ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม
โรงเรียนคงทองวิทยา

ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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สาระสำคัญสังเขป
โรงเรียนคงทองวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอดอนตูม ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนคือหลวงพ่อ
เต๋ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั้น 4 เป็นห้องเรียนขนาด
ใหญ่ 1 ห้อง เป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งเรียนหนังสือและเป็นห้องจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ สิ่งของที่ใช้จัดแสดง
อยู่ในตู้กระจกรอบๆ ห้อง ส่วนหนึ่งเป็นข้าวของเครื่องของใช้ยุคเก่า เช่น เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป แผ่นเสียง
วิทยุโบราณ เครื่องทองเหลือ เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา สิ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคให้
เมื่อครั้งมีการรวบรวมสิ่งของเพื่อจัดเป็นพิพิธ ภัณฑ์ใน พ.ศ. 2536 ส่วนจัดแสดงมุมหนึ่งเป็นส่วนที่กล่าวถึงบุคคล
สำคัญของอำเภอดอนตูมนั่นก็คือ หลวงพ่อเต๋ (พระครูภาวนาสังวรคุณ) ผู้ริเริ่มสร้างอาคารสำคัญต่างๆ ภายใน
อำเภอดอนตูม ทั้งโรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล นับเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อท้องถิ่นนี้เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 1 : ตู้พระอภิธรรม
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ประวัติความเป็นมา
โรงเรี ย นคงทองวิ ท ยา เป็ น โรงเรี ย นประจำอำเภอดอนตู ม ผู้ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการก่ อ ตั้ งโรงเรี ย น คื อ
หลวงพ่อเต๋ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั้น 4 เป็นห้องเรียน
ขนาดใหญ่ 1 ห้อง เป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งเรียนหนังสื อและเป็นห้องจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ สิ่งของที่ใช้จัด
แสดงอยู่ในตู้กระจกรอบ ๆ ห้ อง ส่ วนหนึ่ งเป็นข้าวของเครื่องของใช้ยุคเก่า เช่น เครื่องพิ มพ์ดีด กล้ องถ่ายรูป
แผ่นเสียง วิทยุโบราณ เครื่องทองเหลือ เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา สิ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้ร่วมมือร่ว มใจ
กันบริจาคให้ เมื่อครั้งมีการรวบรวมสิ่งของเพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ใน พ.ศ. 2536 ส่วนการจัดแสดงมีมุมหนึ่งที่ถือ
เป็นส่วนสำคัญที่กล่าวถึงบุคคลสำคัญของอำเภอดอนตูมนั่นก็คือ หลวงพ่อเต๋ (พระครูภาวนาสังวรคุณ) ผู้ริเริ่มสร้าง
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อาคารสำคัญ ภายในอำเภอดอนตูม ทั้งโรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล นับเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อท้องถิ่น
นี้เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 2 : เครื่องปั้นดินเผา
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิพิธภัณฑ์จัดอยู่ที่ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั้น 4 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
1 ห้อง เป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งเรียนหนังสือและเป็นห้องจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ อันเป็นประวัติศาสตร์ของ
อำเภอดอนตูมภายในมีตั่งเล็ก ๆ ตั้งอยู่หลายตัวสำหรับเป็นที่นั่งของนักเรียนเวลาเข้ามาใช้
