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Abstract

 The purposesof this study are to investigate the backgrounds of Buddha Sothorn and to examine the move-

ments for making the votive offering for Buddha Sothorn from PornphitakLooksothorn Band (the first band in Cha-

choengsao Province). Books and academic texts were reviewed. Field data were obtained from the surveys, participa-

tive observations and interviews with the scholars, the leaders of performers and musicians and the stakeholders in 

WatSothornwararamworawiharn in Chachoengsao Province. The study was conducted during 2016 – 2019.

 Buddha Sothorn is an image of Buddha being worships by many people. Buddha Sothorn is the respectable 

image of Buddha of Chachoengsao Province because of the holiness and miracles that many people experienced. 

Therefore, they have believed in and worshiped BuddhaSothorn. Buddha Sothornis famous in terms of trades, health, 

safety and treatments. Since Buddha Sothorn is very well-known, there have been celebrations and votive offerings 

(e.g. LakhonChatri) until now. LakhonChatri is a common votive offering for Buddha Sothorn.

 Lakhon Chatri and Wat Sothornwararamworawiharn have been together for a long time. The people believing 

in the miracles of BuddhaSothorn usually worship the image of Buddhaand vow, and then they make votive offerings 

by covering the image of Buddha with gold leaves, having shows, and offering things such as fruits, chicken, pork and 

boiled eggs. In this study, the movements for marking the votive offering for Buddha Sothorn by PornphitakLookso-

thorn Band were studied because this is the first band in Chachoengsao province. The movements have been con-

served and inherited from M.L.Tuansri and Lady Phrom, a royal dancing instructor with skills and real knowledge of 

the Thai dancing and musical arts in the late period of King Rama 5 in 1908. The band was certified by both instruc-

tors. The movements for making the votive offerings were focused. The hand movements are parts of the votive 

offerings. The movements were inherited from M.L. Tuansri and Lady Phrom. The lyrics specially are for making the 

votive offerings for Buddha Sothorn. The lyrics are unique. The hand movements are parts of the votive offerings 

there are 44 part of Thai classical dances. Musical instruments as ordinary Pi Paat bands. To conserve these Thai 

wisdoms, this performance should be protected as an important and unique art of Thailand. 
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาหลวงพ่อพุทธโสธร คติความเชื่อ ที่น�าไปสู่การแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธรและ

ศกึษากระบวนท่าร�าถวายมอืแก้บน บชูาหลวงพ่อพทุธโสธร จากคณะพรพทิกัษ์ลกูโสธร (คณะแรกของจงัหวดัฉะเชงิเทรา) ซึง่ใช้วธิกีารศกึษา

ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการและการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการส�ารวจ สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์กลุ่ม

นกัวชิาการหวัหน้าคณะนกัแสดงนกัดนตร ีและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องทีอ่ยูใ่นวดัโสธรวรารามวรวหิาร จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยท�าการศกึษา

ระหว่าง พ.ศ. 2559-2562 ผลการวิจัยพบว่า

 หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้ศรัทธาและนิยมมาสักการะขอพรกันมาก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพุทธโสธร เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนมากมายที่มีจิตศรัทธา และเชื่อมั่นในบุญ

กุศลมากราบไหว้สักการบูชา และขอพรบารมีจากหลวงพ่อพุทธโสธร จนเป็นที่กล่าวขานบอกเล่าต่อๆ กันมา จากคติความเชื่อไม่ว่าจะเป็น

เรื่องทางค้าขาย ทางคงกระพัน ทางแคล้วคลาด ทางรักษาโรคกิตติศัพท์หลวงพ่อพุทธโสธรจึงได้โด่งดังไปทั่ว ถึงกับมีการสมโภชและแก้บน

ด้วยละครชาตรีร�าแก้บนตราบจนทุกวันนี้ สิ่งที่นิยมแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร คือ ละครชาตรี 

 ละครชาตรีแก้บนกบัวดัโสธรวรารามวรวหิาร เป็นสิง่คูก่นัมาช้านาน ผูค้นเลือ่มใสศรทัธาในอภนิหิารของหลวงพ่อพทุธโสธร  ประชาชน

ส่วนใหญ่มักมากราบไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรและบนบานขอส่ิงที่ตนปรารถนา เมื่อสมปรารถนาแล้วก็มาแก้บนด้วยการปิดทอง 

หาละครมาร�าแก้บนร�าถวาย และถวายสิ่งของ เช่น ผลไม้ ไก่ หมู ไข่ต้ม เป็นต้น ในการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษากระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน  

บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร จากคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร เน่ืองจากเป็นคณะแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบท่าร�ายังคงความเป็นดั้งเดิมที่ได้

รับถ่ายทอดจากหม่อมหลวงต่วนศรี และหม่อมพร้อม ครูละครจากในวังที่มีฝีมือ และมีความรู้จริงทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีในยุคสมัย

ปลายรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2451 และได้รับเกียรติบัตรรับรองจากหม่อมอาจารย์ทั้งสองท่านโดยเน้นความส�าคัญเกี่ยวกับศึกษากระบวนท่า

ร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งในการร�าถวายมือนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร รูปแบบในการร�านั้นเป็น

รูปแบบมาจากหม่อมหลวงต่วนศรี และหม่อมพร้อม ที่ได้มาถ่ายทอดท่าร�าให้ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น  

โดยเฉพาะในส่วนของค�าร้อง ท่าร�าเป็นการกล่าวถึงการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธรโดยเฉพาะ ไม่เหมือนที่ใดๆ กระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน 

บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรมีทั้งหมด 44 ท่าร�า เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นวงปี่พาทย์สามัญ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษไทยได้จรรโลงไว้ในสังคมไทยแบบยั่งยืนไม่ให้สูญหายไป ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญ

ของชาติไทยสืบไป

ค�าส�าคัญ : ร�าถวายมือแก้บน หลวงพ่อพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น�้า

บางปะกง เดมิชือ่ว่า “วดัหงส์” สร้างในสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย 

เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวเมืองเคารพนับถือ เป็นพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ หายเจ็บไข้ได้

ป่วย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร  

สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่า พระพุทธรูป

ปาฏิหาริย์ลอยทวนน�้ามา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้

สนันษิฐานว่าตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ.2313 สมยัต้นกรงุธนบรุ ีแต่เดมิ

พระพุทธรปูหล่อทองสมัฤทธิป์างสมาธหิน้าตกักว้างศอกเศษ รปูทรง

สวยงาม พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู ้มาลักพาไปจึงได้เอาปูน 

