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สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา พระนามเดิม 
พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา (10 กันยายน 2405 - 17 ธันวาคม 2498) เปน
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชสมภพแตเจา
จอมมารดาเปยม (ภายหลังเปนสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระอัยยิกาเจา
ในรัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 เปนพระเจาลูกเธอช้ันเล็ก ลําดับที่ 
60 ในจํานวนทั้งหมด 82 พระองค โดยรับราชการสนองพระเดชพระคุณเปนพระภรรยา
เจาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระองคทรงเปนพระราชชนนี (แม) ของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
มหาวชิรุณหิศ ซึ่งเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พระองคแรกของไทย พระมาตุจฉาเจา (ปา) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และพระอัยยิกาเจา (ยา) ใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ และพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ[1] 

นอกจากนี้ พระองคทรงดํารงตําแหนงองคสภาชนนสีภาอุณาโลมแดง อนัเปน
ช่ือของสภากาชาดไทยเมื่อครั้งแรกตั้งในตนรัชกาลที่ 5 เปนพระองคแรกและพระองค
เดียว และองคสภานายิกา สภากาชาดไทย พระองคที่ 2 และทรงสรางสถานพยาบาล
ขึ้น ปจจุบัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งอยูภายใต
การดูแลของสภากาชาดไทย 
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เนื้อหา 

[ซอน] 

• 1 พระราชประวัต ิ 
o 1.1 พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ 4  
o 1.2 พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ 5  
o 1.3 สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ ในรัชกาลที่ 6 และ 7
o 1.4 พระพันวสัสาอัยยิกาเจาในรัชกาลที่ 8 และ 9 
o 1.5 สวรรคต  

• 2 พระราชโอรสและพระราชธิดา  
• 3 ท่ีประทับ  

o 3.1 พระบรมมหาราชวัง  
o 3.2 พระราชวังบางปะอิน  
o 3.3 พระตําหนักศรีราชา  
o 3.4 พระตําหนักสวนหงส  
o 3.5 วังสระปทุม  

• 4 พระราชกรณียกิจ  
o 4.1 ดานการแพทยและการสาธารณสขุ  
o 4.2 ดานการศึกษา  
o 4.3 ดานการศาสนา  
o 4.4 ดานการตางประเทศ  
o 4.5 ดานการหัตถกรรม  
o 4.6 ดานการเกษตร  

• 5 อนุสรณสถาน  
• 6 พระอสิริยยศ  
• 7 การเทิดพระเกียรติ  
• 8 ราชตระกูล  
• 9 อางอิง  

o 9.1 บรรณานุกรม  
• 10 ดูเพิ่ม  
• 11 แหลงขอมูลอื่น  

[แก] พระราชประวัติ 

[แก] พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ 4 
  
(จากซาย) พระองคเจาสวางวัฒนา พระองคเจาสุนันทากุมารีรัตน พระองคเจาเทวัญอุ
ไทยวงศ และพระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชย 

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เปนพระเจาลูกเธอ
พระองคท่ี 60 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และเปนลําดับที่ 4 ซึ่งประสูติ
แตเจาจอมมารดาเปยม ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธ เดือน 10 
แรม 2 ค่ํา ปจอ จัตวาศก จ.ศ. 1224 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 โดย
ไดรับพระราชทานพระราชหัตถเลขาตั้งพระนามจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเมื่อวันที่ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2405


15 ตุลาคม พ.ศ. 2405 ซึ่งเปนวันทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนวา "พระเจา
ลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา"[2] พระราชหัตถเลขามีดังน้ี 

"ศุภมัสดุ สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจากรุงสยามผูบิดา ขอ 
ตั้งนามกรแกบุตรี ที่ประสตูิแตเปยมผูมารดา ในวันพุธ เดือน 10 แรม 2 ค่ํา ปจอจัตวาศก  
ศักราช 1224 น้ันวา พระเจาลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา วัคมูลคูธาตุเปนอาทิอักษร   
วัคอายุเปนอันตอักษร ขอใหจงเจริญพระชนมายุพรรณ สขุ พล ปฏิภาณ ศุภสารสมบัต ิ    
ศรีสวัสดิพพิฒันมงคล พิบูลพูนผลทุกประการเทอญ"[3] 