สิ่งของที่ใช้จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกรอบ ๆ ห้ อง ส่ วนหนึ่งเป็นข้าวของเครื่องของใช้ยุคเก่า เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป แผ่นเสียง วิทยุโบราณ ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคให้ เมื่ อครั้ง
มีก ารรวบรวมสิ่ งของเพื่ อ จั ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใน พ.ศ. 2536 ตอนนั้ น ชาวบ้ านมี ค วามตื่น ตัว ในการช่ ว ยกั น ทำ
พิพิธภัณฑ์กันมากสิ่งของจัดแสดงจึงค่อนข้างหลากหลาย สิ่งของจัดแสดงแบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งประเภทเป็นตู้ ๆ
ตู้เครื่องทองเหลือง มีถาด ขันน้ำ พานรอง และช้อนส้อม ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมาจากชาวบ้าน อีกส่วนหนึ่งมาจาก
วัดสามง่ามอาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นของใช้เก่าแก่ของหลวงพ่อเต๋ ส่วนนาคสะดุ้งที่นำมาตั้งโชว์นอกตู้ 2 ชิ้น
มีวัดนำมาบริจาคแต่ผู้นำชมจำไม่ได้แล้วว่ามาจากวัดไหนเพราะได้รับบริ จาคมาหลายทอด ส่วนหนึ่งจัดแสดงหอย
ทะเลโบราณ และฟอสซิลหอยเล็ก ๆ ถัดมาเป็นตู้เงินตรายุคต่าง ๆ หลากหลายมาก อาจจะดูยากสำหรับผู้ที่ไม่มี
ความรู้เรื่องเหรียญเพราะมีทั้งเหรียญจากต่าง ประเทศ เหรียญสตางค์แดงที่มีรูตรงกลางสำหรับร้อยเป็นพวงและ
เหรียญหลายรัชกาลรวมๆกัน ตู้ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องปั้นดินดินเผาในส่วนนี้มีหลายยุคปนกัน
เพราะ ได้รับบริจาคมาจากหลายแหล่ง ผู้นำชมเล่าว่านักโบราณคดีมาตรวจสอบแล้วบางชิ้นเก่าแก่ถึงยุคสุโขทัย
และทางพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าใครเป็นผู้บริจาค ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่กล่าวถึง บุคคลสำคัญของอำเภอ
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ดอนตูมนั่ น ก็คือ หลวงพ่อเต๋ (พระครูภ าวนาสังวรคุณ ) ผู้ริเริ่มสร้างอาคารสำคัญ ต่าง ๆ ภายในอำเภอดอนตูม
ทั้งโรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าวัตถุมงคลของท่าน จนอำเภอดอนตูม
สามารถก่อตั้งได้จนถึงทุกวันนี้ นับ เป็ นบุ คคลที่มีคุณู ปการต่อท้องถิ่นนี้เป็นอย่างมากและที่ลืมไม่ได้ก็คือชนเผ่ า
ที่อาศัยอยู่ในอำเภอดอนตูม นอกจากชาวไทย ชาวจีนแล้ว ก็ยังมีชาวลาวโซ่งที่เป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษา
และการแต่งกาย ชาวลาวโซ่งกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากจังหวั ดเพชรบุรีและมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่ งของชาวดอนตูมไปแล้ว สิ่งของที่นำมาจัดแสดงเกี่ยวกับชาวลาวโซ่งมีเสื้อผ้าทั้งของหญิงชาย กระเป๋า
ที่ ใช้ ในพิ ธี ก รรม และภาพวาดของหญิ งสาวชาวลาวโซ่ ง สำหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ชนลาวโซ่ งและ
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของอำเภอดอนตูมก็สามารถมาค้นคว้าได้ที่นี่เพราะมีหนังสือให้ค้นคว้าด้วย หลังจากที่ชม
พิพิธภัณฑ์แล้ว อาจารย์ผู้นำชมฝากบอกมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่อยู่ในโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหาร สิ่งของจัดแสดงหรือห้องอาจจะต้องเคลื่อนย้าย
ไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะมีความเสียหายได้ จึงอยากจะฝากให้ชาวดอนตูมที่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของตนเองมาช่วยกันดูแล หรือมีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม โรงเรียนคงทองวิทยา
กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จ ภายใน 7 วัน ฉันใด เมืองเล็ กๆ อย่างอ.ดอนตูม จ.นครปฐม ก็ไม่ได้สร้างเสร็จ
