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The aims of this independent study is to examine the socio-economic and cultural
changes of the Shan States during the British colonial period. The main finding is that, during the
British colonial period, changes in the political, socio-economic and cultural structures of the Shan
States did occur but in different ways and with varied degree. Politically and administratively, The
Shan States did not alter in any significant and tangible ways as The British still maintained the
former divide and rule policy of the Shan’s rulers. As a result, power-relation between the ruling class
and their subject remained the same. In 1992, there was an effort to reduce the power of local
governors by introducing the federal state system in the Shan States, nevertheless, it seemed that
local governors still retained much of their power over the civilians.
In term of society, economy and culture of the Shan States during the colonial period,
the study finds that the British colonial system encouraged economic activities within and between
the colonial government and commercial networks in India and China. However, the profit from
those economic activities was absorbed by the capitalists, and not by the lower class people in the
Shan States. Meanwhile, with the coming of foreign expatriate and immigrant, such as the British
government officers, foreign labors, Indian and Chinese merchant-capitalists, and because of their
economic significance, the society and culture of the Shan States in the colonial age were gradually
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susceptibility to modernity and western cultures among the ruling prince (Chaofa) and the ruling
class, this study also shows that there was an increasing influence of Christianity among the hill
tribes. In addition, the new education system that provided higher education for lower class people
in the state was still limited and was developed mainly by missionary effort through the spreading of
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
รัฐฉาน ถือเปนดินแดนที่มีความสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศพมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งดานการเปน รัฐแหงความมั่งคั่งของทรัพยากรเศรษฐกิจ และความ
เจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการมีดินแดนอยูทามกลางวัฒนธรรมกระแสหลักที่หลั่งไหล
มาจากอํานาจรัฐขนาดใหญ คือ อาณาจักรจีน อาณาจักรไทย และอาณาจักรพมา โดยมีจารีตทาง
ประวัติศาสตรที่สัมพันธใกลชิดกับราชสํานักพมามานานหลายศตวรรษ สภาวะเชนนี้ไดทําใหเกิด
การถายทอดและการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานในรัฐฉาน กระทั่งเกิดระดับ
ขั้นของพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม และมีโครงสรางทางการเมืองการปกครองตามแบบแผน
ของตนเอง
แมวาดินแดนของรัฐฉานจะตกอยูทามกลางอํานาจรัฐขนาดใหญ ทั้ง จีน พมา และไทย
ซึ่งไดผลัดเปลี่ยนกันเขามามีอิทธิพลโดยผานอํานาจทางการเมือง แตจะพบวาผูปกครองภายในรัฐ
ฉานจะได รั บ ความเป น อิ ส ระบ า งในบางครั้ ง เมื่ อ อํ า นาจรั ฐ ขนาดใหญ เ หล า นั้ น อ อ นแอลง
สภาพการณดังกลาวทําใหที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนภายในรัฐมีลักษณะเหมือนเมืองชายแดนหรือรัฐ
ชายขอบ รัฐฉานจึงเปนรัฐที่มีความหลากหลายของชาติพันธุตางๆ มากมาย มาอาศัยอยูรวมกัน1
นับตั้งแตชาวไทใหญ ชาวจีนที่อพยพมาจากยูนนาน ชาวคะฉิ่น ชาวพมา และชาวเขาเผาตางๆ
อาทิเชน ปะหลอง ปะโอ วา มูเซอ อีกอ เปนตน โดยตางก็มีพัฒนาการภายในสังคมวัฒนธรรมและ
โครงสรางการปกครองอยางเปนเอกเทศ บางกลุมมีโครงสรางการปกครองไมซับซอน เพียงแค
ระดับหมูบานหรือหัวหนาเผา ในขณะที่บางกลุมก็มีวัฒนธรรมและโครงสรางการปกครองที่สูงถึง
ขั้น มีผู ป กครองนครรั ฐ ในระดั บ เจา ฟ า เช น ในกลุ มไทใหญ กลุ ม คะฉิ่น และกลุ มฉิ่ น เปน ต น2
อยางไรก็ตาม ระดับความแตกตางของพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง
1

อานั น ท กาญจนพั น ธุ , “สถานภาพการวิ จั ย พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ไท ใหญ,” ใน การศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท (กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2538), 13.
2
พรพิมล ตรีโชติ, ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2542), 51.
1

2
ภายในรัฐ ฉาน ก็สามารถรวมอยูดวยกันไดอยางสมดุลและสอดคลองกัน จนกระทั่งการเขามา
แทรกแซงของระบอบอาณานิ ค มตะวั น ตก อั น เป น ระบบที่ มุ ง สถาปนาอํ า นาจเพื่ อ เอื้ อ ต อ
ผลประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหแกชาติมหาอํานาจตะวันตกเปนประการ
สําคัญ
จากสถานการณความวุนวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในพมา นับตั้งแตสมัยที่พมาไดรับ
เอกราชจากอังกฤษในป ค.ศ.1948 ทําใหดินแดนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเปนเวลานาน สงผล
ให ก ารรั บ รู เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ฉานของคนส ว นใหญ โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสั ง คมไทยนั้ น มี ภ าพ
ประวัติศาสตรรัฐฉานเปน 2 ดาน ดานแรกรัฐฉานถูกสรางขึ้นจากภาพของนครรัฐในอดีต อันเปน
ดินแดนสนธยาที่มีความสงบชวนฝนและมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมอันประณีตออนหวาน ขณะที่
การรับรูอีกดานหนึ่งในปจจุบัน รัฐฉานกลับเปนดินแดนแหงยาเสพติด มีปญหาความเสื่อมโทรม
ทางสังคม และมีภาพการตอสูของกลุมคนในรัฐฉานเพื่อความเปนอิสระทางการปกครองจากรัฐบาล
ทหารพมา จนเปนปญหาที่ซับซอนและไมมีทีทาวาจะสามารถยุติลงได สิ่งเหลานี้มีเงื่อนไขสําคัญ
อยา งหนึ่ งที่ เ ราคงปฏิเ สธไมไ ดถึง อิทธิ พ ลของระบอบอาณานิ คมซึ่ ง ได ค รอบงํ ารัฐ ฉานอยู เ ป น
ระยะเวลาหนึ่ง แตนั่นก็นับวาเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนเศรษฐกิจในสังคมรัฐฉานเปนอยางมาก ดังนั้น การรับรูและการมีความเขาใจถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของรัฐฉานสมัยอาณานิคมอังกฤษซึ่งถือเปนชวง
เปลี่ยนผานจากอดีตสูปจจุบัน จึงเปนชวงรอยตอสําคัญที่จะชวยใหเราสามารถเติมชองวางและเปด
มุมมองของการรับรูภาพประวัติศาสตรรัฐฉานทั้ง 2 ดาน ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เท า ที่ ผ า นมาได มี ง านศึ ก ษาค น คว า ของคนไทยเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร รั ฐ ฉาน อาทิ
บทความเรื่อง รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม (2549) ของ อาสา คําภา ซึ่งไดศึกษาถึง
ความเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและสั ง คมของรั ฐ ฉานในช ว งสมั ย อาณานิ ค ม โดยกล า วถึ ง
ประวัติศาสตรกอนการเขามาของอังกฤษ ระบบเจาฟาและพัฒนาการทางการเมืองรัฐฉานในชวง
สมัยอาณานิคม ตลอดจนสภาพสังคมรัฐฉานในชวงสมัยอาณานิคม
งานของ อานั น ท กาญจนพั น ธุ เรื่ อ งสถานภาพการวิ จั ย พั ฒ นาการทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมไทใหญ (2539) ที่ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของรัฐฉาน การ
ผสมผสานระหวางชาติพันธุ ตลอดจนความตอเนื่องทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเขาไดยกตัวอยาง
งานศึกษาที่ผานมาของนักวิชาการชาวอังกฤษ จีน หรือแมแตงานของชาวไทใหญเอง ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการทําความเขาใจและการคนควาขอมูลเกี่ยวกับรัฐฉานอยางครอบคลุม
ในงานศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติศาสตรรัฐฉานในเอกสารตางชาตินั้น ไดมีงานศึกษา
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19-20 ทั้งเอกสารจากการบันทึกของชนชั้นปกครองอยางเจาไทใหญ เรื่อง
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The Shan States and the British Annexation (1965) งานของ Sao Saimong Mangrai ที่ไดให
รายละเอียดทางประวัติศาสตรรัฐฉานในชวงการครอบครองของอังกฤษ ระหวางป ค.ศ.1886-1900
โดยกลาวถึง สภาพทางภูมิศาสตร ประชากรภายในรัฐฉาน ความสัมพันธระหวางรัฐฉานและพมา
กอนที่รัฐฉานจะตกอยูใตการปกครองของอังกฤษ จนถึงสังคมรัฐฉานสมัยแหงการปกครองผาน
เงื่อนไขและสิทธิ์อํานาจของการเปนผูครองภายใตสภาพรัฐในอารักขาของอังกฤษ
สําหรับงานเขียนของนักวิชาการชาวตะวันตกที่ปรากฏในชวงหลังของคริสตศตวรรษที่
19 นั้น จะเปนลักษณะบันทึกการเดินทางและเก็บขอมูลรอบดานเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร สังคม
เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนบันทึกความทรงจําในฐานะของชาวตางชาติที่ไดพํานักอยูในเขต
รัฐฉาน เอกสารชิ้นสําคัญที่สะทอนถึงทัศนะของอังกฤษตอรัฐฉานคืองานของ Sir James George
Scott และ J.P.Hardiman เรื่อง Gazetteer of Upper Burma and the Shan States (1900) เปนงานที่มี
การบันทึกเรื่องราวรัฐฉานโดยละเอียดในลักษณะการจัดทําอักขรานุกรมภูมิศาสตร ซึ่งอธิบายถึง
รัฐฉานในสวนตางๆ ที่แยกออกจากกันทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนวยทางการเมือง
การปกครอง ชาติพันธุ ตลอดจนสภาพความเปนอยูของผูคน
งานชื่อเรื่อง Shans at Home (1970) เขียนโดย Leslie Milne ไดสะทอนเรื่องราวทาง
สังคมและวัฒนธรรมโดยครอบคลุมวิถีชีวิตทุกดานของคนในรัฐฉาน ดังเชน การใหรายละเอียดของ
สภาพวิถีชีวิตสังคมในรัฐฉานที่เมืองน้ําคํา (Namkham) ตั้งแตประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด
การแตงงาน พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย การทํามาหากินโดยการทําเกษตรกรรมเพาะปลูกขาว
งานหั ต ถกรรมพื้น บา น การรั ก ษาโรคตามความเชื่ อ ในสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ การปกครอง ภาษา
วรรณกรรม และตํานานของชาวฉาน เหลานี้เปนตน
อยางไรก็ตาม ไดมีนักวิชาการตะวันตกระยะตอมาใหความสนใจถึงนโยบายทางการเมือง
การปกครองของอาณานิคมอังกฤษที่สงผลกระทบตอรัฐฉาน สามารถยกตัวอยางไดจากงานของ
นักวิชาการชาวอังกฤษอยาง Robert H. Taylor ในงานวิจัยชื่อเรื่อง British Policy and the Shan
States,1886-1942 โดยไดกลาวถึงระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษในรัฐฉาน ในสถานะเปน
รัฐในอารักขา และอีกงานชื่อ The State in Burma (1987) ไดใหภาพของสังคมพมาในสมัยระบอบ
กษัตริย อันเปนรัฐกอนยุคอาณานิคม ที่สังคมยังคงอยูกับความสัมพันธของกษัตริย เจาฟา ไพร
และที่ดิน กระทั่งการเกิดขึ้นของพหุสังคม การสรางฐานะและบทบาทของชาติพันธุ กําเนิดของชน
ชั้นใหม ระบบการศึกษาแบบใหม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพภายใต
นโยบายเศรษฐกิจแบบการคาเสรี เมื่อมีการเขามาของลัทธิอาณานิคมอังกฤษ
นอกจากนี้ งานของ Renard D. Ronald ยังไดเนนย้ําถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในรัฐฉานจากแนวทางการบริหารปกครองทองถิ่นของอังกฤษไวในงานเขียนที่ชื่อเรื่อง

