
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

หลวงพ่อพระพุทธโสธร 
 หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปส ำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประดิษฐำนอยู่                    

ในพระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบภำยในหลวงพ่อโสธร  

โดยกรมศิลปำกร พบว่ำ หลวงพ่อโสธรประกอบข้ึนจำกหินทรำยแปดช้ิน แล้วพอกปูนทับเป็นองค์ 

พุทธลักษณะ 

 หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปำงสมำธิ คือมีพระอิริยำบถนั่งขัดสมำธิรำบ พระชงฆ์ขวำทับพระชงฆ์ซ้ำย                   

พระหัตถ์ขวำทับพระหัตถ์ซ้ำยวำงซ้อนกันอยู่บนพระเพลำ มีส่วนสูง ๖ ฟุต ๗ นิ ้ว พระเพลำกว้ำง ๕ ฟุต ๖ นิ ้ว  

ปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ในพระอุโบสถหลวงวัดโสธรวรำรำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ต ำนำน 

 ต ำนำนหลวงพ่อโสธรนั้น ต ำนำนไม่ได้กล่ำวไว้ว่ำใครเป็นผู้สร้ำงหรือสร้ำงเมื่อใด ทรำบตำมที่เล่ำต่อ  ๆ กันมำ                    

แต่เพียงว่ำ ในจังหวัดหนึ ่งทำงภำคเหนือของไทย มีพระภิกษุสำมองค์พี ่น ้อง เรียนพระธรรมวินัยแตกฉำนแล้ว 

ก็จ ำแลงกำยเป็นพระพุทธรูป เมื่อมำถึงบริเวณหนึ่งก็ปรำกฏองค์ขึ้น ชำวบ้ำนบริเวณนั้นพบเข้ำก็พำกันเอำเชือกมนิลำ  

มำฉุดขึ ้น แต่ก ็เอำขึ ้นมำไม่ได ้เพรำะเชือกขำด ก่อนที ่พระทั ้งสำมองค์จะจมหำยไปบริเวณที ่พระทั ้งสำมองค์  

ลอยทวนน ้ำหนีนั้นเรียกว่ำ สำมพระทวน ต่อมำได้เพี้ยนและเรียกว่ำ สัมปทวน อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำจนทุกวันนี้ 

 ต่อมำได้มำผุดขึ้นที่คลองคุ้งให้ชำวบ้ำนแถวนั้นเห็นอีก ชำวบ้ำนก็พยำยำมฉุดขึ้นฝั่งแต่ไม่ส ำเร็จอีก สถำนที่นั้น

เรียกว่ำ บำงพระ มำจนทุกวันนี ้ แต่นั ้นมำพระพุทธรูปทั ้งสำมองค์ก็ได้ส ำแดงอภินิหำรในคลองเล็ก ๆ ตรงข้ำม 

กองพันทหำรช่ำงท่ี ๒ ฉะเชิงเทรำ บริเวณนั้นเรียกว่ำ แหลมลอยวน คลองนั้นได้นำมว่ำ คลองสองพี่น้อง ภำยหลังก็เงียบไป       

จวบจนองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึงแม่น ้ำแม่กลอง และไปปรำกฏขึ้นท่ีสมุทรสงครำม ชำวประมงได้พร้อมใจกันอำรำธนำขึ้นไป

ประดิษฐำนไว้ที ่วัดบ้ำนแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหำร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ์เป็นที่นับถือของพุทธศำสนิกชน  

ชำวสมุทรสงครำม เรียกกันว่ำ หลวงพ่อบ้ำนแหลม มำจนทุกวันนี้ 

 องค์ท่ีสองได้ลอยวนไปวนมำและมำผุดขึ้นหน้ำ วัดหงษ์ เล่ำกันว่ำ ท่ีวัดนี้เดิมมีเสำใหญ่มีหงษ์ท ำด้วยทองเหลืองอยู่

