
บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เนื่องด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เป็นการทาความเข้าใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ทาให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการ วัด และ สิ่ง
ปลูกสร้างภายในวัด ผ่านหลักฐานในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพถ่าย การจดบันทึก เอกสารตีพิมพ์ และจากค าบอก
เล่าของผู้คนในชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ ดังกล่าว จะน าไปสู่การออกแบบสื่อสารผ่าน
ภาพที่อ้างอิงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของวัด 

 
2.1 ประวัติศาสตร์และความส าคัญวัดเจดีย์ปล่อง หรือ วัดเชียงโฉม 

วัดเจดีย์ปล่อง หรือ วัดเชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่อง เยื้องประตูสถาบันราช ภัฏเชียงใหม่ทางทิศ
เหนือ ปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉม ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานสิบห้าราชวงศ์ กล่าวว่า ในยุคของ
พญามังราย บริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชนส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า "เชียง" อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เชียงยืน (บริเวณ
วัดเชียงยืนในปัจจุบัน) เชียงเรือก (บริเวณประตูท่าแพ) และเชียงโฉม (ปัจจุบัน คือ วัดเชียงโฉม) วัดเจดีย์ปล่อง 
เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21 
เป็นโบราณสถานตั้งอยู่หลบมุม มีรั้วชั่วคราวกั้นรอบในระยะประชิดขอบฐานเจดีย์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาติ
โลกราชถึงพญาแก้ว เป็นศิลปะล้านนาระยะที่ 3 โดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมเหนือขึ้นไป
เป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้น มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบแต่ละชั้น ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่หลายแห่ง ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวัดที่มี
ความส าคัญมาก่อน ส่วนเจดีย์ที่มีซุ้มพระมากๆ และอยู่ในสภาพที่พอจะน ามากล่าวไว้ มีอยู่ 3 แห่ง คือ 1.วัดตะ
โปทาราม (ร่ าเปิง) 2.วัดพวกหงษ์ 3.วัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) แนวคิดเรื่องซุ้มพระจ านวนมาก คงจะได้มา
จากวัดจามเทวีและวัดเจดีย์เหลี่ยม ส่วนทรงกลม เป็นอิทธิพลเจดีย์แบบสุโขทัยลังกา เจดีย์ทั้ง 3 องค์นี้ เข้าใจ
ว่าจะสร้างในสมัยเดียวกัน เพราะมีลักษณะคล้ายกันมาก ในล้านนาไทย นอกจากมีเจดีย์ที่มีลักษณะทั่วไปแล้ว 
ยังมีเจดีย์ที่มีลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งในภาคเหนือ เรียกว่า "เจดีย์ปล่อง" คือ เจดีย์ที่มีซุ้มพระรายรอบทั้งองค์ 
สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 21 เท่านั้น การสร้างซุ้มพระที่องค์เจดีย์ มีมาตั้งแต่สมัย
พุทธศตวรรษต้นๆ เมื่อมีธรรมเนียมการสร้างวิหารถ้ า จึงน าเอาพระเจดีย์เข้าไปเป็นส่วนประกอบ ส าหรับปัจจัย
การสร้างซุ้มพระหรือพระพุทธรูป ติดกับองค์เจดีย์นั้น มีสาเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 1. การรวมเอา
พระพุทธรูปและเจดีย์ไว้ด้วยกัน เมื่อเกิดคติการสร้างพระพุทธรูปแล้ว โดยเฉพาะนิยมสร้างวิหารถ้ า ด้วยการ
สลักพระเจดีย์ไว้เป็นปูชนียวัตถุ ส าหรับพุทธศาสนิกชนจะได้สักการบูชา 2. เนื่องจากการสร้างเจดีย์เป็นการ
สร้างกุศลที่ส าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา จึงท าให้มีผู้นิยมสร้างพระเจดีย์กันมาก แม้ว่าจะไม่มีพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุก็ตาม นับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพระ สร้างเนินทรงกลม แต่การสร้างให้มีซุ้ม
พระเช่นนี้ คงเนื่องมาจากหาพระบรมธาตุฯ บรรจุไม่ได้ แต่เมื่อมีศรัทธาจะสร้างวัดให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบ
ของวัดแล้ว จ าเป็นต้องสร้างเจดีย์ด้วย ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้ท าการโบกปูนทับ เพ่ือรักษารูปทรงของเจดีย์
ไม่ให้ทรุดลง และมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ได้เข้ามาบูรณะฟ้ืนฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ า
พรรษา 
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2.1.1 ความเป็นมาของประวัติวัดเชียงโฉม 

วัดเจดีย์ปล่อง เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ รูปทรงเจดีย์โบราณอยู่ใน
กลุ่มเจดีย์ปล่อง พบว่ามีอยู่สามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงส์  วัดร่ าเปิง และวัดเจดีย์ปล่อง วัดเจดีย์ปล่อง 
ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21  สร้างขึ้นในสมัยพญาติโลกราชถึงพญาแก้ว เป็นศิลปะ
ล้านนาระยะที่ 3  โดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมยังไม่ได้ท าการขุดแต่งจึงไม่สามารถทราบ
ลักษณะได้ เหนือขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้น มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบแต่ละชั้น เจดีย์ปล่องหรือ
วัด เชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องเยื้องประตูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ทางทิศเหนือปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉม
ในปี พ.ศ.2088 ในสมัยพระนางจิรประภาเทวี สมัยนั้นเจ้าฟ้าเมืองนายน าพวกเงี้ยวได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่
ตั้งทพอยู่เวียงสวนดอกแล้วเคลื่อนทัพมาทางค่ายเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า สมัยนั้นเชียงโฉม
คงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานสิบห้า
ราชวงศ์ กล่าวว่าในยุคของ พญามังราย บริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชนส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า เชียง อยู่ 3 แห่ง 
ได้แก่ เชียงยืน ปัจจุบันคือบริเวณ วัดเชียงยืน ชื่อเรียกปัจจุบัน อยู่บริเวณประตูท่าแพ และเชียงโฉม ปัจจุบัน
คือวัดเชียงโฉม 

2.1.2 ศึกษาประวัติวัดเชียงโฉม 

   

