
 

สวนที่ ๑  

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีแหลงเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔ แหลง ซึ่งตั้งอยูใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดแก พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เรือนโคราช และศูนยวัฒนธรรม

เฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และแหลงเรียนรูที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเปนความ

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม คือ ศูนยการเรียนรูทองถิ่น สมัยกอนประวัติศาสตร                    

แหลงโบราณคดีบานโนนวัด มีรายละเอียดประวัติความเปนมาและสถานการณปจจุบัน ดังนี้ 

๑.๑ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

๑.๒ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๑.๓ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๑.๔ ศูนยการเรียนรูทองถิ่น สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีบานโนนวัด  

 

๑.๑ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา  

     ๑.๑.๑ ประวัติความเปนมา 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ภายใตการบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก “หอวัฒนธรรม” กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เมื่อครั้งสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ยังเปน “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยมีวาที่ ร.ต. ถาวร 

สุบงกช เปนหัวหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมทานแรก ใชหอง ๕๑๔ และ ๕๑๕ เปนสถานที่เก็บรวบรวม

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอื่นๆ ที่ไดรับความไววางใจจากชุมชนมอบใหเปนผูเก็บรักษา และขอซื้อ

เพิ่มเติมในบางสวน โดยพัฒนาการใหเปนนิทรรศการที่นําเสนอเนื้อหาประวัติความเปนมาของจังหวัด

นครราชสีมา 

           ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ หัวหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมทานตอมา            

ไดยายสํานักงานศูนยศิลปวัฒนธรรมไปอยูชั้นลางของหองประชุม ๑๐.๒๑ ของอาคาร ๑๐ แตยังคงใช

หอง ๕๑๔ และ ๕๑๕ เปนหอวัฒนธรรมเชนเดิม 



๒ 

 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ รองศาสตราจารย ดร. ทองคูณ หงสพันธุ อธิการบดีในขณะนั้น ไดยาย

สํานักงานศูนยศิลปวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรมไปยัง ณ อาคาร ๒ ซึ่งเปนอาคารไมดั้งเดิมของสถาบัน 

เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน เนื่องจากมีพ้ืนที่กวางขวางมากขึ้น โดยแบงเปนหองตางๆ ดังนี้ 

๑. หองสํานักงาน 

๒. หองเอกสารทางวัฒนธรรม 

๓. หองนิทรรศการและสาธิต แบงออกเปน หองฝกอบรม และหองนาฏศิลป  

๔. หองจัดแสดงนิทรรศการ แบงออกเปน หองของดีโคราช หองเอกลักษณไทย หองงานอาชีพ

พื้นบาน และหองโบราณวัตถุ 

 

  
 

           จากนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูชวยศาสตราจารยอุทัย เดชตานนท อธิการบดีในขณะนั้น              

มีโครงการในการจัดสรางอาคารบนพื้นที่อาคาร ๑ และอาคาร ๒ แตไมตองการที่รื้อถอนอาคารทั้งสอง 

จึงไดทําการเคลื่อนยายอาคารโดยวิธีการดีดขึ้นบนรางรถไฟเคลื่อนยายไปทางทิศตะวันออกของสนาม

ฟุตบอล แตเนื่องจากอาคารทั้งสองมีความยาวมากจึงทําการตัดบางสวนออกแลวยุบรวมอาคารทั้งสอง

เขาดวยกันและใหหมายเลขอาคารวาอาคาร ๑  

 

การยายอาคาร ๑ และอาคาร ๒ 



๓ 

 

อาคาร ๑ ไดรับการพัฒนาใหเปนอาคารหอวัฒนธรรม โดยผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปยวิทย 

ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมในขณะนั้นไดปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงออกเปนหองตางๆ            

จํานวน ๗ หอง โดยมีหองหลัก คือ หองเมืองโคราช นําเสนอเนื้อหาประวัติจังหวัดนครราชสีมาตามหลัก

วิชาประวัติศาสตรศิลป โดยมีคณาจารยโปรแกรมวิชาประยุกตศิลป (ทัศนศิลป) ชวยดําเนินการ

ออกแบบและชวยควบคุมการกอสราง ซึ่งนับไดวาเปนตนแบบของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาใน

ปจจุบัน 

 

อาคาร ๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หองเมืองโคราช ณ อาคาร ๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

นอกจากนี้ยังไดจัดแสดงนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ ในหองตางๆ ไดแก              

หองพุทธศาสตร หองจริยธรรม หองดนตรีศิลปกรรม หองประวัติสถาบัน บานโคราช และพิพิธภัณฑ

เพลงโคราช และบานโคราช 

 



๔ 

 

  
หองเมืองโคราช หองเมืองโคราช 

  
หองดนตรีและศิลปกรรม หองจริยธรรม 

  
หองประวัติมหาวิทยาลัย หองเพลงโคราช 

  
หองพุทธศาสตร บานโคราช 



๕ 

 

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยตองการใชพื้นที่บริเวณอาคาร ๑ เพื่อดําเนินการกอสรางศูนย

รวมกิจการนักศึกษาและศูนยประชุมนานาชาติ ดังนั้นในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕              

หอวัฒนธรรมจึงไดถูกรื้อถอนอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

           พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท อธิการบดีในขณะนั้น ไดอนุมัติ

งบประมาณ จํานวน ๔.๕ ลานบาท เพื่อใหอาจารยวิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรมในขณะนั้น ดําเนินการออกแบบและจัดสรางหอวัฒนธรรม ณ อาคาร ๑๐ ซึ่งเปนอาคาร

ดั้งเดิมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใชงานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยไดปรับปรุงบทและ

เนื้อหาการจัดแสดงโดยใชรูปแบบเดิมที่เคยจัดแสดง ณ อาคาร ๑ มาเปนฐาน โดยตอยอดการพัฒนา

โดยเนนความเชื่อมโยงของเรื่องราวรวมกับโบราณวัตถุที่จัดแสดง และพัฒนาเนื้อหาในสวนของความ

เจริญของจังหวัดนครราชสีมาในดานตางๆ เพิ่มเติม เพื่อใหเห็นพัฒนาการของจังหวัดนครราชสีมาที่มี

เปนมาอยางยาวนาน และเปลี่ยนชื่อมาเปน “พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา” ภายใตแนวคิด "บรรยากาศ

ยอนอดีต เพลินพินิจนครราชสีมา" ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสมัยการ

บริหารของผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค ผูอํานวยการสํานักฯ ทานปจจุบัน 



๖ 

 

 
  

 
  

  
 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา นําเสนอเนื้อหาตั้งแตมีการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรสืบตอกันมาหลายยุคหลากสมัย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เมื่อประมาณ ๔, ๕๐๐ ป

มาแลว พบรองรอยอารยธรรมโบราณที่ ไดสั่ งสมเทคโนโลยีผานกาลเวลา เรื่อยมาจนถึงสมัย

ประวัติศาสตรเริ่มตั้งแตสมัยทวารวดี ลพบุรี สืบตอมาจนถึงเมื่อคราวที่นครราชสีมารวมกับอาณาจักร

ไทยสมัยอยุธยาในฐานเมืองชั้ น โท ทํ าหน าที่ ดู แลหั ว เมืองชายพระราชอาณาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรับไดรับการยกฐานะเปนเมืองชั้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร ทําหนาที่ดูแล

สวยอากรรักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ ในดานการทหารเปนที่ตั้งของกองกําลังที่ใหญที่สุดใน

ภูมิภาค ในดานเศรษฐกิจก็มีความสําคัญในการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงสินคาและบริการทาง

รถยนต  รถไฟ และเครื่องบิน กับภูมิภาคต างๆ และเปนศูนยกลางธุ รกิจที่ สํ าคัญของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



๗ 

 

     ๑.๑.๒ ตราสัญลักษณ 

 

ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ออกแบบจากลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรที่ขุดคนได                  

ณ แหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแสดงถึงความตอเนื่องของ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอยางยาวนานตั้งแตกวา ๓,๕๐๐ ปแลวแลว โดยสีของตราสัญลักษณใชสีแดงเลือด

หมูเนื่องจากเปนสีของดินเทศที่มักปรากฏบนภาชนะดินเผา หรือภาพเขียนสีในสมัยกอนประวัติศาสตร 

เพื่อเปนสัญลักษณที่สื่อถึงศิลปะ ความเชื่อ พัฒนาการทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาตั้งแต

สมัยกอนประวัติศาสตรจวบจนปจจุบัน 

     ๑.๑.๓ ลักษณะเนื้อหาการจัดแสดง 

 ลักษณะการจัดแสดงไดจัดเรียงเนื้อหาตามหลักประวัติศาสตรศิลปะ โดยศึกษาจากหลักฐาน

ทางดานศิลปกรรมที่พบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม           

และจิตรกรรม โดยเรียงเนื้อหาตามลําดับเวลา แบงออกเปน ๗ หอง ดังนี้ 

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองตนกําเนิดอารยธรรม จัดแสดงเนื้อหาในสมัยกอนประวัติศาสตร ในยุคที่ยังไมมีศาสนาและ

ภาษา จึงยังไมมีบันทึก หรือพงศาวดารใดๆ  การศึกษาถึงสังคมในอดีต

จึงนิยมใชกระบวนการทางโบราณคดี โดยทําการการศึกษาจากหลุมศพ 

และภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา ซึ่งวัตถุที่พบรวมกับหลุมศพ สามารถ

สะทอนใหเห็นถึงสังคมของผูคนเมื่อยังมีชีวิตอยู ลักษณะการฝงศพแต

ละศพอาจบงบอกถึงสถานะของผูตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูดวย  



๘ 

 

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองสมัยทวารวดี นําเสนอเนื้อหาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒  ที่ปรากฏหลักฐานของชุมชน

โบราณสมัยประวัติศาสตรแรกเริ่มตอเนื่องจนถึงในสมัยทวารวดีมี

หลักฐานความเปนเมือง ณ เมืองเสมา (พื้นที่อําเภอสูงเนินในปจจุบัน) 

เชื่อกันวาวัฒนธรรมทวารวดีมีศูนยกลางอยูในแถบที่ราบลุมภาคกลาง

ของไทย สันนิษฐานคงจะแพรหลายผานการเผยแผพระพุทธศาสนา

เปนหลัก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก จากเดิมที่ไมมีการนับ

ถือศาสนา มาเปนบานเมืองที่ยอมรับนับถือศาสนา โดยเฉพาะพุทธ

ศาสนา และสรางสรรคงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาขึ้นเปนจํานวนมาก  

หองสมัยลพบุรี นําเสนอเนื้อหาในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙ ชวงที่

วัฒนธรรมขอมไดแผอิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย สงผลตอความ

ความเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานศิลปกรรมและ

วัฒนธรรมทางความเชื่อที่เก่ียวเนื่องในศาสนาฮินดูผสมผสานกับศาสนา

พุทธ ลัทธิมหายาน ซึ่งสะทอนอยูในโบราณสถานที่ไดรับแบบอยางจาก

วัฒนธรรมขอมที่สําคัญ ไดแก แบบแผนการสรางเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยม 

การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ ศาสนสถานขนาดใหญในรูปแบบ

ปราสาทหิน เครื่องปนดินเผาแบบขอม เปนตน  

หองสมัยอยุธยา นําเสนอเนื้อหาในชวงที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี โดยในรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช โปรดฯ ใหยายเมืองโคราชเดิม (อําเภอสูงเนินใน

ปจจุบัน) มาตั้ง ณ สถานที่ปจจุบัน โดยใหชางชาวฝรั่งเศสออกแบบ

เมืองทีม่ีกําแพงและปอมปราการแบบตะวันตก และ ใหสรางวัดประจํา

ทิศตางๆ ภายในเขตกําแพงเมือง ไดแก วัดกลางนคร  วัดบูรพ วัดอิสาน    

วัดพายัพ วัดสระแกว และวัดบึง ซึ่งวัดเหลานี้สวนใหญยังคงรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรมตามแบบกรุงศรีอยุธยา  

หองสมัยรัตนโกสินทร นํ า เ สนอ เนื้ อห า ในสมั ย รั ตน โกสิ นทร  ซึ่ ง มี เ หตุ ก า รณสํ า คัญ                         

ตอประวัติศาสตรจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ                 

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ  วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ และนอกจากนี้ ในสวนนี้

นําเสนอศิลปวัตถุอันเปนมรดกจากตึกดินของคุณยายยี่สุน ไกรฤกษ 

ประกอบดวย เอกสารโบราณ เครื่องมือเครื่องใชของขุนนางและคหบดี

ที่หลายชิ้นมีอายุไมต่ําวา ๑๐๐ ป  

 

