คาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ...เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้นึ ชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

สารวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ ประจาเดือน กรกฎาคม – กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ

เข้าตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่ ๓ ในส่วนของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชี้แจง แนะนา ทาความเข้าใจ
รับฟังและซักถามการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด แนวทาง
การปฏิบัติงานตามภารกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

1
และให้เกียรติเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

โรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง ที่ได้รบั คัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๖ และศูนย์วฒ
ั นธรรม
เฉลิมราชตาบลบางใหญ่ (บ้านบางแม่หม้าย) อาเภอบางปลาม้า ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
สวัสดีครับ เครือข่ายวัฒนธรรมทุกท่าน
วารสารฉบับนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอนาเสนอกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือ การจัดงาน “ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ”
ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเขาดีสลัก ตาบลดอนคา
อาเภออู่ทอง ภายในงานจะมีกิจกรรมที่ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
ที่เดินลงมาจากมณฑปพระพุทธบาทตามบันได ซึ่งประกอบด้วย ขบวนเทวดา ๙ องค์
นางฟ้า ๙ องค์ ขบวนเสี่ยงพระพุทธบาท ขบวนพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป และขบวนเปรต ๙ ตน
ซึ่งนาเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึ งศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ที่ดีงามของ

ชาวไทยพุทธ
รวมทั้งขอแนะนาหมู่บ้านมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่นา่ สนใจแห่งใหม่ตั้งอยู่
ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มงั กร รูปแบบของหมู่บ้านได้จาลอง "เมืองลีเจียง"
ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณของประเทศจีน ที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีนก็สามารถเยี่ยมชมความงดงามกันได้แล้วที่จังหวัด

สุพรรณบุรี แล้วพบกันนะครับ
ประยุธ โอสธีรกุล
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างกว้างขวาง
๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรมของท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดความเข้มแข็ง
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
วัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน

ที่ปรึกษา
นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บรรณาธิการ
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบรรณาธิการ
นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
นางอริยา วงษ์ทองดี
นางกาญจนา เดชสอน
นางชูศรี สาราญพานิช
นางวรรณพร มัจฉา
นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ
นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
นายทักสุรินทร์ นาโสก
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

พิสูจน์อักษร
นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล

ที่ตั้ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
( ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี )
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ
 บทความ...การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ , โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 บทความ...คุณค่าความสาคัญของสมุนไพรกะเหรี่ยง
 สมุนไพรกะเหรี่ยง ภูมิปญ
ั ญาเพื่อชีวิตและมรดกวัฒนธรรมฯ
 บทความ...การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างจังหวัด
สุพรรณบุรี กับ ส.ป.ป.ลาว
 การเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีฯ ของพณฯ ดร.ทองลุน สีสลุ ิด
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมด้วย ศ.ดร.บ่อแสงคา วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว , โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 โครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง
โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น , โครงการ ๑ เส้นทาง การท่องเที่ยว
๕ สินค้า ทางวัฒนธรรม
 บทความ...ความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน
 โครงการสานสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม ,
การจัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น)
 ประชาสัมพันธ์...กิจกรรม
 งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
 การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี
๒๕๕๖

การเทศน์มหาชาติ
ั
เวสสนดรชาดก

การเทศน์ ม หาชาติ คื อ การร่ า ยยาวหรื อ การเล่ า เรื่ อ งมหาเวสสั น ดรชาดก ว่ า ด้ ว ยพระบุ พ จริ ย าของพระพุ ท ธองค์
ในอดี ต ชาติ เมื่ อ เสวยพระชาติ เ ป็ น พระเวสสั น ดรพระบรมโพธิ์ สั ต ว์ ทรงบ าเพ็ ญ พระบารมี เ ป็ น ชาติ สุ ด ท้ า ยก่ อ นจะตรั ส รู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดให้มีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบันซึ่งบางคนเชื่อว่าคัมภีร์มหาชาตินั้นเป็นพุทธวัจนะ
ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์ พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ หากผู้ใดได้สดับ
ย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเป็นกุศลราศีสืบไป ดังนั้น การเทศน์มหาชาติ คือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมราลึกถึงการบาเพ็ญบุญ
คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดอันไพศาลของมวลมนุษย์ชาติเป็นสาคัญ
ด้วยในปี ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสั มพุทธเจ้า ประกอบกับเป็น
โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ขึ้ น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ วั ดหนองจิ กยาว
อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระครูปลัดธีรเดช ชุตินฺธโร และพระอาจารย์สมเกียรติ ปภสฺสโร เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติ ๒ ธรรมมาสน์
ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมาฟังเทศน์มหาชาติ กันเป็นจานวนมาก