4
Social Changes in the Shan States under the British, 1886-1942 (1983) โดยไดอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางอาณานิคมอังกฤษกับผูปกครองทองถิ่น นโยบายทางเศรษฐกิจในระบบ
การคาเสรี และเกษตรกรรมระบบทุนนิยมภายในรัฐฉาน การเกิดขึ้นของสาธารณสุข การศึกษา
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและความเชื่อของชาวฉาน งานของเขาไดชี้ใหเห็นถึงการเกิด
จิตสํานึกทางชาติพันธุที่สูงขึ้นอยางรุนแรง การแบงแยกทางชนชั้น ตลอดจนนโยบายการสนับสนุน
ใหกลุมทางตอนบนหันมานับถือศาสนาคริสต เพื่อใชในการหลอมรวมกลุมคน ไมใหเกิดการ
ตอตาน Renard ไดสรุปในงานศึกษาของเขาวา การเขามาของอังกฤษในรัฐฉานเปนเพียงการเขามา
สอดแทรกและทําใหวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นตองหยุดชะงักลง
สําหรับขอมูลหลักเกี่ยวกับงานพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐฉานทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ตลอดชวงสมัยการปกครองของอังกฤษนั้น สะทอนไดจากงานศึกษา
ของ Aye Kyaw เรื่อง Economic Changes in the Shan States, 1886-1940 (1978) เขาไดชี้ใหเห็นถึง
การตอบรับของประชาชนตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในรัฐฉาน
ที่ผูกพันกับโลกภายนอกมากขึ้น และงานของ John, Cheistian Leroy ในชื่อ “Modern Burma : A
Survey of Political and Economic Development (1942) กลาวถึงการแตกสลายของระบบสังคมเกา
อันเนื่องมาจากระบบอาณานิคม และยังเปนสถานการณที่กระตุนใหเกิดพลังชาตินิยมในเวลาตอมา
นอกจากนี้ ยังไดปรากฏบันทึกความทรงจําของมหาเทวีชายาของเจาฟาแหงแควนสีปอ (Hsipaw)
ในรัฐฉาน ในงานเขียนที่ชื่อ Twilight over Burma : My life as a Shan Princess (1994) เรียบเรียง
โดย Inge Sargent งานชิ้นนี้ไดสะทอนถึงภาพวิถีชีวิตของชนชั้นปกครองที่อยูบนความหรูหราตาม
รสนิยมแบบตะวันตก ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคมรัฐฉานสมัยการปกครองของอังกฤษที่มีทั้ง
สวนที่เปลี่ยนรูปและบางสวนที่ยังคงอัตลักษณแบบดั้งเดิมไว ดังจะเห็นไดจากการพรรณนาถึง
สภาพอาคารบ า นเรื อ น การเกิ ด ขึ้ น ของสะพานข า มหุ บ เหวเพื่ อ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ
วิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนระบบการศึกษาแบบตะวันตกที่ปรากฏขึ้นภายในรัฐ ในขณะที่ยัง
พบ การแตงกายที่มีสีสันเปนเอกลักษณของชาวพื้นเมืองกลุมตางๆ และการทํามาหากินที่ยังคงอยู
ใตการปกครองระบบการมีเจาผูครองนครรัฐเปนเจาของที่ดิน ตลอดจนความศรัทธาทางศาสนาที่มี
อยางแรงกลา
การศึกษาของนักประวัติศาสตรชาวพมา Saw Khin Gyi ในงานเขียนวิทยานิพนธ ชื่อ
เรื่อง History of the Cis-Salween Shan States,1886-1900 (1973) ไดชี้ใหเห็นถึงโครงสรางของ
อํานาจทางการเมืองภายใตระบบศักดินาที่ยังคงอยูในรัฐฉาน แมจะอยูภายใตการปกครองของ
อังกฤษ ในงานยังกลาวถึง ความไมเอาใจใสอยางจริงจังของอังกฤษในการปฏิรูปทางการศึกษาให
รุดหนา เสมือนกับตองการใหสังคมฉานปราศจากการรับรูถึงกระแสความเปนไปของสังคมโลก
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สงผลใหประชาชนชาวนาไรจึงยังคงมีทัศนคติเกี่ยวกับทางการเมืองการปกครองที่ปราศจากการ
เรียกรองสิทธิหรือตอตานผูนําของตนเอง (เจาฟา) ซึ่งเปนผูที่มีพระคุณตอพวกเขาทั้งการใหที่ดิน
เพื่ออยูอาศัยและทํามาหากิน
นอกเหนือจากงานศึกษาทางประวัติศาสตรในรัฐฉานที่ยกกลาวมาในขางตนแลว ยัง
พบวามีผูศึกษาชาวตะวันตกไดใหภาพของรัฐฉานในแนวทางการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา โดยให
รายละเอียดในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงขอมูลสวนตางๆ เขาดวยกัน เพื่ออธิบายถึงลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของรัฐในที่สูงของพมาที่มีการผสมผสานระหวางชาติพันธุ ใน
ชื่อเรื่อง Political Systems of Highland Burma : A Study of Kachin Social Structure (1954) ผูแตง
ชื่อ Edmund R. Leach กลาวถึงความแตกตางระหวางกลุมชนที่อยูในรัฐฉานและการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยูทั่วไปในสังคม อันเกิดจากการติดตอสัมพันธกัน ทั้งการแตงงาน การคา
แลกเปลี่ ย น ภายใต ค วามสั ม พั น ธ ดั ง กล า วได ส ง ผลให ภ ายในรั ฐ ฉานเกิ ด สถานภาพทางสั ง คม
หลากหลาย และเปนพหุสังคมที่มีการหยิบยืมและผสมผสานทางวัฒนธรรมแบบไมแบงแยกกัน
ชัดเจน
นอกจากนี้ ในบทความเรื่อง The Frontiers of Burma (1960) ก็เปนอีกงานของ Leach ที่
ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางและความสัมพันธระหวางสังคมในดินแดนชายขอบที่ประกอบไป
ดวยชุมชนในที่สูงและในหุบเขา สังคมทั้ง 2 แบบมีวีถีการดํารงชีพและระบบสังคมที่ตรงขามกัน
ระบบในที่สูงไดรับอิทธิพลจากจีนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของเสนทางการคาของจีน มีระบบ
ความสัมพัน ธทางสังคมที่กํา หนดไวชัดเจนในจารีตของเครือญาติ ขณะที่ระบบในหุบเขาของ
ไทใหญไดอิทธิพลจากอินเดีย รัฐมีพรมแดนชัดเจน ระบบความสัมพันธขึ้นอยูกับอํานาจของเจา
ความสัมพันธระหวาง 2 ระบบนี้ มีทั้งความขัดแยงและพึ่งพากัน กลาวคือ เจาในหุบเขาอาจจะ
ปกครองที่สูง แตกลุมในที่สูงก็อาจจะยอมรับเจาหลายคน หรือมีการยอมรับอํานาจของกันและกัน
คนในที่สูงอาจจะรับเอารูปแบบทางสังคมของคนในหุบเขามาใช แตไมไดหมายความวาจะเปนมา
คนในที่ราบ ตราบใดที่พวกเขายังอยูบนที่สูง เหลานี้จึงเปนสิ่งที่ Leach พยายามจะอธิบายถึงการ
ดํารงอยูไดอยางสมดุลในความแตกตางระหวางกลุมชนที่อยูในรัฐฉาน ซึ่งแตกตางจากทัศนะของ
ผูปกครองอังกฤษที่มีมุมมองไมเขาใจความสัมพันธของผูคนและสังคม โดยอังกฤษเชื่อวาความ
แตกตางทางชาติพันธุนั้นไมสามารถผสมกลมกลืนกันได3 ดังนั้น เมื่อกรอบความคิดดังกลาวเขา
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อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” ใน วารสารไทยคดีศึกษา
3, 1 (เมษายน-กันยายน 2549) : 116.
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ควบคุมความเปนไปของรัฐ จึงยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในรัฐฉานอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได
งานของ Leach ยังสอดคลองกับประเด็นที่ไดจากการแปลและเก็บความของ ปราณี
วงษเทศ ในงานชื่อ The Golden Peninsula : Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia
(1977) โดย Charles F. Keyes ที่ไดชี้ใหเห็นถึงการปรับตัวตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันระหวางกลุมคนที่อยูบนที่สูงและที่ราบในรัฐอุษาคเนย แตกลุมคนเหลานี้ก็ยังคงมี
ความสั ม พั น ธ ติ ด ต อ กั น มาตลอด จนกระทั่ ง ถู ก แทรกแซงจากลั ท ธิ อ าณานิ ค มและอารยธรรม
ตะวันตก ซึ่งไดสงผลกระทบจนเกิดเปนปญหาชนกลุมนอย และการเรียกรองอิสรภาพของกลุมชาติ
พันธุบางกลุมที่ไมไดรับความเปนธรรมอันกลายเปนปญหาเรื้อรังมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม
ขอมูลจากการงานศึกษาเชิงมานุษยวิทยาของ Leach นั้น ถือเปนพื้นฐานสําคัญในการทําความเขาใจ
ถึงธรรมชาติของสังคมในที่ราบหุบเขาอยางรัฐฉาน และมีขอมูลสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับระบบตางๆ
ของสังคมรัฐฉาน ทั้งการปกครอง ชนชั้น ตลอดจนความสัมพันธระหวางกัน
การศึกษาประวัติศาสตรของรัฐฉานจากเอกสารในขางตนที่ไดยกมากลาวถึงนี้ ไดทําให
ทราบถึงประวัติศาสตรของรัฐฉานในมุมมองที่หลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิเชน ดานสภาพ
โครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง สิ่งที่นาพิจารณาก็คือ หลังจาก
รัฐฉานผานพนเหตุการณในชวงเวลาของการเปนรัฐภายใตระบอบอาณานิคม เปนที่สังเกตไดวา
ความสนใจเกี่ยวกับรัฐฉานในงานศึกษาตางๆ ลวนแลวแตมุงประเด็นถึงการรวมเปนสวนหนึ่งกับ
สหภาพพมา ขบวนการแบงแยกทางการเมือง ตลอดจนการสูรบของกลุมชาติพันธุตางๆ ภายในรัฐ
พมา สงผลใหงานศึกษาหลายชิ้นที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ถูกเนนไปในทางขบวนการทางการเมืองเพียง
อยางเดียว โดยยังคงขาดแคลนงานศึกษาที่นําเสนอในประเด็นของความเปลี่ยนแปลงในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในรัฐฉานที่เกิดขึ้นตลอดสมัยอาณานิคม
ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผูเขียนจึงมีความพยายามเปนอยางยิ่งที่จะผนวกเอาแนวคิดทางดาน
สังคมศาสตร และมานุษยวิทยาเขามาศึกษาประวัติศาสตรในรัฐฉาน เพื่อที่จะสรางภาพเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรและมุงวิเคราะหถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในรัฐฉาน สมัยแหง
การเปนรัฐภายใตอาณานิคมอังกฤษ ระหวางป ค.ศ.1886 จนกระทั่งถึง ค.ศ.1948 ซึ่งที่ผานมาใน
ประวัติศาสตรอันยาวนานของรัฐฉานนั้น เราจะเห็นไดวารัฐฉานไดผานประสบการณของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญๆ หลายตอหลายครั้ง จากการเขามาของ
วัฒนธรรมภายนอก สงผลใหรัฐฉานมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง และในเพียงชวง
เปลี่ยนผานทางประวัติศาสตรกอนที่รัฐฉานจะกาวสูความเปนรัฐชาติและสังคมแบบสมัยใหม
ซึ่งเปนระยะเวลากวา 60 ป ที่รัฐฉานตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลง
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ที่สงผลตกทอดมาถึงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนผลกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิมของคน
ในทองถิ่นภายในรัฐฉานอยางไร เมื่อรัฐฉานตองตกอยูทามกลางบริบทของนโยบายที่วางอยูบน
พื้นฐานของความคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เหลานี้จึงเปนสิ่งที่ผูศึกษามุงพิจารณาเปนประเด็น
สํ า คั ญ ซึ่ ง ผลจากการศึ ก ษาจะมี ป ระโยชน ต อ ผู ส นใจประวั ติ ศ าสตร รั ฐ ฉานในด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมในฐานะของรัฐที่เต็มเปยมไปดวยประเพณีและวัฒนธรรมที่มีวิถีสอดคลองและสัมพันธ
ใกลชิดกับสังคมไทยมาชานาน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาการเขามาของระบอบอาณานิคมอังกฤษในรัฐฉาน
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของรัฐฉานภายใตระบอบอาณานิคม
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐฉาน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาของงานฉบับนี้ ผูศึกษาไดใหความหมายของคําวา “รัฐฉาน” หมายรวมถึง
รั ฐ ไทใหญ ซึ่ ง เป น รั ฐ หนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู ท างตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของสหภาพพม า โดยมี ดิ น แดนที่
ครอบคลุมบางสวนของลุมน้ําอิระวดีตอนบน มีชายแดนติดกับทางตอนใตของประเทศจีนและ
ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ ผูศึกษายังไดใหคําจํากัดความของคําวา “พหุสังคมแบบเกา”
และ “พหุสังคมแบบใหม” ดังนี้คือ
“พหุสังคมแบบเกา” หมายถึง สภาพทางสังคมภายในรัฐฉานสมัยกอนการปกครองของ
อังกฤษ ซึ่งมีลักษณะของสังคมจารีตแบบรัฐในหุบเขาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ และมี
วัฒนธรรมเปนอัตลักษณของตนเองในแตละกลุมสังคม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมคน
ตางๆ ภายในรัฐ โดยมีการหยิบยืมและผสมผสานทางวัฒนธรรมแบบไมแบงแยกกันชัดเจน สภาพ
ทางของพหุสังคมแบบเกานั้น จะอยูภายใตโครงสรางทางการปกครอง คือ ชนชั้นผูปกครอง และ
ราษฎรผูอยูใตปกครอง
“พหุสังคมแบบใหม” หมายถึง สภาพทางสังคมภายในรัฐฉาน ในชวงการปกครองของ
อังกฤษ ที่จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุและมีชองวางระหวางกลุมชาติพันธุเพิ่มสูงขึ้น จากการ
ปรากฏขึ้นของกลุมคนจากภายนอกรัฐ ซึ่งไดนําไปสูการพัฒนาของชนชั้นกลุมตางๆ ภายใตแนวคิด
เรื่องการแบงหนาที่การทํางานเพื่อใหระบบทางสังคมมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปดวย กลุม
ขาราชการอังกฤษ กลุมขาราชการพื้นเมืองระดับลาง กลุมราษฎรพื้นเมือง และกลุมคนนอกระบบ
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สังคมเดิม (คนอินเดีย และจีน) พหุสังคมแบบใหม จึงเปนรูปแบบสังคมที่มีคนตางกลุมชาติพันธุมา
อยูรวมกันในสังคมเดียวกัน แตไมมีความผสมกลมกลืนกันในทางวัฒนธรรม
ผูศึกษาไดกําหนดชวงระยะเวลาในการศึกษานับตั้งแต ค.ศ. 1886 จนกระทั่งถึง
ค.ศ.1948 อันเปนชวงที่มีหลักฐานเอื้อตอการคนควาเรื่องราวของประวัติศาสตรรัฐฉานในประเด็น
ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐฉานได
ตกอยูภายใตการเมืองการปกครองของอังกฤษ
วิธีการศึกษา
งานศึกษานี้ ไดใชวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร เริ่มตั้งแตการศึกษาคนควาหาขอมูลจาก
เอกสารชั้นรองที่มีนักวิชาการนักประวัติศาสตรไดทํางานศึกษาและรวบรวมไวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ไดแก ตําราทางวิชาการ หนังสือ วารสาร ตลอดจนบทความสารคดี โดยผูศึกษา
จะนําขอมูลมาเรียบเรียง วิเคราะห และสรุปผลการศึกษา เพื่อชี้ถึงประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรรัฐฉานใหใกลเคียงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นในยุค
ของอาณานิคมอังกฤษ โดยจักเสนอผลงานในรูปเลมการคนควาอิสระ
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ
หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
หอสมุดศูนยมานุษยวิทยา สิรินธร
หอสมุดแหงชาติ
หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนงานคนควาที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรรัฐฉานในมุมมองของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในสมัยการปกครองของระบอบอาณานิคมอังกฤษ
2. มีความเขาใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในรัฐฉานสมัยอาณานิคมอังกฤษ อันเปนชวงรอยตอสําคัญที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตรในอดีตและ
มีความเขาใจในสถานการณในรัฐฉานปจจุบันไดดียิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ภูมิหลังและความเปนมาของรัฐฉานกอนการเขามาของอาณานิคมอังกฤษ
สภาพและลักษณะทางภูมิศาสตรรัฐฉาน
รัฐฉาน (Shan) หรือ รัฐไทใหญ (ในภาษาไทใหญ เรียกกวา เมิ้งใต) ปจจุบันเปนรัฐหนึ่ง
ในประเทศพมาหรือสหภาพเมียนมาร มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยทางดานตะวันออกเฉียงใตของ
รัฐ ทางทิศเหนือ ติดตอกับรัฐคะฉิ่น และมณฑลยูนนาน (เขตเตอหง เขตเปาซาน เขตหลินซาง เขต
ซือ เหมา และเขตสิบสองปน นา) สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนจีน ทางทิศใตติด ตอกั บ
จัง หวัดเชีย งราย จัง หวัด เชีย งใหม จังหวัด แมฮองสอน ประเทศไทย รัฐ คะยา และรัฐ กะเหรี่ย ง
ทางทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงหลวงน้ําทา และแขวงบอแกว ประเทศลาว ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ภาคสะกาย และภาคมัณฑะเลย ประเทศพมา
สภาพทางภู มิ ศ าสตร ข องรั ฐ ฉาน ส ว นใหญ เ ต็ ม ไปด ว ยภู เ ขาสู ง ทั่ ว พื้ น ที่ มี ที่ ลุ ม
กลางที่ดอน ซึ่งเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม และมีผืนปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา ลักษณะพื้นดินในบริเวณที่ราบสูงฉานนั้น มีความสูงโดยเฉลี่ย 914 เมตร
สวนใหญเปนหินปูน ที่ราบสูงนี้อยูในระยะสึกกรอน จึงมีหุบเขาลึกปรากฏอยูทั่วไป มีแมน้ํา
สาละวิน1 แมน้ําสายหลักของรัฐฉาน และแมน้ําสาขาไหลผานจากเหนือลงไปใต2 เมืองตางๆ ในรัฐ
ฉานมักตั้งอยูบนที่ราบหุบเขาเล็กๆ ของแมน้ําสาขาที่ไหลลงแมน้ําสายใหญทั้งแมน้ําอิระวดี แมน้ํา
โขงและแมน้ําสาละวิน
หากมองผานแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของรัฐฉานแลว สิ่งหนึ่งที่สังเกตไดก็คือ การ
ถูกเสนแบงทางธรรมชาติ คือ แนวของแมน้ําสาละวิน ที่ไหลจากทางเหนือลงสูตอนใตตามแนวที่
ราบสูงฉาน ตัดแบงรัฐฉานออกเปน 2 สวน คือ รัฐฉานตะวันตกกับตะวันออก นั่นหมายถึงการแบง
ดินแดนรัฐฉานเปนสองเขตวัฒนธรรมไดอยางคราวๆ โดยกลุมคนในทั้งสองเขตวัฒนธรรมนี้ ไดมี
พัฒนาการทั้งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแยกจากกันเปนคนละกลุมมาเปนเวลาชานานกอน
1

แม น้ํ า สาละวิ น นี้ มี แ หล ง กํ า เนิ ด จากภู เ ขาหิ ม าลั ย ในทิ เ บตและไหลลงทางใต ผ า น
ประเทศจีนสูรัฐฉาน
2
รัชนีกร บุญหลง, ภูมิศาสตรการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 31-32.
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10
หน า การเกิ ด ขึ้น ของรั ฐ ฉานในทางการเมื อง จนกระทั่ งถู ก รวบเขา มาอยูภ ายใต โ ครงสรา งการ
ปกครองหนวยเดียวกัน คือ รัฐฉานภายใตกํากับการของจักรวรรดินิยมอังกฤษในชวงแรก และของ
รัฐบาลพมาในเวลาตอมา3
สภาพทางการเมืองการปกครองกอนการเขามาของอังกฤษ
พัฒนาการทางดานการเมืองการปกครองของรัฐฉาน (รัฐไทใหญ) นั้น เริ่มมาจากระบบ
บานเมืองแบบดั้งเดิมที่มีผูปกครองอพยพโยกยายจากตางถิ่นและเขามาขยายอํานาจทางการเมือง ตั้ง
ถิ่นฐานเปนปกแผนบนแผนดินฉานบริเวณลุมแมน้ําสาละวินในพมา ขอเท็จจริงในประวัติศาสตร
การเมืองการปกครองของรัฐฉานนั้น ไดสนับสนุนวาชาวฉานหรือไทใหญ ซึ่งเปนประชากรกวา
ครึ่ ง ของรั ฐ ฉานนั้ น เป น ชนกลุ ม น อ ยที่ มี ก ารพั ฒ นาทางการเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมมากที่สุด
ชาวฉานได ก อ ตั้ ง อาณาจั ก รและมี ก ารจั ด การบริ ห ารการปกครองได อ ย า งเป น ระบบ
ปกครองบานเมืองอยางเปนอิสระจากกันในลักษณะนครรัฐ หากแตสามารถโยงความสัมพันธ
ระหวางกันไดดวยตํานานบรรพบุรุษ เครือญาติ การแตงงาน มีเจาฟาปกครองโดยการสืบสันติวงศ
และมีความสัมพันธกับอาณาจักรพมามาเปนเวลาชานาน ดวยมีขอบเขตในพื้นที่ติดตอกัน ตลอดจน
มีปฏิสัมพันธทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ความสัมพันธทางดาน
การเมืองการปกครองกับรัฐพมาสะทอนออกมาในรูปแบบของ
“รัฐบรรณาการ” โดยใน
บางช ว งเวลาอาจมี ก ารยอมรั บ หรื อ ต อ ต า นอํ า นาจของรั ฐ พม า แต ห ากพิ จ ารณาข อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตรแลว จะพบวา ไมเคยมีสมัยใดที่รัฐฉานตองสูญเสียอิสระในการปกครองบานเมือง
ใหกับรัฐพมาอยางสมบูรณ
ชาวไทใหญ นับวาเปนกลุมที่มีภาษามีความเปนมาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อยางยาวนาน ความเปนคนไทใหญนั้นมีขอบเขตทางวัฒนธรรมที่กวางขวางกวาขอบเขตของรัฐ
ฉานมาก ไทใหญในอดีตจะหมายรวมถึงคน 2 กลุม คือ ไทใหญอังวะ มีถิ่นฐานในเขตที่ราบลุม
จอกเซ (อูขาวอูน้ําของพมา) ซึ่งเรืองอํานาจขึ้นหลังจากการลมสลายของอาณาจักรพุกาม ชนชั้น
ปกครองของไทใหญอังวะมักมีเลือดผสมระหวางไทใหญกับพมา และรับเอาวัฒนธรรมของพมา

3

เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธุในบริบทประวัติศาสตร
และสังคมการเมืองรวมสมัย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2552), 6.
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และมอญไวอยางมาก4 อยางไรก็ตามประวัติศาสตรพมามักอธิบายถึงกลุมไทใหญอังวะนี้วาเปน
ไสศึกที่ชักนํามองโกลเขามาทําลายอาณาจักรพุกามในป ค.ศ.1207 และยึดอํานาจไปจากคนพมา
สวนไทใหญอีกกลุมหนึ่งคือ ไทใหญรัฐฉานซึ่งนักประวัติศาสตรพมาและตะวันตกมองวาเปนพวก
ดอยอารยธรรมและปาเถื่อน5 โดยไทใหญกลุมนี้เคยมีศูนยกลางอํานาจอันรุงเรือง เปนที่รูจักในนาม
วา อาณาจักรมาวหลวง (Mong Mao Long)6 ในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 อาณาจักรมาวหลวงมี
อํานาจเขมแข็งสามารถผนวกเอาดินแดนอื่นๆ มาไวในครอบครองจํานวนมาก ทั้งเมืองเชียงตุง เมือง
สี ป อ เมื อ งนาย เมื อ งยองห ว ย เมื อ งแสนหวี เมื อ งมี ด เมื อ งของหรื อ โมกอง และเมื อ งอาหม
หรืออัสสัม7 ในบางสมัยไดขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนพมาตอนบนและทางตะวันออกทั้งหมด
บางสมัยก็สามารถแผขยายไปถึงจรดเขตมอญ ซึ่งอยูทางตอนกลางของพมาในปจจุบัน แตที่สุดก็
ตองสูญเสียอํานาจและดินแดนใหกับพมาและจีนไปทีละนอย เมืองตางๆ แตกยอยลง จนเหลือเพียง
อาณาเขตที่รูจักกันในนามรัฐฉาน การสิ้นสุดของอาณาจักรมาวหลวง ไมไดหมายถึงการสิ้นสุดของ
ชนชาติไทใหญแตอยางใด ชาวไทใหญยังคงปกครองเมืองเล็กเมืองนอยอยูเชนเดิม หลายเมืองได
ตอสูกับรัฐใหญๆ อยางพมาและจีน จนไดถูกทําลายกลายเปนเมืองรางไป แตยังมีเมืองใหญที่มีผูนํา
ปกครองอยู ภายใตการปกครองของรัฐใหญ เชน เมืองแสนหวี สีปอ เมืองนาย เมืองปาย ฯลฯ ใน
พมา เปนตน
อยางไรก็ตาม จะพบวามีอาณาจักรมาวและรัฐพมาไดมีการปฏิสัมพันธระหวางกันแลว
ในราวคริสตศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจาอนรธา แหงอาณาจักรพุกาม (ค.ศ.1044-1077) โดยมีการ
ยอมรับอํานาจของอาณาจักรพุกามในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการที่กษัตริยแหงเมืองมาวไดยก
4

สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ, “เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร
สั ง คมและวั ฒ นธรรมชนชาติ ไ ท,” (ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โครงการประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมไท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 14.
(อัดสําเนา)
5
สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทใหญ (กรุงเทพฯ : โครงการประวัติศาสตร
สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทย, 2544), 205.
6
อาณาจักรมาวหลวง มีศูนยกลางอยูที่เมืองมาว บริเวณฝงขวาของแมน้ํามาว ซึ่งพมา
เรียกวา สวยลี่ ปจจุบันเมืองนี้อยูในเขตประเทศจีน ภายหลังจึงไดยายไปอยูที่เมืองแจลาน ซึง่ อยู
ตรงกันขามกับเมืองเมา เวลานี้อยูในเขตแสนหวีเหนือในรัฐฉาน (ปราณี ศิริธร, สารัตถคดี เหนือ
แควนแดนสยาม (กรุงเทพฯ : ลานนาสาร, 2528), 85.)
7
อัคนี มูลเมฆ, รัฐฉาน ประวัติศาสตรและการปฏิวัติ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 4.

