
นางสาวภัททากร พ่วงไพบูลย์ 

 “ลูกสะใภ้ที่(เคย)ไม่โปรด” 

กรณีของ หม่อมคัทริน ณ พิษณุโลก  ใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาท 

 

ที่มาและความส าคัญ 

 การแต่งงานกันในหมู่พระญาติพระวงศ์ในพระราชวงศ์ของไทยนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา และเป็น

เรื่องท่ีถูกต้องดีงามตามโบราณราชประเพณี  เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพ่ือรักษาสายเลือดแห่งขัตติยวงศ์ให้ใสสะอาด

บริสุทธิ์ โดยไม่มีสายเลือดของสามัญชนที่ต่่าต้อยเข้าไปปนเปื้อน  แต่ในบางครั้งการแต่งงานกับสามัญชนก็

ได้รับการอนุญาตและการยกเว้นให้สามารถเกิดขึ้นได้ หากชาติตระกูลของสามัญชนผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูง 

มีหน้ามีตาในสังคม หรือมีอ่านาจต่อพระราชวงศ์และในทางการเมือง 

 แต่สิ่งที่พระราชวงศ์ไม่อาจจะยอมให้เกิดขึ้นได้เลยคือการสมรสกับชาวต่างชาติ และยิ่งต่างศาสนา

ด้วยแล้วถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท่าด้วยประการทั้งปวง  ถือเป็นความเสื่อมเสียต่อพระราชวงศ์อย่างมหาศาล  

เพราะไม่เพียงเป็นการสมรสกับสามัญชนแต่เพียงเท่านั้น  แต่ยังเป็นการสมรสข้ามชาติพันธุ์  ซึ่งเท่ากับว่า

สายเลือดอันบริสุทธิ์แห่งเลือดขัตติยาก็จะต้องถูกแปดเปื้อนด้วยเลือดของชาวต่างด้าวต่างแดน 

 เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดนี้ได้เกิดข้ึนกับ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ  ที่ทรงตกหลุมรักแหม่มสาวชาว

รัสเซียอย่างถอดพระองค์ไม่ขึ้น และลักลอบแต่งงานกันจนส่าเร็จ โดยปิดเป็นความลับไม่ให้ทางราชส่านักสยาม

ทราบเรื่อง  ด้วยทรงเกรงกลัวพระราชอาญาจากพระบรมชนกนาถอย่างที่สุด  แต่อย่างไรก็ตามความลับเป็นสิ่ง

ที่ไม่มีจริงอยู่บนโลก  ราชส่านักได้รู้ข่าวการมีหม่อมฝรั่งของพระองค์โดยที่พระองค์เองก็ยังไม่ได้ทันเตรียม

พระองค์ไว้รับโทษที่จะเกิดขึ้น  แต่ในเมื่อความได้แดงขึ้นมาแล้ว พระองค์จึงได้น่า หม่อมคัทริน ณ พิษณุโลก 

มาอยู่ด้วยกันเสียที่วังปารุสก์ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ทรงเสียพระราช

หฤทัยอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยเหตุเพราะทรงรักพระราชโอรสพระองค์นี้อย่างหนักหนา และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ 

เป็นความหวังของทั้งสองพระองค์  เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงท่าให้ทั้งสองพระองค์ทั้งผิดหวังและโทมนัสอย่างเกิน

ประมาณ 

 ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์กริ้วโกรธเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ อยู่เป็นเวลานาน ด้วยเพราะท่าใจยากเย็น

เหลือเกินในการที่จะรับได้ว่าทรงมีลูกสะใภ้เป็นแหม่ม  แต่ในท้ายที่สุด ด้วยความรักลูกเอ็นดูหลาน ก็ได้ท่าให้

ทั้งสองพระองค์คลายความโกรธเคืองลงไปจนแทบไม่เหลืออยู่เลย 
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 แม้ตลอดรัชกาลของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จะไม่ทรงเอ่ยปากยอมรับลูกสะใภ้ฝรั่งอย่างเปิดเผย แต่ก็ทรง

แสดงพระอาการที่บ่งบอกว่าทรงยอมรับแล้วอยู่เป็นนัย  ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ต้องรักษาพระราชประเพณีอันดี

งามแห่งพระราชวงศ์ไว้ จึงไม่สามารถที่จะยอมรับลูกสะใภ้คนนี้อย่างตรงไปตรงมาได้  อีกทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็

สร้างความทุกข์ในโทมนัสให้พระองค์อย่างที่สุดจนเกินที่จะอภัยได้อย่างเด็ดขาด 

 อย่างไรก็ตาม ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้แสดงให้เป็นประจักษ์ว่า ความรักที่มีต่อลูกหลานของผู้ที่เป็น

พ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบปาน  แม้ว่าความผิดที่ลูกท่านั้นจะร้ายแรงมากสักเท่าไหร่  ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็

ยังคงพร้อมที่จะให้อภัยลูกของตนได้เสมอ  

 

จุดประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาหาเหตุผลที่ท่าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าเสาว

ภาผ่องศรีฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและโปรด หม่อมคัทริน ณ พิษณุโลก ได้ในที่สุด 

 

เนื้อหา 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่ประชาชนชาวไทยทั้งปวงในเรื่องการเสกสมรสกันในหมู่พระญาติพระ

วงศ์ของพระราชวงศ์ไทย  ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจนถึงยุคต้นและ

ยุคกลางของรัตนโกสินทร์  แม้การแต่งงานกันในสายเลือดเดียวกันจะเป็นเรื่องต้องห้ามของสามัญชนคน

ธรรมดา แต่กลับเป็นเรื่องที่เหมาะควรที่สุดในหมู่พระราชวงศ์ ซึ่ง “พระราชวงศ์จักรี...ยึดถือประเพณีการ

อภิเษกสมรสกันในหมู่พระราชวงศ์อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ “เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ของสายพระโลหิต”...”1  

