
หนา ๑ 
 

 

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลพื้นฐาน  

 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ภายใตการบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยกลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู  มีฐานการพัฒนาการมากกวา ๓๖ ป โดยมีการ

ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ การใหบริการที่มีความยืดหยุนเหมาะสมตามยุคสมัย และมีพัฒนาการที่ดี        

อยางตอเน่ือง ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

๑.๑ นิทรรศการพฒันาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสมีา 

๑.๒ เรือนโคราช มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

 

๑.๑ นิทรรศการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจงัหวัดนครราชสีมา 

 

๑.๑.๑ ประวัติความเปนมา 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ภายใตการบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก “หอวัฒนธรรม” กอต้ังขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ เม่ือครั้งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ยังเปน “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยมีวาที่ ร .ต. ถาวร สุบงกช เปนหัวหนาศูนย

ศิลปวัฒนธรรมทานแรก ใชหอง ๕๑๔ และ ๕๑๕ เปนสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอ่ืนๆ         

ที่ไดรับความไววางใจจากชุมชนมอบใหเปนผูเก็บรักษา และขอซื้อเพ่ิมเติมในบางสวน โดยพัฒนาการใหเปน

นิทรรศการที่นําเสนอเน้ือหาประวัติความเปนมาของจังหวัดนครราชสีมา 

           ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ นาคประสิทธิ์ หัวหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมทานตอมาไดยาย

สํานักงานศูนยศิลปวัฒนธรรมไปอยูชั้นลางของหองประชุม ๑๐.๒๑ ของอาคาร ๑๐ แตยังคงใชหอง ๕๑๔ และ 

๕๑๕ เปนหอวัฒนธรรมเชนเดิม 



หนา ๒ 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ รองศาสตราจารย ดร. ทองคูณ หงสพันธุ อธิการบดีในขณะน้ัน ไดยายสํานักงานศูนย

ศิลปวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรมไปยัง ณ อาคาร ๒ ซึ่งเปนอาคารไมดั้งเดิมของสถาบัน เพ่ือความสะดวกในการ

ดําเนินงาน เน่ืองจากมีพ้ืนที่กวางขวางมากขึ้น โดยแบงเปนหองตางๆ ดังน้ี 

๑. หองสํานักงาน 

๒. หองเอกสารทางวัฒนธรรม 

๓. หองนิทรรศการและสาธิต แบงออกเปน หองฝกอบรม และหองนาฏศิลป  

๔. หองจัดแสดงนิทรรศการ แบงออกเปน หองของดีโคราช หองเอกลักษณไทย หองงานอาชีพพ้ืนบาน 

และหองโบราณวัตถุ 

 

  
 

           จากน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูชวยศาสตราจารยอุทัย เดชตานนท อธิการบดีในขณะน้ัน มีโครงการในการ

จัดสรางอาคารบนพื้นที่อาคาร ๑ และอาคาร ๒ แตไมตองการที่รื้อถอนอาคารทั้งสอง จึงไดทําการเคลื่อนยาย

อาคารโดยวิธีการดีดขึ้นบนรางรถไฟเคลื่อนยายไปทางทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล แตเนือ่งจากอาคารทัง้สองมี

ความยาวมากจึงทําการตัดบางสวนออกแลวยุบรวมอาคารทั้งสองเขาดวยกันและใหหมายเลขอาคารวาอาคาร ๑  

 

การยายอาคาร ๑ และอาคาร ๒ 



หนา ๓ 
 

อาคาร ๑ ไดรับการพัฒนาใหเปนอาคารหอวัฒนธรรม โดยผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปยวิทย 

ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมในขณะน้ันไดปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงออกเปนหองตางๆ จํานวน ๗ หอง 

โดยมีหองหลัก คือ หองเมืองโคราช นําเสนอเน้ือหาประวัติจังหวัดนครราชสีมาตามหลักวิชาประวัติศาสตรศิลป 

โดยมีคณาจารยโปรแกรมวิชาประยุกตศิลป (ทัศนศิลป) ชวยดําเนินการออกแบบและชวยควบคุมการกอสราง ซึ่ง

นับไดวาเปนตนแบบของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในปจจุบัน 

 

อาคาร ๑ สาํนกัศลิปะและวัฒนธรรม 

 

