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                   การเข้ายดึครองพม่าขององักฤษ 

  
                                               พนิธกร  นามด ี 

บทน า  
หากจะกล่าวถึงสาเหตุท่ีประเทศพม่าตอ้งเสียเอกราชใหแ้ก่องักฤษนั้นก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกล่าวถึงปัจจยั

สาเหตุท่ีองักฤษและบรรดาประเทศมหาอ านาจตะวนัตก เช่น โปรตุเกส  สเปน  ฮอลนัดา  ฝร่ังเศส รวมไปถึง อเมริกา 
ใหค้วามสนใจกบัดินแดนแถบน้ีท่ีเรียกวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้า่ดินแดนน้ีมีความส าคญัอยา่งไร ต่อบรรดาประเทศ
มหาอ านาจตะวนัตกเหล่าน้ี จึงไดเ้กิดการแข่งขนักนัของประเทศมหาอ านาจตะวนัตกในการเขา้มามีอิทธิพลเหนือ
บริเวณดินแดนแถบน้ี    
                           โดยเฉพาะในช่วง ศตวรรษท่ี ๑๖ ดินแดนในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดา้น  เศรษฐกิจ  และการเมือง  อิทธิพลของชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้สู่ดินแดนแถบน้ี  ระยะแรกจ ากดัอยูใ่นหมู่
เกาะและบริเวณชายฝ่ัง  แต่ในปลายศตวรรษท่ี ๑๗ ดินแดนเอเซียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพล
ทางเศรษฐกิจของชาติตะวนัตก  และในศตวรรษท่ี ๑๘ ชาติมหาอ านาจตะวนัตกขยายอิทธิพลเขา้ครอบครอง
ดินแดนเกือบทั้งหมดของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1 ไวไ้ดเ้ป็นผลส าเร็จ 
     มูลเหตุจูงใจที่ท าให้าาตมิหาอ านาจตวัันตกเข้ามาในเอเาียตวันัออกเีียงใต้  รรุไดด้ดังนี ้

 ๑ . การค้า เน่ืองจากความตอ้งการแสวงหาผลประโยชนแ์ละความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ดินแดนในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยเคร่ืองเทศ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชาวยโุรป 2 เคร่ืองเทศเป็น
วตัถุดิบส าคญัในการน ามาใชถ้นอมอาหารของชาวยโุรป แต่การคา้เคร่ืองเทศในช่วงเวลานั้นตกอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของของพวกพ่อคา้อาหรับในเอเชียไมเนอร์   และบริเวณอ่าวเปอร์เชียแต่เม่ือมาเกิดสงครามศาสนาหรือ
สงครามครูเสดท าใหก้ารคา้ระหวา่งชาวอาหรับกบัชาวยโุรปตอ้งเป็นอนัหยดุชะงกัลง   เป็นผลใหพ้่อคา้ชาว
ยโุรปไม่สามารถซ้ือสินคา้จากเอเชียโดยผา่นพ่อคา้ชาวอาหรับซ่ึงเสมือนเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีท าการคุมเสน้ทาง
การคา้ทางบกเหมือนแต่ก่อนไดอี้กต่อไป   ท าใหพ้วกพ่อคา้ชาวยโุรปตอ้งหนัมาท าการคา้โดยตรงการท่ีพ่อคา้
ชาวยโุรปไม่สามารถซ้ือสินคา้ผา่นทางพ่อคา้อาหรับจึงเป็นการผลกัดนัใหพ้่อคา้ชาวยโุรปตอ้งแสวงหาเส้นทาง
การคา้เสน้ใหม่ท่ีไม่ตอ้งผา่นดินแดนภายใตอิ้ทธิพลของพ่อคา้ชาวอาหรับ  จนน าไปสู่ยคุแห่งการคน้พบ ( Age 

of Discovery )  
 การท่ีโปรตุเกสเขา้ยึดครองมะละกากเ็พ่ือจุดประสงคใ์นการควบคุมศูนยก์ลางการคา้เคร่ืองเทศท่ี
ส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สเปนยึดครองมะนิลากเ็พ่ือจุดประสงคใ์นการใชเ้ป็นท่ีมัน่เพ่ือการส ารวจหมู่
เกาะเคร่ืองเทศ   และองักฤษเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ด็ว้ยจุดประสงคเ์ดียวกนันัน่ก็คือการแสวงหา
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ 3  
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 ๒. การไฏิัตัอิตุราหกรรม  ( Industrial Revolution) ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานของ
การท าอุตสาหกรรมหรือการท าหตัถกรรมซ่ึงเป็นแบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัวจากการประกอบการดว้ย
มือมาเป็นเคร่ืองจกัร4 การปฏิวติัอุตสาหกรรมเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศองักฤษในระหวา่งปี ค.ศ. ๑๗๖๐–
๑๘๓๐ หลงัจากนั้นไดข้ยายเขา้ไปในภาคพ้ืนทวีปยโุรปเช่น  ฝร่ังเศส  และเบลเยี่ยม และไดข้ยายขา้มมหาสมุทร
แอตแลนติกเขา้ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศในทวีปเอเยในเวลาต่อมา5 การปฏิวติัอุตสาหกรรม
ในทวีปยโุรปท าใหบ้รรดาประเทศเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งหาแหล่งวตัถุดิบ เพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้เพ่ิมซ่ึงใน
ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นวตัถุดิบเช่น  ดีบุก  ตะกัว่ บอกไซน ์และยางพารามีอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ 

