ก
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คำนำ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองปทุมธานี มี จานวน ๙ เล่ม
เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๙ เรื่อง ปทุมนันท์ที่ฉันรัก จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ สังคมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม เพื่ อ ผู้ อ่ านจะได้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ
ในประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่
สาคัญ ทั้งภูมิศาสตร์และประวั ติศาสตร์ รวมทั้งบุคคลสาคั ญที่บาเพ็ญประโยชน์ เสียสละ
ต่อส่วนรวมในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น จึงเหมาะที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า ติดตาม
เรื่องราว เพื่อให้ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้อดีต รู้ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่
เข้มแข็งให้แก่ปทุมธานี
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ข้อมูลรวมทั้งชี้แนวทาง
และช่วยแก้ไขปรับปรุงจนทาให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้เขียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองปทุมธานี เล่มที่ ๙ เรื่อง
ปทุ ม นั น ท์ ที่ ฉั น รั ก จั ก ก่ อ ประโยชน์ แ ก่ นั ก เรี ย นในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี และผู้ สนใจศึ ก ษา
โดยทั่ ว ไปจะได้มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ในศั ก ยภาพของจั ง หวั ด
ที่ตนเองอาศัยอยู่ อัน จะส่งผลต่ อความรัก ความภูมิ ใจในท้อ งถิ่นตน และร่ว มกัน พัฒนา
จังหวัดปทุมธานีให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
ภาวดี แก้วเหลา
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สำรบัญ
ห
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สารบัญ
คาแนะนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ปทุมนันท์ที่ฉันรัก
ประวัติการก่อตั้ง
สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไป
โบราณสถานและแหล่งเรียนรู้
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คำแนะนำในกำรใช้หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองปทุมธานี เล่มที่ ๙ เรื่อง
ปทุมนันท์ที่ฉันรัก ผู้อ่านสามารถศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการอ่านเพื่อสร้างนิสัย
รักการอ่าน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้อ่านต้องอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยละเอียด เพื่อจะได้ทราบแนวความรู้
ในเล่ม
๒. ผู้อ่านต้องศึกษาหนังสือเล่มนี้จนจบเล่ม
๓. หลังจากศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมจบเล่มแล้ว ให้ตอบคาถามท้ายเล่ม
๔. ผูอ้ ่านสามารถตรวจคาตอบด้วยตนเอง แล้วประเมินผลคะแนน

ง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เมื่อผู้อ่านศึกษาหนังสือชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองปทุมธานี เล่มที่ ๙ เรื่อง
ปทุมนันท์ที่ฉันรัก ผู้อ่านสามารถแสดงพฤติกรรมดังนี้ได้
๑. อธิบำยเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรก่อตั้ง โรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม จำกอดีตถึงปัจจุบันได้
๒. ยกตัวอย่างสถานที่สาคัญที่มีในโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”ได้
๓. อธิบายประวัติโดยย่อของบุคคลสาคัญของโรงเรียนปทุมธานี
“นันทมุนีบารุง” ได้
๔. ยกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” ได้ถูกต้อง
เหมาะสม
๕. อธิบายความรู้สึกที่ดีอันมีต่อโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
ได้อย่างเหมาะสม

๑

ปทุมนันท์ที่ฉันรัก

โรงเรี ย นปทุ ม ธานี “นั น ทมุ นี บ ารุ ง ” เป็ น โรงเรี ย นที่ เก่ าแก่ แ ห่ งหนึ่ งในจั งหวั ด
ปทุม ธานี เปิ ดการสอนมาเป็น เวลา ๘๒ ปี ก่อ ตั้งโดยพระครูนั นทมุ นี (มะลิ ปัณฑิ โต)
ท่านเจ้าคุณพระรามัญมุนี องค์ปฐมอาจารย์ฝ่ายรามัญ แห่งลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ปัจจุบัน
เปิ ด สอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๖ เป็ น โรงเรี ย นขนาดกลางมี นั ก เรี ย น
โดยประมาณ ๘๐๐ คน ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
โรงเรี ย นดี ป ระจ าอ าเภอ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ รั บ โรงเรี ย นพระราชทาน ระดั บ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยึดมั่นสร้างเยาวชนเพื่อ ให้
เด็กเป็นคนดี เก่ง มีความสุข ตามเอกลักษณ์ ไหว้สวย แต่งกายดี วจีไพเราะ และอัตลักษณ์
โรงเรียนที่ปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือคนพิการ จากกิจกรรม
ซ่อมรถเข็นคนพิการตามโครงการร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น พร้อมสืบสานการละเล่นกลองยาว
ที่ได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี ๒๕๔๓ ประเภทกลองยาวประยุกต์ อันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒

๑. ประวัติกำรก่อตั้ง

อำคำรเรียนหลังแรก

โรงฝึกงำน

สนำมกีฬำ

ในอดีตโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” เป็นโรงเรียนประจาอาเภอบางกะดี
จั งหวั ดปทุ ม ธานี มณฑลอยุ ธ ยา อยู่ ใ นบริ เวณวั ดบำงหลวงนอก ก่ อ ตั้ งเมื่ อ วั น ที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยพระครูรำมัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต) สอนถึงชั้น ป.๗ (ม.๓)
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับ ม.ศ.๓ (ม.๖) ขณะนั้น
โรงเรียนมี เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ซึ่งคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ โรงเรียนจึงไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร
ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ นำยมงคล ธู ป กระจ่ ำ ง ครู ใ หญ่ ใ นขณะนั้ น ได้ ย้ ายโรงเรี ย น
มาสร้ างไว้ ใ นที่ ดิน ของศาลเจ้ า พ่ อ ป่ า สะแก ซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แ ลของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้เช่าที่ดินเพียง ๕ ไร่ ๕๗ ตารางวา ก่อสร้ างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ก. คุณจรูญ กุวานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าได้พยายามแก้สัญญาเช่าจากระยะ
เวลา ๑๐ ปี มาเป็ น ๓๐ ปี จนส าเร็ จ โรงเรี ย นจึ ง ขอเช่ า ต่ อ โดยให้ ท าสั ญ ญาใหม่
และขอใช้ที่ ดิ น ของศาลเจ้ าพ่อ ป่ าสะแกฝั่ งตรงข้ ามกั บ โรงเรี ย น เนื้ อ ที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน
๘๖ ตารางวา เป็นสนามกีฬาโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

๓

ศำสตรำจำรย์ พลตรี หม่อมรำชวงศ์คึกฤทธิ์ ปรำโมช นำยกรัฐมนตรี
ประธำนในพิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรเรียน ๒๑๖ ก.

