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การเข้ ายึดครองพม่ าของอังกฤษ
พินธกร นามดี

บทนา
หากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ประเทศพม่าต้องเสี ยเอกราชให้แก่องั กฤษนั้นก็มีความจาเป็ นที่จะต้องกล่าวถึงปั จจัย
สาเหตุที่องั กฤษและบรรดาประเทศมหาอานาจตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา ฝรั่งเศส รวมไปถึง อเมริ กา
ให้ความสนใจกับดินแดนแถบนี้ที่เรี ยกว่าเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้วา่ ดินแดนนี้มีความสาคัญอย่างไร ต่อบรรดาประเทศ
มหาอานาจตะวันตกเหล่านี้ จึงได้เกิดการแข่งขันกันของประเทศมหาอานาจตะวันตกในการเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
บริ เวณดินแดนแถบนี้

โดยเฉพาะในช่วง ศตวรรษที่ ๑๖ ดินแดนในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ และการเมือง อิทธิ พลของชาติตะวันตกเริ่ มเข้าสู่ดินแดนแถบนี้ ระยะแรกจากัดอยูใ่ นหมู่
เกาะและบริ เวณชายฝั่ง แต่ในปลายศตวรรษที่ ๑๗ ดินแดนเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ส่วนใหญ่ตกอยูใ่ ต้อิทธิ พล
ทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก และในศตวรรษที่ ๑๘ ชาติมหาอานาจตะวันตกขยายอิทธิ พลเข้าครอบครอง
ดินแดนเกือบทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 1 ไว้ได้เป็ นผลสาเร็ จ
มูลเหตุจูงใจที่ทาให้ าาติมหาอานาจตวัันตกเข้ ามาในเอเาียตวัันออกเีียงใต้ รรุ ไดด้ ดังนี้
๑ . การค้ า เนื่องจากความต้องการแสวงหาผลประโยชน์และความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ดินแดนในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่ องเทศ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อชาวยุโรป 2 เครื่ องเทศเป็ น
วัตถุดิบสาคัญในการนามาใช้ถนอมอาหารของชาวยุโรป แต่การค้าเครื่ องเทศในช่วงเวลานั้นตกอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของของพวกพ่อค้าอาหรับในเอเชียไมเนอร์ และบริ เวณอ่าวเปอร์เชียแต่เมื่อมาเกิดสงครามศาสนาหรื อ
สงครามครู เสดทาให้การค้าระหว่างชาวอาหรับกับชาวยุโรปต้องเป็ นอันหยุดชะงักลง เป็ นผลให้พ่อค้าชาว
ยุโรปไม่สามารถซื้ อสิ นค้าจากเอเชียโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับซึ่ งเสมือนเป็ นพ่อค้าคนกลางที่ทาการคุมเส้นทาง
การค้าทางบกเหมือนแต่ก่อนได้อีกต่อไป ทาให้พวกพ่อค้าชาวยุโรปต้องหันมาทาการค้าโดยตรงการที่พ่อค้า
ชาวยุโรปไม่สามารถซื้ อสิ นค้าผ่านทางพ่อค้าอาหรับจึงเป็ นการผลักดันให้พ่อค้าชาวยุโรปต้องแสวงหาเส้นทาง
การค้าเส้นใหม่ที่ไม่ตอ้ งผ่านดินแดนภายใต้อิทธิ พลของพ่อค้าชาวอาหรับ จนนาไปสู่ยคุ แห่งการค้นพบ ( Age
of Discovery )
การที่โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกาก็เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมศูนย์กลางการค้าเครื่ องเทศที่
สาคัญในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สเปนยึดครองมะนิลาก็เพื่อจุดประสงค์ในการใช้เป็ นที่มนั่ เพื่อการสารวจหมู่
เกาะเครื่ องเทศ และอังกฤษเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้กด็ ว้ ยจุดประสงค์เดียวกันนัน่ ก็คือการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3
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๒. การไฏิัตั อิ ตุ ราหกรรม ( Industrial Revolution) ซึ่ งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของ
การทาอุตสาหกรรมหรื อการทาหัตถกรรมซึ่ งเป็ นแบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัวจากการประกอบการด้วย
มือมาเป็ นเครื่ องจักร4 การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๖๐–
๑๘๓๐ หลังจากนั้นได้ขยายเข้าไปในภาคพื้นทวีปยุโรปเช่น ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม และได้ขยายข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศในทวีปเอเยในเวลาต่อมา5 การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ในทวีปยุโรปทาให้บรรดาประเทศเหล่านี้จาเป็ นต้องหาแหล่งวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้าเพิ่มซึ่ งใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั วัตถุดิบเช่น ดีบุก ตะกัว่ บอกไซน์ และยางพารามีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมยังช่วยเร่ งการผลิตให้เพิ่มขึ้นทาให้บรรดาประเทศในยุโรป