สําหรับพระพรที่ทรงผูกเปนภาษามคธกํากับลายพระราชหัตถเลขาตั้งพระนาม
น้ัน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงพระนิพนธแปล
เปนภาษาไทยไววา[4] 

"เราไดตั้งนามของบุตรีในราชสกุลน้ีวา "สวางวัฒนา" ดังน้ี ขอบุตรีน้ันจงเปนผูมี
สุข เล้ียงงาย ไมมีโรค ไมมีอุปทวันตราย มั่งคั่งสมบูรณ มีทรพัยมาก มีโภคสมบัติมาก   
ดํารงอิศริยยศตั้งอยูในพระบรมราชวงศที่ประเสริฐสูงสุดของพระบิดายั่งยืนกาลนาน
เทอญ" 

พระองคทรงมีพระเชษฐาและพระขนษิฐารวมพระมารดาทั้งสิ้น 6 พระองค ไดแก 
พระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชย พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ พระองค
เจาสุนันทากุมารีรัตน พระองคเจาสวางวัฒนา พระองคเจาเสาวภาผองศรี และ 
พระองคเจาสวัสดิโสภณ[1] 

พระองคเจาหญิงสวางวัฒนาทรงไดรับการศึกษาตามแบบกุลสตรีในวังหลวง 
ทรงไดเลาเรียนภาษาอังกฤษถึงขั้นอานออกและฟงเขาพระทยั[5] ทรงมีพระพี่นางพระ
นองนางที่สนิทสนมเปนเพื่อนสนิทกลุมเดียวกัน คือ พระองคเจาแขไขดวง พระองค
เจานภาพรประภา พระองคเจาพวงสรอยสอางค และ พระองคเจาเสาวภา
ผองศรี 

เมื่อพระองคมีพระชนมาย ุ6 พรรษา พระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวสวรรคต และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ กรมขุนพินิต
ประชานาถ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเปนรัชกาลที่ 5 แหงพระบรมราชจักรี
วงศ พระฐานันดรศักด์ิของพระองคเจาสวางวัฒนา จึงเปล่ียนเปน พระเจานองนางเธอ 
พระองคเจาสวางวัฒนา[6] 

[แก] พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ 5 
  

พระเจานองนางเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา เมื่อทรงเจริญพระชันษาขึ้น 
พระองคก็มพีระสริิโฉมงดงาม จนมีคํากลาววา "'หนาตาคมสันองคสวาง พูดจากระจัด 
กระจางองคสุนันทา"[7]พระองคทรงเขารับราชการเปนพระภรรยาเจาในรัชกาลที่ 5 
ขณะที่ทรงมพีระชนม 16 พรรษา[2] โดยมีพระองคเจาหญิง พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ 4 
ที่รับราชการเปนพระภรรยาเจาในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับพระองค ไดแก พระองคเจา
สุนันทากุมารีรัตน พระองคเจาสุขุมาลมารศรี และพระองคเจาเสาวภาผองศรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%
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พระภรรยาเจาทั้ง 4 พระองคมีพระเกียรติยศเสมอกันทุกพระองค พระเกียรตยิศที่
จะเพิ่มพูนน้ันขึ้นอยูกับการมีสมเด็จพระเจาลูกเธอเปนสําคัญ จนกระท่ัง ในป พ.ศ. 
2423 เกิดเหตุการณสิ้นพระชนมของพระองคเจาสุนันทากุมารีรัตนโดยเรือพระประเทยีบ
ลมระหวางโดยเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน จึงทําใหเกิดปญหา
ในการจะออกพระนามในประกาศทางราชการ ซึ่งนํามาสูการจัดระเบียบภายใน
พระราชสํานักวาดวยตําแหนงพระภรรยาเจาใหเปนที่เรียบรอย โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาพระองคเจาสุนันทากุมารีรัตน 
เปน "สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระราชเทวี" ซึ่งถือเปนสมเด็จพระอัครมเหสี
พระองคแรก และ พระองคเจาสวางวัฒนา ขึ้นเปนสมเด็จพระอคัรมเหสีพระองคตอไป 
เฉลิมพระนามาภิไธยวา สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระราชเทวี โดยในวันงาน
พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนฯ ก็ไดมีประกาศยืนยันฐานะสมเด็จพระ
อัครมเหสีใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้นโดยเพิ่มคําวา “บรม” เขาไปในคุณศัพทของคําวาราช
เทวีอีกหนึ่งคํา ดังน้ัน พระองคจึงไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธยเปน สมเด็จพระนาง
เจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี ซึ่งเปนตําแหนงสมเด็จพระอัครมเหสี เน่ืองจาก
พระองคเปนพระราชชนนีในสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ พระ
ราชกุมารช้ันเจาฟาพระองคใหญในรัชกาลที่ 5[4] 