อำคำรเรียน ๑ โรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนบี ำรุง”

ปี พ.ศ.๒๕๑๘ สภาพอาคารเรียนทรุดโทรมจะไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน จึงห้ามใช้
อาคารเรียนหลังเก่า และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงิน จานวน ๒๖๐,๔๐๐ บาท ให้สร้าง
อาคารเรียน โรงเรียนจึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างในที่ดินของ
ศาลเจ้าพ่อป่ าสะแก ในวัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๑๘ จากเงิน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้เป็นสานักงานของโรงเรียนชั่วคราว
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช นายกรัฐมนตรีได้มา
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก. จานวน ๑ หลัง
๑๖ ห้ องเรี ยน ซึ่ งปั จ จุ บัน คื อ อาคารเรี ย น ๑ ทั้ งนี้ จ ากการประสานงานและติ ดต่ อ โดย
คุณจรูญ กุวานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในสมัยนั้น

๔

๒. สภำพภูมิศำสตร์ทั่วไป
แผนที่โรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”

อำณำเขตทีต่ ั้ง
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๕
ตาบลบางหลวง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ชุมชนบ้านคลองบางหลวง
สนามกีฬาอเนกประสงค์
วัดบางหลวง
หมู่บ้านทัศชัยวิลล่า

๕

ข้อมูลพื้นฐำน
มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
อาคารเรี ย น และอาคารประกอบ มี เ นื้ อ ที่ ๑๕ ไร่ ๕๗ ตารางวา ประกอบด้ ว ย
อาคารเรียน ๔ หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม-คหกรรม ๒ หลัง หอประชุม ๑ หลัง อาคาร
อเนกประสงค์ ไทย-ญี่ ปุ่น ห้อ งน้านั กเรี ยน ๓ หลั ง บ้ านพั กครู ๘ หลัง บ้านพั กภารโรง
๑ หลัง และอีกส่ วนเป็นสนามฟุตบอล และสนามกีฬ าอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ ๘ ไร่
๓ งาน ๘๖ ตารางวา
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
จานวนห้องเรียน ๒๖ ห้องเรียน
จานวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ ๘๐๐ คน
จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน ๖๓ คน

สภำพชุมชน
โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่เป็น เขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ประชากรไม่แออัด มีทั้ง
ชุมชนดั้งเดิม และชุม ชนที่ ย้ายเข้ามาใหม่ รอบบริเวณโรงเรีย นมีพื้ นที่ทาสวน โรงงาน
อุ ต สาหกรรม และแหล่ ง เรี ย นรู้ มี สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และ
อาชีวศึกษา สถานที่ราชการ ตลอดจนมีวัดที่เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมอญ

อำชีพหลักของชุมชน
รับจ้าง เกษตรกร เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม ทั้งทานา ทาสวนผัก ทาสวน
ผลไม้ และแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ศำสนำและประเพณี
ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี ป ระเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ แห่หางหงส์-ธงตะขาบ กวนข้าวทิพย์ งานประเพณี
ศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊ พิธีไหว้ครู-ครอบครู โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

๖

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปดอกบัวสัตตบงกช มีเสมำบนดอกบัว ที่ก้ำนบัว
มีแถบ ครึ่งวงกลม ปลำยพลิ้ว จำรึกชื่อ ปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”

อักษรย่อ

น.น.

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง

คติพจน์

สจจเว อมตา วาจา “คาสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย”

คำขวัญ

เรียนเด่น เล่นดี รักศักดิ์ศรี มีวินัย

เพลงประจำสถำบัน

มาร์ชนันทมุนี มาร์ชเหลืองแดง คืนสู่เหย้า
และอาลัยเหลืองแดง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวย แต่งกายดี วจีไพเราะ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ช่วยเหลือคนพิการ สืบสานการละเล่นกลองยาว

๗

๓. โบรำณสถำนและแหล่งเรียนรู้
ศำลำหลวงปู่รำมัญมุนี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”

รูปหลวงปู่รำมัญมุนี

ศำลำหลวงปู่รำมัญมุนี (หลังเก่ำ)

ศำลำหลวงปู่รำมัญมุนี (หลังใหม่)

พระรามัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต) หรือหลวงปู่รามัญมุนี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมธานี
“นันทมุนีบารุง” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๗๖
ศำลำหลวงปู่รำมัญมุนีหลังแรก
สร้างเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๓ งบประมาณจากชาวบ้านร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
ในก่อสร้างและรูปหล่อหลวงปู่ รวมเป็นเงินจานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ศำลำหลวงปู่รำมัญมุนีหลังปัจจุบัน
สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดย พล.ต.ต.คารณวิทย์ ธูปกระจ่าง รองผู้บัญชาการ
ตารวจภูธร ภาค ๑ ศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ารุง”