จาเป็ นต้องหาตลาดในการระบายสิ นค้าและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี นับว่าเป็ นตลาดการค้าที่ดีมาก
และดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั ต้องการสิ นค้าจากยุโรปอยูม่ าก6 แต่ดว้ ยนโยบายของบรรดาผูน้ าใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการที่จะทาการเปิ ดประเทศทาการค้าขายกับบรรดาประเทศ
ตะวันตกเพราะประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั คงมีความปราถนาที่จะดาเนิ นชีวิตตามสังคมในรู ป
แบบเดิมอยู่ จากนโยบายดังกล่าวทาให้ชาติตะวันตกต้องประสบปัญหาอย่างยิ่งในการพยายามที่จะเข้ามาทา
การค้าและการทาขยายตลาดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จนต้องทาการเข้ายึดครองบรรดาประเทศ
เหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
๓. คัามต้ องการเผยแพร่ อุดมการณ์ ทางการเมืองแลวศารนา ชาวยุโรปถือว่าเป็ นพันธะของคนผิวขาว
(White man’s burden) ที่จะเป็ นผูน้ าความเจริ ญมาสู่ชนพื้นเมือง7 ชาวยุโรปเชื่อว่าหลักความคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในรู ปแบบตะวันตกนั้นมีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นระบบแบบแผนมากกว่า
หลักความคิดของคนพื้นเมืองในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีพ้ืนฐานทางความคิดตามแบบอินเดียและ
จีนที่ลา้ หลัง ชาวตะวันตกมองว่าหลักความคิดของพวกตนเป็ นหลักการที่ดีที่จะนามาซึ่ งความเจริ ญมาสู่
ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
นอกจากนี้ชาวยุโรปยังต้องการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ควบคู่ไปกับการทาการค้าโดยการส่ งพวก
มิชชันนารี เข้ามาทาการเผยแพร่ ศาสนาแต่กไ็ ด้ถกู ชาวพื้นเมืองทาการต่อต้านและทาการขับไล่เนื่องจากชาว
พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ส่วนใหญ่มีศาสนาที่นบั ถืออยูแ่ ล้วเช่น ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม การ
ที่พวกมิชชันนารี ได้เข้ามาทาการเผยแพร่ ศาสนาศริ สต์และเกิดปะทะกับชาวพื้นเมืองนั้นได้ร้องขอให้รัฐบาล
ของตนเข้ามาให้ความคุม้ ครอง8
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ลักษณวทางรังคมแลวเศรษฐกิจของพม่ าก่ อนการเข้ ามาของอังกฤษแบบรังเขไ ตั้งแต่ในสมัยอาณาจักร

พุกามจนถึงราชวงศ์คองบองการปกครองของพม่าเป็ นระบบเทวราชากษัตริ ยม์ ีฐานะสูงส่ งเป็ นเทวราชทาการ
ปกครองประเทศโดยอานาจสิ ทธิ ขาดในทางทฤษฎีตามอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย
ศาสนาพุธเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนพม่า พระสงฆ์เป็ นได้รับการเคารพบูชาสูงสุ ดจาก
ประชาชน ประชาชนส่ วนใหญ่ในประเทศเป็ นเกษตรกรพืชที่ปลูกมี ข้าว ผักต่างๆ และเผือก มัน ฝ้ าย
สิ นค้าที่มีความสาคัญคือ ข้าว ไม้สกั ฝ้ าย ทับทิม ทองคา และเงิน9
เศรษฐกิจของพม่าอยู่ตอนในของประเทศเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งมีเศรษฐกิจที่สาคัญคือการปลูกข้าวใน
บริ เวณที่ราบลุ่มและการการปลูกไม้สักบริ เวณภูเขา พม่ามีเมืองท่าที่สาคัญๆใช้ติดต่อทาการค้าอยูท่ างตอนใต้
ของประเทศ คือ ตะนาวศรี พะโค และมะริ ด ซึ่ งเป็ นหัวเมืองมอญ
พม่าประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็ นอย่างยิ่ง พม่าประกอบไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ เช่น
พม่า มอญ ชาน ยะไข่ กระเหรี่ ยง คะฉิ่ นและแต่ละเชื้อชาติกถ็ ือว่าตนเป็ นเชื้อชาติที่มีความเก่าแก่มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นของตนเองตลอดจนเป็ นเป็ นเจ้าของดินแดนในภูมิภาคแบบนี้
โดยเฉพาะพม่านั้นมักจะถือตนว่ามีภาระหน้าที่ในการที่จะรวบรวมชนชาติต่างๆในดินแดนนี้เข้าด้วยกัน10 ซึ่ ง
มักจะเจอการรต่อต้านจากบรรดาชนชาติต่างๆที่ตอ้ งการจะปกครองตนเองอยูเ่ ป็ นประจารวมถึงความขัดแยังที่
เกิดขึ้นภายในราชสานักของพม่าเองทาให้เป็ นการง่ายที่ชาติมหาอานาจตะวันตกจะเข้าทาการแทรกแซงทาง
การเมือง
ราเหตุทอี่ งั กฤษให้ คัามรนใจพม่า หลังจากที่องั กฤษเข้าครอบครองอินเดียอันเป็ นเสมือนเพชรเม็ดที่
สุ กใสที่สุดบนมงกุฎจักรพรรดิองั กฤษอินเดียได้กลายเป็ นแหล่งป้ อนทรัพยากรมนุษย์และวัตถุดิบให้แก่องั กฤษ
เพื่อการขยายอานาจไปยังส่ วนต่างๆของทวีปเอเชีย11 อังกฤษเริ่ มให้ความสนใจพม่าเพราะอังกฤษต้องเฝ้ า