ภาพที่ 2.1 : หน้าวัดเจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

วัดแห่งนี้ชื่อเดิมว่า"วัดเจดีย์ปล่อง"ที่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะของเรือนธาตุที่มีซุ้มประตูประดิษฐาน
พระพุทธรูปอยู่โดยรอบซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า"ป่อง" หมายถึงช่องหน้าต่างและปรากฏเป็นชื่อ"เวียงโฉม" เมื่อปี
พ.ศ.2088 ในสมัยของพระนางจิระประภามหาเทวีพวก"เงี้ยว"ได้ยกมาตีเมืองเชียงใหม่เคลื่อนทัพผ่าน "วัดเชียง
โฉม" เข้าตีเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าที่วัดแห่งนี้เหลืองเพียงเจดีย์ 1 องค์ มีเรือนธาตุทรงกลมซ้อน
ลดหลั่นกัน7ชั้นแต่ละชั้นจะมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบคล้ายกับเจดีย์วัดพวงหงษ์และเจดีย์วัดร า
เปิง (ตโปธาราม) วัดแห่งนี้สามารถก าหนดอายุสมัยศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลของชาวบ้านเมื่อ 5 ปีก่อนชาวบ้าน
และพระสงฆ์ได้เข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์ วัดแห่งนี้ปัจจุบันมีการสร้างพระวิหารเสนาสนะ กุฏิพระ บูรณปฏิสังขรณ์ 
พระเจดีย์ป่อง  

http://3.bp.blogspot.com/-pq8Sn5LRJTo/VM2-oT72TiI/AAAAAAAAAC0/yomykkc0NLw/s1600/1260857685.jpg
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   ภาพที่ 2.2 : เจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

วัดแห่งนี้เป็นวัดคู่บารมีของพระธาตุดอยสุเทพ แต่เดิมในอดีตพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในดินแดน
ล้านนานครเชียงใหม่จากการท าสังคายนามพระไตรปิฏกถึง 8 ครั้งของโลกที่วัดเจ็ดยอดและในช่วงนั้นได้น า
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่เพ่ือเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาแต่ช่วงเวลานั้นตามวัดในเมืองเชียงใหม่ได้เต็ม
ไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายและมีการสร้างต้องประกอบด้วยพระเจดีย์ศาสนาโรงธรรมและเสนาสนะที่อาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า"กุฏิ" 

 

ภาพที่ 2.3 : กุฏของพระสงฆ์ 

การสร้างพระเจดีย์ในยุคแรกๆมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่
ภายหลังมานี้มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างพระเจดีย์ ต่อมายุคของพญามังรายมีบริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชน
ส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า"เชียง" อยู่ 3 แห่งได้แก่ เชียงยืน(บริเวณวัดเชียงยืนในปัจจุบัน) เชียงเรือก(บริเวณประตู
ท่าแพ) และเชียงโฉม(ปัจจุบัน คือ วัดเชียงโฉม) ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงใน
ภาคเหนือยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่ให้เห็นหลายแห่งและความคิดเรื่องซุ้มพระจ านวนมากคงได้มาจากวัดจามา
เทวีและวัดเจดีย์เหลี่ยม 

http://4.bp.blogspot.com/-ZpL5hogmGu8/VM3Dae97qZI/AAAAAAAAADU/LaEM4slE3ak/s1600/1260865044.jpg
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ภาพที่ 2.4 : เจดีย์วัดจามาเทวี และ เจดีย์วัดเหลี่ยม 

ส่วนทรงกลมเป็นอิทธิพลเจดีย์แบบสุโขทัยลังกาเจดีย์ทั้ง  3 องค์แต่ในสมัยเดียวกันซึ่งมี ลักษณะ
คล้ายกันมาก นับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพระสร้างเนินทรงกลมแต่การสร้างให้มีซุ้มพระเช่นนี้  คง
เนื่องมาจากหาพระบรมธาตุฯบรรจุไม่ได้แต่เมื่อมีศรัทธาจะสร้างวัดให้ สมบูรณ์ตามองค์ประกอบของวัด 
ชาวบ้านได้ท าการโบกปูนทับเพ่ือรักษารูปทรงของเจดีย์ไม่ให้ ทรุดลงและมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เข้า
มาบูรณะฟ้ืนฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ าพรรษาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนเจดีย์ปล่อง  
ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีชาวบ้านเข้าไปท าบุญที่ วัดนี้แห่งอยู่ตลอด มีการให้บูชาพระฯลฯ มีกล่องให้บริจาคตาม
ศรัทธาปัจจุบันวัดเชียงโฉมแห่งนี้มี การเปลี่ยนแปลงมาก 

 

ภาพที่ 2.5 : ศาลาพระเสื้อวัด วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง) 

http://2.bp.blogspot.com/-E7SWKd0niD8/VM3HUDGWOGI/AAAAAAAAADw/feriVxQCWec/s1600/page.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hLnxuN4VdBE/VM3Kkmg0Z4I/AAAAAAAAAEM/jJtbRNx6a2c/s1600/1260864241.jpg
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ภาพที่ 2.6 : วัดเจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

 

ภาพที่ 2.7 : ประวัติวัดเจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

ประวัติ วัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม)    

 

ภาพที่ 2.8 : เจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

http://2.bp.blogspot.com/-kNJG4MteKOM/VM3Kkb0T_iI/AAAAAAAAAEE/7E5xkT_-bqg/s1600/1260857965.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-08aTkB3cmgo/VM3Kkvbzp2I/AAAAAAAAAEI/uevPZHx9QkQ/s1600/1260866136.jpg
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วัด(เวียง)เชียงโฉม หรือวัดเจดีย์ปล่อง ปรากฏอยู่ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และ ต านานสิบห้า
ราชวงศ์ ว่าบริเวณนี้ทิศเหนือของประตูช้างเผือก ปรากฏมีเวียงหนึ่งว่าเวียงเชียงโฉม ค าว่า  “โสม/โฉม” 
แปลว่า “งาม”ก่อนที่พญามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพ เพ่ือแสวงหา
ชัยภูมิที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ได้ประทับแรมที่เวียงรั้วบ่วง (นอกประตูเมืองเชียงใหม่)ในคืนนั้นได้นิมิตเห็นนาง
ผู้หนึ่งมีรูปโฉมท่ีงดงามยิ่งนักนั้นจึงได้ชื่อว่า  “เชียงโฉม” 