หากคนธรรมดาแต่งงานกันระหว่างพ่ีน้องหรือเครือญาติ จะถูกมองว่าเป็นเรื่องประหลาดอย่างร้ายแรง เป็นสิ่ง

ที่ไม่ควรท่าและไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง  ตรงข้ามกับการสมรสของผู้ที่อยู่ในราชวงศ์ เพราะหากเกิดแต่งงาน

กับสามัญชน ลูกท่ีเกิดมาก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเจ้าไม่แท้ เพราะมีสายเลือดของสามัญชนปะปนอยู่  สิ่งที่เหมาะ

ที่ควรก็คือการแต่งงานกันในหมู่พระญาติพระวงศ์ด้วยกันเอง  ยิ่งถ้าได้แต่งงานกับผู้ที่มีล่าดับศักดินา ใกล้เคียง

กัน ก็จะยิ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ทางสายเลือดขัตติยะของผู้ที่จะเกิดมาเป็นโอรสหรือธิดาต่อไป   

 

                                                           
1 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์,  แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม,  แปลโดย พันขวัญ 

ทิพม่อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551), หน้า 9. 
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“...ในสังคมไทยโดยรวม จะเห็นการสมรสระหว่างพ่ีกับน้อง เป็นเรื่องต้องห้าม  แต่

ก็เป็นประเพณีที่ยอมรับถือปฏิบัติกันในหมู่พระราชวงศ์  ทั้งนี้เพื่อให้สายพระโลหิต

ของเจ้านายปะปนกับของคนสามัญชนให้น้อยท่ีสุด...”2 

 

 แม้ว่าเรื่องการสมรสกับสามัญชนจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรท่าของบรรดาพระราชวงศ์ทั้งหลายอยู่บ้าง 

แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่พอเข้าใจและอนุโลมให้กันได้บ้าง ในกรณีที่สามัญชนผู้นั้นมีความคู่ควรในบางประการ เช่น 

เป็นลูกหลานพระยานาหมื่นหรือเจ้าขุนมูลนายคนส่าคัญ ๆ เป็นต้น  แต่สิ่งที่บุคคลในพระราชวงศ์ของสยามไม่

สมควรกระท่าอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม คือ การสมรสกับชาวต่างชาติ  เพราะเป็นเรื่องที่

ร้ายแรงมากกว่าการสมรสกับสามัญชนหลายร้อยหลายพันเท่า  หากสมรสกับสามัญชนที่เป็นไทย อย่างน้อยก็

ได้ชื่อว่าไทยด้วยกัน โอรสและธิดาที่เกิดมาก็ยังนับว่าเป็นคนไทย  แต่การสมรสข้ามเชื้อชาติเช่นนี้ นอกจากจะ

เสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระราชวงศ์ในเรื่องของเลือดขัตติยะแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการสืบราช

สันตติวงศ์อีกด้วย 

 แต่ในที่สุด เรื่องท่ีไม่คาดและไม่ควรจะเกิดขึ้นนี้ก็ได้เกิดขึ้นในราชวงศ์จักรี  ซ้่ายังเป็นเรื่องที่สร้างความ

ตื่นตระหนกตกใจให้กับบรรดาพระราชวงศ์อย่างถ้วนทั่ว  หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเชื้อพระวงศ์ระดับล่าง ๆ 

อย่างเช่นหม่อมเจ้า ก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตกระไรมากมายนัก หากแต่เรื่องนี้เกิดข้ึนโดยเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง

ถึงระดับ “เจ้าฟ้า” ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ในระดับสูงที่สุดของล่าดับพระราชวงศ์  อีกทั้งเจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงเป็น

ถึงพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประสูติจากสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ จึงยิ่งสร้างความ

ตื่นตะลึงให้กับผู้ที่ทราบเรื่องอย่างที่สุด  เจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง

พิษณุโลกประชานาถ 

 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงสมรสกับแหม่มสาวชาวรัสเซีย นามว่า คัทริน  ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่น

ให้กับราชส่านักสยามเป็นอย่างมากในเวลานั้น  ด้วยธรรมเนียมประเพณีของพระราชวงศ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ

กาล และด้วยพระราชอิสริยยศอันสูงส่งของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ  จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ผู้เป็นพระบรมชนกนาถและพระราชชนนีทรงโกรธแค้นขุ่น

เคืองในพระราชหฤทัยจนสุดจะบรรยาย 

เหตุผลประการส่าคัญอีกประการหนึ่งที่ท่าให้ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงกริ้วได้มากมายจนเกิน

ประมาณนั้น คงเป็นเพราะว่าเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงเป็นลูกรักของทั้งสองพระองค์ ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ใน

หนังสือเกิดวังปารุสก์ความว่า “...ข้าพเจ้าได้ทราบจากบุคคลเป็นอันมาก ทั้งที่เป็นญาติและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด

                                                           
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
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ปรากฏว่า พ่อเป็นลูกที่รักยิ่งองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระพันปีหลวง...”3 

ปรากฏในหนังสือเจ้าชีวิต ความว่า  

 

“...ตามข่าวที่เล่ากันอยู่ทั่วไปในวัง  ดูเหมือนทูลหม่อมจักรพงษ์จะเป็นพระราช

โอรสที่โปรดอย่างมากที่สุดของพระชนกนาถและพระชนนี  ลายพระราชหัตถ์ของ

พระจุลจอมเกล้าฯ ถึงพระโอรสนั้น...เมื่ออ่านดูแล้วมักจะเห็นได้ว่า  พระองค์ทรงใช้

ค าว่า “เจ้า” เมื่อเขียนถึงพระราชโอรสพระองค์อ่ืน ๆ...แต่ในลายพระราชหัตถ์ถึง

ทูลหม่อมจักรพงษ์...ไม่ทรงเรียกพระราชโอรสพระองค์นี้ว่า “เจ้า” หรืออะไรอ่ืน ๆ 

เลย  ทรงใช้ว่า “เล็ก” โดยตลอด...”4   

 

และปรากฏในหนังสือแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม ความว่า  

 

“นายแพทย์สมิทยังกล่าวอีกว่า “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงเป็นพระราชโอรสที่โปรด

ปรานเป็นพิเศษท้ังของพระราชบิดาและพระราชมารดา  ทรงเป็นความหวังของ

ทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้เพราะทรงมีความสามารถและสง่างามมากที่สุดในบรรดาพระ

ราชโอรสทั้งหมด โดยเหตุที่ทรงมีความเด็ดขาด พระทัยแน่วแน่ และไม่ท้อถอย  

ข้าพเจ้าเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวที่ถอดแบบมาจาก

พระราชบิดา...”5   

ด้วยเหตุนี้คงเป็นเหตุผลส่าคัญที่ท่าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไม่ทรงยอมรับในลูกสะใภ้สาวชาวฝรั่งนางนี้ในระยะแรก 

                                                           
3 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 11. 
4 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี,  พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: 

ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), หน้า 257. 
5 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์,  แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม,  แปลโดย พันขวัญ 

ทิพม่อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551), หน้า 29. 
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อันที่จริงแล้วหม่อมคัทรินไม่ใช่หญิงสาวชาวฝรั่งคนแรกที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงพอพระทัยและปองใจ

รัก  ด้วยความที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงประทับอยู่ในประเทศรัสเซียในฐานะพระราชโอรสบุญธรรมของพระเจ้า

กรุงรัสเซีย เพราะทรงมีพระราชไมตรีอันดีงามต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเอ็นดูเจ้า

ฟ้าจักรพงษ์ฯ เป็นอยา่งมาก  ท่าให้พระองค์ได้เข้าร่วมงานสังคมของชนชั้นสูงรัสเซียอยู่เป็นเนืองนิจ  จึงถือเป็น

เรื่องปกติที่พระองค์จะได้พบปะสังสรรค์กับหญิงสาวผู้ดีรัสเซียตามงานเลี้ยงต่าง ๆ  ซึ่งหญิงสาวที่พระองค์ได้

เคยหมายปองและมีการกล่าวถึงไว้ คือ “...หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสนพระทัยนั้นมีนามว่านาตาชา  ซึ่งเคยส่ง

สายตาหวาน ทอดสะพานให้พระองค์ จับพระหัตถ์พระองค์บีบไว้แน่นเพ่ือแสดงความชื่นชมรักใคร่  ซึ่งพระองค์

ก็มีทีท่าตอบสนอง...” แต่สุดท้ายก็ได้หักห้ามใจเลิกสานสัมพันธ์กันต่อไป เพราะทรงทราบดีว่ามิอาจเป็นไปได้

ด้วยเหตุผลหลายประการ  อีกทั้งยัง “...ทรงใฝ่พระทัยหลงใหลในตัวมาธิลเด คเชสซินสกายา  ดาราบัลเลต์ชื่อ

ดัง...”6  พระองค์เขียนบันทึกถึงเธอผู้นี้ด้วยความชื่นชมรักใคร่เป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงบันทึกไว้

ด้วยความเศร้าสลดใจ เหตุเพราะในภายหลัง เธอผู้นี้ได้สมรสกับแกรนด์ดุ๊คอังเดร วลาดิมิโรวิช   

มาธิลเด คเชสซินสกายา เป็นที่พอพระทัยของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ เป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า

พระองค์ทรงหมายปองเธอมาเป็นชายา  และด้วยท่าทีของพระองค์ที่แสดงออกอย่างชัดเจนเวลาอยู่ต่อหน้ากัน

และกัน อีกทั้งคเชสซินสกายาก็มีท่าทีว่าพึงใจในพระองค์เช่นกัน ท่าให้เรื่องนี้เล็ดลอดออกไปไกลจนถึงเมือง

สยามและในที่สุดความก็ทราบถึงพระบรมชนกนาถและพระราชชนนี   โดยเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงบันทึก

เหตุการณ์นี้ไว้ว่า “พระยาสุริยานุวัตร (อัครราชทูตสยามประจ ากรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก)  ได้เขียนจดหมายไป

กราบบังคมทูลฟ้องทูลกระหม่อมพ่อ เรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับ ค. ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีเหตุผลในการคอย

สอดส่องควบคุมฉันอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพราะทูลกระหม่อมพ่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ แม่ คงจะต้อง

เดือดร้อนใจ...”7  หลังเหตุการณ์นี้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ได้ทรงพยายามหักห้ามใจของพระองค์เอง และเลิกติดต่อ

เลิกสานสัมพันธ์กับคเชสซินสกายาไปอย่างถาวร 

มีข้อความที่ปรากฏในบันทึกของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าบากพระทัยในการด่ารง

พระอิสริยยศเจ้าฟ้าชั้นสูงและการเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม โดยทรงบันทึกไว้ความว่า  

“การเกิดเป็นเจ้าเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่ง  เพราะต้องท าอะไรตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่อาจท า

อะไรตามอ าเภอใจได้...บางทีเรื่องก็รู้ไปถึงกรุงเทพฯ  สร้างความเดือดร้อนยุ่งยากใจให้คนที่นั่น”  หนึ่งในเรื่อง

ที่ “เจ้า” ไม่สามารถท่าตามอ่าเภอใจได้ นั่นก็คือเรื่องการเสกสมรส  เพราะโดยส่วนมากแล้ว เจ้านายทั้งหลาย

จะต้องสมรสกับผู้ที่พระราชบิดาและพระราชมารดาเลือกสรรไว้ให้  เจ้านายหลายพระองค์ต้องสมรสกับผู้ที่

