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โดย กนกพร บุญเพ็ญ

	 เริ่มต้นปี	 พ.ศ.	 2562	 สำ�หรับโครงก�รชมรม	 มทร.

พระนครอ�วุโส	รักษ์ธรรม	รักษ์ไทย	ปีที่	3	กับกิจกรรมไหว้พระ

เมืองสระบุรี	รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่�งยั่งยืน	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

ปล�ยเดือนมกร�คมที่ผ่�นม�

	 สระบุรี	 เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถ�นที่ท่องเที่ยวน่�สนใจม�กม�ย	 รวมถึงสถ�นที่สำ�คัญท�งพุทธศ�สน�	 ซึ่งก�รเดินท�ง

ของสม�ชิกชมรม	มทร.พระนครอ�วุโสครั้งนี้	เริ่มต้นที่	วัดสมุหประดิษฐ�ร�ม	วัดสำ�คัญเก่�แก่ในประวัติศ�สตร์ของจังหวัดสระบุรี	

โดยในอดีตใช้ทำ�พิธีถือน้ำ�พิพัฒน์สัตย�	 และเป็นโรงเรียนประช�บ�ลแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี	 น�มว่�	 “โรงเรียนประถมสมุห

ประดิษฐ์”	โดยภ�ยในพระอุโบสถ	มีจิตรกรรมฝ�ผนังที่สวยง�มโดดเด่น	เป็นภ�พขบวนแห่ในง�นพิธีถว�ยกระทงเสียหัว		ซึ่งเป็น

ประเพณีพื้นบ้�นท้องถิ่นในอดีตที่งดง�มอย่�งม�กค่ะ

	 สวัสดีค่ะสมาชิกชาว	มทร.พระนครอาวุโส			รวมถึง

ผู้อ่านทุกท่าน	 สานสัมพันธ์	 ฉบับที่	 5	 ยังคงรวบรวมสาระ

ความรู้ที่น่าสนใจ	 ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 รวมถึงกิจกรรม

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น	 เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมที่จัดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรรับปีใหม่เมือง

สระบุรี	 ต่อด้วยการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน	 

ณ	ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน	นอกจากนี้	ยังได้เสาะแสวงหาสถาน

ที่ไหว้พระขอพรและชื่นชมศิลปะแบบจีนรวมถึงอัปเดตเรื่อง

สุขภาพที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้อ่านด้วยค่ะ

	 หลายท่านคงจะทราบกันดีว่ า ผู้สู งอายุ เ ป็นวัย

ที่ ต้องการการดูแลและใส่ใจจากคนรอบข้างซึ่ งปัจจุ บัน

ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้หลายหน่วย

งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุ

กันมากยิ่งขึ้น	 	 เช่นเดียวกับชมรม	 มทร.พระนครอาวุโส	 ที่เกิด

จากความต้องการท่ีจะเป็นสื่อกลางให้กับสมาชิกได้มีเพื่อนใน

วัยเดียวกัน	 ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้สมาชิก

เกิดความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยได้จัด

ขึ้น	 ซึ่งชมรม	 มทร.พระนครอาวุโส	 รอรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่	

50	ปีขึ้นไป	 สมัครเป็นสมาชิกของชมรม	 โดยสอบถามได้ที่งาน

สวัสดิการ	 กองคลัง	 สำานักงานอธิการบดี	 มทร.พระนคร	 (ศูนย์

เทเวศร์)	โทร.	0	2665	3777	ต่อ	6033

	 สุดท้ายนี้		กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน

ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 สาระความรู้	 ความบันเทิงจาก

สานสัมพันธ์ฉบับที่	 5	 และในส่วนของเรื่องราวดีๆ	 ยังคงมี

ให้ติดตามกันทุก	 6	 เดือน	 รวมถึงท่านผู้อ่านสามารถติดตาม

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านทาง	 Line	 ID	 :	 @rmutp,	

Facebook:	rmutpFB	และทางเว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	

วัดสมุหประดิษฐาราม

วัดสมุหประดิษฐาราม
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	 จ�กนั้นแวะกร�บสักก�ระ	 “หลวงพ่อทองคำ�”	 พระพุทธรูปทองคำ�ที่หลงเหลืออยู่สมัยเสียกรุงศรีอยุธย�	 ครั้งที่2	