วัดเชียงโฉม  / เชียงโสม หรือ เจดีย์ปล่อง มีเจดีย์ร้างที่ชาวบ้านเรียกว่า  “เจดีย์ปล่อง” หมายถึง ช่อง
ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปรอบองค์เจดีย์ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจาก จีน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 
21 มีเจดีย์อีก 2 องค์ ที่มีรูปร่างคล้ายกับเจดีย์ปล่อง คือ เจดีย์ที่วัดไปทางราบ (ร าเปิง) และเจดีย์วัดพวกหงส์ 
วัดเชียงโฉมสร้างในสมัยพญายอดเชียงราย ต่อจากพระเจ้าติโลกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑o แห่ง ราชวงศ์มัง
ราย โดยได้สร้างวัดเชียงโฉมเป็นวัดแรก สร้างวัดไปทางราบ (ร าเปิง)  สร้างเจดีย์วัดพวกหงส์ อ าเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม่ ลักษณะเจดีย์เป็นลักษณะทรงเดียวกัน ตามต านานเชียงโฉมกล่าวไว้ว่าพระนางจิรประภา
มหาเทวีได้เป็นผู้ทะนุบ ารุงวัดเชียงโฉม โดยได้บูรณะเจดีย์วัดเชียงโฉม ขึ้นใน พ.ศ. 2088 และภายหลังพม่าได้
เข้าตีเมืองเชียงใหม่ จนเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าอยู่ในเวลา 200 กว่าปี 

เมื่อในสมัย พรเจ้ากาวิลวงศ์ ได้ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นในยุคนั้น เรียกว่า  ''ยุคเก็บผักใส่ตะกร้า เก็บข้า
ใส่เมือง''  โดยได้ต้อนเอาไพร่คนจากเมืองสิบสองปันนาคือ พวก ไทลื้อ ไทเขิน มาสร้างฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่จน
หมดยุคเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ๖ พระองค์ วัดเชียงโฉมยังไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่อย่างใด โดยมากจะฟ้ืนฟูวัดที่
ตั้งอยู่ในก าแพงเมืองชั้นในเท่านั้น วัดเชียงโฉมจึงเป็นวัดสร้างมา 400 กว่าปี 

 

 
ภาพที่ 2.9 : เจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

เจดีย์ปล่อง 

กระโจมไฟ : วัดเจดีย์ปล่อง เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์  รูปทรงเจดีย์
โบราณที่อยู่ในกลุ่มเจดีย์ปล่อง พบว่ามีเพียงสามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงษ์   วัดร่ าเปิง และวัดเจดีย์
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ปล่อง วัดเจดีย์ปล่อง ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 21 สร้าง  ขึ้นในรัชสมัยพญาติโลกราชถึง
พญาแก้ว เป็นศิลปะล้านนาระยะที่ 3 โดยมีลักษณะรูปแบบ ศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมยังไม่ได้ท าการขุดแต่ง
จึงไม่สามารถทราบลักษณะฐานได้ เหนือขึ้นไป  เป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ
แต่ละชั้น  

วัดเจดีย์ปล่อง หรือ วัดเชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องเยื้องประตูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ทางทิศ
เหนือ ปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉมในปี พ.ศ.2088 ในสมัยพระนางจิรประภาเทวี สมัยนั้นเจ้าฟ้าเมืองนายน าพวก
เงี้ยวได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ตั้งทัพอยู่ที่เวียงสวนดอกแล้วเคลื่อนทัพมาทางค่ายเชียงโฉม  เข้าตีเมือง
เชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสมัยนั้นเชียงโฉมคงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่  นอกจากนั้นในต านาน
พ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานสิบห้าราชวงศ์ กล่าวว่าในยุคของพญามังราย บริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชน
ส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า "เชียง" อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เชียงยืน ปัจจุบันคือบริเวณวัดเชียงยืน เชียงเรือก ปัจจุบันอยู่
บริเวณประตูท่าแพ และเชียงโฉม ปัจจุบันคือวัดเชียงโฉม 

 
ภาพที่ 2.10 : เจดีย์ปล่อง 

วัดพวกหงษ์ ตั้งอยู่บนถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ ทางเข้าวัดเป็นซอยลึกประมาณ 50 เมตร  ตรงข้าม
กับซอยสามล้าน 7 สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย ชื่อของวัดขึ้นต้นด้วยค าว่า “พวก”  มาจากต าแหน่ง
ของขุนนางระดับล่าง ซึ่งเป็นหัวหน้าช่างในกลุ่ม “พวกหงษ์” ต่อมาวัดแห่งนี้ได้รับ การบูรณะในสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาในปี พ.ศ. 2364 
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ภาพที่ 2.11 : เจดีย์ศรีพวกหงษ์ วัดพวกหงษ์ 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 : เจดีย์ปล่อง วัดเชียงโฉม 

วัดเชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่อง เยื้องประตูฝั่งตะวันตกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สร้าง
ขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช  ในอดีตบริเวณดังกล่าวคือ “เวียงเชียงโฉม” เป็น
เมืองหน้าด่านของเชียงใหม่ ชาวบ้านในละแวกนี้เรียกว่า “วัดเจดีย์ปล่อง” ตามลักษณะขององค์เจดีย์ในสมัย
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พระเจ้ากาวิละ พระองค์ทรงฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ โดยการกวาดต้อนชาวบ้านจากเมืองสิบสองปันนามาสร้าง
ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ แต่วัดเชียงโฉมไม่ได้รับการฟื้นฟู เนื่องจากเน้นฟื้นฟูวัดที่ตั้งอยู่ในเขตก าแพงเมืองชั้นในเป็น
ส าคัญ วัดเชียงโฉมจึงกลายเป็นวัด ร้าง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2547 ชาวบ้านในชุมชนเชียงโฉมได้ร่วมแรงร่วม
ใจกันบูรณะวัดขึ้นใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระจ าพรรษาอยู่ 

 
ภาพที่ 2.13 : เจดีย์ปล่อง วัดเชียงโฉม  

เจดีย์ปล่องวัดเชียงโฉม อยู่บริเวณทางเข้าวัดด้านทิศเหนือ สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนา ระยะที่ 3 
ลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากเจดีย์ที่วัดอีกสองแห่งดังกล่าวมาข้างต้น  คือมี ฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้น
เหนือขึ้นมาเป็นฐานทรงกลมอีก 3 ชั้น องค์เจดีย์เป็นทรงกลมซ้อนกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เจดีย์ปล่ององค์นี้มีลักษณะสูงชะลูดใกล้เคียงกับเจดีย์วัดร่ าเปิง แต่อ้วนป้อมกว่า
เล็กน้อย ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ดีพอสมควร 