ตนเองไม่ได้รัก แต่ด้วยความเหมาะสมกันทางฐานะชาติตระกูล จึงจ่าต้องสมรสกันไปดังนั้น  ในข้อนี้เป็นอีกสิ่ง

                                                           
6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
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หนึ่งที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ไม่โปรดเป็นอย่างมาก โดยทรงบันทึกไว้ในบันทึกส่วนพระองค์ว่า “...ฉันก็ไม่รู้ว่า ท าไม

ฉันถึงไม่สบายใจ ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะมีสิทธิเข้าไปรู้สึกรู้สมกับเขา  แต่ฉันไม่ชอบใจทุกครั้งที่มีใครบาง

คนจัดการแต่งงานให้คนอ่ืนเพื่อประโยชน์บางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของความรัก  ดังนั้น  ฉันจึงรู้สึกเห็นใจเธอ

อย่างมาก”8  จากข้อความนี้ บ่งบอกได้ถึงพระราชประสงค์ลึก ๆ ที่อยู่ในใจของพระองค์  เสมือนหนึ่งว่า

พระองค์ก่าลังบอกให้ได้รับรู้ ว่าพระองค์ต้องการที่จะแต่งงานกับผู้ที่พระองค์รักมากกว่าการแต่งงานกับผู้ที่

เหมาะสม 

ความรักของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ กับ หม่อมคัทริน เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย  เมื่อครั้งสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักร

พงษ์ฯ เสด็จฯ ไปทรงประทับศึกษาวิชาการทหารเพ่ิมเติมที่ประเทศรัสเซีย  ในครั้งแรกที่ได้พบกัน คัทรินมีอายุ

เพียง 17 ปี  เป็นหญิงสาววัยรุ่นที่มีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู  เป็นที่ถูกตาต้องพระทัยเจ้าฟ้าหนุ่มจากเมืองสยาม

เป็นอย่างมาก 

 

“...พระองค์ทรงรู้สึกประทับพระทัยอย่างไม่สามารถอธิบายได้ ในดวงตาสีฟ้าเทาที่

ฉายแววซื่อ ไร้จริต  รวมทั้งท่าทีอันสง่างาม นอบน้อม อ่อนโยนและขี้อายของเธอ  

ในชั่วขณะนั้น ส าหรับพระองค์แล้ว ดูเหมือนว่าสรรพเสียงสนทนาและหัวร่อต่อ

กระซิกในห้องนั้นเงียบหายไป เหลือแต่พระองค์กับสุภาพสตรีสาวผู้นี้เท่านั้น...”9 

 

 อาจกล่าวสรุปได้เลยอย่างไม่น่ามีข้อขัดแย้งว่า เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงตกหลุมรักแหม่มคัทรินตั้งแต่ครั้ง

แรกที่ได้พบกัน หรืออาจจะเรียกได้ว่า รักแรกพบ ก็คงไม่ผิดไปมากน้อยแต่ประการใด  ซึ่งหลังจากนั้น เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ฯ ก็ได้พยายามแสดงความรักความจริงใจให้คัทรินได้เห็นเป็นประจักษ์อยู่ทุกวี่วัน  พระองค์แสดงออก

อย่างชัดเจนถึงความรักที่พระองค์มีต่อเธอ  แม้จะต้องห่างไกลกันเพราะคัทรินต้องไปปฏิบัติหน้าที่พยาบาล

อาสาในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น10  แต่นั่นก็ไม่ได้ท่าให้ความรักท่ีก่าลังล้นพระราชหฤทัยของเจ้าฟ้าหนุ่มลดน้อยลง

ไปเลยแม้แต่น้อย 

                                                           
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 54. 
10 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 21. 
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 หลังจากคัทรินกลับจากการท่าหน้าที่พยาบาลอาสาในเมืองไซบีเรีย  ได้นัดพบกับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ อีก

ครั้ง หลังจากที่ต่างห่างกันไปเป็นเวลานาน “...การพบปะครั้งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เฝ้าใฝ่ฝันถึงมานาน...แต่

พระองค์ก็ไม่สามารถแม้แต่จะนึกหาค าพูดที่หวานหูมาเพ่ือขอความรักจากเธอ...”11 แต่ด้วยความรักที่คับแน่น

ไปทั่วทั้งพระทัย  พระองค์จึงเอ่ยปากขอคัทรินแต่งงาน  แม้ในชั้นแรกเธอจะยังไม่ตอบตกลง เพราะต้องการ

พิสูจน์ความรักความจริงใจของพระองค์ให้แน่ชัดกว่านี้เสียก่อน  แต่ในท้ายที่สุด คัทรินก็ตอบตกลงยอมแต่งงาน

กับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ด้วยตระหนักชัดแล้วว่า พระองค์ทรงรักนางด้วยพระทัยจริง  แตค่ัทรินมีข้อแม้ว่าการที่เธอ

จะแต่งงานได้นั้น ต้องผ่านการอนุญาตจากพ่ีชายของเธอเสียก่อน  ซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ก็ได้พูดคุยกับอิวาน 

พ่ีชายของคัทรินเป็นผลส่าเร็จ  ทั้งคู่จึงได้สมรสกันได้ในที่สุด12 

 

“การสมรสมีข้ึนที่โบสถ์นิกายกรีกชื่อ เซนต์ทรินิตี..ที่ถนนเปรา..เป็นพิธีที่ท ากันอย่าง

ธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรหรูหราเป็นพิเศษ  ฉันไปที่โบสถ์ก่อนเพ่ือไปพบกับพระ 

ปรึกษาหารือกันอยู่นาน  เป็นการยากที่จะเก็บทุกอย่างเป็นความลับ  แต่การรักษา

ความลับเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับฉัน  ถ้าพ่อแม่ฉันรู้เรื่อง ก็ต้องเป็น

