจะน่าวัดเจ้าพระนางเชิง ๑ ตลาดปากคลองคูจามท้ายสู่เราแขก ๑ ตลาดปากคลองคูไม้
ร้อง ๑ ตลาดปากคลองวัดเดิมใต้ศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง ๑ เป็นตลาดเอกในท้องน้่า ๔ ตลาดเท่านั้น"
ตลาดน้าวนบางกระจะ มีต่าแหน่งชัดเจนคือ บริเวณแม่น้่าหน้าวัดใหม่บางกระจะ และวัด
พนัญเชิง ฝั่งตรงข้ามป้อมเพชร ปากน้่าตรงบริเวณแหลมบางกระจะ เป็นที่ตั้งสถานที่ส่าคัญหลายแห่ง

๑๗

ในสมัยอยุธยา เช่น วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชรอู่เรือส่าเภา และสถานีการค้าของชาวต่างชาติ นอกจากนี้
ยังเป็นจุดจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่จากทิศใต้ และเรือส่าเภาของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาจอดขนถ่าย
สินค้าด้วย ตรงต่าแหน่งปากน้่าบางกระจะ ริมน้่าฝั่งตรงข้ามป้อมเพชร และวัดพนัญเชิง ในแผนที่ฉบับ
ร่างของแกมป์เฟอร์นั้น แทนที่จะแสดงจุดเด่นเป็นเรือส่าเภาขนาดใหญ่ กลับวาดรูปกลุ่มเรือขนาดเล็ก
หนาแน่นจนล้นออกมากลางแม่น้่า ดังนั้น หากอ้างอิงจากข้อความที่ปรากฏในพรรณนาภูมิสถาน
พระนครศรีอยุธยาที่กล่าวว่าตลาดน้่าวนบางกระจะอยู่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพร่างตรงบริเวณนี้จึงน่าจะ
เป็น “ตลาดน้่า”

ภาพ ๒.๑๗ บริเวณปากน้าสามแพร่ง ตลาดน้าวนบางกระจะ
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=886711)

ตรงกับแผนที่โบราณแสดงที่ตั้งพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเขียนโดยช่างไทยราวสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่
ระบุไว้ในบริเวณเดียวกันนี้ว่าเป็น “ตลาดบางกระจะ” ท่าให้เชื่อได้แน่ว่า ตลาดน้่าวนบางกระจะอยู่ที่
ริมฝั่งแม่น้่า บริเวณวัดใหม่บางกระจะ ตรงข้ามวัดพนัญเชิงและป้อมเพชร

ภาพ ๒.๑๘ ภาพวาดบริเวณตลาดน้าวนบางกระจะ
(ที่มา : http://haab.catholic.or.th/web/index.php)

ตลาดน้าปากคลองคูจาม อยู่ท้ายสุเหร่าแขก ยังสามารถระบุบริเวณตลาดได้ เนื่องจากคลอง
คูจามยังคงมีอยู่และสามารถหาต่าแหน่งปากคลองได้ แม้จะตื้นเขินกลายสภาพเป็นเพียงล่ารางเล็กๆ
ไปแล้วก็ตาม แผนที่อยุธยาโบราณของชาวต่างชาติเกือบทุกฉบับแสดงภาพคลองตะเคียน และคลอง
คูจาม เป็นล่าคลองสองสายแยกจากแม่น้่าคูเมืองทางด้านทิศใต้ที่ฝั่งตรงข้ามเกาะเมื อง ตัดลงไปออก
แม่น้่าเจ้าพระยาบริเวณใต้หมู่บ้านญี่ปุ่นลงไปเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าล่าคลองทั้งสองสายเป็นเส้นทาง
การเดินเรือที่ส่าคัญ และเป็นที่รู้ จักกันดีของชาวต่างชาติในสมัยนั้ น แม้ปัจจุบันคลองคูจามจะเหลือ

๑๘

เพียงล่ารางเล็กๆ ตื้นเขินแต่คลองตะเคียนยังเห็นเป็นตัวคลองอยู่ คลองทั้งสองจึงยังมีหลักฐานและ
ต่าแหน่งอ้างอิงได้ชัดเจน
ต่าแหน่งคลองตะเคียนในแผนที่สมัยอยุธยามีจุดสังเกต คือ บริเวณปากคลองมีวัดนักบุญ
เซนต์ยอแซฟของชาวฝรั่งเศส ส่วนต่าแหน่งของคลองคูจามในสมัยนั้นอาจอ้างอิงได้จากแผนที่ De
Groote Siamse Rievier Me-nam ของวาเลนไทน์ ซึ่งระบุชื่อและตัวล่าคลองคูจามไว้ชัดเจน โดย
วาดเป็นคลองขนาดใหญ่อยู่ระหว่างคลองตะเคียนและแม่น้่าใหญ่ ที่ไหลจากปากน้่าวนบางกระจะลง
มาทางใต้
เมื่อพิจารณาในแผนที่ร่างของแกมป์เฟอร์ จะเห็นว่ามีเรือขนาดเล็กจอดเรียงรายหนาแน่นที่
ริมฝั่งตะวันออกของปากคลอง ระหว่างปากคลอง ตะเคียนกับปากแม่น้่าหน้าป้อมเพชร และจาก
ต่าแหน่งที่ปรากฏในแผนที่ ปากคลองนี้ควรจะเป็น "ปากคลองคูจาม" ถัดจากปากคลองไปทาง
ตะวันออกเล็กน้อย ปรากฏสิ่งก่อสร้างซึ่งมีอาณาเขตล้อมรอบ และที่ริมแม่น้่าหน้าสิ่งก่อสร้างนี้มีเรือ
ส่าเภาขนาดใหญ่จอดเรียงรายเป็นจ่านวนมาก
เนื่องจากหลักฐานในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า วัดพุทไธศวรรย์ตั้งอยู่ใกล้โบสถ์ของชาวฝรั่งเศส
บนฝั่งตะวันตกของคลองคูจาม สิ่งก่อสร้างที่บริเวณปากคลองนี้จึงไม่น่าจะเป็นวัดพุทไธศวรรย์ หาก
อ้างอิงจากข้อความในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าตลาดปากคลองคูจามอยู่ท้ายสุเหร่า
แขก ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งก่อสร้างริมแม่น้่าคูเมืองตรงนี้น่าจะเป็น "สุเหร่าแขก" มากกว่าอย่างอื่น และหาก
พิจารณาจากแผนที่ De Groote Siamse Rievier Me-nam ของวาเลนไทน์ จะเห็นว่าบริเวณริม
แม่ น้่ า ช่ ว งระหว่ า งคลองคู จ าม และปากแม่ น้่ า หน้ า ป้ อ มเพชรเป็ น ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ า นม าลายู
(de Maleytache Campo) ดังนั้นค่าว่า “สุเหร่าแขก” จึงอาจหมายถึง “สุเหร่าแขกมาลายู ”
สอดคล้องกับข้อความในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาที่ว่า
"อนึ่งลูก [ค้า] แขกชวามาลายู บันทุกหมากเกาะ แลหวายตะค้า กะแซงเตย สรรพเครื่อง
สินค้าปากใต้ บันทุกเรือปากกว้างสิบศอกสามวามาทอดสมอขายอยู่ที่ตรงปากคลองคูจาม "
นอกจากนี้ ในแผนที่โบราณแสดงที่ตั้งพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเขียนโดยช่างไทยราวสมัยรัชกาล
ที่ ๓ ก็ปรากฏสุเหร่าแขกที่บริเวณปากคลองคูจาม และมีค่าว่า "ตลาด" ที่แม่น้่า
จึงน่าจะยืนยันได้ว่า ตลาดปากคลองคูจามอยู่ที่ท้ายสุเหร่าแขก บริเวณปากคลองคูจามใน
ปัจจุบัน ซึ่งยังมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอยู่
จากภาพวาดบริเวณตลาดน้่าปากคลองคูจาม คลองด้านล่างขวามือในแผนที่นั้นเชื่อว่าเป็น
“คลองคูจาม” เนื่องจากอยู่ระหว่างปากคลองตะเคียน (ด้านล่างซ้าย) กับปากแม่น้่าที่หน้าป้อมเพชร
มีป้อมปืนอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่ามีเรือขนาดเล็กจอดเรียงรายหนาแน่นที่ริมฝั่งตะวันออกและที่ปาก
คลองบริเวณนี้จึงน่าจะเป็น “ตลาดปากคลองคูจาม” สิ่งก่อสร้างมีอาณาเขตล้อมรอบ ถัดมาทางด้าน
ขวามือมีเรือส่าเภาขนาดใหญ่จอดเทียบท่าด้านหน้านั้นเชื่อว่าเป็น “สุเหร่าแขก” ในแผนที่ด้านซ้ายมือ
ยังมีภาพวัดไชยวัฒนารามกับวัดนักบุญเซนต์ยอแซฟด้วย

๑๙

ภาพ ๒.๑๙ ภาพวาดบริเวณตลาดน้าปากคลองคูจาม
(ที่มา : http://haab.catholic.or.th/web/index.php)

ตลาดน้าปากคลองคูไม้ร้อง มีข้อความปรากฏในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาว่า
"โรงเรือซ้ายอยู่บนบกที่คูไม้ร้องเรียงกันมาจนถึงวัดตินท่า" และยังกล่าวถึงตลาดบกชื่อ "ตลาดคูไม้ร้อง"
หลังโรงเรือพระที่นั่งด้วย วัดตินท่าหรือวัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้่าคูเมืองด้านเหนือฝั่งตรงข้ามพระราชวัง
หลวง ดังนั้น จึงเชื่อว่าตลาดปากคลองคูไม้ร้องอยู่ในแม่น้่า คูเมืองบริเวณนี้ คือช่วงหน้าวัดพนมยงค์ไป
จนถึงโรงเรื อพระที่นั่ ง อยู่ตรงข้ามวัดท่าการ้อง แม้ว่าข้อความที่ปรากฏในพรรณนาภูมิส ถาน
พระนครศรีอยุธยาจะกล่าวถึงต่าแหน่ง "คูไม้ร้อง" ไว้ ๒ แห่ง คือ "ตลาด [บก-ผู้เขียน] คูไม้ร้อง หลัง
โรงเรือพระที่นั่ง" กับ "โรงเรือซ้ายอยู่บนบกที่คูไม้ร้องเรียงกันมาจนถึงวัดตินท่า" และจากที่พระยา
โบราณราชธานินทร์ได้กล่ าวว่ายังคงมีล่ารางที่ชาวบ้านเรียกว่า "คูไม้ร้อง" ให้เห็นอยู่ แต่หลักฐาน
เหล่านี้ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงต่าแหน่ง "ปากคลองคูไม้ร้อง" ว่าอยู่ที่ใด เมื่อพิจารณาจากแผนที่ร่างของ
แกมป์เฟอร์ตรงแม่น้่าบริเวณหัวแหลม ตรงข้ามป้อมสัตกบขึ้นไปทางวัดภูเขาทอง จะเห็นกลุ่มเรือ
ขนาดเล็ก จอดเรียงรายหนาแน่นตั้งแต่ปากคลองเต็มตลอดเข้ามาถึงบริเวณล่าคลองด้านใน ซึ่งขนาน
กับแม่น้่าด้านนอกขึ้นไปทางวัดภูเขาทอง (คลองนี้ น. ณ ปากน้่า เรียกว่าคลองมหานาค) ปริมาณ
ความหนาแน่นของจ่านวนเรือบริเวณนี้ เมื่อเทียบกับบริเวณตลาดน้่าวนบางกระจะ ผู้เขียนเชื่อว่านี่
คือ "ตลาดน้่า" ที่แกมป์เฟอร์ได้ เห็นและบันทึกไว้ คลองคูไม้ร้องจึงน่าจะมีปากคลองอยู่ที่บริเวณนี้
และผ่านไปออกหลังโรงเรือพระที่นั่งตรงที่เรียกกันว่า "คูไม้ร้อง" สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่บริเวณฝั่งตรง
ข้ามกับวัดท่าการ้อง ตรงปากทางเข้าคลองมหานาคในสมัยนั้น (หรืออาจจะเป็นปากทางเข้าคลองคูไม้
ร้องเอง ที่คลองมหานาคตัดผ่านภายหลัง) ดังปรากฏหลักฐานในแผนที่ร่างของแกมป์เฟอร์ฉบับนี้ ซึ่ง
น่าจะเป็นต่าแหน่งที่ดีกว่าบริเวณวัดพนมยงค์
จากภาพวาดบริเวณตลาดน้่าปากคลองคูไม้ร้อง จะเห็นพระราชวังหลวงอยู่ด้านขวา ส่วนตรง
แม่น้่าบริเวณหัวแหลม ตรงข้ามป้อมสัตกบขึ้นไปทางวัดภูเขาทอง (บริเวณมุมด้านบนซ้ายมือ)
มีเรือขนาดเล็กจอดเรียงรายหนาแน่นอยู่ที่ปากคลองเต็มตลอดจนเข้ามาถึงบริเวณล่าคลองด้านใน
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดน้่าวนบางกระจะ บริเวณนี้จึงน่าจะเป็นตลาดน้่าที่เรียกกันว่า “ตลาดปาก
คลองคูไม้ร้อง”

๒๐

ภาพ ๒.๒๐ ภาพวาดบริเวณตลาดน้าปากคลองคูไม้ร้อง
(ที่มา : http://haab.catholic.or.th/web/index.php)

ตลาดน้าปากคลองวัดเดิม วัดเดิมหรือวัดอโยธยายังมีหลักฐานปรากฏเป็นตัววัดตั้งอยู่ใกล้วัด
ดุสิตารามบนริมฝั่งคลองเดียวกัน โดยคลองนี้ผ่านหน้าวัดเดิม และวัดดุสิตารามไปออกคลองหันตรา
(แม่น้่าป่าสักเก่า) จึงเชื่อกันว่าตลาดปากคลองวัดเดิมตั้งอยู่ในคลองหันตราช่วงบริเวณนี้ตลาดน้่าวน
บางกระจะอยู่ตรงข้ามป้อมเพชร อยู่ปากคลองทราย ค่าว่า "คลองวัดเดิม" นอกจากที่ปรากฏใน
พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาแล้ว ยังมีใน "จารึกพระคันธกุฏี" ด้วย จึงน่าจะยืนยันได้ว่าคลอง
วัดเดิมมีอยู่จริง และตามที่ผู้เขียนได้เคยน่าเสนอไปแล้วว่า "วัดของพระคลัง" ที่กล่าวถึงในบันทึกของ
แกมป์เฟอร์ก็คือ "วัดเดิม" กับ "วัดโบสถ์ราชเดชะ" ผู้เขียนจึงเชื่อว่าคลองที่ตัดตรงจากคูเมืองฝั่งตรง
ข้ามวังหน้าเข้าไปยังวัดของพระคลังในแผนที่อยุธยาของแกมป์เฟอร์เป็น "คลองวัดเดิม" ปากคลองเส้น
นี้เองที่ควรเรียกว่า "ปากคลองวัดเดิม" แต่น่าเสียดายว่าแผนที่ร่างของแกมป์เฟอร์ไม่ได้แสดงที่ตั้งของ
ตลาดปากคลองวัดเดิมไว้
อย่างไรก็ตาม ยังนับว่าโชคดีที่แผนที่ De Groote Siamse Rievier Me-nam ของวาเลน
ไทน์ได้ระบุต่าแหน่งที่เรียกว่า "ปากคลองวัดเดิม (Pak zonsvat Duing)" ไว้ด้วยเป็นปากคลองที่แยก
จากคูเมืองฝั่งตรงข้ามวังหน้า ถัดขึ้นมาจากคลอง "ปากข้าวสาร (Pakkauzan)" จึงนับเป็นหลักฐาน
ส่าคัญที่ยืนยันต่าแหน่งตลาดปากคลองวัดเดิมได้ และยังแสดงว่า "วัดของพระคลัง" ในแผนที่อยุธยา
ของแกมป์เฟอร์ ก็คือ "วัดเดิม" กับ "วัดโบสถ์ราชเดชะ" จากหลักฐานนี้ จึงเชื่อว่าตลาดปากคลองวัด
เดิมอยู่ตรงบริเวณปากคลองทรายในปัจจุบัน (ปากคลองทรายอยู่ลึกเข้าไปอีก โดยตัดแยกออกมาจาก
คลองวัดเดิมอีกทอดหนึ่ง) ซึ่งตัวคลองวัดเดิมนั้นตัดแยกจากคูเมืองแม่น้่าป่าสัก ตรงไปทางทิศตะวัน
ออก ผ่านระหว่างวัดเดิมและวัดโบสถ์ราชเดชะ ตามที่ปรากฏในแผนที่อยุธยาของแกมป์เฟอร์ ปัจจุบัน
คลองวัดเดิมตื้นเขินหรือถูกถมจนร่องรอยตัวคลอง และปากคลองหายไปหมดแล้วเหลือให้เห็นเพียง
ปากคลองทรายเท่านั้น ที่ตั้งบ่งบอกความส่าคัญของตลาดน้่า
จากหลักฐานและร่องรอยที่ตั้งตลาดน้่าใหญ่ทั้ง ๔ แห่ง เป็นตลาดเรือที่เป็นเอกในท้องน้่าเป็น
ตลาดส่าคัญ มีขนาดใหญ่ และไม่น่าจะเป็นเพียงแค่ตลาดน้่าเท่านั้น แต่ยังเป็นตลาดการค้าส่าคัญ
ประจ่ามุมเมืองทั้งสี่ เพื่อรองรับสินค้าจากต่างชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งกระจายสิ นค้าที่มาจากทั่วทุก
ภูมิภาครอบกรุงศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

๒๑

ภาพ ๒.๒๑ ภาพวาดบริเวณตลาดน้าปากคลองวัดเดิม
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จากภาพวาดบริเวณตลาดน้่าปากคลองวัดเดิมระบุต่าแหน่งที่เรียกว่า “ปากคลองวัดเดิม (Pak
zonsvatDuing)”เอาไว้ที่หมายเลข๖๐ (ในวงกลม)ซึ่งปรากฏเป็นคลองที่แยกจากคูเมืองฝั่งตรงข้ามกับ
วังหน้า (อ้างอิงจากท่านบรอที่ปรากฏอยู่) ถัดขึ้นมาจากคลอง “ปากข้าวสาร (Pakkauzan)”
หมายเลข ๕๘ และ “วัดกล้วย (“Wat Kloy)” หมายเลข ๕๙ ดังนั้นตลาดน้่าที่เรียกว่า “ตลาดปาก
คลองวัดเดิม”จึงควรตั้งอยู่ที่แม่น้่าคูเมืองตรงบริเวณนี้
๔. ท้า นบ บรรดาคลองใหญ่ซึ่งออกแม่น้่านั้นเห็ นว่าตามปากคลองคงจะมีท่านบกั้นน้่าไว้
ส่าหรับราษฎร ใช้ประโยชน์ส่าหรับเป็นสะพานข้ามแม่น้่า เรียกว่า ท่านบรอ หรือ หัวรอ โดยบริเวณ
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองมีล่าน้่าใหญ่อย่างน้อย ๒ สาย ไหลมาบรรจบกัน คือแม่น้่า
ลพบุรีกับแม่น้่าปลาสัก สายหนึ่งไหลวกไปเป็นคลองเมืองด้านเหนือ อีกสายหนึ่งไหลตรงลงเป็นคลอง
เมืองด้านตะวันออก แต่กระแสน้่ามักไหลตรงลงด้านตะวันออกมากกว่าไหลวกไปด้านเหนือ ทาง
ราชการต้องสร้าง ท่านบรอ ไว้ตรงหัวมุมเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่มีป้อ มมหาไชย
ใกล้ วังหน้า เพื่อชะลอกระแสน้่าให้เฉลี่ยไหลไปทั้งสองทางพร้อมกัน ภายหลังเรียกว่า ต่าบลหัวรอ
จนถึงทุกวันนี้
เหตุที่ต้องสร้างท่านบเอาไว้บริเวณนี้นั้น สุจิตต์ วงษ์เทศ อธิบายไว้ในหนังสืออยุธยายศยิ่งฟ้า
ว่า บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกา ะเมืองอยุธยามีล่าน้่าใหญ่อย่างน้อย 2 สาย ไหลมา
บรรจบกัน คือ แม่น้่าลพบุรี และแม่น้่าป่าสัก สายหนึ่งไหลวกไปเป็นคลองเมืองด้านหนึ่ง อีกสายหนึ่ง
ไหลตรงลงเป็นคลองเมืองด้านตะวันออก แต่กระแสน้่ามักไหลลงตรงด้านตะวันออกมากกว่าไหลวกไป
ทางเหนือ ทางราชการจึงต้องสร้างท่านบรอเอาไว้เพื่อเบี่ยงเบน และชะลอกระแสน้่าให้เฉลี่ยไหลไปทั้ง
สองทางพร้อมกัน ลักษณะของท่านบรอตามที่เอกสารจากหอหลวงอธิบายไว้เป็นดังนี้
“...ท่านบรอนั้นกว้างสามวา มีช่องกลางแม่น้่าส่าหรับเรือใหญ่น้อยไปมาได้ในระหว่างนั้น บน
ท่านบรอทั้งสองฝั่งมีกระดานปูเป็นพื้น มีลูก ฟูกไม้ห่างศอกหนึ่งเป็นที่ลาดลงมาถึงตลิ่งทั้งสองฟาก ที่
กลางนั้นปูกระดานเป็นเหมือนตะพานช้าง ท่านบรอนี้ส่าหรับสมณพราหมณาจริยอ ณาประชาราษฎร
และช้างม้าเกวียนต่างเดินเข้าออกในพระนครต่างเดียว เรียกว่าหัวรอ ที่เชิงลาดตะพานท่านบนั้นมีเจ้า
พนักงานกรมพระ นครบาลรักษาอยู่ที่ศาลาเชิงท่านบ ห้ามไม่ให้ช้างม้าเกวียนกระบือต่างโคเดินเลย
เป็นอันขาด ยกเว้นไว้แต่ราชการหลวงเท่านั้นเดินได้ แต่มีบาดหมายมาบอกก่อน...”
เอกสารจากหอหลวงยั งอธิบายไว้ด้วยว่า “ท่านบรอนี้ส ร้างขึ้นในแผ่ นดินสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิราชาธิราช โดยทหารพม่ า เนื่องจากในครั้งนั้นพระเจ้ากรุงหงษาวดี ยกกองทัพมา ท่า
สงครามล้ อ มกรุ ง พวกทหารพม่ า ก็ เ อาไม้ ต าลโตนดมาปั ก เป็ น ท่ า นบรอ ถมดิ น ท่ า ตะพานเรื อ ก
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(หมายถึงสะพานชั่วคราวที่ท่าด้วยไม้) ข้ามแม่น้่ามาท่าสงครามล้อมกรุง เมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้ว
ไม่ได้รื้อถอนออกไป ชาวอยุธยาก็ใช้เป็นสะพานข้ามแม่น้่าเข้ากรุงต่อไปสะดวก แล้วเรียกว่า ตะพาน
ใหญ่”
การที่ผู้คนใช้ ท่านบรอเป็นเส้นทางสัญจรไปมาเข้า ออกเกาะเมืองอย่างสะดวกเช่นนี้ สิ่งที่
ตามมาอย่างแน่นอนคือ ความคึกคักของผู้คน เกิดเป็นท่าเรือจ้าง หรือตลาดบริเวณท่านบรอเรียกว่า
ตลาดป่าปลาเชิงท่านบรอ อาจเรียกได้ว่าเป็นชุมนุมทางเศรษฐกิจ การค้าแห่งใหม่ของอยุธยา

ภาพ ๒.๒๒ โค้งแม่น้าหน้าวัดมณฑปที่เคยมีท้านบรอ
(ที่มา http://www.photoontour.com/gallery3/Bang_Pa_In_55/page/bangpain_10.htm)

เอกสารจากหอหลวงระบุว่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาท่านบรอกว้าง ๓ วา หรือราว ๖ เมตร มี
ช่องกลางแม่น้่าส่าหรับเรือใหญ่น้อยผ่านไปมา เป็นที่ลาดลงมาถึงตลิ่งทั้งสองฟาก ตรงกลางที่มีช่องให้
เรือผ่าน ปูกระดานเป็นสะพานช้างชักเข้าออกได้ เพื่อให้สมณชีพราหมณ์ผู้คนทั่วไปรวมทั้งช้าง ม้า
และเกวียนราชการผ่านเข้าออกพระนคร แล้วมีเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลรักษาอยู่ที่ศาลาเชิง
ท่านบ ห้าม ช้าง ม้า วัว ควาย เกวียนของราษฎรเดินข้ามเป็นอันขาด ยกเว้นไว้แต่ราชการหลวง
เท่านั้นเดินข้ามได้ แต่ต้องมีใบบอกมาก่อน
ท่านบรอนี้พวกมอญในกองทัพพม่าสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๐๙๙ ในแผ่นดินสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงหงสาวดี ยกกองทัพมาท่าสงครามล้อมกรุง แล้วมอญเอาไม้ตาลโตนดมา
ปักเป็นท่านบรอถมดินท่าสะพานเรือกข้ามแม่น้่ายกเข้ากรุง ภายหลังต่อมาไม่ได้ท่าลายรื้อถอน เอาไว้
ใช้เป็นสะพานใหญ่ข้ามแม่น้่าเข้ากรุงได้โดยสะดวก เมื่อท่านบรอเก่าของพวกมอญนั้นผุพังไป ฝ่ายไทย
ก็ซ่อมแปลงผลัดเปลี่ยนต่อมาจนเป็น สะพานใหญ่
ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในพระนครใช้สอย เพราะว่ากรุงเก่าถึงจะเป็นเมืองลุ่มหน้าน้่า น้่าท่วมก็
จริง แต่ถึงฤดูแล้งน้่าก็ลดต่่ากว่าตลิ่งลงไปเกือบ ๓ วา คลองในพระนครอย่างลึกก็คงจะ ๓ วาหรือไม่
ถึง เมื่อเป็นเช่นนั้น ถึงหน้าแล้งน้่าในคลองพระนครก็คงแห้งหมด จะมีน้่าใช้ก็แต่ที่บึงชีขันแห่งเดียว ข้อ
ที่เห็นว่าจะมีท่านบกั้นน้่าตามปากคลองนั้นก็ด้วยเมื่อครั้งหนึ่งมีผู้ขุดซ่อมคลองในไก่กับคลองหอรัตน
ชัย ได้พบไม้เต็งรัง ไม้ตะเคียน หน้ากว้างราวคืบ ๔ เหลี่ยม ยาว ๖ ศอก เกิน ๖ ศอกบ้าง จมขวางตาม
ปากคลองเรียงไปตามแนวก่าแพงอยู่เป็นอันมาก และทั้งมีเสาสั้นๆ ปักอยู่ด้วย จึงคิดว่าเสานั้นคงจะ
ปักรายเต็มปากคลองแล้วเอาไม้เหลี่ยมวางเรียงเป็นตับขึ้นไปทั้ง ๒ข้าง ถมดินกลางให้แน่นเป็นท่านบ
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สูงแต่เพียงสักครึ่งคลอง ถ้าถึงฤดูน้่า น้่าขึ้นมาท่วมเลยหลังท่านบ ก็ใช้เรือไปมาในพระนครได้ แต่
เมื่อใดน้่าลดลงมาถึงท่านบก็เลิกใช้เรือ ขังน้่าไว้ส่าหรับราษฎรที่อยู่ในพระนครได้บริโภค
๕. สะพาน พระยาโบราณราชธานินทร์ ได้ระบุว่ามีหลายแบบ เช่น แบบเชิงสะพานทั้งสอง
ข้างก่ออิฐและปูกระดานกลาง เช่น สะพานป่าถ่าน สะพานชีกุน แบบก่อด้วยอิฐตลอดกลางคลองเจาะ
เป็นช่องโค้งคูหา กลางใหญ่ ๒ ข้างเล็ก เป็น ๓ ช่อง ส่าหรับให้เรือลอดไปมาได้ เช่น คือสะพานประตู
จีน สะพานเทพหมี แบบสะพานใหญ่ก่อด้วยแลงคือสะพานช้างหน้าวัดพลับพลาไชย และแบบสุดท้าย
มีชื่อเรียกว่า สะพานโซ่ ข้ามคลองท่อท้ายพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์
เสนอว่าควรเป็นสะพานหก รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๐ สะพาน เป็นสะพานไม้ ๑๕ แห่ง สะพานอิฐ ๑๔ แห่ง
และสะพานศิลาแลง ๑ แห่ง ภายในพระนครมีถนนซึ่งสร้างขนานไปกับล่าคลองสายหลักของเมือง
ถนนหลักเป็นถนนสายใหญ่ที่วางตัวในแนวทิศเหนือ -ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก ปูด้วยอิฐเรียงสันแบบ
ก้างปลา ส่วนถนนที่ตัดกับล่าคลองก็จะมีการสร้างสะพานข้ามคลอง
ในจ่านวนสะพานทั้งหมดที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ได้แก่ สะพานอิฐ
บ้านแขกใหญ่ หรือสะพานวานร (สะพานคลองประตูเทพหมี) เป็นสะพานข้ามคลองเชื่อมระหว่าง
คลองประตูจีนกับคลองฉะไกรน้อย ปากคลองเป็นประตูน้่าทางด้านทิศใต้ทะลุออกแม่น้่าเจ้าพระยา
ทิศเหนือเชื่อมต่อกับคลองฉะไกรน้อยที่หักมุมไปทางทิศตะวันออก ต่าแหน่งของคลองประตูเทพหมีใน
ปัจจุบันน่าจะอยู่บริเวณทางทิศใต้ของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ล่าคลองมีความ
กว้างประมาณ ๑๐-๑๒ เมตรเมื่อพิจารณาจากแผนที่กรุงเก่าที่เขียนขึ้น โดย เดอ ลา ลูแบร์( ๒๕๔๘,
หน้า ๓๔)เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในรัชสมัยของสมเด็ จพระนารายณ์มหาราชคลอง
ประตูเทพหมีมีขนาดความกว้างหรือความใหญ่เป็นสองเท่าของล่าคลองสายอื่นๆ แสดงว่า ล่าคลอง
สายนี้มีลักษณะพิเศษอย่างแน่นอน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคลองสายนี้ก็คือ เป็นที่ตั้งของเรือน
รับรองแขกเมืองฝรั่งเศสและโปรตุเกส เรือนรับรองหลังนี้ ตั้งอยู่ตรงต่าแหน่งที่คลองซึ่งแยกจากคลอง
ฉะไกรน้อยมาบรรจบกับคลองประตูเทพหมี ต่าแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของเรือนรับรองหลังนี้ จึงน่าจะอยู่
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและอยู่ห่างประตูเทพหมีหรือสะพานวานรไปทางทิศใต้เป็น
ระยะทางไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรความพิเศษอย่างที่สองของคลองประตูเทพหมี ก็คือคลองประตูเทพหมี
ตั้งขึ้นตามชื่อของหลวงเทพอรชุน ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า หมี ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น(วนิช สุธารัตน์
๒๕๕๐, หน้า ๒๕) คลองประตูเทพหมี(เทษมี) มีลักษณะของคลองที่ไม่เป็นแนวตรง เช่น คลองอื่นๆ
แต่ละเลี้ยวเป็นหัววงเล็กน้อย เชื่ อมต่อกับล่าคูปากสมุทร แบ่งน้่าในคลองกลางพระนครให้ไหลออก
ทางตะพานนาคบรรจบกับคลองประตูเทศ มีตะพานอิฐตรงถนนบ้านแขกใหญ่ข้ามมาถนนบ้านแหชื่อ
ตะพานวานร ๑ มีคลองน้อยลัดมาจากคลองใหญ่ประตูจีนมาทะลุออกคลองประตูเทศ มีตะพานอิฐ
เดินมาถนนบ้านแขกใหญ่ ข้ามมาศาลาอาไศรยที่ถนนป่าหญ้า ๑ แล้วมีตะพานอิฐเดินมาตั้งแต่หน้าวัด
อ่าแมท้ายบ้านแขกใหญ่เจ้าเซ็นตรงมาออกถนนหลวงตรงหน้าวัดฉัตรทันต ชื่อตะพานวัดฉัตรทันต ๑
แล้วตรงไปในบึงชีขัน ปากคลองด้านเหนือเป็นล่าคูปากสระ(ปากสมุทร) ตรงประตูช่องกุดมหาเถรไม้
แซ ได้ท่าการแบ่งน้่าให้ไหลเข้ามาใต้ถนนหลวง น้่าไหลทะลุตามล่าคูปากสระฝังท่อดินเผามามุดใต้
สะพานนาค กระแสน้่าไหลเข้าท่อโดยแรง น้่าในท่อนี้ไหลออกมาบรรจบกับคลองเทพหมี อนึ่ง คลองนี้
เรียกตามชื่อหลวงเทพอรชุน(หมี) ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นในย่านบ้านแหที่อยู่ใกล้กับคลองเทพ
หมีนี้ มีร้านขายแหแลเปลป่าน เปลด้ายตะกอแลลวดมีตลาดขายของสดเช้าเย็นอยู่ในบ้านแขกใหญ่
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ใกล้ วัดอ่าแมชื่อตลาดจีน ๑ ถนนย่านบ้านพราหมณ์หน้าวัดช้าง มีตลาดตันขายกระบุงตะกร้า กระโล่
ครุเชือก เสื่อลวดเครื่องสานครบชื่อตลาดบ้านพราหมณ์ในอธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา ตามค่า
วินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ได้กล่า วถึงคลองประตูเทพหมีว่า “จากประตูใหญ่คลองน้่าชื่อ
ประตูเทพหมี มาถึงด่านท่าชีมีประตูช่องกุด ๒ ช่อง จึงมาถึงป้อมปืนตรงปากคลองคูจาม แล้วมีประตู
ช่องกุด ๑ อยู่ในด่านท่าชี แล้วถึงคลองใหญ่คลองน้่าชื่อประตูไชย ในระหว่างประตูน้่าคลองเทพหมี ถึง
คลองประตูน้่าประตูไชยนี้มีท่าเรือจ้าง ๑ ท่า ข้ามมาจากด่านท่าชีข้ามออกไปวัดสุรินทาราม”(อธิบาย
แผนที่พระนครศรีอยุธยาตามค่าวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ ๒๕๑๔, หน้า ๖๓-๖๔)

ภาพ ๒.๒๓ สะพานคลองประตูเทพหมี
(ที่มา : http://www.bunnag.in.th/story-02.html)

๖. อู่เรือ ปรากฏในแผนที่พระนครศรีอยุธยาในจดหมายเหตุ เดอ ลาลูแบร์ ระบุต่าแหน่งที่ตั้ง
อู่เรือที่พระนครศรีอยุธยา ๒ แห่ง คือ
อู่เรือทะเล เป็นโรงที่สร้างไว้เก็บ เรือก่าปั่น และเรือรบทางทะเล จากค่าให้การขุนหลวงวัด
ประดู่ทรงธรรม อันเป็นเอกสารจากหอหลวงได้วามเพิ่มเติมว่า โรงเรือรบน้่าจืด คือ เรือยาวแบบต่างๆ
สร้างโรงเก็บรักษาไว้ที่บ้านป้อมข้างวัดท่าการ้อง จ่านวน ๓๐ หลังติดต่อกัน เป็นอาคารเสาไม้มะค่า
หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก หลังหนึ่งเก็บเรือได้ ๖-๑๐ ล่า ตามแต่ขนาดของเรือซึ่งเล็กบ้างใหญ่บ้าง เรือ
รบน้่าจืดมีประมาณ ๒๐๐ ล่า มีพระยามหาอ่ามาตย์เป็นแม่กองดูแลรักษา
โรงเรือรบน้่าเค็ม หรือเรือรบทะเลใหญ่น้อย สร้างโรงเก็บไว้ตามริมชายฝั่ง แม่น้่าเจ้าพระยาใต้
ปากคลองตะเคียน ท้ายเรืออยู่ปากอู่ล่าเรือขวางแม่น้่า ใส่โรงละล่าบ้างสองล่าบ้าง เช่น เรือใหญ่ท้าย
ส่าเภา เป็นเรือรบทางทะเล ๓๐ ล่า เรือเล็กท้ายปลา จ่านวน ๑๐๐ ล่า ท่าด้วยไม้ตะเคียนทั้งสิ้น โรง
เรือทะเลปักด้วยเสาไม้มะค่าหลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีพระยาราชวังสัน เป็น แม่กองดูแลรักษา อยู่
ณ บริเวณเหนือป้อมเพชร ตรงข้ามวัดพนัญเชิง พระยาโบราณราชธานินทร์ระบุว่า “ที่อู่เรือทะเลซึ่งมี
ในแผนที่หนังสือลาลูแบร์ ที่แถวนั้น บัดนี้มี ทรายมูลขึ้น เป็นพื้นที่สูงถึงตลิ่ง แต่เมื่อสัก ๕-๖ ปีมานี้
ก่อน พ.ศ. ๒๔๕๐ เจ้าของบ้านขุดบ่อที่หลังเรือนพบเรือทะเลใหญ่ล่าหนึ่ง กว้างเห็นจะราว ๑๐ ศอก
หรือ ๓ วา แต่ยาวจะเท่าใดไม่ได้เห็นตลอด เพราะเรือนเจ้าของบ้านปลูกคล่อมอยู่มาแต่เดิม มีเรือจม
อยู่นั้น ถ้าถึงฤดูแล้งน้่าในบ่องวดแล้ว ไปดูเมื่อไรก็เห็นเสมอ”
อู่เรือพระที่นั่ง อยู่ใต้วัดเชิงท่า ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง พระยาโบราณราชธานินทร์ระบุ
ว่า “ในที่ระหว่างตั้งแต่วัดเชิงท่าไปวัดพนมโยงนั้น ชาวบ้านซึ่งอยู่ในเวลานี้ ผู้ที่ได้รับค่าบอกเล่าสืบ ต่อ