 

 



๙ 

 

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองมหานครแหงอีสาน นําเสนอเนื้อหาในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

เปนระยะที่มหาอํานาจตะวันตกกําลังดําเนินนโยบายแผขยายอํานาจ

ทางการเมืองเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสงผลตอ

ความมั่นคงของประเทศ จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองจัดหัวเมืองเปนมณฑลเทศาภิบาล 

และเมืองนครราชสีมาก็ยังเปนฐานกําลังในการรักษาอํานาจการ

ปกครองของสวนกลาง และยังใช เมืองนครราชสีมาเปนแหลง

ยุทธศาสตรทางทหาร ยิ่งไปกวานั้นนครราชสีมายังเปนตัวอยางของการ

ยอมรับอํานาจของรัฐบาลกลางไดอยางผสมกลมกลืนกันในทางสังคม

และทางวัฒนธรรมของชาวกรุงเทพฯและชาวอีสานอีกดวย  

หองของดีโคราช สวนนี้เปนสวนที่ออกแบบไวเพื่อรองรับการจัดนิทรรศการกึ่งหมุนเวียน 

โดยไดคัดเลือกเนื้อหาที่เปนของดีเมืองโคราช ทั้งจากคําขวัญในอดีต-คํา

ขวัญปจจุบัน และที่ไมไดอยูนําคําขวัญ เพื่อนําเสนอใหเยาวชนคนรุน

ใหมไดรูจักวา โคราชมีของดีอีกมากมายที่ไดรับการกลาวขวัญในอดีต 

ทั้งมวยโคราช ผาหางกระรอก รถสามลอ แมวโคราช และเพลงโคราช  

 

 

แผนผังการจัดแสดง 

 



๑๐ 

 

 จากพัฒนาการอยางยาวนาน กวา ๓๕ ป จนถึงวันนี้ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมายังคงมุง

พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูใหกับคนในทองถิ่น โดยเฉพาะเด็กแลวเยาวชน ไดมีโอกาสเรียนรูบูรณาการทั้ง

ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมเขาดวยกัน ควรคาที่คนโคราชไดรับรูและภาคภูมิใจ 

 

 

     ๑.๑.๔ สถานการณปจจุบัน 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดเปดใหบริการอยางไมเปนทางการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗     

เปนตนมา ซึ่งนับไดวาอยูในชวงของการทดลองการใชงาน และการเพิ่มเติมรายละเอียดที่ยังไมสมบูรณ 

รวมถึงเปนชวงของการสรางวัตถุดิบเพื่อการประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธผานทางการ

สื่อสารมวลชนใหเปนที่รูจัก ซึ่งสภาพเปลือกอาคารยังมีความไมสวยงาม เหมาะสมตอการเปนแหลง

ทองเที่ยว เนื่องจากยังไมไดรับการปรับปรุง ดังนั้นจึงยังคงไมพรอมในการทําพิธีเปดอยางเปนทางการ 

 

 



๑๑ 

 

๑.๒ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรางโดยคณะศิษยเกา โรงเรียนฝกหัดครู 

วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นําโดย ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ ซึ่ง

เปนทั้งศิษยเกาโรงเรียนฝกหัดครู และอาจารยเกาของวิทยาลัยครูนครราชสีมา ไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของวิถีวัฒนธรรมแบบโคราชซึ่งนับวันจะสูญหายไปอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความเจริญสมัยใหม      

จึงดําริสรางเรือนโคราชไวใหลูกหลานไดศึกษาเรียนรูภูมิปญญาและวิถีชีวิตของคนโคราช  

 

 
เรือนเดิม ณ อําเภอคง กอนรื้อถอนมาปรุงในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

     ๑.๓.๑ ปูมประวัตขิองครอบครัวเจาของเรือนเดิม 

 ประวัติเรือนโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทําการศึกษา รวบรวม ปูมประวัติของ

ครอบครัวเจาของเรือนเดิม คือ คุณตาคงและคุณยายพุม และเรียบเรียงขึ้นโดย ผูชวยศาสตราจารย

นฤมล  ปยวิทย อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ผศ.นฤมล  ปยวิทย ผูทําการสัมภาษณและเรียบเรียง 



๑๒ 

 

 

  
คุณตาคง คุณยายพุม โชตินอก (ธีระโชติ) 

ชาติกําเนิด 

 คุณตาคงเกิดที่บานหนองนา ตําบลพลสงคราม อํา เภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา             

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐  สมรสกับคุณยายพุม ซึ่งเปนคนบานเดียวกัน  เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ มีบุตร ธิดา ๘ 

คน ดังนี้ 

๑. นางหุน  สมรสกับนายอินทร  นนทนอก  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ 

๑.๑ นางมณี  สมรสกับนายพูน  กุนอก   มีบุตรธิดา  ๓ คน  คือ  

๑.๑.๑ นางบัวผัน  สมรสกับนายสวาง เขตกลาง   มีธิดา  ๓  คน     

๑.๑.๒ นายชัยวัฒน  กุนอก  สมรสกับนางกุสุมา  กุนอก 

๑.๑.๓ นายสุทัศน  กุนอก สมรสกับนางสมพร   มีธิดา  ๓  คน 

 ๑.๒ นายจุน สมรสกับนางผอน  มีบุตรธิดา  ๘  คนคือ  

๑.๒.๑ นายประจวบ  นนทนอก 

๑.๒.๒ นางรัญจวน  นนทนอก 

๑.๒.๓ นายผจญ  นนทนอก  สมรสกับนางวาล  นนทนอก 

๑.๒.๔ นายประจักษ นนทนอก สมรสกับนางวาด  นนทนอก 

๑.๒.๕ นางสาวลําเจียก  นนทนอก 

๑.๒.๖ นายขจร  นนทนอก  สมรสกับนางรําพึง  นนทนอก 

๑.๒.๗ นายสมเจตน  นนทนอก  สมรสกับนางบุญเหลือ  นนทนอก 

๑.๒.๘ นายบรรจบ  นนทนอก  สมรสกับนางเก  นนทนอก 

๒. เด็กหญิงไมทราบชื่อ เสียชีวิตตั้งแตแรกเกิดขณะเดินทางยายถิ่นฐาน 

 



 

นายแกว ธีระโชติ

 

๓. นายแกว ธีระโชติ สมรสกับนางสาย

๓.๑ นางพิรุณ  สมรสกับจ

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

๓.๒ นางเจริญ 

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

๓.๓ นางจํารัส  สมรสกับนายบัว  ชองกลาง  มีบุตรธิดา  

 ๓.