เรื่องคอขาดบาดตายทีเดียว  เพราะไม่เคยมีมาก่อนที่เจ้านายไทย ซึ่งเป็นพระราช

โอรสของกษัตริย์ที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาติหนึ่งในโลก  จะมาท าพิธีสมรสในโบสถ์

คริสต์ศาสนา  ฉันพยายามเกลี้ยกล่อมให้พระเข้าใจในเรื่องนี้ว่า ต้องไม่บอกใครเลย  

ถ้าใครพยายามมาถามไถ่เรื่องนี้ ก็อย่าให้เห็นเอกสารเกี่ยวกับการสมรสหรือให้ดู

สมุดปูมของโบสถ์  ถึงท้ายที่สุดแล้วท่านต้องปฏิเสธว่า มีการสมรสเกิดขึ้น  ความลับ

นี้ส าคัญส าหรับฉันมาก  ฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่สามารเกลี้ยกล่อมให้พระท่านยอม

ตามท่ีฉันต้องการ...”13 

 

 ข้อความข้างต้อนเป็นพระราชหัตถเลขาในเจ้าฟ้าจักพงษ์ฯ ที่ทรงเขียนบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

การสมรสของพระองค์และคัทรินให้อิวาน(พ่ีชายของคัทริน) ได้ทราบเรื่อง  ซึ่งจากข้อความนี้ สามารถเข้าใจได้

เลยว่า พระองค์ทรงเกรงพระราชอาญาที่จะเกิดขึ้นหากพระบรมชนกและพระชนนีทรงทราบเรื่องนี้เป็นอย่าง

                                                           
11 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์,  แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม,  แปลโดย พันขวัญ 

ทิพม่อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551), หน้า 65. 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 68-69. 
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มาก  แต่พระองค์ก็ยังคงสู้ทนที่จะท่าให้ส่าเร็จ เพ่ือที่พระองค์จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับผู้หญิงที่พระองค์รักหมด

ทั้งสิ้นของพระทัย  ท่าให้ในก่อนที่จะสมรส เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จึงไม่ได้กราบบังคมทูลเรื่องความรักของพระองค์

ให้ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงทราบก่อน  ซึ่งพระโอรสของพระองค์ได้เขียนอธิบายเหตุผลไว้ในหนังสือเกิด

วังปารุสก์ ความว่า “...พ่อได้อธิบายว่าอย่างนี้ คือ ทูลหม่อมปู่นั้น มิได้เป็นเพียงพ่อของท่านเท่านั้น เป็นพระ

เจ้าแผ่นดินด้วย ฉะนั้น ถ้าขออนุญาตไปแล้ว ท่านทรงห้าม ขืนท าไปก็จะเป็นการผิดพระราชโองการ แต่ถ้า

ไม่ถามไปและท่านยังมิได้ห้ามเสียแล้ว ก็นับว่า ไม่มีความผิด...”14  แต่อย่างไรก็ตาม “พ่อได้ตั้งพระทัยจะทูล

ให้ทูลหม่อมปู่และย่าได้ทรงทราบทีละเล็กละน้อย ถึงการที่ท่านได้แต่งงานกับแม่...”  เท่ากับว่า พระองค์ไม่ได้

ตั้งพระทัยที่จะปิดเรื่องราวนี้ไปตลอด  หากแต่เพียงต้องการให้พระราชชนกและพระราชชนนีค่อย ๆ ยอมรับ

เรื่องราวที่เกิดข้ึน  เพื่อที่จะได้ไม่เป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยมากนัก 

 หลังจากสมรสได้ไม่นาน ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จะต้องเสด็จนิวัติคืนสู่พระนคร  แต่ใน

เมื่อทางราชส่านักสยามยังไม่มีผู้ใดทราบเรื่องการสมรสของพระองค์กับหม่อมคัทริน  ท่าให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ 

จ่าเป็นจะต้องให้หม่อมคัทรินพ่านักคอยอยู่ที่เมืองสิงคโปร์เสียก่อน  เพื่อที่พระองค์จะได้กลับไปจัดการเรื่องราว

ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  แล้วจึงค่อยมารับตัวหม่อมคัทรินไปอยู่ด้วยกันยังกรุงเทพฯ  เมื่อพระองค์เสด็จกลับถึง

กรุงเทพฯ  ก็ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างปกติทุกประการ  จนไม่อาจมีผู้ใดสงสัยได้

เลยในเรื่องการมีหม่อมฝรั่ง  แต่ในไม่ช้าความก็แตกโดยที่พระองค์เองก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัว 

 

“...ในไม่ช้าก็มีข่าวรั่วมาถึงกรุงเทพฯ ว่า มี มาดาม เดอ พิษณุโลก อยู่ที่สิงคโปร์ 

อันเป็นนามท่ีพ่อให้แม่ใช้ แล้วก็มีผู้กราบทูลให้ทูลหม่อมปู่ทรงทราบ  แต่ท่านจะเชื่อ

หรือไม่ก็ตาม...ในวันหนึ่งขณะที่อยู่ต่อหน้าธารก านัล  ได้ทรงถามพ่อว่า “ยังไงเล็ก 

เขาว่า มีเมียแหม่มจริงไหม?” ...พ่อได้ตอบโดยเสียงออกแหบ ๆ ว่า “อาจจะ

เป็นได้”...ทูลหม่อมปู่พระพักตร์ซีดและโดยไม่ตรัสอย่างใดอีก ได้เสด็จออกจากห้อง

ไป...”15 

 

 เรื่องที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่และผิดมหันต์จนไม่อาจบรรยายความเสียพระราชหฤทัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกมาให้ละเอียดครบถ้วนได้เลย  จากการที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรง

                                                           
14 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 22. 
15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
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เป็นลูกรักและทรงเป็นความหวังของพระบรมชนกนาถและพระราชชนนี จึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกผิดหวังและ

เสียพระราชหฤทัยอย่างที่สุดจนยากที่จะอธิบาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระราชหฤทัยขององค์รัชกาลที่ 5  