ระวังผลประโยชน์ของตนในแคว้นเบงกอลที่มีเขตแดนติดกันกับพม่าโดยอังกฤษมองว่าการเมืองภายในของ
พม่าที่มกั จะเกิดสงครามระหว่างเชื้อชาติน้ นั จะส่ งผลกระทบกระเทือนต่อการค้าของอังกฤษในบริ เวณที่มี
ชายแดนติดต่อกัน
นอกจากนี้ องั กฤษยังต้องคอยระวังรัสเซี ยที่ขยายอิทธิ พลลงมาสู่ตะวันออกกลางผ่านอัฟกานิสถานและ
ฝรั่งเศสที่ได้สถาปนาอานาจอยู่ในอินโดจีนและเพยายามที่จะเข้ามามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพม่าเมื่อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ค.ศ. ๑๘๘๕ ฝรั่งเศสและพม่าได้มีการลงนามในสัญญาทางการค้าทาให้องั กฤษเริ่ มมี
ความหวาดระแวงว่าหากฝรั่งเศสสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุนในพม่าได้กจ็ ะคุกคาม
ผลประโยชน์ของอังกฤษในอินเดียได้เช่นกันรัฐบาลอังกฤษในอินเดียจึงได้ตดั สิ นใจแสวงหาทางสถาปนา
อานาจทางการเมืองเหนื อพม่า12
9. ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 179
10. ศิวพร ชัยประสิ ทธิกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป, หน้า 123
11. นินิเมียนต์ แต่ง ฉลอง สุนทรวาณิ ชย์ ผูแ้ ปล, พม่ากับการต่อต้านจักรนิ ยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895, หน้า 5
12. เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6
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คัามขัดแย้ งรวหั่ างอังกฤษแลวพม่ า นั้นมีสาเหตุสาคัญมาจากเรื่ องเขตแดนในปี ค.ศ. ๑๗๘๔ พระ
เจ้าโพเทาพญาของพม่าได้ทาการผนวกแคว้นอาระกันเข้ากับพม่ามีผลให้พรมแดนของพม่ามีอานาเขตติดกันกับ
แคว้นเบงกอลของอังกฤษ
พม่าเมื่อปกครองยะไข่แล้วได้ทาการปกครองอย่าง กดขี่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ราษฎรเป็ นอย่าง
มากพม่าได้ทิ้งกองทัพประจาการอยูใ่ นยะไข่ดว้ ยเกรงว่าจะเกิดกบฏ แม้จะมีกองทัพของพม่าประจาการอยูใ่ นยะ
ไข่แต่ความยากจนทาให้ในปี ค.ศ. ๑๗๙๔ พวกยะไข่หมดความเกรงกลัวพม่าและก่อกบฏขึ้น13 แม้พม่าจะ
สามารถทาการปราบปรามกบฏลงได้แต่กม็ ีพวกกบฏจานวนหนึ่งหนีขา้ ไปในเขตจิตตะกองอันเป็ นเขตอิทธิ พล
ของอังกฤษอยูเ่ ป็ นประจาทัพของพม่าก็มกั ที่จะยกตามพวกกบฏเหล่านี้เข้าไปจนเป็ นเหตุให้มีการปะทะกับ
ทหารของอังกฤษกองทัพของอังกฤษได้ยื่นคาขาดให้พม่าถอยตามหลักกฎหมายนานาชาติยโุ รปอังกฤษมองว่า
การกระทาดังกล่าวของพม่าถือเป็ นการบุกรุ ก แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้เกิดการปะทะกันด้วยกาลังทหารเมื่อ
พม่ายอมถอยและอังกฤษยอมส่ งพวกกบฏให้กบั พม่า14
การที่พรมแดนระหว่างอังกฤษและพม่ามักจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบแบบนี้อยูเ่ ป็ นประจาได้สร้างความไม่สบาย
ใจให้กบั อังกฤษเป็ นอย่างยิ่ง อังกฤษได้พยายามหาหนทางที่จะยุติปัญหาความยุง่ ยากจึงได้มีการส่ ง ไมเคิล
ซิ มส์ เป็ นทูตไปยังพม่าเพื่อเจรจาเรื่ องความขัดแย้งเกี่ยวกับพรมแดนและการค้ากับพม่าโดยมีใจความสาคัญคือ
ให้ชกั ชวนกษัตริ ยพ์ ม่าให้ปิดเมืองท่ามิให้ฝรั่งเศสมาค้าขาย
ให้ทาสัญญาค้าขาย และ
ให้ไปอธิ บายฐานะของอังกฤษและลดความรังเกียจที่กษัตริ ยพ์ ึงมีต่ออังกฤษใน เรื่ องพรมแดน
แม้การเจรจาระหว่างอังกฤษและพม่าจะไม่ราบรื่ นนักด้วยประเพณี ต่างๆของทางราชสา
นักของพม่าที่มีความเข้มงวดและความระแวงสงสัยของกษัตริ ยใ์ นการที่องั กฤษส่ งทูตเข้ามาเจรจาแม้การเจรจา
จะไม่ประสบความสาเร็ จ ในเรื่ องของการปิ ดเมืองท่าไม่ให้ฝรั่งเศสเข้ามาทาการค้าแต่ได้มีการยินยอมให้
อังกฤษมาทาการตั้งสถานี การค้าที่ร่างกุง้ ได้แต่ทางอังกฤษจะต้องส่ งพวกยะไข่ที่ล้ ีภยั ไปยังจิตตะกองของ
อังกฤษให้กบั พม่าซึ่ งทางอังกฤษก็ยินยอมตกลงในเรื่ องนี้ 15
อังกฤษได้ส่ง ฮิรัม ค๊อกซ์ ไปเป็ นผูด้ ูแลสถานีการค้าในเมืองร่ างกุง้ แต่การเดินทางมาพม่าของ ค๊
อกซ์ ได้ก่อให้เกิดความตึงเครี ยดขึ้นโดย หม่อง ทิน อ่อง ได้เขียนบรรยายถึงบุคคลผูน้ ้ ีวา่ “ปิ ดตาตนเองในส่ วน
ดีของคนพม่าและขยายส่ วนเลวให้เด่นชัดขึ้น” เขาประพฤติตนอย่างอวดดีและมักอวดอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของ
รัฐบาลอังกฤษในอินเดีย ตลอดจนอิทธิ พลของเขาที่มีต่อรัฐบาลอังกฤษอยูเ่ นื องๆ16 จนสร้างความไม่พอใจ
ให้กบั ราชสานักของพม่าเป็ นอย่างยิ่ง ได้มีการออกคาสัง่ ให้มีการจับกุม
13.
14.
15.
16.