๒๕

กันมาก็ว่าเป็นที่โรงเรือหลวง ยังมีล่ารางอยู่ล่าหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่า คูไม้ร้อง ก็คงจะเป็นอู่ที่เอาเรือ
หรือมาดเรือพระที่นั่งไว้ และจะมีเหตุขึ้นอย่างไร ซึ่งท่าให้คนเข้าใจว่า นางไม้มาดเรือที่อยู่ในอู่นั้นร้อง
จึงเลยเรียกว่าคูไม้ร้องต่อมา ที่ข้างคูไม้ร้องหลายปีมาแล้ว มีผู้ขุดหลุมจะปลูกเรือน ได้พบเรือจมอยู่ใต้
ดิน ก็ไม่อาจปลูกในที่ตรงนั้น”

ภาพ ๒.๒๔ ภาพวาดแผนที่อู่เรือทะเล
(ที่มา : http://haab.catholic.or.th/web/index.php)

จากภาพ อู่เรือทะเล เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับร่าง (ด้านตะวันออก) เขียน
โดยแกมป์เฟอร์ จะเห็นว่ามี ป้อมเพชร, อู่เรือทะเล และวัดพนัญเชิง ปรากฏชัดเจนที่ริมแม่น้่าฝั่งตรง
ข้ามวัดพนัญเชิง มีกลุ่มเรือขนาดเล็กจอดหนาแน่นจนล้นออกมากลางแม่น้่า กลุ่มเรือนี้น่าจะหมายถึง
ตลาดน้่าวนบางกระจะ ตรงกับที่ระบุในแผนที่โบราณแสดงที่ตั้งพระนครศรีอยุธยา เขียนโดยช่างไทย
ราวสมัยรัชกาลที่ ๓

ภาพ ๒.๒๕ ต้าแหน่งอู่เรือสมัยกรุงศรีอยุธยา
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/192/7192/images/Ayutthaya/Ayy1.jpg)

ภายในเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานเป็นจ่านวนมากไม่ว่าจะเป็นปราสาทราชวัง วัด
วาอาราม ทั้งภายนอก และภายในเมืองมีมากกว่า ๔๒๕ แห่ง งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิ ต รกรรม และปราณี ต ศิ ล ป์ หลายสาขา ระเบี ย บทางสั ง คม วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ อ ย่ า งไทยที่ มี

๒๖

เอกลักษณ์โดดเด่น เป็นแบบอย่างสืบต่อมายังกรุงรัตนโกสินทร์ มรดกทางวัฒนธรรมอันล้่าค่า ร่องรอย
แห่ ง ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งในอดี ต ยั งปรากฏให้ เ ห็ น ประจั ก ษ์ อั นได้ แ ก่ แหล่ ง โบราณสถาน บรรดา
โบราณวัตถุ และเอกสารด้านประวัติศาสตร์ ท่าให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nalion Seience and Culture Organization - UNESCO) ได้มีมติ ณ กรุง
คาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย ให้ทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔

ภาพ ๒.๒๖ สัญลักษณ์มรดกโลก
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/673/8673/images/AyuthayaA09.jpg)

๒.๒ ประวัติความเป็นมา และคุณลักษณะของเรือไทย
เรือ หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้สัญจรในน้่า อันเนื่องมาจากลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ร าบลุ่ ม มีแ ม่น้่ า และล่ าคลองไหลผ่ านเกือ บทุ กย่ าน ผู้ ค นนิย มสร้า ง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ริมฝั่งน้่า และอาศัยล่าน้่าเป็นเส้นทางคมนาคมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดย
อาศัยพาหนะที่เรียกว่า เรือ
เรือมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ถูกก่าหนดสร้างขึ้นให้ลอยอยู่ได้เหนือผิวน้่า แม้จะบรรทุกคน
หรือบรรจุสิ่งของลงมากหรือหนักเพียงใดก็ตาม ถ้าน้่าไม่เข้าหรือท่วมเรือก็จะไม่จม ดังนั้นในอดีตที่ผ่าน
มาเรือจึงมีความส่าคัญและนับเป็นปัจจัยหนึ่งของการด่ารงชีวิตของผู้คน
ในประเทศไทยได้พบหลักฐานว่ามีการใช้เรือมานานนับพันปี และที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการ
ใช้เรือมาก คือ ในสมัยกรุงศรีอ ยุธยาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีท่าเลที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มมีแม่น้่าล่า
คลองมากมาย พาหนะชนิดเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้สะดวก คือ เรือ
เริ่มแรกนั้นเรือที่ใช้ในล่าน้่าเป็นเรือขุดซึ่งมีการลองผิดลองถูกหลายอย่าง บางครั้งเรือก็ไม่ลอย
เพราะมีน้่ าหนั กมากเกิน ไป หรื อการขุดเรือไม่ได้ส มดุล เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งท่าให้เรือจมน้่าได้
จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นเรือขุดซึ่งขุดจากท่อนซุง

๒๗

ภาพ ๒.๒๗ เรือซ้าปัง ที่อยู่กับเรือส้าเภาจีน
(ที่มา : http://www.boatdesign.net/forums/attachments/boatdesign)

ต่อมาเป็นเรือต่อ ไทยเราได้แบบอย่างเรือมาจากประเทศจีน โดยเฉพาะเรือขนาดเล็กที่ใช้ไป
มาระหว่างเรือส่าเภากับฝั่งที่เรียกว่า “ซ่าปัง” ซึ่งมีเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
แต่จะดูเป็นเรือที่ไม่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น เรือต่อแบบซ่าปังมาได้รับความนิยมขึ้นหน้าขึ้นตามากก็
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น นับแต่นั้นความนิยมต่อเรือและใช้เรือต่อก็ได้แพร่หลายออกไปมาก
และมีเรือต่อชนิดต่างตามมาอีกหลายชนิด เช่น เรือส่าปั้น เรืออีแปะ เรือป๊าบ เรือเข็ม เป็นต้น
๒.๒.๑ ประเภทของเรือ
เรือที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน แบ่งออกตามประเภทของการสร้างได้
๒ ประเภท คือ เรือต่อ และเรือขุด
๒.๒.๑.๑ เรือขุด
เรือขุดเป็นเรือดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณไม่เฉพาะแต่ไทยเราเท่านั้น ชาติอื่น ๆ ก็
นิยมเอาไม้ซุงมาขุดเป็นเรือ ส่วนไทยเราใช้เรือขุดกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ได้ตลอดทั่วไป ทั้งใน
คู คลอง และตามแก่งต่าง ๆ ที่มีโขดหิน เรือจะครูดไปตามพื้นดิน พื้นหินไม่แตกง่าย เพราะท้องเรือ
หนา การท่าเรือขุดในสมัยโบราณง่ายกว่าการต่อเรือ เพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย และเป็นเรือ
ขนาดเล็ก ไม่ เสียเวลานาน ต้นไม้ใหญ่ ๆ ก็ยังมีอุดมสมบูรณ์ การท่าเรือขุดต้องใช้ฝี เมือและความ
ช่านาญมากกว่าการใช้เครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการท่าเรือขุด ก็มีเพียงขวาน สิ่ว มีด ขวานก็มี
หลายขนาด รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีรูปร่างคล้ายจอบที่เรียกว่า “ผึ่ง”เครื่องมือตามที่กล่าวมา ท่าให้เห็น
ว่าการท่าเรือขุดใช้อุปกรณ์น้อยกว่าการท่าเรือต่อ
วิธีการขุดเรือคือ เอาไม้เผาไฟแดง ๆ วางไว้บนผิวเรือตามต่าแหน่งที่จะขุด แล้วให้ไม้
ไหม้ไฟเพื่อจะได้ขุดลงในตัวไม้ให้เกิดร่องเกิดหลุมกว้างเป็นรูปเรือ หลังจากขุดแล้วน่าไปทดลองลอยน้่า
และปรับปรุงช่องว่างให้มีความสมดุลไม่พลิกคว่่า เรือขุดสมัยก่อนท่ามาจากท่อนซุง
ไม้ที่น่ามาใช้ท่าเรือส่วนใหญ่จะเป็นไม้ตะเคียน ไม้เต็งรัง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เหนียว
ทนทานอยู่ได้หลายสิบปี แต่ถ้าเป็นไม้ยางก็จะไม่ทน ดังนั้นเรือขนาดใหญ่จะขุดจากไม้ตะเคียนเป็น
ส่วนมาก เพราะมีล่าต้นใหญ่กว่าไม้อื่น ๆ ไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่มีถิ่นก่าเนิดอยู่ในป่าดงดิบทั่วประเทศไทย
และมีหลายชนิด คือ ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนู ตะเคียนหิน ตะเคียนหยก ตะเคียนดง และตะเคียน
ไพร มีคุณสมบัติดีคือเป็นไม้เนื้อแข็ง ลอยน้่า น้่าหนักพอประมาณ แช่อยู่ในน้่าได้ดีไม่ผุง่าย

๒๘

ภาพ ๒.๒๘ เรือขุด
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=76123)

ลักษณะโครงสร้างของเรือขุด
ตัว เรื อ จะตกแต่งภายในเป็นเรือท้องกลม การขุดท้องเรือจะโอนตามรูปท่อนซุง
ตกแต่งภายนอกตัวเรือให้ได้รูปทรงโดยหาศูนย์กลางของท่อนซุง เพื่อให้น้่าหนักตัวเรือเอียงไม่ไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง รวมทั้งการขุดต้องให้มีความหนาของเปลือกหนาเสมอกันทั้ง ๒ ข้าง หัวเรือและท้ายเรือ
จะมีความหนาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเรือที่ขุดเป็นเรือชนิดใด ถ้าเป็นเรือหมูหั วเรือจะเรียวเล็กกว่าท้าย
เรือ การใช้ท่อนซุงมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถเหลาขึ้นรูปได้อย่างสวยงาม

ภาพ ๒.๒๙ กงเรือ
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/_pictures)

การเสริมความแข็งแรงของเรือขุด ด้วยกง โดยปกติเรือขุดถ้าไม่ใส่กง จะท่าให้เรือบิด
ตัว และแตกร้าวได้ง่าย ท้องเรือวางของสัมภาระไม่สะดวกบรรจุของไม่ได้มาก ถ้าได้วางกงให้มีความ
ห่างของกงเรือ ประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร จะช่วยให้แข็งแรงและสามารถท่าพื้นรองท้องเรือ หรือ
ท่ากระทงวางบนหัวกง ยกพื้นให้เป็น ๒ ระดับ ระหว่างท้องเรือและหัวทายเรือให้มีที่นั่งท้ายเรื อ และ
วางสิ่งของได้ ช่วยเสริมความแข็งแรงปากเรือได้อีกด้วย

๒๙

ภาพ ๒.๓๐ เรือขุดเสริมกงเรือ
(ที่มา : http://www.sinkardd.com/id-50be81499ce62e21210009d6.html)

การตอกลูกประสัก เมื่อปรับกงเรือได้แบบสนิทกับท้องเรือแล้วและก่าหนดระยะกง
แน่นอนแล้วใช้ปากกาหรือ ซีแคร็มจับกงให้แบบสนิทกับตัวเรือมิให้เคลื่อนที่ แล้วใช้สว่านเจาะระหว่าง
กึ่งกลางของความหนาของกง โดยให้ดอกสว่านที่เจาะนั้นโตเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกประสัก
ตอนกลาง เพราะขนาดของลูกประสักตอนโคนใหญ่กว่าตอนกลาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ลูกประสัก
เลื่อนถล่าเข้ามาภายในเรือ เมื่อไม้บริเวณรอบๆ ถูกประสักเริ่มผุหรือยุ่ย

ภาพ ๒.๓๑ ลูกประสักไม้แสมด้า
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=76123)

การเจาะรู ต อกลู ก ประสั ก จะต้ อ งเจาะจากข้ า งในออกข้ า งนอก หากเจาะจาก
ภายนอกเข้ามาข้างใน รู ที่เจาะอาจจะพลาดจากกงเรือได้ เมื่อเจาะกงทะลุผ่ านเปลือกเรือมาแล้ ว
จะต้องใช้ดอกสว่านที่ท่าขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคว้านตอนโคนลูกประสัก ลูกประสักนั้นให้ส่วนที่โตอยู่ด้าน
นอกของตัว เรือ ฉะนั้น การคว้านจึ งคว้านจากด้านใน การที่ท่าให้โคนโตก็เพื่อกันมิให้ เวลาตอกลู ก
ประสักจะเลยเข้าไปข้างใน จากนั้นก็น่าลูกประสักมาตอกเข้าจนส่วนคอของลู กประสักแนบกับรูแล้วก็
ผ่าลูกประสักส่วนที่ยื่นเข้าไปข้างในตัวด้วยสิ่ว แล้วใช้เศษไม้ลูกประสักที่ตัดออกท่าเป็นลิ่มตอกเร่งส่วน
เข้าไปที่รอยผ่านั้น ปลายลูกประสักก็จะแบ่งออกในลักษณะเดียวกันกับส่วนโคนของลูกประสัก การผ่า
ลิ่มควรผ่าให้ขวางกับลายไม้กงเรือ

๓๐

กรรมวิธีและขันตอนการท้าเรือขุด
โดยทั่วไปมักจะเชื่อกันว่าการท่าเรือขุด เป็นเทคนิควิธีที่พัฒนามาหลังจากมนุษย์
รู้จักใช้ซุงท่าแพใช้แล้ว ซึ่งการขุดเรือนั้นมนุษย์รู้จักใช้ซุงท่าแพใช้แล้ว ซึ่งการขุดเรือ นั้นจะต้องหา
ต้นไม้ที่มีความสูง ล่าต้นตรงและรอบวงต้นใหญ่พอเหมาะที่จะท่าเรือขุดแต่ละประเภทขึ้นใช้ วิธีการ
ท่าซุงให้เป็นเรือขุดนั้นมีผู้บันทึกไว้เป็นหลักฐานขั้นตอน ดังนี้

ภาพ ๒.๓๒ ขันตอนการท้าเรือขุด
(ที่มา http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase)

ราชาวดี งามสง่า กล่าวถึงกรรมวิธีและขั้นตอนการสร้างเรือขุดดังนี้
๑. เลือกท่อนซุงที่มีขนาดกว้าง ยาว พอเหมาะกับความต้องการและหน้าที่ของเรือที่
จะน่าไปใช้งานตามความเหมาะสมของผู้เป็นเจ้าของ ตามฐานะและยศศักดิ์

ภาพ ๒.๓๓ ท่อนซุงท้าเรือ
(ที่มา : http://www.teentoa.com/data/board/pictures/0007640/pic-1335323081.jpg)

๒. ใช้ขวานถากซุงให้ เป็นรูปเรืออย่างหยาบ ๆ เช่น มีหั ว และท้ายเล็ กแหลมกว่า
ส่วนกลางการกระท่าเช่นนี้เรียกว่า “มาด”
๓. ขุ ด ล่ า รางไปตามความยาวของเส้ น มาด และรู ป ทรงของเรื อ ให้ มี ค วามลึ ก
พอประมาณที่จะใส่แกลบหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่นลงไปได้ หลังจากเทแกลบใส่ล่ารางที่ขุดไว้จนเต็มแล้ว
ก็สุมไฟให้คุอยู่ข้างในตลอดเวลา ไฟจะกินเนื้อไม้เป็นร่องลึกลงไป เมื่อหมดแกลบที่ใส่ไว้ ช่างจะดับไฟ
เสียคราวหนึ่ง คุ้ยเถ้าแกลบออกแล้วฟันไม้ในร่องที่เป็นถ่านทิ้ง หากยังได้ความกว้างและลึกไม่เพียงพอ
ก็จะสุมแกลบอีกครั้ง ท่าเช่นนี้เรื่อยไปจนพอแก่ความต้องการ

๓๑

ภาพ ๒.๓๔ ขวานถากซุง
(ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/thread47647.html)

ภาพ ๒.๓๕ การใช้ขวานถากซุง
(ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/thread47647.html)

ภาพ ๒.๓๖ ลักษณะล้าราง ของเรือขุดจากไม้พะยอม
(ที่มา : http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard)
๔. ใช้ขวานขุดแต่งท้องเรือที่ขุดสุมด้วยแกลบจนเป็นที่พอใจให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้
ปากเรือที่กว้างขึ้น ขณะสุมแกลบท้องเรือพอดีแล้วจะน่าน้่ามารดแกลบที่ก่าลังร้อนนั้นที่ถูกความร้อน
จากเปลวไฟ เย็นลงอย่างรวดเร็ว จะท่าให้ปากเรือขยายต่อต่อไปอีก การเบิกปากเรือให้กว้างออกไปนี้
บางทีก็ใช้คบไฟมาลนภายในล่าเรือที่ขุดแล้ว พร้อมกับกงดีดจับปากเรือดึงให้เบิกกว้างออกไป

๓๒

ภาพ ๒.๓๗ การสุมเรือขุด
(ที่มา : http://www.khlong-u-taphao.com/upload/forum/dscf8791.jpg)

ภูธน ภูมะธน กล่าวถึงกรรมวิธีการท่าเรือขุดว่ามี ๒ ขั้นตอน คือ
๑. การฟันเรือ ขั้นตอนนี้เริ่มจากการตัดซุงให้ได้ขนาดความยาวตามต้องการ แล้วใช้
ขวานฟันถากเบิกปากเรือขุดภายในให้เป็นรูปร่างคล้ายรางหมู เสร็จแล้วพลิกคว่่าเอาด้านท้องขึ้น ฟัน
ถากหัวท้ายให้แหลมเป็นรูปหัวท้ายเรือเรียกว่า “เรือโกลน”

ภาพ ๒.๓๘ การโกลนเรือ
(ที่มา : http://www.khlong-u-taphao.com)

๒. การเบิกเรือ ที่ท่าโดยทั่วไปนั้น คือ น่าเศษไม้ เปลือกไม้ที่ขุดได้ ก่อไฟเป็นทาง
ยาวตลอดล่าเรือ น่าเรือที่ขุดได้คว่่าลง ลนไฟให้ความร้อนตลอดล่าเรือ เมื่อล่าเรือร้อนแล้วก็หงายขึ้น
ท่าการเบิกเรือ โดยใช้ไม้ปากกา (รูปร่างเหมือนกรรไกร) งัดกราบเรือทั้งสองข้างแล้วใช้ไม้ค้่ากราบเรือ
ทิ้งไว้จนเนื้อไม้แห้งลงจึงปล่อยไม้ปากกาหรือไม้ค้่าออก การเบิกปากเรือนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่า
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อเบ่งกราบเรือให้กว้างออกได้ขนาดที่ต้องการและยังมีวิธีการเบิกปากเรือโดยวิธี “เบิก
น้่า” คือ เอาน้่าใส่ท้องเรือจนเต็ม ทิ้งไว้หลาย ๆ วัน น้่าจะดันเบิก แคมเรือให้กว้างออกไป และ “เบิก
ปากขวาน” คือ การตกแต่งด้วยขวาน ส.พลายน้อย กล่าวว่าการท่าเรือขุดนั้นใช้ความช่านาญมากกว่า
การใช้เครื่องมือ ถ้าเป็นเรือขนาดเล็กก็ใช้ขวานตัดต้นไม้ให้เป็นท่อนตามขนาดที่ต้องการ ตามปกติเรือ
ธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะมีขนาดกว้าง ๒ ศอก ยาว ๓ วา เมื่อลอกเอาเปลือกไม้ออกหมดแล้ว ก็กะ
ขนาดความยาวของเรือโดยเว้นหัวท้ายไว้ข้างละ ๒ ศอก แล้วจึงใช้ขวานขุดแซะตั้งแต่หัวไปหากลาง
และจากท้ายไปหากลาง ให้ลึกตามล่าดับลงไปจนถึงกลางล่าซึ่งจะลึกอยู่ในราว ๑๐ นิ้วจนถึง ๑๕ นิ้ว

๓๓

ภาพ ๒.๓๙ การเบิกเรือ
(ที่มา : http://www.khlong-u-taphao.com)

เมื่อเป็นร่องลึกตามความต้องการแล้ว จึงเอาขวานที่ใช้ถากนั้นมาเปลี่ยนด้ามใช้ต่าง
สิ่วใหญ่มาเซาะเนื้อไม้ตรงกลางล่าเรือให้กว้างออก แล้วตะแคงข้างลงใช้ขวานเกลาตกแต่งภายนอกให้
เป็นรูปเรือโกลน โดยเหลือความหนาของไม้ไว้ ๓ นิ้ว
เมื่อโกลนเป็นรูปเรือเสร็จแล้วก็วางเรือให้ตรง ก่อไฟในบริเวณที่เซาะเอาเนื้อไม้ออก
ตลอดหัวท้าย พอไม้ร้อนจัดแล้วก็ดับไฟ เอาไม้ยาวขนาด ๑๐ นิ้ว ค้่าเบิกทั้งหัวและหางท้าย แล้วเพิ่ม
ความยาวของไม้ขึ้นตามล่าดับ เพื่อเบิกกลางล่าเรือให้กว้างออก การที่ต้องใช้ไฟก็เพื่อช่วยให้เนื้อ ไม้
อ่อนตัว การขยายหัวเรือครั้งแรกอาจไม่ เป็นไปตามต้องการ ก็ต้องทิ้งไว้จนไม้อยู่ตัวแล้วจึงขยายใหม่
ต่อไป จนกว่าจะได้ขนาดตามที่พอใจ
หลังจากแต่งเกลาเป็นรูปเรือเรียบร้อยแล้ว ถ้ารูปร่างของเรือยังไม่งามดีก็อาจตกแต่ง
ได้อีกโดยใช้หลักไม้ง่าม ๔ หลัก ปักให้พอเหมาะกับเรือ ใช้ไม่ท่าคานพาดระหว่างหลักยกเรือขึ้ นพักบน
คานให้สูงจากพื้นดินราว ๑ คืบ ผูกเรือกับคานให้แน่น แล้วใช้โคลนทาทองเรือปิดเนื้อไม่ให้มิด ก่อไฟ
ใต้ท้องเรือ โคลนที่ทาไว้ป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ท้องเรือ เมื่อเนื้อไม้อ่อนตัวก็ใช้ไม้งัด แต่งส่วนที่ไ ม่งามหรือ
บิดเบี้ยวให้เข้ารูปตามต้องการ การท่าเรือขุดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็ท่าเช่นเดียวกันนี้
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ กล่าวว่า “เรือเมื่อสมัยที่ผ่านมาท่าขึ้นด้วยไม้ชนิดต่างๆ
เช่น ไม้ตะเคียน โดยน่าไม้ทั้งต้นมาตัดมาเป็นท่อนยาวตามขนาดที่ต้องการ จัดการโกลนแต่งเป็ นรูป
เรื อขึ้น อย่ างหยาบ คือส่ ว นหั วและท้ายเรือเรียวบาง ส่ ว นกลางป่อง แล้ งใช้แกลบกองเป็นทางไป
ตามยาวของท่อนไม้ที่โกลนไว้นี้ จุดไฟให้คุไปตามกองแกลบให้ไฟไหม้เนื้อไม้ลงไปคราวละน้อยๆ แล้ว
ใช้เครื่องมือชนิดที่เรียกว่า “ผึ่ง” ถากไม้ลงไปเป็นร่องตามความยาวของท่อนไม้นั้น ท่อนไม่ที่ถากโกลน
และท่าเป็นร่องยาวนี้เรียกว่า “เรือโกลนหรือเรือลูกมาด”
เรือโกลนหรือเรือลูกมาดนี้ ยังไม่เป็นเรือที่จะใช้งานได้เพราะรูปร่างเทอะทะ และร่อง
ที่ถากขุดเป็นทางยาวๆ บนหลังท่อนไม้นั้นยังแคบอยู่ จะใช้นั่งหรือบรรจุสิ่งของไม่ได้ กับแลดูไม่สู้งาม
ซึ่งจะต้องจัดการถากและขุดแต่งให้ได้รูปทรงได้ส่วนที่ดีงามต่อไป ดังนั้นจึงมีค่าที่คนแต่ก่อนกล่าวเป็น
เชิงเตือนว่า “อย่าติเรือยังโกลน อย่าติโขนยังไม่รัดเครื่อง”

๓๔

ภาพ ๒.๔๐ ผึ่งถากเรือ
(ที่มา : http://board.trekkingthai.com/board)

ภาพ ๒.๔๑ การใช้ผึ่งถากไม้
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/392163)

เรือโกลนหรือเรือลูกมาดนี้ ต้องจัดการ “เบิกปาก” คือ การถากปากร่องยาวนั้นให้
กว้างออกไปโดยใช้ไฟสุ่มให้ตัวเรือโกลนร้อน แล้วใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ปากกา” ดึงปากเรือโกลนทั้ง
สองข้างให้ถ่างออกจากกันทีละน้อยๆ ระหว่าที่ท่าการเบิกปากให้ถ่างออกนี้ต้องใช้ไม้ค้่าระหว่างปาก
ทั้งสองไม่ให้บีบเข้าหากัน ท่าการเบิกปากไปเป็ นระยะจนปากตอนกลางล่ากว้างได้ขนาดจึงหยุด แล้ว
จัดการถากตกแต่งภายในล่าเรือและรูปทรงภายนอกล่าให้ส่วนหัวและท้ายเรียว ส่วนท้องป่องป้านหรือ
กลมตามต้องการ ท่อนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งได้ถากขุดจนเป็นรูปทรงเรือในชั้นนี้เรียกกันว่า “มาด” หรือ
“เรือมาด”
เรือมาดจัดเป็นเรือหรือพาหนะที่คนในภาคกลางใช้สัญจรไปตามทางน้่าเป็นอย่างเก่า
กว่าเรือชนิดใด และและเรือมาดอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของเรือที่ท่าขึ้นด้วยวิธีขุดในภายหลังเช่น
เรือหมู เรือพายม้า เรือยาว เรือกราบ เป็นต้น

๓๕

ภาพ ๒.๔๒ เรือโกลน
(ที่มา : http://tamlmonline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html)

ประดิษฐ์ สรรช่าง กล่าวถึงเรือขุดในทางภาคเหนือว่า “เรือโกลน เป็นเรือที่โกลน
หรือขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งท่อน เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ บรรทุกคนได้ประมาณ ๕-๖ คน ลักษณะทั่วไป
ของเรือโกลนมีรูปเกือบสี่เหลี่ยม (ยกเว้นเรือแข่ง)
การสร้างเริ่มจากการคัดเลือกต้นไม้สักที่มีเนื้อไม้ที่ดี คือ ไม่มีตาขนาดใหญ่ ล่าต้น
สวย เนื้อไม่ไม่บิดไปมา แล้วจึงวัดให้ได้ขนาดยาวตามที่ต้องการ ทิ้งท่อนไม่ดังกล่าวไว้ในที่ร่มที่มีอากาศ
ผ่านอย่างน้อง ๖ เดือนขึ้นไป เพื่ อให้ท่อนไม้นั้นแห้งพอสมควร จากนั้นจึงใช้ขวานถากแต่งให้เป็น
ลักษณะเรือ คือ ตรงกลางกว้าง ๒ หัวท้ายสอบเข้า ส่วนท่อนด้านนอกทั้งหัวและท้ายก็ถากจากล่างขึ้น
ไปให้ เชิ ดขึ้น โดยมีส่ ว นท้ องแบน ในระหว่าที่ ถากแต่ง ให้ เ ป็นรู ปเรือนั้ น สิ่ งที่ต้ องค่ านึง อันส่ าคั ญ
ประการหนึ่งคือ การวัดขนาดความกว้างของด้านนอก จากแคมหนึ่งไปถึงอีกแคมหนึ่ง แล้วน่าไปวัด
ตั้งแต่หัวเรือถึงหางเรือให้ได้ถูกตามโฉลก จึงจะเป็นเรือที่มงคลเมื่อถากเป็นเค้ารูปทรงของเรือแล้ว จึง
ขุดไม้ส่วนในออกยาวไปตามไม้ให้เหลือแคมเรือทั้งสองข้างหนาประมาณ ๑ นิ้ว ไม้หนึ่งท่อนใช้เนื้อไม้
นิ ดเดี ย ว นอกนั้ น ขุ ดมาเป็ น เศษไม้ทั้ งหมด เหมือ นกับ ค่าพู ดที่ว่ า “ฆ่ าช้า งเอางา” เมื่อได้ทรง
พอประมาณแล้ว น่าลงแช่ไว้ประมาณ ๑๐ วัน เพื่อให้ยางไม้ออกจากเนื้อไม้ ถ้าทิ้งไว้กลางแจ้งแล้ว
ความบางของเนื้อไม้ที่เหลืออยู่ อาจท่าให้เนื้อไม้มีรอยแตกขึ้นมาได้ เมื่อน่าขึ้นจากน้่าแล้วทิ้งไว้ในร่มผึ่ง
ให้แห้ง จากนั้นจึงท่าการถากขุดให้ความหนาเท่ากัน และถากแต่งให้เกลี้ยง
ส่วนดีของเรือโกลนอยู่ตรงที่ไม่มีรอยต่อของแผ่นไม้ ไม่ต้องใส่ยางไม้หรือคอยระวังใน
การรั่วซึมของน้่า นอกเสียจากเมื่อใช้ไปนานๆ อาจมีรอยแตก ก็ใช้ยางไม้อุดทาที่รอยแตกเท่านั้นเอง
ส่วนเสียของเรือโกลน คือหนัก ท่าให้เกิดการพลิกคว่่าง่าย เนื่องจากมีส่วนท้องเรือที่มนนั่นเอง การ
ทรงตัวในน้่าจึงไม่ค่อยดี

๓๖

๒.๒.๑.๒ เรือต่อ
เรื อ ต่ อ เป็ น เรื อ ที่ มี ขึ้ น ภายหลั ง เรื อ ขุ ด ท่า ขึ้ น โดยใช้ ไ ม้ ก ระดานหลายแผ่ น มาต่ อ
ประกอบกันเข้าเป็น รูปเรือ จากหลักฐานการต่อเรือขึ้นใช้ในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาที่ว่า ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๑๕๓) ปรากฏว่าได้มีการสั่งช่างต่อเรือมา
จากประเทศฮอลันดา เข้าใจว่าคงจะต่อเรือก่าปั่นแบบฝรั่งส่าหรับใช้ในราชการ ส่วนเรือส่าเภาแบบจีน
คงจะต่อได้อยู่แล้ว โดยใช้ช่างต่อเรือชาวจีนเป็นหัวหน้า

ภาพ ๒.๔๓ เรือต่อ
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=76123)

เรือต่อ หมายถึง การน่าแผ่นกระดานมาต่อเป็นรูปเรือขึ้น เรือต่อประกอบด้ว ย
กระดาน และ กระดูกงูซึ่งใช้ไม้หนากว่าแผ่นกระดานที่น่ามาประกอบเป็นตัวเรือ และมีความยาว
ตลอดไปจนถึงทวนหัวและทวนท้าย ซึ่งจะเชิดขึ้นตามลักษณะของเรือแต่ละชนิด เรือจะมีขนาดกว้าง
ใหญ่เท่าไร ก็อยู่ที่กงเรือที่วางอยู่บนกระดูกงูจะกางออกมามากหรือน้อย เมื่ อวางกงเป็นโครงแล้วก็
เสริมกระดานต่อจากกระดูกงูเรียงขึ้นไปตามล่าดับ กระดานเหล่านี้จะถูกยึดอยู่กับกง การยึดกระดาน
ให้ติดกับกงนั้นเข้าใช้ลูกประสัก ซึ่งท่าด้วยไม้แสมสารเนื้อไม่เป็นสีด่าเนื้อแข็งมาก
ทวนหัวและทวนท้ายของเรือ จะเป็นแผ่นกระดานดัดให้ อ่อนงอนขึ้นด้วยวิธีลนไฟ
ปลายทวนที่จะเป็นหัวเรือจะปาดให้มีรูปสามเหลี่ยม ส่วยปลายมวนท้ายเรือจะเป็นรูปมนป้าน
หางเสือของเรือต่อ จะโค้งเข้ากับรูปท้ายเรือ และมีเดือยเหล็ก ๒ เดือย สอดเข้าไปใน
ห่วงที่ติดอยู่กับทวนเรือ ท่าให้หางเสือเบนไปมาได้คล่อง ท่อนบนของหางเสือมีไ ม้พังงาสอดไว้ เมื่อจะ
บังคับให้หางเสือบิดไปทางซ้ายหรือขวา ก็ดันไม้พังงาไปตามทิศทางที่ต้องการ
เรือต่อมีหลายขนาด ถ้าใช้ตามคลองที่มีขนาดเล็กก็ใช้เรือต่อขนาดเล็ก ถ้าต้องการ
บรรทุกของให้ มากๆ และไปมาตามล่าน้่าใหญ่ก็ใช้เรือต่อขนาดใหญ่ รูปร่างของเรือจะคล้ ายๆกัน
เพียงแต่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เท่านั้น
ในสมัยก่อนเรือต่อมีลักษณะเพรียว เพราะยังต้องแจว ต้องถ่อหรือใช้ใบ เรือจะแล่น
ได้เร็ว ไม่หนั กแรง แต่ปั จจุบัน นิยมใช้เรือยนต์ล ากจูง เรือต่อจึงไม่จ่าเป็นต้องท่าให้เพรียวอีกต่อไป
รูปร่างของเรือจึงป้อมมีความกว้างและมีความสูงมากกว่าแต่ก่อน เพื่อจะบรรทุกของได้มากๆ ไม่ต้อง