 นอกจากน้ีการปฏิวติัอุตสาหกรรมยงัช่วยเร่งการผลิตใหเ้พ่ิมข้ึนท าใหบ้รรดาประเทศในยโุรป
จ าเป็นตอ้งหาตลาดในการระบายสินคา้และดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ นบัวา่เป็นตลาดการคา้ท่ีดีมาก
และดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัตอ้งการสินคา้จากยุโรปอยูม่าก6 แต่ดว้ยนโยบายของบรรดาผูน้ าใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่ไม่มีความตอ้งการท่ีจะท าการเปิดประเทศท าการคา้ขายกบับรรดาประเทศ
ตะวนัตกเพราะประเทศต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงมีความปราถนาท่ีจะด าเนินชีวิตตามสงัคมในรูป
แบบเดิมอยู ่จากนโยบายดงักล่าวท าใหช้าติตะวนัตกตอ้งประสบปัญหาอยา่งยิ่งในการพยายามท่ีจะเขา้มาท า
การคา้และการท าขยายตลาดในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้นตอ้งท าการเขา้ยึดครองบรรดาประเทศ
เหล่าน้ีเพ่ือผลประโยชนท์างการคา้ 
 ๓. คัามต้องการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมอืงแลวศารนา ชาวยโุรปถือวา่เป็นพนัธะของคนผิวขาว 
(White man’s burden) ท่ีจะเป็นผูน้ าความเจริญมาสู่ชนพ้ืนเมือง7 ชาวยโุรปเช่ือวา่หลกัความคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในรูปแบบตะวนัตกนั้นมีความเจริญกา้วหนา้และเป็นระบบแบบแผนมากกวา่
หลกัความคิดของคนพ้ืนเมืองในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีพ้ืนฐานทางความคิดตามแบบอินเดียและ
จีนท่ีลา้หลงั    ชาวตะวนัตกมองวา่หลกัความคิดของพวกตนเป็นหลกัการท่ีดีท่ีจะน ามาซ่ึงความเจริญมาสู่
ประเทศต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 นอกจากน้ีชาวยโุรปยงัตอ้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตค์วบคู่ไปกบัการท าการคา้โดยการส่งพวก
มิชชนันารีเขา้มาท าการเผยแพร่ศาสนาแต่กไ็ดถ้กูชาวพ้ืนเมืองท าการต่อตา้นและท าการขบัไล่เน่ืองจากชาว
พ้ืนเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่มีศาสนาท่ีนบัถืออยูแ่ลว้เช่น ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  การ
ท่ีพวกมิชชนันารีไดเ้ขา้มาท าการเผยแพร่ศาสนาศริสตแ์ละเกิดปะทะกบัชาวพ้ืนเมืองนั้นไดร้้องขอใหรั้ฐบาล
ของตนเขา้มาใหค้วามคุม้ครอง8 
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5. น ้าเงิน  บุญเป่ียม,   ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่,  หนา้  90 

6. ศิวพร  ชยัประสิทธิกุล,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป,  หนา้  98 

7. เร่ืองเดียวกนั,  หนา้เดียวกนั 

8. เร่ืองเดียวกนั,  หนา้เดียวกนั 



 

 

 

3 

 

                ลกัษณวทางรังคมแลวเศรษฐกจิของพม่าก่อนการเข้ามาขององักฤษแบบรังเขไ  ตั้งแต่ในสมยัอาณาจกัร
พุกามจนถึงราชวงศค์องบองการปกครองของพม่าเป็นระบบเทวราชากษตัริยมี์ฐานะสูงส่งเป็นเทวราชท าการ
ปกครองประเทศโดยอ านาจสิทธิขาดในทางทฤษฎีตามอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
                ศาสนาพุธเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของคนพม่า พระสงฆเ์ป็นไดรั้บการเคารพบูชาสูงสุดจาก
ประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเกษตรกรพืชท่ีปลกูมี ขา้ว  ผกัต่างๆ   และเผือก  มนั   ฝ้าย  
สินคา้ท่ีมีความส าคญัคือ  ขา้ว  ไมส้กั  ฝ้าย  ทบัทิม  ทองค า  และเงิน9 

               เศรษฐกิจของพม่าอยู่ตอนในของประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ีส าคญัคือการปลกูขา้วใน
บริเวณท่ีราบลุ่มและการการปลกูไมส้ักบริเวณภูเขา  พม่ามีเมืองท่าท่ีส าคญัๆใชติ้ดต่อท าการคา้อยูท่างตอนใต้
ของประเทศ  คือ  ตะนาวศรี  พะโค  และมะริด  ซ่ึงเป็นหวัเมืองมอญ 

                พม่าประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติเป็นอยา่งยิ่ง พม่าประกอบไปดว้ยชนหลายเช้ือชาติ เช่น  
พม่า  มอญ  ชาน  ยะไข่  กระเหร่ียง  คะฉ่ินและแต่ละเช้ือชาติกถื็อวา่ตนเป็นเช้ือชาติท่ีมีความเก่าแก่มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองตลอดจนเป็นเป็นเจา้ของดินแดนในภูมิภาคแบบน้ี
โดยเฉพาะพม่านั้นมกัจะถือตนวา่มีภาระหนา้ท่ีในการท่ีจะรวบรวมชนชาติต่างๆในดินแดนน้ีเขา้ดว้ยกนั10 ซ่ึง
มกัจะเจอการรต่อตา้นจากบรรดาชนชาติต่างๆท่ีตอ้งการจะปกครองตนเองอยูเ่ป็นประจ ารวมถึงความขดัแยงัท่ี
เกิดข้ึนภายในราชส านกัของพม่าเองท าใหเ้ป็นการง่ายท่ีชาติมหาอ านาจตะวนัตกจะเขา้ท าการแทรกแซงทาง
การเมือง  
 ราเหตุทีอ่งักฤษให้คัามรนใจพม่า  หลงัจากท่ีองักฤษเขา้ครอบครองอินเดียอนัเป็นเสมือนเพชรเมด็ท่ี
สุกใสท่ีสุดบนมงกุฎจกัรพรรดิองักฤษอินเดียไดก้ลายเป็นแหล่งป้อนทรัพยากรมนุษยแ์ละวตัถุดิบใหแ้ก่องักฤษ
เพ่ือการขยายอ านาจไปยงัส่วนต่างๆของทวีปเอเชีย11   องักฤษเร่ิมใหค้วามสนใจพม่าเพราะองักฤษตอ้งเฝ้า
ระวงัผลประโยชนข์องตนในแควน้เบงกอลท่ีมีเขตแดนติดกนักบัพม่าโดยองักฤษมองวา่การเมืองภายในของ
พม่าท่ีมกัจะเกิดสงครามระหวา่งเช้ือชาตินั้น จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการคา้ขององักฤษในบริเวณท่ีมี
ชายแดนติดต่อกนั 