พอกเสริมหุ้ม

 องค์เดมิไว้จนมลัีกษณะดงัทีเ่หน็ในปัจจบุนั ทุกวันน้ีจะมผีูค้น

ต่างมานมสัการปิดทองหลวงพ่อพทุธโสธรเป็นจ�านวนมาก หลวงพ่อ

พุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีอภินิหาร มีฤทธานุภาพของชาวไทย

องค์หน่ึง ชาวไทยได้รับการคุ้มครองรักษาอภิบาลจากหลวงพ่อ 

พทุธโสธรองค์นีอ้ย่างร่มเยน็เป็นสขุ และปลอดภยัจากอรริาชศตัรูมานาน

หลายปี ทางราชการจะจัดให้มีงานสมโภชเป็นเทศกาลประจ�าทุกปี 

มีพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศหลั่งไหลกันมานมัสการคับคั่งตลอด

งาน ได้รบัทัง้ความสนกุสนานและทัง้บญุกศุล หลวงพ่อพทุธโสธรจงึ

เป็นพระคูบ้่านคูเ่มอืงของชาวจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้วยความศกัดิส์ทิธิ์

และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพุทธโสธร จนเป็นที่กล่าวขานบอก

เล่าต่อๆ กันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางค้าขาย ทางคงกระพัน ทาง

แคล้วคลาด ทางรักษาโรค โดยใช้ขี้ธูป ดอกไม้บูชาที่แห้งเหี่ยวแล้ว

และอธิษฐานหยดเทียน ขอน�้ามนต์จากหลวงพ่อมาท�ายา ดังมีเรื่อง

เล่าว่า สมยัหนึง่ชาวบ้านโสธรเกดิทพุภกิขภยั (สภาวะการขาดแคลน
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อาหารขัน้วกิฤต ิเกิดโรคระบาด เกดิการเสยีชวีติ) ข้าวยากหมากแพง         

ฝนก็แล้งจนเกิดโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ล้มตายไปมาก มี

ครอบครัวหน่ึงป่วยเป็นไข้ทรพิษ (ฝีดาษ) เมื่อหมดทางรักษา ก็ไป

นมัสการอธิษฐานขอความคุ้มครองจากหลวงพ่อ น�าเอาขี้ธูปและ

ดอกไม้แห้งทีบ่ชูาไหว้หลวงพ่อ พร้อมด้วยหยดน�า้ตาเทยีนในน�า้มนต์

เอามาต้มกนิ ปรากฏว่าหายจากโรค กติตศิพัท์ หลวงพ่อจงึได้โด่งดงั

ไปทั่ว ถึงกับมีการสมโภชและแก้บนด้วยละครชาตรีร�าแก้บนตราบ

จนทกุวนันี ้แม้กระทัง่ชาวต่างประเทศกม็ากราบไหว้บูชาบนบานไม่

ขาดสาย บางรายมาแก้บนเช่นเดียวกับคนไทย สิ่งท่ีนิยมแก้บนคือ 

ละครชาตรี 

 ละครชาตรี เป็นละครร�าของไทยประเภทหนึ่ง เป็นศิลปะที่

รวมการร้องและการร�าเข้าด้วยกนั ทีเ่กิดจากการผสมผสานระหว่าง

โนราห์ของภาคใต้และละครนอกของภาคกลาง เม่ือ พ.ศ. 2375 

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เจา้พระยาพระคลัง (ดิศ บนุนาค) ยกทพั

ลงไประงับเหตกุารณ์รา้ยทาง หัวเมอืงภาคใตซ้ึ่งเวลานั้นเกดิฝนแลง้ 

ราษฎรอดอยาก ชาวเมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา  

จึงพากันอพยพติดตามกองทัพเข้ามายังกรุงเทพฯ และตั้งบ้านเรือน

ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณถนนหลานหลวง นักแสดงโนราห์ที่ติดตามมา

ด้วยกต็ัง้เป็นคณะละครขึน้ รบัจ้างแสดงแบบเหมาทัง้คณะจนเป็นที่

นยิมมาก เนือ่งจากเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่ นกัแสดงใช้ผูช้ายแสดง ต่อมา

ในสมัยรัชกาลที่ 4 อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถแสดงละครได้ทั่วไป  

ไม่ได้หวงห้าม นกัแสดงละครชาตรจีงึเปลีย่นจากผูช้ายเป็นผู้หญงิได้ 

สามารถแสดงได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ต่อมาในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 

ปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จ

ประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ได้ท�าการบูรณะวัดเมืองขึ้นใหม่ พระองค์

ได้สถาปนาชื่อวัดเมืองใหม่ว่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งยังคงใช้ชื่อ

นี้จนถึงปัจจุบัน และทรงสร้างศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อได้

สร้างจนเสรจ็พระองค์เสดจ็กลับไป คนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความ

ต้องการที่จะฝึกร�าละครจึงได้ทูลขอไปท่ีราชส�านัก และในปีพ.ศ.

2452 ขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา คือ ร.อ. พระวิชิต

สงคราม ท่านพยายามสร้างมาตรฐานการแสดงละครชาตรีให้แก่

เมืองฉะเชิงเทรา โดยได้ทูลขอทางราชส�านักน�าครูละครจากในวังที่

มฝีีมอืและมคีวามรูจ้รงิทางด้านนาฏศลิป์และดนตร ีชือ่หม่อมหลวง

ต่วนศรี วรวรรณ และหม่อมพร้อม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มาเป็น 

ผู้สอนความรู้เบื้องต้น ทางการร่ายร�าให้แก่ครูและนักเรียน บุคคลที่

มคีวามสนใจในเมอืงฉะเชงิเทรา โดยเน้นการใช้นาฏยศพัท์ให้ถกูต้อง

มีลีลาท่าทางในการร่ายร�างดงาม ตีบทให้เป็นเม่ือต้องเล่นเป็นเรื่อง 

(ละคร) และท้ายที่สุดของการเรียนก็คือ การสอบวัดความรู้ทาง

นาฏศิลป์ และเมื่อหม่อมหลวงต่วนศรี และหม่อมพร้อม ได้กลับไป

ก็ได้มีการจัดต้ังคณะละครชาตรีข้ึนเองมากมายหลายคณะ ได้แก่  

1. คณะพรพิทักษ์ลูกโสธร 2. คณะรวมไทยบันเทิง 3. ร.รัตนศิลป์  

4. ปราณีเพชรโสธร  5. ประจวบเจริญศิลป์ แต่คณะแรกที่ได้เกิดขึ้น

และได้รับการยอมรับในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ “คณะพรพิทักษ์ลูก