หม่อง ทิน อ่อง แต่ง เพ็ชรี สุมิตร แปล, ประวัติศาสตร์ พม่า, หน้า 127
ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 180
ศิวพร ชัยประสิ ทธิกลุ , ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป, หน้า 124
หม่อง ทิน อ่อง แต่ง เพ็ชรี สุมิตร แปล, ประวัติศาสตร์ พม่า, หน้า 128
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ค๊อกซ์ จากกษัตริ ยพ์ ม่าสร้างความตระหนกให้กบั ตัวเขาเป็ นอย่างยิ่ง ค๊อกซ์ ได้เรี ยกร้องให้รัฐอังกฤษให้ความ
คุม้ ครองโดยการส่ งเรื อรบเข้าในร่ างกุง้ แต่ เซอร์ จอห์น ชอร์ ผูส้ าเร็ จราชการอินเดียไม่ได้ทาตามการ
เรี ยกร้องของ ค๊อกซ์ เพียงแต่ออกคาสัง่ เรี ยก ค๊อกซ์ กลับเท่านั้นแต่เมื่อ ค๊อกซ์ เดินทางกลับถึง แคว้น เบงกอล
ในปี ค.ศ. ๑๗๙๘ ได้มีการเสนอความเห็นต่อผูส้ าเร็ จราชการอินเดียคนใหม่คือ ลอร์ด เวลเลสลี่ ถึงความ
ความก้าวร้าวของพม่าบริ เวณชายแดนแคว้นอาระกัน และความพยายามรุ กรานแคว้นอัสสัมของกษัตริ ยพ์ ม่า
ลอร์ด เวลเลสลี่ เชื่อตามคาบอกเล่าของ ค๊อกซ์ แต่เนื่องด้วยอังกฤษยังติดพันการรบในสงครามไม
เซอร์ และการแข่งขันในการขยายอิทธิ พลกับฝรั่งเศสในอินเดีย17 จึงไม่สามารถดาเนินการในเรื่ องนี้ได้แต่ใน
ปี เดียวกันเกิดเหตุการณ์ที่พวกยะไข่ก่อกบฏเมื่อพม่าทาการปราบปรามก็ได้มีการหนีเข้าไปในจิตตะกองเหมือน
เมื่อครั้งก่อนหน้านี้อีกพม่าได้ทาการเรี ยกร้องให้องั กฤษทาการ กดดันกบฏเหล่านี้ให้ออกจากจิตตะกองแต่ทาง
ผูส้ าเร็ จราชการของอังกฤษในอินเดียได้ปฏิเสธโดยอ้างที่จะศึกษาเหตุการณ์ให้ละเอียดเสี ยก่อนแต่ในขณะที่
อังกฤษยังไม่ได้ตดั สิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในเรื่ องนี้ กไ็ ด้เกิดเหตุการณ์ที่พวกยะไข่ก่อกบฏขึ้นอีกครั้งในปี
ค.ศ. ๑๘๐๒ พม่าเรี ยกร้องให้องั กฤษส่ งตัวผูห้ ลบหนี้เหมือนอย่างทุกครั้ง พร้อมกับยื่นคาขู่วา่ จะยกทัพเข้าจิต
ตะกองหากอังกฤษไม่ทาตามคาเรี ยกร้องทาให้องั กฤษต้องทาการเตรี ยมพร้อมบริ เวณชายแดนพร้อมกับส่ ง ไม
เคิล ซิ มส์ เดินทางไปเจรจากับพม่าอีกครั้งการเดินทางมาเจรจาในครั้งนี้ไม่ได้รับการต้อนรับที่เป็ นมิตรนักแต่
ด้วยความอดทนของ ซิ มส์ ที่รอจนทางราชสานักพม่าพร้อมที่จะทาการเจรจา
โดยทางราชสานักพม่ายืนยันว่าการกระทาของพวกข้าราชการพม่าที่แคว้นอาระกันเป็ นการกระทา
โดยที่ราชสานักของพม่าไม่ได้รับรู ้ดว้ ยและราชสานักพม่าจะไม่บีบบังคับอังกฤษเกี่ยวกับการส่ งมอบตัวผู ้
หลบหนี เพียงแต่จะขอให้องั กฤษมอบตัวผูก้ ระทาผิดต่อเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองที่จิตตะกองนอกจากนี้ กษัตริ ยพ์ ม่า
ยังได้มีพระบรมราชานุญาติให้จดั ตั้งสานักตัวแทนของอังกฤษขึ้นในพม่าที่เมืองร่ างกุง้ โดยสานักตัวแทนนี้จะมี
หน้าที่เจรจาและติดต่อเรื่ องต่างๆกับทางราชสานักพม่าในปี โดยสานักงานตัวแทนนี้จดั ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๐๓
18

แต่การจัดตั้งสานักงานตัวแทนดังกล่าวดูจะไม่ได้ผลนักเพราะทางพม่ามองว่าสานักตัวแทนของ
อังกฤษที่ทาการจัดตั้งขึ้นมานั้นมีฐานะที่ต่าต้อยและไม่ค่คู วรที่ราชสานักอันสูงส่ งอย่างพม่าจะลดตัวลงมาทา
การเจรจาด้วยเพราะมองว่าสานักตัวแทนนั้นเป็ นการจัดตั้งโดยผูส้ าเร็ จราชการที่อินเดียไม่ได้จดั ตั้งโดยกษัตริ ย ์
ของอังกฤษ
นอกจากนี้ หวั หน้าคณะทูตคือ จอห์น แคนนิ่ ง ที่องั กฤษส่ งไปประจายังสานักตัวแทนของอังกฤษที่ร่าง
กุง้ นั้นไม่รู้วิธีการทูตและขนบธรรมเนียมประเพณี พ้ืนเมืองของพม่าสุ ดท้ายเขาจึงตัดสิ นใจเดินทางกลับไปยัง
กัลกัตตา19
17. ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 181
18. เรื่ องเดียวกัน, หน้า 182
19. หม่อง ทิน อ่อง แต่ง เพ็ชรี สุ มิตร แปล, ประวัติศาสตร์ พม่า, หน้า 130
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ในปี ค.ศ. ๑๘๑๑ เกิดการกบฏขึ้นอีกครั้งในแคว้นอาระกัน โดยมีผนู ้ าการกบฏของพวกยะไข่ในครั้งนี้
คือ ชิน เบียน ทีล้ ีภยั อยูใ่ นจิตตะกองได้รวบรวมพรรคพวกที่ล้ ีภยั อยูใ่ นจิตตะกองได้ยกทัพข้ามเขตแดนบุกเข้า