นอกจากน้ีองักฤษยงัตอ้งคอยระวงัรัสเซียท่ีขยายอิทธิพลลงมาสู่ตะวนัออกกลางผา่นอฟักานิสถานและ
ฝร่ังเศสท่ีไดส้ถาปนาอ านาจอยู่ในอินโดจีนและเพยายามท่ีจะเขา้มามีผลประโยชนท์างเศรษฐกิจในพม่าเม่ือ
วนัท่ี   ๑๘  มกราคม  ค.ศ. ๑๘๘๕ ฝร่ังเศสและพม่าไดมี้การลงนามในสญัญาทางการคา้ท าใหอ้งักฤษเร่ิมมี
ความหวาดระแวงวา่หากฝร่ังเศสสามารถแสวงหาผลประโยชนจ์ากการลงทุนในพม่าไดก้จ็ะคุกคาม
ผลประโยชนข์ององักฤษในอินเดียไดเ้ช่นกนัรัฐบาลองักฤษในอินเดียจึงไดต้ดัสินใจแสวงหาทางสถาปนา
อ านาจทางการเมืองเหนือพม่า12 

 

      9.     ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้ 179 

      10.   ศิวพร   ชยัประสิทธิกุล,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป,   หนา้   123 

      11.   นินิเมียนต ์  แต่ง   ฉลอง   สุนทรวาณิชย ์  ผูแ้ปล,   พม่ากบัการต่อตา้นจกัรนิยมองักฤษ   ค.ศ. 1885-1895,   หนา้   5 

      12.   เร่ืองเดียวกนั,   หนา้   6 
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 คัามขัดแย้งรวหั่างองักฤษแลวพม่า  นั้นมีสาเหตุส าคญัมาจากเร่ืองเขตแดนในปี ค.ศ. ๑๗๘๔  พระ
เจา้โพเทาพญาของพม่าไดท้ าการผนวกแควน้อาระกนัเขา้กบัพม่ามีผลใหพ้รมแดนของพม่ามีอานาเขตติดกนักบั
แควน้เบงกอลขององักฤษ   

พม่าเม่ือปกครองยะไข่แลว้ไดท้ าการปกครองอยา่ง กดข่ีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัราษฎรเป็นอยา่ง
มากพม่าไดท้ิ้งกองทพัประจ าการอยูใ่นยะไข่ดว้ยเกรงวา่จะเกิดกบฏ แมจ้ะมีกองทพัของพม่าประจ าการอยูใ่นยะ
ไข่แต่ความยากจนท าใหใ้นปี ค.ศ. ๑๗๙๔ พวกยะไข่หมดความเกรงกลวัพม่าและก่อกบฏข้ึน13   แมพ้ม่าจะ
สามารถท าการปราบปรามกบฏลงไดแ้ต่กมี็พวกกบฏจ านวนหน่ึงหนีขา้ไปในเขตจิตตะกองอนัเป็นเขตอิทธิพล
ขององักฤษอยูเ่ป็นประจ าทพัของพม่าก็มกัท่ีจะยกตามพวกกบฏเหล่าน้ีเขา้ไปจนเป็นเหตุใหมี้การปะทะกบั
ทหารขององักฤษกองทพัขององักฤษไดย้ื่นค าขาดใหพ้ม่าถอยตามหลกักฎหมายนานาชาติยโุรปองักฤษมองวา่
การกระท าดงักล่าวของพม่าถือเป็นการบุกรุก  แต่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดการปะทะกนัดว้ยก าลงัทหารเม่ือ
พม่ายอมถอยและองักฤษยอมส่งพวกกบฏใหก้บัพม่า14                                                                                                        
การท่ีพรมแดนระหวา่งองักฤษและพม่ามกัจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบแบบน้ีอยูเ่ป็นประจ าไดส้ร้างความไม่สบาย
ใจใหก้บัองักฤษเป็นอยา่งยิ่ง   องักฤษไดพ้ยายามหาหนทางท่ีจะยติุปัญหาความยุง่ยากจึงไดมี้การส่ง ไมเคิล 
ซิมส์  เป็นทูตไปยงัพม่าเพ่ือเจรจาเร่ืองความขดัแยง้เก่ียวกบัพรมแดนและการคา้กบัพม่าโดยมีใจความส าคญัคือ  

         ใหช้กัชวนกษตัริยพ์ม่าใหปิ้ดเมืองท่ามิใหฝ้ร่ังเศสมาคา้ขาย 
         ใหท้ าสญัญาคา้ขาย  และ 
          ใหไ้ปอธิบายฐานะขององักฤษและลดความรังเกียจท่ีกษตัริยพึ์งมีต่อองักฤษใน เร่ืองพรมแดน 

แมก้ารเจรจาระหวา่งองักฤษและพม่าจะไม่ราบร่ืนนกัดว้ยประเพณีต่างๆของทางราชส า 
นกัของพม่าท่ีมีความเขม้งวดและความระแวงสงสยัของกษตัริยใ์นการท่ีองักฤษส่งทูตเขา้มาเจรจาแมก้ารเจรจา
จะไม่ประสบความส าเร็จ  ในเร่ืองของการปิดเมืองท่าไม่ใหฝ้ร่ังเศสเขา้มาท าการคา้แต่ไดมี้การยินยอมให้
องักฤษมาท าการตั้งสถานีการคา้ท่ีร่างกุง้ไดแ้ต่ทางองักฤษจะตอ้งส่งพวกยะไข่ท่ีล้ีภยัไปยงัจิตตะกองของ
องักฤษใหก้บัพม่าซ่ึงทางองักฤษกย็ินยอมตกลงในเร่ืองน้ี15  

 องักฤษไดส่้ง  ฮิรัม  ค๊อกซ์  ไปเป็นผูดู้แลสถานีการคา้ในเมืองร่างกุง้แต่การเดินทางมาพม่าของ   ค๊
อกซ์  ไดก่้อใหเ้กิดความตึงเครียดข้ึนโดย หม่อง ทิน อ่อง ไดเ้ขียนบรรยายถึงบุคคลผูน้ี้วา่ “ปิดตาตนเองในส่วน
ดีของคนพม่าและขยายส่วนเลวใหเ้ด่นชดัข้ึน”  เขาประพฤติตนอยา่งอวดดีและมกัอวดอา้งถึงความยิ่งใหญ่ของ
รัฐบาลองักฤษในอินเดีย  ตลอดจนอิทธิพลของเขาท่ีมีต่อรัฐบาลองักฤษอยูเ่นืองๆ16   จนสร้างความไม่พอใจ
ใหก้บัราชส านกัของพม่าเป็นอยา่งยิ่ง ไดมี้การออกค าสัง่ใหมี้การจบักมุ 