12
พระธิดาใหเปนสนมของพระเจาอนรธา เมื่อครั้งที่พระองคไดเสด็จไปยังเมืองตาหลี่ (Tali)8 และใน
คราวที่พระเจาอนรธาเสด็จไปสรางเจดียเปาริสัต (The Bawrithat Pagoda) ในเขตเมืองยองหวย
พระองคไดรับการสวามิภักดิ์จากชาวไทใหญ ทรงทอดพระเนตรเห็นการทําชลประทานของชาว
ไทใหญ จึงไดเกณฑขาทาสชาวไทใหญมาขุดคลองสรางฝายเพื่อการชลประทานดวย9 และตอจาก
สมัยพุกามเปนตนมา ชาวฉาน (ไทใหญ) ก็มักมีความเกี่ยวพันกับรัฐพมาเสมอ โดยเฉพาะเรื่อง
กองทัพไทใหญในการทําสงคราม
1. ระบบเจาฟากับการปกครองภายใตระบอบราชาธิปไตยของพมา
การปกครองในรั ฐ ฉานภายใต ร ะบบเจ า ฟ า นั้ น ได ส ง ผลให รั ฐ ฉานเป น รั ฐ ที่ มี
ความก า วหนา ทางการเมือ งที่สุด และมีลัก ษณะซั บซอ นระดับ หนึ่ ง เมื่อเปรีย บเทีย บกับบรรดา
ดินแดนในเขตภูเขาดวยกัน ทั้งชุมชนของชาวเขาเผาชิน (Chin) คะฉิ่น (Kachin) รวมถึงชุมชน
กะเหรี่ยง (Karen) ดวย10 และแมวาการปกครองในระบบเจาฟาจะใหอํานาจในการปกครองอยูที่
ผูปกครอง แตก็ไดมีการกระจายอํานาจไปสูประชาชนโดยผานผูปกครองของแตละเมืองอยางทั่วถึง
และยุติธรรม
ชาวฉานมี ค วามเชื่ อ ว า ผู ป กครองนั้ น เปรี ย บเสมื อ น “ไข ฟ า ” หรื อ “โอรสแห ง
สวรรค” ที่ไดถูกสงใหมาปกครองบานเมือง นําไปสูการเรียกผูปกครองสูงสุดของพวกเขาวา
“เจาฟา”11 (Chaofa) หรือที่พมาเรียกกวา สอพวา (Sawbwa) ซึ่งหมายถึง “เจาแหงฟา” หรือ “ผูมี
อํานาจแหงฟา” ตําแหนงเจาฟาเปนตําแหนงสูงสุด มีอํานาจเด็ดขาดดานการทหารและพลเรือน
พระราชวังประทับของเจาฟาเรียกวา “หอคํา” หรือ “หอแสง” บริเวณสถานที่ประทับนั้นจะมีกําแพง
เมืองคูคลองปองกันขาศึก เรียกวา “เวียง” จากเอกสารจีน พบวาเวียงนี้จะถูกสรางขึ้นอยางแข็งแรง มี
ประตูเมืองหลายดาน มีทางน้ําไหลผานเพื่อใหชาวเมืองไดอุปโภคบริโภค และมีเชิงเทินรบที่จะคอย
ปองกันขาศึกบุกรุก12 หอคํานี้ ถือเปนศูนยกลางของกิจกรรมบานเมือง เนื่องจากใชเปนสถานที่รับ
8

Sao Saimong Mangrai, The Shan States and the British Annexation (Ithaca : Cornell
Southeast Asia Program Data Paper no.57, 1965), 47.
9
G. E. Harvey, History of Burma : from the earliest times to 10 March 1824, the
beginning of the English conquest (London : Frank Cass and Co., Ltd., 1967), 24-25.
10
Robert H. Taylor, The State in Burma (Honolulu, Hawaii : University of Hawaii
Press, 1987), 92.
11
เจาฟาไทใหญ สมัยกอนมักมีคํานําหนาวา ขุน, เจาขุน, เจา
12
สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทใหญ, 238-240.

13
บรรณาการจากหัวหนาหมูบานของหมูบานตางๆ ดังเชน ที่เมืองเชียงตุง ภายในหอคําจะมีหองโถง
และบัลลังก สําหรับเจาฟาขึ้นประทับเพื่อรับบรรณาการ โดยแตงตัวเต็มยศพรอมเครื่องสวมศีรษะ
ทําดวยทองคํา13
ตํา แหน งของผู ป กครองรองลงมาจากเจ าฟา และมีอํ า นาจไปปกครองเมื องอื่น ๆ
ภายในรัฐนั้น จะเรียกวา เจาคําเมือง (Chao Khun Muang) หรือ ในภาษาพมา เรียกกวา เมียวซา
(Myoza) เจาคําเมืองหรือเมียวซานี้ เปนผูที่สืบสายเลือดมาจากเจาฟา โดยทั่วไปจะเปนนองชายหรือ
บุตรชาย ตําแหนงเจาคําเมือง ยังหมายถึงการใหผลประโยชนทั้งจากแรงงาน-ภาษี แกขุนนางหรือ
กลุมเชื้อพระวงศ โดยไมตองปกครองและไมสืบตอเปนมรดก ภายใตตําแหนงเจาคําเมือง ก็จะมี
ตําแหนง พอเมือง (Paw-Muang) เฒาเมือง (Tao Muang) และตําแหนง ปูเห็ง (Pu Haeng) ซึ่งเปน
ผูปกครองทองถิ่น ทําหนาที่ดูแลหมูบานทุกขสุขของหมูบาน14
นอกจากจะทํา หนาที่ดูแลทุก ขสุขและควบคุมปกครองลูก บานอยา งใกลชิด แลว
ตําแหนงปูเห็งยังทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมความสัมพันธเปนอยางดี ระหวาง “เจาฟาผูกิ๋นเมือง”
หรือผูเก็บภาษี กับประชาชน ดังนั้น “ปูเห็ง” จึงเปนจักรกลอันสําคัญ ในการสรางสัมพันธหรือลด
ชองวางระหวางชนชั้น รวมถึงเปนตัวกลางในการสื่อความหมายระหวางรัฐกับประชาชนอีกดวย
โดยทุกครั้งที่เจาฟาหรือเมียวซาผูเก็บภาษีสวยอากรไปตรวจเยี่ยมตามหมูบาน ก็จะไดรับการนอบ
นอมจากราษฎรเปนอยางดี โดยมีการสงสวยหรือภาษีใหแกเจาฟา ในรูปของขาว ควาย โลหะ ผา
หรือของปา เปนตน ตอมาในสมัยหลังไดมีการจายภาษีในรูปของเงินตราแทน
สําหรับพอเมือง (Paw - Muang) เฒาเมือง (Tao Muang) โดยตําแหนง ก็คือที่
ปรึกษาของเห็ง มีอํานาจพิเศษในการตัดสินคดีความ ทั้งทางแพง และอาญาที่เกิดขึ้นในหมูบาน15
บุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงนี้ มักเปนเชื้อสายของเจาฟา หรือไมก็ตองเปนผูที่เจาฟาใหความ
ไววางใจเปนพิเศษ ความสัมพันธระหวางตําแหนงเห็ง พอเมือง เฒาเมือง กับประชาชนชาวบาน
13

เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรือ่ งจริงของเจาหญิงฉาน แปลโดย ศรวณีย สุขุมวาท, สมพร
วารนาโด และ วิไลลักษณ อุณจักร (ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2548), 43.
14
Tzang Yawnghwe, Chao, The Shan of Burma : Memoirs of a Shan Exile (Singapore
: Denko Press, 1990), 65.
15
การแตงตั้งตําแหนงพอเมือง เฒาเมืองนี้ จึงเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเลือกบุคคลที่มี
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนองคประกอบ (ปราณี ศิริธร, สารัตถคดี เหนือ
แควนแดนสยาม, 95.)

14
มักจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะนอกจากจะมีอาชีพอยางเดียวกัน คือ การทําไร ทํานา
ทําสวน เปนหลักแลว ยังไมมีการวางอํานาจตอกัน ทําใหไมเกิดชองวางทางชนชั้น16
โครงการอํานาจการปกครองรัฐฉานในระบบเจาฟา
ระดับเมือง
เจาฟา หรือสอพวา (Sawbwa)
เมียวซา (Myoza) หรือเจาหอคํา
ระดับทองถิ่น
เฒาเมือง (Tao Muang)
พอเมือง (Paw-Muang)

ปูเห็ง (Pu Haeng)
ประชาชน

อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สังเกตไดในการเมืองการปกครองภายใตระบบเจาฟานั้น ดู
จะเปนระบบที่ขับเคลื่อนไดโดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลอยูมาก ดังเชน การเกี่ยวดองทาง
เครือญาติ ความเปนผูอาวุโส และการสรางความสัมพันธโดยการแตงงาน ตลอดจนมีการแขงขัน
แยงชิงอํานาจกันระหวางเจาฟาตางๆ ในระดับคอนขางสูง ทําใหยากที่จะมีการรวมตัวกันไดอยาง
มั่นคงถาวร
แมวาตลอดประวัติศาสตรที่ผานมา เจาฟาองคตางๆ จะทําสงครามระหวางนครรัฐ
และตกอยูภายใตอํานาจของพมาตั้งแตสมัยกษัตริยบุเรงนอง (ค.ศ.1551- ค.ศ.1581) เปนตนมา แต
ความสัมพัน ธระหวางรัฐฉานกับราชสํานักพมาก็เปนไปอยางหลวมๆ บางสมัย เมืองตางๆ ใน
รัฐฉานตางแยกตัวเปนอิสระ ไมขึ้นแกกัน แตบางชวงเวลาพมาก็จะรุกรานเขามาในแผนดินฉาน
โดยในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 สมัยการครองราชยของพระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมาแหง
16

ปราณี ศิริธร, สารัตถคดี เหนือแควนแดนสยาม, 93-96.

15
ราชวงศตองอู สามารถขยายอํานาจเขาปราบปรามนครรัฐตางๆ ในบริเวณลุมน้ําสําคัญในภูมิภาค
อุษาคเนย คือ ลุมแมน้ําสะโตง (เมืองหงสาวดี เมืองตองอู) ลุมแมน้ําสาละวิน (เมืองเมาะตะมะ)
ลุมแมน้ําเจาพระยา (ลานนา กรุงศรีอยุธยา) ลุมแมน้ําโขง (ลานชาง) รวมถึงลุมแมน้ําอิระวดี (เมือง
อังวะ เมืองแปร และรัฐไทใหญ)17 ภายหลังจากการทําสงครามเอาชนะเหนือเมืองอังวะไดในป
ค.ศ.1555 พระเจาบุเรงนองก็ไดยกทัพเขาตีหัวเมืองไทใหญในเขตอิระวดีตอนบน เนื่องจากบรรดา
กลุมผูปกครองของไทใหญไดใหการสนับสนุนชวยเหลือแกเมืองอังวะ 18 จึงตองปราบหัวเมือง
ไทใหญในเขตดังกลาวใหอยูในอํานาจ การรบถึงสองครั้ง ในป ค.ศ.1555 และป ค.ศ. 1557 ทําให
พระเจาบุเรงนองสามารถไดชัยชนะเหนือแควนไทใหญทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออก19 ตาม
พงศาวดารพมาไดกลาวไววา พระเจาบุเรงนองไดกรีฑาทัพเขาปราบหัวเมืองเงี้ยว (หัวเมืองไทใหญ)
ในเวิ้งแมน้ําอิระวดีตอนบน กระทั่งถึงเขาปตกอยซึ่งเปนเขาบรรทัดแยกภาคพมาและอาซัม (อัสสัม)
ออกจากกันไดอยางเรียบราบ บรรดาเจาฟาที่มีอํานาจในหัวเมืองไทใหญอยางเมืองกอง (โมคอง –
Mogaung) และเมื อ งยาง (โมนยี น –
Mohnyin) ต า งยอมอ อ นน อ มต อ อํ า นาจ และยอมถื อ
น้ําพระพิพัฒนสัตยาตอกษัตริยบุเรงนอง โดยในปตอมาพระเจาบุเรงนองก็ไดเขาปราบเจาฟาแหง
เมืองนาย ที่ไดรุกล้ําเขตแดนเมืองสีปอซึ่งยอมสวามิภักดิ์ตออํานาจของพระเจาบุเรงนองอยูกอนหนา
นั้นแลว ไมเฉพาะแตเมืองนายเทานั้น เมืองยองหวย เมืองลอกจอก และเมืองหนองหมื่น ตางก็ยอม
ออนนอมตออํานาจของพมาดวยเชนกัน20
ถึงกระนั้น ความกระดางกระเดื่องของบรรดาเจาฟาไทใหญก็มีใหเห็นไดจากคราวที่
พระเจาบุเรงนองยกทัพเขาตีเมืองเชียงใหม เจาฟาเมืองไทใหญ ไดแก เมืองนาย (Mone) เมืองยอง
หวย (Yawnghwe) และเมืองลอกจอก (Lawksawk) ไดเขารุกรานกองทหารรักษาการที่คุมเมืองนาย
และไดทําลายสะพานที่ขามแมน้ําสาละวินที่พระเจาบุเรงนองโปรดใหสรางขึ้นเพื่อใชเปนทางเชื่อม

17

ซิลวี่ ฮอลลิงกา, “บุเรงนองในลุมแมน้ําทั้งหา,” ศิลปวัฒนธรรม 10, 9 (กรกฎาคม
2532) : 120-122.
18
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา
ตอนที่ 1, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพชาญชัย, 2495), 555.
19
หมองทิน ออง, ประวัติศาสตรพมา, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,2548), 117.
20
นราธิปประพันธพงศ, สมเด็จบรมวงศเธอกรมพระ, พระราชพงศาวดารพมา (นนทบุรี
: ศรีปญญา, 2550),143-144.

16
เขาตีเมืองเชียงใหม เปนเหตุใหในป ค.ศ.1559 กษัตริยพมาตองยกทัพเขาปราบหัวเมืองไทใหญ
เหลานี้ใหหมดอํานาจ21
การกาวขึ้นมามีอํานาจของราชวงศตองอูของพมานําไปสูการลมสลายของอาณาจักร
ไทใหญแหงกรุงอังวะและอาณาจักรไทใหญอื่นๆ ไดตกเปนเมืองขึ้นของพมาโดยสิ้นเชิง หลังจาก
รัชสมัยพระเจาตะเบ็งชเวตี้เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของพระเจาบุเรงนองและพระเจา
นันทบุเรง22 ดินแดนรัฐฉานของเจาฟาไทใหญในสมัยอยูภายใตอํานาจของพมา ไดถูกแบงออกเปน
สวนๆ มากขึ้น และถูกลดอํานาจเปนเพียงเมือง เพื่อไมใหเกิดศูนยอํานาจใหญขึ้นมาทาทาย และเพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมตลอดจนการเก็บสวยบรรณาการที่เปนของมีคาในทองถิ่น ที่สําคัญคือ
ความสะดวกในการจัดหาแรงงานไพรพลเมื่อกษัตริยพมาตองการ มีการแบงแยกอํานาจออกเปนเขต
ปกครอง 9 เขต แตละเขตจะมีหัวเมืองสําคัญ คือ เมืองกอง (เมืองของ) เมืองยาง เมืองสองสบ เมือง
มีด เมืองแสนหวี เมืองนาย เมืองยองหวย เมืองสีปอ และเมืองปาย แตละเมืองจะประกอบดวย
หมูบานหลายๆ หมูบานอยูในเขตการปกครอง เชน เมืองของมี 99 หมูบาน เมืองยางมี 37 หมูบาน
เมืองมีดมี 49 หมูบาน เมืองนายมี 37 หมูบาน เปนตน23
ความพยายามลดทอนอํานาจในรัฐฉานไดปรากฏเดนชัดมากขึ้น ในสมัยของพระ
เจาอลองพญา (ค.ศ. 1752 – ค.ศ. 1760)โดยมีการแบงแยกรัฐฉานออกเปนเขตปกครองอิสระขนาด
เล็ก เพื่อการลดอํานาจของหัวเมืองลงอีก เชน การแยกเมืองตองเปง (Tawng Peng) หรือน้ําซาน
(Nam Hsan) ออกมาจากหัวเมืองมีด แยกเมืองลอกจอกออกจากหัวเมืองยองหวย แยกเมืองลายขา
เมืองหมอกใหม เมืองปน และเมืองปอนออกจากหัวเมืองนาย24 บรรดาเจาฟาผูปกครองในเมือง
ตางๆ นั้น จะอยูในตําแหนงที่เทียบไดกับเจาผูครองเหนือหัวที่อิสระ แตจะตองสงบรรณาการใหกับ
กษัตริยพมา และอยูในฐานะ ตู-จี (thu-gyi) หรือ เมี้ยว (myo) ภายใตการควบคุมทางการบริหารของ
อํานาจจากสวนกลาง25
21

G. E. Harvey, History of Burma : from the earliest times to 10 March 1824, the
beginning of the English conquest, 165.
22
สมพงษ วิทยศักดิพ์ ันธุ, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร
สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท”, 16-17. (อัดสําเนา)
23
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสามัญ, 2503), 220-221.
24
อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” วารสารไทยคดีศึกษา
3, 1 (เมษายน-กันยายน 2549) : 87.
25
Robert H. Taylor, The State in Burma, 92.
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อยางไรก็ตาม ในสวนของการปกครองภายในอาณาเขตเมืองนั้นๆ ทางราชสํานัก
พมาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย เจาฟาในหัวเมืองเหลานั้นยังคงไดรับอํานาจในการปกครองตามแบบ
จารีตประเพณี ตลอดจนสิทธิแบบศักดินาสวามิภักดิ์ของประชาชนตอผูปกครอง ตําแหนงของ
หัวหนายังคงสืบทอดตอกันในสกุล ซึ่งแลวแตความเห็นชอบของผูนํา และสามารถถูกถอดออกจาก
ตําแหนงไดหากมีความประพฤติที่ผิดหลักจารีตประเพณี อยางไรก็ตาม กษัตริยพมาจะเปนผูเลือก
เจาผูครองเมืองหรือเจาฟาเฉพาะในหมูสกุลเจาผูครองแควนเดิม
ในสมัยพระเจาบุเรงนองไดนําเอาลัทธิธรรมเนียมแบบพมาที่สอดคลองกับประเพณี
และการปฏิบัติของสังคมศักดินาตามแบบไทใหญเขามาใชในการปกครอง โดยใชวิธีประกันความ
ภัก ดีของเจาฟาตอ กษัตริยพ มาดว ยการกํา หนดนโยบายและมาตรการใหเ จาฟา ไทใหญตองสง
เชื้อพระวงศเขาไปอยูในราชสํานักพมา เพื่อการศึกษาและเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความรูดานตางๆ จากพมา อีกดานหนึ่งก็คือการทําใหเกิดความจงรักภักดี และปองกันการกอกบฏ
ของบรรดาเจาไทใหญทั้งหลาย นอกจากนี้ การสรางความสัมพันธทางการเมืองดวยการแตงงานเปน
สิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธทางการปกครองไดเปนอยางดี โดยพระเจาบุเรงนองไดยกเอา
ความสัมพันธเกี่ยวดองทางการแตงงานเพื่อใหไทใหญเกิดความจงรักภักดี อีกทั้งกําหนดใหเจาฟา
ไทใหญเกณฑกําลังพล อาวุธ เสบียงอาหารใหกับกองทัพพมาเพื่อการโจมตีอาณาจักรใกลเคียง
รวมถึงกองทัพที่ตองคอยปราบปรามไทใหญอื่นๆ ที่มีความกระดางกระเดื่อง26 หากวามีผูนําไทใหญ
หรือเจาฟาคนใดสอเคาวาจะเปนขบถ ก็จะถูกปราบปรามโดยผูนําไทใหญดวยกันที่ตกอยูภายใต
อาณัติของพมา หรือเจาฟาไทใหญองคใดที่แข็งเมืองไมยอมเขาสวามิภักดิ์ก็จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด
จัดการ ดังเชน กรณีของเจาฟาเมืองยางและเมืองกองที่ไมยอมเขาสวามิภักดิ์ ไดถูกจําดวยโซตรวน
และนําไปผูกประจานไวที่หนาประตูเมืองพะโคเปนเวลาหลายสัปดาห สวนองครักษ ไดรับการ
ยกเวนโทษประหารชีวิตและไดถูกสงไปขายเปนทาสที่ทาเรือแมน้ําคงคา เหลานี้เปนตน27 นโยบาย
ที่มีตอชาวไทใหญเหลานี้ไดทําใหกษัตริยพมาปฏิบัติตามสืบตอกันมาในการควบคุมรัฐฉานใหอยูใต
อาณัติ
ดวยสภาพทางภูมิศาสตรอันกวางใหญ ตลอดจนขอจํากัดดานการคมนาคม ทําใหเกิด
ความยากลําบากในการควบคุมอํานาจในหัวเมืองของชนกลุมนอย ซึ่งรวมไปถึงหัวเมืองตางๆ
ภายในรัฐฉานดวย ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 รัฐสมัยแหงการปกครองของกษัตริยมินดงใน
26

สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทใหญ, 216-217.
G. E. Harvey, History of Burma : from the earliest times to 10 March 1824, the
beginning of the English conquest, 165.
27

18
พมา (ค.ศ.1826-1878) จึงเกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยกับ
พมาจากไมเปนทางการใหเปนทางการ ดวยการดึงอํานาจทางเศรษฐกิจและการปกครองใหขึ้นกับ
ศูนยกลางมากขึ้น เพื่อจุดมุงหมายสําคัญที่จะแกไขปญหาที่พมาประสบ ทั้งความแตกแยกและการ
แยงชิงอํานาจในกลุมผูนํา ระบบการบริหารราชการที่กระจายอํานาจ การสูญเสียรายได ตลอดจน
ความถดถอยของเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้น นโยบายในการกระชับอํานาจของพระเจามินดงจึงไดถูก
นํามาใชในบริเวณรัฐฉานดวยเชนเดียวกัน การกระชับอํานาจทางการเมืองการปกครองเหนือรัฐฉาน
ของพระเจ า มิ น ดงนั้ น ทํ า โดยผสมผสานการสมานไมตรี กั บ การใช กํ า ลั ง ทางทหารบั ง คั บ
ในระยะแรกราชสํานักพมาพยายามยกฐานะของกลุมไทใหญเจาฟาใหสูงขึ้น28 ซึ่งเหลาเจาฟาของ
รัฐฉานบางกลุมตางยินดี และยอมรับในการขยายอํานาจ โดยไดเขารวมกับกองทัพของกษัตริยพมา
ณ เมืองชเวโบ (Shwebo) และมีการสรางความสัมพันธในรูปแบบรัฐบรรณาการ การแลกเปลี่ยน
ของกํ า นั ล และการแต ง งานโดยรั บ เจ า หญิ ง ไทใหญ ม ายั ง ราชสํ า นั ก พม า 29 ดั ง เช น การจ า ยค า
บรรณาการแกราชสํานักพมาเปนรายป ซึ่งในชวงสงคราม เจาฟารัฐฉานจะชวยเหลือราชสํานักพมา
ดวยทองคํา พืชผล มาเล็ก และกําลังพล30 เชนเดียวกับการที่เจาฟาเมืองตองเปงไดเขาสวามิภักดิ์โดย
นําเครื่องราชบรรณาการ ทั้งเงิน ทอง มามะโหระทึก และใบเมี่ยง มาถวายพระเจามินดง ที่เมือง
ชเวโบ และในครั้งนั้น เจาเมืองตองเปง ก็ไดรับพระราชทานสรอยทองคํา ประดับมรกตแหวนเพชร
และของอื่นๆ เปนการตอบแทน หรือแมกระทั่ง การที่เจาฟาเมืองนะยองญีเว (เมืองยองหวย) ก็ได
ถวายภคินีแกราชสํานักกษัตริยมินดง31
สําหรับนโยบายกระชับอํานาจทางเศรษฐกิจนั้น จะเห็นไดจากกรณีของการทําปาไม
ในรัฐฉาน กลาวคือ การที่รัฐฉานเปนรัฐที่มีทรัพยากรปาไมที่มีคามหาศาล ซึ่งตามประเพณีเดิมนั้น
ชาวฉานไดมีธรรมเนียมหวงหามทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้เปนพิเศษ ภาษีปาไมของรัฐจะตก

28

Oliver B. Pollak, Empires in Collision : Anglo-Burmese relations in the MidNineteenth Century, (Westport, Conn. : Greenwood Press, 1979), 140-141.
29
Ibid., 140.
30
Ibid., 142.
31
นราธิปประพันธพงศ, สมเด็จบรมวงศเธอกรมพระ, พระราชพงศาวดารพมา (นนทบุรี
: ศรีปญญา, 2550), 427-428.

19
เปนของผูปกครองทองถิ่น แตในระยะสมัยของกษัตริยมินดง ไดมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายขยาย
อํานาจควบคุม โดยไดเขาไปครอบครองปาไมของฉานโดยการใหเงินแกสอพวาเปนคาสัมปทาน32
สิ่งเหลานี้ไดสะทอนถึงความพยายามอยางจริงจังในการกระชับอํานาจบริเวณรัฐฉาน
เขาสูศูนยกลางรัฐพมาในสมัยของพระเจามินดง ในชวง ค.ศ.1863 เนื่องดวยเหตุผลที่วา รัฐฉานนั้น
เปนดินแดนที่สนับสนุนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจในพมาไดอยางดี เพราะมีพื้นที่ตั้งอยูใน
บริเวณที่สามารถควบคุมเสนทางติดตอการคาระหวางมณฑลยูนนานกับพื้นที่ทางตอนบนของเอเชีย
อาคเนย อีกทั้งยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในฐานะเปนพื้นที่กันชนระหวางรัฐใหญ โดยเฉพาะ
ไทย (ลานนา) และจีนที่มีสินคาผานดินแดนมากมาย และมีทรัพยากรเปนที่ตองการทางเศรษฐกิจ
ไดแก ไม กํามะถัน ทองแดง และตะกั่ว33 รวมถึงแรเงิน นิลสีคราม หยก และทับทิมที่มีคุณภาพดี
ดังนั้นจึงมักเปนจุดสนใจของราชสํานักพมาในความพยายามกระชับอํานาจและผลประโยชนตางๆ
เหลานั้นเขาสูศูนยกลาง
2. การปลดปลอยดินแดนรัฐฉานจากอาณัติของราชสํานักพมา
ยิ่งมีความพยายามในการควบคุมทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในหัวเมือง
รัฐฉานชัดเจนมากขึ้นเพียงไร ปฏิกิริยาตอตานอํานาจจากเจาฟาในหัวเมืองรัฐฉานก็เริ่มปรากฏให
เห็นเดนชัดมากขึ้น กลาวคือ เมื่อบรรดาเจาฟาเริ่มรูสึกวาราชสํานักพมาเริ่มเขามาแทรกแซงทั้งการ
ปกครองและเศรษฐกิจของรัฐฉานมากเกินไป ก็จะพบการลุกขึ้นตอตานของเหลาเจาฟา แตก็มักจะ
ถูกพมาปราบปรามและถูกจับไปเปนเชลยที่มัณฑะเลย โดยมีการแตงตั้งผูปกครองแทน ซึ่งสวน
ใหญมักเปนชาวพมา การกระทําเหลานี้ไดเพิ่มการคว่ําบาตรของบรรดาเจาฟาใหรุนแรงมากขึ้น อาทิ
การเกิดเหตุการณฆาขาราชการพมาในเขตตองอู และมีการอพยพของชาวไทใหญลงไปยังเขต
ปกครองของอังกฤษเพิ่มมากขึ้น34 ในป ค.ศ.1853 มีเหตุการณจลาจลขึ้นในเมืองตองเปง โดยเจาฟา
เมืองตองเปง ซึ่งในอดีตเคยเขาสวามิภักดิ์ตอกษัตริยมินดง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณจลาจลในเมือง
ยองหวย และการกอกบฏในเมืองแสนหวีอีกดวย35

32

Oliver B. Pollak, Empires in Collision : Anglo-Burmese relations in the MidNineteenth Century, 142.
33
Ibid, 141.
34
Ibid., 142.
35
นราธิปประพันธพงศ, สมเด็จบรมวงศเธอกรมพระ, พระราชพงศาวดารพมา (นนทบุรี
: ศรีปญญา, 2550), 441-442, 446-448.
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อิทธิพลของพมาในรัฐฉานเริ่มเสื่อมลงในชวงปลายราชวงศคองบอง แนนอนวาสวน
หนึ่งมาจากการตอตานของบรรดาเจาฟาในเมืองตางๆ และที่สําคัญกวานั้นก็คือ ผลจากสงคราม
ระหวางอังกฤษกับพมาทั้งสองครั้ง (สงครามครั้งแรกในป ค.ศ.1826 และครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1852)
และในรัชสมัยของพระเจาสีปอ (Thibaw) ซึ่งเปนชวงสงครามครั้งสุดทายระหวางอังกฤษกับพมา
(ค.ศ.1885) เหตุผลในขางตนเหลานี้ไดทําใหเกิดความออนแอทางอํานาจจากสวนกลาง จนนําไปสู
ความกระดางกระเดื่องของบรรดาหัวเมืองตางๆ และความแตกแยกทางการเมืองในรัฐฉานเอง
ความไมสงบในรัฐฉานรุนแรงมากขึ้น ในชวงเดือนมีนาคม ค.ศ.1865 ซึ่งทางราช
สํานักพมาก็มักจะระงับการจลาจลที่เกิดขึ้นดวยนโยบายทางทหารเสมอ36 จนนําไปสูความพยายาม
ในการปลดปลอยดินแดนของหลายเมืองในรัฐฉานที่คอยๆ เริ่มปรากฏและมีผลเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน ดังเชน ในป ค.ศ.1880 เหลาเจาฟาเมืองลอกจอก เมืองนาย และเมียวซา ของเมืองปอน
(Mongpawn) และเมือ งนอง ไดแ ข็ ง เมื อ งตอ พมา โดยปฏิ เ สธการเดิ น ทางเพื่อ เขา เฝา ถวายสั ต ย
ปฏิญาณตอหนาพระพักตรในวันขึ้นปใหม ราชสํานักพมาจึงสงกองทหารภายใตยอรเมียวสาหวุนจี
(Yaw Myosa Wungyi) ไปปราบปรามเหลาผูนําที่กอกบฏเอาใจออกหางใหยอมจํานน แตก็ตองพาย
แพกลับมา ไมเพียงเทานั้น ที่เมืองสีปอ เจาขุนเสง (Chao Khun Seng) ไดประกาศเลิกสวามิภักดิ์ตอ
พมาในป ค.ศ.1881 ในขณะเดียวกัน เมืองที่อยูอีกฟากฝงของแมน้ําสาละวิน อยางเมืองเชียงตุง ก็ได
กอการกบฏตอราชสํานักพมา โดยมีเจาของไต (Chao Kong Tai) เจาฟาเมืองเชียงตุง นํากองกําลังเขา
โจมตีกองทหารพมาในเชียงตุง และประกาศใหเมืองเชียงตุงเปนอิสระ
จากอิสระภาพของเมืองเชียงตุงนั้น ไดผลักดันใหเจาฟาเมืองนายและกลุมหัวเมืองที่
เปนพันธมิตรรวม พยายามปลดปลอยตัวเองออกจากการปกครองของพมา โดยในป ค.ศ.1883 ได
เกิดการกอกบฏครั้งสําคัญของเจาฟาเมืองนาย (ขุนจี - Chao Khun Gyi) ดวยการรวมมือกับหัวเมือง
ไทใหญตางๆ ในละแวกใกลเคียง37 นํากําลังเขาโจมตีที่มั่นและสังหารทหารพมา รวมทั้งขาหลวง
ปกครองชาวพมา (Sitke - สิตเก) ที่เขามารักษาการณในเมืองนาย38 ขณะเดียวกันก็มีเหตุการณเขา
ปลนสะดมและเผาเมืองบามอ (Bhamo) ของกลุมคะฉิ่น ในป ค.ศ.1884-1885 โดยมีทหารรับจางชาว
36
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37
ไดแก เมืองลอกจอก เมืองเปยง เมืองหมอกใหม เมืองสาตุง (Has Tung) เมืองบานเยียน
(Wan Yian) เมืองหนองมอน (Nawng Morn) เมืองน้ําขอก (Nam Khoke) และเมืองหัวพง
38
นินิเมียนต, พมากับการตอตานจักรวรรดินยิ มอังกฤษ ค.ศ.1885-1895, แปลโดย ฉลอง
สุนทราวาณิชย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2543), 128-129.
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จีนที่ชวยพมาขับไลกลุมคะฉิ่น39 ความสับสนวุนวายอันเกิดจากการกอจลาจลในพมาสมัยของพระ
เจาสีปอ และการกอกบฎของเจาฟาเมืองนายนี้ ไดแสดงถึงสถานะภายใตระบอบราชาธิปไตยของ
พมาในรัฐฉานที่แทบหมดความสามารถในการปกครองและควบคุมรัฐฉานอยางสิ้นเชิง เนื่องจาก
เมือ งนายนั้น หมายถึงศูน ยกลางอํา นาจในการควบคุมหัว เมือ งไทใหญทั้งปวงของพมา ในสมัย
ราชวงศคองบอง
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจกอนการเขามาของอังกฤษ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรไดมีสวนอยางมากในการกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยู การ
ทํามาหากิน ตลอดจนวิธีคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งนั่นยอมหมายถึงการกําหนดลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุมภายในรัฐฉานดวย การที่
รัฐฉานตั้งอยูเขตที่มีทั้งบริเวณราบลุมแมน้ําไหลผานหุบเขาและมีเทือกเขาเปนแนวยาว ลักษณะ
เชนนี้ ไดสงผลใหสังคมจารีตรัฐฉานมีความเปนพหุสังคมในรูปแบบสังคมแบบรัฐในหุบเขา เกิด
การสรางชุมชนที่รวมตัวกันอยูในลักษณะกลุมหมูบาน มีผูนําระดับหมูบาน และบางกลุมมีการ
รวมตัวกันตั้งเปนเมืองเล็กเมืองนอย โดยมีเจาเมืองเปนหัวหนา ชีวิตของผูคนในสังคมฉานจะผูกพัน
ดวยเรื่องของครอบครัว เทศกาลทางพุทธศาสนา และการหมุนเวียนตามฤดูกาล
ความสัมพันธทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ระหวางกลุมชาติพนั ธุในรัฐฉาน
พลเมืองของรัฐฉานสวนใหญเปนชาวไทใหญ และชาวเขาเผาตางๆ สอดคลองกับการที่
รัฐฉานไดถูกขนานนามวาเปนดินแดน “หลอยสามซิบ ไตสามซิบ” อันหมายถึง การเปนรัฐแหง
ภูเขาสามสิบลูก ไตสามสิบเผา สิ่งนี้ไดแสดงถึงธรรมชาติของรัฐฉานในทางภูมิศาสตรและความ
เปนพหุสังคม หรือการเปนรัฐที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุไดเปนอยางดี คําวา “ไตสามสิบ
เผา” นี้ จะหมายรวมถึง ไตปะหลอง ไตกะเรง (กะเหรี่ยง) ไตกะฉิ่น ไตชิน ไตปะดอง ไตตะนุ
ไตตองสู ไตตองโย ไตอางซา ไตกะตู ไตมูเซอ ไตลีซอ ไตยอยิ้น ไตกอ (อีกอ) ไตวะ ไตจะหนอ
ไตเมิงสา ไตมิ่น ไตขิ่น ไตลื่อ ไตมะยอก ฯลฯ ซึ่งคนกลุมนี้สวนใหญแลวเปนชาวเขาบนที่สูง อาศัย
อยูตามเขาอยางกระจัดกระจาย มีบางที่อยูตามพื้นที่ราบริมทะเลสาบ เชน พวกอินตา ตะนุ ตะนอ
เปนตน40
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116.
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บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสามัญ, 2503), 219-220, 233.
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กลุมชาติพัน ธุตางๆ ในรัฐฉาน สวนใหญอานเขียนไมไ ด นอกจากบางกลุมที่ไ ดรับ
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเชนเดียวกับชาวพมา กลุมชาวเขาเผาอื่น ๆ จะมีวัฒนธรรมและการ
แตงกายที่เปนเอกลักษณของตนเอง ซึ่งจะแตกตางกันไปตามเผา บางเผาอยูกันเปนสกุลตางๆ และ
บางเผาก็อยูกันเปนจํานวนมาก ดังเชน จากการสํารวจในสมัยอังกฤษเขาปกครองรัฐฉานนั้น พบวา
มีกลุมฉิ่นอาศัยอยู จํานวน 350,000 คน และคะฉิ่น 160,000 คน โดยตางถูกปกครองดวยหัวหนาเผา
หรือกลุมผูอาวุโส41
จากความหลากหลายทางชาติพันธุในรัฐฉานอันประกอบไปดวยชนกลุมหลายกลุมนั้น
หากพิจารณาในดานความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรและชาติพันธุ จะสามารถแบงกลุมชาติพันธุใน
รัฐฉานออกเปน 2 กลุมใหญๆ ดวยกัน นั่นก็คือ กลุมคนในเขตพื้นราบ และกลุมชาวเขาบนที่สูง ทั้ง
2 กลุมนี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตอดีต โดยมีวิถีการดํารงชีพ
และระบบสังคมที่ตรงขามกัน กลาวคือ ระบบสังคมในที่สูง จะมีระบบความสัมพันธทางสังคมที่
กํ า หนดไว ชั ด เจนในจารี ต ของเครื อ ญาติ ขณะที่ ร ะบบในพื้ น ราบหุ บ เขาอย า งไทใหญ รั ฐ ไม มี
พรมแดนชัดเจน และมีระบบความสัมพันธขึ้นอยูกับอํานาจของเจาฟา ซึ่งความสัมพันธระหวางสอง
ระบบนี้มีทั้งความขัดแยงและการพึ่งพาอาศัยกัน เหตุมาจากระบบเศรษฐกิจแบบรัฐตอนในทวีป
อยางรัฐฉาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรในแตละพื้นที่ เหลานี้ไดเปนขอจํากัดอยางสําคัญที่ทํา
ใหทั้งสองกลุมมีการติดตอและพึ่งพากันมาตั้งแตอดีต จนนําเปนสูการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้ง
ภาษา ศาสนา และทางเศรษฐกิจ ดังเชน การติดตอทางการคาในรัฐฉานตอนเหนืออยางเมืองสีปอ ที่
มีการพึ่งพาแรงงานสัตวเปนหลัก โดยใชวัวเพื่อบรรทุกเอาสินคา เชน ใบชา ขาว และสินคาทองถิ่น
ตางๆ เดินทางไปคาขายกับพวกปะหลองที่อยูบนที่สูง และนําเอาใบชาไปขายยังเมืองมัณฑะเลยของ
พมา แลวนําไหม ฝาย เสนดาย น้ํามัน ไมขีด สงไปขายตามเมืองตางๆ ในเขตเมืองสีปอและเมือง
ใกลเคียง42 หรือแมกระทั่งการคาระหวางชาวคะฉิ่นกับชาวไทใหญในเมืองบามอ43 ที่มีสินคาสําคัญ
คือฝาย โดยทั้งชาวคะฉิ่นและไทใหญจะปลูกฝายแลวนํามาขายยังเมืองบามอในชวงฤดูฝน สวนฝาย
41
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การพิมพ, 2523), 137-138.
42
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 421-422.
43
เมืองบามอ เปนเมืองที่ตั้งอยูท ิศตะวันออกของพมาตอนบน บนที่ราบลุมแมน้ําอิระวดี
และเปนเมืองซึ่งอยูระหวางหุบเขา (นิตยาภรณ พรมปญญา, “ถนนพมากับความเปลี่ยนแปลงของ
ดินแดนตอนใน ค.ศ. 1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอ” (วิทยานิพนธ สาขาวิชาประวัติศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 64-65.)
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ที่ผลิตจากภาคตะวันออกของรัฐฉานก็สามารถที่จะขนสงมายังเมืองบามอได ถึงแมวาจะเปนฤดูฝน
ก็ตาม เนื่องจากพอคาจากรัฐฉานจะขนสงโดยอาศัยลา หลังจากเขามาคาขายยังเมืองบอมอแลวก็จะ
ออกจากเมืองไปในชวงเดือนกรกฎาคม อีกทั้งพอคาจากรัฐฉานยังนํากระบือเขามาขายในเมืองบามอ
เปนจํานวนมาก ลาจํานวนไมนอยที่อยูในเมืองบามอในรัฐคะฉิ่นนั้น มาจากฝงตะวันออกของรัฐ
ฉานทั้งสิ้น44
นอกจากนี้แลว เรายังพบการขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครองระหวางกัน โดยจะ
พบวา เจาฟาในที่ราบหุบเขาอาจจะมีอํานาจปกครองคลุมไปถึงพื้นที่สูง แตกลุมคนบนที่สูงก็อาจจะ
ยอมรับ เจาฟา หลายคน หรือมีการยอมรับอํานาจของกันและกัน กลุม คนบนที่สูงอาจจะรับเอา
รูปแบบทางสังคมของคนในที่ราบหุบเขามาใช แตไมไดหมายความวาจะเปลี่ยนมาเปนคนในที่ราบ
ตราบใดที่พวกเขายังดํารงวิถีชีวิตอยูบนที่สูง45 นอกจากความสัมพันธระหวางกลุมคนพื้นราบและที่
สู ง ภายในรั ฐ ฉานแล ว ชาวพื้ น ราบด ว ยกั น เองอย า งไทใหญ ซึ่ ง ส ว นใหญ ตั้ ง ถิ่ น ฐานบริ เ วณฝ ง
ตะวันตกแมน้ําสาละวิน และกลุมไทลื้อ ไทเขิน ที่มีถิ่นฐานอยูบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําสาละ
วิน เหลานี้ก็ไดมีการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอก ดังเชน การติดตอทางการคาระหวางเมือง
เชียงตุงและเมืองเชียงใหม ซึ่งแมวา ในป ค.ศ. 1837 รัฐบาลสยามมีคําสั่งหามไมใหเมืองเชียงใหม
ฟนฟูการคาขายกับเมืองเชียงตุง เชน ผูใหญบาน บานปากบง ไดรับคําสั่งวาไมใหคนใดๆ ผานดาน
เพื่อไปคาขายกับเมืองเชียงตุง แตจากจดหมายเหตุของ McLeod นักการทูตชาวตะวันตกที่เดิน
ทางเขามาสํารวจดินแดนในป ค.ศ. 1837 โดยผานเมืองลานนาและเมืองเชียงตุง ไดยืนยันวา ยังคงมี
การติดตอกันทางการคาโดยการลักลอบคาขายระหวางสองเมืองนี้ ซึ่งนับวันจะขยายกวางออกไป
โดยไมมีใครสามารถขัดขวางได ในจดหมายเหตุของ McLeod ยังกลาวถึงชาวจีนจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
ทํางานในภาคตางๆ ไดแก ชางฝมือ กรรมกรสรางถนน หรือกุลีในเวียงเชียงตุง46