๓๗

ห่วงว่าจะแจวหรือถ่อให้หนักแรง ถึงรูปร่างดูเทอะทะปะทะน้่ามากก็ไม่ต้องห่วงเพราะใช้เรื อยนต์ลาก
จูงตลอด
ลักษณะโครงสร้างของเรือต่อ
กระดูกงู คือ ส่วนของโครงสร้างที่อยู่กึ่งกลางตอนล่างของเรือจะต้องรับน้่าหนัก และ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวของโครงสร้างส่วนอื่น กระดูกงูมี ๓ ประเภท คือ
๑. กระดูกงูแบน เป็นแผ่นไม้ที่รองรับกงเรือ เป็นฐานที่ต่อทวนหัวและทวนท้ายหรือ
แผ่นอุดท้าย ใช้กับเรือท้องแบนเพราะช่วยให้เรือกินน้่าตื้น ควรเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ที่มีคุณภาพ
หรือสภาพดีที่สุด ไม่มีตาไม้ ไม่แตกร้าวบิดงอหรือเนื้อไม้ซ้อนอยู่ภายใน เพราะจะท่าให้ ขาดความ
แข็งแรงและอาจเสียหายขึ้นภายหลัง ลักษณะของกระดูกงูแบนส่วนกว้างของกระดูกงูจะมากกว่าส่วน
หนา
๒. กระดูกงูตั้งหรือกระดูกงูแท่ง อยู่ในต่าแหน่งและมีหน้าที่เช่นเดียวกับกระดูกงูแบน
ลักษณะมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง กระดูกงูช นิดนี้ให้ความแข็งแรงแก่ตัวเรือได้มากกว่ากระดูกงูแบน
กระดูกงูแบบนี้ใช้กับเรือท้องกลม ทั้งยังสามารถป้องกันการกระแทกจากสิ่งกีดขวางใต้น้่า หินโสโครก
และการเกยตื้นได้เป็นอย่างดี แต่เรือจะกินน้่าลึกมากขึ้น การบังคับการเดินเรือจะยากหรือกินวงกว้าง
กว่าเรือท้องแบน แต่ก็ช่วยฟันคลื่นหรือรับแรงกระแทกจากคลื่นได้ดีอีกด้วย
๓. กระดูกงูข้าง ติดอยู่ในต่าแหน่งมุมข้างของท้องเรือ กระดูกงูข้างบางชนิดน่ามาติด
เสริมภายหลัง เมื่อติดเปลือกเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เรือท้องเหลี่ยม หรือ เรือท้องวี กระดูกงูข้างมักจะ
ฝังติดกับกงเรือล่างทีเดียว กระดูกงูข้างใช้กับเรือทั้งท้องเหลี่ยมและท้องกลม หน้าที่ ของกระดูกงูข้าง
ช่วยในการทรงตัวของเรือมิให้โคลงขณะโต้คลื่นลมจัด เรือท้องกลมมีความจ่าเป็นมาก กระดูกงูข้างยัง
ท่าหน้าที่ช่วยพยุงหรือ แบ่งรับน้่าหนักของตัวเรือจากกระดูกงูท้องเรือในขณะที่เรือเข้าอู่หรือขึ้นคาน
ทวนเรือ คือ ส่วนของโครงสร้างที่ตั้งอยู่บนปลายกระดูกงู ข้างหนึ่งเรียกว่าทวนหัว
ตั้งอยู่ด้านท้ายสุดของกระดุกงูเรียกว่า ทวนท้าย รูปแบบของทวนเรือนั้นมี ๒ แบบ คือ แบบทวนตรง
และแบบทวนโค้ง แบบทวนตรงนั้นจะวางในลักษณะใดก็ย่อมแล้วแต่ความนิยม ส่วนแบบทวนโค้ง
แบบช้อนก้นหอยนั้นจะมีใช้ต่อกันในเรือประเภทเรือเล็ก เช่น เรือแคนนู
แผ่น ทับหลังกระดูกงู คือ เป็นแผ่นไม้ที่ติดทับหลั งกระดูกงู ติดอยู่ภายในจะท่า
หน้าที่เป็นไม้รองรับกงและเปลือกเรือแผ่นแรก มีใช้ทั้งเรือท้องกลมและท้องเหลี่ยม การเลือกไม้ท่า
แผ่นทับหลังกระดูกงูควรใช้ไม้ที่ยาวตลอดหรือพยายามให้ยาวที่สุดเท่าที่จะหาได้ เพราะไม้ทับหลั ง
กระดูกงูนี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกงู
กงเรือ คือ ไม้รูปโค้งที่ตั้งเป็นโครงเรือ มี ๒ ประเภท คือ
๑. กงแข็ง เป็นแผ่นไม้ที่น่ามาดัดแต่งเป็นรูปให้เข้าลักษณะของท้องเรือ อาจจะต่อ
ความยาวกันบ้างเนื่องจากความกว้างของไม้ไม่พอ แต่ถ้ากว้างมากเสี้ยนของไม้จะตัดขวางขาดความ
แข็งแรงไป แล้วมีไม้ทาบข้างกงโดยความหนาและความกว้างของไม้ทาบนั้นควรจะมีขนาดเท่ากับกง
แล้วร้อยน็อตหรือสกรูติดกับกง กงแข็งนี้ใช้ทั้งเรือท้องกลมและเรือท้องสี่เหลี่ยม เรือท้องสี่เหลี่ยมจะมี
ไม้ทาบเฉพาะที่มุมกงเท่านั้น เรียกว่า ไม้พุกทาบมุม

๓๘

ภาพ ๒.๔๔ ส่วนประกอบของเรือต่อ
(ที่มา : สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ. ๒๕๔๕)

๒. กงอ่อน ปกติใช้กับเรือท้องกลม เพราะกงนี้จะต้องดัดให้นอนแนบไปกับท้องเรือ
ภายในตั้งแต่กราบซ้ายไปหากราบขวา ขั้นตอนของการเข้ากงอ่อน เมื่อประกอบเปลือกเรือ โดยมีกง
แข็งซึ่งท่าหน้าที่เป็นกงลวงที่ติดเป็นระยะๆ ไปแล้ว จึงน่ากงอ่อนที่ไสแต่งได้ขนาดเรียบร้อยแล้วลงแช่
น้่าเย็นประมาณ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เซลล์ของไม้อิ่มตัว น่าเข้าอบความร้อนด้วยไอน้่าทั้งนี้เพื่อให้เซลล์
ไม้ขยายตัว เมื่อทดสอบว่าอ่อนตัวดีแล้วก็น่ามาทาบกับท้องเรือด้านในเป็นระยะๆ ไป การทาบกงอ่อน
นี้ภาษาช่างต่อเรือ เรียกว่า “การเหยียบกง” และจะต้องท่าขณะที่ร้อนอยู่ มิฉะนั้นกงจะหัก ตอกตะปู
บังคับ ไว้ชั่วคราว ต่อไปเจาะรูน่ าตะปูทองแดงชนิดเหลี่ ยมหั วดอกเห็ ดย้่าหมุด หรือบางที่ก็ใช้ตะปู
เกลียว แต่ความมั่นคงนั้นสู้ การย้่าหมุดไม่ได้ กงอ่อนนี้ใช้กับเรือท้องกลม ชนิดแบบเรียบและแบบ
เกล็ด เมื่อติดกงอ่อนส่วนใหญ่แล้วจึงถอดกงลวงที่ติดส่ารองไว้ออก ก่อนถอดกงลวงที่ใช้เป็นหุ่นออก
ควรตีไม้ค้่ายันความกว้างของเรือไว้ เพื่อป้องกันมิให้ตัวหุบเข้ามา

ภาพ ๒.๔๕ ส่วนประกอบกงเรือต่อ
(ที่มา : สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ. ๒๕๔๕)

เปลือกเรือ คือส่วนที่หุ้มห่อโครงสร้างของตัวเรือ และเป็นส่วนที่กั้นไม่ให้น้่าเข้าเรือ
เปลือกเรือจะติดผนึกภายนอกกงเรือ เปลือกเรือไม้ทั่วไปมี ๒ ประเภท คือ
๑. เปลือกเรือชั้นเดียว เป็นเปลือกเรือที่ใช้ต่อกันทั่วๆ ไป ไม่ว่าเป็นเรือขนาดเล็กหรือ
เรือขนาดใหญ่ ผนึกติดกับกงด้วยตะปูหรือลูกประสัก มีขนาดความหนาและความกว้างตามส่วนของ
เรือ แต่ไม่ควรกว้างกว่า ๘ - ๙ นิ้ว แต่ก็อาจยกเว้นส่าหรับกระดานเปลือกเรือแผ่นล่างสุด ไม้เปลือก

๓๙

เรือควรจะเป็นไม้ที่ได้รับการผึ่งลม มาจนแห้งดีพอสมควร จะไม่ใช้ ไม้อบ เพราะไม้ที่ไม่แห้ง เมื่อน่าเข้า
ประกอบแล้วจะหดตัวท่าให้แนวเรือห่าง หรือถ้าแห้งเกินไป เมื่อถูกน้่าจะยึดเบียดกันจนโก่งหรือฉีกได้
๒. เปลือกเรือสองชั้น เปลือ กเรือชนิดนี้ใช้กับเรือท้องเหลี่ยมประเภทเรือยนต์เร็ว
วัตถุประสงค์ของการสร้างเปลือกเรือแบบนี้ก็เพื่อให้สามารถรับแรงกระแทกจากคลื่นได้ดีกว่าเปลือก
เรือชั้นเดียว เราจะเปรียบเทียบความแข็งแรงของเปลือกเรือสองชั้นนี้ โดยสังเกตจากวิธีการน่าไม้อัด
ความหนาที่เท่ากันและไม้อัดสามารถรับแรงได้ดีกว่าไม้ธรรมดา
วิธีการเข้าเปลือกเรือสองชั้น เมื่อติดไม้ทาบแนวหรือกระดานเสร็จแล้วก็เข้าเปลือก
เรือชั้นแรก โดยเข้าให้แนวของเปลือกเรือเฉียงเป็นมุม ๔๕ องศา กับเส้นแนวน้่าหรือเส้นปากเรือ ทั้ง
เปลือกท้องเรือและเปลือกข้างเรือเรียงชิดสนิทกันโดยตลอด ก่อนที่จะเข้าเปลือกเรือชั้นที่ ๒ จะต้อง
ทาด้วยสีจาดหรือกาวอีพ๊อกซี่ชนิดกันน้่าบุด้วยผ้าดิบ แต่จะต้องท่าพร้อมกับการเข้าเปลือกเรือชั้นที่ ๒
ไม่ควรทากาวล่ ว งหน้ าไปมากๆ เพราะจะท่าให้ บุผ้ า และเข้าเปลื อกไม่ทัน ซึ่งจะท่าให้ มีช่องห่ า ง
ระหว่างชั้นที่ต่อเกิดรอยรั่วขึ้นภายหลัง
กรรมวิธีและขันตอนการท้าเรือต่อ
โดยส่วนเรือต่อของชาวล้านนาที่เรียกเรือกาบปลี ประดิษฐ์ สรรพช่าง ได้กล่าวถึงว่า
เรือแบบนี้เป็นเรือที่มีขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เกิดจากการประกอบแผ่นไม้กระดานเข้าด้วยกัน เรียงจาก
ส่วนท้องขึ้นถึงแคมทั้งสอง วนท้องมีรูปกลมมน วิธีสร้า งเริ่มจากการสรรหาท่อนไม้สักที่มีล่าต้นตรงไม่
บิด ดูลายไม้ให้ตรงตลอดแผ่นไม้กระดานที่จะน่ามาประกอบเรือกาบปลีแต่เดิมนั้น ต้องเป็นแผ่นไม้
กระดานที่ผ่าออกจากท่อนไม้ ด้วยการใช้ลิ่มตีออกเป็นแผ่น ๆ ไม้กระดานที่ได้จากการเลื่อยถือว่าไม่ดี
เพราะจะท่าให้มีรอยแตกและการร้าวของแผ่นไม้ได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้การผ่าท่อนไม้ด้วยลิ่ม จึงต้อง
คัดเลือกไม้สักที่ตรงทั้งท่อนและของเนื้อไม้
เมื่อได้ท่อนไม้มาแล้ว เก็บไว้ในที่ร่มที่มีอากาศผ่านอย่างน้อย ๑ ปี ให้ไม้ท่อนนั้นแห้ง
แล้วจึงท่าการผ่า ถ้าผ่าในขณะที่ยังไม่ แห้งเมื่อเป็นแผ่นแล้วมักจะมีรอยแตกได้ง่าย วิธีผ่าต้องใช้ความ
ช่านาญและมีประสบการณ์ของผู้ผ่า โดยเริ่มผ่าท่อนไม้ออกเป็นสองซีกเสียก่อน จากนั้นจึงท่าการผ่า
ซอยออกให้เป็นแผ่นไม้กระดาน ที่ใช้ต่อเรือกาบปลีที่มีขนาดเล็ก ใช้ไม่กระดานหนาประมาณ ๑/๒ นิ้ว
กว้างประมาณ ๖-๗ นิ้ว การผ่าต้องผ่าให้หนาประมาณ ๑ นิ้ว
เมื่อได้ไม้กระดานที่ผ่าออกมาแล้ว ก็จะเก็บผึ่งลมไว้อย่างน้อย ๒-๓ เดือนขึ้นไปเมื่อ
ไม้แห้งดีแล้วจึงใช้ขวานถากแต่งให้เรียบตรงและเมื่อถากแต่งแล้วก็จะเหลือความหนาของไม้ประมาณ
๑/๒นิ้ว เรือกาบปลีที่ใช้เป็นพาหนะทั่วไปใช้ไม้กระดาน ๕ แผ่น อย่างมากก็ ๗ แผ่นเท่านั้น ส่วนการ
ประกอบเรือจะเริ่มจากการเอาแผ่นไม้กระดาน ๑ แผ่น มาวางตะแคงกับพื้นดินแล้วตีหลักประกบ
เพื่อให้ไม้กระดานแผ่นนี้มีรูปโค้ง ทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ วัน เมื่อเห็นว่าไม้กระดานแผ่นนั้นโค้งจนอยู่ตัว
แล้ว จึงน่าแผ่นไม้กระดานอีก ๔ แผ่น มาถากด้านข้างออกให้เรียวไปทางหัวและทางท้ายแล้วจึงลอง
ประกบต่อเข้ากับไม้แผ่นกลางที่โค้งนั้นข้างละ ๒ แผ่น เมื่อเข้ารูปดีแล้วจึงเอาไม้ไผ่กีบเล็กๆ มาวัดอ้อม
ด้านนอกของเรือ ตั้งแต่แคมหนึ่งไปถึงอีกแคมหนึ่ง แล้วเอาไม้นั้นมาวัดตั้งแต่หัวถึงท้ายให้ได้โฉลกที่
เป็นมงคล เมื่อวัดไม้ได้ก็ท่าการตัดความยาวออกให้ตรงกับโฉลก
จากนั้นเอากีบไม้ ๕x๒ นิ้ว ยาวตั้งแต่กลางล่าเรือถึงแคมเรือมาถากให้เป็น รูปโค้งตาม
ท้องเรือด้านใน ตั้งแต่กึ่งกลางท้องเรือถึงแคมข้างละ ๑ อัน จัดใส่เป็นคู่ๆ เรียกว่า “ไม้ดูกงู” ความยาว

๔๐

ของแต่ละคู่จะไม่เท่ากัน ตรงกลางจะยาวและจะค่อยๆสั้น ไปที่หัวและท้ายเรือ การวางไม้ดูกงูนั้นที่
รอยต่อตรงกลางเรือจะไม่ให้ติดกัน คือ ห่างกันประมาณ ๑ นิ้ว เมื่อใช้งานแล้วเกิดมีรอยรั่วซึมของน้่า
น้่าจะได้ไหลไปรวมกันอยู่ตรงกลางท่าให้ตักออกทิ้งได้ง่าย
เมื่อวางไม้ดูกงูแล้วจึงตีตะปูหรือใส่สลักไม้ เพื่ อยึดไม้กระดานให้แน่นติดกับไม้ดูกงู
จากนั้นจึงประกบรอยต่อของไม้ด้านนอกด้วยไม้กีบขนาดเล็กที่มีความหนาประมาณ ๑/๒ นิ้ว กว้าง
ประมาณ ๑ นิ้ว เหลาให้เรียบแบนแล้วตอกตะปูยึดกับไม้ดูกงูแล้วจึงจัดแต่งและด้านนอกให้เรียบร้อย
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อแต่งเรือให้เข้ารูปแล้วก็ยั งอาจมีรอยรั่วที่เกิดจากการเข้าไม้ไม่สนิทหรือมีรูเจาะ ก็จะ
ยารูเหล่านั้นโดยคว่่าเรือลงกับพื้น แล้วน่าเอายางไม้หรือชันมาเคี่ยวให้ล ะลายแล้วทาตรงที่มีรอยต่อ
ของไม้โดยรอบเป็นอันเสร็จพิธีในการสร้างเรือ
๒.๒.๒ การพาย และการแจวเรือ
การพายเรือ นอกจากช่วยพุ้ยน้่าให้เรือแล่นไปได้ ยังช่วยพยุงไม่ให้เรือล่มอีกด้วย คนที่หัด
พายใหม่ๆ มักจะน่าใบพายจุ่มลงไปในน้่ามากเกินไป ซึ่งท่าให้เรือหันไปหันมาไม่ตรงทาง วิธีช่วยไม่ให้
เรือโคลงเคลงก็ให้ใช้ใบพายแตะน้่าไว้ จะพยุงเรือไปได้ การพายมี ๒ ลักษณะคือ การคัด และการวาด
คัดเรือเป็นการกดด้ามพายลงเรียกว่า การพายงัด งัดกับข้างเรือจะคัดไปทางด้านซ้ายหัวเรือก็
หันไปทางซ้าย หรือคัดไปทางขวาหัวเรือก็หันขวา จะพายเดี่ยวหรือพายคู่ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะพายกัน
สองคน คนหนึ่ งอยู่ ท้าย หน้ าที่ คัดหรือวาดให้ เรือตรงทาง คนพายหั ว มีห น้าที่ พายอย่างเดียว แต่
สามารถช่วยคัดช่วยวาดได้ก็ต่อเมื่อคนอยู่ท้ายพายไม่ไหว เช่น ในขณะที่น้่าเชียวมาก

ภาพ ๒.๔๖ การพายเรือ
(ที่มา : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11399775/E11399775-135.jpg)

การแจวเรือ การแจวเรือก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และยากกว่าการพายเรือ เพราะการแจวต้อง
ใช้ทั้งแขนและขา ต้องยืนทรงตัวให้ดี บางคนหัดแจวใหม่ ๆ กะระยะไม่ถูก ใบแจวหรือน้่าคือปาดพ้น
ผิวน้่าขึ้นมา ท่าให้เสียหลักพลัดตกน้่า ฉะนั้นจึงต้องคอยสังเกตดูว่าจะให้ใบแจวจมลงไปในน้่าแค่ไหน
หมวกแจวต้องอยู่ในระดับไหน พอกะระยะได้ถูกแล้วก็แจวได้ แจวมีลักษณะคล้าย ๆ พายแต่ใหญ่และ
ยาวกว่าประมาณ ๒-๓ เท่า ตรงปลายด้ามแจว มีไม้ยาวราว ๗ นิ้ว สวมสกัดไว้ส่าหรับจับ เรียกว่า
“หมวกแจว” หมวกแจวนี้ส่าคัญมาก เพราะจะช่วยในการบังคับใบแจวให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการ จะ
วาดจะคัดก็บังคับที่หมวกแจวนี้ การคัดด้วยแจวไม่เหมือนคัดด้วยพาย เพราะแจวมีขนาดใหญ่ กินน้่า
ลึก ต้องโหนตัวให้ด้ามแจวต่่าลงมา แต่ต้องมีวิธีท่าให้ใบแจวไม่งัดน้่าเต็มหน้า ต้องให้ใบแจวเบี่ยงสลับ
ไปสลับมา เพื่อไม่ให้หนักแรง เรียกตามภาษาคนเรือว่า ควง อย่างไรก็ตาม แจวจะไม่มีประโยชน์เลย

๔๑

ถ้าไม่มีหลักแจว หลักแจวจะยาวราว ๒ ฟุต เสียบลงไปในช่องเต่าแจว หรือที่บางท่านเรียกว่า เต่าหับ
ที่อยู่ข้างเรือ ถ้าหลักแจวไม่แน่น ก็ใช้ลิ่มตอกบังคับจนแน่น หลักแจวถ้าอยู่ทางท้ายเรือ จะอยู่ทางซ้าย
มือของคนแจว ถ้าอยู่ทางหัวเรือหลักแจวจะอยู่ทางขวาของคนแจว การที่แจวคนละข้างเช่นนี้ ท่าให้ไม่
ต้องคัดวาดมาก เพราะแก้กันอยู่ในตัวแล้ว ท่าให้ไม่ต้องเหนื่อยแรงมาก การแจวจะต้องมีเครื่องยึดติด
กับหลักแจว จึงจะแจวไปได้ คือเมื่อจะแจวก็จะต้องเอาหูแจวคล้องแจวกับหลัก แจวไว้ แล้วตะบิดหู
แจวให้แน่นตรงนี้เป็นวิธีการที่ต้องเรียนและลงมือท่าจึงจะเข้าใจ หูแจวที่กล่าวนี้ท่าด้วยด้ายดิบก็มี ใน
สมัยสงครามด้ายดิบมีราคาแพง ชาวเรือจึงใช้เปลือกต้นปอตากแห้งมาขดท่าเป็นวง ๆ หลายอัน หูแจว
นี้ถ้าแห้งต้องเอาน้่าหยอด จะท่าให้แจวได้คล่องขึ้น

ภาพ ๒.๔๗ การแจวเรือ
(ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php)

๒.๒.๓ ชนิดของเรือ
เรือที่ขุดหรือต่อขึ้นจะมีรูปร่าง ชื่อเรียก จุดประสงค์ของการใช้สอย การขับเคลื่อนขนาดที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อสะดวกต่อการจดจ่าและท่าความเข้าใจ
ภูธร ภูมะธน ได้จัดแบ่งเรือที่พบในภาคกลางออกเป็น ๓ ชนิด คือ
๑. เรือพาย ได้แก่ เรือเข็ม เรือบด เรือป๊าบ (เรือแตะ) เรือผีหลอก เรือพายม้า เรือมาด เรือ
ส่าปั้น เรือหมู เรืออีโปง เรือยาว
๒. เรือแจว ได้แก่ เรือส่าปั้นเก๋ง เรือฉลอม เรือข้างกระดาน เรือสามเกล้า เรือกระแซง เรือ
เครื่องเทศ เรือเป็ด เรือโป๊ะจ้าย เรือแม่ปะ(เรือหางแมงป่อง) เรือก่าปั่น เรือชะล่า
๓. เรือกลหรือเรือยนต์ ได้แก่ เรือกลไฟ เรือเมล์ เรือหมอ เรือแท็กซี่
ส่วนจุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ แบ่งเรืออกเป็น ๒ พวก คือ เรือแม่น้่ากับเรือทะเล
๑. เรือแม่น้่า คือ เรือที่เราใช้ไปมาในแม่น้่า ล่าคลอง มีทั้งเรือขุดและเรือต่อ ได้แก่ เรือมาด
เรือพายม้า เรือหมู เรือชะล่า เรืออีโปง เรือม่วง เรือมังกุ เรือส่าปันนี เรือเป็ด เรือยาว เรือส่าปั้น เรือ
ป๊าบ เรือเข็ม เรือข้างกระดาน เรือผีหลอก เรือโป๊ ะจ้าย เรืออีแปะ เรือบด เรือแหวด เรือกระแซง เรือ
เอี้ยมจุ๊น เรือพวกนี้ใช้ไปมาในล่าคลองหรือล่ากระโดง ท่าให้เคลื่อนที่หรือแล่นไปได้ด้วยการใช้พาย
แจว หรือ ถ่อ ตามความเหมาะสมตามขนาดของเรือหรือระดับลึกตื้นของน้่า
อนึ่งการบังคับเรือให้แล่นตรงไป หรือเหหันหัวเรือไปทางซ้ายหรือขวาของเรือบางชนิดอาจใช้
หางเสือ ซึ่งติดไว้ข้างท้ายเรือเป็นอุปกรณ์ช่วยบังคับเรือ เช่น เรือส่าปั้น เรือข้างกระดาน เรือโป๊ะจ้าย

๔๒

๒. เรือทะเล คือ เรือที่ใช้ไปมาในทะเลหรือเลียบชายฝั่ง เป็นเรือชนิดเรือต่อ เรือฉลอม เรือ
ฉลอมท้ายญวน เรือเป็ดทะเล เรือกุแหละหรือเรือกุไหล่ เรือโล้ เรือส่าเภา เรือปู เรือเหล่านี้ท่าให้
เคลื่อนที่หรือแล่นไปได้ด้วยการใช้เสาติดใบเป็นเครื่องรับลม ผลักให้เรือแล่นไปได้อย่างหนึ่ง กับใช้แจว
ติดแคมข้างเรือหรือใช้แจวที่ท้ายเรือ ส่าหรับแจวหรือโล้ให้เรือเคลื่อนไปข้างหน้าอีกอย่างหนึ่ง
เรื อทะเลบางชนิ ดติ ดหางเสื อไว้ที่ตอนท้ายเรือ ส่ าหรับบังคับให้ เรือแล่ นไปตามทิศทางที่
ต้องการ แต่เรือทะเลบางชนิด เช่น เรือฉลอม เรือเป็ดทะเล มีท้ายเรือเรียวและแคบไม่สะดวกที่จะติด
หางเสือ เรือพวกนี้จึงใช้ “จังกูด” หรือ “ตะกุด” เป็นอุปกรณ์บังคับเรือแทนหางเสือ ห้อยให้ราน้่าไว้
ข้างท้ายเรือ ส่าหรับบิดบังคับเรือให้หันเหหัวไปตามทิศทางที่จะไป
นอกจากแบ่งเรือออกเป็นชนิดที่ใช้ตามแม่น้่าล่าคลองและใช้ในทะเลแล้ว ยังอาจแบ่งชนิด
ตามประโยชน์ใช้สอยได้อีก คือ
๑. เรือที่ใช้เป็นพาหนะ ส่าหรับคนโดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยทางน้่า และใช้บรรจุ
สินค้า สัตว์เลี้ยง พืชผักไปมาค้าขายในระหว่างแม่น้่าล่าคลองและทะเล เหล่านี้เป็นชนิดปกติทั่วไป
๒. เรือชนิดที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวร โดยปูกระดานเต็มท้องเรือคล้ายกระดานพื้นเรือน ท่า
หลังคาเป็นทรงกาบกล้วยคลุมไปตามความยาวล่าเรือเรียกว่าประทุน ส่าหรับกันแดดกันฝน แล้วใช้
ชีวิตกินอยู่หลับนอนในเรือนั้นตลอด คนที่อาศัยเรือเป็นที่อยู่แทนเรือนนี้เรียกว่า “ชาวเรือ” มักจอด
เรืออยู่กันเป็นหมู่หลายล่าตามย่านชุมชนแถบหัวคลอง
๓. เรือชนิดที่ใช้รับจ้าง รับคนโดยสานข้ามแม่น้่าล่าคลอง จากฟากหนึ่งไปส่งอีกฟากหนึ่งเรือ
ชนิดนี้มักเรียกกันว่าเรือจ้าง อนึ่งเรือจ้างนี้ยังอาจว่าจ้างให้ไปส่งยังที่ไกลๆ นอกเสียจากรับส่งข้ามฟาก
ได้อีกด้วย
๔. เรือชนิดที่ใช้ส่าหรับหาปลา โดยติกระดานแผ่นยาวๆ ทาสีขาวไว้ที่ข้างเรือข้างหนึ่งท่าแผ่น
กระดานให้เอียงลงหาน้่าเล็กน้อย ที่แคมเรือฟากตรงข้ามขึงตาข่ายผืนยาวไปตามล่าเรือไว้รับปลา เรือ
ชนิดนี้เรียกว่าเรือผีหลอก เมื่อออกเรือพายไปตามแหล่งที่มีปลาชุม ปลาเห็นกระดานข้างเรือสีขาวๆ ก็
ตกใจกระโดดข้ามเรือและจะตกลงในเรือ หรือไม่ก็เลยไปตกที่ตาข่ายให้คนเรือจับ
๕. เรือชนิดที่ท่าขึ้นส่าหรับแข่งขัน เรียกว่าเรือยาวเป็นเรือที่ต้องคนเป็นฝีพาย ล่าหนึ่งๆ ไม่
น้อยกว่า ๒๐ คน
๖. เรือส่าหรับพระภิกษุ ใช้นั่งเพื่อไปบิณฑบาต เป็นเรือขนาดเล็ก รูปร่างผอมเพรียวมักล่ม
ง่าย ล่าหนึ่งนั่งได้เพียงรูปเดียว เรียกกันว่าเรือเข็มบ้าง เรือเพรียวบ้าง
๗. เรื อชนิ ดที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ เพื่อจัดเป็นขบวนแห่ ไปทางน้่า เช่น เทศกาลทอดกฐิ น
เทศกาลชักพระ เรือที่เข้าร่วมในขบวนจะได้รับการตกแต่งต่างๆ ให้สวยงามกว่าปกติ
๘. เรือชนิดที่ใช้ในการเล่นทางน้่า ตามประเพณีนิยมกันเมื่อสมัยก่อน เช่นการเล่นสักวา การ
เล่นเรือเพลง หรือเล่นทั่งในหน้าน้่านอง
เรือแต่ละอย่างแต่ละชนิดที่อธิบายมานี้ เป็นแต่จ่าพวกเรือพาย เรือแจว และเรือ ใบซึ่งมีใช้กัน
อยู่ทั่วไปในสังคมเมื่ออดีต
ในอดีตเรือที่ขุดหรือต่อจะถูกก่าหนดสร้างขึ้นใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะมิใช่ในลักษณะ
เอนกประสงค์ดังในช่วงถัดมา ถ้าเป็นเรือขายของ เรือขายหมู เรือขายผัก เรือขายกาแฟ เรือขาย

๔๓

ก๋ว ยเตี๋ ย ว เรื อขายหม้อ เรื อขายหอย ฯลฯ ก็จะมี ลั กษณะเฉพาะเป็น เอกลั กษณ์ของสิ นค้ าแต่ล ะ
ประเภทที่มีลักษณะ ขนาด ความจุ และรูปแบบที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยดังนี้
๑. วั ส ดุ ไม้ ซุ ง ที่ เ ป็ น วั ส ดุ ห ลั ก ในการสร้ า งเรื อ ขุ ด จะมี ห ลายขนาด แต่ ล ะขนาดจะถู ก
ออกแบบสร้างให้เป็นเรือที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีชื่อเรียกและรูปแบบไม่เหมือนกันทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๒. จุดประสงค์การใช้งาน ถ้าบรรทุกน้่าหนักมาก ปริมาณมาก ก็จะต่อโดยใช้แผ่นกระดานมา
ประกอบเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ ถ้าต้องการวิ่งในน้่าตื้น ต้องการเคลื่อนไหวเร็วสามารถเลี้ยวเลาะไป
ตามซอกซอยได้ ก็จะขุดหรือต่อเรือขนาดเล็ก เพรียว ท้องแบน
๓. การออกแบบ ช่างเรือในอดีตจะแก้ปัญหาวัสดุหนึ่ง ออกแบบตามจุดประสงค์ของการใช้
งานหนึ่ง และสร้างสรรค์รูปลักษณ์ตามภูมิปัญญาอีกหนึ่ง ความหลากหลายในรูปแบบลักษณะของเรือ
นับเป็นภูมิปัญญาของช่างที่สร้างภาพลักษณ์ของเรือแต่ละชนิดแต่ ละประเภทให้มีความหลากหลาย
ที่สามารถทรงตัวได้อย่างสมดุล ขับเคลื่อนไปได้ในอัตราความเร็วตามความต้องการบรรทุกน้่าหนักได้
ตามมวลปริมาตรของที่จะบรรทุก มีรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนแสดงถึงสกุลฝีมือช่ าง
เฉพาะคน เฉพาะท้องถิ่น หรือโคตรตระกูล
๒.๒.๔ ประเภทของเรือไทย
เรือแต่ละล่าจะถูกสร้างขึ้นในอดีต และปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ล้วนโลดแล่นผ่านกระแส
แห่ งกาลเวลามายาวนาน และในแต่ล ะช่ว งกระแสแห่ งกาลเวลาได้เก็บ เกี่ยวบรรทุก เรื่องราวไว้
มากมาย ให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ในด้านศิลปะ สังคม วัฒนธรรม คติธรรม และภูมิ
ปัญญา

ภาพ ๒.๔๘ เรือชะล่า
(ที่มา : http://www.creativevill.com/wp-content/uploads/pr-1k-5-7-11-Thai-ancient-boats-20.jpg)

๑. เรือชะล่า
เป็นเรือต้นแบบของเรือขุดทั้งหลายที่ขุดจากไม้ซุงทั้งต้น ท่าให้เป็นรูปเรือโดยไม่ต้อง
เบิกปากเรือให้กว้าง ท้องเรือแบน ความกว้างของล่าเรือเท่ากันเกือบตลอดล่า เมื่อขุดแล้วไม่ต้องมีการ
ตกแต่งมาก เพียงแต่ปาดหัวปาดท้ายเรือไม่ให้ต้านน้่ามากเท่านั้น ส่วนบนของหัวท้ายเรือจะแบบน
เชิดขึ้นเล็กน้อยพอสวยงาม หากมีขนาดใหญ่มากจะใส่กงเรือ บางล่าใช้แจวท้ายเรือ บางล่าใช้ถ่อได้

๔๔

เฉพาะตอนหั ว และท้ายเรื อเท่านั้ น เพราะในตัว ล่ าเรือไม่มีที่เดิน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นที่จังหวัด ก่าแพงเพชรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ในบางคราวจะเสด็จ
ประทับในเรือชะล่าประพาสเที่ยว
เรือชนิดนี้ใช้บรรทุกข้าวเปลือกตามคลองตื้น ๆ แคบ ๆ ล่าเลียงเข้าบ้ านหรือไปโรงสี
เพราะท้องเรือแห้งสนิท ข้าวเปลือกไม่เปียกน้่าและสามารถบรรทุกได้มาก
๒. เรือมาด
เป็นเรือเก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย ขุดจากซุงไม้สักหรือไม้ตะเคียนขนาดต่าง ๆ กันตาม
ประเภทของเรือ เมื่อขุดภายในและโกลนเป็นรูปมาดแล้ว จะใช้ไฟลนให้เนื้อไม้ร้อนแล้วหงาย ใช้
ปากกาจับเรือผายออกให้ได้ความสวยงาม ลักษณะจะเป็นเรือท้องกลมรูปร่างคล้ายเรือพายม้า แต่หัว
ท้ายเรือแบนกว้างกว่า ไม่เสริมกราบแต่มีขอบไม้ทาบปากเรือภายนอก เพื่อความแข็งแรงของปากเรือ
กลางล่ากว้างเสริมกงเป็นระยะ หัวท้ายเรือมีแอกสั้น ๆ ไม่ยื่นมากไว้ใช้ผูกโยงเรือขนาดและแอกเหยียบ
ขึ้นลงเรือ เรือมาดเก๋ง ๔ แจวเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และมีเรือมาดประทุน ๔ แจวเป็นเรือเครื่องครัว ในบางคราวทรงใช้
เป็นเรือพระที่นั่งรอง

ภาพ ๒.๔๙ เรือมาดเก๋ง ๔ แจว
(ที่มา : http://www.suphan.biz/watworajan.htm)

เรือมาดมีหลายขนาด ขนาดใหญ่จะใช้แจวหลาย ๆ แจว ขนาดกลางใช้แจวสองแจว
หรือใช้ถ่อ ถ้าเป็นขนาดเล็กใช้พาย หากติดประทุนเรียกว่า “เรือมาดประทุน” และหากมีเก็งกลางล่า
เรือจะเรียกว่า “เรือมาดเก็ง” สามารถท่าประทุนและปูพื้นใช้อยู่อาศัยแทนบ้านเรือนได้

ภาพ ๒.๕๐ เรือมาด
(ที่มา : http://bangkrod.blogspot.com/2010/10/3.html)

๔๕

ภาพ ๒.๕๑ เรือมาด ๔ หลักแจว
(ที่มา : http://bangkrod.blogspot.com/2010/08/blog-post_04.html)

๓. เรือหมู
เป็นเรือขุดจากซุงไม้ขนาดเล็ก ประเภทไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้สัก มีลักษณะคล้าย
เรือพายม้าแต่เล็กกว่า หัวและท้ายเรือถากเป็นแท่งเรียวเหลาแบน ส่วนท้ายจะงอนเชิดกว่าส่วนหัว
เล็กน้อย เสริมกราบทั้ง ๒ ข้าง เพื่อให้บรรทุกได้มากข้น พื้นหัวและท้ายเรือมีแคร่ปิดเปิดได้ส่วนกลาง
ล่าบางทีมีแคร่โปร่งลูกละนาด ใช้ได้ทั้งพายและถ่อ เป็นเรือขุดที่คงรูปแบบประจ่าถิ่นอันเก่าแก่ของ
ภาคกลางชนิดหนึ่ง ใช้โดยสารระยะใกล้ หรือใช้หาปลาตามทุ่งนาด้วยการลงเบ็ดลงข่าย