 
       13.   หม่อง ทิน อ่อง   แต่ง   เพช็รี   สุมิตร   แปล,   ประวติัศาสตร์พม่า,   หนา้   127    
       14.   ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้   180 
       15.   ศิวพร   ชยัประสิทธิกลุ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป,   หนา้   124 
       16.   หม่อง ทิน อ่อง   แต่ง   เพช็รี   สุมิตร   แปล,   ประวติัศาสตร์พม่า,   หนา้   128 
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ค๊อกซ ์ จากกษตัริยพ์ม่าสร้างความตระหนกใหก้บัตวัเขาเป็นอย่างยิ่ง  ค๊อกซ์  ไดเ้รียกร้องใหรั้ฐองักฤษใหค้วาม
คุม้ครองโดยการส่งเรือรบเขา้ในร่างกุง้ แต่  เซอร์  จอห์น  ชอร์  ผูส้ าเร็จราชการอินเดียไม่ไดท้ าตามการ
เรียกร้องของ ค๊อกซ์  เพียงแต่ออกค าสัง่เรียก ค๊อกซ์ กลบัเท่านั้นแต่เม่ือ ค๊อกซ์ เดินทางกลบัถึง แควน้ เบงกอล
ในปี ค.ศ. ๑๗๙๘  ไดมี้การเสนอความเห็นต่อผูส้ าเร็จราชการอินเดียคนใหม่คือ  ลอร์ด   เวลเลสล่ี  ถึงความ
ความกา้วร้าวของพม่าบริเวณชายแดนแควน้อาระกนั และความพยายามรุกรานแควน้อสัสัมของกษตัริยพ์ม่า 
 ลอร์ด    เวลเลสล่ี  เช่ือตามค าบอกเล่าของ ค๊อกซ์ แต่เน่ืองดว้ยองักฤษยงัติดพนัการรบในสงครามไม
เซอร์ และการแข่งขนัในการขยายอิทธิพลกบัฝร่ังเศสในอินเดีย17   จึงไม่สามารถด าเนินการในเร่ืองน้ีไดแ้ต่ใน
ปีเดียวกนัเกิดเหตุการณ์ท่ีพวกยะไข่ก่อกบฏเม่ือพม่าท าการปราบปรามกไ็ดมี้การหนีเขา้ไปในจิตตะกองเหมือน
เม่ือคร้ังก่อนหนา้น้ีอีกพม่าไดท้ าการเรียกร้องใหอ้งักฤษท าการ กดดนักบฏเหล่าน้ีใหอ้อกจากจิตตะกองแต่ทาง
ผูส้ าเร็จราชการขององักฤษในอินเดียไดป้ฏิเสธโดยอา้งท่ีจะศึกษาเหตุการณ์ใหล้ะเอียดเสียก่อนแต่ในขณะท่ี
องักฤษยงัไม่ไดต้ดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไปในเร่ืองน้ีกไ็ดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีพวกยะไข่ก่อกบฏข้ึนอีกคร้ังในปี  
ค.ศ.  ๑๘๐๒ พม่าเรียกร้องใหอ้งักฤษส่งตวัผูห้ลบหน้ีเหมือนอยา่งทุกคร้ัง  พร้อมกบัยื่นค าขู่วา่จะยกทพัเขา้จิต
ตะกองหากองักฤษไม่ท าตามค าเรียกร้องท าใหอ้งักฤษตอ้งท าการเตรียมพร้อมบริเวณชายแดนพร้อมกบัส่ง  ไม
เคิล ซิมส์ เดินทางไปเจรจากบัพม่าอีกคร้ังการเดินทางมาเจรจาในคร้ังน้ีไม่ไดรั้บการตอ้นรับท่ีเป็นมิตรนกัแต่
ดว้ยความอดทนของ  ซิมส์  ท่ีรอจนทางราชส านกัพม่าพร้อมท่ีจะท าการเจรจา 

โดยทางราชส านกัพม่ายืนยนัวา่การกระท าของพวกขา้ราชการพม่าท่ีแควน้อาระกนัเป็นการกระท า
โดยท่ีราชส านกัของพม่าไม่ไดรั้บรู้ดว้ยและราชส านกัพม่าจะไม่บีบบงัคบัองักฤษเก่ียวกบัการส่งมอบตวัผู ้
หลบหนี เพียงแต่จะขอใหอ้งักฤษมอบตวัผูก้ระท าผิดต่อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองท่ีจิตตะกองนอกจากน้ีกษตัริยพ์ม่า
ยงัไดมี้พระบรมราชานุญาติใหจ้ดัตั้งส านกัตวัแทนขององักฤษข้ึนในพม่าท่ีเมืองร่างกุง้โดยส านกัตวัแทนน้ีจะมี
หนา้ท่ีเจรจาและติดต่อเร่ืองต่างๆกบัทางราชส านกัพม่าในปีโดยส านกังานตวัแทนน้ีจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. ๑๘๐๓
18 

แต่การจดัตั้งส านกังานตวัแทนดงักล่าวดูจะไม่ไดผ้ลนกัเพราะทางพม่ามองวา่ส านกัตวัแทนของ
องักฤษท่ีท าการจดัตั้งข้ึนมานั้นมีฐานะท่ีต ่าตอ้ยและไม่คู่ควรท่ีราชส านกัอนัสูงส่งอยา่งพม่าจะลดตวัลงมาท า
การเจรจาดว้ยเพราะมองวา่ส านกัตวัแทนนั้นเป็นการจดัตั้งโดยผูส้ าเร็จราชการท่ีอินเดียไม่ไดจ้ดัตั้งโดยกษตัริย์
ขององักฤษ 

นอกจากน้ีหวัหนา้คณะทูตคือ จอห์น แคนน่ิง ท่ีองักฤษส่งไปประจ ายงัส านกัตวัแทนขององักฤษท่ีร่าง
กุง้นั้นไม่รู้วิธีการทูตและขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนเมืองของพม่าสุดทา้ยเขาจึงตดัสินใจเดินทางกลบัไปยงั
กลักตัตา19 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