แคว้นอาระกันสามารถยึดเมือง มโรหุ่ง ที่เป็ นเมืองสาคัญของแคว้นอาระกันไว้ได้โดยทาการเสนอที่จะให้
แคว้นอาระกันอยูภ่ ายใต้การอารักขาของอังกฤษหากอังกฤษให้ความช่วยเหลือและรับรองอานาจของพวกยะไข่
ที่มีต่อแคว้นอาระกัน20
แต่ทางอังกฤษรู ้ดีวา่ หากอังกฤษทาตามข้อเรี ยกร้องของพวกยะไข่ยอ่ มสร้างความไม่พอใจให้กบั พม่า
และอาจต้องทาสงครามกับพม่าในท้ายที่สุดอังกฤษจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอของ ชิน เมียน และได้ทาการส่ ง
จอห์น แคนนิ่ง เป็ นทูตเดินทางไปยังพม่าเพื่อชี้แจ้งให้กษัตริ ยพ์ ม่าทราบถึงนโยบายของอังกฤษในเรื่ องการกบฏ
ของพวกยะไข่ ว่าอังกฤษนั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ นกับการก่อกบฏและ
อังกฤษได้ย้าถึงความเป็ นกลางในเรื่ องความขัดยังระหว่างพม่าและยะไข่แต่ในเรื่ องนี้ หม่อง ทิน อ่อง ได้ให้
ความเห็นไว้วา่ ข้าราชการบางส่ วนของอังกฤษได้ทาการสนับสนุนการก่อกบฏในครั้งนี้และแสร้งทาเป็ นไม่รู้ไม่
เห็นการตระเตรี ยมการกบฏที่เริ่ มก่อตัวในเขตแดนอังกฤษของ ชิน เมียน
ความสัมพันธ์ของอังกฤษและพม่าเริ่ มเลวร้ายลงเรื่ อยๆ เพราะในขณะที่ทาการเจรจากันอยู่น้ นั ทัพ
พม่าที่ต้ งั มัน่ อยูใ่ นแคว้นอาระกันสามารถทาการตีกองทัพของพวกกบฏให้แตกพ่ายไปได้ ชิน เมียน ได้หลบหนี
เข้าไปในเขตแดนของอังกฤษอีกครั้งแต่ทางอังกฤษกลับไม่สามารถจับตัว ชิน เมียน ได้สร้างความไม่พอใจ
ให้กบั พม่าเป็ นอย่างยิ่งพม่ามองว่าอังกฤษไม่ได้มีความจริ งใจที่จะช่วยเหลือพม่าในการจับตัว ชิน เมียน ทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและพม่าตรึ งเครี ยดและสุ ดท้ายความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศได้
ล่มสลายลงในปี ค.ศ. ๑๘๑๒
จากเหตุการณ์ที่องั กฤษไม่สามารถจับตัว ชิน เมียน ไว้ได้น้ นั ทาให้ราชสานักพม่าหมดความเชื่อถือใน
ความสามารถและมองว่าอังกฤษไม่มีความเข้มแข็งทางการทหารมากนัก ทาให้กษัตริ ยพ์ ม่ามี นโยบายที่จะขยาย
อิทธิ พลของตนเข้าไปใน มณี ปุระและอัสสัม อันเป็ นเขตอิทธิ พลของอังกฤษโดยพยายามเข้าแทรกแซงทาง
การเมือง21
การที่พม่าได้ทาการเข้าแทรกแซงทางการเมืองใน มณี ปุระและอัสสัมทาให้เกิดความจลาจลวุ่นวาย
และการกบฏขึ้นการที่พม่าเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองทาให้ชายแดนที่เป็ นเขตติดต่อกันระหว่างอังกฤษและ
พม่าเกิดความวุน่ วายขึ้น ทาให้มีผลู ้ ้ ีภยั เข้าไปในเขตแดนอังกฤษมากขึ้นทุกที พม่ามองดูการกระทาดังกล่าวของ
อังกฤษด้วยความแคลงใจเช่นกัน จะเห็นได้วา่ ทั้งพม่าและอังกฤษต่างก็เริ่ มมีความสงสัยและคลางแคลงใจใน
พฤติกรรมของกันและกันมากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อพระเจ้าโพเทาพญาได้สวรรคตลงใน ค.ศ. ๑๘๑๙ กษัตริ ยอ์ งค์
ใหม่ของพม่าคือพระเจ้า บาญีดอได้ข้ ึนครองราชย์พระองค์เป็ นผูม้ ีความสามารถและมีความทะเยอทะยาน
พระองค์มีนโยบายที่จะขยายอานาจเข้าไปในแคว้นเบงกอลเพื่อทาการแข่งขันกับอังกฤษ22
20. ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 182
21. เรื่ องเดียวกัน, หน้า 183
22. เรื่ องเดียวกัน, หน้า 184
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รงครามรวหั่ างอังกฤษแลวพม่ า หลังจากที่กษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ของพม่าขึ้นครองราชย์ได้ทาพิธีพระ
บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี แต่ปรากฏว่าเจ้าผูค้ รองแคว้นมณี ปุระไม่ได้เดินทางมาร่ วมในพระราช
พิธีในครั้งนี้ดว้ ยพร้อมไม่ยอมส่ งเครื่ องบรรณาการไปถวายตามที่เมืองประเทศราชพึงจะปฏิบตั ิการกระทา
ดังกล่าวของเมืองมณี ปุระสร้างความไม่พอพระทัยให้กบั กษัตริ ยพ์ ม่าพระองค์ใหม่เป็ นอย่างยิ่ง
พระเจ้า
บาญีดอทรงมองว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการประกาศตัวเป็ นเอกราชของเมืองมณี ปุระ
พระเจ้าบาญีดอ ทรงดาริ วา่ ควรจะแสดงพระราชอานาจให้ปรากฏ ก่อนที่องั กฤษจะได้เข้ามาทาการ
แทรกแซงความคิดดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจากบรรดาแม่ทพั นายกองของพระองค์ดงั นั้นพระองค์จึงได้
ส่ งกองทัพไปทาการปราบปรามเมืองมณี ปุระ23 ความวุน่ วายในเมืองมณี ปุระได้ขยายาตัวเข้าไปในแคว้น คชา
และ เจนเตีย ที่เป็ นแคว้นเล็กๆแต่องั กฤษมองว่าแคว้นทั้งสองนั้นเปรี ยบเสมือนแคว้นกันชนระหว่างอาระกัน
ของพม่ากับเบงกอลของอังกฤษ เพื่อปิ ดกั้นความวุ่นวายตามแนวชายแดนที่อาจจะขยายตัวเข้ามาในแคว้นเบ
งกอลอังกฤษได้ดาเนิ นการประกาศให้แคว้นทั้งสองเป็ นรัฐในอารักขาของอังกฤษในปี ค.ศ. ๑๘๒๓ แต่การ
ประกาศดังกล่าวไม่เป็ นที่สนใจของพม่าๆปฏิบตั ิตนโดยปราศจากความเกรงกลัวต่ออังกฤษและพร้อมที่จะทา
สงครามกับอังกฤษอีกด้วยด้วยเหตุความวุน่ วายตามชายแดนที่มีมาตลอดและความก้าวร้าวของพม่าทาให้
อังกฤษเองก็ได้หมดความทดทนแล้วเช่นกันอังกฤษได้ประกาศสงครามกับพม่าในปี ค.ศ. ๑๘๒๔
ทางพม่าเองนั้นมีความเชื่อมัน่ ว่าพวกตนคงจะได้รับชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักในการทาการรบใน
ครั้งนี้ เมื่อได้ทาการรบกันนั้นปรากฏว่าอังกฤษได้รับชัยชนะแม้วา่ กองทัพของพม่าจะมีจานวนที่มากกว่าถึง
สองต่อหนึ่งแต่อาวุธของอังกฤษมีความทันสมัยกว่ามากแม่ทพั พม่าเสี ยชีวิตในสนามรบ อังกฤษสามรถยึดเมือง
ร่ างกุง้ หัวเมืองมอญต่างๆที่อยู่ทางใต้และมีอานาเขตติดทะเล เช่น ตะนาวศรี ทวาย และมะริ ด เมื่อกองทัพ
อังกฤษสามรถยึดได้เมืองแปรและเตรี ยมที่จะบุกเข้าโจมตีอมรปุระเมืองหลวงของพม่าจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ทาให้พม่าหมดทางเลือกต้องยอมเจรจาสงบศึก
อังกฤษและพม่าได้ลงนามในสนธิ สญ
ั ญาสงบศึก ยันดาโบ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๒๖พม่า
เสี ยดินแดนอาระกัน ทวาย มะริ ด ให้กบั อังกฤษพม่าจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในเขตอิทธิ พลของ
อังกฤษและจะต้องเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่และพม่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยจากการทาสงคราม เป็ น
จานวนเงินถึง ๑ ล้านปอนด์ พร้อมทั้งทาสัญญาการค้ากับอังกฤษให้เป็ นเรื่ องเป็ นราว24
ผลจากการพ่ายแพ้สงครามและการทาสนธิ สญ
ั ญายันดาโบซึ่ งเป็ นสนธิ สญ
ั ญาที่ไม่เสมอภาคนี้ สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กบั ประเทศพม่าเป็ นอย่างยิ่ง ผลจากสงครามครั้งนี้ทาให้พม่าเสี ยหน้าและศักดิ์ศรี ของชาติ
ความเข้มแข็งทางการทหารของพม่าล่มสลายและไม่สามารถที่จะรื้ อฟื้ นกลับมาได้อีก ก่อน ค.ศ. ๑๘๒๖
พม่าเคยเป็ นที่เกรงขามของประเทศเพื่อนบ้านแต่สภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการทา
สัญญาในครั้งนี้ 24
23. หม่อง ทิน อ่อง แต่ง เพ็ชรี สุ มิตร แปล, ประวัติศาสตร์ พม่า, หน้า 133
24. ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 187
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แม้วา่ อังกฤษและพม่าจะมีการเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตตามสนธิ สัญญายันดาโบอังกฤษคิดว่า
การใช้สมั พันธไมตรี ทางการทูตจะช่วยให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่อนคลายลงแต่ทางราชสานักพม่ายังคงถือตัว
ว่ามีความสูงส่ งและไม่ตอ้ งการที่จะลดตัวลงไปทาการใดๆกับผูส้ าเร็ จราชการที่อินเดีย แม้พม่าจะพ่ายแพ้และ
รับรู ้ถึงแสนยานุภาพทางการรบของอังกฤษแต่พม่าก็ยงั ยึดติดอยูใ่ นทัศนคติแบบเก่าและค่านิ ยมแบบดั้งเดิม จาก
แนวความคิดแบบนี้ของพม่าแม้องั กฤษพยายามจะใช้การทูตในการแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้ทาอะไรให้ดีข้ ึน
โยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีและการปฏิบตั ิตนของข้าราชการพม่าที่มีต่อพ้อค้าและข้าราชการอังกฤษทาง
อังกฤษก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนักทูตที่ทางอังกฤษส่ งไปประจาในพม่าคือ จอห์น ครอฟอร์ด ทาตัว
เปรี ยบเสมือน ฮาริ ม ค๊อกซ์ คนที่สองที่ดูถกู และเหยียดหยามคนพม่าอย่างยิ่ง25 เมื่อเกิดการก่อกบฏขึ้นในพม่า
