เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

ที่ ๒๓/๒๕๕๑

หมายกําหนดการ
พระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ณ พระเมรุ ทองสนามหลวง
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
วัน
ศุกรที่ ๑๔
พฤศจิกายน

เสารที่ ๑๕
พฤศจิกายน

เวลา

รายการ
พระราชกุศลออกพระเมรุ
๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องราชสักการะพระศพ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องมนัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
ถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุแดสมเด็จ
พระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ
ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระราชาคณะที่สวด
ศราทธพรต ๓๐ รูป พระสงฆที่จะสดับปกรณ
๘๔ รูปเทาพระชันษา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
บรรพชิตจีนและญวน ๒๐ รูป ถวายไทยธรรม
บูชากัณฑเทศนและทอดผาไตรถวายพระเทศน
พระสวดศราทธพรต พระสงฆเทาพระชันษา บรรพชิต
จีนและญวน สดับปกรณ ทรงจุดธูปเทียนที่พระสงฆ
สวดพระอภิธรรม เสด็จ ฯ กลับ
เชิญพระโกศออกพระเมรุ
พระราชทานเพลิงพระศพ
๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระศพ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
ทรงทอดผาไตร กอนเชิญพระโกศ พระราชาคณะ

ที่

แตงกาย

พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท

เต็มยศ
มงกุฎไทย
ไวทุกข

พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท

เต็มยศ
จักรี
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
๓๐ รูป สดับปกรณ โปรดเกลา ฯ ใหเปลื้องพระลอง
ทองใหญประกอบพระโกศออก เชิญพระโกศลงจาก
พระแทนสุวรรณเบญจดล ไปประดิษฐานที่พระยานมาศ
สามลําคาน ที่ประตูกําแพงแกว พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท เสด็จ ฯ ตามไปสงที่ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ เชิญพระโกศดวยพระยานมาศ
สามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง โดยขบวน
พระอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หนาวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ แทนพระองคตามพระโกศไปยังพลับพลายก
หนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงทอดผาไตร
๒๐ ไตร ที่ทายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ
พระสงฆสดับปกรณเที่ยวละ ๕ รูป เชิญพระโกศทองใหญ
ขึ้นประดิษฐานในบุษบก พระมหาพิชัยราชรถ
ยาตราขบวนแหเชิญพระโกศไปยังพระเมรุ ทองสนามหลวง
โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองคตามพระโกศ
ขบวนกองทหาร ขบวนพระอิสริยยศ แหเชิญพระโกศ
เขาสูทองสนามหลวง เทียบพระมหาพิชัยราชรถ
เชิญพระโกศทองใหญจากพระมหาพิชัยราชรถโดย
เกรินบันไดนาค ประดิษฐานพระโกศทองใหญที่
พระยานมาศสามลําคาน ตั้งขบวนพระอิสริยยศ เขาสู
ในราชวัติ เวียนพระเมรุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี พระราชวงศ
พรอมดวย ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา
ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว เสด็จ ฯ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่

หนาวัด
พระเชตุพน
พระมหาพิชัย
ราชรถ

พลับพลายก
วัดพระเชตุพน
ถนนสนามไชย
ถนนราชดําเนินใน
พระเมรุ
ทองสนามหลวง
ถนนตัดกลาง
สนามหลวง
หนาพลับพลายก
พระเมรุ

แตงกาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เสารที่ ๑๕
พฤศจิกายน
บาย

เวลา

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
ตามพระโกศ เวียนพระเมรุครบ ๓ รอบแลว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระบรมวงศานุวงศ เสด็จ ฯ ประทับ ณ พระที่นั่ง
ทรงธรรม เทียบพระยานมาศสามลําคานทรงพระโกศ
ทองใหญที่เกรินบันไดนาคพระเมรุ เชิญพระโกศโดย
เกรินขึ้นสูพระเมรุประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน
ปดพระฉากและพระวิสูตร ประกอบพระโกศจันทน
ตั้งแตงเสร็จเรียบรอยแลวเปดพระฉากและพระวิสูตร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นสูพระเมรุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
สักการะพระศพ เสด็จลงจากพระเมรุ เสด็จขึ้นผาน
พระที่นั่งทรงธรรม ไปประทับรถยนตพระที่นั่งหลัง
พระที่นั่งทรงธรรม เสด็จ ฯ กลับ

พระราชทานเพลิงพระศพ
๑๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
สําหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุ พระราชาคณะถวาย
พระธรรมเทศนาจบ พระราชาคณะ ๕๐ รูป
สวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑเทศน
และทรงทอดผาไตรถวายพระเทศน พระสงฆที่
สวดศราทธพรต

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่

พระที่นั่ง
ทรงธรรม
หนาอาสนสงฆ
พระเมรุ
พระที่นั่ง
ทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระเมรุ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุ พระราชทาน
เพลิงพระศพ ชาวพนักงานประโคมสังข แตรงอน
แตรฝรั่ง ป กลองชนะ และปพาทย ทหารกองเกียรติยศ
๓ เหลาทัพ ถวายความเคารพ เปาแตรงอนและ
ยิงปนเล็กยาว เฉลิมพระเกียรติพรอมกับทหารปนใหญ
ยิงปนเฉลิมพระเกียรติ ๒๑ นัด เสด็จ ฯ ประทับมุข
หนาพระที่นั่งทรงธรรม

แตงกาย

เต็มยศ
จักรี
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
ลําดับขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ และบรรพชิต
พระบรมวงศานุวงศ
ประธานองคมนตรี
องคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะทูตานุทูต
รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
ขาราชการทหาร-พลเรือน
ผูมีตําแหนงเฝา ฯ
เสด็จ ฯ กลับ

๒๒.๐๐ น. เสด็จ ฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงทอดผาไตรถวายพระสงฆ ๓๐ รูป
พระสงฆสดับปกรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้น
พระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ เสด็จ ฯ ประทับ
มุขหนาพระที่นั่งทรงธรรม พระบรมวงศานุวงศ
ขาทูลละอองธุลีพระบาทชั้นผูใหญขึ้นถวายพระเพลิง
พระศพ เจาพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระศพ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่

พระที่นั่ง
ทรงธรรม
พระเมรุ

แตงกาย

ปกติขาว
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

อาทิตย
ที่ ๑๖
พฤศจิกายน

เวลา

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
เสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุ
ทรงทอดผาไตรที่พระจิตกาธาน พระสงฆ ๑๐ รูป
สดับปกรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ กลับ

