ประวัตพิ อคง และเรือนโคราช

พอคง โชตินอก

แมพุม โชตินอก (ธีระโชติ)

ชาติกําเนิด
พอคงเกิดที่บานหนองนา ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐
สมรสกับแมพุม ซึ่งเปนคนบานเดียวกัน เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ มีบุตร ธิดา ๘ คน ดังนี้
๑. นางหุน
๒. เด็กหญิงไมทราบชื่อ เสียชีวิตตั้งแตแรกเกิดขณะเดินทางยายถิ่นฐาน
๓. นายแกว ธีระโชติ สมรสกับนางสาย
๔. นายก่ํา สมรสกับนางบุญเลี้ยง
๕. นางหาน ไมปรากฏชื่อคูสมรส เนื่องจากไมมีการพูดถึงในทุกกรณี
๖. นางหงส (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน อึ่ง ) สมรสกับมหานอย ถนอมพล มีธิดา ๓ คน คือ

นางหงส (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน อึ่ง )

มหานอย ถนอมพล

๖.๑ นางกุหลาบ สมรสกับนายไพฑูรย ลิศนันท
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
๖.๓ นางเฉลิมศรี สมรสกับ รศ.บัญชา กัลยารัตน มีบุตรธิดา ๒ คน
๗. นายเหมี่ยง เสียชีวิตเมื่ออายุ ๒๕ ป ดวยโรคไขกาฬ
๘. นายสัตวแพทยปลอด ธีระโชติ สมรสกับนางเติมใจ
การอพยพยายถิ่นฐาน
พ.ศ.๒๔๔๕ พอคงพาครอบครัว คือเมียและลูกๆ ซึ่งลูกคนแรกชื่อหุนอายุประมาณ ๓ ขวบ และลูกคนที่ ๒ ที่
เพิ่งเกิด พรอมดวยญาติมิตร เดินทางมาหาหลักแหลงการทํากินใหม โดยใชเกวียนเปนพาหนะ ระหวางการเดินทางลูก
ที่เกิดใหมไดเสียชีวิตลง
พ.ศ.๒๔๔๖ เดินทางมาถึงบานตะครอ (ปจจุบันคือบานตะครอ ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา)
พบทําเลที่เหมาะแกการตั้งรกรากทํามาหากิน มีปาดงหลวงที่มีสัตวนานาชนิดและทําเลที่เหมาะกับการทํานา จึงหยุด
ปกหลักสรางที่พัก หักรางถางพงทําไรทํานา
พ.ศ.๒๔๔๗ ลูกคนที่ ๓ ชื่อ แกว เกิด
พ.ศ.๒๔๔๘ ปรุงเรือนถาวรตามคติของชาติพันธุโคราช โดยชางที่ปรุงชื่อ พิมพ เปนคนที่อพยพมาดวยกัน
จากบานหนองนา ลูกๆอีก ๕ คน คือ ก่ํา หาน หงส(อึ่ง) เหมี่ยง และปลอด ไดเกิดที่บานหลังนี้
การปรุงเรือนจะเริ่มจากการไปคัดเลือกไมจากปาโคกหลวง ซึ่งเปนปาใหญตอเนื่องไปจนถึงจัตุรัส มีไมนานา
พันธุและสัตวปานานาชนิด ชางปรุงเรือนจะคัดเลือกไมมงคลในปาตามคติของการสรางเรือน ทั้งชนิดของไม อายุไม
ขนาดและความสูงของไม ลักษณะไมไมคดงอ ไมมีตาไม เมื่อคัดเลือกไดตามตองการแลวจึงทําการตัดที่สําคัญขณะโคน
ตองไมมีเสียงอัปมงคล เชน เสียงรอง เสียงโอดโอย
ปาโคกหลวงอุดมสมบูรณมาก วันหนึ่งนางหานไปพบไขนกก็เก็บเอามาใหไกฟก ปรากฏวาไดลูกนกยูง นกยูง
ตัวนี้เฝาบานใหอยางดี เพราะจิกตีเกง
พ.ศ.๒๔๖๗ นายแก วอายุ ๒๐ ปค รบบวช ในพิ ธีบ วชมีก ารแห น าคดว ยช างหลายเชือ ก ซึ่ง จา งมาจาก
บานกะฮาดและบานคาย จังหวัดชัยภูมิ ราคาตัวละ ๕-๖ บาท นาคและญาติจะขึ้นนั่งบนหลังชาง พรอมทั้งมโหรีป
พาทย โดยชางจะมาเทียบที่ชานบาน แลวนําแห จากบานตะครอไปยังหมูบานตางๆ ในละแวกนั้น ไดแกบานหวย
เหนือ บานโนนตาล บานหมัน บานหนองมะนาว แลวกลับ มายังบานตะครอ การแหนาคดวยชางนี้ นอกจาก
ประชาชนในหมูบานตางๆจะไดรวมอนุโมทนาบุญแลวยังไดเลนสนุกจากการเลนมาลอชาง คือคนที่ขี่มาเกงๆจะขับมา
ใหเขาใกลชางมากที่สุดสามารถกระตุกเอาเสนขนหางชางติดมือมาไดจะไดรับรางวัล คนสวนใหญจะเดินตามชาง
หนุมสาวมีโอกาสไดใกลชิดกัน หลังจากบวชและสึกแลว นายแกวไดไปเปนทหารชาง ๒ ป เมื่อออกจากทหาร ก็มา
ทําธุรกิจคาขาวโดยใชรถไฟ ภายหลังตอมาไดเปนผูใหญบานและกํานันโดยลําดับ
ชวงกอนมีพระราชบัญญัตินามสกุลใชผูคนทั่วไปจะตั้งสมญานามพอคงวา ตาคงเศรษฐี คูกับ ตีหรี่นาราย