๘

ศำลเจ้ำพ่อดอนปิจุ๊

พื้นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” เป็นป่าสะแก ชุมชนส่วนใหญ่
จะเป็นคนไทยเชื้อสายรามัญ การสร้างศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊แต่เดิมมี ๑-๒ หลัง ไม่ระบุได้ว่า
สร้างมาเมื่อปี พ.ศ. ใด เพราะศาลมีมาพร้อมคู่กับชุมชนบางหลวงมาตั้งแต่ยังเป็นป่าสะแก
ส่ ว นที่ เรี ย กว่ า ศำลเจ้ ำพ่ อ ดอนปิ จุ๊ นั้ น คาว่ า “ดอนปิ จุ๊ ” เป็ น ภาษามอญ เรี ย กแทน
ศาลเจ้าพ่อทุกหลังที่อยู่ที่นี่ โดยใช้คาว่า “เจ้าพ่อดอนปิจุ๊” ซึ่งแต่ละศาลจะมีชื่อเรียกดังนี้

๑. ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง ๒. ศำลเจ้ำพ่อหนุ่ม ๓. ศำลำเจ้ำพ่อดำ
๔. ศำลเจ้ำพ่อปู่ท็อป ๕. ศำลเจ้ำพ่อบำงสะแก ๖. ศำลเจ้ำพ่อใบ้ ๗. ศำลเจ้ำที่

๙

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองปทุมธำนี
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”

ครูทองคำ พันนัทธี

บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ โดยการริเริ่มของ นำยทองคำ พันนัทธี อาจารย์ใหญ่
โรงเรี ย นปทุ ม ธานี “นั น ทมุ นี บ ารุ ง ” ท่ านเป็ น ผู้ ที่ มี ความสนใจในวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ได้สืบค้นรวบรวมวัตถุสิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้มอบให้ สาหรับกิจการ
พิพิ ธ ภัณฑสถานในระยะเริ่ ม ก่ อ ตั้งจั ด แสดงในอาคารโรงฝึ ก งานหลั งเก่ า วั ต ถุ ประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงวิถีชีวิตในท้องถิ่นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปทุมธานี
กับพื้นที่ ใกล้เคี ยงและความเชื่อในพิ ธีกรรมท้องถิ่น จังหวัด ปทุมธานี ได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมอาเภอเมืองปทุมธานี จนเป็นที่รู้จักในหมู่
สาธารณชน ต่อมาสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ป ระกาศให้ พิพิ ธ ภัณ ฑสถานของโรงเรี ย น เป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรมอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
ปทุมธานี

๑๐

ปี พ.ศ.๒๕๓๓ อาคารทาการของพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ย้ายไปที่ห้องหมวดวิชาสังคม
ศึก ษาเป็ นการชั่วคราว เนื่ อ งจากพื้น ที่ท าการเดิม ถูก จัด สร้างเป็น อาคารเรี ยนหลั งใหม่
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๘ นำงพิสวำศ ยุติธรรมดำรง ผู้อานวยการโรงเรียน ในขณะนั้ น
ได้ขออนุญาตกรมสามัญศึกษาต่อเติมอาคารเรียน เพื่อเป็นที่ทาการของศูนย์วัฒนธรรม
อาเภอเมืองปทุมธานี พิพิธภัณฑ์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” และกิจการของศูนย์
ดาเนินสืบมาจนถึงปัจจุ บัน แต่เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุการณ์
มหาอุทกภัย โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทาให้ศูนย์
วัฒนธรรมอาเภอเมืองปทุมธานี ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย สิ่งของที่อยู่ภายในห้องจัด
แสดงได้รับความเสียหายอย่างมาก ปัจจุบันโรงเรียนกาลังดาเนินการซ่อมแซม เพื่อจัดทา
ทุกสิ่งทุกอย่ างภายในห้องพิพิธภั ณฑ์ ให้อยู่ ในสภาพที่ทุ กคนสามารถใช้ประโยชน์ และ
เยี่ยมชมได้

๑๑

ลักษณะกำรจัดแสดงภำยในศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองปทุมธำนี

ภูมิปัญญำในท้องถิ่นจัดแสดงผลผลิตในท้องถิ่นปทุมธำนี
อำทิ ภำชนะดินเผำประเภทตุ่มสำมโคก หม้อน้ำ อิฐแปดรู เครื่องจักสำน เป็นต้น

วิถีชีวิตในท้องถิ่นจัดแสดงสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ของชำวปทุมธำนี
อำทิ เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องไม้ฉลุลำย ฯลฯ

๑๒

ภำชนะดินเผำเคลือบที่ผลิตจำกจีน

ตะเกียงผลิตจำกประเทศในยุโรป

ความสัมพันธ์ระหว่างปทุมธานี กับพื้นที่ใกล้เคียงจัดแสดงด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวเนื่ องกับการรับวั ฒนธรรมจากภายนอก เช่น เครื่องแก้วจากยุโรป ภาชนะดินเผา
เคลือ บที่ผลิ ตจากจี น ญี่ ปุ่น เนเธอร์ แลนด์ ตะเกีย งที่มี แ หล่ งผลิ ตจากประเทศในยุโรป
รูปทรงต่างๆ กัน เป็นต้น

พระพุทธรูปเก่ำแก่

โลงศพมอญ

ความเชื่อในพิธีกรรมประจาท้องถิ่นจัดแสดงวัตถุ โบราณที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ
ในพิธีกรรมที่ พบในจังหวัดปทุม ธานี อาทิ พระพุ ทธรู ป พระเครื่ อ ง พระพิ มพ์ เสื้อ ยัน ต์
โลงศพมอญ

๑๓

เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่เมืองโบราณเมืองสามโคก บริเวณทิศเหนือฝั่งตะวันออก
ของแม่ น้ าเจ้ าพระยา ที่ เรี ย กว่ า “ทุ่ ง พญำเมื อง” มี เมื อ งโบราณ ก าแพง และคู เมื อ ง
ล้อมรอบสี่ด้าน ซึ่งเป็นกาแพงดิน ปัจจุบันยังมีร่องรอยให้เห็นเด่นชัด ได้เก็บรักษาไว้ที่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