        
        
        17.    ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้   181 

        18.    เร่ืองเดียวกนั,   หนา้   182 
        19.    หม่อง ทิน อ่อง   แต่ง   เพช็รี   สุมิตร   แปล,   ประวติัศาสตร์พม่า,   หนา้   130 
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ในปี ค.ศ. ๑๘๑๑ เกิดการกบฏข้ึนอีกคร้ังในแควน้อาระกนั โดยมีผูน้ าการกบฏของพวกยะไข่ในคร้ังน้ี
คือ ชิน เบียน ทีล้ีภยัอยูใ่นจิตตะกองไดร้วบรวมพรรคพวกท่ีล้ีภยัอยูใ่นจิตตะกองไดย้กทพัขา้มเขตแดนบุกเขา้
แควน้อาระกนัสามารถยึดเมือง มโรหุ่ง ท่ีเป็นเมืองส าคญัของแควน้อาระกนัไวไ้ดโ้ดยท าการเสนอท่ีจะให้
แควน้อาระกนัอยูภ่ายใตก้ารอารักขาขององักฤษหากองักฤษใหค้วามช่วยเหลือและรับรองอ านาจของพวกยะไข่
ท่ีมีต่อแควน้อาระกนั20 

 แต่ทางองักฤษรู้ดีวา่หากองักฤษท าตามขอ้เรียกร้องของพวกยะไข่ยอ่มสร้างความไม่พอใจใหก้บัพม่า
และอาจตอ้งท าสงครามกบัพม่าในทา้ยท่ีสุดองักฤษจึงไดป้ฏิเสธขอ้เสนอของ  ชิน เมียน และไดท้ าการส่ง 
จอห์น แคนน่ิง เป็นทูตเดินทางไปยงัพม่าเพ่ือช้ีแจง้ใหก้ษตัริยพ์ม่าทราบถึงนโยบายขององักฤษในเร่ืองการกบฏ
ของพวกยะไข่     วา่องักฤษนั้นไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือและไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ินกบัการก่อกบฏและ
องักฤษไดย้  ้าถึงความเป็นกลางในเร่ืองความขดัยงัระหวา่งพม่าและยะไข่แต่ในเร่ืองน้ี หม่อง  ทิน  อ่อง ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้า่ขา้ราชการบางส่วนขององักฤษไดท้ าการสนบัสนุนการก่อกบฏในคร้ังน้ีและแสร้งท าเป็นไม่รู้ไม่
เห็นการตระเตรียมการกบฏท่ีเร่ิมก่อตวัในเขตแดนองักฤษของ ชิน เมียน 

                ความสมัพนัธ์ขององักฤษและพม่าเร่ิมเลวร้ายลงเร่ือยๆ เพราะในขณะท่ีท าการเจรจากนัอยู่นั้นทพั
พม่าท่ีตั้งมัน่อยูใ่นแควน้อาระกนัสามารถท าการตีกองทพัของพวกกบฏใหแ้ตกพ่ายไปได ้ชิน เมียน ไดห้ลบหนี
เขา้ไปในเขตแดนขององักฤษอีกคร้ังแต่ทางองักฤษกลบัไม่สามารถจบัตวั ชิน เมียน ไดส้ร้างความไม่พอใจ
ใหก้บัพม่าเป็นอยา่งยิ่งพม่ามองวา่องักฤษไม่ไดมี้ความจริงใจท่ีจะช่วยเหลือพม่าในการจบัตวั ชิน เมียน ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองักฤษและพม่าตรึงเครียดและสุดทา้ยความสมัพนัธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศได้
ล่มสลายลงในปี ค.ศ. ๑๘๑๒  
                จากเหตุการณ์ท่ีองักฤษไม่สามารถจบัตวั ชิน เมียน ไวไ้ดน้ั้นท าใหร้าชส านกัพม่าหมดความเช่ือถือใน
ความสามารถและมองวา่องักฤษไม่มีความเขม้แขง็ทางการทหารมากนกั ท าใหก้ษตัริยพ์ม่ามี นโยบายท่ีจะขยาย
อิทธิพลของตนเขา้ไปใน มณีปุระและอสัสมั อนัเป็นเขตอิทธิพลขององักฤษโดยพยายามเขา้แทรกแซงทาง
การเมือง21 

 การท่ีพม่าไดท้ าการเขา้แทรกแซงทางการเมืองใน มณีปุระและอสัสมัท าใหเ้กิดความจลาจลวุ่นวาย
และการกบฏข้ึนการท่ีพม่าเขา้ไปแทรกแซงทางการเมืองท าใหช้ายแดนท่ีเป็นเขตติดต่อกนัระหวา่งองักฤษและ
พม่าเกิดความวุน่วายข้ึน ท าใหมี้ผูล้ี้ภยัเขา้ไปในเขตแดนองักฤษมากข้ึนทุกที พม่ามองดูการกระท าดงักล่าวของ
องักฤษดว้ยความแคลงใจเช่นกนั จะเห็นไดว้า่ทั้งพม่าและองักฤษต่างกเ็ร่ิมมีความสงสยัและคลางแคลงใจใน
พฤติกรรมของกนัและกนัมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือพระเจา้โพเทาพญาไดส้วรรคตลงใน ค.ศ. ๑๘๑๙      กษตัริยอ์งค์
ใหม่ของพม่าคือพระเจา้ บาญีดอไดข้ึ้นครองราชยพ์ระองคเ์ป็นผูมี้ความสามารถและมีความทะเยอทะยาน
พระองคมี์นโยบายท่ีจะขยายอ านาจเขา้ไปในแควน้เบงกอลเพ่ือท าการแข่งขนักบัองักฤษ22 
 
      