พอคงเปนเศรษฐีเพราะความเปนชาวนา มีที่นามากจากการสรางนาดวยสองมือ เมื่อมีที่นามาก ทํานาก็ไดขาว
มาก ตัวชวยที่สําคัญคือควาย ชาวนาที่จะเปนเศรษฐีไดตองขยันมากๆ ความขยันของพอคงเปนที่เลาลือ เลากันวาแม
ฝนไมตกไถนาไมได พอจะพาลูกขุดดินเอาเมล็ดขาวเปลือกหยอดไว ฝนตกเมื่อไรก็งอกเมื่อนั้นพอจะฝกลูกทุกคนทั้งลูก
หญิงและลูกชายใหเปนคนขยัน แข็งแกรง ไดขาวลนยุง เวลาจะตักขาวในยุงตองตักทางหนาจั่ว คุณสมบัติขอนี้พอคง
ไดมอบใหลูกโดยเฉพาะ นางหงส(หรือ อึ่ง) ซึ่งอาศัยอยูกับพอแมขณะที่พี่ๆนองๆแยกไปตั้งครอบครัว หลังจากที่พอคง
เสียชีวิตเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๑นางอึ่งซึ่งครองตัวเปนโสดไดบุกบั่นทํานาไดขาวลนยุงทุกป ไมใหใครดูถูกได จนเมื่อมีชายที่
คูควรคือ มหานอย เปรียญธรรม ๔ ประโยค จากกรุงเทพฯคนบานพลกรัง มาขอจึงแตงงานในปพ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะ
อายุได ๒๙ ป
ยุงขาวของพอคงเปนยุงขนาดใหญ เสา ๑๒ ตน ถูกรื้อไปโดยลูกหลานรุนที่ ๔
พอคงเปนเศรษฐีแตไมเคยถูกโจรปลน โจรในสมัยกอนเมื่อจะปลนบานใดจะประกาศใหทราบลวงหนา
พอคงเปนเศรษฐีชาวนาที่มีคุณธรรม ชวยทํานุบํารุงพระศาสนา ทอดกฐินผาปาไมขาด สรางกุฏิไมใตถุนสูง ๒
ชั้น ถวายวัดตะครอ คนจีนที่เขามาทํามาหากินไดรับความชวยเหลือจากพอคง จึงใหความเคารพรักนับถือพอคงมาก
จนถึงชั้นลูกหลานก็ยังเคารพรักนับถือกันตอมาถึงปจจุบัน
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุลซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ พอคงและ
ลูกๆไดนามสกุลวา โชตินอก เพราะขณะนั้น อยูในเขตการปกครองของอําเภอนอก ( บัวใหญ )
พ.ศ. ๒๔๘๓ กิ่ง คง ไดแยกการปกครองออกจากอําเภอบัวใหญ และพัฒนามาเปนอําเภอคงในปจจุบัน
เนื่องจากนามสกุล โชตินอก มีคนมาขอใชรวมจํานวนมากทั้งๆที่ไมใชสายเลือดเดียวกันเพราะความศรัทธา
และความเชื่อมั่นในพอคง
ลูกชายคนเล็กชื่อปลอด เมื่อเรียนจบสัตวแพทย ไดไปเปนสัตวแพทยที่จังหวัดเลย จึงขอเปลี่ยนนามสกุล
เปน ธีระโชติ เมื่อพ.ศ.๒๔๘๘ ลูกหลานของพอคงทุกคนจึงเปลี่ยนตามเปนธีระโชติ
วาระสุดทายของชีวิต
พอคงทํางานหนักตลอดชีวิตตั้งแตวัยหนุมเพื่อลงหลักปกฐานสรางบานแปลงนา ใหเปนมรดกแกลูกหลานไดสืบ
ทอดมาถึงปจจุบัน ไดลมปวยและเสียชีวิตที่บานหลังนี้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑ ขณะอายุได ๖๑ ป หลังจาก
พอคงเสียชีวิต แมพุมก็ตาเสียทั้งสองขางแตก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุข เปนเสาหลักใหลูกหลาน โดยเฉพาะ
ลูกของนางอึ่งที่กําพราพอเพราะมหานอยเสียชีวิต เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะที่เฉลิมศรี ลูกคนเล็กของนางอึ่งอายุเพียง ๓ ป
แมพุมอยูกับลูกหลานมาจนถึงวัยชรา จึงลมปวยและเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตยที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ ที่บานหลังนี้
เชนกัน ขณะอายุได ๘๔ ป หางจากพอคง ๒๓ ป
ปดฉากชีวิตของคูสราง ทีผ่ านรอนผานหนาว ผานสุขผานทุกข และโลกธรรมทั้งแปด ทิ้งบานหลัง
นี้ไวเปนสมบัติของโลก ใหลูกหลานไดเรียนรูถึงจิตวิญญาณและภูมิปญญาในอดีต เปนภูมิปญญาอันบริสุทธิ์ของ
ชาวนาโคราช