หม้อข้ำวแช่แบบต่ำงๆ ตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

หม้อตำลหลำยแบบ เริ่มตั้งแต่ยุคสุโขทัย ถึงยุครัตนโกสินทร์

หินดุสำหรับใช้ตบแต่งเวลำปั้นหม้อและไม้สักแกะเป็นลำยต่ำงๆ
ใช้เป็นแบบพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผำให้เป็นลวดลำยที่สวยงำม

๑๔

กล้องยำสูบ ลวดลำยอินเดีย กำไลโลหะ เบ้ำหลอมทอง
กระดูกกรำมช้ำง และหอยนำงรมยักษ์ที่นำมำจำก
สุสำนสำนักสงฆ์วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ว

พระเครื่องสมัยต่ำงๆ เต็มทั้งสองชั้น ส่วนชั้นล่ำงมีผ้ำยันต์ สมุดข่อย
โบรำณลงรักปิดทอง ซึ่งนับวันจะหำดูได้ยำกเข้ำทุกที

๑๕

พระบรมรำโชวำท
“กำรสร้ำงอำคำรสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้ำงคนเดียว
แต่เรื่องโบรำณสถำนนั้น เป็นเกียรติของชำติ อิฐเก่ำๆ แผ่นเดียวก็มีค่ำ
ควรจะช่วยกันรักษำไว้ ถ้ำเรำขำดสุโขทัย อยุธยำ และกรุงเทพฯ
แล้วประเทศไทยก็ไม่มีควำมหมำย”
พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙

แผนที่เมืองโบรำณที่ทุ่งพญำเมือง
ตำบลบ้ำนงิ้ว อำเภอสำมโคก

๑๖

เรือโบรำณ

ช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ ทำด้วยไม้สัก

๑๗

โลงศพของชำวมอญ (หลวงปู่ตัน)
วัดบำงหลวง อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี

ประเพณีวิ ถีชีวิ ตของชาวมอญจะยึด ถื อปฎิบั ติ กัน อย่ างเคร่ งครั ด เช่น พิ ธี กรรม
เกี่ยวกับ การตายควรทาให้ถูกต้องไม่เช่นนั้ นอาจจะทาให้เกิ ดความวุ่ นวายในครอบครั ว
นั้ น ๆ ได้ การที่ ต้อ งประดิ ษ ฐ์ โ ลงศพมอญ ก็ เพื่ อ ยึ ด ถื อ เป็ น ประเพณี ที่ ท ากั น มาตั้ ง แต่
สมัยโบราณ สาหรับโลงศพที่ใส่ในวันที่ทาการฌาปณกิจจะต้องต่อขึ้นมาเอง ไม่ซื้อโลงศพ
สาเร็จรูปมาใส่ โดยทาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง และประดับลวดลายด้วย
กระดาษสีตามความคิดของแต่ละคนเพื่ อให้ดูสวยงาม เรียกว่า “โลงมอญ” ซึ่งใช้เวลาทา
ไม่นาน เพราะมีเวลาน้อย ส่วนโลงมอญที่จัดทาแบบสวยงามและรายละเอียดของสีสันที่
ประดับตกแต่งโลงนั้นจะทากันมากในงานศพพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ในสมัยก่อนจะใช้เวลา
ประมาณ ๑ เดือนในการทาแต่ละลูก สาหรับโลงศพมอญที่ใช้ในงานศพพระภิกษุ จะมี
หลังคาซึ่งจะเหมือนปราสาท และมียอด ๑-๓ ยอดแล้วแต่สมณศักดิ์ โดยเฉพาะการที่จะ
ขึ้น ยอดปราสาทแต่ละครั้ ง จะต้ อ งท าพิ ธี บ วงสรวง โดยจั ดเครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ดั งนี้ หั ว หมู
บายศรี ขนมต้มขาว ต้มแดง กล้วยน้าว้าหวีงาม มะพร้าวอ่อน อาหารคาวหวาน ๑ ชุด
ค่าครู ขันน้ามนต์ เป็นต้น

๑๘

อำคำรเรียนและแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบนั

พระพุทธวิโมกข์

พระพุทธรูปปำงลีลำ

อำคำรเรียน ๑

อำคำรเรียน ๒

อำคำรเรียน ๓

อำคำรเรียน ๔

หอประชุม

โรงฝึกงำนช่ำงอุตสำหกรรมและคหกรรม

สวนพุทธศำสตร์

อำคำรไทย-ญี่ปุ่น

๑๙

เรือนหนังสือธูปกระจ่ำง

สวนมงคล

ศำลำจงกล

บ้ำนพักครู และศำลเจ้ำที่

สนำมฟุตบอล

สนำมกีฬำอเนกประสงค์

๒๐

๔. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งำนประจำปีศำลเจ้ำพ่อดอนปิจุ๊

งานประจ าปี “ศำลเจ้ ำ พ่ อ ดอนปิ จุ๊ ” จั ด ขึ้ น ใน วั น แรม ๔ ค่ ำ เดื อ น ๔
คนไทยเชื้ อ สายรามั ญ ของชุ ม ชนบางหลวงจะเข้ า มาร่ ว มพิ ธี เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี
โดยการกราบไหว้ใช้ธูปไหว้ที่ศาลหลักเมืองเพียงศาลเดียว เพราะ คาว่า “เจ้าพ่อดอนปิจุ๊”
ซึ่งจะเป็นคารวมของทุกศาล ธูปที่ใช้จานวน ๗ ดอก หรือ ๙ ดอก สิ่งของที่ชาวบ้าน นิยม
นามากราบไว้หลังจากได้บนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อไว้ เมื่อสาเร็จจะนาสิ่งของมาแก้บน
โดยของที่ใช้แก้บนส่วนมาก ได้แก่
๑. มะพร้ำวอ่อน ๒. กล้วยน้ำว้ำหวีงำม ๓. เหล้ำ ๔. ไก่ต้ม
๕. หมำกพลู บุหรี่ ๖. ผลไม้ ๗. พวงมำลัย

