




ราชสรีรานุสรณีย์

คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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อนุสรพระราชคุณูปการ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จบรมบพิตร  

พระราชสมภารเจ้า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  

ผูท้รงพระคณุอันประเสรฐิ ผู้ทรงเป็นอัครศาสนปูถมัภก พทุธมามกมหาราชาธริาช ทรงพระราชศรทัธา 

เอาพระราชหฤทัยใส่ รับพระอารามแห่งนี้ไว้เป็นพระราชธุระ อนุสนธิพระราชจริยาแห่งสมเด็จ

พระบรมราชบูรพการีทุก ๆ  พระองค์ผู้ทรงสถาปนาพระอารามและพระราชทานพระบรม

ราชูปถัมภ์สืบมาทุกรัชสมัย 

สมเด็จพระปรมินทธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า รัชกาลท่ี ๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมา 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลนับแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช  

ตราบกระทั่งเสด็จด�ารงสิริราชสมบัติ ก็เสด็จพระราชด�าเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลในวารโอกาสต่าง ๆ  เป็นอเนกนัยนิพัทธราชกิจ  ทั้งโดยการที่ทรงพระราชด�าร ิ

ด้วยพระองค์ และการที่คณะวัดราชบพิธแสดงความจ�านงขอถวายพระพรเชิญเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระราช

ศรัทธาปสาทะเป็นพิเศษในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔  

จึงเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ทรงสนทนาธรรม และทรงเยี่ยมเยือน 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์นั้นเป็นเนืองนิตย์ อีกทั้งยังทรงพระบรมราชูปการะ

พระภิกษุในพระอารามนี้ ให้สามารถบ�าเพ็ญสมณธรรมอย่างผาสุก และสามารถเป็นก�าลังปฏิบัติ

พระบรมราโชบายด้านการบริหารงานพระศาสนา ด้วยการพระราชทานกัปปิยภัณฑ์และสมณ

ศักดิฐานันดรเสมอมา 
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พระราชกิจจานุกิจอันเนื่องด้วยพระบวรพุทธศาสนามีมากมหาศาลเกินจะพรรณนา 

โดยถ้วนครบ แม้จักกล่าวให้เจนจบพระราชกิจที่สถิตเป็นเกียรติประวัติแห่งวัดราชบพิธ ก็เหลือ

จะคิดประมวลมาให้ถี่ถ้วนถึงคณานับ เมื่อพระอารามช�ารุดทรุดโทรมลงตามกาล ก็ยังได้รับ

พระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์แก่การบรูณปฏิสงัขรณ์ ให้ถาวรวตัถสุถาน กลบัมางดงามตระการ

เป็นศรีสง่าแห่งพระศาสนาและบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่าทุกเรื่องน้อยใหญ่ในวัดนี้ ล้วนอยู่ภายใต้

พระบารมีด้วยพระราชญาณทัศนะสอดส่อง พระราชธรรมจริยวัตรอันประภัสร์ผ่องจึงเพียบเพ็ญ 

เป็นทิฏฐานุคติแห่งมหาชน ให้มุ่งมั่นเจริญรอยพระราชกัลยาณประวัติสืบไปในทางเชิดชูพระบวร

พุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตล่วงลับ

ไปในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามธรรมดาแห่งโลก คณะวัดราชบพิธ 

ได้บ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณตามก�าลังอย่างต่อเนื่องมา 

ทุกวาระ จนกระทั่งถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นอวสานแห่งการพระราชกุศล 

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้นวันอาทิตย์ 

ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้พระบรมราชปิโยรส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้เชิญพระบรมราชสรีรางคาร มาบรรจุไว้ในพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธาน 

พระอุโบสถวัดราชบพิธ อันจักได้อยู่ร่วมในใกล้ชิดกับพระราชสรีรางคารของสมเด็จบรมราช 

ชนกชนนใีนรชักาลที ่๙ ณ รงัษีวัฒนา ตลอดทัง้พระประยรูญาตสินทิในจฬุาลงกรณราชสนัตติวงศ์ 

ซึ่งล้วนบรรจุไว้ ณ สุสานหลวงแห่งวัดนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ส�าคัญซึ่งจักปรากฏย่ังยืนไป 

ตราบกาลนาน 

เพือ่โดยเสดจ็พระราชกศุลอทุศิกลัปนาผลถวายให้ไพบลูย์ คณะวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 

จึงจัดพิมพ์หนังสือ “ราชสรีรานุสรณีย์” นี้ เพื่อแจกช�าร่วยในการบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร  

เป็นวิทยาทานแก่มหาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะท�างานทั้งฝ่ายบรรพชิตและ 

ฆราวาสดังปรากฏนามท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้ด�าเนินการประมวลภาพและเรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับ 

อนุสรณียสถานในพระอารามนี้  ที่เก่ียวข้องกับพระบรมอัฐิ  พระบรมราชสรีรางคารของ 

พระมหากษัตริย์ พระอัฐิ พระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร และพระศพของบรมวงศานุวงศ์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ที่มีบรรจุอยู่ภายในพุทธบัลลังก์พระประธาน 

พระอุโบสถ ในพระปรางค์ ในพระรูปหล่อโลหะ และในบริเวณสุสานหลวง โดยอาศัยศิลาจารึก 

โลหะจารกึ เอกสารจดหมายเหต ุตลอดจนอรรถาธบิายของบูรพาจารย์ในพระอาราม เป็นแนวทาง
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ในการประมวลความ กระทั่งลุล่วงได้แล้วทันเวลา ขออนุโมทนาในความอุตสาหะและความ 

กตัญญูกตเวทีของคณะท�างานมา ณ โอกาสนี้

แม้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสถิต  

ณ พระราชอุปบัติภพสถานใด ขอจงทรงอนุโมทนาในกุศลทักษิณานุประทานกิจ อันคณะ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้บ�าเพ็ญถวายเป็นพระบรมราชูทิศ เพื่อส�าเร็จเป็นอิฐวิบาก

วิบุลมนุญราชภาวะ ณ สถานนั้น แลแม้นทรงพระราชปรารถนาสั่งสมพระบารมีเพื่อเป็นก�าลัง 

แห่งความส�าเร็จในโลกุตรธรรมสถานใด ขอกุศลทักษิณานุประทานกิจ อันคณะวัดราชบพิธ 

สถิตมหาสีมาราม ได้บ�าเพ็ญถวายเป็นพระบรมราชูทิศ จงสัมฤทธ์ิเป็นพระบารมีธรรม อ�านวย 

พระราชปรารถนาปรารภสถานนั้นให้พลันบรรลุถึงทุกประการ เทอญ.

 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วดัราชบพิธสถติมหาสีมาราม ขึน้เป็น  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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เสด็จพระราชด�าเนินมาในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
และทรงประกอบพิธอีญัเชิญพระบรมสารรีกิธาต ุ๖,๐๑๘ องค์ ข้ึนประดษิฐาน ณ พระเจดย์ี เม่ือวนัที ่๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพระราชด�าเนินด้วย
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เสดจ็พระราชด�าเนนิมาในพระราชพิธทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายผ้าพระกฐนิ ณ พระอโุบสถวดัราชบพธิสถติมหาสีมาราม  
และทรงประกอบพิธอีญัเชิญพระบรมสารรีกิธาต ุ๖,๐๑๘ องค์ ข้ึนประดษิฐาน ณ พระเจดย์ี เม่ือวนัที ่๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

การน้ี สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศทีส่มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิด้วย
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เสด็จพระราชด�าเนินมาในงานพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช และถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย 
และพัดรัตนาภรณ์รัชกาลที ่๙ ช้ันท่ี ๑ แด่สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเดจ็พระสงัฆราช  

ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ภายหลังทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ
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(14)
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สารบาญ

อนุสรพระราชคุณูปการ  (๕)

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 กับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (๘)

ราชสรีรานุสรณีย์   ๑

 ธรรมเนียมการบรรจุพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร ๒

 พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารที่บรรจุในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔

  พระบรมอัฐิและพระอัฐิใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองพระพุทธอังคีรส ๑๕

  พระบรมราชสรีรางคาร และพระราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ๒๖

 สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕๐

ความเป็นมา  ๕๑

การบรรจุพระสรีระ  ๖๕

อนุสาวรีย์ ณ สุสานหลวง ๗๑

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแส ๗๕

วิหารน้อย ๘๗

อนุสาวรีย์หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ ๑๒๑

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา ๑๒๓

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม ๑๒๕

สุนันทานุสาวรีย์ ๑๓๑

พระอนุสาวรีย์พระอัครชายาเธอ ฯ ๑๓๘

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย ๑๗๑

รังษีวัฒนา ๑๗๙

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
 ในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว ๒๐๓

เสาวภาประดิษฐาน ๒๐๗

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ๒๒๙

เอี่ยมอนุสรณ์ ๒๔๙๕ ๒๓๓

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ ๒๓๙

หน้า



อนุสาวรีย์เจ้าจอมแส ๒๕๕

เอิบอนุสสรณ ๒๔๘๗ ๒๕๙

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาพร้อม ๒๖๓

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ ๒๙๑

สุขุมาลนฤมิตร์ ๒๙๕

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข ๓๒๑

พระอนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ๓๒๕

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ๓๓๓

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร ์ ๓๓๗

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง ๓๔๑

อรอนุสสรณ ๒๔๗๖ ๓๕๕

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม ๓๖๑

ฉัตรชยานุสสรณ ๒๔๘๐ ๓๖๙

อนุสาวรีย์เจ้าจอมอาบ ๓๗๗

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด ๓๗๙

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแสง ๓๘๕

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน ๓๙๓

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ ๓๙๙

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม ๔๐๙

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม ๔๑๕

  การบูรณะและการดูแลรักษาสุสานหลวง ๔๓๖

 พระอนุสรณ์อดีตเจ้าอาวาส ๔๕๒

  พระอนุสาวรีย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร 
   ที่สมเด็จพระพุฒาจารย ์ ๔๕๓

  พระอนสุาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสริิวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ๔๕๘

  พระรูปบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)  
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๔๖๗

 บรรณานุกรม  ๔๘๐

สารบาญ
หน้า





ราชสรีรานุสรณีย์



ธรรมเนียมการบรรจุพระบรมอัฐ ิ

และพระบรมราชสรีรางคาร



ธรรมเนียมการบรรจุพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร

อนุสนธมิลูเหตนุบัแต่สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน และมกีารถวาย

พระเพลิงพุทธสรีระ ณ นครกุสินาราแล้ว กษัตริย์จากแว่นแคว้นต่าง ๆ  ได้แก่ พระเจ้าอชาตศัตรู

แห่งนครราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งนครไพศาลี กษัตริย์ศากยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ถูลีกษัตริย์ 

แห่งอัลลกัปปนคร โกลิยกษัตริย์แห่งรามคาม มหาพราหมณ์แห่งเวฏฐทีปกนคร และมัลลกษัตริย์

แห่งนครปาวา ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากมัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา เบื้องแรก 

มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินาราจะไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แต่โทณพราหมณ์ถวายความเห็นว่า 

การไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็นการไม่สมควร ควรแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้เป็น

ที่สักการะแก่หมู่ชนทั้งหลายเช่นเมื่อยังด�ารงพระชนม์ และเพื่อเป็นสัญญาณแห่งพระราชไมตรี

ระหว่างพระนคร มัลลกษัตริย์จึงยอมตกลงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์ตวงพระธาตุ

ออกเป็น ๘ ส่วนเท่า ๆ  กัน เพื่อเชิญไปประดิษฐานยังพระนครนั้น ๆ ๑ จากนั้นจึงมีการสร้างสถูป

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เรียกว่า ธาตุเจดีย์ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า สถูปเจดีย ์

มีพัฒนาการมาจากการสร้างเนินดินเหนือหลุมฝังศพ ดังพระนิพนธ์ต�านานพระพุทธเจดีย์ ว่า

“เห็นว่าสถูปชั้นเดิมทีเดียวก็จะเป็นแต่พูนดินขึ้นเป็นโคกตรงที่ฝังอัฐิธาตุ (อย่างที่เราก่อ 

พระเจดีย์ทราย) แล้วลงเขื่อนรอบกันดินพัง และบนโคกนั้นท�านองจะปักร่มหรือฉัตรให้เป็น

เกียรติยศ หรือเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นที่ฝังอัฐิธาตุผู้ใด ถ้าไม่ใช่อัฐิธาตุคนส�าคัญก็จะเป็นแต่

พูนดินข้ึนเป็นโคกเท่านั้น สถูปจะท�าเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดน้อยและจะท�าโดยประณีตบรรจง

หรือท�าแต่พอส�าเร็จ ก็แล้วแต่ก�าลังของผู้สร้าง”๒

ไทยรับพระพุทธศาสนา รวมทั้งคติการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือเป็น

ประธานของศาสนสถาน จะเหน็ว่า พระเจดย์ีจะอยูก่ึ่งกลางของเขตพทุธาวาส และเป็นส่วนทีส่�าคญั

พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเขตพุทธาวาส

3



ที่สุดจนชื่อพระเจดีย์หรือพระธาตุเป็นชื่อเรียกที่คุ้นชินของคนทั่วไปส�าหรับวัดนั้น ๆ  นอกจากนี้  

ยังขยายคตินิยมจากการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปยังพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และ

พระอฐัพิระราชวงศ์ ดงัทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงพระนิพนธ์

ไว้ในต�านานพระพุทธเจดีย์ ว่า

“คงเริ่มสร้างกันในสมัยสุโขทัยหรือบางทีจะมีมาก่อนหน้าน้ันแล้ว มานิยมสร้างกันชุกชุม

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ข้อนี้พึงสังเกตเห็นได้ที่ในวัดพระศรีสรรเพชญอันอยู่ในพระราชวัง 

กรุงศรีอยุธยา มีเจดีย์ขนาดใหญ่น้อยแทบทุกขนาดนับจ�านวนไม่ถ้วน ล้วนเป็นที่บรรจุอัฐิเจ้านาย

ในพระราชวงศ์ทั้งนั้น”๓

นอกจากนั้นยังทรงแสดงปาฐกถาว่าด้วยมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม ณ  

สามัคยาจารย์สมาคม ความตอนหนึ่งโดยสรุปว่า ในสมัยเกิดความนิยมการสร้างเจดีย์เพื่ออุทิศ 

แก่พระพุทธศาสนา บรรจุเจดียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป พระธาตุไว้เบื้องบน บรรจุอัฐิต้นสกุล 

และเชื้อสายในส่วนใต้ลงมา ลักษณะความนิยมนี้พบที่เมืองสวรรคโลก๔

สมัยกรุงศรีอยุธยา มีราชประเพณีที่จะอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ไปบรรจุ 

ยังสถานที่อันควรแก่การสักการะ เช่น พระเจดีย์ หรือท้ายจระน�าพระวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ์  

กล่าวโดยเฉพาะพระเจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นท่ีบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถ  และพระราชโอรส  ดังปรากฏข้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับ 

หลวงประเสริฐ ความว่า “ศักราช ๘๕๔ ชวดศก ประดิษฐานพระมหาสถูปพระบรมธาตุ 

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถแลสมเดจ็พระบรมราชาธริาชเจ้า”๕ ส่วนการบรรจอุฐันิอกนัน้มกัสร้าง

พระสถูปเจดีย์รายในลานวัดแทนบรรจุรวมกันใต้กรุพระเจดีย์ใหญ่อย่างสมัยสุโขทัย๖ 

ลุถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บ้านเมืองยังไม่มั่นคง จึงงดประเพณีบรรจุอัฐิไว้ในวัดชั่วคราว 

เปลี่ยนเป็นการรักษาที่บ้านเรือนแทน๗ เช่นเดียวกับพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ประดิษฐาน

ไว้ที่หอพระธาตุมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง และวังของพระราชโอรสในรัชกาลนั้น ๆ  มาถึง 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด�ารว่ิา พระบรมอฐัขิองพระมหากษตัรย์ิ 

รัชกาลก่อนหน้าตกถึงพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลนั้น ๆ  เมื่อสิ้นพระชนม์ลง พระบรมอัฐิก็ตกอยู่กับ

ผู้มีศักดิ์ต�่าลงมา หากไม่มีก�าลังจะรักษาพระบรมอัฐิไว้อย่างสมพระเกียรติ ก็เป็นการสมควรที่จะ

เชิญกลับมาให้มหาชนสักการบูชาและบ�าเพ็ญกุศลถวายได้โดยง่าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้เชญิพระบรมอัฐพิระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช พระบรมอฐั ิ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประมวลในกล่องศิลาแต่ละองค์ ๆ  แล้วเชิญไปบรรจุยังพุทธบัลลังก์พระประธานของวัดท่ีทรง 

บูรณปฏิสังขรณ์หรือทรงท�านุบ�ารุง ดังนี้

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์

พระพุทธเทวปฏิมากร ประธานพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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พระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์
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พระพุทธเทวปฏิมากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร วัดราชโอรสาราม พระพุทธสิหังคปฏิมากร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม

6



พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม

พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร
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พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์พระพุทธ 

ธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก ประธานพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

พระบรมอฐัพิระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั บรรจุ ณ พทุธบัลลังก์พระพทุธอนันตคุณ 

อดุลญาณบพิตร ประธานพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม

ส่วนพระบรมอัฐิของพระองค์เองมีพระราชด�ารัสสั่งให้บรรจุไว้ใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธ

สิหังคปฏิมากร ประธานพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกาธิราชตาม 

พระราชด�ารัสสั่ง

ส่วนการปฏิบัติพระบรมราชสรีรางคารคงประยุกต์คติอย่างพราหมณ์ ซึ่งเผาแล้วเชิญ 

อัฐิธาตุลอยน�า้ โดยยังเก็บพระบรมอัฐิไว้สักการะ คงเชิญแต่พระบรมราชสรีรางคารไปลอยแม่น�า้

เจ้าพระยา ณ วัดปทุมคงคา หรือวัดยานนาวา สมัยต่อ ๆ  มา เมื่อได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระมหากษัตริย์แล้ว จะเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรม

มหาราชวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางคารจะเชิญไปบรรจุใต้พระพุทธรูปองค์ส�าคัญเรื่อยมา ดังนี้

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์

พระพุทธชินราช ประธานพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์

พระพุทธชินสีห์ ประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐม

เจดีย์

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์

พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 

ธิบดินทร บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี ประธานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

พระบรมราชสรรีางคารพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

บรรจุ ณ พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ 

พุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้ ในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง จะมีการ 

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีสงกรานต์ ถวายภัตตาหารเพล และทรงทอดผ้าคู่สดับปกรณ์ 

พระบรมอฐัแิละพระอฐั ิพระภกิษทุีไ่ด้รบัอาราธนานมินต์จะมาจากวดัท่ีเกีย่วเน่ืองกบัพระมหากษตัรย์ิ 

หรือพระราชวงศ์พระองค์นั้น ๆ  หรือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ พระบรมราช- 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิในพระราชพิธีสงกรานต์  
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

สรรีางคาร พระราชสรรีางคาร หรอืพระสรรีางคาร ล�าดบัการนัง่ของพระภกิษใุนการสดบัปกรณ์จะนัง่ 

ตามล�าดับพระเกียรติยศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ ไม่ใช่ตามล�าดับสมณศักดิ์เช่นพระราชพิธีทั่วไป 

ดังเช่นพระราชพิธีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับในล�าดับที่จะต้อง 

ทรงสดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนพระราชาคณะ พระครู 

หรือพระมหาเปรียญวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามที่ได้รับอาราธนานิมนต์จะสดับปกรณ์พระอัฐ ิ

ของพระบรมวงศ์ในล�าดับตามพระเกียรตยิศพระบรมอฐั ิพระอฐั ิของพระบรมวงศ์ทีท่รงเกีย่วข้อง

กับวัดราชบพิธหรือที่มีพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคารบรรจุในสุสานหลวงวัดราชบพิธ เช่น 

พระบรมอัฐิ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗, พระอัฐิ สมเด็จ

พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, พระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ ตามราชประเพณี
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วัดปทุมคงคา 

วัดยานนาวา
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พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
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เชิงอรรถ

 ๑. สมเด็จพระสังฆราช (สา). พุทธประวัติ (เล่ม ๓) มัชฌิมโพธิกาล. (พิมพ์ครั้งที่ ๔๗, 
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), ๕๖ - ๕๗.

 ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. ต�านานพระพุทธเจดีย์. 
(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๒๒ - ๒๓.

 ๓. เรื่องเดียวกัน, ๒๔๓.

 ๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการสร้าง
วัดในประเทศสยาม,” ใน รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ถึง  
พ.ศ. ๒๔๗๔, (พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า), ๑๕๔ - ๑๕๕.

 ๕. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐ) (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๔๘๓. 
พิมพ์ในการฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวัจนะ ๔ เมษายน ๒๔๘๓), ๘.

 ๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการสร้าง
วัดในประเทศสยาม,” ใน รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ถึง  
พ.ศ. ๒๔๗๔, ๑๕๖.

 ๗. เรื่องเดียวกัน, ๑๕๖ - ๑๕๗.

 ๘. พิชญา สุ ่มจินดา. ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา (กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิต 
มหาสีมาราม, ๒๕๕๕), ๑๐๒.
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พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร 

ที่บรรจุในพระอุโบสถ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม



พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารที่บรรจุในพระอุโบสถ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระบรมอัฐิและพระอัฐิใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองพระพุทธอังคีรส

เมื่อแรกสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ 

ยังไม่มีพระบรมอัฐิหรือพระบรมราชสรีรางคารบรรจุ มาถึงยุคพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง 

ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงครองวัด ทรงบรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิส่วนท่ี 

ทรงได้รบัรกัษาไว้ ซึง่เป็นส่วนทีพ่ระกลุทายาทในราชสกลุมหาสาขาต่าง ๆ  ทรงได้รบัพระราชทาน

ไว้สักการบูชา แต่ทรงพระวิตกว่าในอนาคตจะขาดผู้ดูแลรักษาที่เหมาะสม จึงเชิญมาถวายแด่

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้แก่

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในตลับงารูปแป้น

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครอบส�าริดมีเชิงติดกับตัวครอบ

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตลับงารูปแป้น

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครอบส�าริดมีพานรองต่างหาก

พระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย ในตลับงารูปแป้นใหญ่ มีจุก

และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ในตลับงารูปกลม

ไว้ใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองที่ประดิษฐานพระพุทธอังคีรส๑-๒ ท้ังน้ี พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า โปรดให้พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิาโณ) ซึ่งมี

ฝีมือเชิงช่างเป็นผู้ควบคุมการบรรจุ๓ 

เหตุที่เป็นเช่นนี้สันนิษฐานว่า ตามธรรมเนียมแล้ว พระราชโอรสพระราชธิดาจะทรงได้รับ

ส่วนแบ่งพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงบูชา กาลต่อมา พระราชโอรส 

พระราชธดิาพระองค์นัน้สิน้พระชนม์ หรอืมอิาจรกัษาพระบรมอัฐิให้สมพระเกยีรตไิด้ดงัเดมิ ก็ต้อง

ทรงหาที่ประดิษฐานที่เหมาะสมแด่พระบรมอัฐิ บ้างก็ถวายพระบรมวงศ์ผู้ทรงด�ารงพระเกียรต ิ

ได้อย่างมั่นคง บ้างก็ถวายสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นพระราชวงศ์ เพื่อทรงรักษาไว้แทน 

สันนิษฐานว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก็ทรงได้รับ

พระบรมอฐัแิละพระอฐัจิากสายราชสกุลชมพนูทุของพระองค์ และจากเจ้านายซ่ึงเหน็ว่า ทรงด�ารง

ฐานนัดรศกัดิแ์ห่งพระราชวงศ์ และทรงด�ารงสมณศักดิเ์ป็นทีเ่ชิดหน้าชูตาทัง้ทางราชอาณาจกัรและ 

ศาสนจกัร น่าจะทรงรักษาพระบรมอฐัไิว้ได้ เมือ่ทรงประมวลไว้แล้วจึงทรงบรรจใุต้ฐานกะไหล่ทอง 

พระพุทธอังคีรส เพื่ออนุวัตพระราชนิยมที่มีมาแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว
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พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถานที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ 
และพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์ถึง ๖ พระองค์ ได้แก่  

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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พระพุทธอังคีรส  
พระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
ผู้ทรงบรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิใต้ฐานกะไหล่ทองพระพุทธอังคีรส

พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิาโณ) ผู้ควบคุมการบรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
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ลายพระหัตถ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช 
เมื่อครั้งทรงด�ารงสมณศักดิ์ที่พระจุลคณิศร เรื่องพระบรมอัฐิ และพระอัฐิใต้ฐานกะไหล่ทองพระพุทธอังคีรส
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ลิขิตพระชินวงศเวที (สุชิน อคฺคชิโน) ทูลถามเรื่องลายพระหัตถ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  
และลายพระหัตถ์ตอบของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช

20



พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
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ภายหลังเหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย พระสถานะของพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ม่ันคงนัก ซ�้าร้ายประเทศไทยหลังจากน้ัน 

ยงัต้องเผชิญกบัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ พระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่วทรงอพยพไปประทบัตามหวัเมอืง ซึง่ได้เชญิพระบรมอัฐพิระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวไปด้วยความยากล�าบาก ด้วยพระบรมอัฐิเป็นของสูง ยากแก่การดูแลให้สมพระเกียรติ 

เมือ่สงครามสงบ พระราชโอรสพระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจึงได้เชิญ

พระบรมอัฐิมาถวายวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อบรรจุใต้ฐานพระพุทธอังคีรส๔ 

ด้วยเหตทุีพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสร้างวดัราชบพธิสถิตมหาสมีาราม 

อีกทั้งยังประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ที่วัดแห่งนี้ พระราชธิดาซึ่งมีพระชันษายืน ๔ พระองค์ ได้แก่ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี  

ทรงชกัชวนกันมาบ�าเพญ็พระกศุลอทุศิถวายในวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ซึง่ตรงกบัวันพระบรมราชสมภพ 

มสีมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่๗ ผูเ้ป็นพระราชสณุสิาและทรงคุน้เคย 

กับพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมบ�าเพ็ญพระราชกุศล๕  

จึงเป็นธรรมเนียมที่พระราชวงศ์สายจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะมาชุมนุมกันสืบมา 

จากซ้าย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงชักชวนกันมาบ�าเพ็ญพระกุศลถวายในวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี
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วันดังกล่าว คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสวด “จุฬาลงฺกรณราชวรสฺส  

ปตฺติทานคาถา” ซึ่งพระธรรมโสภณ (ฟื้น ปาสาทิโก) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต 

มหาสีมาราม เป็นผู้รจนา

เม่ือถึงงานบ�าเพ็ญกุศลประจ�าปี พระราชวงศ์ในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะอุทิศเงิน 

ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงาน เมื่อมีเงินเหลือจะถวายวัดไป ต่อมา รายรับมากกว่ารายจ่าย  

จงึรวบรวมตัง้ขึน้เป็น “ทนุจฬุาลงกรณราชสนัตตวิงศ์” ส�าหรบัใช้จ่ายในงานบ�าเพญ็กศุลประจ�าปี 

และเป็นค่าอาหารกลางวันส�าหรับพระประยูรญาติได้พบปะสังสรรค์กัน๖ โดยมีสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นที่ปรึกษา และ 

เสด็จมาทรงบ�าเพ็ญพระกุศลมิได้ขาด ท้ังยังทรงชักชวนสมาชิกในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ 

ราชสกุลต่าง ๆ  เป็นเจ้าภาพบูรณปฏิสังขรณ์สุสานหลวงวัดราชบพิธ โดยโปรดให้แต่ละราชสกุล 

เป็นเจ้าภาพบูรณะพระอนุสาวรีย์ของราชสกุลนั้น ๆ  เอง ส่วนพระอนุสาวรีย์ใดไม่มีพระทายาท 

เช่น สุนันทานุสาวรีย์  ก็ทรงกราบบังคมทูลพระกรุณาและกราบทูลเชิญ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า 

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงร่วมหุ้นกันเป็นเจ้าภาพบูรณะ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ทรงน�าพระประยูรญาติสายจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์บ�าเพ็ญพระกุศลถวาย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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พระบรมราชสรีรางคารและพระราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริว่าวัดในพระนครมีอยู่มากแล้ว  

จึงมิได้ทรงสร้างวัดประจ�ารัชกาล ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช แต่ก็ได้ทรงรับพระราชภาระปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ 

สถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดประจ�ารัชกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีรายการ ดังนี้

เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาพระอุโบสถ พร้อมทั้งช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

เปล่ียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจากเดิมเป็นภาพพุทธประวัติเป็นลายดอกไม้ร่วง  

เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถ และช่วยเสริมให้พระพุทธอังคีรสดูเด่นเป็น 

สง่ายิง่ขึน้ ป้ันตราอณุาโลมและอกัษร “จ” ซึง่หมายถงึพระบรมนามาภไิธย “จฬุาลงกรณ์” ทีช่่อง

ระหว่างหน้าต่างในพระอุโบสถ

รือ้อาสน์สงฆ์ท่ีเป็นแท่นหนิภายในพระอุโบสถ เปลีย่นเป็นอาสน์สงฆ์ทีท่�าด้วยไม้มลีายทาสี

ปิดทอง สามารถเคลื่อนย้ายได้

ป้ันตราแผ่นดนิประดษิฐานเหนอืกรอบประตกูลางด้านในพระอุโบสถ มีธรรมภาษติจารกึว่า  

สัพเพส�ส�ฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

(สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ตกแต่งผนังพระอุโบสถหลังพระประธาน โดยปั้นลายเป็นกรอบ ทาสีพื้นเป็นสีน�้าเงิน  

ซึ่งช่วยเสริมให้พระพุทธอังคีรสดูเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น

ขยายก�าแพงแก้วบนพื้นไพทีบริเวณหน้าพระอุโบสถให้กว้างข้ึน และขยายบันไดให้กว้าง

ขึ้นด้วย

เปลี่ยนพื้นหินอ่อนบริเวณพื้นไพทีรอบพระอุโบสถทั้ง ๒ ด้าน จดหน้าพระวิหารทิศ

และ ปฏิสังขรณ์ในส่วนอื่น ๆ  ที่ช�ารุดทั้งหมด๗ 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสด็จสวรรคต ณ พระต�าหนักคอมพ์ตนั ประเทศ

อังกฤษ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลานั้น ยังไม่มีพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธี 

ทางพระพุทธศาสนาในยุโรป จึงไม่มีพิธีสงฆ์ใด ๆ  การพระบรมศพจึงเป็นไปอย่างเงียบ ๆ  บรรจุ

พระบรมศพในพระหีบใหญ่บุนวมสีขาว ประดิษฐานในห้องตั้งพระบรมศพ ซึ่งมีธงมหาราช 

ประดับฝา ครั้งนั้น รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้ตั้งพระบรมศพไว้ถึง ๔ วัน เพื่อรอพระประยูรญาติ

ที่อยู่ห่างไกลได้เสด็จมาถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้นจึงเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิง  

ณ สุสานโกลเดอร์ส กรีน ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔๘
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
ก่อนปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒

ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
หลังปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒28



ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
ก่อนปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒

ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
หลังปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒



ตราแผ่นดินประดิษฐานเหนือกรอบประตูกลางด้านในพระอุโบสถ  
มีธรรมภาษิตจารึกว่า สัพเพส�ส�ฆภูตาน� สามัคคีวุฑฒิสาธิกา

ตรา จ อันหมายถึงพระปรมาภิไธย จุฬาลงกรณ์ และตรา อุณาโลม 
ที่ช่องระหว่างหน้าต่างในพระอุโบสถ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนินทางสถลมารคมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
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อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา

นุประทานอุทิศถวาย ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันที่ ๕ และ ๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๘๔๙ 

ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระยศเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีลายพระหัตถ์ถึงจอมพลแปลก พิบูลสงคราม  

นายกรัฐมนตรี ความตอนหนึ่งว่า

“ด้วยพระบรมอัฏฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีได้มี

ประดิษฐานอยูใ่นพระบรมมหาราชวังแล้วแทบทกุรชักาล คงขาดแต่พระบรมอฏัฐพิระบาทสมเดจ็ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเสด็จสวรรคตในต่างประเทศ  ทุกวันนี้ในงานพระราชพิธีต้องเชิญ 

พระบรมอัฏฐิออก บัดนี้น่าจะเป็นเวลาและเป็นการสมควรแล้วที่จะด�าริจัดการให้ได้เชิญ 

พระบรมอัฏฐิเข้ามาประดิษฐานเสียตามพระราชประเพณีที่มีมา”๑๐

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชิน ีในรชักาลที ่๗ ทรงเชิญพระบรมอฐิัพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงยังท่าราชวรดิษฐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ จากนั้นมี

พระราชพธิพีระราชกศุลทกัษณิานปุระทาน ณ พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

ในวนัท่ี ๒๕ และ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒๑๑ จากน้ันทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๒๐ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๔๙๒๑๒

ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหา 

สีมารามเป็นการใหญ่แทนการสร้างวัดประจ�ารัชกาล จึงได้เชิญพระบรมราชสรีรางคารมาบรรจุ  

ณ พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๓๐  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที  พนักงานภูษามาลาเชิญ 

พระบรมราชสรรีางคารออกจากพระศรรีตันเจดีย์ วดัพระศรรีตันศาสดาราม ขึน้พระทีน่ัง่ราชยาน 

แล้วเชิญข้ึนรถยนต์ที่นั่งหน้าประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุน

ชัยนาทนเรนทร ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมราชวงศ์เสด็จตามในกระบวน 

ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ไปตามถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย 

ถนนบ�ารงุเมอืง ข้ามสะพานช้างโรงสไีปถนนอษัฎางค์ ถนนราชบพธิ หยดุกระบวนทีป่ระตหูน้าวดั  

พนักงานภูษามาลาเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานในพระอุโบสถ ทรงทอดผ้า 

พระสงฆ์ ๓๐ รปูสดบัปกรณ์ ถวายอนโุมทนา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุชัยนาทนเรนทรทรงบรรจุ
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พิธีเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่ประเทศไทย

งานพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  

ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า)
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พนักงานภูษามาลาเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า)
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พนักงานภูษามาลาเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มาถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  
ทรงพระด�าเนินตามพระบรมราชสรีรางคาร

(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า)
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ภายในพระอุโบสถ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ในพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ภาพพระราชทาน และภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า)
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชยันาทนเรนทร ผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์  
และสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชิน ีในรชักาลที ่๗ ทรงพระด�าเนนิออกจากพระอุโบสถ

(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า)
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พระสงฆ์ทีไ่ด้รับอาราธนาสดบัปกรณ์พระบรมราชสรรีางคาร  
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ้ายสุด คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เมื่อทรงเป็นพระมหาอัมพร อมฺพโร

ทรงสดับพระพุทธมนต์

พระประยูรญาติอังคาสพระสงฆ์

มีพระราชปฏิสันถารกับพระประยูรญาติ

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของทุกปี
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พระผอบพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพุทธบัลลังก์พระพุทธ 

องัครีส ชาวพนักงานประโคมมโหระทกึ สงัข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกยีรตยิศถวายความเคารพ 

แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ช่างผนึกพุทธบัลลังก์แล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุน 

ชยันาทนเรนทรทรงวางพวงดอกไม้ของหลวงเป็นปฐม สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิี 

ในรัชกาลที่ ๗ พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลอื่น วางพวงดอกไม้ต่อไป๑๓

การน้ี ส�านักพระราชวังได้ใช้เหรียญราชรุจิยาเงิน รัชกาลที่ ๗ จ�านวน ๑ เหรียญ  

(ไม่มีแพรแถบ) เพื่อประกอบในการบรรจุพระบรมราชสรีรางคารด้วย๑๔

แต่นัน้มา สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชิน ีในรชักาลที ่๗ เสดจ็พระราชด�าเนิน

มาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

ผู้พระสวามี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต๑๕ อีกท้ังยังได ้

ทรงตั้งทุน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี” ในนิธิ

ปฏิสังขรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อบ�ารุงพระอาราม และทรงร่วมกับข้าราชบริพาร

สมทบทุนนี้เป็นประจ�า๑๖

วันดังกล่าว คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์ถวาย

เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว และสวด “สริาธปิราชวรสสฺ ปตตฺทิาน

คาถา” ซึ่งพระธรรมโสภณ (ฟื้น ปาสาทิโก) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒

ครั้นสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคต  

ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชินนีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิไป 

ถวายน�้าสรงพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ในวันรุ่งขึ้น ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  

ถวายพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพ ประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต ้

สัปตปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสมเด็จพระบรมราชินี 

ทุกประการ กับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช ทรงน�าคณะ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา โรงเรียนวัดราชบพิธ  

ราชบพิธสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธ ตลอดจนบรรดาศิษยานุศิษย์  

บ�าเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา  
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๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที มีรายการดังต่อไปนี้

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

พระกววีรญาณ (คณิศร์ เขมว�โส) วัดบุรณศิรมิาตยาราม (ปัจจบุนัคอื พระพรหมเมธาจารย์)  

ถวายพระธรรมเทศนา ปิยกรณกถา

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดคาถาธรรมบรรยายรับเทศน์

พระสงฆ์ ๘ รูป สวดพระอภิธรรม๑๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า 

ร�าไพพรรณี พระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่๗ ณ พระเมรมุาศ ท้องสนามหลวง ประกอบพระราชพธิี

ถวายพระเพลิงในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์หนังสือ 

“จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘”  

พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์) เรียบเรียง โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธี 

ดังกล่าว

ก่อนพระราชพิธีบรรจุพระราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานได้รื้อแผ่นหินอ่อนปูพื้นผนัง 

ด้านข้างฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสด้านทิศตะวันตก แล้วสกัดลึกเข้าไปเป็นช่องสี่เหลี่ยม 

ขนาดสูง ๒๐ นิ้ว กว้าง ๑๐ นิ้ว ลึก ๑๐ นิ้ว ส�าหรับเชิญพระถ�า้ศิลาพระราชสรีรางคารสมเด็จ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗ มาบรรจุเคียงพระบรมราชสรีรางคาร 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๘ 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๘ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๕ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จพระราชด�าเนินไปในการบรรจุพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรม

ราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 

เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๒๘ แล้ว ในวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสรีรางคารที่ประดิษฐานพักไว้  

ณ พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ครั้นวันที่ ๑๓ เมษายน 

๒๕๒๘ อันเป็นวันหมายก�าหนดการวันสุดท้ายของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

เจ้าพนักงานได้เชิญพระราชสรีรางคารออกจากพระศรีรัตนเจดีย์ ประดิษฐานบนพระราชยาน 

แห่ออกไปประดิษฐานในรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากน้ัน

ยาตรากระบวนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี มีกระบวนกองเกียรติยศ
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ทหารม้ารกัษาพระองค์แห่น�า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประทับรถยนต์พระที่น่ังพร้อมด้วยพระบรม

วงศานุวงศ์ตามรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระราชสรีรางคาร

กระบวนเชิญพระราชสรีรางคารไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาถนนสนามไชย  

เลี้ยวถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนราชบพิธ

กระบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่น�าไปหยุดหันหลังกลับเพื่อส่งเสด็จ รถยนต์พระที่นั่งเชิญ

พระราชสรีรางคารเทียบที่ประตูทางเสด็จพระราชด�าเนิน เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบ 

พระราชสรีรางคารเข้าซุ้มประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วเชิญไปประดิษฐานที่โต๊ะ 

หมู่ทองในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน 

เครือ่งนมัสการบชูาพระพทุธอังคีรส แล้วทรงจุดธูปเทยีนเครือ่งทองน้อยถวายราชสกัการะพระบรม

ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปสดับปกรณ์ จากนั้น 

ทรงเชิญพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ลงใน 

ถ�้าศิลา ทรงปิดฝาถ�้าศิลา และทรงเลื่อนเข้าสู ่ที่บรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลาเป็นเสร็จการ๑๙ - ๒๐

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงประดิษฐานเคียงคู่กับ 

พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  ผู้ทรงเป็น 

ขัตติยนารีคู่พระบารมีสืบมาจนบัดนี้

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗ เสด็จสวรรคตแล้ว  

พระประยรูญาตยิงัถอืเอาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นวนับ�าเพญ็

กุศลอุทิศถวายทั้งสองพระองค์เป็นประจ�าทุกปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ตั้งแต่เม่ือครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในการน้ีด้วย หรือทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในหลายโอกาส นอกจากนี้  

ยงัพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์เข้าสมทบทนุ “พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั - 

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี” ในนิธิปฏิสังขรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประจ�าทุกปี 

42



สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงน�าคณะวดัราชบพิธสถติมหาสมีาราม 
บ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
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พระราชพิธีบรรจุพระราชสรีรางคาร  
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗

(ภาพพระราชทาน)
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พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานเคียงคู่กับ 
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
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จ�าเนียรกาลผ่านไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เสด็จสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยังความวิปโยคอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์น้ัน ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม และทรงเป็นแบบอย่างแห่งพุทธมามกชน สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้มกีารบ�าเพญ็พระราชกศุลพระบรมศพมาโดยล�าดบั อกีทัง้ คณะสงฆ์วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 

ได้จดัให้มีพธิบี�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม เป็นเวลา ๑ เดอืน ตัง้แต่วนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๙ นาฬิกา มีพุทธศาสนิกชนร่วมบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นจ�านวนมาก จากน้ันมีพิธีสวด 

พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันที่ ๕ ของเดือน

พระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร ก�าหนดจดัขึน้ในวนัที ่๒๕ ถงึ ๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถวายพระเพลงิพระบรมศพ  

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรากูร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมราชสรีรางคารในรัชกาลที่ ๙ มาบรรจุ  ณ พุทธบัลลังก ์

พระพุทธอังคีรส ในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อันเป็นพระอารามประจ�ารัชกาลที่ 

๕ ผู้พระบรมอัยกาธิราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เป็นพระอารามแห่งจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ มีสุสานหลวงที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร 

ของสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ตลอดจน 

พระประยูรญาติในราชสกุลมหิดล และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงคุ้นเคยใกล้ชิดแม้ราชสกุลอื่น ๆ  

ในมหาสาขารัชกาลที่ ๕ ก็ล้วนบรรจุอยู่ที่พระอารามนี้ 

ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นอกจากเป็นพุทธสถานแล้วจึงยังเป็น 

ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

ชาวไทยตราบชั่วกัลปาวสาน
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เชิงอรรถ

 ๑. “ลิขิตพระจุลคณิศร (วาสน์ วาสโน) เรื่องพระบรมอัฐิและพระอัฐิภายในฐานพระพุทธ 
อังคีรส”, ๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๒, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

 ๒. “ลิขิตพระชินวงศเวที (สุชิน อคฺคชิโน) ทูลถามเรื่องลายพระหัตถ์เมื่อ ๒๔๘๒ และ
ลายพระหัตถ์ตอบของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช,  
๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

 ๓. สัมภาษณ์ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน),  ผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต 
มหาสีมาราม, ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 ๔. ข่าวสาร ทนุ “จฬุาลงกรณราชสนัตตวิงศ์” ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๖. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๓ - ๔.

 ๕. เรื่องเดียวกัน, ๑.

 ๖. เรื่องเดียวกัน, ๑ - ๒.

 ๗. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก. “พระอนุสรคุณูปการ,” ใน จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. คณะวัดราชบพิธ 
สถิตมหาสีมารามพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จ
พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  ๙ เมษายน ๒๕๒๘), ก - ข.

 ๘. ส�านักราชเลขาธิการ, ห้องสมุดเฉพาะ กองกลาง. พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้า
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, ๒๕๒๘, ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ ๗ ๙ เมษายน ๒๕๒๘), ๑๐๕ - ๑๐๖.

 ๙. “หมายก�าหนดการพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุททิศถวาย สมเด็จ
พระบรมราชปิตุลา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๗ มิถุนายน 
๒๔๘๔,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘, (๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๔): ๑๗๗๐.

 ๑๐. ส�านักราชเลขาธิการ, ห้องสมุดเฉพาะ กองกลาง. พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้า
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗, ๑๑๕.

 ๑๑. เรื่องเดียวกัน, ๑๒๘ - ๑๒๙.

 ๑๒. เรื่องเดียวกัน, ๑๓๑.

 ๑๓. “ก�าหนดการบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ๒๔๙๒,” 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖, ตอนที่ ๓๔ (๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒): ๒๗๓๑ - ๒๙๓๓.

 ๑๔. ส�านักราชเลขาธิการ, ห้องสมุดเฉพาะ กองกลาง. พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗, ๑๓๒.

 ๑๕. เรื่องเดียวกัน, ๑๓๒ - ๑๓๓.
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 ๑๖. นธิวัิดราชบพธิ ดถิวีสิาขบชูา ปีที ่๗๑ พุทธศกัราช ๒๕๖๐ (นครปฐม: โรงพมิพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), ๑๗๔.

 ๑๗. จดหมายเหตบุรมราชาภิเษก พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศกัราช ๒๔๖๘ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์โดยเสด็จ 
พระราชกศุลในการพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิี  
ในรัชกาลที่ ๗ ๙ เมษายน ๒๕๒๘), ๑๓๓ - ๑๔๐.

 ๑๘. กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.  จดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จ 
พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่๗. (กรงุเทพฯ: กองจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ ๒๕๒๙), 
๖๒๗.

 ๑๙. “หมายก�าหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรม
ราชินี ในรชักาลท่ี ๗ ณ พระเมรมุาศ ท้องสนามหลวง เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๒๘,” ราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม ๑๐๒. ตอนที่ ๔๓ (๖ เมษายน ๒๕๒๘): ๓๘ - ๔๐.

 ๒๐. “ข่าวในพระราชส�านกั,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒. ตอนที ่๕๓ (๓๐ เมษายน ๒๕๒๘): 
๒๐๙๒ - ๒๐๙๓.
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สุสานหลวง 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม



สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ความเป็นมา

สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งอยู่นอกก�าแพงมหาสีมาด้านตะวันตก  

เป็นที่บรรจุพระสรีระและสรีระของพระราชวงศ์สายจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ว่ากันโดยความ

หมายของสุสาน หมายรวมถึงสถานที่ปลงศพ และสถานที่บรรจุสรีระของผู้วายชนม์ สุสานหลวง  

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเคยเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุ และเป็นสถานที่บรรจุพระสรีระ

และสรีระมาจนถึงปัจจุบัน เหตุที่ขนานนามว่าสุสานหลวงนั้น น่าจะมีที่มาจากว่า พระศพ หรือ

พระสรีระในระยะแรกล้วนแต่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รวมท้ังเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น การบ�าเพ็ญกุศลจึงอยู่ใน

พระบรมราชานุเคราะห์ทัง้สิน้ และไม่มศีพของบคุคลทัว่ไปมาปะปน นอกจากน้ี เอกสารในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกนามว่า สุสานบพิธ ก็มี๑ 

สันนิษฐานว่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงน�าคติการบรรจุอัฐ ิ

ถูปารหบุคคลตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา มาผสานกับการสร้างสุสานหลวงหรือสุสานประจ�า 

พระราชวงศ์อย่างทวีปยุโรป ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ พร้อมจารึกประวัติและข้อความไว้อาลัย 

ประดิษฐานไว้ที่โบสถ์ส�าคัญ เพียงแต่ไม่ได้ฝังพระศพ แต่บรรจุพระอัฐิหรือพระสรีรางคารไว้  

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดส�าคัญในรัชกาล๒

เดิมบริเวณสุสานหลวงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัด  เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จ 

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพระศพมาพักไว้ ณ ศาลาหน้าวัดด้านตะวันตก แล้วเชิญพระศพ 

บรรจุไว้ ณ พระอนุสาวรีย์ด้านนอกก�าแพงด้านตะวันตกในวันเดียวกันน้ัน นับเป็นการบรรจ ุ

พระสรีระครั้งแรก ณ สุสานหลวงแห่งนี้ รุ่งขึ้นเวลาเย็น เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลสดับปกรณ์ที่พระอนุสาวรีย์นั้น๓ 

ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้สร้างเจดีย์ ๔ องค์  ทรงพระราชอุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี ๑ องค์  ส่วนอีก ๓ องค์  เป็นส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  

พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) พระนางเธอ  

พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศร ี(สมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)  

และ พระนางเธอ พระองค์เจ้าสขุมุาลมารศร ี(สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสขุมุาลมารศร ีพระอคัรราชเทว)ี  

ซึ่งได้มีชื่อเรียกภายหลังว่า “สุนันทานุสาวรีย์” “รังษีวัฒนา” “เสาวภาประดิษฐาน” และ  
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“สุขุมาลนฤมิตร์” และยังโปรดให้สร้าง “พิหารน้อย” (ภายหลังเรียกว่าวิหารน้อย) ๑ หลัง 

เป็นส่วนของเจ้าจอมมารดาแพ (เจ้าคุณพระประยูรวงศ์)๔ การก่อสร้างอนุสาวรีย์ทั้ง ๕ แห่ง  

เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๖ ปรากฏความในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ดังนี้

๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ “เวลาเย็นวันน้ีสวดมนต์ก่อพระฤกษ์พระเจดีย์ ๔ องค ์

กับศาลาที่วัดราชบพิธ  โปรดเกล้า ฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุดเทียน”๕ 

๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ “เวลาเช้า ๒ โมงเศษ โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า

กับพระนางเธอทั้ง ๒ พระองค์ และเจ้าจอมมารดาแพ ไปก่อฤกษ์พระเจดีย์ ๔ องค์ ของสมเด็จ

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ๑ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ๑ พระนางเธอ พระองค์เจ้า

เสาวภาผ่องศรี ๑ พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี ๑ กับศาลาไว้พระพุทธรูปเท่าตัวของ

เจ้าจอมมารดาแพที่วัดราชบพิธ”๖ 

ด้วยเขตสุสานหลวงในสมัยนั้น ยังไม่เป็นเขตวัด เมื่อมีการพระราชกุศล พระภิกษุสามเณร 

ผู้ออกไปสดับปกรณ์ต้องห่มคลุม จึงพระราชทานสวนที่ได้ประดิษฐานพระอนุสาวรีย์นั้นให้เป็น 

ที่วัด ด้านเหนือตรงออกมาจากก�าแพงมหาสีมาจดถนนอัษฎางค์ ๑๓ วา ย่อเหลี่ยม ๘ วา  

ด้านตะวันตกยาวไปตามแนวถนนอัษฎางค์ ๓๙ วา ด้านใต้เล้ียวเข้าไป ๑๘ วา จรดกับก�าแพง 

มหาสีมาทางทิศใต้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๗๗ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินมายังพระอุโบสถ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระราชทานพระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร 

แด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร เจ้าอาวาสยุคนั้นทรงรับไปอ่านจนจบ  

พระสงฆ์รบัอนโุมทนาสาธุ ถวายอนโุมทนาวิหารกถาและอดเิรก เม่ือวันที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๗๘ 

การก่อสร้างอนุสาวรีย์ในสุสานหลวงนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธ�ารงศักดิ์  

ทรงเป็นแม่กอง ต่อมาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านลิวรรณ ทรงรบัเป็นแม่กองสบืแทนเมือ่พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธ�ารงศักดิ์ สิ้นพระชนม์๙ 

พระอนุสาวรีย์ในสุสานหลวงมิได้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดในคราเดียว หากแต่ทยอยสร้าง  

เมื่อมีพระราชโอรสพระราชธิดา พระภรรยาเจ้า หรือเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ล่วงลับและก�าหนด 

เชิญสรีระ เช่น พระศพ ศพ พระอัฐิ อัฐิ พระอังคาร อังคาร มาบรรจุแล้วแต่กรณี กล่าวกันว่า  

“ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา 

พระราชโอรส พระราชธิดา ได้อยู่รวมกันหลังจากที่ล่วงลับไปแล้ว โดยทั่วไปจะเป็นการสร้าง

อนุสาวรีย์ของพระมเหสีหรือเจ้าจอมมารดา เพื่อให้ลูกได้อยู่กับแม่หรืออย่างน้อยในบ้านของแม่ 

เว้นในกรณีที่พระราชโอรสพระราชธิดาส้ินพระชนม์ก่อนพระมารดา  ก็สร้างอนุสาวรีย์ของ 

พระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นไปก่อน”๑๐ 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ผู้พระราชทานกัปปิยภูมิอุปจารบริเวณสุสานหลวง แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  
พระอัครราชเทวี

เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
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พระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๒๗
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พระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๓
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร  
เจ้าอาวาสผู้อ่านพระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร พ.ศ. ๒๔๒๗ ท่ามกลางสงฆ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธ�ารงศักดิ์  
แม่กองสร้างสุสานหลวง
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เมื่อการพระราชกุศลก่อนบรรจุพระสรีระหรือสรีระมีมากขึ้น จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง

การเปรียญหลังหนึ่งบริเวณตะวันตกตอนเหนือของก�าแพงด้านใน ตรงกับพลับพลาเปลื้องเครื่อง 

ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ขนาด ๕ ห้อง มีระเบียงรอบ มุงกระเบื้อง มีช่อฟ้าใบระกา มีบันได 

ขึ้นลงทางเขตพุทธาวาสและทางสุสานหลวง  ศาลาดังกล่าวได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพ 

ในการพระราชกศุลพระราชทานเพลงิพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพลิาศ  

ณ พระเมรุบรรพต เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ ด้วย๑๑ การเปรียญนี้ได้รื้อลงในยุค 

พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) ครองวัด เพื่อสร้างอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑ ซึ่งใช้เป็น

อาคารเรียนของโรงเรียนวัดราชบพิธ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อครั้งทรงบัญชาการ 

กระทรวงโยธาธกิารได้ทรงพระด�ารใิห้ขยายสสุานหลวงให้มาถงึคลองหลอดวดัราชบพธิ ได้ประมาณ 

การค่าใช้จ่ายไว้ แต่การยังค้างอยู่ เนื่องจากเวลานั้นยังมีที่ว่างส�าหรับสร้างพระอนุสาวรีย์๑๒  

ต่อมา พื้นที่แคบลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึงมีพระบรมราชโองการ

พระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ให้ขยายพื้นที่ออกไป

ทางทิศใต้ พื้นที่ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงเรือ ที่พักอาศัยของพระภิกษุและคฤหัสถ์ ซึ่งไม่มีผู้พักอาศัย

แล้ว ส่วนโรงเรอืกร็ือ้ลง จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อก�าแพงต่อจากส่วนเดมิ

ที่เคยพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจารไว้ คิดเป็นขนาดด้านเหนือ ๑๓ วา ๒ ศอก ด้านตะวันตก ๑๕ 

วาคืบ ด้านใต้ ๑๘ วา ๒ ศอก ด้านตะวันออก ๑๕ วาคืบ ตรงกับวันเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง

บ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน๑๓ - ๑๔ สุสานหลวงจึงมีพื้นที่ตลอดแนวด้านตะวันตกของวัด
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งานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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สุสานหลวงในอดีต
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สุสานหลวงในอดีต
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สุสานหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
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สุสานหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
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การบรรจุพระสรีระ

ภายหลังรับพระราชทานเพลิงพระศพหรือพระราชทานเพลิงศพ และเก็บพระอัฐิหรืออัฐิ

แล้ว พระอังคารหรืออังคารส่วนที่เหลือจะถูกประมวลลงในพระผอบหรือผอบ เพื่อเชิญมาบรรจุ 

ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในเวลาอันสมควรต่อไป ส่วนพระราชโอรสพระราช

ธิดาที่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ์ รวมทัง้พระราชโอรสพระราชธดิาทีส่ิน้พระชนม์

ก่อนได้รับพระราชทานพระนาม จะเชิญพระศพมาบรรจุ โดยไม่พระราชทานเพลิง 

ก่อนการพระราชกุศลบรรจุพระอังคารและอังคาร เจ้าพนักงานจะเจาะช่องในอนุสาวรีย์

ขนาดพอเหมาะกับพระผอบหรือผอบ เมื่อถึงวันพิธีจะเชิญพระอังคารหรืออังคารมาบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศล พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ทรงทอดผ้าไตรหรือ 

ผ้าขาว พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุล จากนั้นทรงเลื่อนผอบเข้าสู่ที่บรรจุ ทรงวางพวงมาลา 

พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารทรงวางและวางพวงมาลา เจ้าพนักงานปิดผนึกโบกปูน

ปิดเป็นเสร็จการ๑๕ - ๑๗

พระราชพธีิบรรจุพระราชสรรีางคาร ณ สสุานหลวง ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีล�าดับพระราชพิธีอนุโลมตามพระราชพิธีบรรจุพระบรม

ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้า 

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้เชิญพระสรีรางคารที่ประดิษฐานพักไว้ ณ พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชยานไปประดิษฐานในรถยนต์พระท่ีน่ังท่ีประตูเกยหลัง 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นยาตรากระบวนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประต ู

วเิศษไชยศร ีมกีระบวนกองเกยีรตยิศทหารม้ารกัษาพระองค์แห่น�า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ประทับรถยนต์

พระที่นั่งต่อตามรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคาร

กระบวนเชิญพระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคารไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวา

ถนนสนามไชย เลี้ยวถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้าย

ถนนราชบพธิกระบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่น�าไปหยดุหนัหลงักลบัเพือ่ส่งเสดจ็ รถยนต์

พระที่นั่งเชิญพระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคารเทียบท่ีประตูทางเสด็จพระราชด�าเนิน  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบบรรจุพระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคารเข้าซุ้มประต ู

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธ 

อังคีรส ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปสดับปกรณ์พระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคาร  

จากนั้นเชิญพระราชสรีรางคาร หรือพระสรีรางคารไปบรรจุ ณ พระอนุสาวรีย์ ทรงเชิญ 
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พระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคารลงในถ�้าศิลา ทรงปิดฝาถ�้าศิลาแล้วทรงเลื่อนเชิญเข้าสู่ 

ที่บรรจุ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ 

แตรงอน แตรฝรัง่ ป่ี กลองชนะ ทหารกองเกยีรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสรญิ

พระบารมีหรือเพลงมหาชัยตามพระเกียรติยศ

พระราชพิธีทั้ง ๓ ครั้ง ได้แก่

๑๔ มีนาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินตามพระราชสรีรางคาร 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากพระบรมมหาราชวังมายังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิต

มหาสีมาราม ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล แล้วทรงบรรจุพระราชสรีรางคาร ณ รังษีวัฒนา๑๘ 

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ รังษีวัฒนา อนึ่ง ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินตามพระสรีรางคาร และ 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ เป็นการล่วงหน้าก่อน๑๙

วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามพมิพ์หนงัสอื “ต�านานสสุานหลวง และพรรณไม้ในสสุานหลวง 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” โดยเสด็จพระราชกุศล

๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาทรงบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า 

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภาประดิษฐาน๒๐

วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามพมิพ์หนงัสอื “ศวีชิยัชาดก” พระนพินธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยเสด็จพระราชกุศล
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พระราชพิธีบรรจุพระราชสรีรางคาร  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(ภาพพระราชทาน)
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พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(ภาพพระราชทาน และภาพจาก www.palaces.thai.net)
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พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(ภาพพระราชทาน และภาพจาก www.palaces.thai.net)
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พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร  
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

(ภาพพระราชทาน)
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อนุสาวรีย์ ณ สุสานหลวง

เมื่อแรกสร้างสุสานหลวง ได้ก่อพระฤกษ์อนุสาวรีย์เพียง ๕ แห่ง ได้แก่ สุนันทานุสาวรีย์  
รังษีวัฒนา เสาวภาประดิษฐาน สุขุมาลนฤมิตร์ และวิหารน้อย ซึ่งเป็นส่วนของพระมเหสีและ 
พระสนมเอกในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จากนัน้จงึทยอยสร้างอนสุาวรย์ีจนมมีากถงึ 
๓๔ แห่ง โดยสร้างเป็นอนุสาวรีย์ส่วนของพระภรรยาเจ้า เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม ร่วมกับ 
พระราชโอรสพระราชธิดาร่วมพระมารดา

ในท่ีนี้ ได้ประมวลศิลปกรรมของอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ในสุสานหลวง ซ่ึงมีความหลากหลาย แต่ 
คงความงดงามลงตัวในบริเวณเดียวกัน และได้ประมวลจารึกตามอนุสาวรีย์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 
ในการบันทึกเรื่องราวแต่ละรัชสมัย เช่น วันประสูติ วันส้ินพระชนม์ วันและสถานท่ีพระราชทาน 
เพลิงพระศพ และวันบรรจุพระสรีรางคารของพระบรมวงศานุวงศ์ ความรักที่พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ รวมท้ัง 
อักขรวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละยุค  การถอดความจารึกครั้งนี้จึงยึดอักขรวิธีบนจารึกทุกประการ 
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สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 ๑. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแส
 ๒. วิหารน้อย
 ๓. อนุสาวรีย์หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ
 ๔. พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา
 ๕. เหมอนุสสรณ
 ๖. สุนันทานุสาวรีย์
 ๗. พระอนุสาวรีย์พระอัครชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ก. องค์ทิศเหนือ
  ข. องค์กลาง
  ค. องค์ทิศใต้
 ๘. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย
 ๙. รังษีวัฒนา
 ๑๐. พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว 
 ๑๑. เสาวภาประดิษฐาน
 ๑๒. พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
 ๑๓. เอี่ยมอนุสรณ์ ๒๔๙๕
 ๑๔. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ
 ๑๕. อนุสาวรีย์เจ้าจอมแส
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๓

๒ ๖

๗

๘

๙

๑๒

๑๑

๑๐

ก. ข. ค.

๑ ๕



 ๑๖. เอิบอนุสสรณ ๒๔๘๗
 ๑๗. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาพร้อม
 ๑๘. พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
 ๑๙. สุขุมาลนฤมิตร์
 ๒๐. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข
 ๒๐. พระอนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
 ๒๒. พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล
 ๒๓. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์
 ๒๔. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
 ๒๕. อรอนุสสรณ ๒๔๗๖
 ๒๖. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม
 ๒๗. ฉัตรชยานุสสรณ ๒๔๘๐ 
 ๒๘. อนุสาวรีย์เจ้าจอมอาบ
 ๒๙. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด
 ๓๐. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแสง
 ๓๑. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน
 ๓๒. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ
 ๓๓. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม
 ๓๔. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแส

ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาวบนฐานที่ตกแต่งด้วยหินคล้ายภูเขา สถาปัตยกรรม 

ของตัวอาคารรับสถาปัตยกรรม Gothic๒๑ มาเป็นแม่แบบในการก่อสร้าง ดงัจะเหน็ได้จากการก่อเป็นอาคาร 

เป็นหอคอย ซ่ึงเน้นความสูงโปร่งและสง่างาม อนุสาวรีย์นี้ก่อสร้างเป็นสามชั้น มีขอบคิ้วซึ่งเล่นไป 

ในแนวขวาง จะเป็นตัวแบ่งส่วนของสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน ลักษณะการก�าหนดสัดส่วนจากฐาน 

สู่ยอด จะท�าในลักษณะค่อย ๆ ให้มีความสูงชะลูดขึ้นไป บริเวณช้ันแรกมีพื้นท่ีมากกว่าช้ันอื่น ๆ เพราะ 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ อันเป็นพระพุทธรูปประจ�าวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ และเป็นที่บรรจุสรีรธาตุ มีบันไดทางขึ้นทางเดียว ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า 

เป็นช่องวงโค้งยอดแหลม  และด้านข้างซ้ายและขวารวมถึงทางเข้าภายในอนุสาวรีย์ก็ท�าเป็นช่องวงโค้ง 

ยอดแหลมเช่นกัน ส่วนชั้นที่สองและสามไม่มีผนัง เพื่อเน้นความสูงโปร่งด้วยการเน้นให้เห็นแต่เสา 

และช่องโค้งยอดแหลม หลังคาของชั้นบนสุดท�าเป็นยอดปราสาทที่แหลมสูงเสียดฟ้า นอกจากนี ้

เสาที่อยู่รอบ ๆ มุมอาคาร ยังประดับหัวเสาด้วยยอดปราสาท ซึ่งมีหลังคายอดแหลมสูงพุ่งขึ้น ยิ่งช่วย 

เน้นให้อนุสาวรีย์นี้มีความสูงสง่าตามแบบสถาปัตยกรรม Gothic มากยิ่งขึ้น

ภายในบรรจุสรีรธาตุเจ้าจอมมารดาแส บุตรีพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ) และ 

พระราชโอรสพระราชธิดา ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ ปรากฏความตามจารึก  

ดังนี้
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๑ เจ้าจอมมารดาแส

อัฏฐิ กับ อังคาร

เจ้าจอมมารดาแส 

ในรัชชกาลที่ ๕

เกิดปีมะโรง พ,ศ, ๒๔๑๑ 

อสัญญกรรมปีฉลู พ,ศ, ๒๔๖๘
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ

พระเจ้าลูกเธอ  

พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๒ ๑๕
ฯ  ๘

๘ คํ่าปีชวดสัมฤทธิศก
๒๑

จุลศักราช ๑๒๕๐

สิ้นพระชนม์วัน ๑ ๒ฯ ๑๑ คํ่าปีชวดสัมฤทธิศก
๒๑

จุลศักราช ๑๒๕๐

 ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณ วันที่ ๑ 
๒
ฯ
 ๑๑ ค่ําปีชวดสัมฤทธิศก

๒๑
จุลศักราช ๑๒๕๐
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา

พระอัฏฐิ กับ พระอังคาร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอภันตรีปชา

ประสูตร์

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒

สิ้นพระชนม์

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ

พระอัฏฐิ กับ พระอังคาร

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ

ประสูตร์วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
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วิหารน้อย

ลักษณะเป็นอาคารทรงยุโรปหลังใหญ่ชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาว หลังคาทรงจั่วมุงด้วย 

กระเบื้อง ประตูทางเข้าสามประตูเป็นช่องวงโค้งมนเช่นเดียวกันกับหน้าต่างด้านข้างของอาคาร ซุ้มประต ู

ตรงกลางจะมีความสูงและความกว้างมากกว่าประตูที่อยู ่ขนาบข้าง เหนือประตูบานใหญ่ประดับ 

ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปพระอาทิตย์ก�าลังฉายแสง ซึ่งพ้องกับพระนาม “อาภากรเกียรติวงศ์” ของ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ “สุริยงประยูรพันธ์ุ” ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สันนิษฐานว่ามาจากนามสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

บรรพบุรุษของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ และเจ้าจอมมารดาโหมด ประตูและหน้าต่างท�าด้วยไม้เจาะช่อง 

กรุกระจกสีเป็นลวดลายเรขาคณิตอย่างสวยงาม ประตูและหน้าต่างประดับด้วยกรอบปูนปั้นเป็นรูปเสา 

แบบระบบ Ionic Order ขนาบข้างทั้งสองด้าน  ด้านบนเป็นหน้าจ่ัวประดับด้วยคนโทด้านซ้าย 

และขวา ผนังของอาคารมีขอบค้ิวแล่นในแนวนอน เหนือขอบคิ้วประดับปูนปั้นลวดลายดอกไม้ประดิษฐ ์

ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมและผนังของอาคารมีการท�าเป็นเสาหลอกเพื่อไม่ให้ดูโล่งจนเกินไปและ 

เพ่ือเพิ่มความสวยงาม จั่วด้านหน้าอาคารเหนือประตูทางเข้าตกแต่งด้วยลายฉลุไม้เป็นกรอบครึ่งวงกลม 

เพื่อเน้นรูปพระอาทิตย์ก�าลังฉายแสงอย่างงดงาม

วิหารน้อยเป็นอนุสาวรีย์ที่ก่อฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ พร้อมกับสุนันทานุสาวรีย์ รังษีวัฒนา เสาวภา 

ประดิษฐาน และสุขุมาลนฤมิตร ์ เดิมสร ้างเป ็นอนุสาวรีย ์ส ่วนของเจ ้าคุณพระประยูรวงศ ์  

(เจ้าคุณจอมมารดาแพ) บุตรีเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (วร บุนนาค) และพระราชธิดา ต่อมา 

ได้เป็นส่วนของเจ้าจอมมารดาโหมด ซึ่งเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ด้วย  

จึงได้บรรจุพระสรีรธาตุของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยสมาชิก 

ราชสกุลอาภากร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลสุริยง 

ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าคุณพระประยูรวงศ์๒๒

สริรางคาร

ของ

เจ้าคุณพระประยูรวงส์   ป.จ. ม.ว.ม.

(แพ บุนนาค)

พระสนมเอก

ไน

พระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว

เกิด 4 พรึสจิกายน 2397

พิราลัย 22 มีนาคม 2488
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตร์ณวัน ๖ 
๕
ฯ

 ๙ คํ่าปีมโรงสัมฤทธิศก
๑๘

 ๑๒๓๐

สิ้นพระชนม์ณวันพุฒท่ี ๒๖ ตุลาคมรัตนโกสินทร

ศก
๓๓

 ๑๒๓ พระราชทานเพลิง

เกาะบางปอิน

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ณที่น้ี

วันท่ี   พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ

พระสริรางคาร

ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตรวิไลยพรรณ

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค)

 ปสูติ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๖

 สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติวัน ๕ 
ฯ

๑๓
 ๑๒ คํ่าปีกุนสัปตศก

๘
จุลศักราช ๑๒๓๗

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก
๒๔

 ๑๑๐

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเทพศิรินธราวาศ

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวันท่ี ๒๙ มินาคม รัตนโกสินทรศก
๒๔

 ๑๑๐
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เจ้าจอมมารดาโหมด

สริรางคาร

ของ

เจ้าจอมมารดาโหมด(บุนนาค)

ในรัชชกาลที่ ๕

ชาตะ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๕

อสัญญกัมม์ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระองค์เจ้า อาภากร เกียรติวงศ์ ต้นสกุล อาภากร

พระราชโอรส

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ใน

เจ้าจอมมารดา โหมด

ประสูติ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓

สิ้นพระชนม์ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
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พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
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หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา

ใน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มรณะ ๓๐ มกราคม ๒๕๑๗

หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา

ใน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชาตะ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

มรณะ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ  
หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา  

ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา

พระโอรสใน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กับ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์

ประสูติ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๔๗

สิ้นพระชนม์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙

และ

หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ชายา

ชาตะ ๕ เมษายน ๒๔๕๑

มรณะ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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ท่านหญิงจารุพัตรา อาภากร

ท่านหญิงจารุพัตรา อาภากร ต.จ.

ประสูติ ๒๙ พ.ค. พ.ศ. ๒๔๔๗

ถึงชีพิตักษัย ๒๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๑๖

ท่านหญิงศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ

ท่านหญิงศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ

พระธิดา

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

และ

หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา

ประสูติ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗

สิ้นชีพ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
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หม่อมเจ้าสมรบําเทอง อาภากร  

หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา  

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ 

หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร

หม่อมเจ้าสมรบําเทอง อาภากร

พระราชโอรส

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหม่อมเมี้ยน

ประสูติ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

ส้ินชีพพิตักษัย วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร

วันประสูติ ๑๙ เมษายน ๒๔๕๙

วันสิ้นชีพพิตักษัย ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙
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ท่านหญิงเริงจิตรแจรง อาภากร และ  
นายรุจจน์ กรรณสูต

หม่อมเจ้าเริงจิตรแจรง อาภากร

พระธิดาใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

และ

หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา

 ประสูติ วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๔๘

 สิ้นชีพิตักษัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๖

นายรุจจน์ กรรณสูต

 ชาตะ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑

 มตะ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

  ณ  เมืองดันดี สกอตแลนด์ ประเทศอังกฤษ

หม่อมเจ้าดําแคงฤทธิ์ อาภากร

พันเอก หม่อมเจ้าดําแคงฤทธิ์ อาภากร

พระโอรส

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ใน

หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา

ประสูติวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

สิ้นชีพตักษัยวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
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หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร และ  
หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
พระโอรสใน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ หม่อมช้อย อาภากร 
ประสูติ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
สิ้นชีพตักษัย วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๙

หม่อมเจ้าหญิง ดวงทิพย์โชติ์แจ้งหล้า อาภากร
พระธิดาใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์และ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ 
ประสูติ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
สิ้นชีพตักษัย วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
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หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร และ  
หม่อมราชวงศ์ชัยกร อาภากร

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
พระโอรส

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ใน

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงทิพย์สัมพันธ์
ประสูติ : วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙

สิ้นชีพิตักษัย: วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

หม่อมราชวงศ์ ชัยกร อาภากร
โอรส

พลอากาศโท หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
และ

หม่อมราชวงศ์ไพเราะ อาภากร
ชาตะ : วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
มรณะ : วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
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หม่อมราชวงศ์เติมแสงไข กรรณสูต

ม.ร.ว.เติมแสงไข กรรณสูต

ธิดา

ม.จ.หญิงเริงจิตรแจรง อาภากร และ ม.จ.ไขแสงรพี รพีพัฒน์

นัดดา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์

ชาตะ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘

มรณะ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

ฌาปนกิจ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘

บรรจุอังคาร ณ ที่นี้

๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘

หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ และ  
หม่อมหลวงเกียรติกร วรวรรณ

หม่อมราชวงศ์วิบุลเกียรติ วรวรรณ

โอรสใน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

และ

หม่อมเจ้าหญิง พิบูลย์เบ็ญจางค์ กิติยากร

ชาตะ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๕  มตะ ๓ มีนาคม ๒๕๑๐

หม่อมหลวงเกียรติกร วรวรรณ

นัดดาใน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

 และ หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร และ

 หม่อมเจ้าหญิงพิบูลย์เบ็ญจางค์ กิติยากร หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร 

ชาตะ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ มตะ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒

110



หม่อมหลวงปรมาภา อาภากร

ม.ล. ปรมาภา อาภากร

บุตร

ม.ร.ว. อิทธินันท์ และสุภาวดี อาภากร

ชาตะ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑

มรณะ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส และ 
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง

พระสริรางคาร

ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธุ์

กรมหม่ืนไชยาศรีสุริโยภาส

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ เจ้าจอมมารดาโหมด

ปสูติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๒๗ สิ้นพระชนม์ ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๒

อัฐิของ

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง ป.ม.

โอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยง ฯ และหม่อมเรนิ

ประสูติ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ สิ้นชีพิตักสัย ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

สิริพระชันษา ๘๙ ปี ๓ เดือน ๒๑ วัน
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หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง ป.ม.

ประสูติ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐

สิ้นชีพิตักสัย ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

หม่อมสุลาลีวัล สุริยง ณ อยุธยา  
ในหม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสวัติ สุริยง

หม่อมสุลาลีวัล สุริยง ณ อยุธยา

ชาตะ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๓

อนิจกรรม ๒๗ กันยายน ๒๕๓๕

นางอัมพร สุริยง ณ อยุธยา  
ในหม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง

คุณอัมพร สุริยง ณ อยุธยา
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หม่อมหลวงอําไพ สุริยง

ม.ล. อําไพ สุริยง

ชาตะ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๑

อนิจกรรม ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง

หม่อมเจ้า รัศมีสุริยัน สุริยง

พระโอรสใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

(พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์)

พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลท่ี ๕

ประสูติ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕

ส้ินชีพิตักษัย วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
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หม่อมเจ้าสะวรรณากุมารี สุริยง

หม่อมเจ้าหญิงสะวรรณากุมารี สุริยง

พระธิดาในพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์

กรมหม่ืนไชยาศรีสุริโยภาส

(พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๕)

ประสูต วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

ถึงชีพตักษัย วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

ได้บรรจุอังคารณที่นี้

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙

หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง

หม่อมเจ้าชายกิติสุริโยภาส สุริยง

พระโอรสในพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์

กรมหม่ืนไชยาศรีสุริโยภาส

(พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๕)

ประสูติ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙

ถึงชีพตักษัย วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑

พระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

ให้บรรจุอังคารที่นี้ เมื่อวันที่ ๙ มินาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
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หม่อมเจ้า สุริยทัตรังสรรค์ สุริยง

ประสูติ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๐

ส้ินชีพิตักษัย ๑๑ เมษายน  ๒๕๑๔

หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง และ  
หม่อมสดับ สุริยง ณ อยุธยา ใน หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง

หม่อมเจ้า สุริยทัตรังสรรค์ สุริยง

พระโอรสใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

(พระองค์เจ้า สุริยงประยูรพันธ์)

พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๕

หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา

ประสูติ วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐

สิ้นชีพิตักษัย วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔

บรรจุอัฐิ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

หม่อมสดับ สุริยง ณ อยุธยา

ชาตะ ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓

มรณะ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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อนุสาวรีย์หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ

อนุสาวรีย์น้ีเป็นอนุสาวรีย์ขนาดเล็กข้างวิหารน้อย สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสรีรางคารหม่อมราชวงศ ์

วิบลูย์เกยีรต ิวรวรรณ พระโอรสใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ และหม่อมเจ้าพบิลูย์

เบ็ญจางค์ กิติยากร ภายหลังได้สมรสกับหม่อมราชวงศ์ทิพภากร วรวรรณ ธิดาในหม่อมเจ้าครรชิตพล  

อาภากร และหม่อมเจ้าดวงทพิย์โชตแิจ้งหล้า อาภากร ปัจจบุนัได้ย้ายสรรีางคารหม่อมราชวงศ์วบิลูย์เกยีรติ 

วรวรรณไปบรรจุในวิหารน้อย ร่วมกับส่วนของราชสกุลอาภากร
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พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา

ลักษณะเป็นรูปทรงปรางค์ ยอดปรางค์ตั้งบนฐานสูงทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม ท�าด้วยหินอ่อนสีเทาขาว  

ภายในปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางร�าพึง  บรรจุพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า 

อรองค์อรรคยุพา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด 

ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๖ 
๑๕
ฯ

  ๑๑ คํ่าปีมเมียจัตวาศก
๑๕

จุลศักราช ๑๒๔๔

สิ้นพระชนม์วัน ๓ 
๑๓
ฯ

  ๓ คํ่าปีมเมียจัตวาสก
๑๕

จุลศักราช ๑๒๔๔

ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ในวัน ๓ 
๑๓
ฯ

 ๓ คํ่าปีมเมียจัตวาศก
๑๕

จุลศักราช ๑๒๔๔
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เหมอนุสสรณ

ลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายแท่นจารึก ส่วนล่างสุดท�าเป็นฐานหน้ากระดานในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ตกแต่งลายก่อหิน มีบันไดทางขึ้น ๔ ขั้นและพ้ืนปูด้วยหินล้าง ตัวอนุสาวรีย์ก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว 

ก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน ๒ ชั้น รองรับแท่นทรงส่ีเหลี่ยมผืนผ้าที่ส่วนบนหักมุมสอบขึ้นไปเล็กน้อย  

ด้านหลังอนุสาวรีย์ก่อพนักเตี้ย ๆ ปลายสุดทั้งสองด้านของพนักเป็นแท่งเสาสี่เหลี่ยมยอดทรงปิรามิด 

ด้านหน้าตอนบนจารึกนามอนุสาวรีย์ “เหมอนุสสรณ” และพระบาลีตอนหน่ึงในขุททกนิกาย  

จูฬนิเทส ปารายนวัตต์ ดังนี้

เหมอนุสสรณ

อิธ ทิฏฺสุตมุตํ  วิญฺญาเตสุ ปิยรูเปสุ เหมก

ฉนฺทราควิโนทนํ  นิพฺพานํ ปทมจฺจุตํ

เอตทญฺญาย เย สตฺตา  ทิฏฺธมฺมาภินิพฺพุตา

อุปสนฺตา จ เต สทา  ติณฺณา โลเก วิสตฺติก

  (ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ปารายนวัตต์)

ตอนล่างบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาเหม บุตรีพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (แสง อมาตยกุล)  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ปรากฏความตามจารึกดังนี้
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เจ้าจอมมารดาเหม

เจ้าจอมมารดาเหม

ในรัชชกาลที่ ๕

เกิด วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๗

อสัญญกัมม์ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี

ม.จ.ก., ป.จ.

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

เจ้าจอมมารดาเหม

ประสูติ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕
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สุนันทานุสาวรีย์

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม บริเวณฐาน 
พระอนุสาวรีย์ออกแบบเป็นบันไดหินจ�านวน ๕ ขั้นโดยรอบ  แต่ได้มีการปรับมุมประธานให้เป็น 
รูปอัฒจันทร์ ถัดข้ึนมาเป็นส่วนของตัวอาคารสีขาวในผังส่ีเหลี่ยมเพิ่มมุม ประดับส่วนล่างของอาคาร 
ด้วยฐานบัวคว�่าบัวหงายที่มีท้องไม้ยืดสูง มีบัวลูกแก้วอกไก่ขนาบทั้งด้านบนและด้านล่างของท้องไม้  
เหนือฐานบัวเป็นส่วนของเรือนธาตุที่มีซุ ้มจระน�าขนาดใหญ่ส�าหรับเป็นทางเข้าอยู ่ทั้ง ๔ ด้าน  
ซุ้มทางเข้าทุกด้านท�าเป็นซุ้มซ้อนกัน ๒ ชั้น รวมทั้งมีซุ้มจระน�าขนาดเล็กขนาบอยู่ทางด้านซ้ายและ 
ขวาด้วย ลักษณะของเสาประดับเรือนธาตุที่มุมและเสาของซุ้มจระน�ามีแบบแผนเดียวกัน คือ ฐานเสา 
เป็นฐานบัวคว�่าคาดด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ หัวเสาท�าเป็นช้ันบัวหงายคาดบัวลูกแก้วอกไก่เช่นกัน ลักษณะ 
กรอบหน้าบันของซุ้มจระน�าทางเข้าและซุ้มจระน�าขนาดเล็กนั้น ท�าเป็นกรอบหยักโค้งยอดแหลม 
ประดับด้วยเครื่องล�ายองปูนปั้น ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ โดยเลือกใช้ช่อฟ้านกเจ่า 
อันเป็นแบบอย่างพระราชนิยมสืบมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๔ ส่วนหางหงส์น้ันท�าเป็นนาคเบือนแต่เปลี่ยน 
เศียรนาคเป็นหัวนกเจ่าเช่นเดียวกันกับช่อฟ้า ภายในซุ้มจระน�าทางเข้าทุกด้านท�าฝากั้นเป็นกรอบรูปหยัก 
โค้งยอดแหลมซ้อนกัน ๒ ชั้น ตัวกรอบประดับด้วยลายไม้แกะสลักเป็นรูปเครือเถาดอกพุดตานใบเทศ 
ปิดทองบนพื้นกระจกสีน�้าเงิน กรอบชั้นล่างเป็นกรอบส�าหรับประตูทางเข้าโดยขอบประตูแกะสลักเป็น 
ลวดลายดอกพุดตานใบเทศประดับกระจกสีน�้าเงินเช่นเดียวกัน ส่วนบานประตูนั้นตกแต่งด้วยลายกุดั่น 
เป็นรูปดอกไม้ร่วง อันเกิดจากเทคนิคการฝังกระจกสีแดง ขาว และน�้าเงินลงบนพื้นไม้ปิดทอง  
เหนือกรอบประตูขึ้นไปจรดกรอบชั้นบนมีการแกะสลักไม้เป็นแผงลายราชวัตรปิดทองกรุด้วยกระจกใส  
เฉพาะที่บริเวณลายแผงราชวัติทางด้านทิศตะวันตกมีแผ่นไม้จ�าหลักช่ือ “สุนันทานุสาวรีย์” ก�ากับไว้  
ส่วนเรือนธาตุด้านบนมีก�าแพงแก้วเตี้ย ๆ สีขาว เสาของก�าแพงแก้วเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ผนังก�าแพง 
ด้านนอกประดับด้วยลายปูนปั้นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ก�าแพงแก้วนี้สร้างล้อมรอบส่วนยอดของ 
พระอนุสาวรีย์ซ่ึงท�าเป็นสถูปทรงลังกาแบบอยุธยาประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองตลอดทั้งองค์  
ฐานของสถูปท�าเป็นฐานหน้ากระดาน แล้วจึงเป็นส่วนของฐานบัวคว�่าบัวหงาย มีมาลัยเถาซ้อนกัน ๓ ชั้น  
ถัดจากมาลัยเถามีบัวปากระฆังรองรับส่วนขององค์ระฆัง เหนือองค์ระฆังมีบัลลังก์ เสาหาน ก้านฉัตร  
ปล้องไฉน ปลียอด และเม็ดน�้าค้างโดยล�าดับ

พระอนสุาวรย์ีนีก่้อพระฤกษ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๖ สร้างขึน้เพือ่บรรจพุระอฐัสิมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ พระราชธิดา
ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระนางเจ้า

สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๗  
ฯ

๑๒
 ๑๒ คํ่าปีวอกโทศก

๑๐
จุลศักราช ๑๒๒๒

สิ้นพระชนม์วัน ๒ 
ฯ
๘

 ๗ คํ่าปีมโรงโทศก
๑๓

จุลศักราช ๑๒๔๒

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวงในปีที่สิ้นพระชนม์

ได้อัญเชิญพระอัฏฐิมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๔ 
๕
ฯ

 ๔ คํ่าปีวอกฉศก
๑๗

จุลศักราช ๑๒๔๖
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์

อรรควรราชกุมารี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๒ 
๑๔
ฯ

  ๙ คํ่าปีขานสัมฤทธิศก
๑๑

จุลศักราช ๑๒๔๐

สิ้นพระชนม์วัน ๒ 
ฯ
๘

 ๗ คํ่าปีมโรงโทศก
๑๓

จุลศักราช ๑๒๔๒

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ในปีท่ีสิ้นพระชนม์

ได้อัญเชิญพระอัฏฐิมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๔ 
๕
ฯ

 ๔ คํ่าปีวอกฉศก
๑๗

จุลศักราช ๑๒๔๖
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พระอนุสาวรีย์พระอัครชายาเธอ ฯ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสามารถเทียบเคียงได้กับพระปรางค์สามยอดท่ีจังหวัดลพบุรี  
ประดับด้วยลวดลายอันวิจิตรทั่วทั้งองค์ปรางค์ ประกอบด้วยปรางค์สามองค์เรียงกันในแนวทิศและ 
เชื่อมด้วยโถงทางเดิน องค์ประกอบของการประดับตกแต่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากปราสาทใน 
วัฒนธรรมเขมร ส่วนฐานเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ๑ ชั้น มีบันไดทางขึ้นหน้าองค์ปรางค์ทั้ง ๓ องค์ 

เรือนธาตุยกเก็จไม้สิบสองประดับประติมากรรมนูนสูงนางอัปสรบนผนังอยู่ทางด้านหน้าและ 
ด้านข้างของเก็จช้ันนอกสุด นางอัปสรประดับเศียรด้วยมงกุฎท่ีตกแต่งด้วยดอกไม้ สวมกรองศอและ 
รัดประคด นุ่งผ้ายกชายออกมาทางด้านหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่อ้างอิงมาจากนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด 
ในประเทศกัมพูชา กรอบหน้าบันเป็นขนดนาคปลายเป็นนาคสามเศียร ประดับลายเทวดาชุมนุมอยู ่
กลางหน้าบัน 
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ส่วนยอด เป็นเรือนธาตุจ�าลองน�ามาซ้อนชั้นลดหลั่นกัน ๕ ช้ัน ย่อมุมไม้ยี่สิบสี่ เป็นทรงพุ่ม 
หรือทรงศิขร ประดับด้วยกลีบขนุนที่มุมและบันแถลงในแต่ละด้าน บนบันแถลงเป็นลายเทวดาทรงช้าง  
ยอดประกอบด้วยบัวคลุ่มและนภศูลตามล�าดับ 

พระอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเป็นส่วนของพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี และ 
เจ้าจอมมารดาจนี ซึง่เป็นพระอัครชายาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้แก่ พระอคัรชายาเธอ  
กรมขุนอรรควรราชกัลยา, พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ และพระวิมาดาเธอ  
กรมพระสุทธาสินีนาฏ พร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดา และสมาชิกราชสกุลยุคล ในสมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

อนึง่ ลกัษณะพระอนสุาวรย์ีศลิปะลพบรุนีี ้ ออกแบบให้พ้องกบัพระนามกรม  “ลพบรีุราเมศวร์”  นัน่เอง
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เจ้าจอมมารดาจีน  
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

เจ้าจอมมารดาจีน

ในกรมหมื่นภูมินทรภักดี

เกิด ณ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ปีกุน

พระพุทธศักราช ๒๓๗๐

ถึงอสัญกรรม ณ วันพุธท่ี ๑๔ มิถุนายน ปีมะเส็ง

พระพุทธศักราช ๒๔๔๘

พระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

ณ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ปีชวด

พระพุทธศักราช ๒๔๕๕

ได้อัญเชิญอังคารมาบัญจุ ไว้ยังที่น้ี

องค์ทิศเหนือ
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พระอัครชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกัลยา

พระอัครชายาเธอ กรมขุนอัครวรราชกัลยา

พระธิดา

กรมหม่ืนภูมินทรภักดี

ประสูติ ณ วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ปีมะแม

พระพุทธศักราช ๒๓๙๐

สิ้นพระชนม ณ วันอังคารท่ี ๑๕ ตุลาคม ปีฉลู

พระพุทธศักราช ๒๔๔๔

พระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

วันอาทิตย์ท่ี ๙ มีนาคม ปีชวด พระพุทธศักราช ๒๔๕๕

ได้เชิญพระอังคารมาบัญจุไว้ยังท่ีนี้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี

สมเด็จเจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

พระอัครชายาเธอ กรมขุนอัครวรราชกัลยา

ประสูติ ณ วันพุธท่ี ๔ มิถุนายน ปีระกา

พระพุทธศักราช ๒๔๑๖

สิ้นพระชนม ณ วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ปีระกา

พระพุทธศักราช ๒๔๕๒

พระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

ณ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ปีชวด

พระพุทธศักราช ๒๔๕๕

ได้เชิญพระอังคารมาบัญจุไว้ยังท่ีนี้
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หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ท.จ.ว.

ชาตะ ๒๒ ก.ค. ๒๔๖๖

อนิจกรรม ๒๙ ต.ค. ๒๕๔๖

หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา ในหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

หม่อมศิริพร ยุคล

ในหม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

ชาตะ 1 สิงหาคม 2494

มรณะ 12 พฤษภาคม 2532

บรรจุอัฐิ

ไว้ ณ ที่นี้เมื่อ 18 สิงหาคม 2532

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

ม.จ.ก., ป.จ., ม.ว.ม., ป.ช., จ.ภ.

ประสูติ วัน ๕ 
ฯ
๒

 ๕ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๘

สิ้นพระชนม์ วัน ๖ 
๕
ฯ

 ๒ ที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
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พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประดิษฐาน ณ พระปรางค์องค์ทิศเหนือ
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พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

พระอรรคชายาเธอ

พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

พระธิดา

ในพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

ประสูติวัน ๖ 
๙
ฯ

 ๓ คํ่า ปีขาน ฉ ศก
๗

  จุลศักราช ๑๒๑๖

สิ้นพระชนม์วัน ๕ 
๑
ฯ

 ๙ คํ่าปีกุน นพ ศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณ วัน ๒ 
๑
ฯ

 ๔ คํ่า ปีกุน นพ ศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

องค์กลาง
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พระรูปพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ แกะสลักด้วยหินอ่อน  
ประดิษฐาน ณ พระปรางค์องค์กลาง
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์

สมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคยนารีรัตน์

ประสูติ ณ วันอังคารท่ี ๑๘ มีนาคม ปีวอก

พระพุทธศักราช ๒๔๑๕

สิ้นพระชนม ณ วันอังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ปีมะโรง

พระพุทธศักราช ๒๔๔๗

พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

ณ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ปีชวด

พระพุทธศักราช ๒๔๕๕

ได้เชิญพระอังคารมาบัญจุไว้ยังท่ีนี้

148



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฑัมพร

ม.จ.ก., ป.ม., ท.จ.ว.

ในสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฑัมพร (กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์)

และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

ประสูติ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖

ส้ินพระชนม์ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชทานเพลิงพระศพท่ี

เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้เชิญพระอัฐิมาบรรจุไว้ ณ ท่ีนี้

เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

หม่อมทองไพ ยุคล ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

ทองไพ

ในพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรยุคล

ชาตะ วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

มรณะ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
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หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา

ใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

ชาตะ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๖๗

มรณะ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓

บรรจุอัฐิ ไว้ ณ ที่นี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓

หม่อมเจ้าจามเทพี ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงจามเทวี ยุคล

ในพระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

เกิดวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖

สิ้นชีพพิตักษัย ณ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชทานเพลิงศพ ท่ีวัดหน้าต่างนอก อําเภอบางไทร

จังหวัด อยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

ได้เชิญอังคารประดิษฐานไว้ในที่นี้
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หม่อมเจ้าวิสาขะ ยุคล

หม่อมเจ้า วิสาขะ ยุคล

โอรสใน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

ประสูติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๔

ถึงชีพิตักษัย ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗

หม่อมบุญล้อม ยุคล ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล

หม่อมบุญล้อม

ชาตะ ๑๕ ก.พ. ๒๔๕๕

มรณะ ๑๙ ม.ค. ๒๕๑๗
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พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

 อนุสสรณีย์นี้ บรรจุพระสริรางคารของพระวิมาดาเธอ

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรม กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหา

ราชปดิวรัดา พระธิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ลดาวัลย์ กรมหม่ืนภูมินทรภักดี

 ปสูติ วันท่ี ๔ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๐๖

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๗๒

องค์ทิศใต้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ

เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร

บดินทรเทพยนิพัทธ

ขัตติยราชกุมาร

กรมหลวงลพบุรีราเมศร

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติณวัน ๗ 
๙
ฯ

 ๔ คํ่า ปีมะเมีย

ตรงกับวันท่ี ๗ มินาคม พ.ศ. ๒๔๒๕

สิ้นพระชนม์ณวัน ๖ 
๓
ฯ

 ๕ คํ่า ปีวอก

ตรงกับวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจํารัสศรี

พระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้านภาจรจํารัสศรี ภัทรวดีราชธิดา

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตร วัน ๒ 
๑๑
ฯ

  ๖ คํ่า ปีวอก ฉ ศก
๑๗

 จุลศักราช ๑๒๔๖

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๑๕ กันยายน รัตนโกสินทรศก
๒๒

 ๑๐๘

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้อัญเชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ยังที่นี้

ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๒๒

 ๑๐๘
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา

สมเดจเจ้าฟ้า มาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัย สุรกัญญา

พระราชธิดา

พระบาทสมเดจพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

พระอัครชายาเธอ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ

ประสูติ ณ วันศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ปีระกา

พระพุทธศักราช ๒๔๒๘

สิ้นพระชนม ณ วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ปีชวด

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

วันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ปีฉลู พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

ได้อัญเชิญพระอังคารบัญจุไว้ยังท่ีนี้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล ฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แล

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

ประสูตรณวันเสาร์ท่ี ๔ ธันวาคม ปีจอ พระพุทธศักราช ๒๔๒๙

สิ้นพระชนม์ณวันท่ี ๒๙ มกราคม ปีกุล พระพุทธศักราช ๒๔๗๘

พระราชทานเพลิงพระศพ ณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

วันเสาร์ท่ี ๒๓ มกราคม ปีชวด พระพุทธศักราช ๒๔๗๙

ได้เชิญพระอังคารบรรจุในที่นี้
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล  
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

พระสริรางคาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

ท.จ.ว.

ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์

ประสูติ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕

สิ้นพระชนม์ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

บรรจุ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล

ม.จ.ก.,ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

ประสูติ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๒

สิ้นพระชนม์ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล

ม.ล.สร้อยระย้า ยุคล

ชาตะ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒

มรณะ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
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หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล

ท.ม., ต.ช., ต.จ.

ประสูติ วันศุกร์  ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๘

ส้ินชีพิตักษัย วันอังคารท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘

ท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล

ท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล

ประสูติ

วันศุกร์ ท่ี ๒ ก.ค. ๒๔๘๐ ปีฉลู

สิ้นชีพพิตักษัย

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๘
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ลักษณะส่วนฐานล่างอยู่ในผังสามเหลี่ยมมุมตัด เป็นฐานหน้ากระดานตกแต่งด้วยลายหินก่อ  

มีบันไดทางขึ้น ๓ ด้านไปสู่ตัวอนุสาวรีย์ ซึ่งท�าเป็นแท่นสูงทรงสอบในผังแบบเดียวกับฐานด้านล่าง 

ตกแต่งผิวด้วยหนิกรวดขดัมัน  ส่วนล่างของแท่นท�าเป็นฐานบวัคว�า่ ในขณะทีส่่วนบนของแท่นมกีารประดบัด้วย 

ลวดบัวและชั้นบัวหงายรองรับชั้นฐานรูปวงกลมด้านบน แท่นอนุสาวรีย์ ๓ ด้านประดับแผ่นหินอ่อน 

โดยด้านทิศตะวันออกเป็นแผ่นหินอ่อนจารึกอักษรพระนาม “อพ” ผูกกันในกรอบรูปพวงมาลา ด้าน

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืมีแผ่นหินอ่อนจารกึพระนาม พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อรพนิทุเ์พญ็ภาค  

และแผ่นหินอ่อนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จารึกนามของเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย เหนือจาก 

ชั้นฐานรูปวงกลมขึ้นไปนั้นมีประติมากรรมลอยตัวรูปแจกันสีขาว  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพาน 

ประดับด้วยลายกลีบบัวแหลมแบบบัวขาบซ้อนกันข้ึนไป ภายในแจกันมีดอกบัวสีทองอยู ่ภายใน 

จ�านวน ๘ ดอก โดยเป็นดอกบัวตูม ๗ ดอกรองรับดอกบัวบานตรงกลางด้านบน ซึ่งการออกแบบ 

อนุสาวรีย์ส่วนบนให้มีประติมากรรมรูปแจกันดอกบัวน้ันก็เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระองค์เจ้า 

อรพินทุ์เพ็ญภาค ซึ่งค�าว่า อรพินทุ์ นั้นแปลว่า ดอกบัว ดังนั้นพระนาม “อรพินท์ุเพ็ญภาค” จึงม ี

ความหมายถึง ส่วนที่เต็มไปด้วยดอกบัว

อนุสาวรีย์นี้บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย ธิดาหม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย

171



เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย

เจ้าจอมมารดาย้อย

เกิด

วันท่ี ๑๔ มิถุนายน

พุทธศักราช ๒๓๙๘

อสัญกรรม

วันท่ี ๒๕ เมษายน

พุทธศักราช ๒๔๓๘

172



173



อนึ่ง พบส�าเนาค�าจารึกอีกส�านวน๒๓ สันนิษฐานว่าเป็นค�าจารึกเดิม จึงคัดส�าเนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

ดังนี้

เจ้าจอมมารดาย้อย

บุตรีหม่อมเจ้าโสภณ ในสมเด็จพระประพันธวงษ์เธอ

เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์

เกิดวัน ๕ 
ฯ
๑๒

 
๘
๘

 คํ่าปีเถาะสัปตศก จุลศักราช ๑๒๑๗

ถึงอสัญกรรม

วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก
๒๙

 ๑๑๕

พระราชทานเพลิงท่ีเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๓๒

 ๑๑๘

ได้เชิญอังคารมามาบรรจุไว้ที่นี้

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค

พระองค์เจ้าอรพินท์เพญภาคย์

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเจ้าจอมมารดาย้อย

ประสูติวันอาทิตย์ เดือน ๖ ข้ึนคํ่า ๑

ปีระกาตรงกับวันท่ี ๒๗ เมษายน

พ.ศ. ๒๔๑๖ สิ้นพระชนม์ ณวัน

อาทิตย์ ท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘
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รังษีวัฒนา

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นหมู่อาคารก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวอยู่ในผังรูปกากบาท ซึ่งเกิดจาก 
การต่อมุขยื่นออกมาจากอาคารประธานทั้ง ๔ ด้าน มุขด้านทิศตะวันตกเป็นทางเข้า ส่วนมุขด้านอื่นนั้น 
เป็นมุขกระสันเช่ือมกับอาคารบริวารด้านละ ๑ หลัง ฐานช้ันล่างสุดของพระอนุสาวรีย์ท�าเป็นฐาน 
หน้ากระดานสูง รองรับชั้นฐานบัวคว�่าบัวหงายที่มีลูกแก้วอกไก่คาดขนาบท้องไม้ ที่บริเวณรักแร้ของฐาน 
ทุกด้านท�ารั้วเตี้ย ๆ ล้อมบริเวณส�าหรับปลูกต้นไม้ประดับ มุขด้านทิศตะวันตกซึ่งใช้เป็นทางเข้านั้นท�าเป็น 
ซุ้มหยักโค้งยอดแหลมซ้อนกัน ๒ ชั้นกรอบหน้าบันของซุ้มประดับด้วยเครื่องล�ายองปูนปั้นแบบเดียวกับ 
สุนันทานุสาวรีย์ คือใช้ช่อฟ้านกเจ่ากับหางหงส์นาคเบือนหน้านกเจ่า และจะพบเครื่องล�ายองลักษณะน้ี 
บนกรอบหน้าบันของซุ้มในต�าแหน่งอื่น ๆ ด้วย ที่ผนังของมุขท้ังสองฝั่งเจาะซุ้มโค้งยอดแหลมแบบโปร่ง  
ภายในมุขทางเข้ามีบันไดหิน ๖ ขั้นเป็นทางขึ้นไปสู่ประตูทางเข้า โดยบานประตูน้ันประดับลายกุดั่น 
รปูดอกไม้ร่วง ขอบประตแูกะสลกัลายเครอืเถาดอกพดุตานใบเทศปิดทองประดบักระจก ส่วนกรอบประตู 
และกรอบผนังแกะสลักเป็นลายเครือเถาดอกพุดตานใบเทศปิดทองถมพ้ืนด้วยกระจกสีน�้าเงิน พื้นที่ 
เหนือกรอบประตูแกะสลักลายแผงราชวัติกรุกระจกใส มีแผ่นไม้จ�าหลักชื่อ “รังษีวัฒนา” ติดบนแผง 
ลายราชวัติ เรือนธาตุของอาคารประธานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพ่ิมมุม มีการเจาะซุ้มจระน�าเล็ก ๆ ขนาบไว ้
ทั้งสองฝั่งของมุขที่ยื่นออกมาทุกด้าน ส่วนยอดถัดขึ้นไปจากเรือนธาตุมีก�าแพงแก้วสีขาวล้อมรอบ 
สถูปทรงลังกาแบบอยุธยาที่ประดับด้วยกระเบ้ืองโมเสกสีทองแบบเดียวกับสุนันทานุสาวรีย์ ส�าหรับ 
เรือนธาตุของอาคารบริวารอีก ๓ หลังนั้นอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเช่นเดียวกัน โดยผนังด้านที่ไม่ได้ 
เชื่อมกับมุขกระสันนั้นเจาะซุ้มจระน�า เฉพาะซุ้มจระน�าบนผนังสกัดหลังจะท�าเป็นช่องระบายอากาศ  
ส่วนบนผนังด้านข้างเจาะเป็นซุ้มช่องแสง บานช่องแสงฉลุลวดลายแบบ Gothic Revival ตามอย่าง 
ตะวันตก กรุด้วยกระจกสีน�้าเงิน เขียว เหลือง และแดง ในขณะที่ขอบลายเป็นสีทอง ด้านบนของ 
เรือนธาตุอาคารบริวารทั้ง ๓ หลังมีก�าแพงแก้วล้อมสถูปเช่นเดียวกับอาคารประธาน เพียงแต่สถูปนั้น 
ทาสีขาวโดยไม่มีการประดับด้วยโมเสกสีทอง และตัวสถูปมีขนาดย่อมกว่าสถูปเหนืออาคารประธาน

พระอนุสาวรีย์นี้ก่อพระฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ สร้างขึ้นเป็นส่วนของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา  
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั บรรจพุระสรรีะและพระสรรีธาตขุองพระราชโอรสพระราชธิดา อาท ิสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 
เจ้าฟ้ามหาวชริณุหศิ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระราชปิตจุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี 
ราชสิรินธร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งสมาชิกราชสกุลมหิดล  
ได้แก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนพระราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าประดิษฐานในฐานพระสัมพุทธวัฒโนภาส ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส 

จารึก ณ พระอนุสาวรีย์นี้ ปรากฏความดังนี้
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์

บดินทรเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทร์สูริย์

ขัติยสันตติวงษ์ อุกฤษฐพงษ์วโรภโตสุชาต

ธัญลักษณวิลาศวิบุลยสวัสดิ์  ศิริวัฒนวิสุทธ์

สยามมกุฎราชกุมาร

พระบรมราโชรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตร วัน ๕ 
ฯ
๑๒

 ๗ ค�่าปีขานสัมฤทธิศก
๑๑

 จุลศักราช ๑๒๔๐

สวรรคต วันศุกรท่ี ๔ มกราคม รัตนโกสินทรศก
๑๑

 ๑๑๓

พระราชทานเพลิงพระเมรุท้องสนามหลวง

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มกราคม รัตนโกสินทรศก
๓๓

 ๑๑๙

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมุขนศรีธรรมราชธ�ารงฤทธิ์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรไทย สตสมัยมมงคลเขตร

บรมนฤเบศร์จักรกรีวงษ์ จุฬาลงกรณ์นารถนรินทร์

สยามินทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์

วิสิษฐศักดิ์อรรควิมลรัตน์ ขัติยราชกุมาร

กรมขุนศรีธรรมราชธ�ารงฤทธิ์

พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตร วัน ๖ 
ฯ
๘

 ๗ ค�่าปีมเมียจัตวาศก
๑๕

 จุลศักราช ๑๒๔๔

สิ้นพระชนม์

วันเสาร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก
๓๒

 ๑๑๘

พระราชทานเพลิงพระเมรุท้องสนามหลวง

วันจันทร์ท่ี ๒๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก
๓๓

 ๑๑๙

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗     
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สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

พระสริรางคาร

สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี

กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

ปสูติ วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๔๒๗

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน์ ขัตติยราชกุมารี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๕ 
ฯ
๘

 ๕ ค�่าปีมเสงตรีศก
๑๔

 จุลศักราช ๑๒๔๓

สิ้นพระชนม์วัน ๒ 
ฯ
๕

 ๙ ค�่าปีมเสงตรีศก
๑๔

 จุลศักราช ๑๒๔๓

ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณวัน ๒ 
ฯ
๕

 ๙ ค�่าปีมเสงตรีศก
๑๔

 จุลศักราช ๑๒๔๓
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประ  

สูตร วัน ๒ 
๑๕
ฯ

 
๘
๘

 ค�่าปีชวดสัมฤทธิศก
๒๑

 จุลศักราช ๑๒๕๐

สิ้นพระชนม์

วันสุกร ท่ี ๒๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก
๓๑

 ๑๑๗

พระราชทานเพลิงพระเมรุท้องสนามหลวง

วันจันทร์ ท่ี ๒๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก
๓๓

 ๑๑๙

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันศุกร ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗
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อนสุสรณยีนี ้บรรจพุระสรริางคารของสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดช  

นเรศวรมหาราชาธิบดินทร จุฬาลงกรณินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพร 

สิริสวัสดิ ขัตติยวโรภโตสุชาต คุณสังกาศเกียรติประกฤษฏ์  

ลักษณวิจิตรพิสิฐบุรุษ ชนุดมรัตนพัฒนศักดิ อัครวรราชนรินทรเชษฐา 

ธิบดี กรมหลวงสงขลานครินทร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

 ปสูติ วันท่ี ๑ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๓๔

 สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๒๔ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๗๒

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชสมภพ อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓

สวรรคต อังคารท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
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พระสรีรางคาร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประสูติ วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๖๖

ส้ินพระชนม์ วันพุธ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชทานเพลิงพระศพ วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

บรรจุพระสรีรางคาร วันพุธ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า (ยังไม่มีพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าหญิง

พระราชธิดาที่ ๘๘

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประสูตร วันท่ี ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก
๒๖

 ๑๑๒

สิ้นพระชนม์ในวันที่ ๑๖ เดือนนั้น

ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก
๒๖

 ๑๑๒
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พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปประจ�าวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า (ยังไม่มีพระนาม)  
พระราชธิดาที่ ๘๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณฐานจารึกข้อความ  

“ประจ�าอนุสาวรีย์ รังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”  
ประดิษฐานหน้าที่บรรจุพระสรีรางคาร ณ อาคารบริวารด้านใต้
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พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปประจ�าวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

ประดิษฐานเหนือที่บรรจุพระราชสรีรางคาร ณ อาคารบริวารด้านตะวันออก
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พระพุทธรูปปางร�าพึง พระพทุธรปูประจ�าวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  
พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพทุธรปูประจ�าวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

พระพุทธรปูปางถวายเนตร พระพทุธรปูประจ�าวนัประสติู 
สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์  

พระพุทธรูปทัง้ ๓ องค์ ประดษิฐานข้างทีบ่รรจพุระราชสรรีางคารและพระสรรีางคาร ณ อาคารบรวิารด้านเหนอื 
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พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  
ในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว 

พระอนุสาวรีย์นี้มีฐานสูงเป็นสี่เหลี่ยมและค่อย ๆ ย่อชั้นฐานให้เล็กและบางลง ช้ันต่อมาเป็น 

ส่ีเหลี่ยมขนาดเล็กกว่าฐานท่ีตัดมุมให้โค้งเพ่ือรับกับฐานเสากลม ตอนล่างของเสาประดับด้วยปูนปั้น 