หองเมืองโคราช ณ อาคาร ๑ สาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

นอกจากน้ียังไดจัดแสดงนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมแขนงอ่ืนๆ ในหองตางๆ ไดแก หองพุทธศาสตร 

หองจริยธรรม หองดนตรีศิลปกรรม หองประวัติสถาบัน บานโคราช และพิพิธภัณฑเพลงโคราช และบานโคราช 

 



หนา ๔ 
 

  
หองเมืองโคราช หองเมืองโคราช 

  
หองดนตรีและศลิปกรรม หองจริยธรรม 

  
หองประวัติมหาวทิยาลัย หองเพลงโคราช 

  
หองพุทธศาสตร บานโคราช 



หนา ๕ 
 

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยตองการใชพ้ืนที่บริเวณอาคาร ๑ เพื่อดําเนินการกอสรางศูนยรวมกิจการ

นักศึกษาและศูนยประชุมนานาชาติ ดังน้ันในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หอวัฒนธรรมจึงไดถูกรื้อถอนอีก

ครั้งหนึ่ง 

 

 

           พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท อธิการบดีในขณะน้ัน ไดอนุมัติงบประมาณ 

จํานวน ๔.๕ ลานบาท เพ่ือใหอาจารยวิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใน

ขณะน้ัน ดําเนินการออกแบบและจัดสรางหอวัฒนธรรม ณ อาคาร ๑๐ ซึ่งเปนอาคารด้ังเดิมของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ที่ใชงานมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยไดปรับปรุงบทและเน้ือหาการจัดแสดงโดยใชรูปแบบเดิมที่เคย

จัดแสดง ณ อาคาร ๑ มาเปนฐาน โดยตอยอดการพัฒนาโดยเนนความเชื่อมโยงของเรื่องราวรวมกับโบราณวัตถุที่

จัดแสดง และพัฒนาเน้ือหาในสวนของความเจริญของจังหวัดนครราชสีมาในดานตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเห็น

พัฒนาการของจังหวัดนครราชสีมาที่มีเปนมาอยางยาวนาน และเปลี่ยนชื่อมาเปน “พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา” 

ภายใตแนวคิด "บรรยากาศยอนอดีต เพลินพินิจนครราชสีมา" ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ในสมัยการบริหารของผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค ผูอํานวยการสํานักฯ ทานปจจุบัน 



หนา ๖ 
 

  
  

  
  

  
 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา นําเสนอเนื้อหาต้ังแตมีการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางประวตัศิาสตรสบืตอ

กันมาหลายยุคหลากสมัย ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร เม่ือประมาณ ๔, ๕๐๐ ปมาแลว พบรองรอยอารยธรรม

โบราณที่ไดสั่งสมเทคโนโลยีผานกาลเวลา เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรเริ่มต้ังแตสมัยทวารวดี ลพบุรี สืบตอมา

จนถึงเม่ือคราวที่นครราชสีมารวมกับอาณาจักรไทยสมัยอยุธยาในฐานเมืองชั้นโท ทําหนาที่ดูแลหัวเมืองชายพระ

ราชอาณาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรับไดรับการยกฐานะเปนเมืองชั้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร       

ทําหนาที่ดูแลสวยอากรรักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ ในดานการทหารเปนที่ตั้งของกองกําลังที่ใหญที่สุดใน

ภูมิภาค ในดานเศรษฐกิจก็มีความสําคัญในการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงสินคาและบริการทางรถยนต 

รถไฟ และเครื่องบิน กับภูมิภาคตางๆ และเปนศูนยกลางธุรกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



หนา ๗ 
 

๑.๑.๒ ตราสัญลักษณ 

 

ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑเมืองนครราชสมีา 

ออกแบบจากลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรที่ขุดคนได ณ แหลงโบราณคดี

บานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแสดงถึงความตอเน่ืองของศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอยางยาวนาน

หลายพันป โดยสีของตราสัญลักษณใชสีแดงเลือดหมูเน่ืองจากเปนสีของดินเทศที่มักปรากฏบนภาชนะดินเผา หรือ

ภาพเขียนสีในสมัยกอนประวัติศาสตร เพ่ือเปนสัญลักษณที่สื่อถึงศิลปะ ความเชื่อ พัฒนาการทางประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจวบจนปจจุบัน 

๑.๑.๓ ลักษณะเน้ือหาการจัดแสดง 

 ลักษณะการจัดแสดงไดจัดเรียงเน้ือหาตามหลักประวัติศาสตรศิลปะ โดยศึกษาจากหลักฐานทางดาน