๒๑

พิธีไหว้ครู ครอบครู-ดนตรีไทยและนำฏศิลป์

กำรไหว้ครู ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จะดาเนินการไหว้ครู ครอบครู ดนตรีไทย
และนาฏศิลป์เป็นประจาทุกปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน ๙ ประมาณเดือนสิงหาคม
และปฏิบั ติอ ย่างสม่ าเสมอจนเป็น ประเพณี แสดงความเคารพครู ด้ว ยการจั ดหาเครื่ อ ง
สั ง เวย เครื่ อ งกระยาบวช เครื่ อ งเซ่ น ดอกไม้ ธู ป เที ย น บู ช าครู เพื่ อ ขอบารมี ค รู
ช่วยคุ้มครองศิษย์ เป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ เป็นวันรวมพลัง
ความสามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์ดนตรีนาฏศิลป์ทุกรุ่น ทุกระดับชั้น ที่พร้อมใจ
กั น จั ดพิธี เพื่อ อั ญ เชิญ ครู ม าให้ ศิษย์ คารวะ และแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต า เป็ น การ
น้อ มจิ ตราลึก พระคุณ ครูบ าอาจารย์ ผู้ซึ่ งประสิ ทธิ ป ระสาทความรู้ ทางดนตรี ไทย และ
นาฏศิ ลป์ ใ ห้ ทั้ งครู ในปั จ จุ บั น และครู ที่ ล่ว งลั บ ไปแล้ ว ในฐานะศิ ษย์ เป็ น การรั ก ษา
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ เป็นวิถีปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อเทพผู้อบรมครู
แห่งศิลปะการแสดงทั้งมวล พร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอด เพื่อจะได้มีความรู้
ติดตัวสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

๒๒

ขั้ น ตอนกำรไหว้ ค รู ประกอบด้ ว ย จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าครู ครู ผู้ ป ระกอบพิ ธี
อ่ า นโองการเชิ ญ ครู ต่ า งๆ ดนตรี ไ ทยบรรเลงเพลงหน้ ำ พำทย์ แต่ ล ะเพลงตามที่ ค รู
ผู้ ป ระกอบพิธี จ ะเรี ย ก และกล่ าวถวายเครื่ อ งเซ่ น สั งเวยที่ ไ ด้ จั ด มา เสร็ จ แล้ ว กล่ าวลา
เครื่ อ งเซ่ น สั ง เวย ผู้ ม าร่ ว มงานร าถวายเพื่ อ บู ช าครู นิ ย มร าเพลงช้ า – เพลงเร็ ว
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงบางเพลง ครูผู้ประกอบพิธี ทาพิธีครอบให้ศิษย์ที่มาร่วมงาน ลูกศิษย์
นาขันกำนล มีดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าเช็ดหน้าขาว เงินกำนล ครู ๒๔ บำท ผู้ที่ได้รับครอบถือ
ว่าเป็นศิษย์ที่มีครูแล้ว ครูผู้ประกอบพิธีจะเจิมหน้าผาก ประพรมน้ามนต์ พร้อมให้ของ
ที่ ร ะลึ ก และกล่ า วอวยพรให้ กั บ ศิ ษ ย์ ทุ ก คนที่ เ ข้ า พิ ธี ไ หว้ ค รู ศิ ษ ย์ ทุ ก คนจะร าส่ ง ครู
ซึ่งนิยมรำโปรยข้ำวตอกดอกไม้เนื้อความเป็นสิริมงคลต่อไป

๒๓

๕. ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
คณะนักแสดงพื้นบ้ำนกลองยำวพระรำชทำน

ครู ธ วั ช ชั ย พวกดี และครู วิ ไ ลลั ก ษณ์ มะโนแสน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ
เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักแสดงพื้นบ้านโดยเน้นกลองยาวเป็นหลัก การแสดงที่โรงเรียนได้จัดทา
ขึ้นในแต่ละชุดนั้น ได้ประดิษฐ์และจัดเป็นชุดการแสดงที่นาการแสดงโบราณมาประยุกต์
เข้ ากับ การแสดงในสมั ยใหม่ ซึ่ งประสบความสาเร็จ อย่างมาก ได้ รั บรางวัลมากมาย
โดยเปิดสอนนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม และสามารถออกแสดงเผยแพร่ ตามสถานที่
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในประเทศ เข้าร่วมงาน “มหกรรมวัฒนธรรม
พื้นบ้ำน” และยังได้รับเกียรติใ ห้เดินทางไปแสดงเผยแพร่ยังต่างประเทศ อาทิ เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

๒๔

รำงวัลควำมภำคภูมิใจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทกลองยาวประยุกต์
ในปี ๒๕๔๔ ชนะเลิศการประกวดกลองยาวระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะ
แห่งประเทศไทย ณ เมืองทองธานี ประเภทประกอบลีลา
ในปี ๒๕๔๘ ชนะเลิศการประกวดกลองยาว ภาคกลาง
ในปี ๒๕๕๖ ชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
และพื้นบ้าน