เพราะ “...ทั้งสองพระองค์ทรงเข้าพระทัย เห็นพระทัยกันอย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษ  ฉะนั้น จึงจะเป็นที่น่าสลดใจ

แทนพระจุลจอมเกล้าฯ  ในข้อที่ว่าเมื่อเติบโตขึ้น  ทูลกระหม่อมจักรพงษ์ฯ จะทรงท าให้พระบิดาเสียพระราช

หฤทัยอย่างยิ่ง...”16 

 ความหวังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือการหมายมั่นให้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักร

พงษ์ภูวนาทเป็นก่าลังส่าคัญในการบริหารราชการบ้านเมือง  ทั้งยังทรงย้่าต่อเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ด้วยว่า ทรงเป็น

ที่สองรองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ ในการขึ้นสืบสันตติวงศ์17  แต่จากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น ก็ได้ท่าให้ “...พระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างล้นพ้น  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งแค้นทั้ง

กริ้วเป็นที่สุด...”18 

 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปก กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7)  ได้ทรงมีพระราชด่ารัสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ว่า “การสมรสครั้งนี้เป็นความหายนะครั้ง

ใหญ่ของพระราชวงศ์”19  จากเหตุผลเพราะว่าหม่อมคัทรินเป็นชาวต่างชาตินี้เอง  ซ่ึงพระราชด่ารัสของเจ้าฟ้า

ประชาธิปกฯ สามารถแทนความรู้สึกของพระราชวงศ์ในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี   เพราะทุกพระองค์ต่างก็ตก

ตะลึงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นจนยากทีจ่ะกล่าว 

 เมื่อความลับที่พยายามปิดบังมานานถูกเปิดเผยจนหมดเปลือกเช่นนี้ ก็ไม่มีความจ่าเป็นที่จะต้องปิดบัง

กันต่อไปแต่ประการใด  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จึงได้ให้หม่อมคัทริน ณ พิษณุโลก เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามายัง

กรุงเทพฯ ในทันที  โดยหม่อมต้องอาศัยอยู่ในวังอย่างเงียบ ๆ ไม่มีโอกาสออกไปเปิดหูเปิดตาต่อโลกภายนอก

มากนัก  เพื่อไม่ให้เป็นที่ระคายเคืองพระราชหฤทัยของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ 

                                                           
16 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ,  เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ,  พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), หน้า 257. 
17 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 25. 
18 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ,  เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ,  พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), หน้า 291. 
19 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์,  แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม,  แปลโดย พันขวัญ 

ทิพม่อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551), หน้า 9. 
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 ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด่ารัสถามเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ว่า “ถ้า

มีลูกออกมาแล้ว จะให้มันเป็นอะไร?”  ซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงกราบบังคมทูลตอบว่า “ไม่ต้องเป็นอะไรเลย 

ให้มันเป็นมิสเตอร์ก็ได้”20  ท่าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยที่จะทรงท าเป็นเมิน

เฉยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่แสดงออกว่ารู้ว่าเห็นสิ่งใด  แต่ก็ยังทรงกริ้วอยู่มิได้หาย  ส่วนสมเด็จพระพันปี

หลวง ก็คงกริ้วและแค้นอย่างเหลือที่จะอด  ทรงคิดไปว่าการที่หม่อมคัทรินยอมแต่งงานกับพระราชโอรสของ

พระองค์นั้นเพราะหวังสมบัติและความสุขสบาย  พระองค์จึงทรงสั่งตัดเงินรายได้ของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ที่จะ

ได้รับจากพระคลังข้างที่  ท่าให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ มีเพียงเงินเดือนจากการรับราชการทหารเอาไว้ใช้สอยได้

เท่านั้น 

ในระหว่างวัน เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จะต้องเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางการทหารตามที่

พระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้ง ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกด้านอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งงาน

ราชการกองทัพ ราชการแผ่นดิน และงานในหมู่พระราชวงศ์ พระองค์เข้าร่วมทุกงานมิได้ขาดแม้แต่สักครั้ง  

ด้วยพระองค์คิดว่า การที่พระองค์ท่าหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มที่แล้ว จะไม่มีผู้ใดมาต่าหนิติเตียนพระองค์ใน

เรื่องแต่งงานได้ว่ามีเมียแล้วเสียงาน  ส่วนหม่อมคัทริน ในระหว่างวันก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในวังปารุสก์ ไม่อาจ

ออกพ้นนอกเขตก่าแพงวังได้  ทั้งยังต้องฝึกการหมอบคลานกราบไว้ต่าง ๆ ตามแบบราชส่านักสยาม และฝึกหัด

ภาษาไทยร่วมด้วย  ท่าให้หม่อมสามารถท่ีจะพูดภาษาไทยและปฏิบัติตัวอย่างหญิงไทยได้อย่างดีในที่สุด  ในแต่

ละวันทั้งสองจะได้ออกไปเที่ยวกันก็ต่อเมื่อเวลาเย็นถึงค่่าเท่านั้น และสิ่งที่ท่าได้ก็คือการนั่งรถเล่นชมเมือง หรือ 

การเดินเล่นตามถนนเส้นต่าง ๆ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระด่าริให้สร้าง21 

ต่อมาไม่นานเท่าไหร่นัก ด้วยความรักลูกอย่างเกินที่จะประมาณ  ท่าให้ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์

คลายความกริ้วโกรธในพระราชหฤทัยลงไปได้มาก  หากแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงไม่

แสดงทีท่าที่ดีขึ้นแต่อย่างใด นั่นก็ด้วยเหตุผลว่าเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ยังไม่ได้ทรงขอพระราชทานอภัยโทษอย่ าง

จริงจังเลยแม้แต่สักครั้งหนึ่ง และเสมือนพระองค์จะมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะไม่ให้หม่อมคัทรินเข้าเฝ้าและ

จะไม่ทรงยอมรับหม่อมคัทรินอย่างเป็นการเปิดเผย22  แต่ในส่วนของพระราชชนนีนั้น ไม่นานก็คลายกริ้วลงไป

ได้มาก ทรงขอทอดพระเนตรรูปของหม่อมคัทริน แล้วทรงตรัสว่า “ดูยิ้มสวย น่าเอ็นดูดี”  ประการหนึ่งที่ท่าให้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงคลายความกริ้วโกรธลงได้ คงเป็นเพราะทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าหม่อมคัทรินนั้น

                                                           
20 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 26. 
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
22 หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์,  แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม,  แปลโดย พันขวัญ 

ทิพม่อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551), หน้า 91. 