      20.   ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้   182 

       21.   เร่ืองเดียวกนั,   หนา้   183 
       22.   เร่ืองเดียวกนั,   หนา้   184 
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รงครามรวหั่างอังกฤษแลวพม่า หลงัจากท่ีกษตัริยพ์ระองคใ์หม่ของพม่าข้ึนครองราชยไ์ดท้ าพิธีพระ
บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีแต่ปรากฏวา่เจา้ผูค้รองแควน้มณีปุระไม่ไดเ้ดินทางมาร่วมในพระราช
พิธีในคร้ังน้ีดว้ยพร้อมไม่ยอมส่งเคร่ืองบรรณาการไปถวายตามท่ีเมืองประเทศราชพึงจะปฏิบติัการกระท า
ดงักล่าวของเมืองมณีปุระสร้างความไม่พอพระทยัใหก้บักษตัริยพ์ม่าพระองคใ์หม่เป็นอยา่งยิ่ง พระเจา้
บาญีดอทรงมองวา่การกระท าดงักล่าวเป็นการประกาศตวัเป็นเอกราชของเมืองมณีปุระ 

พระเจา้บาญีดอ ทรงด าริวา่ควรจะแสดงพระราชอ านาจใหป้รากฏ ก่อนท่ีองักฤษจะไดเ้ขา้มาท าการ
แทรกแซงความคิดดงักล่าวไดรั้บความสนบัสนุนจากบรรดาแม่ทพันายกองของพระองคด์งันั้นพระองคจึ์งได้
ส่งกองทพัไปท าการปราบปรามเมืองมณีปุระ23 ความวุน่วายในเมืองมณีปุระไดข้ยายาตวัเขา้ไปในแควน้ คชา 
และ เจนเตีย ท่ีเป็นแควน้เล็กๆแต่องักฤษมองวา่แควน้ทั้งสองนั้นเปรียบเสมือนแควน้กนัชนระหวา่งอาระกนั
ของพม่ากบัเบงกอลขององักฤษ เพ่ือปิดกั้นความวุ่นวายตามแนวชายแดนท่ีอาจจะขยายตวัเขา้มาในแควน้เบ
งกอลองักฤษไดด้ าเนินการประกาศใหแ้ควน้ทั้งสองเป็นรัฐในอารักขาขององักฤษในปี ค.ศ. ๑๘๒๓ แต่การ
ประกาศดงักล่าวไม่เป็นท่ีสนใจของพม่าๆปฏิบติัตนโดยปราศจากความเกรงกลวัต่อองักฤษและพร้อมท่ีจะท า
สงครามกบัองักฤษอีกดว้ยดว้ยเหตุความวุน่วายตามชายแดนท่ีมีมาตลอดและความกา้วร้าวของพม่าท าให้
องักฤษเองกไ็ดห้มดความทดทนแลว้เช่นกนัองักฤษไดป้ระกาศสงครามกบัพม่าในปี ค.ศ. ๑๘๒๔  

ทางพม่าเองนั้นมีความเช่ือมัน่ว่าพวกตนคงจะไดรั้บชยัชนะไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็นกัในการท าการรบใน
คร้ังน้ี เม่ือไดท้ าการรบกนันั้นปรากฏวา่องักฤษไดรั้บชยัชนะแมว้า่กองทพัของพม่าจะมีจ านวนท่ีมากกวา่ถึง
สองต่อหน่ึงแต่อาวธุขององักฤษมีความทนัสมยักวา่มากแม่ทพัพม่าเสียชีวิตในสนามรบ  องักฤษสามรถยึดเมือง
ร่างกุง้ หวัเมืองมอญต่างๆท่ีอยู่ทางใตแ้ละมีอานาเขตติดทะเล เช่น ตะนาวศรี ทวาย และมะริด เม่ือกองทพั
องักฤษสามรถยึดไดเ้มืองแปรและเตรียมท่ีจะบุกเขา้โจมตีอมรปุระเมืองหลวงของพม่าจากสถานการณ์ดงักล่าว
ท าใหพ้ม่าหมดทางเลือกตอ้งยอมเจรจาสงบศึก 

องักฤษและพม่าไดล้งนามในสนธิสญัญาสงบศึก ยนัดาโบ ในวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๘๒๖พม่า
เสียดินแดนอาระกนั ทวาย มะริด ใหก้บัองักฤษพม่าจะตอ้งไม่เขา้มาแทรกแซงทางการเมืองในเขตอิทธิพลของ
องักฤษและจะตอ้งเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตข้ึนใหม่และพม่าจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการท าสงคราม เป็น
จ านวนเงินถึง  ๑  ลา้นปอนด ์พร้อมทั้งท าสญัญาการคา้กบัองักฤษใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราว24 

ผลจากการพ่ายแพส้งครามและการท าสนธิสญัญายนัดาโบซ่ึงเป็นสนธิสญัญาท่ีไม่เสมอภาคน้ีสร้าง
ความเปล่ียนแปลงใหก้บัประเทศพม่าเป็นอยา่งยิ่ง ผลจากสงครามคร้ังน้ีท าใหพ้ม่าเสียหนา้และศกัด์ิศรีของชาติ 
ความเขม้แขง็ทางการทหารของพม่าล่มสลายและไม่สามารถท่ีจะร้ือฟ้ืนกลบัมาไดอี้ก ก่อน ค.ศ. ๑๘๒๖
 พม่าเคยเป็นท่ีเกรงขามของประเทศเพ่ือนบา้นแต่สภาพดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไปหลงัจากการท า
สญัญาในคร้ังน้ี24 

  
       23.     หม่อง ทิน อ่อง   แต่ง   เพช็รี   สุมิตร   แปล,   ประวติัศาสตร์พม่า,   หนา้   133 
       24.     ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้   187 
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                  แมว้า่องักฤษและพม่าจะมีการเปิดความสมัพนัธ์ทางการทูตตามสนธิสัญญายนัดาโบองักฤษคิดวา่
การใชส้มัพนัธไมตรีทางการทูตจะช่วยใหค้วามขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนผอ่นคลายลงแต่ทางราชส านกัพม่ายงัคงถือตวั
วา่มีความสูงส่งและไม่ตอ้งการท่ีจะลดตวัลงไปท าการใดๆกบัผูส้ าเร็จราชการท่ีอินเดีย แมพ้ม่าจะพ่ายแพแ้ละ
รับรู้ถึงแสนยานุภาพทางการรบขององักฤษแต่พม่ากย็งัยึดติดอยูใ่นทศันคติแบบเก่าและค่านิยมแบบดั้งเดิม จาก
แนวความคิดแบบน้ีของพม่าแมอ้งักฤษพยายามจะใชก้ารทูตในการแกไ้ขปัญหากไ็ม่ไดท้ าอะไรใหดี้ข้ึน 