ภาพ ๒.๕๒ เรือหมู
(ที่มา : http://www.truck2hand.com/index.php?actions=content/view&content_id=17113)

๔. เรือพายม้า
เรือพายม้าเป็นเรือขุดจากซุงไม้สักหรือไม้ตะเคียน เป็นเรือท้องกลม หัว -ท้ายเชิด
ทางหัวจะยาวต่่ากว่าท้ายเล็กน้อย ข้างเรือจะเสริมกราบให้สูงด้วยไม้เพียงแผ่นเดียว ซึ่งกว้างในราว ๔๕ นิ้ว มีกงตั้ง มีไม้หูกระต่ายติดขวางอยู่ทั้งหัวและท้าย เพื่อรับกับกราบเรือ และเพื่อเสริมกราบเรือให้
สูงขึ้น ตรงกลางล่าป่องออก หัว -ท้าย ปูแคร่เกือบเสมอปากเรือ ส่วนกลางล่าตามปรกติจะใช้บรรทุก
สิ่งของ เรือพายม้าที่มีขนาดใหญ่จะมีขยาบหรือประทุนอยู่ตอนท้าย ส่าหรับพักอาศัย และใช้แจวใน
การท่าให้เรือขับเคลื่อน

๔๖

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ฯ ทรงสันนิษฐานว่า คงได้รับแบบอย่างมา
จากพม่า นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกต่างกันไปอีก เช่น เรือเผ่นม้า เรือแพม้า เรือพะม้า หรือ เรือพลายม้า
เป็นต้น

ภาพ ๒.๕๓ เรือพายม้า
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=76123)

๕. เรืออีโปง
เรืออีโปง หรือเรือหลุ้มโปง เป็นเรือขุดที่มีลักษณะพิเศษกว่าเรือขุดอื่น ๆ เพราะท่า
จากต้นตาลผ่าซีก แล้วใช้แกลบสุมไส้จนเหลือแต่เปลือกนอก จากนั้นจึงปิดท้ายด้วยไม้กระดานแล้วยา
ด้วยชันไม่ให้น้่ารั่วซึม เรือชนิดนี้เป็นเรือที่ชาวบ้านท่าขึ้นเพื่อใช้งานง่าย ๆ พายในน้่าตื้นหรือติดต่อไป
มาระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียง บรรทุกของหนักไม่ได้อายุการใช้งานสั้น จัดเป็นเรือไม่ถาวรและเป็นเรือ
พื้นบ้านอย่างแท้จริง

ภาพ ๒.๕๔ เรืออีโปง
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=64358&begin=25)

๖. เรืออีแปะ
เรืออีแปะ เป็นเรือต่อชนิดหนึ่งคล้ายเรือส่าปั้น แต่หัวและท้ายเรือสั้นกว่าและถาก
ตรง เสริมกราบรอบตลอดล่าเรือ ท้องแบน มีต่านานเล่าว่าเดิมเป็นเรือส่าปั้น หลุดลอยตามลมพายุฝน
มาและมีผู้เก็บเรือได้ แต่ไม่รู้ว่าเรือล่านั้นเป็นของใคร ได้มีการสอบถามหาเจ้าของเรือ ก็มีผู้อ้างเป็น

๔๗

เจ้าของเรือหลายคนและตกลงไม่ได้ว่าใครเป็น เจ้าของที่แท้จริง ผู้เก็บเรือได้จึงท่าการตัดแปลงเรือเสีย
ใหม่ ให้แตกต่างจนจ่าไม่ได้ว่าเคยเป็นเรือส่าปั้นมาก่อน ต่อมาเรืออีแปะเป็นที่นิยมของพ่อค้าชาวจีนน่า
ใช้เป็นเรือขายโอเลี้ยง กาแฟ ดังนั้นเมื่อนึกถึงเรืออีแปะก็ท่าให้นึกถึงอาแปะขายกาแฟด้วย

ภาพ ๒.๕๕ เรืออีแปะ
(ที่มา : http://a1.trd.cm/thaisecondhand/201203/084/10092712_0.jpg)

๗. เรือป๊าบ
เรือป๊าบ เป็นเรือต่อที่มีลักษณะหัวท้ายเรียวมน กลางล่ากว้าง ท้องแบนกลมเกือบ
แบนพัฒนามาจากเรือแตะของภาคกลาง ช่างต่อมักใช้ไม้สักต่อจากภาคเหนืออาจส่งไม้มาต่อแถวย่าน
รังสิต โดยใช้กงเรือไม่ใช้เปี๊ยะ มีพื้นส่วนหัวและส่วนท้าย เรือ กลางล่าลดพื้นลงต่่า ใช้พายติดต่อใบหมู่
เรือป๊าบใช้บรรทุกของเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือโดยสารไม่เกิน ๓-๕ คน ความยาวเรือ
ประมาณ ๒ วา ใช้สอยทั่วไปตามริมหนอง คลอง บึง มักจะเป็นเรือต่อส่าเร็จรูปจากจังหวัดที่มีไม้สัก
มากและล่าเลียงลงมาขายในภาคกลาง

ภาพ ๒.๕๖ เรือป๊าบ
(ที่มา : http://www.truck2hand.com/index.php?actions=content/view&content_id=242306)

๘. เรือเข็ม
เรือเข็ม เป็นเรือต่อรูปเพรียวขนาดยาว ๓-๔ วา นิยมต่อด้วยไม้สักหรือไม้มะยมหอม
มีทวนหัวและทวนท้ายคล้ายเรือบด ตะปิ้งหัวท้ายมนโค้งเล็กน้อย บางล่าท่าเป็นแผ่นประกบเป็นสัน

๔๘

นั่งพายคนเดียวหรือสองคนก็ได้บางทีใส่กระทงนั่ง ใช้พาย ๒ ใบ เรือแบบนี้มีน้่าหนักเบาพายได้เร็ว ใช้
ส่าหรับไปธุระหรือบางโอกาสก็ใช้พายแข่งขัน

ภาพ ๒.๕๗ เรือเข็ม
(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/05/K7833270/K7833270-71.jpg)

๙. เรือผีหลอก
เรือผีหลอก เป็นเรือต่อหรือเรือขุดก็ได้ ท้องเรือค่อนข้าแบนเมื่อลอยอยู่ในน้่า กราบ
เรือจะสูงกว่าระดับน้่าไม่มากนัก ด้านหนึ่งติดแผ่นกระดานทาสีขาวและวางเอียงลาดลงน้่า อีกด้าน
หนึ่งขึงตาข่ายเป็นแนวยาวตลอดล่าเรือ สูงจากขอบเรือ ประมาณ ๗๐-๘๐ เซนติเมตร ใช้เป็นเรือหา
ปลาเวลากลางคืน เมื่อปลาเห็นแผ่นกระดานสีขาวท่ามกลางความมืดจะตกใจ กระโดดข้าม แต่ไม่พ้น
เพราะถูกตาข่ายกั้นไว้ ก็จ ะตกลงไปในท้องเรือ เป็นวิธีหาปลาแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่าผีหลอกนั้นก็
เพราะส่วนหนึ่งของเรือทาสีขาวโพลน แล่นในเวลากลางคืนสามารถหลอกให้ปลาตกใจ กระโดดลงไป
ในเรือได้

ภาพ ๒.๕๘ เรือผีหลอก
(ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=662360)

๔๙

๑๐. เรือบด
เรือบด เป็นเรือต่อชนิดหนึ่ง รูปร่างเพรียว หัวท้ายเรียวแหลม มีแผ่นไม้ตัดเป็นรูป
โค้ง ปีกกาปิดส่วนหนึ่งของด้านบนหัวและท้ายเรือเรียกว่าตะปิ้ง ท้องเรือเป็นสันไม่ใช่เรือประเภท
ท้องแบน จึงโคลงและล่มง่าย เวลาจอดก็จะเอียงไปข้างหนึ่งเสมอ ถ้าไม่ใช่เอียงก็จะต่อให้ท้องแบน มี
รูปร่างป่องมากขึ้นเวลานั่งก็จะสะดวกขึ้น

ภาพ ๒.๕๙ เรือบด
(ที่มา : http://i115.photobucket.com/albums/n302/sompo_2006/cannoubood.jpg)

เรื อบดที่ต่อ พิเศษ คือ ยาวกว่าเรื อบดธรรมดาและเพรี ยวกว่ า เพื่อให้ แล่ นได้เร็ ว
เรียกว่า “เรือเข็ม” เพราะหัวท้ายแหลม เมื่อลงนั่งต้องเหยียดเท้าไปข้างหน้าและมีพนักพิง เรือเข็มนี้
แล่นเร็วเหมาะส่าหรับทางไกล บางทีท่าให้มีขนาดยาว บรรจุคนได้ ๔-๕ คน ใช้เป็นเรือแข่ง เรือบดต่อ
ด้วยกระดาน ๔ แผ่นก็มีท่าให้เป็นเรือเกล็ดคือ ใช้ไม้แผ่นเล็ก ๆ ที่ซ้อนกันเป็นเกล็ดก็มี บางทีท่าด้วย
สังกะสีตัวโครงเรือท่าด้วยไม้
ความจริ ง เรื อ บดไม่ ใ ช่ เ รื อ ไทยสมั ย ดั้ ง เดิ ม คงมี ก่ า เนิ ด จากรู ป แบบเรื อ บดของ
ชาวตะวันตกที่ใช้เป็นเรือฉุกเฉินติดมากับเรือทะเล เข้าใจว่ าเรียกเพี้ยนมาจากค่าว่า “โบต” คนไทยได้
ยินฝรั่งเรียกว่าเรือโบต ก็เลยเรียกตามแบบฝรั่งว่าเรือบดไปด้วย
เรือชนิดนี้กล่าวกันว่าเข้ามาในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ มีอยู่ ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งแบบ
เรือหัวแหลมท้ายตัด มีคนตีกรรเชียงตอนกลางล่า บางทีใช้ ๒ คน บางทีก็ ๔ คน จนถึง ๑๐ คน ก็มี
แล้วแต่ขนาดของเรือ ผู้เป็นนายนั่งถือหางเสืออยู่ตอนท้าย เรือชนิดนี้มีผ้ากันแดดคาดตลอดล่า พวก
ชาวต่างประเทศชอบใช้กันมาก
อีกชนิดหนึ่งท่าเป็นเรือเก๋งมีหลังคา ด้านข้างมีผ้าใบแบบมู่ลี่คลี่บังและม้วนเก็บได้
เรืออย่างนี้ใช้แจวทางตอนหัวเรือ ๒ แจว ทางท้ายเรือ ๒ แจวมีหางเสือ เรือบดทั้ง ๒ ชนิดนี้เป็นเรือ
ชนิดที่เรียกกันว่า “เรือบดเกล็ด” เพราะตัวเรือใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กตีเป็นเกล็ดแบบฝาเรือน

๕๐

เรือบดเกล็ดมีรูปร่างคล้ายเรือบดธรรมดา ท้องเรือโค้งแผ่นเปลือกเรือใช้ไม้แผ่นเล็กๆ
ซ้อนทับกัน ใช้กงอ่อนนึ่งไอน้่าทาบให้แน่นตามความโค้งของท้องเรือ ยึดเหนี่ยวเปลือกเรือติดกับกงเรือ
ด้วยตะปูทองแดงตัวเหลี่ยมเจาะทะละมีแหวนรองรับด้านใน เรียกวิธีนี้ว่า “ย้่ารีเวท (Revert)” รูปร่าง
เรือบดเกล็ดมาจากเรือเล็ก ใช้ยามฉุกเฉิน ช่วยชีวิตบนเรือรบในสมัยโบราณ มีทวยหัวทวนท้ายวาดโค้ง
สวยงาม ตอนปลายทวนเรือจะยื่นเลยขึ้นมาเรียกว่า “หงอน” ฝีพายอาจจะใช้พายข้างเดียวหรือสอง
ข้างก็ได้ ปัจจุบันหาดูได้ยาก

ภาพ ๒.๖๐ เรือบดเกล็ด
(ที่มา : http://www.truck2hand.com/index.php?actions=content/view&content_id=47590)

เรือบดทั้งสองแบบเป็นเรือขนาดใหญ่ เข้าใจว่าจะเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านทั่ว ๆ ไปได้
ต่อเลียนแบบ ท่าเป็นเรือบดขนาดเล็กชนิดพาย แรกเริ่มคงท่าเป็นแบบเรือบดเกล็ดเพื่อให้เหมือน
ของเดิม ท่าหัวท้ายเหมือนกัน แต่การท่าเรือบดแบบนี้ท่ายากและเสียเวลา จึงเปลี่ยนเป็นใช้แผ่ น
กระดานเพียง ๒ แผ่น ต่อจากกระดูกงูขึ้นมาแต่แบบนี้โคลงมาก จึงเพิ่มเป็นกระดานสี่แผ่นท่าให้ท้อง
เรือแบนไม่โคลง ภายหลังใช้ไม้ต่อเป็นโครงเรือแล้วบุด้วยแผ่นสังกะสีแทนแผ่นไม้ สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น อย่างไรก็ตามเรือบดเป็นเรือขนาดเล็กที่มีกระดูกงูเป็นสันผิดกับเรืออื่น ๆ

๒.๓ ประเภทเรือส้าปั้น
เรือส่าปั้น จัดอยู่ในประเภทเรือต่อ เพราะใช้ไม้กระดาน ๓ แผ่นมาประกอบเข้าเป็นเรือ คือ
ท้องเรือแผ่นหนึ่งแล้วเสริมต่อขึ้นมาข้างละแผ่น มีบังใบสองข้าง ท้ายเรือแบน กว้างสูงกว่าทางหัวเรือ
ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน มีเหล็กพืดคาดประกบท่าให้มั่นคงแข็งแรง
ชื่อเรือส่าปั้น กล่าวกันว่ามาจากภาษาจีนแต้จิ๋วที่ออกเสียงว่า “ซ่าปัง” แปลว่า กระดาน สาม
แผ่น แล้วไทยมาเรียกว่า “เรือส่าปั้น” เรือส่าปั้นของจีน หมายถึง เรือขนาดเล็กที่ใช้ล่าเลียงคนหรือ
ของจากเรือใหญ่ไปขึ้นฝั่ง เพราะเรือใหญ่กินน้่าลึกเข้าเทียบฝั่งไม่ได้ จึงใช้เรือส่าปั้นเป็น เรือล่าเลียง
ส่วนเรือส่าปั้นในเมียงไทยได้มีการใช้มาแต่สมัยกรุงธนบุรีเรียกว่า “สามป้าน” เป็นเรือใหญ่
เรื่องของเรือส่าปั้นมีกล่าวถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศ หล้ า นภาลั ย โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งสวนขวาขึ้ น ในปี เ ถาะ พ.ศ.
๒๓๖๒ ได้ ขุ ด สระใน

๕๑

พระบรมมหาราชวัง ส่าหรับเป็นที่ส่าราญพระราชหฤทัย เสด็จประพาสลงเรือพระที่นั่งส่าปั้นน้อย มี
เจ้าจอมนุ่งยกไหมบ้าง แพรบ้าง เป็น ผู้พายบรรดา เจ้าจอมมารดาก็พากันลงเรือส่าปั้น ล่าละ ๕-๖ คน
พายวนเวีย นไปมา เรื อส่ าปั้น เหล่ านี้แต่แรกต่อขึ้นด้ว ยไม้ฉ่าฉา ที่สั่ งมาจากเมืองจีน เป็นแบบจีน
ลักษณะคล้ายเรือส่าเภา มีหัวเรือและท้ายเรืองอนขึ้นข้างบน ประกอบด้วยแผ่นกระดานน่ามาต่อกัน
แล้วยาด้วยชันเพื่อไม่ให้น้่าเข้าไปในเรือ

ภาพ ๒.๖๑ สวนขวา
(ที่มา : http://www.stock2morrow.com/m/showthread.php?t=5261)
ประวัติ สวนศิวาลัยหรือสวนขวา
สวนขวาในรัชกาลที่ ๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างกรุงเทพมหานคร แล้วสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน
โดยโปรดเกล้าฯ ให้ สร้ างพระที่นั่ งขึ้น ๒ หมู่ คือ หมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และหมู่พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมานหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าหมู่พระมหามณเฑียร ระหว่างพระที่นั่งทั้ง ๒ หมู่มีเขื่อน
เพชรกั้นถึงกันโดยตลอด ด้านนอกของเขื่อนเพชรเป็นฝ่ายหน้า ด้านในของเขื่อนเพชรเป็นฝ่ายใน พื้นที่
ด้านตะวันออกของหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่าเป็นพระราชอุทยานส่าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จ
ประพาส มีนามว่า “สวนขวา” ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นสวนส่าหรับฝ่ายในเรียกว่า “สวนซ้าย”
สวนขวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นเป็นส่วนที่มีแต่พระต่าหนัก
ทองที่ประทับในสระน้่าหลังหนึ่ง และพลับพลาที่เสวยริมปากอ่าง แก้วหน้าเขาฟองน้่า หลังหนึ่ง สวน
นั้นมีก่าแพงแก้ว ล้อมรอบเป็นบริเวณ
สวนขวาในรัชกาลที่ ๒ ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้
ขยายเขตพระบรมมหาราชวังไปทางทิศใต้จรดวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) โดยมีถนนท้าย
วังคั่นกลางแล้ว สมควรที่จะมีสวนในพระบรมมหาราชวังให้งดงามบริบูรณ์ได้เช่นเดียวกับพระราช
อุทยานในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงได้ทรงหารือกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
ต่างก็เห็นชอบในพระราชด่าริ จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เป็นแม่
กองปรับปรุงสวนขวาขึ้น และให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าช่วยกันรับหน้าที่ในกร
ก่อสร้างบ้าง การตกแต่งบ้าง วัตถุประสงค์ในการสร้างดังกล่าวนี้ก็เพื่อจะให้ปรากฏเป็นพระเกียรติยศ
สืบไปในแผ่นดินประการหนึ่งและเพื่อท่านุบ่ารุงข้าราชการที่เป็นช่างให้ท่าการไว้ฝีมืออีกประการหนึ่ง
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การที่ จ ะให้ ป รากฏเป็ น พระเกี ย รติ ยศสื บ ไปในแผ่ น ดินนั้ น คงจะมี วัตถุ ประสงค์จ ะแสดงให้ นานา
ประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงได้ตระหนักว่าเมืองไทยนั้นได้มีราชธานีที่มั่นคงแล้ว เช่นเดียวกับ
กรุงศรีอยุธยาที่เคยถูกพม่าเผาท่าลายไปจนหมดสิ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร สร้างพระบรมมหาราชวังโดยการจ่าลองความรุ่งเรืองของกรุง
ศรีอยุธยามาให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพฯ แล้ว ส่วนพระองค์จะได้สร้าง “สวนขวา” ส่งเสริม
ความรุ่งเรืองและความงดงามของสวนดังเช่นสวนในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็น
ศูนย์กลาง ส่วนการดูสติปัญญาช่างที่มีฝีมือนั้น ก็เนื่องด้วยเมื่อพม่าได้ตีกรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังได้กวาด
ต้อนช่างไทยฝีมือดีไปจนเกือบจะหมดสิ้น ช่างสาขาต่างๆ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จึงต้อง
ฝึกหัดกันขึ้นมาใหม่ การท่านุบ่ารุงช่างเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระราชธุระ จึง
จะรวบรวมแนะน่า แล้วให้ทุนรอนให้ท่างานศิลปะสาขาต่างๆ ขึ้นใหม่ได้ การท่านุบ่ารุงช่างเหล่านี้ได้
ด่ า เนิ น การมาแล้ ว ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ ๑ ส่ ว นในรั ช กาลนี้ เหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ งค่ อ นข้ า งจะสงบ
เรีย บร้อยกว่ารั ชกาลก่อน จึ งมีเวลาที่จะท่านุบ่ารุงบ้านเมืองและงานศิลปะสาขาต่า งๆ ได้มากขึ้น
พระองค์จึงทรงมีพระราชด่าริที่จะส่งเสริมให้ช่างฝีมือสาขาต่างๆ เหล่านี้ได้ประกวดประขันฝีมือในเชิง
ช่างให้มากขึ้นด้วย เหตุผลอีกประการหนึ่งในการสร้างสวนขวาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นที่ทรงพระส่าราญ
พระราชอิริยาบถ และให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในเป็ นที่ประพาสเล่น ด้วยมิได้เคย
เห็นภูเขาและธารน้่าแห่งใด ขอบเขตของสวนขวาและสิ่งก่อสร้างภายในสวน
สวนขวาที่พัฒนาขึ้นในรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้
ขยายเขตสวนและสระให้กว้างขวางกว่าเดิม พร้อมทั้งก่อก่าแพงล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง โดยขุดเป็ น
สระใหญ่ขนาดยาว ๓ เส้น ๔ วา (ประมาณ ๑๒๘ เมตร) กว้าง ๒ เส้น ๘ วา (ประมาณ ๙๖ เมตร)
ขอบสระนั้นลงเขื่อนแล้วก่ออิฐบังหน้าเขื่อน พื้นสระปูอิฐถือปูน ท่าเหมือนอ่างแก้วให้ขุดท่อน้่าเป็น ๓
สาย ปิดเปิดถ่ายน้่าได้เพื่อให้น้่าสะอาดไม่มีเลนตม ในสระมีเกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ไปหลายเกาะ
ชัดตะพานถึงกัน ท่าเก๋งและก่อเขาไว้ริมเกาะ เกาะละ ๒ เก๋งบ้าง ๓ เก๋งบ้าง ขอบสระใหญ่ให้ก่อภูเขา
ท่าเก๋งลงที่ลาดๆ ท่วงทีเหมือนอย่างแพไว้รอบสระ หลังเก๋งให้ปลูกต้นไม้ใหญ่มีผลต่างๆ โดยเฉพาะ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อเขาและปลูกต้นไม้
ส่วนขอบเขตของภูเขาที่สร้างขึ้นนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชาธิบายไว้ว่า “...มีเขตก่าหนดตั้งแต่ถนนตรงประตูราชส่าราญขึ้นมาทางเหนือถึงเขื่อนเพชรโรงแสง
ซึง่ เดี๋ยวนีเ้ ป็นพระทีน่ ง่ั ภานุมาศ (พระทีน่ ัง่ บรมพิมานองค์ปัจจุบัน) ด้านตะวันออกแนวประตู แถลงราช
กิ จ ไปหาพระที่ นั่ ง ศิ ว าลั ย ด้ า นตะวั น ตกแนวประตู ก ลมซึ่ ง ยั ง เป็ น ขอบเขตอยู่ จ นบั ด นี้ ตอนข้ า ง
ตะวันออกเป็นสระ มีเกาะกลางสระ เห็นหอพระจะอยู่ตรงนั้น คงจะตั้งอยู่ในราวที่ตั้งพระพุทธรัตนส
ถานเดี๋ยวนี้...”
การตกแต่งสวนขวา เก๋งและแพที่อยู่รอบสระนั้นโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและ
ฝ่ายใน ตลอดจนท้าวนางผู้ใหญ่ในพระราชวังที่สมควรจะแต่งเก๋งแต่งแพได้ให้เป็นเจ้าของตกแต่งทั้งสิ้น
โดยแพฝ่ายพระราชวงศ์ฝ่ายหน้านั้นมี ๕ แพ ได้แก่ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรา
นุ รั กษ์ กรมหมื่น ศั กดิพลเสพ กรหมื่ นเจษฎาบดิ นทร์ และสมเด็ จพระเจ้าลู กยาเธอ เจ้าฟ้า มงกุ ฎ
แพพระราชวงศ์ฝ่ายในมีจ่านวนถึง ๒๗ หลัง เป็นแพของทั้งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ พระเจ้าน้อง
นางเธอ พระเจ้าลูกเธอ และพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ส่วนแพ
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ข้าราชการฝ่ ายในซึ่งเป็ นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๒ รวมทั้ งสิ้ น ๑๘ หลัง ซึ่งทั้งเก๋งทั้งแพเหล่านี้ต่างก็
ตกแต่งประกวดประขันกันยิ่งนัก เก๋งแถวหน้า เจ้าของต่างตกแต่งด้วยเครื่องแก้ว แขวนโคม ตั้งโต๊ะ
บู ช า ตั้ ง ตุ๊ ก ตาปั้ น ขนาดเท่ า คนจริ ง นั่ ง บ้ า ง ยื น บ้ า ง มี ชื่ อ ต่ า งๆ กั น นุ่ ง ห่ ม ด้ ว ยเครื่ อ งทองจริ ง ๆ
นอกจากนั้นยังโปรดให้หาสั ตว์จตุบาท ทวิบาทต่างๆ มีทั้งที่ปล่อยและขังกรง มีนกชนิดต่างๆ เช่น
นกแก้ว นกขุนทอง นกโนรี นกสัตวา เป็นต้น บ้างก็จับคอนห้อยแขวนไว้ ณ ที่ต่างๆ ส่วนในท้องสระให้
ปลูกบัวหลวง บัวเผื่อนและเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ เสียงนกเหล่านี้ร้องระเบ็งเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งพระราช
อุทยาน ส่วนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประกอบไปด้วยพระมหามณเฑียร
๓ หลังองค์หนึ่ง พระที่นั่งอย่างฝรั่งพื้น ๒ ชั้น หลังหนึ่ง เป็นที่ทรงฟังมโหรี มีป้อมริมน้่าเป็นที่จอดเรือ
พระที่นั่งส่าปั้น เก๋งใหญ่มีเรือเท้งเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่ง มีป้อมสูงส่าหรับทอดพระเนตรการแข่งเรือ
และทอดพระเนตรไปรอบๆ พระราชอุทยาน เก๋งใหญ่ที่เสวย ๓ เก๋ง และเก๋งโรงละครอีกหลังหนึ่ง
กิจกรรมในสวนขวา ถึงแม้ว่าการก่อสร้างสวนขวายังไม่แล้วเสร็จ แต่เมื่อถึงฤดูน้่าหลาก ก็
โปรดเกล้าฯ ให้ไขน้่าเข้ามาเต็มสระ และโปรดให้มีการฉลองสมโภชพระที่นั่ง โดยให้นิ มนต์สมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระวันรัต และพระราชาคณะอื่นๆ สวดพระปริตรพุทธ
มนต์ ณ พระที่นั่งเก๋งใหญ่ รุ่งขึ้นเช้าโปรดให้พระสงฆ์แยกย้ายไปรับพระราชทานเลี้ยงตามเก๋งตามแพ
ทุกแห่ง เก๋งละ ๒ รูปบ้าง แพละ ๒ รูปบ้าง มีละครข้างใน ๒ โรงเล่นประชันกัน ต่อเมื่อเก๋งที่ประทับ
สร้างเสร็จแล้ว จึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปสมโภชบนเก๋งสูงที่ประทับของรัชกาลที่ ๑ เลี้ยงพระ
แล้วมีงานสมโภชเวียนเทียน การท่าครั้งนั้นรวม ๓ วัน ภายหลังโปรดให้ข้าราชการนิมนต์พระมาเลี้ยง
ทุกปี ในระหว่างการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ยได้เสด็จอดพระเนตรผลงาน
ของช่างสาขาต่างๆ ในเวลากลางวัน ครั้นพอพลบค่่าสิ้นราชการแล้ว พระองค์ก็เสด็จลงเรือพระที่นั่ง
ส่าปั้นน้อย พร้อมเรือเจ้าจอมมารดาอีกหลายล่า โดยมีเรือเจ้าคุณวังหลวง เรือเจ้าคุณวังหน้าเป็นเรือ
น่า ติดตามด้วยเรือปี่พาทย์ ๒ ล่า เรือดั้ง ๔ ล่า เรือพระที่นั่งรอง เรือมหาดเล็ก เจ้าจอมและคนร่า
พร้อมคนพายล่าละ ๖ คน รวม ๑๒ ล่ า มีเรือข้าราชการฝ่ายในที่มีญาติและพวกพ้องเป็นคนพาย
เรียกว่า เรือต่างกรม ๒๐ ล่า เรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีก ๘ ล่า พายตามเสด็จเที่ยวทอดพระเนตรเก๋ง
และแพที่เจ้านายและข้าราชการแต่งไว้ทุกแห่ง ลดเลี้ยวไปตามเกาะแก่งน้อยใหญ่นั้นๆ ครั้นเสด็จขึ้นที่
ประทับที่เก๋งแพใหญ่ที่มีน้่าลึกกว่าทุกแห่งแล้ว ปี่พาทย์มโหรีท่าเพลงเสียงเสนาะ แล้วมีพระราชด่ารัส
สั่งให้ข้าราชการฝ่ายในในกระบวนเรือที่ตามเสด็จพายเรือแข่งกัน แล่นไปในระหว่างเกาะต่างๆ โดยมี
กติกาการเล่นอย่างสนุกสนาน ส่วนท้าวนางผู้ใหญ่ เช่น เจ้าคุณวังหลวง เจ้าคุณวังหน้า เจ้าคุณ
ปราสาท เป็นต้น ก็โปรดพระราชทานเงินให้ท่าของขายพวกเรือที่เล่นกัน เช่น หมี่ หมูแนม ไส้กรอก
ลูกบัว ถั่วลิสง ขนมต่างๆ วางขายที่หน้าถังบ้าง ที่แพบ้าง ส่วนพระองค์เจ้า ท้าวนาง เจ้าจอมมารดาที่
เป็นเจ้าของเรือ แต่ไม่สนใจซื้อก็จะจัดของกินมาเลี้ยงคนพายเรือของตน พวกที่เล่นเรือแข่งกันนั้น ถ้า
เรือล่มก็ให้ผ้าผลัดแล้วกลับลงพายเรือเล่นใหม่ ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับอยู่บน
ที่นั่งเก๋ง ทอดพระเนตรละครบ้าง ทรงฟังมโหรีบ้าง สักวาดอกสร้อยบ้าง เสียงร้องและเสีย งขับไพเราะ
เป็นที่เพลิดเพลินพระราชหฤทัยอยู่เนืองๆ ครั้นถึงเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ หลังจากเสด็จลอยพระประทีป
ที่ต่าหนักแพ (ท่าราชวรดิษฐ)แล้ว เสด็จกลับขึ้นมามีการแห่ผ้าป่าในสระ เกณฑ์พระองค์เจ้าที่มีแพแต่ง
เรือผ้าป่าองค์ละล่า และมีการเล่นจ่าอวด เล่นสักวา เล่นเรือเพลง และเรือพระองค์เจ้ากุ (เฉลิมพระ
นามในรัชกาลที่ ๔ ว่า กรมหลวงนรินทรเทวี) ขายขนม ครั้นเวลาเช้าก็ให้ส่งกระจาดผ้าป่าไปถวายสงฆ์
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ที่ในสวนขวาแห่งนี้ บางครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชศรัทธาให้นิมนต์
พระราชาคณะหลายรูป เข้าไปลงเรือส่าปั้นล่าละ ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ให้ฝีพายหน้าหลัง พายรับ
บิณฑบาต เจ้าของแพออกมานั่งถวายบิณฑบาตทุกแพ เสร็จแล้วพระสงฆ์นั่งฉันภัตตาหารไปในเรือ
ส่วนฝีพายก็พายลดเลี้ยวไปตามเกาะ ตามเก๋ง ตามแพทุกเกาะ เพื่อให้พระสงฆ์เจริญอาหาร ครั้นการ
ก่อสร้างทุกอย่างส่าเร็จลง ก็โปรดให้มีการรื่นเริงที่สวนขวานี้ ในเวลาบ่ายของทุกวัน พร้อมกันนั้นก็
โปรดให้เจ้านายฝ่ายหน้าของพระองค์ กับขุนนางที่คุ้นเคยในพระองค์เข้าไปเฝ้าในเก๋งอยู่เนืองๆ ส่วน
ในเวลานักขัตฤกษ์ ก็พระราชทานให้ราษฎรผู้หญิงเข้าไปดูได้ตามสบายไม่หวงห้าม การแต่งเก๋งนั้นปี
หนึ่งๆ ก็แต่งครั้งหนึ่งหรือ ๒ ครั้ง แล้วเสด็จประพาสไปหลายวัน ชาวต่างประเทศและหัวเมืองใหญ่
น้อยที่เข้ามาเฝ้า ก็โปรดให้เจ้าพนักงานพาเข้าไปชมความงดงามของสวนขวาที่สร้างขึ้นในรัชกาลนี้ จน
เป็นที่สรรเสริญพระเกียรติยศเลื่องลือไปในนานาประเทศ ดังปรากฏใน “ร่างตราเมืองเวียงจันทน์ ”
เมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๓ ดังนี้ “ให้พระราชทานอย่างสระอย่างเก๋ง สิ่งของขึ้นไปให้เจ้าเวียงจันทน์ ณ ปีเถาะ
เอกศก ศักราช ๑๑๘๑ หนังสือเจ้าพระยาจักรีมาเถิงเจ้าเวียงจันทน์ ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้า
ฯ สั่งว่า ให้ขุดสระและปลูกพระที่นั่งท่าเก๋งในพระราชวัง เป็นที่ทรงประพาสสบายพระทัย และซึ่งเจ้า
เวียงจันทน์ได้ลงไปช่วยท่าการขุดสระครั้งก่อนนั้น เห็นยังคับแคบอยู่ บัดนี้ให้ขยายก่าแพงพระราชวัง
ด้านใต้ออกไปอีก จึงให้ขุดสระประจบสระเก่าต่อลงไป โดยยาวและกว้างรังวัดได้ ๓ เส้น ๔ วา กว้าง
๒ เส้น ๘ วา ทรงพระราชด่าริเทียบที่เป็นเกาะใหญ่เกาะเล็ก ลงเขื่อนกรุอิฐ ท่าพระที่ นั่งเก๋งจีนอละตึก
อย่างฝรั่งขึ้นอีกเป็นอันมาก หว่างเก๋งหว่างตึกนั้นให้ปลูกต้นไม้มีดอกมีผล เอนชายออกไปตามขอบสระ
ร่มแสงแดด ให้เอาศิลาแท่งใหญ่เล็กมาท่าเป็นมอเป็นแหลมและหาดปิดบังรื้อเขื่อนเสียสิ้น ในท้องสระ
นั้นปูด้วยอิฐใหญ่ให้น้่าใสสะอาด ปลูกบัวหลวงบัวเผื่อนที่ชายแหลมชายหาดทุกแห่งแล้วเลี้ยงปลา
สารพัน เวลาเช้าเวลาเย็นเสด็จอก ณ พระที่นั่งเก๋ง โปรยข้าวตอกบ้าง เสด็จ ณ พระแท่นศิลาใต้ร่ม
ต้นไม้บ้าง ทรงโปรยข้าวตอกพระราชทานปลาทั้งปวง ทอดพระเนตรนกโนรี สัตวา แขกเต้ากระตั้ว ซึ่ง
แขวนไว้ที่กิ่งไม้ นกเป็ดน้่า นกคับแค ลอยเล่นล่องอยู่ อันนกนอกว่านี้ก็เลี้ยงปล่อย เลี้ยงแขวนไว้ใน
พระราชวัง ทั้งนี้เพื่อจะให้พระวงศานุวงศ์ฝ่ายในเป็นที่ประพาสเล่น ด้วยมิได้ไปเห็นภูเขาและธารน้่า
แห่งใด แล้วจะได้ดูสติปัญญาข้าราชการซึ่งเป็นช่างไม้ข้างจะไว้ฝีมือ ช่างจ่าหลัก ช่างเขียน ช่างปั้น ช่าง
ปูน ช่างปากไม้ ช่างต้นไม้ไทยจีน ให้เป็นพระเกียรติยศปรากฏไปในแผ่นดิน แล้วก็เป็นพระราชกุศลอยู่
อย่างหนึ่ง ครั้งเถิงเทศกาลผลไม้ชุกชุม ก็ทรงพระราชศรัทธา ให้อาราธนาพระราชาคณะเข้าไปรับ
พระราชทานฉันในพระที่นั่งเก๋งตามขอบสระ พระราชาคณะก็รับพระราชทานฉันปิยจังหันได้มากกว่า
ฉันที่อื่น เพราะได้ดูฝีมือช่างซึ่งท่าไว้นั้น และโปรดให้พระเจ้าลูกเธอหลานเธอและข้าราชการผู้ใหญ่
ผู้ น้ อยที่ส นิ ท ๆ เข้ าไปพายเรื อ เล่ น เที่ย วชมเล่ น พระราชทานเลี้ ยงดูดั งนี้ เนื อ งๆ ถ้ าเทศกาลตรุ ษ
สงกรานต์ เข้าพระวษาสารท ออกพระวษา วันวิสาขบูชา เพ็ญเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ก็ทรงพระราช
ศรัทธา ให้เชิญพระพุทธรูปแก้วผลึก และพระบรมสาริกธาตุไปสถิตไว้ในพระที่นั่งเก๋งคงคาสวรรค์
กระท่าการสมโภชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ภรรยาข้าทูลละอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้าไปร้อง
สักระวาดอกสร้อย มโหรีเพลงครึ่งท่อนมอญทะแย สรรพการมหรสพต่างๆ ให้แต่งเก๋งตั้งเครื่องแล้ว
แขวนโคมแก้วโคมแพรหลายอย่าง ตามสักการบูชาพระบรมธาตุครั้งละสามคืนบ้างสี่คืนบ้าง และเมื่อ
เพ็ญเดือน ๑๒ ปีเถาะเอกศกนี้ พระยานครล่าปาง พระยาน่าน ลงไปเฝ้าทูลละอองฯ ณ กรุงเทพฯ ก็
โปรดให้พาบุตรภรรยาเข้าไปเที่ยวชมพระที่นั่งเก๋ง ซึ่งตกแต่งและการมหรสพสมโภชสิ้นทุกคืน ถ้า
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เทศกาลแต่งเก๋งและเลี้ยงดูข้าทูลละอองฯ ครั้งใด ก็มีพระราชหฤทัยคิดถึงเจ้าเวียงจันทน์ทุกครั้ง ด้วย
มิได้ลงไปเห็น จึงโปรดให้ถ่ายอย่างเป็นแผนที่สระที่เก๋งเก่าใหม่พระราชทานขึ้นมาให้เจ้าเวียงจันทน์ดู
พอเป็นส่าเนาพลาง ถ้าเจ้าเวียงจันทน์ว่างราชการเมืองเมื่อใด จะลงไปเฝ้าทู ลละอองฯ ณ กรุงเทพฯ ก็
ให้พาบุตรภรรยา มโหรีละคร กับให้หาพายและนกเขาครมลงไปด้วย จะได้เล่นตามสบายใจ อันเป็น
เรือส่าหรับพายเล่นและกิ่งไม้ที่น่าแขวนนกนั้นมีอยู่เป็นอันมาก หนังสือมา ณ วันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้นค่่า
๒ จุลศักราช ๑๑๘๑ ปีเถาะ เอกศก วันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้นค่่า ๑ ได้ส่งตรานี้ให้เจ้าราชบุตร แต่งให้ท้าว
เพี้ยถือขึ้นไปส่งให้เพี้ยเมืองกลางแล้ว”
สวนขวาในรัชกาลที่ ๓ พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านศิลปะนั้น
ทรงสนพระทัยไปในด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมมากกว่า
ศิลปะสาขาอื่นๆ เห็นได้จากทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามในกรุงเทพฯ ธนบุรี เป็นจ่านวน
มากถึงกว่า ๖๐ วัด นอกจากนั้นก็ยังทรงสนพระทัยในสาขาประติมากรรม เช่น การหล่อพระพุทธรูป
เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในวัดต่างๆ หรือพระพุทธรูปที่ทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหา
กษั ต ริ ย าธิร าชเจ้ าในรั ช กาลก่ อ น เป็น ต้ น แต่ใ นด้า นศิล ปะแขนงอื่ น ๆ โดยเฉพาะการละครและ
การละเล่นอื่นๆ นั้น ดูจะไม่เป็นที่โปรดปรานเสียเลย ถึงกับไม่ทรงสนับสนุนให้มีการแสดงละครภายใน
พระบรมมหาราชวัง ด้วยเหตุนี้การรื่นเริงที่เคยมีใน “สวนขวา” ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้ยุติลง แต่กลับทรงพระราศรัทธาที่จะรื้อเก๋ง รื้อแพ รื้อพระที่นั่ง รื้อเขาก่อที่
พระองค์เองโปรดให้ขนศิลาเข้ามาจากต่าบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อก่อเขาดังกล่าว และ
อาคารอื่นๆ อีกเป็นอันมากในสวนขวา แล้วน่าไปสร้างถวายในพระอารามเสียจนหมดสิ้น ส่วนศิลาที่
น่ามาก่อเขาในสวนขวานั้น ก็โปรดให้ลากขนไปประดับในพระอารามหลวงจนหมดสิ้น ทั้งนี้เพื่อ -ถวาย
เป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งถ้าจะเปรียบกับสามัญชนก็เหมือนรื้อ
บ้านของผู้ตายไปถวายวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนั้นเอง
อย่างไรก็ตามการรื้อถอนดัง กล่าวนั้นตราบจนสิ้นรัชกาลก็ยังไม่แล้วเสร็จ ยังเหลือพระที่นั่งที่
ประทับ กับพระที่นั่งเย็น อ่างแก้ว และโรงมหาสภาหรือโรงละคร กับซุ้มประตูทางเข้า ๓ แห่งทางด้าน
ที่ต่อกับหมู่พระมหามณเฑียรตรงถนนทรงบาตร ซึ่งซุ้มประตูทั้ง ๓ แห่งนี้ ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
สวนขวาในรัชกาลที่ ๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์
สมบั ติ พระองค์ ท รงเห็ น ความจ่ าเป็ น ในการที่ จะต้ องติ ด ต่อ กั บประเทศทางตะวั นตก ทั้ ง ในด้ า น
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันทั้งในการค้าขาย การรับศิลปวิทยาการสมัยใหม่ การหัดทหารและการซื้อหา
อาวุธแบบตะวันตกเพื่อป้องกันประเทศ รวมทั้งการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และการเอาตัว
รอดจากการแสวงหาอาณานิคมของประเทศตะวันตก ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชประสงค์จะสร้าง
พระที่นั่งที่ประทับขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะทรงเผชิญต่อไปดังที่กล่าวแล้ว
สวนขวาในรัชกาลที่ ๕ เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระพุทธนิเวศน์และพระอภิเนาว์นิเวศน์
ทั้งหมด คงเหลือไว้แต่พระที่นั่งบางหลังที่กล่าวแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชไป
ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยท่าเป็นลับแลกั้นบังพระทวารเทวราชมเหศวร อันเป็นทาง
เสด็จออกไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ บนลับแลดังกล่าว ตั้งพระวิมานขึ้น ๓องค์ องค์กลาง
ประดิ ษฐานพระสยามเทวาธิร าช องค์ต ะวัน ตกประดิษ ฐานเทวรูปพระนารายณ์ องค์ ตะวั นออก
ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและพรอุมา เบื้องหน้าพระวิมานตั้งเครื่องบูชาแบบจีนบนโต๊ะที่คลุมผ้าปัก
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แบบจี น ด้ว ย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ในรัช กาลปัจจุบัน เมื่อครั้งสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชออกมาตั้งบนมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาด้วย

