ขบวนแห่ โรงเรียนดัดดรุณี
ชื่อขบวน “แม่น้าบางปะกงหล่อเลี้ยงชีวี แสงธรรมทองส่องนที ๒๕๒ ปี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”
ชื่อการแสดง “แม่น้าบางปะกง แสงธรรมทองส่องนที ๒๕๒ ปี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”
เนื้อหาขบวน
ขบวนโรงเรียนดัดดรุณี ธีม (Theme) คือ “แม่น้าบางปะกง” สายน้้าที่หล่อเลี้ยงชีวิต
ของชาวแปดริ้ว และเป็นแม่น้าศักดิ์สิ ทธิ์ ที่พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร ตามต้านาน
เล่าว่าในปี พุทธศักราช ๒๓๑๓ ได้ลอยทวนน้้า ผ่ านสถานที่ส้าคัญหลายที่ และสาธุชนได้อัญเชิญ
หลวงพ่อโสธรขึ้นประดิษฐาน ณ วัดหงษ์ หรือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ในปัจจุบัน
ขบวนประกอบด้วยขบวนย่อยจ้านวน ๔ ขบวน ดังนี้
ขบวนย่อยที่ ๑ โยธวาทิตตระการตา ประกอบด้วย ผู้เชิญป้ายโรงเรียน
ป้ายชื่อขบวนใหญ่ “แม่น้าบางปะกงหล่อเลี้ยงชีวี แสงธรรมทองส่องนที ๒๕๒ ปี อัญเชิญ
หลวงพ่อโสธร” วงโยธวาทิตและขบวนตีธง (Colour Guard) เพลงเด่นในขบวนนี้ คือ
เพลงไทยลูกทุ่ง “เพลงรักจางที่บางปะกง”
ขบวนย่อยที่ ๒ รอยอารยธรรมลุ่มน้้าบางปะกง ประกอบด้วย ขบวนรถ
ตกแต่งเป็นปราสาทสด๊กก๊อกธมของกัมพูชา สืบเนื่องจากจารึกของขอม ราวพุทธศตวรรษที่
๑๗ – ๑๘ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร เช่น ชื่อแม่น้าบางปะกง มาจากภาษาเขมร
คือ บ็อกกอง ค้าว่า ฉะเชิงเทรา มาจากค้าว่า "สตรึงเตรง" หรือ "ฉทรึงเทรา" มีนางอัปสร
๗ คน ร่ายร้าบนรถ โดยติดตั้งเครื่องเสียงบนรถ