ลวดลายใบไม้สลับกับดอกไม้อย่างสวยงาม ตอนกลางเสาประดับจารึกบนแผ่นหินอ่อน ส่วนหัวเสา 

ด้านบนเป็นทรงส่ีเหลี่ยมมีรูปทรงโถอันใหญ่คว�่ากลายเป็นแท่นฐานของโถขนาดเล็กซ่ึงคลุมด้วยผ้าที่ 

อ่อนนุ่ม 

ภายในบรรจุพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว ธิดา 

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าหญิง พระราชธิดาที่ ๘๔

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวันท่ี ๑๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก
๒๕

 ๑๑๑

สิ้นพระชนมวันท่ี ๒๕ มกราคม รัตนโกสินทรรศก
๒๕

 ๑๑๑

ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณวันท่ี ๒๕ มกราคม รัตนโกสินทรรศก
๒๕

 ๑๑๑
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เสาวภาประดิษฐาน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอนสุาวรย์ีนีใ้กล้เคียงกบัรงัษวีฒันา คือ สร้างเป็นหมู่อาคารก่ออฐิ 

ฉาบปูนทาสีขาวในผังรูปกากบาท ส่วนฐานท�าเป็นฐานหน้ากระดานยืดสูงรองรับฐานบัวคว�่าบัวหงาย  

สร้างรั้วเตี้ย ๆ  ล้อมที่รักแร้ของฐานทุกด้าน อาคารประธานมีผังรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม มีมุขยื่นต่อออกมา  

๔ ด้าน มุขด้านทิศตะวันตกท�ามุขลดซ้อนกัน ๒ ชั้นส�าหรับเป็นทางเข้า มีการเจาะซุ้มเป็นช่องโปร่งที่ผนัง 

ด้านข้าง กรอบหน้าบันของมุขประดับเครื่องล�ายองปูนปั้นมีช่อฟ้ากับหางหงส์ท�าเป็นรูปนกเจ่า ภายในมุข 

มีบันไดหินน�าไปสู่ประตูทางเข้าเรือนธาตุ ซึ่งลวดลายบนกรอบประตู และบานประตูเป็นลวดลาย 

เดียวกับรังษีวัฒนา โดยมีแผ่นไม้จ�าหลักชื่อ “เสาวภาประดิษฐาน” ติดไว้เหนือกรอบประตู ส่วนมุขอีก  

๓ ด้านที่เหลือนั้นเป็นมุขกระสันเชื่อมอาคารประธานเข้ากับอาคารบริวาร ๓ หลัง ผนังทุกด้านของ 

อาคารประธานมีการเจาะซุ้มจระน�าขนาดเล็กขนาบอยู่ด้านข้างมุข ส่วนที่มุมของอาคารก็จะประดับด้วย 

เสาอิง ด้านบนเหนือส่วนเรือนธาตุขึ้นไปมีสถูปทรงลังกาแบบอยุธยาประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง 

ทั่วทั้งองค์ ล้อมรอบด้วยรั้วทึบสีขาวเตี้ย ๆ  เสารั้วท�าเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ มีลายปูนปั้นรูปสี่เหลี่ยม 

ข้าวหลามตดัทีก่�าแพงด้านนอกของรัว้ ซึง่ระเบยีบของอาคารประธานนีจ้ะเป็นต้นแบบให้กบัอาคารบรวิาร 

ทั้ง ๓ หลัง แต่ก็มีลักษณะบางประการที่ต่างออกไป คือ บริเวณผนังด้านข้างของอาคารบริวารจะมี 

การเจาะช่องแสง ซึ่งบานช่องแสงนั้นได้ฉลุไม้เป็นลายตามแบบอย่างตะวันตกแล้วกรุด้วยกระจกสี หรือ  

Stained glass และสถูปด้านบนของอาคารบริวารจะมีขนาดที่ย่อมกว่าสถูปเหนืออาคารประธาน  

รวมถึงไม่มีการประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง เพียงแต่ทาสีขาวโดยตลอดทั้งองค์เท่านั้น

พระอนุสาวรีย์น้ีก่อพระฤกษ์เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๖ สร้างข้ึนเป็นส่วนของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว บรรจุพระสรีระและพระสรีรธาตุของพระราชโอรสพระราชธิดา รวมท้ังสมาชิกราชสกุล 

จักรพงษ์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และ 

ราชสกุลจุฑาธุช ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  

นอกจากนี้ ยังบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี  

ในรัชกาลที่ ๖ ด้วยถือว่าทรงสืบจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์สายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนพระราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรม 

ราชชนนพีนัปีหลวงประดษิฐานใต้พทุธบลัลงัก์พระสมัพทุธพรรณ ีในพระอโุบสถวดัราชาธวิาส 

ความจารกึ ณ พระอนุสาวรีย์นี้ ปรากฏดังนี้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศรราชกุมารี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๕ 
ฯ
๑๐

 ๑ ค�่าปีขานสัมฤทธิศก
๑๑

 จุลศักราช ๑๒๔๐

สิ้นพระชนม์วัน ๗ 
๙
ฯ

 ๑๐ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๒ 
ฯ
๑

 ๔ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

208



209



พระรูป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ แกะสลักด้วยหินอ่อน  
ประดิษฐาน ณ อาคารบริวารด้านเหนือ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธ�ารง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าตรีเพชรุตมธ�ารง นริศรวงษ์เทวราชวโรภยชาติ

พิสุทธ์ิรัตนบุรุษจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรศ

อดุลยยศวิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๔ 
ฯ
๔

 ๓ ค�่าปีมเสงตรีศก
๑๔

 จุลศักราช ๑๒๔๓

สิ้นพระชนม์วัน ๓ 
๗
ฯ

 ๑ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๒ 
ฯ
๑

 ๔ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙
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พระรูป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธ�ารง แกะสลักด้วยหินอ่อน  
ประดิษฐาน ณ อาคารบริวารด้านตะวันออก
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สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

สมเดจพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ

นริศรราชมหามกุฏวงศ จุฬาลงกรณนรินทร สยามพิชิตินทร

วรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ อรรควรรัตน

ขัตติยราชกุมาร กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

พระราชโอรสในพระบาทสมเดจพระรามาธิบดีท่ี ๕

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรณวัน ๗ 
ฯ
๙

 ๓ ค�่า ปีมเมีย จุลศักราช ๑๒๔๔

ตรงกับวันท่ี ๓ มินาคม พระพุทธศักราช ๒๔๒๕

ทิวงคต วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๓

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง ได้เชิญ

พระอังคารมาบัญจุไว้ในท่ีนี้

ณวันท่ี ๑ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ม.จ.ก., ป.จ., ม.ว.ม.

พระโอรสใน

จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพษิณโุลกประชานาถ

สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ ๖

ประสูติ วันที่ ๒๘ มินาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๙.๒๐ น.  

ในประเทศอังกฤษ

(ตรงกับวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๒.๒๐ น. ที่กรุงเทพ ฯ)

ถวายพระเพลิงที่เมืองทรูโร ประเทศอังกฤษ

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในนี้

ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗

หม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

หม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา ท.จ.

ใน

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ม.จ.ก., ป.จ., ม.ว.ม.

ชาตะ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

มรณะ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๔

ฌาปนกิจศพที่เมืองทรูโร ประเทศอังกฤษ

ได้เชิญอัฐิมาบรรจุไว้ในน้ี

ณ วันท่ี (จารึกเลือน) ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๑๔
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สรรพวิสุทธิมหุติมงคล

อเนกนภดลดารารัตน สมันตบริภัศวโรภาษ

อดิศรราชจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส

วิสุทธิสมมตวโรภโตปักษ์ อุกฤษฐศักดิอรรควรราชกุมาร

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๖ 
ฯ
๖

 ๑๒ ค�่าปีรกาสัปตศก
๑๘

 จุลศักราช ๑๒๔๗

สิ้นพระชนม์วัน ๓ 
๑๐
ฯ

 ๗ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๒ 
ฯ
๑

 ๔ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

 จุลศักราช ๑๒๔๙
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พระรูป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ แกะสลักด้วยหินอ่อน  
ประดิษฐาน ณ อาคารบริวารด้านตะวันออก
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า (ยังไม่มีพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าหญิง

พระราชธิดาที่ ๖๒

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๓ 
ฯ

๑๓
 ๑ ค�่าปีกุนนพศก

๒๐
 จุลศักราช ๑๒๔๙

สิ้นพระชนม์ในวันประสูตร

ได้เชิญพระศพมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณวัน ๓ 
ฯ

๑๓
 ๑ ค�่าปีกุนนพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
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สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ  
กรมหลวงนครราชสีมา

สมเดจเจ้าฟ้าอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา

พระราชโอรส

พระบาทสมเดจพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แล

สมเดจพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

ประสูติณวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ พฤษภาคม ปีฉลู พระพุทธศักราช ๒๔๓๒

ทิวงคตณวันจันทรท่ี ๙ กุมภาพันธ ปีชวด พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

พระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวง

วันพุฒท่ี ๑ กรกฎาคม ปีฉลู พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

ได้เชิญพระอังคารมาบัญจุไว้ในที่น้ี
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

สมเดจเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย

พระราชโอรส

พระบาทสมเดจพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แล

สมเดจพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

ประสูติณวันอังคารท่ี ๕ กรกฏาคม ปีมโรงพระพุทธศักราช ๒๔๓๕

ส้ินพระชนมณวันอาทิตท่ี ๘ กรกฏาคม ปีกุนพระพุทธศักราช ๒๔๖๖

พระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวง

วันเสารท่ี ๘ ธันวาคม ปีกุนพระพุทธศักราช ๒๔๖๖

ได้เชิญพระอังคารมาบัญจุไว้ในที่น้ี
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

 ประสูติ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

 สิ้นพระชนม์ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑

หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช  
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  

กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช

ม.ป.ช., ท.จ.ว.

พระชายา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย

ประสูติ

วันอังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๔๐ ปีระกา

ถึงชีพิตักษัย

วันพุธ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๓ ปีวอก
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ต.จ.

 ประสูติ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๕

 สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๓๓

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันเสาร์ท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
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สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระสรีรางคาร

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ประสูติ วันอังคาร ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘

สิ้นพระชนม์ วันพุธ ท่ี ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

วันจันทร์ ท่ี ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

บรรจุพระสรีรางคาร ณ เสาวภาประดิษฐาน

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
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พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์

ลักษณะเป็นอาคารก่อด้วยอิฐถือปูน รับรูปแบบสถาปัตยกรรม Neo-Classicism ซ่ึงเริ่มนิยม 

ในยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ มาใช้ในการออกแบบ เป็นอาคารโปร่งสองชั้น ชั้นล่างเน้นความงาม 

อันเรียบง่าย มีบันไดทางขึ้นปูด้วยหินอ่อน สร้างเป็นอาคารโปร่งทรงสี่เหลี่ยมในรูปแบบคล้ายกับ 

วิหารเทพเจ้ากรีก แต่เปลี่ยนจากเสากลมเป็นเสาเหลี่ยม เหนือเสาคือ Attico หรือ Attic ซึ่งเป็นก�าแพง 

หรือรั้วเต้ีย ๆ  มีลูกกรงล้อมรอบส่วนบนสุดของสถาปัตยกรรม ส่วนชั้นบนเป็นอาคารโปร่งทรงสี่เหลี่ยม 

ขนมเปียกปูนมีหลังคารูปโดม ซึ่งเน้นความงามของมวลปริมาตรอันหนาหนักแบบสถาปัตยกรรม 

สมัย Baroque ฐานแปดเหลี่ยมตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดลายพวงมาลัยฝรั่ง มีเสากลมล้อมรอบ ฐานของ 

เสากลมได้น�า Volute๒๔ มาประยุกต์ใช้ ส่วนหัวเสาเป็นการประยุกต์มาจากรูปแบบหัวเสาระบบ  

Corinthian Order๒๕ อาคารส่วนบนนี้ท�าเป็นช่องวงโค้งมนทั้งสี่ด้านเผยให้เห็นแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ซ้อนกันสองชั้น นอกจากนี้ยังประดับประติมากรรมบนหัวเสาและยอดหลังคารูปโดมอย่างงดงาม 

อีกด้วย 

ภายในบรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ พระราชโอรสใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ธิดาหม่อมเจ้าสวาสดิ์  

สนิทวงศ์ ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรณวัน ๑ 
ฯ
๑

 ๑๑ ค�่าปีชวดสัมฤทธิศก
๒๑

จุลศักราช ๑๒๕๐

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๒๒ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก
๒๕

 ๑๑๑

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุหลังวัดเทพศิรินธราวาศ

รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔
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เอี่ยมอนุสรณ์ ๒๔๙๕

ลักษณะฐานส่วนล่างเป็นฐานหน้ากระดานบัวคว�่าในผังแปดเหล่ียมด้านไม่เท่าตกแต่งผิวด้วย 

ลายหินก่อและหินกรวดล้าง มีบันไดทางขึ้น ๓ ด้านยกเว้นเฉพาะด้านทิศตะวันตก ตัวอนุสาวรีย์มีลักษณะ

เป็นแท่นทรงสอบในผังเดียวกับฐานและตกแต่งพื้นผิวด้วยหินกรวดล้าง  ส่วนล่างของแท่นเป็นฐาน 

หน้ากระดาน บริเวณด้านหน้าแท่นฝั่งทิศตะวันออกมีแผ่นหินอ่อนจารึกนามของเจ้าจอมเอ่ียม ส่วนบน

ของแท่นตกแต่งด้วยลวดบัวปูนปั้นและชั้นบัวหงาย เหนือชั้นบัวหงายขั้นไปเป็นส่วนยอดของอนุสาวรีย์

ซึ่งท�าเป็นประติมากรรมรูปใบเสมาแบบลอยตัว ตกแต่งผิวด้วยหินกรวดล้าง ตรงกลางใบเสมาด้านหน้า 

มีลายปูนปั้นรูปพวงมาลาสีทอง พร้อมข้อความ “เอี่ยมอนุสรณ์  ๒๔๙๕”

สร้างข้ึนเพ่ือบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมเอ่ียม บุตรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) ปรากฏ

ความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมเอี่ยม

เจ้าจอมเอี่ยม

ในรัชกาลที่ ๕

 ชาตะ ๒๔๑๖

 อนิจกรรม ๒๔๙๕
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เจ้าจอมเอื้อน

เจ้าจอมเอื้อน

ในรัชกาลที่ ๕

 ชาตะ ๒๔๓๐

 อนิจกรรม ๒๔๗๐

ภายหลัง ได้บรรจุอัฐิเจ้าจอมเอ้ือน บุตรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ณ อนุสาวรีย์ 

แห่งนี้ด้วย มีปรากฏข้อความตามจารึก ดังนี้
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ

ลักษณะเป็นอาคารหลังเล็กประดับด้วยหินแกรนิต สร้างเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงซ้อน 

เป็นสามชั้น ประดับตกแต่งด้วยกรอบเหลี่ยมตัดมุมครอบไว้ด้านบน มุมกรอบสี่เหลี่ยมของอนุสาวรีย ์

ท�าเป็นลวดลายประยุกต์มาจากลายประแจจีน ด้านบนบริเวณตรงกลางของอนุสาวรีย์ จารึกพระนาม  

“รพีพัฒนศักด์ิ” ด้วยอักษรสีทองบนแผ่นหินรูปวงรี ตรงกลางมีห้องไว้ส�าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางอุ้มบาตร ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจ�าวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ 

และเป็นที่บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาตลับ บุตรีพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) รวมท้ัง 

พระสรรีางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอจัฉรพรรณีรชักัญญา พระสรรีางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และสมาชิกราชสกุลรพีพัฒน์ ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาตลับ

เจ้าจอมมารดาตลับ

๒๓๙๕ – ๙ มิ.ย. ๒๔๗๒
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง

อัฉรพรรณีรัชกัญญา

๗ ก.ค. ๒๔๑๕ – ๑๖ พ.ย. ๒๔๕๓
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รพีพัฒนศักดิ์

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

๒๑ ต.ค. ๒๔๑๗ – ๗ ส.ค. ๒๔๖๓
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หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

๒๔๒๐ – ๔ พ.ค. ๒๔๗๘

หม่อมเจ้าพิมพ์ร�าไพ โสณกุล

หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์ร�าไพ

โสณกุล

๑๘ ม.ค. ๒๔๔๐ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๐

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

๒๙ ต.ค. ๒๔๔๒ – ๑๙ ต.ค. ๒๕๒๑
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หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร

หม่อมเจ้าหญิงสุรีย์ประภา

กฤดากร

๑๖ เม.ย. ๒๔๔๔ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๑๓

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ และ 
หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน ์

ในหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์

๒๕ ธ.ค. ๒๔๔๕ – ๒๙ ธ.ค. ๒๕๐๑

หม่อมเจ้าหญิงวินิตา รพีพัฒน์

๑๒ ธ.ค. ๒๔๕๖ – ๖ มี.ค. ๒๕๔๑
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หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส กิติยากร

หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส

กิติยากร

๑๑ ก.พ. ๒๔๔๖ – ๑๘ มิ.ย. ๒๔๗๕

(พระอัฐิอยู่ในสุสานของราชสกุล กิติยากร)

หม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง รพีพัฒน์

๑๙ พ.ย. ๒๔๔๘ – ๑๘ พ.ค. ๒๔๗๖

หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์

๓๐ ธ.ค. ๒๔๔๙ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๒๘
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หม่อมเจ้าถกลไกวัล รพีพัฒน์ และ  
หม่อมตลับ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา ในหม่อมเจ้าถกลไกวัล รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าถกลไกวัล รพีพัฒน์

๒ ก.พ. ๒๔๕๑ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๒๓

หม่อมตลับ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

๒๑ ก.ย. ๒๔๕๗ – ๒๖ เม.ย. ๒๕๔๑

249



หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์

หม่อมเจ้าหญิง ทิตยาทรงกลด

จักรพันธุ์

๒๑ พ.ค. ๒๔๕๙ – ๕ ก.ค. ๒๕๕๓

หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร

หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า

อาภากร

๑๑ ต.ค. ๒๔๕๗ – ๔ มี.ค. ๒๕๔๒

หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์

หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์

๕ ก.ย. ๒๔๕๕ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๓๗
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ท่านหญิงคันธรสรังสี รพีพัฒน์ และ  
หม่อมราชวงศ์วุฒิรสรังสี วุฒิชัย

ท่านหญิงคันธรสรังสี รพีพัฒน์

๕ ม.ค. ๒๔๕๙ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๖

หม่อมราชวงศ์หญิงวุฒิรสรังสี

วุฒิชัย

๒ ต.ค. ๒๔๘๐ –๑๙ พ.ค. ๒๔๘๖

ท่านหญิงร�าไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์

ท่านหญิงร�าไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์

๑๗ ก.ย. ๒๔๖๒ – ๔ เม.ย. ๒๕๔๓
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หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี รพีพัฒน์

พลโทหม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี

รพีพัฒน์

๒๒ ม.ค. ๒๔๘๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐

หม่อมราชวงศ์ดิเรกฤทธิ์ รพีพัฒน์

ม.ร.ว. ดิเรกฤทธิ์ รพีพัฒน์

ชาตะ ๑๓ เมษายน ๒๔๙๓

มรณะ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๐

หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

ม.ร.ว. ปรียา โสณกุล

ใน ม.จ. พิมพ์ร�าไพ

14 มีนาคม 2476 – 24 มิถุนายน 2552
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมแส

อนุสาวรีย์น้ีมีลักษณะเป็นแท่งเสาส่ีเหล่ียมสีขาวทรงสอบ ฐานด้านล่างเป็นฐานหน้ากระดาน 

สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองรองรับส่วนของแท่งเสาซึ่งบริเวณมุมมีการเซาะร่องเป็นมุมลึกเข้าไป ส่วนล่าง 

ของเสาประดับด้วยลายกาบและลายกระจังปูนปั้น เช่นเดียวกับส่วนหัวเสาที่มีการตกแต่งด้วยลายกาบ 

และลายกระจัง ส่วนด้านบนเหนือหัวเสามีประติมากรรมแบบลอยตัวรูปพานพุ่ม มีลักษณะเป็นพานกลม

รองรับพุ่มที่ท�าเป็นลายกลีบบัวสอดไส้ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมแส บุตรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ปรากฏความ

ตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมแส  ท.จ.

ในรัชกาลที่ ๕

เกิด ๑๕ ก.พ. ๒๔๓๕

อนิจกรรม ๗ ต.ค. ๒๕๒๑

อายุ ๘๖ ปี

256



257



258



เอิบอนุสสรณ ๒๔๘๗

สร้างขึน้เพือ่บรรจุสรรีางคารเจ้าจอมเอบิ บตุรีเจ้าพระยาสรุพนัธ์พิสทุธิ ์(เทศ บนุนาค) เอบิอนสุสรณ 

มรีปูแบบใกล้เคยีงกบัเอีย่มอนสุรณ์ ฐานอนสุาวรย์ีเป็นฐานหน้ากระกระดานบวัคว�า่มีผงัเป็นรปูแปดเหลีย่ม 

ด้านไม่เท่า ตกแต่งผิวส่วนที่เป็นบัวคว�่าด้วยลายหินก่อ ส่วนอื่นตกแต่งผิวด้วยหินกรวดล้าง ด้านหน้า 

ฝ่ังทศิตะวนัออกท�าเป็นบนัไดทางขึน้ และยงัมบีนัไดทางข้ึนอกี ๒ ทางฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ ตวัอนุสาวรย์ี 

ก่อเป็นแท่นในผังแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่า การประดับตกแต่งแท่นนั้นมีลักษณะแบบเดียวกับอนุสาวรีย์ 

ของเจ้าจอมเอี่ยม และมีแผ่นหินอ่อนจารึกนามของเจ้าจอมเอิบผูกเป็นลาย พร้อมโคลงสี่สุภาพ 

อยู่ด้านหน้าของแท่น ดังนี้

เอิบ

๒๔๒๒ – ๒๔๘๗

 อนุสสรณ์นี่นี้  เป็นสถาน

บรรจุสริรางคาร ท่านเจ้า

จอมเอิบแห่งรัชกาล ปียะราช กษัตริย์แฮ

รูปดับแต่ผู้เศร้า โศกสร้อย ฤๅศูนย์
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ส่วนยอดของอนุสาวรีย์ได้สร้างเป็นประติมากรรมรูปใบเสมาเช่นกัน แต่ทรวดทรงของใบเสมาน้ัน 

จะมีลกัษณะทีเ่ป็นเหลีย่มมมุมากกว่า โดยพืน้ทีก่ลางใบเสมานัน้มตัีวอกัษรปนูป้ันเป็นลายพวงมาลาสทีอง 

พร้อมข้อความ “เอิบอนุสสรณ ๒๔๘๗”
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาพร้อม

ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทาสีขาว รับสถาปัตยกรรม Gothic มาเป็นแม่แบบในการก่อสร้าง 

เช่นเดียวกันกับอนุสาวรีย ์เจ ้าจอมมารดาแสและอนุสาวรีย ์เจ ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เน่ือง  

สถาปนิกผู้ออกแบบได้น�าอนุสาวรีย์ทั้งสองนี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้โครงสร้างของอนุสาวรีย์ 

เจ้าจอมมารดาแสเป็นหลักโดยเพิ่มจากเดิมคือ อาคารสามชั้นเป็นสี่ชั้นและตกแต่งยอดหลังคา 

ชั้นบนสุดเป็นยอดปราสาท ซึ่งท�าให้อาคารสูงเสียดฟ้าราวกับหอคอยของสถาปัตยกรรม Gothic  

นอกจากน้ียังใช้การตกแต่งคล้ายกับอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การรับวงโค้งรับน�้าหนักภายนอกอาคาร (Frying Buttress) และเสาค�้ายันด้านนอก (Buttress) มาใช้ 

รอบ ๆ อาคารนับตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุด รวมทั้งการใช้ขอบคิ้วแล่นในแนวนอน ซึ่งแบ่งพื้นที่ผนัง 

ชั้นล่างเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดลายดอกไม้และใบไม้ประดิษฐ์ ส่วนบริเวณผนัง 

ด้านนอกของชั้นล่างสุดตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปพวงมาลัยและคทาอย่างสวยงาม 

ภายในบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาพร้อม บุตรีพระยาพิษณุโลกาธิบดี (บัว) และพระราชโอรส 

พระราชธิดา เดิมทีเดียวทรงสร้างเพื่อบรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ ้า 

ประไพพรรณพิลาศ พระราชธิดาแฝดพระองค์น้อง ซึ่งสิ้นพระชนม์ขณะพระชันษาเพียง ๑ ปีเศษ  

เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงอาลัยรักเป็นพิเศษ  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชกุศลมิได้ขาด กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้สร้างพระเมรุบรรพตส�าหรับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้นจึง 

เชิญพระสรีรางคารมาบรรจุ ณ พระอนุสาวรีย์นี้ และทรงสร้างพระพุทธรูปอุทิศพระราชกุศล ตามค�าจารึก

ดังนี้

263



อนุสสาวรีย์นี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเปนพระบรมชนกนารถทรงสถาปนาขึ้นไว้ เปนทีรฤกถึง 

พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ อันเปนพระราชธิดาที่สอง ร่วมครรภ์แห่งเจ้าจอมมารดา 

พร้อม บุตรพระยาพิศณุโลกาธิบดี ประสูตณวัน ๕ 
๓
ฯ

 ๙ ค�่าปีรกาสัปตศก
๑๘

 ศักราช ๑๒๔๗ ตรงกับวันที่ ๑๓  

เดือนออคัสต์ ปีมีคฦสตศักราช ๑๘๘๕ มีพระศิริรูปลักษณาเปนอันงาม ละม้ายเหมือนพระพี่นาง เปนที่ 

พระโสมนัศปราโมทย์ ทรงพระเมตตาชมเชยมิได้ขาด ได้ตามเสด็จพระราชด�าเนินประพาศหัวเมืองมาแต ่

พระชนม์พรรษาได้ ๓ เดือน จนก่อนน่า จะสิ้นพระชนม์ ๗ วัน มิได้เคยฃาดสักครั้งหนึ่งเลย ประชวรสิ้นพระชมน์ 

ณวัน ๔ 
ฯ
๗

 ๑๒ ค�่าปีจออัฐศก
๑๙

ศักราช ๑๒๔๘ ตรงกับวันที่ ๑๗ เดือนโนเวมเบอร์ปีคฦสตศักราช ๑๘๘๖  

พระชนมายุได้ หน่ึงปีสามเดือนสี่วัน เปนท่ีทรงพระอาไลยเศร้าโศกเป็นอันมาก ได้เชิญพระศพสู่พระเมร ุ

บรรพตณวัดราชบพิธ วัน ๒ 
๓
ฯ

 ๒ ค�่า ปีจออัฐศก๑๙ ศักราช ๑๒๔๘ พระราชทานเพลิงวัน ๔ 
๕
ฯ

 ๒ ค�่า บันจุ 

พระอังคารในอนุสสาวรีย์นี้วัน ๕ 
๖
ฯ 

๒ ค�่า ทรงพระราชอุทิศส่วนพระราชกุศลท่ีทรงได้สถาปนา พระพุทธ 

ปฏิมากรตามพระชนม์พรรษาวัน แลพระพุทธปฏิมาเท่าพระองค์ อันประดิษฐานบนอนุสสาวรีย์นี้ กับท้ัง 

พระราชกศุลซึง่ทรงบ�าเพญในการพระศพทัง้ปวงมีทานเปนต้น ขอจงเปนผลให้ส�าเรจศขุสมบตัแิก่พระเจ้าลูกเธอ 

นั้นเทอญ 

อนุสสาวรีย์น้ี ได้ประดิษฐานไว้แต่ปีจออัฐศกศักราช ๑๒๔๘

อป์ปมต์ตาโหน์ตุ ! ! !

พร้อมกันนั้น ได้จารึกฉันท์และโคลงไว้อาลัยซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 

ทรงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงบันทึกเกี่ยวกับฉันท์และ

โคลงดังกล่าวว่า

“ฉันท์และโคลงจารึกอนุสสาวรีย์นี้ ใครได้อ่านมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าแต่งดีที่สุดใน 

ประเทศไทย ไม่มีกวีคนใดที่ปรากฏแต่ก่อนแต่งดีกว่านี้ได้”๒๖  

พระนิพนธ์ดังกล่าว ปรากฏความว่า
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อนุสสาวรีย์นี้  บิดามีฤดีถวิล

สฤดิไว้จะไว้จิน ดนานุสร์คนึงถึง

ประไพพรรณพิลาศเลิศ ทวีเกิดทวีพึง

กมลพ่อแลพรากจึง ทวีทุกข์ทวีศัลย์

อุบัติมีจะมาดับ ก็รับรู้ฤแผกผัน

วิธีธาตุผสมกัน ก็จ�าแจกกระจายสลาย

กระน้ันรู้ก็ยังหวัง จะให้ยั้งบด่วนดาย

อ�านาจสาตรแลแรงกาย ประจนได้ก็ดูเอา

โอะโอ้ผู้จะอาจก่อ  ชะลอเลื่อนนครเขา

แลขุดสร้างสมุทเอา ประเทศถ่อมก็ท�าสม

บสามารถจะปกปัก ธิดารักประคองชม

ฉลาดเล่ห์แลค�าคม ฤค�าอ่อนบวอนไหว

ฉน้ีแล้ธิดาดวง สมรล่วงนิคาไลย

จะเหลือแต่เสน่ห์ใน อุราพ่อบแผกผัน

จะฦกรักฉลักโศก สถิตย์ไว้คนึงวัน

ธิดาจากบิดาจรัล  ประจักษไว้ประจ�าใจ

อุบัติแม่ก็มีมา ณราตรีก�าหนดใน

พฤหัศสุกกะปักษไตร   ดิถีสาวะนามี

สหัศโทสดาเสศ จตาฬีสเจดปี

รกาสัปตศก
๑๘

ศรี  สวัสดิสู่ประสูตรสมัย

ประไพพรรณพิลาศลับ ชีวาดับประลาศไป

ณวันพุฒดิถีไทย คะรบสัตตแรมปักษ

ณเดือนกรรติกาพรรษะ จออัฐศักะ

ราชหนึ่งกะกึ่งพัก ณโลกย์นี้แลลี้กษัย 
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 โอโลกย์เอ๋ยโลกล้น   แต่ทุกข์. ทุกข์บมีมีศุข, ห่อนได้.

ครั้นได้ศุขทุกข์รุก,เร่งกลับ,ทุกข์นา. ศุขมากหากต้องใช้,ทุกข์ล�้าก�าไร.

 ดังใจใคร่ได้ลูก, แฝดทวี, เกิดฤา. รู้ว่าห่างเกินดี, จะได้.

ไม่หมายแต่ว่ามี, ใจมุ่ง. สมท่ีมาดปลาดให้, ศุขล�้าค�าแถลง.

 เตมแรงรักเจ้าสุด, หฤทัย,พ่อฤา. ถนอมแนบนับหายใจ, ออกเข้า.

ไปไหนก็พาไป,ไป่ห่าง,เหนเลย. เจริญจิตรพ่อค�่าเช้า, ช่ืนน�้าใจชม.

 งามสมเสมอลักษณท้ัง,สองสมร,แม่เอย. นฤโรครูปอรชร, แช่มช้อย.

ก�าลังช่างอ้อชออน, ออกพลอด. เนื้ออวบองค์น้อยน้อย, น่าเอื้อเอนดู.

 หลัดหลัดมาพลัดม้วย, พลันพลัน. ดังเดดบัวบทัน, ผุดน�้า.

ผิดคาดพลาดนึกอันตรายรวด, เรวแม่. ใช่แต่ตัดศุขซ�้า, ทุกข์ร้อยแรงทวี.

 มานศรีแม่ม้วยเมื่อ, มัวมล. อกพ่อมืดมลทน, เทวศคลุ้ม.

แลหานภาดล, หมายสร่าง,ใจแม่. เหนมืดตราบใดกลุ้ม, อกแห้งฤาหาย.

 ความหมายภายน่าด้วย, เตมใจ. ความรักท่วมหฤทัย, พ่อแท้.

ความเพียรพ่อถนอมไชม,แม่มาก,พ้นแม่. ความจากจ�าพ่อแพ้, พ่อพ้นทนทาน.

 รู้การว่าร�่าไห้, ไป่มี, คุณเลย. แต่จะลืมมีศรี, ห่อนได้.

หนึกหน้าน่าปรานี,หน้าลูก,น้อยพ่อ. ไห้ใช่เหนคุณไห้, หากให้เอนดู.

 รู้อยู่การล่วงแล้ว, ไป่กลับ, คืนแฮ. ใช่เหตุควรนึกนับ, นั่งเพ้อ.

แต่จิตรจ�าคิดรงับ, ทุกข์เพราะ,ทุกข์นา. ถ้าไม่คิดคงเก้อ, จักอ้างอันใด.

 การในเบื้องน่าน้ัน, ยังมี, สิ่งซึ่งคงจะดี, กว่าแล้ว.

ทุกข์มีศุขมีท่ี, ทางเปลี่ยน, กันแฮ. ไม่มากเพียงจิตรแผ้ว, ทุกข์พ้นดลเสบย.

 ความเคยศุขทุกข์กล้า, สาหัส, ฉนี้ฤา. เปนวิชาชาญถนัด, แม่รู้.

ไป่เปล่าประโยชน์ชัด,เช่นปล่อย,เปล่านา. ผู้ฉลาดสามารถกู้,กอบใช้ตามกาล

 ปาสาณปราสาทน้ี, จาฤก. ไว้เพื่อผู้ตราตฤก, ตรวจค้น.

เล่ือมใสสังเวชระฦก, ตามโลกย์, เปนนา. เปนหิตานุหิตพ้น, ทุกข์ได้ในปลาย. 