หลังจากพระองคทรงดํารงตําแหนงพระอัครมเหสีแลว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดสรางพระตําหนัก ขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน 
พระบรมมหาราชวัง เพื่อใหเปนที่ประทับของพระองค พระตําหนักใหมน้ีเปนพระ
ตําหนักขนาดใหญ ถือเปนพระตําหนักประธานในเขตพระราชฐานชั้นในเลยทีเดียว โดย
เมื่อขึ้นพระตาํหนักใหมแลว ชาววังก็ออกพระนามลําลองวา สมเด็จพระตาํหนัก ตั้งแต
น้ันมา 

ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิราวุธ 
พระราชโอรสในพระนางเจาเสาวภาผองศรี 
พระวรราชเทวี ขึ้นเปนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
พระองคตอไป พรอมทั้งสถาปนาพระ
อิสริยยศของพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี ขึ้นเปน สมเด็จพระนางเจาเสาว
ภาผองศรี พระอัครราชเทวี ในฐานะทรงเปนพระชนนีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
พระองคใหม ซึ่งเปนพระยศพระอัครมเหสีเชนเดียวกับสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา 
พระบรมราชเทวี หลังจากน้ัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระ
ราชดําเนินเยือนยุโรปอยางเปนทางการ พระองคไดสถาปนาสมเด็จพระนางเจาเสาวภา
ผองศรี พระอัครราชเทวี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และเฉลิมพระนามาภิไธย
ขึ้นเปน สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดของ
พระภรรยาเจา จึงทําใหฐานะของสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี ลดลง
มาเปนอันดับสองของพระราชวงศฝายในโดยปริยาย 

พระมเหสีในรัชกาลที่ 5
สมเด็จพระนางเจาสุนันทาฯ

สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรีฯ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ
สมเด็จพระพนัปหลวง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2423
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2423
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


ในป พ.ศ. 2453 ทรงสูญเสียพระบรมราชสวามี ทานผูใหญฝายในเลาวาแตน้ัน
มาทรงวางพระพักตรเฉย ไมทรงพระสรวล ไมทรงยิ้ม จนถึงกับมีผูกลาววาถาเห็นทรง
พระสรวลหรือทรงยิ้มก็เปนบุญ[3] 

[แก] สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ ในรัชกาลที่ 6 และ 7 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคไดรับการ
เฉลิมพระนามาภิไธยเปน สมเด็จพระมาตุจฉาเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี[2] 
โดยขาราชสํานักในสมัยน้ันออกพระนามวา สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯเปนคูกันกับ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง(แตสวนพระองครัชกาลที่ ๖ ทรงออกพระนามาภิไธย
สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ เปนการลําลองแตเพียงวา สมเด็จปา เทาน้ัน) สมเด็จพระ
มาตุจฉาเจาฯ ทรงพระกรณุาเปนพระธรุะใหพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี พระ
มเหสีในรัชกาลที่ 6 ตั้งแตทรงพระครรภจนถึงมีประสูติกาลสมเด็จพระเจาภคินีเธอ 
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี 
ทรงเลาถึงสมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯวา ถาไมไดทาน เจาฟาก็ไมไดเปนพระองค"" [8] สม
เด็จฯ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ีทรงเปนพระราชธิดาพระองคเดียวใน
รัชกาลที่ 6 ซึ่งมีพระประสูติกาลกอนสมเด็จพระราชบิดาเสด็จสวรรคตเพียงหน่ึงวัน โดย
กอนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะสวรรคตนั้น ไดมีพระราชดาํรัสทรงฝาก
ฝงพระราชธิดาไวกับ"สมเด็จปา"ดวย[1] ตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระนามาภิไธยถวายใหม
วาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา ขาราชสํานักจึง
ออกพระนามกันทั่วไปวา สมเด็จพระพนัวัสสามาตุจฉาเจา สืบตอมา(แตสวนพระองคื
รัชกาลที่ ๗ ทรงออกพระนามสมเด็จปาวา"แมกลาง"ตามอยางสมเด็จพระราชบิดา) 
[9][2] 