ภายใน 7 วันเช่นกัน กว่าจะก่อตั้งเป็นอำเภอมีอาคารบ้านเรือน และประชากรรวมกลุ่มกันได้อย่างในปัจจุบัน ต้อง
ผ่านคนรุ่นก่อนที่ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาหลายรุ่น
ชื่อของอำเภอดอนตูม จ. นครปฐม คงจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนัก เพราะเป็นอำเภอขนาดเล็กที่อยู่ใจกลาง
จังหวัดนครปฐมพอดี ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเหมือนอำเภอใกล้เคียงเช่น อ.นครชัยศรี ที่มีส้มโอเป็นผลไม้ชื่อ
ดังของอำเภอ หรือ อ.เมือง ที่มีองค์พระปฐมเจดี ย์ เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ถ้าพูดถึง หลวงพ่อเต๋ (พระ
ครูภาวนาสังวรคุณ) วัดสามง่าม นักนิยมพระเครื่องหรือเหรียญวัตถุมงคลคงรู้จักกันดี นอกจากชื่อเสียงของท่าน
แล้ ว ท่านยั งเป็ น บุ คคลสำคัญ รุ่ น แรกที่ช่ว ยก่อตั้ง อ. ดอนตูมขึ้น มา หาทุ นมาก่อสร้างสถานที่ ส ำคั ญ ต่างๆ ทั้ ง
โรงพยาบาล และโรงเรียนประจำอำเภอ คือโรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ
ดอนตูมนั่นเอง ที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างความเป็นมาของอำเภอดอนตูม หลวงพ่อเต๋ และศูนย์วัฒนธรรมฯ ก็เพราะ
3 สิ่งนี้เกื้อหนุนกันและกัน
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ภาพที่ 3 : ตู้เก็บวัตถุโบราณ
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั้น 4 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ 1 ห้อง เป็นห้อง
เอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งเรียนหนังสือและเป็นห้องจัดแสดงข้าวของต่างๆ อันเป็นประวัติศ าสตร์ของอำเภอดอนตูม
ภายในมีตั่งเล็กๆ ตั้งอยู่หลายตัวสำหรับเป็นที่นั่งของนักเรียนเวลาเข้ามาใช้
สิ่งของที่ใช้จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกรอบๆ ห้อง ส่วนหนึ่งเป็นข้าวของเครื่องของใช้ยุคเก่า เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป แผ่นเสียง วิทยุโบราณ ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ช าวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคให้ เมื่อครั้งมี
การรวบรวมสิ่ งของเพื่ อ จั ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใน พ.ศ. 2536 ตอนนั้ น ชาวบ้ านมี ค วามตื่ น ตั ว ในการช่ ว ยกั น ทำ
พิพิธภัณฑ์กันมาก สิ่งของจัดแสดงจึงค่อนข้างหลากหลาย
สิ่งของจัดแสดงแบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งประเภทเป็นตู้ ๆ ตู้เครื่องทองเหลือง มีถาด ขันน้ำ พานรอง และช้
อมส้อม ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมาจากชาวบ้าน อีกส่วนหนึ่งมาจากวัดสามง่ามอาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นของใช้
เก่าแก่ของหลวงพ่อเต๋ ส่วนนาคสะดุ้งที่นำมาตั้งโชว์นอกตู้ 2 ชิ้น มีวัดนำมาบริจาค แต่ผู้นำชมจำไม่ได้แล้วว่ามา
จากวัดไหน เพราะได้รับบริจาคมาหลายทอด
ส่วนหนึ่งจัดแสดงหอยทะเลโบราณ และฟอสซิลหอยเล็กๆ ถัดมาเป็นตู้เงินตรายุคต่างๆ หลากหลายมาก
อาจจะดูยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเหรียญเพราะมีทั้งเหรียญจากต่าง ประเทศ เหรียญสตางค์แดงที่มีรูตรง
กลางสำหรับร้อยเป็นพวงและเหรียญหลายรัชกาลรวมๆ กัน
ตู้จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องปั้นดินดินเผาในส่วนนี้มีหลายยุคปนกันเพราะได้รับบริจาคมา
จากหลายแหล่ง ผู้นำชมเล่าว่านักโบราณคดีมาตรวจสอบแล้วบางชิ้นเก่าแก่ถึงยุคสุโขทัย และทางพิพิธภัณฑ์ก็ไม่
ทราบเช่นกันว่าใครเป็นผู้บริจาค
ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่กล่าวถึงบุคคลสำคัญของอำเภอดอนตูมนั่นก็คือ หลวงพ่อเต๋ (พระครูภาวนาสังวร
คุณ) ผู้ริเริ่มสร้างอาคารสำคัญต่างๆ ภายในอำเภอดอนตูม ทั้งโรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล ซึ่งรายได้ส่วน
ใหญ่ มาจากการให้ เช่าวัตถุมงคลของท่าน จนอำเภอดอนตูมสามารถก่อตั้งได้จนถึงทุ กวันนี้ นับเป็ นบุคคลที่มี
คุณูปการต่อท้องถิ่นนี้เป็นอย่างมาก
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และที่ลืมไม่ได้ก็คือชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในอำเภอดอนตูม นอกจากชาวไทย ชาวจีนแล้ว ก็ยังมีชาวลาวโซ่งที่
เป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษา และการแต่งกาย ชาวลาวโซ่งกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีและมาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวดอนตูมไปแล้ว สิ่งของที่นำมาจัดแสดงเกี่ยวกับชาวลาวโซ่งมี
เสื้อผ้าทั้งของหญิงชาย กระเป๋า ที่ใช้ในพิธีกรรม และภาพวาดของหญิงสาวชาวลาวโซ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูล
ของกลุ่มชนลาวโซ่งและประวัติศาสตร์ต่างๆ ของอำเภอดอนตูมก็สามารถมาค้นคว้าได้ที่นี่เพราะมีหนังสือให้ค้นคว้า
ด้วย
หลังจากที่ชมพิพิธภัณฑ์แล้ว อาจารย์ผู้นำชมฝากบอกมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอน
เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหาร สิ่งของจัดแสดงหรือห้อง
อาจจะต้องเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะมีความเสียหายได้ จึงอยากจะฝากให้ชาวดอนตูมที่มีความสนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองมาช่วยกันดูแล หรือมีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต
2. สถานที่ตั้ง/ ความเชื่อมโยงกับสถานที่อื่น ๆ
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนคงทองวิทยา ตำบล ดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สถานที่สำคัญ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ อำเภอดอนตูม
โลชั่น (Location) ลิงก์ https://www.google.com/maps?q=@13.962233,100.082327
3. ลักษณะ/ เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ (จัดเก็บอะไร อย่างไร มีคุณค่าอย่างไรต่อชุมชน)
พิพิธภัณฑ์จัดอยู่ที่ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั้น 4 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
1 ห้อง เป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งเรียนหนังสือและเป็นห้องจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ อันเป็นประวัติศาสตร์ของ
อำเภอดอนตูมภายในมีตั่งเล็ก ๆ ตั้งอยู่หลายตัวสำหรับเป็นที่นั่งของนักเรียนเวลาเข้ามาใช้
4. วัตถุสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ (ข้อมูลพร้อมรูปถ่าย/ อย่างน้อย 10 รายการ)
1) เครื่องพิมพ์ดีด
เป็ น เครื่องกล ที่ มนุ ษ ย์ ป ระดิษ ฐ์ เพื่ อใช้แทนการเขียนด้ว ยมือ ทำให้ เกิดความสะดวกในการอ่าน
และเผยแพร่ มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์ แล้วใช้คานกระแทกลงบาร์บอน ทับลงบนกระดาษอีกทีหนึ่ง ปัจจุบันพัฒนา
เป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า สามารถพิมพ์ตัวหนังสือได้มากขึ้น และออกแรงกดน้อยลง
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ภาพที่ 4 : เครื่องพิมพ์ดีด
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม
2) วัตถุมงคลหลวงพ่อแย้ม
- พระเกจิอาวุโสระดับแนวหน้าของไทย ศิษย์สายตรงองค์เดียวของหลวงพ่อเต๋ คงทอง