ศิลปกรรมที่พบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยเรียง

เน้ือหาตามลําดับเวลา แบงออกเปน 7 หอง ดังนี ้

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองตนกาํเนิดอารยธรรม จัดแสดงเน้ือหาในสมัยกอนประวัติศาสตร ในยุคที่ยังไมมีศาสนาและภาษา จึงยัง

ไมมีบันทึก หรือพงศาวดารใดๆ การศึกษาถึงสังคมในอดีตจึงนิยมใชกระบวนการ

ทางโบราณคดี โดยทําการการศึกษาจากหลุมศพ และภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา ซึ่ง

วัตถุที่พบรวมกับหลุมศพ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสังคมของผูคนเม่ือยังมีชีวิต

อยู ลักษณะการฝงศพแตละศพอาจบงบอกถึงสถานะของผูตายเม่ือครั้งยังมีชีวิต  



หนา ๘ 
 

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองสมัยทวารวดี นําเสนอเน้ือหาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒  ที่ปรากฏหลักฐานของชุมชนโบราณ

สมัยประวัติศาสตรแรกเริ่มตอเนื่องจนถึงในสมัยทวารวดีมีหลักฐานความเปน

เมือง ณ เมืองเสมา (พ้ืนที่อําเภอสูงเนินในปจจุบัน) เชื่อกันวาวัฒนธรรมทวารวดี

มีศูนยกลางอยูในแถบที่ราบลุมภาคกลางของไทย สันนิษฐานคงจะแพรหลาย

ผานการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนหลัก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

จากเดิมที่ไมมีการนับถือศาสนา มาเปนบานเมืองที่ยอมรับนับถือศาสนา 

โดยเฉพาะพุทธศาสนา และสรางสรรคงานศิลปกรรมเน่ืองในศาสนาขึ้นเปน

จํานวนมาก  

หองสมัยลพบรุ ี นําเสนอเน้ือหาในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙ ชวงที่วัฒนธรรมขอมได

แผอิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย สงผลตอความความเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานศิลปกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองใน

ศาสนาฮินดูผสมผสานกับศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ซึ่ งสะทอนอยู ใน

โบราณสถานที่ไดรับแบบอยางจากวัฒนธรรมขอมที่สําคัญ ไดแก แบบแผนการ

สรางเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยม การสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ศาสนสถานขนาดใหญ

ในรูปแบบปราสาทหิน เครื่องปนดินเผาแบบขอม เปนตน  

หองสมัยอยุธยา นําเสนอเนื้อหาในชวงที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี โดยในรัชสมัยสมเด็จ               

พระนารายณมหาราช โปรดฯ ใหยายเมืองโคราชเดิม (อําเภอสูงเนินในปจจุบัน) 

มาต้ัง ณ สถานที่ปจจุบัน โดยใหชางชาวฝรั่งเศสออกแบบเมืองที่มีกําแพงและ

ปอมปราการแบบตะวันตก และ ใหสรางวัดประจําทิศตางๆ ภายในเขตกําแพง

เมือง ไดแก วัดกลางนคร  วัดบูรพ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดสระแกว และวัดบึง ซึ่ง

วัดเหลานี้สวนใหญยังคงรูปแบบทางสถาปตยกรรมตามแบบกรุงศรีอยุธยา  

หองสมัยรัตนโกสินทร นําเสนอในชวงสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งมีเหตุการณสําคัญที่ เกิดขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว คือ วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ และนอกจากนี้  

ในสวนน้ีนําเสนอศิลปวัตถุอันเปนมรดกจากตึกดินของคุณยายยี่สุน ไกรฤกษ 

ประกอบดวย เอกสารโบราณ เครื่องมือเครื่องใชของขุนนางและคหบดีที่หลาย

ชิ้นมีอายุไมตํ่าวา 100 ป  

 

 

 



หนา ๙ 
 

ชื่อหองจัดแสดง รายละเอียด 

หองมหานครแหงอีสาน นําเสนอเน้ือหาในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน

ระยะที่มหาอํานาจตะวันตกกําลังดําเนินนโยบายแผขยายอํานาจทางการเมือง

เขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสงผลตอความม่ันคงของประเทศ จงึ

ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองจัด

หัวเมืองเปนมณฑลเทศาภิบาล และเมืองนครราชสีมาก็ยังเปนฐานกําลังในการ

รักษาอํานาจการปกครองของสวนกลาง และยังใชเมืองนครราชสีมาเปนแหลง

ยุทธศาสตรทางทหาร ย่ิงไปกวานั้นนครราชสีมายังเปนตัวอยางของการยอมรับ

อํานาจของรัฐบาลกลางไดอยางผสมกลมกลืนกันในทางสังคมและทางวฒันธรรม

ของชาวกรุงเทพฯและชาวอีสานอีกดวย  

หองของดีโคราช สวนน้ีเปนสวนที่ออกแบบไวเพ่ือรองรับการจัดนิทรรศการก่ึงหมุนเวียน โดยได

คัดเลือกเน้ือหาที่เปนของดีเมืองโคราช ทั้งจากคําขวัญในอดีต-คําขวัญปจจุบัน 

และที่ไมไดอยูนําคําขวัญ เพ่ือนําเสนอใหเยาวชนคนรุนใหมไดรูจักวา โคราชมี

ของดีอีกมากมายที่ไดรับการกลาวขวัญในอดีต ทั้งมวยโคราช ผาหางกระรอก 

รถสามลอ แมวโคราช และเพลงโคราช  

 

 
แผนผังการจัดแสดง 



หนา ๑๐ 
 

 

 จากพัฒนาการอยางยาวนาน กวา ๓๗ ป จนถึงวันน้ี พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมายังคงมุงพัฒนาใหเปน

แหลงเรียนรูใหกับคนในทองถิ่น โดยเฉพาะเด็กแลวเยาวชน ไดมีโอกาสเรียนรูบูรณาการทั้งประวัติศาสตร ศิลปะ 

และวัฒนธรรมเขาดวยกัน ควรคาที่คนโคราชไดรับรูและภาคภูมิใจ 

 

 

๑.๑.๔ สถานการณปจจุบัน 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดเปดใหบริการอยางไมเปนทางการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา             

ซึ่งนับไดวาอยูในชวงของการทดลองการใชงาน และการเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ยังไมสมบูรณ รวมถึงเปนชวงของ

การสรางวัตถุดิบเพ่ือการประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธผานทางการสื่อสารมวลชนใหเปนที่รูจัก  

ซึ่งสภาพเปลือกอาคารยังมีความไมสวยงาม เหมาะสมตอการเปนแหลงทองเที่ยว จึงนํามาสูการ

ดําเนินงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทรสวรรค ผูอํานวยการ และอาจารยรัตนพันธ โสภาเวทย รอง

ผูอํานวยการฝายหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู ไดมุงพัฒนาดานกายภาพภายนอกเพ่ือใหมีความสวยงาม

เหมาะสมตอการเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา จึงไดนําเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก

รัฐบาลและมหาวิทยาลัยและไดรับการสนับสนุนเพื่อใหดําเนินการโครงการพัฒนาดานกายภาพ สิ่งปลูกสราง และ

สุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง 

 



หนา ๑๑ 
 

๑.๒ เรือนโคราช มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 

 เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรางโดยคณะศิษยเกา โรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู 

สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นําโดย ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ ซึ่งทานเปนทั้งศิษยเกาและ

อาจารยเกาของโรงเรียนฝกหัดครู และวิทยาลัยครูนครราชสีมา ทานไดเล็งเห็นความสําคัญของวิถีวัฒนธรรมแบบ

โคราชซึ่งนับวันจะสูญหายไปอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความเจริญสมัยใหม จึงดําริชักชวนคณะศษิยเกาจดัสราง

เรือนโคราชมอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาและวิถีชีวิตของคนโคราช  

 

 
 

เรือนเดิม ณ อําเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

 

 ๑.๒.๑ ปูมประวัติครอบครัวเจาของเรือนเดิม 

 ปูมประวัติเจาของเรือนเดิม ทําการศึกษา คนควา รวบรวมและเรียบเรียงโดย ผศ.นฤมล  ปยวิทย       

อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



หนา ๑๒ 
 

 

  
พอคง   โชตินอก แมพุม โชตินอก (ธีระโชติ) 

 

ชาติกําเนิด 

 พอคงเกิดที่บานหนองนา ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐  

สมรสกับแมพุม ซึ่งเปนคนบานเดียวกัน  เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๐ มีบุตร ธิดา ๘ คน ดังน้ี 