ขบวนย่อยที่ ๓ สายน้้าหล่อเลี้ยง ด้ารงสรรพชีวิต สื่อถึง แม่น้าบางปะกง
ที่นอกจากเป็นแหล่งอาหาร เป็นสายน้้าหลักที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนเป็นที่มาของการแล่ปลาช่อน
ได้ถึงแปดริ้ว จนเป็นนาม “แปดริ้ว” หรือจังหวัดฉะเชิงเทรา และแม่น้าบางปะกง ยังหล่อเลี้ยง
สรรพชีวิต เรือกสวน ไร่นา ก่อเกิดวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้า ฯลฯ ให้วัฒนาถาวรตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ขบวนประกอบด้วยรูปแบบ สถานที่ และวิถีชีวิ ตริมแม่น้าบางปะกง
เปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เป็นขบวนเดิน
ขบวนย่อยที่ ๔ ๒๕๒ ปี อัญเชิญพระศักดิ์ สิทธิ์หลวงพ่อโสธร ในปี
พุทธศักราช ๒๓๑๓ ตามต้านาน ขึ้น ๑๔ ค่้า เดือน ๕ พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร
แสดงบุ ญญาภินิ ห ารลอยทวนน้้ าแม่น้ าบางปะกง สาธุช นได้อัญ เชิญหลวงพ่ อโสธรขึ้ น
ประดิษฐาน ณ วัดหงษ์ ในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือวัดโสธรวรารามวรวิหาร ขบวนได้อัญเชิญ
องค์หลวงพ่อจ้าลองพร้อมสาธุชน ชาวบ้านต่าง ๆ ที่ร่วมเหตุการณ์ เปรียบได้ว่า แม่น้าบางปะกง
นอกจากเป็นแม่น้าที่หล่อเลี้ยงชีวีแล้ว ยังเป็นสายน้้าแห่งธรรม ที่หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูป
ที่ศักดิส์ ิทธิ์ได้ล่องลอยในสายน้้า นับเป็นแม่น้าที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลคู่บุญญาภินิหารของ
หลวงพ่อโสธร ขบวนประกอบด้วย ผู้อัญเชิญพานดอกบัวสด ถวายบูชาหลวงพ่อโสธร ขบวนเสลี่ยง
อัญเชิญองค์จ้าลองหลวงพ่อโสธร แกะสลักด้วยโฟมและดินญี่ปุ่น หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว
ฐานกว้าง ๒๖ นิ้ว ความสูงจากฐานถึงเศียร ๓๖ นิ้ว ผู้อัญเชิญแต่งกายทหารโบราณ อ้างอิง
ตามการแต่งกายพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่ น้าบางปะกง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี
นอกจากนี้ ขบวนย่อยที่ ๔ ยังประกอบด้วย วงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary)
วงบิ๊กแบนด์ (Big Bands) วงกลองยาว และวงดนตรีไทย ติดตามด้วยรถเครื่องเสียง จ้านวน
๑ คัน ในระหว่างเคลื่อนขบวนจะบรรเลงดนตรีและขับร้องประกอบ เป็นบทเพลงสมัยนิยม

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
การแสดงชุด “แม่น้าบางปะกง แสงธรรมทองส่องนที 252 ปี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”

ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ้าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เนื้อหาการแสดง
การแสดงเป็นรูปแบบละครเพลง (Musical) ดนตรีที่ประกอบการแสดง ได้แก่
วงโยธวาทิต และวงดนตรีร่ว มสมัย (Contemporary) ประกอบด้ว ยวงบิ๊กแบนด์ (Big
Bands) วงกลองยาว และวงดนตรีไทย การแสดงมี ๓ องก์ คือ ใต้ร่มพุทธบารมีหลวงพ่อโสธรระบ้านางอัปสรงามตระการ - สืบสานประเพณีล้าค่า มีรายละเอียด ดังนี้
องก์ที่ ๑ ใต้ร่มพุทธบารมีหลวงพ่อโสธร
เป็นการแสดงเชิญธงประจ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผืนธงสีแดง เป็นรูปพระอุโบสถ
วัดโสธรวรารามวรวิหารหลังใหม่ ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส้าคัญ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้านานเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ลอยทวนน้้า
มาขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวเมืองและสาธุชนทั้งในและต่างประเทศ เคารพ เลื่อมใสบูชา
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ บันดาลให้ดิน น้้า ชีวิตอุดมสมบูรณ์ และมีความสุขสงบ ด้านล่างรูปพระอุโบสถ
มีตราครุฑและชื่อจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ด้านล่างสุด
การแสดงสื่อถึงพุทธบารมีของหลวงพ่อโสธร ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสาธุชนทั่วไป เป็นศรีเมืองที่ปัดเป่าทุกข์ บันดาลสุข มาอย่างยาวนานกว่า ๒๕๒ ปี
บรรเลงประกอบการแสดงโดยวงโยธวาทิ ต จ้ า นวน ๔๖ คน และผู้ เ ชิ ญ ธง
ตราจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน ๑๒ คน
การเชื่อมต่อการแสดงใช้การขับร้องเพลงแทนบทพูดของพิธีกร
องก์ที่ ๒ ระบ้านางอัปสรงามตระการ
เป็ น การร่ า ยร้ า ของนางอั ป สร มี บ ทบรรยายเป็ น ภาษาเขมร โดยโรงเรี ย น
ได้ น้ า ชาวกั ม พู ช ามาบั น ทึ ก เสี ย งบรรยาย เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งของส้ า เนี ย งภาษา และ
แปลบทบรรยายเป็นภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อของแม่น้าบางปะกงที่ มาจากภาษา
เขมร คือ “บ็อกกอง” ค้าว่า ฉะเชิงเทรา มาจากค้าว่า "สตรึงเตรง" หรือ "ฉทรึงเทรา"