๒๕

ประดิษฐ์ธงตะขำบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูธวัชชัย พวกดี บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยครูลมัย รูปโฉม และกลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยครูภาวดี แก้วเหลา ได้จัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
ประดิษฐ์ทาธงตะขาบจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น วิ ธี ท าใช้ ผ้า แดงกว้ า ง
ประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๔ เมตร เอาไม้ ไผ่ ย าวประมาณ ๑.๒๐ เมตร
ผ่าเป็นซีกๆ นาผ้าขาวมาพันทุกซีก แล้ววางลงบนผ้าแดงเป็นคู่ๆ รวม ๑๐ คู่ด้วยกัน
กะระยะให้ห่างกันพอประมาณนับได้ ๙ ช่องของผ้าแดงแล้วเอาเชือกขนาบทั้งสองข้าง
เอาริมผ้าหุ้มเชือกเย็บซีกไม้ไผ่ที่พันด้วยผ้าขาวจานวน ๑๐ คู่ให้ติดกับผ้าแดงทุกอันสมมุติ
เป็นตะขาบรวมขาสองข้างเป็น ๔๐ ขา ทั้งนี้ไม่นับส่วนหัวและหาง แต่ส่วนหัวนั้นจะทา
ด้วยไม้ไผ่ จักเป็นเส้นๆ แล้วสานเป็นตะแกรงแบบตาตะกร้อ ทาขอบคล้ายขอบกระด้ง
ดั ด ให้ ค ล้ า ยหั ว ตะขาบและหางตะขาบ เสร็ จ แล้ ว เอาผ้ า แดงหุ้ ม ด้ า นหั ว ตอนบน
ส่ว นตอนล่ างที่จ ะเป็ นส่ วนหางจะหุ้ม ด้ว ยผ้าสีข าว ทั้ งหั ว และหางจะท าอย่างเดี ยวกั น
ส่วนไม้ที่ทาเป็นลาตัวนั้นส่วนปลายทั้งสองข้างจะมีธงสีขาวเล็กๆ เป็นรูปสามเหลี่ยมเย็บ
ติดไว้ ดูแล้วจะมีลักษณะเป็นตีนตะขาบ ส่วนที่ลาตัวนั้นจะเจาะผ้าให้เป็นช่องไว้สาหรับให้
ลมผ่านเพื่อสะดวกเวลาแขวน ส่วนการประดิษฐ์ ตกแต่งจะให้สวยงามอย่างไร ก็แล้วแต่
ความพอใจของผู้จัดทา

๒๖

ความเชื่อในประเพณีแห่ธงตะขาบยังมีท่านผู้ใหญ่เล่าต่อกันมาว่า ในสมัยโบราณ
จะใช้ลานบ้าน ปักหลักหัวท้ายแล้วเอาธงตะขาบขึงไว้ทาปะราพิธี อาราธนาพระสงฆ์มา
เจริญพระพุทธมนต์ตอนเย็น พอรุ่งเช้าชาวบ้านจะนาอาหารข้าวขัน แกงโถ มาตักบาตร
ทาบุญเลี้ยงพระกัน ถือเป็ นการปัดเสนี ยดจัญ ไรในหมู่บ้าน และด้ วยอานาจบารมีแห่ ง
ธงตะขาบ จะเป็นการนาความมีโชคชัย ความสุขสวัสดีมาสู่ทุกคนในหมู่บ้าน จากนั้นตก
เวลาบ่ายพวกหนุ่ม สาว ผู้เฒ่าผู้แก่จะออกมาช่วยกันถือธงตะขาบข้างละ ๘ คน ด้านหัว
อีก ๑ คน (เป็นชาย) แห่เป็นกระบวนไปที่วัด เพื่อจะชักธงนี้ขึ้นสู่ยอดเสาหงส์ บางคนมี
ความศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงกับตัดผมของตัวเองผูกติดไว้กับธงตะขาบ เพื่อเป็นพุทธบูชา
อี ก ด้ ว ย และก่ อ นที่ จ ะชัก ธงขึ้ น สู่ ย อดเสาหงส์ นั้ น มี ก ารกล่ า วคาบู ช า ประเพณี แ ห่
ธงตะขาบเป็นกุศโลบายการถวายธงตะขาบเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
เชื่อกันว่าธงที่แขวนส่ายเพราะแรงลมเป็นการบอกรับบุญกุศลของบรรพบุรุษ และช่วยให้
ผู้ล่วงลับได้ขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ผู้คนในสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินกิจกรรม
เพื่อสืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบไป

๒๗

“บวร” สำนสัมพันธ์ บ้ำน วัด โรงเรียน
คากล่าวที่ว่า “วัดจะดีมีหลักฐำนเพรำะบ้ำนช่วยบ้ำนจะสวยเพรำะมีวัดดัดนิสัย
บ้ำนกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้ำขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทำง” ดังนั้น บ้าน คือ ชุมชน
บางหลวง วัด คือ วัดบางหลวง โรงเรียน คือ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” ได้จัด
กิจกรรมโครงการมากมายเพื่อ อุปถัมภ์ ค้าชู ทานุบารุงพระศาสนา บ้านก็มีวัดคอยให้สติ
เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มี วัด
ที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยอาจเป็นครูภูมิปัญญา ให้ความรู้ใน
เรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ และกรรมการสถานศึกษามีพระสงฆ์ มีผู้นาชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน บวร คือการรวมตัวของ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ
ความเจริญ งอกงาม บ่งบอกถึ งวั ฒนธรรมอั นจะเกิด จากความดี งามของคนทุ กคนที่ จ ะ
ร่วมกันพัฒนาทั้งสามสิ่งไปพร้อมๆ โดยจัดกิจกรรมดังนี้

แห่เทียนพรรษำ

เวียนเทียนวันวิสำขบูชำ

อบรมเยำวชนภำคฤดูร้อน

ทำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่

๒๘

สอบธรรมศึกษำ

เทศน์มหำชำติเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนพระพุทธศำสนำ

ทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำ

ประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้ไทย

ประดิษฐ์พวงมโหตร

พับดอกไม้จำกใบเตย

พับเหรียญโปรยทำน

๒๙

๖. บุคคลสำคัญ
ท่ำนเจ้ำคุณรำมัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต )
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนีบำรุง”