นอกจากนี้ ยังปรากฏจารึกบทอนุศาสน์ซึ่งรจนาโดยพระมหาเถระผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย  

ได้แก่ อาคาริยวินัย พระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ 

สถิตมหาสีมาราม เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, อาคาริยปฏิบัติ พระนิพนธ์ใน 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งด�ารงพระยศ 

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และบรมัตถ์ นิพนธ์ สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ)  

วัดโสมนัสวิหาร ดังนี้
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อาคาริยวินัย

 กาย

ธรรมเครื่องฝึกสอนคฤหัสถ์ชน ให้เรียบร้อยด้วย วาจา }  ชื่ออาดาริยวินัย๕ประการคือสรณคมน ๑

 จิตร

เบญจศิล ๑ อาชีวัฏฐมกศิล ๑ อุโบสถ ๑ กุศลกรรมบถ ๑ฯ ที่๑สรณคมนนั้น  ฃ้อซึ่งสาธุชนมีจิตร

 พุทธเจ้า

เลื่อมใสแล้ว ถึงรตน ๓ คือพระ ธรรม } เปนที่รฦกที่พึ่ง ชื่อว่าสรณคมน มาในพระวินัย ด้วย

 สงฆ

 พุทธเจ้า

เปนวิธีส�าหรับบวชกุลบุตรให้เปนสามเณรมาจนกาลทุกวันนี้ ความว่าฃ้าพเจ้าถึงพระ ธรรม }
 สงฆ  

 พุทธเจ้า                   พุทธเจ้า

เปนที่รฦกที่พึ่ง ฃ้าพเจ้าถึงพระ ธรรม } เปนที่รฦกที่พึ่ง แม้วารที่ ๒ ฃ้าพเจ้าถึงพระ ธรรม      } เปนทีร่ฦกทีพ่ึง่

 สงฆ                    สงฆ

 พุทธเจ้า

แม้วารที่ ๓ ฉนี้แสดงไว้ว่าจ�าเดิมแต่ได้ถึงพระ ธรรม } เปนที่รฦกที่พึ่งแล้วไป ผู้นั้นบุรุษยเปนอุบาสก

 สงฆ

สัตรีเปนอุบาสิกา เมื่อกล่าวโดยเนื้อความ สรณคมนนี้ คือได้ความเชื่อใน ๓ วัดถุ คือ

 พุทธเจ้า

พระ ธรรม } กับความเหนชอบ มีความเชื่อนั้นเปนรากเหง้านับในบุญญกิริยาวัดถุ ๑๐ เปนการท�าความ

 สงฆ

เหนให้ซื่อตรง นับว่าลาภล้นพ้น ไม่มีลาภอื่นยิ่งขึ้นไปกว่า เปนกุศลเบื้องต้นของมนุษยชนผู้เกิด

ทันพระพุทธสาสนา ฯ ที่ ๒ เบญจศิลนั้น กุศลเจตนางดเว้นจากเวรอกุศลเจตนา ๕ ประการ สาธุชน

 กาย

สมาทานถือไว้ด้วยดี เปนปรกต ิ  } ชื่อว่าศิลมีองค์ ๕ ท่านแสดงว่าไว้ว่า เจตนาว่าเครื่องงดเว้น

 วาจา

จากฆ่าสัตว ๑ เว้นจากลักทรัพย์ท่านผู้อื่น ๑ เว้นจากประพฤดิผิดในกามะ ๑ เว้นจากกล่าวปด ๑ เว้นจากดื่มสุรา

แลเมรัย ๑ ฉนี้และแสดงไว้ว่า เปนศิลฃองอุปาสกแลว่าความบริบูรณด้วยศิล แลว่าทรัพย์คือศิลทุกแห่ง ฯ ที่ ๓

ชื่ออาชีวัฏฐมกศิลนั้น ความเว้นจากประพฤดิชั่วด้วยวาจา คือกล่าวปด ๑ กล่าวค�าส่อเสียด ๑ กล่าวค�าอยาบ ๑  

กล่าวค�าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน ๑ ส่ีน้ีเสีย ความเว้นจากประพฤติชั่วด้วยกาย คือ ฆ่าสัตว ๑ ลักทรัพยท่านผู้อื่น ๑  

ประพฤดิผิดในกามมะ ๑ สามนี้เสียนับเปน ๗ เว้นอุบายเครืองเลี้ยงชีวิตรผิดเสีย เลี้ยงชีวิตรด้วยอุบาย

เครื่องเลี้ยงชีวิตรชอบนับเปนที่ ๘ ชือว่าอาชีวัฏฐมกศิล ศิลมีความเลี้ยงชีวิตรชอบเปนที่ ๘ ฯ ที่ ๔ อุโบสถ 

นั้นวัตรธรรมที่ชนเข้าอาไศรยอยู่เปนคราว ๆ ไม่เปนนิตย์ดังศิล ๕ ชื่อว่าอุโบสถวัตรธรรมเปนที่อาไศรยอยู่เปน

ที่เข้าภักอยู่ ท่านกล่าวว่า กาลยุตต์พรหมจริย์ พรหมจริย์ประกอบด้วยกาล พรหมจริย์อันบุทคลประกอบในกาล 
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เดือนหนึ่ง ๔ วาร มีองค์ ๘ ประการ คือเว้นจากการฆ่าสัตว ๑ เว้นจากการลักทรัพย์ท่านผู้อื่น ๑ เว้นจากกรรม

เปนฆ่าศึกแก่พรหมจริย์ คือเว้นจากเสพเมถุนธรรม ๑ เว้นจากการกล่าวปด ๑ เว้นจากการดึ่มสุราแลเมรัย ๑ 

เว้นจากบริโภคโภชนในวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป ๑ เว้นจากฟ้อนร�าขับร้องประโคมดนตรี ดูการเล่นเปนฆ่าศึก

หลักตอแห่งกุศล แลทัดทรงประดับตกแต่งกาย ด้วยรเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องทา ๑ เว้นจากที่นอนสูง

ที่นอนใหญ่ ๑ ฉนี้ สาธุชนสมาทานรักษาวันคืนหนึ่ง ณวันอุโบสถเป็นกุศลวิเสศของคฤหัสถ์ประการ ๑ ฯ ที่ ๕

 กาย   กาย

กุศลกรรมบถนั้นคืองดเว้นจากประพฤดิชั่วด้วย วาจา } เสียตั้งอยู่ในความประพฤดิชั่วด้วย วาจา }
 ใจ   ใจ

ประพฤดิชั่วด้วยกาย ๓ คือฆ่าสัตว ๑ ลักทรัพย์ท่านผู้อื่น ๑ ประพฤดิผิดในกามะ ๑ ประพฤดิชั่วด้วยวาจา ๔

คือกล่าวปด ๑ กล่าวค�าส่อเสียด ๑ กล่าวค�าอยาบ ๑ กล่าวค�าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน ๑ ประพฤดิชั่วด้วยใจ ๓ คือ 

เพ่งเฉภาะน่าน้อมลงในพัศดุฃองผู้อื่น ๑ พยาบาทคิดให้สัตวนั้น ๆ พินาศฃาดสูญไม่มีอยู่ได้ ๑ เหนผิดวิปริต

จากทางกรรมทางผล ๑ รวมเปน  ๑๐ ชื่อว่าอกุศลกรรมบถ กรรมเปนอกุศล เปนหนทางแห่งทุค์คติอบาย

 เสมอ

แลความทุกขอันจักเกิดขึ้นในทุคคติอบายนั้นซึ่งแสดงว่าประพฤดิใช่ธรรมประพฤดิไม่ }	 เป็นมรรคา

 ราบ

แห่งทุค์คติอบายกุศลเจตนางดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้นเสียได้เปนความประพฤดิดีด้วยกาย ๓ คือ 

เว้นจากฆ่าสัตว ๑ เว้นจากการลักทรัพย์ท่านผู้อื่น ๑ เว้นจากประพฤดิผิดในกามะ ๑ เปนความประพฤดิดีด้วย

วาจา ๔  คือเว้นจากกล่าวปด ๑ เว้นจากกล่าวค�าส่อเสียด ๑ เว้นจากกล่าวค�าอยาบ ๑ เว้นจากกล่าวค�าเพ้อเจ้อ

ไม่มีประโยชน์ ๑ ประพฤดิดีด้วยใจ ๓ คือไม่เพ่งเฉภาะน่าน้อมลงในพัศดุฃองผู้อื่น ๑ คิดเมตาในสัตวนั้น ๆ ๑ 

เหนชอบไม่วิปรติจากทางกรรมทางผล ๑ รวมเปน ๑๐ ชือ่ว่ากศุลกรรมบถ กรรมเปนกุศล เปนหนทางแห่งสคุตภิพ

 เสมอ

แลความศุขอันเกิดจากในสุคตีภพนั้น ซึ่งแสดง ว่าประพฤดิธรรม ประพฤดิ   } เปนมรรคาแห่ง

 ราบ

สุคติโลกยสวรรค์ ฯ|ะ

สมเดจพระพุทธโฆษาจาริย (ปุส์สเทว) รจนา
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อาคาริยปฏิบัติ

โอวาทสมเดจพระผู้มีพระภาค ที่ตรัสสอนคฤหัสถ์ถกล่าวโดยย่อเปนสอง คือตรัสห้ามมิให้ประพฤดิ 

ความชั่วอย่าง ๑ ให้ประพฤดิแต่ความดีอย่าง ๑ ฯ ข้อที่ห้ามมิให้ประพฤดิความชั่วนั้นคือเว้นจากเวร ๕ ประการ  

มิจฉาชีพ อกุศลกรรมบถ ๑๐ แลให้เว้นจากเหตุแห่งความเสื่อมโภคทรัพย์ ๖ ประการ คือ เปนนักเลงสุรา,  

เที่ยวเล่นกลางคืน, เพลิดเพลินในการเล่นเกินประมาณ, เปนนักเลงเล่นการพนัน, คบคนชั่วเปนมิตร, 

เกียจคร้าน, แลตรัสสอนให้เว้นจากการคบมิตรท่ีเปนเหมือนสัตรู ๔ จ�าพวก คือ มิตรคิดเหนแต่จะได้ 

ถ่ายเดียว, มิตรดีแต่พูดอย่างเดียว, มิตรกล่าวแต่ค�าประจบสอพลอ, มิตรเปนนักเลง, แลตรัสสอนให้เว้น 

จากบาปธรรม ๑๖ ประการ คือ ความโลภ, ความประทุษร้าย, ความโกรธ, ความผูกเวร, ความลบหลู่คุณของท่าน,  

ความยกตนท�าเทียมท่าน, ความอิสสา, ความตระหนี่, ปกปิดความช่ัวของตัวไว้, อวดอ้างคุณที่ไม่มีจริงในตน,  

ความด้ือ, ความเถียงด้วยความดื้อนั้น, ความถือตน, ความล่วงเกินท่านด้วยความถือตนนั้น, ความเมา 

ในลาภยศความสรรเสริญความศุข, ความประมาทลืมสติ ฯ ข้อที่ให้ประพฤดิแต่ความดีนั้น คือให้ประพฤด ิ

ความดีที่เปนประโยชนแก่ตนเองแลผู้อื่น ฯ ประพฤดิความดีเปนประโยชนแก่ตนเองนั้นคือตรัสสอน 

ให้คบแต่มิตรที่ประพฤดิชอบ ๔ จ�าพวก คือมิตรมีอุปการ, มิตรร่วมศุขร่วมทุกขกันได้, มิตรที่เปนผู้บอกกล่าว 

สิ่งท่ีเปนประโยชนให้, มิตรที่มีความเอนดูรักใคร่จริง ๆ, แลตรัสสอนให้ตั้งตัวอยู่ในสัมปทาคุณ ๔ ประการ คือ  

ความมั่น, ความรักษากิจแลทรัพยของตนมิได้เสื่อมทราม, ความเปนคนมีมิตรดี, เลี้ยงชีวิตรสมควรแก่ก�าลัง 

ทรัพย์แลสตรัสสอนให้ด�ารงในสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ ความเปนผู้รู้ธรรม, ความเปนผู้รู้เนื้อความของธรรม,  

ความเปนผู้รู้จักตน, ความเปนผู้รู้จักประมาณ, ความเปนผู้รู้จักกาล, ความเปนผู้รู้จักบริสัท, ความเปนผู้รู้จัก 

บุทคลดีชั่ว, แลตรัสสอนให้ท�าตนให้บริบูรณด้วยอริยทรัพย ๗ ประการ คือ ความเชื่อต่อของที่ควรเชื่อ, รักษา 

กายวาจาเรียบร้อย, ความละอายแต่การประพฤดิชั่ว, ความสดุ้งกลัวต่อผลของความชั่ว, ความเป็นผู้ได ้

สดับแล้วมาก, ความบริจาค, ความรอบรู้ในประโยชน, แลข้อปฏิบัติอื่นคือความเคารพในท่านผู้ควรเคารพ,  

ความเปนคนกตัญญู, ความเปนคนว่าง่าย, ความอดทน, ความเปนคนซื่อตรง, ความเปนคนเอนดูกรุณา 

ในผู้อื่น ฯ ให้ประพฤดิความดีเปนประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นคือตรัสสอนให้ชนนั้น ๆ อนุเคราหกันแลกันเปนต้นว่า  

มารดาบิดาพึงอนุเคราหบุตรธิดาด้วยสถานทั้ง ๕ คือ ห้ามมิให้ประพฤดิความช่ัว, ให้ประพฤดิแต่ความดี,  

ให้ศึกษาศิลปศาสตร์, ท�าอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยสามีภริยาท่ีสมควร, มอบอริยทรัพย์สมบัติให้ในสมัยท่ี 

สมควร, ส่วนบุตรธิดาเล่าก็พึงปฏิบัติมารดาบิดาด้วยสถานทั้ง ๕ คือ ท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ, ท�ากิจ 

ของท่านให้ส�าเรจตามท่านประสงค, ด�ารงวงษ์สกูลมิให้เส่ือม, ปฏิบัติตนเปนคนเรียบร้อยสมควรท่ีจะได้รับ 

ทรพัย์มฤดก, เมือ่บดิามารดาสิน้ชพีแล้วบ�าเพญทานส่วนบรุพเปตพลตีามโลกย์จารดี ฯ อาจารยิพงึอนเุคราหศษิย 

ด้วยสถานทั้ง ๕ คือ แนะน�าศิษยให้ดี, ให้ศิษยเรียนให้ดี, บอกศิลปศาสตรทั้งปวงให้แก่ศิษย, เมื่อศิษยคนไหน 

หมัน่ยกย่องให้เปนคนปรากฎมชีือ่เสยีงในมติร, ท�าทีพ่ึ่งแก่ศษิยในทศิานทุศิโดยอธบิายว่าศษิยทีอ่าจารยิให้ศกึษา 

ในวิทธยาการแล้วแม้ไปในท่ีไหนคงอาไศรยวิทธยาฃองตนเลี้ยงชีวิตรได้ ส่วนศิษยก็พึงไปปฏิบัติอาจารย 

ด้วยสถานที่ ๕ คือด้วยเหนอาจารยมาลุกยืนรับแลแสดงอาการเคารพอย่างอื่น ๆ, ด้วยความเข้าไปยืนคอยรับ 

ใช้สอย, เมื่ออาจาริยว่ากล่าวฟังด้วยดี, ด้วยความบ�าเรอมีนวดพัดเปนต้น, ด้วยความรับศิลปศาสตร 

โดยเอื้อเฟื้อ ฯ สามีพึงอนุเคราหภริยาด้วยสถานทั้ง ๕ คือ ด้วยความยกย่องนับถือว่าเปนภริยา, ด้วยความ 
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ไม่ดูหมิ่น, ด้วยความไม่ประพฤดิล่วงใจภริยา, ด้วยความสละให้ซึ่งความเปนใหญ่ในเย่าเรือน, ด้วยการให้ 

เครื่องประดับกายตามมี ฯ ส่วนภริยาก็พึงปฏิบัติสามีด้วยสถานท้ัง ๕ คือ จัดการงานบ้านเรือนด้วยดี,  

สงเคราหชนทีเ่ปนบรวิารด้วยด,ี ไม่ประพฤดล่ิวงใจสาม,ี รกัษาทรัพยของสามมีใิห้เปนอนัตราย, ขยันไม่เกยีจคร้าน 

ในกิจท้ังปวง ฯ ญาติมิตรพึงอนุเคราหกันแลกันด้วยสถานท้ัง ๕ คือ ด้วยการให้ปันส่ิงฃอง, ด้วยเจรจาวาจา 

อันเปนที่รักษ, ด้วยความประพฤดิซึ่งประโยชนที่มิตรต้องประสงค์, ด้วยความเปนผู้ประพฤดิตนเสมอไม่ถือตน,  

ด้วยความไม่กล่าวเท็จ, ญาติแลมิตรที่ญาตแลมิตรอนุเคราหอย่างนี้ แล้วก็พึงอนุเคราหด้วยสถานท้ัง๕บ้าง 

คือเมื่อประมาทแล้วรักษามิให้เปนอันตราย, รักษาทรัพย์สมบัติมิให้เปนอันตราย, เมื่อมีทุกขภัยเปนที่พ่ึง 

อาไศรยได้ไม่ละทิ้งในอันตราย, อนุเคราหวงษ์สกูลของญาติมิตรสืบ ๆ ไป ฯ เจ้าพึงอนุเคราหข้าด้วยสถานทั้ง  

๕ คือจัดการงานให้ท�าตามก�าลัง, ให้ภัตตาหารบริโภคแลบ�าเหนจรางวัลแก่ข้าที่ขยัน, พยาบาลข้าอันป่วยไข้,  

แบ่งของที่มีรศเปนอัศจรรย์ให้บริโภค, ปล่อยให้อยุดพักในสมัย, ส่วนข้าที่ได้รับความอนุเคราหฃอง 

เจ้าอย่างนี้ก็ควรจะปฏิบัติเจ้าด้วยสถานท้ัง ๕ บ้าง คือลุกข้ึนท�าการงานก่อนเจ้า, อยุดพักภายหลังเจ้า,  

ถือเอาแต ่ฃองที่ เจ ้ า ให ้ ,  ท� าการงานให ้ดีขึ้น ,  น�า เกียรติคุณของเจ ้า ให ้แพร ่หลายไปในที่นั้นๆ,  

คฤหัสถ์พึงปฏิบัติสมณผู้ทรงศีลาทิคุณด้วยสถานทั้ง ๕ คือ ด้วยกายกรรม, แลวจีกรรม, แลมโนกรรม 

ประกอบด้วยเมตตา, ด้วยความเปนผู้มีประตูบ้านไม่ปิดห้ามมิให้สมณเข้าไป, ด้วยความให้ปัจจัยซึ่งเปน 

เครื่องอาไศรยเล้ียงชีพ, ส่วนสมณท่ีคฤหัสถ์ปฏิบัติด้วยสถานทั้ง ๕ อย่างนี้ก็ควรจะอนุเคราหคฤหัสถ ์

ด้วยสถานท้ัง ๖ บ้าง คือห้ามมิให้ประพฤดิความชั่ว, ให้ประพฤดิแต่ความดี, อนุเคราหด้วยกัลยาณมิตร,  

ให้ได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยิน, ท�าสิ่งที่ได้ยินแล้วแต่ยังไม่ผ่องแผ้วให้ผ่องแผ้ว, บอกทางที่จะด�าเนินถึงที่มีอารมณ 

อันดี, ข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์ย่อลงเปนสองอย่างดังนี้ ฯ

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงรจนา
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บรมัตถ์

จักแสดงในบรมัตถ์ ว่าด้วยสมะถะแลวิปัสนา ตามไนยที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนพุทธบริสัช

 เกิด

ความว่า บุญกุศลที่แล้วด้วยภาวนา สาธุชนจะพึงบ�าเพ็ญให้  } ขึ้นได้ด้วยภาวนาอันใด ภาวนานั้นมี

 มี

ประเภทเปนสองอย่าง คือสมะถะภาวนาอย่างหนึ่ง คือวิปัสนาภาวนาอย่างหนึ่ง กุลบุตรผู้มีศรัทธามา

 เกิด

เจริญสมะถะเปนอุบายเครื่องสงบรงับฃองจิตร ท�าให้  }	 ขึ้นได้ด้วยกุศลเจตนาอันใด กุศลเจตนานั้น

 มี

ชื่อว่าสมะถะภาวนา เมื่อกล่าวโดยเนื้อความแล้ว กุศลเจตนาที่เปนไปในสมะถะกรรมฐานทั้งสิ้นชื่อ

ว่าสมะถะภาวนา ก็สมะถะภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสงบรงับจิตร ปิดกั้นนิวรณ์อุปกิเลศเครื่องเศร้าหมอง

ไว้มิให้เกิดขึ้นครอบง�าจิตรสันดานได้ ดังบุทคลปิดท�านบกั้นน�้าไว้มิให้ไหลไปได้ฉนั้น ก็ธรรมซึ่งเปน

อารมณฃองสมะถะเครื่องสงบรงับฃองจิตรที่ท�าให้ส�าเร็จเป็นสมะถะภาวนานี้มีมากหลายอย่าง เหมือนอย่าง

อภิณหปัจจเวกฃณวิธี ให้พิจารณาที่ทั้งห้าสฐานเนือง ๆ ทุกวัน คือพิจารณาให้เหนว่า ตัวแลสัตว์อื่น

 แก่   แก่

มีความ เจบ } เปนธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความ เจบ } ไปได้เลยฉนี้ จนมะละเสียได้ซึ่งความเมาในไวย

 ตาย   ตาย

ความเมาในความไม่มีโรค แลความเมาในชีวิตรที่เปนอยู่ ผู้ที่มาพิจารณาละความเมาเสียได้แล้ว ก็ย่อมด�ารงอยู่

ด้วยดีในความเปนผู้ไม่ประมาท หนึ่งพิจารณาให้เหนว่า ตัวจ�าจะต้องวิโยคพรัดพรากจากสัตวแลเข้าฃอง

ที่เปนฃองรักทั้งสิ้นด้วยความตายฉนี้ จนมละเสียได้ซึ่งความชอบใจแลอาไลยยินดีในฃองรักทั้งสิ้น

 บุญ

หนึ่งพิจารณาให้เหนว่า ตัวมีกรรมคือ  } ที่ท�าไว้เปนฃอง ๆ ตนฉนี้ จนมละเสียได้ซึ่งความประพฤติชั่ว

 บาป

ด้วยกายวาจาใจ ฃ้อซึ่งให้พิจารณาในที่ทั้งห้าสฐานดังว่ามานี้ ถ้ามละนิวรณ์อุปกิเลศเครื่องเศร้าหมอง

เสียได้ขณะหนึ่งก็ดี ก็จัดว่าเปนอันใด้เจริญสมะถะภาวนาทั้งสิ้น ฯ| ข้อซึ่งกุลบุตรผู้มีศรัทธามาท�าวิปัสนาปัญญา

 เกิด

ให้  }	 ฃึ้นในจิตรได้ ด้วยกุศลเจตนาอันใด กุศลเจตนานั้นชื่อวิปัสนาภาวนา เมื่อว่าโดยเนื้อความแล้ว

 มี

วิปัสนาที่เกิดขึ้นในจิตรชื่อว่าวิปัสนาภาวนา กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะเจริญวิปัสนา ต้องท�าให้บริบูรณในศิลแลสมาธิ

เสียก่อน จึ่งควรเจริญวิปัสนานี้ได้ บัดนี้จะแสดงธรรมที่เปนอารมณฃองวิปัสนาแลวิธีที่จะเจริญวิปัสนานั้น

ความว่าสังฃารธรรมที่ปัจจัยประชุมสร้างขึ้น อันชีวิตรจิตรใจเข้าถือเอาอาไศรยอยู่ เรียกว่าอุปาทิณกสังฃาร 

ที่ชีวิตรจิตรใจไม่เข้าถือเอาอาไศยอยู่เรียกว่าอนุปาทิณกสังฃาร วิปัสนาที่มีสังฃารทั้งสิ้นเปนอารมณ์นั้น 

ได้ในอนิจจลักขณะแลทุกขลักขณะทั้งสองมาแล้วในบาฬีว่า สังขารธรรมที่ปัจจัยประชุมสร้างขึ้นทั้งสิ้น 

เปนฃองไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป สังฃารธรรมที่ปัจจัยประชุมสร้างขึ้นทั้งสิ้น เปนทุกขอันสัตว์ทนยาก เพราะเกิด
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ดับอยู่เปนนิตยดังนี้ อนึ่ง วิปัสนาที่มีธรรมที่เปนสังฃารแลวิสังฃารคือนิพพานทั้งสิ้นเปนอารมณ์นั้น

 ตัว

ได้อนัดตลักขณะอย่างเดียว มาแล้วในบาฬีว่า ธรรมทั้งสิ้นใช่  } ตัวตนไม่มีดังนี้ พระนิพพานที่มีสังขาร

 ตน

ไปปราศแล้ว ไม่ได้ในค�าว่าสังฃารทั้งสิ้นไม่เที่ยง สังฃารทั้งสิ้นเปนทุกข์ดังนี้ ก็เพราะนิพพานนั้นเปนธรรม

 ตัว

เที่ยงแท้ถาวรมีอยู่ทุกเมื่อแลเปนศุขอย่างยิ่งด้วย ก็แต่นิพพานนั้นเปนอนัดตาใช่  } เปนอสังขตะธาต ุ

 ตน

ใช่ธรรมที่ปัจจัยประชุมสร้างขึ้นอย่างหนึ่งต่างหาก จึ่งได้ในค�าว่า ธรรมทั้งสิ้นเปนอนัตตา ตัวตนไม่มี ดังนี้ อนึ่ง 

วปัิสนาทีม่สีงัฃารแลวสิงัฃารคือนพิพานเปนอารมณนัน้ ได้ในลกัษณะทัง้สามวา่ สังฃารทัง้สิน้ไม่เทีย่งเกดิขึ้นแล้ว

 ตัว

ดับไป สังฃารทั้งสิ้นเปนทุกข์ทนยาก ธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่  } ดังนี้ อนึ่งวิปัสนาที่มีขันธ์ห้าเปนอารมณนั้น ได้  

 ตน

ในอนิจจลักฃณะแลอนดัตลกัฃณทั้งสอง ว่ารูปแลนามคือเวทนาสัญญาสังฃารวิญญาณ เปนฃองไม่เที่ยงเกิดแล้ว

 ตัว

ดับไปแลไม่ใช่  } สังฃารทั้งสิ้นเปนฃองไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป ธรรมที่เปนสังฃารแลวิสังฃารคือนิพพาน

 ตน

 ตัว

ทั้งสิ้นไม่ใช้   }	ดงันี ้วปัิสนาซึง่แสดงมานี ้อนดัตายงัไม่ปรากฏเพยีงใด กเ็ปนสมะถะอยูเ่พยีงน้ัน ถ้าอนดัตา

 ตน

ปรากฏแจ้งชัดเมื่อใด ก็เปนวิปัสนาเมื่อนั้น วิปัสนาปัญญาซึ่งพรรณนานี้ มีผลอานิสงษเลิศล้นเปนยอดวิชาใน

พระพุทธสาสนานี้ ผู้ที่ได้บันลุมรรคผลท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ก็ด้วยวิปัสนาปัญญานี้อย่างเดียว เหตุนั้น 

ฃอเชญิท่านผูเ้ปนสปัรุศย์ จงอสุ่าห์เจรญิวิปัสนาน้ีเถิด ถ้าไม่ได้บนัลมุรรคผลท�าให้แจ้งซึง่พระนพิพานได้ในชาตน้ีิ  

นิไสยมรรคผลนิพพาน ก็คงจะติดสันดานต่อไปในเบื้องน่า ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาประสบ พบพระพุทธสาสนา 

นี้เทอญ ฯ|

สมเดจพระวันรัตน (พุทธศิริ) รจนา
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ส่วนจารึกปิดพระสรีรางคารและสรีรางคาร ด�าเนินความ ดังนี้

เจ้าจอมมารดาพร้อม

สรีรนิธาน

เจ้าจอมมารดาพร้อม

ในรัชชกาลที่ ๕
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อนึ่ง พบส�าเนาค�าจารึกอีกส�านวน๒๗ สันนิษฐานว่าเป็นค�าจารึกเดิม จึงคัดส�าเนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

ดังนี้

เจ้าจอมมารดาพร้อม

บุตรีพระยาพิศณุโลกาธิบดี (บัว)

เกิดวัน ๖ 
๑๐
ฯ

  ๖ ค�่าปีมแมตรีศก จุลศักราช ๑๒๓๓

ถึงอสัญกรรม

วันพุฒท่ี ๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๓๑

 ๑๑๗

พระราชทานเพลิงท่ีเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ

วันพฤหัศบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๓๒

 ๑๑๘

ได้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ในที่นี้

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ประภาพรรณพิไลย

ประสูติ

๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๒๘

สิ้นพระชนม์

๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑

พระราชทานเพลิง

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันท่ี ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๕ 
๓
ฯ

 ๙ ค�่าปีรกาสัปตศก
๑๘

จุลศักราช ๑๒๔๗

สิ้นพระชนม์วัน ๔ 
ฯ

๑๒
 ๑๒ ค�่าปีจออัฐศก

๑๙
จุลศักราช ๑๒๔๘

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดราชบพิธ

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวัน ๕ 
๖
ฯ

 ๒ ค�่าปีจออัฐศก
๑๙

 จุลศักราช ๑๒๔๘
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าสมัยวุฏฐิวโรดม

พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวัน ๕ 
๘
ฯ

 ๑๐ ค�่าปีชวดสัมฤทธิศก
๒๑

จุลศักราช ๑๒๕๐ 

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๙ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก
๒๒

 ๑๐๘

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุท้องสนามหลวง

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๒๒

 ๑๐๘
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

ม.จ.ก., ป.จ.

ประสูติ

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๓๔

สิ้นพระชนม์

วันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ พระเมรุหลวง

หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันเสาร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖
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พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

ลักษณะเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยม ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรอบเสาท้ังสี่ด้าน นับตั้งแต ่

ฐานเสาประดับด้วยรูปสามเหลี่ยมทรงปิรามิด เหนือขึ้นไปประดับด้วยลายปูนปั้นรูปพวงมาลัยผูกโบว์ 

ล้อมรอบเสา วงแหวนรอบคอเสาจะเซาะร่องเป็นลายเรขาคณิตและตกแต่งตรงเป็นลายปูนปั้นรูปทรง

เรขาคณิตเช่นกัน หัวเสาเป็นแท่นสี่เหลี่ยมที่เน้นความเรียบง่าย ส่วนบนหัวเสาเป็นประติมากรรมคล้ายกับ

รูปใบโพธิ์ซึ่งประดับตกแต่งด้วยลวดลายฝรั่งอย่างสวยงาม

สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ พระราชธิดา 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาเลื่อน บุตรีพระนรินทราภรณ์ (ลอย  

นิยะวานนท์) ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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พระเจ้าลูกเธอ

พระองก์เจ้าลวาดวรองค์

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวันท่ี ๓๐ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๔

 ๑๑๐

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๖

 ๑๑๒

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุหลังวัดเทพศิรินธราวาศ

รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔
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สุขุมาลนฤมิตร์

ลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับสุนันทานุสาวรีย์ คือ มีฐานส่วนล่างในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

เพิ่มมุมซึ่งท�าเป็นบันไดหิน ๕ ขั้นโดยรอบ และที่มุมประธานของบันไดทุกด้านได้ปรับให้เป็นรูปอัฒจันทร์  

ส่วนฐานของอาคารก็มีระเบียบแบบเดียวกันคือท�าเป็นฐานหน้ากระดานยืดสูงรองรับฐานบัวคว�า่บัวหงาย 

อย่างไรก็ดีแม้ตัวอาคารประธานจะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพ่ิมมุมเช่นกัน หากแต่ได้มีการต่อมุขยาวยื่นออกมา 

ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ปลายสุดของมุขแต่ละด้านท�าเป็นกรอบซุ้มซ้อนกัน  

๒ ชั้น ส่วนทางทิศเหนือเจาะเป็นซุ้มจระน�าส�าหรับเป็นทางเข้าสู่เรือนธาตุ กรอบหน้าบันของซุ้มทุกด้าน 

มีเครื่องล�ายองปูนปั้น ซึ่งท�าช่อฟ้าและหางหงส์เป็นรูปหน้านกเจ่า ด้านในซุ้มทางเข้ามีผนังไม้กั้น และ 

มีบานประตูเปิดเข้าไปสู ่เรือนธาตุ ลวดลายบนกรอบผนังและกรอบประตูตลอดจนบานประตูน้ัน 

เป็นลวดลายแบบเดียวกันกับสุนันทานุสาวรีย์ กล่าวคือ ลวดลายของบานประตูท�าเป็นลายกุดั่น 

รูปดอกไม้ร่วง ส่วนกรอบประตูและกรอบผนังแกละสลักลายเครือเถาดอกพุดตานใบเทศประดับกระจก  

เหนือกรอบประตูมีลายราชวัติกรุกระจกใส ติดแผ่นไม้จ�าหลักชื่อ “สุขุมาลนฤมิตร์”ที่บริเวณผนัง 

ด้านนอกของอาคารประธานทุกด้านจะมีซุ ้มจระน�าขนาดเล็กประดับอยู ่ด้านละ ๒ ซุ ้ม ในขณะที่ 

มุมอาคารจะมีเสาประดับ ส่วนที่ผนังข้างของมุขยาวทั้ง ๓ ด้านนั้นมีการเจาะซุ้มเป็นช่องหน้าต่าง ซ่ึง 

บานหน้าต่างนั้นประดับลายกุดั่นเป็นดอกไม้ร่วงเช่นเดียวกันกับบานประตูทางเข้าบริเวณผนังสกัดของมุข 

ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกนั้นเจาะช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมบานช่องแสงเป็นไม้ฉลุลายราชวัตรกรุด้วย 

กระจกใส ส่วนผนังสกัดหลังด้านนอกของมุขด้านทิศใต้ไม่มีการเจาะช่องแสงแต่ประดับแผ่นศิลาจารึก 

ตราประจ�าราชสกุลบริพัตรประดับอยู่ ส่วนด้านในประดับแผ่นศิลาจารึกอักษรพระนาม “บส” ย่อมาจาก  

บริพัตรสุขุมพันธุ์ เหนือขึ้นไปจากส่วนเรือนธาตุของอาคารประธานท�าเป็นรั้วสีขาวเตี้ย ๆ  ล้อมรอบสถูป 

ทรงลังกาแบบอยุธยาซึ่งประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง

พระอนุสาวรีย์นี้ก่อพระฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ สร้างขึ้นเป็นส่วนของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า 

สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ประสูติ 

แต่เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี บรรจุพระสรีรางคารและสรีรางคารของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  

พระอคัรราชเทว ีพระมารดา พระภคนิ ีพระโอรสพระธดิา พร้อมด้วยสมาชกิราชสกลุบรพิตัร อนัสบืเชือ้สาย 

จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ปรากฏความตาม 

จารึก ดังนี้
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เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี

เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี (บุนนาค) ในรัชชกาลที่ ๔

ธิดา

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค)

และ

หม่อมน้อย บุนนาค

ชาตะ ปีมะแม ณ วันอังคาร พุทธศักราช ๒๓๗๘

พริาลยั ปีชวดณวนัจนัทร์ ที ่๒๑ เดอืนมกราคม พทุธศกัราช ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙)

พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุท้องสนามหลวง

ปีฉลู ณวันพุธ ท่ี ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๔๔ (ร.ศ. ๑๒๐)  

อายุ ๖๕ ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน

พระเจ้าบรมวงษ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ  

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี

ประสูติ ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค�่า ปีมะแม

ตรงกับวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๐๒

สิ้นพระชนม์ ณ วันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค�่า ปีชวด

ตรงกับวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๙

พระชัณษา ๑๘ ปี
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สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ  

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี

ประสูติ ณ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๐๔

สิ้นพระชนม์ ณ วันเสาร์ ท่ี ๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุท้องสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือนพฤษภาคม ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๗๑

พระชนม์ ๖๗ ปี
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ  

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

เจ้าคุณจอมมารดาส�าลี

ประสูติ ณวันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้น ๘ ค�่า ปีชวด

ตรงกับวันท่ี ๑๓ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๐๗

สิ้นพระชนม์ ณวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๒ ค�่า ปีจอ

ตรงกับวันท่ี ๑๘ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑

พระชนม์ ๙๕ ปี
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์  
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๕ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

พระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

ประสูติณวันศุกรท่ี ๑๔ กันยายน ปีฉลูพระพุทธศักราช ๒๔๒๐

ส้ินพระชนมณวันอังคารท่ี ๒ มกราคม ปีจอพระพุทธศักราช ๒๔๖๕

พระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวง

วันอังคารท่ี ๔ ธันวาคม ปีกุนพระพุทธศักราช ๒๔๖๖

ได้เชิญพระอังคารบัญจุไว้ในที่นี้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตัร์สขุมุพนัธุ ์กรมพระนครสวรรค์วรพนิติ

พระราชโอรส

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบด ีศรสีนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

และ

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

ประสูติ ณวันพุธ ท่ี ๒๙ เดือนมิถุนายน ปีมะเสง พุทธศักราช ๒๔๒๔

สิ้นพระชนม์ ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือนมกราคม ปีวอก  

พุทธศักราช ๒๔๘๗

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุท้องสนามหลวง

ณวัน จันทร์ท่ี ๑๐ เดือนเมษายน ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๙๓

พระชนม์ ๖๓ ปี
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หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร  
ใน  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร

ใน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ประสูติ วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ เดือน ธันวาคม 

ปีจอ พุทธศักราช ๒๔๒๙

ถึงชีพิตักษัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน

ปีวอก พุทธศักราช ๒๔๙๙

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ

เมรุหน้าพลับพลาราชอิสริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาศ

ณ วันเสาร์ท่ี ๓ เดือน พฤศจิกายน

ปีวอก พุทธศักราช ๒๔๙๙

พระชนม์ ๗๐ ปี
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ  
หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร

กรมหม่ืนนครสวรรค์ศักดิพินิต

ใน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร

ประสูติวันจันทร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม

ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๔๗

สิ้นพระชนม์ วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกันยายน

ปีกุน พุทธศักราช ๒๕๐๒

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ พระเมรุ วัดเบญจมบพิตร

ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนธันวาคม

ปีกุน พุทธศักราช ๒๕๐๒

พระชนม์ ๕๕ ปี

หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

พระธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร

กรมหม่ืนนครสวรรค์ศักดิพินิต

และ

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

ประสูติวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ปีมะแม พุทธศักราช ๒๔๗๔

สิ้นชีพิตักษัยวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๕๕๖

308



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง

พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

ประสูติ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มกราคม ปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๔๔๘

สิ้นพระชนม์ วันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๕๓๓

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๕๓๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร

พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

ประสูติวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๔๙

ส้ินพระชนม์วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ปีมะเมีย  

พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ปีมะแม พุทธศักราช ๒๕๔๖
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย

พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

ประสูติ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายนปีวอก พุทธศักราช ๒๔๕๑

สิ้นพระชนม์ วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ปีฉลู พุทธศักราช ๒๕๑๗

พระราชทานเพลิง

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ปีขาล พุทธศักราช ๒๕๑๗

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน

พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

ประสูติวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ปีระกา พุทธศักราช ๒๔๕๒

สิ้นพระชนม์วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๕๔๔
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานต์มณี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าจันทรกานต์มณี

พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

ประสูติวันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ปีชวด

พุทธศักราช ๒๔๕๕

สิ้นพระชนม์วันศุกร์ท่ี ๓๐ ธันวาคม ปีมะเส็ง

พุทธศักราช ๒๕๒๐

พระราชทานเพลิงพระศพ

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันพฤหัสบดีท่ี ๕ มกราคม ปีมะเส็ง

พุทธศักราช ๒๕๒๑
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ยังไม่มีพระนาม)

พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 

ยังไม่มีพระนาม ในสมเด็จพระเจ้า-

น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์- 

วรพินิต ประสูตร์วันพุฒท่ี ๑๒ กุมภาพันธุ์ 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ส้ินพระชนม์วัน

พฤหัศบดีท่ี ๔ ธันวาคม พระพุทธศักราช  

๒๔๖๒ ชัณษา ๘ เดือนกับ ๒๐ วัน.
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์

ประสูติวันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๒๙ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

พระราชทานเพลิงพระศพที่วัดเทพศิรินทราวาศ

วันท่ี ๖ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
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พระพุทธรูปปางร�าพึง พระพุทธรูปประจ�าวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์  
ซึ่งสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงสร้างพร้อมฐาน และราวธูปเทียน  

เพื่ออุทิศเป็นพระกุศลแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์ พระนัดดา 
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“พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
ทรงสร้างพระพุทธรูปพระองค์นี้ อุทิศประทานแด่

พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรียชาติสุขุมพันธ์ พระนัดดา”

“ประสูตรวันที่ ๕ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
เวลา ๕๑ นาฑี ก่อนเที่ยง จันทรคติยังเปนณวัน ๖ ฯ๓ ๗ ค�่า 

ปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๒๘๒ เวลา ๒ ยาม ๕๑ นาฑี”

“สิ้นพระชนม์วันที่ ๒๙ พฤศภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๕
เวลา ๙ นาฬิกากับ ๒ นาฑี หลังเที่ยง ตรงจันทรคติ

ณ วัน ๒ ๔ฯ ๗ ค�่า ปีจอจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๘๔ เวลายาม ๑ กับ ๒ นาฑี”
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์

พระโอรส

จอมพลเรอื จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบรพัิตรสขุมุพนัธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

และ

หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา

ประสูติวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ปีกุน พุทธศักราช ๒๔๖๖

สิ้นพระชนม์วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ เมษายน ปีมะแม พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระราชทานเพลิงพระศพ 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ปีมะแม พุทธศักราช ๒๕๔๖

หม่อมราชวงศ์พิลาศลักษณ์ บุณยะปานะ

หม่อมราชวงศ์พิลาศลักษณ์ บุณยะปานะ

ธิดา

หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร

และ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย

ชาตะอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๘๓

มรณะวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ปีฉลู พุทธศักราช ๒๕๔๐

พระราชทานเพลิงศพ

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

อาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ปีฉลู พุทธศักราช ๒๕๔๐
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข

ลักษณะเป็นอาคารขนาดย่อมก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพ่ิมมุม มีฐานล่างท�าเป็น 

ขั้นบันไดทางขึ้น  ๒ ขั้น ถัดจากฐานส่วนล่างมีฐานหน้ากระดานรองรับฐานสิงห์ และฐานบัวคว�่าบัวหงาย 

ที่ท้องไม้มีบัวลูกแก้วคาดประดับอยู่ ด้านหน้ามีแท่นสี่เหลี่ยมก่อยื่นออกมาด้านบนแท่นปิดด้วยแผ่น 

หินอ่อน บริเวณตรงกลางของชั้นหน้ากระดานเหนือบัวหงายมีแผ่นหินอ่อนจารึกนามเจ้าจอมมารดา 

หม่อมราชวงศ์แข เหนือชั้นหน้ากระดานก่อเป็นซุ้มคูหายอดแหลม ภายในคูหามีแท่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ที่ด้านหน้ามีแผ่นหินอ่อนจารึกพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ ช่องซุ้มคูหา 

ติดต้ังประตูเหล็กดัดทาสีขาวเอาไว้ ส่วนกรอบของซุ้มตกแต่งด้วยเสาประดับรองรับลายกรอบหน้าบัน 

ด้านบนซึ่งท�าเป็นเครื่องล�ายองปูนปั้นแบบไทยประยุกต์ ด้านท้ายของซุ้มคูหาท�าเป็นแผ่นหลังเรียบ 

ขนาดใหญ่กว่าซุ้มคูหาเล็กน้อย แต่มีกรอบโครงร่างรอบนอกเป็นรูปทรงเดียวกับซุ้มคูหาทางด้านหน้า

บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข ธิดาหม่อมเจ้านก พึ่งบุญ และพระสรีรางคาร 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข

เจ้าจอมมารดา 

ม.ร.ว.แข พึ่งบุญ
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงผ่องประไพ  

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และ 

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ

 ประสูติ   ๑๙ ธันวาคม ๒๔๑๐  

 สิ้นพระชนม์  ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๕

322



323





พระอนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาว รับรูปแบบสถาปัตยกรรม Neo-Classicism  

มาเป็นแม่แบบเช่นเดียวกันกับพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ แต่ต่างกัน 

ตรงที่พระอนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมีใช้แต่เสาหลอกตกแต่งผนังอาคารเท่าน้ัน ซึ่งผนัง 

จะท�าหน้ารับน�้าหนักของตัวอาคาร จึงท�าให้ชั้นล่างของอาคารดูทึบหนากว่าชั้นล่างของพระอนุสาวรีย์ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ส่วนช้ันบนก็ท�าเป็นอาคารหลังคาโดมและมีช่องวงโค้งมน 

เช่นเดียวกัน แต่พระอนุสาวรีย์นี้เน้นการตกแต่งด้วย Volute โดยกฐานให้สูงขึ้นซึ่งมีประติมากรรม 

รูปโถแจกันประดับดอกไม้ประดับด้านบน มีลูกกรงประดับรอบอาคาร และเสารอบอาคารโดม 

เป็นเสาหลอกทรงเหลี่ยมที่ประยุกต์มาจากเสาระบบ Composite Order ของโรมัน๒๘ ส่วนหลังคาโดม 

ถึงแม้ว่าจะมีประติมากรรมประดับบนยอดเสาเช่นเดียวกันกับพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าอศิรยิาภรณ์ แต่พระอนุสาวรย์ีนีเ้น้นการตกแต่งปนูป้ันรปูใบไม้ประดษิฐ์ขนาดเลก็ ส่วนยอดโดม 

ก็ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปดอกบัวตูมอย่างงดงาม 

ภายในบรรจุพระอัฐิพระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้า 

ผู้ครองนครเชียงใหม่ พระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี รวมทั้ง สรีรางคาร 

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (นามเดิม หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย) ผู้เป็นพระญาติซึ่งทรงอภิบาล 

มาแต่เยาว์วัย ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

325



พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

พระอัฐิ

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ป.จ., ม.ว.

ในรัชกาลที่ ๕

ประสูติ ปีระกา วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๖

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖

เป็นธิดา พระเจ้าอินทรวิชัยยานนท์ ม.จ.ก.

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗

และเจ้าแม่ทิพยเกษร
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวันท่ี ๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๒

 ๑๐๘

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก
๒๕

 ๑๑๑

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุหลังวัดเทพศิรินธราวาศ

รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๘

 ๑๑๔
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ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี

ท่านผู้หญิง ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี

(ม.จ.หญิงฉัตรสุดา ฉัตรชัย)

ชาตะวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๔๖๒

มรณะวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

บรรจุวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล

พระอนุสาวรีย์นี้สลักด้วยหินอ่อนทั้งหมด ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นตรงกลางประดับจารึก  

ส่วนบนสลกัเป็นรูปเสา “โอเบลิสก์” (Obelisk) ของอยีปิต์โบราณ ซึง่คลุมด้วยผ้าทีแ่สดงให้เหน็ถงึรอยยบัย่น 

ของผ้าและริ้วผ้าที่พลิ้วไหวงดงาม นอกจากนี้ยังประดับด้วยดอกไม้ซึ่งสลักเสลาได้อย่างเหมือนจริง 

ตามธรรมชาติราวกับเป็นดอกไม้ที่ผู้สักการะน�ามาไว้อาลัยแด่ผู้วายชนม์ 

สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลเป็นเบื้องแรก  

ภายหลงัคงบรรจสุรรีางคารเจ้าจอมมารดาวง บตุรพีระยาอรรคราชนาคภกัดี (เนตร เนตรายน) พระมารดา 

เพิ่มไปด้วย ดังปรากฏความตามจารึก ดังนี้

พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล

พระราชธิดา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรวันท่ี ๒ 
๒
ฯ

 ๑๑ ค�่าปีกุนนพศก
๒๐

จุลศักราช ๑๒๔๙

สิ้นพระชนม์วันท่ี ๑๙ เมษายนรัตนโกสินทร์ศก
๒๓

 ๑๐๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดสะเกษ

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก
๒๓

 ๑๐๙

จารึกด้านใต้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง

โกมล เสาวมาลย์

และ

เจ้าจอมมารดา วง (เนตรายน)

ใน รัชกาลที่ ๕

จารึกด้านตะวันตก
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์

ลักษณะอนุสาวรีย์เป็นทรงปรางค์ ส่วนฐานล่างเป็นฐานสิงห์ ท้องไม้คาดลูกแก้วอกไก่ยกเก็จ 
ไม้สิบสอง รองรับเรอืนธาตซ่ึุงประดบัซุม้จระน�าสีท่ศิแต่เจาะเป็นทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้า ด้านในเรือนธาต ุ
ประดิษฐานพระพุทธรูป และสรีรธาตุ กรอบซุ้มจระน�าประกอบด้วยเครื่องอย่างประเพณีนิยมคือ 
นาคสะดุ้ง ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ เหนือส่วนเรือนธาตุเป็นช้ันซ้อนลดหลั่นประดับด้วยลายกระจัง 
ขนาดเล็ก รองรับปรางค์ทรงฝักข้าวโพดและเหนือขึ้นไปเป็นนภศูล   

ภายในบรรจสุรรีางคารเจ้าจอมมารดาจนัทร์ บตุรพีระยาราชสมัภารากร (เทศ เศศะเทศานนท์) และ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

เจ้าจอมมารดาจันทร์

เจ้าจอมมารดาจันทร  ในรัชกาลที่ ๕

เกิดณวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๐๕

ตรงกับณวัน ๒ 
ฯ
๑๑

 ๗ ค�่า ปีจอจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๒๔

ถึงอสัญญกรรมณวันท่ี ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

ตรงกับณวัน ๖ 
ฯ
๖

 ๔ ปีกุนตรีศก จุลศักราช ๑๒๗๓

พระราชทานเพลิงณวันท่ี ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๒

ตรงกับณวัน ๔ 
๑
ฯ

 ๖ ค�่า ปีมะแมเอกศก จุลศักราช ๑๒๘๑
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ

พระเจ้าบรมวงษ์เธอ

พระองษ์เจ้าศศิพงษ์ ประไพ

ประสูตร์ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๔๒๔

สิ้นพระชนม์ ๒๔๗๙
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง

ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาว รับสถาปัตยกรรม Gothic มาเป็นแม่แบบ 

ในการก่อสร้างเช่นเดียวกันกับอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแสหรืออนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดาแส ถึงแม้ว่า 

อนุสาวรีย์ทั้งสองนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็ตาม แต่กลับมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  

ในขณะที่สถาปัตยกรรม Gothic ซึ่งปรากฎให้เห็นในอนุสาวรีย์ประกอบด้วยช่องวงโค้งยอดแหลมและ 

เสาที่มีหัวเสาเป็นรูปยอดยอดปราสาท เพ่ือเน้นความสูงโปร่งและสง่างาม แต่อนุสาวรีย์ในราชสกุลรังสิต 

รับวงโค้งรับน�้าหนักภายนอกอาคาร (Frying Buttress) และเสาค�้ายันด้านนอก (Buttress) อันเป็น 

ระบบโครงสร้างย่อยที่สถาปนิก Gothic คิดขึ้นมาช่วยรับน�้าหนักทั้งภายในและภายนอกอาคารมาใช้ด้วย  

นอกจากนี้ผนังหน้าตึกและผนังตึกรอบอาคารยังประดับด้วยปูนปั้น เหนือซุ้มประตูวงโค้งยอดแหลม 

ประดับด้วยปูนปั้นหน้าจ่ัวมีวงกลมภายในประดับอักษรพระนาม “ยส” ย่อมาจาก “เยาวภาพงษ์สนิท”  

และบริเวณรอบหน้าจั่วประดับด้วยปูนปั้นลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์อย่างงดงาม

ภายในบรรจสุรรีางคารเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนือ่ง พระธดิาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

สายสนิทวงศ์ พระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท และสมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลรังสิต ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง

เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์เนื่อง

ธิดา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์  

ชาตะวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ปีชวด พ.ศ. ๒๔๐๗

อสัญกรรม วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘  

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส  

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔  

ได้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ท่ีนี้

วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท  

ประสูติวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗  

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ปีจอ พ.ศ. ๒๔๗๗  

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  

ได้เชิญพระสริรางคารมาบรรจุไว้ที่นี้

วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  

(พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ)  

ประสูติ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘  

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๗ มีนาคม ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๙๔  

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕  

ได้เชิญพระสริรางคารมาบรรจุไว้ที่นี้  

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

346



347



หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา  
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา ป.จ.  

ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  

ชาตะ วันท่ี ๑๕ กันยายน ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๓๕  

อสัญกรรม วันท่ี ๒๙ กันยายน ปีฉลู พ.ศ. ๒๕๑๖  

ฌาปนกิจท่ีเมืองเยนีวา ประเทศสวิส  

วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  

เชิญอัฐิมาบรรจุไว้ท่ีนี้ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต

หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต

ประสูติ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๕๖  

ถึงชีพิตักษัย  

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๕๓๓  

พระราชทานเพลิงท่ี  

พระเมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓  

ได้อัญเชิญอัฐิมาบรรจุไว้ท่ีนี่  

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  

วิภาวดีรังสิต

ประสูติ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓  

สิ้นพระชนม์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐  

เดิม หม่อมเจ้าวิภาวดี รัชนี  

ธิดาพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  

และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ วรวรรณ-รัชนี  

ทรงเศกสมรสกับ หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต  

เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๔๘๙  

สถาปนาเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  

เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๒๐
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หม่อมเจ้าสนิธประยูรศักด์ิ รังสิต

หม่อมเจ้าสนิธ ประยูรศักดิ์ รังสิต  

ประสูติ  

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๖๐  

ถึงชีพิตักษัย  

วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ปีจอ พ.ศ. ๒๕๓๘  

พระราชทานเพลิงท่ี  

พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส

วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  

ได้อัญเชิญอัฐิมาบรรจุไว้ท่ีนี้  

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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ท่านหญิงจารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์

ท่านหญิงจารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์  

พระนามเดิม หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต

ประสูติ  

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗  

ถึงชีพิตักษัย  

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  

และหม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา
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อรอนุสสรณ ๒๔๗๖

รูปแบบของอนุสาวรีย์แห่งนี้มีฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่ในผังแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่าตกแต่ง 

หน้ากระดานด้วยลายหินก่อมีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกพื้นบันไดและพื้นลานปูด้วย 

หินกรวดล้างตัวอนุสาวรีย์ท�าเป็นแท่นทรงสอบสูงอยู่ในผังแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกับฐานด้านล่าง ตัวแท่น 

ถูกรองรับด้วยฐานหน้ากระดาน ๓ ชั้นบริเวณฐานหน้ากระดานชั้นที่สองมีแผ่นหินอ่อนประดับลาย 

หัวสิงโตคาบห่วงสีทองแบบจีนยกเว้นเฉพาะด้านทิศตะวันออก ส่วนของตัวแท่นจะมีแผ่นหินอ่อนติดอยู ่

ทัง้ ๔ ด้าน แผ่นหนิอ่อนด้านทศิตะวนัออกจารกึข้อความ “อรอนสุสรณ ๒๔๗๖” อนัเป็นชือ่ของอนสุาวรย์ีนี้  

ซึ่งมาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าอรประพันธ์ร�าไพ ธิดาพระองค์ใหญ ่

ในเจ้าจอมมารดาอ่อน แผ่นหินอ่อนด้านทิศเหนือจารึกพระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

อรประพันธ์ร�าไพ แผ่นหินอ่อนด้านทิศตะวันตกจารึกนาม เจ้าจอมมารดาอ่อน และแผ่นหินอ่อน 

ด้านทิศใต้จารึกพระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา ด้านบนของแท่นท�าเป็น 

ชั้นหน้ากระดานบัวคว�่ารองรับงานประติมากรรมลอยตัวที่ออกแบบให้มีลักษณะและลวดลายคล้ายกับ 

แท่งเทยีนพรรษาของหลวง กล่าวคือมีลวดลายฐานสงิห์รองรับบัวลูกแก้วอกไก่ประดบัลายรกัร้อย ถดัขึน้ไป 

ท�าเป็นบวัหงายทรงโถรับส่วนทีเ่ป็นแท่งเสาสูงทรงแปดเหลีย่มกรุด้วยกระเบือ้งสขีาวเสาส่วนบนประดับด้วย 

ลวดบัวลูกแก้วอกไก่ลายรักร้อยขนาบด้วยลายกระจัง และบัวหัวเสาเป็นบัวแวงกลีบแหลม ท่ียอด 

ด้านบนสุดมีพุ ่มดอกไม้โลหะปักประดับอยู ่ สันนิษฐานว่าแท่งเทียนพรรษาพ้องกับนามเดิมของ 

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) พี่ชายของเจ้าจอมมารดาอ่อน

ภายในบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาอ่อน บุตรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)  

พระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์ร�าไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อดิสัยสุริยาภา ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

ด้านตะวันออก

อรอนุสสรณ

๒๔๗๖
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เจ้าจอมมารดาอ่อน

 เจ้าจอมมารดาอ่อน

ในรัชกาลที่ ๕

ชาตะ ๒๔๑๐

อสัญกรรม ๒๕๑๒

ด้านตะวันตก
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์ร�าไพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้า

อรประพันธร�าไพ

ด้านเหนือ

358



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้า

อดิศัยสุริยาภา

ด้านใต้
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมโดยรวมมีความใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์ แต่มี 

ลักษณะแตกต่างกันบางประการกล่าวคือ มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าองค์ปรางค์ เรือนธาตุย่อมุมไม้ยี่สิบ 

ประดับซุ้มจระน�าสี่ด้านแต่เจาะช่องเป็นทางเข้าของห้องคูหาเพียงแค่ด้านหน้า ด้านในประดิษฐาน 

พระพุทธรูป สัดส่วนขององค์อนุสาวรีย์มีความเพรียวมากกว่าอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์ ส่วยยอด 

มีฐานหน้ากระดานซ้อนลดหล่ันกัน ๖ ชั้น ย่อมุมไม้สิบสอง ประดับด้วยกระจังขนาดเล็กเรียงเป็นแถว 

เหนือแผ่นหน้ากระดาน ถัดขึ้นไปเป็นปรางค์ทรงฝักข้าวโพดและนภศูล

สร้างข้ึนเพื่อบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาแช่ม บุตรีพระยามหาอ�ามาตย์ (ช่ืน กัลยาณมิตร)  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลประวิตร  

ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาแช่ม

เจ้าจอมมารดาแช่ม ในรัชกาลที่ ๕  

เกิดเมื่อณวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๓๙๙  

ตรงกับณวัน ๕ 
๑๑
ฯ

 ๓ ค�่าปีมะโรงอัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘  

ถึงอสัญญกรรมณวันท่ี ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๒

ตรงกับณวัน (จารึกเลือน) ค�่าปี ระกาเอกศก จุลศักราช (จารึกเลือน)  

พระราชทานเพลิงณวันท่ี (จารึกเลือน) มินาคมพุทธศักราช ๒๔๕๕  

ตรงกับณวัน (จารึกเลือน) ค�่าปีชวดจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๗๔  

บรรจุอังคารไว้ณที่นี้

362



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี

พระเจ้าพี่ยาเธอ  

กรมหลวงปราจิณกิติบดี พระองค์เจ้าประวิตร์วัฒโนดม  

ประสูตรณวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๑๘  

ตรงกับณวัน ๕ (จารึกเลือน) ค�่าปีกุนสัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗  

สิ้นพระชนม์ณวันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒  

ตรงกับณวัน ๓ ฯ๒ ๑ ค�่าปีมะแมเอกศกจุลศักราช ๑๒๘๑  

พระราชทานเพลิงณวันท่ี ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๓  

ตรงกับณวัน ๕ ฯ๕ ๕ ค�่าปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๒๘๒  

บรรจุพระอังคารไว้ณที่น้ี
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หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา  
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี

หม่อมชื้น ประวิตร  

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี  

พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม

เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๘ 

สิ้นชีพ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗

ได้เชิญอัฏฐิบรรจุไว้ที่นี้

ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

หม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร และ  
หม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร  

ในหม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร

หม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗

หม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร  

๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๓ – ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙
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หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร

หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร  

พระธิดา  

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี  

พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม

ประสูติ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒  

ถึงชีพตักษัย วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

พระราชทานเพลิง ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส  

ได้เชิญพระอัฏฐิกับพระอังคารบรรจุไว้ที่น้ี  

ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร

หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร  

พระโอรส  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี  

พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม

ประสูติวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔  

สิ้นชีพตักษัย วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒

พระราชทานเพลิง ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาศ  

ได้เชิญพระอัฏฐิกับพระอังคารบรรจุไว้ที่น้ี 

ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
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หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร

พลต�ารวจตรี หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร

บุตรหม่อมเจ้าจิตรปรีดี - หม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร  

เกิดวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๘  

อนิจกรรมวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐  

พระราชทานเพลิงศพ

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  

เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ฉัตรชยานุสสรณ ๒๔๘๐ 

ลักษณะของฐานอนุสาวรีย์เป็นฐานหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่า ตกแต่งด้วย 

ลายหินก่อ มีบันไดพ้ืนหินกรวดล้างเป็นทางขึ้นอยู ่ ๔ ด้าน ตัวอนุสาวรีย์ท�าเป็นแท่นแปดเหลี่ยม 

ทรงสอบสูงซ้อนกันข้ึนไป ๒ ชั้น ตกแต่งผิวด้วยหินกรวดล้างเช่นกัน แท่นช้ันล่างมีฐานหน้ากระดาน 

รองรับอยู่สองชั้น มีแผ่นหินอ่อนติดอยู่ในต�าแหน่งที่ตรงกับบันไดทางข้ึนแผ่นหินอ่อนมีข้อความจารึก 

ดังนี้

ด้านเหนือ

ฉัตรชยานุสสรณ  

๒๔๘๐
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร  

กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน

ด้านตะวันออก
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พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า  

ประภาวสิทธนฤมล ท.จ.ว.  

ใน  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน

ด้านตะวันตก
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โอรส และ ธิดา

ใน  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน

ด้านใต้
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร

ส่วนของแท่นชั้นบนนั้นมีขนาดย่อมกว่าแท่นชั้นล่าง ตัวแท่นมีการตกแต่งด้วยประติมากรรม 

ปูนปั้นเป็นท่อนพวงมาลัยห้อยยาวลงมา ๔ ด้าน โดยกลีบดอกไม้นั้นทาสีเงินในขณะที่แกนของกลีบและ 

เกสรทาด้วยสีทอง เหนือขึ้นไปจากส่วนแท่นชั้นบนมีช้ันหน้ากระดานซ้อนกันเพื่อรองรับฐานของ 

ประติมากรรมรูปฉัตร ซึ่งฐานฉัตรนั้นอยู่ในผังกลมประกอบด้วยช้ันฐานสิงห์ บัวลูกแก้วอกไก่ลายรักร้อย  

และบัวหงายทรงโถที่ด้านบนปักฉัตร ๕ ชั้นท�าด้วยโลหะทาสีทอง พ้องกับพระนามของพระองค์เจ้า 

บุรฉัตรไชยากร ผู้เป็นประธานของพระอนุสาวรีย์แห่งนี้ 

ภายในพระอนุสาวรีย์บรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน,  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล พระชายา และพระโอรสพระธิดาบางพระองค์ ได้แก่  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร,  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ยังไม่มีพระนาม),  พระวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร,  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร,  หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ และ 

หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ

หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย
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เจ้าจอมอาบ  

ในรัชกาลที่ 5

ชาตะ 20 กุมภาพันธ์ 2424  

มรณะ 22 พฤศจิกายน 2504

อนุสาวรีย์เจ้าจอมอาบ

อนุสาวรีย์น้ีมีรูปแบบเดียวกับอนุสาวรีย์ของเจ้าจอมแส แต่ขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย โดยฐาน 

หน้ากระดานด้านล่างอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ถัดจากฐานหน้ากระดานเป็นส่วนของแท่งเสา 

ส่ีเหลี่ยมสีขาวที่มุมเสาเซาะร่องเป็นมุมลึกเข้าไป มีลายกาบกับลายกระจังปูนปั้นประดับอยู่ที่บริเวณ 

ฐานเสาและหัวเสา ตรงกลางของเสาด้านทิศตะวันตกค่อนไปด้านบนมีแผ่นหินอ่อนจารึกนามของ 

เจ้าจอมอาบ เหนือแผ่นหินอ่อนเจาะช่องสี่เหลี่ยมกรุกระจกใสภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 

ห้ามญาติขนาดเล็ก ซึ่งเป็นพุทธรูปปางประจ�าวันเกิดของเจ้าจอมอาบคือวันจันทร์ ด้านบนหัวเสา 

มีประติมากรรมรูปพานพุ่ม โดยส่วนที่เป็นพุ่มนั้นตกแต่งด้วยลายกลีบบัวสอดไส้ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมอาบ บุตรีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ปรากฏ 

ความตามจารึก ดังนี้
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ลักษณะส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ประดับลูกแก้วอกไก่ เพิ่มมุมไม้สิบสอง เก็จด้านหน้ายื่นยาวออกมา 

และมีบันไดทางขึ้น ถัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุเพิ่มมุมไม้สิบสอง ประดับซุ้มจระน�าทั้งสี่ด้านและเจาะเป็น 

ทางเข้าคูหาทางด้านหน้า กรอบซุ้มประกอบด้วยนาคสะดุ้ง ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ เหนือขึ้นไป 

เป็นชั้นหน้ากระดานเพิ่มมุมไม้สิบสอง ซ้อนลดหลั่นจ�านวน ๕ ฐาน รองรับส่วนองค์ปรางค์ทรงฝักข้าวโพด 

และประดับนภศูลบนยอดสุด

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาสุด บุตรีพระยาสุรินทรราชเสนี (จั่น สุกุมลจันทร์)  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด
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เจ้าจอมมารดาสุด

เจ้าจอมมารดาสุด

เกิดวัน ๒ 
๗
ฯ

 ๔ ค�่าปีชวดจัตวาศกจุลศักราช ๑๒๑๔ หรือวันที่ ๑๔  

กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๗๑ พระพุทธศักราช ๒๓๙๕  

อสัญกรรม วัน ๕ 
ฯ
๖

 ๘ ค�่าปีชวดจัตวาศกจุลศักราช ๑๒๗๔  

วันท่ี ๔ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ พระพุทธศักราช ๒๔๕๕

พระราชทานเพลิงเมรุท้องสนามวัน ๑ 
ฯ
๒

 ๔ ค�่า  

ปีชวดจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๗๔  

หรือวันท่ี ๒๓ มินาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑

พระพุทธศักราช ๒๔๕๕
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

ประสูตร์

ณวันพุธเดือน ๘ ปฐมาษาฒ ขึ้น ๗ ค�่า ปีวอก

ตรงกับวันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕

สิ้นพระชนม์ ในรัชกาลที่ ๗

ณวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙

พระชนมายุ ๕๕ ปี

ในเจ้าจอมมารดาสุด รัชกาลที่ ๕
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อนุสาวรีย์น้ีก่อด้วยอิฐฉาบปูนทาสีขาว รูปแบบของอนุสาวรีย์เป็นการผสมผสานระหว่าง 

สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก โดยท�าเป็นซุ้มมีฐานสูงเว้าเป็นเหลี่ยม มีเสากลมขนาบทั้งสองข้าง  

ลักษณะของหัวเสาเป็นรูปลูกบาศก์คล้ายกับหัวเสาของสถาปัตยกรรมสมัย Romanesque นอกจากน้ี 

ตกแต่งหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้ประดิษฐ์อย่างงดงาม ส่วนซุ้มประตูมีลักษณะคล้ายกับ 

ซุ้มประตูของจีน เหนือซุ้มตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปวงกลมซ้อนกันสองวงตรงมุมซ้ายและขวา  

ส่วนบนมีกรอบโค้งประดับลายดอกไม้ประดิษฐ์ ส่วนของหลังคารูปโดมด้านหน้าถูกผ่าให้เห็นแต่เฉพาะ 

ลวดลายที่ท�าเลียนแบบหลังคากระเบื้องลอนแบบจีน เครื่องบนหลังคาประดับด้วยช่อดอกไม้สามจุดคือ  

ด้านซ้ายและขวาเหนือหัวเสาและบนยอดโดม ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย และ 

บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาแสง บุตรีพระยาไชยวิชิต (ช่วง กัลยาณมิตร) พระสรีรางคารพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ  

ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแสง
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เจ้าจอมมารดาแสง

เจ้าจอมมารดาแสง

บุตรีพระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรามหาปเทศาธิบดี (ช่วง)

เกิดณวัน ๖ 
๑๔
ฯ

 ๑๒ ค�่าปีขานฉอศกจุลศักราช ๑๒๑๖

ถึงอสัญกรรม

ณวัน ๓ 
๘
ฯ

 ๒ ค�่าปีจอสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๖๐

ตรงกับวันท่ี ๒๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก
๓๑

 ๑๑๗

พระราชทานเพลิง

ท่ีเมรุวัดเทพศิรินธราวาศ

วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๓๒

 ๑๑๘

ได้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ในที่นี้

ณวันศุกร ท่ี ๒๒ ธันวาคมรัตนโกสินทรศก
๓๔

 ๑๒๔
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี

พระเจ้าพี่นางเธอ

พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี

พระราชธิดาที่ ๑๘

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๕

และท่ี ๓ ในเจ้าจอมมารดาแสง

ประสูติณวัน ๓ 
ฯ
๔

 ๑ ค�่า ปีชวด ตรงกับวันท่ี ๕

ธันวาคม พ,ศ, ๒๔๑๙ สิ้นพระชนม์ในรัชชกาลที่ ๖

วันท่ี ๓๐ กันยายน ปีฉลู พ,ศ, ๒๔๕๖ พระราชทาน

เพลิงณพระเมรุวัดราชาธิวาส เมื่อวันที่ ๒๘

พฤษภาคม พ,ศ, ๒๔๕๗ เชิญพระอังคารมาประดิษฐาน

บัญจุไว้ ณ พระอนุสาวรีย์สุสานหลวง วัดราชบพิธนี้

แต่วันท่ี ๗ ตุลาคม พ,ศ, ๒๔๕๗
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ

พระเจ้าพี่นางเธอ

พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมา

พระราชธิดาที่ ๒๓

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๕

และท่ี ๔ ในเจ้าจอมมารดาแสง

ประสูติณวัน ๒ 
๔
ฯ

 ๕ ค�่า ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๓๑

ธันวาคม พ,ศ, ๒๔๒๑ สิ้นพระชนม์ในรัชชกาลที่ ๖

วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ปีมะโรง พ,ศ, ๒๔๕๙ พระราชทาน

เพลิงณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ เมื่อวันที่ ๑๐

เมษายน พ,ศ, ๒๔๖๓ เชิญพระอังคารมาประดิษฐาน

บัญจุไว้ ณ พระอนุสาวรีย์สุสานหลวง วัดราชบพิธนี้

แต่วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ,ศ, ๒๔๖๔
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน

ลักษณะเป็นอาคารแบบไทยประยุกต์ก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ส่วนฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ 

เป็นฐานสิงห์รองรับฐานบัวคว�่าบัวหงาย มีบันไดทางข้ึนด้านทิศตะวันตก ตัวอาคารสร้างให้มีรูปแบบ 

คล้ายกับศาลาขนาดย่อมในผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีมุขสั้นยื่นออกมาด้านข้างท้ัง ๒ ด้าน ท�าให้ตัวอาคาร 

เป็นทรงจตุรมุข เสาอาคารมีลักษณะเป็นเสาเหลี่ยม โดยเสาส่วนล่างจะผายออกเล็กน้อยประดับด้วย 

ลายกาบล่างที่มุมเสา เช่นเดียวกับเสาส่วนบนที่ผายออกและมีการประดับลายกาบบนที่มุม ทางเข้าด้าน 

ทิศตะวันตกท�าซุ้มสาหร่ายรวงผึ้งปูนปั้นออกแบบให้เป็นรูปกรอบหน้านาง อันแสดงถึงฐานันดรเจ้าของ 

อนุสาวรีย์แห่งนี้ว่าเป็นสตรีสูงศักดิ์ มีประตูเหล็กดัดทาสีขาวกั้นพื้นท่ีภายในอาคาร ขณะท่ีผนังสกัดหลัง 

ท�าเป็นผนังทึบ ส่วนมุขด้านข้างเจาะเป็นช่องหน้าต่างโปร่งกั้นด้วยลูกกรงเหล็กดัดสีขาว กรอบหน้าต่าง 

ป้ันเป็นซุม้หน้าบนัแบบไทยประยกุต์ ชัน้หลงัคาเคร่ืองบนสร้างเลยีนแบบอาคารเครือ่งไม้ ช้ันหน้ากระดาน 

รองรับส่วนของหลงัคาประดบัด้วยลายดอกประจ�ายาม บริเวณหน้าบันป้ันเป็นลายหน้ากาล ซึง่มลีายกระจงั 

ประดับอยู่ทางด้านล่าง กรอบหน้าบันเป็นเครื่องล�ายองแบบประยุกต์ คือ ออกแบบช่อฟ้าเป็นลายก้าน 

ต่อดอก ส่วนหางหงส์ท�าเป็นรูปมกรคายนาค หลังคามีการเซาะร่องปูนเลียนแบบลายลอนของกระเบื้อง  

รวมทั้งมีการปั้นลายกระจังประดับที่ส่วนชายคาในต�าแหน่งของกระเบื้องเชิงชาย

ภายในบรรจสุรีรางคารเจ้าจอมมารดาเรอืน บตุรพีระยาสนุทรบรุศีรพีชิยัสงคราม (สว่าง สนุทรศารทลู)  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ ปรากฏความตามจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาเรือน

เจ้าจอมมารดาเรือน

ใน

รัชกาลที่ ๕
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์

ประสูตร ๒๔๒๔ สิ้นพระชนม์ ๒๔๗๙
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ลักษณะส่วนฐาน ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ยกเก็จ เก็จด้านหน้ายื่นยาวออกมาเป็นทางเดินและมีบันได 

ทางขึ้น เรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จ ประดับซุ้มจระน�าทางด้านหน้าและเจาะเป็นห้อง ภายใน 

บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดามรกฎ บุตรีเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง (เพ็ง เพ็ญกุล) พระสรีรางคาร 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม  

พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลเพ็ญพัฒน์ ส่วนยอดประกอบด้วยฐานหน้ากระดานซ้อนลดหลั่นกัน ๔ ช้ัน  

ย่อมุมไม้สิบสอง  จ�านวน ๓ ฐาน ประดับกระจังขนาดเล็ก  รองรับปรางค์ทรงฝักข้าวโพด  ขนาบ 

ปรางค์ประธานทั้งสองข้างด้วยปรางค์ขนาดย่อมลงมา และเหนือสุดประดับด้วยนภศูล 

ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ

399



เจ้าจอมมารดามรกฎ

เจ้าจอมมารดา มรกฎ

เกิดวัน ๖ 
ฯ

๑๑
  ๘ ค�่าปีเถาะสัพศกจุลศักราช ๑๒๑๗

ตรงกับวันท่ี ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร

   ศก ๗๔ พระพุทธศักราช ๒๓๙๘

          อสัญกรรมวัน ๔ 
๑๐
ฯ

 ๘ ค�่าปีเถาะสัปตศกจุลศักราช ๑๒๗๗

   ตรงกับวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๔

   พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

              พระราชทานเพลิงวัน ๖ 
ฯ

๑๓
 ๕ ค�่าปีวอกโทศกจุลศักราช ๑๒๘๒

   ตรงกับวันท่ี ๑๖ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๙

   พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี

พระเจ้าพี่นางเธอ

พระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารี

ประสูติ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พศ ๒๔๑๕

สิ้นพระชนม์ วันท่ี ๓๑ พฤศภ พศ๒๔๗๓

ได้บรรจุพระสรีรางคาร

ไว้ณท่ีนี้เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษ พศ ๒๔๗๖
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