 โยเฉพาะอยา่งยิ่งท่าทีและการปฏิบติัตนของขา้ราชการพม่าท่ีมีต่อพอ้คา้และขา้ราชการองักฤษทาง
องักฤษกไ็ม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนันกัทูตท่ีทางองักฤษส่งไปประจ าในพม่าคือ จอห์น ครอฟอร์ด ท าตวั
เปรียบเสมือน ฮาริม ค๊อกซ์ คนท่ีสองท่ีดูถกูและเหยียดหยามคนพม่าอยา่งยิ่ง25 เม่ือเกิดการก่อกบฏข้ึนในพม่า
โดยมีเจา้ชายทราวดีเป็นผูน้ าในปี ค.ศ. ๑๘๓๒ ผูเ้ป็นพระอนุชาของพระเจา้บาญีดอ องักฤษมองเหตุการณ์ใน
คร้ังน้ีวา่เป็นโอกาสดีท่ีองักฤษจะเขา้แทรกแซงโดยการใหค้วามสนบัสนุนเจา้ชายทราวดีในการก่อกบฏแต่เม่ือ
เจา้ชายทราวดีข้ึนครองราชยพ์ระองคก์ลบักระท าส่ิงท่ีองักฤษเองกไ็ม่คาดคิด 
 พระองคไ์ดป้ฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสนธิสญัญายนัดาโบโดยอา้งวา่สนธิสญัญาท่ีท านั้นเป็น
ขอ้ตกลงในสมยัรัชกาลก่อนไม่มีขอ้ผกูมดัในรัชสมยัของพระองค ์ ความสมัพนัธ์ระหว่างพม่าและองักฤษ
เลวร้ายลงเร่ือยๆจนในท่ีสุดองักฤษไดถ้อนทูตออกจากพม่าจนหมดความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งองักฤษ
และพม่าจึงส้ินสุดลงโดยปริยายในปี ค.ศ. ๑๘๔๐ การท่ีทูตองักฤษท่ีผูส้ าเร็จราชการท่ีอินเดียส่งมาไดถ้อนตวั
ออกไปนั้นสร้างความพอพระทยัใหพ้ระเจา้ทราวดีเป็นอยา่งยิ่ง 
 พระองคถื์อวา่การท่ีมีทูตอยูใ่นเมืองหลวงถือเป็นความน่าอบัอายเพราะทูตเหล่าน้ีไม่ใช่ผูแ้ทนจาก
กษตัริยอ์งักฤษในปี ค.ศ. ๑๘๔๒ พระเจา้ทราวดีเกิดสติวิปลาสและสวรรคตลงในปี ค.ศ. ๑๘๔๖ กษตัริยข์อง
พม่าพระองคใ์หม่คือพระเจา้พุกามแมงมีนโยบายต่อตา้นองักฤษท าใหบ้รรดาขนุนางตอ้งการท่ีจะเอาใจและท า
ตามนโยบายของกษตัริยพ์ระองคใ์หม่ดว้ยการท าการกดข่ีบรรดาพ่อคา้องักฤษใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน26 เป็น
เหตุใหพ้่อคา้องักฤษเรียกร้องการคุม้ครองและควบคุมดินแดนทางตอนในของพม่าจากรัฐบาลองักฤษท่ีอินเดีย 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีขนุนางพม่าท่ีเป็นเจา้เมืองพะโคจบัเรือองักฤษจ านวนสองล าและท าการกกัขงักปัตนัเรือไว้
โดยกล่าวหาวา่เรือองักฤษไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมทางองักฤษตอบโตก้ารกระท าของพม่าโดยการเรียกร้อง
ค่าเสียหายแต่ทางพม่าไดป้ฏิเสธสงครามระหวา่งองักฤษและพม่าจึงเกิดข้ึนอีกคร้ัง 
 ในสงครามคร้ังท่ีสองน้ีไม่มีอะไรแปลกใหม่องักฤษไดรั้บชยัชนะในสงครามกบัพม่าอีกคร้ังการพ่าย
แพต่้อองักฤษแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวทางการทหารของพม่าเม่ือองักฤษไดผ้นวกพะโคเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ขององักฤษเช่นเดียวกบัอาระกนัและตะนาวศรีท่ีไดม้าในสงครามคร้ังก่อนท าใหพ้ม่าโดนตดัขาด  
    
       

 

      25.      หม่อง ทิน อ่อง   แต่ง   เพช็รี   สุมิตร   แปล,   ประวติัศาสตร์พม่า,   หนา้   137 

      26.      ศิวพร   ชยัประสิทธิกลุ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป,   หนา้   126 



 

 

 

9 

 

 

จากโลกภายนอกองักฤษไดเ้มืองท่ีติดชายทะเลไปจนหมดประเทศพม่ากลายเป็นดินแดนท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 
( Land Locked) อีกต่อไป   พม่ากลายเป็นประเทศท่ียึดติดกบัอยูก่บัขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาก
ข้ึนและไม่พยายามท่ีจะผกูไมตรีหรือสนใจโลกภายนอกเลยจนถึง ค.ศ. ๑๘๖๐ ขณะเดียวกนัองักฤษกไ็ดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยสนัติวิธีไดอ้งักฤษกพ็ร้อมท่ีจะใชก้ าลงั
ทหารเขา้บงัคบั27 

  ผลของสงครามไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในราชส านกัพม่าเม่ือบรรดาขนุนางไดท้ าการ
ถอดถอนพระเจา้พุกามแมงและสถาปนาพระราชอนุชาของพระองคคื์อเจา้ชาย     มินดงข้ึนเป็นกษตัริยท์รงพระ
นามวา่ พระเจา้มินดงมินในปี ค.ศ. ๑๘๕๒  
 พระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์รับรู้ถึงความอนัตรายของการต่อตา้นองักฤษเป็นอยา่งดีทรงเสริมสร้างให้
พม่าเขม้แขง็โดยการปรับปรุงประเทศในดา้นต่างๆและพยายามท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ทางการทูตข้ึนมาใหม่
พระองคท์รงตระหนกัดีวา่เสรีภาพของพม่าจะด ารงอยูไ่ดโ้ดยการหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัองักฤษแต่พระองค์
ทรงไดพ้ยายามถ่วงดุลอ านาจขององักฤษในพม่าดว้ยการดึงฝร่ังเศสใหเ้ขา้มามีบทบาทในพม่าดว้ยเช่นกนั28   