44

นิตยาภรณ พรมปญญา, “ถนนพมากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ.
1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอ” (วิทยานิพนธ สาขาวิชาประวัติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 70.
45
อานั น ท กาญจนพั น ธุ , “สถานภาพการวิ จั ย พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ไทใหญ”,ใน การศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท (กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2538), 14.
46
กราบาวสกี้ โฟลเกอร, “ลานนา สิบสองพันนา และรัฐฉานในสายตาของชาวตางชาติ :
จดหมายเหตุของ W.C.Mcleod และDr. Richardson เกี่ยวกับการเดินทางเมื่อป ค.ศ.1836/37,” ใน
โลกประวัติศาสตร, 5, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2542) : 25.
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นอกจากจะมี ค วามสัมพัน ธทางการคา แลว ชุม ชนพื้น ราบในรัฐ ฉานยั งมีก ารติด ต อ
สัมพันธกับสังคมภายนอก โดยการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมตางๆ กับ
อาณาจักรใหญอยางอินเดีย จีน ผานอาณาจักรพมาและสยาม (ลานนา) ซึ่งมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมของกลุมคนไทพื้นราบในรัฐฉานทั้ง 2 ฟากฝงแมน้ําสาละวินเปนอยางมาก การ
ถ า ยทอดวั ฒ นธรรมจนก อ ให เ กิ ด เอกลั ก ษณ ร ว มกั น ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การรั บ เอาศาสนาพุ ท ธจาก
อาณาจักรใหญเขามาในสังคมจนมีบทบาทตอวิถีชีวิตของผูคนในรัฐฉาน และไดฝงรากลึกในเวลา
ตอมา
ในอดีตนั้น บรรดาหัวเมืองตางๆ ในรัฐฉานฟากตะวันตกยังคงไมไดรับนับถือพุทธ
ศาสนากันอยางทั่วถึง ยกเวนบางเมืองในรัฐฉานทางใต อยางเมืองยองหวย ที่อาจรับพุทธศาสนา
แบบพมามาแลวตั้งแตในสมัยพุกาม หรือเมืองนาย ซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดทางวัฒนธรรมกับ
ลานนามาตั้งแตในสมัยพญามังราย ในปลายคริสตศตวรรษที่ 1347 เปนเหตุใหในบางแหงที่ศาสนา
พุทธยังเขาไมถึง มีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันแสดงถึงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ (animistic
worship) เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสังคมที่สําคัญ โดยแสดงออกในรูปแบบของงานประเพณี
และพิธีกรรมตางๆ ที่ยังคงนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณ อาทิ ในเมืององปง (Onbaung) หรือเมือง
สีปอ เมืองมีด และเมืองอื่นๆ ในรัฐฉาน เมื่อเจาฟาสิ้นพระชนม จะมีการปฏิบัติตามประเพณีความ
เชื่อแบบไสยศาสตร โดยการฆาขาทาสและบรรดาชางมาตัวโปรดที่เจาฟาเคยประทับ แลวฝงไป
พรอมๆ กับพระศพของเจาฟา48 เพื่อมุงหวังจะใหตามไปรับใชเจานายตอในโลกหนา จะเห็นไดจาก
คํากลาวของ Harvey ที่ไดบรรยายถึงขบวนแหพระศพอันยิ่งใหญของเจาฟาในอดีตวา
“ในขบวนแหพระศพ จะมีทั้งขบวนชาง จํานวน 10 เชือก มาจํานวน
100 ตัว ผูหญิง 100 คน และผูชาย จํานวน 100 คน ซึ่งอาจจะตองถูกสังเวยเพือ่
การบูชายัญและฝงไปพรอมกับหลุมฝงศพของเจาฟา”49
การเขามาของพุทธศาสนาในสังคมของกลุมคนพื้นราบ ในราวคริสตศตวรรษที่ 13 ได
ทําใหเกิดการผสมกลมกลืนทางความเชื่อภายในรัฐ จนอาจกลาวไดวา สังคมจารีตรัฐฉานอยูใน
47

เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธุในบริบทประวัติศาสตร
และสังคมการเมืองรวมสมัย, 22-23.
48
G. E. Harvey, History of Burma : from the earliest times to 10 March 1824, the
beginning of the English conquest, 166.
49
Sao Saimong Mangrai, The Shan States and the British Annexation, 52.
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สภาวะระหวางความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติตามแบบชนเผาดั้งเดิม และความเปนกลุมชนที่มีความ
เจริญทางวัฒนธรรมโดยการรับเอาศาสนาพุทธเขามานับถือปฏิบัติ มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา
อยางเครงครัด แตหากพิจารณาศาสนาพุทธในฐานะปจจัยที่กําหนดใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมจารีตของกลุมคนพื้นราบในรัฐฉาน จะพบวา ศาสนาพุทธถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูนําใชเพื่อ
เสริมสรางความชอบธรรมทางอํานาจเขาสูศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจาก สมัยที่รัฐฉานตกอยูในอํานาจ
การปกครองของกษัตริยผูยิ่งใหญของพมาอยางพระเจาบุเรงนอง ราวกลางคริสตศตวรรษที่ 16
ศาสนาพุทธไดเปนสิ่งที่สรางแรงยึดเหนี่ยวใหเจาฟาและชาวไทใหญยอมรับในการปกครองและ
วัฒนธรรมของพมา โดยพระองคไดนําเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบพมาเขามาเผยแพรในรัฐ
ฉาน สั่งยกเลิกประเพณีพื้นเมืองที่สะทอนถึงความเชื่อแบบเกาและขัดกับหลักพุทธศาสนา เชน หาม
การฆาสัตวและคนเพื่อการบูชายัญ รวมถึงประเพณีการฆาสัตวและคนในพิธีกรรมงานศพของ
เจ า ฟ า ทรงสร า งเจดี ยที่ เ มื อ งสี ป อ และเมื อ งมี ด อี ก ทั้ ง ยั ง ได อุ ทิ ศ ที่ ดิ น ในการสร า งวั ด และเชิ ญ
พระสงฆที่มีค วามรูมาจํา วัด อยูใ นวัด ที่สรา งใหม เ พื่อ เผยแผศ าสนาดว ย ซึ่ง บรรดาเจาฟา เสนา
อํามาตย และ ขุนนาง จะตองเขามาฟงพระธรรมเทศนาในวันพระทุกสี่วันตอเดือน และเรียนรู
เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรม นอกจากนี้ยังไดมีการนําเอาพระไตรปฎกครึ่งหนึ่งมาไวที่วัดในเมืองสี
ปอ และอีกครึ่งหนึ่งไวที่วัดในเมืองมีดอีกดวย50
มาตรการทางศาสนานิกายเถรวาทที่ดําเนินควบคูไปกับมาตรการทางการปกครองและ
เศรษฐกิจ ไดสงผลใหอิทธิพลของวัฒนธรรมพมา ทั้งรูปแบบการเขียน ศิลปะ สถาปตยกรรม การ
แตงกาย และวิธีการนับวันแบบพมา สิ่งเหลานี้ไดเขาไปมีบทบาทในกลุมผูนําและวิถีชีวิตของชาว
ไทใหญอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาวัฒนธรรมพมามีบทบาทอยูพอสมควรในการปรุงแตงอัตลักษณ
ในความเปนไทใหญ และกลุมไทอื่นๆ บริเวณฝงฟากตะวันตกของแมน้ําสาละวิน ในขณะที่รัฐฉาน
ในฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเปนเมืองหลัก ประกอบดวยกลุมไทลื้อ และ
ไทเขิน มีพัฒนาการทางภาษาและวัฒนธรรมที่เปนเอกเทศตางจากกลุมชาวไทใหญ สวนหนึ่งเกิด
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่แตกตางกัน กลาวคือ ขณะที่กลุมไทใหญ
อยูทามกลางกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลพมา-ธิเบต โดยเฉพาะพมา กลุมที่พมาเรียกวา คะฉิ่น
แตชาวไทลื้อและไทเขินไดมีความสัมพันธใกลชิดกับกลุมที่พูดภาษามอญ-เขมร เชน ชาวลัวะ ขา
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G. E. Harvey, History of Burma : from the earliest times to 10 March 1824, the
beginning of the English conquest, 166.
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และมอญ เปนตน51 จากความเกี่ยวของเปนพิเศษกับวัฒนธรรมลานนานี้ ไดทําใหกลุมชนบริเวณฝง
ตะวันออกของแมน้ําสาละวินรับเอาพุทธศาสนาในแบบที่ใกลเคียงกับไทลื้อในสิบสองปนนาและ
ลาวยวนในลานนา52 ซึ่งเปนศาสนาที่มีการผสมผสานระหวางพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และ
ความเชื่อดั้งเดิมเชนเดียวกับลานนา53 แมวาในชวงที่หัวเมืองบางแหงไดตกอยูภายใตอาณัติของพมา
ตั้งแตสมัย บุเรงนอง แตชาวไทลื้อ และไทเขิน ในฝงฟากตะวันออกของแมน้ําสาละวิน ก็ยังคง
รักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมพื้นเมืองและพุทธศาสนาในแบบของตนเองไว54 โดยไมถูกกลืนดวย
วัฒนธรรมพมาแตอยางใด ตางจากหัวเมืองทางฟากตะวันตกของแมน้ําสาละวิน ซึ่งไดรับการ
ปลูกฝงวัฒนธรรมพมาและพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขมขนมากกวา โดยเฉพาะกลุมเมืองที่ยังไมได
นับถือพุทธศาสนามากอน55
อยางไรก็ตาม นอกจากกลุมคนในพื้นที่ราบจะมีการรับและปรับเอาวัฒนธรรมจาก
อาณาจักรใหญเขามาในกลุมของตนเอง จนสามารถสรางเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมที่มีความแตกตาง
กันระหวางกลุมชนพื้นราบในรัฐฉานแลว เราจะพบวากลุมชาติพันธุที่มีถิ่นฐานบนที่สูงและพูด
ภาษาแตกตางกันหลายภาษาอยางชาวคะฉิ่น ก็มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนโดยเลือกที่จะ
ผสมผสานและหยิบยืมเอาวัฒนธรรมของกลุมคนพื้นราบ เพื่อยกสถานะทางสังคมของกลุมตนให
สูงขึ้น เชน การกลมกลืนไปกับกลุมไทใหญ ดวยการรับเอาภาษา การแตงกายแบบไทใหญ และ
51

อานั น ท กาญจนพั น ธุ , “สถานภาพการวิ จั ย พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ไทใหญ”, ใน การศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท, 8.
52
สุมิตร ปติพัฒน, ชุมชนไทในพมาตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต ภาคมัณฑะเลยและคําตี่
หลวง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2545), 6.
53
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง, 2539),188.
54
พุทธศาสนาในดินแดนรัฐฉานทางฟากตะวันออกของแมน้ําสาละวินไดรับอิทธิพลจาก
ทั้งทางลานนาและพมา สันนิษฐานวาพุทธศาสนาเริ่มแพรจากลานนาเขาไปในเชียงตุงตั้งแตสมัย
ราชวงศเม็งราย ในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 13 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 14 และดํารงความสัมพันธ
อยางใกลชิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอด เสมอชัย พูลสุวรรณ ไดเรียกศาสนาที่ปรากฏใน
บริเวณหัวเมืองทางฟากตะวันออกของแมน้ําสาละวินวาเปนพุทธศาสนานิกายกึงโยน (เสมอชัย พูล
สุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธุในบริบทประวัติศาสตรและสังคมการเมืองรวม
สมัย, 23,88.)
55
เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพนั ธุในบริบทประวัติศาสตร
และสังคมการเมืองรวมสมัย, 24.
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ความเชื่อทางพุทธศาสนามาปฏิบัติ แตก็ไมไดละทิ้งความเปนคะฉิ่น โดยยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ
และประกอบพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง56 นอกจากนี้ เรายังพบลักษณะรวมทางวัฒนธรรม
ที่มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานกันระหวางกลุมดวยการรับเอาระบบการปกครองแบบเจาฟามาใช
ในกลุมของชาวคะฉิ่นอีกดวย
จากการศึกษาของนักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ Edmund Leach ในป ค.ศ. 1954 เกี่ยวกับ
โครงสรางทางสังคมของกลุมชนที่อาศัยบริเวณที่สูงในพมา ไดแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานและ
การเปลี่ยนแปลงทางชาติพันธุของชาวคะฉิ่นที่มีความสัมพันธกับกลุมคนพื้นราบอยางชาวไทใหญ
ไดเปนอยางดี โดยพบวาในอดีตชาวคะฉิ่นและไทใหญตางมีความสัมพันธกันมาอยางตอเนื่อง ทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือแมกระทั่งการเมืองการปกครอง กลาวคือ มีการแตงงานระหวางหัวหนา
ชาวคะฉิ่นกับหญิงไทใหญที่เจาไทใหญยกให แตนั้นก็เปนเพียงการเชื่อมความสัมพันธทางการเมือง
การปกครองระหวางกลุม และเปนการแสดงถึงสถานะทางสังคมของหัวหนาชาวคะฉิ่นที่สูงขึ้น
เปรียบไดกับเจาฟาแบบไทใหญ ตลอดจนการไดรับสิทธิทางอํานาจที่เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมพื้นที่
ราบทํานาดํา โดยมีขาทาสบริวารชาวไทใหญเปนแรงงานในผืนนา ลักษณะความสัมพันธแบบนี้จะ
จํากัดอยูในวงของเจาไทใหญและหัวหนาชาวคะฉิ่นเทานั้น อยางไรก็ตาม การผสมผสานทาง
ชาติพันธุดวยการแตงงานเชนนี้ไมไดทําใหหัวหนาชาวคะฉิ่นกลายเปนไทใหญแตอยางใด
สําหรับชาวคะฉิ่นทั่วไปสามารถกลายเปนชาวไทใหญไดอยางสมบูรณ โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธอีกลักษณะหนึ่ง สวนใหญจะเกิดจากการที่ชาวคะฉิ่นเขามาเปนแรงงานใหไทใหญ
และไดแตงงานกับผูหญิงไทใหญเปนการตอบแทน พวกนี้จะลงหลักปกฐานในที่ราบ แยกตัวจาก
ญาติพี่นอง และหันมานับถือผีของฝายหญิง กลายเปนพุทธศาสนิกชนในสายตาของชาวคะฉิ่น และ
กลายเปนไทใหญ แตเปนไทใหญชั้นต่ําเสมือนเปนทาส ทํานองเดียวกันผูหญิงคะฉิ่นอาจแตงงานกับ
ชายไทใหญและกลายเปนไทใหญไดเชนกัน แตผูหญิงเหลานี้ก็จะถูกตัดขาดจากญาติพี่นองบนที่สูง
ในทางตรงกันขามไมปรากฏวาสามัญชนไทใหญถูกกลืนใหกลายเปนคะฉิ่น57
กลุมที่มีถิ่นฐานบนที่สูงอยางคะฉิ่นจะมีรูปแบบทางเศรษฐกิจตลอดจนมีวัฒนธรรมและ
ประเพณีตางจากกลุมคนที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา อยางชาวไทใหญ ไทลื้อ และไทเขิน
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Victor B. Lieberman, “Ethnic Politics in Eighteenth-Century Burma,” Modern Asian
Studies.12, 3 (1978) : 457-458.
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อานั น ท กาญจนพั น ธุ , “สถานภาพการวิ จั ย พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ไทใหญ”, ใน การศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท, 13-14.
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โดยชาวคะฉิ่น จะมีวิถีการดํารงชีวิตดวยการประกอบอาชีพทําไรเลื่อนลอย เผาถางปาเพื่อการทํา
เกษตรกรรม และจะสงสวยเปนดินปน
ชาวคะฉิ่ น ตั้งถิ่น ฐานอยู ใ นบริเ วณที่อุด มไปดว ยทรัพ ยากรทางธรรมชาติ เชน หยก
อําพัน เกลือ และมีการติดตอทางการคากับอาณาจักรจีนเปนเวลาชานาน โดยมีเสนทางการคาที่
สํ า คั ญ คื อ เส น ทางที่ ติ ด ผ า นเมื อ งบามอ ส ง ผลให น อกจากชาวคะฉิ่ น จะมี ร ายได จ ากการทํ า
เกษตรกรรมเพาะปลูกแลว ยังมีรายไดจากการเก็บเงินคาผานดานของบรรดาพอคาที่จะเดินทางไป
คาขายกับจีน ซึ่งรายไดสวนนี้เองถือเปนรายไดสวนใหญของประชากรคะฉิ่น และบางครั้งมีติดตอ
กับกลุมชาวไทใหญ โดยเดินทางลงจากที่สูงเพื่อนําเอาผลผลิตขาว และแรงงานสัตว ที่มีอยูอยาง
อุดมสมบูรณจากหมูบานของชาวพื้นราบไทใหญ58
งานศึกษาของ Leach ไดแบงเกษตรกรรมบนเทือกเขาของชาวคะฉิ่นออกเปน 3 Zone
ดวยกันคือ Zone A เปนเกษตรกรรมเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอยในปา โดยจะปลูกเปนเวลา 1 ป
หลังจากนั้นจะทิ้งพื้นที่เพื่อพักใหหนาดินอุดมสมบูรณเปนเวลา 12-15 ป และจะกลับมาใชพื้นที่นั้น
ใหม วิธีการเหลานี้จะไมเปนการทําลายปาไมและแรธาตุในดินแตอยางใด59 และถือเปนวิถีในการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม ที่จะปลอยใหดินมีความอุดมสมบูรณดวยวิธีทางธรรมชาติ โดยจะทําการเผา
และปลอยใหเถาถานบํารุงดินใหกลับมาอุดมขึ้นใหม ซึ่งเราจะพบรูปแบบเกษตรกรรมแบบนี้ไดอยู
ทั่วไปในรัฐฉาน เชน ที่เมืองหมอกใหม (Mawkmai) ชาวบานจะทําการไถคราดผิวดินชั้นบนและจะ
ผสมมูลสัตว (วัว) เขาไปดวย ภายหลังจากการเผาถาง กองไมและวัชพืชจะถูกทําลายและเปนการ
เพิ่มปริมาณคารบอนใหทั่วพื้นที่เพาะปลูก60
Zone B เปนเกษตรกรรมในเขตทุงหญา พื้นที่นี้จะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาใน Zone A
ทําใหการเพาะปลูกไดผลผลิตที่นอยกวา ในเขตนี้จะมีการปลูกพืชไร เชน ขาวบาเลย ขาวโพด
ขาวฟาง ขาวสาลี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเพาะปลูกฝน ชา และยาสูบ เพื่อสงผลผลิตไปขายยัง
ภายนอก ซึ่งการคาที่เกิดขึ้นในเขตนี้ ไดทําใหชุมชนมีการพึ่งพาภายนอกมากกวาชุมชนใน Zone A
ซึ่งจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนในชุมชนไดอยางเพียงพอ
58