 

ประวัติเจดีย์วัดเชียงโฉม 

วัดเฉียงโฉม หรือวัดเจดีย์ปล่อง มีประวัติปรากฎในเอกสารว่า เป็นวัดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 เป็น
แบบแผนอีกแบบหนึ่งของเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 องค์ คือ เจดีย์วัดพวกหงส์ และ วัดร่ าเปิง ประกาศขึ้น
ทะเบียนและก าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 24 มกราคม 2523 สิ่งส าคัญที่
ขึ้นทะเบียนมีเจดีย์ช ารุด 1 องค์ โดยช่างกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมให้เมื่อปี พ .ศ. 2543 
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ภาพที่ 2.14 : เจดีย์ปล่อง วัดเชียงโฉม  

 

สภาพปัจจุบันของวัดเชียงโฉม  

ณ วันนี้ วัดเชียงโฉมได้รับการบูรณะฟ้ืนฟู ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษา ด้วยแรงผลักดันของ
ชุมชน เพราะต้องการวัดเป็นรูปธรรมของชุมชน จึงไปกราบเรียนพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานในการบูรณะฟ้ืนฟูพร้อมทั้งได้สร้าง
พระพุทธรูป พระเจ้าแข้งคมจ าลอง เป็นพระประธานในวิหาร พระพุทธรูปหล่อโลหะปิดทองหนัก 800 กิโล
กรรม หน้าตักกว้าง 72 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษามหาราชิน 

วัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม) ตั้งอยู่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตเวียงเชียงโฉม
ชุมชนโบราณ ด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่  

''วัดเจดีย์ปล่อง '' เป็นชื่อเรียกโบราณสถานตามลักษณะเจดีย์ ที่เรือนธาตุมีซุ้มประตูประดิษฐาน
พระพุทธรูป อยู่โดยรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ป่อง" หมายถึง ช่องหน้าต่าง 

ปรากฎชื่อ "เวียงเชียงโฉม" ในพงศาวดาร โยนกว่า ปี พ .ศ . 2088 ในสมัยพระนางจิระประภามหาเทวี 
พวก ''เงี้ยว'' ได้ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ เคลื่อนทัพผ่านวัดเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่  

ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ 1 องค์ มีเรือนธาตุกลมซ้อนลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้ม ประดิษฐาน
พระพุทธรูป อยู่โดยรอบ ลักษณะนี้คล้ายกับเจดีย์วัดพวกหงษ์และเจดีย์วัดร่ าเปิง )ตโป   ธาราม (โบราณสถาน
แห่งนี้ สามารถก าหนดอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 21  
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ภาพที่ 2.15 : พระวิหาร วัดเชียงโฉม  

พระวิหาร เป็นอาคารที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของวัด เป็นอาคารปูนสองชั้นแบบล้านนาร่วม สมัย บันได
มีมกรคายนาค หน้าบันเป็นลายปูนปั้นพระพุทธรูป เทวดา ธรรมจักร และสัตว์ใน วรรณคดี ภายในพระวิหาร
ประดิษฐานพระเจ้าแข้งคมจ าลอง หล่อด้วยโลหะปิดทองหนัก 800 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 72 นิ้ว ถวายเป็น
พระราชกุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ผนังมีประติมากรรมพระ
เกจิอาจารย์ที่ส าคัญๆ ในภาคเหนือ 

 
  ภาพที่ 2.16 : ภายในพระวิหาร วัดเชียงโฉม  

คติส าคัญในการสร้างเจดีย์ที่มีซุ้มพระโดยรอบนี้ คาดว่าสืบทอดมาจากการสร้างเจดีย์สมัยพระนางจาม
เทวีแห่งหริภุญชัย ซึ่งดั้งเดิมนั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างวัดเจดีย์เหลี่ยมที่เวียงกุมกาม และเมืองล าพูน ส่วนเจดีย์
ทรงกลมได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ทรงลังกาแบบสุโขทัย 
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ความสัมพันธ์ วัดเชียงโฉม และ พระธาตุดอยสุเทพ 

 

ภาพที่ 2.17 : พระวิหาร วัดเชียงโฉม  

''เจดีย์ปล่อง'' วัดเชียงโฉม คู่บารมีพระธาตุดอยสุเทพ ในอดีต พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด ใน
ดินแดนล้านนาแห่งนครเชียงใหม่ ดังเห็นได้จากการท าสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8 ของโลกท่ีวัดเจ็ดยอด 

รวมถึงการน าพระพุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์ เข้ามาเผยแผ่ มีการสร้างพระเจดีย์ต่างๆ เพ่ือเป็นการ
เชิดชูพระพุทธศาสนา ในช่วงเวลานั้น ตามวัดในเมืองเชียงใหม่ จึงเต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมาย 

การสร้างเจดีย์ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก ส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก วัดจะได้ชื่อว่าเป็นวัดสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยพระเจดีย์ ศาสนา โรงะรรมและเสนาสนะที่
อาศัยของพระภิกษุสงฆ์หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า กุฎิ 

การสร้างพระเจดีย์ในยุคแรก จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพ่ือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนเจดีย์รุ่น
หลัง โดยเฉพาะเจดีย์ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านคตินิยมและโครงสร้าง เมื่อ
เกิดมีคติการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูป ได้กลายมาเป็นส่วนเสริมพระเจดีย์ให้มีความส าคัญข้ึนมาอีก 