11 
 

ไม่ได้มาอยู่สยามเพ่ือหวังเงินทองและทรัพย์สมบัติ หากแต่อยู่เพราะรักในพระราชโอรสของพระองค์อย่าง

จริงใจ  ต่อมาพระองค์จึงได้ขอพบกับหม่อมคัทริน ซึ่งในตอนแรกนางก่านัลทั้งหลายพากันนินทาว่าคงจะท่า

ตัวเก้ ๆ กัง ๆ ในเวลาเข้าเฝ้า เพราะไม่รู้ธรรมเนียมอย่างสยาม  แต่เมื่อหม่อมคัทรินคลานเข่าและหมอบเข้ามา

กราบแทบพระบาทของสมเด็จที่บนได้โดยไม่ขัดเขิน ทั้งยังพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี จึงท่าให้เป็นที่พอพระทัย

ของสมเด็จที่บนเป็นอย่างมาก  จนกลายเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จฯ ทันทีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา23 

ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะยังไม่แสดงทีท่าว่าทรงลดความกริ้วโกรธไปได้

บ้างแล้ว และไม่ได้ทรงยอมรับหม่อมคัทรินเป็นลูกสะใภ้อย่างเปิดเผย แต่ก็ทรงมีพระราชด่ารัสถึงอยู่บ่อยครั้งใน

เวลาที่ทรงสนทนากับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ เช่น “ดูที่บ้านเขาชอบถนนใหม่มาก ๆ” เกิดจากการที่พระองค์

ทอดพระเนตรเห็นเวลาที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ และหม่อมคัทรินเดินเล่นกันตามถนนที่ทรงด่าริสร้าง  ทั้งยัง

พระราชทานไก่เล็กฮอร์นสีขาวให้หม่อมคัทริน ด้วยทรงทราบมาว่าหม่อมเลี้ยงไก่ชนิดนี้ไว้เป็นเพ่ือนแก้เหงาใน

วังปารุสก์  จึงได้พระราชทานผ่านเจ้าฟ้าจักรพงษ์มา และด่ารัสว่า “เอาไปซิเล็ก  พ่อได้ยินว่าที่บ้านเขาชอบ”  

การกระท่าเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นเป็นนัยยะว่าพระองค์ได้ทรงคลายความกริ้วโกรธและความโทมนัสในพระ

ราชหฤทัยลงไปมากแล้ว หากแต่ยังคงต้องรักษาธรรมเนียมประเพณีแห่งราชส่านักไว้ไม่ให้เสื่อมเสีย จึง

จ่าเป็นต้องวางพระองค์ดังเดิม ไม่ท่าท่าว่ายอมรับอย่างจริงจัง 

เหตุการณ์ความตึงเครียดทั้งหมดที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลังจากที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ กล้าหาญสมรส

กับหญิงต่างชาติอย่างหม่อมคัทรินคลี่คลายมลายไปจนแทบจะหมดสิ้น เมื่อหม่อมแคทรินได้ให้ก่าเนิดโอรสองค์

แรกและองค์เดียวของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ คือ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ แต่เนื่องจากเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ได้เคย

กราบบังคมทูลต่อพระราชบิดาไว้ว่าให้ลูกเกิดมาเป็นมิสเตอร์ก็ได้  ในตอนต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง

ไม่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหลานคนนี้ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าตามที่ควรจะเป็น24  ส่วนสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ทรงโสมมนัสเป็นอย่างมากเพราะเป็นหลานคนแรกของพระองค์  ในข้อนี้พระองค์เจ้าจุล

จักรพงษ์ ได้ทรงเขียนไว้ว่า “...ย่านั้นพอได้ข่าวว่า มีหลานคนแรกก็ทรงตื่นเต้นและหายกริ้วหมดเลย...”25  

และถึงแม้ว่าในตอนแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงวางเฉย ไม่แสดงท่าทีว่าทรงโสมมนัส

                                                           
23 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 28. 
24 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ,  เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ,  พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), หน้า 292. 
25 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,  เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย,  พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้า 30. 
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ยินดีเพียงใดท่ีได้หลาน ซ้่ายังไม่ยอมให้เข้าเฝ้าและไม่แม้แต่จะเสด็จไปเยี่ยม  แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ 2 ปี จนพระ

นัดดา 2 ขวบ  พระองค์จึงได้พระราชหฤทัยอ่อนลงและโปรดให้เข้าเฝ้า   

หลังจากที่ได้พบกับหลานชายลูกครึ่งหน้าฝรั่งแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็

ทรงมีพระราชด่ารัสว่า “ฉันรักและเอ็นดูมาก  ความจริงก็เลือดเนื้อของเรา  แล้วให้พามาหาอีก  มันก็ไม่มี

ฝรั่งเท่าใดนัก”26  เป็นกระแสพระราชด่ารัสที่ท่าให้ตระหนักเข้าไปในหัวใจได้เลยว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

ความรักที่มีต่อลูกหลานนั้นยิ่งใหญ่และส่าคัญมากกว่าสิ่งอ่ืนใดในโลกใบนี้  ไม่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นจะมากมาย