ภาพ ๒.๖๒ พระบรมมหาราชวังจ้าลอง
(ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki)

ช่างไทยเห็นว่าส่าปั้นจีนไม่งดงามและไม่น่าดูจึงคิดดัดแปลงแก้ไขรูปร่างให้เพีย วกะทัดรัดขึ้น
โดยผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือ คือ สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุญนาค) แต่ครั้งยังเป็น
พระยาสุริยวงศ์มนตรี จางมหาดเล็ก โดยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นและมีรูปร่างคล้ายเรือมาด มีขนาดยาว
ประมาณ ๗-๘ ศอก เรือชนิดนี้เดิมมีไว้ใช้ในราชกาลและเรียกชื่อว่า “ เรือส่าปั้น” ตลอดมา

ภาพ ๒.๖๓ สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุญนาค)
(ที่มา : http://2.bp.blogspot.com)

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการต่อเรือส่าปั่นแปลงขึ้น หลังจากนั้นก็มีการต่อเรือเลียนแบบ
เรือโบ๊ตซึ่งต่อมาเรียกว่า “เรือบด” เรือกรรเชียง เรือเข็มซึ่งมีลักษณะเป็นเรือล่าเล็ก ๆ นั่งได้คนเดียว
พลิ กคว่่ าง่ายเป็ น เรื อที่พ ระสงฆ์พายบิ ณฑบาตร เพราะพระสงฆ์จะได้ มีความส่ ารวมในการออก
บิณฑบาตร ต่อมาเป็นเรือต่อใช้ไม้กระดานต่ออย่างน้อย ๓ แผ่น ในอดีตมีการต่อเรือเดินทะเลซึ่งมี มา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องจากเรือส่าเภาจีน เรือของประเทศฝรั่งเศส เรือของประเทศฮอลันดาที่ได้
ติดต่อค้าขายกับประเทศไทยและน่าไม้จากเมืองไทยซึ่งมีราคาถูกมาต่อเรือโดยชาวต่างประเทศ และ
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คนไทยร่วมท่าการต่อเรือท่าให้คนไทย ได้เรียนรู้วิธีการต่อเรือจากชาวต่างประเทศ ซึ่งการต่อเรือของ
ชาวต่างประเทศจะต้องเสียภาษีที่เรียกว่า “ค่าพาดหลวง” คือเงินที่เจ้าของเรือจ่ายเป็นค่าภาษีให้แก่
รัฐ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาได้จากกฎหมายตราสามดวง ส่วนหลักฐานอ้างอิงว่ามีการใช้เรือใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้วนั้น เนื่องจากในสมัยปัจจุบันได้ขุดพบซากท่ อนซุงที่ขุดเจาะเนื้อไม้
ตรงกลางเป็นหลุมใหญ่ ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นโลงศพแต่สันนิษฐานว่าไม่ใช่เพราะมีขนาดใหญ่และกว้าง
กว่า ที่ส่าคัญคือสามารถลอยน้่าได้
เรือส่าปั้นมีหลายขนาด ส่าหรับขนาดเล็กมัวหัวท้ายยาวเพียว สามารถนั่งได้เพียงคนเดียว
เรียกว่า “เรือส่าปั้นเพียว” เป็นเรือที่พระใช้บิณฑบาต ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเรือพระ แต่ยังเป็นขนาด
เล็ก คือ เรือขายก๋วยเตี๋ยว ขายกาแฟ ถ้าโตขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็เรียกว่า “ส่าปั้นคอน” ใช้เป็นเรือบรรทุก
ผักหญ้า ผลไม้ แต่ยังคงใช้พาย ถ้าเป็นเรือที่โตกว่าส่าปั้นคอน ก็เป็นเรือขนาดเรือจ้างที่ต้องใช้แจวและ
บางทีก็ติดหางเสือเพื่อช่วยให้ไม่ต้องวาดให้แรงนัก ถ้าโตกว่าเรือจ้างเรียกว่า “ส่าปั้นสวน” เพราะ
ชาวสวนนิยมใช้บรรทุกผลไม้ของสวนออกมาขาย
ส่วนเรือส่าปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ เรือบรรทุกสินค้า ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วย เรือส่าปั้น
ขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้างราว ๒ วา เป็นเรือมีประทุนมีขยาบหัวขยาบท้าย ต้องใช้แจวทั้งท้ายและหัว
เรือ ถ้าใช้เป็นเรือที่อยู่อาศัยจะปูกระดานเต็มล่า ประทุนเรือส่าปั้นขนาดใหญ่นี้ จะมุงด้วยจากและไม้
ไผ่สานเป็นแผ่นปิดทับ ทาด้วยชันเหลวอีกชั้นหนึ่งจึงจะเป็นหลังคาประทุนที่แข็งแรงและดูสวยงาม บน
หลังคาประทุนมีรางไม้ยาวตลอด เมื่อต้องการเก็บขยายหัวและท้ายก็เลื่อนไปบนรางไม้นี้ได้สะดวก
การเรียกขนาดเรือของเรือส่าปั้นจะไม่เรียกตามความกว้าง ความยาว แต่เรียกเป็น “มือลิง”
มือลิงเป็นไม้ติดข้างเรือด้านใน ส่วนบนจะโค้งมนและเรียวเล็กลงไปตามล่าดับ นอกจากเรือส่าปั้นที่ใช้
ประจ่าบ้าน หรือพ่อค้าแม่ค้าน่ามาใช้เป็นเรือค้าขายแล้ว เรือส่าปั้นยังสามารถน่ามาตกแต่งให้มีความ
แตกต่างกันออกไปอีก เช่น ติดแจว ติดใบ เหล่านี้จะเรียกกันว่า “เรือส่าปั้นแปลง”
๑. เรือส้าปั้นพาย
เรือส่าปั้นพาย เป็นเรือต่อขนาดเล็กส่าหรับคนทั่วไปอาศัยไปไหนมาไหนดูเหมือนจะเกิดมีขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในคราวเดียวกันกับที่โปรดให้สร้างสวนขวาขึ้น ใน
พระบรมมหาราชวังเป็นที่เสด็จประพาสส่าราญพระราชอริยาบถเป็นส่วนพระองค์ และข้าราชการ
บริพารฝ่ายใน ซึ่งในที่สวนขวาแห่งนั้นประกอบด้วยสระ คู คลอง ห้วยน้่าน้อยใหญ่เป็นที่ ควรนั่งเรือล่า
น้อยๆ เที่ยวเล่น

ภาพ ๒.๖๔ เรือซ้าปัง
(ที่มา : http://www.boatdesign.net/forums/attachments/boat-design)
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เรือส่าปั้นมาจากภาษาจีน ซ่า ปังหรือสามปาน เป็นเรือเล็กที่วางอยู่บนเรือส่าเภาใช้ช่วยชีวิต
ยามฉุกเฉินหรือพายเข้าติดต่อชายฝั่ง ต่อด้วยไม้กระดานสามแผ่นคือ แผ่นท้องเรือและแผ่นข้างเรือ
สองข้าง ซึ่งซื้อมาจากเมืองกวางตุ้ง ต่อมาช่างต่อเรือของไทยปรับปรุงรูปแบบเรือ เป็นการต่อด้วย
แผ่นกระดานห้าแผ่นรูปร่างอ่อนช้อยสวยงามขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบเรือโดยเจ้าพระยาบรมมหาสุริ
องค์มนตรี (ช่วง บุนนาค)

ภาพ ๒.๖๕ เรือส้าปั้นพาย
(ที่มา : http://a1.trd.cm/thaisecondhand/201111/119/9992677_0.jpg)
๒. เรือส้าปั้นเพรียว
เรือส่าปั้นเพรียวเป็นเรือต่อ ด้วยไม้กระดานห้าแผ่นลักษณะเหมือนเรือส่าปั้นพายหรือส่าปั้น
คอน แต่ตัวเรือจะแคบกว่าแต่ยาวหัวท้ายเรียวค่อนข้างโคลง ตอนหัวจะมีสามกระทง ลดระดับพื้นลง
ต่่าคนพายหัวต้องนั่งชันเข่าหรือห้อยเท้าตอนกลางลดพื้นลงต่่ายาว ตอนท้ายมีสองกระทงปูพื้นสูง เรือ
ส่าปั้นเพรียวนี้จะใช้ส่าหรับที่วัดเพื่อพระภิกษุสามเณรใช้บิณฑบาต ฤดูกาลทอดกฐินผ้าป่า เด็กวัดจะ
เอาเรือส่าปั้นเพรียวนี้มาแข่งกันอย่างสนุกสนาน

ภาพ ๒.๖๖ เรือส้าปั้นเพรียว
(ที่มา : http://bangkrod.blogspot.com/2012/02/blog-post.html)
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ไม้ที่ใช้ต่อเรือส่าปั้นเพรียวใช้ไม้สัก เพราะมีความทนทานการยืดการหดตัวน้อยกว่าไม้ชนิดอื่น
ส่วนประกอบของตัวเรือมีกระดูกงูแบนยาวติดกับทวนหัวทวนท้าย มีเปี๊ยะเป็นโครงสร้างแทนกงเรือ
การยึดเปลือกเรือแทนกงเรือใช้มือลิง ส่วนหัวท้ายมีแผ่นปิดหัวท้ายวาดเป็นวงงอนโค้งสวยงาม ตอน
ขอบหัวท้ายและกลางแผ่นหัวท้ายจะใช้เหล็กแบนเหลี่ยม เพื่อรักษาส่วนหัวเรือและส่วนท้ายเรือไม่ให้
แตกนับว่าเป็นเรือพายที่มีความสวยงามชนิดหนึ่ง
๓. เรือส้าปั้นสวน
เรือส่าปั้นสวน เป็นเรือในตระกูลเรือส่าปั้นทั่วไปแต่ขนาดใหญ่กว่า ใช้แจวหัวและท้ายกลางล่า
มีประทุน ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่บางๆ สานขัด ชั้นในอาจจะปูด้วยจากที่ใช้มุงหลังคาภายนอกบางล่า ยา
พอนด้วยชัน เพื่อป้องกันแดดฝนรั่วได้ดีและสวยงาม
เมื่อเกิดมีเรือส่าปั้นขึ้นเป็นแบบต่อเรือขนาดเล็กขึ้นได้ แล้วก็มีช่างไม้คิดท่าเรือต่อแบบต่างๆ
ตามมาโดยล่าดับ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยในบ้านเมืองของเราอุดมไปด้วยไม้ดีๆ มากมายที่จะน่ามาต่อเรือได้
เป็นอย่างดี ไม้ที่ใช้ต่อเรือในอดีตหาได้ง่าย ราคาไม่แพงจึงเห็นว่าเรือไทยของเรานั้นมีมากมายหลาย
ชนิด เพราะคนไทยมีลักษณะนิสัยชอบริเริ่มประดิษฐ์ และดัดแปลง

ภาพ ๒.๖๗ เรือส้าปั้นสวน
(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2007/03/E5215623/E5215623-26.jpg)

๔. เรือส้าปั้นจ้าง
เรือส่าปั้นจ้าง เป็นเรือต่อด้วยไม้กระดานห้าแผ่น ประกอบด้วยเปี๊ยะและกระทงพื้นหัวเรือ
และท้ายเรือเสมอมอบข้างเรือ พื้นกลางล่าลดต่่าลง มีกระทงที่นั่งกลางล่านั่งสบายไม่โคลง ใช้ต่อด้วย
ไม้สักมีหลักแจวส่าหรับใช้แจวที่ท้ายเรือ ที่ท้ายเรือมีหางเสือ มีก้านพังงายื่นขึ้นมา ใช้เท้าเขี่ยบังคับ
เรื อไปตาทมทิศทางที่ต้องการ บางล่ า มีคนช่ว ยพายหั ว เรือ หากกระแสน้่าไหลเชียวมาก ใช้รับส่ ง
ผู้โดยสารประมาณ ๔-๖ คน
ในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีใช้ในกรุงเทพฯ แถวปากคลองตลาดและในคลองต่างๆ ที่
อยุธยาก็มีตลาดหัวรอ ภาพต่างๆ เหล่านี้จะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว มีบ้างก็ใช้เครื่องยนต์เกาะท้ายแทน
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ภาพ ๒.๖๘ เรือส้าปั้นจ้าง
(ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=nupha45&date=30-10-2009&group=8&gblog=3)

๒.๔ ชนิดของไม้ที่ใช้ต่อเรือ
ไม้การค้าแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โดยอาศัยวิช าการทาง
พฤกษศาสตร์เป็นรากฐานในการแบ่งออกเป็นสองชนิดดังกล่าวคือ
ไม้เนืออ่อน เป็นไม้ที่ได้จากต้นไม้พวกสน ที่มีลักษณะใบเรียวเล็ก ผลมีรูปลักษณะเป็นรูปทรง
กรวย ต้นไม้พวกนี้ส่วนมากขึ้นอยู่ในที่สูงมีอากาศเย็นในประเทศที่มีอากาศหนาวลักษณะโครงสร้าง
ของไม้เนื้ออ่อนเป็นแบบธรรมดาซึ่งแตกต่างจากไม้เนื้อแข็งอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมในการ
ใช้งานก่อสร้างได้ ถึงว่าจะมีเนื้อไม้ของไม้สนหลายชนิดค่อนข้างอ่อนแต่ก็ง่ายต่อการไสตบแต่ง มี
น้่าหนักเบาและแข็งพอที่จะใช้ส่าหรับงานก่อสร้างโดยทั่วไปได้เช่นกัน
ไม้เนือแข็ง เป็นไม้ที่ได้มาจากต้นไม้ที่มีใบกว้าง ซึ่งเป็นไม้จ่านวนมากที่มีอยู่ในป่าไม้ของ
ประเทศไทย ไม้ที่เป็นของไทยส่วนมากหรือทั้งหมดที่เป็นการค้าเป็นไม้เนื้อแข็งมีจ่านวนหลายสิบชนิด
ลักษณะโครงสร้างของไม้เนื้อแข็งมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าไม้เนื้ออ่อน และมีลักษณะแตกต่างระหว่าง
ไม้เนื้อแข็งด้วยกันเองมาก คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็งมีความแตกต่างระหว่างพวกไม้เนื้อแข็งด้วยกันทั้ง
ในด้านความแข็งแรงของการรับน้่าและความแข็งของเนื้อไม้อย่างกว้างขวาง
ข้อแตกต่างของไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งทางวิชาการที่กล่าวมาแล้ว เป็นความหมายที่ใช้กัน
ทุกประเทศในโลก ดังนั้นความจริงที่ปรากฏว่าไม้เนื้ออ่อนบางชนิด แข็งกว่าไม้เนื้อแข็งบางชนิด จึงไม่
เป็นสาเหตุท่าให้ความหมายของไม้เนื้ ออ่อน และไม้เนื้อแข็งตามความหมายทางวิชาการซึ่งถือเอา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะโครงสร้างของไม้เป็นเรื่องเกินเลยความจริงหรือผิดพลาดแต่
ประการใด
หลักเกณฑ์การแบ่งไม้เนืออ่อนไม้เนือแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้
โดยที่คุณสมบัติไม้ทางด้านกลสมบัติ นั้นเกี่ยวข้องกับแรง ที่มากระท่าต่อไม้ ซึ่งมี ๔ ลักษณะ
ด้วยกัน คือ แรงบีบ เป็น แรงที่ท่าให้ไม้มีขนาดเล็กกว่าเดิม แรงดึง เป็นแรงที่ท่าให้ ไม้มีขนาดหรือ
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ปริมาตรใหญ่กว่าเดิม แรงเชือด เป็นแรงที่ท่าให้ไม้แยกออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรงดัด เป็นแรงที่ท่าให้
ไม้โค้งงอจนหัก เป็นแรงที่รวมเอาแรง ๓ ชนิดแรกเข้าด้วยกัน ความสามารถที่ไม้จะต้านทานต่อแรง
ที่มากระท่า เรี ย กว่า ความแข็งแรง ซึ่งจะมีความแข็งแรงชนิดใดก็ขึ้นอยู่กับชนิดแรงที่มากระท่า
ดังกล่าวแล้ว แรงที่นับว่าส่าคัญและพบว่าเกิดขึ้นเสมอในสิ่งก่อสร้าง คือแรงบีบขนานเสี้ยนและแรงดัด
รองลงมาก็คือแรงเชือด โดยเฉพาะแรงดัดซึ่งสามารถท่าให้ไม้หักเสียรูปโดยสิ้นเชิงนั้น เป็นแรงที่มี
ปัจจัยต่างๆ ในสิ่งก่อสร้างมาเกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมาก แรงดัดสูงสุดที่ท่าให้ไม้หัก เรียกว่า แรงประลัย
หรือสัมประสิทธิ์ในการหัก ความต้านทานของไม้ต่อแรงประลัยนี้ เรียกว่า ความแข็งแรงของไม้ในการ
ดัด ซึ่งยอมรับและใช้กันเป็นมาตรฐานของความแข็งแรงของไม้ ในการแบ่งไม้ออกเป็นประเภทไม้
เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง จึงได้ถือเอาความแข็งแรงในการดัดเป็นเกณฑ์ โดยพิจารณาความทนทานตาม
ธรรมชาติป ระกอบด้ว ยและโดยที่ไม้ ตะเคี ยนทอง เป็ นไม้ที่ ได้รั บความนิย มและยอมรับกั นอย่ า ง
กว้างขวางมานานว่า เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพดีทั้งด้านความแข็งแรงและความทนทาน จึงได้
เปรียบเทียบคุณภาพของไม้ที่ยังไม่รู้จักกับไม้ตะเคียนทองเสมอ ดังนั้นการแบ่งไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง
ของกรมป่าไม้ จึงน่าเอาความแข็งแรงในการดัดของไม้ตะเคียนทองที่แห้งเป็นค่ามาตรฐานในการแบ่ง
ช่ว งความแข็งแรงในการดั ดของไม้ช นิ ดต่า งๆ ว่าเป็นไม้เนื้อ แข็งหรือไม้ เนื้อ อ่อน ปรากฏตาม
รายละเอียดใน หนังสือกรมป่าไม้ที่ กส ๐๗๐๒/๖๖๗๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
มีสาระส่าคัญพอสรุปได้ดังนี้ โดยแบ่งไม้ออกเป็น ๓ ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการดัดของ
ไม้แห้ง ทีค่ วามชื้นประมาณ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ และความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้น เป็นเกณฑ์ดังนี้
ตาราง ๒.๑ ค่ามาตรฐานในการแบ่งช่วงความแข็งแรงในการดัดของไม้
ความแข็งแรงในการดัด
ความทนทานตามธรรมชาติ
เนือไม้
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
(ปี)
ไม้เนื้อแข็ง
สูงกว่า ๑,๐๐๐
สูงกว่า ๖
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง
๖๐๐-๑,๐๐๐
๒- ๖
ไม้เนื้ออ่อน ต่่ากว่า
๖๐๐
ต่่ากว่า ๒
ไม้เนือแข็ง ที่มีความแข็งแรงสูงกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานสูง
กว่า ๖ ปี ได้แก่ ไม้เคี่ยม ไม้แอ๊ก ไม้หลุมพอ ไม้เสลา ไม้สักขี้ควาย ไม้เลียงมัน ไม้รัง ไม้ยมหิน ไม้
มะค่าโมง ไม้มะเกลือเลือด ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ตะบูนด่า ไม้ตะคร้อหนาม ไม้ตะคร้อไข่ ไม้แดง ไม้
กันเกรา
ไม้เนือแข็งปานกลาง มีความแข็งแรง ๖๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มี
ความทนทาน ๖ ปี ได้แก่ ไม้เหียง ไม้รกฟ้า ไม้ยูง ไม้มะค่าแต้ ไม้พลวง ไม้นนทรี ไม้ตาเสือ ไม้ตะแบก
ไม้ตะเคียนหนู ไม้ตะเคียนทอง ไม้กว้าว
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ไม้เนืออ่อน มีความแข็งแรงต่่ากว่า ๖๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานต่่ากว่า
๒ ปี ได้แก่ ไม้อินทนิล ไม้สัก ไม้ยางแดง ไม้พะยอม ไม้ท่ามัง ไม้ตะบูนขาว ไม้กะบาก ไม้กระเจา ไม้
กวาด
การปรับปรุงคุณภาพไม้ เนื่องจากไม้ในปัจจุบันมีคุณภาพต่่าลง มีการหดตัว แตกร้าว หรือ
บิดงอง่าย ท่าให้เกิดความเสียหายในสิ่งก่อสร้าง ครัวเรือนเครื่องใช้ไม้สอย โดยทั่ว ๆ ไปจึงต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพไม้เพื่อให้ไม้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงทางด้านสี ความแข็งแรง การหด
ตัว การพองตัวและ ความทนทาน มีหลายวิธีได้แก่
การกองไม้ เป็นการกองไม้ให้โปร่งไม่ชิดติดต่อกัน นอกจากจะท่าให้ไม้แห้งเร็วแล้ว ยังป้องกัน
การเกิดเชื้อราที่ท่าให้ไม้ผุได้เป็นอย่างดีด้วยส่วนไม้ที่เป็นกระพี้หรือไม้ที่ไม่ทนทาน ในขณะที่แปรรูปสด
ๆ แล้วกองไม้ชิดติดกันเพียงวันสองวัน ก็จะเกิดราขึ้นเต็ม อาจเสียหายถึงกับท่าให้ไม้ใช้การไม่ได้
ตลอดไป
การแช่น้า การแช่น้่าเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท่าให้แป้งและน้่าตาลที่มีในไม้สลายตัวไป เมื่อ
น่าไม้มาใช้งาน ถึงแม้จะมีกระพี้ติดอยู่ มอดก็จะไม่เข้ารบกวน
การอบหรือนึ่ง จะท่าให้สารประกอบทางเคมีบางประเภทซึ่งดูดและคายน้่าได้มากสลายตัว
ไป ท่าให้การพองและการหดตัวของไม้ลดลง
การอบหรือผึ่ง โดยการใส่ไม้ที่จะอบในเตาอบ ซึ่งสามารถท่าให้ไม้แห้งได้เร็วไม่ท่าให้ไม้
เสียหายจากการหดตัว ส่วนการผึ่งในอากาศไม้จะแห้งเร็วหรือแห้งช้าขึ้น อยู่กับความชื้นในอากาศ ถ้า
อากาศมีความชื้นต่่า ไม้ก็แห้งเร็ว และถ้าอาคารมีความชื้นมากไม้ก็แห้งช้า
การอัดไม้ด้วยความร้อน ท่าให้ไม้มีปริมาตรเล็กลงและคงรูปได้ภายหลังการอัดและท่าให้ไม้
แข็งและทนทานขึ้น
การอัดพลาสติก โดยการอัดสารที่เป็นพลาสติกเหลวเข้าไปในเนื้อไม้ แล้วท่าให้มันรวมตัวจับ
กันเป็นเนื้อพลาสติก กลายเป็นของแข็งในภายหลัง อาจท่าได้โดยอาศัยตัวเร่งทางเคมีหรือฉายรังสี
การอบน้ายา เป็นการทา ชุบ แช่ หรืออัดน้่ายาเข้าไปในไม้ด้วยแรงอัดสูง ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน่าไม้เข้าห้องบปิดฝาจนสนิทท่าการดูดอากาศในไม้และในห้องอบออกจน
หมด แล้วจึงปล่อยน้่ายาเข้าไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความกดดันของอากาศในท่อให้สูงขึ้นถึงระดับที่
ต้องการทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงลดความดันลง ไม้ที่ท่าการอาบน้่ายาแล้วจะมีความทนทานสูงกว่าไม้
ธรรมชาติหลายเท่า
๒.๔.๑ ไม้ตะเคียนทอง
ตะเคียนทอง มีชื่อพื้นเมืองต่างๆ ดังนี้ กะกี้ โกกี้ (กระเหรี่ยงแถบจังหวัดเชียงใหม่ )แคน
(ภาคเหนือ) จะเคียน (ภาคเหนือ) จูเค้ โซเก (กระเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี) ตะเคียน ตะเคียนทอง
ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง) ไพร (ละว้า จังหวัดเชียงใหม่) และมีชื่อพื้นเมือง ภาษาอังกฤษว่า Iron
wood ส่วนชื่อ วิทยาศาสตร์ คือ Hopea odorata Roxb. อยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae มีถิ่น
ก่าเนิดในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขึ้นได้
ดีบนที่ราบหรือค่อนข้างราบใกล้ริมน้่า เป็นไม้ที่ส่าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นไม้เด่นของป่าดิบชื้น
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ลักษณะทั่วไป
ตะเคียนทองเป็นไม้ขนาดใหญ่ สูง ๒๐ - ๔๐ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด เป็นพุ่มทึบกลม หรือ
รูปเจดีย์ต่าๆ
ล้าต้น เปลาตรง เปลือกหนา สีน้่าตาลด่า แตกเป็นสะเก็ด กระพี้สีน้่าตาลอ่อน แก่นสีน้่าตาล
แดง ล่าต้นมีชันสีเหลืองเกาะตามรอยแยก
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก หรือรูปดาบ ขนาด ๓ - ๖ x ๑๐ - ๑๔
เซนติเมตร เนื้อใบค่อนข้างหนาปลายใบเรียว โคนใบบนป้านและเบี้ยว หลังใบมีตุ่มเกลี้ยงๆ อยู่ตาม
ง่ามแขนงใบ เส้นแขนงใบมี ๙ - ๑๓ คู่ ปลายโค้ง แต่ไม่จรดกัน ก้านใบยาว ๑ – ๑.๘ เซนติเมตร
ดอก มีสีขาวนวล ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อยาวๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม ก้านช่อ
ดอก ก้านดอก และกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม กลีบดอก และกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ ๕ กลีบ
โคนกลีบเชื่อมติดกัน
ผลและเมล็ด ผลแห้ง ทรงกลม หรือรูปไข่เกลี้ยง ปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ เซนติเมตร ยาว ๑ เซนติเมตรปีกยาว ๑ คู่ รูปใบพาย ปลายปีกกว้างค่อย ๆ
เรียวสวนมาทางโคนปีก เส้นปีกความยาวมี ๗ เส้น ปีกสั้นมีความยาวไม่เกินความยาวตัวผล ดอกออก
ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมดอกจะไม่ออกทุกปี ช่วงดอกออกมากประมาณ ๒ - ๓ ปี/ครั้ง และ
จะแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