นามเดิ ม มะลิ วั น ทา เป็ น บุ ต รของนายโด๊ ด และนางมั่ ง วั น ทา เกิ ด วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๔๐๙ ภูมิลาเนาเดิม อยู่บ้านน้าวน ตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๓ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อายุ ๒๐ ปี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๒๙ ณ วัดบางหลวง พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้รับสมณศักดิ์เป็น
เจ้าคุณรามัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖
ผลงำนที่ได้รับกำรยกย่อง
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พระรามัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต) ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบางหลวง
ในไปสร้างที่วัดบางหลวงนอกอยู่คนละฝั่งคลองบางหลวง และตั้งชื่อว่า โรงเรียนปทุมธำนี
“นันทมุนีบำรุง ” ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนและสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับ
โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น

๓๐

นำยทองคำ พันนัทธี
ศิลปินดีเด่นจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ.๒๕๔๒ สำขำวรรณศิลป์ (สำรคดีพื้นบ้ำน)

นำยทองคำ พันนั ทธี ท่านเกิด เมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๔๗๕ ที่จังหวัด ปทุม ธานี
มีเชือ้ สายมอญ เป็นผู้แตกฉาน ในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปทุมธานี
“นันทมุนีบารุง” ผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานของโรงเรียน เป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ท่านมีทัศนคติและมองความเคลื่อนไหวของจังหวัดปทุมธานี ด้วยความ
เป็นห่วงลูกหลานในท้องถิ่นของตน จึงคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ด้วยการใช้สื่อจากงานเขียน
เพื่ อให้ไ ด้เข้าใจ ดังคากล่ าวที่สะท้ อนให้ เห็น ถึงความรั กในท้ องถิ่น และเห็ นคุ ณค่ าทาง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน “ผมเป็นห่วงแผ่นดินปทุ ม ทำอย่ำงไรที่จ ะช่วยจรรโลงสิ่ง ที่
งดงำมตรงนี้ให้อยู่ได้ ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลง ผู้รู้ และลูกหลำนปทุมเท่ำนั้น
จะช่วยได้ เพียงขอให้รู้คุณค่ำของแผ่นดินปทุมเท่ำนั้น”

ควำมรู้/ควำมสำมำรถ/ภูมิปญ
ั ญำ
ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการเชิดชูยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สาขาวรรณศิลป์ (สารคดีพื้นบ้าน) และในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน
ดีเด่นจังหวัดปทุมธานี สาขาวรรณศิลป์ (สารคดีพื้นบ้าน)
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีคนแรก ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกไทย
จังหวัดปทุมธานี ผลงานการประพันธ์หนังสือมากมาย เช่น ประวัติเมืองสามโคก–ปทุมธานี
๒๕๑๔ ความรู้เกี่ยวกับเมืองปทุมธานี ๒๕๒๗ ประเพณีไทยรามัญ

๓๑

นำยธวัชชัย พวกดี
ครูผู้สืบสำนดนตรีพื้นบ้ำนกลองยำวภำคกลำง

ครูธวัชชัย พวกดี เกิดวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อาชีพราชการครู ตาแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชานาญการ สังกัดโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” ภูมิลำเนำ จังหวัด
ปทุ ม ธานี บ้ า นเลขที่ ๔๖/๑ ถนนเทศบ ารุ ง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี
จังหวัดปทุมธานี จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ควำมรู้/ควำมสำมำรถ/ภูมิปัญญำ
ครู สอนวิ ชาดนตรี ไ ทย โรงเรี ย นปทุ ม ธานี “นั น ทมุ นี บ ารุ ง ” จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
และเป็ นผู้ ก่อ ตั้งวงกลองยาวนั กเรีย นโรงเรี ยนปทุ มธานี “นัน ทมุ นีบ ารุ ง”และเปิด สอน
นักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนได้รั บ ถ้ ว ยรางวั ลพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
การประกวดกลองยาวชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ณ ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุ ธยา พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้ ป ระดิ ษฐ์ชุดการแสดงพื้นบ้ านรามัญ “ชุ ดระบ า
กุ ห ลาบมอญ” ได้ รั บ รางวั ลชนะเลิ ศ ระดั บ ภาคกลาง และระดั บ ประเทศ ประดิ ษ ฐ์
ชุ ด การแสดงกลองยาว “ชุ ด ระบ ากลองยาว” “ชุ ด ระบ าร ามะนา” “ชุ ด ผี ต าโขน”
“ชุ ด มหกรรมกลอง” “ชุ ด โหมโรงกลองยาวประยุ ก ต์ ” “ชุ ด การละเล่ น เด็ ก ไทย”
“ชุ ด กลองยาวอาเซี ย น” และเข้ า ร่ ว มการแสดงงานมหกรรมวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น
และนานาชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกมากมาย

๓๒

สรุปเรื่องรำวสำคัญ
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อตั้งโดยท่านพระครูรามัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต)
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็น โรงเรียนต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี
ประจาอาเภอ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การสื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น จนได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ลพระราชทานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๔๓ ประเภทกลองยาว
ประยุกต์ อันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการแสดงโบราณมาประยุกต์
เข้ากับการแสดงในสมัยใหม่ จนได้รับรางวัลหลายอย่าง เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมากมาย จนเป็นที่รู้จักถึงชื่อเสียงกลองยาวโรงเรียนนั นท์อย่าง
กว้างขวาง
โบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ ที่สาคัญ คือ ศาลาหลวงปู่ รามัญมุนี ศาลเจ้าพ่อ
ดอนปิ จุ๊ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมอ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ รงเรี ย นปทุ ม ธานี
“นัน ทมุ นีบ ารุ ง” แสดงภูมิปั ญญาในท้ อ งถิ่ นจั ดแสดงวัต ถุโบราณในท้ องถิ่น ปทุ มธานี
อาทิ เช่น ภาชนะดินเผา ประเภทตุ่มสามโคก หม้อน้า อิฐแปดรู เครื่องจักสาน โลงศพมอญ
วั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น งานประจ าปี ศาลเจ้ า พ่ อ ดอนปิ จุ๊ พิ ธี ไ หว้ ค รู
ครอบครู-ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณะ
นักแสดงพื้นบ้านกลองยาวประยุกต์ การประดิษฐ์ธงตะขาบ กิจกรรมบวร บ้าน วัด
โรงเรียน
บุคคลสาคัญท่านเจ้าคุณรามัญมุนี (มะลิ ปัณฑิโต ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมธานี
“นั น ทมุ นี บ ารุ ง ” ส่ งเสริ ม ทางด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
ท่ า นอาจารย์ ใ หญ่ ท องค า พั น นั ท ธี ศิ ล ปิ น ดี เ ด่ น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พ.ศ. ๒๕๔๒
สาขาวรรณศิลป์ (สารคดีพื้นบ้าน) ผู้ริเริ่มก่อตั้ง พิพิธภัณฑสถานของโรงเรียน เป็นศูนย์
วัฒนธรรมอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และครูธวัชชัย พวกดี ครูผู้สืบสานดนตรีพื้นบ้าน
กลองยาวภาคกลาง

๓๓

คำศัพท์น่ำรู้
ขนมต้ม
เงินกานล
ช่อฟ้า

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ใบระกา

หมายถึง

ปะรา

หมายถึง

ฯพณฯ

หมายถึง

สะแก
เสนียด
หม้อตาล

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อัตลักษณ์

หมายถึง

ขนมเก่าแก่สมัยสุโขทัยใช้ในพิธีบวงสรวงสังเวย
เงินใส่ในพานไหว้ครู
ชื่อตัวไม้ที่ติดอยู่บริเวณหน้าจั่ว รูปเหมือนหัวนาคชู
ขึ้นเบื้องบน
ไม้สลักหรือรูปปั้นเป็นครีบ ๆ หรือลวดลายต่าง ๆ
ติดกับตัวลายองระหว่างช่อฟ้ากับหางหงส์
สิ่งปลูกสร้างที่ทาขึ้นชั่วคราว มีเสา หลังคาแบน
ดาดด้วยผ้าหรือวัสดุอื่น
อ่าน พะ-นะ-ท่าน ย่อจากพ่อเหนือหัวเจ้าท่าน
ใช้นาหน้าชื่อตาแหน่งข้าราชการระดับสูง
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคล
หม้อใส่น้าตาลโตนด และน้าตาลมะพร้าว รูปคล้าย
หมวกแก๊ปหงายแต่ย่อมกว่า
ผลผลิตของผู้เรียนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๓๔

คำถำมท้ำยเล่ม
คำสั่ง จงทำเครื่องหมำย  ทับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. สถาบันใดมีหน้าที่อบรมปลูกฝังระเบียบทางสังคมแก่สมาชิก
ก. สถาบันศาสนา
ข. สถาบันการศึกษา
ค. สถาบันครอบครัว
ง. ถูกทุกข้อ
๒. ข้อใดเป็นลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของปทุมนันท์ที่ฉนั รัก
ก. ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ข. ใกล้พุทธศาสนสถาน คือ วัดบางหลวง
ค. ใกล้สถานที่ราชการสาคัญ คือ ศาลากลาง
ง. ใกล้ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีห้างสรรพสินค้า
๓. บุคคลสาคัญที่มีคุณประโยชน์ต่อปทุมนันท์ทฉี่ ันรัก
ก. พระธัมมชโย
ข. เจ้าคุณพระรามัญมุนี
ค. สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
ง. สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
๔. อัตลักษณ์ของโรงเรียนตรงกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการข้อใด
ก. กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
ข. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมสมบูรณ์
ง. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๕. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าถือเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
ก. ทางวัตถุ
ข. ทางจิตใจ
ค. ทางจารีตประเพณี
ง. ทางภาษา และวรรณคดี

๓๕

๖.

ภูมิปัญญาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกนันท์คอื อะไร
ก. ลิเก
ข. ลาตัด
ค. กลองยาว
ง. วงดนตรีลูกทุ่ง
๗. ใครปฏิบัติตามเอกลักษณ์โรงเรียน
ก. จุ๋มไปวัดในวันพระ
ข. เก่งไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียน
ค. น้อยใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน
ง. อ้อสวมหมวกนิรภัยขณะขับรถยนต์
๘. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบๆ โรงเรียนมากที่สุดคือ
ก. มีประชากรเพิ่มขึ้น
ข. มีการศึกษาที่สูงขึ้น
ค. การคมนาคมและการสื่อสาร
ง. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
๙. พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกถ้าลูกปฏิบัติตามข้อใด
ก. สอบได้คะแนนดี
ข. เก็บเงินให้ได้มาก
ค. ขยันและรับผิดชอบ
ง. แต่งตัวให้สวยทันสมัย
๑๐. วัฒนธรรมไทยต้องมีการอนุรักษ์ไว้ นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร
ก. เห็นด้วย เพราะวัฒนธรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงาม
ข. เห็นด้วย เพราะจะได้ดารงความเป็นไทยสืบไป
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมไทยเริ่มล้าสมัยแล้ว
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะควรจะรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ตลอดเวลา
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เฉลยคำถำมท้ำยเล่ม
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ประวัติผจู ัดทำ

ชื่อ – นำมสกุล
วัน เดือน ปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
วุฒิกำรศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำ
ตำแหนงปจจุบัน
สถำนที่ทำงำน

.

นำงภำวดี แกวเหลำ
๑๔ เมษำยน ๒๕๐๔
๑๘/๑๑ หมู ๒ ตำบลบำงหลวง
อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
กำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สังคมศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำร
โรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนบี ำรุง”
ตำบลบำงหลวง อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔
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