เก็บพระอัฐิ
เจาพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรมที่สวด
เชา
๐๘.๐๐ น. พระอภิธรรมประจําซาง เจาพนักงานภูษามาลาประมวล
พระอัฐิ พระสรีรางคาร ถวายคลุมไว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จ ฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เสด็จขึน้ พระเมรุ (เจาพนักงานภูษามาลา
เปดผาตาดที่ถวายคลุมพระอัฐิ) ทรงจุดธูปเทียนถวาย
ราชสักการะพระอัฐิ ถวายสรงพระอัฐิดวยน้ําพระสุคนธ
ทั่วแลว เจาพนักงานภูษามาลา ถวายผาตาดคลุมพระอัฐิ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระอัฐิบูชา
พระสงฆ ทรงทอดผาไตรสามหาบ พระสงฆขึ้น
สดับปกรณพระอัฐิ พระสงฆสดับปกรณครบ ๖ รูปแลว
เจาพนักงานภูษามาลาเปดผาคลุมพระอัฐิ ทรงเก็บพระอัฐิ
สรงพระสุคนธ เชิญลงในพระโกศทองคําลงยาประดับเพชร
โปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิ
ลงจากพระเมรุไปยังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จ ฯ ตาม
ประทับที่หนาอาสนสงฆ เจาพนักงานภูษามาลาเชิญ
พระโกศพระอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแทนแวนฟา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
พระอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประเคนโตก
สํารับภัตตาหารสามหาบแดพระสงฆ ๖ รูป พระสงฆสาม
หาบ ฉันเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ถวายเครือ่ งสังเค็ดงานพระราชทานเพลิงพระศพแด
พระสงฆ ๓๐ รูป ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก กลับ
พระสงฆอีก ๓๐ รูป ขึน้ นั่งยังอาสนสงฆ สวดมาติกา
ทรงทอดผาไตรถวายพระสงฆ สดับปกรณพระอัฐิ
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก กลับ ตั้งขบวนพระอิสริยยศ
เชิญพระโกศพระอัฐิและพระสรีรางคารเขาสู

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่

แตงกาย

ตึกหอสมุดแหงชาติ
(เกา) หนาวัดมหาธาตุ

พระที่นั่ง
ทรงธรรม
พระจิตกาธาน

พระที่นั่ง
ทรงธรรม

พระที่นั่ง
ทรงธรรม
สารานุกรม
สําหรับเยาวชน
พรอมตู
หนาพระที่นั่ง
ทรงธรรม

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
พระบรมมหาราชวัง เจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศ
พระอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยาน
เชิญพระสรีรางคารประดิษฐานในพระวอสีวิกากาญจน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกจากพระที่นั่งทรงธรรม
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงรอรับที่พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองคตามพระโกศ
พระอัฐิเขาสูพระบรมมหาราชวัง ยาตราขบวนพระอิสริยยศ
เชิญพระโกศพระอัฐ-ิ พระสรีรางคาร พระสรีรางคารแยก
เขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูเกยหลังวัด
เชิญพระผอบพระสรีรางคารพักไวที่พระศรีรัตนเจดีย
ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระอัฐิเขาประตู
พิมานไชยศรี เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกย
พระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ ทรงรอรับที่
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจาพนักงานภูษามาลาเชิญ
พระโกศพระอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานเขาสูพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแวนฟาทอง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จขึ้นเฝา ฯ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจาพนักงาน
ภูษามาลาประดิษฐานพระโกศพระอัฐิเรียบรอยแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
พระอัฐิ เสด็จ ฯ กลับ

พระราชกุศลพระอัฐิ
จันทรที่ ๑๗ กอนเวลา เจาพนักงานเตรียมการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิ
พฤศจิกายน ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ มายังพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่
พระที่นั่ง
ทรงธรรม

แตงกาย

ถนนตัดกลาง
สนามหลวง
ดานเหนือ
ถนนราชดําเนินใน
ถนนหนาพระลาน
เขาประตู
วิเศษไชยศรี

พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท

เต็มยศจักรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

รายการ
ที่
พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
พระแทน
มณฑลมุก
ที่ประดิษฐานบนพระแทนมุกราชบัลลังก นพปฎล
มหาเศวตฉัตร และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
พระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประดิษฐาน
ณ พระแทนสุวรรณเบญจดลแลว ทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารสมเด็จพระบรมราช
บุพการี และของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร แลว
ถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุ แดพระราชาคณะ
ที่ถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๓๐ รูป
สวดพระพุทธมนต พระรับอนุโมทนา ๔ รูป
และพระสงฆสดับปกรณ ๑๐ รูป พระสงฆ ๓๐ รูป
สวดพระพุทธมนต ทรงทอดผาไตร ถวายพระสงฆ
๓๐ รูป สดับปกรณพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวาย
อาสนสงฆ
พระธรรมเทศนา ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน)
พระ ๔ รูป รับอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรม บูชากัณฑเทศน และ
ทรงทอดผาไตร ถวายพระเทศนและที่รับอนุโมทนา
รวม ๕ รูป สดับปกรณพระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ถวายอดิเรก กลับ แลวทรงทอดผาไตรอีก ๑๐ ไตร
ถวายพระสงฆ ๑๐ รูป สดับปกรณ พระบรมอัฐิ
และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่เชิญออกมา
ในการพระราชกุศลนี้ เสด็จ ฯ กลับ

เลี้ยงพระ
เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน
อังคารที่ ๑๘ ๑๐.๓๐ น. เสด็จ ฯ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พฤศจิกายน
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร พระสงฆ ๓๐ รูป
ที่สวดพระพุทธมนตแตวันกอน ถวายพรพระ
ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆรับพระราชทานฉันแลว

ในพระบรม
มหาราชวัง
บุษบกสุวรรณ
เบญจดล
พระแทน
นพปฎลมหา
เศวตฉัตร

แตงกาย

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
ที่
ถวายจตุปจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม
ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา
ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน) พระ ๔ รูป
รับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมบูชา
อาสนสงฆ
กัณฑเทศนและทรงทอดผาไตร ถวายพระเทศนและ
พระสงฆที่สวดรับอนุโมทนา ๕ รูป สดับปกรณ
พระที่นั่งดุสติ
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระสงฆ ๘๔ รูป
มหาปราสาท
เทาพระชันษาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ
สวดมาติกา ทรงทอดผาไตร พระสงฆสดับปกรณเปน
เที่ยว ๆ จนครบ ๘๔ รูป (เที่ยวแรก สดับปกรณแลว
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
เที่ยวตอไปขึ้นพิจารณาผา แลวกลับจนหมด ๘๔ รูป)
เสด็จ ฯ กลับ
เสร็จการพระราชกุศลเชิญ
พระโกศพระอัฐิประดิษฐาน
พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เจาพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระที่นั่ง
อาภรณพิโมกขปราสาท ตั้งขบวนพระอิสริยยศ
เชิญพระโกศพระอัฐิ โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค เสด็จ ฯ
ตามเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานที่พระวิมาน
บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จ ฯ กลับ

พุธที่ ๑๙
๑๖.๓๐ น.
พฤศจิกายน

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

บรรจุพระสรีรางคาร
ขบวนกองทหารมานําและตาม ตั้งพรอมเชิญ
พระสรีรางคาร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยรถยนตพระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง
ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธ โดยขบวน
ทหารมานํา โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรม

พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท
พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท

สนามหญา
หนาศาลา
สหทัยสมาคม
ในพระบรม
มหาราชวัง

แตงกาย

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
ไวทุกข

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
ไวทุกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข
วัน

เวลา

๑๗.๐๐ น.