 

[แก] พระพันวัสสาอัยยิกาเจาในรัชกาลที่ 8 และ 9 

 
สมเด็จพระพนัวัสสาอัยยกิาเจาเสด็จฯ ไปทรงรับพระราชนัดดา เมื่อคราวเสด็จนิวัติพระ
นคร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 

เมื่อพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล พระราชนัดดา เสด็จขึ้นครองราชย
สมบัติเปนพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ทรงเฉลิมพระนามสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ขึ้นเปน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอยัยิกาเจา[10][2] ตามพระราชสัมพันธท่ีสมเด็จฯ ทรงมีกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 คือทรงเปนพระอัยยิกา(ยา) และทรงดํารงพระอิสริยยศน้ีจนตลอด
พระชนมายุ เมื่อรัชกาลที่ 8 สวรรคตในป พ.ศ. 2489 ไมมีผูใดกลากราบบังคมทูล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2453
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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สมเด็จพระพนัวัสสาอัยยกิาเจาใหทรงทราบ ในวันเชิญพระบรมศพลงพระโกศน้ัน 
สมเด็จพระพนัวัสสาอัยยกิาเจาเสด็จพระราชดําเนินออกมาทางระเบียงและตรัสขึ้นมาวา 
"วันน้ีเปนอะไร ฟาเศราจริง นกสักตัวกาสักตัวก็ไมมารอง เศราเหลือเกิน น่ีทําไมมันเงียบ  
เชียบไปหมดอยางนี้ละ" ขาราชบริพาลเมื่อไดยินดังน้ันตางก็รูสึกสะเทือนใจ ผูใดที่ทน
ไมไดตางก็หลบออกมาดวยกลัวที่พระองคทานจะทรงรูไดวาเกิดเหตุการณใดขึ้น[11] 
พระองคจึงทรงรําลึกอยูเสมอวา "มีหลานชาย 2 คน"[12] 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระพันวัส
สาอัยยิกาเจาทรงเปนองคประธานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตําหนักใหญ 
วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 เมื่อพระองคทรงเจิมหมอมราชวงศ
สิริกิต์ิ กิติยากรแลว มีรับสั่งวา "หันออกไปยิ้มกับผูคนที่เขามาซิ เขาอุตสาหมากันเต็ม 
ๆ ออกไปใหเขาเห็นหนอย"[13] ซึ่งสรางความประหลาดใจแกผูเขาเฝา ณ ที่น้ันเปนอยาง
ยิ่ง เน่ืองจากพระองคทรงเลือนพระสัญญาดวยทรงเจริญพระชนมพรรษากวา ๙๐ พรรษา
แลวในขณะนั้น และมักจะไมทรงมีพระราชเสาวนียแกผูมาเฝาเทาใดนัก 

