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บทคัดย่อ 
 

การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยเทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ 

วัดเจดีย์ปล่อง เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ รูปทรงเจดีย์โบราณ
อยู่ในกลุ่มเจดีย์ปล่อง พบว่ามีอยู่สามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงส์  วัดร่ าเปิง และวัดเจดีย์ปล่อง วัด
เจดีย์ปล่อง ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21  สร้างขึ้นในสมัยพญาติโลกราชถึงพญา
แก้ว เป็นศิลปะล้านนาระยะที่ 3  โดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมยังไม่ได้ท าการขุด
แต่งจึงไม่สามารถทราบลักษณะได้ เหนือขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้น มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่
โดยรอบแต่ละชั้น เจดีย์ปล่องหรือวัด เชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องเยื้องประตูสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่ทางทิศเหนือปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉมในปี พ.ศ.2088 

ปัจจุบัน วัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมอันสวยงามขึ้นมามากมายทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม เดิมที่สวยงามทรงคุณค่าและงาน
สถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วัดทั้งเก่า
และใหม่รวมทั้งผังบริเวณของวัดเพ่ือการใช้พ้ืนที่ของวัดอย่างคุ้มค่า  ด้วยการเก็บข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของสถาปัตยกรรมวัดเจดีย์ปล่อง(วัดเชียงโฉม) ในรูปแบบของการวาดด้วยมือ แล้วจัดท าเป็น
ไฟล์ดิจิตอลต่อไป   
 ผลการวิจัยพบว่า พบว่า จากการส ารวจตัวอาคารทั้งหมดภายในวัด และได้มีการวาดด้วยมือ
เพ่ือน าไปสู่การบวนการเขียนแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AUTOCAD และ SKETCH UP  นั้น มี
ขีดจ ากัดในเรื่องของการวัดขนาดอาคารที่มีความสูง หรือหลังคาของอาคารสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา และการใช้งานของอาคารบางส่วน ท าให้ไม่สามารถส ารวจได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีการอาศัย
ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา ของสถาปัตยกรรมที่อยู่ในยุคเดียวกัน เพ่ือน ามาเทียบเคียง ถึงเรื่อง ขนาดและ
สัดส่วน ของลักษณะทางกายภายของอาคารทั้งหมด  
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Abstract 

Conservation of architectural Temple pagoda at Wat Chedi Pong (Wat Chiang 

Chom), amphur Muang, Chiang Mai, Thailand. Technology writing, 2D and 3D 

Wat Chedi chimney crater as villagers known according to the shape of the 

pagoda. Ancient pagoda shape is in a group, the pagoda chimney. Found that there are 

three temples in Chiang Mai is WAT they WAT rampoeng, Swan and chimney 

chimney pagoda Pagoda Temple. The evidence of construction of Century 21 was built 

in the reign of Phaya World South to Phaya kaeo is Lanna in phase 3.  By the looks of 

fine spherical pattern is also not done digging, so cannot know the characteristics. 

Above is a brief 7-storey circular floor pavilions surrounding Buddha on each floor. 

Chimney or pagoda, Wat Xieng makeover. Located at SOI, Chiang Mai rajabhat 

Institute chimney door indentation pagoda north appeared the name of Wat Chiang 

Chom makeover in the year 2088. 

The present Wat Chedi Pong (Wat Chiang Chom), amphur Muang, Chiang Mai, 

Thailand. The construction of the beautiful architecture from both a work of 

architecture. A beautiful, original and new architecture that occurs. But it does not have 

to be stored in buildings that have occurred in the area, both old and new, including a 

chart of the area of use. The area of a cost-effective measure. With the physical 

characteristics of storage architecture, Wat Chedi Pong (Wat Chiang Chom) in the form 

of hand-drawn and then doing the following digital files.   

 The research found that found that out of all the buildings within the temple and 

are drawn by hand, in order to contribute to the writing process with. The finished 

article SKETCH UP and AUTOCAD then there is a limit on the subject of measuring 

building height. Or the roofs of Buddhist architecture, and some buildings makes it 

impossible to explore it completely. The input is a study of the architecture that is in the 

same era, to adopt comparable. To the subject the size and proportion of the physical 

characteristics of the whole building.  

 

 

 

 

 

 