 ๓.

 ๓.

 ๓.

๓.๔ นางจําลอง

 ๓.

 
นายแกว ธีระโชติ นางสาย

นายแกว ธีระโชติ สมรสกับนางสาย  มีบุตรธิดา  ๑๐  คนคือ 

นางพิรุณ  สมรสกับจ.สอ.บุญรอด  พจนปริญญา  มีบุตรธิดา

.๑.๑นางพงษผกา  สมรสกับ ร.อ.นิวัทธ  ฤกษกําย ี มีบุตร  

.๑.๒ นางดรุณี  สมรสกับร.ต.บุญสง  ขุมทอง  มีบุตรธิดา  

.๑.๓ ส.อ.ชาติชาย  พจนปรญิญา  สมรสกับนางทองแยม  มีธิดา  

.๑.๔ นายอาจสุระ  พจนปริญญา  สมรสกับนางอภิญญา  มีบุตร  

.๑.๕ นางพรสวรรค  สมรสกับ พ.อ.สิทธิชัย  ลอยไสว  มีบุตรธิดา  

นางเจริญ สมรสกับคุณครูวิเชียร  ไกรอ่ํา  มีบุตรธิดา ๖ คน

.๒.๑ นางพิสมัย  สมรสกับนายสุรชัย  มะเริงสิทธิ์  มีบุตรธิดา  

.๒.๒ นายไชยวัฒน ไกรอ่ํา สมรสกับนางจิตรา มีบุตรธิดา  

.๒.๓ นางประไพศรี  สมรสกับ  นายรักษพงศ  ศิริประภา  มีธิดา  

.๒.๔ นายชัชวาล  ไกรอ่ํา  สมรสกับนางมนชยา  มีบุตร  

.๒.๕ ร.ต.ชาญวิทย  ไกรอํ่า  สมรสกับนางเกศศินีย  มีบุตร  

.๒.๖ น.ท.วิทยา  ไกรอ่ํา  สมรสกับ ร.ต.อ.หญิงดลฤทัย  มีธิดา  

นางจํารัส  สมรสกับนายบัว  ชองกลาง  มีบุตรธิดา  ๔  คนคือ

.๓.๑ นางสาวสุวารี  ชองกลาง  สมรสกับนายวิโรจน  ชาตริุง

.๓.๒ นางสายหยุด  สมรสกับ นายวราวุฒิ  ศรีเสรี  มีบุตร  

.๓.๓ นายสายัณห  ชองกลาง  สมรสกับ นางเนตรนภา  ชองกลาง

.๓.๔ นางสาววันทนีย  ชองกลาง 

นางจําลอง สมรสกับนายสุวิทย  ชาตะรูปะชีวิน  มีบุตรธิดา 

.๔.๑ จ.ส.อ.โกญจนาท  ชาตะรูปะชีวิน สมรสกับนางปนัดดา

๑๓ 

 
นางสาย 

บุญรอด  พจนปริญญา  มีบุตรธิดา ๕ คนคือ 

มีบุตร  ๓  คน 

มีบุตรธิดา  ๒  คน 

ชาติชาย  พจนปรญิญา  สมรสกับนางทองแยม  มีธิดา  ๑  คน 

นายอาจสุระ  พจนปริญญา  สมรสกับนางอภิญญา  มีบุตร  ๒  คน 

สิทธิชัย  ลอยไสว  มีบุตรธิดา  ๓  คน 

คน คือ 

นางพิสมัย  สมรสกับนายสุรชัย  มะเริงสิทธิ์  มีบุตรธิดา  ๓  คน 

มีบุตรธิดา  ๒  คน 

นางประไพศรี  สมรสกับ  นายรักษพงศ  ศิริประภา  มีธิดา  ๒  คน 

ชัชวาล  ไกรอ่ํา  สมรสกับนางมนชยา  มีบุตร  ๒  คน 

ชาญวิทย  ไกรอํ่า  สมรสกับนางเกศศินีย  มีบุตร  ๑  คน 

หญิงดลฤทัย  มีธิดา  ๑  คน 

คนคือ 

สมรสกับนายวิโรจน  ชาตริุง 

นางสายหยุด  สมรสกับ นายวราวุฒิ  ศรีเสรี  มีบุตร  ๑  คน 

นายสายัณห  ชองกลาง  สมรสกับ นางเนตรนภา  ชองกลาง 

สมรสกับนายสุวิทย  ชาตะรูปะชีวิน  มีบุตรธิดา ๓ คน  

สมรสกับนางปนัดดา มีบุตร  ๒  คน 



๑๔ 

 

 ๓.๔.๒ นางชุมศิลป  สมรสกับ  นายพิทักษ  รักศรีรุงเรือง  มีบุตร  ๒  คน 

 ๓.๔.๓ นางสาววลัยลักษณ  ชาตะรูปะชีวิน 

 ๓.๔.๔ นายจลุภุช  นิลขํา 

๓.๕ เด็กชายไมทราบชื่อเสียชีวิตตั้งแตเด็ก 

๓.๖นางศรีพงศ  สมรสกับนายแปลก  เรียงใหม  มีบุตร  ๔  คน คือ 

 ๓.๖.๑นายชยา  เรียงใหม 

 ๓.๖.๒ นายสรุิยัณ  เรียงใหม 

 ๓.๖.๓ นายมรุต  เรียงใหม 

 ๓.๖.๔ นายศักดิ์ชาย เรียงใหม  สมรสกับนางน้ําฝน เรียงใหม 

๓.๗ ส.ต.ต.ถาวร  ธีระโชติ สมรสกับนางลําพอง   มีธิดา  ๔  คนคือ 

 ๓.๗.๑ นางสาวรุงฤดี  ธีระโชต ิ

 ๓.๗.๒ นางสาวนารีรัตน  ธีระโชต ิ

 ๓.๗.๓ นางสาวดวงดาว  ธีระโชต ิ

 ๓.๗.๔ นางสาวดวงเดือน  ธีระโชติ 

๓.๘ นายเมธี ธีระโชติ  สมรสกับนางศรีนวล  มีธิดา  ๒  คน คือ 

 ๓.๘.๑ นางสาวเมทินี  ธีระโชต ิ

 ๓.๘.๒ นางสาวทวลีักษณ  ธีระโชต ิ

๓.๙ นางศรอีาภรณ สมรสกับนายสมชัย  พรหมทัต มีบุตร ๑ คน คือนายสุนทร  

พรหมทัตสมรสกับนางประยูร  พรหมทัต  มีธิดา  ๓  คน 

๓.๑๐ นายเรวัตร  ธีระโชติ สมรสกับนางพัชรีพร    มีบุตรธิดา  ๒  คน  คือ 

 ๓.๑๐.๑ นายกิตติพันธ  ธีระโชติ  สมรสกับนางเทวิน  ธีระโชติ 

 ๓.๑๐.๒ นางสาวศศิวันทนีย  สมรสกับนายนพรุษ  อัครชาธาวิน 

๔. นายก่ํา  สมรสกับนางบุญเลี้ยง  มีบุตรธิดา  คือนางนกเอี้ยง  และนายประกอบ ตอมานาง