โสธร” ในส่วนของรูปแบบของการแสดงละครชาตรีจะด�าเนินเรื่อง

เป็นเรื่องราว เนื้อเรื่องมักตัดตอนมาจากวรรณคดี หรือเร่ืองจักรๆ

วงศ์ๆ นอกจากนี้ยังมี บทละครชาตรีที่น�ามาจากบทละครนอก เช่น 

สังข์ทอง แก้วหน้าม้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นตอนที่ได้รับความนิยมและ

แสดงแก้บนบ่อยทีส่ดุ แต่กส็ดุแล้วแต่ผูว่้าจ้างจะจ้างแสดงเรือ่งอะไร 

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ระบุเรื่องส่วนใหญ่ก็จะแสดงสังข์ทอง และแกว้หน้าม้า 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่แสดงแก้บนอีกหลายเรื่อง เช่น ยอพระกลิ่น 

พระสุธนนางมโนห์รา รถเสน เป็นต้น ในการแสดงละครชาตรแีก้บน

จะต้องมีรูปแบบขั้นตอนในการแก้บนโดยเริ่มจากภาคเช้า ตั้งก�านล

บูชาครู โหมโรงดนตรีก่อน 9 โมงเช้า และเมื่อถึงเวลา 9 โมง ลงโรง

ด้วยเพลงวา ร�าถวายมือด้วยเพลงแก้บนบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่ง

ค�าร้องเป็นการกล่าวถึงการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธรโดยเฉพาะ ต่อ

ด้วยเพลงช้า เพลงเรว็ ออกเรว็-ลา หรอืรวั จากนัน้เริม่การแสดงละคร

ชาตร ีและพกัเทีย่งเพือ่ลาเคร่ืองสงัเวย เพือ่ให้สนิบนขาดกนั ต่อจาก

นัน้ภาคบ่ายแสดงละครชาตรต่ีอจากภาคเช้า จนหมดเวลาประมาณ

บ่ายสามโมงครึ่ง จึงยุติการแสดง แต่ถ้าเจ้าภาพขอให้แสดงต่อก็จะ

แสดงต่อจนถงึประมาณสีถ่งึห้าโมงเยน็ ผูแ้สดงก็จะลาโรง ละครชาตรี

แก้บนจึงเป็นวิถีชีวิตแบบไทยที่สะท้อนถึงความเช่ือของสังคมไทย 

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมท่ีช่วยปลดเปล้ืองความ

ผูกพันที่ติดค้างทางใจ เป็นสื่อกลางในเรื่องการช่วยเหลือ และการ

ตอบแทนระหว่างผู้บนบานกับหลวงพ่อพุทธโสธร ซ่ึงสะท้อนถึง 

ความเชื่อ ในเรื่องบุญคุณ ความกตัญญู 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนท่าร�าถวาย

มือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร จากคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร 

เนื่องจากเป็นคณะแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบท่าร�ายังคง

ความเป็นดัง้เดมิทีไ่ด้รบัถ่ายทอดจากหม่อมหลวงต่วนศร ีและหม่อม

พร้อม ซึง่ได้รบัเกยีรตบิตัรรบัรองจากหม่อมอาจารย์ทัง้สองท่าน โดย

เน้นความส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษากระบวน ท่าร�าถวายมือแก้บน 

บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งการร�าถวายมือนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการ

แก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร รูปแบบในการร�าน้ันเป็นรูปแบบมาจาก

หม่อมหลวงต่วนศรีและหม่อมพร้อม ที่ได้มาถ่ายทอดท่าร�าให้ชาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น เพื่อเป็นการ

อนรุกัษ์ภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของบรรพชนท้องถิน่ให้คงอยูต่่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาหลวงพ่อพุทธโสธร คติ

ความเชื่อ ที่น�าไปสู่การแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร
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 2.  ศึกษากระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธ

โสธร จากคณะพรพิทกัษ์ลกูโสธร (คณะแรกของจงัหวดัฉะเชงิเทรา)

แนวคิดทฤษฎี

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการด�าเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการ

ค้นคว้า ศึกษาเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์

เชงิลึก ร่วมกบัการสังเกตแบบมส่ีวนร่วมเพือ่ให้ได้ข้อมลูรายละเอยีด

ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ขอบเขตการวิจัย
 ศกึษาท่าร�าถวายมือแก้บน บชูาหลวงพ่อพุทธโสธร เนือ้ร้อง 

และรปูแบบล�าดบัขัน้ตอนในการแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร ณ วดัโสธร

วรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จากคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร  

คณะแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าร�ายังคงความเป็นดั้งเดิมที ่

หม่อมหลวงต่วนศรี และหม่อมพร้อมท่ีได้มาถ่ายทอดท่าร�าให้  

ซึ่งในปัจจุบันคณะพรพิทักษ์ลูกโสธรยังคงรูปแบบดั้งเดิมนี้ไว้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการด�าเนินการวิจยั ผูศ้กึษาได้ก�าหนดขัน้ตอนส�าหรับการ

วิจัย ดังนี้

     1. ศกึษาเอกสาร ต�ารา หนงัสอืและงานวจัิยจากแหล่งข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้บนและการร�าถวายมือ วัดโสธรวราราม

วรวิหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา

 2.  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้างแต่มี

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร เช่น ประวัติ

ความเป็นมาของคณะพรพทิกัษ์ลกูโสธร รปูแบบองค์ประกอบในการ

แก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร และการร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อ

พุทธโสธร โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะละครชาตรีแก้บน ผู้แสดง

ละครชาตรีแก้บน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวัดโสธรวรารามวรวิหาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา การเก็บข้อมลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ์  ดงันี้

    2.1  กลุ่มนักวิชาการ

  2.2  หัวหน้าคณะ

  2.3  นักแสดง

  2.4  นักดนตรี

    2.5  บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ีอยู่ในวัดโสธรวราราม

วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมในการฝึกปฏบิตัท่ิาร�าถวายมอื

บชูาหลวงพ่อพทุธโสธร และศกึษาบริบทในการแก้บน บทร้อง เครือ่ง

แต่งกาย เครื่องดนตรี รูปแบบล�าดับขั้นตอนการแก้บนของวัดโสธร

วรารามวรวิหาร ทั้งนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการ

สร้างมาตรฐานศลิปวฒันธรรม ร�าแก้บนหลวงพ่อโสธร โดยเชญิคณะ

พรพทิกัษ์ลกูโสธร คณะแรกในจงัหวดัฉะเชงิเทรามาเป็นวทิยากรให้

ความรู้ในเรื่อง การ�าแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาส

ในการฝึกปฏิบัติท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร 

สัมภาษณ์หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร นักแสดง และนักดนตรี 