- พระครูประยุตนวการ หรือหลวงพ่อแย้ม ฐานยุตโต เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสามง่าม ลุ่มแม่
น้ำท่าสาร จ.นครปฐม ท่านมีวิช าอาคมที่เลื่องลื อ โด่งดังไปทั่วทุกสารทิศทั้งใน และต่างประเทศในทวีปเอเชีย
ตะวันออก ท่านได้รับการยอมรับยกย่อง เกียรติคุณด้านวัตถุมงคลที่ศัก ดิ์สิทธิ์ เช่นตะกรุดหน้าผากเสือ ตะกรุดโทน
เบี้ยแก้ และที่โด่งดังมากก็คือ กุมารทอง หลวงพ่อแย้ม ฐานยุตฺโต ปัจจุบันอายุ 96 พรรษา ท่านอยู่ในผ้าเหลือง
มาพรรษาที่ 73 ของปีปัจจุบัน พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม หลวงพ่อ
แย้ ม ฐานยุ ตฺ โต มีน ามเดิม ว่า แย้ ม เดชมาก เป็ น บุ ตรของนายแหยม และ นางวงษ์ เดชมากท่ านเกิ ดวัน ที่ 5
มกราคม พ.ศ. 2458 ในสกุล เดชมาก อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม โยมบิดาชื่อ
นายแหยม โยมมารดาชื่อนางวงษ์ เดชมาก หลวงพ่อแย้มท่านอุปสมบทเป็นเณร และพระภิกษุ ณ.วัดสามง่าม เมื่อ
วัน ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2481 โดยมี พ ระครูอุ ต รการบดี (หลวงพ่ อ สุ ข ปทุ ม วสโณ) วั ด ห้ ว ยจระเข้ เป็ น พระ
อุปัชฌาย์ พระอธิการเต๋ คงทอง เจ้าอาวาสวัดสามง่าม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เพชร วัดสามง่าม
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี พร้อมกันนี้ได้ศึกษาเล่าเรียน
ด้านการปฏิบั ติวิปั สสนากัมมัฏฐานการเจริญ สมาธิ -จิต เล่าเรียนวิชาอาคม เรียนเขียนอ่านอักขระขอมโบราณ
การจารอักขระเลขยันต์ต่าง ๆ โหราศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ จากหลวงพ่อเต๋ คงทอง ซึ่ งเป็นพระอาจารย์
ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางอาคมจนสำเร็จครบถ้วน เปี่ยมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมรับการแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์เป็นพระครู
สัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า
ท่านมีผ ลงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างดี ยิ่งนอกจากนี้ท่านยังมีชื่อเสียงด้านความเข้มขลังในพลั ง
จิตตานุภาพ และความเชี่ยวชาญในพระเวทวิทยา โดยเฉพาะอักขระเลขยันต์ คาถาอาคมท่านจารเอง เขียนเอง
ปลุกเสกด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของมงคลวัตถุของสำนักวัดสามง่าม
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หลวงพ่อแย้ม ฐานยุตฺโต เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋ คงทอง อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อเสียง เรื่อง
อาคม เจ้าตำรับตะกรุดโทน ตะกรุดหนังเสือและกุมารทองเนื้อดินโป่งวัดสามง่าม ส่วนหลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นศิษย์
ของ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง และ หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด ซึ่งพระอาจารย์เหล่านี้
เป็ นครูบาอาจารย์ที่ห ลวงพ่อเต๋ คงทอง ให้ความเคารพอย่างสูง หลวงพ่อแย้ม ได้มีโอกาสพบกับหลวงพ่อแช่ม
วัดตาก้อง อยู่หลายครั้งเพราะหลวงพ่อแช่มมักจะมาที่วัดสามง่ามเป็นประจำ บางครั้งก็แวะมาคุ ยกับหลวงพ่อเต๋
คงทอง ทำให้หลวงพ่อแย้ม ได้รับวิชาความรู้บางประการจากหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งฆราวาสและบรรพชิต เช่น หลวงพ่อ
เหลือ วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีความ วิริยอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งจนทำให้ท่านมีสมาธิจิตกล้าแกร่ง
มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ในด้ านไสยเวทวิ ท ยาเพิ่ ม พู น ขึ้ น ท่ า นมี ค วามรู้ ในด้ านโหราศาสตร์ แ บบโบราณ
การสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา วิชาแพทย์แผนไทยเป็นตำรายาสมุนไพรต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างและปลุกเสก
วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกรูป แบบทุกประเภท เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสที่มีชื่อเสียง
ของเมืองนครปฐม ดังนั้นไม่ว่าจะมีงานพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ณ ที่แห่งใด ก็มักจะต้องปรากฏชื่อหลวงพ่อแย้ม
ร่วมพิธีปลุกเสกด้วยเสมอ หลังจากที่ หลวงพ่อเต๋ คงทอง มรณภาพ คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งหลวงพ่อแย้ม ฐานยุตฺโต
เป็นเจ้าอาวาสวัดสามง่ามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525

ภาพที่ 5 วัตถุมงคลหลวงพ่อแย้ม
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม
3) ไห
ลั ก ษณะของไหขนาดใดก็ ต ามที่ มี ป ากแคบย่ อ มมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การหมั ก ดองไม่ ท างตรง
ก็ทางอ้อม มนุษย์กับการหมักดองมีความสัมพันธ์กันมาแล้วในอดีตหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหมักดอง คือ ไห
หิน ที่เมืองเชียงขวาง โพนสวรรค์ ประเทศลาว เป็นรูปไหแกะสลักจากหินทรายขนาดใหญ่จำนวนหลายร้อยใบ
มีอายุประมาณ 2000 ปี ไหหินแต่ละใบมีน้ำหนักตั้งแต่ 600 กิโลกรัม ถึง 1 ตัน ใบที่ใหญ่ที่สุดหนัก 6 ตัน ใช้
ใน การประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ บางท่านสันนิษฐานว่าไหเหล่านี้ใช้ในการหมักเหล้า ชาวบ้านเรียกว่า ไหเหล้า
เจือง หรือขุนเจือง ซึ่งหมายถึงวีรบุรุษในตำนานของกลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำโขงในอดีตโดยมีการจารึก
ไว้ใน รูปของวรรณคดี
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ภาพที่ 6 : ไห
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม
4) หอยสังข์
สังข์ เป็นหอยทะเลกาบเดี่ยว (กาบเดี่ยว หมายถึง มีเปลือกหุ้มตัวต่อกันเป็นชิ้นเดียว โดยม้วนเป็น
วงซ้อนกัน และมีช่องให้หอยยื่นตีนออกมาจากเปลือกได้) ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้ในพิธีมงคลต่าง ๆ นั้น ก็เพราะ
มีตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งที่พระอิศวรได้สร้างเขาพระสุเมรุ ทรงมีประกาศิตให้พระพรหมธาดาเป็นใหญ่กว่าพรหม
ทั้งหลาย เป็ นเหตุให้ พระพรหมองค์หนึ่ งเกิดความริษยา จึงไปจุติเป็น “สังขอสูร” อยู่ใต้พระมหาสมุทรเชิงเขา
พระสุเมรุ และคอยจ้องรังควานพระพรหมธาดาอยู่เ สมอ วันหนึ่งพระพรหมธาดาจะนำคัมภีร์พระเวทไปถวาย
พระอิศวรเพื่อให้ ไว้ส ำหรับ โลก ระหว่างทางเกิดร้อนพระวรกายจึงเสด็จสรงน้ำที่ฝั่ งมหาสมุทร และวางคัมภีร์
พระเวทไว้ สังขอสูรเห็นดังนั้นก็คิดว่าถ้าไม่มีคัมภีร์พระเวทไว้สั่งสอนโลกแล้ว เทพยดาและมนุษย์ ก็จะไม่นับถือ
พระพรหมธาดาต่อไป จึงให้ผีเสื้อน้ำไปขโมยคัมภีร์นั้นมาแล้วกลืนลงท้องไป พระพรหมธาดาเมื่อไม่เห็นคัมภีร์จึง
เสด็ จ ไปเฝ้ า พระอิ ศ วรและกราบทู ล ให้ ท ราบเรื่ อ ง หลั ง จากส่ อ งญาณจนทราบความจริ ง พระอิ ศ วรจึ ง ให้
พระนารายณ์ไปจัดการกับสังขอสูร เมื่อพระนารายณ์เป็นฝ่ายได้ชัยชนะ ก็ได้ใช้พระหัตถ์ล้วงเข้าไปในปากสังขอสูร
เอาคัมภีร์พระเวทคืนมา ปากสังข์จึงได้มีรอยนิ้วพระนารายณ์ประทับอยู่ และด้วยพระนารายณ์ทรงเห็นว่ารอยนิ้ว
พระหัตถ์ของพระองค์ที่ปรากฏอยู่บนปากสังข์ก็ดี ท้องสังข์ที่เคยเป็นที่บรรจุคัมภีร์ไว้ก็ดี สังขอสูรที่เคยเป็นพรหมมา
ก่อนก็ดี ทั้งสามอย่างนี้ล้วนมีอานุภาพแห่งความเป็นมงคลอยู่ในตัว จึงตรัสว่าต่อไปภายหน้า บุคคลใดจะทำการ