      ประสูตรวัน ๔ 
๑
ฯ

  ๑๐ ค�่าปีมะเมียจัตวาศกจุลศักราช ๑๒๔๔

ตรงกับวันท่ี ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๑

พระพุทธศักราช ๒๔๒๕

      ส้ินพระชนม์วัน ๕ 
ฯ

๑๓
 ๑๑ ค�่าปีระกาจุลศักราช ๑๒๗๓

ตรงกับวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๘

พระพุทธศักราช ๒๔๕๒

      พระราชทานเพลิง เมรุท้องสนามหลวงวัน ๑ 
ฯ
๒

 ๔ ค�่า

ปีชวดจัตวาศกจุลศักราช (จารึกเลือน)  ตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม

(จารึกเลือน)
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ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร

ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร

(หม่อมเจ้าหญิงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม)

ประสูติ ๑๐ กันยายน ๒๔๔๘

สิ้นชีพ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗

หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์

หม่อมเจ้า เผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์

ประสูตร วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๔๙

สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๓

ได้บรรจุพระสริรางคารไว้ ณ ที่นี้

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓

หม่อมราชวงศ์พัฒน์มหินทร์ เพ็ญพัฒน์

ทัง้นี ้ราชสกลุเพญ็พฒัน์ได้บรรจสุรรีางคาร หม่อมราชวงศ์

พัฒน์มหินทร์ เพ็ญพัฒน์ ณ อนุสาวรีย์นี้ด้วย แต่ไม่มีจารึกปิด 

สรีรางคาร
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อนสุาวรย์ีตัง้อยู่บนฐานบวัเตีย้ ๆ ในผงัสีเ่หลีย่มจัตรุสั มบีนัไดทางขึน้ตรงด้านหน้า รองรับอนสุาวรีย์ 

ที่มีส่วนฐานเป็นฐานสิงห์สามฐานยกเก็จไม้สิบสอง ท้องไม้คาดประดับลูกแก้วอกไก่ เหนือข้ึนไปเป็น 

ซุ้มจระน�าโปร่งจ�านวน ๓ ซุ้ม ย่อมุมไม้สิบสอง มุมมีขนาดเล็ก ภายในซุ้มจระน�าประดิษฐานพระพุทธรูป 

ส่วนยอดเป็นปรางค์ทรงฝักข้าวโพด และขนาบข้างด้วยปรางค์ขนาดย่อมลงมา ช้ันรัดประคดปรากฏ 

เพียง ๒ ชั้น จึงท�าให้กลีบขนุนและบันแถลงยืดสูงกว่าปกติ เหนือขึ้นไปเป็นบัวคลุ่มและนภศูลตามล�าดับ

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาชุ่ม บุตรีพระมงคลรัตน์ราชมนตรี (ช่วง ไกรฤกษ์)  

พระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

สุจิตราภรณี ปรากฏความตามจารึก ดังนี้

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม
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เจ้าจอมมารดาชุ่ม

เจ้าจอมมารดาชุ่ม

เกิดวัน ๑ 
๑๔
ฯ

 ๑๐ ค�่าปีมะเสงเอกศกจุลศักราช ๑๒๓๑ ตรงกับวันที่ ๑๙ กันยายน 

รัตนโกสินทรศก ๘๘ พระพุทธศักราช ๒๔๐๒ อสัญกรรมวัน ๕ 
ฯ

๑๑
 ๗ ค�่าปีกุญตรีศก 

จุลศักราช ๑๒๗๓ ตรงกับวันท่ี ๒๒ มิถุนายนรัตนโกสินทรศก ๑๓๐ พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ 

พระราชทานเพลิงเมรุท้องสนาม ๑ 
ฯ
๒

 ๔ ค�่าปีชวดจัตวาศก

จุลศักราช ๑๒๗๔ ตรงกับวัน ๒๓ มินาคมรัตนโกสินทรศก ๑๓๑ 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๕
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

ประสูติ วันที่ ๒๑ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๓๒ ตรงกับวัน ๑ 
ฯ
๖

 ๕ ค�่า ปีฉลู เอกศก

ส้ินพระชนม์ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๐๑ ตรงกับวัน ๑ 
๓
ฯ

 ๕ ค�่า ปีระกา นพศก

พระราชทานเพลิงวันท่ี ๕ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๐๑ ตรงกับวัน ๑ 
ฯ
๔

 ๘ ปีจอ สัมฤทธิศก
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี

พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี

ประสุตร์วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ ตรงกับวัน ๖ ฯ๑๓ ๒ ค�่าปีขาน 

โทศกจุลศักราช ๑๒๕๒ เวลา ๑๐ ทุ่ม ๕๐ นาที ส้ินพระชนม์วัน ๗ ฯ๖ ๑๑ ค�่า ปีมะเมีย

จุลศักราช ๑๒๘๑ ตรงกับวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ เวลาเที่ยง ๑๕ นาที

พระราชทานเพลิงวัน ๗ 
ฯ
๗

 ๕ ค�่าปีวอกเอกศกจุลศักราช ๑๒๘๑

ตรงกับวันที่ ๑๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
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อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม

อนุสาวรีย์แห่งน้ีมีรูปแบบที่แปลกไปจากอนุสาวรีย์อื่น ๆ ภายในสุสานหลวง เนื่องจากมีการ 

ก่อส่วนเรือนของธาตุด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ให้มีลักษณะคล้ายกับเขามอ ส่วนห้องคูหาที่ใช้บรรจ ุ

พระอัฐินั้นเจาะเป็นถ�้าเข้าไปด้านในเขามอ มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมไม่มียอด เสาของซุ้มรองรับ 

ด้วยฐานบัวคว�า่ประดับลายกลีบบัวปูนปั้นและลายกรวยเชิงในกรอบลายหยักฟันปลา หัวเสาประดับลาย 

เฟื่องอุบะลักษณะเดียวกับลายกรวยเชิงปูนปั้นและมีชั้นบัวหงายประดับลายกลีบบัวปูนปั้น ภายในซุ้ม 

มีบานประตูสีขาวสองบาน ที่บานประตูทั้งสองมีแผ่นจารึกพระคาถาภาษาบาลีทาสีทองติดผนึกเอาไว้  

ดังนี้

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา

เตส� เหตุ� ตถาคโต(อาห)

เตสญ ฺจ โย นิโรโธ

เอว�วาที มหาสมโณ ฯ

สพฺเพ ส�ขารา อนิจฺจาติ

ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ

สพฺเพ ส�ขารา ทุกฺขาติ

ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ

ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ

เหนือแผ่นจารึกฉลุลายบานประตูเป็นช่องแสงเป็นรูปคล้ายดวงดาวแปดแฉก ที่ด้านบนของเขามอ 

มีสถูปสีขาวทรงลังกาแบบอยุธยาในผังกลม ฐานสถูปท�าเป็นหน้ากระดานมีฐานบัวคว�่าบัวหงายรองรับ 

มาลัยเถาสามชั้น มีบัวปากระฆังและองค์ระฆังตามล�าดับ เหนือองค์ระฆังเป็นส่วนของบัลลังก์ เสาหาน  

ก้านฉัตร ปล้องไฉน ปลียอด และท�าเม็ดน�้าค้างทรงกลมไว้ส่วนที่ยอดด้านบนสุด
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ภายในบรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมารดาอ่วม บุตรีพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร)  

และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลกิติยากร  

มีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระบิดาและพระมารดาใน 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ, หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาใน 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ รวมท้ัง คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นต้น ปรากฏข้อความจารึก ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาอ่วม

เจ้าจอมมารดาอ่วม

เกิด วันพฤหัศบดีที่ ๑๐ เมษายน

พศ ๒๓๙๙ ถึงอนิจกรรม

วันท่ี ๒๖ เมษายน พศ ๒๔๓๔

เปนเจ้าจอมมารดาพระเจ้าพี่ยา

เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ๒๙

พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากร

วรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ

สุรเชษฐาธิราชกิตติยากร วรลักษณสุน

ทรวิรวิจิตร สรรพรัชดาธิกิโกศล วมล

วิมลรัตนมหาโกษาธิบดิธีรคุโณฬาร

ศุภสมาจารสารสมบัดิ มัทวเมตตา

ธยาศัย ไตรศรีรัตนสรณาอดมศักดิ์บพิตร

เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระประสูติณวันจันทร์ที่ ๘

มิถุนายน พ ศ ๒๔๑๗

สิ้นพระชนม์ณวันจันทร์ที่ ๒๗

เมษายน พ ศ ๒๔๗๔
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หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

หม่อมเจ้าหญิง

อับษรสมาน กิติยากร

พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนารถ

ประสูติ ๒๑ ตุล ๒๔๒๐

สิ้นพระชนม์ ๔ พฤษภ ๕๒
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หม่อมเจ้าเกียรติก�าจร กิติยากร

หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส กิติยากร  
ในหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร

หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาศ

ธิดากรมหลวงราชบุรีดิเรก 

ฤทธิ์

ชายาในหม่อมเจ้าอมรสมาน

ลักษณ

ประสูตรวันที่ ๑๑ กุมภาพันธุ์ พ,ศ, ๒๔๔๗

สิ้นชีพวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ,ศ, ๒๔๗๕

หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร

ม.จ. อมรสมานลักษณ์ กิติยากร ต.จ.

ประสูติ 17 ม.ค. 2439

ชีพิตักษัย 14 ส.ค. 2511

หม่อมเจ้าเกียรติก�าจร ประสูติ

วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ,ศ, ๒๔๓๘

สิ้นชิพิตัดษัย วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๔๔๔ เปนพระโอรสองค์

ใหญ่ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ

จันทบุรีนฤนารถกับหม่อมเจ้าหญิง

อับษรสมาน
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พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

พระสริรางคาร

พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

(หม่อมเจ้านักขัตรมงคล)

พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

และหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

ประสูติ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐

สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

หม่อมหลวงบัว กิติยากร 
ในพระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ

หม่อมหลวงบัว กิติยากร

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๑

ชาตะ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๒

พิราลัย ๑๙ กันยายน ๒๕๔๒
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หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

ท.จ.ว.

ประสูติ ๕ ธันวาคม ๒๔๔๑

ถึงชีพิตักษัย ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

หม่อมเจ้ามาโนชมานพ กิติยากร

หม่อมเจ้ามาโนชมานพ

ประสูติ์วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๒ 

สิ้นชีพตักษัยวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนารถ กับหม่อม

เจ้าหญิงอับษรสมาน
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หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร  

หม่อมราชวงศ์เกียรติคุณ กิติยากร และ  

หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร

หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร

ประสูติ ๑๕ มีนาคม ๒๔๔๓ 

ส้ินชีพพิตักษัย ๒๘ มกราคม ๒๕๑๐

หม่อมราชวงศ์ เกียรติคุณ กิติยากร

ชาตะ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๗๘

มรณะ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หม่อมราชวงศ์ สฤษดิคุณ กิติยากร

ชาตะ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๘๐

มรณะ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

บรรจุจันทร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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หม่อมเจ้าพัฒน์คณนา ไชยันต์

ม.จ. หญิงพัฒนคณนา ไชยันต์

ท. จ. ว.

ประสูติ 30 ก.ย. 2446 

สิ้นพระชนม์ 29 พ.ค. 2509

หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล

หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล

ประสูติ ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๗

สิ้นชีพ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕

หม่อมเจ้าพิบูลย์เบ็ญจางค์ กิติยากร

หม่อมเจ้าหญิงพิบูลย์เบญจางค์ กิติยากร

ต.จ.

ประสูติ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕ 

ถึงชีพิตักษัย วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
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ม.จ. หญิงชมชิต กิติยากร

(ในกรมพระจันทรบุรีนฤนารถ)

ประสูติ ๑๖ ธ.ค. ๒๔๔๘

ส้ินพระชน ๒๒ ม.ค. ๒๔๙๑

ท่านหญิงจิตรบรรจง ลดาวัลย์

จิตรบรรจง

เกิด ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘

ส้ินชีพ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร

หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร

ประสูติ 15 กันยายน 2448

ถึงชีพิตักษัย 1 ตุลาคม 2531

หม่อมเจ้าหญิงชมชิต 

กิติยากร

ประสูติ์ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑

พระธิดา กรมพระจันทบุรี นฤนารถ

หม่อมเจ้าชมชิต กิติยากร
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หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ กิติยากร

หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์

ประสูตร์ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ 

สิ้นชีพตักษัยวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๔๖๗

พระโอรถในพระเจ้าพี่ยาเธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนารถ

หม่อมเจ้าสรัทจันทร กิติยากร

หม่อมเจ้าสรัทจันทร ประสูติวันที่ 

๒๖ ธันวาคม พศ, ๒๔๕๑ สิ้นชีพิ

ตักษัยวันท่ี ๓๐ กันยายน พ,ศ, 

๒๔๖๖ เปนพระธิดาในพระเจ้าพี่

ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ 

กับหม่อมเจ้าหญิงอับษรสมาน

หม่อมเจ้าทรงอับษร รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าหญิง ทรงอับษร รพีพัฒน์ ท.จ.ว.

ประสูติ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๕๑

ถึงชีพิตักษัย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑
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หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร

หม่อมเจ้าหญิงกิตติมตี กิติยากร

ประสูติ ๓ พ.ค. ๒๔๕๗

ส้ินชีพตักษัย ๒๗ ม.ค. ๒๕๒๕

หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร

หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร

ประสูติ ๔ มีนาคม ๒๔๕๘

ส้ินชีพิตักษัย ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓

หม่อมเจ้าพุฒ กิติยากร

หม่อมเจ้าชายพุฒ

ประสูติ์วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓

สิ้นชีพตักษัยวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔

พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนารถ  กับหม่อม

เจ้าหญิงอับษรสมาน
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หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร

หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร

ประสูติ ๒๐ เมษายน ๒๔๕๖

ถึงชีพิตักษัย ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

หม่อมเจ้าจีรีนันท์ กิติยากร

หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร

ประสูติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๗

ถึงชีพิตักษัย วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖

หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร

หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร

ประสูติ ปีจอ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๓

ถึงชีพิตักษัย ปีเถาะ วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๙
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หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร

หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

ชาตะ วันอาทิตย์ ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๓

อสัญกรรม วันพุธท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗

หม่อมราชวงศ์เสาวนิต กิติยากร

ม.ร.ว. เสาวนิต กิติยากร

ชาตะ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

มรณะ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร และ  
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร

หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร

ประสูติ ๑ มกราคม ๒๔๕๖

ส้ินชีพิตักษัย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓

หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร

ประสูติ ๖ ธันวาคม ๒๔๖๖

ส้ินชีพิตักษัย ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

431



คุณพุ่ม เจนเซน

คุณพุ่ม เจนเซน

โอรสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชาตะ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

มรณะ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระอัษฐิ

ท่ีกรมพระจันทบุรีทรงเก็บไว้

เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

นอกจากนี้ ยังมีช่องบรรจุพระอัฐิท่ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงรักษาไว้ 

ทั้งสิ้น ๓ ช่อง มีข้อความเหมือนกัน ดังนี้
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์๓๐

พระเจ้าลูกยาเธอ

พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตร วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก
๒๔

 ๑๑๐

สิ้นพระชนม์

วันอาทิตย์ท่ี ๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก
๓๓

 ๑๑๙

พระราชทานเพลิงท่ีพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ

วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก
๓๓

 ๑๑๙

ได้เชิญพระอังคารมาบรรจุไว้ในที่น้ี

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

อนึ่ง พบหลักฐานว่า คราวบรรจุพระราชสรีรางคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารนั้น ได้บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า 

สมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธ�ารงฤทธิ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ,  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์ และสรีรางคารเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร, 

เจ้าจอมมารดาพร้อม และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๒  

พบส�าเนาค�าจารึกปิดช ่องบรรจุในเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต ่ไม ่พบจารึกของ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าอนุสรสิริประสาธน์ และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร  

จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าพระสรีรางคารและสรีรางคารบรรจุอยู่ที่ใด  สันนิษฐานว่าคงบรรจุที่ 

พระอนุสาวรีย์แห่งเดียวกับพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ด้วยเป็น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอร่วมเจ้าจอมมารดา เพื่อประมวลจารึก ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ให้สมบูรณ์ จึงขอคัดส�าเนาค�าจารึกตามเอกสารที่พบ ดังนี้
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เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร๓๑

เจ้าจอมมารดาเกสร

บุตรีหม่อมเจ้าสวาดิ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

เกิดวัน ๗ 
๑๔

ฯ
 ๑๑ ค�่าปีมเมียโทศก

๓
  จุลศักราช ๑๒๓๒

ถึงอสัญกรรม

วันศุกรท่ี ๑๗ มีนาคม รัตนโกสินทรศก
๓๑

 ๑๑๗

พระราชทานเพลิงท่ีเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ

วันอาทิตยท่ี ๔ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๓๒

 ๑๑๘

ได้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ท่ีนี้

วันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก
๔๑

 ๑๒๗
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การบูรณะและการดูแลรักษาสุสานหลวง

ด้วยสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นอนุสรณีย์แห่งพระราชวงศ์และสมาชิก

ราชสกุลผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีสมาชิกราชสกุล และ 

พระทายาทบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชวงศ์และสมาชิกราชสกุลผู้ล่วงลับอยู่เนืองนิตย์ สมัยที่

พระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระชนม์จะเสด็จ

มาทรงบ�าเพ็ญพระกุศลส่วนพระองค์และทรงชักชวนพระประยูรญาติร่วมการบ�าเพ็ญกุศลด้วย 

สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่๗ ผูเ้ป็นพระราชสณุสิาในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงคุ้นเคยกับสมาชิกจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ กับทั้งสมเด็จ

พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จพระราชด�าเนินและเสด็จมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลและ 

พระกุศลเป็นการส่วนพระองค์อยู่หลายครา

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช 

เป็นภิกษุ ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาถวายสักการะพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง 

ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และทรงพระด�าเนินมาแผ่พระราชกุศลถวายสมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ รังษีวัฒนา สุสานหลวง เมื่อวันที่ ๓๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙๓๒

ทั้งนี้ พระราชวงศ์และสมาชิกราชสกุลรับการดูแลรักษาสุสานหลวงไว้เป็นภาระหน้าที่ 

อันแสดงถึงกตัญญูกตเวทิตาคุณไว้เป็นส่วนหนึ่งของทักษิณานุประทานด้วย

เดมิเมือ่จะต้องซ่อมสสุาน สมาชกิจฬุาลงกรณราชสนัตตวิงศ์ต้องทรงเรีย่ไรเงนิจากเจ้าของ

หรือทายาทของแต่ละอนุสาวรีย์ที่ช�ารุด เพื่อซ่อมแซมเป็นครั้ง ๆ  และเป็นราย ๆ  ไป ภายหลัง 

มีผู้บริจาคเจาะจงเพื่อซ่อมสุสานโดยเฉพาะ จึงเปิดบัญชี ทุนสุสานหลวงวัดราชบพิธ ฯ เป็นเงิน 

กองกลางส�าหรับกิจการนั้น ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร พระราชทานเงินจากพระคลังข้างที่ เพื่อซ่อมแซมสุสานหลวง จ�านวน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้จัดให้มีการซ่อมสุสานหลวง พนักงานรักษาความปลอดภัย และมี 

เจ้าหน้าท่ีจากส�านักพระราชวังมาดูแลความเรียบร้อย ดังนั้น จึงได้ปิดบัญชีทุนดังกล่าวเมื่อวันที่  

๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วน�าไปสมทบทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน๓๓ ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น 

ทรงเป็นประมุขแห่งพระราชวงศ์และทรงเป็นสมาชิกจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ทรงเปี่ยมด้วย

พระกตญัญตุาธรรมต่อพระราชบพุการีและพระมหากรณุาต่อพระประยรูญาตผิูล่้วงลบั ตลอดจน 

ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่ในการอันทรงไว้ซึง่พระเกยีรตแิห่งสมาชกิพระราชวงศ์ ท�าให้สสุานหลวง 
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามคงความเป็นรมณียสถาน และแสดงถึงเกียรติแห่งจุฬาลงกรณราช

สันตติวงศ์สืบมา

อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

ในพระฐานะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้มีพระชนมายุสูงสุดแห่งจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์อยู่นานปี  

บรรดาพระราชนดัดาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จึงกราบทูลเชิญสมเดจ็พระเจ้า

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงร่วมพบปะสังสรรค์ประจ�า

ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนพฤษภาคม และธันวาคม ซึ่งตรงกับพระราชพิธีฉัตรมงคล

ในรัชกาลที่ ๙ และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๙ นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้า 

พีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ ได้เสดจ็มาทรงบ�าเพญ็เป็นประธาน 

ในการทรงบ�าเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทุกวันที่ ๒๐ กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

ในรชักาลที ่๕ และรัชกาลที่ ๘ ทัง้นี้ จะทรงพระด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทอดผ้าสดับปกรณ์

ทรงพระอุทิศถวายและพระราชทานพระประยูรญาติตามอนุสาวรีย์ต่าง ๆ  ในสุสานหลวงด้วย 

ส่วนของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้บูรณะและบ�ารุงรักษาสุสานหลวงมาโดยล�าดับ 

กล่าวคือ ยุคพระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) ครองวัด ได้สร้างศาลา ๕ รอบไว้ในบริเวณสุสาน  

เพือ่เป็นทีพ่กัพนกังานรกัษาความสะอาดในบรเิวณสสุาน ให้ขดุบ่อน�า้ในบรเิวณสสุานมฝีาเปิดปิด 

ได้สะดวก รวม ๑๐ บ่อ ส�าหรับเป็นแหล่งน�้าในวัด ซ่อมอนุสาวรีย์รังษีวัฒนา และเสาวภา

ประดิษฐาน ซ่อมบานประตูเข้าสุสาน ท�าซุ้มต้นไม้คร่อมถนนบางสายในสุสาน๓๔ 

ยคุสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงครองวดั โปรดให้ 

ปรับปรุงสุสานหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ โดยท�าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สายในสุสาน

หลวง ซ่อมทางเท้าและบวัทางเท้า ซ่อมประตเูหลก็ใหญ่ในสุสานหลวง ซ่อมและตดิไฟฟ้าใช้ประจ�า

ในสุสาน๓๕ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเองก็ได้จัดการให้มี “นิธิบ�ารุงสุสานวัดราชบพิธ”๓๖ โดยตั้ง 

เป็นทุนเก็บดอกผลใช้จ่ายเป็นค่ารักษาความสะอาดบริเวณสุสานหลวง เริ่มจากพระประยูรญาติ  

มหาดเล็ก และข้าหลวงในหม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตรตั้งทุนประเดิม จากนั้นจึงมีผู้ตั้งทุน 

ในนิธินี้ เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมืน่นครสวรรค์ศกัดพินิติ  ทรงร่วมกบัหม่อมราชวงศ์พนัธุทิ์พย์  บรพิตัร  

ตั้งทุน “นภาพร” อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

มหาดเลก็ และข้าหลวงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นครสวรรค์ศกัดพินิติ ต้ังทนุ “จมุภฏพงษ์ 

บริพัตร”
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หม่อมเจ้าวิสาขะ ยุคล ทรงตั้งทุน “วิสาขะ ยุคล”

หม่อมเจ้าปิยะรงัสติ รงัสติ ทรงตัง้ทนุ “ปิยะรงัสติ รงัสติ” อุทิศถวายเป็นพระกศุลแด่สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

และยังมีทุนในพระนามพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ได้แก่ ทุน “ศิริรัตนบุษบง” ตามพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง และ 

ทุน “พล.ท. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ - หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา”

ปัจจุบันยังมีพระราชวงศ์ พระทายาท พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร มหาดเล็ก ข้าหลวง 

ตลอดจนทายาทของข้าราชบริพาร มหาดเล็ก ข้าหลวง องค์กรที่เกี่ยวเนื่อง และผู้จงรักภักดี  

มาบ�าเพ็ญพระกุศลและบ�าเพ็ญกุศลอุทิศตลอดจนวางพวงมาลาถวายแด่พระองค์ผู้มีพระสรีระ

บรรจุ ณ สุสานหลวงแห่งนี้ ตามวารโอกาสต่าง ๆ  อยู่เป็นประจ�าในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

วันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันเกิด และในวันคล้ายวันสวรรคต สิ้นพระชนม์ ถึงแก่อสัญกรรม 

ถึงแก่อนิจกรรม หรือถึงแก่กรรม เช่น วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี (ณ สุนันทานุสาวรีย์) วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ ตุลาคมของทุกปี (ณ รังษีวัฒนา) วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๗ กรกฎาคมของทุกปี  

(ณ เสาวภาประดิษฐาน) วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ มกราคมของทุกปี (ณ รังษีวัฒนา) วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี (ณ วิหารน้อย)  

วันคล้ายวันเกิด คุณพุ ่ม เจนเซน พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ๑๖ สิงหาคมของทุกปี รวมทั้งวันคล้ายวันถึงแก่กรรม ๒๖ ธันวาคมของทุกปี  

และวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพ ๓๐ เมษายนของทุกปี (ณ อนุสรณ์ราชสกุลกิติยากร)  

เป็นต้น 
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เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงแผ่พระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

ณ รังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์        
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลอุทิศสมาชิกจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ผู้ล่วงลับ  

ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทุกวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลอุทิศสมาชิกจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ผู้ล่วงลับ  

ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทุกวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี
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พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช 

อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้บูรณะ และบ�ารุงรักษาสุสานหลวง
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ทรงบ�าเพ็ญพระกุศล  
ณ พระอุโบสถ และอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาพร้อม สุสานหลวง
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มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และข้าราชบริพาร บ�าเพ็ญกุศลถวาย 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ๒๗ กรกฎาคม ของทุกปี 
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มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และข้าราชบริพาร บ�าเพ็ญกุศลถวาย 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ๒๗ กรกฎาคม ของทุกปี 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลอุทิศคุณพุ่ม เจนเซน  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันคล้ายวันถึงแก่กรรม และวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพ
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เชิงอรรถ

 ๑. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม (ม.ป.ท.: เอส.ซี. พริ้นแอนด์แพค, ๒๕๕๓), ๒๒๙.

 ๒. วทิวสั เกตใุหม่. “การศกึษารปูแบบในการสร้างสสุานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม” 
(เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบคุคลปริญญาศลิปศาสตรบณัฑติ (โบราณคด)ี ภาควชิาโบราณคด ีคณะศลิปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๓๘ - ๓๙.

 ๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า. ประวัติวัดราชบพิธ 
(พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๒), ๑๑.

 ๔. “พระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร คร้ังที่ ๑”, ๙ กรกฎาคม ๒๔๒๗,  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

 ๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๑๔ 
(พระนคร: โรงพมิพ์มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๔๘๑. พมิพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ หม่อมใหญ่ เทวกลุ  
๑๓ มีนาคม ๒๔๘๑), ๗๘.

 ๖. เรื่องเดียวกัน

 ๗. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า. ประวตัวิดัราชบพธิ, ๑๒.

 ๘. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๑๗ 
(พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๔๘๑. พิมพ์ในงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑), ๑๒๗ - ๑๒๘.

 ๙. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า. ประวตัวิดัราชบพธิ, ๑๕.

 ๑๐. สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว 
การพิมพ์, ๒๕๓๖), ๒ - ๓.

 ๑๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า. ประวตัวิดัราชบพธิ, ๑๓.

 ๑๒. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม, ๒๒๙.

 ๑๓. “พระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร คร้ังที่ ๒”, ๑๖ ตุลาคม ๒๔๔๓,  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

 ๑๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า. ประวตัวิดัราชบพธิ, ๑๔.

 ๑๕. “การบรรจุพระอังคารที่วัดราชบพิธ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙: ๑๔. 

 ๑๖. “การบรรจุพระอังคารแลอังคารที่อนุสาวรีวัดราชบพิธ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๕,  
(๗ มีนาคม ๑๒๗): ๑๔๒๑ - ๑๔๒๒. 

 ๑๗. “การบันจุพระอังคารที่อนุสาวรีย์ณสุสานวัดราชบพิธ.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒,  
(๒ สิงหาคม ๒๔๖๘): ๑๑๓๑ - ๑๑๓๒.

 ๑๘. กรมศิลปากร,  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์,๒๕๔๑), ๗๒๙ - ๙๓๒.
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 ๑๙. กรมศิลปากร, ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓), ๘๕๑ - ๘๕๖.

 ๒๐. กรมศิลปากร, ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระ 
เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ ,๒๕๕๗), 
๘๙๔ - ๘๙๘.

 ๒๑. สถาปัตยกรรม Gothic ถือก�าเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรกที่ประเทศฝร่ังเศส ในบริเวณที่เรียกว่า  
Ile de France ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์รอบมหานคร Paris ชุมชนนี้นิยมก่อสร้างอาคารด้วยหินปูน  
เพราะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานและสามารถน�ามาแปรสภาพได้ง่าย ระหว่างปี ค.ศ. ๑๑๔๐ - ๑๑๔๔  
ได้มีการขยายและต่อเติมโถงสังฆกรรมของมหาวิหาร St. Denis โดยสถาปนิกนิรนาม ซึ่งได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสถาปัตยกรรม Gothic หลังจากนั้น เมืองต่าง ๆ ในฝรั่งเศส จึงแข่งขันกันสร้าง 
เปลี่ยนแปลง ต่อเติม วิหาร ของตนให้เป็นวิหารขนาดใหญ่แบบ Gothic ท�าให้ศิลปะ Gothic แพร่หลาย
อย่างรวดเร็วไปทั่วทั้งยุโรป เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม Gothic เน้นรูปทรงที่สูงสง่า นิยมใช้วงโค้ง 
ยอดแหลมเป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างที่ส�าคัญ นอกจากนี้ยังมีลักษณะสูงโปร่งไร้ซึ่งน�้าหนักและ 
ความสง่างามของมหาวิหาร Gothic อันเกิดจากผลพวงทางความคิดอันแยบยลของสถาปนิก ที่น�าเอา
ระบบโครงสร้างย่อยมาช่วยรับน�้าหนักทั้งภายในและภายนอกของอาคาร เช่น วงโค้งรับน�้าหนักและ 
เสาค�า้ยนัด้านนอก ตวัอย่างของมหาวหิาร Gothic อนังดงามนี ้อาท ิมหาวิหาร Notre Dame มหาวิหาร 
แห่งเมือง Reims และมหาวิหารแห่งเมือง Cologne อ้างจาก กฤษณา หงส์อุเทน. ศิลปะคริสเตียน 
ในทวีปยุโรป (กรุงเทพฯ : บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด), ๒๕๔๘, ๑๒๘ - ๑๓๔.

 ๒๒. จารึกแผ่นนี้ ใช้อักขรวิธียุคจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาส
ส�านักนายกรัถมนตรี เรื่องการปรับปรุงอักสรไทย เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ และใช้เลข
สากลแทนเลขไทย

 ๒๓. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม, ๒๗๗.

 ๒๔. Volute มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษที่ปลายทั้งสองข้างม้วนเข้าหากัน ซึ่ง Volute จะอยู ่
ที่หัวเสาของระบบ Ionic Order ของกรีก อ้างจาก กฤษณา หงส์อุเทน. ศิลปะคลาสสิก (กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง), ๒๕๔๙, ๒๗.

 ๒๕. หัวเสาระบบ Corinthian Order นิยมใช้ในสมัย Hellenistic ของกรีกและสมัยอาณาจักร
โรมนั ซึง่สลกัเสลาเป็นลวดลายคล้ายใบเหงอืกปลาหมออย่างงดงาม อ้างจาก กฤษณา หงส์อเุทน. ศลิปะ
คลาสสิก, ๒๕๔๙, ๓๐.

 ๒๖. กรมหลวงพิชิตปรีชากร. ประชุมพระนิพนธ์ กรมหลวงพิชิตปรีชากร (พระนคร: โสภณ
พิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒. พิมพ์ในงานท�าบุญฉลองอายุ หม่อมสุ่น คคณางค์ ณะอยุธยา ครบ ๗๐ ปี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒). ๑๔๙.

 ๒๗. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม, ๒๗๘.
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 ๒๘. หวัเสาระบบ Composite Order เกิดจากการน�าเอาระบบ Ionic Order และ Corinthian 
Order มาผสมผสานเข้า อ้างจาก กฤษณา หงส์อุเทน. ศิลปะคลาสสิก, ๒๕๔๙, ๑๐๖.

 ๒๙. พระนามตามพระสุพรรณบัฏ คือ “พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สุรเชษฐา
ธิราชกิตตยากร วรลักษณสุนทรวีรวิจิตร สรรพรัชดาธิกิจโกศล วิมลรัตนมหาโกษาธิบดีธีรคุโณฬาร  
ศุภสมาจารสารสมบัติ มัทวเมตตาธยาศรัย ไตรศรีรัตนสรณาคมอุดมศักดิ์บพิตร”

 ๓๐. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม, ๒๗๖.

 ๓๑. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ประมวลเอกสารจดหมายเหต ุรัชกาลที ่๕ เรือ่ง วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม, ๒๗๙.

 ๓๒. ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พระราชพิธี และพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม - พฤศจิกายน 
๒๔๙๙ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง), ๒๕๕๔, ๑๓๔.

 ๓๓. ข่าวสาร ทุน “จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์” ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๒.

 ๓๔. กรมศิลปากร. ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์  
พริน้ติง้ กรุพ๊, ๒๕๓๑. คณะกรรมการด�าเนนิงานฉลองพระชนมาย ุ๙๐ พรรษา สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดพิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จ 
พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๒ มนีาคม ๒๕๓๑), 
๑๒๑.

 ๓๕. กรมศิลปากร. ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, ๑๓๓.