นอกจากนีย้งัได้มโีอกาสได้ลงมอืฝึกปฏิบตั ิเยบ็เลือ่มปักลาย ผ้าห่มนาง

ที่ทางคณะได้จัดท�าข้ึนเองเพื่อใช้ในการใส่ร�าแก้บนตั้งแต่สมัยอดีต 

จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 4. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์เอกสาร ข้อมลูทีไ่ด้จาก

การสมัภาษณ์ และสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม จากหวัหน้าคณะพรพทัิกษ์

ลูกโสธรในการแสดงละครชาตรีแก้บน นักแสดงละครชาตรีแก้บน 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง น�ามาสรุปเกี่ยวกับกระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน 

บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร และรูปแบบล�าดับขั้นตอนของการแสดง

ละครชาตรีแก้บนที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทราและ

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ตรวจ

สอบข้อมลู น�าผลทีไ่ด้จากอาจารย์ท่ีปรกึษามาปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้

มคีวามเหมาะสม และน�าเสนอต่อท่านคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบ

แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะและจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

 5. บันทึกรายงานการวิจัย ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตีความ และ

สรุปผลการวิจัยด้วยการพรรณนา และข้อเสนอแนะในการวิจัย

ผลการวิจัย
 ในการวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยั มุง้เน้นในเรือ่งความเช่ือ ความ

ศรทัธา โดยการศกึษาองค์ประกอบในการแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร 

ศกึษากระบวนท่าร�าถวายมอืแก้บน บชูาหลวงพ่อพทุธโสธรเนือ้ร้อง

ร�าถวายมอืบชูาหลวงพ่อพทุธโสธร วดัโสธร วรารามวรวหิาร อ�าเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1. ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อพุทธโสธร คติความเชื่อ  

ที่น�าไปสู่การแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร

 เมื่อกล่าวถึงถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร ทุกคนจะต้องนึกถึง

ความศกัดิส์ทิธิข์อง “หลวงพ่อพทุธโสธร” พระพทุธรปูคูบ้่านคู่เมอืง

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาจาก

ประชาชนทั่วทุกสารทิศ เรามักจะได้ยินค�าเล่าขานเกี่ยวกับความ

ศักดิ์สิทธ์ิและอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพุทธโสธร ซ่ึงเป็นที่

ประจกัษ์แก่ผูท้ีม่คีวามศรัทธา และท�าให้มปีระชาชนจ�านวนมากต่าง

หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้และขอบารมีจากหลวงพ่อให้ปกป้อง

คุ้มครอง หรือรักษาโรคให้แคล้วคลาด ดังที่ประเสริฐ ศีลรัตนา. 

(2547). กล่าวว่า นานมาแล้วยงัมพีระพีน้่อง 3 องค์ อยูท่างเมอืงเหนอื

มีอิทธิปฏิหาริย์แสดงฤทธ์ิได้ และได้แสดงอภินิหารล่องลอยตาม
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แม่น�า้มาจากทศิเหนอื องค์พีใ่หญ่ได้แสดง อทิธปิาฏหิารย์ิไปลอยอยู่

ในแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณสามเสน ประชาชนประมาณ สามแสน 

ช่วยกนัฉดุกไ็ม่ส�าเรจ็ แล้วล่องลอยไปผดุข้ึนทีล่�าน�า้แม่กลอง จงัหวดั

สมุทรสงคราม ประชาชน ชาวประมงอาราธนาขึ้นประดิษฐานอยู่ที่

วดับ้านแหลม เรียกว่า “หลวงพ่อวดับ้านแหลม” ทกุวนันีเ้ป็นท่ีเคารพ

นับถอืบชูากันว่าเป็นพระศักดิส์ทิธิ ์เท่าๆ กบัหลวงพ่อพทุธโสธร ส่วน

องค์สุดท้อง ล่องลอยไปผุดขึ้นท่ีวัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

และชาวบางพลีได้อัญเชิญประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีนั้นชื่อว่า 

“หลวงพ่อโต” ก็ปรากฏว่ามีผูค้นเคารพนับถอืเป็นอนัมาก พระพทุธรปู

หล่อ องค์กลางคอื “หลวงพ่อพทุธโสธร” เมือ่ลอยตามน�า้มาจากหวั

วนดังกล่าวแล้วก็มาผุดขึ้นที่ท่าน�้า หน้าวัดโสธร กล่าวว่าประชาชน

จ�านวนมากท�าการฉุดลากขึ้นไม่ส�าเร็จ แต่ได้มีอาจารย์ผู้หนึ่งมีความรู้

ทางไสยศาสตร์ท�าพธิต้ัีงศาลเพยีงตาบวงสรวง แล้วเอาด้ายสายสิญจน์

คล้อง กับพระหัตถ์หลวงพ่อพุทธโสธรอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง น�าไป

ประดิษฐานในวหิารส�าเรจ็ตามความประสงค์แล้วกจ็ดัให้มกีารสมโภช

และให้นามหลวงพ่อว่า“พระพุทธโสธร”หรือ“หลวงพ่อพุทธโสธร” 

พระพุทธโสธร หรือที่ภาษาสามัญเรียกว่า หลวงพ่อโสธร

 เมอืงแปดริว้หรือจงัหวัดฉะเชงิเทรามีพระศักดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืง 

คือ หลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดโสธรวราราม

วรวิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นที่เลื่องลือทั่วไป 

และมีสิ่งที่รับรู้ตรงกันว่าท่ีโบสถ์แห่งน้ีมีการร�าถวายองค์หลวงพ่อ

พุทธโสธร การร�าถวายนี้มีมานานหลายทศวรรษ โดยจุดมุ่งหมาย

หลักในการร�าก็คือ ร�าเพื่อแก้สินบนต่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธรหรือ

เพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อผู้ถวาย การร�าถวายแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

คอื ถวายเป็นละครเล่นจัดแสดงเป็นเรือ่งเป็นราว (ละครชาตร)ี และ 

ถวายเป็นละครร�า (ร�าแก้บน) โดยแสดงเป็นชดุระบ�า หรือร�าเบด็เตล็ด 

เป็นชุดสั้นๆ ที่เรียกว่าส�ารับ ปัจจุบันด้วยวิกฤติแห่งภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองท้องถิ่น ท�าให้ละครชาตรีแก้บนเมืองแปดริ้ว

เหลือเพียง คณะเดียวเท่านั้นที่รับแสดงเพื่อแก้สินบนอยู่ในโบสถ์

ชั่วคราวของวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 ศลิปะการแสดงละครชาตร ีมพีฒันาการแรกเริม่มาจากการ