การแสดงสื่อถึงอารยธรรมเขมรที่เมืองแปดริ้วได้รับในอดีต ท่าร้าและดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงมาจาก เพลงศรีวิชัยสิงห์ การแต่งกายตามแบบฉบับของเขมร โดยใช้
ชุดสีชมพูซึ่งเป็นสีประจ้าโรงเรียนดัดดรุณี
ใช้ซาวด์ดนตรีประกอบการแสดง เนื่องจากต้องการรักษาความถูกต้องของบท
เพลงตามต้นฉบับ
การเชื่อมต่อการแสดงใช้การขับร้องเพลงแทนบทพูดของพิธีกร
องก์ที่ ๓ สืบสานประเพณีล้าค่า
เป็นการแสดงจ้าลองเหตุการณ์หลวงพ่อโสธรลอยทวนน้้า และพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ขึ้นประดิษฐาน ณ วัดหงษ์ในอดีต
การแสดงสื่อถึง ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรที่ลอยทวนแม่น้าบางปะกง
ตามต้านาน ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๓ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่้า เดือน ๕ พระพุทธโสธรหรือ
หลวงพ่อโสธร แสดงบุญญาภินิหารลอยทวนน้้าแม่น้าบางปะกง สาธุชนได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ขึ้นประดิษฐาน ณ วัดหงษ์ ในอดีต โดยใช้สายสิญจน์คล้องหัตถ์หลวงพ่อโสธรอัญเชิญขึ้นฝั่ง
เมื่ออัญเชิญส้าเร็จแล้วชาวบ้านต่างปิติ ยินดี จัดขบวนร้ากลองยาวน้าขบวนอัญเชิญหลวงพ่อ
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดหงษ์ ในอดีต จวบจนถึงปัจจุบัน สาธุชนทั้งไกลใกล้ได้บนบาน
ขอพรหลวงพ่อ และได้รับพรสัมฤทธิ์ดลบันดาลตามที่ประสงค์ ยังความสุขสงบ ร่มเย็น
แก่ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธุชนทั่วไป นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นเวลา
๒๕๒ ปี
การบรรเลงดนตรีเป็นวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) ประกอบด้วยวงบิ๊กแบนด์
(Big Bands) วงกลองยาว และวงดนตรีไทย เพลงประกอบการแสดง ชื่อเพลง “อัญเชิญ
หลวงพ่อโสธร” ประพันธ์ค้าร้อง ท้านอง เรียบเรียงเสียงประสาน ประดิษฐ์ท่าร้าขึ้นใหม่
รวมทั้งการแกะสลักรูปลอยองค์หลวงพ่อโสธรด้วยโฟมและดินญี่ปุ่น หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว
ฐานกว้าง ๒๖ นิ้ว ความสูงจากฐานถึงเศียร ๓๖ นิ้ว นอกจากนี้ ได้จัด ท้าอุปกรณ์
ประกอบการแสดง ให้ ส มบุ ญ ญาภิ นิ ห าร และความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องหลวงพ่ อ โสธร
พระพุทธรูปศรีเมือง “ฉะเชิงเทรา”

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
การแสดงชุด “แม่น้าบางปะกง แสงธรรมทองส่องนที ๒๕๒ ปี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”

ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ้าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คิวที่

รายการ

๑

เปิดตัวการแสดง
โดยคัลเลอร์การ์ดตีธงจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒

เพลงน้าเข้าสู่การแสดง (ร้องสด)
ค้าร้อง นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
ท้านอง นายประกาศิต บรรเทิงจิตร
ส.ต.หญิง อลิน วิชชุกรอิงครัต

๓

...ดัดดรุณี เชิญชม วิพิธทัศนา “แม่น้าบางปะกง
แสงธรรมทองส่องนที ๒๕๒ ปี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”
ระบ้านางอัปสร
- บรรยายภาษาเขมร-บรรยายภาษาไทย....จากการจารึกของขอม ราวศตวรรษที่
๑๗-๑๘ มนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้้าบางปะ
กงได้รับอิทธิพลจากเขมร ทั้งชื่อแม่น้าบางปะกง
และชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรา...