 ๑. นางหุน 

๒. เด็กหญิงไมทราบชื่อ เสียชีวิตต้ังแตแรกเกิดขณะเดินทางยายถิ่นฐาน 

๓. นายแกว ธีระโชติ สมรสกับนางสาย   

๔. นายก่ํา  สมรสกับนางบุญเลี้ยง   

๕. นางหาน  ไมปรากฏชือ่คูสมรส  เน่ืองจากไมมีการพูดถึงในทุกกรณี 

๖. นางหงส (ภายหลงัเปลี่ยนชือ่เปน  อึง่ ) สมรสกับมหานอย ถนอมพล มีธิดา ๓ คน คอื 

 

  
นางหงส (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน  อึ่ง ) มหานอย ถนอมพล 

 

 



หนา ๑๓ 
 

 ๖.๑ นางกุหลาบ  สมรสกับนายไพฑรูย  ลิศนันท   

 ๖.๒ นางพิกุล  สมรสกับนายอ้ัน  ศิรวิัฒน  มีบุตร ๓ คนคือ  

๖.๒.๑ นายวิรพงศ  ศิรวิฒัน  สมรสกับนางไฉไล  มีบุตร  ๒  คน 

๖.๒.๒ นายอนันต  ศริวิัฒน  สมรสกับนางปารชิาติ  มีบุตรธดิา  ๒  คน 

๖.๒.๓ นายอนนท  ศิรวิัฒน สมรสกบันางวชัรา มีบุตร  ๑  คน 

 ๖.๓  นางเฉลิมศรี  สมรสกบั รศ.บญัชา  กัลยารัตน  มีบุตรธิดา  ๒  คน 

 ๗. นายเหม่ียง  เสียชวีิตเมื่ออายุ ๒๕ ป ดวยโรคไขกาฬ 

 ๘. นายสัตวแพทยปลอด ธีระโชติ  สมรสกับนางเติมใจ  

 

การอพยพยายถ่ินฐาน 

 พ.ศ.๒๔๔๕ พอคงพาครอบครัว คือเมียและลูกๆ ซึ่งลูกคนแรกชื่อหุนอายุประมาณ ๓ ขวบ และลูกคนที ่๒  

ที่เพ่ิงเกิด  พรอมดวยญาติมิตร  เดินทางมาหาหลักแหลงการทํากินใหม โดยใชเกวียนเปนพาหนะ ระหวางการ

เดินทางลูกที่เกิดใหมไดเสียชีวิตลง 

 พ.ศ.๒๔๔๖ เดินทางมาถึงบานตะครอ  (ปจจุบันคือบานตะครอ  ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา)  พบทําเลที่เหมาะแกการต้ังรกรากทํามาหากิน  มีปาดงหลวงที่มีสัตวนานาชนิดและทําเลทีเ่หมาะกบั

การทํานา จึงหยุดปกหลักสรางที่พัก  หักรางถางพงทําไรทํานา 

 พ.ศ.๒๔๔๗  ลูกคนที่ ๓ ชื่อ แกว  เกิด 

 พ.ศ.๒๔๔๘  ปรุงเรือนถาวรตามคติของชาติพันธุโคราช  โดยชางที่ปรุงชื่อ พิมพ  เปนคนที่อพยพมา

ดวยกัน จากบานหนองนา  ลูกๆอีก ๕ คน คือ กํ่า  หาน  หงส(อึ่ง) เหมี่ยง และปลอด  ไดเกิดที่บานหลังน้ี 

 การปรุงเรือนจะเริ่มจากการไปคัดเลือกไมจากปาโคกหลวง  ซึ่งเปนปาใหญตอเน่ืองไปจนถึงจัตุรัส มีไม

นานาพันธุและสัตวปานานาชนิด  ชางปรุงเรือนจะคัดเลือกไมมงคลในปาตามคติของการสรางเรือน ทั้งชนิดของไม 

อายุไมขนาดและความสูงของไม  ลักษณะไมไมคดงอ ไมมีตาไม เมื่อคัดเลือกไดตามตองการแลวจึงทําการตัดที่

สําคัญขณะโคนตองไมมีเสียงอัปมงคล  เชน เสียงรอง  เสียงโอดโอย 

 ปาโคกหลวงอุดมสมบูรณมาก  วันหนึ่งนางหานไปพบไขนกก็เก็บเอามาใหไกฟก  ปรากฏวาไดลูกนกยูง  