นับจากวันปรุงถึงวันนี้ บานหลังนี้อายุได ๑๑๑ ป
ผูอาศัยในบานหลังนี้
รุนที่ ๑ พอคง โชตินอก แมพุม ธีระโชติ(สกุลเดิม โชตินอก) และลูกๆ
รุนที่ ๒ พอมหานอย แมอึ่ง ถนอมพล และลูกๆ
รุนที่ ๓ นายอัน้ นางพิกุล ศิริวัฒน และลูกๆ
รุนที่ ๔ นายอนันต นางปาริชาติ ศิริวัฒน และลูกๆ
ผูใหขอมูล
๑. จ.สอ.บุญรอด พจนปริญญา อายุ ๘๗ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนองสาหราย อ.ปาก
ชอง จ. นครราชสีมา สัมภาษณเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
๒. นางพิรุณ พจนปริญญา อายุ ๘๔ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๓/๑๔ บานเขาเสด็จ ต. หนองสาหราย อ.ปากชอง
จ. นครราชสีมา สัมภาษณเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
๓. นางเฉลิมศรี กัลยารัตน อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๓/๓๙ ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา สัมภาษณเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผูสัมภาษณ
ผศ. นฤมล ปยวิทย อายุ ๖๙ ป อยูบานเลขที่ ๕๙๘ ม.๑ ต. บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

