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จังหวัดสระแก้ว โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชมและร่วม
กิจกรรม ในงาน ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

          ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ได้ก าหนดจัดงาน “ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี ๒๕๕๗” 
ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท (ตามรอยพ่อ) ตามเส้นทางที่ทรงเสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว โดยก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนกาสร
กสิวิทย์ ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยภายในงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้จัด
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับควายไทย เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของควายไทย ดังต่อไปนี้ 
๑. กิจกรรมการแข่งขันปั้นควายด้วยดินเหนียว แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
     ๑.๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ๑.๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ๑.๓.ประชาชนทั่วไป
     -รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๒. การแข่งขันยิงหนังสต๊ิก 
     -รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  ๗๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล  ๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๓. การแข่งขันวิ่งขาโถกเถก
     -รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  ๗๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล  ๕๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
* โดยกิจกรรมการการแข่งขันยิงหนังสติ๊กและการแข่งขันวิ่งขาโถกเถก จะจัดแข่งขัน ๒ วัน (รับสมัครผู้เข้า
แข่งขัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
       และเชิญร่วมชมกิจกรรม การสาธิตการท าคันไถ การยาลานด้วยมูลควาย  การท ายุ้งข้าวด้วยมูลควาย 
และชมนิทรรศการสมุนไพรกับควายไทย(โดยปราชญ์ชาวบ้าน)  กิจกรรมการขี่เกวียนชมนา การเสวนาศิษย์เก่า
กาสรกสิวิทย์

-------------------------สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี---------------------------
ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดสระแกว้ โทร/ ๐๓๗-๒๕๘๐๓๙ ต่อ ๖ หรือ

นายธนเดช อมรชัยสิน โทร ๐๘๙-๘๓๒๐๘๓๔



ประเพณีสู่ขวัญควาย

สาระน่ารู้กิจกรรมดี
ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้ว น าสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ าเภอวังน้ าเย็น จ านวน ๓๐ ราย

เข้าเฝ้ารับเสดจ็ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล 
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗     

 

          พิธีสู่ขวัญควาย หรือ  ฮ้องขวัญควาย เป็นพิธีที่ท ากัน เมื่อเสร็จจากการปลูกข้าวแล้ว เป็นการเตือนใจให้
ระลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ให้แรงงานไถนาให้คนสามารถปลูกข้าวได้ ซึ่งบางครั้งอาจมีการเฆี่ยนตี ดุด่า จึงต้องท า
พิธีน้ีเพื่อเป็นการขอขมาที่ได้ล่วงเกิน เป็นการสอนให้คนรู้จักความกตัญญูรู้คุณ มีเมตตากรุณา ส านึกในความผิดของ
ตน ผู้ท าพิธีมักเป็นเจ้าของควายเอง หรือในกรณีที่ไม่สันทัดในการท าพิธีอาจให้ผู้อ่ืนท าแทนได้
      

         
           การท าพิธีสู่ขวัญควาย  จะประกอบพิธีในบริเวณคอกควาย โดยจะต้องจัดเตรียมหญ้าอ่อนมาเพียงพอให้
ควายกินตลอดช่วงท าพิธีประมาณ ๑-๒ กวย (ตะกร้า) ดอกไม้ ธูป เทียน ๓ กรวย (ธูป ๔ ดอก เทียน ๔ แท่ง) ไก่ต้ม 
๒ ตัว เหล้าขาว ๑ ขวด ข้าวเหนียว ๑ ปั้น กล้วย ๑ ลูก หมาก ๑ ค า พลู ๑ ใบ ด้ายสายสิญจน์ และน้ าส้มป่อย ผู้
ประกอบพิธีจะน าเครื่องพิธีวางไว้ที่มุมใดมุมหน่ึงของคอกควาย แล้วใส่แอกเข้ากับควาย จากน้ันกล่าวค าเชิญขวัญ 
เมื่อกล่าวถึงท่อนที่ว่า ? ปลดแอกแล้ว? ก็ให้ท าการปลดแอกออก แล้วน ากรวยดอกไม้ธูปเทียนมัดไว้ที่เขาควายข้าง
ละ ๑ กรวย อีกกรวยผูกไว้ที่ด้านหลังของหัวควาย หลังจากกล่าวค าเชิญขวัญจบลง ก็จะท าการป้อนข้าว ป้อนน้ า
ให้แก่ควาย พร้อมกับน าน้ าส้มป่อยมาประพรมควายเป็นการขอขมา การประกอบพิธีน้ีอาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน
บ้างในแต่ละท้องถิ่น

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้ว จดัอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
ในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เกษตรกรจ านวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมเทศบาลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

พิธีมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ  ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๒ ปี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

โครงการ"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน
บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว  ครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ วดัตรีนิมิตร  ต.บ้านแก้ง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ที่มาของข้อมูล : สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่น-ภูมิปัญญาขา้วไทย