รวมตวัของกลุม่ชาวบ้านทีต้่องการร�าถวายองค์พระพทุธรปูองค์หนึง่

นัน้คอื “หลวงพ่อพุทธโสธร” เป็นการบชูาเมือ่ครัง้ท่ีชาวบ้านร่วมกัน

น�า พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาจากแม่น�้าบางปะกง ซึ่งในระยะแรกนั้น

เกดิการก่อตัง้เป็นคณะละครชาตรข้ึีนมา คอื คณะพรพทิกัษ์ลกูโสธร 

คณะรวมไทยบันเทิง และคณะ ร.รัตนศิลป์ ซึ่ง “คณะพรพิทักษ์ลูก

โสธร” นั้นเป็นคณะละครชาตรีแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีฝีมือดี

และเป็นทีย่อมรบั เป็นทีน่ยิมของคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนคณะ

อื่นๆ คือ คณะปราณีเพชรโสธร และคณะประจวบเจริญศิลป์ ก่อตั้ง

ขึ้นมาภายหลัง ทั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนท่าร�าถวายมือ      

แก้บน บชูาหลวงพ่อพทุธโสธร จากคณะพรพทิกัษ์ลกูโสธร คณะแรก

และเป็นต้นแบบของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ยงัคงรกัษารปูแบบดัง้เดมิ

ไว้อยู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

 “คณะพรพทิกัษ์ลกูโสธร” เริม่จากการก่อตัง้ของ นางจ�าลอง 

ดารา (ผู้ก่อต้ังคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร) ซ่ึงท่านได้รับการถ่ายทอดท่าร�า 

การแสดงละครชาตรีจากหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ และหม่อม

พร้อม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งท่านทั้งสองได้มาฝึกสอนการละคร

และดนตรีอยู่ในวังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมทีผู้ท่ีจะ

ฝึกหัดละครได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเท่าน้ัน 

นางจ�าลองได้มีโอกาสช่วยเหลืองานอยู่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทราแต่เดิม อยู่แล้ว จึงได้มีโอกาสที่ได้รับการฝึกฝนท่าร�า 

บทร้อง ดนตรีและการแสดงละครชาตรีจากหม่อมครูทั้งสองท่าน 

หม่อมหลวงต่วนศรแีละหม่อมพร้อม ได้มาฝึกสอนการละครท่ีจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ในยุคสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ให้กับบุคคลที่สนใจ และมี

ความตั้งใจที่จะร�าละครในวังจวนผู้ว่าฯ เพราะต้องอาศัยความตั้งใจ 

ความอดทน ความพยายามเรยีนรู้ ในการฝึกหดัการร�า การร้อง การ

แสดงละครชาตรี เพราะท้ายสุดของการเรียนจะมีการสอบวัดความรู้

ทางนาฏศิลป์และดนตรี จากที่ได้เรียนกับหม่อมอาจารย์ทั้งสองไป

แล้ว โดยจะมกีารทดสอบปฏิบตัแิละทดสอบปากเปล่า ซึง่นางจ�าลอง

ได้ผ่านบททดสอบนีแ้ละได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นเครือ่งยนืยนัทีแ่สดงว่า

มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์เพียงพอท่ีจะแสดง

ได้แล้ว และสามารถรับแสดง จัดตั้งคณะละครได้ หลังจากที่นาง

จ�าลองผ่านการทดสอบแล้วก็ได้น�าส่ิงที่ได้เรียนรู้จากหม่อมอาจารย์      

ทั้งสองไปถ่ายทอดท่าร�าการแสดงละครชาตรี ถ่ายทอดฝึกสอน

กระบวนการร�า รูปแบบการแสดงละครชาตรี บทร้อง ดนตรีให้แก่

บุตรหลานของท่านและได้รวบรวมจัดตั้งคณะและตั้งชื่อคณะว่า  

พรพิทักษ์ลูกโสธร ได้ฝึกซ้อมจนสมาชิกในคณะมีความช�านาญใน

ด้านการร�าและการแสดงละครชาตรี มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของ

คนในสมัยนั้น ซึ่งคณะพรพิทักษ์ลูกโสธรจะแสดงอยู่โรง 1 ในการ

แก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร ถ้าใครมากราบไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรแล้ว

ต้องการหาละครแก้บน ก็จะนิยมหาคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร แก้บน

เป็นอันดับต้นๆ ในยุคสมัยนั้น เพราะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ในปี พ.ศ. 2525 นางจ�าลอง ดารา ได้เสียชีวิตลงด้วยความชราภาพ 

แต่การแสดงละครชาตรีแก้บนก็ยังคงต้องด�าเนินต่อไป โดยมี 

นางลัดดา ดารา บุตรสาวของนางจ�าลอง ดารา เป็นผู้สืบทอดคณะ

พรพิทักษ์ลูกโสธรต่อมา การแสดงละครชาตรีแก้บนยังคงมีผู้คนมา

ว่าจ้างอยู่เสมอ และหลังจากนั้นนางลัดดา ดารา ก็ได้สมรสกับนาย

ดาบสนทิ เรืองฤทธิ ์และได้มบีตุรชือ่ นางเครอืวลัย์ เรอืงฤทธิ ์(หวัหน้า

คณะพรพิทักษ์ลูกโสธรในปัจจุบัน) และนางเกตุพัณณี เรืองฤทธิ์ 

(บุตรคนที่ 4) และได้ถ่ายทอดท่าร�าการแสดงละครชาตรี กลวิธีการ

แสดงละครสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่ง

นางลดัดา ดารา ได้เสยีชีวติลงในปี พ.ศ. 2535 นางเครอืวลัย์ เรอืงฤทธิ์ 
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จึงได้รับการสืบทอดเป็นเจ้าของคณะ พรพิทักษ์ลูกโสธรในล�าดับ 

ต่อมา ทั้งนี้นางเครือวัลย์ เรืองฤทธิ์ ยังทันที่ได้รับการถ่ายทอดท่าร�า 

การแสดงละครชาตรี ละครร�าต่างๆ จากยายและแม่ ในสมัยที่ตน

เป็นเด็กและสืบทอดเป็นเจ้าของคณะพรพิทักษ์ลูกโสธรจนถึง 

ทุกวันนี้

 นางเครือวัลย์ เรืองฤทธิ์ เจ้าของคณะพรพิทักษ์ ลูกโสธร 

ในปัจจุบัน อายุ 65 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 489 ถนน เทพคุณากร 