Leslie Milne, Shans at home (New York : Paragon Book, 1970), 148.
59
Edmund R. Leach, Political Systems of Highland Burma : A Study of Kachin Social
Structure (London ; Atlantic Highlands, 1970), 24.
60
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 22-23.
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Zone C เปนเขตที่อยูระหวาง Zone A และ Zone B มีลักษณะการเพาะปลูกแบบ
ขั้นบันได ซึ่งลักษณะการเพาะปลูกเชนนี้ จะทําใหไดผลผลิตในปริมาณนอย แตประชากรในเขต
ดังกลาวก็มีรายไดเสริม เชน การเก็บเงินคาผานดานจากบรรดาพอคาแมคา เปนตน61
สําหรับ วิถี ชีวิ ต ของชาวพื้น ราบอยา งไทใหญ ที่ตั้ งถิ่น ฐานบริเ วณที่ร าบลุ ม ระหวา ง
หุบเขาริมฝงน้ําหรือที่ราบลุมอื่นๆ จะมีอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ ดวยวิถีการผลิตขาวแบบนาดํา
ขนาดเล็กและการเพาะปลูกขาวเจา โดยพื้นที่บริเวณเขตระหวางลุมน้ําสาละวินและลําน้ํายอยสาขา
ถือเปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณและถือเปนอูขาวของรัฐฉานที่สําคัญ ดังนั้น ขาวจึงเปนผลผลิต
หลักที่ชาวไทใหญใชในการสงสวยใหกับผูปกครอง
นอกจากการทําเกษตรกรรมแลว งานอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนก็มีใหเห็นทั่วไป
เชน การทําเครื่องเขิน ที่เมืองลายขา ทําถวยชามแกะสลักหินสีขาวเปนรูปตางๆ และภาชนะปนดิน
เผา ที่เมืองหมอกใหม การทําถุงยามจากเมืองน้ําคํา ทําหมวกไมไผใบใหญที่เมืองหนอง และมีการ
ทอผาใชเองแทบทุกหลังคาเรือน ทั้งยังมีที่ทอจําหนายเปนผาไหมในแถบริมทะเลสาปอินเลอีกดวย62
ไมเพียงแตงานหัตถกรรมในทองถิ่นเทานั้น ชาวไทใหญมักจะผูกพันกับการเลี้ยงชาง ซึ่งถือเปน
วัฒนธรรมที่เดนชัดมากของชาวไทใหญ โดยจะมีความเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงชางเปนอยางมาก
สามารถจับชางปามาฝกฝนและใชงาน ไมวาจะเปนการฝกฝนเพื่อใชงานในบาน หรือแมกระทั่งการ
ออกศึกสงคราม63 นอกจากนี้ ชาง ยังใชประโยชนในงานขนสงสินคา และในงานประเพณีดวย เมื่อ
ถึงประเพณีสําคัญๆ เจาฟาจะประทับนั่งบนหลังชาง ที่จัดเปนขบวนแหชาง มีคนคอยถือรมกันแดด
แวดลอมดวยตํารวจอารักขาและนักดนตรี ขณะที่ชาวบาน ชาวเขาเผาตางๆ จํานวนมาก ลวนแตง
กายสีสันสดใสตามประเพณี ยืนรอตอนรับและแสดงความเคารพ64 นอกจากการแสดงความนอบ
นอมของประชาชนตอเจาฟาในงานประเพณีสําคัญๆ แลว ในงานปอย ก็มักจะพบเห็นการแสดง
ความจงรักภักดีของราษฎรไดอยางดี โดยชาวบานถือวาการที่เจาฟาและครอบครัวไปรวมงานปอย
นั้น เปนการใหเกียรติพวกเขาอยางสูง ตลอดชวงสิบวันของงานปอย เจาฟาจะเปดหอหลวงหรือหอ
คํา เพื่อใหชาวบานเขามาเยี่ยมแสดงความเคารพ พูดคุยเรื่องหมูบาน ปญหาตางๆ ของผูคน ชวงเวลา
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บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 237.
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สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทใหญ, 52.
64
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรือ่ งจริงของเจาหญิงฉาน แปลโดย ศรวณีย สุขุมวาท, สมพร
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นี้จึงเปนโอกาสที่ผูปกครองไดสื่อสารกับราษฎรของตนอยางทั่วถึง สวนชาวบานและชาวเมืองเอง
ตางก็มีเวลาไดสนุกสนานดวยกัน มีการแสดงตางๆ ทั้งดนตรี ละครฟอนรํา65 และจากความเชื่อถือ
ในพุทธตํานานที่วา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จกลับจากการเทศนโปรดพุทธมารดาบนสรวงสวรรคชั้น
ดาวดึงสนั้น ไดมีพุทธศาสนิกชนตลอดจนสรรพสัตวในปาหิมพานตมาถวายการตอนรับ รวมทั้ง
นกยูง “กิงกะหลา” หรือ “กินรี” และ “กาเบอ” หรือผีเสื้อ รวมอยูดวย ในเทศกาลจองพาราจึงมีการ
ฟอนกิงกะหลาและกาเบอเปนเอกลักษณทางศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ ซึ่งมีการสืบทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งอยางไมขาดสาย66
การเขามาของระบอบอาณานิคมและพัฒนาการทางการเมืองรัฐฉานในชวงการปกครองของอังกฤษ
ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 17 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18 ตลอดระยะเวลาดังกลาว ไดมี
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้น ในระยะนี้ ฮอลันดาไดประสบความลมเหลวในการควบคุมการคา
ในหมูเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนอังกฤษและฝรั่งเศสตางก็แยงชิงความเปนใหญใน
อินเดีย ดานอังกฤษนั้นไดเริ่มสรางอํานาจทางการเมืองและการคาในเอเชียใตและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จนเกิดเปนสมัยแหงจักรวรรดินิยมใหม อันเปนสมัยแหงการขยายตัวทางความคิดเสรีนิยม
แตก็เ ปนสมัย ที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉีย งใตตองสูญเสียอิสรภาพบางสวนในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจไมนอย การปรากฏตัวของอังกฤษในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 ในพมานั้น ถือเปนตัว
แปรใหมในทางการเมืองการปกครองที่ในระยะตอมาไดสงอิทธิพลมายังรัฐฉาน บทบาทของ
อังกฤษที่มีตอพมาไดสรางแรงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจของรัฐอยางที่ไมเคย
เปนมากอน
ในปลายป ค.ศ.1885 ภายหลังจากการเสื่อมอํานาจของกษัตริยสีปอแหงพมาที่ไดพายแพ
จํานนตอกองกําลังฝายอังกฤษ ในสงครามระหวางอังกฤษกับพมา ครั้งที่ 3 เปนเหตุใหดินแดน
ภายใตราชบัลลังกพมาถูกยึดผนวกเขากับอาณานิคมอังกฤษ สถานการณทางการเมืองการปกครอง
ภายในรัฐฉานในชวงนั้น เสมือนตกอยูในภาวะที่มีชองวางทางอํานาจ เกิดความขัดแยงกันเอง
ระหวางบรรดาเจาฟาตางๆ เหตุผลหนึ่งมาจากระบบการเมืองในรัฐฉานที่มีลักษณะเปนรัฐเล็กรัฐ
นอยอยูอยางกระจัดกระจาย การดํารงความเปนหนึ่งเดียวกันทางการเมืองจําเปนตองอาศัยอํานาจ
การควบคุ ม อย า งเข ม ข น จากส ว นกลาง แต เ นื่ อ งจากการล ม สลายของศู น ย ก ลางอย า ง
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ราชสํานักมัณฑะเลย จึงทําใหการเมืองในรัฐฉานเต็มไปดวยการแบงฝกแบงฝาย ซึ่งเราสามารถมอง
ภาพรวมของความแตกแยกออกเปน 2 กลุมใหญดวยกัน คือ กลุมพันธมิตรเจาฟาลิมบิน ซึ่งตอตาน
การเขามาของอังกฤษ และกลุมสนับสนุนการเขามาของอังกฤษ
กลุมพันธมิตรเจาฟาลิมบินนี้ เริ่มกอตั้งเปนสมาพันธ (confederacy) ในป ค.ศ.1883 มี
เจ า ฟ า และกลุ ม ผู ป กครองผู ร ว มในสมาพั น ธ จ ากหลายเมื อ ง ซึ่ ง บางส ว นเคยได ลี้ ภั ย จากการ
ปราบปรามของราชสํานักพมา เชน เมียวซาจากเมืองนอง เจาฟาเมืองนาย เจาฟาเมืองลอกจอก
รวมถึงเจาฟาแหงเมืองเชียงตุงดวย แรกเดิมทีนั้นกลุมนี้มีเปาหมายสนับสนุนการขึ้นมาเปนกษัตริย
ของเจาฟาลิมบิน โดยเต็มใจที่จะอยูภายใตระบอบกษัตริยตามแบบพมาตอไป และมีอิสระภายรัฐ
ของตนเอง ดังจะเห็นไดจากขอความที่อยูในสาสนฉบับหนึ่งของเจาฟาเชียงตุง ที่มีไปถึงขุนสายง
(Hkun Saing) เจาฟาเมืองสีปอ ที่สนับสนุนเจาฟาลิมบินใหขึ้นเปนกษัตริย ความวา
“ปราศจากเจาเหนือหัว พวกเจาฟาก็รังแตละรบพุงกันเองอยางไมมีที่
สิ้นสุด...ถามีเจาเหนือหัว ผลประโยชนของบานเมือง พระศาสนา และพวกเรา
ทั้งหมด ก็จะไดรับการปกปองพิทักษรักษา.. ถาหากวาเจาฟาลิมบินไดขึ้น
ครองราชย ก็ จ ะยกเว น เงิ น ส ว ยตถเมธา (Thathameda) และบรรดาเจ า ฟ า
ทั้งหลายก็จะตองไปถือน้ําใหสัตยปฏิญาณเพียงสามปตอครั้งเทานั้น”67
ความตองการดํารงไวซึ่งสถาบันกษัตริยและอิสระภายในรัฐของกลุมพันธมิตรนี้ ได
นํ า ไปสู ก ารสนั บ สนุ น การขึ้ น มาเป น กษั ต ริ ย ข องเจ า ฟ า ลิ ม บิ น โดยมี ก ารวางแผนการโค น ล ม
ราชบัลลังกของพระเจาสีปอ และตองการจัดการราชาภิเษกเจานายเชื้อพระวงศที่มีความโนมเอียงมา
ทางฝายตนรวมทั้งรัฐไทใหญทั้งหลายใหขึ้นเปนกษัตริย เพื่อจะไดผอนปรนการใชอํานาจในรัฐฉาน
โดยปราศจากการแทรกแซงจากราชสํานักหรือขาหลวงและทหารที่สงมาจากราชสํานัก จึงมีการ
เชิญเจาฟาลิมบินใหเสด็จมาเชียงตุงซึ่งเปนที่กองบัญชาการของกลุมพันธมิตรเพื่อตอบรับการเปน
องคประธานของสมาพันธ เมื่อเจาฟาลิมบินเสด็จมาถึงเมืองเชียงตุง ในเดือนธันวาคม ค.ศ.188568
ขณะนั้ น เมื อ งมั ณ ฑะเลย ก็ ไ ด ถู ก ยึ ด ครองโดยกองทั พ อั ง กฤษแล ว ส ง ผลให เ ป า หมายของกลุ ม
สมาพันธนี้เปลี่ยนเปนขบวนการเปนตอตานการรุกรานของอังกฤษแทน
สําหรับกลุมอํานาจที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุนอังกฤษ คือ ขุนสายง (Hkun Saing)
เจาฟาแหงเมืองสีปอ และเจาออน (Sao On) เจาฟาแหงเมืองยองหวย ซึ่งทั้ง 2 ไดมีสวนอยางมากใน
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การชวยเปนฐานใหอังกฤษดําเนินการขยายอิทธิพลที่เปนผลประโยชนแกฝายอังกฤษเขามาในรัฐ
ฉานทางตอนเหนือ เพื่อแลกกับอาวุธและเงินในการบํารุงกองทัพของตนเอง อยางไรก็ตาม ภาวะ
ความปนปวนวุนวายทางการเมืองภายในรัฐฉานอันเกิดจากการแยงชิงอํานาจระหวางกัน ไดเปด
โอกาสใหอังกฤษเขาแทรกแซงเพื่อปราบปรามกลุมที่ตอตานตนเอง ประกอบกับในตอนนั้นอังกฤษ
มีความกังวลใจในรัฐฉาน โดยกลัววาจะเปนเครื่องมือทางยุทธศาสตรใหกับประเทศฝรั่งเศส69
ดวยการใชรัฐฉานเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธทางการคากับจีนทางตอนใต ดังนั้น เมื่อ
อังกฤษเขาครอบงํารัฐฉานจึงจําเปนตองเขามาบริหารภายในรัฐฉานอยางทันทีทันใด นโยบายใน
การบริหารการปกครองจึงเปนไปอยางรวบรัดในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.188670 กองทหารอังกฤษได
เขามาสรางปอมคายทหารขึ้นบริเวณใกลๆ ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) ชื่อวา “ปอมสเตดเมน” ใน
เขตเมืองยองหวย และในเดือนธันวาคม ค.ศ.1886 อังกฤษภายใตการนําของพันเอก อี สเตดเมน
(Colonel E Stedman) ก็ไดสงทหารเขาโจมตีกองกําลังของฝายเจาฟาลิมบิน ทั้งเจาฟาเมืองลอกจอก
เมียวซาของเมืองปอน และเจาฟาเมืองนาย ดวยประสิทธิภาพของกองกําลังสมัยใหมแบบตะวันตก
ทําใหสามารถยุติการตอตานของกลุมพันธมิตรเจาฟาลิมบินไดอยางงายดาย เจาฟาดังกลาวตางตอง
ยอมจํานนและถูกบีบบังคับใหชักนําบรรดาเจาฟาที่เหลือใหยอมจํานนดวย กองทหารอังกฤษได
ขยายอํานาจมาถึงเมืองเชียงตุงที่มีขนาดใหญที่สุดในรัฐฉาน และเปนเมืองสุดทายที่ยอมรับอํานาจ
ของอังกฤษ ในป ค.ศ.1890 โดยอังกฤษไดอางความชอบธรรมในการสงกําลังทหารอังกฤษเขา
ปราบปรามความวุนวายในรัฐฉานวา
“ตราบใดที่เราไมเขาไปแทรกแซงชวยเหลือ ตราบนั้นการสูรบ
ระหวางรัฐตางๆ ก็จะยังคงเปนไปอยางรุนแรงตอไป และการขยายตัวของฝาย
เจาฟาลิมบินก็จะไมลดนอยลง ในขณะที่เมื่อฝายเราเขาไปนั้น เราจะสามารถ
ชวยเหลือใหผทู ี่มีอํานาจที่แทจริงอยูในตอนนี้คงอยูในอํานาจตอไปได และ
สยบพวกที่จะกอความวุน วายขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่เราก็จะยังสามารถ
เอาชนะและกําจัดสมัครพรรคพวกของเจาฟาลิมบินลงไปได...ยิ่งฝายเรารีรอ
ใหเนิน่ ชาออกไป โอกาสที่ฝายที่เปนปฏิปกษตอผลประโยชนของอังกฤษจะ
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เปนฝายไดเปรียบก็จะสูงขึ้น และโอกาสที่บรรดาเจาไทใหญทั้งหลายจะหัน
เหเอาใจออกหางและรวมในการตอตานฝายเราก็จะมีมากขึ้นดวย”71
1. อาณานิคมอังกฤษกับกลไกในการควบคุมอํานาจการปกครองในรัฐฉาน
เมื่ออังกฤษยึดครองพมาตอนบน (Upper Burma) ในป ค.ศ.1886 ไดอยางเรียบรอย
แลว รัฐบาลอังกฤษไดปกครองรัฐฉานแยกออกจากพมา โดยถือเปนรัฐในอารักขาของอังกฤษ
(Protectorate) ต า งจากฐานะของพม า ที่ เ ป น เพี ย งแค ม ณฑลหนึ่ ง ของอิ น เดี ย รั ฐ บาลอั ง กฤษได
ปกครองรัฐฉานโดยแบงออกเปน 2 เขตการปกครอง คือ รัฐฉานตอนเหนือ (North Shan States)
ประกอบดว ย เมืองแสนหวีเหนือ แสนหวีใต เมืองสีปอ เมืองตองเปง มีเมืองลาเสี้ย วเปนเมือง
ศูนยกลาง และรัฐฉานตอนใต (South Shan States) ประกอบดวย เมืองนาย เมืองยองหวย เมือง
หมอกใหม มีเมืองตองยีเปนเมืองศูนยกลาง ภายใตรัฐฉานตอนใตนี้ ยังมีเมืองเชียงตุงซึ่งเปนเมืองที่
ไดแ ยกปกครองเป น อิส ระ รวมเมือ งในรัฐ 33 เมื องด ว ยกัน ในจํา นวนนี้ มีหัว หนา ปกครองใน
ตําแหนงเจาฟาเพียง 17 เมือง สวนเมืองที่เหลือจะมีหัวหนาปกครองในตําแหนงรองลงมา เชน
ตําแหนงเมียวซา (Myoza) หรือตําแหนงเห็ง72
ภายใต ก ารปกครองของอัง กฤษนั้น ระบบเจ าฟ ายัง ไม ไ ด สลายตั ว ไปเหมือ นกั บ
ราชาธิปไตยของพมาที่กษัตริยตองถูกปลดออกจากราชบัลลังก รัฐบาลอังกฤษยังเลือกที่จะคงไวของ
โครงสรางการปกครองเดิมเอาไว เนื่องจากรัฐฉานเปนรัฐที่ไมมีโครงสรางหรือจารีตการปกครอง
แบบรวมศูนย พอที่จะอํานวยใหอังกฤษสามารถเขามาสวมรอยแทนศูนยอํานาจเกาเหมือนอยาง
ในมัณฑะเลยได กลาวคือ หลายเมืองในรัฐฉานที่บางเมืองมีความเขมแข็งทางอํานาจ บางเมืองมี
ความผูกพันกับราชสํานักพมา บางเมืองมีกลุมกบฏที่กอการจลาจล บางเมืองมีขนาดเล็กมากจนการ
ปกครองเปนเรื่องไมมีความหมาย73 ดังนั้น การเขามาสถาปนาอํานาจใหมในรัฐฉานรวมถึงการ
กําหนดเขตแดน จึงเปนสิ่งที่ตางออกไป รัฐบาลอังกฤษไดใชวิธีการปกครองดวยการตั้งองคกรใน
พื้นที่รัฐฉานโดยทางออม (Indirect Rule) ผานการใชผูนําชาวพื้นเมืองไมวาจะเปนเขตที่ราบหรือ
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เขตชายแดน74 กลาวคือ หลังจากการผนวกดินแดนรัฐฉาน อังกฤษไดดําเนินนโยบายในชวง 20 ป
แรก ดวยการแสวงหาการสนับสนุนและความสัมพันธที่ดีกับเจาฟา และใหการศึกษากับบรรดาเจา
ฟา เพื่อหวังที่จะทําใหผูนําภายในรัฐอยางตําแหนงเจาฟาสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ความประสงคของอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษเลือกที่จะการปกครองดวยวิธีผอนปรนตอจารีตประเพณี
ทองถิ่น โดยมีขาหลวงใหญคอยกํากับราชการ แตอนุญาตใหเจาฟาทั้งหลายสืบทอดตําแหนงทาง
สายเลือดและบริหารปกครองตามแบบที่เคยปฏิบัติกันมา ภายใตความรับผิดชอบของกองกําลัง
ทหารที่ทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย กําจัดโจรผูรายที่กําลังชุกชุม ขณะเดียวกันผูบัญชาการ
ทหารเหลานี้ก็มีห นาที่ผูก มิตร และเกลี้ยกลอมใหเจาฟายอมรับการเขามาปกครองของรัฐบาล
อังกฤษ เพื่อแลกกับการคุมครองปองกันการรุนรานจากภายนอก โดยปราศจากการแทรกแซงกิจการ
ภายในแตละเมือง เพียงแตจะตองผดุงไวซึ่งสันติภาพ และไมกดขี่บังคับผูที่อยูในความปกครอง
สําคัญที่สุดก็คือการจะตองสงบรรณาการใหแกรัฐบาลอังกฤษโดยเรียกเก็บจากราษฎรในปกครอง
เหมือนที่เคยปฏิบัติตอราชสํานักพมา นโยบายดังกลาวนี้ก็เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงซึ่งเปน
อุปสรรคตอการคาและคมนาคมภายในรัฐ อันจะเปนประโยชนของรัฐบาลอังกฤษนั่นเอง
เมื่อพิจารณาแลวจะพบวา การดําเนินนโยบายคงไวของโครงสรางจารีตซึ่งอังกฤษ
เห็นวามีประโยชนตอตน นั่นก็คือ การสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ปกครองอังกฤษกับชน
ชั้ น ปกครองท อ งถิ่ น รั ฐ ฉาน ในระดั บ ของความสั ม พั น ธ ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ
ความสัม พัน ธที่เ ป น ทางการคือโครงสรา งที่คลา ยระบบราชการรวมศูน ย ประกอบด ว ยชนชั้ น
ปกครองที่มีอํานาจลดหลั่นตั้งแตระดับเจาหนาที่ปกครองของอังกฤษ ชนชั้นปกครองรัฐฉาน จนถึง
ระดับรากหญาอยางราษฎร สงผลใหสวนหนึ่งของโครงสรางการบริหารนี้มีความทับซอนกับกลไก
ของระบบเจาฟาเดิม โดยไมตางกับการปกครองในชวงสุดทายของกษัตริยพมามากนัก ดังจะเห็นได
จากแผนภาพ
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โครงสรางการบริหารปกครองในรัฐฉานสมัยชวงสมัยอาณานิคม
ขาหลวงอังกฤษประจําพมา
(British Governor)
เจาหนาที่ปกครองอังกฤษ
(British Officials)