ในหลายกรณีเมื่อไม่มีพระบรมธาตุบรรจุไว้ในเจดีย์สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิบุคคลส าคัญมักจะสร้าง
พระพุทธรูปประดับไว้ที่ซุ้มด้วย วัดเจดีย์ปล่องหรือวัดเชียงโฉมตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องสถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ทางทิศเหนือ ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านาน 15 ราชวงศ์เพราะว่าอายุของพญามังราย บริเวณนอก
ก าแพง เมืองมีชุมชนที่มีค าขึ้นต้นว่าเชียงอยู่สามแห่งได้แก่เชียงยืน. เชียงเรือก และเชียงโฉม วัดเจดีย์ปล่องเป็น
ภาษาชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างเราพุทธศตวรรษที่ 21 โบราณ
สถาณตั้งอยู่หลบมุมมีรั้วชั่วคราวล้อมรอบ ชิดขอบฐานเจดีย์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพยาพยาแก้วเป็นศิลปะล้านนา
ระยะที่สามโดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมดีดีทรงกลมเป็นเจดีย์ทรงกลมขึ้นไปเป็นชั้นกรมย่อ7ชั้นมีซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบและชั้น ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ใกล้เคียงใน
ภาคเหนือยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่หลายแห่งแต่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวัดที่มีความส าคัญมาก่อนส่วนเจดีย์ที่มี
สงขลามากๆว่าพ่ีพอจะน ามากล่าวไว้มีอยู่สามแห่งคือ 1 วัดตะโปทาราม 2วัดพวกหงษ์ 3 วัดเจดีย์ปล่อง 
แนวคิดเรื่องซุ้มพระจ านวนมาก คงจะได้มาจากวัดจามเทวี และวัดเจดีย์เหลี่ยมส่วนทรงกลมที่พลเจดีย์แบบ
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สุโขทัยลังกาดีดีทั้งสามองค์นี้เข้าใจว่าจะสร้างในสมัยเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายกันมากในล้านนาไทยนอกจากมี
เจดีย์ลักษณะทั่วไปแล้วยังมีเจดีย์ลักษณะพิเศษเรียกว่าเจดีย์ปล่อง 

เจดีย์ที่มีซุ้มพระรายรอบทั้งองค์สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์สมัยพุทธศตวรรษที่ 21 เท่านั้น การสร้าง
ซุ้มพระที่องค์เจดีย์มีตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษต้นๆเมื่อมีธรรมเนียมการสังหารถ้ า จึงน าเอาพระเจดีย์เข้าไปเป็น
ส่วนประกอบ ส าหรับปัจจัยการก่อสร้างซุ้มพระหรือพระพุทธรูปติดกับองค์เจดีย์นั้นมีสาเหตุส าคัญสองประการ
ด้วยกันคือ หนึ่งการรับเอาพระพุทธรูปเป็นเจดีย์ไว้ด้วยเมื่อเกิดคติการสร้างพระพุทธรูปแล้วเพราะนิยมสร้าง
วิหารถ้ า โดยการสลับพระเจดีย์ไว้เป็นปูชนียวัตถุส าหรับพุทธศาสนิกชนจะได้จะกลับบูชา สองเรื่องจากการ
สร้างเจดีย์เป็นการสร้างกุศลที่ส าคัญซึ่ง ในพระพุทธศาสนาจึงท าให้มีผู้นิยมสร้างพระเจดีย์กันมากไม่ว่าจะไม่มี
พระบรมสาริริกธาตุบรรจุก็ ตาม นับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพรสร้างนินทรงกลม แต่การสร้างให้มี
ซุ้มพระเช่นนี้คง  เนื่องมาจากพระบรมธาตุบรรจุไม่ได้แต่เมื่อมีศรัทธาจะสร้างวัดให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบ
ของวัด แล้วจ าเป็นต้องสร้างเจดีย์ด้วย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ท าถวายโบกปูนทับตัวรักสารูปทรงของเจดีย์  
ไม่ให้ทรุดลงพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เข้ามาบูรณะฟ้ืนฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ า พรรษาด้วยแรง
ศรัทธาของชาวชุมชนเจดีย์ปล่อง 

เจดีย์ปล่องเป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์รูปทรงเจดีย์ในโบราณที่อยู่ใน
กลุ่มเจดีย์ปล่องพบว่ามีเพียงสามวัดในเชียงใหม่คือ วัดพวกหงห์วัดร่ าเปิงและวัดเจดีย์ปล่อง  วัดเจดีย์ปล่อง
ปรากฏหลักฐานก่อสร้างเราพุทธะศตวรรษที่ 21 สองคืนในรัชสมัยพญาติโลกราชถึงพญา 

แก้วเป็นศิลปะล้านนา ระยะที่สามโดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมยังไม่ได้ท าการขุด
แต่งจึงไม่สามารถทราบลักษณะหาได้เหลือขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อ เจ็ดชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่
โดยรอบแต่ละชั้นวัดเจดีย์องค์วัดเชียงโฉมตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องเยื้องประตูสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ทางทิศ
เหนือปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉมในปีพ .ศ . 2088 ในสมัยพระนางจีระประภาทีวีสมัยนั้นเจ้าฟ้าเมืองนายน าพวก
เงี้ยวได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ตั้ง / กแล้วเคลื่อนทัพมาทางค่ายเชีอยู่ที่เวียงสวนดอ ยงโฉม เข้าตีเมือง
เชียงใหม่สันนิษฐานว่าสมัยนั้นเชียงโฉม คงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่นอกจากนั้นในต านาน
พ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านาน 15  ราชวงศ์กล่าวว่าในยุคของพญามังราย บริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชน
ส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่าเชียงอยู่ สามแห่งได้แก่เชียงยืนเชียงเรือกและชม 
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ภาพที่ 2.18 : พระเจดีย์ปล่อง แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

เจดีย์ปล่อง" หมายถึง ช่องส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปรอบองค์เจดีย์ 

 

ภาพที่ 2.19 : ประวัติวัดเจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม) 

หมายเหตุ : ได้สอบถาม พระสงฆ์ ท่านได้แจ้งให้ทราบว่า เมื่อ 5 ปีก่อน ทางพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามา
บูรณปฏิสังขรณ์ วัดร้างแห่งนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้าง พระวิหาร เสนาสนะ กุฏิพระ บูรณะปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์
ป่อง รวมถึงการซื้อท่ีดินเพิ่มขึ้น 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260866136.jpg
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ภาพที่ 2.20 : พระเจดีย์ปล่อง แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

"เจดีย์ปล่อง" วัดเชียงโฉม คู่บารมีพระธาตุดอยสุเทพ 

ในอดีต พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด ในดินแดนล้านนาแห่งนครเชียงใหม่ ดังจะเห็นได้จากการ
ท าสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที ่8 ของโลกท่ีวัดเจ็ดยอด 