ซอย 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สมรสกับนายบุญธรรม  

บริบูรณางกูล ลูกเจ้าของคณะปี่พาทย์ในวัดโสธร และได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น นางเครอืวลัย์ บรบิรูณางกูล มญีาตพิีน้่องทางสายเลอืดทัง้หมด 

8 คน คือ 

 1.  นางเครือวัลย์   เรืองฤทธิ์ 

 2.  นางลาวัลย์  เรืองฤทธิ์         

 3.  นายเกรียงไกร  เรืองฤทธิ์  

 4.  นางเกตุพัณณี เรืองฤทธิ์  

 5.  นายฉัตรชัย  เรืองฤทธิ์  

 6. นายชัยพร  เรืองฤทธิ์ 

 7.  นายอารักษ์  เรืองฤทธิ์        

 8.  นายปัญญา  เรืองฤทธิ์ 

 ซึง่ในเครอืญาตไิด้มผีูท้ีเ่ป็นละครชาตรด้ีวยทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

จากมารดาและคุณยายด้วยกัน คือน้องคนที่ 4 นางเกตุพัณณี  

เรืองฤทธิ์ ได้สมรสกับ นายปุณวรุตม์ ดอกไม้ มีบุตรสาวชื่อนางสาว

พราวนภสั เรอืงฤทธิ ์ซึง่ในการศกึษาครัง้นีน้างเครอืวลัย์ บรบิรูณางกลู 

ยังสามารถจดจ�าประวัติความเป็นมา ท่าร�า และบทร้องต่างๆ ได้ดี 

และสามารถถ่ายทอดต่อให้ลกูหลานได้ช่วยกนัอนรุกัษ์สบืทอดไว้ได้ 

แต่อาจจะลกุนัง่ไม่ได้นานเนือ่งจากมปัีญหาสขุภาพท่ีเข่าและกระดกู 

เพราะมอีายมุากแล้ว แต่ยงัคงสามารถบอกท่าร�าท่ีได้รบัการถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษได ้และมีการจดจ�าท่ีดี  ท้ัง น้ีในการศึกษา 

กระบวนท่าร�าถวายมอืแก้บน บชูาหลวงพ่อพทุธโสธร ผูว้จิยัได้ศึกษา

กระบวนท่าร�าในบางส่วนจากนางสาวพราวนภัส เรืองฤทธิ์ ผู้ได้รับ

การสืบทอดท่าร�าถวายมือบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร และเป็น 

หลานสาวของ นางเครือวัลย์ บริบูรณางกูล โดยมีนางเครือวัลย์  

บริบูรณางกูล น่ังให้ค�าแนะน�าและบอก ท่าร�า และร้องเพลงอยู่ 

ด้านข้าง เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพ ท�าให้นั่งคุกเข่าไม่ได้นาน  

แต่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติท่าร�าให้ดูเป็นแบบอย่างในท่าร�าที่สามารถ 

ยืนร�าได้ 

 2.  ศึกษากระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธ

โสธร

 ในการแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร จากคณะพรพทิกัษ์ลูกโสธร 

พบว่ามรีปูแบบข้ันตอนในการแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร คอื มขีัน้ตอน 

พิธีกรรม และการแสดงเริ่มจาก ภาคเช้ามีพิธีกรรมและการแสดง

ละคร โดยเริ่มจากตั้งก�านลบูชาครู การบรรเลงโหมโรง เบิกโรงด้วย

การร�าถวายมือบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุด

และขาดไม่ได้ จากนั้นเริ่มการแสดงละครชาตรี และพิธีลาเครื่อง

สังเวยก่อนเวลา 12.00 น. จากนั้นภาคบ่าย เป็นการแสดงละครต่อ

จากภาคเช้า และพิธีลาโรง ที่จบลงด้วยการที่หัวหน้าคณะกล่าว

ขอบคุณและอวยพรเจ้าภาพ ทัง้นีผู้้วจิยัตัง้ใจทีจ่ะศึกษาในส่วนท่าร�า

ถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรจากคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร    

ซ่ึงการร�าถวายมือน้ันอยู่ในขั้นตอนหน่ึงของการแก้บนหลวงพ่อ 

พทุธโสธรทีส่�าคญัและขาดไม่ได้ โดยเนือ้ร้อง ท�านอง และท่าร�า ได้รบั

การถ่ายทอดจากหม่อมหลวงต่วนศร ีและหม่อมพร้อมทีไ่ด้ถ่ายทอด

ไว้ให้คนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะ เพราะเนื้อร้องและท่าร�า

ถวายมอืแก้บน เป็นการกล่าวถงึการแก้บนแด่หลวงพ่อพทุธโสธรโดย

เฉพาะไม่เหมือนที่ใดๆ จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งนี้คณะ 

พรพิทักษ์ลูกโสธร คณะแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงรูปแบบ 

ขั้นตอนและท่าร�าที่ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมอาจารย์ทั้งสองไว้

อยู่ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งใจที่จะศึกษา ท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อ

พุทธโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและบันทึกเป็นเอกสารทาง

วิชาการในการร�าถวายมือแก้บนแบบดั้งเดิมที่หม่อมหลวงต่วนศรี 

และหม่อมพร้อม ได้มาถ่ายทอดท่าร�าไว้ให้ และเพื่อใช้สืบค้นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร โดยเฉพาะเรื่องการร�า

ถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ทั้งน้ีจะได้ท�าการศึกษา 

ท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ดังต่อไปนี้

  2.1 บทร้องและท�านองเพลง ร�าถวายมือแก้บนบูชา

หลวงพ่อพุทธโสธร 

  ในส่วนของเนือ้ร้องและท�านอง เป็นการกล่าวถงึ การร�า

แก้บนบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรโดยเฉพาะ เพื่อถวายและให้สินบนท่ี

ได้บนหลวงพ่อพุทธโสธรไว้ ให้ขาดสินบนต่อกัน ซึ่งเป็นบทร�าถวาย

มือที่หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ และหม่อมพร้อม ปาลกะวงศ์ ณ 

อยธุยา ได้ประพนัธ์และถ่ายทอดท่าร�าไว้ให้ ซึง่มคี�าร้อง และท�านอง

ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1  นางเครือวัลย์ บริบูรณางกูล “ป้าแป๊ว” (เจ้าของคณะพรพิทักษ ์

  ลูกโสธรในปัจจุบัน วัย 65 ปี) 

ที่มา : ปภัสสร เจริญพิสัยสุข
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“ร�าถวายมือ บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร”

ค�าร้อง :  หม่อมพร้อม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

  หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ

   - ท�านองเพลง สร้อยสน -

   ที่เขาได้บนบานพระผ่านเกล้า 

 พวกข้าเหล่าถ้วนหน้ามาร�าถวาย             

 แด่หลวงพ่อโสธรประเสริฐเลิศกระไร  

 ท่านช่วยให้ส�าเร็จทุกข์สุขสบาย

    เชิญเสด็จชมเหล่าพวกสาวสันต์  

 ต่างชูกรอภิวันท์หันขยาย

 ต่างคนร�าเรียงเข้าเคียงกาย   

 สินบนถวายวันนี้เป็นศรีเอย

   เมื่อเขาบนหลวงพ่อไว้เมื่อวันนั้น  

 ให้ขาดกันวันนี้หลวงพ่อนา

 ให้สินบนเขาขาดกันตามบัญชา  

 แต่วันนี้ท่านที่หาจงส�าราญ

   - เพลงช้า เพลงเร็ว –

   - ปี่พาทย์ท�าเพลงเร็ว-ลา –

 2.2  ท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร

1. 