บนยอดเสำนั้น จึงได้ช่ือว่ำวัดหงษ์ ต่อมำหงษ์ท่ียอดเสำหักตกลงมำเสียช ำรุด ทำงวัดจึงเอำธงไปติดไว้ที่ยอดเสำแทนรูปหงษ์  
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จึงได้ชื่อว่ำวัดเสำธง แล้วต่อมำก็เกิดมีพำยุพัดเสำนี้หักลงส่วนหนึ่ง จึงได้ชื่อว่ำวัดเสำทอน และต่อมำชื่อนี้ได้กลำยไปเปน็

วัดโสธร ประชำชนพลเมืองจ ำนวนมำกได้พำกันหล่ังไหลมำอำรำธนำฉุดขึ้นฝ่ังแต่ก็ไม่ส ำเร็จ  

 ขณะนั้น มีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวิเศษผู้รู้คนหนึ่งส ำเร็จไสยศำสตร์หรือเทพไสยรู้หลักและวิธีอำรำธนำ จึงได้ท ำพิธี  

ปลูกศำลเพียงตำบวงสรวง กล่ำวค ำอัญเชิญชุมนุมเทวดำอำรำธนำ และได้ใช้สำยสิญจน์คล้องที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูป

ก่อนจะค่อยฉุดลำกขึ้นมำบนฝั่ง พระพุทธรูปจึงเสด็จขึ้นมำบนฝั่งเป็นที่ปีติยินดีเป็นอย่ำงยิ่งของชำวเมือง จึงได้พร้อมใจกัน

อัญเชิญไปประดิษฐำนไว้ที่ในพระวิหำรวัดโสธร และเรียกนำมว่ำ พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร ต้ังแต่นั้นมำ 

 ส่วนองค์ส ุดท้ำยได้ลอยไปอยู ่ในแม่น  ้ำเจ ้ำพระยำประชำชนละแวกนั ้นก ็หลั ่งไหลมำอำรำธนำขึ ้นฝั ่ง  

ฉุดขึ้นเป็นกำรใหญ่แต่ก็ฉุดขึ ้นไม่ได้ เล่ำกันว่ำ  มีประชำชนพำกันมำฉุดนับได้ถึงสำมแสนคน จึงเรียกสถำนที่นั ้นว่ำ  

สำมแสน ภำยหลังจึงเพี ้ยนมำเป็น สำมเสน และเรียกกันอยู ่ทุกวันนี ้ จำกนั ้นพระพุทธรูปองค์นี ้ก ็ลอยไปผุดขึ้น 

ที่คลองส ำโรง จังหวัดสมุทรปรำกำร ประชำชนจึงได้ได้อำรำธนำขึ้นไปประดิษฐำนไว้ที ่วัดพลับพลำชัยชนะสงครำม  

หรือวัดบำงพลีใหญ่ในตรำบจนทุกวันนี้ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ ์มำกอีกรู ปหนึ ่งของเมืองไทย คือ หลวงพ่อโต  

วัดบำงพลีใหญ่ใน 

 บำงต ำนำนได้เล่ำว่ำ มีพระพุทธรูปพี่น้องอยู่ห้ำองค์ อีกสององค์คือ หลวงพ่อไร่ขิง วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม          

และหลวงพ่อ (ทอง) เขำตะเครำ วัดเขำตะเครำ จังหวัดเพชรบุรี และบำงพื้นที่เล่ำเป็นพระพุทธรูปพี่น้อง หกองค์                           

โดยเพิ่ม หลวงปู่หิน วัดอ่ำงศิลำ จังหวัดชลบุรี ด้วย 

ประวัติศำสตร์ 

 หลวงพ่อพระพุทธโสธร น่ำจะประดิษฐำนอยู ่ที ่ว ัดโสธรฯ มำตั ้งแต่ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยำ ในรำวรัชกำล                                    

สมเด็จพระบรมรำชำธิรำชท่ี ๒ (เจ้ำสำมพระยำ) หรือประมำณ ๕๐๐ - ๖๐๐ ปีมำแล้ว เป็นพระพุทธรูปหินทรำยประกอบ

สมัยอยุธยำตอนต้น (อู ่ทองรุ ่นที ่ ๒) ประทับบนพุทธบังลังก์ ๔ ชั ้น ปูลำดด้วยผ้ำทิพย์ อันเป็นรูปแบบที ่น ิยม 

