เมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จคลองตาเค็ด
เรื่ องราวการเสด็จประพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บา้ นหลังหนึ่ ง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองตาเค็ต ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีการพูดต่อๆ กันปากต่อปากเป็ นที่สนุ ก
ตื่นเต้น แต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชดั จนกระทั้งผูเ้ ขียนติดต่อไปที่คุณอเนก นาวิกมูล นักศึกษาประวัติศาสตร์
ชั้นนําของไทย ท่านได้แนะนําให้ติดต่อทายาทเจ้าของบ้านผูโ้ ชคดีเป็ นล้นพ้นดังกล่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๓๐ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ ๓๔ พรรษา ซึ่ งชาวปากนํ้าถือเป็ นวันประวัติศาสตร์
ครั้ งหนึ่ ง ที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ ๕ เสด็ จ เป็ นประธานงานวิว าห์ ให้คู่ บ่ า วสาวชาวคลองตะเค็ ด คู่ ห นึ่ ง
อย่างไม่คาดฝัน

คลองปากนํา้ ก่ อนเลีย้ วขวา เข้ าคลองตาเค็ด
เรื่ องราวต่อไปนี้ เป็ นบันทึ ก อันทรงคุ ณค่า จากคํา บอกเล่ า และค้นคว้าข้อมูล เพิ่ม เติม ของบุคคล
รุ่ นแหลน และให้โ หลน ในหนัง สื อ “เมื่ อพระพุท ธเจ้า หลวง ประพาสคลองตะเค็ด ” โดย คุ ณชัช พล
ไชยพร ความว่า
วันพฤหัส บดี ขึ้ น ๔ คํ่า เดื อน ๑๒ ปี กุล นพศก ศัก ราช ๑๒๔๙ คงจะเป็ นวันฤกษ์งามยาม
ดีอย่างมาก ด้วยเพราะวันนั้นเป็ นวันที่มีการจัดพิธีแต่งงานกันถึง ๑๓ คู่ แต่ได้ทรงมีโอกาสทอดพระเนตร

พิธีแต่งงานบ่าวสาวเพียงคู่เดียว คุ ณชัชพลได้พยายามค้นคว้าหลักฐาน จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน
บรรยายความการเสด็จครั้งนี้
“...เข้ าคลองที่เมืองสมุทรปราการ ชื่ อ คลองตาเค็ด ทอดพระเนตรหมู่บ้าน ตามลําคลอง ถึงบ้ าน
ตําบลหนึ่ง บ่ าวสาวกําลังจะยกขันหมาก ขึ้นเรื อนฝ่ ายหญิง โปรดให้ หยุดเรื อพระที่นั่ง มีพระประสงค์
จะใคร่ ทอดพระเนตร ด้ วยการเช่ นนี้ ยังไม่ ได้ ทอดพระเนตรมาก่อน...”

จีนไช้ และแบบเรื อนไทยบ้านจี นไช้ ปั จจุบนั ถวายเป็ นกุฏิคระ ๘ วัดกลางวรวิหาร ได้รับการคัดเลื อก
ให้เป็ นแบบเรื อนไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ จากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสี ยงชาวบ้านริ มคลองปากนํ้า ตลอดเลยเข้าคลองตาเค็ด ต่างร้องตะโกนบอกต่อกันว่า “...ในหลวงเสด็จ
ในหลวงเสด็จ..” ข้ าราชบริ พาร ผู้ อยู่ เรื อ พระที่นั่ง ก็ไ ด้ ร้องถามว่ า เป็ นเรื อของผู้ใ ด ก็ได้ รับ คํา ตอบว่ า
“เรือขันหมากของนายไช้ ” ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงได้ยนิ ดังนั้น ก็มีพระราชดํารัส สัง่ ว่า “ตามเข้ าไป”
จนเกิ ด เป็ นที่ ม าของพิ ธี ม งคลสมรส อัน เป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แก่ คู่ บ่ า วสาวอย่า งหาที่ สุ ด
มิได้เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชประสงค์ ในการเป็ นเจ้าภาพงานแต่งงาน
ครั้งนี้ ทราบชื่ อเจ้าบ่าวชื่ อ นายไช้ (จีนไช้) อายุ ๒๘ ปี ส่ วนเจ้าสาวชื่ อ นางเจิ่ง อายุ ๒๕ ปี ทรงขึ้น
เรื อนประทับทอดพระเนตรการแต่งงาน ร่ วมเสวยพระกายาหารพื้นบ้าน ทั้งยังได้พระราชทานเงินกองทุน
แด่คู่บ่าวสาวด้วยทรงเห็นว่า เป็ นเพียงชาวประมง ที่ฐานะไม่ดีนกั ถึง ๒ ชัง่ (๑๖๐ บาท) เมื่อจบพิธีแล้วจึง
เสด็จกลับ

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม นายไช้ และครอบครัวได้ประกอบอาชีพค้าขายปูนทราย
และสุ ราจนมัง่ มี เป็ นที่นบั หน้าถื อตาของชาวเมืองปากนํ้าคนหนึ่ งแทบทุกสัปดาห์ นางเจิ่งก็มกั จะเดินทาง
โดยรถไฟสายปากนํ้า เข้าพระนคร เพื่อนําสิ่ งของจํา พวกผลหมากรากไม้ อย่า งชาวบ้าน ถวายเจ้านาย
และฝากลูกฝากหลาน ซึ่ งต่างได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณ ให้ได้เป็ นข้าราชสํานัก โดยถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก
จนผูค้ นแถบนั้น ต่ า งทราบกันดี ว่า ทุ ก อาทิ ตย์ นางเจิ่ ง จะแต่ ง เนื้ อ แต่ ง ตัวอย่า งดี ห่ ม สไบเรี ย บร้ อ ย
กระเดียดกระจาดผลไม้ เดินทางเข้ากรุ งเทพมหานคร

นางปาน เจริ ญ (หลานจีนไช้กบั นางเจิ่ง) ปั จจุบนั เป็ นเจ้าของแหวนนพรัตน์พระราชทาน
ต่อมาสมัย พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว รั ช กาลที่ ๖ ยัง ได้พ ระราชทานนามสกุ ล
แก่ ค รอบครั ว นายไช้แ ละนางเจิ่ ง ในเวลาต่ อมาด้วยว่า “ลวพันธ์ ” โดยถื อ เป็ นนามสกุล พระราชทาน
ลํา ดับ ที่ ๒๗๓๖ เมื่ อ วัน ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ในหนัง สื อ เนชั่น สุ ด สั ป ดาห์ ฉบับ วัน ที่
๑๖ - ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๔๗ มี บ ทความเกี่ ย วกับ งานวิว าห์ ข องนายไช้ และนางเจิ่ ง โดยคุ ณ อเนก
นาวิกมูล ได้ต้ งั หัวข้อไว้อย่างน่ าชื่ นใจแทนว่า เป็ นโอกาส คู่หนึ่ งในล้านที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จเป็ นองค์
ประธานในงานแต่งงานนํามาซึ่ งคําเล่าลื อตลอด ๑๒๘ ปี ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ คุณชัชพล ไชยพร
และครอบครัวลวพันธ์ ที่ให้ความกระจ่างสําหรับเรื่ องราวดีๆ นี้ครับ