อานิสงส์ การฟั งเทศน์ มหาชาติ สาหรับผู้ที่ได้ ฟังเทศน์มหาชาติทงั ้ ๑๓ กัณฑ์ ครบภายในวันเดียว จะทาให้ เกิดความสาเร็จทุกประการ มีดงั นี ้
๑.จะได้ เกิดมาในยุคพระศาสนาของพระศรี อาริยเมตไตรย ซึง่ จะมาอุบตั เิ ป็ นพระพุทธเจ้ าองค์ตอ่ ไปในอนาคต
๒.เมื่อละจากโลกนี ้แล้ วจะได้ ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอนั โอฬาร
๓.จะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก ไม่เป็ นเปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน) เมื่อตายไปแล้ ว
๔.จะเป็ นผู้มงั่ มีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข
๕.เมื่อได้ ฟังพระธรรมเทศนาจะได้ รับมรรคผล นิพพานเป็ นพระอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนา และถึงความพ้ นทุกข์

(ข้อมูลอ้างอิง : คู่มือแนวทางการดาเนินโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ สานักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
เรียบเรียงโดย อริยา วงษ์ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ

ิ น
พิธม
ี อบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชน
ี าถ
ั
ิ น
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสนดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชน
ี าถ
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา (ชั้น ๑๒) กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ิ น
งานร ัฐพิธเี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชน
ี าถ
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๕๖

ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนือ
่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

“คุณค่าความสาค ัญของสมุนไพรกะเหรีย
่ ง”
หลายท่านคงเคยทราบข่าวว่า มีพ่อเฒ่ าชาวกะเหรี่ยง
ที่มีอายุยื นมากถึง ๑๑๙ ปี อยู่ ในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งได้เปิ ดเผยเคล็ ดลั บ ในการที่มี อายุ ยืน ว่า ในการดารงชีวิตไม่เ ครีย ด
กินอาหารและสมุนไพรที่หาจากป่า รวมถึงดื่มเหล้าพื้นบ้านผสมเขากวางอ่อน
เพียงเท่านี้ท่านผู้อ่านคิดว่า พืชสมุนไพรกะเหรี่ยงมีคุณค่าความสาคัญหรือไม่
ข้าพเจ้าจะขอนาเรื่องราวที่ได้ลงพื้นที่จัดทางานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี มาสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และอยากบอกเล่าให้กับ
ผู้ที่สนใจทราบ
ข้าพเจ้าและทีมงานนักวิชาการวัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุนไพร
ที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ในการรัก ษาโรค พวกเราได้รับการบอกเล่าจากภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง คือ คุณลุงไกว และคุณเนย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการอย่างน่าทึ่ง
โดยท่านบอกเราว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร มาจากปู่ย่า ตายาย แต่ไม่ได้เขียนเป็นตาราใช้วิธีจาไว้ในสมองแต่ก็ไม่ลืม ใช้กันมาตลอด
ถึง แม้ ว่า ปั จ จุ บั น การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ได้ เ ข้า ถึง ชาวกะเหรี่ ยงแล้ ว พวกเขาเหล่ า นั้ นก็ ไม่ ไ ด้ล ะทิ้ ง สมุ นไพรที่ ใช้ กัน มาในอดี ต
จากการสังเกตผู้สูงอายุในหมู่บ้านห้วยหินดา ดูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่ อเทียบกับในพื้นที่อื่นหรือบุคคล
โดยทั่วไป นี่แสดงให้เห็นถึงวิถีการกินอยู่อย่างธรรมชาติ
คุณลุงได้พาพวกเราไปดูและเก็บพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน และบางชนิดก็อยู่ในป่าต้องขึ้นไปเก็บ
มีทั้งสมุนไพรที่มีรสฝาด รสขม รสหวาน รสเปรี้ยว แล้วแต่ชนิดที่ใช้ในการรักษาโรค (คณะของเราก็ได้ทดลองกิน
สมุนไพรกันหลายชนิดอยู่ กินแล้ว ก็รู้สึกดีค่ะ) ซึ่งพื้นที่รอบหมู่บ้านและพื้นที่ป่ามองแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พรรณไม้นานาพันธุ์ อากาศก็บริสุทธิ์ ประกอบกับชุมชนมีการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนโดยการทา
เกษตรอินทรีย์ เพื่อมุ่งให้คนปลูกปลอดโรค คนกินปลอดภัย ใช้สมุนไพรล้างพิษ พิชิตโรคภัยต่าง ๆ
จึงอยากนาเรื่องดี ๆ มาบอกต่อ ในฉบับนี้จึงขอนาเสนอสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดา
ส่งเสริมให้ใช้ในครัวเรือน คือซี้มึ้งหน่อง (ซี้มึ้งหน่อง เป็นพืชสมุนไพรตระกูลเดียวกับกวาวเครือลักษณะใบเรียวเล็ก)
วิธีการ คือนาใบซี้มึ้งหน่อง มาต้มกับน้าสะอาดแล้วดื่มแทนน้าชา สรรพคุณเป็นสมุนไพรบารุงร่างกาย ลดเบาหวาน
ความดั น โลหิ ต คุ ณ ลุ ง ไกวกล่ า วว่ า ถ้ า ผู้ ช ายดื่ ม จะยิ่ ง ดี เ พราะร่ า งกายจะแข็ ง แรงมี พ ลั ง และหากใครเป็ น
โรคกระเพาะก็ให้ใช้มะเขือพวง (ใช้ลูกสด) นามาตาแล้วคั้นเอาน้าดื่ม ๑ ช้อนโต๊ะ กินตอนเช้าและตอนเย็น เขาว่าดีนักแล
ฉบับหน้าจะนาความอัศจรรย์ของสมุนไพรกะเหรี่ยงที่มีอยู่มากมาย มาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ
กันต์สินี สุชามาลาวงษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ

สมุนไพรกะเหรีย
่ ง ภูมป
ิ ญ
ั ญาเพือ
่ ชวี ต
ิ และมรดกว ัฒนธรรมเพือ
่ ลูกหลาน
การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรกะเหรี่ยง
เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จัดเสวนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรกะเหรี่ยง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ หมูบ่ ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ ศูนย์การเรียนรู้บา้ นห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรกะเหรี่ยง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยหินดา ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ิ ปว ัฒนธรรมระหว่าง
การแลกเปลีย
่ นศล
จ ังหว ัดสุพรรณบุร ี ก ับ ส.ป.ป.ลาว
โดย...นิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ

จังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญอย่างเต็มที่
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้า อุดมด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีความงดงามทาง
วั ฒ นธรรมอย่ า งหลากหลาย มาตั้ งแต่ ส มั ยอดี ต เป็ นจั งหวั ด หนึ่ งที่ มี คน
หลากหลายชาติ พั น ธุ์ อ พยพมาอยู่ ร วมกั น จนถึ ง ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงมี อ ยู่
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ ไทยทรงด า หรื อ ลาวโซ่ ง ส่ ว นไทยพวน
ไทยละว้า ไทยเชื้ อสายจีน ไทยครั่ง (ลาวซีล าวครั่ง ) ไทยเวี ยง ไทยเขมร
ไทยกะเหรี่ยง ไทยญวน ก็ยังมีอยู่ แต่ไม่มากเท่าไร เพราะบางกลุ่มชาติพันธุ์
ก็ถูกวัฒนธรรมในเมืองเข้าไปรบกวน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงดารงอยู่ก็คือพิธีกรรม
ความเชื่อ เช่ น ประเพณีไ หว้พระแขของชาวเขมร พิ ธีกาฟ้ าของไทยพวน
ประเพณีไหว้จุฬามณีของชาวกะเหรี่ยง ประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยทรงดา ฯลฯ
สุ พ รรณบุ รี มี เ พลงพื้ น บ้ า นที่ ร้ อ งเล่ น กั น มาแต่ ส มั ย โบราณ เช่ น
เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ด้วยสุพรรณบุรีเป็นเมือง
เกษตรแต่ดั้งเดิม อาชีพหลักคือการทานา และประเพณีสาคัญที่ชาวสุพรรณ
รู้จักดี ก็คือประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข้าว" คนสุพรรณเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริง
ชอบความสนุ ก สนาน เมื่ อ ออกแรงท านาเกี่ ย วข้ า ว ก็ จ ะหาอะไรที่ ส นุ ก
เล่นแก้เหนื่อย ทาให้เกิดความคึกคัก ในระหว่างทางานร่วมกัน ด้วยเหตุที่คน
สุพรรณมีวิถีชีวิตใกล้ชิดอยู่กับเพลงพื้นบ้าน ทาให้เพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
จิ ต วิ ญ ญานของคนสุ พ รรณเกื อบทุ กคน ท าให้ เกิด ศิล ปิ น พื้ น บ้ า น ศิ ล ปิ น
แห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ , ไวพจน์
เพชรสุพรรณ , ครูแจ้ง คล้ายสีทอง , สุรพล สมบัติเจริญ , ก้าน แก้วสุพรรณ ,
พุ่มพวง ดวงจันทร์ , ศรเพชร ศรสุพรรณ , สายัณห์ สัญญา , เสรีย์ รุ่งสว่าง และ
ท่ านอื่ น ๆ ที่ มิ ได้ เอ่ยนามอีกมากมาย นอกจากนี้ สุ พ รรณบุ รียั ง เป็ น เมื อ ง
ที่ คนพู ด ส าเนี ย งเสี ย ง “เหน่ อ ” ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น ของความเป็ น คนสุ พ รรณ
เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสาเนียงพูด คนสุพรรณไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้คนทั่วไป
จะรู้ได้ไม่ยากนักจากสาเนียงเสียง “เหน่อ” แต่ช่างน่าเศร้าใจนัก ที่คนทั่วไป