บุญเลี้ยงเสียชีวิต จึงสมรสใหมกับนางศรีผูเปนนองสาวของนางบุญเลี้ยง  มีบุตรธิดา  ๔  คนคือ  นาย

คูณ นางสําเรียง  นางสาวมาลัย  และนายเทศ 

๕. นางหาน  ไมปรากฏชื่อคูสมรส  เนื่องจากไมมีการพูดถึงในทุกกรณี 

 



๑๕ 

 

  
นางหงส (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน  อึ่ง ) มหานอย ถนอมพล 

 

   ๖. นางหงส (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน  อึ่ง ) สมรสกับทานมหานอย ถนอมพล มีธิดา ๓ 

คนคือ 

 ๖.๑นางกุหลาบ  สมรสกับนายไพฑูรย  ลิศนันท  มีบุตรธิดา  คือ 

  

นางกุหลาบ นายไพฑูรย  ลิศนันท 
 

๖.๑.๑ น.ส.แกวตา ลิศนันท 

๖.๑.๒ ดร.นิธิ  ลิศนันทสมรสกับ ดร.สิรีรัตน  มีธิดา  ๑  คน 

 

  
นายอั้น นางพิกุล 

 

 ๖.๒ นางพิกุล  สมรสกับนายอั้น  ศิริวัฒน  มีบุตร ๓ คนคือ  

๖.๒.๑ นายวิรพงศ  ศิริวัฒน  สมรสกับนางไฉไล  มีบุตร  ๒  คน 

๖.๒.๒ นายอนันต  ศิริวัฒน  สมรสกับนางปาริชาติ  มีบุตรธิดา  ๒  คน 

๖.๒.๓ นายอนนท  ศิริวัฒน สมรสกับนางวัชรา มีบุตร  ๑  คน 



๑๖ 

 

  
นางเฉลิมศรี กัลยารัตน รศ.บัญชา  กัลยารัตน   

 

 ๖.๓  นางเฉลิมศรี  สมรสกับ รศ.บัญชา  กัลยารัตน  มีบุตรธิดา  ๒  คนคือ 

๖.๓.๑ ดร.กฤตกร  กัลยารัตน 

๖.๓.๒ อ.พิพัฒน  กัลยารัตน สมรสกับแพทยหญิง  กิ่งกาญจน มีธิดา ๒ คน 

 ๗. นายเหม่ียง  เสียชีวิตเมื่ออายุ ๒๕ ป ดวยโรคไขกาฬ 

 ๘. นายสัตวแพทยปลอด ธีระโชต ิ สมรสกับนางเติมใจ มีบุตรธิดา  ๕  คน  คือ  

๘.๑ นายสมศักดิ์  ธีระโชติ  สมรสกับนางวัฒนาวดี  มีธิดา  ๑  คน  คือ 

๘.๑.๑ ทันตแพทยหญิงวรลักษณ  ธีระโชต ิ

๘.๒ นางสุพัตราสมรสกับนายสุธี  กัณวเศรษฐ  มีบุตร ๑ คน 

๘.๒.๑ นายอภิชาต  กัณวเศรษฐ 

๘.๓ นางมัลลิกา  สมรสกับนายวีรพงษ  ศรีพงษพันธุ  มีบุตร ๑ คนคือ 

๘.๓.๑ นายประเสริฐศักดิ์  ศรีพงพันธุ  สมรสกับทันตแพทนหญิงกุลนันท 

๘.๔ นายประภาส  ธีระโชติ  สมรสกับนางประภาศรี มีธิดา  ๑  คน 

๘.๔.๑ นางสาวเพชรลดา  ธีระโชติ 

๘.๕ นายทรงพล ธีระโชติ  สมรสกับนางสุภาภรณ  มีธิดา  ๑  คน  

 ๘.๕.๑ นางสาวเก็จไพฑูรย  ธีระโชต ิ

 

การอพยพยายถิ่นฐาน 

 พ.ศ.๒๔๔๕ คุณตาคงพาครอบครัว คือเมียและลูกๆ ซึ่งลูกคนแรกชื่อหุนอายุประมาณ ๓ ขวบ 

และลูกคนที่ ๒  ที่เพิ่งเกิด  พรอมดวยญาติมิตร  เดินทางมาหาหลักแหลงการทํากินใหม โดยใชเกวียน

เปนพาหนะ ระหวางการเดินทางลูกที่เกิดใหมไดเสียชีวิตลง 



๑๗ 

 

 พ.ศ. ๒๔๔๖ เดินทางมาถึงบานตะครอ  (ปจจุบันคือบานตะครอ  ตําบลเมืองคง อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา)  พบทําเลที่เหมาะแกการตั้งรกรากทํามาหากิน  มีปาดงหลวงที่มีสัตวนานาชนิด

และทําเลที่เหมาะกับการทํานา จึงหยุดปกหลักสรางที่พัก  หักรางถางพงทําไรทํานา 

 พ.ศ.๒๔๔๗  ลูกคนที่ ๓ ชื่อ แกว  เกิด 

 พ.ศ.๒๔๔๘  ปรุงเรือนถาวรตามคติของชาติพันธุโคราช โดยชางที่ปรุงชื่อ พิมพ เปนคนที่อพยพ

มาดวยกันจากบานหนองนา  ลูกๆอีก ๕ คน คือ ก่ํา  หาน  หงส(อึ่ง) เหมี่ยง และปลอด  ไดเกิดที่บาน