รวมถึงการน าพระพุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์ เข้ามาเผยแผ่ มีการสร้างพระเจดีย์ต่างๆ เพ่ือเป็นการ
เชิดชูพระพุทธศาสนา ในช่วงเวลานั้น ตามวัดในเมืองเชียงใหม่ จึงเต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมาย 

การสร้างเจดีย์ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก ส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก วัดจะได้ชื่อว่าเป็นวัดสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยพระเจดีย์ ศาสนา โรงธรรมและเสนาสนะที่
อาศัยของพระภิกษุสงฆ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กุฏิ 

การสร้างพระเจดีย์ในยุคแรก จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพ่ือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนเจดีย์รุ่น
หลังโดยเฉพาะเจดีย์ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านคตินิยมและโครงสร้าง เมื่อ
เกิดมีคติการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูป ได้กลายมาเป็นส่วนเสริมพระเจดีย์ให้มีความส าคัญข้ึนมาอีก 

ในหลายกรณ ีเมื่อไม่มีพระบรมธาตุจะบรรจุไว้ในเจดีย์ หรือเมื่อสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิบุคคลสามัญ มักจะ
สร้างพระพุทธรูปประดับไว้ที่ซุ้มจระน าด้วย 



18 
 

วัดเจดีย์ปล่อง หรือ วัดเชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่อง เยื้องประตูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ทางทิศ
เหนือ ปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉม 

ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานสิบห้าราชวงศ์ กล่าวว่า ในยุคของพญามังราย บริเวณนอก
ก าแพงเมืองมีชุมชนส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า "เชียง" อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เชียงยืน (บริเวณวัดเชียงยืนในปัจจุบัน) 
เชียงเรือก (บริเวณประตูท่าแพ) และเชียงโฉม (ปัจจุบัน คือ วัดเชียงโฉม) 

วัดเจดีย์ปล่อง เป็นภาษาท่ีชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ ปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง
ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นโบราณสถานตั้งอยู่หลบมุม มีรั้วชั่วคราวกั้นรอบในระยะประชิดขอบฐานเจดีย์ 

สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาติโลกราชถึงพญาแก้ว เป็นศิลปะล้านนาระยะที่ 3 โดยมีลักษณะรูปแบบ
ศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมเหนือขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้น มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบแต่ละ
ชั้น 

ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่หลาย
แห่ง ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวัดที่มีความส าคัญมาก่อน ส่วนเจดีย์ที่มีซุ้มพระมากๆ และอยู่ในสภาพที่
พอจะน ามากล่าวไว้ มีอยู่ 3 แห่ง คือ 1.วัดตะโปทาราม (ร่ าเปิง) 2.วัดพวกหงษ์ 3.วัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) 

แนวคิดเรื่องซุ้มพระจ านวนมาก คงจะได้มาจากวัดจามเทวีและวัดเจดีย์เหลี่ยม ส่วนทรงกลม เป็น
อิทธิพลเจดีย์แบบสุโขทัยลังกา เจดีย์ทั้ง 3 องค์นี้ เข้าใจว่าจะสร้างในสมัยเดียวกัน เพราะมีลักษณะคล้ายกัน
มาก 

ในล้านนาไทย นอกจากมีเจดีย์ที่มีลักษณะทั่วไปแล้ว ยังมีเจดีย์ที่มีลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งใน
ภาคเหนือ เรียกว่า "เจดีย์ปล่อง" 

คือ เจดีย์ที่มีซุ้มพระรายรอบท้ังองค ์สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 21 เท่านั้น 

การสร้างซุ้มพระที่องค์เจดีย์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษต้นๆ เมื่อมีธรรมเนียมการสร้างวิหารถ้ า จึง
น าเอาพระเจดีย์เข้าไปเป็นส่วนประกอบ 

ส าหรับปัจจัยการสร้างซุ้มพระหรือพระพุทธรูป ติดกับองค์เจดีย์นั้น มีสาเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการ
ด้วยกัน คือ 

1.การรวมเอาพระพุทธรูปและเจดีย์ไว้ด้วยกัน เมื่อเกิดคติการสร้างพระพุทธรูปแล้ว โดยเฉพาะนิยม
สร้างวิหารถ้ า ด้วยการสลักพระเจดีย์ไว้เป็นปูชนียวัตถุ ส าหรับพุทธศาสนิกชนจะได้สักการบูชา 

2.เนื่องจากการสร้างเจดีย์เป็นการสร้างกุศลที่ส าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา จึงท าให้มีผู้นิยมสร้างพระ
เจดีย์กันมาก แม้ว่าจะไม่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุก็ตามนับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพระ สร้าง
เนินทรงกลม แต่การสร้างให้มีซุ้มพระเช่นนี้ คงเนื่องมาจากหาพระบรมธาตุฯ บรรจุไม่ได้ แต่เมื่อมีศรัทธาจะ
สร้างวัดให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบของวัดแล้ว จ าเป็นต้องสร้างเจดีย์ด้วย 

ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้ท าการโบกปูนทับ เพ่ือรักษารูปทรงของเจดีย์ไม่ให้ทรุดลง และมูลนิธิพระ



19 
 
บรมธาตุดอยสุเทพ ได้เข้ามาบูรณะฟ้ืนฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ าพรรษา 

วัดเจดีย์ปล่อง เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะรูปทรงของเจดีย์ รูปทรงเจดีย์โบราณที่อยู่ใน
กลุ่มเจดีย์ปล่อง พบว่ามีเพียงสามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงษ์ วัดร่ าเปิง และวัดเจดีย์ปล่อง  

วัดเจดีย์ปล่อง ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21 สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาติโลกราช
ถึงพญาแก้ว เป็นศิลปะล้านนาระยะที่ 3 โดยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลมยังไม่ได้ท าการขุด
แต่งจึงไม่สามารถทราบลักษณะฐานได้ เหนือขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อ 7 ชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่
โดยรอบแต่ละชั้น  

วัดเจดีย์ปล่อง หรือ วัดเชียงโฉม ตั้งอยู่ที่ซอยเจดีย์ปล่องเยื้องประตูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ทางทิศ
เหนือ ปรากฏชื่อของวัดเชียงโฉมในปี พ.ศ.2088 ในสมัยพระนางจิรประภาเทวี สมัยนั้นเจ้าฟ้าเมืองนายน าพวก
เงี้ยวได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ตั้งทัพอยู่ที่เวียงสวนดอกแล้วเคลื่อนทัพมาทางค่ายเชียงโฉม  เข้าตีเมือง
เชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสมัยนั้นเชียงโฉมคงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่  