เนื้อร้อง : ร้องเพลงสร้อยสน

2.

เนื้อร้อง : ที่เขาได้

3. 

เนื้อร้อง : บนบานเอื้อน…

4. 

เนื้อร้อง : พระผ่านเกล้า

5. 

เนื้อร้อง : พวกข้าเหล่า

6. 

เนื้อร้อง : ถ้วนหน้าเอื้อน….
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7. 

เนื้อร้อง : มาร�าถวาย….ดนตรีท�านองเพลง…

8. 

 

เนื้อร้อง : ดนตรีรับ….

9. 

เนื้อร้อง : เอื้อน…

10. 

เนื้อร้อง : แด่หลวงพ่อ โสธรประเสริฐ เอื้อน…

11. 

เนื้อร้อง : เลิศกระไร

12. 

เนื้อร้อง : ท่านช่วยให้ส�าเร็จทุกข์เอื้อน….
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13. 

เนื้อร้อง : สุขสบาย….ดนตรีท�านองเพลง…

14. 

เนื้อร้อง : ดนตรีรับ….

15.

เนื้อร้อง : เอื้อน…

16. 

เนื้อร้อง : เชิญเสด็จ

17. 

เนื้อร้อง : ชมเหล่าเอื้อน….

18. 

เนื้อร้อง : พวกสาวสันต์

19. 

เนื้อร้อง : ต่างชูกรเอื้อน…

20.

เนื้อร้อง : อภิวันท์เอื้อน….
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21. 

เนื้อร้อง : หันขยายดนตรีท�านองเพลง…

22.

เนื้อร้อง : ดนตรีรับ….

23. 

เนื้อร้อง : เอื้อน…

24. 

เนื้อร้อง : ต่างคน

25. 

เนื้อร้อง : ร�าเรียงเอื้อน….

26. 

เนื้อร้อง : เข้าเคียงกาย

27. 

เนื้อร้อง : สินบนถวาย
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28.

เนื้อร้อง : วันนี้เอื้อน…

29. 

เนื้อร้อง : เป็นศรีเอยดนตรีท�านองเพลง…

30.

เนื้อร้อง : ดนตรีรับ….

31. 

เนื้อร้อง : เอื้อน…

32.

เนื้อร้อง : เมื่อเขาบน หลวงพ่อไว้เอื้อน….

33. 

เนื้อร้อง : เมื่อวันนั้น

34. 

เนื้อร้อง : ให้ขาดกันเอื้อน…
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35.

เนื้อร้อง : วันนี้เอื้อน…

36. 

เนื้อร้อง : หลวงพ่อนาดนตรีท�านองเพลง…

37. 

เนื้อร้อง : ดนตรีรับ….

38. 

เนื้อร้อง : เอื้อน…

39. 

เนื้อร้อง : ให้สินบน

40. 

เนื้อร้อง : เขาขาดกันเอื้อน…

41. 

เนื้อร้อง : ตามบัญชา



61Journal of Rajanagarindra January - June  2019

42. 

เนื้อร้อง : แต่วันนี้

43. 

เนื้อร้อง : ท่านที่หาเอื้อน…

44. 

เนื้อร้อง : จงส�าราญ ดนตรีท�านองเพลง…

 จบเพลงร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซ่ึงมี

กระบวนท่าร�าทั้งหมด 44 ท่าร�า มีการใช้นาฏยศัพท์ในส่วนมือ 

ส่วนศีรษะ และล�าตัวเป็นส่วนใหญ่ เป็นการร�าตีบทตามค�าร้องใน

การร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรจะแต่งกายยืนเครื่อง

พระ-นาง เครื่องดนตรีท่ีใช้เป็นวงปี่พาทย์สามัญ ท้ังน้ี ในการร�า 

ถวายมือ บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญลักษณ์

ทีใ่ช้เป็นสือ่กลางระหว่างปัจเจกบคุคล ผูท้ีม่คีวามศรทัธาในหลวงพ่อ

พุทธโสธร ซึ่งถือเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ�านวยพรให้สัมฤทธิ์

ผลดังปรารถนา

อภิปรายผล
 จากการศึกษาพบว่า วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธร อันเป็น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงมีประชาชนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก 

รวมถงึการบนบานศาลกล่าวขอพรกราบไหว้เป็นประจ�าด้วยดอกไม้ 

ธูปเทียน เครื่องสังเวยต่างๆ และละครชาตรีแก้บนหรือละครร�า  

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธโสธรจึงท�าให้ผู้คนเลื่อมใส

ศรัทธาในอภินิหารของหลวงพ่อพุทธโสธร มักจะมากราบไหว้หลวง

พ่อพทุธโสธรและบนบานขอสิง่ทีต่นปรารถนา เมือ่สมปรารถนาแล้ว

กม็าแก้บนด้วยการปิดทอง หาละครมาร�า แก้บนร�าถวาย และถวาย

สิ่งของ เช่น ผลไม้ ไก่ หมู ไข่ต้ม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง มรกต ไพรศรี. 