หลังนี้ 

 การปรุงเรือนจะเริ่มจากการไปคัดเลือกไมจากปาโคกหลวง  ซึ่งเปนปาใหญตอเนื่องไปจนถึง

จัตุรัส  มีไมนานาพันธุและสัตวปานานาชนิด  ชางปรุงเรือนจะคัดเลือกไมมงคลในปาตามคติของการ

สรางเรือน ทั้งชนิดของไม อายุไมขนาดและความสูงของไม  ลักษณะไมไมคดงอ ไมมีตาไม เมื่อคัดเลือก

ไดตามตองการแลวจึงทําการตัดที่สําคัญขณะโคนตองไมมีเสียงอัปมงคล  เชน เสียงรอง  เสียงโอดโอย 

 ปาโคกหลวงอุดมสมบูรณมาก  วันหนึ่งนางหานไปพบไขนกก็เก็บเอามาใหไกฟก  ปรากฏวาได

ลูกนกยูง  นกยูงตัวนี้เฝาบานใหอยางดี  เพราะจิกตีเกง 

 พ.ศ.๒๔๖๗  นายแกวอายุ ๒๐ ปครบบวช ในพิธีบวชมีการแหนาคดวยชางหลายเชือก ซึ่งจาง

มาจากบานกะฮาดและบานคาย  จังหวัดชัยภูมิ  ราคาตัวละ ๕-๖ บาท นาคและญาติจะขึ้นนั่งบนหลัง

ชาง  พรอมทั้งมโหรีปพาทย  โดยชางจะมาเทียบที่ชานบาน แลวนําแหจากบานตะครอไปยังหมูบาน

ตางๆ  ในละแวกนั้น  ไดแกบานหวยเหนือ บานโนนตาล บานหมัน บานหนองมะนาว แลวกลับมายัง

บานตะครอ  การแหนาคดวยชางนี้ นอกจากประชาชนในหมูบานตางๆจะไดรวมอนุโมทนาบุญแลวยังได

เลนสนุกจากการเลนมาลอชาง คือคนที่ข่ีมาเกงๆจะขับมาใหเขาใกลชางมากที่สุดสามารถกระตุกเอาเสน

ขนหางชางติดมือมาไดจะไดรับรางวัล คนสวนใหญจะเดินตามชาง  หนุมสาวมีโอกาสไดใกลชิดกัน  

หลังจากบวชและสึกแลว  นายแกวไดไปเปนทหารชาง ๒ ป  เมื่อออกจากทหาร ก็มาทําธุรกิจคาขาวโดย

ใชรถไฟ  ภายหลังตอมาไดเปนผูใหญบานและกํานันโดยลําดับ 

 ชวงกอนมีพระราชบัญญัตินามสกุลใชผูคนทั่วไปจะตั้งสมญานามคุณตาคงวา  ตาคงเศรษฐ ี     

คูกับ ตีหรี่นาราย 

 คุณตาคงเปนเศรษฐีเพราะความเปนชาวนา มีที่นามากจากการสรางนาดวยสองมือ เมื่อมีที่นา

มาก  ทํานาก็ไดขาวมาก ตัวชวยที่สําคัญคือควาย ชาวนาที่จะเปนเศรษฐีไดตองขยันมากๆ  ความขยัน

ของคุณตาคงเปนที่เลาลือ เลากันวาแมฝนไมตกไถนาไมได  คุณตาจะพาลูกขุดดินเอาเมล็ดขาวเปลือก

หยอดไว  ฝนตกเมื่อไรก็งอกเมื่อนั้นคุณตาจะฝกลูกทุกคนทั้งลูกหญิงและลูกชายใหเปนคนขยัน  

แขง็แกรง  ไดขาวลนยุง  เวลาจะตักขาวในยุงตองตักทางหนาจั่ว  คุณสมบัติขอนี้คุณตาคงไดมอบใหลูก



๑๘ 

 

โดยเฉพาะ นางหงส(หรือ อึ่ง)  ซึ่งอาศัยอยูกับพอแมขณะที่พี่ๆนองๆแยกไปตั้งครอบครัว  หลังจากที่คุณ

ตาคงเสียชีวิตเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๑นางอึ่งซึ่งครองตัวเปนโสดไดบุกบั่นทํานาไดขาวลนยุงทุกป  ไมใหใครดูถูก

ได  จนเมื่อมีชายที่คูควรคือทานมหานอย  เปรียญธรรม  ๔  ประโยค จากกรุงเทพฯคนบานพลกรัง  มา

ขอจึงแตงงานในป พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะอายุได ๒๙ ป 

 ยุงขาวของคุณตาคงเปนยุงขนาดใหญเสา ๑๒ ตน ถูกรื้อไปโดยลูกหลานรุนที่ ๔ 

 คุณตาคงเปนเศรษฐีแตไมเคยถูกโจรปลน  โจรในสมัยกอนเมื่อจะปลนบานใดจะประกาศให

ทราบลวงหนา 

 คุณตาคงเปนเศรษฐีชาวนาที่มีคุณธรรมชวยทํานุบํารุงพระศาสนาทอดกฐินผาปาไมขาด                   

สรางกุฏิไมใตถุนสูง ๒ ชั้น  ถวายวัดตะครอ  คนจีนที่เขามาทํามาหากินไดรับความชวยเหลือจาก                    

คุณตาคง  จึงใหความเคารพรักนับถือคุณตาคงมาก  จนถึงชั้นลูกหลานก็ยังเคารพรักนับถือกันตอมาถึง

ปจจุบัน 

 เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุลซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖              

คุณตาคงและลูกๆไดนามสกุลวา  โชตินอก  เพราะขณะนั้น  อยูในเขตการปกครองของอําเภอนอก                

( บัวใหญ )   

 พ.ศ. ๒๔๘๓  กิ่ง คง  ไดแยกการปกครองออกจากอําเภอบัวใหญ และพัฒนามาเปนอําเภอคง

ในปจจุบัน 

 เนื่องจากนามสกุล  โชตินอก  มีคนมาขอใชรวมจํานวนมากทั้งๆท่ีไมใชสายเลือดเดียวกันเพราะ

ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณตาคง    

 ลูกชายคนเล็กชื่อปลอด  เมื่อเรียนจบสัตวแพทย  ไดไปเปนสัตวแพทยที่จังหวัดเลย  จึงขอ

เปลี่ยนนามสกุลเปน  ธีระโชติ เมื่อพ.ศ.๒๔๘๘  ลูกหลานของคุณตาคงทุกคนจึงเปลี่ยนตามเปนธีระโชติ 