 ๓๖. นิธิวัดราชบพิธ ดิถีวิสาขบูชา ปีที่ ๗๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), ๓๔๔-๓๔๕.
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พระอนุสรณ์อดีตเจ้าอาวาส



พระอนุสรณ์อดีตเจ้าอาวาส

คุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือความกตัญญูกตเวที ศิษยานุศิษย์ย่อมเผยแพร่

เกียรติคุณของบูรพาจารย์ให้เป็นที่ปรากฏสรรเสริญโดยทั่ว แม้เมื่อบูรพาจารย์ท่านนั้นล่วงลับไป 

ย่อมมีสิ่งอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเกียรติคุณน้ัน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีอนุสรณ์

แห่งอดตีเจ้าอาวาส ผูย้งัความเจรญิและความสงบร่มเยน็ให้แก่การพระศาสนา รวมถงึพระอาราม

ในปกครอง 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ได้น�าความถวายพระพร

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้าง 

พระปรางค์สงู ๑๑ ศอก ๒ องค์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๔ เพือ่เป็นพระอนสุรณ์แห่งพระวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ บริเวณทิศใต้มุมตะวันออกของเขตพุทธาวาส 

และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระอนุสรณ์ของพระองค์ไว้ล่วงหน้า บริเวณทิศใต ้

มุมตะวันตกของเขตพุทธาวาส สิ้นค่าจ้าง ๘๘๐ บาท๑ มีพระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ)  

เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง๒

พระอนุสรณ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)  สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก หล่อด้วยโลหะปิดทองเป็นพระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ตั้งอยู่ที่บริเวณ 

ซุ้มด้านตะวันออกของพระเจดีย์ ส่วนอนุสรณ์พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) และสมเด็จพระพุทธ

ปาพจนบด ี(ทองเจือ จินตฺากโร) เป็นทีบ่รรจุสรรีางคารบรเิวณซุม้ขนาดย่อมลงมาบรเิวณพระเจดีย์ 

ในที่นี้จะกล่าวถึงพระอนุสรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จ

พระพุฒาจารย์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงด�ารง

พระฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

พระอนุสาวรีย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร  
ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์

เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานน�้าหลวงสรงพระศพ  

พระราชทานโกศมณฑปทรงพระศพ๓ และมีการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ 

ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕๔ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง 

ชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ทรงสร้างพระอนุสาวรย์ีเพือ่บรรจุพระสรรีางคารพระวรวงศ์เธอ  
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พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้มุมตะวันออก 

ของเขตพุทธาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ มีการบรรจุพระสรีรางคารในปีเดียวกัน

พระอนุสาวรีย์นี้ประดับด้วยแผ่นหินอ่อนทั่วองค์ ส่วนฐานเป็นฐานบัวท้องไม้ยืดสูงคาด 

ลูกแก้วประดับสองเส้น ด้านทิศเหนือประดับจารึกพระประวัติ เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์ซ้อน 

ลดหลัน่กนั ๒ ชัน้รองรบัส่วนเรอืนธาตท่ีุประดบัซุม้จระน�าทัง้ ๔ ด้าน ภายในประดษิฐานพระพุทธรปู 

ปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ�าวันประสูติคือวันอาทิตย์ กรอบซุ้มประดับด้วยช่อฟ้า 

ใบระกา และหางหงส์ เป็นสีทอง ถัดไปคือส่วนยอดเป็นปรางค์ทรงฝักข้าวโพดประดับนภศูล 

อยู่ด้านบนสุด

ข้อความจารึกที่ด้านทิศเหนือ ปรากฏดังนี้

พระปรางศิลานี้ เปนที่บรรจุพระอังคารธาตุพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร 

สุนทรสุทธิพรต อาคาริยยศราชวรพงศ์ ด�ารงสมณคุณวิบุลยศักดิ์ อรรคปริยัติอรรถโกศล วิมลยติโยค 

นายก สาสนดิลกบพิตร ท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ฯ ซึ่งเปนเจ้าอาวาศพระองค์แรกของวัดราชบพิธนี้  

พระองค์ทรงพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้ากระจ่าง เปนหม่อมเจ้าชายใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓  

กรมหมืน่ภมิูนทรภักด ีประสตูรในรชักาลท่ี ๓ เม่ือณวันอาทติย์ที ่๒๖ กมุภาพันธ์ ปีขาล พ,ศ, ๒๓๘๕ ทรง

ผนวชเปนสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปีมะเสง พ,ศ, ๒๔๐๐ ในรัชกาลที่ ๔ เสด็จประทับอยู่

ณวัดโสมนัศวิหารจนพระชัณษาครบอุปสมบท ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปีกุญพ,ศ, ๒๔๐๖ สมเด็จ

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ เปนพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระวันรัตน์ ทับ กับพระพรหมมุนี เหมือน  

เปนพระกรรมวาจาจารย์ ได้พระนามฉายาว่า อรุโณ ทรงศึกษาพระปริยติธรรม แล้วเข้าสอบสนามหลวง

เม่ือปีชวด พ,ศ, ๒๔๐๗ ได้เปนเปรียญ ๕ ประโยค ถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะเมีย พ,ศ, ๒๔๑๓ ทรงตั้งเป็น

หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ท่ีพระราชาคณะ แล้วโปรด ฯ ให้มาเปนเจ้าอาวาศวัดราชบพิธตั้งแต ่

ทรงสร้าง มาถึงปีกุญ พ,ศ, ๒๔๓๐ ทรงสถาปนาพระยศข้ึนเปนพระองค์เจ้า แลเล่ือนสมณศักดิข้ึน 

เสมอพระพรหมมุนี ต่อนั้นมาถึงปีมะเสง พ,ศ, ๒๔๓๖ โปรด ฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์เปนเจ้าคณะ 

รองคณะธรรมยุติกา แลเมื่อปีชวด พ,ศ, ๒๔๔๓ โปรด ฯ ให้เล่ือนสมณศักดิ์อีกคร้ัง ๑ เปนสมเด็จ 

เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง เทียบที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ฯ เสด็จด�ารงต�าแหน่งนี้สนองพระเดชพระคุณ

สืบมาจนตลอดพระชนมายุ สิ้นพระชนม์เมื่อณวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ปีฉลู พ,ศ, ๒๔๔๔ มีพรรษาได้ 

๓๘ พระชนมายุ ๖๐ เสด็จครองวัดราชบพิธอยู่ ๓๒ ปี
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พระอนุสาวรีย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

มีพระบัญชาโปรดให้ซ่อมแซมพระอนุสาวรีย์แห่งนี้ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ โดยซ่อมแซม 

ตกแต่งหนิอ่อนของเดมิทีช่�ารดุ หล่อช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ด้วยโลหะใหม่ ลงรกัปิดทอง และปพูืน้ 

หินอ่อนรอบพระอนุสาวรีย์ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนส่วนพระองค์ทั้งสิ้น๕ 

พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริิวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า โปรดให้สร้างพระปรางค์ 

ส�าหรับเป็นพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ตั้งอยู่มุมด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ 

เขตพทุธาวาส เดมิเป็นหนิล้าง นบัว่าทรงสร้างล่วงหน้าไว้นานเกอืบ ๓๐ ปี ด้วยมพีระด�ารถิงึความ 

ไม่ประมาทอยูเ่ป็นนจิ ทัง้ยงัได้มลีายพระหตัถ์ปลงบรขิารเกีย่วกบัการบรรจพุระสรรีางคารไว้ด้วย ว่า

“อนุสสรณย์ี (หรอือนุสาวรย์ี ซ่ึงแปลไม่ออกว่าอะไร) ส�าหรบับญัจุองัคารอยูท่ีน่่าพระวหิาร

ซีกตวันตก ที่ส�าหรับบรรจุช่างเตรียมไว้แล้ว อยู่ที่ฐานน่ากระดานด้านทิศใต้ เป็นแต่เอาอิฐตะแคง 

กรุช่องถือปูนโบกทับไว้ ฯ ถ้าไม่ขัดข้องอย่าบัญจุท่ีน่ัน ควรเปิดพื้นศิลาด้านใดด้านหน่ึง ใกล ้

อนสุสรณีย์นัน้ และขุดชอนเข้าไปใต้น้ัน แล้วบญัจุ เพือ่ให้อฏัฐหิรือองัคารกลายเป็นปฐวธีาตุธรรมดา 

อังคารนั้นควรบัญจุลงในที่จะพึงผุกลายเป็นธาตุดิน อย่าบัญจุลงในหีบคอนกรีต แล้วยาจะไม่เป็น

ของเหมาะเลย เพราะจะอยู่ถาวรกลายเป็นธาตุดินช้าไป”๖ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสิรวัิฒน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า สิน้พระชนม์เมือ่วนัท่ี ๒๕ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ พระจลุคณศิร (วาสน์ วาสโน) ซึง่ภายหลงัคอื สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ  

(วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้จัดงานพระศพทั้งหมด ทั้งงาน 

บ�าเพ็ญกุศลพระศพ รวมถึงการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ การกุศลพระอัฐิและ 

พระสรีรางคาร๗ พระอนุสาวรีย์ซ่ึงสร้างไว้ก่อนสิ้นพระชนม์นับ ๒๐ ปี เริ่มทรุดโทรมลง จึงต้อง

ซ่อมแซมพระอนุสาวรีย์ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๑,๐๐๐ บาท๘ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทติย์ทพิอาภา ประธานคณะผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงพระศพ 

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ วันรุ่งขึ้น ได้เชิญพระอัฐิ

และผอบพระสรีรางคารกลับมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๙ และทรงบรรจุพระสรีรางคาร 

ณ พระอนุสาวรย์ี เมือ่วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ พระสงฆ์ ๗๙ รปูสดบัปกรณ์พระสรรีางคาร 

ที่พระอนุสาวรีย์๑๐ มีการฉลองโต๊ะอาหาร งิ้ว เครื่องบูชา โดยเสด็จพระราชกุศลอย่างครึกครื้น 

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเดจ็พระสงัฆราช มพีระบญัชาให้ซ่อมแซม

และประดับหินอ่อนพระอนุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ โดยกะเทาะหินล้างของเดิม
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ออกทั้งหมด ประดับใหม่ด้วยหินอ่อนทั้งองค์ให้รับกับพระอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

พระอรุณนิภาคุณากร หล่อช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และพวงดอกไม้ประดับด้วยโลหะท้ังหมด  

ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท๑๑ 

ลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบัน คือ ส่วนฐานเป็นฐานบัวท้องไม้ยืดสูงคาดลูกแก้วสองเส้น  

และมีแผ่นจารึกโลหะอยู่ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจารึกมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป ทางด้านทิศตะวันออก

และตะวันตกจารึกพระประวัติ ด้านทิศเหนือจารึกพระนามในสุพรรณบัฏ และด้านทิศใต้จารึก 

พระโอวาท ส่วนเรอืนธาตรุองรับด้วยฐานสงิหย์กเกจ็ไม้สิบสอง ซ้อนลดหลั่นกัน ๒ ฐาน ถดัไปเป็น 

เรือนธาตุประดับซุ้มจระน�า ๔ ด้าน ภายในซุ้มประดับอักษรพระนามย่อ ชส ภายใต้ฉัตร ๕ ชั้น  

ตามพระอสิรยิยศสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ประดบัพระภควัมบนฉตัร และประดิษฐานพระพทุธรปู 

ปางร�าพึง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจ�าวันประสูติคือวันศุกร์ ส่วนยอดเป็นปรางค์ทรงฝักข้าวโพด

และนภศูลตามล�าดับ

ข้อความจารึกที่ฐานทั้ง ๔ ด้าน ปรากฏดังนี้

ด้านตะวันออก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ประสูติ ณวันศุกร์ แรม ๗ ค�่า เดือนอ้าย ปีมะแม จ.ศ. ๑๒๒๑

ตรงกับวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒ เวลา ๑๔.๒๔ นาฬิกา

สิ้นพระชนม์ ณวันพุธ แรม ๓ ค�่า เดือน ๙ ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๙๙

ตรงกับวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ สุสานหลวง

วัดเทพศิรินทราวาส ณ วันอังคาร ขึ้น ๓ ค�่า เดือน ๔ ปีขาล

จ.ศ. ๑๓๐๐ ตรงกับ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑

เชิญพระอังคารบรรจุ ณ พระอนุสสรณีย์นี้ ณวันเสาร์ ข้ึน ๗ ค�่า

เดือน ๔ ปีขาล จ.ศ. ๑๓๐๐ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
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ด้านใต้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

พระเจ้าวรวงศเธอ   กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์   ขัติย 

มหาเจษฎานุพงศ อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหา 

สงฆปริณายก ตรีปิฎกกลาโกศล ภัทรผลพูลสวัสดิ 

สัทธรรมทีปกร ไทวภราดรมหาราชาภินิษกรมณาจารย์ 

ภุชงคบุราภิธานคุรุฐานิยมหาบัณฑิต สุขสิทธิหิตรรถ 

เมตตาขันตยาศรัย ศรีรัตนตรียศรณาภิรัต สยามาธิปัต์ย 

มหาสังฆปาโมกขประธานาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร

เสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง 

สิงหนาม ทรงศักดินา ๑๑๐๐๐
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พระประวัติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

พระนามเดิมหม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท เป็นหม่อมเจ้าชายใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ 

กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ หม่อมปุ่น ชมพูนุทเป็นชนนี ประสูติใน รัชกาลท่ี ๔ เมื่อวันศุกร์เดือนอ้าย 

แรม ๗ ค�่า ปีมะแม จุลศักราช ๑๒๒๑ ตรงกับวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒ เวลา ๑๔.๒๔ นาฬิกา

ทรงผนวชเป็นสามเณร เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๖ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัธยาจารย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณ

นิภาคณุากรเป็นพระบรรพชาจารย์ ได้ประทับศกึษาพระปริยตัธิรรมอยู ่ณ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ครั้งถึงปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ ทรงอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระวันรัต พุทฺธสิริ 

วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช ปุสฺสเทว วัดราชประดิษฐ์ และพระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระนามฉายาว่า สิริวฑฺฒโน ประทับ  

ณ วัดราชบพิธ ตามเดิม

ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ ทรงแปลพระปริยัติธรรม ได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค   ปีจอ พ.ศ. ๒๔๒๙ 

ทรงแปลได้อีกประโยค ๑ รวมเป็นเปรียญ ๕ ประโยค

ปีกุน พ.ศ. ๒๔๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะมี 

พระราชทินนามว่า หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต   ถึงปีมะแม พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน

สมณศักดิ์เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะผู้ใหญ่เสมอชั้นเทพ   ปีกุน พ.ศ. ๒๔๔๒ พระราชทาน

สมณศักด์ิเป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะชั้นธรรม ต�าแหน่งธรรมปาโมกข์

ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๔๔ โปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นเจ้าอาวาสครองวัดราชบพิธ แต่ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม 

สบืต่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรณุนภิาคณุากร   ถงึปีมะเมยี พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกล้า ฯ สถาปนา

พระยศเป็นพระองค์เจ้า ทรงสมณศักดิ์ต�าแหน่งพระพรหมมุนีเจ้าคณะรองหนกลาง

ถึงรัชกาลที่ ๖ ปีจอ พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์  

ทรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะใหญ่ บัญชาการหนกลาง ปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๘  

ทรงสถาปนาค�าน�าพระนามและฐานันดรศกัดิ ์เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ชนิวรสริิวฒัน์ สมเดจ็พระ

สงัฆราชเจ้า ด�ารงต�าแหน่งสกลมหาสงัฆปรณิายก ประธานาธบิดแีห่งสงฆมณฑลทัว่พระราชอาณาจกัร

สืบต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ถึงรัชกาลท่ี ๗ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงสถาปนาพระยศเป็นกรมหลวงในพระนามเดิม

พระองค์ทรงบัญชาการคณะและอ�านวยการศึกษาจนการพระศาสนาท้ังฝ่ายบริหารและ 

ฝ่ายปริยัติเจริญ ทั้งเรียบร้อยย่ิงข้ึนจนตลอดพระชนม์ ทรงประชวรพระโรคเนื่องด้วยเส้นพระโลหิต 

ในกระเพาะพระบังคนเบาพิการ ถึงท�าให้ลงพระบังคนเบาเป็นพระโลหิตเสด็จดับขันธ์ด้วยพระอาการ 

สงบยิง่ ณ ต�าหนักทีป่ระทบั (พระทีน่ัง่สตีลาภริมย์) วดัราชบพิธ ทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครองวดัราชบพิธ  

๓๗ ปี ทรงด�ารงต�าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ๑๗ ปี สิริพระชนมายุ ๗๙ พระพรรษา ๕๘

ด้านตะวันตก
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พระโอวาท
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ไม่ว่าชาวบ้านชาววัด ต่างถือก๊กถือพวก อุดหนุนแต่ก๊กหรือพวกของตัวเอง ที่จริงต่างก็เป็น

ปุถุชน ก็ต้องเป็นเช่นนั้น แต่อย่าประพฤติฉะนั้นจนถึงน่าชัง ผู้ถือเช่นนั้นเป็นผู้ใหญ่ปกครองประชุมชน

ไม่ได้เลย ตวัอย่างเช่นผู้เป็นสมภารครองพระเณรมาก แต่กถ็อืพวก พวกตวัปกครองอย่างหนึง่ ท่ีถอืว่า

ไม่ใช่ปกครองอย่างหนึ่ง ถือดังน้ีแตกสามัคคีการงานเหลวหมด ถ้าสมภารถือพระเณรในวัดมากน้อย

เท่าไร เป็นพวกของตัวท้ังหมด การงานก็ด�าเนิน ลูกวัดก็เหมือนกันไม่ควรถือพวก ปุถุชนไม่พ้นรักกัน 

ชังกัน ข้อส�าคัญต้องตั้งอยู่ในยุติธรรม ผิดก็ให้เป็นผิด ถูกก็ให้เป็นถูก อย่ากลับกันเสีย วัดเดียว 

ถือพวกถือก๊ก ไม่ชอบด้วยขนบที่ดี ถือส่วนตัวควรอยู่ กิจการวัดต้องช่วยกันท�า ร่วมมือกันท�า ในใจ 

จะเป็นอย่างไรไปบ้างก็ตาม ภายนอกควรแสดงเมตตากรุณาต่อกันเคารพนับถือต่อกัน ช่ืนบาน 

ต่อกัน วัดเป็นดีพอใช้

ท่านว่าพระพุทธเจ้า รู้ได้เองซึ่งสิ่งทั้งปวง ทั้งส่วนต้องละและเจริญ ทรงประพฤติได้สมความรู้ 

ข้อนี้น่าเชื่อแท้จริง คนอย่างพวกเราทั้งหลายก็อาจรู้ได้เอง สอนตัวเองให้ดีได้ตามสมควรแก่ปัญญา

และความปฏิบัติ เช่นคนขี้โกรธมาโกรธมาด่าว่าเรา ๆ  ไม่ชอบ นี้ก็สอนว่าเราไม่ควรเอาอย่าง คนใจดี 

เราชอบ นีก้ส็อนให้เราเอาอย่างท�าบ้าง สรปุใจความ สิง่ไรทีเ่หน็กริยิาหรือพูดหรอือะไรทีส่่อให้เหน็น�า้ใจ 

เราเห็นว่าเป็นการไม่ดี และเห็นผลเป็นตัวทุกข์แท้ เราก็อย่าเอาอย่าง ถ้าเห็นว่าดี และเห็นผล 

เป็นตัวสุข เราก็เอาอย่างท�าบ้าง เพียงเท่านี้ก็เป็นดีได้บ้าง ถ้าเห็นคนท�าสิ่งท่ีเราไม่ชอบ ให้ผลเป็นทุกข์  

แต่ตวัเราชอบท�า หรอืเหน็คนท�าสิง่ทีเ่ราชอบ ให้ผลเป็นสขุ แต่ตวัเราหาชอบท�าไม่ ดงันีก้เ็อาตวัรอดไม่ได้  

บางทีดีแต่ติเขา แต่เราก็ท�าอย่างที่เราติเขา สรรเสริญเขาว่าดีอย่างนั้น ๆ  แต่ตัวเราก็ไม่เอาอย่าง ดังนี ้

ก็ใช้ไม่ได้

ค�าของพระครูพันธศีลาจารย์ พูดกับตาปี หมอนวด (ซึ่งแกมักติว่าเด็กศิษย์วัดนั้น พระเณร 

วัดน้ันไม่ดี มักข่มเหงรังแก) ว่าแกจงดูสุนัขศีรษะเน่าหนอนกวนไชแผล นอนอยู่ที่หนึ่ง มันไม่เข้าใจว่า 

ไม่สบาย เพราะความคันแผลท่ีศีรษะมัน แต่มันเข้าใจว่าท่ีที่มันนอนไม่ดีไม่สบาย จึงลุกสลัดศีรษะของ 

มันว่ิงไปนอนที่อ่ืนอีกต่อไป ก็คันอีก มันก็เข้าใจว่าที่น้ันไม่ดีอีก ลุกสลัดศีรษะย้ายไปนอนที่อื่นอีก  

แต่มันมัวลุกวิ่งไปนอนในที่ต่าง ๆ  ไม่รู้จบ มันเข้าใจว่าที่นั้น ๆ  ไม่ดีนอนไม่สบาย หาเข้าใจว่าไม่ใช่ทาง 

ไม่ดี แผลท่ีศีรษะมันถูกหนอนไชจึงคัน นอนไม่เป็นสุขต่างหาก ฉะนั้น ถ้ารักษาแผลที่ศีรษะให้หายแล้ว  

นอนที่ไหนก็สบายทั้งนั้น ฉันใด คนประพฤติไม่ดีแล้ว อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุข ไม่ใช่คนอื่นข่มเหง  

ถ้าประพฤติดีแล้ว อยู่ท่ีไหนก็เป็นสุข ฉะนั้น

ไม่ใช่ตั้งใจเสียดสีใคร เป็นการแนะท่ัวไป เผื่อท�าได้จะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ น่าชมของนักปราชญ์

ด้านเหนือ
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
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พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

พระพุทธรูปประจ�าวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
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พระโกศทองน้อยทรงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
ณ ต�าหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าพนักงานเชิญพระลองผ่านพระอนุสาวรีย์ 
ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ขณะเชิญพระศพไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
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การตกแต่งพระอนุสาวรีย์ 
ในช่วงบ่าย มีเครื่องบูชาเซ่นไหว้แบบจีน

พระอนุสาวรีย์ในเวลากลางคืน
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อนึ่ง การบรรจุพระสรีรางคารให้กลายเป็นปถวีธาตุตามลายพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นต้นธรรมเนียมของพระเถระวัดราชบพิธ

สถิตมหาสีมารามอีกหลายรูปในยุคต่อมา ซ่ึงมีลิขิตสั่งไว้ว่าให้ฝังอังคารไว้ที่โคนพระศรีมหาโพธิ ์

ทีถู่กก�าหนดไว้เป็นเจดย์ี เช่น พระธรรมโสภณ (ฟ้ืน ปาสาทิโก) ฝังองัคารไว้ท่ีโคนต้นพระศรมีหาโพธิ์ 

หลังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พระราชรัชมงคลเมธี (เจียร เขมาจาโร) ฝังอังคารไว้ที่โคนต้น 

พระศรีมหาโพธิ์  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  แต่นั้นมา  เมื่อพระเถระมรณภาพและ 

รับพระราชทานเพลิงศพแล้ว คณะศิษยานุศิษย์ได้เชิญอังคารมาฝังไว้ที่โคนพระศรีมหาโพธิ์  

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบมา ครั้งหลังได้แก่ อังคารพระราชมงคลสุธี (ประสงค์ เขมฉนฺโท)  

บรรจุเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และอังคารพระเทพพุทธิมงคล (เฉลิม ชยุตฺตโม) บรรจุ 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พระรูปบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามยุคท่ี ๔ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี  

๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ โรงพยาบาลศิริราช ได้ประดิษฐาน

พระศพ ณ พระวหิารวดัราชบพิธสถติมหาสมีาราม มีการพระราชกศุลพระราชทานและพธีิบ�าเพญ็

กุศลถวายตามล�าดับ

ครั้นถึงการพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ๑๐๐ วันพระศพ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ  

พระวหิารวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม ภายหลงัการบ�าเพญ็พระราชกศุล เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั 

มณฑลพธิหีน้าพระอโุบสถ ทรงประกอบพิธเีททองหล่อพระรปูเหมอืนสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ  

(วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขนาด ๑ เท่าครึ่งของพระองค์จริง 

จ�านวน ๕ องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน ทรงหย่อนลงในช้อน แล้วทรง 

เทลงในเบ้า  ทรงถอืสายสตูรเททองหล่อพระรปูเหมือน  พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน 

ประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์๑๒ 
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช
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พระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช  
ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนินมาในการพระราชทานน�า้หลวงสรงพระศพ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน 
ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล ๑๐๐ วนัพระราชทานพระศพ  
และทรงเททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล ๑๐๐ วนัพระราชทานพระศพ  
และทรงเททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช  
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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พระรูปเหมือนทั้ง ๕ องค์ ได้เชิญไปประดิษฐาน ณ สถานที่อันเนื่องด้วยพระองค์ ได้แก่  

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนวัดราชบพิธ วัดแสงธรรมสุทธาราม วัดวาสนาราม และ

สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์๑๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมา ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อทรงด�ารงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ๗ วันฉลองพระอัฐิ  และบรรจ ุ

พระสรีรางคารที่พระรูปเหมือน ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๒๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี)  

วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อครั้งด�ารงค์สมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ถวายพระธรรมเทศนา จากนั้น  

ทรงพระด�าเนินไปยังแท่นที่ประดิษฐานพระรูปเหมือน ทรงเชิญพระถ�้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

วางลงในช่องที่ฐานพระรูป ทรงปิดฝาช่องบรรจุ ทรงคม ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และของส่วนพระองค์ จากนัน้พระสงฆ์ ๑๐ รปู  

สดับปกรณ์๑๔ 

เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งปวง คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เชิญพระรูป

เหมอืนซ่ึงบรรจพุระสรรีางคารไปประดษิฐาน ณ ซุม้ด้านตะวนัออกของพระเจดย์ีวดัราชบพธิสถติ

มหาสีมาราม ตอนบนของซุ้มประดับกระเบื้องเป็นอักษรพระนาม ววน ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  

มีข้อความจารึกบนแผ่นโลหะใต้ฐานพระรูป ความว่า
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ วาสน์ นิลประภา)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ ถึง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๑

ประสูติ ๒ มีนาคม ๒๔๔๐ สิ้นพระชนม์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชด�าเนินเททองหล่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ พิธีมังคลาภิเษก ๒ มีนาคม ๒๕๓๒

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์

บรรจุพระสรีรางคารท่ีฐานพระรูป ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒

นายปรีดา รวมเมฆ สัทธิวิหาริก บริจาคทุนสร้างโดยเสด็จพระราชกุศล

พระอนุสาวรีย์ของอดีตเจ้าอาวาสทั้ง ๓ พระองค์ เป็นอนุสรณ์แห่งพระคุณูปการต่อ

พุทธบริษัทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันเข้าพรรษาของทุกปี พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหา 

สีมารามผู้อธิษฐานพรรษาจะน�าดอกไม้ธูปเทียน ไปถวายสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ทั้ง ๓ แห่ง 

เป็นธรรมเนียมสืบมาจนบัดนี้ 
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การแต่งตั้งภายในพระวิหารก่อนงานพระราชกุศล

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล  

๗ วันฉลองพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคารที่พระรูปเหมือน ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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ทรงบรรจุพระสรีรางคารในช่องที่ฐานพระรูป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม  
เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฏก ถวายพระธรรมเทศนา
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พระรูปประดิษฐานพระสรีรางคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช  
ในซุ้มพระเจดีย์ด้านตะวันออก
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เชิงอรรถ

 ๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า. ประวัติวัดราชบพิธ 
(พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๒), ๓๐ - ๓๑.

 ๒. สัมภาษณ์ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 ๓. “ข่าวส้ินพระชนม์ พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนภิาคณุากร ที ่สมเดจ็พระพฒุาจารย์.”  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๘, (๕ มกราคม ๑๒๐): ๗๘๘.

 ๔. “การเมรุท้องสนามหลวง.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๘, (๒๓ กุมภาพันธ์ ๑๒๐): ๘๙๐.

 ๕. กรมศิลปากร. ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ:  
อมรนิทร์ พริน้ติง้ กรุพ๊, ๒๕๓๑. พมิพ์ในงานฉลองพระชนมาย ุ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ 
(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒ มีนาคม ๒๕๓๑), ๑๓๖.

 ๖. กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, “ค�าบันทึกสมณบริขาร และกัปปิยภัณฑ์,” ๒๐ มกราคม ๒๔๗๒, 
กระดาษฝรั่ง, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นหมึก, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

 ๗. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธิการ. ดั่งทองชมพูนุท (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง, ๒๕๕๒. อนุสรณ์ในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ปี นับแต่วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริ
วัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า), ๒๒๑.

 ๘. บันทึกพระอาการประชวร และการบ�าเพ็ญกุศล อุทิศถวาย ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า วดัราชบพิธ (พระนคร: โรงพมิพ์เลปาจารย์, ๒๔๘๑), 
๑๘๔.

 ๙. ชัชพล ไชยพร, บรรณาธิการ. ดั่งทองชมพูนุท, ๒๒๖ - ๒๒๘.

 ๑๐. บันทึกพระอาการประชวร และการบ�าเพ็ญกุศล อุทิศถวาย ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ, ๑๖๘.

 ๑๑. กรมศิลปากร. ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, ๑๓๕ - ๑๓๖.

 ๑๒. “จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
สังฆปริณายก (วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. ๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.” ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๐ (ตอนที่พิเศษ, ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖), ๑๓๕.

 ๑๓. เรื่องเดียวกัน, ๑๘๕.

 ๑๔. เรื่องเดียวกัน, ๓๐๕ - ๓๐๗.
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บรรณานุกรรม

เอกสารที่ตีพิมพ์แล้ว

กรมศลิปากร. ประวตัวิดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. พมิพ์ครัง้ท่ี ๒, กรงุเทพฯ: อมรนิทร์ พริน้ติง้ กรุพ๊,  
๒๕๓๑. (คณะกรรมการด�าเนินงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริย 
วงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก จดัพมิพ์ในงานฉลองพระชนมายุ  
๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก ๒ มีนาคม ๒๕๓๑).

กรมศลิปากร, กองจดหมายเหตแุห่งชาติ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี  
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗. กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ๒๕๒๙.

กรมศลิปากร, ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตงุานพระศพ สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓.

กรมศลิปากร, ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต.ิ จดหมายเหตงุานพระศพ สมเดจ็พระเจ้าภคนิเีธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด.ี กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗.

กรมศลิปากร, หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ จดหมายเหตงุานพระบรมศพสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนน.ี กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๑.

กรมหลวงพิชิตปรีชากร. ประชุมพระนิพนธ์ กรมหลวงพิชิตปรีชากร. พระนคร: โสภณพิพรรฒ
ธนากร, ๒๔๗๒. (พมิพ์ในงานท�าบญุฉลองอาย ุหม่อมสุน่ คคณางค์ ณะอยธุยา ครบ ๗๐ ปี  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒).

กฤษณา หงส์อเุทน. ศลิปะครสิเตยีนในทวปียโุรป. กรงุเทพฯ : บรษัิท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากดั,  
๒๕๔๘.

กฤษณา หงส์อุเทน. ศิลปะคลาสสิก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙.

“การบรรจุพระอังคารที่วัดราชบพิธ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙: ๑๔. 

“การบรรจพุระองัคารแลองัคารทีอ่นสุาวรวีดัราชบพธิ,” ราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๒๕, (๗ มนีาคม 
๑๒๗): ๑๔๒๑-๑๔๒๒.

“การบันจพุระองัคารทีอ่นสุาวรีย์ณสสุานวดัราชบพธิ,” ราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๔๒, (๒ สงิหาคม 
๒๔๖๘): ๑๑๓๑-๑๑๓๒.

“การเมรุท้องสนามหลวง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๘, (๒๓ กุมภาพันธ์ ๑๒๐): ๘๙๐.
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“ก�าหนดการบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๔๙๒,”  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖, ตอนที่ ๓๔ (๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒): ๒๗๓๑-๒๙๓๓.

ขวัญแก้ว วชัโรทยั. พระราชพธิ ีและพระราชกจิในการทรงผนวช ตลุาคม-พฤศจกิายน ๒๔๙๙. 
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.

“ข่าวในพระราชส�านัก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒. ตอนท่ี ๕๓ (๓๐ เมษายน ๒๕๒๘): 
๒๐๙๒-๒๐๙๓.

ข่าวสาร ทุน “จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์” ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)

 “ข่าวสิ้นพระชนม์ พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์,” 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๘, (๕ มกราคม ๑๒๐): ๗๘๘.

“จดหมายเหตุงานพระศพสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  
(วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. ๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,” ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๐ (ตอนที่พิเศษ, ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖).

จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. (คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พมิพ์โดยเสดจ็พระราชกศุลในการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ สมเด็จพระนาง
เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ๙ เมษายน ๒๕๒๘).

ชัชพล ไชยพร, บรรณาธกิาร. ดัง่ทองชมพนุูท. กรงุเทพฯ: อมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พับลชิช่ิง, ๒๕๕๒. 
(อนุสรณ์ในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ปี นับแต่วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร 
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า).

ชัชพล ไชยพร, บรรณาธิการ. ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๕ เรื่อง วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม. ม.ป.ท.: เอส.ซี. พริ้นแอนด์แพค, ๒๕๕๓.

นิธิวัดราชบพิธ ดิถีวิสาขบูชา ปีที่ ๗๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๐.

บันทึกพระอาการประชวร และการบ�าเพ็ญกุศล อุทิศถวาย ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ. พระนคร: โรงพิมพ์เลปาจารย์, 
๒๔๘๑.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริิวัฒน์ สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า. ประวตัวิดัราชบพธิ. (พระนคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๒.

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั. จดหมายเหตพุระราชกจิรายวัน ภาค ๑๔. (พระนคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๘๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมใหญ่ 
เทวกุล ๑๓ มีนาคม ๒๔๘๑).
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั. จดหมายเหตพุระราชกจิรายวนั ภาค ๑๗. (พระนคร: 
กรมศิลปากร, ๒๔๘๑. (พิมพ์ในงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัย 
พิมลสัตย์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑).

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐ). พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๔๘๓. (พิมพ์ใน
การฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวัจนะ ๔ เมษายน ๒๔๘๓).

พิชญา สุ่มจินดา. ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา. กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 
๒๕๕๕.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. ต�านานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ:  
มติชน, ๒๕๔๕.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการสร้างวัด 
ในประเทศสยาม.” ใน รวมปาฐกถาซึง่แสดงทีส่ามคัยาจารย์สมาคม ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๐  
ถึง พ.ศ. ๒๔๗๔, ๑๓๙-๑๕๙. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๖๐.

สมเด็จพระสังฆราช (สา). พุทธประวัติ (เล่ม ๓) มัชฌิมโพธิกาล. พิมพ์ครั้งที่ ๔๗, กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

ส�านกัราชเลขาธกิาร, ห้องสมดุเฉพาะ กองกลาง. พระราชประวัต ิสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, ๒๕๒๘. (ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพ
พรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ๙ เมษายน ๒๕๒๘).

สสุานหลวง วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์เรอืนแก้วการพมิพ์, 
๒๕๓๖.

“หมายก�าหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี 
ในรัชกาลที่ ๗ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘,”  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒. ตอนที่ ๔๓ (๖ เมษายน ๒๕๒๘): ๓๘-๔๐.

“หมายก�าหนดการพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุททิศถวาย สมเด็จพระบรม
ราชปิตุลา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๔๘๔,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘, (๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๔): ๑๗๗๐.

วิทยานิพนธ์

วิทวัส เกตุใหม่. “การศึกษารูปแบบในการสร้างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” 
(เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบุคคลปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชา
โบราณคดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.
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จดหมายและต้นฉบับตัวเขียน

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, “ค�าบันทึกสมณบริขาร และกัปปิยภัณฑ์,” ๒๐ มกราคม ๒๔๗๒,  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

“พระบรมราชโองการพระราชทานกปัปิยภมูอิปุจาร ครัง้ท่ี ๑”, ๙ กรกฎาคม ๒๔๒๗, วดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม.

“พระบรมราชโองการพระราชทานกัปปิยภูมิอุปจาร ครั้งที่ ๒”, ๑๖ ตุลาคม ๒๔๔๓, วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม.

“ลิขิตพระจุลคณิศร (วาสน์ วาสโน) เรื่องพระบรมอัฐิและพระอัฐิภายในฐานพระพุทธอังคีรส”, 
๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๒, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

“ลิขิตพระชินวงศเวที (สุชิน อคฺคชิโน) ทูลถามเรื่องลายพระหัตถ์เมื่อ ๒๔๘๒ และลายพระหัตถ์
ตอบของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช, ๒๘ - ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๙, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส�านักพระราชวัง, งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เข้าถึงเม่ือ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐, เข้าถึงได้จาก http://www.palaces.thai.net/hrhprincessgalyani/html/
index.html

สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,  
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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คณะผู้จัดท�าหนังสือ “ราชสรีรานุสรณีย์”

ที่ปรึกษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์

ผู้อ�านวยการจัดท�า

พระพรหมมุนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร

บรรณาธิการ

พระณัฐ จิรวิชฺโช  พระมหาสิริชัย สุขาโณ

กองบรรณาธิการ

นางสาวอัจฉรา นวลสวาท  นายพิชญ์ อุทัยภพ  นายทัพพ์ทิวัตถ์ แสงดี 

นายนพณัฐ ศรีจันทร์  นายทศพล ตั้งจิตสามัคคี



คณะท�างาน

พระมหาไมตรี ปฺุามรินฺโท   พระมหานิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

พระมหาปริณ ภูริว�โส   พระมหายุทธนา ธีรยุทฺโธ   พระธนทัต คุณโชโต

พระชวันต์พล อคฺคพโล   พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน   พระสมพงษ์ วรว�โส   พระณภัทร านภทฺโท

พระเขมทัต สุภปุณฺโณ   พระสิทธิชัย วรสิทฺโธ

นางสาวปวีณ์ กมลวรรณ   นางนุชนาฏ อุชชิน

นายอานันท์ วีรภัทร์   นายอรรถพล ศิระประพจน์  นายกฤษณะ  ส่งแสง

นายณัฐภณ สาธิตธวัช  นายปฏิพล มุสิกเจริญ   นายศิริพงษ์ สุวรรณนภาศรี

ช่างภาพ

นายธีรธัช โน๊ตศิริ   นายพิชัย ยินดีน้อย

นายโชคอนันต์ พาชนะ   นายพุทธิพัชร์ ดิบดี   นายวัฒนชัย สาคร

นายธงชัย ผันสว่าง   นายวรากร เจริญสุข   นายกิตติยาภรณ์ อินทร์สิง

ผู้เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลประกอบการเรียบเรียง

ส�านกัพระราชวัง 

พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว สถาบนัพระปกเกล้า   มลูนธิเิพชรรตัน-สวัุทนา

หม่อมราชวงศ์นรศิรา จักรพงษ์   หม่อมราชวงศ์วริยิาภา ช่างเรยีน   หม่อมราชวงศ์ประวรีะ ประวติร

หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร   หม่อมราชวงศ์พร้อมฉตัร สวสัดวัิตน์   หม่อมราชวงศ์ปรยีนนัทนา รงัสติ

หม่อมราชวงศ์โฆตษิต รังสิต   หม่อมหลวงสิริฉัตร สวัสดิวัตน์   หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร

นางสุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   นายสิทธิ วัฒนายากร   นายชัยพัฒน์ อุดมมะนะ

นางจันท์นิภา สุริยง   ดร. กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ   นายไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๖๐  จ�านวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

เลขมาตรฐานสากล 978-616-445-520-7

พิมพ์ที ่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ�ากัด (มหาชน)
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