ณ	 วัดพะเย�ว์	 และเดินท�งต่อม�ที่วัดคีรีรัตน�ร�ม	 หรือที่ช�วบ้�นเรียกกันว่�	 วัดเข�แก้ววรวิห�ร	 พระอ�ร�มหลวงชั้นตรี	

ชนิดวรวิห�ร	 สำ�หรับวัดแห่งนี้มีคว�มโดดเด่น	 คือ	 พระเจดีย์รูปทรงไทย	 5	 ยอด	 ประดับด้วยมุขจระนำ�	 4	 ด้�น	 ภ�ยในบรรจุ

พระบรมส�รีริกธ�ตุ	และพระปร�งค์	5	ยอด	ประดิษฐ�นรอยพระพุทธบ�ทจำ�ลอง

	 และปิดท้�ยก�รเดินท�งด้วยก�รกร�บนมัสก�รพระพุทธฉ�ย	 วัดพระพุทธฉ�ย	 วัดคู่บ้�นคู่เมืองช�วเมืองสระบุรี	 โดย

คำ�ว่�	 “พระพุทธฉ�ย”	 หรือ	 “เง�พระพุทธเจ้�”	 ม�จ�กเง�เลือนร�งลักษณะคล้�ยพระพุทธรูปยืนประทับอยู่ที่หน้�ผ�บริเวณวัด

นั่นเองค่ะ	 สันนิษฐ�นว่�ถูกค้นพบในสมัยกรุงศรีอยุธย�	 โดยได้มีก�รบูรณะซ่อมสร้�งสถ�นที่และสร้�งบันไดประม�ณ	 ๒๗๐	 ขั้น	

ให้พุทธศ�สนิกชนได้ขึ้นไปกร�บนมัสก�รรอยพระพุทธฉ�ยและพระพุทธรูปต่�งๆ	เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลต่อไป

วัดเขาแก้ววรวิหาร หลวงพ่อทองคำา

วัดพระพุทธฉาย
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เยือนหอวัฒนธรรม ชมวิถีพื้นบ้านไท-ยวน

เรื่องดีต้องขยาย

โดย ฐิติรัตน์  รัตนประพันธ์ 

	 ริมแม่น้ำ�ป่�สัก	จังหวัดสระบุรี	มีของดีท�งวัฒนธรรมพื้นบ้�นม�กม�ยชวนให้หลงไหล	และหนึ่งในนั้นคือ	“หอวัฒนธรรม

ไท	–	ยวน”	อีกหนึ่งสถ�นที่ที่สม�ชิกโครงก�รชมรม	มทร.พระนครอ�วุโส	รักษ์ธรรม	รักษ์ไทย	ปีที่	3	ได้ม�ทำ�กิจกรรมเที่ยววิถีไทย

เก๋ไก๋อย่�งยั่งยืน	ณ	หอวัฒนธรรมไท	–	ยวน	เมื่อปล�ยเดือนมกร�คมที่ผ่�นม�

	 หอวัฒนธรรมไท	–	ยวน	เป็นอีกหนึ่งสถ�นที่ที่บอกเล่�เรื่องร�วเกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่คนไท	-	ยวน	ได้เป็นอย่�งดี	รวมถึง

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนช�วยวน	(โยนก	ช�วเหนือล้�นน�)	ที่อพยพม�จ�กอำ�เภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงร�ย	แม้ในปัจจุบัน	ช�ว

ล้�นน�จะกล�ยเป็นพลเมืองของประเทศไทยไปแล้ว	 แต่ก็ยังคงเรียกตัวเองว่�	 “คนเมือง”	 เพื่อให้สอดคล้องกับอักษรและภ�ษ�

ล้�นน�ที่เรียกกันว่�	“คำ�เมือง”	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนล้�นน�นั่นเองค่ะ
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	 สม�ชิกชมรม	มทร.พระนคร	ได้แลกเปลี่ยนคว�มรู้	คว�มคิด	รวมถึงได้ชมก�รส�ธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้�น	โดยมีอ�จ�รย์

