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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ชุมชนเขตวัฒนา รวมสงเสด็จสูสวรรคาลัย 
 

 

ตลอดพระชนมายุของสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงชวยเหลือราษฎร 
แมอยูไกลเพียงใดพระองคไมทรงยอทอ 
เชนเดียวกับประชาชนในเขตวัฒนา 
กรุงเทพ   มหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งของพระ 
ตําหนักเลอดิส ที่พระองคทรงประทับตั้งแต 
พ.ศ. 2523 และ พระราชทานชื่อ 
“สํานักงานเขต วัฒนา” ซึ่งเปนพระ
กรุณาธิ  คุณกับประชาชนในเขตวัฒนาอยาง
สูง   
  
ที่ผานมาพระองคทรงสนพระทัยงานดาน
การศึกษา เพื่อเสริมสรางเยาวชนในเขต
วัฒนาใหมีความรอบรูควบคูกับคุณธรรม 
และจากการที่พระองคเสด็จสูสวรรคาลัย
ทางกรุงเทพ มหานครไดรวมกับสํานักงาน
เขตทั้ง 46 เขต รวมนอมรําลึกพระ
กรุณาธิคุณของพระองคดวยการจัดพิธีถวาย
ความอาลัยในทุกเขตเพื่อเผยแพรพระกรณีย
กิจของพระองค ซึ่งเขตวัฒนากําหนดจัดงาน
อยางยิ่งใหญใน วันที่ 14-15 พฤศจิกายนนี้ 
ณ วัดธาตุทอง  
  
วรพจน อินทุลักษณ ผูอํานวยการเขตวัฒนา 
เลาถึงที่มาของการจดังานวา จากการที่
พระองคทรงมีพระเมตตาตอประ ชาชนใน
พื้นที่ ทําใหเกิดแนวคิดการจัดงานพระราช
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพจําลอง ที่วัด
ธาตุทอง ในวันเดียวกับพระราชพิธีที่ทอง
สนามหลวงเพื่อใหประ ชาชนในพื้นที่มี
โอกาสนอมรําลึก ถึงพระกรุณาธิคุณ ซึ่งการ
จัด  สรางพระเมรุมาศและพธิีการ  ตาง ๆ 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่  6  เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2551  หนา  4 
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คนในชุมชนตางมีสวนรวมเพื่อใหพิธีสมพระ
เกียรติ  
  
“เมื่อมีกิจกรรมของเขตวัฒนาเกือบทุกครั้ง
พระองคจะพระราชทานสิ่งของชวยเหลือ
งานอยูเสมอ ซึ่งทานมีสวนสําคัญในการ
ชวยเหลือการศึกษากับเด็กยากไรในพื้นที่ 
ทั้งดานการศึกษา ความเปนอยูของคน
เหลานั้นใหดขีึ้น” วรพจน กลาว  
  
ซึ่งทางเขตวัฒนาจัดสรางพระเมรุมาศขึน้
ตามแนวคิด “แสงรุงงาม” โดยรอบพระเมรุ
มาศประดับดวยแผนซีดี เมื่อโดนแสงกระทบ
จะเปลงแสงเปนสีรุง ซึ่งไมวาจะยืนดูอยูทิศ
ไหน ของพระเมรุมาศก็จะเห็นแสง  แตกตาง
กันออกไป วัสดุสวน ใหญไดจากการบริจาค
แผนซีดีของชาวบานและการสนับสนุนจาก
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ่จํากัด โดยตน
ตองการนําสิ่งของเหลือใชมารีไซเคิลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  
“หลังจากเสร็จงานวัสดุอุปกรณที่ใชในพิธี 
ทางเขตเตรียมมอบใหโรงเรียนและผูยากไร
ในชุมชน เชน เหล็กที่ใชสรางพระเมรุมาศ
โรงเรียนในพื้นที่ขอไปสรางอัฒจันทรกีฬา
ใหกับนักเรียนไดใชประโยชน สวนผักผลไม
ที่ประดับรอบ  พระเมรุมาศเราเตรียมนําไป
ประกอบอาหารใหกับผูยากไรทั้งในและนอก
พื้นที่หลังเสร็จงาน” วรพจน เลา   
  
ขณะเดียวกันจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
พระประวัติและพระกรณียกิจทั้งหมด 8 ซุม 
เพื่อใหความรูกับประชาชน ซึ่งตอนนี้
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตางรวมกันประดิษฐ
ดอกไมจันทนกวา 2 หมื่นดอก เพื่อรองรบั
ผูเขารวมพิธ ี   
  
สวนการแสดงมหรสพทั้ง 3 วัน ไดรับความ
รวมมือจากประชาชนในชุมชนไดนําการ
แสดงที่เปนเอกลักษณของพื้นที่มารวม
แสดงในพิธีเชน การแสดงวงประโคมมโหรีป
พาทย อังกะลุงและโปงลาง ของ มูลนิธิ