โดยมีเจ้าชายทราวดีเป็ นผูน้ าในปี ค.ศ. ๑๘๓๒ ผูเ้ ป็ นพระอนุชาของพระเจ้าบาญีดอ อังกฤษมองเหตุการณ์ใน
ครั้งนี้วา่ เป็ นโอกาสดีที่องั กฤษจะเข้าแทรกแซงโดยการให้ความสนับสนุนเจ้าชายทราวดีในการก่อกบฏแต่เมื่อ
เจ้าชายทราวดีข้ ึนครองราชย์พระองค์กลับกระทาสิ่ งที่องั กฤษเองก็ไม่คาดคิด
พระองค์ได้ปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสนธิ สญ
ั ญายันดาโบโดยอ้างว่าสนธิ สญ
ั ญาที่ทานั้นเป็ น
ข้อตกลงในสมัยรัชกาลก่อนไม่มีขอ้ ผูกมัดในรัชสมัยของพระองค์
ความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและอังกฤษ
เลวร้ายลงเรื่ อยๆจนในที่สุดอังกฤษได้ถอนทูตออกจากพม่าจนหมดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอังกฤษ
และพม่าจึงสิ้ นสุ ดลงโดยปริ ยายในปี ค.ศ. ๑๘๔๐ การที่ทูตอังกฤษที่ผสู ้ าเร็ จราชการที่อินเดียส่ งมาได้ถอนตัว
ออกไปนั้นสร้างความพอพระทัยให้พระเจ้าทราวดีเป็ นอย่างยิ่ง
พระองค์ถือว่าการที่มีทูตอยูใ่ นเมืองหลวงถือเป็ นความน่าอับอายเพราะทูตเหล่านี้ไม่ใช่ผแู ้ ทนจาก
กษัตริ ยอ์ งั กฤษในปี ค.ศ. ๑๘๔๒ พระเจ้าทราวดีเกิดสติวิปลาสและสวรรคตลงในปี ค.ศ. ๑๘๔๖ กษัตริ ยข์ อง
พม่าพระองค์ใหม่คือพระเจ้าพุกามแมงมีนโยบายต่อต้านอังกฤษทาให้บรรดาขุนนางต้องการที่จะเอาใจและทา
ตามนโยบายของกษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ดว้ ยการทาการกดขี่บรรดาพ่อค้าอังกฤษให้ได้รับความเดือดร้อน26 เป็ น
เหตุให้พ่อค้าอังกฤษเรี ยกร้องการคุม้ ครองและควบคุมดินแดนทางตอนในของพม่าจากรัฐบาลอังกฤษที่อินเดีย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ขนุ นางพม่าที่เป็ นเจ้าเมืองพะโคจับเรื ออังกฤษจานวนสองลาและทาการกักขังกัปตันเรื อไว้
โดยกล่าวหาว่าเรื ออังกฤษไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมทางอังกฤษตอบโต้การกระทาของพม่าโดยการเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายแต่ทางพม่าได้ปฏิเสธสงครามระหว่างอังกฤษและพม่าจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง
ในสงครามครั้งที่สองนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่องั กฤษได้รับชัยชนะในสงครามกับพม่าอีกครั้งการพ่าย
แพ้ต่ออังกฤษแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวทางการทหารของพม่าเมื่ออังกฤษได้ผนวกพะโคเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของอังกฤษเช่นเดียวกับอาระกันและตะนาวศรี ที่ได้มาในสงครามครั้งก่อนทาให้พม่าโดนตัดขาด

25. หม่อง ทิน อ่อง แต่ง เพ็ชรี สุ มิตร แปล, ประวัติศาสตร์พม่า, หน้า 137
26. ศิวพร ชัยประสิ ทธิกลุ , ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป, หน้า 126
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จากโลกภายนอกอังกฤษได้เมืองที่ติดชายทะเลไปจนหมดประเทศพม่ากลายเป็ นดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
( Land Locked) อีกต่อไป พม่ากลายเป็ นประเทศที่ยึดติดกับอยูก่ บั ขนบธรรมเนียมประเพณี ของตนเองมาก
ขึ้นและไม่พยายามที่จะผูกไมตรี หรื อสนใจโลกภายนอกเลยจนถึง ค.ศ. ๑๘๖๐ ขณะเดียวกันอังกฤษก็ได้แสดง
ให้เห็นว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธีได้องั กฤษก็พร้อมที่จะใช้กาลัง
ทหารเข้าบังคับ27 ผลของสงครามได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในราชสานักพม่าเมื่อบรรดาขุนนางได้ทาการ
ถอดถอนพระเจ้าพุกามแมงและสถาปนาพระราชอนุชาของพระองค์คือเจ้าชาย มินดงขึ้นเป็ นกษัตริ ยท์ รงพระ
นามว่า พระเจ้ามินดงมินในปี ค.ศ. ๑๘๕๒
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่รับรู ้ถึงความอันตรายของการต่อต้านอังกฤษเป็ นอย่างดีทรงเสริ มสร้างให้
พม่าเข้มแข็งโดยการปรับปรุ งประเทศในด้านต่างๆและพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาใหม่
พระองค์ทรงตระหนักดีวา่ เสรี ภาพของพม่าจะดารงอยูไ่ ด้โดยการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับอังกฤษแต่พระองค์