มักจะเห็นว่าสาเนียงเสียงเหน่อของคนสุพรรณนั้น ฟังแล้วชวนขบขัน หาว่าคน
สุพรรณบ้านนอก โง่ เซ่อ เฉิ่ม เชย เลยได้เป็นแค่คนรับใช้ในหนังในละคร
แต่แท้จริงแล้วเป็นสาเนียงของความเป็นไทย เป็นเสน่ห์ เป็นความจริงใจ
ที่จะไม่ลบเลือนไปจากหัวใจและวิถีชีวิตของคนสุพรรณ
จึงเป็นที่มาของคาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ว่า “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรือง
เกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”
ดังนั้น หากจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ส.ป.ป.ลาว) วัฒนธรรมที่โดดเด่นก็คือ เพลงพื้นบ้าน ได้แก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเรือ และเพลงลูกทุ่ง แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภาษา อาหารการกิน การแต่งกาย ภูมิทัศน์ ภูมิประเทศ ที่แต่ละที่แต่ละถิ่น ล้วนต่างก็มีความสวยงาม
แตกต่างกันไป และพร้อมที่จะให้ผู้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมสู่ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน คนสุพรรณก็จะมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม

ี ล
การเยือนจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี ... ของฯพณฯ ดร.ทองลุน สส
ุ ด
ิ
รองนายกร ัฐมนตรี และร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมด้วย ศ.ดร.บ่อแสงคา วงดาลา
ร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแถลงข่าว ว ัฒนธรรมและการท่องเทีย
่ ว
แห่งสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ิ ธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบ ัติงานด้านว ัฒนธรรม
โครงการพ ัฒนาประสท
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ึศึกษาพระพุ
ศูนศูย์นศย์ก
ธศาสนาว
ันอาทิ
ษาพระพุททธศาสนาวั
นอาทิ
ตย์ ตย์
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษา
สงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กาลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนา
ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
จังหวัดสุพรรณบุรี มีศนู ย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จานวน ๗ ศูนย์ และได้ออกเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อติดตามประเมินผล เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งประกอบด้วย
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสกุณปีกษี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสามจุน่
อาเภอศรีประจันต์
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดม่วงเจริญผล อาเภอศรีประจันต์
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน
อาเภอเดิมบางนางบวช
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองทราย อาเภอหนองหญ้าไซ
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระด่าน
อาเภอดอนเจดีย์
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเทพพิทักษ์ อาเภอสองพี่น้อง

และกรมศาสนาได้ ขอให้จัง หวั ดพิ จารณาคัดเลือกศูนย์ ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวั น อาทิ ตย์ ต้น แบบ ระดับ จัง หวั ด ซึ่ง ศูน ย์ศึ กษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช ได้รับคัดเลือก และมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้
พัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ฯในจังหวัดสุพรรณบุรีได้