สวรรคต 
  
พระเมรุมาศ สมเด็จพระพันวัสสาอยัยิกาเจา 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมายังวังสระ
ปทุมเมื่อเวลาประมาณ 2 ยาม เน่ืองจากคณะแพทยที่ถวายการรักษาสมเด็จพระพันวสั
สาอัยยิกาเจากราบบังคมทูลวาพระอาการหนักสุดท่ีจะแกไขแลว พระชนมชีพคงจะถึง
ที่สุดในไมชา ภายในหองพระบรรทมของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจานั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยืนอยูปลายพระบาท พรอมดวยคณะแพทยและ
พยาบาลที่เฝาพระอาการ สวนหนาหองพระบรรทมนั้น สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนีินาถประทับอยู นอกจากนั้น ก็มีเสด็จพระองควาปฯ หมอมเจาหลาน ๆ และ
ขาหลวงหมอบเฝาเต็มไปหมด เน่ืองจากเปนที่ทราบกันแลววาพระอาการนาเปนหวง
ตั้งแต 5 ทุม จึงมาคอยสงเสด็จกันพรอมหนาในวาระสุดทาย หลงัจากตีสองชาววังที่เฝา
อยูในที่น้ันทั้งปวงตางก็ไดยินเสียงสวดมนตเบา ๆ ติดตอกันโดยหาตัวผูสวดไมได พอ
ผานไปได 16 นาที สมเด็จพระพันวสัสาอัยยิกาเจาก็เสด็จสวรรคตดวยพระอาการสงบ 
เมื่อเวลา 2.16 น. โดยพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงถวายบังคม "สมเด็จยา" อยูที่
เบื้องปลายพระบาทนั่นเอง สิริพระชนมายุได 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน[14] 

หลังจากสมเด็จพระพันวสัสาอัยยิกาเจาเสด็จสวรรคต ไดมีการอัญเชิญพระบรม
ศพมาประดษิฐานบนพระแทนแวนฟาทอง ประกอบพระลองทองใหญภายใต
พระสัปตปฎลมหาเศวตฉัตร (พระเศวตฉัตร 7 ช้ัน) ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง จนถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2499 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระบรมศพลงจาก
พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ไปประดิษฐานเหนือพระยานมาศสามลําคาน แลวอัญเชิญ
พระบรมศพออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดผาไตรที่โกศพระบรมศพ หลังจาก
น้ัน พระบรมศพเคลื่อนขบวนไปยังพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง แลวจึงถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ และในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
เสด็จพระราชดําเนินทรงเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิเขาสูพระที่น่ังดุสิตมหา
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499


ปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร (เถากระดูก) สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไวภายใตฐานชุกชี พระสัมพุทธวัฒโนภาส วัด
ราชาธิวาสราชวรวิหาร[15] 

[แก] พระราชโอรสและพระราชธิดา 

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงมีพระราชโอรส
และพระราชธิดารวม 10 พระองค เปนพระราชโอรส 4 พระองค เปนพระราชธิดา 4 
พระองค ตกเสียกอนเปนพระองค 2[3] ดังตอไปน้ี 
  
พระบรมฉายาลักษณทรงฉายพรอมดวย สมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณและสมเด็จฯ เจา
ฟามหิดลอดุลยเดช 

• สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ บดินท
รสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสุริยขัตติยสนัตติวงศ อุกฤษฏพงษวโรภ
โตสุชาติ ธัญญลักษณวิลาสวิบูลยสวสัดิ์ ศิริวัฒนราชกุมาร  

• สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอิศริยาลงกรณ บรมนริศรสมบตัิเทวราช 
จุฬาลงกรณนาถปรมางกูร สมบูรณอุกฤษฐศักด์ิ อุโภตปกษวิสุทธิพงศ มหามกุฎ
ราชรวิวงศวราวัตรลักษณสมบัติ ขัตติยราชกุมาร  

• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี  
• สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมตวิงศวโรทัย ศตสมัยมงคลเขตร บรมนฤ

เบศรจักรีวงศ จุฬาลงกรณนาถนรินทร สยามินทรราชวโรรส อกุฤษฐวรยศอุภัย
ปกษ วิสุทธศิักด์ิอรรควิมลรัตน ขัตติยราชกุมาร  

• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาวไลยอลงกรณ นรินทรเทพยกุมาร ี 
• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาศิราภรณโสภณ พิมลรัตนวด ี 
• สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดุยเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร จุฬา