นกยูงตัวน้ีเฝาบานใหอยางดี  เพราะจิกตีเกง 

 



หนา ๑๔ 
 

 พ.ศ.๒๔๖๗  นายแกวอายุ ๒๐ ปครบบวช ในพิธีบวชมีการแหนาคดวยชางหลายเชือก ซึ่งจางมาจาก               

บานกะฮาดและบานคาย  จังหวัดชัยภูมิ  ราคาตัวละ  ๕-๖  บาท  นาคและญาติจะขึ้นน่ังบนหลังชาง  พรอมทั้ง

มโหรีปพาทย  โดยชางจะมาเทียบที่ชานบาน  แลวนําแหจากบานตะครอไปยังหมูบานตางๆ  ในละแวกน้ัน  ไดแก

บานหวยเหนือ  บานโนนตาล  บานหมัน  บานหนองมะนาว  แลวกลับมายังบานตะครอ  การแหนาคดวยชางน้ี  

นอกจากประชาชนในหมูบานตางๆจะไดรวมอนุโมทนาบุญแลวยังไดเลนสนุกจากการเลนมาลอชาง คือคนที่ขี่มา

เกงๆจะขับมาใหเขาใกลชางมากที่สุดสามารถกระตุกเอาเสนขนหางชางติดมือมาไดจะไดรับรางวัล คนสวนใหญจะ

เดินตามชาง  หนุมสาวมีโอกาสไดใกลชิดกัน  หลังจากบวชและสึกแลว  นายแกวไดไปเปนทหารชาง ๒ ป  เมื่อออก

จากทหาร  ก็มาทําธุรกิจคาขาวโดยใชรถไฟ  ภายหลังตอมาไดเปนผูใหญบานและกํานันโดยลําดับ 

 ชวงกอนมีพระราชบัญญัตินามสกุลใชผูคนทั่วไปจะต้ังสมญานามพอคงวา  ตาคงเศรษฐี คูกับ ตีหร่ีนาราย 

 พอคงเปนเศรษฐีเพราะความเปนชาวนา มีที่นามากจากการสรางนาดวยสองมือ เม่ือมีที่นามาก  ทาํนาก็ได

ขาวมาก ตัวชวยที่สําคัญคือควาย ชาวนาที่จะเปนเศรษฐีไดตองขยันมากๆ  ความขยันของพอคงเปนที่เลาลือ เลา

กันวาแมฝนไมตกไถนาไมได  พอจะพาลูกขุดดินเอาเมล็ดขาวเปลือกหยอดไว  ฝนตกเม่ือไรก็งอกเมื่อน้ันพอจะฝก

ลูกทุกคนทั้งลูกหญิงและลูกชายใหเปนคนขยัน  แข็งแกรง  ไดขาวลนยุง  เวลาจะตักขาวในยุงตองตักทางหนาจั่ว  

คุณสมบัติขอน้ีพอคงไดมอบใหลูกโดยเฉพาะ นางหงส(หรือ อึ่ง)  ซึ่งอาศัยอยูกับพอแมขณะที่พ่ีๆนองๆแยกไปต้ัง

ครอบครัว  หลังจากที่พอคงเสียชีวิตเม่ือพ.ศ. ๒๔๘๑นางอ่ึงซึ่งครองตัวเปนโสดไดบุกบั่นทํานาไดขาวลนยุงทุกป  

ไมใหใครดูถูกได  จนเม่ือมีชายที่คูควรคือ มหานอย  เปรียญธรรม  ๔  ประโยค จากกรุงเทพฯคนบานพลกรัง               

มาขอจึงแตงงานในปพ.ศ.  ๒๔๘๔  ขณะอายุได ๒๙ ป 

 ยุงขาวของพอคงเปนยุงขนาดใหญ  เสา ๑๒ ตน  ถูกรื้อไปโดยลูกหลานรุนที่ ๔ 

 พอคงเปนเศรษฐีแตไมเคยถูกโจรปลน  โจรในสมัยกอนเม่ือจะปลนบานใดจะประกาศใหทราบลวงหนา 

 พอคงเปนเศรษฐีชาวนาที่มีคุณธรรม  ชวยทํานุบํารุงพระศาสนา  ทอดกฐินผาปาไมขาด  สรางกุฏิไมใตถุน