หลวงประดิษฐไพเราะ  และการ
แสดงสาํคัญของงานคือ 
การแสดงโขนชุดจองถนน 
โดยคณะโขนโรงเรียน
สาธิตมหา วิทยาลยัศรีนคริ
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นทรวิโรฒ  ประสานมติร 
ซึ่งนัยของการ แสดงในชดุ
น้ีก็เพื่อใหทุกคน   ในชาติ
เกดิความสามคัคีปรอง ดอง
กัน  
  
“คาดวาพระราชพิธีที่วัดธาตุทองจะไดรับ
ความสนใจอยางมาก เนื่องจากประชาชนใน
ทองที่มีความตั้งใจที่จะจัดงานขึ้นเพื่อสง
เสด็จสูสวรรคาลัยเปนครั้งสุดทาย ซึ่งตลอด
งานทั้ง 3 วัน ทางเขตมีการบันทึกภาพวิดีโอ
เพื่อจัดทําซีดีเพื่อเผยแพรใหกับประชาชน
ในทองที่และหองสมุดของโรงเรียนตาง ๆ 
ไวเพื่อศึกษาพระราชประวตัิและพระกรณีย
กิจที่มีตอเขตวัฒนา” วรพจนทิ้งทาย   
  
สําหรับการสรางพระเมรุมาศที่วัดธาตุทอง
ถือไดวาเปนงานที่ตองใชความพยายาม
อยางสูง แตสําหรับ ปริญญา สุขชิต หรือ
เปด ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต 
ผูออกแบบพระเมรุมาศจําลองภายใตแนวคิด 
“แสงรุงงาม” เลาวา ตนมีความภาคภูมิใจที่
ไดมีโอกาสออกแบบพระเมรุมาศจําลอง 
เพราะ ที่ผานมาตนไดเรียนรูจากพระ  องค
ผานโทรทัศนในการเสด็จเยี่ยมชม
ศิลปวัฒนธรรมในประ เทศตาง ๆ ทําให
ไดรับทราบถึงประวัติความเปนมาของ
สถานที่ที่พระองคเสด็จ ซึ่งส่ิงเหลานี้
สามารถนํามาปรับใชไดกับการทํางาน 
  
การสรางพระเมรุมาศครั้งนี้ตนไดนําสิ่งของ
เหลือใชเชน แผนซีดี ผักผลไม มาประกอบ
ในพิธีเพื่อสนองแนวคิดของพระองคที่มีพระ
ประสงคใหประชาชนชาวไทยมีความ
พอเพียง ซึ่งจุดเดนของพระเมรุมาศคือ การ
นําแผนซีดีมาประดับตกแตงทําใหเมื่อ
กระทบกับแสงแดดในเวลากลางวันจะมีสีรุง 
แตพอตอนกลางคืนตนจะใชไฟสองไปยัง
พระเมรุมาศเพื่อใหเกิดสีตาง ๆ เชน แดง 
เหลือง  เขียว ฟา และขาว ซึ่งจะเห็นไดวา
พระเมรุมาศจะแตกตางกันไป ตามระยะเวลา 
ทําใหประชาชน  ที่เขามารวมพิธีไดเห็นพระ
เมรุ มาศที่มีสีไมซ้ํากัน  
  
“การสรางพระเมรุมาศไดรับความอนุเคราะห
จาก ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปนแหงชาติ 
สาขาทัศนศิลป ที่คอยใหคําแนะนําเพื่อให
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ถูกตองตามหลักประเพณี และใหประชาชน
ในพื้นที่และใกลเคียงไดเรยีนรูศิลปะการ
สรางพระเมรุมาศ” ปริญญา เลา  
  
สวนการตกแตงรอบพระเมรุมาศจะประดบั
ดวยซุมนิทรรศการที่ชื่อวา “84 ดวงใจถวาย
อาลัย เสด็จสูสวรรคาลัยของปวงชนชาว
ไทยทั้งแผนดิน” ประดับตกแตงดวยผัก
ผลไมที่ไมเหีย่วงายเหมือนดอกไม แตจะมี
อายุอยูไดถึงหนึ่งอาทิตย ซึ่งทําใหประหยัด
คาใชจายในการเปลี่ยนดอกไมไปไดมาก  
  
ตนคาดวาจะมปีระชา ชนมารวมไวอาลัยและ
เยี่ยมชมนิทรรศการอยางคับคั่ง ซึ่งส่ิงที่ทุก
คนจะไดรับคือความรูและพระกรณียกิจตาง 
ๆ ของพระองคที่แฝงไปดวยคติสอนใจที่ไม
วาผูใหญหรือเยาวชนสามารถนํามาปรับใช
กับตนเองได   
  
ถึงไมไดไปรวมพระราชพิธทีี่ทอง
สนามหลวง แตพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯทั้ง 46 
เขต ตางจัดงานเพื่อเปนการถวายอาลัย
เพื่อใหคนไทยทุกคนรวมเปนสวนหนึ่งใน
การสงเสด็จสูสวรรคาลัย. 

ศราวุธ  ดีหมื่นไวย 
 


