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ABSTRACT 
  

 

 The study finds out the relationship between architectural characteristics of 

Shan monasteries in Northern Thailand and Southern Shan State of Myanmar by 

focusing on their transformations and variations within a period of time in two 

different regions.  

 The Shan monasteries in Northern Thailand became popular around late 19th 

to early 20th centuries together with influx Shan migration and teak trade booming in 

which the main stream flowed through 19th century Southern Shan principal states of 

Myanmar. Because of the lacking of analytical study on the architectural 

characteristics of Shan monasteries, the identification of Shan monasteries in 

Northern Thailand is always incomplete.  

 The objectives of the study are: 1) to clarify and broaden the existing 

knowledge on the architectural characteristics of Shan monasteries in Northern 

Thailand by comparing with those of Southern Shan State, Myanmar, 2) to find out 

the relationship between spatial planning of Shan monasteries in Northern Thailand 

and those of Southern Shan State of Myanmar by focusing on their transformations 

and variations due to trading and migration, 3) to provide  an explicit document and 

report on Shan monasteries from Northern Thailand and Southern Shan State of 

Myanmar for further studies and applications 
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The anthropological approach, architectural approach and diffusionist 

approach in the study of vernacular architecture were chosen to assist in identifying 

and classifying the Shan monasteries and their relationships associated with it at 

different regions.  

Field survey method is used to collect the data from ten samples of each 

country. The period of the study is during 1830 to 1930. In Northern Thailand, the 

study area is in Mae Hong Son, Khun Yuam, Lampang, Phrae and Chiang Kham. In 

Southern Shan State Myanmar, the study area is in Nyaung Shwe Township. A 

comparative analysis between the architectural characteristics of the Shan 

Monasteries between Southern Shan State and Northern Thailand is carried out 

through their site, main monastery building planning, roof forms and detail 

decorations.  

 It is found that Shan monastery compounds adapted the local traditions and 

regulations of the host country. The space utilizations and orientation of the Main 

Monastery Building has no big differences but the additional structures varied 

according to the need of local custom and tradition. Variations in primary planning 

associated with topographical changes and regional changes. The roof forms of 

Southern Shan State samples follow the traditional hierarchical order whereas those in 

Northern Thailand samples varied and revealed the sophisticated roof combinations 

supposed to be influenced from Lower Myanmar. Gold and red lacquer is the 

principal means of decoration in Southern Shan State samples while Northern 

Thailand samples used gold, lacquer and glass mosaic decoration which was once 

restricted for commoners by Myanmar sumptuary law.  

The findings illustrate that although the Shan monasteries transformed and 

varied to meet the increasing spatial needs and to adapt the new developments in 

appearance, the principal spatial arrangement is maintained.  

 Since Shan State composed of two more major divisions other than Shan 

State, the architectural characteristics expressed in this research represent regional 

identity rather than ethnic identity. 

 The extensive researches on Shan monasteries in broader Shan area and 

associated regions such as Lower Myanmar are recommended for further studies. 
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Suggestions to be considered in the conservation of the old monasteries are also 

recommended. 
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ศาสนสถานเเบบฉานในเขตภาคใตของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร 
เเละภาคเหนือของประเทศไทยในชวงคริสศตวรรษที่ 19 และ 20 
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ปริญญา                                         สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    อาจารย ดร. ณวิทย  อองแสวงชัย 
                                                    

บทคัดยอ 
           งานวิจยัช้ินนีมุ้งที่จะคนหาความสัมพันธระหวางศาสนสถานเเบบฉานในเขตภาคใตของรัฐ
ฉาน ประเทศเมียนมาร เเละภาคเหนือของประเทศไทย โดยมุงเนนไปทีก่ารศึกษาพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของศาสนสถาน ที่เกิดขึ้นในขอบเขตของชวงเวลาวิจยั ในบริบทของพื้นที่
ทั้งสองที่แตกตางกัน 
           การกอสรางศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มเปนที่นิยมในชวง
ประมาณปลายศตวรรษที ่ 19 จนถ ึงตนศตวรรษที่ 20 พรอมๆกับการอพยพเขามาของชาวไทใหญ 
(ฉาน) และความเจริญรุงเรอืงในธุรกิจการทําไม ซ่ึงเฟองฟูเปนอยางมากทั่วทั้งรัฐฉาน ประเทศ
เมียนมารในชวงศตวรรษที ่ 19 ดวยสาเหตุที่งานศึกษาวิจยั ในเชิงวเิคราะหเกี่ยวกบัรูปแบบของศา
สนสถานแบบฉานมีนอยมาก ทําใหความรูความเขาใจในรูปแบบศาสนสถานแบบฉานที่ตั้งอยูใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทยคลาดเคลื่อน ขาดความสมบูรณชัดเจน 
           จากสาเหตุทีก่ลาวไปขางตน งานวิจยัช้ินนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) เพื่อเปดเผยและขยายองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบศาสนสถานแบบฉานที่ตั้งอยูในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยใหถูกตองชัดเจนและกวางขวางมากยิ่งขึ้นโดยการ
เปรียบเทียบกบัศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคใตของรฐัฉาน ประเทศเมียนมาร 

2) เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
และศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคใตของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร เกี่ยวกับการจัดรูป
ที่วาง โดยการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลง และชนดิรูปแบบที่เกดิขึ้น อันเนื่องมาจาก
การอพยพยายถ่ินฐานของชาวไทใหญ และการประกอบการคาตามเสนทางที่อพยพ 