เจาฟา
(Chaofa)

เมียวซา (Myoza)

ถะโหมง / เฒาเมือง/ เห็ง
(Htamong / Tao Muang / Heng)

มูลนายระดับรอง
(Official hierarchy)

เมียวซา (Myoza)

ถะโหมง / เฒาเมือง/ เห็ง
(Htamong / Tao Muang / Heng)

ราษฎรในทองถิ่นตางๆ
ความสัมพันธที่เปนทางการ
ความสัมพันธที่ไมเปนทางการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940” in Payap
College, Seminar on change Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 18861940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 10.
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ขณะเดียวกันชนชั้นปกครองรัฐฉานซึ่งมีสถานะเทียบเทาและใกลเคียงกับผูปกครอง
ทองถิ่นในอินเดีย (Princely States) จะถูกจัดวางใหอยูภายใตความสัมพันธอยางไมเปนทางการกับ
เจาหนาที่ปกครองอังกฤษ เชน หัวหนาผูตรวจราชการ (Chief Commissioner) ประจําพมา ขาหลวง
ปกครอง (Superintendent) และขาหลวงผูชวย (Assistant Superintendent)75 เจาหนาที่เหลานี้มี
หนาที่สําคัญในการเดินสายตรวจราชการและเขาพบปะกับผูปกครองทองถิ่นตลอดจนรับฟงการ
รองเรียนจากประชาชนในเมืองนั้นๆ การเดินสายตรวจราชการนี้ จึงถือเปนสิ่งใหมภายใตระบบ
ราชการแบบตะวันตกที่ปรากฏในรัฐฉาน อันเปนกลไกสําคัญในการบริหารปกครองรัฐฉานของ
อังกฤษที่สอดรับกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะเขามาประจําการในพื้นที่ในรัฐฉานไดเปน
อยางดี
ในระหวางป ค.ศ.1886-1895 บรรดาเจาฟาทั้งหลายตางทยอยกันเขาทําสัตยปฏิญาณ
แสดงความจงรักภักดีตออังกฤษ และหลังจากถูกบังคับใหละทิ้งขออางในการควบคุมพรมแดนของ
เขตการปกครองของตน เจา ฟา เหล านั้ น ก็จ ะไดรั บ การแตง ตั้งใหอ ยูใ ตก ารดู แ ลของผูช ว ยดูแ ล
(Assistant Superintendent) ชาวอังกฤษ76 โดยอังกฤษไดสงทหารและขาราชการเขามาเปนที่ปรึกษา
ใหกับเจาฟาและตัดสินกรณีพิพาทระหวางบรรดาเจาฟาดวยกัน จัดการเกี่ยวกับปญหาการลักขโมย
สัตวเลี้ยง พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในการครอบครองปาสัก สนับสนุนการเผยแพรทาง
ศิลปะ ตลอดจนขอแนะนําทางการเกษตร77 สงผลใหวิทยาการใหมๆ จากโลกตะวันตกจึงหลั่งไหล
เขาสูรัฐฉานตั้งแตนั้นเรื่อยมา นอกจากนี้ อังกฤษไดใชวิธีสงเจาหนาที่เขาไปสํารวจในพื้นที่อาณา
บริเวณตางๆ โดยละเอียด ทําการเก็บขอมูลในเชิงภูมิศาสตร ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร รวมถึง
รายไดของประชากรในทองถิ่น เพื่อนําเอาขอมูลที่ไดมาบริหารการปกครองในรัฐฉาน
อยางไรก็ตาม รัฐบาลอังกฤษยังคงสงวนสิทธิ์ในการยื่นเงื่อนไขและสิทธิ์อํานาจของ
การเปนผูปกครองภายใตสถานภาพรัฐในอารักขา (British Protectorate) หรือขอตกลงระหวาง
อัง กฤษกั บ บรรดาเจา ฟ า ผู ป กครอง ที่ เ รีย กว า “ซานั ด ” (Sanads) โดยเจ า ฟา ก็ จ ะต อ งยอมรั บ ใน
เงื่ อ นไขที่ อ ยู ใ นซานั ด ซึ่ ง จะมี ค วามแตกต า งกั น ไปบ า งตามข อ ตกลงหั ว หน า ปกครองท อ งถิ่ น
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แตละคน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ซานัด จะมีการแปรผันขอตกลงตามความสําคัญและขนาดของเมือง
ที่มีผูปกครองทองถิ่นปกครอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความแปรผันทางการเมืองในชวงนั้นๆ78
ลักษณะของซานัดจะเปนหนังสือลายลักษณอักษร มีทั้งที่ออกใหกับเจาฟาในเมืองใหญ และที่ออก
ใหกับ เมียวซา หรือ งะเวกุนฮมู สําหรับเมืองเล็ก ขอความที่ปรากฏในซานัดของผูปกครองชั้น
ตําแหนงเดียวกันจะเปนรูปแบบเดียวกัน แตมีความแตกตางกันที่ชื่อเมืองและจํานวนภาษีรายปที่จะ
มากนอยตางกัน79 ซึ่งจะสัมพันธกับขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร และรายไดตอปทั้งหมดของเมือง
หรือทองถิ่นนั้น ตัวอยางขอความที่ปรากฏในซานัดซึ่งมอบใหแกผูครองเมืองชั้นเจาฟา จะมีประเด็น
ตางๆ เชน
เงื่อนไขตามขอตกลงที่ 1 “ทานจะตองจายเงินภาษีรายปเปน
จํานวนเทากับที่ทานเคยจายเปนประจํากอนหนานี้...จํานวนเงินในการสง
บรรณาการนี้จะถูกกําหนดเปนเวลา 5 ป จึงจะสามารถปรับปรุงแกไขได หรือ
อาจเปลี่ย นแปลงตามข อแก ไ ขของหั ว หนา ผู ต รวจราชการแห ง พม า เป น ผู
กําหนด”
เงื่อนไขตามขอตกลงที่ 2 “รัฐบาลไดสงวนสิทธิ์ในทรัพยากรปา
ไมและเหมืองแรทั้งหมด หากทานไดรับอนุญาตในการทําไมหรือเชาทําไมใน
เขตรัฐของทาน ทานจะตองจายคาเชาจํานวนหนึ่ง...ในฐานะรัฐบาลทองถิ่น
การดําเนินการเชนการทําไม ทานจะไดรับการแนะนําดังเชน การรับคําสั่งใน
ทางการปกครองของรัฐบาลอินเดีย”
เงื่อนไขตามขอตกลงที่ 3 “ทานจะตองบริหารบานเมืองตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในการบริหารทานจะไดรับการแนะนําจากขาหลวง
ปกครองแหงรัฐฉาน...ทานจะตองตระหนักในสิทธิ์ของราษฎร ตองไมมีการ
ปราบปรามกดขี่ หรื อ ทํ า ให พ วกเขาต อ งทนทุ ก ข ย ากอั น เป น ผลจากการ
ปราบปรามของทาน”
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เงื่อนไขตามขอตกลงที่ 4 “ทานจะตองคงไวซึ่งกฎเกณฑระเบียบ
ภายในรัฐ...รวมถึงสนับสนุนการเปดเสนทางการคา และหากมีกลุมพอคาหรือ
กองคาราวานใดถูกโจมตีภายในเขตแดนรัฐของทาน ทานจะตองจายคาชดเชย
เปนจํานวนเงินตามที่ขาหลวงปกครองไดกําหนดไว...”80
นอกจากนี้ ซานัดที่ทางรัฐบาลอังกฤษกําหนดขึ้น ยังมีขอตกลงอีกหลายอยาง เชน
ขอหามเจาฟาในการจัดที่พักพิงหรือที่หลบซอนใหกับผูลี้ภัยจากพมา และตองใหความรวมมือใน
การสงผูรายขามแดน การหามเปดศึกสงครามระหวางเมือง รวมถึงการสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการ
ตัดสินคดีอาชญากรเหนือชาวยุโรปหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยที่อังกฤษสามารถปรับหรือยกเลิก
คํ า สั่ ง ของเจ า ฟ า ได แม เ จ า ฟ า จะเป น เจ า ของแผ น ดิ น ก็ ต าม สํ า หรั บ บางเมื อ งที่ อั ง กฤษเห็ น ว า มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรที่จะสงผลกระทบตออังกฤษ ขอตกลงในซานัดระหวางอังกฤษกับเมือง
นั้นๆ ก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไป ตัวอยางเชน ขอความที่ปรากฏในซานัดที่มอบ
ใหแกผูครองเมืองชั้นเจาฟาแหงเมืองเชียงตุง (Kengtung) ในป ค.ศ.1889 ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ตาง
ออกไปจากเมืองอื่นๆ ดังเชน การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับรัฐภายนอก
“ทานจะตองละเวนจากการติดตอสัมพันธกับรัฐอื่นๆ นอกเหนือจาก
British India แตหากมีความจําเปนตองติดตอสัมพันธจริง ทานจะตองหารือ
ตอหัวหนาผูตรวจราชการผานขาหลวงปกครองของรัฐฉาน”81
จากขอตกลงที่ปรากฏอยูในซานัดในขางตน จะเห็นไดวา ในความเปนจริงผูปกครอง
อังกฤษได กุม อํา นาจในการปกครองไว อย า งมาก เงื่อ นไขต างๆ ที่ มีอ ยูใ นซานัด นั้น ก็ล ว นเป น
ขอตกลงทางการปกครองที่กําหนดขึ้นโดยผูปกครองอังกฤษซึ่งมีอํานาจอยูเหนือผูปกครองใน
ทองถิ่น แตอีกดานหนึ่ง “ซานัด” ไดถูกกอตั้งขึ้นดวยนัยยะของความสําคัญ 2 ประเด็นที่สําคัญคือ
เพื่อเปนการสนับสนุนความตอเนื่องในความจงรักภักดีของหัวหนาทองถิ่นตอรัฐบาลอังกฤษ และ
เพื่อรักษาไวซึ่งระบบการปกครองตามจารีตประเพณีและสิทธิเศษในทองถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ซานัด จึง
มีความสําคัญตอผูปกครองอังกฤษ เชนเดียวกับผูปกครองทองถิ่นในรัฐฉานเอง82
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อยางไรก็ตาม อังกฤษไดยกระดับมาตรฐานขอบังคับ เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ให
เปนไปตามแนวทางที่ใชกับประชาชนทองถิ่นของอาณานิคมอินเดีย โดยแนะนําใหผูปกครองใน
รัฐฉานรูจักกับระบบราชการในเบื้องตน ผานขอกําหนดที่ประกาศใชในหนังสือกฎเกณฑทางการ
และขอบังคับใชกฎหมายแหงรัฐฉาน (The Shan States Manual) ซึ่งอังกฤษใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานดานยุติธรรมและการตัดสินคดีภายในรัฐฉานโดยผานเจาฟา และเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติทางกฎหมายแกบรรดาเจาฟาเพิ่มเติมจากกฎทางจารีต เพื่อใหเจาฟาจัดการปกครองของตน
อยางมีกฎเกณฑ รายละเอียดใน The Shan States Manual นั้น จะครอบคลุมถึงเรื่องกฎหมายบังคับ
ใช กระบวนการทางคดีอาญา และเกี่ยวกับกิจการพลเรือน ตลอดจนขอบังคับดานตางๆ เชน การ
สงวนและครอบครองชาง เปนตน แตอยางไรก็ตาม ในกฎขอบังคับใชทางกฎหมายนี้ เปนเพียง
เกณฑที่วางกรอบเอาไวอยางกวางๆ โดยไมลงลึกไปถึงเนื้อหาในการตัดสินคดีความ อํานาจในการ
ตัดสินก็ยังคงเปนไปตามกฎของจารีตประเพณี และไมครอบคลุมไปถึงยังชาวยุโรปอเมริกา หรือ
ขาราชการอังกฤษหรือคนบังคับของอังกฤษแตอยางใด83
นอกจากเงื่อนไขขอตกลงในซานัด การเดินสายตรวจราชการของเจาหนาที่ปกครอง
อังกฤษ และหนังสือกฎเกณฑขอบังคับใชกฎหมายแหงรัฐฉาน จะเปนกลไกสําคัญในการปกครอง
รัฐฉานแลว อีกหนึ่งกลไกที่สําคัญในการควบคุมรัฐฉาน ซึ่งถือเปนการควบคุมตัวผูปกครองใน
รัฐฉาน ก็คือ งานประชุมเดอบา “Durbar” ที่สะทอนไดถึงความสัมพันธแบบทางการอยางตะวันตก
ในทางการปกครอง งานประชุมเดอบานี้ คือ การจัดงานตอนรับอยางเปนทางการระดับรัฐที่จัดขึ้น
เพื่อการพบปะพูดคุยระหวางเจาหนาที่ปกครองอังกฤษกับบรรดาเจาฟา เหมือนกับในอินเดียที่
เจาหนาที่ปกครองอังกฤษจะมีการพบปะกับราชาและเจาผูครองแควนตางๆ84 นอกจากงานประชุม
จะทําใหเกิดการถายทอดแนวทางในการปกครองแลว ยังถือเปนเวทีสําคัญในการแสดงออกถึงการ
ชื่ น ชมต อ เจ า ฟ า ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ การปกครองของอั ง กฤษ รวมถึ ง ยั ง เป น เวที ใ นการ
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับการบริหารของเจาฟาแตละคน ดังเชน กรณีของขุนสายง เจาฟาแหงเมือง
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สีปอ ผูซึ่งสวามิภักดิ์ตออังกฤษกอนผูปกครองคนอื่นๆ และไดชวยใหอังกฤษครอบครองรัฐฉานทาง
ตอนเหนือไดสําเร็จ อังกฤษจึงตอบแทนเจาฟาดวยการยกเวนในการจายภาษีในชวงปนั้น และยก
ยองเขาในบันทึกรายงาน ตลอดจนไดมอบตําแหนง C.I.E. (Companion of the Order of the Indian
Empire) กับเจาฟาเมืองสีปอที่ทําใหอังกฤษพอใจ ขณะที่ผูปกครองบางคนไดถูกทําใหละอายตอ
หนาบรรดาผูนําดวยกัน เมื่อเจาหนาที่อังกฤษกลาวตําหนิวิพากวิจารณในงานประชุมเดอบาถึง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาฟา เชน การหมกมุนในเรื่องการพนันจนไมสนใจดูแลความเปนอยู
ของราษฎร85
นอกจากนี้ เราจะพบความศิวิไลแบบตะวันตกของเจาฟาในงานประชุมเดอบา ดังที่
Nel Adams บุตรสาวของเจาฟาแหงเมืองลอกจอกไดบันทึกถึงบรรยากาศในงานไววา
“ในคื น สุ ด ท า ยของการประชุ ม ดาบาร ถื อ เป น ประเพณี ป ฏิ บั ติ ที่
ขา หลวงใหญตอ งเลี้ย งรับรองสมาชิก สภารัฐฉาน...ในงานเลี้ย งนี้ถือเป น
โอกาสสําคัญ ทุกคนจึงแตงกายอยางดี เจาฟาสวมเสื้อคลุมยาวปกลายงดงาม
ทับเสื้อกางเกง ตกแตงประดับประดับดวยเหรียญตราและผาโพกศีรษะไหม
เนื้อดี”86
เมื่อพิจารณาแลว จะเห็นไดวา สภาพทางการเมืองรัฐฉานชวงสมัยอาณานิคมในระยะ
20-30 ปแรกนั้น เปนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เรียบงาย กลาวคือ อังกฤษเสมือนกับบรรดา
กษัตริยตางๆ ของพมาที่พยายามจะควบคุมพื้นที่และราษฎร โดยเสียคาใชจายถูกที่สุดเทาที่จะทําได
ผานทางบรรดาเจาฟา ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจทางการเมืองอยูในขณะนั้น แตละเมืองตางมีอํานาจของ
ตนเองที่ แ ยกส ว นกั น และเคยชิ น กั บ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจแบบเก า นั บ ว า ในระยะนี้ มี ก าร
ดําเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปกครองนอยมาก จนกระทั่งเมื่อโอกาสทางเศรษฐกิจใหมๆ
ไดเกิดขึ้น87 การแสวงหาผลประโยชนจากศักยภาพทางเศรษฐกิจในรัฐฉานผานระบบการปกครอง
ของอังกฤษนี้ จึงเริ่มตนในคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือเปนพัฒนาการทางการเมืองที่ยกระดับขึ้นมา
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อีกขั้น พัฒนาการทางการเมืองการปกครองนั้นก็คือ ระบบการเมืองที่เปนสถาบันแบบใหม
“สหพันธรัฐฉาน” นับเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่สําคัญในรัฐฉาน โดยความ
เปน “รัฐฉาน” ในทางการเมือง ไดเริ่มตนขึ้นนับตั้งแตนั้นมา ในความหมายของการเปนดินแดน
คนละสวนกับ “พมา” ซึ่งเปนไปตามนโยบายแบงแยกแลวปกครองของเจาอาณานิคมอังกฤษใน
ขณะนั้น
2. สหพันธรัฐฉาน : ระบบการเมืองที่เปนสถาบันแบบใหม
ภายหลังป ค.ศ.1920 อังกฤษไดลดทอนอํานาจของเจาฟาและผูปกครองทองถิ่นลงใน
ระดับหนึ่ง โดยมีการยกเลิกตําแหนงเจาฟาในบางรัฐที่ไมปฏิบัติตามนโยบายของอังกฤษ และ
จัดการปฏิรูปที่ทําใหขาหลวงอังกฤษมีบทบาทมากขึ้น จากนั้นมาตั้งแตป ค.ศ.1922 โครงสรางทาง
การเมืองรัฐฉานก็ไดเปลี่ยนไปสูรูปแบบ “สหพันธรัฐฉาน” (Federated of Shan States) ภายใต
โครงสรางสหพันธรัฐฉานนั้น อํานาจในการบริหารจะมาจากสภาแหงสหพันธ (The Shan State
Council) ที่ประกอบไปดวยเจาฟาเมืองตางๆ จํานวน 16 คน และตัวแทนจากผูปกครองทองถิ่น
สําหรับเมืองที่ไมไดมีผูปกครองระดับเจาฟา จํานวน 4 คน เรียกรวมกันวา “สภามุขมนตรีแหงรัฐ
ฉาน” (Council of Chiefs) มีห นาที่ใ นการใหคําปรึก ษาตอผูต รวจราชการแหงรัฐฉาน
(Commissioner) ซึ่งเปนประธาน โดยมีขาหลวงปกครอง (Superintendent) จํานวน 6 คน เปนผูชวย
นอกจากนี้ยังมีขาราชการตําแหนงตางๆ เชน ผูชวยขาหลวงปกครอง (Assistant Superintendent)
ขาราชการดานการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งจะสังกัดในหนวยงานบริการพื้นที่ชายแดน (Burma
Frontier Service)88 อาจกลาวไดวา สภามุขมนตรี (Council of Chiefs) ที่มีสมาชิกเปนผูปกครองใน
รัฐฉานนั้น ถือเปนกลไกสําคัญที่อังกฤษใชในการถายทอดรูปแบบทางการเมืองในลักษณะสถาบัน
ที่เปนองครวม ซึ่งแตกตางจากการเมืองในรัฐฉานเดิมที่มีลักษณะของความเปนเอกเทศ ตางคนตาง
อยูและตางมีอํานาจ
ภายใตการควบคุมของผูสําเร็จราชการอังกฤษ ระบอบการบริหารใหมนี้อํานวยใหมี
การจัดงบประมาณบํารุงทองถิ่นจากสวนกลางของสมาพันธรัฐ และขณะเดียวกัน ก็ไดสรางเงื่อนไข
ใหกับการเก็บภาษีผลประโยชนตางๆ จากทองถิ่นมารวมศูนยในสหพันธที่เมืองตองยี ทั้งภาษีจาก
การเพาะปลูก ภาษีปาไม และเหมืองแรในทองถิ่น โดยแตละเมืองจะตองจายภาษีใหแกกองทุน
สหพันธเปนจํานวนรอยละ 50 ของรายได เพื่อสํารองไวสําหรับการบริหารงานตางๆ ในทองถิ่น
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ดวยกลไกการบริหารแบบใหม ไดเอื้อใหอํานาจในการควบคุมกิจการดานการเงินและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของรัฐฉานตกอยูใ ตก ารควบคุมของฝา ยบริหารของอัง กฤษมากขึ้น โดยอัง กฤษ
สามารถเขาไปจัดระบบสัมปทานควบคุมกิจการปาไมอยางทั่วถึง และดึงผลประโยชนจากทองถิ่นที่
เคยตกอยูกับบรรดาเจาฟาและวงศญาติมาอีกหลายสว น อีกทั้งการสรางถนนหนทาง และงาน
สาธารณะอื่นๆ จะถูกดึงออกจากการควบคุมของรัฐ ยกเวนดานการศึกษาที่ยังอยูในความรับผิดชอบ
ของรัฐตอไป ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งฝายกิจการพลเรือนที่แยกออกตางหาก89
ในทางการปกครองมีการจัดระบบศาลอุธรณขึ้นครอบทับกระบวนยุติธรรมแบบ
จารีต มีการสรางสถานที่ราชการ และจัดตั้งกองกําลังตํารวจ โดยอังกฤษไดใหเกียรติปกปองเจาฟา
ดวยการจัดการดูแลทางการทหาร จนเจาฟาไมเคยมีกองทัพของตัวเอง อังกฤษอนุญาติเจาฟามีเพียง
ตํารวจวังจํานวนไมมาก คอยรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองเทานั้น90 ซึ่งทั้งหมดนี้เทากับ
เปนการบั่นทอนอํานาจบารมีของเจานายปกครองทองถิ่นไปในตัว สงผลใหผูปกครองทองถิ่นเหลือ
เพียงเฉพาะอํานาจในการปกครองราษฎร การบังคับใชกฎหมาย การตัดสินคดี และการจัดเก็บภาษี
เทานั้น ภายใตระบบการบริหารราชการแบบใหมเหลานี้ ไดนําไปสูการเรียกรองอํานาจคืนจาก
สหพันธของบรรดาเจาฟา ที่รูสึกวาตนเองสูญเสียรายไดสวนหนึ่งซึ่งพวกตนเคยไดรับและควบคุม
อยู โดยผูป กครองรัฐ ฉานได ยื่น ขอ เสนอต อรั ฐ บาลอั งกฤษ เพื่ อเรีย กรอ งใหก ลับ สู ส ถานะทาง
การเมืองเดิมกอนเปนสหพันธ โดยสรุปมี 4 ประเด็นหลักดวยกัน คือ
ประเด็นแรก เปนการปฏิเสธการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐฉาน ประเด็นที่ 2 คือ
การเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย ประเพณี ศาสนา และความเปนอภิสิทธิ์ชนของผูปกครองที่จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะมีความเห็นชอบใหแกไขรวมกันทั้งสองฝาย ประเด็นที่ 3 สถานะ
ของแตละเมืองรัฐฉานควรจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับผูปกครองในอินเดีย และประเด็นสุดทาย คือ
สิทธิแหงความเปนผูปกครองที่ตกทอดกันมาจะตองไดรับการยอมรับและคุมครองจากรัฐบาล
อังกฤษ91
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Robert H. Taylor, The State in Burma, 96.
90
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรือ่ งจริงของเจาหญิงฉาน แปลโดย ศรวณีย สุขุมวาท, สมพร
วารนาโด, วิไลลักษณ อุณจักร, xvii.
91
Robert H. Taylor, “British Policy and the Shan States, 1886-1942,” in Payap
College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25,
1983, 19.
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จากขอเรียกรองดังกลาว ไดแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาของผูปกครองในรัฐฉานตอการ
ปรับเปลี่ยนทางการเมืองที่อยูภายใตการควบคุมทางการบริหารของอังกฤษอยางแนนแฟนเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนความกังวลจากพัฒนาการทางการเมืองที่กําลังเกิดในเขตพมาแท ซึ่งมีกระแสของ
ความเปนชาตินิยมที่ไมชื่นชมกับระบบศักดินาที่เปนอยูในรัฐฉาน ดังจะเห็นไดจากการกลาวโจมตี
ระบบศัก ดินาเจาฟาของผูแ ทนชาวพมา ในที่ป ระชุมโตะกลมเกี่ย วกับการจัดการปกครองของ
อังกฤษ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1932 วา
“เจ า ฟ า เป น ผู ที่ ดํ า รงอยู ผิ ด ยุ ค สมั ย โดยอ า งสิ ท ธิ ใ นการเป น ผู นํ า
ปกครอง เสมือนเปนหุนเชิดในมือของเจาหนาที่ทางการของอังกฤษเทานั้น
ในความเปนจริงแลว ตําแหนงเจาฟาถือเปนสิ่งที่นาสังเวช”92
อยางไรก็ตาม ปฏิกิริยาของผูปกครองรัฐฉานในการแสดงออกถึงความตองการใน
อํานาจที่จะปกครองตนเองที่เกิดขึ้น ไดทําใหอังกฤษปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเอาใจเจาฟาใหคงความ
จงรักภักดีตออังกฤษตอไป โดยมีการลดหยอนภาษีที่เจาฟาจะตองสงเขารวมยังกองทุนสหพันธจาก
เดิมรอยละ 50 ลดลงเหลือรอยละ 35 ตอป และใหอํานาจในแตละเมืองเกี่ยวกับการดูแลกิจการใน
ทองถิ่น เชน ดานการสรางถนน การเกษตร การศึกษา เปนเหตุผลใหผูปกครองในรัฐฉานสนับสนุน
การปกครองของอังกฤษตอไป ตรงขามกับกลุมขบวนการชาตินิยมในพมาที่ตองการจะปลดแอก
ตนเองจากการปกครองของอังกฤษ