(2556). ศึกษาเรื่อง การแก้บนหลวงพ่อวัดไร่ขิง พบว่า การขอพร 

บนบานส่ิงศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของพุทธศาสนิกชน 

สิ่งใดที่มนุษย์ ไม่ประสบความส�าเร็จ ก็จะนิยมขอพรอธิษฐานให้สิ่ง

ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ดลบนัดาลพรให้เกดิกับตน การบนบานศาลกล่าว 

คอื การอ้อนวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้ช่วยโดยให้ค�ามัน่และจะถวายสิง่ของ

ต่างๆ เป็นการตอบแทนหรือท�าตามที่ให้สัญญาไว้ถ้าหากส�าเร็จผล

จริงโดยส่วนใหญ่มักจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่ง

เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ในการวิจัยคร้ังน้ีได้

ศึกษากระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร จาก

คณะพรพทิกัษ์ลูกโสธร เนือ่งจากเป็นคณะแรกในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

รปูแบบท่าร�ายงัคงความเป็นดัง้เดมิทีไ่ด้รบัถ่ายทอดจากหม่อมหลวง

ต่วนศรี วรวรรณ และหม่อมพร้อม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูละคร

จากในวังที่มีฝีมือ และมีความรู้จริงทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี  

ในยุคสมัยปลายรัชกาลที ่5 ในส่วนของการแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร 

จากคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร พบว่ามีกระบวนท่าร�าถวายมือแก้บน 

บูชาหลวงพ่อพุทธโสธรทั้งหมด 44 ท่าร�า ในการร�าถวายมือแก้บน 

บชูาหลวงพ่อพทุธโสธร ผู้แสดงจะแต่งกายยนืเครือ่งพระ-นาง เครือ่ง

ดนตรีที่ใช้เป็นวงปี่พาทย์สามัญ จะเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า หรือวง

ปี่พาทย์เครื่องคู่ หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ก็ได้ รูปแบบขั้นตอนใน

การแก้บนหลวงพ่อพทุธโสธร คอื มขีัน้ตอน พธีิกรรม และการแสดง

เริม่จากภาคเช้า มพีธิกีรรมและการแสดงละคร โดยเริม่จากต้ังก�านล

บูชาครู การบรรเลงโหมโรง เบิกโรงด้วยการร�าถวายมือบูชาหลวง

พ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดและขาดไม่ได้ จากนั้นเริ่ม

การแสดงละครชาตรี และพิธีลาเครื่องสังเวยก่อนเวลา 12.00 น. 

จากนั้น ภาคบ่าย เป็นการแสดงละครต่อจากภาคเช้า และพิธีลาโรง       

ที่จบลงด้วยการที่หัวหน้าคณะกล่าวขอบคุณและอวยพรเจ้าภาพ

 การร�าถวายมือจึงเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ได้มา

บนบานไว้ต่อหลวงพ่อพทุธโสธรได้แก้บนและให้สนิบนขาด เนือ่งจาก

ได้สุขสมหวงัตามทีป่รารถนาแล้ว รปูแบบของท่าร�าและบทร้อง เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของค�าร้อง ท่าร�า
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เป็นการกล่าวถึงการแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธรโดยเฉพาะ ไม่เหมือน

ที่ใดๆ เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ไทยได้จรรโลงไว้ในสังคมไทยแบบยั่งยืน ไม่ให้สูญหายไป เป็นการ

อนรุกัษ์ภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของบรรพชนท้องถ่ินให้คงอยูต่่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการศึกษาละครชาตรีแก้บนของคณะอื่นๆ ในจังหวัด

ฉะเชงิเทราทีย่งัคงเหลอือยู ่เพือ่เป็นการเปรยีบเทยีบในเรือ่งของการ

แสดง วิธีการแสดง การบริหารจัดการ เป็นต้น ได้มีการเก็บข้อมูล

จากคณะละครชาตรแีก้บนคณะอืน่ๆ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่เป็น

แนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2547). แนะน�าจังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา :  

 ส�านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

พ.สุวรรณ (นามแฝง). (2548). ประวัติและคาถาพระพุทธโสธร  

 (หลวงพ่อพุทธโสธร). กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์แสงดาว.

มรกต ไพรศรี. (2556). การร�าแก้บนหลวงพ่อวัดไร่ขิง จังหวัด 

 นครปฐม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวัฒนธรรมและการพัฒนา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2553). นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5. กรุงเทพมหานคร :  

 ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

บุคลานุกรม
เกตุพัณณี เรืองฤทธิ์. (สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2560).  

 นักแสดงคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร (น้องสาวของนาง 

 เครือวัลย์ บริบูรณางกูล หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร).  

 สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1.

เกตุพัณณี เรืองฤทธิ์. (สัมภาษณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2561). นักแสดง 

 คณะพรพิทักษ์ลูกโสธร (น้องสาวของนางเครือวัลย์  

 บริบูรณางกูล หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร). สัมภาษณ์  

 ครั้งที่ 2.

เครือวัลย์ บริบูรณางกูล. (สัมภาษณ์วันที่ 15 เมษายน 2559). 

 หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1.

เครือวัลย์ บริบูรณางกูล. (สัมภาษณ์วันท่ี 15 ตุลาคม 2559. 

 หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2.

เครือวัลย์ บริบูรณางกูล. (สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2560).  

 หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3.

เครือวัลย์ บริบูรณางกูล. (สัมภาษณ์วันท่ี 7 ตุลาคม 2561). 

 หัวหน้าคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 4.

พราวนภสั เรืองฤทธิ.์ (สมัภาษณ์วนัที ่15 เมษายน 2559). นกัแสดง 

 ละครคณะพรพทัิกษ์ลกูโสธรในปัจจบุนัทีไ่ด้รบัการสบืทอด 

 มาจากนางเครือวลัย์ บรบูิรณางกลู หวัหน้าคณะพรพทัิกษ์ 

 ลูกโสธร และคุณแม่ (นางเกตุพัณณี เรืองฤทธิ์) นักแสดง 

 ในคณะพรพิทักษ์ ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 

พราวนภัส เรืองฤทธิ์. (สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2560). นักแสดง 

 ละครคณะพรพทิกัษ์ลกูโสธรในปัจจบุนัทีไ่ด้รบัการสบืทอด 

 มาจากนางเครอืวลัย์ บรบูิรณางกลู หวัหน้าคณะพรพทัิกษ์ 

 ลูกโสธร และคุณแม่ (นางเกตุพัณณี เรืองฤทธิ์) นักแสดง 

 ในคณะพรพิทักษ์ ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

พราวนภัส เรืองฤทธิ์. (สัมภาษณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2561). นักแสดง 

 ละครคณะพรพทิกัษ์ลกูโสธรในปัจจบุนั ท่ีได้รบัการสบืทอด 

 มาจากนางเครือวลัย์ บรบูิรณางกลู หวัหน้าคณะพรพทัิกษ์ 

 ลูกโสธร และคุณแม่ (นางเกตุพัณณี เรืองฤทธิ์) นักแสดง 

 ในคณะพรพิทักษ์ ลูกโสธร. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

วริะสทิธิ ์สขุสมชติ. (สมัภาษณ์วนัที ่10 พฤษภาคม 2561). อาจารย์ 

 ประจ�าสาขาวชิานาฏดุรยิางคศลิป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1


