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49154312: สาขาวชิาออกแบบภายใน 
ค าส าคญั : คติ ความเช่ือ/พญานาค/สถาปัตยกรรมภายใน/พิพิธภณัฑน์าคา  
 อนญัญา  ปานจีน : การศึกษา คติ ความเช่ือเร่ืองพญานาค ในพื้นท่ีอีสานตอนบน เพื่อเสนอ
แนวทางสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์นาคา อาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์:        
รศ.เอกชาติ จนัอุไรรัตน์ และอาจารยส์มชาย จงแสง 146 หนา้       
          
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาคติ ความเช่ือเร่ืองพญานาคในพื้นท่ี
อีสานตอนบน (แถบลุ่มน ้าโขง)  เพื่อเสนอแนวทางสู่การออกแบบภายในพิพิธภณัฑ์นาคา  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าองคค์วามรู้เก่ียวกบัคติ ความเช่ือ เร่ืองพญานาค มาเผยแพร่ ส่งเสริม สร้างความ
เขา้ใจ เพื่อก่อใหเ้กิดการสืบสาน  ทางดา้นประเพณี,  สังคม, วฒันธรรม  ในลกัษณะองคร์วมของ
ชาวอีสาน ท่ีซ่ึงความเช่ือเร่ืองพญานาคยงัคงด ารงอยูใ่นวิถีชีวติ  เสมือนเป็นจิตวิญญาณท่ีก่อใหเ้กิด
แบบแผนของชาวอีสาน (แถบลุ่มน ้าโขง) จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  
 พิพิธภณัฑน์าคาแห่งน้ีจะเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล ทางดา้นคติ ความเช่ือเก่ียวกบัพญานาค  
เพื่อสร้างความเขา้ใจและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชน รวมถึงนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มี
ความสนใจสืบไป  
 ผลของการศึกษาและออกแบบพิพิธภณัฑน์าคา ไดมุ้่งเนน้ในการอนุรักษ ์ สืบสาน วถีิชีวติ 
ประเพณี วฒันธรรมของชาวอีสาน อนัมีพญานาคเป็นแกนกลาง  โดยการน าเอาองคค์วามรู้เก่ียวกบั 
คติ ความเช่ือเร่ืองพญานาค  มาตีความแทนค่าในรูปแบบของสัญลกัษณ์ “พญานาค = น า้โขง” เพื่อ
แปรรูปใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมในงานออกแบบท่ีเสมือนเป็นตวัเช่ือมหลอมรวมวฒันธรรมอีสานให้
ยงัคงด ารงอยูแ่ละสืบทอดต่อไปในอนาคต  
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AREA, PROPOSING FOR INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN OF NAGA 
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 This thesis aims to study folklores and beliefs about Naga in the area of Northern I-san 
(Mekong river region) in order to propose an interior architectural design of Naga Museum, with 
a goal to distribute the knowledge of folklores and beliefs about Naga, as well as to promote and 
create an understanding to holistically initiate traditional, social, and cultural sustainability of the 
I-san people, where the beliefs of Naga are still held closely to the way of life, as though it is a 
spirit that has been bringing about the customs of I-san locals (Mekong river region) from the past 
up until the present. 

This very Naga Museum will be a center distributing information on folklores and beliefs 
about Naga so as to create an understanding and act as a source of information for the community 
as well as tourists and those who are interested in the future. 

The result of this study and design of Naga Museum emphasizes the preservation and 
sustaining of I-san way of life, traditions, and cultures, of which Naga is at its central core. The 
study interprets and substitutes folklores and beliefs about Naga symbolically as "Naga = Mekong 
River" in order to transform them into a more physical form of design, which acts as a link 
connecting all I-san cultures, as well as helps sustaining those cultures in the future. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์เฉพาะบุคคลฉบบัน้ีไม่สามารถจะส าเร็จลุล่วงไปได ้  หากขาดบุคคลท่ีจะ

กล่าวดงัต่อไปน้ี 
ขอขอบคุณคณะมณัฑนศิลป์และคณาจารยทุ์กท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยเ์อกชาติ  จนั

อุไรรัตน์, ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ยรู  โมสิกรัตน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ร.ต.อ ดร. อนุชา  แพง่เกษร, 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ทิดศกัด์ิ  เหล็กดี, อาจารยไ์พบูลย ์  จิระประเสริฐกุล  ท่ีใหค้วามรู้ และอบรมสั่ง
สอนในทุก ๆ เร่ือง   

ขอบคุณพอ่และแม่ท่ีใหโ้อกาศท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองมาตลอด   
ขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีใหก้ าลงัใจ  และใหก้ารช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

โดยเฉพาะนอ้งสาว (นางสาวอุมาพร ปานจีน) ท่ีช่วยเหลือทางดา้นการพิมพง์าน  และดา้นขอ้มูล  ท า
ใหผู้ศึ้กษามีก าลงัใจและสามารถผา่นพน้อุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลดว้ยดีจนส าเร็จการศึกษา 

ขอบคุณ พี่นนท ์ (นายอานนท ์ เรืองกาญจนวทิย)์  ส าหรับค าแนะน าตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน
ระดบัปริญญาโทจนเกิดหวัขอ้วทิยานิพนธ์น้ี อีกทั้งยงัช่วยหาขอ้มูลทางวชิาการและลงพื้นท่ี
ภาคสนาม และยงัเป็นผูท่ี้คอยเติมเตม็(กระตุน้) ใหท้  างานอยูต่ลอดขอบคุณท่ีรับฟังและใหค้  าปรึกษา
ดี ๆ เสมอ 

ขอบคุณ อู๋  (นายนิสรณ์  ส่งวฒันา)  ท่ีคอยช่วยเหลือในการท าภาพ 3มิติ  
ขอบคุณ เพื่อน ๆ ท่ีเรียน ป.โท ดว้ยกนัทุกคนท่ีเป็นห่วงเป็นใย ไถ่ถามสารทุกขสุ์ขดิบ 

และคอยใหก้ าลงัใจเสมอมาทั้งท่ีตวัเองก็เหน่ือยเช่นกนั 
ขอบคุณ “พญานาค แผน่ดินอีสาน และแม่น ้าโขง” ท่ีไดส้ั่งสมเร่ืองราวต่างๆ และ

ประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ 
สุดทา้ย....ขอขอบคุณทุกอยา่งบนโลกใบน้ีท่ีสอนให้เรียนรู้และเติบโตจนส าเร็จเป็นตวั

ผูว้จิยัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