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ โดยรถยนตพระที่นั่งตามกองทหารมาตาม เชิญ
พระสรีรางคารจากรถยนตพระที่นั่งเขาประตูวัด ถนน
ราชบพิธไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดเครื่อง
ทองนอยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ และ
พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ พระสรีรางคาร
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงทอดผาไตร
ถวายพระสงฆ ๓๐ รูป สดับปกรณ เจาพนักงาน
ภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคาร สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไปยังอนุสรณ
สถานรังษีวัฒนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ มายังอนุสรณสถาน
รังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธ ทรงบรรจุ
พระสรีรางคาร ณ อนุสรณสถานรังษีวัฒนา
ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
สักการะ เสด็จ ฯ กลับ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ที่

พระอุโบสถ
วัดราชบพิธ

อนุสรณสถาน
รังษีวัฒนา
สุสานหลวง
วัดราชบพิธ

แตงกาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

นายกรัฐมนตรี ในตําแหนง บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกลา ฯ
สั่งวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระชันษา ๘๔ ป
๗ เดือน ๒๗ วัน ประชวร สิ้นพระชนมที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวัน พุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
เวลา ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที ไดถวายพระลองทองใหญประกอบพระโกศตามพระอิสริยยศ สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระแทน
สุวรรณเบญจดลจําหลักลายประดับรัตนชาติภายใตสัปตปฎลเศวตฉัตร แวดลอมดวยพระอภิรุมชุมสาย
พุมดอกไมทองเงิน และเครื่องพระอิสริยยศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง และ
ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระราชกุศลปญญาสมวาร และพระราชกุศลสตมวาร ตามลําดับ
และทุกสัปดาหที่บรรจบวันสิ้น พระชนม มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พนักงานประโคม สังข
แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ ประจํายามตามราชประเพณีแตกาลกอน และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพ ระบรมวงศานุว งศ คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม
ขาทูลละอองธุลีพระบาททุกคณะหมูเหลาบําเพ็ญกุศลนอมเกลาอุทิศถวาย ตลอดจนพสกนิกรขึ้นเฝา
ถวายบังคมสักการะพระศพ
การที่ สมเด็ จพระเจา พี่น างเธอ เจา ฟา กัลยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ น ทร
สิ้น พระชนมนี้ คณะรัฐ มนตรีไดประชุมลงมติจัดงานพระศพถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ใหเปน ไป
ตามราชประเพณีทุกประการ ทั้งไดประชุมปรึกษาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิ ง พระศพ สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย รัฐมนตรี ผูทรงคุณวุฒิ
และเจาหนาที่ตาง ๆ เปนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บั ด นี้ นายกรั ฐ มนตรี ใ นตํ า แหน ง บั ง คั บ บั ญ ชาสํ า นั ก พระราชวั ง ได ก ราบบั ง คมทู ล
ทราบฝาละอองธุลีพระบาทวา คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร พร อ มด ว ย
คณะอนุกรรมการตาง ๆ ไดดําเนิน การจัดปลูกสรางพระเมรุ ณ ทองสนามหลวง และเตรียมการ
พระราชพิธที ั้งปวงพรอมที่จะพระราชทานเพลิงพระศพตามราชประเพณีไดแลว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกําหนดการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศ ลออกพระเมรุ
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ดังรายการตอไปนี้
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งานพระราชกุศลออกพระเมรุ
เจาพนักงานพระราชพิธีตกแตงที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สําหรับ
การพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุไวพรอม
วัน ศุ กร ที่ ๑๔ พฤศจิก ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หัว และ
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เขาสูพระบรมมหาราชวัง ผานหนาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จขึ้นสูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
และเครื่องทองนอยสักการะพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ชาวพนักงานประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ
พระศพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่หนาพระแทนราชบัลลังกนพปฎลมหาเศวตฉัตรแลว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริน ทร แดส มเด็ จพระพุ ฒาจารย ประธานคณะผูป ฏิ บัติ หน า ที่ส มเด็ จ
พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระราชาคณะสวด
ศราทธพรต ๓๐ รูป พระสงฆที่จะสดับปกรณ ๘๔ รูป เทาพระชันษา บรรพชิตจีนและญวน ๒๐ รูป
แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีน าถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ ๑ แลว
พระสงฆ ๓๐ รูป สวดศราทธพรต จบ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมบูชากัณฑเทศนและทรงทอดผาไตร
ถวายพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆที่สวดศราทธพรต ๓๐ รูปสดับปกรณ
พระสงฆทั้งนั้น ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แลวเจาพนักงานนิมนตพระสงฆ ๘๔ รูป
เทาพระชันษา ขึ้น นั่งยังอาสนสงฆ สวดมาติกา จบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทอดผาไตร
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ยามที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระสงฆ ๘๔ รูปสดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา แล ว บรรพชิ ต จี น และญวน ๒๐ รู ป ขึ้ น นั่ ง ยั ง อาสนสงฆ ส วดมาติ ก า จบแล ว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดผาไตรและยามที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ บรรพชิตจีน
และญวนสดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงจุดธูปเทียน
เครื่องบูชากระบะมุกที่แทนมณฑลสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจนถึง เวลา ๒๔ นาฬิกา
รุงขึ้นรับพระราชทานฉันและชาวพนักงานประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะประจํายาม
ตามราชประเพณี
เสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
เชิญพระโกศออกพระเมรุ
พระราชทานเพลิงพระศพ
วันเสารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เจาพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เทียบพระยานมาศสามลําคานที่เชิญพระโกศออกพระเมรุ
โดยขบวนพระอิสริยยศ ตกแตงพระที่นั่งทรงธรรม พระจิตกาธาน พระเมรุ ณ ทองสนามหลวง
ไวพรอม
ตั้งขบวนกองทหารเกี ยรติยศนํา ขบวนกองทหารเกียรติยศตาม และขบวนพระอิ สริยยศ
สําหรับ แหเชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถไปบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเพลิงพระศพ
ตามพระราชประเพณี
อนึ่ง ตามแนวราชวิถีที่ขบวนกองทหารเกียรติยศและขบวนพระอิสริยยศแหเชิญพระโกศ
โดยพระมหาพิชัยราชรถ มีราชรถสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
นั่งอานพระอภิธรรมนํา จัดทหารมหาดเล็กและนักเรียนเตรียมทหารรายทางถวายเป น พระเกียรติ
ตํารวจนครบาล สารวัตรทหารยืนรักษาการณไวพรอม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่ง
เขาสูพ ระบรมมหาราชวังผานหนาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
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เวลา ๗ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นสูพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองนอยสักการะที่หนาพระแทนสุวรรณ
เบญจดลประดิษฐานพระโกศแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธูปประจําพระชนมวาร
ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่หนาพระแทน
ราชบัลลังกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงทอดผาไตร พระสงฆ ๓๐ รูปสดับปกรณ ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ ให เจ าพนัก งานเปลื้ องพระลองทองใหญ ประกอบพระโกศ
ถวายตาดคลุมแลว ตํารวจหลวงเชิญลงจากพระแทนสุวรรณเบญจดล นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค
เชิญพระโกศออกพระทวารทางมุขตะวันตกลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่พระยานมาศ
สามลําคานหนาประตูกําแพงแกวดานตะวันตก
ขณะที่เชิญพระโกศจากพระแทน สุวรรณเบญจดลนั้น ทหารปนใหญยิงปนถวายพระเกียรติ
นาทีละ ๑ นัด ตลอดเวลาที่เชิญพระโกศไปเทียบยังพระมหาพิชัยราชรถหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จึงหยุดยิงและเมื่อนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองคเชิญพระโกศลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทหารกองเกียรติยศพระศพ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย
เสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบัน ไดพระทวารมุขเหนือไปประทับที่ช านชาลา
หน า พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท ในการเชิ ญ พระโกศขึ้ น ประดิ ษ ฐานที่ พ ระยานมาศสามลํ า คาน
เจาพนักงานภูษามาลาขึ้น ถวายบังคมประคองหนาหลัง ขาราชการพลเรือนชั้นผูใ หญ ทหารนายพล
ราชองครักษเปนคูเคียง
ขณะเปลื้องพระลองทองใหญประกอบพระโกศ ณ ที่ประดิษฐานพระแทนสุวรรณเบญจดล
ภายใตสัปตปฎลเศวตฉัตรนั้น ชาวพนักงานในริ้วขบวนจะไดประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป
กลองชนะ ตลอดเวลา และหยุดประโคมเมื่อเทียบพระยานมาศสามลําคานที่เกรินพระมหาพิชัยราชรถ
พรอมแลว เชิญพระโกศทองใหญโดยพระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง
มีน ายทหารราชองครักษเชิญธงราชวงศใ หญฝายในนํา ขณะนั้น ทหารกองเกียรติยศพระศพถวาย
ความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย พระยานมาศสามลําคานเชิญพระโกศออกทางประตูศรีสุนทร
ประตูเทวาภิรมย เขาประจําริ้วขบวนพระอิสริยยศ เจาหนาที่ยกสัปตปฎลเศวตฉัตรคันดาลถวายกางกั้น
พระโกศคูเคียงขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญ ทหารนายพลราชองครักษ อินทร พรหม พระกลดบังพระสูรย
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พระประยู ร ญาติ เชิ ญ เครื่ อ งพระอิ ส ริ ย ยศ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เ ข า ประจํ า ที่ ใ นริ้ ว ตามลํ า ดั บ
ยาตราขบวนพระอิสริยยศ ๔ สาย มีเจาพนักงานนําริ้ว ธง ๓ ชาย คูแหนายทหารบก นายทหารเรือ
นายทหารอากาศ ตํ า รวจหลวงถื อ หอก มหาดเล็ ก หลวงคู แ ห สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย ประธาน
คณะผูปฏิบัตหิ นาที่สมเด็จพระสังฆราชนั่งเสลี่ยงกลีบบัวอานพระอภิธรรมนําขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญ
กระทรวงวัฒนธรรมเปนคูเคียง อินทร พรหม นาลิวัน ขบวนพระอิสริยยศประกอบดวย พระอภิรุมชุมสาย
พระแสงหวางเครื่อง แตรงอน แตรฝรั่ง สังข ป กลองชนะ ประโคมแหเชิ ญพระโกศทองใหญ
ตามราชประเพณีไปตามถนนมหาราช ถนนทายวัง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินตาม
พระโกศไปยั ง พลั บ พลายกหน า วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ
แทนพระองค ในการบํ าเพ็ ญพระราชกุ ศ ลสดับปกรณ ที่ทา ยเกริน พระมหาพิชัย ราชรถ แลวเสด็ จ
พระราชดํา เนิ น ตามขบวนพระอิ สริ ยยศ พระบรมวงศานุ วงศ ทา นผูห ญิง ทัศ นาวลัย ศรสงคราม
พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว
ขาหลวง มหาดเล็ก และขาราชบริพารในพระองค สมเด็จพระเจาพี่น างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ตามขบวนพระอิสริยยศ
พลับพลายกหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระมหาพิชยั ราชรถ
ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศถึงพลับพลายกหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขบวนหนา
ตั้งแตนําริ้วธง ๓ ชาย คูแ หน ายทหารบก นายทหารเรือ นายทหารอากาศ ตํารวจหลวงถือหอก
มหาดเล็ ก หลวงคู แ ห เครื่ อ งสู ง ฉั ต รพระนํ า เสลี่ ย งกลี บ บั ว พระนํ า และเครื่ อ งสู ง หั ก ทองขวาง
พระแสงหวางเครื่อง ซึ่งเปนขบวนหนาพระยานมาศสามลําคานเดินหลีกพระมหาพิชัยราชรถ ไปหยุด
ตั้งแถวตามลําดับตอทายขบวนกองทหารแลว หันกลับสูที่ตั้งพระมหาพิชัยราชรถ สมเด็จพระพุฒาจารย
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ลงจากเสลี่ยงกลีบบัว เปลี่ยนไปขึ้นนั่งในบุษบกราชรถ
พระนํา คูเคียง อินทร พรหม เขาประจําที่ราชรถพระนํา
พระยานมาศสามลําคานทรงพระโกศทองใหญเทียบที่เกรินบันไดนาค พระมหาพิชัยราชรถ
เจาพนักงานภูษามาลาเลื่อนพระโกศทองใหญ จากพระยานมาศสามลําคานเขาสูทายเกรินบันไดนาค
เขาที่แลวถอยพระยานมาศสามลําคานออกไปยังพระเมรุ ทองสนามหลวง เจาหนาที่เชิญสัปตปฎล
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เศวตฉัตรคันดาลถวายกางกั้นพระโกศทองใหญแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ทรงทอดผาไตรที่พระโกศทองใหญทายเกรินบันไดนาค เที่ยวละ ๕ ไตร
พระสงฆสดับปกรณจนครบ ๒๐ รูป แลวเสด็จพระราชดําเนินไปประทับพลับพลายก เจาพนักงาน
ภูษามาลาขึ้นนั่งทายเกรินบันไดนาค ถวายบังคมแลวประคองพระโกศ เจาหนาที่ผูฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ
ถวายบังคมพรอมกันกับเจาพนักงานภูษามาลา แลวเลื่อนเกรินเชิญพระโกศขึ้นสูบุษบก พระมหาพิชัยราชรถ
ขณะนั้น ขบวนพระอิสริยยศ ประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ กองทหาร ถวายความเคารพ
แตรวงโยธวาทิ ต บรรเลงเพลงมหาชั ย จบแล ว ขบวนหน า ทั้ ง หมดหั น กลั บ สู ร าชวิ ถี ที่ จ ะเชิ ญ
พระมหาพิชัยราชรถ ไปยังพระเมรุ ทองสนามหลวง
พร อ มแล ว จะได เ ริ่ ม ยาตราขบวนพระอิ ส ริ ย ยศเชิ ญ พระโกศโดยพระมหาพิ ชั ย ราชรถ
เมื่อเคลื่อนขบวน ทหารปนใหญยิงปน ถวายพระเกียรติน าทีละ ๑ นัด จนกวาพระโกศทองใหญขึ้น
ประดิษฐานบนพระจิตกาธานในพระเมรุแลวจึงหยุดยิง ขบวนพระอิสริยยศมี สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป
และกลองชนะประโคมตลอดเวลา และหยุดประโคม เมื่อเปดพระวิสูตรพระเมรุแลว
เมื่อประตูหลังขบวนพระอิสริยยศทายพระมหาพิชัยราชรถเดินผานพลับพลายกที่ประทับหนา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเขาขบวนตามโดยมีตํารวจหลวง ๑ คู นายทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค เชิญธงเยาวราชใหญนําเสด็จ นายทหารราชองครักษ ขาราชการ
มหาดเล็กประจําพระองคเชิญเครื่องราชอิสริยยศ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองคแ ซงเสด็จแลว
ตอดวย พระบรมวงศานุวงศ ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว ขาหลวง มหาดเล็ก และขาราชบริพาร
ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พระเมรุ ทองสนามหลวง
ทหารกองเกียรติยศขบวนหนานําพระโกศทองใหญยาตราไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดําเนินใน
เลี้ยวเขาถนนตัด กลางทองสนามหลวง แล วเลี้ย วเขา ไปตั้ง แถวแตละกองพั น ในสนามดานเหนื อ
หลังแถวทหารกองเกียรติยศพระศพ หนาพลับพลายก นอกราชวัติพระเมรุ
ขบวนพระอิสริยยศตอนหนาพระมหาพิชัยราชรถ ตรงไปตามถนนตัดกลางทองสนามหลวง
เทียบราชรถพระนําที่มุมราชวัตติ อถนนพระจันทร สงสมเด็จพระพุฒาจารยประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่
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สมเด็จพระสังฆราช ลงจากราชรถพระนําไปพักที่ทายพระที่นั่งทรงธรรม แลวราชรถพระนําเลยไป
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนคร พร อ มด ว ย ฉั ต รพระนํ า สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย ประธาน
คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชคูเคียง อินทร พรหม คูแห นายทหารบก นายทหารเรือ นายทหารอากาศ
นําริ้วธง ๓ ชาย สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ เดินเขาไปตั้งแถวในพระเมรุตามแนวริมราชวัติ
ดานเหนือ ดานตะวันออก และดานใต ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหวางเครื่องหนาและหลัง
เขาตั้งขบวนรอในราชวัติพระเมรุ
เมื่อพระมหาพิชัยราชรถกําลังเขาเทียบสะพานเกรินบันไดนาคหนาพลับพลายกนอกราชวัตพิ ระเมรุ
ทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย ทหารกองเกียรติยศแหนํา
พระศพถวายความเคารพ เทียบพระมหาพิชัยราชรถที่สะพานเกรินบัน ไดนาค คูเคียง อินทร พรหม
และเครื่ องสู งหั กทองขวาง พระแสงหว างเครื่ อง พระประยู รญาติ ที่ เชิ ญเครื่ องพระอิ สริ ยยศนาลิ วั น
ประตูหลังเดินชิดขวาเลียบขางพระมหาพิชัยราชรถริมขอบสนามไปตั้งแถวในราชวัติรวมกับเครื่องสูง
ขบวนหนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับพลับพลายกทอดพระเนตรการเชิญพระโกศลงจาก
พระมหาพิชัยราชรถสูพระยานมาศสามลําคาน เพื่อเตรียมเวียนพระเมรุ ขบวนตามเสด็จของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พักรอที่ทายพลับพลายก
พระบรมวงศานุวงศ ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว ขาหลวง มหาดเล็ก และขาราชบริพาร
ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยืนเฝา ฯ ที่ทายพลับพลายก
ขบวนทหารเกียรติยศกองหลังเลี้ยวเขาถนนตัดกลางสนามหลวง แลวเลี้ยวซายไปตั้งแถว
ตรงประตูราชวัติพระเมรุดานตะวันออกและดานใตตามลําดับกองพัน
เทียบพระมหาพิชัยราชรถที่เกรินบันไดนาค ตรงประตูราชวัติและเทียบพระยานมาศสามลําคาน
เรียบรอยแลว เจาพนักงานภูษามาลาถวายบังคม พรอมกับผูฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ เสร็จแลวเจาพนักงาน
ภูษามาลาเลื่อนพระโกศทองใหญเคลื่อนลงทางเกรินบันไดนาคประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคานภายใต
สัปตปฎลเศวตฉัตร ตั้งขบวนพระอิสริยยศอยางนอย มีคูเคียง ขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญ ทหารนายพล
ราชองครักษ อินทร พรหม และสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
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นั่งเสลี่ยงกลีบบัวอานพระอภิธรรมนําขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญ กระทรวงวัฒนธรรม เปนคูเคียงพระนํา