และรุนแรงสักแค่ไหน ผู้เป็นพ่อและแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยและพร้อมที่จะรักลูกหลานได้ดังเดิมเสมอไม่เสื่อม

คลาย 

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องใจให้กับพระราชบิดาของพระองค์และ

ทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่า  เพราะเมื่อพระองค์ประสูติออกมา สถานการณ์ต่าง ๆ ก็คลี่คลายจากทางที่ร้าย

กลายเป็นทางที่ดี โดยเฉพาะคลายความกริ้วโกรธที่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีเคยมีอยู่ได้มลายไปจน

หมดสิ้น  แม้ว่าในท้ายที่สุด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะไม่ได้ทรงยอมรับหม่อมคัทรินอย่าง

เปิดเผย  แต่เชื่อแหลือเกินว่า ด้วยความน่ารัก ใสซื่อของหม่อมคัทริน  ความน่าเอ็นดู ความบริสุทธิ์ของพระองค์

เจ้าจุลจักรพงษ์  และความรักที่พระองค์มีให้พระราชโอรสอย่างเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จนสุดหัวใจ ได้ท่าให้ล้นเกล้า

รัชกาลที่ 5 ทรงหายกริ้วโกรธและยอมรับในสะใภ้แหม่มผู้นี้ไปแล้วอย่างหมดหัวใจ 

 

สรุป 

 ความรักที่พระบรมชนกนาถและพระราชชนนีมีต่อพระราชโอรสเป็นความรักที่มีค่าและยิ่งใหญ่ เกิน

กว่าที่จะหาค่าใดมาเทียบเทียมให้เข้าใจได้  ถึงแม้ว่าสิ่งที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงก่อขึ้นจะเป็นความผิดที่ร้ายแรง

อย่างมหาศาล ชนิดที่ว่าไม่สมควรแก่การได้รับพระราชทานอภัย  แต่ด้วยความรักของพ่อกับแม่  ทั้งตัวของเจ้า

ฟ้าจักรพงษ์ฯ เอง ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ต้องรับผิดชอบอย่างดี มิได้เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่

แม้แต่น้อย  ก็เป็นเหตุผลในการลดหย่อนความโกรธเคืองในพระราชหฤทัยลงไปได้ในที่สุด 

 อีกประการหนึ่งที่ท่าให้ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ทรงคลายพระราชหฤทัยโทมนัสกริ้วโกรธลงไปได้ 

เป็นเพราะความใสซื่อของหม่อมคัทรินเอง  หม่อมอยู่ในพระนครอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว ไม่พยายามเป็นที่

ยอมรับในราชส่านัก ไม่สร้างเรื่องสร้างราวใด ๆ เพ่ิมเติม  หม่อมแสดงให้ทุกพระองค์และทุกคนได้ประจักษ์ว่า

                                                           
26 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ,  เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ,  พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: ส่านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), หน้า 292. 
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การที่เธอเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลถึงเพียงนี้ เธอมาด้วยใจที่รักและภักดีต่อเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ อย่าง

จริงใจ ไม่ได้หวังเงินทองทรัพย์สมบัติของสวามีแต่อย่างใดเลย  เมื่อมาอยู่สยามก็เฝ้าเรียนรู้ประเพณีในราช

ส่านักอย่างตั้งใจ ทั้งยังหัดอ่านเขียนเรียนภาษาไทยจนสามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดค่า  ยิ่งท่า

ให้ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์รักและเอ็นดูเข้าโดยง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงโปรด

ลูกสะใภ้แหม่มเข้าในทันทีตั้งแต่ครั้งแรกท่ีได้พบกัน 

 ตัวแปรสุดท้ายที่ท่าให้สถานการณ์ความกริ้วโกรธทั้งปวงมลายหายสิ้นไปหมดสิ้น คือการก่าเนิดของ

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์  พระโอรสพระองค์เดียวใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาท  หลานย่าคนแรกใน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  สร้างความสุขสันต์โสมนัสให้กับสมเด็จย่าเป็นอย่างมาก จนความโกรธความแค้นที่เคยมี

ต่อเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ และหม่อมคัทริน หายไปอย่างสิ้นเชิง  ไม่หลงเหลืออยู่อีกเลยแม้แต่น้อย  แต่ในส่วนของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ยังทรงจ่าเป็นต้องไว้เชิงอยู่บ้าง จึงแสดงทีท่าว่าไม่ทรงยินดีกับการ

เกิดของหลานคนนี่เท่าใดนัก ทั้งยังไม่โปรดให้เฝ้าฯ เลยเสียอีกด้วย ในส่วนนี้เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เพราะพระองค์

กลัวว่าจะตกหลุมรักและผูกพันนัดดาหน้าฝรั่งเข้าจนยากท่ีจะถอนพระองค์ จึงเลือกท่ีจะไม่เจอกันเลยเสียดีกว่า 

จะได้ไม่ต้องมีเรื่องให้ผูกพันกันทางใจ  แต่ท้ายที่สุดแล้ว พระองค์ก็ทรงพ่ายแพ้ต่อพระราชหฤทัยที่มีใจรักต่อ

ลูกหลาน  โปรดให้ได้เข้าเฝ้าเมื่อพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์พระชันษาได้ 2 ปี  หลังจากนั้น ก่าแพงความโกรธที่

เคยแน่นหนาก็ได้มลายสิ้น  เหลือแต่เพียงก่าแพงแห่งขัตติยมานะในความเป็นกษัตริย์ ที่จะต้องรักษาราช

ประเพณีของราชวงศ์ให้ยังคงอยู่ต่อไป  ความน่ารัก ไร้เดียงสา และบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นี้เอง 

ท่าให้ความรู้สึกไม่ดีทุกประการที่ผ่านมาถูกไฟแห่งความรักเผาไหม้ไปจนมอดดับ  เหลือไว้แต่เพียงความรักที่

งดงามที่สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจ  
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