ผู้แสดง

ซาวด์
ดนตรี

อุปกรณ์

เวลา
(นาที)

คัลเลอร์ วงโยธวาทิต ธงจังหวัด
การ์ด
๑๒ ผืน
๑๒ คน
นักร้อง
วง Big
๑ คน
Band

๐.๓๐

นางร้า
๗ คน

๑.๐๐

ซาวด์
ประกอบร้า

๐.๓๐

คิวที่
๔

รายการ
ขับร้องเข้าสู่การแสดง (ร้องสด)
ค้าร้อง นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
ท้านอง นายประกาศิต บรรเทิงจิตร
ส.ต.หญิง อลิน วิชชุกรอิงครัต

๕

บางปะกงมหานที สองร้อยห้าสิบสองปีผันผ่าน
บุญญาภินิหารองค์หลวงพ่อโสธรลอยน้้า สาธุชน
คราคล่า้ น้อมอัญเชิญ
เพลง “อัญเชิญหลวงพ่อโสธร”
ค้าร้อง นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
ท้านอง นายประกาศิต บันเทิงจิตร
ส.ต.หญิง อลิน วิชชุกรอิงครัต
นายเกษมวุฒิ มังคลาด
ว่าที่ ร.ต.กอบลาภ จันมุณี
นายศิวา กองเกิด
นายนัฐวุฒิ สืบสุข
๒๕๒ ปีลุวาระ
ณ วัดหงส์ตามต้านาน
เสียงแตรสังข์ประโคมก้อง
คล้องสายสิญจน์หลวงพ่อขอบารมี
สาธุชน(ทั้ง)ไกลใกล้
พรสัมฤทธิ์ผลดลบันดาล
ศุภสมัยงานนมัสการองค์หลวงพ่อ
ขอท้าดีกายจิตพร้อมน้อมสักการ์

อัญเชิญพระพุทธโสธรประดิษฐาน
จากสายธารบางปะกงมหานที
ชนแซ่ซ้องเกษมศรี
เทพเปรมปรีดิ์สาธุการ
บนให้อยู่เย็นเป็นสุขศานติ์
ด้วยบุญญาภินิหารเนิ่นนานมา
ศรัทธาต่อพุทธคุณบุญรักษา
ถวายเป็นพุทธบูชา “หลวงพ่อโสธร”

รวม

ผู้แสดง

ซาวด์
ดนตรี

อุปกรณ์

เวลา
(นาที)

นักร้อง
๑ คน

วง Big
Band

๐.๓๐

นักร้อง
๑ คน

วง Big
Band

๓.๒๐

ขับร้อง วรรณิดา ตันตะราวงศา

๕.๕๐

อ้านวยการแสดงโดย นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนดัดดรุณี
ฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ โรงเรียนดัดดรุณี
1.
2.
3.
4.
5.

นางเกศ น้้าทิพย์
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร
นายเกษมวุฒิ มังคลาด
นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์
นายสมสกุล จันทร์โสภา

6. ว่าที่ ร.ต.กอบลาภ จันมุณี
7. นายศิวา กองเกิด
8. นายนัฐวุฒิ สืบสุข
9. นางสาวรวิวรรณ เล็กสวัสดิ์
10. นายพิทยุตม์ คูณทวี

จ้านวนผู้แสดง 1๗๕ คน ครูผู้ร่วมขบวน 26 คน รวม ๒๐๑
คน
รถตกแต่ง - คัน รถประกอบการแสดง 2 คัน รถเครือ่ งเสียง 1 คัน