ลงกรณินทรวรางกูร สมบรูณเบญจพรศิริสวัสดิ ขัตยิวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศ
เกียรติประกฤษฐ ลักษณวิจิตรพิสิฐบุรษุย ชนุตมรัตนพัฒนศักดิ อรรควรราชกุมาร 
กรมขุนสงขลานครินทร  

• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิง (ยงัไมไดรับพระราชทานนาม) สิ้นพระชนม
เมื่อพระชันษาได 3 วัน  

นอกจากนี้ พระองคยังทรงรับอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่กําพราพระมารดาอีก 4 พระองค น่ันคือ พระ
เจาลูกเธอ พระองคเจาเยาวภาพงษสนิท พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจา
รังสิตประยูรศักด์ิ ซึ่งประสูติแตเจาจอมมารดาหมอมราชวงศเนื่อง สนิทวงศ 
พระเจาลูกเธอ พระองคเจาประภาพรรณพิไล และพระเจาลูกเธอ พระองค
เจาวาปบุษบากร ซึ่งประสูติแตเจาจอมมารดาพรอม 
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รุณหิศ พระราชโอรสพระองคใหญจะไดรับพระกรณุาโปรดเกลาฯสถาปนาพระราช
อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องครัชทายาท
พระองคแรกก็ตาม แตพระองคก็ทรงไดรับความทุกขจากการที่พระราชโอรสและพระราช
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3


ธิดาสิ้นพระชนมตั้งแตทรงพระเยาว โดยในป พ.ศ. 2422 สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา
ฟาอิศริยาลงกรณฯ พระราชโอรสลําดับที่ 2 ทรงสิน้พระชนมลงอยางกะทันหัน ขณะที่มี
พระชันษาเพียง 21 วันเทาน้ัน และในป พ.ศ. 2424 ก็ทรงสญูเสียสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาวิจิตรจิรประภาฯ พระราชธดิาพระองคใหญของพระองคไป เมื่อมีพระชันษา
เพียง 4 เดือนเทาน้ัน 

ตอมา ในป พ.ศ. 2436 พระราชธดิาองคเล็กของพระองค รวมทั้ง ทรงเปนพระ
ราชธิดาพระองคสุดทายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งยงัไมไดรับการ
พระราชทานพระนาม กส็ิน้พระชนมลงขณะที่มีพระชันษาเพียง 3 วันเทาน้ัน หลังจากนั้น
เพียง 1 ป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารก็เสด็จ
สวรรคตอยางกระทันหันดวยพระโรคไขรากสาดนอย จากเหตุการณในครั้งน้ีทําให
พระองคทรงวิปโยคยิ่งนัก อีกทั้งการที่ทรงพระกันแสงอยางหนักทําใหพระพลานามัย
ทรุดโทรมลง จนกระท่ังทรงพระประชวรในที่สุด 

  
พระบรมฉายาลักษณทรงฉายประมาณ พ.ศ. 2481 

พระองคจึงไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองตาง ๆ เพื่อทรงพักฟน จนพระ
พลานามัยดีขึ้น แตเมื่อ พ.ศ. 2441 พระองคกท็รงไดรับความทุกขจนทรงพระประชวร
ลงอีกครั้ง โดยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาศิราภรณโสภณ พิมลรัตนวดี พระ
ราชธิดาอีกพระองคประชวรพระโรคนิวมอเนีย (ปอดบวม) สิ้นพระชนมลง เมื่อมีพระ
ชันษาเพียง 10 พรรษาเทาน้ัน คณะแพทยกราบบังคมทูลใหเสด็จแปรพระราชฐานไป
ประทับที่เมืองชายทะเลเพื่อรักษาพระองค แตยังมิไดเสด็จไป สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ 
เจาฟาสมมตวิงศวโรทัยฯ กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ ก็สิ้นพระชนมลงดวยพระโรคไข
รากสาดนอย เมื่อพระชันษา 18 พรรษา ซึ่งการสญูเสียพระราชโอรสและพระราชธิดา
อยางตอเน่ืองทําใหพระองคทรงพระประชวรถึงกับทรงพระดําเนินไมได จนไมอาจเสด็จฯ 
ไปในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาศิราภรณโสภณ พมิลรัตนวดี และสมเด็จพระ
เจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ ซึ่งจัดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองเปนพระราชพิธีเดียวกันได 

สวนสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร 
(พระยศขณะนั้น) น้ัน ก็สิ้นพระชนมลงในป พ.ศ. 2472 และพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาเยาวภาพงษสนิท พระราชธิดาบุญธรรมท่ีมีความใกลชิดกับพระองคมากที่สุด 
ซึ่งพระองคทรงหวังพระราชหฤทัยวาจะฝากการพระบรมศพของพระองคเองไวดวยนั้น ก็
ทรงประชวรสิ้นพระชนมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2477 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2422
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2424
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2436
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Somdej_Srisawarin_1.JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2441
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477


ในป พ.ศ. 2481 สมเด็จฯ กรมขุนชัยนาทนเรนทร (พระยศขณะน้ัน) พระ
ราชโอรสบุญธรรมถูกจับกุมตัวดวยเหตุผลทางการเมือง เมื่อพระองคทรงทราบขาวก็ตก
พระทัยและไดทรงตอรองกับรัฐบาล โดยรับประกันดวยพระราชทรัพยท้ังหมดที่ทรงมี
เพื่อแลกกับการปลอยตัวสมเด็จฯ กรมขุนชัยนาทนเรนทร แตไมสําเร็จ พระองคถึงกับ
รับสั่งวา[16] "ลูกตายไมนอยใจช้ําใจเลย เพราะมีเรื่องหักหามไดวาเปนธรรมดาของโลก 
ครั้งน้ีทุกขสุดที่จะทุกขแลว" โดยสมเด็จฯ กรมขุนชัยนาทนเรนทรถูกถอดฐานันดรศักดิ์
เปน "นักโทษชายรังสิต"[1] และตองคําพิพากษาจําคุกตลอดชีวิต[17] ในระหวางนั้นเอง
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดา
พระองคเดียวของสมเด็จฯที่ยังทรงพระชนมชีพอยูฉลองพระคุณพระราชชนนีในขณะนั้น 
ก็ทรงประชวรและสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2481 หลังจากนั้น นักโทษชายรังสิตก็ไดรับ
การปลอยตัวและไดรับพระราชทานฐานันดรศักดิ์คืนดังเดิม[18] แตสมเด็จฯ กรมพระ
ชัยนาทนเรนทร (พระยศขณะนั้น) กส็ิน้พระชนมลงเมื่อ พ.ศ. 2494 เหลือเพียงพระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร พระราชธิดาบุญธรรมพระองคเดียว
เทาน้ันที่ทรงพระชนมอยูจนไดทรงเปนองคจัดการพระบรมศพสมเด็จพระราชมารดา
เล้ียง ผูทรงอภิบาลดูแลพระองคมาตัง้แตยังทรงพระเยาว เปนการสนองพระคุณสมเด็จฯ 
ในวาระที่สุดน้ี 

 

[แก] ท่ีประทับ 

 
พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจาภายใน
พระราชวังบางปะอิน 

[แก] พระบรมมหาราชวัง 

เมื่อทรงพระเยาวในฐานะพระเจาลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จึงทรงประทับอยูภายในพระบรมมหาราชวังดวยพระชนนีและพระเจาลูก
เธอพระองคอื่นๆ ครั้งทรงรับราชการในตําแหนงพระภรรยาเจาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวในระยะแรกเสดจ็ประทับ ณ ตําหนักเดิมภายในพระบรมมหาราชวัง
รวมกับพระพีน่าง พระนองนาง และพระชนนี จนกระท่ังทรงประสูติพระราชโอรสพระองค
แรกแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงใหสรางพระตําหนัก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0
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พระราชทาน คือ พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา 

[แก] พระราชวังบางปะอิน 

พระราชวังบางปะอินเปนพระราชฐานตั้งแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน
อยูเสมอ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาจึงทรงมีพระตําหนักสวนพระองคอยูที่
พระราชวังบางปะอินดวยเชนเดียวกัน 