ภาพ ๒.๖๙ ต้นไม้ตะเคียนทอง ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://sukunya1.files.wordpress.com/2013/02/j3.jpg)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็ง สีน้่าตาลอมเหลือง มีเส้นสีเทาหรือขาวผ่านเสมอซึ่งเป็นท่อยาง เสี้ยนสน
เล็กน้อย และเนื้อค่อนข้างละเอียด
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์มีทั้งแบบ พอร์เดี่ยว (solitary
pore) และ พอร์แฝด (multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบ กระจัด
กระจาย (diffuse porous) ทางภายในพอร์มีไทโลส (tylose) บ้างเป็นบางพอร์ พอร์ใหญ่มีท่อยางต่อ
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เป็นแนวยาวเรียงตัดกันเป็นเส้นเรย์ เส้นเรย์เห็นชัด พาเรงคิมา เป็นแบบ พาเรงคิมาแบบกระจาย
(diffuse parenchyma) และ พาเรงคิมาแบบปีก (aliform parenchyma)
ตาราง ๒.๒ สกายสมบัติของไม้ตะเคียนทอง
การทดสอบ
คุณลักษณะ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
๘๐๐ - ๘๑๕
การหดตัวด้านรัศมี (%)
๓.๘๒
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
๖.๕๑
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
ความทนทานสูงมาก มีค่าเท่ากับ ๑๖ ปี
การเลื่อย
ปานกลาง
การไส
ปานกลาง
การเจาะ
ปานกลาง
การกลึง
ปานกลาง
การยึดเหนี่ยวตะปู
ดี
การขัดเงา
ปานกลาง
(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
ไม้ตะเคียนทอง เนื้อไม้ใช้แปรรูปใช้ในงานก่อสร้าง โครงสร้างที่ใช้รับน้่าหนัก บ้านเรือน
สะพาน หมอนรถไฟ ตัวถังรถ เรือ เครื่องเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน
เนื้อไม้มีน้่าหนัก ๗๕๓ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความชื้น ๑๒ เปอร์เซ็นต์ และมีความถ่วงจ่าเพาะ
๐.๖๓๗ จากการทดสอบความทนทานของไม้ตะเคียนทองพบว่า ชิ้นไม้ที่ปักทดสอบสามารถให้ความ
คงทนได้นานกว่า ๑๐ ปี ถ้าน่ามาท่าหมอนรองรางรถไฟสามารถใช้งานได้ ๑๖-๑๘ ปี ถ้าขุดต้น
ตะเคียนท่าเป็นเรือ จะได้นานกว่า ๖๐ ปี แปรรูปน่ามาต่อเรือเดินทะเลใช้งานได้นานกว่า ๒๕ ปี และ
ถ้าน่ามาเป็นไม้ก่อสร้างในร่ม ท่าเฟอร์นิเจอร์จะใช้งานได้นานไม่มีก่าหนด
๒.๔.๒ ไม้แดง
ไม้แดง มีชื่อพื้นเมืองต่างๆ ดังนี้ แดง(ทั่วไป), คว้าย(กะเหรี่ยง เชียงใหม่), จะลาน จาลาน
(แม่ฮ่องสอน), ตะกร้อม สะกรอม(จันทบุรี), ปราน(สุรินทร์),ผ้าน(เชียงใหม่), เพ้ย(ตาก) ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa อยู่ในชื่อวงศ์ LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE เป็นไม้เศรษฐกิจมีค่า เป็นไม้หวงห้ามในประเทศไทยชนิดหนึ่งกระจายอยู่ตาม
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบมากในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือไม้แดงเป็น
ไม้ที่นิยมท่าเป็นไม้พื้น เสา และคาน เพราะมีความทนทานสูง
ลักษณะทั่วไป
ไม้แดงเป็นไม้ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร บางครั้งจะพบสูงถึง
๓๐-๓๗ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐-๑๒๐ เซนติเมตร
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ล้าต้น เปลาตรง โดยปกติจะมีความสูงถึงกิ่งแรก ๑๒ เมตรขึ้นไป แต่ในสภาพที่ดินตื้นไม่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตบางครั้งล่าต้นจะเล็กและคดงอ จะแตกกิ่งต่่ามีพุ่มใบมาก เปลือกเรียบสี
เทาอมแดงตกสะเก็ดออกเป็นแผ่นกลมบางๆ รอบล่าต้น เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง เนื้อไม้มีสี
น้่าตาลแดงหรือสีแดงเรื่อๆ ละเอียด เสี้ยนเป็นลูกคลื่น
ใบ จะเป็นแบบใบประกอบขนนกสองชั้นปลายคู่ (bipinnate) และขนนกสองชั้น
(paripinnate) ใบเรียงตัวแบบเวียนสลับ (spiral) ใบย่อยรูปไข่ (ovate) ฐานใบแบบเยื้องกัน
(oblique) ใบมันขอบใบเรียบ ปลายแหลมมน (acute) เส้นใบแบบร่างแห (netted)ใบแก่ไม่มีขนปก
คลุม หรืออาจจะมีขนประปรายด้านท้องใบเล็กน้อย ระหว่างใบมีตุ่มเล็กๆ สังเกตได้ชัดเจน
ดอก มีสีเหลือง ขนาดเล็กเป็นแบบชิดกันบนช่อกลมเดี่ยวๆ หรือแตกกิ่งก้านหรือขึ้นเป็น
กลุ่มๆ มีขนปกคลุมประปราย กลีบรองกลีบดอกเชื่อมต่อกันคล้ายรูประฆังมีขนสีเหลืองปกคลุม กลีบ
ดอก ๕ กลีบ ติดกันเล็กน้อยที่บริเวณฐาน ดอกจะออกประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน
ผลและเมล็ด ผลเป็นฝักแบนรูปขอบขนานเรียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย ฝักแข็งยาวประมาณ
๑๐-๑๕ เซนติเมตร สีน้่าตาลอมแดงผิวเรียบ ไม่มีขนปกคลุม เมื่อฝักแก่จะแตกออกเป็น ๒ ซีกผนังของ
ฝักมักม้วนบิดงอ เมล็ดแบนเรียวแหลมยาวรีสีน้่าตาลเป็นมันฝักหนึ่งจะมีเมล็ด ประมาณ ๖-๑๐ เมล็ด
ฝักจะแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ภาพ ๒.๗๐ ต้นไม้แดง ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.ck-wood.com/14549750)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็ง สีแดงหรือน้่าตาลอมแดง เสี้ยนสนเป็นคลื่น และ เนื้อค่อนข้างละเอียด
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์เป็นแบบ พอร์เดี่ยวส่วนมาก
พอร์แฝดมีน้อย การเรียงตัวมีทั้งแบบ solitary และ oblique การกระจายเป็นแบบ กระจัดกระจาย
(diffuse porous) ทางภายใน พอร์มี ไทโลส (tylose) เกือบทุกพอร์ พอร์มีขนาดปานกลาง เส้นเรย์
เห็นชัด มีพาเรงคิมาเป็นแบบ พาเรงคิมาแบบรอบพอร์ (vasicentric parenchyma) และ พาเรงคิมา
ปลายฤดู (terminal parenchyma)
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ตาราง ๒.๓ สกายสมบัติของไม้แดง
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๑,๐๑๐ – ๑,๑๘๐
ยาก
ความทนทานสูงมาก มีค่าเท่ากับ ๑๕.๙ ปี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
เนื้อไม้ เนื่องจากไม้แดงเป็นไม้ที่มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า ๑๐ ปี มีความทนทาน
เมื่อเนื้อไม้สัมผัสผิวดินเกินกว่า ๒๕ ปีเนื้อไม้จึงค่อนข้างแข็งแรง หนัก ทนทานต่อการกระแทกสูงการ
ใช้ประโยชน์เนื้อไม้จึงใช้กับงานก่อสร้าง เช่น ใช้ท่าเสา คาน ไม้พื้น ใช้ท่าเครื่องเรือนเรือ ไม้หมอน
รถไฟ สะพาน เครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ทางเศรษฐกิจแล้วไม้แดงเป็นพันธุ์ไม้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปลูกป่าหรือต้นไม้เพื่อการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกในเชิง
อนุรักษ์ต้นน้่าล่าธารในบริเวณที่เป็นภูเขาหรือมีความลาดชันสูง ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้่าทะเล
ไม่เกิน ๖๐๐ เมตร เพราะว่าไม้แดงมีระบบรากลึกและรากแผ่กระจายได้ดี ท่าให้ชะลอการพังทลาย
ของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณ ดินร่วน ดินทรายนอกจากนี้ยังเหมาะสมในการปลูกป่าปรับปรุงสภาพ
ป่าเสื่อมโทรม วนเกษตร ป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลูกใหม่
ประโยชน์อื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของการท่าเป็นถ่านและฟืนเพราะ
ไม้แดงให้กิ่งก้านพอสมควร ถ่านไม้แดงจะให้ค่าความร้อนสูงถึง ๗,๓๘๔ แคลอรี่ต่อกรัมนอกจากนี้
เมล็ดไม้แดงยังน่าไปบริโภคได้
๒.๔.๓ ไม้เต็ง
ไม้เต็ง มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ แงะ (ภาคเหนือ) จิก (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) เต็งขาว
(ขอนแก่น) ชันตก (ตราด) เน่าใน (แม่ฮ่องสอน) ประจั๊ด (เขมร บุรีรัมย์) ล่าไน้ (กะเหรี่ยง) แลเน่ย
(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume อยู่ในชื่อวงศ์
DIPTEROCARPACEAE มีการกระจายพันธุ์เป็นกลุ่มใหญ่ ในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ดินลูกรัง
และเขาหินทรายทั่วทุกภาคของประเทศ ปะปนอยู่กับพวกไม้รัง เหียง พลวงทั่วๆ ไป เว้นแต่ภาคใต้ ที่
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ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๑๕๐-๑,๓๐๐ เมตร ในต่างประเทศพบที่พม่า ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม ผลแก่เดือนเมษายน–กรกฎาคม
ลักษณะทั่วไป
ไม้เต็งเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง ๑๕-๓๐ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง ล่าต้นมักไม่ค่อยตรง
เปลือกสีน้่าตาลเทา แตกร่องและเป็นสะเก็ดหนา มักตกชันสีเหลืองขุ่น เปลือกในสีน้่าตาลแกมเหลือง
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ถึงรูปไข่กลับ กว้าง ๕-๗
เซนติเมตร ยาว ๑๐- ๑๖ เซนติเมตร โคนใบและปลายใบมน ผิวใบมีขนสั้นสากมือ ถึงค่อนข้างเกลี้ยง
เส้นแขนงใบ ๑๕-๒๐ คู่ ก้านใบยาว ๑-๑.๕ เซนติเมตร
ดอก เป็นดอกเล็ก ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อดอกมีขนนุ่ม ขอบโคนกลีบรอง
กลีบดอกเกยซ้อนกันแต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอย่ างละ ๕ กลีบ
เวียนกันตามเข้มนาฬิกาเป็นรูปกังหัน ก้านดอกสั้นมาก ดอก สีขาว เกสรผู้ มี ๒๐-๒๕ อัน รังไข่ รูปรี
ๆ ภายในแบ่งเป็น ๓ ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน ๒ หน่วย
ผล เป็นรูปไข่เล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้งโคนปีกผล ซึ่งมีปีกยาว ๓ ปีก ปีกสั้น ๒ ปีก ปีกยาว
รูปขอบขนานแกมไข่กลับ ยาวประมาณ ๖ เซนติเมตร มีเส้นตามยาวปีก ๙ เส้น ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่
สีน้่าตาลแดง

ภาพ ๒.๗๑ ต้นไม้เต็ง ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.bangkokwood.com/TH/datawood3.aspx)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็ง สีน้่าตาลแกมแดง เสี้ยนสน เนื้อหยาบ แต่สม่่าเสมอ และ แข็งเหนียว
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์เป็นแบบ พอร์เดี่ยว (solitary
pore) และ พอร์แฝด (multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบ กระจัด
กระจาย (diffuse porous) พอร์ใหญ่ ทางภายในพอร์มีไทโลส (tylose) เกือบทุกพอร์มีท่อยางเรียง
ต่ อ กั น ยาวตั ด กั บ เส้ น เรย์ เส้ น เรย์ เ ห็ น ชั ด พาเรงคิ ม าเป็ น แบบ พาเรงคิ ม าแบบปี ก ( aliform
parenchyma) และ พาเรงคิมาแบบปีกต่อ (confluent parenchyma)

๖๘

ตาราง ๒.๔ สกายสมบัติของไม้เต็ง
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๑,๐๓๐ – ๑,๐๕๐
ยาก
ความทนทานสูงมาก มีค่าเท่ากับ ๑๗.๗ ปี
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
เนื้ อ ไม้ ใช้ ท่ าเป็ น โครงสร้ า งต่ างๆ ของบ้ า น เช่ น ฝาบ้ าน คาน เสาบ้ า น เนื้ อ ไม้ ท นทาน
แข็งแรง เปลือก ใช้ฝนกับน้่าปูนใส เป็นยาสมานแผลเรื้อรังและแผลพุพอง ราก แก้ท้องร่วง แก้บิด
เป็นยาห้ามโลหิต ยาสมานท้อง เปลือกต้น ยาสมานท้อง สมานแผลเรื้อรัง สามานแผลพุพอง แก่น แก้
กระษัย แก้เลือดลม ยาง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานบาดแผล แก้น้่าเหลืองเสีย ใบ รักษาบาง
แผลแผลพุพองของเด็ก
๒.๔.๔ ไม้พะยอม
ไม้พะยอม มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง
(ภาคเหนือ) แคน (ร้อยเอ็ด) เชียง เซียว (กะเหรี่ยง เชียงใหม่ ) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี
ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea roxburghii G. Don และมีชื่อพ้องทาง
พฤกษศาสตร์คือ S. talura Roxb. อยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae เป็นพรรณไม้หลักของป่าเบญจ
พรรณแล้งและชื้น ตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วๆ ไปในทุ กภาค ที่ระดับน้่าทะเลตั้งแต่ ๖๐-๑,๒๐๐ เมตร
เป็นพรรณไม้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และเป็นพรรณไม้ที่เบิกน่าที่ดีชนิดหนึ่ง
ถิ่นก่าเนิดอยู่ใน ประเทศไทย และเอเชีย เช่น ศรีลังกา พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง ๑๕-๔๐ เมตร เป็นไม้ผลัดใบ ล่าต้นเปลา ตรง กิ่งอ่อน
เกลี้ ยง เรือนยอดเป็ นพุ่มกลม เปลือกหนาสีน้่าตาลหรือเทา แตกเป็นร่องตามยาวล่ าต้นและเป็น
สะเก็ดหนาเปลือกในสีน้่าตาลอ่อนปนเหลืองและมีทางสีน้่าตาลแก่ผ่าน เส้นรอบล่าต้นอาจถึง ๓๐๐
เซนติเมตร
ใบ รูปขอบขนานแคบ ๆ ขนาดกว้าง ๓.๕-๔ เซนติเมตร ยาว ๘- ๑๐ เซนติเมตร โคนและ
ปลายใบมนหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ เนื้อใบค่อนข้างหนา ใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นแขนงใบมีระหว่าง ๑๕-

๖๙

๒๐ คู่ และโค้งขนานไปสู่ขอบใบ เส้นใบย่อยแบบขั้นบันไดพอสังเกตเห็นไม้ทางด้านท้องใบ ขอบใบมัก
โค้งเป็นคลื่น ก้านใบยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร
ดอก สี ขาวหรือขาวแกมเหลือง กลิ่ นหอมจัด ออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง หรือ
เหนือรอยแผลใบใกล้ ๆ ปลายกิ่ง โคนขอบกลีบฐานดอกจะเกยกันแต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน มี ๕กลีบ
กลีบดอกมี ๕ กลีบเช่นกัน กลีบดอกจะจีบเวียนกันไปตามเข็มนาฬิกา กลีบรองกลีบดอกเกลี้ยงสีคล้่า
ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย เกสรผู้มี ๑๕ อัน ก้านดอกยาว ๑.๕ เซนติเมตรรังไข่ รูปรี ๆ ภายในแบ่งเป็น ๓
ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน ๒ หน่วย
ผล รูปกระสวยปลายแหลม ขนาด ๑.๒ x ๒ เซนติเมตร ซ่อนตัวอยู่ภายในกระพุ้งโคนปีก
ประกอบด้วยปีกเรียวแคบ ๆ มีเส้นปีก ๆ ละ ๑๐ เส้น ปีกยาว ๓ ปีก ขนาด ๑ x ๘ เซนติเมตร ปีกสั้น
๒ ปีก ขนาดยาว ๓ เซนติเมตร
ระยะการออกดอกเป็นผล ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะผลัดใบหมดหรือ
เกือบหมดก่อนออกดอก จะผลิใบใหม่ก่อนผลิช่อดอกเล็กน้อย เป็นผลระหว่างเดือนมกราคมจนถึง
มีนาคม
ลักษณะเนือไม้
สีเหลืองอ่อน ถ้าทิ้งไว้นาน ๆ จะกลายเป็นสีน้่าตาล มักมีเส้นสีด่าหรือสีแก่กว่าสีพื้นผ่านเสมอ
ซึ่งเป็นท่อน้่ามันหรือยาง เสี้ยนมักสน เนื้อค่อนข้างหยาบ แข็งและเหนียว เลื่อย ไสกบ ตบแต่งง่าย
ความถ่วงจ่าเพาะประมาณ ๐.๗๗ เนื้อไม้มีความแข็งแรงประมาณ ๖๔๓ กิโลกรัม ความแข็งแรง
ประมาณ ๗๔๘ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความทนทานตามธรรมชาติตั้งแต่
๑.๘- ๒๐.๘ ปี
เฉลี่ยประมาณ ๑๑.๙ ปี การอาบน้่ายาไม้ อาบน้่ายาได้ยากมาก (ชั้นที่ ๕)

ภาพ ๒.๗๒ ต้นไม้พะยอม ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/506297)

ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์ เป็นแบบ พอร์เดี่ยว
(solitary pore) และ พอร์แฝด (multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็น
แบบ กระจัดกระจาย (diffuse porous) พอร์ใหญ่ ทางภายในพอร์ มีไทโลส (tylose) เป็นบางพอร์

๗๐

พาเรงคิมาเป็นแบบ พาเรงคิมาแบบปีก (aliform parenchyma) พาเรงคิมาแบบปีกต่อ (confluent
parenchyma) มีท่อยางที่ยังไม่แข็งตัวต่อเรียงยาวตัดกับเส้นเรย์
ตาราง ๒.๕ สกายสมบัติของไม้พะยอม
การทดสอบ
คุณลักษณะ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
๘๕๕
การหดตัวด้านรัศมี (%)
๔.๒๓
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
๗.๕๔
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
ความทนทานสูงมาก มีค่าเท่ากับ ๑๑.๗ ปี
การเลื่อย
ปานกลาง
การไส
ปานกลาง
การเจาะ
ปานกลาง
การกลึง
ปานกลาง
การยึดเหนี่ยวตะปู
ดีมาก
การขัดเงา
ปานกลาง
(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
พะยอมเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก และเป็นพันธุ์ไม้เบิกน่า
ที่ดีชนิดหนึ่ง ประโยชน์ของไม้พะยอมมีหลายอย่างด้วยกันดังนี้
เนื้อไม้ ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ถ้ามีการแช่น้่ายาจะใช้ได้ทนทาน นิยมใช้ท่าหมอนรางรถไฟ
เสา ขื่อ รอด ตง คาน ท่าเรือขุด ต่อเรือ ซึ่งกล่าวกันว่า ทนเพรียงได้ดี ใช้ท่าแจว พาย เสา กระโดงเรือ
เครื่องมือทางเกษตร ครก สาก กระเดื่อง ลูกหีบ ท่าส่วนประกอบของเกวียน ตัวถังรถ ท่ากระเบื้องไม้
ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร เนื้อไม้และเปลือก ต้มกับน้่าใช้ดื่มเป็นยาฝาดสมานแก้ท้องเดิน
และล่าไส้อักเสบ ดอก ใช้ปรุงเป็นยาหอมแก้ลม บ่ารุงหัวใจและลดไข้
ประโยชน์อื่น ๆ เปลื อกหรือชิ้นไม้เล็ ก ๆ ใช้ใส่เครื่องหมั กดองหรือกระบอกรองรับน้่า
ตาลตะโหนดและมะพร้าวเพื่อกันเสี ย เปลือก ใช้ฟอกหนัง และอาจใช้รับประทานกับใบพลูแทน
หมาก ชัน ใช้ผสมน้่ามันทาไม้ ยาเรือ
๒.๔.๕ ไม้สัก
ไม้สัก มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ สัก(ทั่วไป) , เคาะเยียโอ(ละว้า เชียงใหม่) , ปายี้(กาญจนบุรี),ปี
ฮือ ปีฮี เป้อยี(แม่ฮ่องสอน) , เส่บายี้(ก่าแพงเพชร) ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis L.f. อยู่ในวงศ์
Verbenaceae มีถิ่น ก่าเนิ ดทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะ
อินเดียตะวันออก ไม้สัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วน
ของภาคกลางและตะวันตก คือ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล่าพูน เชียงราย ล่าปาง แพร่
น่าน ตาก ก่าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโ ลก สุโ ขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตร และมีบ้างเล็ กน้อยใน
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ไม้สักชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา แต่ในพื้นที่ราบ พื้น

๗๑

ที่ดินปนทรายที่น้่าไม่ขัง ไม้สักก็ขึ้นได้ดีเช่นกัน ไม้สักมักเป็นหมู่ไม้สักล้วนๆ และมีขนาดใหญ่และชอบ
ขึ้นที่ที่มี ชั้นดินลึก การระบายน้่าดี ไม่ชอบดินแข็งและน้่าท่วมขัง
ลักษณะของไม้สักมี ๕ ชนิด คือ
๑. สักทอง ขึ้นในป่าโปร่งชื้นไกลห้วยหรือแล้ง แต่ใกล้ห้วยดินค่อนข้างสมบูรณ์การแตกของ
เปลือกเช่นเดียวกับสักหยวก แต่อยู่ในที่ที่แห้งชื้นไปบ้างเท่านั้น เรือนยอดสมบูรณ์ใบมีขนาดปานกลาง
เนื้อไม้จะเป็นเส้นตรงผ่าง่าย มีความแข็งกว่าสักหยวก สีเข้ม เป็นสีน้่าตาลเหลืองหรือที่เรียกกันว่า สี
ทอง
๒. สักหยวก ขึ้นในป่าโปร่งชื้นริมห้วย ต้นตรงเปลือกแตกเป็นร่องแต่ยาวตรงร่องของเปลือก
ไม้สักหยวกจะกว้างกว่า ไม้สักทอง เรือนยอดสมบูรณ์ ใบขนาดกลาง เนื้อไม้หรือแก่นจะมีสีน้่าตาล
อ่อนหรือสีจาง ถากหรือฟันง่าย
๓. สักไข ขึ้นอยู่ในป่าโปร่งแล้งเป็นส่วนมาก ความเจริญเติบโตดูช้า ร่องของเปลื อกลึกและตัว
เปลือกเป็นสันกว้าง ระหว่างร่องล่าต้นตรงเปลา แต่มีลักษณะแกร็นๆ พุ่มของเรือนยอดบอบบางแต่ก็มี
ใบเต็ม จะทราบว่าเป็นสักไขก็ต่อเมื่อถึงมือช่างไม้ เพราะเนื้อไม้จะมีไขปนยากแก่การขัด และการทา
แชลแลคหรือแลกเกอร์ สีของไม้สักไขจะเป็นสีน้่าตาลเข้มปนเหลือง
๔. สักหิน ไม้สักพวกนี้จะอยู่ในป่าโปร่งแล้งในระดับสูง การแตกของเปลือกเป็นร่องลึก และ
เรือนยอดดูไม่ค่อยแข็งแรง ใบเล็กกว่าปกติจะทราบได้แน่นอนเมื่อมีการโค่นล้มหรือตบแต่ง โดยพวก
โค่นล้มเลื่อยและช่างไม้ เพราะเนื้อไม้จะแข็งกว่าไม้สัก ทั่วไปและเปราะสีของเนื้อไม้สักเป็นสี น้่าตาล
เข้ม
๕. สักขีควาย ไม้สักพวกนี้จะเกิดอยู่ในที่ค่อนข้างแล้ง ในป่าผลัดใบต่างๆ และมักจะอยู่ใน
บริเวณรอยต่อของป่าโปร่ง ผลัดใบและป่าแพะ ลักษณะของเรือนยอดมักจะไม่สมบูรณ์ล่าต้นจะตาย
บ้าง กิ่งบนเรือนยอดแห้งตายไปบ้างกิ่งสองกิ่ง ลักษณะของ เปลือกแตกเป็นร่องไม่สม่่า เสมอ ขาดเป็น
ตอนๆ และร่องลึก จะทราบได้ชัดก็เมื่อโค่นลงมาเลื่อยดู จะเห็นได้ชัดว่าเนื้อไม้มีสีเขียวปน น้่าตาล
น้่าตาลแก่ น้่าตาลอ่อน ปนกันดูเป็นสีเลอะๆ
ลักษณะทั่วไป
ไม้สัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีล่าต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูป
เหลี่ยม เรือนยอดเป็นทรงพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ ล่าต้นมีความสูง ตั้งแต่ ๒๐ เมตร ขึ้นไป
ล้าต้น เปลือกหนา สีเทา หรือน้่าตาลอ่อนแกมเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆตามความยาว
ของล่าต้น ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้่าตาลทอง (เรียกว่าสักทอง) ถึงสีน้่าตาลแก่ และมักจะมีเส้นสี
น้่าตาลแก่แทรก (เรียกว่าสักทองลายด่า ) เนื้อไม้มีเสี้ยนตรงเนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยไสกบ
ตกแต่งง่ายไม่ค่อยยืดหดหรือบิดงอง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่น
ใบ เป็นแบบใบเดี่ยว แตกออกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน แต่ละคู่ตั้งฉากสลับกันไปตาม
ความยาวของกิ่ง (opposite decussate) รูปใบเป็นรูปรี (elliptic) หรือรูปไข่กลับ (obovate) ใบ
ยาว ๓๐ - ๖๐ เซนติเมตร พื้นใบด้านบนและด้านล่างสากมือ ท้องใบสีเขียว ที่ท้องใบของใบอ่อนเมื่อ
ขยี้แล้วจะมีสีแดงคล้ายเลือด ใบสักจะร่วงผลัดใบในฤดูแล้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
และจะแตกใบใหม่ ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน
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ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศคือ มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน มีขนาดเล็กกลีบดอก
สีขาวนวล ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ บริเวณปลายกิ่ง สักจะออกช่อดอกช่อแรกที่ปลายยอดสุดของแกน
ล่าต้นก่อนกิ่ง อื่นๆ ต่อไปจึงจะเกิดดอกที่ปลายยอดของกิ่งดอกบานเพียง ๑ วัน หลังจากนั้นดอกที่
ได้รับการผสมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นผลต่อไป ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ผลและเมล็ด เป็นรูปร่างค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - ๒ เซนติเมตรผลหนึ่งๆ จะ
มีเมล็ด ๑ - ๔ เมล็ด โดยทั่วไปมักจะเรียกผลสักว่า “เมล็ดสัก” ซึ่งเมื่อแก่จัดจะเป็นสีน้่าตาล ผลเริ่มแก่
ในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ - ๒.๐ เซนติเมตร เมล็ด มีลักษณะเป็น
รูปทรงไข่ ขนาดยาวประมาณ ๐.๖ เซนติเมตร และกว้างประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร เรียงไปทางแนวตั้ง
ของผลสัก แต่ละเมล็ดจะถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะบาง ๆ

ภาพ ๒.๗๓ ต้นไม้สัก ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.tree2go.com/)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็ง สีเหลืองทองถึงสีน้่าตาล มีน้่ามันในตัวมีลายสีแก่แทรก มีกลิ่นคล้ายหนัง
ฟอกแห้ง เสี้ยนตรงเนื้อหยาบ ไม่สม่่าเสมอ ทนทานมาก
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์ เป็นแบบ พอร์เดี่ยว
(solitary pore) และ พอร์แฝด (multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็น
แบบ ring porous พอร์มีทั้งใหญ่ และ ขนาดปานกลาง ภายในพอร์มีสารแทรก (deposit) สีขาว เป็น
บางพอร์ เส้นเรย์เห็นชัด พาเรงคิมาเป็นแบบ พาเรงคิมาต้นฤดู (initial parenchyma)
การใช้ประโยชน์
ไม้สัก เป็นไม้ที่เราสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้แทบทุกรูปแบบตามอายุและขนาดของไม้ที่ตัด
ออกมาจ่าหน่าย ตั้งแต่ไม้ซุงขนาดใหญ่ เพื่อแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ ไม้
ปาร์เก้ ไม้อัด ไม้แกะสลัก ต่อเรือ ฯลฯไม้ซุงขนาดเล็กลงมาที่ได้จากการตัดสางขยายระยะในสวนป่า ปี
ที่ ๑๑ สามารถน่ามาท่าบ้านไม้ซุง (log home)ได้อย่างสวยงามและคงทนหรือน่ามาผ่าซีกท่าเป็นไม้โม
เสค วงกบประตู หน้าต่างได้ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากไม้สักมีเนื้อไม้สวยงาม เห็นเส้นวงปีชัดเจน
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เนื้อไม้แข็งปานกลาง เลื่อยใสกบตกแต่งได้ง่าย มีค่าความหนาแน่น ๖๔๒ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่าความถ่วงจ่าเพาะ ๐.๖๒ ค่าความร้อน ๕,๐๙๔ แคลลอรี่ต่อกรัม
ตาราง ๒.๖ สกายสมบัติของไม้สัก
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๖๔๒ – ๖๕๐
๑.๐๘ – ๒.๕๒
๓.๐๕ – ๖.๓๖
ง่าย
ความทนทานสูงมาก มีค่าเท่ากับ ๑๙.๔ ปี
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ง่าย

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

๒.๔.๖ ไม้ยมหอม
ไม้ยมหอม มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ ยมฝักดาบ (ภาคเหนือ) เล้ย (กระเหรี่ยง กาญจนบุรี) สะเดา
ดง (กาญจนบุรี) สีเสียดหอม (พิษณุโลก) สีเสียดอ้ม (ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Toona Ciliata M.Roem
[Cedrela toona Roxb.] อยู่ในวงศ์ MELIACEAE พบตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย จีน เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงปาปัวนิวกินี ขึ้นตามชายป่าที่ชื้นหรือเปิดใหม่ ที่ระดับความสูง ๓๐๐ - ๑,๕๐๐ เมตร ออก
ดอกและติดผลช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม
ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๕ เมตร เส้นรอบวงยาว ๑๕๒ เซนติเมตร มีพูพอน
หรือไม่มี เรือนยอดกลมและแผ่กว้าง บางครั้งค่อนข้างหนาแน่น เปลื อกสีขาวปนเทา หรือสีน้่าตาลมัน
แตกเป็นร่อง ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ บางครั้งพบปลายคี่ ยาว ๒๖ - ๖๙ เซนติเมตร
แกนกลางใบเกลี้ยง หรือมีขนยาวกระจาย มักมีสีแดงเรื่อ ก้านใบยาว ๖ - ๑๑ เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมี
ขนยาวห่างๆ ใบย่อยมี ๙ - ๑๕ คู่ รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง ๓.๒ - ๕ เซนติเมตร ยาว
๙ - ๑๒.๘ เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ขนเกือบเกลี้ยง มีขนบนเส้น
กลางใบด้านบน ก้านใบย่อยยาว ๐.๒ - ๑ เซนติเมตร ขนเกือบเกลี้ยง
ดอก สีขาว หรือขาวอมครีม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาวถึง ๕๕๖ มิล ลิเมตร ห้อยลง
แกนกลางช่อดอกมีขน ก้านดอกย่อยยาว ๐.๕ - ๑ มิลลิเมตร มีขน ดอกยาว ๓.๕ - ๕ มิลลิเมตร กลีบ
เลี้ยงยาว ๐.๗๕ - ๑.๒๕ มิลลิเมตร มักมีขนด้านนอก ปลายจักเป็น ๕ พู ขอบพูมีขน กลีบดอกมี ๕
กลีบ กว้าง ๑.๓ - ๓ มิลลิเมตร ยาว ๓.๕ - ๕.๘ มิลลิเมตร มักเกลี้ยง หรือมีขนด้านนอก ขอบมีขนยาว
เกสรเพศผู้ มี ๕ อัน ติดอยู่บนก้านชูเกสรร่วมซึ่งยาว ๓ - ๔.๙ มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศผู้ยาว
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๑.๒๕ - ๑.๘ มิลลิเมตร มีขนยาวเล็กน้อย มี ๕ ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน ๘ หน่วย ก้านเกสรเพศเมีย
ยาว ๑.๒ - ๓ มิลลิเมตร ในดอกเพศเมียจะสั้นและเล็กกว่า ขนเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียเป็นรูปจาน
เส้นผ่านศูนย์กลางยาว ๐.๗๕ - ๑.๒๕ มิลลิเมตร ผล แห้ง ยาว ๑๕ - ๒๐ มิลลิเมตร สีน้่าตาลอมแดง
เรื่อ เปลือกเรียบ หรือมีช่องอากาศเล็กๆ กระจายทั่วไป เมล็ด กว้า ง ๑.๒ - ๓ มิลลิเมตร ยาว ๕ - ๗
มิลลิเมตร มีปีกทั้ง ๒ ด้าน ปีกไม่เท่ากัน ปลายมนแคบ
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ บางครั้งพบปลายคี่ ยาว ๒๖ - ๖๙ เซนติเมตร แกนกลางใบ
เกลี้ยง หรือมีขนยาวกระจาย มักมีสีแดงเรื่อ ก้านใบยาว ๖ - ๑๑ เซนติเมตร เกลี้ยง หรือมีขนยาว
ห่ างๆ ใบย่ อยมี ๙ - ๑๕ รู ป ใบหอก หรือ รูปใบหอกแกมรู ปไข่ กว้ าง ๓.๒ - ๕ เซนติเมตร
ยาว ๙ - ๑๒.๘ เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ขนเกือบเกลี้ยง มีขนบน
เส้นกลางใบด้านบน ก้านใบย่อยยาว ๐.๒ - ๑ เซนติเมตร ขนเกือบเกลี้ยง
ผล แห้ง ยาว ๑๕ - ๒๐ มิลลิเมตร สีน้่าตาลอมแดงเรื่อ เปลือกเรียบ หรือมีช่องอากาศเล็กๆ
กระจายทั่วไป เมล็ด กว้าง ๑.๒ - ๓ มิลลิเมตร ยาว ๕ - ๗ มิลลิเมตร มีปีกทั้ง ๒ ด้าน ปีกไม่เท่ากัน
ปลายมนแคบ

ภาพ ๒.๗๔ ต้นไม้ยมหอม ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Toona_ciliata)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้ออ่อน สีแดงอ่อนถึงสีอิฐแก่ เป็นมันเลื่อม กลิ่นหอม เสี้ยนตรง สม่่าเสมอ และ
เหนียวอ่อน
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์ เป็นแบบ พอร์เดี่ยว
(solitary pore) และ พอร์แฝด (multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็น
แบบ กึ่งเป็นวง (semi ring porous) ถึง กระจัดกระจาย (ring porous)พอร์ใหญ่ ทางภายในพอร์มี
สารตกค้าง (deposit) บ้างเป็นบางพอร์ เส้นเรย์เห็นชัด มีสีเข้มมากกว่าเซลล์พื้นเล็กน้อย พาเรงคิมา
เป็นแบบ พาเรงคิมาต้นฤดู (initial parenchyma) แต่ไม่ค่อยติดต่อกันตลอด
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ตาราง ๒.๗ สกายสมบัติของไม้ยมหอม
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๕๒๐
ยาก
ความทนทานสูง มีค่าเท่ากับ ๖.๑ ปี
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
น้อย
ง่ายมาก

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
ดอกน่ามาท่าสีย้อมให้สีเหลืองหรือแดงใช้ย้อมผ้าฝ้าย ผ้าไหมเนื้อไม้แข็ง ทนทาน มีลายสวย
นิยมใช้สร้างบ้านเรือนและเฟอร์นิเจอร์ ใช้ท่ากระดานฝา เพดาน หีบบุหรี่ โครงอานม้า เครื่องแกะสลัก
ฝักดาบ ท่าไม้อัดได้ดี เครื่องดนตรี ตุ๊กตา กระเบื้องไม้ แจว พาย กรรเชียง ไม้บุผนังที่สวยงาม ท่าเรือ
ยนต์แข่ง ท่าเครื่องเล่น ด้ามแร็กเกต กลอง เครื่องดนตรีที่ใช้สาย ท่าหีบใส่ของที่ดี หีบศพ หีบชา หีบ
ดินปืน พานท้ายและรางปืน ลั กษณะคล้ายไม้สุเหรียนทางภาคใต้ใช้แทนกันได้ เปลือก มียางไม้ที่
เรี ย กว่า น้่ า ฝาด ใช้เ ป็ น ยาสมุน ไพรสมานแผล และห้ ามเลื อ ด แก้ ไข้ แ ละใส่ แ ผล นอกจากนี้ยั ง มี
คุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราบางชนิดอีกด้วย ดอก ใช้เป็นยาขับระดู
๒.๔.๗ ไม้ยาง
ไม้ยมยาง มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา),
เคาะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จะเตียล (เขมร), ชันนา ยางตัง (ชุมพร), ทองหลัก (ละว้า), ยาง ยางขาว
ยางแม่น้่า ยางหยวก ยางนา (ทั่วไป),ยางกุง (ลาว), ยางควาย (หนองคาย), ยางเนิน (จันทบุรี), ราลอย
(ส่วยสุรินทร์), ลอยด์ (โซ่-นครพนม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. อยู่ใน
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ในประเทศไทย จะพบเห็นยางนาทั่วไปแทบทุกภาค ในบริเวณที่ราบลุ่ม
ริมแม่น้่า หรือในที่ราบซึ่งเกิดขึ้นจากการทับถมของดินจากแม่น้่า หรือตามหุบเขาต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
น้่าทะเล ๑๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงประมาณ ๕๐๐ เมตร ความสูงเหนือระดับนี้ขึ้นไปแล้ว ไม้ยางที่พบ
เห็นจะเป็นยางแดง (Dipterocarpus turbinatus) ไม่ใช่ยางนา
ลักษณะทั่วไป
ล้าต้น ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจสูง ๔๐- ๔๕ เมตร และเส้นผ่าศูนย์ กลางระดับอก
๑.๒- ๑.๕ เมตร โดยมีความเปลาตรงไม้ถึง ๒๐- ๓๐ เมตร เปลือกเรียบ ค่อนข้างหนา สีเทาฝนขาว
เนื้อไม้สีน้่าตาลแดง และมียางเหนียวสีน้่าตาลไหม้