สุริยัน	ดิษฐคลึ	เป็นวิทย�กรในก�รให้คว�มรู้	และยังได้ทำ�กิจกรรมท�งศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นก�รสืบส�นศิลป

วัฒธรรมของช�วไท-ยวน	ต่อไปในอน�คต	

	 ไม่ว่�จะมองไปมุมไหนๆ	 ก็มีคว�มงดง�มต�มแบบฉบับยุคก่อน	 เหม�ะแก่ก�รม�พักผ่อนและสัมผัสกับบรรย�ก�ศที่สวย	

สงบ	รมรื่น	ติดริมแม่น้ำ�ป่�สัก	พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแบบเรียบง่�ย	 ได้เห็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของช�ว

ไท-ยวนแท้ๆ	นอกจ�กนี้ยังมีก�รรับประท�นอ�ห�รแบบขันโตก	(อ�ห�รพื้นบ้�นล้�นน�)	พร้อมรับชมศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�นช�ว

ล้�นน�	อีกด้วยค่ะ	

	 สำ�หรับกิจกรรมโครงก�รชมรม	มทร.พระนครอ�วุโส	รักษ์ธรรม	รักษ์ไทย	ปีที่	3	ในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรที่น่�สนใจ

ม�ฝ�กนั้น	ต้องรอติดต�มกันในส�นสัมพันธ์	มทร.พระนครอ�วุโส	ฉบับหน้�ค่ะ

“หอวัฒนธรรมไท-ยวน” 

ตั้งอยู่ที่บริเวณ	กม.3	ถนนส�ยสระบุรี	–	ป�กบ�ง	

บ้�นโตนด	บ้�นเลขที่	48	หมู่	6		ตำ�บลด�วเรือง	

อำ�เภอเมือง	จังหวัดสระบุรี		เปิดทุกวัน	09.00-16.00	น.		

ค่�เข้�ชม	20	บ�ท	(บำ�รุงสถ�นที่)	
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

อ�จ�รย์ทรงชัย	วรรณกุล		โทร	087-122-8087
ขอบคุณข้อมูลดีๆจ�ก www.dooasia.com
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ชีวิตดี๊ดี

กินดี...อยู่ดี

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ สูงวัย ไม่ต้องรอ

	 				จ�กวัยหนุ่มส�วกล�ยม�เป็นวัยสูงอ�ยุ	ขอบอกเลยว่�	วัยนี้ยิ่งอยู่น�นยิ่งเก๋�ค่ะ	และห�กนึกถึงก�รบริก�รท�งด้�น

ส�ธ�รณสุข	หรือก�รแพทย์	ปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องมีกระบวนก�รหล�ยขั้นตอนกว่�จะได้เข้�พบหมอหรือเข้�รักษ�	ฉะนั้นวันนี้

ขอนำ�เสนอก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขเพื่อคว�มสะดวกและรวดเร็วสำ�หรับวัยเก๋�ค่ะ 

	 				หล�ยปีม�แล้วกระทรวงส�ธ�รณสุข	มีก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวผู้สูงอ�ยุ	ตลอดจนก�รจัดตั้งคลินิกผู้สูงอ�ยุและ

ชมรมผู้สูงอ�ยุทั่วประเทศ	สำ�หรับง�นบริก�รของคลินิกผู้สูงอ�ยุ	ตั้งแต่สถ�นีอน�มัย	ศูนย์สุขภ�พชุมชน	หรือ	ศูนย์บริก�ร

ส�ธ�รณสุขของกรุงเทพมห�นคร	มีบริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุม�กม�ยค่ะ	

	 o	 งานการพยาบาลผู้ป่วย	 ให้บริการรักษาพยาบาล

คัดกรองผู้เข้ารักษา	 และการดูแลสุขภาพ	 บริการคลินิกผู้สูงอายุ	

อุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น	 ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยและญาติ	 รับและส่ง

ต่อผู้ป่วย	

	 o	 	 งานการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการพยาบาล	 และ	 ฟื้นฟู