[แก] พระตําหนักศรีราชา 

พระตําหนักศรีราชาเปนที่ประทับระหวางพักฟนจากพระอาการประชวร เดิมเปน
พระตําหนักที่สรางอยูริมทะเลตอมาเมื่อพระตําหนักทรุดโทรมลง จึงทรงใหจัดสรางพระ
ตําหนักใหมบริเวณเนินเขา และใน พ.ศ. 2486 กรุงเทพประสพภัยทางอากาศจาก
สงครามโลกครั้งที่สอง พระองคจึงทรงเสด็จมาประทับที่ตําหนักศรีราชาอีกระยะหนึง่ 
ปจจุบัน พระตําหนักศรีราชา เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา 

[แก] พระตําหนักสวนหงส 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
กลับจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 และทรงใหสรางวังสวนดุสิตและจึงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักสวนหงสพระราชทานสมเด็จนางเจาสวางวัฒนา พระ
บรมราชเทวีดวย หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จสวรรคต 
พระองคไดเสด็จมาประทบัที่พระตําหนักสวนหงสเปนการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะ
เสด็จไปประทับ ณ วังสระปทุมตราบจนเสด็จสวรรคต 

[แก] วังสระปทุม 

วังสระปทุมเปนวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาฯ พระราชทานที่ดินริมถนนปทุมวัน เพื่อสรางวังสําหรับพระราชโอรส คอื สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเปนพระราชโอรสใน
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา และประมาณป พ.ศ. 
2456 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักขึ้นอีกองค
หนึ่ง ซึ่งเปนที่ประทับจนกระทั่งเสด็จสวรรคต[19] 

[แก] พระราชกรณียกิจ 

หลังจากงานพระราชพิธีโสกันต (โกนจุก) สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงรับ
ใชใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวเรื่อยมา เน่ืองจาก
ทรงสามารถจดจําพระราชกระแสไดเปนอยางดี นอกจากนี้ พระองคยังเปนผูรอบรูการ
งานในพระราชสํานัก และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ อีกดวย สมเด็จพระพันวัสสาท
รงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายในหลายๆดาน ดังน้ี 
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[แก] ดานการแพทยและการสาธารณสุข 
  
สมเด็จพระพนัวัสสาอัยยกิาเจาทรงเปนประธานในพิธีเขาประจาํหนวยอนุสภากาชาดครั้ง
แรกที่โรงเรียนราชินี 

พระองคทรงสนับสนุนโรงศิริราชพยาบาล ในปพ.ศ. 2431 ตั้งแตเริ่มกอต้ัง 
เรื่อยมาตราบจนพระองคเสด็จสวรรคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากเหตุการณการ
สิ้นพระชนมของพระราชโอรสธิดาไปถึงจํานวน 6 พระองค สงผลใหพระองคทรงพระ
ประชวรและเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองคที่พระตําหนักศรีราชา ซึง่
พระองคทรงใหจัดสรางสถานพยาบาลขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระราชทานนามวา “โรงพยาบาลสมเด็จ” ปจจุบัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา และพระองคยงัทรงริเริ่มหนวยแพทยเคล่ือนที่ เพื่อใหการรักษา
แกประชาชนที่อยูหางไกลอีกดวย นอกจากนี้ ยังพระราชทานทุนสงแพทยพยาบาลไป
ศึกษาตอตางประเทศเพื่อพัฒนาวงการแพทยไทยอยางตอเน่ือง[20] 

ในป พ.ศ. 2436 สภาอุณาโลมแดงไดเริ่มจัดตั้งขึ้น พระองคทรงดํารง
ตําแหนงองคสภาชนนี ในป พ.ศ. 2463 พระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายิกา
พระองคที่ 2 หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สภานายิกา
พระองคแรก[21] เปนเวลานานถึง 35 ป โดยพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานพระราช
ทรัพยจํานวนมากเพื่อบํารุงสภากาชาดไทย และต้ังกองทุนตาง ๆ ในการสงนักเรียนไป
เรียนตางประเทศ เพื่อใหมีผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ 
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