นอกจากนั้นในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานสิบห้าราชวงศ์  กล่าวว่าในยุคของพญามังราย 
บริเวณนอกก าแพงเมืองมีชุมชนส าคัญที่มีค าขึ้นต้นว่า "เชียง" อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เชียงยืน ปัจจุบันคือบริเวณวัด
เชียงยืน เชียงเรือก ปัจจุบันอยู่บริเวณประตูท่าแพ และเชียงโฉม ปัจจุบันคือวัดเชียงโฉม  

 

ภาพที่ 2.21 : พระเจดีย์ปล่อง แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 
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ภาพที่ 2.22 : พระเจดีย์ปล่อง แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

ภาพที่ 2.23 : วัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม) 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260866136.jpg


21 
 

 

ภาพที่ 2.24 : ป้ายชื่อวัด วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

ภาพที่ 2.25 : พระวิหารเจดีย์ปล่อง แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260867614.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260867921.jpg
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ภาพที่ 2.26 : พระวิหาร แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

ภาพที่ 2.27 : พระวิหาร แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 

 

 

 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260868006.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1260868081.jpg
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ภาพที่ 2.28 : บริเวณภายในพระวิหาร แห่ง วัดเชียงโฉม ( วัดเจดีย์ปล่อง) 

 
2.2 อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) ได้ให้ความหมายอัตลักษณ์ว่า หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ อาจรวมถึง เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป ไม่สากลกับสังคมอ่ืน หรือเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืน ทั้งนี้ 
อัตลักษณ์สามารถเลื่อนไหลไปตามบริบทและเวลาที่เปลี่ยนไป 

Oliver (1989) ; Tuan (1989) ; AlSayyad, (1995) อ้างใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี (2552) ได้
มองคล้ายกันว่าทั้งพ้ืนถิ่นและประเพณีเป็นสิ่งที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการคัดเลือก ขัดเกลา แก้ไข จน
ได้รับการยอมรับแล้วจึงส่งต่อยังรุ่นต่อไป ต่างก็เป็นวัฒนธรรมและมรดกตกทอดที่มีมิติของเวลามาเกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ มีอดีต ปัจจุบัน อนาคตไม่หยุดนิ่ง  

ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี (2552) ได้รวบรวมและสรุปแนวคิดของผู้ที่ศึกษาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นคนอ่ืนๆ 
ดังนี้ 

Mercer (1975) (อ้างใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ; 2552) กล่าวว่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นคือรูปแบบ
เฉพาะที่เลือกสรรของกลุ่มคน ในบริบท สถานที่ และวันเวลาหนึ่งๆ 

Oliver (1977) (อ้างใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี; 2552) กล่าวว่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเกิดจากการสร้าง
ตามความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้เทคโนโลยีตามแบบอย่างที่สืบ
ต่อกันภายใต้ค่านิยม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของกลุ่มคนผู้สร้างนั้น 

Brunskill (1981) (อ้างใน ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ; 2552) กล่าวว่า อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นถูกสร้างขึ้น
อย่างจงใจถาวร เพ่ือสนองต่อกิจกรรมประจ าวันที่เรียบง่ายของคนทั่วไป มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งต่อถิ่นที่
นั้นๆ และใช้วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น แสดงออกถึงวัฒนธรรมและปรัชญาที่สั่งสมมาในวิถีชีวิตของผู้คน เป็น
ความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างที่ผสานความคิดและอารมณ์มากกว่าประโยชน์ใช้งานเพียงอย่าง
เดียว 

จากข้อมูลแนวคิดอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกรอบการหาอัตลักษณ์ของย่านหน้า
ทอน เกาะสมุย ทั้งในด้านวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และงานสถาปัตยกรรมในย่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
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แสดงออกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การให้ความส าคัญแต่ละสถานที่ กิจกรรม ประเพณีความเชื่อ ที่แฝงไว้
ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น       เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชุมชน นอกจากนี้ ท า
ให้ทราบว่าอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่นของแต่ละย่าน มีความแตกต่างกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ทั้งนี้ คนที่รู้จักลักษณะเฉพาะถิ่นที่ดีที่สุดคือคนในย่านนั้นๆ การให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของแต่
ละชุมชน 

 

2.3 แนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม 
อิโคโมสไทย (2554) ได้ให้นิยามมรดกทางวัฒนธรรม ว่า หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติ 

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น รวมทั้งระบบนิเวศ      ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
ไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควรค่าแก่การสืบ
สานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มรดกทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

2.3.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถจับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม อาคาร กลุ่มอาคาร ชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ
ผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ เป็นต้น  

2.3.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม      ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่สามารถจับต้องหรือแสดงออกมาทางกายภาพได้ ได้แก่ ภูมิปัญญา ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีจารีต ที่บุคคลหรือชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น และได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
จนถึงปัจจุบัน  

ทั้งนี้ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใดๆก็ตาม ต้องค านึงถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพโดยรอบ
และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบส าคัญที่มีผลต่อการด ารงอยู่  การเปลี่ยนแปลงในคุณค่า
และลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนในชาติ การบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมจึงต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกลไกส าคัญของการมีส่วนร่วมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้และการสร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วม 
โดยเคารพในภูมิปัญญาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านั้น 

ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (2554) ได้ให้ข้อพิจารณาการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมส าหรับประเทศไทย จาก
ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ว่า ประเทศไทยมีรากฐานการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่าสหรัฐอเมริกา 
แต่ในกรณีของการอนุรักษ์ย่านชุมชนประวัติศาสตร์ในเมืองมีเงื่อนไขของสิทธิในทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยถือว่ามีประสบการณ์น้อยเพราะรัฐบาลยังคงให้ความสนใจกับโบราณสถานที่เป็น
แหล่งโบราณคด ีแหล่งประวัติศาสตร์ วัด วัง และสถานที่ราชการ ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
มากนัก การศึกษาการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในสหรัฐอเมริกามีข้อพิจารณาส าหรับการขยายขอบเขตการ
อนุรักษ์ไปยังอาคารและชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ประกอบด้วย  
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1. กฎหมายอนุรักษ์กับสิทธิในทรัพย์สิน ใช้แทนการด าเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในลักษณะ
ของการใช้อ านาจควบคุม (control) และใช้กลไกในการส่งเสริม (promote) เช่น การให้
ประชาชนสามารถส่งแบบฟอร์มเสนอชื่ออาคารเพ่ือขึ้นทะเบียนได้พร้อมกับจัดหาแรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ด้วย  