และอินทร พรหม พนักงานนําริ้ว ประตูหนา ธง ๓ ชาย เครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหวางเครื่องหนาหลัง
และพระประยูรญาติเชิญเครื่องพระอิสริยยศ นาลิวัน ประตูหลัง พระโกศทองใหญ โดยพระยานมาศสามลําคาน
เวียนพระเมรุ เมื่อเคลื่อนพระยานมาศสามลําคานเขาสูพระเมรุ ทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ
แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเวียนพระเมรุ โดยมีตํารวจหลวง ๑ คู ทหารมหาดเล็กเชิญธง
เยาวราชใหญ นายทหารราชองครักษ ขาราชการมหาดเล็กในพระองคเชิญเครื่องพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทหารมหาดเล็กแซงเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระราชวงศ ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว ขาหลวง มหาดเล็ก และขาราชบริพารเวียนพระเมรุ
โดยอุตราวัฏครบ ๓ รอบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวย พระบรมวงศานุวงศขึ้นประทับ ณ มุขพระที่นั่งทรงธรรมเทียบพระยานมาศสามลําคาน
ที่สะพานเกรินบันไดนาคพระเมรุ
อนึ่ง ในขณะที่เสด็จพระราชดําเนินตามพระโกศเวียนพระเมรุ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการทหาร-พลเรือน คณะทูตานุทูต
ที่เฝา ฯ อยูบนพระที่นั่งทรงธรรมไมตองลงมาเฝา ฯ ที่พื้นชั้นลางหนาพระที่นั่งทรงธรรม
เมื่อเทียบพระยานมาศสามลําคานที่สะพานเกรินบันไดนาคพระเมรุเรียบรอยแลว เจาพนักงาน
ภูษามาลาเลื่อนพระโกศทองใหญเชิญขึ้นเกรินบัน ไดนาคแลวถอยพระยานมาศสามลําคานออกไปยัง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เจาหนาที่ยกสัปตปฎลเศวตฉัตรคันดาล ถวายกางกั้นพระโกศแลว
เจาพนักงานภูษามาลาขึ้นถวายบังคมประคองพระโกศ เจาหนาที่เลื่อ นเกริน เชิญพระโกศขึ้น สูที่ตั้ง
พระจิตกาธานในพระเมรุ ครั้นถึงที่แลวปดพระวิสูตร พระฉาก เพื่อเปลื้องพระลองทองใหญที่ประกอบ
พระโกศออก ประกอบพระโกศจัน ทน ตั้งแตง แวดลอมดวยฉัตรดอกไมสด ๔ มุม พระจิตกาธาน
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค เขามายืน ยาม ถวายพระเกียรติยศ ๔ มุมพระจิตกาธาน และวางยาม
ตามมุมบันไดพระเมรุ พรอมแลวเปดพระฉาก พระวิสูตร หยุดประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป
และกลองชนะ ทหารปนใหญหยุดยิงปนถวายพระเกียรติยศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จขึ้น สูพระเมรุ ตํารวจหลวง ๑ คู ทหารมหาดเล็ก เชิญธงเยาวราชใหญ
นายทหารราชองครักษนําเสด็จ ราชองครักษตามเสด็จ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสักการะพระศพแลว
เสด็จลงจากพระเมรุไปยังพระที่นั่งทรงธรรม แลวเสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับรถยนตพระที่นั่ง
หลังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี
ตอจากนี้ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําวันทั้งกลางวัน กลางคืน จนกวาจะเชิญพระอัฐิ
ขึ้นประดิษฐานที่บุษบกในพระที่นั่งทรงธรรม ชาวพนักงานประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ
ประจํายามตามราชประเพณี
ขบวนกองทหารเกียรติยศแหนําและตามขบวนพระอิสริยยศแหเชิญพระโกศเลิกขบวนกลับ
พระราชทานเพลิงพระศพ
วันนี้ เวลาบาย เจาพนักงานเตรียมการพระราชทานเพลิงพระศพที่พระเมรุ พระที่นั่งทรงธรรม
ไวพรอม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุ ทองสนามหลวง
เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที รถยนตพระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศ
ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จขึ้ น สูพระที่นั่ง ทรงธรรม โดยมี
๘ ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษเชิญธงชัยพระครุฑพาห ธงชัยราชกระบี่ยุทธนําเสด็จ นายทหาร
ราชองครักษตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับพระราชอาสน
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชการ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองนอยสําหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุ ทรงศีล พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรม
เทศนากัณฑ ๑ แลว พระสงฆ ๕๐ รูป สวดศราธรพรตจบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประเคน
จตุปจจัยไทยธรรมบูช ากัณฑเทศนและทรงทอดผาไตร ถวายพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา
และพระสงฆ ๕๐ รูป ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก กลับ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
จากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมรุ โดยมี ๘ ตํารวจหลวง และนายทหารราชองครักษเชิญธงชัยพระครุฑพาห
ธงชัยราชกระบี่ยุทธนําเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพ ทหารกองเกียรติยศพระศพ เปาแตรเดี่ยวสัญญาณนอน จบแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน
ดอกไมจัน ทนพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่น างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ชาวพนักงานประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ และปพาทย
กองเกียรติยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย และ
ยิงปนเล็กยาวถวายพระเกียรติ พรอมกันกับทหารปนใหญยิงปนถวายพระเกียรติ ๒๑ นัด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
จากพระเมรุไปประทับ ณ มุขหนาพระที่นั่งทรงธรรม กองทหารเกียรติยศพระศพ ๓ เหลาทัพ ที่ใน
ราชวัติพระเมรุ เลิกแถวกลับ
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ บรรพชิต พระบรมวงศานุวงศ ประธานองคมนตรี
องคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐ สภา ประธานกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ทูตานุทูต ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการทหาร - พลเรือน และผูมีตําแหนงเฝา ฯ จะไดขึ้นถวาย
พระเพลิงพระศพตามลําดับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
กลับโดยรถยนตพระที่นั่ง ออกหลังพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี
พระราชทานเพลิงพระศพ
เวลา ๒๒ นาฬิกา
เวลากลางคืน เจาพนักงานภูษามาลาและสนมพลเรือน กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
พรอมดวย เจาหนาที่กรมศิลปากรเตรียมการที่จะพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่พระจิตกาธานพระเมรุไวพรอม
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุ
ทองสนามหลวง
เวลา ๒๒ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทอดผาไตรถวายพระสงฆ ๓๐ รูป
สดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร แลวเสด็จลงจากพระเมรุ ประทับ ณ มุขหนาพระที่นั่งทรงธรรม
พระบรมวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระบาท ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ
เจาพนักงานปฏิบัติการพระราชทานเพลิงพระศพเสร็จสิ้นแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุทรงทอดผาไตรถวายพระสงฆ ๑๐ รูป
สดับปกรณ เสด็จพระราชดําเนินกลับโดยรถยนตพระที่นั่ง ออกจากหลังพระที่นั่งทรงธรรม
เก็บพระอัฐิ
วันอาทิตยที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เจาพนักงานตกแตงเตรียมการพระราชกุศล
เก็บพระอัฐิ ที่พระที่นั่งทรงธรรม จัดตั้งพระแทนแวนฟาบุษบกสําหรับประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ
และเตรียมโตกสํารับคาวหวานสามหาบถวายพระสงฆ พรอมเครื่องสังเค็ด มีสารานุกรมสําหรับเยาวชน
พรอมตูบรรจุและเตรียมจัดตั้งขบวนพระอิสริยยศ แหเชิญพระโกศพระอัฐิดวยพระที่นั่งราเชนทรยาน
และพระวอสีวิกากาญจนสําหรับเชิญพระสรีรางคาร คูแห เครื่องสูง สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ
ทหารกองเกียรติยศของพระอัฐิไวพรอม
เวลาเชาเจาพนักงานจะไดเลี้ยงภัตตาหารแกพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมประจําซางพระเมรุ
ที่พระเมรุจัดทอดพระราชอาสนที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทียบขางพระจิตกาธาน
เจาพนักงานภูษามาลาดับพระเพลิงดวยน้ําพระสุคนธ ประมวลพระอัฐิและพระสรีรางคาร ถวายคลุมดวย
ผาตาดที่เพดานเหนือพระจิตกาธานแขวนสัปตปฎลเศวตฉัตรถวายกางกั้น ตั้งเครื่องพระสุคนธ ขันทองคํา
สําหรับสรงพระอัฐิ พระโกศทองคําลงยาประดับเพชร สําหรับทรงพระอัฐิพรอมดวยเครื่องราชสักการะ
ตามราชประเพณีไวพรอม
เวลา ๘ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุ
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ทองสนามหลวง เทียบรถยนตพระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม ถนนหนาพระธาตุ ทหารกองเกียรติยศ
ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี เสด็ จขึ้ น พระที่ นั่ง ทรงธรรม โดยมี
๘ ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษเชิญธงชัยพระครุฑพาห ธงชัยราชกระบี่ยุทธนําเสด็จนายทหาร
ราชองครักษตามเสด็จ ประทับพระราชอาสน หนาอาสนสงฆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ไปยังพระเมรุ โดยมี ๘ ตํ ารวจหลวง
นายทหารราชองครักษเชิญธงชัยพระครุฑพาห ธงชัยราชกระบี่ยุทธนําเสด็จนายทหารราชองครักษ
