รับบัว - โยนบัว ทีบ่ างพลี
“คงคาแจ่ ม เค็มจัด ดังกัดเกลือ” คือ คําอธิ บายสภาพนํ้าในคลองสําโรง ของท่านสุ นทรภู่ในนิราศเมือง
แกลงที่แต่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๙ ความเค็มของนํ้าในคลองดังกล่าวทําให้พ้ืนที่อาํ เภอบางบ่อ บางพลี บางเสาธง
ขึ้นไปเขตลาดกระบัง จนถึ งเขตพื้นที่ริมคลองแสนแสบ เป็ นแผ่นดินเค็ม ไม่เหมาะสมในการทํานาปลูกพืช
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มิสเตอร์ เยโฮมาน วันเดอร์ ไฮเด ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชลประทานชาวเนเธอร์ แลนด์ จึงแนะนํา
ให้มีการผันนํ้าจากทางเหนื อ ให้ไหลลงผ่านคลองรังสิ ต (ขุดใหม่) คลองแสสนแสบ (ลอกให้กว้าง) คลอง
ประเวศบุรีรมย์ (ขุดใหม่) และคลองสําโรง (ลอกให้กว้าง) แล้วทําประตูน้ าํ บังคับให้ไหลลงทะเลที่ตาํ บล
คลองด่ า น โครงการนี้ ป ระสบผลสํา เร็ จอย่า งสู ง เพราะนํ้า จื ดที่ไ หลผ่า นลงมาทํา ให้ที่ ดินที่ เคยเป็ นดิ นเค็ม
กลับกลายเป็ นพื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว ตั้งแต่ทุ่งรังสิ ต ลงมาถึงพื้นที่ดินหน้าประตูน้ าํ บางเหี้ ย (คลองด่าน)
จากนั้นจึงมีประกาศเชิ ญชวนให้ชาวบ้านเข้ามาบุกเบิกทํานาข้าว โดยรัฐจะได้รับผลประโยชน์จากการเก็บภาษี
หัวไร่ ปลายนา อําเภอบางพลีก็เป็ นพื้นหนึ่งที่กลายเป็ นพื้นที่เหมาะแก่การทํานา จนเป็ นที่มาของประเพณี รับบัว
โยนบัวอันโด่งดังไปทัว่ โลก

การก่ อสร้ างประตูก้นั นํา้ เค็มทีค่ ลองด่ านสมัยรัชกาลที่ ๕ เพือ่ เพิม่ ทีท่ าํ นาในสมุทรปราการ

หลัง โครงการผันนํ้า ในสมัย รั ช กาลที่ ๕ จนที่ ดิ นเหมาะแก่ ก ารทํา นา ในเขตบางพลี จึ ง ปรากฏ
มี ป ระชาชนหลายเชื้ อชาติ ที่ เ ข้า มาก่ อ ร่ า งถางพง อันได้แ ก่ ช าวไทยที่ ม าจากต่ า งถิ่ น ชาวมอญจากปากลัด
(เมืองนครเขื่อนขันธ์) บางส่ วนที่เป็ นชาวลาว มีคนไทยในพื้นที่ และชาวจีนที่คา้ ขายในตลาดมาแต่เดิ มเป็ น
เจ้าถิ่ นทุกเชื้ อชาติท้ งั คนไทย รามัญ ลาว ต่างมีน้ าํ ใจไมตรี ช่วยกันขยายพื้นที่ทาํ กิ น พวกคนลาวเริ่ มไปตั้งแต่
หลักแหล่งทางคลองสลุ ตคนไทยไปทางคลองชวดลากข้าว ส่ วนชาวมอญไปทางคลองลาดกระบัง แต่ไม่ว่า
จะเป็ นบุคคลเชื้ อชาติใด ต่างก็มีวิถีชีวิตที่คล้ายกัน เพราะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน มีวดั ต่างๆ ในอําเภอ
บางพลี เป็ นสถานที่ ยึด เหนี่ ย วจิ ตใจ โดยถื อเอาวัดบางพลี ใ หญ่ใ น ( ชื่ อเดิ ม วัดพลับ พลาชัย ชนะสงคราม )
เป็ นศู นย์ก ลาง เพราะมี องค์หลวงพ่อโตที่ไ ด้รับการกล่าวขวัญถึ งความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นที่ เคารพสัก การะของ
ชาวบางพลี จนเมื่อหมดหน้าทํานาเข้าสู่ ช่วงออกพรรษา เหล่าชาวมอญจากปากลัด ที่อยูท่ างคลองลาดกระบัง
ต่างก็ตอ้ งเตรี ยมตัวอพยพกลับถิ่นฐานเดิม เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดมอญในเขตนครเขื่อนขันธ์
( พระประแดงในปั จจุบนั ) โดยเริ่ มออกแจวเรื อแต่เช้ามืดในวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ แวะเก็บดอกบัวตาม
แนวคลองสํ า โรงที่ บ างพลี เพราะเรื่ อ งลื อ ว่ า มี บ ัว หลวงบัว ขาวบัว หลวง เกิ ด ขึ้ น ดาษดื่ น ในช่ ว งหน้า นํ้า
นํากลับไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด

การเดิ นทางเข้า มาทํานาในช่ วงหน้าฝน แล้วเก็บดอกบัวกลับไปถวายพระที่วดั ในถิ่ นเกิ ด หลัง ฤดู
เก็ บเกี่ ย วของชาวมอญ เป็ นไปในลัก ษณะเดี ยวกันนี้ ทุ กครั้ง จนแม้เมื่อวิถี ชีวิตในการเดิ นทางมาทํานาของ
ชาวมอญเริ่ มเปลี่ยนไป มอญบางกลุ่มได้ปักหลักตั้งรกรากอยูอ่ ยูแ่ ถวบางเสาธงและลาดกระบัง บางกลุ่มก็กลับ
ภูมิลาํ เนาเดิมที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ แต่การเก็บดอกบัวสวยๆที่มีมากแถวบางพลี ก็ยงั เป็ นสิ่ งจําเป็ นของกลุ่มชาว
มอญปากลัด จึงเกิดมีการสั่งเสี ยนัดแนะกับคนไทยในเขตบางพลีที่สนิทสนมกันว่า เมื่อถึงวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน
๑๑ ของปี ถัดไป จะช่วยกันเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ให้ที่วดั หลวงพ่อโต ( วัดบางพลีใหญ่ใน ) แล้วให้ชาวมอญ
ปากลัดแจวเรื อมารับดอกบัวเอาไป ซึ่ งต่างก็แสดงนํ้าใจตอบตกลง

ในปี ต่อมาเมื่อถึ งกําหนดวันเวลาดังกล่าว คนไทยต่างก็ช่วยกันเก็บดอกบัวมารวบรวมไว้ที่วดั บางพลี
ใหญ่ในตามคําขอ ส่ วนชาวมอญก็พากันมารับดอกบัวกลับไประหว่างทางก็ยงั มีชาวบ้านอธิ ฐานส่ งดอกบัว
ให้บ นเรื อชาวมอญอี ก ด้วย ในขณะที่ ท างเข้า บ้า นบางพลี นอกจากการเก็ บ ดอกบัวแล้ว ต่ า งก็ ตระเตรี ย ม
ทําอาหารคาวหวานไว้รับรอง ระหว่างรอขบวนแขกผูม้ าเยือน ก็ตอ้ มีการจัดกาลเล่น และมีลิเกร้องรํากันอย่าง
ครึ กครื้ น เมื่อขบวนชาวมอญมาถึง ก็เชิ ญชวนให้มารับนํ้า รับขนม โดยใช้ศาลาวัดเป็ นที่จดั เลี้ยง จนอิ่มหนํา