2. การใช้อ านาจท้องถิ่นในการประกาศย่านอนุรักษ์ ในสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอ่ืนๆ เช่น 
อังกฤษกับญี่ปุ่นได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการประกาศย่านอนุรักษ์ได้เอง ในขณะที่ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถท าได้เพราะการประกาศผังเมืองรวมและข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินยังต้อง
เป็นกฎกระทรวงและการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยใช้กฎหมายโบราณสถานท าได้
เฉพาะกรมศิลปากร 

3. การจัดหาแรงจูงใจ การลดภาษีเงินได้การลดหรือยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ การลด หรือ
ยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จัดเก็บเมื่อมีการเช่าทรัพย์สิน กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารอนุรักษ์มีค่าใช้จ่ายในการบูรณะอาคารที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและชุมชน สิ่งที่รัฐบาลสามารถท าได้คือการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ การสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถอนุรักษ์ได้เองซึ่งต้องใช้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร
และอาสาสมัคร 

5. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ได้สรุปว่าข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎหมาย หากไม่มีการด าเนินการใดๆประชาชน องค์กร
และรัฐบาลท้องถิ่นที่ตั้งใจจะอนุรักษ์อาคารและย่านเก่าแก่ของเมืองอาจท าได้ถึงระดับหนึ่งแต่ไม่
ยั่งยืน เพราะขาดกลไกสนับสนุนที่ไม่ใช่งบประมาณจากรัฐบาล และอาจส่งผลให้อาคารและย่าน
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากค่อยๆ สูญสลายไปได ้

 
2.4 การน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม 

การน าเสนอ เป็นศาสตร์ของการสื่อสารซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอด สารจากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่ง
สารไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสารโดยผ่านช่องทานของ สื่อ (นายมีเดีย, ออนไลน์) 

การน าเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพ่ือเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการไปสู่
ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะท าให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 
(Tupnoon, ออนไลน์) 

2.4.1 ความหมายและความส าคัญของการน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม  
การน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมคือ การสื่อสาร แนวคิด ของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่อ

ผู้รับสาร โดยผ่านเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งกระบวนการในการสื่อความหมายนั้นต้องการ
การฝึกฝน เหมือนกับการฝึกหัดในการพูดภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่งผู้ฝึกภาษานั้นจะต้องเข้าใจความหมายของค า 
การเรียบเรียงประโยค เพ่ือการสื่อความหมายให้ได้ตรงกับความต้องการที่จะสื่อความหมายออกไป ในงาน
สถาปัตยกรรมก็เช่นกัน ก่อนที่ผู้น าเสนอจะสามารถน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมให้ใครคนหนึ่งเข้าใจใน 
“ภาษา” ที่จะน าเสนอ ต้องอาศัย สื่อกลางในการช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้รับสาร ดังนั้น กระบวนการ
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น าเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงมีความส าคัญ เปรียบเหมือน “ภาษา” “เครื่องมือ” ในการ
สื่อสารระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร 

2.4.2 ล าดับในการน าเสนองานทางสถาปัตยกรรม 
 ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนั้นมีกระบวนการและวิธีการที่เป็นชั้นตอนซึ่งเป็นเหตุผลซึ่งกันและ
กันเกี่ยวเนื่องสืบโยงกัน การน าเสนอผลงงานทางสถาปัตยกรรมนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะน าเสนอให้มีขั้นตอน 
ในการน าเสนอและแต่ละขั้นตอนจะต้องเป็นเหตุเป็นผลที่สืบเนื่องกัน กระบวนการการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม ผู้เขียนเรียงล าดับในการน าเสนองานทางสถาปัตยกรรมเป็น 4 ส่วนดังนี้  
1. การน าเสนอโครงการในส่วนของแนวความคิดที่น ามาใช้ในการออกแบบโครงการ 

1.1 แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) 
2. การน าเสนอในส่วนของที่ตั้งโครงการ 

2.1 การเลือกพ้ืนที่โครงการ (Site Selection) 
2.2 ต าแหน่งที่โครงการ (Site Location) 
2.3 การส ารวจพื้นที่ตั้งโครงการ (Site Survey) 
2.4 ภาพถ่ายของพ้ืนที่โครงการ (Site Photo) 
2.5 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) 

3. การน าเสนอในส่วนของ ผู้ใช้โครงการ 
3.1 พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ (User behavior)  
3.2 องค์ประกอบโครงการ (Element) 

  3.3 ความต้องการพื้นที่ของโครงการ (Area requirement) 
3.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่โครงการ (Interaction Chart) 
3.5 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่โครงการ (Function Diagram) 

4. การน าเสนอในส่วนของการออกแบบ 
4.1 การจักลุ่มของพ้ืนที่ใช้สอยในพื้นท่ีโครงการ (Site Grouping Zoning) 
42. โครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในพ้ืนที่โครงการ (Site Structure) 
4.3 ผังพื้นผังบริเวณ (Layout Plan) 
4.4 รูปตัด (Section)                                          
4.5 รูปด้าน (Elevation) 
4.6 ส่วนขยาย (Detail) 
4.7 รูปทัศนียภาพ (Perspective) 
4.8 หุ่นจ าลอง (Mass Model) 

 ส่วนที่เสนอมาทั้ง 4 ส่วนนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น
การที่จะท าการวิเคราะห์โครงการด้านพ้ืนที่ได้จะต้องผ่านกระบวนการการส ารวจพื้นที่ก่อนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์, หากจะเขียนรูปด้านอาคารให้ถูกต้องได้จะต้องผ่านกระบวนการคิดรูปตัดของอาคารเพ่ือ
ทราบระดับที่แท้จริงของอาคารก่อนเป็นต้น ซึ่งในส่วนของรายละเอียดความเกี่ยวข้องและต่อเนื่อง จะได้
น าเสนอในส่วนต่อไป 