3) เพื่อจัดระเบียบขอมูล และสรางเอกสารรายงานที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกบัศาสนสถานแบบ
ฉานทั้งที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือของประเทศ และภาคใตของรัฐฉาน ประเทศเมยีนมาร 
เพื่อประโยชนในการศกึษาตอไปในอนาคต และการนําไปประยุกตใช 
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เนื่องจากศาสนสถานแบบฉานเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ินประเภทหนึ่ง ดังนั้นผูวจิัยจึงใช
แนวทางวิจยัทางสถาปตยกรรมศาสตร สังคมศาสตร และการแพรขยายของศิลปวฒันธรรมในการ
วิเคราะหถึงลักษณะรูปแบบ และการจดัหมวดหมูประเภทของศาสนสถานแบบฉาน รวมทัง้
ความสัมพันธระหวางศาสนสถานที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่แตกตางกันทั้งสองแหง 

การสํารวจภาคสนามอยางละเอียดไดถูกกระทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง 
โดยการเลือกศาสนสถานแบบฉานซึ่งถูกสรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1830  - 1930 ขึ้นมาศึกษาประเทศละ 
10 แหง ในเขตภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย ขอบเขตของการศึกษาเนนเฉพาะศาสนสถานที่
พบในเขตอําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอเมืองลําปาง อําเภอเมืองแพร และอําเภอเชยีง
คํา ในเขตภาคใตของรัฐฉาน ประเทศเมยีนมาร ขอบเขตการศึกษาเนนเฉพาะศาสนสถานที่พบใน
เขตเมืองเนาว ชเว การศกึษาเพื่อคนหาความสัมพันธระหวางศาสนสถานที่ศึกษาจากพื้นที่ทั้งสอง 
กระทําโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบผังบรเิวณ และลักษณะทางกายภาพ การจัดรูปที่วาง รูปทรง
หลังคา และรายละเอยีดประดับตกแตงของอาคารศาสนสถานหลักที่ตั้งอยูภายในพื้นที่ของผงั
บริเวณ 

การศึกษาวิจยัพบวา การจัดผังบริเวณของศาสนสถานมีลักษณะที่แตกตางกันระหวางพื้นที่
ทั้งสอง โดยแตละพื้นที่รับเอารูปแบบเฉพาะถิ่นของพืน้ที่นั้นๆเขามาผสมประยุกตในการจดัวางผัง 
การจัดพืน้ที่ใชสอยภายในศาสนสถานของทั้งสองพื้นที่ไมมีความแตกตางกันมากนัก แตการตอเตมิ
โครงสรางใหมเขาไปกับอาคารศาสนสถานหลักในภายหลังนั้น มีรูปแบบและทิศทางที่แตกตางกนั 
โดยแตละพื้นที่จะมีการตอเติมไปตามทิศทางของความตองการทางคานิยม ประเพณ ี และความเชื่อ 
ความแตกตางในการวางผังเปนผลเกี่ยวเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภมูิประเทศ และสภาพ
ลักษณะเฉพาะถิ่น รูปทรงหลังคาของศาสนสถานในเขตภาคใตของรัฐฉานจะถกูสรางขึ้นตาม
ฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ทางสถาปตยกรรม ในขณะที่รูปทรงหลังคาของศาสนสถานแบบฉานใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย และแสดงใหเห็นถึงการผสมผสาน
กันของรูปทรงหลังคาหลายๆรูปแบบเขาดวยกัน ซ่ึงคาดวานาจะไดรับอิทธิพลมาจากรูปทรงหลังคา
ของสถาปตยกรรมที่พบในแถบตอนลางของประเทศเมียนมาร ในสวนของการตกแตงประดบั
ประดา ศาสนสถานในเขตภาคใตของรัฐฉานมักจะไดรับการตกแตงโดยการการลงรักปดทอง 
ในขณะที่ศาสนสถานในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมักจะไดรับการประดับตกแตงโดย
การลงรักปดทอง และการประดับกระจกสี หรือโมเสค ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมความ
ประพฤติของประเทศเมียนมารในสมัยนัน้ การประดับกระจกสีเปนสิ่งที่หามกระทํา 

ผลจากการวิเคราะหช้ีใหเหน็วา ถึงแมศาสนสถานแบบฉานจะมกีารเปลี่ยนรูปแบบไปตาม
พื้นที่ที่ทําการกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางดานพื้นที่ใชสอยท่ีมากขึ้น และการ
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ปรับรูปแบบลักษณะเพื่อใหเขากับทองถ่ินพื้นที่นั้นๆ แตรูปแบบการจัดพื้นทีใ่ชสอยโดยรวมแลว
ยังคงถูกรักษาไว 

เนื่องจากรัฐฉาน ไมไดประกอบขึ้นจากพืน้ที่ของรัฐฉานเทานั้น แตยังประกอบดวยพืน้ที่ใน
บริเวณอืน่อีกสองสวนดวยกัน ดังนัน้รูปแบบสถาปตยกรรมของศาสนสถานแบบฉานที่กลาวถึงใน
งานวิจยัช้ินนี้ จึงแสดงใหเหน็ถึงเอกลักษณในเชิงพื้นที่ มากกวาชาติพนัธุ 

การวิจยัเกีย่วกบัศาสนสถานแบบฉานในรัฐฉานในขอบเขตทางดานพืน้ที่ที่กวางขวางมาก
ขึ้น และในพืน้ที่เกีย่วเนื่องเชน ในแถบตอนลางของประเทศเมยีนมาร จึงสมควรที่จะกระทําตอไป
ในอนาคต ขณะเดยีวกันศาสนสถานเหลานีส้มควรที่จะไดรับการ บูรณะ ฟนฟู และอนุรักษเชนกัน 
 
 
 