้ ทางท่องเทีย
โครงการอ ัศจรรย์เสน
่ วเมือง
เก่าทวารวดีศรีอท
ู่ อง
โดยอาสาสม ัครม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

้ ทาง การท่องเทีย
โครงการ ๑ เสน
่ ว
ิ ค้า ทางว ัฒนธรรม
๕ สน

เส้นทางที่ 1 …
ไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าฯ สู่สามชุกตลาดร้อยปี

เส้นทางที่ ๒ …เที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง

เส้นทางที่ ๒ …ตลาดโบราณย่านเก้าห้อง

ความพร้อมของจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
สูป

เมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 ผู้ น าประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้ ต กลงจะจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมการเมือง
และความมั่นคง ซึ่งเดิมกาหนดเป้าหมายการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาได้เลื่อนให้เร็วขึ้น เป็นปี พ.ศ. 2558
สาหรับเสาหลักของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Commnity หรือ AEC) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการ
การดาเนินงานในด้ านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์ ๔ ด้ าน ด้วยกัน คือ ๑) การเป็ นตลาดและฐานการผลิต เดี ยว โดยจะมี การ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริหาร การลงทุน และแรงงาน มีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ๒) การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๓) การพัฒนา
เศรษฐกิ จ อย่ า งเสมอภาคให้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่ อ ม และการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถผ่ า นโครงการต่ า ง ๆ
๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียน
มีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน สาหรับผู้ประกอบการของไทย การพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาด
กลาง รวมทั้ ง ชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต สิ น ค้า OTOP ให้ส ามารถแข่ง ขัน กับ ประเทศในกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นได้ โอกาสของไทยเรา
ก็มี ม ากขึ้น แต่ ก็ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในอาเซี ย นก็ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั น มากเช่ น กั น
การเดินทางจะมีความสะดวกและเสรีขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงเส้นทางต่าง ๆ ระหว่างกัน
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
จะเห็นได้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ตระหนักในการส่งเสริม และให้ความสาคัญ โดยเร่งดาเนินการในการให้ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน แก่ข้าราชการ ประชาชน เยาวชน และนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาเพื่อนบ้าน การให้โอกาสกับบุคคลได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างมาก
สุพรรณบุรี มีความได้เปรียบอย่างมากทางด้านการท่ องเที่ ย วที่มี
ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หรือเชิงอนุรักษ์ต่าง ๆ
มากมาย มีเส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวกสบาย สะอาด ภูมิประเทศที่ตดิ กับกรุงเทพมหานคร
มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ อาชีพเกษตรกรรม มีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง
หลาย ๆ ประเภทด้วยกัน และทีส่ าคัญยังเป็นจังหวัดทีไ่ ด้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในประเทศ
๒ ปี ซ้อน ย่อมนาไปสู่ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้
โดย...กาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

โครงการสานสายใยครอบคร ัว ล้อมรวด้
ั้ วยว ัฒนธรรม
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ สถานพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุร ี

ั้
ื่ สร้างสรรค์ (หน ังสน)
การจ ัดประกวดผลิตสอ
้ ทีจ
สาหร ับเด็กและเยาวชนในพืน
่ ังหว ัดสุพรรณบุร ี
ั
ห ัวข้อ “เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สงคมน่
าอยู”่
ิ้ เรียบร ้อยแล ้ว และผลการจัดประกวดฯ มีดังนี้
ได ้ดาเนินการเสร็จสน

รุ่นนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย

ทีม B.h ๓
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
ทีมพระป่าเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ทีมตัวเล็กฟิล์ม
โรงเรียนสงวนหญิง
ทีมยามเช้า บรรหาร ๗
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
รางวัลชนะเลิศ
ทีม Spectacle Film
โรงเรียนสงวนหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ทีมนาฬิกา
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

การจ ัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี ประจาปี ๒๕๕๖
การจ ัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี ประจาปี ๒๕๕๖

ระหว่
- ๒๔ กรกฎาคม
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๕๕๖
ระหว่างวั
างวันนทีที่ ๒๒
่ ๒๒-๒๔
ณณแยกแขวงการทางที
หวัดดสุสุพพรรณบุ
รรณบุรรีี
แยกแขวงการทางที่ ๑่ ๑สุสุพพรรณบุ
รรณบุรีรอี อาเภอเมื
าเภอเมือองฯง จัจังงหวั

โดยได้จัดให้มีการประกวดเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษาของแต่ละอาเภอ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และฟื้นฟูวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