 อยา่งไรกดี็โครงการปฏิรูปประเทศของพระเจา้มินดงด าเนินไปอยา่งอยากล าบากเพราะพม่าตอ้ง
สูญเสียดินแดนทางตอนล่างไปจนหมดในสงครามทั้งสองคร้ังองักฤษไดม้าจ่ออยูท่ี่ประตูของพม่าและควบคุม
เมืองชายทะเลท่ีเป็นทางออกสู่นอกภายนอกของพม่าเอาไวด้ว้ยการปฏิรูปเป็นเพียงงานของกลุ่มคนหวักา้วหนา้
เพียงไม่ก่ีคนท่ีมีความเป็นห่วงเป็นใยชะตากรรมของประเทศอนัเน่ืองมาจากการขาดฐานสนบัสนุนจากทาง
สงัคมท่ีมีความกวา้งขวางพอท าใหก้ารปฏิรูปเป็นไปดว้ยความลม้เหลว29    หลงัจากท่ีพระเจา้มินดงสวรรคตลง
ในปี ค.ศ. ๑๘๗๘ พระเจา้ธีบอกษตัริยพ์ระองคใ์หม่ของพม่าไม่ไดมี้อ านาจท่ีแทจ้ริงอ านาจต่างๆตกอยู่ในมือ
ของพระมเหสีและขนุนางคนสนิท 

 ในสมยัน้ีเป็นสมยัท่ีพม่าตกอยูใ่นยคุของความหวาดกลวัเป็นสมยัของความทารุณโหดร้ายเป็นผลให้
พม่าอ่อนแอในปี ค.ศ. ๑๘๗๙ เกิดกบฏข้ึนทัว่ไปขา้ราชการองักฤษในอินเดียเสนอใหรั้ฐบาลองักฤษเขา้ท าการ
แทรกแซงแต่รัฐบาลองักฤษไม่เห็นดว้ย แต่การปกครองท่ีไม่เป็นธรรมและคดโกงของราชส านกัพม่าภายใต้
การน าของพระมเหสีและพรรคพวกสร้างความไม่พอใจใหก้บัพ่อคา้ชาวองักฤษเพราะการคา้ไดรั้บความ
กระทบกระเทือนจนพยายามท่ีจะบีบบงัคบัรัฐบาลองักฤษในอินเดียเขา้แทรกแซง30   ความขดัแยง้ของพม่า
และองักฤษถึงขั้นแตกหกั เม่ือทางพม่ากล่าวหาวา่บริษทับอมเบยเ์บอมาท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองวา่ไดท้ าการตดั
ไมส้กัเกินกวา่ท่ีไดท้ าการตกลงกนัไวแ้ละทางพม่าไดเ้รียกร้องค่าเสียหายแต่ทาง 
บริษทับอมเบยเ์บอมาไดป้ฏิเสธทางพม่าคิดวา่ฝร่ังเศสจะเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือแต่ตอ้งประสบกบัความ
ผิดหวงั 
  
      27.    ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้ 191 
      28.    เร่ืองเดียวกนั,   หนา้   193 
      29.    นินิเมียนต ์  แต่ง   ฉลอง   สุนทรวาณิชย ์  ผูแ้ปล,   พม่ากบัการต่อตา้นจกัรนิยมองักฤษ   ค.ศ. 1885-1895,   หนา้   8    
      30.     ทิพยอุ์บล   ดาบสุวรรณ,   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  2,   หนา้   199 
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สงครามคร้ังท่ีสามระหวา่งองักฤษและพม่าจึงเกิดข้ึนพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพใ้นสงครามเหมือนสองคร้ัง
ก่อนหนา้น้ีกษตัริยพ์ม่ายอมจ านนและโดนเนรเทศไปอยูอิ่นเดียองักฤษไดย้กเลิกสถาบนักษตัริยข์องพม่าและ
ประกาศรวมพม่าเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอินเดียในปี ค.ศ. ๑๘๘๕ 

หากจะสรุปถึงสาเหตุส าคญัในกรณีท่ีองักฤษเขา้ครอบครองพม่านั้นอาจกล่าวไดว้า่พม่ามีความโชค
ร้ายท่ีมีดินแดนติดกบัอินเดียขององักฤษเม่ือเกิดปัญหาตามแนวชายแดนท่ีอยากจะแกไ้ของักฤษเลยตดัปัญหา
ตามแนวชายแดนโดยการยึดดินแดนของพม่าและดว้ยท่ีพม่ามีอานาเขตติดต่อกบัประเทศจีนองักฤษจึงตอ้งการ
ท่ีจะใชพ้ม่าเป็นทางผา่นไปจีน นอกจากน้ีนโยบายของกษตัริยพ์ม่าท่ีมองไม่เห็นอนัตรายของชาติมหาอ านาจ
ตะวนัตกและตอบโตโ้ดยวิธีการท่ีกา้วร้าวและความวุน่วายภายในราชส านกัท่ีมีการชิงราชสมบติักนัอยู่
ตลอดเวลาท าใหเ้ป็นการง่ายท่ีองักฤษจะเขา้ท าการแทรกแซง ตลอดจนผลประโยชนท์างการคา้ท่ีองักฤษไดรั้บ
จากพม่าทั้งน้ีเพราะพม่าเตม็ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ แมว้า่พม่าจะพยามยามท าการปฏิรูปประเทศในสมยั
ของพระเจา้มินดงแต่กเ็ป็นเพียงแต่ความพยายามเท่านั้นแมอ้งักฤษจะไดพ้ม่าทางตอนล่างไวไ้ดห้มดแลว้แต่ดว้ย
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจในพม่าตอนบนกเ็ป็นส่ิงล่อตาล่อใจใหอ้งักฤษผนวกพม่าทั้งประเทศเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของอินเดียซ่ึงเป็นอาณานิคมท่ีองักฤษหวงแหนท่ีสุด                                                                                                                                                         
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