กันมำกในช่วงอยุธยำตอนปลำย รวมถึงพระพุทธรูปบริวำรอีก ๑๐ องค์ท่ีประดิษฐำนรวมกันบนชุกชี ก็มีพุทธลักษณะแบบ

อย ุธยำเช ่นเด ียวก ัน โดยจ  ำนวน ๒ ใน ๑๐ องค ์น ั ้นเป ็นพระพ ุทธร ูปปำงนำคปรก สร ้ำงข ึ ้นจำกไม ้มงคล  

มีพุทธลักษณะค่อนมำทำงอยุธยำตอนปลำย ต่ำงจำกพระพุทธรูปบริวำรอีก ๘ องค์ท่ีสร้ำงขึ้นจำกหินทรำยซึ่งเป็นท่ีนิยมกัน

มำกในช่วงอยุธยำตอนต้น ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ วัดโสธรฯ และองค์หลวงพ่อโสธรน่ำจะตั ้งอยู่บริเวณบ้ำนโสธรนี้ 

มำเป็นเวลำช้ำนำนและมีกำรบูรณปฏิสังขรณ์ในยุคสมัยต่อมำ เดิมที วัดนี้ก็ชื ่อโสธร ตำมชื่อคลองโสธร มำนำนแล้ว  

ไม่มีหลักฐำนที่บอกว่ำชื ่อ วัดหงษ์ เพรำะเสำหงษ์หัก เลยชื่อ เสำทอน เพี้ยนมำเป็นโสธร ตำมต ำนำนหลวงพ่อโสธร  

นิรำศฉะเชิงเทรำและโคลงนิรำศปรำจีนบุรี ที ่แต่งในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื ่อกวีเดินทำง  

ผ่ำนบ้ำนโสธร ก็กล่ำวถึงเพียงวัดโสธรเท่ำนั้น ไม่ได้กล่ำวถึงต ำนำนหลวงพ่อโสธรเลย 
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 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พ.ศ.๒๔๑๖ พระยำวิเศษฤๅไชย (ช้ำง) เจ้ำเมืองฉะเชิงเทรำ 

ได้สร้ำงพระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร และสร้ำงถนนดินจำกหน้ำเมืองมำวัดโสธร ๒๖ เส้น นำงมีภรรยำได้สร้ำงศำลำ

และขุดสระกึ ่งกลำงถนน สันนิฐำนว่ำ กำรบูรณะครั ้งนั ้น ได้พอกปูนปั ้นหลวงพ่อโสธรท ำให้กลำยเป็นพุทธศิลป์ 

ล้ำนช้ำง โดยกลุ ่มช่ำงที ่บูรณะมำจำกเมืองพนมสำรคำม หลังจำกนั ้นก็ได้ใช้พระอุโบสถเป็นที่ประกอบพิธีถือน ้ำ  

พิพัฒน์สัตยำส่วนต ำนำนหลวงพ่อโสธรลอยน ้ำมำนั ้น สันนิษฐำนว่ำ มำจำกกลุ่มชำวมอญแถววัดโสธรที ่น ำต ำนำน 

พระลอยน ้ำจำกพระรำชพงศำวดำรเหนือ มำอธิบำยประวัติหลวงพ่อโสธร 

เทศกำลประจ ำปีหลวงพ่อโสธรจัดขึ้นปีละ ๒ คร้ัง  

๑.  จัดช่วงเดือน ๕ เรียกว่ำ งำนกลำงเดือน ๕ เริ่มจัดงำนต้ังแต่วันขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค ่ำ ถึงวันแรม ๑ ค ่ำ เดือน ๕ รวม ๓ วัน 

๒.  จัดช่วงเดือน ๑๒ เรียกว่ำ งำนกลำงเดือน ๑๒ เริ่มจัดงำนตั้งแต่วันขึ้น ๑๒ ค ่ำ เดือน ๑๒ ถึงวันแรม ๑ ค ่ำ เดือน ๑๒ 

รวม ๕ วัน โดยจัดร่วมกับงำนกำชำดจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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