ตามเสด็จ ประทับพระราชอาสนขางพระจิตกาธาน เจาพนักงานเปดคลุม พระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องราชสักการะพระอัฐิแลว ถวายน้ําพระสุคนธพระอัฐิ เจาพนักงานถวายปดคลุมพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองนอยสําหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ แลวทรงทอดผาไตรสามหาบ บนผาตาดที่ปดคลุมพระอัฐิ
สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ๖ รูป สดับปกรณ ขึ้นนั่งขางพระจิตกาธาน ครั้งละ ๑ รูป
จนครบ ๖ รูป เจาพนักงานภูษามาลาเปดคลุมพระอัฐิ ทรงเก็บพระอัฐิสรงพระสุคนธในขันทองคําแลว
ประมวลลงในพระโกศทองคําลงยาประดับเพชร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานภูษามาลา
เชิญพระโกศพระอัฐิลงจากพระเมรุไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ตามแลวประทับพระราชอาสนที่หนาอาสนสงฆ เจาพนักงานภูษามาลา เชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน
ในบุษบกเหนือพระแทน แวนฟาทอง สวนพระสรีรางคารเจาพนักงานจะไดประมวลลงในพระผอบ
โลหะปดทอง พักไวในพระเมรุ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องราชสักการะพระอัฐิแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประเคนโตกภัตตาหารสามหาบแด
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ๖ รูป ที่ไดสดับปกรณพระอัฐิแลวนั้น พระสงฆรับพระราชทานฉันแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายหนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน เครื่องสังเค็ดงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร รวม ๓๐ พระอาราม
พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก กลับ เจาพนักงานนิมนตพระสงฆอีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ
สวดมาติกา จบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทอดผาไตรถวายพระสงฆ ๓๐ รูป สดับปกรณ
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก กลับ
ในระหวางพระสงฆรับพระราชทานฉันภัตตาหารสามหาบ เจาหนาที่จะไดตั้งริ้วขบวนพระอิสริยยศ
เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานสําหรับเชิญพระโกศพระอัฐิและเทียบพระวอสีวิกากาญจนที่หนาพระที่นั่ง
ทรงธรรม
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานภูษามาลา เชิญพระโกศ
พระอัฐิจากบุษบกแวนฟาทองไปประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน เชิญพระผอบพระสรีรางคาร
จากพระเมรุประดิษฐานในพระวอสีวิกากาญจน
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุม าร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พรอมดวย
พระบรมวงศานุ ว งศ ท า นผู ห ญิ ง ทั ศ นาวลั ย ศรสงคราม พระธิ ด าในสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร และครอบครัว ขาหลวง มหาดเล็ก และ
ขาราชบริ พารในสมเด็จพระเจาพี่น างเธอ เจาฟากัล ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร
ตามพระอัฐิเชิญเขาสูพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
จากพระที่นั่งทรงธรรมไปประทับรถยนตพระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม โดยมี ๘ ตํารวจหลวง และ
นายทหารราชองครักษเชิญธงชัยพระครุฑพาห ธงชัยราชกระบี่ยุทธนําเสด็จ ทหารราชองครักษตามเสด็จ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รถยนตพระที่นั่งเขาสู
พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนตพระที่นั่งที่ประตูกําแพงแกว พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรอพระอัฐิ
ตั้งขบวนพระอิสริยยศ ๔ สาย มีเจาพนักงานนําริ้ว ธง ๓ ชาย นายทหารบก นายทหารเรือ
นายทหารอากาศ ตํ ารวจหลวงถื อ หอก มหาดเล็ ก หลวงเป น คู แ ห ขา ราชการพลเรือ นชั้ น ผู ใ หญ
ทหารนายพลราชองครั กษ เคี ย งพระที่นั่ ง ราเชนทรยาน ทรงพระโกศพระอั ฐิ และอิ น ทร พรหม
ที่พระวอสีวิกากาญจนทรงพระผอบ พระสรีรางคารมีขาราชการในพระองคและอินทร พรหม เคียงขาง
พรอมดวยเครื่องสูงอภิรุมชุมสายหักทองขวาง พระกลด บังพระสูรย พัดโบก เจาพนักงานภูษามาลา
ประคองพระโกศพระอัฐิและพระสรีรางคาร พระประยูรญาติเชิญเครื่องพระอิสริยยศตามราชประเพณี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ตามพระโกศพระอัฐิ โดยมีตํารวจหลวง ๑ คู
นายทหารราชองครักษเชิญธงเยาวราชใหญนําเสด็จ ขาราชการมหาดเล็กในพระองค สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร เชิญเครื่อ งพระราชอิ สริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และนายทหารราชองครักษตามเสด็จ พรอมดวย พระบรมวงศานุวงศ ทานผูหญิง
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ทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริน ทร และครอบครัว ขาหลวง มหาดเล็ก และขา ราชบริพารในสมเด็จพระเจาพี่น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร ยาตราขบวนพระอิสริยยศ เชิญพระอัฐิและ
พระสรีรางคารออกทางประตูราชวัติ พระเมรุดานเหนือ ทหารกองเกียรติยศพระอัฐิถวายความเคารพ
แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย ขบวนพระอิสริยยศ เลี้ยวขวาถนนตัดกลางทองสนามหลวง ออกถนนราชดําเนินใน
ถนนหนาพระลาน เขาสูพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ถนนจักรีจรัณย ขบวนพระวอสีวิกากาญจน
คูเคียง อินทร พรหม พระกลด บังพระสูรย พัดโบกภูษามาลาประคอง แยกออกไปเลี้ยวถนนหนา
ศาลาสหทัยสมาคมเทียบพระวอสีวิกากาญจนที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจาพนักงาน
เชิญพระผอบพระสรีรางคารขึ้นพระราชยานไปประดิษฐานพักไวในพระศรีรัตนเจดีย
ขบวนพระอิสริยยศพระอัฐิตรงไปเขาประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาถนนอมรวิถีเทียบพระที่นั่ง
ราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท
ขบวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ตํารวจหลวงและนายทหารราชองครักษเชิญธงเยาวราชใหญ นําสงเสด็จ ที่ประตู
กําแพงแกว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นเฝา ฯ
เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาทเรียบรอยแลว เจาพนักงาน
ภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิจากพระที่ นั่งราเชนทรยานเขาสูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินตาม
เจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกทองเหนือพระแทนสุวรรณเบญจดล
ณ มุขตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระอัฐิ แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับ
พระราชกุศลพระอัฐิ
วันจันทรที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เจาพนักงานเตรียมการพระราชกุศลพระอัฐิ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีออกประดิษฐาน ณ พระแทนมุกราชบัลลังก
นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดลอมดวยตนไมทองเงิน เครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค เครื่องราชสักการะ
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และเชิญพระพุท ธรูป ประจํ าพระชนมวารของพระบรมอั ฐิแ ละพระอัฐิส มเด็จ พระบรมราชบุ พการี
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ประดิษฐานที่พระแทนมณฑลมุกทอดเครื่องนมัสการไวพรอม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า ๓๐ นาที เสด็ จ เข า สู พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท พระบาทสมเด็ จ
พระเจ าอยูหั ว และสมเด็ จพระนางเจา ฯ พระบรมราชิ นีน าถ ทรงจุ ดธู ปเที ยนเครื่ องราชสัก การะ
พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่เชิญออกประดิษฐาน ณ พระแทนมุกราชบัลลังก
นพปฎลมหาเศวตฉั ต ร แล ว ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่อ งราชสั ก การะพระอั ฐิ ส มเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งประดิษฐานในบุษบกทองพระแทนสุวรรณ
เบญจดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
พระบรมอัฐิและพระอัฐิที่พระแทนมณฑลมุก ถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุแดพระราชาคณะ
ที่ถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต พระรับอนุโมทนา ๔ รูป และ
พระสงฆส ดับ ปกรณ ๑๐ รู ป พระสงฆ ๓๐ รูป สวดพระพุ ทธมนต จบแล ว พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวทรงทอดผาไตร ถวายพระสงฆ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต สดับปกรณพระอัฐิสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชบุพการี
และสําหรับพระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ ๑ จบแลว ถวายอนุโมทนา พระ ๔ รูป
รับอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมบูช ากัณฑเ ทศน และ
ทรงทอดผาไตรถวายพระเทศนและรับอนุโมทนา ๕ รูป สดับปกรณ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดผาไตรอีก ๑๐ ไตร ถวายพระสงฆ ๑๐ รูป สดับปกรณพระบรมอัฐิ
และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่เชิญออกประดิษฐานในการพระราชกุศลนี้แลว ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีน าถ เสด็จพระราช
ดําเนินกลับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