สูง ๒ ชั้น  ถวายวัดตะครอ  คนจีนที่เขามาทํามาหากินไดรับความชวยเหลือจากพอคง  จึงใหความเคารพรักนับถือ

พอคงมาก  จนถึงชั้นลูกหลานก็ยังเคารพรักนับถือกันตอมาถึงปจจุบัน 

 เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุลซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๕๖  พอคงและ 

ลูกๆไดนามสกุลวา  โชตินอก  เพราะขณะน้ัน  อยูในเขตการปกครองของอําเภอนอก ( บัวใหญ )   

 พ.ศ. ๒๔๘๓  กิ่ง คง  ไดแยกการปกครองออกจากอําเภอบัวใหญ และพัฒนามาเปนอําเภอคงในปจจุบัน 

 เน่ืองจากนามสกุล  โชตินอก  มีคนมาขอใชรวมจํานวนมากทั้งๆที่ไมใชสายเลือดเดียวกันเพราะความ

ศรัทธาและความเชื่อมั่นในพอคง    



หนา ๑๕ 
 

 ลูกชายคนเล็กชื่อปลอด  เม่ือเรียนจบสัตวแพทย  ไดไปเปนสัตวแพทยที่จังหวัดเลย  จึงขอเปลี่ยนนามสกุล 

เปน  ธีระโชต ิเม่ือพ.ศ.๒๔๘๘  ลูกหลานของพอคงทุกคนจึงเปลี่ยนตามเปนธีระโชต ิ

 

วาระสุดทายของชีวิต   

พอคงทํางานหนักตลอดชีวิตต้ังแตวัยหนุมเพื่อลงหลักปกฐานสรางบานแปลงนา ใหเปนมรดกแกลูกหลาน

ไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน  ไดลมปวยและเสียชีวิตที่บานหลังน้ีเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑ ขณะอายุได ๖๑ ป 

หลังจากพอคงเสียชีวิต  แมพุมก็ตาเสียทั้งสองขางแตก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุข เปนเสาหลักให

ลูกหลาน โดยเฉพาะลูกของนางอึ่งที่กําพราพอเพราะมหานอยเสียชีวิต เม่ือพ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะที่เฉลิมศรี  ลูกคนเล็ก

ของนางอ่ึงอายุเพียง ๓ ป แมพุมอยูกับลูกหลานมาจนถึงวัยชรา  จึงลมปวยและเสียชีวิตเม่ือวันอาทิตยที่  ๙ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ ที่บานหลังน้ี เชนกัน  ขณะอายุได  ๘๔  ป หางจากพอคง  ๒๓ ป 

  ปดฉากชีวิตของคูสราง ท่ีผานรอนผานหนาว ผานสุขผานทุกข และโลกธรรมท้ังแปด  ทิ้ง

บานหลังน้ีไวเปนสมบัติของโลก ใหลูกหลานไดเรียนรูถึงจิตวิญญาณและภูมิปญญาในอดีต เปนภูมิปญญาอัน

บริสุทธ์ิของชาวนาโคราช   นับจากวันปรุงถึงวันน้ี บานหลังนี้อายุได  ๑๑๑  ป 

 

   ผูอาศัยในบานหลังน้ี 

รุนที่ ๑  พอคง โชตินอก แมพุม ธีระโชติ(สกุลเดิม โชตินอก) และลูกๆ 

รุนที่ ๒  พอมหานอย  แมอ่ึง  ถนอมพล  และลูกๆ 

รุนที่ ๓  นายอ้ัน  นางพิกุล  ศิริวัฒน  และลูกๆ 

รุนที่ ๔  นายอนันต  นางปาริชาติ  ศิริวัฒน  และลูกๆ 

 

ผูใหขอมูล 

 ๑. จ.สอ.บุญรอด  พจนปริญญา  อายุ ๘๗ ป  อยูบานเลขที ่๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนองสาหราย อ.

ปากชอง จ. นครราชสีมา สมัภาษณเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. นางพิรุณ  พจนปริญญา  อายุ ๘๔ ป  อยูบานเลขที่ ๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนองสาหราย อ.ปาก

ชอง จ. นครราชสมีา  สัมภาษณเม่ือ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๓. นางเฉลมิศรี  กัลยารัตน  อายุ ๖๘ ป  อยูบานเลขที่ ๑๔๓/๓๙  ถนนสุรนารายณ  ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา  สัมภาษณเม่ือ  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 