สําราญแล้ว ชาวมอญก็จะนําดอกบัวขึ้นบูชาหลวงพ่อโตในพระวิหารและนํานํ้ามนต์ของหลวงพ่อโตกลับไป
เพื่อเป็ นสิ ริมงคล ส่ วนดอกบัวที่เหลือก็นาํ กลับไปบูชาพระคาถาพันของพวกตนที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ต่อไป

เมื่ อ ชาวไทยมอญรุ่ น บุ ก เบิ ก เริ่ ม ชราภาพ พิ ธี ก ารนี้ จึ ง ได้ ค่ อ ยๆจางหายไป จนในสมัย นายชื้ น
วรศิ ริ ( เพชรบูรณะ วรศิริ ) เข้ามาเป็ นนายอําเภอบางพลี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๘๑ เกรงว่าพิธีการ
แสดงนํ้าใจของคนสองอําเภอจะสู ญหาย จึงชักชวนชาวบ้านร่ วมฟื้ นฟูพิธีกรรมดังกล่าว โดยจัดให้งานเอิกเกริ ก
ยิ่งใหญ่ข้ ึน จํานวนคนที่เข้าร่ วมงานก็มากขึ้น จนต้องมีการจัดเรื อขนาดใหญ่หลายสิ บลํา แต่ละลําจุคนได้ถึง
๕๐ - ๖๐ คน จากเมืองพระประแดง (เปลี่ยนชื่ อจาก เมืองนครเขื่อนขันธ์) ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาเข้าคลองสําโรง
ระหว่างทางมีการร้องรําทําเพลง และแสดงกาลเล่นต่างๆอย่างสนุกสนาน กว่าจะมาถึงอําเภอบางพลี ก็จะเป็ น
ชาวงตี ๓ - ตี ๔ เป็ นเวลาเริ่ ม ต้นพิ ธี จนธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติป ระจํา ท้องถิ่ น ได้ก ลายเป็ น “ประเพณี รํ า บัว ”
อย่างเป็ นทางการ

ภาพที่เห็นอยู่ดา้ นบน เป็ นพิธีการในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อคณะกรรกมารจัดงานได้คิดประดิษฐ์องค์
หลวงพ่อโตจําลอง ที่ใช้โครงพระพุทธรู ปที่สานด้วยไม่ไผ่ ห่ อด้วยกระดาษทาสี ทอง ( ปี ๒๔๘๕ จึงมีการปั้ น
องค์จาํ ลองหลวงพ่อโต ) อัญเชิ ญขึ้ นเรื อแห่ ไปตามคลองสําโรง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนในการส่ ง (โยน)
ดอกบัวลงไปบนฐานองค์หลวงพ่อโต พิธีแห่ ในลักษณะนี้ ทาํ ให้ประชาชนมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการแสดง
นํ้า ใจ แด่ ชาวมอญที่ จะมารั บบัวมากขึ้ น เมื่ อมี ขบวนเรื อหลวงพ่อโต ก็ เริ่ มมี การจัดขบวนเรื อสวยงามเพื่ อ
ประกวดชิ ง รางวัล ทําให้เกิ ดเป็ นประเพณี ที่ ย่ิง ใหญ่ และงดงามมากขึ้น พิธี การในลัก ษณะนี้ บ างคนก็เรี ย ก
“ประเพณี โยนบัว”
จากการแสดงนํ้าใจไมตรี เล็กๆน้อยๆของชาวไทยที่บางพลี ต่อชาวมอญเมืองพระประแดง บัดนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศส่ งเสริ มการจัดงานประเพณี ประจําถิ่น สู่ การเป็ นประเพณี ที่ตระการ
ตาในระดับชาติ และปั จจุบนั ได้กลายเป็ นวัฒนธรรมที่ได้รับการแนะนําให้เข้าร่ วมงานระดับ “หนึ่งในโลก”
ใครที่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมประเพณี หนึ่งเดียวในโลกนี้ ก็ขอเชิ ญมาร่ วมทําบุญได้ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ( ขอบพระคุณครอบครัว “จันทร์เชื้ อวนิช” สําหรับภาพเก่าหายากมา ณ ที่น้ ี )

ประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