วัน อั งคารที่ ๑๘ พฤศจิก ายน พุทธศัก ราช ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จเขาสูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งประดิษฐานในบุษบกทองพระแทนสุวรรณเบญจดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประดิษฐานบน
พระแทนมุกราชบัลลังกนพปฎลมหาเศวตฉัตรแลว พระสงฆ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนตแตวันกอน
ถวายพรพระ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประเคนภัตตาหารแดพระสงฆ พระสงฆรับพระราชทานฉัน
เสร็จแลว ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ ๑ จบแลว
ถวายอนุโมทนา แลวพระ ๔ รูป รับอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประเคนจตุปจจัย
ไทยธรรมบูชากัณฑเ ทศน และทรงทอดผาไตรถวายพระเทศนแ ละรับอนุโมทนา พระสงฆ ๕ รูป
สดับปกรณ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แลวเจาพนักงานนิมนตพระสงฆ ๘๔ รูป เทาพระชันษา
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดผาไตร พระสงฆสดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินกลับ
เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในระหวางพระสงฆรับพระราชทานฉันในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจาพนักงานจะไดเทียบ
พระที่นั่ งราเชนทรยานสํ าหรั บเชิญพระโกศพระอั ฐิสมเด็ จพระเจาพี่ น างเธอ เจาฟ ากั ลยาณิวั ฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไวที่เกยพระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท
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ตั้งขบวนพระอิสริยยศ ตํารวจหลวง มหาดเล็กหลวงเปนคูแห ๔ สาย ขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญ
ทหารนายพลราชองครั ก ษ เ ป น คู เ คี ย งพระที่ นั่ ง ราเชนทรยาน ทรงพระโกศพระอั ฐิ พร อ มด ว ย
เครื่องพระอภิ รุม ชุม สาย สังข แตรงอน แตรฝรั่ ง ป กลองชนะ พระแสงหวางเครื่ อง พระกลด
บังพระสูรย พัดโบก ภูษามาลาประคองและพระประยูรญาติเชิญเครื่องพระอิสริยยศไวพรอม
ใหเจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ลงจากบุษบกพระแทนสุวรรณเบญจดล ไปออกพระทวารพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทมุขตะวัน ออกไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินตาม
เจาพนักงานภูษามาลาประดิษฐานพระโกศพระอัฐิในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน ขบวนพระอิสริยยศ
ประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ พรอมแลวยาตราขบวนพระอิสริยยศเชิญพระอัฐิจาก
พระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาทไปยังพระที่ นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินตาม
พรอมดวย พระบรมวงศานุวงศ ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และครอบครัว
เมื่อเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่อัฒจันทรตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแลว เจาพนักงาน
ภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทไปยังพระวิมาน เมื่อประดิษฐานพระโกศ
พระอัฐิในพระวิมานทองแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนทายที่นั่งบูชาพระพุทธสัมพรรโณภาศแลว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องสักการะพระอัฐิแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
บรรจุพระสรีรางคาร
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เจาพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร
สมเด็จ พระเจาพี่น างเธอ เจ าฟากัล ยาณิวั ฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร ในพระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไวพรอม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที เจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคารสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย ไปออก
ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชิญขึ้นประดิษฐานในรถยนตพระที่นั่ง
ยาตราขบวนเชิญพระสรีรางคารออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี มีขบวน
กองเกียรติยศทหารมารักษาพระองคแหนํา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนิน โดยขบวนรถยนตพระที่นั่ง ตอตามรถยนตพระที่นั่งเชิญ
พระสรีรางคาร แลวทหารมารักษาพระองค กองเกียรติยศขบวนหลังตามขบวนเชิญพระสรีรางคาร
ไปตามถนนหนาพระลาน เลี้ยวขวาถนนสนามไชย เลี้ยวซายถนนกัลยาณไมตรี ขามสะพานชางโรงสี
เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค เลี้ยวซายถนนราชบพิธ ขบวนหนาทหารมารักษาพระองคแหนํา รถยนตพระที่นั่ง
พระสรีรางคาร เทียบที่ประตูทางเสด็จ วัดราชบพิธสถิตมหาสีม าราม เจาพนักงานภูษามาลาเชิ ญ
พระผอบพระสรี ร างคารเข า ซุ ม ประตู วั ด รถยนต พ ระที่ นั่ ง ที่ เ ชิ ญ พระสรี ร างคารเคลื่ อ นเลยไป
รถยนตพระที่นั่งเขาเทียบที่หนาประตูวัดแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนิน ตามพระสรีรางคาร
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจาพนักงานภูษามาลา
เชิญพระผอบพระสรีรางคารไปประดิษฐานที่โตะหมูทองในพระอุโบสถขางพุทธบัลลังกพระพุทธอังคีรส
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร ทรงจุดธูปเทียนเครื่อ งนมัสการบูช า
พระพุ ท ธอั ง คี ร สประธานพระอุ โ บสถและทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งทองน อ ย ถวายราชสั ก การะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคารสมเด็จ
พระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และพระสรีรางคารสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงทอดผาไตร ถวายพระสงฆวัดราชบพิธ ๓๐ รูป พระสงฆสดับปกรณ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
เจ าพนัก งานภู ษามาลาเชิ ญพระผอบพระสรีร างคารสมเด็จ พระเจ าพี่ น างเธอ เจ าฟ ากั ลยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิว าสราชนคริน ทร ไปยังอนุสรณ สถานรังษีวัฒ นา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินตาม

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

เวลา ๑๗ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยัง
อนุสรณสถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีม าราม ทรงเชิญพระสรีรางคารลงใน
ถ้ําศิลาแลว ทรงปดฝาถ้ําศิลาและเลื่อนเชิญเขาสูที่บรรจุแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสักการะ ขณะนั้น
ชาวพนักงานประโคม สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีน าถ เสด็จพระราช
ดําเนินไปประทับรถยนตพระที่นั่งที่ประตูอนุสรณสถาน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฎางค
เสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
แลวเจาหนาที่จะไดปดผนึกที่บรรจุพระสรีรางคาร
การแตงกาย
งานพระราชกุศลออกพระเมรุ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันศุกรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายมงกุฎไทย

เชิญพระโกศสูพระเมรุ-พระราชทานเพลิงพระศพ
วันเสารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลาเชา

- เชิญพระโกศสูพระเมรุ ทองสนามหลวง แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข
สายสะพายมหาจักรี

เวลาบาย

- พระราชทานเพลิงพระศพ พระเมรุ แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข
สายสะพายมหาจักรี

เวลากลางคืน

- พระราชทานเพลิงพระศพ พระเมรุ แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข

งานเก็บพระอัฐิ และเชิญพระอัฐิ ที่พระเมรุ
วันอาทิตยที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลาเชา

แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายจุลจอมเกลา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

งานพระราชกุศลพระอัฐิ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันจันทรที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลาบาย
สวดมนต แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เวลาเชา
เลี้ยงพระ แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายจุลจอมเกลา
เที่ยง
เชิญพระอัฐิขึ้นพระที่นั่งจักรี
งานบรรจุพระสรีรางคาร ที่วัดราชบพิธ
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลาบาย
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายจุลจอมเกลา
สํานักพระราชวัง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