มงคลให้เอาสังข์ไปเป่า ได้ยินเสียงถึงสถานที่ใดก็เป็นอุดมมงคลจนสุดเสียงสังข์นั้นแล สำหรับตำนานนี้ บางแห่ง
อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง นอกจากตำนานดังกล่าวแล้ว “สังข์” ยังเป็น 1 ใน 14 ของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้
จากการกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตของเทวดาและอสูร และเป็น 1 ใน 4 เทพศาสตราวุธที่พระนารายณ์ทรง
ไว้ในหัตถ์อีกด้วย (มีจักร คทา ดอกบัวและสังข์) โดยสังข์ถือเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ ชีวิต และความอุดมสมบูรณ์
รวมถึงเป็นเครื่องเป่าเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย ด้วยเหตุนี้ “สังข์” จึงได้กลายมาเป็นสิ่งมงคลในการประกอบพิธีต่าง ๆ
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ภาพที่ 7 : หอยสังข์
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูม
โดยทั่วไป แม้เราจะเห็น “หอยสังข์” มีลักษณะคล้าย ๆ กันแต่จริงแล้วมันมีหลายชนิด หลายสกุลในหลาย
วงศ์ แต่ละชนิดจะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่พบตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมักพบในเขต
ร้อน อาทิ สังข์ศรีลังกา สังข์อันดามัน สังข์อินเดีย สังข์บราซิล สังข์แคริบเบียน และสังข์ ยักษ์ แอฟริกา เป็นต้น
ส่วนสังข์ที่พบในไทย คือ สังข์สุวรรณภูมิหรือสังข์อันดามันในน่านน้ำไทยฝั่งอันดามัน แต่หลังจากเกิดคลื่นสึนามิใน
ปี พ.ศ. 2547 ปรากฏว่ า ไม่ พ บสั ง ข์ ช นิ ด นี้ อี ก เลย ลั ก ษณะนามของสั ง ข์ จ ะเรี ย กว่ า “ขอน” ไม่ เรี ย กเป็ น
“ตัว” เหมือนสัตว์อื่น
5. คณะกรรมการ/ คณะทำงานของพิพิธภัณฑ์ (มีใครเป็นคณะกรรมการ และฝ่ายไหนบ้าง)
ปัจจุ บัน ไม่มีใครบริห ารดูแล เนื่ องจากศูนย์วัฒ นธรรมดอนตูมโรงเรียนคงทองนั้นไม่เปิดให้ รับชม และ
ไม่มีบุคคลใดมาสานต่อ
6. ผลงานโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์
ส่วนหนึ่งเป็นข้าวของเครื่องของใช้ยุคเก่า เช่น เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป แผ่นเสียง วิทยุโบราณ และ
สิ่งของจัดแสดงแบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งประเภทเป็นตู้ ๆ ตู้เครื่องทองเหลือง มีถาด ขันน้ำ พานรอง และช้อนส้อม
7. สภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายของผู้บริหาร สิ่งของจัดแสดงหรือห้องอาจจะต้องเคลื่อนย้ายไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะมีความเสียหายได้
ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการเปิดให้เยี่ยมชม
8. ปัญหา/ ความต้องการของพิพิธภัณฑ์
ศูนย์วัฒนธรรมดอนตูมโรงเรียนคงทองนั้นไม่มีบุคคลใดสานต่อ ทำให้ศูนย์ฯ ต้องปิดไปชั่วคราวหรืออาจปิด
เป็นการถาวร
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9. การเปิด-ปิด
เวลาเปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
10. การติดต่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
เบอร์โทร : 034 - 381769
อีเมล : kongthong@hotmail.com
11. ข้อมูล/ ข้อสังเกตอื่น ๆ
ศูนย์วัฒนธรรมดอนตูมโรงเรียนคงทองนั้นจัดอยู่ที่ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอดอนตูมตั้งอยู่ในอาคารเรียน
ชั้น 4 โรงเรียนคงทองวิทยาลัย ยังไม่มีการเปิดให้รับชมเนื่องด้วยสถานการณ์ของ โควิด -19 ทำให้ไม่มีใครดูแล
สานต่อในเรื่องของศูนย์ฯ
ผู้ให้ข้อมูล
ครูวนิดา (ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนคงทองวิทยา)
เบอร์โทร 094 – 4716969
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