สมรรถภาพเบื้องต้น		ตามแผนการรักษา		กระบวนการพยาบาล	

ให้คำาปรึกษาบริการผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ	

	 o			งานโภชนการและพฤติกรรมสุขภาพ	ให้บริการและคำา

ปรึกษาด้านโภชนาการ	พฤติกรรมการบริโภค	และพฤติกรรมสุขภาพ	 

	 o		งานจิตวิทยา		ให้คำาแนะนำา		โดยใช้แบบจิตวิทยา	ให้

ความรู้ด้านการดูแลต่างๆ	 	 และการให้กำาลังใจแก่ผู้สูงอายุตลอดจน

คำาแนะนำาแก่ญาติ

  

  
นอกจ�กนี้ยังให้คว�มสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอ�ยุเป็นกรณีพิเศษ	 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขได้กำ�หนดให้

หน่วยบริก�รระดับโรงพย�บ�ลของรัฐจัดให้มีช่องท�งเฉพ�ะสำ�หรับผู้สูงอ�ยุแยกจ�กผู้รับบริก�รทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอกซึ่ง

แม้ว่�ในท�งปฏิบัติโรงพย�บ�ลส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีข้อจำ�กัดเรื่องบุคล�กรที่ไม่เพียงพอ	 จึงทำ�ให้ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ดังกล่�วได้	 แต่ในอน�คตโรงพย�บ�ลต่�งๆ	 คงจะได้ห�ท�งแก้ไขปัญห�ดังกล่�วเพื่อให้ส�ม�รถจัดบริก�รแก่ผู้สูงอ�ยุได้ค่ะ

“วิตามิน กินดี มีประโยชน์”

	 เมื่ออ�ยุม�กขึ้น	 ร่�งก�ยจำ�เป็นต้องได้รับส�รอ�ห�รบ�งชนิดเพื่อที่จะบำ�รุงรักษ�อวัยวะให้แข็งแรง	 ห�กอย�กมี

สุขภ�พแข็งแรงและปร�ศจ�กโรคภัยก็ควรบริโภคส�รอ�ห�รที่เรียกว่�	“วิต�มิน”	ในปริม�ณที่เหม�ะสม	ฉบับนี้ขอแนะนำ�	

2	วิต�มิน	กินดี	มีประโยชน์ต่อสุขภ�พ

	 วิต�มินบี	 12	 มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งเม็ดเลือดแดงและดีเอ็นเอ	 อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�นของระบบ

ประส�ท	 อย่�งไรก็ดีเมื่ออ�ยุม�กขึ้น	 ร่�งก�ยจะดูดซึมวิต�มินบี	 12	 ได้ไม่ดีเท่�คนวัยหนุ่มส�ว	 ดังนั้นจึงควรเพิ่มก�รท�น

อ�ห�รจำ�พวกปล�	เนื้อ	ไข่	และนม	ซึ่งล้วนแต่มีวิต�มินบี	12	ที่สูง

	 วิต�มินดี	 ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รรักษ�คว�มหน�แน่นของกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน	 อย่�งไรก็ต�ม	

เมื่ออ�ยุม�กขึ้น	 ผู้สูงอ�ยุก็ควรเพิ่มก�รท�นอ�ห�รที่เป็นแหล่งของวิต�มินดีอย่�งซีเรียล	 นม	 โยเกิร์ต	 ปล�แซลมอน	 ปล�

ทูน่�	 หรือจะเลือกท�นวิต�มินดีที่อยู่ในรูปแบบของอ�ห�รเสริม	 ก็นับว่�เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกที่ดี	 นอกจ�กนี้วิต�มินดียัง

ช่วยดูดซึมแคลเซียมอีกด้วยค่ะ				กินให้ถูก	กินให้ดี	เท่�นี้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภ�พแล้ว

ขอบคุณข้อมูลดีๆจ�ก www.stou.ac.th

ขอบคุณข้อมูลดีๆจ�ก www.parrythailand.com

ชีวิตดี๊ดี

โดย ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

โดย ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์



สานสัมพันธ์
ฉบับที่ 5 ประจำาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