ทรงได้พยายามถ่วงดุลอานาจของอังกฤษในพม่าด้วยการดึงฝรั่งเศสให้เข้ามามีบทบาทในพม่าด้วยเช่นกัน28
อย่างไรก็ดีโครงการปฏิรูปประเทศของพระเจ้ามินดงดาเนิ นไปอย่างอยากลาบากเพราะพม่าต้อง
สูญเสี ยดินแดนทางตอนล่างไปจนหมดในสงครามทั้งสองครั้งอังกฤษได้มาจ่ออยูท่ ี่ประตูของพม่าและควบคุม
เมืองชายทะเลที่เป็ นทางออกสู่ นอกภายนอกของพม่าเอาไว้ดว้ ยการปฏิรูปเป็ นเพียงงานของกลุ่มคนหัวก้าวหน้า
เพียงไม่กี่คนที่มีความเป็ นห่วงเป็ นใยชะตากรรมของประเทศอันเนื่องมาจากการขาดฐานสนับสนุนจากทาง
สังคมที่มีความกว้างขวางพอทาให้การปฏิรูปเป็ นไปด้วยความล้มเหลว29 หลังจากที่พระเจ้ามินดงสวรรคตลง
ในปี ค.ศ. ๑๘๗๘ พระเจ้าธี บอกษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ของพม่าไม่ได้มีอานาจที่แท้จริ งอานาจต่างๆตกอยู่ในมือ
ของพระมเหสี และขุนนางคนสนิท
ในสมัยนี้เป็ นสมัยที่พม่าตกอยูใ่ นยุคของความหวาดกลัวเป็ นสมัยของความทารุ ณโหดร้ายเป็ นผลให้
พม่าอ่อนแอในปี ค.ศ. ๑๘๗๙ เกิดกบฏขึ้นทัว่ ไปข้าราชการอังกฤษในอินเดียเสนอให้รัฐบาลอังกฤษเข้าทาการ
แทรกแซงแต่รัฐบาลอังกฤษไม่เห็นด้วย แต่การปกครองที่ไม่เป็ นธรรมและคดโกงของราชสานักพม่าภายใต้
การนาของพระมเหสี และพรรคพวกสร้างความไม่พอใจให้กบั พ่อค้าชาวอังกฤษเพราะการค้าได้รับความ
กระทบกระเทือนจนพยายามที่จะบีบบังคับรัฐบาลอังกฤษในอินเดียเข้าแทรกแซง30 ความขัดแย้งของพม่า
และอังกฤษถึงขั้นแตกหัก เมื่อทางพม่ากล่าวหาว่าบริ ษทั บอมเบย์เบอมาที่มีอิทธิ พลทางการเมืองว่าได้ทาการตัด
ไม้สกั เกินกว่าที่ได้ทาการตกลงกันไว้และทางพม่าได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายแต่ทาง
บริ ษทั บอมเบย์เบอมาได้ปฏิเสธทางพม่าคิดว่าฝรั่งเศสจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ตอ้ งประสบกับความ
ผิดหวัง
27.
28.
29.
30.

ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 191
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 193
นินิเมียนต์ แต่ง ฉลอง สุ นทรวาณิ ชย์ ผูแ้ ปล, พม่ากับการต่อต้านจักรนิ ยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895, หน้า 8
ทิพย์อุบล ดาบสุวรรณ, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2, หน้า 199
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สงครามครั้งที่สามระหว่างอังกฤษและพม่าจึงเกิดขึ้นพม่าเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ในสงครามเหมือนสองครั้ง
ก่อนหน้านี้ กษัตริ ยพ์ ม่ายอมจานนและโดนเนรเทศไปอยูอ่ ินเดียอังกฤษได้ยกเลิกสถาบันกษัตริ ยข์ องพม่าและ
ประกาศรวมพม่าเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของอินเดียในปี ค.ศ. ๑๘๘๕
หากจะสรุ ปถึงสาเหตุสาคัญในกรณี ที่องั กฤษเข้าครอบครองพม่านั้นอาจกล่าวได้วา่ พม่ามีความโชค
ร้ายที่มีดินแดนติดกับอินเดียของอังกฤษเมื่อเกิดปั ญหาตามแนวชายแดนที่อยากจะแก้ไขอังกฤษเลยตัดปัญหา
ตามแนวชายแดนโดยการยึดดินแดนของพม่าและด้วยที่พม่ามีอานาเขตติดต่อกับประเทศจีนอังกฤษจึงต้องการ
ที่จะใช้พม่าเป็ นทางผ่านไปจีน นอกจากนี้ นโยบายของกษัตริ ยพ์ ม่าที่มองไม่เห็นอันตรายของชาติมหาอานาจ
ตะวันตกและตอบโต้โดยวิธีการที่กา้ วร้าวและความวุน่ วายภายในราชสานักที่มีการชิงราชสมบัติกนั อยู่
ตลอดเวลาทาให้เป็ นการง่ายที่องั กฤษจะเข้าทาการแทรกแซง ตลอดจนผลประโยชน์ทางการค้าที่องั กฤษได้รับ
จากพม่าทั้งนี้เพราะพม่าเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แม้วา่ พม่าจะพยามยามทาการปฏิรูปประเทศในสมัย
ของพระเจ้ามินดงแต่กเ็ ป็ นเพียงแต่ความพยายามเท่านั้นแม้องั กฤษจะได้พม่าทางตอนล่างไว้ได้หมดแล้วแต่ดว้ ย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพม่าตอนบนก็เป็ นสิ่ งล่อตาล่อใจให้องั กฤษผนวกพม่าทั้งประเทศเข้าเป็ นส่ วน
หนึ่งของอินเดียซึ่ งเป็ นอาณานิคมที่องั กฤษหวงแหนที่สุด
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