การประกวดเทียนพรรษา

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ อาเภออูท่ อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อาเภอหนองหญ้าไซ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อาเภอด่านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
และอาเภอสองพี่น้อง

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

รางวัลชมเชย ๗ รางวัล

ได้แก่ อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอเดิมบางนางบวช
อาเภอบางปลาม้า อาเภอสามชุก
และอาเภอศรีประจันต์

ได้แก่ อาเภอด่านช้าง และอาเภอสองพี่นอ้ ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
ได้แก่ อาเภอดอนเจดีย์ อาเภอสามชุก
อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอบางปลาม้า
อาเภอศรีประจันต์ อาเภอหนองหญ้าไซ
และอาเภออูท่ อง

งานประเพณีทงิ้ กระจาดจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี ประจาปี ๒๕๕๖
ระหว่างว ันที่ ๒๔ – ๒๘ สงิ หาคม ๒๕๕๖
และทิง้ กระจาดดินระหว่างว ันที่ ๑ – ๔ ก ันยายน ๒๕๕๖

ผลการประกวดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหล ักเมือง

ประเภทหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
ชนะเลิศ
อาเภอดอนเจดีย์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ อาเภอศรีประจันต์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ อาเภอสองพี่น้อง
ชมเชย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภออู่ทอง
อาเภอบางปลาม้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และการประปาส่วนภูมิภาค

ประเภทบุคคล
ชนะเลิศ
“สกุลเรือนภู่”
รองชนะเลิศอันดับ ๑ “ร้านอัจฉราเฟอร์นิเจอร์”
รองชนะเลิศอันดับ ๒ “ร้านศิริสมบัติเพิ่มพูน”
ชมเชย
นางจิตต์ทิพย์ พวงดอกไม้
ชมเชย
ชุมชนพระพันวษา

เนื่องด้ วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนดจัดโครงการส่งเสริ มศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ระหว่าง
วันที่ ๒๙ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และขอเชิญชวนนักเรี ยน
นักศึกษา ข้ าราชการ และประชาชน เข้ าร่วมกิจกรรม
ณ วัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของแต่ละ
อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี (วัดสว่างอารมณ์) ,
อาเภอบางปลาม้ า (วัดกลาง) , อาเภอสองพี่น้อง

(วัดอัมพวัน) , อาเภออูท่ อง (วัดเขาดีสลัก)
อาเภอดอนเจดีย์ (วัดธัญญวารี) , อาเภอศรี ประจันต์ (วัดดอนบุบผาราม) , อาเภอสามชุก (วัดวิมลโภคาราม) , อาเภอด่านช้ าง
(วัดบรรหารแจ่มใส) , อาเภอเดิมบางนางบวช (วัดเดิมบาง) , อาเภอด่านช้ าง (วัดบรรหารแจ่มใส) และอาเภอหนองหญ้ าไซ
(วัดหนองหลวง)

หมูบ
่ า้ นม ังกรสวรรค์ 天龍鎭อุทยานม ังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหล ักเมือง
หมู่บ้านมังกรสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวที่นา่ สนใจแห่งใหม่ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) และพิพธิ ภัณฑ์
ลูกหลานพันธุ์มังกร รูปแบบของหมู่บ้านได้จาลอง "เมืองลีเจียง" ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณและมีรูปแบบทีส่ วยงามจนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเมืองมรดกโลก จะเปิดในเดือนตุลาคม 2556 ภายในหมูบ่ ้านที่ออกแบบได้สวยงามลงตัว เหมือนหนึ่งได้เดิน
เข้าไปในหมู่บา้ นโบราณของเมืองจีน ซึ่งแต่ละหลังก็เป็นสถานทีท่ ี่ให้บริการต่างกันออกไป มีร้านขายสินค้า
และของที่ระลึก (ร้านสาเพ็ง) โรงหนัง โรงนวด โรงเตี๊ยม ร้านอาหาร ปฏิมากรรมที่งดงามอย่างเสามังกรฟ้า
จากเมืองฉงอู่ ประเทศสาธาราณรัฐประชาชนจีน และยังขึ้นไปชมวิวได้ 360 องศา บนหอชมวิวที่จะได้เห็น
ทิวทัศน์โดยรอบของอุทยานมังกรสวรรค์ และช่วงเวลาเย็นค่า นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับน้าพุ

และแสงสีที่สวยงาม