 

วาระสุดทายของชีวิต   

คุณตาคงทํางานหนักตลอดชีวิตตั้งแตวัยหนุมเพื่อลงหลักปกฐานสรางบานแปลงนา ใหเปน

มรดกแกลูกหลานไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน  ไดลมปวยและเสียชีวิตที่บานหลังนี้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 

พ.ศ.๒๔๘๑ ขณะอายุได ๖๑ ป หลังจากคุณตาคงเสียชีวิต  คุณยายพุมก็ตาเสียทั้งสองขางแตก็สามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุข เปนเสาหลักใหลูกหลาน  โดยเฉพาะลูกของนางอึ่งที่กําพราพอเพราะทาน

มหานอยเสียชีวิต  เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะที่เฉลิมศรี  ลูกคนเล็กของนางอึ่งอายุเพียง ๓ ป คุณยายพุมอยู

กับลูกหลานมาจนถึงวัยชรา  จึงลมปวยและเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตยที ่๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ ที่บานหลัง

นี้เชนกัน ขณะอายุได ๘๔ ป หางจากคุณตาคง  ๒๓ ป 



๑๙ 

 

 ปดฉากชีวิตของคูสราง ที่ผานรอนผานหนาว ผานสุขผานทุกข และโลกธรรมทั้งแปดทิ้งบาน

หลังนี้ไวเปนสมบัติของโลก ใหลูกหลานไดเรียนรูถึงจิตวิญญาณและภูมิปญญาในอดีต เปนภูมิปญญาอัน

บริสุทธิ์ของชาวนาโคราช 

 นับจากวันปรุงถึงวันนี ้บานหลังนี้อายุได  ๑๑๑  ป 

 

   ผูอาศัยในบานหลังนี้ 

รุนที่ ๑  คุณตาคง โชตินอก คุณยายพุม ธีระโชติ(สกุลเดิม โชตินอก) และลูกๆ 

รุนที่ ๒  คุณพอมหานอย  คุณแมอ่ึง  ถนอมพล  และลูกๆ 

รุนที่ ๓  นายอั้น  นางพิกุล  ศิริวัฒน  และลูกๆ 

รุนที่ ๔  นายอนันต  นางปาริชาติ  ศิริวัฒน  และลูกๆ 

 

 
จ.สอ.บุญรอด นางพิรุณ  พจนปริญญา 

 

ผูใหขอมูล 

 ๑. จ.สอ.บุญรอด  พจนปริญญา  อายุ ๘๗ ป  อยูบานเลขที่ ๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนอง

สาหราย อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา สัมภาษณเม่ือ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. นางพิรุณ  พจนปริญญา  อายุ ๘๔ ป  อยูบานเลขที่ ๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนอง

สาหราย อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา  สัมภาษณเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๓. นางเฉลิมศรี  กัลยารัตน  อายุ ๖๘ ป  อยูบานเลขที่ ๑๔๓/๓๙  ถนนสุรนารายณ  ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  สัมภาษณเม่ือ  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 

 



 

๑.๓ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ 

ทรงเปด “อาคารยุพราชเบญจมงคล

และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 

     ๑.๓.๑ ประวัติความเปนมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดจัดสราง 

พระเจาอยูหัวและพระบรมศานุวงศ

พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งแกประชาชาติไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสราง

ความผาสุกอยางยั่งยืนใหกับอาณาประชาราษฎร

ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่ทรงแผพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมตั้งแตเมื่อครั้งยังเปน

วิทยาลัยครูนครราชสีมาจวบจนถึงปจจุบัน

ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

อาคารยุพราชเบญจมงคล” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ

 

ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดจัดสราง “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและพระบรมศานุวงศ” เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งแกประชาชาติไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสราง

ความผาสุกอยางยั่งยืนใหกับอาณาประชาราษฎร โดยชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตางสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่ทรงแผพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมตั้งแตเมื่อครั้งยังเปน

วิทยาลัยครูนครราชสีมาจวบจนถึงปจจุบัน 

๒๐ 

 

พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงม ี 

พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งแกประชาชาติไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสราง

โดยชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตางสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่ทรงแผพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมตั้งแตเมื่อครั้งยังเปน

 



 

และอีกวาระสําคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 

ในน้ําพระทัยเมตตาเปนที่ยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พระองคทานโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน

พระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาท แกบัณฑิตผูจบการศึกษาทั่วประเทศมาโดยมิไดวางเวน

ตั้ งแตป  พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน นํามาซึ่ งความปลื้มปติอยางหาที่สุดมิ ได  และยังไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในการเสด็จพระราชดําเนินมา ทรงเปด 

เบญจมงคล” วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ

เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในสวนที่ 

วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกประการหนึ่งดวย

 

 

การประชุม

และอีกวาระสําคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตางสํานึก

ในน้ําพระทัยเมตตาเปนที่ยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พระองคทานโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน

พระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาท แกบัณฑิตผูจบการศึกษาทั่วประเทศมาโดยมิไดวางเวน

จนถึงปจจุบัน นํามาซึ่ งความปลื้มปติอยางหาที่สุดมิ ได  และยังไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในการเสด็จพระราชดําเนินมา ทรงเปด 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดสรางนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในสวนที่ ๑

วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกประการหนึ่งดวย 

การสํารวจสถานที่ดําเนินการกอสราง 

 

ประชุมติดตามความคืบหนางานออกแบบ และงานกอสราง

 

๒๑ 

และอีกวาระสําคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    

รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตางสํานึก

ในน้ําพระทัยเมตตาเปนที่ยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พระองคทานโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน

พระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาท แกบัณฑิตผูจบการศึกษาทั่วประเทศมาโดยมิไดวางเวน

จนถึงปจจุบัน นํามาซึ่ งความปลื้มปติอยางหาที่สุดมิ ได  และยังไดรับ                 

พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในการเสด็จพระราชดําเนินมา ทรงเปด “อาคารยุพราช

ทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ

๑ ของการพัฒนาศูนย

 

 

และงานกอสราง 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

การติดตามการกอสราง 

 



๒๓ 

 

     ๑.๓.๒ วัตถุจัดแสดง มีรายละเอียดดังนี้ 

โบราณวัตถ ุ

  - พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระนามาภิไธย สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดําเนินวิทยาลัยครูนครราชสีมาป 