๗๖

ใบ เป็นรูปไข่แกมรูปหอก กว้างระหว่าง ๘- ๑๕ เซนติเมตร และยาวระหว่าง ๒๐- ๓๕
เซนติเมตร ใบค่อนข้างหนา ปลายใบแหลม โคนใบเรียบ ขอบใบเรียบ ก้านใบ ยาว ๓- ๔ เซนติเมตร
ยางนาจะทิ้งใบในช่วงต้นฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม แล้วจะมีใบอ่อนที่มี
กาบหุ้มสีแดงออกทันที ใบอ่อนเมื่อแตกใหม่ๆ จะมีกาบ สีแดงมีขนหุ้มใบมีขนอ่อนๆ สีน้่าตาล
ดอก เป็นช่อสั้นๆ สีชมพู กลีบดอกมี ๕ กลีบ ปลายกลีบบิดเรียบตามกัน แบบกังหัน ตรง
กลางกลีบดอกจะมีสีชมพู ขอบของกลีบดอกจะมีสีขาว ดอกมีกลิ่นหอม ยางนาจะมีดอกในช่วงเดือน
ธันวาคม-มกราคม
ผล เป็นครีบตามความยาวเป็นจ่านวน ๕ ครีบ ปีกยาว ๒ ปีก ขนาดกว้าง ๒.๕- ๓ เซนติเมตร
ยาว ๑๐- ๑๒ เซนติเมตร และปีกสั้นๆ รูปหูหนู ๓ ปีกและผลจะ พัฒนาจนแก่เต็มที่และร่วงหล่นใน
เดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี

ภาพ ๒.๗๕ ต้นไม้ยาง ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.bokujou.org/article/topic-38143.html)

ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็งปานกลาง สีน้่าตาลแดงหรือสีน้่าตาลเทา เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ และแข็งปาน
กลาง
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์ เป็นแบบ พอร์เดี่ยว
(solitary pore) เกือบทั้งหมด แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบ กระจัดกระจาย
(diffuse porous) พอร์ใหญ่มาก เส้นเรย์เห็นชัด มีท่อยางเรียงต่อกัน 3 – 4 ท่อ อยู่ใกล้ ๆ พอร์
การใช้ประโยชน์
เนื่องจากไม้ยางนาเป็นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ ล่าต้นเปลาตรงหลายเมตร โดยปราศจากกิ่งก้าน
ไม้ยางนามีความถ่วงจ่าเพาะประมาณ ๐.๗๐ (๑๓ เปอร์เซ็นต์) ความแข็งของเนื้อไม้ ประมาณ ๔๗๑
กิโลกรัม ความแข็งแรงประมาณ ๘๘๘ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าความร้อนหากเผาเป็นถ่าน
ประมาณ ๔,๘๑๐แคลลอรี่ต่อกรัม จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการใช้ไม้มาก เพราะง่าย สะดวก
ในการแปรรูป แล้วยังได้ปริมาณไม้ที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นที่มีขนาด เดียวกัน และ คดๆ

๗๗

งอๆ หรือมีกิ่งก้านมาก ไม้ยางนาใช้ในการก่อสร้างทั่วไปเช่น ท่าฝา พื้น เครื่องบน ท่าไม้บางส่าหรับ
ผลิตไม้อัด และใช้ท่าไม้หมอนหนุนรางรถไฟ เป็นต้น
ตาราง ๒.๘ สกายสมบัติของไม้ยาง
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๖๙๕
๓.๙๗
๑๐.๑๕
ความทนทานปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๔.๓ ปี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

นอกจากการใช้ประโยชน์เนื้อไม้โดยตรงแล้ว ไม้ยางนาจะผลิตน้่ามันยางซึ่งเป็นน้่ามัน หรือ
resin ที่เหนียวข้น เป็นผลผลิตทางอ้อมและมีค่าทางเศรษฐกิจอีกประการ หนึ่ง ใช้ประโยชน์ในการท่า
ไต้ทาบ้านเรือน รักษาเนื้อไม้ ทาร่มป้องกันน้่าฝนไหลซึม ผสม ชันยารูรั่วของเรือ ใช้ในอุตสาหกรรมยา
น้่ามัน ชักเงา เป็นต้น
๒.๔.๘ ไม้ตะเคียนทราย
ไม้ตะเคียนทราย มีชื่อพื้นเมืองต่างๆ ดังนี้ ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง), ตะเคียนหิน (ภาคใต้),
ตะเคีย นหนู ( นครราชสี ม า), เหลาเตา(สุ ร าษฎร์ ธ านี , นครศรี ธ รรมราช) ชื่ อ วิท ยาศาสตร์
Hopea avellanea Heim อยู่ในชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ขึ้นตามป่าดิบชื้นและแล้งทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และตามเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทย สูงจาก
ระดับน้่าทะเลไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง ๑๕ - ๓๐ เมตร เปลือกสีน้่าตาลแก่แตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดเป็นพุ่ม
กลมหรือรูปกรวยแหลม กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ปลายเป็นติ่งทู่ โคนมน
ดอกเล็ก สีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง ฤดูกาลใช้ประโยชน์
กันยายน-ธันวาคม
ลักษณะเนือไม้
แก่นสีน้่าตาลอ่อน เหลืองอมเขียวแก่กว่าสีกระพี้เล็กน้อย สีใกล้เคียงกับตะเคียนทอง เมื่อถูก
อากาศนาน ๆ สีจะคล่่าลงเล็กน้อย เสี้ยนตรงเนื้ออ่อนค่ อนข้างละเอียด แข็งเหนียว เลื่อย ไสกบตบ
แต่งไม้ไม่ยากนัก ขัดเงาได้ดี

๗๘

ภาพ ๒.๗๖ ต้นไม้ตะเคียนทราย ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=19183&id=164332)

ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์เป็นแบบ พอร์เดี่ยว (solitary
pore) พอร์แฝดมีน้อย แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็นแบบ กระจัดกระจาย (diffuse
porous) มีสารตกค้าง ( deposit ) เป็นบางพอร์ พอร์ขนาดปานกลาง มีท่อยางต่อเรียงเป็นแนวยาว
ตัดกับเส้นเรย์ เส้นเรย์เห็นชัด พาเรงคิมาเป็นแบบ พาเรงคิมาแบบปีก (aliform parenchyma) และ
พาเรงคิมาแบบปีกต่อ (confluent parenchyma)
ตาราง ๒.๙ สกายสมบัติของไม้ตะเคียนทราย
การทดสอบ
คุณลักษณะ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
๗๕๕
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
ความทนทานปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๓.๒ ปี
การเลื่อย
ปานกลาง
การไส
ค่อนข้างยาก
การเจาะ
ปานกลาง
การกลึง
ปานกลาง
การยึดเหนี่ยวตะปู
ปานกลาง
การขัดเงา
ปานกลาง
(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
ใช้ท่าเครื่องเรือน ต่อเรือขุด ทนทานและแข็งแรงมากในกลางแจ้งดอกใช้เข้ายาเป็นเกสรร้อย
แปด ต้มน้่าจากเปลือกใช้ล้างแผล ผสมกับเกลืออมป้องกันฟันผุ เนื้อไม้ใช้เป็นส่วนประกอบท่ายารักษา
โรคเลือดลมไม่ปกติแก้กระษัย

๗๙

๒.๔.๙ ไม้ประดู่
ไม้ประดู่ มีชื่อพื้นเมืองต่างดังนี้ ดู่ ดู่ป่า (ภาคเหนือ) , ประดู่ป่า (ภาคกลาง) , ฉะนอง
(เชียงใหม่), ประดู่เสน (สระบุรี ราชบุรี) , ติเลง จิต๊อกประดู่ป่า (แม่ฮ่องสอน) ถิ่นก่าเนิดอยู่ที่ประเทศ
อินเดีย ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz อยู่ในชื่อวงศ์ LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE ในประเทศไทยไม้ประดู่ป่าขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)
และป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาค
กลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ประดู่ป่า เป็นไม้ที่ต้องการแสง สามารถขึ้นได้
ตามไหล่เขา ที่ราบ ยอดเขาเตี้ยๆใกล้แหล่งน้่าที่มีความสูงจากระดับน้่าทะเล ๓๐๐- ๖๐๐เมตร จะ
เจริญเติบโตดีในพื้นที่ดินร่วนปนทราย (sandy loam) ดินลึก และมีการระบายน้่าดี โดยทั่วไปพบไม้
ประดู่ตามธรรมชาติในที่ที่ปริมาณน้่าฝน ๘๘๙- ๔,๕๗๒ มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง
๓๗.๗- ๔๔.๔ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดระหว่าง ๔.๔- ๑๑.๑ องศาเซลเซียสเป็นไม้ผลัดใบที่มี
ค่าทางเศรษฐกิจ มีความสูง ๒๐ เมตรขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลางของล่าต้น ๑.๓- ๒.๑ เมตร เป็นไม้ต้น
สูงใหญ่ ขึ้นในเบญจพรรณชื้นและ แล้งทั่วไปเว้นแต่ทางภาคใต้ มีชุกชุมทางภาคเหนือและภาคอีสาน
ลักษณะเนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอย่างสี อิฐแก่ สีเส้นเสี้ยนแก่กว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงาม
มาก เสี้ยนสับสนเป็นริ้ ว เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
น้่าหนักโดยเฉลี่ย ๘๐๐ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ลักษณะทั่วไป
ล้าต้น เปลือกหนาสีน้่าตาลเทาถึงเทาเข้ม เปลือกในสีน้่าตาล เมื่อถากเปลือกจะมียางสีแดง
ไหลออกมา เนื้อไม้แข็งมีสีน้่าตาลอมเหลืองแก่นสีน้่าตาลแดง
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ แต่ละใบมีใบย่อยจ่านวน ๕- ๑๑ ใบ ใบย่อยอ่อนมีขน
เล็กน้อย ส่วนใบแก่จะเกลี้ยง และจะร่วงในฤดูร้อน เริ่มผลิใบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
ดอก เป็นช่อที่เกิดระหว่างง่ามใบที่ห้อยลง รูปร่างของดอกเป็นรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงสีน้่าตาล
อมเขียวหรือสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
ผลและเมล็ด เป็นฝักกลมใหญ่กว่าประดู่บ้านและมีขนปกคลุมอยู่ ผลแก่มีสีน้่าตาลแกมเทา
ตรงกลางมีเปลือกคลุม แข็งหนา มีเมล็ด ๑- ๒ เมล็ด สีน้่าตาลแดง ยาว ๐.๔- ๐.๕ นิ้ว จ่านวนเมล็ด ๑
กิโลกรัมมีเมล็ด ๑๒,๕๐๐ - ๑๘,๐๐๐ เมล็ด ผลแก่ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-กันยายน
ลักษณะเนือไม้
เป็น ไม้เนื้อแข็ง สีแดงอมเหลืองหรือสีแดงเข้ม มีเส้นสีพื้นแก่เป็นลวดลายงดงาม เสี้ยนสนเป็น
ริ้ว ๆ เนื้อละเอียดปานกลาง และแข็ง
ลักษณะทางกายภาค
ที่เห็นได้ด้วย แว่นขยายขนาด ๑๐ - ๑๕ เท่า (handlens) พอร์ เป็นแบบ พอร์เดี่ยว
(solitary pore) และ พอร์แฝด ( multiple pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด การกระจายเป็น
แบบ กระจัดกระจาย (diffuse porous) ถึง แบบกึ่งเป็นวง (semi ring porous) พอร์ใหญ่ ทาง
ภายในพอร์ มีสารค้าง (deposit) หรือ ไทโลส (tylose) เกือบทุกพอร์ เส้นเรย์เห็นไม่ค่อยชัด พาเรงคิ
มาป็นแบบ พาเรงคิมาแบบปีก (aliform parenchyma) และ พาเรงคิมาแบบปีกต่อ(confluent
arenchyma)

๘๐

ภาพ ๒.๗๗ ต้นไม้ประดู่ ด้านผิวหน้า และด้านตัดขวาง
(ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/106193?page=0,1)

ตาราง ๒.๑๐ สกายสมบัติของไม้ประดู่
การทดสอบ
ความแน่น (กก./ตารางเมตร)
การหดตัวด้านรัศมี (%)
การหดตัวด้านสัมผัส (%)
ความยากง่ายในการผึ่งไม้
ความทนทานตามธรรมชาติ
การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การกลึง
การยึดเหนี่ยวตะปู
การขัดเงา

คุณลักษณะ
๙๒๐ – ๑,๐๗๐
๒.๘๕
๔.๗๖
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ดี
ปานกลาง

(ที่มา : ส่านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

การใช้ประโยชน์
ใช้ในการก่อสร้าง ท่าเกวียนเรื่องเรือนที่สวยงามท่าจากปุ่มประดู่ท่าด้ามเครื่องมือและสิ่งอื่นๆ
ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยมใช้ท่าเครื่องเรือนกันมาก ไม้ประดู่ ส่วน
ใหญ่คือ ประดู่แดง หรือ ประดู่เหลือง ความแข็งใกล้เคียงกับไม้แดง แต่ยืดหดน้อยกว่า แต่คนไม่ค่อย
ชอบ เพราะ สีบางครั้งออกเป็นจ้่าๆ แต่ก็ไม่เรียบร้อย เหมือน ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีกลิ่น
หอม มีให้เลือกหลากสี ทั้งสีแดงและสีส้ม ประดู่ที่ดี คือ ประดู่สีแดง สามารถปูพื้นบ้านได้ทุกห้อง
เนื้อไม้ประดู่น่าไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความ
ทนทานสูง เนื้อไม้มีสีสวยงาม สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอิฐเข้ม มีเส้นสีแก่กว่าสีพื้น เสี้ยนสนเป็นริ้วไส
กบตกแต่งชักเงาได้ดี จากการเปรียบเทียบกับไม้สักที่ประเทศพม่าพบว่า ไม้ประดู่มีความแข็ง

๘๑

(hardness) มากกว่าไม้สัก ๒ เท่า และหนักกว่าร้อยละ ๒๔ ค่าความแข็ง ๙๒๕ กิโลกรัม และมีความ
ทนทานตามธรรมชาติ (การทดลองฝังดิน)เฉลี่ย ๑๔ ปี
ไม้ประดู่มีความถ่วงจ่าเพาะ ๐.๙๒ มีความแข็งแรง การดัด ๑,๓๓๔ กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร การบีบ ๗๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังนั้น การใช้ไม้ประดู่ในการก่อสร้างจึงเป็นไป
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการท่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือเครื่องใช้ ส่วนไม้ขนาดเล็กใช้ท่าไม้ปาร์เก้ ไม้
ประสาน แผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นไม้ชุบซีเมนต์ ฟืนและถ่านไม้ประดู่ให้ความร้อน ๕,๐๒๒ และ ๗,๕๓๙
แคลอรี่ต่อกรัม ตามล่าดับ เปลือกไม้ประดู่ใช้ย้อมผ้าและให้น้่าฝาดส่าหรับฟอกหนัง แก่นให้สีด่าคล้่า
ใช้ย้อมผ้าประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดู่เป็นไม้เรือนยอดกลมโต แข็งแรงจะช่วยป้องกันลม
และคลุมดินให้ร่มเย็นชุ่มชื้น และรองรับน้่าฝนลดแรงปะทะหน้าดินน้อยลง ประกอบกับระบบรากหยั่ง
ลึกแผ่กว้างเช่นเดียวกับเรือนยอด จะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายได้ ง่ายและรากมีปมใหญ่ช่วยตรึง
ไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในรูปไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย ใบหนาแน่นเมื่อร่วงหล่น ผุพัง
เพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุแก่ดินอย่างมาก

๒.๕ การตอกหมัน และยาชันเรือ
การตอกหมันและยาชันในการต่อเรือหรือซ่อมบ่ารุงเรือไม้จะขาดการตอกตอกหมันและยาชัน
ไม่ได้เรือไม้จ ะมีแนวรอยต่อเปลือกเรื อแต่ละแผ่ นและมีรอยหัว ตะปู หัว น็ อต ที่ยึดเหนี่ยวตัว เรือ
เรือบางล่าที่ใช้งานแล้วอาจจะมีรูเพรียงกัดกินเนื้อไม้บางแผ่นต้องอุดด้วยชัน การตอกหมันตามแนว
เปลือกเรือ เพื่อไม่ให้น้่ารั่วซึมเข้าในตัวเรือ ถ้าเป็นเรือพื้นเมือง ซึ่งมีเปลือกเรือบางไม่สามารถตอก
หมันได้ก็ใช้วิธีการยาแนวเปลือกเรือเพียงอย่างเดียว ถ้าจะให้เรือมีความทนทานต่อการใช้งานอาจจะ
พอนชันในระดับแนวน้่า เพื่อกันน้่ารั่วซึมเข้าตัวเรือ เรือที่จะตอกหมันและยาชัน ได้ผลดีต้องมีความ
หนาของไม้เปลือกเรืออย่างน้ อย ๓/๔ นิ้ว หรือ ๖ หุน เพื่อให้สิ่วตอกหมัน ตอกฝากหมันเข้าใน
เนื้อไม้ริมแผ่นเปลือกเรือได้แน่นมีประสิทธิภาพดีกว่า การตอกหมันถ้าเป็นไม้เปลือกเรือที่หนามาก ๆ
ความแข็งแรงของการตอกหมันจะดีกว่า อัดหมันในแนวเปลือกเรือ อาชีพช่างต่อเรือ อู่ต่อเรือ และอู่
ซ่อมเรือต้องมีช่างประจ่าอู่ที่มีความรู้ความสามารถช่านาญการทางการตอกหมันและยาชัน เพื่อเตรียม
บุคลากรที่ช่างรับงานในอู่ต่อเรือ อู่ต่อเรือทั่ว ๆ ไปบางอู่ต่อเรือไม่ตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จะ
ท่าแบบธุรกิจในครอบครัว โดยรับจ้างต่อเรือซ่อมบ่ารุงเรือเพื่อหารายได้เ ข้าในครอบครัว ก็มีการ
เตรียมบุคลากร เครื่องมือ และ เครื่องจักร บุคลากรต้องหาผู้ช่านาญหรือเชี่ยวชาญทางด้านการต่อ
เรือไม้ ซ่อมบ่ารุงเรือไว้ในอู่เรือของตนเอง เพื่อไว้รับงานบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้เฉพาะด้าน
ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างต่อเรือ ช่างตอกหมันและยาชัน ช่างวางเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า มีทักษะความ
ช่านาญงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕.๑ ขันตอนการตอกหมัน และยาชัน
๑. ตกแต่งแนวเปลือกเรือ
การท่าการตอกหมันและยาชันก่อนอื่นต้องส่ารวจแนวเปลือกเรือมีความห่างของแนว
เปลือกเรือพอประมาณ ถ้าแนวเปลือกเรือสนิทการตอกหมันจะไม่แทรกเข้าในเนื้อไม้ ถ้าแนวสนิท
ควรแต่ งแนวเปลื อ กเรื อ ให้ เ ปิ ด กว้ า งพอเส้ นด้ า ยหมั นเข้ า ได้ โดยเปิ ด แนวให้ ร อยต่ อ เปลื อ กห่ า ง
ประมาณ ๒ หุน ใช้สิ่วปากบางขนาด ๑ นิ้ว เซาะแนวเปลือกเรือให้ตลอดแนวที่สนิท มีความ

๘๒

กว้างของแนวเปลือกเรือย่างสม่่าเสมอกันตลอดแนวเปลือก เมื่อหลาแนวเปลือกเสร็จแล้ว ใช้กบล้าง
สั้นปรับแต่งแนวเปลือกให้เรียบเสมอกันตลอดแนว ที่มีรอยเซาะร่องแนวเปลือก

ภาพ ๒.๗๘ การตอกหมัน
(ที่มา : http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/shtml/5217.shtml)

การปรับแต่งแนวเปลือกเรือต้องสังเกตรอยหัวตะปูเกลียวที่ยึดเหนี่ยวเปลือกเรือหัว
ตะปูจมลงในเนื้อไม้เพียงพอหรือไม่ ถ้าจมลงในเนื้อไม้น้อยไป ต้องคลายเกลียวออกมาก่อน แล้ว
คว้านหัวตะปูเกลียวใหม่ให้ลึกประมาณ ๑ หุนครึ่ง เพื่อให้อุดชันที่หัวตะปูได้อยู่แน่น ถ้าลึก น้อย
เกินไป การปรับแต่งแนวเปลือกอาจจะไปถูกหัวตะปูเกลียวได้ เมื่อหลาแนวเปลือกของเดิม ซึ่งมีหมัน
อุดอยู่ในร่องเปลือกน่าออกให้หมด เนื่องจากหมันที่ตอกไว้นานหมดสภาพการใช้งานแล้ว จะแข็งตัว
ไม่ยึดหยุ่น ถ้าไม่น่าเอาออกก็จะท่าให้แนวเปลือกเรือ มีน้่าซึมตามแนวได้ เพื่อให้มีความมั่นใจในการ
ตอกหมัน ควรขูดและชักหมันออกจากแนวเปลือกเรือออกให้หมดเพื่อสะดวกในการตอกหมันควร
สังเกตรอยต่อเปลือกไม้เก่าต่อชนกับไม้ ใหม่ ต้องปรับแต่งให้เสมอกัน หลังจากปรับแต่งเปลือกเรือ
เสร็จแล้ว ควรตรวจเปลือกเรือเก่าด้วยที่ยังมีเนื้อไม้ดีอยู่ การยึ ดเหนี่ยวยังแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่า
ถ้าไม่แน่นควรคลายตะปูเกลียวแล้วยึดเหนี่ยวใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวกงและเปลือกเรือยึดเหนี่ยวแน่น
ดีแล้ว
การตกแต่ ง ผิ ว งานก่ อ นตอกหมั น ควรตรวจดู ค วามแข็ ง แรงให้ ทั่ ว ทั้ ง ล่ า เรื อ
ถ้าเปลือกเรือยึดเหนี่ยวกับกงเรือไม่แน่น การตอกหมันจะยึดหยุ่นได้เมื่อตอกหมันเข้าแนวเปลือกเรือ
จะสะท้อนกลับหมันไม่เข้าแนวเปลือกเรือ ข้อเสียของการยึดเหนี่ยวไม่แน่น ช่างผู้ช่านาญงานควร
ตรวจแนวเปลือกเรืออย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อป้องกันการสะท้อนกับของริมไม้เปลือกเรือใน
การตอกหมันและยาชัน
๒. เตรียมวัสดุและเครื่องมือการตอกหมันและยาชัน
หมัน เป็น วัส ดุที่หาได้ในท้องตลาด เพราะปัจจุบันเรือยังใช้เป็นพาหนะทางน้่า
การเลื อกซื้อควรสังเกต บางครั้งหมันทางร้านจัดซื้อไว้นานเกิดเชื้อรา เป็นสีด่า ๆ หรือหมันที่มี
ความชื้นปล่อยทิ้งจนเน่าเปื่อยไม่ควรน่ามาใช้งาน เมื่อเรืออยู่ในน้่านาน ๆ จะท่าให้รั่วซึมหมันที่ขายใน
ท้องตลาดมีชนิดที่ทุบแล้ว และยังไม่ทุบเป็นเส้น การเลือกซื้อควรเลือกหมันที่ทุบแล้วสะดวกในการ
น่ามาใช้งาน หมันบรรจุเป็นถุง ๆ ละ ๑๐ กิโลกรัม

๘๓

ภาพ ๒.๗๙ การยาชันเรือ
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

หมันได้จากป่าน เป็นเปลือกของพืชชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นปอ ลอกเปลือกแช่น้่าหมัก
จนเนื้อเยื่อเน่า ทุบแล้วขยี้จนเนื้อเยื่อออกจนหมดเหลือแต่เส้นใยสีขาวหม่นเหนียวเมื่อจะใช้จะน่า มา
ทุบจนเป็นใยฟูนิ่มจึงน่ามาคลุกกับเสนผง เพื่อป้องกันการเน่าหรือผุเมื่อแช่อยู่ในน้่า
หมันสมัยโบราณได้มาจากเปลือกของต้นหมันจริงๆ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถหาต้น
หมันได้ และต้นหมันนี้เป็นต้นไม้ที่โตช้า เป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอู่ทอง เสด็จมาที่หนองโสน (บึงพระรามปัจจุบัน) พบหอยสังข์สี
ขาวผ่อง ก้นหอยเวียนขาวใหญ่อยู่ใต้ต้น “หมัน” จึงโปรดให้สร้างกรุงศรีอยุธยา และพระยาโบราณ
ราชธานินท์ จึงถือเอาต้น ”หมัน”หอยสังข์และปราสาท เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
จนถึงปัจจุบัน หมันอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ด้ายดิบ แต่ความหนาสู้หมันป่านไม่ได้เมื่อแช่อยู่ในน้่า เครื่องมือที่
ใช้ท่าตอกหมัน

ภาพ ๒.๘๐ ต้นหมัน
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

๘๔

ด้ายดิบ เป็นวัสดุที่มีมากในท้องตลาด ด้ายดิบจะช่วยในการตอกเข้าเนื้อไม้ครั้งแรก
ในการรองหมัน เพราะแนวเปลือกเรือบางแนวเปลือก จะมีร่องแนวเปลือกห่างมากควรใช้ด้ายดิบ
ตอกรองเสี ย ก่อนเพื่อให้ แนวเปลื อกเรือแน่น เสร็จแล้ ว น่าหมันที่เตรียมไว้แล้ วตอกเข้าไปอีกครั้ง
ชั้นหนึ่ง ด้ายดิบในท้องตลาดจะขายเป็นกิโลกรัม

ภาพ ๒.๘๑ การตอกด้ายดิบ
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

ชันผง มีขายตามท้องตลาด บรรจุใส่เป็นถุงกระดาษหรือเป็นถุงพลาสติก มีขนาด
ถุงเล็ก และขนาดถุงใหญ่ ถ้าซื้อจ่านวนมากจะเป็นถุงขนาดใส่ปุ๋ย บรรจุได้ ๑๐ ถุง ส่วนช่างที่มี
อาชีพตอกหมัน - ยาชัน จะซื้อยกกระสอบถุงปุ๋ยเพราะจะมีราคาถูกกว่าซื้อปลีก การซ่อมบ่ารุง ๑
ล่า จะต้องใช้ชันเป็นจ่านวนหลายสิบถุง ขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือจะให้ซ่อมบ่ารุงอย่างไร การตอกหมัน
และยาชัน ใช้ชันไม่มาก ถ้ามีการผสมชันพอน เพื่อหุ้มท้องเรือจะต้องใช้ชันผงมากการเก็บ รักษาชัน
ผง ไม่ควรให้ถูกน้่า หรือน้่ามัน ถ้าทิ้งไว้นานจะแข็งตัวเป็นเม็ดเสียง่าย ควรเก็บไว้บนชั้นวางของ
โปร่งแสง จะท่าให้ชันเก็บไว้ได้นาน
ยาชัน ที่ได้จ ากธรรมชาติเกิดจากที่ห นอนไปเจาะล่า ต้น ของต้น ไม้ ต้น ไม้ ก็จ ะขับ
ยางชนิด นี้อ อกมาปิด รู ซึ่ง ยางที่อ อกมาจะมีม ากมีน้อ ยก็แ ล้ว แต่ จะสีอ ะไรก็แ ล้ว แต่ธ รรมชาติ
ของการเจาะของหนอนและชนิ ด ของต้ นไม้ และธรรมชาติของน้่ายางที่เ กิด ขึ้น

ภาพ ๒.๘๒ ยาชันที่ได้จากธรรมชาติ
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/97094)

๘๕

น้ามันยาง เป็นน้่ามันที่ใช้ผสมกับชันผง ให้มีความเหนี ยวและแทรกซึมเข้าไปใน
เนื้อไม้ช่วยรักษาเนื้อไม้ น้่ามันยางมีขายตามท้องตลาดซื้อขายเป็นปีบ ๆ ละ ๒๐ ลิตร มีทั้งปีบ
ใหญ่ ๒๐ ลิตร และปีบเล็ก ๑ ลิตร ช่างผู้รับเหมาตอกหมันและยาชัน ซื้อปีบใหญ่มีราคาถูกกว่า
ในการซื้อขายแบบแบ่งขาย การเก็บรักษาควรมีที่เก็บเป็นชั้นวางของ กันถูกกระแทกกับเครื่องมือ
หรือของมีคมท่าให้ปีบน้่ามันยางทะลุรั่วซึมได้
เสนแดง ช่วยรักษาหมันให้มีอายุการใช้งานของเรือได้ทนทาน เสนใช้ส่าหรับผสม
คลุกเค้ากับหมัน วิธีการผสมเสน โดยใช้ ชัน น้่ามันยางและเสน ผสมใส ๆ น่ามาโรยให้ทั่วหมัน
คลุกเค้าให้ทั่วทุกเส้นหมัน ก่อนที่จะน่าหมันไปตอกในแนวเปลือกเรือ ช่วยรักษาหมันไม่ให้เปื่อยง่าย
การผสมเสนกันหมัน ไม่ต้องใส่ ภาชนะ เพียงใช้แผ่นพลาสติกรองวางบนพื้นปูนที่สะอาด ขั้นตอน
การผสมดังนี้ น่าหมันที่ทุบแล้ววางบนแผ่นพลาสติก แล้วน่าเสนที่ผสมแล้วเทโรยให้ทั่วเส้นหมัน ใช้
มือคลุกเค้าให้ทั่ว พร้อมทั้งใช้ค้อนไม้ ทุบหมันให้เข้ากับเสนที่ผสมไว้ห้ามใช้หัวขวานและค้อนเหล็ก
จะท่าให้หมันขาด
น้ามันก๊าด การใช้น้่ามันก๊าดในงานตอกหมันและยาชัน เนื่องจากน้่ามันก๊าดช่วย
เป็นส่วนผสมของชันน้่ามันยาง เรือที่ต้องการพอนชันน้่า เจ้าของเรือต้องการน่าเรือไปใช้งานเร็วช่าง
ผู้ช่านาญงานได้คิดการผสมพอนชันน้่าขึ้นมาให้ลูกค้า โดยมีอัตราส่วนการผสมชัน ๓ ส่วน น้่ามันยาง
๓ ส่วน ปูนแดง ๑ ส่วน น้่าสะอาด ๑ ส่วน จะช่วยให้งานที่ท่าแห้งเร็วขึ้นแต่ความทนทานใน
การใช้งานของเรือน้อยกว่า การผสม ชัน น้่ามันยาง และปูนแดงน้่ามันก๊าดจะบรรจุในปีบขนาด
๒๐ ลิตร การซื้อขาย จะซื้อปลีกขายเป็นขวด ขนาดขวดเหล้า ๗๕๐ ซีซี น้่ามันก๊าด นอกจากจะ
ท่าความสะอาด เช็ดเครื่องมือตอกมันและยาชัน และช่วยเช็ดชันที่เปราะเปื้อนเสื้อผ้า ร่างกายที่ติด
ชันด้วย
ปูนแดง ปูนแดงในที่นี้หมายถึง ปูนที่ใช้รับประทานกับหมากใช้เป็นส่วนผสม
ชันและน้่ามันยาง ช่วยให้ชันที่ผสมใช้งานแห้งเร็วขึ้น และการผสมต้องอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ
งานที่ไปยา เช่นยาหัวตะปู ยาแนวเปลือกเรือ และการพอนชันท้องเรือ เป็นต้น การยาหัวตะปู
ต้องใช้ชันยาแห้งเร็ว ส่วนการยาชันแนวเปลือกเรือ ควรให้ชันแห้งช้าจะท่าให้ชันยาแนวมีความ
เหนียวแน่น การพอนชันท้องเรือควรผสมให้แห้งช้าจะช่วยเคลือบไม้ได้เหนียวแน่นจะสังเกตเห็นว่า
การท่างานต้องมีประสบการณ์ท่าให้งานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในอาชีพเดียวกัน
๓. เครื่องมือตอกหมัน และยาชัน
การเตรี ย มเครื่ องมื อใช้ใ นงานตอกหมั นยาชั นและเครื่ องมือ ใช้ หุ้ มโลหะท้ องเรื อ
เครื่องมือเป็นหัวใจส่าคัญของผู้มีอาชีพช่างการตกแต่งและปรับแต่งเครื่องมือให้มีความคม พร้อมทั้ง
พัฒนาให้ทันสมัยในการใช้งานปัจจุบัน จะท่าให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จตามเป้าหมายเร็วขึ้น มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น เครื่องมือตอกหมันและยาชัน มีดังต่อไปนี้
ขวานไทย มีลักษณะหัวโต ด้ามขวานต้องเหลาให้เ ล็กพอเหมาะกับอุ้งมือจับ เมื่อ
เวลาใช้งานมือจะจั บ ได้ กระชับ ควรใช้ขวานตอกให้ พอเหมาะมีน้่าหนั กหั ว ขวานไม่ห นัก มากนั ก
ทางด้านที่มีคมจะต้องลบคมออก เมื่อเวลาใช้งานหน้าขวานอยู่ข้างหน้า การตอกหมันจะใช้หัวขวาน
ตอกส่วนด้านที่มีคมอยู่ข้างหน้า ช่างตอกหมันจ่าเป็นต้องลบคมขวานไม่ให้คม การใช้ขวานไทยตอก
หมัน เพราะมีน้่าหนักที่พอดี ไม่มีแง่มุมความคมยื่นออกมา เช่น ขวานจีน

๘๖

สิ่วปากบาง ขนาด ๑ นิ้ว ที่ด้ามเป็นไม้ใช้หลาแนวเปลือกเรือ ส่วนที่เป็นแนว
รอยต่อและรอยชนเปลือกเรือที่สนิท เปิดแนวรอยต่อเปลือกให้กว้างตอกหมันและยาชันได้
สิ่วตอกหมัน หลังจากหลาแนวเปลือกเรือเสร็จแล้ว ก็เตรียมงานตอกหมัน สิ่ว
ตอกหมันใช้ส่าหรับตอกอัดหมันเข้าแนวเปลือกเรือ และใช้ตอกด้ายดิบตอกอันเข้าแนวเปลือกเรือ ใน
กรณีที่แนวเปลือกเรือห่างต้องตอกด้ายดิบอัดรองแนวรองพื้นก่อนที่จะตอกหมัน ก็ใช้สิ่วตอกหมัน สิ่ว
ตอกหมัน มีห ลายขนาดความหนาบาง เลือกใช้สิ่ วตอกตามขนาดของแนวเปลื อก เพื่อไม่ให้แนว
เปลือกเรือช้่า เมื่อแนวเปลือกช้่าแล้วหมันที่ตอกเข้าในแนวเปลือกอาจหลุดได้ง่าย
สิ่วย้าหมัน จะใช้สิ่วย้่าหมันก็ต่อเมื่อการตอกหมันได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประโยชน์
ของการใช้สิ่วย้่าหมันเพื่อให้หมันอัดแน่นในร่องแนวเปลือกเรือ ไม่ให้หลุดออกได้ง่าย โดยการตอกย้่า
ให้เรียบเสมอตลอดแนวเปลือกเรือ ทุกแนวเปลือกทั้งแนวเปลือกไม้ใหม่ และแนวเปลือกไม้เก่า
ในงานซ่อมบ่ารุง สิ่วย้่าหมันมีหลายขนาดเหมือนกับสิ่วตอกหมัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานแนวเปลือกเรือ
เล็กก็ใช้สิ่วย้่าหมันหน้าคมสิ่วบาง ถ้าแนวเปลือกเรือใหญ่ ก็เลือกขนาดของสิ่วย้่าให้เหมาะสมกับรอง
ตอกหมัน อยู่ในดุลพินิจของช่างช่านาญการตอกหมัน
เหล็กขูด จะใช้ในงานซ่อมบ่ารุ งเรือช่วยขูดแนวร่องที่ตอกหมันและยาชัน ขูดเอา
หมันของเก่าออกเพื่อใช้หมันใหม่ตอกอัดเข้าไปแทนของเก่า เหล็กขูดใช้ส่าหรับชักหมัน และขูดชัน
เก่าออก

