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ภาพท่ี 4.33 แสดงวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 100 
ภาพท่ี 4.34 แสดงวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 100 
ภาพท่ี 4.35 วหิารนอ้ยหรือวิหารจ าลอง วดัล าปางกลางตะวนัออก 101 
ภาพท่ี 4.36 แสดงการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 103 
ภาพท่ี 4.37 แสดงการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 102 
ภาพท่ี 4.38 แสดงการจดัแสดงศิลปวตัถุของพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 102 
ภาพท่ี 4.39 ช่องแสงอาคารพิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก 103 
ภาพท่ี 4.40 อาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั 109 
ภาพท่ี 4.41 วธีิการจดัวางหรือจดัแสดงศิลปวตัถุ ภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 112 
ภาพท่ี 4.42 แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร (ดา้นซา้ย) 113 
ภาพท่ี 4.43 แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร (ดา้นขวา) 113 
ภาพท่ี 4.44 การติดตั้งเหล็กดดัช่องหนา้ต่างในอาคารพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 115 
ภาพท่ี 4.45 ระบบการรักษาความปลอดภยัการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 115 
ภาพท่ี 4.46 แสดงค าอธิบายประกอบการแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 116 
ภาพท่ี 4.47 แสดงค าอธิบายประกอบการแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 116 
ภาพท่ี 4.48 ป้ายพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 119 
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ภาพท่ี 4.49 ป้ายอกัษรวิง่พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 119 
ภาพท่ี 4.50 การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  122 

วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  
ภาพท่ี 4.51 การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก 122 
ภาพท่ี 4.52 การจดัแสดงวตัถุจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั 122 
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สารบัญภาพลายเส้น 

หนา้ 

ภาพลายเส้น 4.1 แสดงภาพแผนผงัการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา 82 
ภาพลายเส้น 4.2 แสดงแผนผงั ชั้น 1 97 
ภาพลายเส้น 5.3 แสดงภาพเสนอการออกแบบป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง       133
ภาพลายเส้น 5.4 แสดงภาพเสนอการออกแบบป้ายค าอธิบายประกอบการจดัแสดง       133
ภาพลายเส้น 5.5 แสดงภาพการน าเสนอการออกแบบส่ืออ่ืนๆ ประกอบการแสดง       134 
ภาพลายเส้น 5.6 แผนผงัการจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา       142 
ภาพลายเส้น 5.7 แสดงภาพเสนอการออกแบบการจดัแสดงภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์                      142 

สถานแห่งลานนา                         
ภาพลายเส้น 5.8 แผนผงัการจดัแสดงภายนอกอาคาร              143 
ภาพลายเส้น 5.9 แสดงภาพเสนอการออกแบบการจดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภณัฑสถาน           143 

แห่งลานนา              
ภาพลายเส้น 5.10แสดงภาพเสนอการออกแบบการจดัแสดงภายนอกอาคารพิพิธภณัฑสถาน      144 

แห่งลานนา              
ภาพลายเส้น 5.11แสดงการแบ่งพื้นท่ีภายในพิพิธภณัฑ ์          145 
ภาพลายเส้น 5.12เสนอภาพการแบ่งพื้นท่ีส่วนจดัแสดงภายในอาคาร         145 
ภาพลายเส้น 5.13เสนอภาพการออกแบบการแบ่งพื้นท่ีส่วนจดัแสดงภายในอาคาร       146 
ภาพลายเส้น 5.14เสนอภาพการออกแบบบอร์ดส่วนน าในการเขา้ชมแต่ละหวัขอ้เร่ือง       147 
ภาพลายเส้น 5.15น าเสนอการออกแบบ (Timeline) หอ้งนิทรรศการท่ี 1             148 
ภาพลายเส้น 5.16น าเสนอการน าเสนอการออกแบบการจดัแสดงวตัถุจดัแสดงภายใน         149 

พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา       

ภาพลายเส้น 5.17น าเสนอการการออกแบบบอร์ดจดัแสดงส าหรับภาพถ่ายเก่า               149 
ภาพลายเส้น 5.18น าเสนอการออกแบบการจดัแสดงวตัถุจดัแสดง            150 
ภาพลายเส้น 5.19น าเสนอแสดงการออกแบบการจดันิทรรศการ ศิลปะสถาปัตยกรรม ภายนอก     151 

พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา             