๒๕๐๗ 

 งานประติมากรรม  

- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค 

- พระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร ครึ่งพระองค 

งานจิตกรรม 

  - พระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฉลองพระองคชุดทหาร

มหาดเล็ก เต็มพระองค ขนาดเทาพระองคจริง 

- พระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงงาน 

- พระบรมสาทิสลักษณพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

- พระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองคสูท

สีกรมทา ครึ่งพระองค 

  - พระสาทิสลักษณ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

- พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

งานตกแตง 

  - การออกแบบและการตกแตงแสดงใหเห็นเอกลักษณพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา    

และชาวอีสาน ดวยวัสดุธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความคงทนถาวร  

  - การใหสี ใชสีเหลืองเปนสีหลัก อันเปนสีประจําพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  

วัตถุจําลอง 

- ถวยรางวัลพระราชทานการอานดีฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคตัวออกเฉียงเหนือ 

- ถวยรางวัลพระราชทานการเขารับปริญญา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคตัวออกเฉียงเหนือ 

 



๒๔ 

 

     ๑.๓.๓ สถานการณปจจุบัน 

 ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล 

หรืออาคาร ๓๑ เปนสถานที่บอกเลาเรื่องราวความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา             

โดยสภาพพื้นที่ในปจจุบันมีความสมบูรณเนื่องจากไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยในลักษณะการขอเขา

ชมตองแจงลวงหนากอนไมนอยกวา ๓ วันทําการเทานั้น  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแผนในการปรับปรุง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อใหรองรับตอ

การพัฒนาเปน “หอจดหมายเหตุแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในอนาคต 

 

 
 

 
 

 



๒๕ 

 

๑.๔ ศูนยการเรียนรูทองถิ่น สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 

     ๑.๔.๑ ประวัติความเปนมา 

แหลงโบราณคดีบานโนนวัด เปนแหลงโบราณที่มีหลุมขุดคนทางโบราณคดีที่ใหญที่สุด              

และมีความตอเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ คนพบหลักฐานทาง

โบราณคดตีั้งแตยุคหินใหม สําริด เหล็ก เรื่อยมากระทั่งยุคปจจุบัน กวา ๒๐๐ ชั่วอายุคน ตัวแหลงขุดคน

ตั้งอยู ในเขตตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายในไดมีขุดพบหลุมศพ                   

กระดูกมนุษย เครื่องประดับ และเครื่องปนดินเผาลวดลายงดงาม ซึ่งมีอายุใกลเคียงกับแหลงโบราณคดี

บานเชียงที่จังหวัดอุดรธานี คือ ประมาณ ๔,๕๐๐ ป และในอนาคตจะมีการสนับสนุนใหขึ้นทะเบียน

มรดกโลกอีกดวย 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดใหความชวยเหลือชุมชน

ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูสมัยกอนประวัติศาสตร แหลงอารยธรรมบานโนนวัด โดยไดดําเนิน

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา “ศูนยการเรียนรูทองถ่ิน สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงอารยธรรมบานโนนวัด” 

เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูทองถิ่น และแสวงหาศักยภาพของชุมชนเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีอาจารยทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เปนหัวหนาคณะนักวิจัย ไดกระบวนการพัฒนาโดยใช

แนวคิดทางการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใช พรอมกับเตรียมความพรอมใหชุมชน ตั้งรับกับความเจริญ

ที่กําลังเคลื่อนตัวมาพรอมกับศูนยการเรียน โดยเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง         

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไว 



๒๖ 

 

  ผลการวิจั ยดั งกล าว ไดนํ าสู การจัดสร า งอาคารชั่ วคราว ศูนย การ เรี ยนรู ท องถิ่ น                   

สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงอารยธรรบานโนนวัด จัดแสดงนิทรรศการความรูดานโบราณคดี พรอมกับ

องคความรูเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่น ดวยความรวมแรงรวมใจกันของภาคีพัฒนาและชุมชน           

บานโนนวัด บนพื้นที่ศาลาประชาคม ดวยความมุงหวังที่จะใหเกิดเปนรูปธรรมของแหลงเรียนรู          

เพื่อการศึกษาทองถิ่น พัฒนาสูการจัดสรางอาคารถาวรบนพื้นที่ท่ีชุมชนจัดเตรียมไวแลว 

 

พิธีเปดและสงมอบอาคารชั่วคราว ศูนยการเรียนรูทองถิ่น  

สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงอารยธรรมบานโนนวัด  

๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ความสําเร็จดังกลาวนํามาสูการดําเนินการเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล โดย สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบล               

พลสงคราม ชุมชนบานโนนวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีแผนที่จะทําการกอสรางใน

พื้นที่หลุมขุดคนเดิม คือ พื้นที่ของนางวอย แกวกลาง ซึ่งไดบริจาคไวเมื่อครั้งทําการประชาคมภาค ี            

การพัฒนาในทองถิ่นเอง คือ องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม เจาคณะตําบลพลสงคราม             

เจาอาวาสวัดมะรุม ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในพื้นที่ และประชาชนใน              

บานโนนวัดทั้งหมด จนเกิดความเชื่อมั่นใหกับทุกภาคสวนที่เขามามีสวนรวมพัฒนาแผนปฏิบัติการ          

ดานตางๆ ขึ้นตอไป 

 



๒๗ 

 

หลังจากแรงผลักดันที่ฝายไดกระตุนใหกอเกิด จังหวัดนครราชสีมา ไดอนุมัติงบประมาณ          

ในโครงการลงทุนภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ และเริ่มเปดใหบริการอยางไมเปนทางการ          

เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

ศูนยการเรียนรูทองถิ่น สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีบานโนนวัด   

  

    ๑.๔.๒ สถานการณปจจุบัน 

ศูนยการเรียนรูทองถิ่น สมัยกอนประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีบานโนนวัด ในปจจุบัน             

อยูในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม สวนบทบาทของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังคงเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินการดานตางๆ ทั้งในดานการ

ประชาสัมพันธ การบริหารศูนยการเรียนรู รวมถึงการสงเสริมใหศูนยการเรียนรูนี้เกิดความยั่งยืน        

และในฐานะของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก็จะ

สงเสริมในดานการดูแลใหแหลงโบราณคดีบานโนนวัดคงความสมบูรณทั้งในดานสิ่งแวดลอมและในเชิง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี  

 