ภาพ ๒.๘๓ เหล็กขูด
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

เหล็กป้ายชัน เป็นเหล็กที่ใช้งานป้ายชันตามแนวเปลือกเรือ ป้ายรูน๊อต หัวตะปูรู
เพรียง และแนวรอยแตกร้าวของไม้ เพื่อไม่ให้น้่าซึมเข้าในตัวเรือ ลักษณะเหล็กป้ายชันเป็นเหล็ก
แบน ท่าจากใบเลื่อยเพราะใบเลื่อยมีสปริงในตัวเองมีความอ่อนและแข็งพอดี เหมาะกับงานป้ายชัน
ช่างตอกหมันต้องดัดแปลงเครื่องมือเป็น เพื่อความสะดวกในการท่างาน
ไม้รีดแนวเปลือกเรือ ปกติจากการยาแนวเปลือกเรือยังไม่เรียบพอ ต้องใช้ไม้รีด
แนวเปลือกเรือช่วยให้ชันในแนวเปลือกเรือแน่นขึ้น ใช้กับร่องแนวเปลือกเรือโดยทั่วไป
เหล็กขูดชัน ต้องท่าด้วยเหล็กมีคุณภาพ มีความแข็งและเหนียว ดัดงอโค้งและ
เจียรนัยให้มีความคม จะช่วยให้การขูดชันง่ายขึ้น ชันที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จะมีความแข็งและ
กรอบ เหล็กขูดไม่คมจะท่าให้ขูดออกยาก

๘๗

ภาพ ๒.๘๔ เหล็กขูดชัน
(ที่มา : http://board.trekkingthai.com/board/show.php)

ค้อนหัวแพะ ค้อนมีความจ่าเป็นที่จะต้องใช้ตอกย้่า หัวตะปูบางตัวที่ติดกับเปลือก
เรือยังไม่จมในเนื้อไม้ ต้องใช้ค้อนตอกเหล็กส่งที่ท่าด้วยเหล็กส่งตะปูให้จมลงในเนื้อไม้

ภาพ ๒.๘๕ ค้อนหัวแพะ
(ที่มา : http://board.trekkingthai.com/board/show.php)

ค้อนไม้ ปกติจะใช้งานทุบหมัน ให้เส้นหมันแตกเป็นเส้น ในการใช้เสนผสมชัน
น้่ามันยาง มาเทลาดบนเส้นหมันที่เตรียมไว้แล้ว คลุกเค้าให้เข้ากันและใช้ค้อนไม้ทุบให้หมันย่อยท่า
ให้เสนที่ผสมไว้เข้าเนื้อเสนหมัน เสนจะช่วยรักษาหมันไม่ให้เน่าเปื่อยง่ายขณะอยู่ในน้่า

ภาพ ๒.๘๖ ค้อนไม้
(ที่มา : http://board.trekkingthai.com/board/print.php)

๔. วิธีการผสมชันยา
ชันยา หมายถึง ใช้ชันยาป้ายไปตามแนวเรือหลังจากตอกหมันตลอดแนวเรือ แล้ว
เทน้่ามันยางลงในภาชนะตามความต้องการ ใส่ชันผงลงไปประมาณดูพอข้นเหนียวคล้ายขนมกวน
เหลว ๆ คนให้เข้ากันด้วยเหล็กยา แล้วใส่ ปูนแดงลงไปประมาณ ๑ : ๑๕ หรือใช้วิธีประมาณเมื่อมี
ความช่านาญ คือใช้ปูนแดงประมาณหัวแม่มือต่อชันที่ผสมแล้วหนึ่งกะลามะพร้าว ใช้เหล็กยาแนว

๘๘

กวนให้ เข้ากั น เป็ น สี ช มพู อ่อน ๆ แล้ ว ใช้เหล็ กยาแนวป้ายชัน ช่างยาเรื อที่ช่านาญจะท่าได้อย่า ง
คล่องแคล่ว โดยชันจะไม่เปื้อนมือ การผสมชันยา มี ๒ แบบ คือ
๑. ชันพอน เมื่อยาแนวเรือตลอดล่าแล้ว ส่วนแผ่นเปลือกเรืออาจจะมีรูมอดหรือ
ตะปู หรืออาจจะเป็นรูเพียงเล็ก ๆ หลงอยู่ จึงจ่าเป็นต้องใช้ชันพอนโบกทับจนทั่วท้องเรือ และส่วนที่
จมอยู่ในน้่า
ส่วนผสม ใช้น้่ามันยางผสมชันคนให้เข้ากันพอเหลว ๆ เติมปู นแดงลงไปให้มากกว่า
ชันเล็กน้อย สังเกตได้โดยเอามือจุ่มแล้วยกขึ้นมาจะไม่ไหลหยด วิธีการพอนช่างจะใช้มือกวักขึ้นมา
ป้ายปาดไปจนทั่วสม่่าเสมอ ถ้าพอนภายในจะใช้ปูนแดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อช่วยให้แข็งแรงเร็ว
ขึ้น

ภาพ ๒.๘๗ ขันตอนการท้าชันพอน
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

๒. ชันน้า ในกรณีที่ต้องการงานเร่งรีบส่วนมากเป็นเรือพายเล็ก ๆ คือยาแล้วยกลง
น้่าใช้ได้เลย ใช้ชันผงผสมกับน้่ามันก๊าดคนให้เข้ากันเป็นชันยาแนว ใช้ในงานชั่วคราวหรือเร่งรีบ

ภาพ ๒.๘๘ ขันตอนการท้าชันน้า
(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/452572)

๘๙

๕. เทคนิคงานตอกหมัน และยาชัน
เรือที่ขึ้นคานมาจัดซ่อม หลังจากซ่อมงานไม้เสร็จแล้ว จะต้องไม่ให้แนวที่จะต้อง
ตอกหมันและยาชัน เปียกน้่าจะท่าให้ชันที่ผสมป้ายลงแนวจะไม่ติดเนื้อไม้
การตอกหมันไม้ใหม่ ต้องระวังเรื่องแนวเปลือกสนิทมากเกินไป ท่าให้การตอกหมัน
อัดไม่ลง ต้องแต่งแนวเปลือกใหม่ให้ตอกอัดหมันลงได้
ถ้าแนวเปลือกห่างมาก ควรใช้ไม้ตีทาบแนวข้างในตัวเรือ เพื่อกันไม่ให้หมันหลุดเข้า
ในตัวเรือมาก
การตอกหมัน แนวเปลือกเรือห่าง นอกจากตีไม้ทาบข้างในแล้ว ต้องใช้ด้ายดิบ
ตอกรองพื้นก่อน จึงจะตอกหมันทับอีกครั้งหนึ่ง
การตอกหมัน เข้าแนวเปลือก ต้องตอกหมันจิกริมเนื้อไม้ในเปลือก หรือเรียกว่า
การตีฝากหมัน เพือ่ ให้หมันไม่หลุดออกจากแนวเปลือกง่าย
การย้่าหมัน ควรใช้สิ่วย้่าหมันให้มีขนาดความหนาของสิ่วพอดีกับแนวเปลือกเรือ
เพื่อไม่ให้ริมเปลือกเรือช้่า
แนวเปลือกเรือต้องรีดอัดชันให้แน่นด้วยปลายเหล็กป้ายชั นไม่ให้น้่าซึมเข้าในเนื้อ
หมันได
การตอกหมัน เข้าแนวเปลือกเรือ ไม่ควรตอกแน่นเกินไปควรตอกพอตึงมือ เมื่อเรือ
ลงน้่า เนื้อไม้จะขยายตัวจะท่าให้หมันที่ตอกปลิ้นออก
การต่อหมันรอยแนวเปลือก ต้องให้เส้นหมันเกยกันอย่าให้ขาดช่วง จะท่าให้รั่วซึม
แนวเปลือกเรือ

๙๐

–

ภาพ ๒.๘๙ แผนภูมิ ขันตอนงานตอกหมันและยาชัน

๙๑

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส่าหรับการเผยแพร่ความรู้ และ เรื่อง เรือไม้ของไทย มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
นายคมกฤช จิระบุตร (๒๕๕๑) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง การออกแบบแคทตาล็อคสินค้าออนไลน์
แบบสามมิติ กรณีศึกษาเรือไม้จ่าลอง การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบ
แคทตาล็อคสินค้าออนไลน์ แบบสามมิติ และหาประสิทธิภาพของสื่อ ที่มีผลต่อ การรับรู้ของผู้บริโภค
กรณีศึกษาเรือไม้จ่าลอง ของกลุ่มหัตถกรรมเรือไม้จ่าลอง บ้านสบวิน ต่าบลแม่วิน อ่าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาด่าเนินการศึกษา โดยสร้างต้นแบบแคทตาล็อคสินค้าออนไลน์ แบบสามมิติ
เก็บรวมรวมข้อมูลด้านการออกแบบสื่อ ด้วยการสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้งานต้นแบบแคทตาล็อค
สินค้าออนไลน์ แบบสามมิติ จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาพสามมิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก จ่านวน ๓ ท่าน และรวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของสื่อด้วย
แบบสอบถามร่วมกับการใช้งานต้นแบบแคทตาล็อคสินค้าออนไลน์ แบบสามมิติ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ่านวน ๓๐ คน น่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS/PC เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ผลการศึกษาพบว่า ต้นแบบแคทตาล็อคสินค้าออนไลน์ แบบสามมิติ เป็น
สื่อที่มีประสิทธิภาพมากในการใช้งาน และท่าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ข้อมูลของสินค้าเรือไม้จ่าลองได้
อย่างถูกต้อง
นางสาวอรนงค์ ศรีพธูราษฎร์ (๒๕๔๙) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรม
สารสนเทศของแบบจ่าลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค กรณีศึกษา:ร้านชวนหลง
เซรามิค เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจ่าลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจ
กับผู้บริโภค ที่มีความเหมาะสมกับสินค้าเครื่องปั้นดินเผาร้านชวนหลง เซรามิค โดยศึกษาตาม
กรอบแนวคิดการออกแบบ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ การตลาดอินเตอร์เน็ต และการออกแบบ
เว็บไซต์ ผลจากการศึกษาพบว่าความต้องการด้านต่างๆของเว็บไซต์แบ่งเป็น ความต้องการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ส่วนประยุกต์การใช้งาน และการออกแบบหน้าจอ
สุรพันธ์ จันทนะสุต (๒๕๕๑) ได้ท่าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจ่าลอง
ต่าบลท่าฉลอม อ่าเภอเมืองจังหวัด สมุทรสาคร การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจ่าลอง ต่าบล
ท่าฉลอม อ่าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยได้
ท่าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากรูปแบบเรือประมงในรูปแบบต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน่ามา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากการที่ได้ท่าการทดลองวิธีการสร้างเรือประมงจ่าลองด้วยวิธีการ
ทั้ง 3 วิธี ได้แก่การต่อเรือแบบเรือขุด การต่อเรือแบบกระดูกงูและการต่อเรือแบบซ้อนไม้ พบว่าการ
ต่อเรือทั้ง 3 วิธีได้ชิ้นงานที่มีความสวยงามเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการผลิต
โดยพบว่าการต่อเรือแบบซ้อนไม้ท่าได้รวดเร็วและประหยัดไม้กว่า และที่ส่าคัญที่สุดคือท่าได้ง่ายกว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปว่าสินค้าที่ถูกเลือกซื้อมากที่สุดคือเรือประมงจ่าลองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
81 รองลงมาโมบายเปลือกหอย คิดเป็นร้อยละ 9.0 พวงกุญแจเปลือกหอยหล่อซิ่น คิดเป็นร้อยละ 6.0
และโคมไฟปะการัง คิดเป็นร้อยละ 4.0 เหตุผลในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากทะเลมาก

๙๒

ที่สุดคือ เพราะชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาซื้อ ตามแฟชั่นหรือกระแส
นิยม คิดเป็นร้อยละ 7.0 เป็นของฝากจากทะเล คิดเป็นร้อยละ 5.0 และซื้อ ตามเทศกาล คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 แหล่งซื้อสินค้าของที่ระลึกจากทะเลมากที่สุดคือ ร้านค้าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกคิดเป็น ร้อยละ
54.0 รองลงมา แหล่งผลิตโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 39.0 และงานจัดแสดงสินค้าไทยเช่น งาน OTOP
คิดเป็นร้อยละ 7.0
โดยในการท่ า วิ จั ย เรื่ อ ง การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศส่ า หรับ การเผยแพร่ค วามรู้
กรณีศึกษา เรือจ่าลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้วิจัยได้ศึกษา และน่าข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้กับแนวคิดทฤษฎีภาพเสมือนสามมิติ ตลอดจน
น่ า มาใช้ ใ นการเผยแพร่ ค วามรู้ เ รื่ อ ง เรื อ ส่ า ปั้ น แบบสามมิ ติ ข องเรื อ ไม้ จ่ า ลอง
ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๓

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่นาเสนอ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับการ
เผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้เรื่อง เรือสาปั้น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษารูปแบบของเรือจากการเขียน
ภาพเสมือนแบบ ๓ มิติ ตลอดจนกระบวนการสร้างเรือสาปั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นลาดับขั้นดังนี้
๓.๑ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เขียนแบบโครงสร้างของเรือสาปั้นด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
๓.๓ สร้างแบบจาลองของเรือสาปั้นด้วยไม้
๓.๔ การออกแบบหน้าจอสัมผัส สาหรับเผยแพร่ความรู้
๓.๕ ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖ การเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบจอสัมผัส
๓.๗ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๓.๑ ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่อ งเรื อ ส าปั้ น มี ผู้ ศึ ก ษาน้ อ ยมาก ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น
เกี่ยวกับความสาคัญของเรือที่อ้างอิงกับประวัติศาสตร์ มากกว่า ทาให้ขาดองค์ความรู้เรื่อง เรือสาปั้น
ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยค้นคว้าหาข้อมูลจาก แหล่งหนังสือเก่า, เอกสารอ้างอิงต่างๆ, ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และตลอดจนทาการสัมภาษณ์จากผู้รู้เรื่องเรือ แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาเรียบ
เรียงรวบรวมเป็นองค์ความรู้

๓.๒ เขียนแบบโครงสร้ำงของเรือสำปั้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
การออกแบบเรือสาปั้นแบบภาพเสมือนสามมิติ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเนื้อหา และรายละเอียด
ของเรือพื้นบ้านของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อการออกแบบภาพเสมือนสามมิติ
โดยทาการเขียนแบบภาพเสมือนสามมิติ ซึ่งนาข้อมูลจากการเขียนภาพสองมิติ มาทาการเขียนด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แบบเรือสาปั้นแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

๙๔

๓.๒.๑ เรือสำปั้นพำย
ภาพเรือสาปั้นพาย แบบ ๒ มิติ พร้อมบอกขนาด และ ภาพ แบบ ๓ มิติ

ภำพ ๓.๑ แบบเรือสำปั้นพำยสองมิติ

ภำพ ๓.๒ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติ

ภำพ ๓.๓ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนบน

๙๕

ภำพ ๓.๔ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนล่ำง

ภำพ ๓.๕ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนข้ำงซ้ำย

ภำพ ๓.๖ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนข้ำงขวำ

๙๖

ภำพ ๓.๗ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนหน้ำ

ภำพ ๓.๘ แบบเรือสำปั้นพำยสำมมิติด้ำนหลัง

๙๗

๓.๒.๒ เรือสำปั้นเพรียว
ภาพเรือสาปั้นเพรียว แบบ ๒ มิติ พร้อมบอกขนาด และ ภาพ แบบ ๓ มิติ

ภำพ ๓.๙ แบบเรือสำปั้นเพรียวสองมิติ

ภำพ ๓.๑๐ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติ

ภำพ ๓.๑๑ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนบน

๙๘

ภำพ ๓.๑๒ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนล่ำง

ภำพ ๓.๑๓ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนข้ำงซ้ำย

ภำพ ๓.๑๔ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนข้ำงขวำ

๙๙

ภำพ ๓.๑๕ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนหน้ำ

ภำพ ๓.๑๖ แบบเรือสำปั้นเพรียวสำมมิติด้ำนหลัง

๑๐๐

๓.๒.๓ เรือสำปั้นสวน
ภาพเรือสาปั้นสวน แบบ ๒ มิติ พร้อมบอกขนาด และ ภาพ แบบ ๓ มิติ

ภำพ ๓.๑๗ แบบเรือสำปั้นสวนสองมิติ

ภำพ ๓.๑๘ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติ

ภำพ ๓.๑๙ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนบน

๑๐๑

ภำพ ๓.๒๐ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนล่ำง

ภำพ ๓.๒๑ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนข้ำงซ้ำย

ภำพ ๓.๒๒ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนข้ำงขวำ

๑๐๒

ภำพ ๓.๒๓ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนหน้ำ

ภำพ ๓.๒๔ แบบเรือสำปั้นสวนสำมมิติด้ำนหลัง

๑๐๓

๓.๒.๔ เรือสำปั้นจ้ำง
ภาพเรือสาปั้นจ้าง แบบ ๒ มิติ พร้อมบอกขนาด และ ภาพ แบบ ๓ มิติ

ภำพ ๓.๒๕ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสองมิติ

ภำพ ๓.๒๖ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติ

ภำพ ๓.๒๗ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนบน

๑๐๔

ภำพ ๓.๒๘ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนล่ำง

ภำพ ๓.๒๙ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนข้ำงซ้ำย

ภำพ ๓.๓๐ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนข้ำงขวำ

๑๐๕

ภำพ ๓.๓๑ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนหน้ำ

ภำพ ๓.๓๒ แบบเรือสำปั้นจ้ำงสำมมิติด้ำนหลัง

๑๐๖

๓.๓ สร้ำงแบบจำลองของเรือสำปั้นด้วยไม้
การทาเรือสาปั้นด้วยไม้ ผู้วิจัยได้ใช้ไม้สักแบบบางในการทาเรือ โดยเรือสาปั้นมีขนาดความ
ยาว ๔๐ เซนติเมตร

ภำพ ๓.๓๓ เรือสำปั้นทั้งสี่แบบ
๓.๓.๑ เรือสำปั้นพำย

ภำพ ๓.๓๔ เรือสำปั้นพำยจำลองทำด้วยไม้

๑๐๗

๓.๓.๒ เรือสำปั้นเพรียว

ภำพ ๓.๓๕ เรือสำปั้นเพรียวจำลองทำด้วยไม้
๓.๓.๓ เรือสำปั้นสวน

ภำพ ๓.๓๖ เรือสำปั้นสวนจำลองทำด้วยไม้
๓.๓.๔ เรือสำปั้นจ้ำง

ภำพ ๓.๓๗ เรือสำปั้นจ้ำงจำลองทำด้วยไม้

๑๐๘

๓.๔ กำรออกแบบหน้ำจอสัมผัส สำหรับเผยแพร่ควำมรู้
ทาการออกแบบ หน้าจอสัมผัส สาหรับการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เรือสาปั้น โดยเริ่มตั้งแต่
เนื้อหา ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประวัติของเป็นมาของเรือไทย, เรือไทยใน
ภาคกลาง, ไม้สาหรับต่อเรือ, การบารุงรักษาเรือ และภาพเก่าในอดีตที่เกี่ยวกับเรือไทย ซึ่งได้ทาการ
รวบรวมข้อมูล จากการศึกษาข้อมูล หนังสือ, เอกสาร, ตารา และคาสัมภาษณ์ ของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับ เรือไม้ ของไทย เพื่อให้เนื้อหาที่ออกมา มีความถูกต้อง และสมบูรณ์

ภำพ ๓.๓๘ หน้ำแรกของโปรแกรม

ภำพ ๓.๓๙ หน้ำเนื้อหำหลัก

๑๐๙

ภำพ ๓.๔๐ หน้ำข้อมูล ภูมิสถำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ภำพ ๓.๔๑ หน้ำข้อมูล ประวัติควำมเป็นมำของเรือไทย

๑๑๐

ภำพ ๓.๔๒ หน้ำข้อมูล เรือไทยภำคกลำง

ภำพ ๓.๔๓ หน้ำข้อมูล เรือขุด

๑๑๑

ภำพ ๓.๔๔ หน้ำข้อมูล เรือต่อ

ภำพ ๓.๔๕ หน้ำข้อมูล เรือสำปั้น

๑๑๒

ภำพ ๓.๔๖ หน้ำข้อมูล ประวัติเรือสำปั้น

ภำพ ๓.๔๖ หน้ำข้อมูล ประวัติเรือสำปั้น

๑๑๓

ภำพ ๓.๔๘ หน้ำข้อมูล เรือสำปั้นพำย

ภำพ ๓.๔๙ หน้ำข้อมูล เรือสำปั้นเพรียว

๑๑๔

ภำพ ๓.๕๐ หน้ำข้อมูล เรือสำปั้นสวน

ภำพ ๓.๕๑ หน้ำข้อมูล เรือสำปั้นจ้ำง

๑๑๕

ภำพ ๓.๕๒ หน้ำข้อมูล ไม้สำหรับต่อเรือ

ภำพ ๓.๕๓ หน้ำข้อมูล กำรบำรุงรักษำ

๑๑๖

ภำพ ๓.๕๔ หน้ำข้อมูล ภำพเก่ำในอดีต

๓.๕ ทดสอบกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยได้นารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ จาลองที่
ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปให้กับผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๔ คน ทาการทดสอบ และนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขผลงาน เพื่อให้เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ ก่อนนาไปทดสอบด้วยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้
ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๕๐ คน เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ

๓.๖ กำรเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยระบบจอสัมผัส
ท าการเผยแพร่ ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ ว ยจอสั ม ผั ส ที่ ส ถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๓.๗ สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ด้วยการพรรณนา เพื่อนาเสนอข้อมูลทั้งหมด
ที่วิเคราะห์จ ากผู้เชี่ย วชาญ และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ มตัว อย่าง แยกเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจน และง่ายต่อการทาความเข้าใจ รวมทั้งผู้วิจัยได้ระบุถึงข้อเสนอแนะ ปัญหาใน
งานวิจัย ในการทาวิจัยครั้งต่อไป

๑๑๗

บทที่ ๔
ผลการดาเนินงานวิจัย
จากการดาเนินการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา
เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้มีการนาระบบไปทดสอบการใช้งานเพื่อ
สอบถาม ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ
จาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบระบบ
ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการออกแบบ
ตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาราง ๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล
๑. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
๒. อายุ
๘-๒๒ ปี
๒๓-๓๗ ปี
๓๘-๕๐ ปี
มากกว่า ๕๐ ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

๒๕
๒๕
๕๐

๕๐
๕๐
๑๐๐

๒๒
๑๖
๖
๖
๕๐

๔๔
๓๒
๑๒
๑๒
๑๐๐

๑๑๘

ตาราง ๔.๑ (ต่อ)
ข้อมูล
๓. ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
๔. สถานภาพ
นักเรียน/นักศึกษา
นักวิชาการ
อาจารย์
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

๗
๗
๕
๑๘
๑๑
๒
๕๐

๑๔
๑๔
๑๐
๓๖
๒๒
๔
๑๐๐

๓๗
๑๐
๓
๕๐

๗๔
๒๐
๖
๑๐๐

จากตาราง ๔.๑ พบว่า จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๕๐ คน จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีเพศชาย และเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถามจานวนเท่ากัน คือ ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๐ โดยมีอายุระหว่าง ๘-๒๒ ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๒๓-๓๗ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และ อายุระหว่าง ๓๘ ถึงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี มีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ และระดับการศึกษาที่มีการตอบแบบสอบถาม
จานวนน้อยที่สุด คือระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ ๔ และ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ เป็นนักเรียน/
นักศึกษา จานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔ รองลงมาคือ นักวิชาการ และอาจารย์ โดยคิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ และ ๖๐ ตามลาดับ

๑๑๙

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลอง
ที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาราง ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา
เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการ
๑. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน

ค่าเฉลี่ย
๔.๖๒

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๐.๔๙๐

๒. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งาน
ของระบบ
๓. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ

๔.๖๐

๐.๔๙๕

มากที่สุด

๔.๖๒

๐.๕๓๐

มากที่สุด

๔. ความเหมาะสมของขั้ น ตอนของการ
น๕.าเสนอ
ภาพ และภาษาที่ใช้ในระบบเป็นทางการ

๔.๖๐

๐.๕๓๕

มากที่สุด

๔.๖๐

๐.๔๙๕

มากที่สุด

๔.๔๘

๐.๕๔๔

มาก

๔.๖๔

๐.๔๘๕

มากที่สุด

๔.๕๖

๐.๕๐๑

มากที่สุด

๔.๕๔

๐.๕๐๓

มากที่สุด

๔.๖๔

๐.๕๒๕

มากที่สุด

๑๑. ความรวดเร็วในการให้บริการ

๔.๖๐

๐.๕๓๕

มากที่สุด

๑๒. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย
๑๓. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหา
อย่างเพียงพอ
๑๔. การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของ ระบบ
๑๕. อุปกรณ์สามารถดูแลได้ง่าย

๔.๖๔

๐.๔๘๕

มากที่สุด

๔.๕๐

๐.๕๐๕

มาก

๔.๖๖

๐.๔๗๙

มากที่สุด

๔.๕๐

๐.๕๐๕

มาก

รวม

๔.๕๙

๐.๕๐๗

มากที่สุด

ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
๖. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจ
ของระบบ
๗. การจัดวางรูปแบบในระบบง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน
๘. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม
๙. ภาพที่ ใ ช้ ใ นการแสดง ถู ก ต้ อ ง และ
เหมาะสม
๑๐. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร
และข้อมูลต่างๆ

๑๒๐

จากตาราง ๔.๒ พบว่า ภาพรวมของผู้ทดสอบใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการ
เผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ๔.๕๙ โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของการให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของ ระบบ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๖ รองลงมา คือ การจัดวางรูปแบบใน
ระบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ความเร็ว ในการแสดงภาพ ตัว อักษร และข้อมูล ต่างๆ และ
เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่า ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ ๔.๖๔ มีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมาก คือ ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของระบบ มีค่าเฉลี่ย
ที่ ๔.๔๘
๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลอง
ที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ตาราง ๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ค่าเฉลี่ย
๔.๖๒

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๔๙๐

ระดับความพึงพอใจ

๒. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้
งานของระบบ

๔.๖๐

๐.๔๙๕

มากที่สุด

๓. ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนของการ
นาเสนอ

๔.๖๒

๐.๕๓๐

มากที่สุด

๔.๖๐

๐.๕๓๕

มากที่สุด

๕. ภาพ และภาษาที่ ใ ช้ ใ นระบบเป็ น
ทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมาย
ชัดเจน
รวม

๔.๖๐

๐.๔๙๕

มากที่สุด

๔.๖๑

๐.๕๐๙

มากที่สุด

รายการ
๑. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน

มากที่สุด

จากตาราง ๔.๓ พบว่า ผู้ ใ ช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ระบบ ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ๔.๖๒ โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน และความรวดเร็วในการตอบสนอง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๒
และความง่ายของการใช้งาน รวมถึงความเหมาะสมของขั้นตอนการนาเสนอ ภาพ และภาษาที่ใช้ใน
ระบบเป็นทางการตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน มีระดับความพึ งพอใจเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยที่
๔.๖๐

๑๒๑

๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลอง
ที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการออกแบบ
ตาราง ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการออกแบบ
รายการ
๑. ความสวยงาม ความทั นสมัย และ
น่าสนใจของระบบ

ค่าเฉลี่ย
๔.๔๘

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๕๔๔

ระดับความพึงพอใจ

๒. การจัดวางรูปแบบในระบบง่ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน

๔.๖๔

๐.๔๘๕

มากที่สุด

๓. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
อ่านได้ง่ายและสวยงาม

๔.๕๖

๐.๕๐๑

มากที่สุด

๔. ภาพที่ใช้ในการแสดง ถูกต้อง และ
เหมาะสม

๔.๕๔

๐.๕๐๓

มากที่สุด

๕. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร
และข้อมูลต่างๆ

๔.๖๔

๐.๕๒๕

มากที่สุด

รวม

๔.๕๗

๐.๕๑๒

มากที่สุด

มาก

จากตาราง ๔.๔ พบว่า ผู้ ใ ช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการออกแบบ ส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ๔.๕๗ โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของการจัดวางรูปแบบใน
ระบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน และความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๔ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๕๖ ภาพที่ใช้ในการแสดง ถูกต้อง และเหมาะสม สวยงาม มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๕๔ และความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของระบบ
สวยงาม มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๔๘ ตามลาดับ

๑๒๒

๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจาลอง
ที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
ตาราง ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ค่าเฉลี่ย
๔.๖๐

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๕๓๕

ระดับความพึงพอใจ

๒. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย

๔.๖๔

๐.๔๘๕

มากที่สุด

๓. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม
ปัญหาอย่างเพียงพอ

๔.๕๐

๐.๕๐๕

มากที่สุด

๔. การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของระบบ

๔.๖๖

๐.๔๗๙

มากที่สุด

๕. อุปกรณ์สามารถดูแลได้ง่าย

๔.๕๐

๐.๕๐๕

มากที่สุด

๔.๕๘

๐.๕๐๒

มากที่สุด

รายการ
๑. ความรวดเร็วในการให้บริการ

รวม

มากที่สุด

จากตาราง ๔.๕ พบว่า ผู้ ใ ช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ระบบส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ๔.๕๘ โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ
การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๖ เอกสาร/คู่มือ
ประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๔ ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๖๐ มีช่องทางในการติดต่อ/
สอบถามปัญหาอย่ างเพียงพอ และอุปกรณ์สามารถดูแลได้ง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๕๐

๑๒๓

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา
เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
๑. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการสร้าง, การใช้ประโยชน์ และวิถี
ชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับเรือสาปั้น
๒. เพื่อสร้างเทคโนโลยี สารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการสร้าง, การใช้ประโยชน์ และวิถีชีวิตของชาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับเรือสาปั้น
จากข้อ มูล ที่ร วบรวมมาจากเอกสาร หนัง สื อ และตารา ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บเรือ ส าปั้น น ามา
จัดรูปแบบให้มาอยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ที่มาใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับดีมาก อั นเนื่องมาจาก เนื้อหาที่นาเสนอมีความเหมาะสม ตลอดจนเข้าใจง่าย และสื่อให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเรือ
๕.๑.๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เรือสาปั้น
จากข้อมูลการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเผยแพร่ความรู้
เรื่อง เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เรือสาปั้นที่
ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาการใช้เทคโนโลยีจอสัมผัส และมุมมองภาพเสมือน
แบบสามมิติ พร้อมมีเสียงคาบรรยายประกอบ เพื่อแสดงถึงโครงสร้างของเรือโดยละเอียด ทาให้ผู้ที่
เข้ามาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทราบถึงองค์ประกอบของเรือสาปั้นชนิดต่างๆ ความสาคัญของเรือที่
มีต่ อวิ ถีชี วิต ของคนในจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ภายในเทคโนโลยีส ารสนเทศ เรื่ อง เรือ ส าปั้ น
สามารถจัดรูปแบบการใช้งานให้เข้าใจง่าย มีสีสันสวยงาม และตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย
๕.๑.๓ ความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรือสาปั้น
จากข้ อ มู ล แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า ทางด้ า น
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด อันเนื่องมาจาก ลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทาการเผยแพร่ความรู้ มีความเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนให้ความรู้ที่คลอบคลุม
รอบด้าน และเหมาะสม

๑๒๔

๕.๒ อภิปรายผล
ในการทาวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ
จาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ ทาให้เห็นได้ว่า เรือมีความสาคัญกับการ
ดารงชีวิตของมนุ ษย์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือในตารา หรือ
เอกสารเก่า ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุคคลที่ความรักและผูกพันกับเรือ เป็นส่วนใหญ่
เท่านั้น ในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ จึงช่วยให้องค์ความรู้เรื่อง
เรือไม่สูญหายไปกับกาลเวลา ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยรวมจะอยู่ในระดับ
ดีมาก ถึงมากที่สุด

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๑. ในการออกแบบสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรือสาปั้น จาเป็นต้อ งอาศัยผู้ที่มีความ
ชานาญหลายๆ ด้าน มาช่วยในการออกแบบระบบให้มีความเสถียร แต่สิ่งที่เป็นปัญหากับผู้วิจัย คือ
ส่ ว นระบบฐานข้ อมู ล ที่ต้ องมีก ารเสริม ข้อมู ล ใหม่ ให้ กั บระบบต่อ ไปเรื่ อยๆ จึงต้ องหาผู้ ที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญด้านระบบ มาจัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย แก้ไขได้ง่าย ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญระบบ
ไม่สามารถมาดาเนินการเองได้
๒. ในส่วนของการแสดงผลด้วยภาพ ที่สร้างจากโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว พบว่า บางส่วนมี
การเคลื่อนไหวที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดความนุ่มนวล อันเนื่องมาจากโปรแกรมนาเสนอมีความละเอียดสูง
เครื่องนาเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรือสาปั้น ที่ทาการติดตั้งมีการประมวลผลช้า จึงต้องมีการ
ปรับปรุงโปรแกรมที่นาเสนอให้ มีความละเอียดน้อยลง ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิของเครื่องนาเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เรือสาปั้น ให้สูงขึ้น
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๑๒๖

ภาคผนวก ก

๑๒๗

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้
กรณีศึกษา เรือจาลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-------------------------------------คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชำย

หญิง

8-22 ปี

23-37 ปี

อายุ
38-50 ปี

มำกกว่ำ 50 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษำ
ปริญญำตรี

มัธยมศึกษำตอนต้น
ปริญญำโท

มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปริญญำเอก

นักวิชำกำร/อำจำรย์

บุคคลทั่วไป

สถานภาพ
นักเรียน/นักศึกษำ

๑๒๘

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา
เรือสาปั้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
ควำมเหมำะสมของเมนูกำรใช้งำน
ควำมง่ำย (User Friendly) ของกำรใช้งำนของระบบ
ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ
ควำมเหมำะสมของขั้นตอนของกำรนำเสนอ
ภำพ และภำษำที่ใช้ในระบบเป็นทำงกำร ตรง
ประเด็น และสื่อควำมหมำยชัดเจน
ข. ด้านการออกแบบ
ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และน่ำสนใจของ
ระบบ
กำรจัดวำงรูปแบบในระบบง่ำยต่อกำรอ่ำนและกำร
ใช้งำน
ขนำดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่ำนได้ง่ำย
และสวยงำม
ภำพที่ใช้ในกำรแสดง ถูกต้อง และเหมำะสม
ควำมเร็วในกำรแสดงภำพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่ำงๆ
ค. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
เอกสำร/คู่มือประกอบกำรใช้งำนมีควำมชัดเจน
เข้ำใจง่ำย
มีช่องทำงในกำรติดต่อ/สอบถำมปัญหำอย่ำง
เพียงพอ
กำรให้บริกำรข้อมูลและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของ
ระบบ
อุปกรณ์สำมำรถดูแลได้ง่ำย

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

๑๒๙

ปัญหาทางเทคนิค/ การใช้งาน/ การให้บริการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

๑๓๐

ประวัติผู้วิจัย

๑๓๑

ประวัติผู้วิจัย
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายธีรพล ทรัพย์บุญ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Theeraphol Supboon
๒. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน ๓๑๔๙๙๐๐๐๒๔๓๔๐
๓. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๖ หมู่ ๒ ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๕๘๘๘ ต่อ ๑๙๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐๓๕-๒๔๕๘๘๘
มือถือ ๐๘๗-๓๖๐๘๙๑๔ E-Mail: p_theeraphol@hotmail.com
๕. ประวัติการศึกษา
ปี ๒๕๔๑ คอ.บ. วิศ วกรรมโทรคมนาคม สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง
ปี ๒๕๔๙ วศ.ม. วิศ วกรรมโทรคมนาคม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

๑๓๒

ประวัติผู้วิจัย
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวช่อเพชร จาปี
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Chophet Jumpee
๒. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน ๓๔๑๐๑๐๒๓๐๔๓๒๘
๓. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๖ หมู่ ๒ ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๕๘๘๘ ต่อ ๑๙๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐๓๕-๒๔๕๘๘๘
มือถือ ๐๘๗-๑๐๒๗๔๑๙ E-Mail: Jeenandjeen@hotmail.com
๕. ประวัติการศึกษา
ปี ๒๕๔๔ บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี ๒๕๔๙ คอ.ม. สาขาวิช าเทคโนโลยีอุต สาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