  ใครว่าไข้หวัดใหญ่ไม่(เสี่ยง)สำาคัญต่อผู้สูงอายุ

7

โดย กนกพร บุญเพ็ญ  

	 เมื่อเริ่มก้�วสู่วัยสูงอ�ยุและมีอ�ยุม�กขึ้น	

สุขภ�พร่�งก�ยของเร�ผ่�นก�รใช้ง�นม�ย�วน�นก็

ย่อมมีคว�มอ่อนล้�และทรุดโทรมไปต�มเวล�	 และ

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ร่�งก�ยจะเจ็บป่วย	 ทั้งอ�ก�รไข้	

ปวดศีรษะ	 น้ำ�มูกไหล	 ซึ่งอ�จมีส�เหตุม�จ�กโรคที่

แตกต่�งกัน	 อย่�งเช่น	 ไข้หวัดใหญ่	 ไข้หวัดธรรมด�		

หรือไข้เลือดออก	 ผู้สูงอ�ยุจึงควรดูแลรักษ�สุขภ�พ

ให้แข็งแรง	 โดยเฉพ�ะผู้ที่มีอ�ยุม�กกว่�	 50	 ปี	 จะ

มีคว�มเสี่ยงต่อภ�วะแทรกซ้อนจ�กไข้หวัดใหญ่ได้

ม�กกว่�	 ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่จัดว่�เป็นวิธีที่ดีที่สุด

และมีประสิทธิภ�พที่สุดในก�รป้องกันตนเองและ

คนใกล้ชิดจ�กไข้หวัดใหญ่

	 ไข้หวัดใหญ่	 (Influenza	 virus)	 เป็นโรค

ของระบบท�งเดินห�ยใจที่ส�ม�รถติดต่อได้ง่�ยม�ก	

โรคนี้เกิดจ�กเชื้อไวรัส	ซึ่งแพร่กระจ�ยได้ท�งอ�ก�ศ
และส�ม�รถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสภ�พแวดล้อมภ�ยนอกได้น�นหล�ยชั่วโมง	 คว�มรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับคว�มต้�นท�นของ

แต่ละคน	 โดยในผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มต้�นท�นต่ำ�	 ห�กพบก�รติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	 จะมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะเกิด	 พบอ�ก�รแทรกซ้อน	

เช่น	ติดเชื้อไซนัส	หรือหลอดลมอักเสบ	ปอดอักเสบ	ซึ่งอ�จมีอ�ก�รรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

	 ผู้ที่มีอ�ยุม�กขึ้นจะมีภ�วะแทรกซ้อนจ�กไข้หวัดใหญ่ได้ม�กกว่�คนที่อ�ยุน้อยและคนที่สุขภ�พแข็งแรง	 โดยศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคของสหรัฐอเมริก�	 (Centers	 for	 Disease	 Control:CDC)	 ประม�ณกว่�	 90%	 ของก�รเสียชีวิตของผู้ที่มีอ�ยุ

ม�กกว่�	 65	 ปีในประเทศสหรัฐอเมริก�มีส�เหตุจ�กไข้หวัดใหญ่	 และม�กกว่�	 50%	 ของผู้ที่ต้องรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลจ�ก 

ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอ�ยุนี้เช่นกัน	และแม้ว่�หล�ยคนจะฟื้นตัวจ�กไข้หวัดใหญ่ได้อย่�งสมบูรณ์	แต่	CDC	ก็ยังแนะนำ�ให้

ผู้ที่มีอ�ยุม�กกว่�	50	ปีหรือผู้ใดก็ต�มที่ดูแลผู้ที่มีอ�ยุในช่วงนี้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

“ไข้หวัดใหญ่”	ป้องกันอย่างไร 

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำา

ทุกปี	 เนื่องจากในแต่ละปีเชื้อโรคมีการเปลี่ยนแปลง	 และพบ

การกลายพันธุ์ทำาให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

มากกว่าเดิมโดยในแต่ละปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ถูกปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับเชื้อที่ระบาดในช่วงเวลานั้น

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า	“ไข้หวัดใหญ่” 

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ	นอกจากอาการ

ไข้หวัดใหญ่ปกติ	 (มีไข้สูง	 ปวดเมื่อยตามตัว	 ไอ	 เจ็บคอ	

และมีน้ำามูก)	 แล้ว	 คือ	 ภาวะซึม	 ทานข้าวไม่ได้	 สับสน	

โดยมักมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ	และอาจพบอาการ

แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

*****การปล่อยให้เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเป็น

เวลานาน	สามารถเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน	

อีกทั้งเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคให้มากขึ้น*****

ขอบคุณข้อมูลดีๆจ�ก www.stou.ac.th
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ผลิตโดย	กองสื่อสารองค์กร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399	ถ.	สามเสน	แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กทม.	10300

ไหว้พระขอพร....ยลศิลป์จีน ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2
โดย กนกพร บุญเพ็ญ

	 สวัสดีค่ะท่�นผู้อ่�นทุกท่�น	ถ้�จะเอ่ยถึงวัดในจังหวัดนนทบุรีแล้ว	คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก	“วัดบรมร�ช�ก�ญจน�ภิเษก	

อนุสรณ์”	หรือ	“วัดเล่งเน่ยยี่	2”	อย่�งแน่นอน	และตะลอนเที่ยวกับรุ่นใหญ่ฉบับนี้เร�จะขอพ�ทุกท่�นเดินท�งไปไหว้พระ

ขอพรเสริมสิริมงคล	และชื่นชมสถ�ปัตยกรรมจีนที่วัดเล่งเน่ยยี่	2	กันค่ะ

		 “วัดบรมร�ช�ก�ญจน�ภิเษกอนุสรณ์”	 หรือ	 “วัดเล่งเน่ยยี่	 2”	 เดิมเป็นเพียงโรงเจขน�ดเล็ก	 ซึ่งคณะสงฆ์จีนนิก�ย

รังสรรค์	 สร้�งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองก�รครองร�ชย์ครบรอบ	 50	 ปี	 ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	

บรมน�ถบพิตร	เมื่อวันที่	30	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2539	โดยใช้เวล�ในก�รก่อสร้�งน�นถึง	12	ปี	ซึ่งพุทธศ�สนิกชนที่เดินท�งม�ที่

วัดแห่งนี้นอกจ�กก�รไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลและแก้ปีชงแล้วยังจะได้ชื่นชมคว�มสวยง�มของสถ�ปัตยกรรมจีนอีกด้วย	

	 สำ�หรับจุดเด่นของวัดแห่งนี้	คือ	สถ�ปัตยกรรมแบบจีน-ทิเบต	มีลักษณะคล้�ย	“พระร�ชวังต้องห้�ม”	หรือ	“พระร�ชวัง

ปักกิ่ง”	ของร�ชวงศ์หมิง	ดังนั้น	ศิลปะต่�งๆ	ในวัดแห่งนี้จะเป็นแบบจีน	มีก�รว�งผังวิห�รต�มแบบวัดหลวงพุทธศ�สน�นิก�ย

ฌ�น	โดยวิห�รแต่ละหลังจะประดับตกแต่งด้วยลวดล�ยภ�พเขียนสีพุทธศิลป์แบบจีนที่มีคว�มวิจิตรงดง�ม	และแสดงให้เห็นถึง

คว�มยิ่งใหญ่โอฬ�รของศิลปะจีน

	 สำ�หรับท่�นที่สนใจจะไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลที่	“วัดบรมร�ช�ก�ญจน�ภิเษกอนุสรณ์”	ส�ม�รถเดินท�งไปกัน

ได้ทุกวันตั้งแต่เวล�	 08.00	 –	 17.00	 น.	 ห�กเดินท�งโดยรถยนต์ส่วนตัวส�ม�รถใช้เส้นท�งถนนก�ญจน�ภิเษก	 เลี้ยวขว�เข้�

ถนนบ�งกรวย-ไทรน้อย	จะสังเกตเห็นป้�ยบอกท�งเข้�วัดตลอดเส้นท�ง	หรือ	นั่งรถประจำ�ท�งส�ย	127	ม�ลงสุดส�ยที่ตล�ด

บ�งบัวทองก็ได้เช่นกันค่ะ

ตะลอนเที่ยว