92

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
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บทที่ 3
ระบอบอาณานิคมอังกฤษกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจในรัฐฉาน
การปรากฏตัวของการพัฒนาในรูปเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จากการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายจักรวรรดินิยมของชาวตะวันตก พบวา จุดมุงหมายที่
สําคัญในการลาอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19 ประการหนึ่ง นั่นก็คือ
การแสวงหาแหล ง วั ต ถุ ดิ บ จากดิ น แดนภายใต อ าณานิ ค ม มาเพื่ อ สนองต อ การเติ บ โตทาง
อุตสาหกรรมในเมืองแม โดยใชอาณานิคมเปนตลาดทางการคา และเปนแหลงระบายสินคา1
สําหรับอังกฤษในรัฐฉานก็คงเปนลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือ อังกฤษมีทัศนคติในการบริหาร
ดินแดนอาณานิคมรัฐฉานโดยวางอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาที่รุดหนาในทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และการเมืองภายใตความเปนเหตุเปนผล ตลอดจนความเชื่อมั่นวารัฐฉานหรือดินแดนอื่นๆ
ที่อยูใตการปกครองจะสามารถเปนที่ทดลองและกอบโกยผลประโยชนไดอยางเต็มเปยม เพื่อการ
เติ บ โตทางอุ ต สาหกรรมในประเทศของตน เนื่ อ งจากรั ฐ ฉานนั้ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถเขาไปตักตวงผลประโยชนไดอยางมากมาย รวมถึงยังเปนดินแดน
ที่อังกฤษหมายตาจับจองเพื่อเปนหนทางนําไปสูการติดตอทางการคากับจีนทางตอนใตอีกดวย
Maurice Collis ชาวอังกฤษซึ่งเคยรับราชการอยูในประเทศพมาในชวงอาณานิคม ได
กลาวถึงทัศคติของอังกฤษตอการปกครองรัฐอาณานิคมในพมาวา
“ระหวางที่อังกฤษครอบครองพมา อังกฤษคํานึงถึงแตผลประโยชน
ของตนเองเปนอยางแรก ปฏิบัติตอชาวพมาอยูในสถานะที่ต่ํากวา โดยไมเห็น
วาชาวพมาเปนเพื่อนกลุมเดียวกับตน และการที่อังกฤษสรางความเจริญดาน
ตางๆ ในพมานั้น ก็เพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมของอังกฤษตลอดจนความ
สนใจในวัตถุดิบที่มีอยางมากมายเทานั้น”2

1

Michael Adas, Prophets of rebellion : millenarian protest movements against the
European Colonial Order (Chapel Hill, N.C. : The University of North Carolina Press, 1979), 36.
2
Maurice Collis, Trials in Burma (London : Faber and Faber, 1945), 216-217.
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จากขอความโดยสรุปดังกลาว สามารถสะทอนใหเห็นถึงการปรากฏตัวของอังกฤษตอ
รัฐอาณานิคมอยางพมา อันมีผลมาถึงในอารักขาอยางรัฐฉาน สิ่งสําคัญก็คือ การขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจที่ผลักดันใหสังคมฉานเริ่มพัฒนาเขาสูระบบทุนนิยมภายในรัฐ เศรษฐกิจทองถิ่นซึ่งครั้ง
หนึ่งเคยเปนทีห่ วงหามและหวงแหนของกษัตริยพ าณิชยนิยมถูกเปดกวางขึ้น โดยการขยายตัวทาง
การคาของอังกฤษ ขณะทีอ่ ิทธิพลทางการเมืองก็สงผลไปสูทุกมุมเมือง ตั้งแตรัฐฉานไปจนถึงใจ
กลางของราชธานี3
หลั ง จากที่ อั ง กฤษสามารถยึ ด ครองพม า ได ทั้ ง หมดและเริ่ ม ปกครองรั ฐ ฉาน ในป
ค.ศ.1886 อังกฤษปรารถนาที่จะขยายอิทธิพลทางการคาของตนเหนือกลุมพอคาจีนดั้งเดิมที่คาขาย
อยู บ นเส น ทางบามอ-ยู น นาน โดยมี ค วามพยายามที่ จ ะเข า ไปยั ง จี น ด ว ยเชื่ อ ว า จะสามารถยั ง
ผลประโยชนทางการคาจากทรัพยากรที่อยูในมณฑลยูนนานและจีนโดยรวม รวมถึงการควบคุม
เครือขายทางการคาที่อยูในจีนอีกดวย ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวนั้น อังกฤษกําลังแขงขันกับ
ฝรั่งเศสในการแสวงหาผลประโยชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยทางฝรั่งเศสไดเขาไป
สรางสัมพันธกับจีนและทางอินโดจีนเองก็มีเสนทางเชื่อมดินแดนกับจีน สถานการณดังกลาวนี้จึง
เปนแรงกระตุนใหอัง กฤษเรงดําเนินการเจรจาใหมีการเปด เสนทางการคาในเขตพมาตอนบน
โดยไดสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบตลาดที่เปนไปตามระบบทุนนิยมการคาเสรีอยาง
แข็งขัน ทั้งการคาที่เกิดจากการติดตอระหวางรัฐและการคาภายในรัฐฉานเอง อังกฤษไดแนะนํา
ระบบเงินตราที่มีคุณคาและมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ กําหนดใหมีหนวยจัดเก็บรายไดอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง โดยมีการเรียกเก็บเงินภาษีเปนหลังคาเรือน ภาษีการทํานา ทําสวน ทําไร ภาษี
สินคา ภาษีสินแร ภาษีไม ภาษีการซื้อขายเรือพื้นเมือง วัวบรรทุก ภาษีของปา และอื่นๆ โดยมีเจาฟา
เปนคนกลางในการเก็บภาษีสง อยางไรก็ตาม ไดมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีของประชาชนใน
รัฐฉาน ดังเชน ภาษีเก็บจากหลังคาเรือน ชาวบานหรือชาวเขาที่สรางบานหลังใหญอยูรวมกันหลาย
ครอบครัว เมื่อทราบวาเจาหนาที่จะไปสํารวจก็มักจะพากันหลบซอนตัวอยูในปา ทําใหจํานวนสถิติ
สํามะโนครัวไมแนนอน4
นอกจากนี้ อังกฤษยังไดเขาไปมีสวนแบงในทรัพยากรปาไมเหมืองแรทั้งหมดที่เคยเปน
สิ่งหวงหามและมีอยูอยางอุดมสมบูรณในรัฐฉาน ทั้งยังสนับสนุนหลักการปฏิวัติทางการเกษตร
3

Thant Myint-U, The making of modern Burma (Cambridge : Cambridge University
Press, 2001), 125.
4
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามัญ, 2503), 238239.
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โดยผลักดันใหมีการเพาะปลูกพืชเพื่อการคาดวยการรับเอาพืชพันธใหมๆ ตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาในชวงระยะ 10 ปแรกๆ ที่เขามา
ปกครองรัฐฉาน ตลอดจนกําหนดขอตกลงในการปกปองผลประโยชนทางการคา เชน ขอกําหนดที่
ปรากฏอยูในซานัดอันเปนขอตกลงระหวางอังกฤษกับชนชั้นเจาฟาผูครองเมืองในการใหความ
คุมครองแกกลุมพอคาหรือกองคาราวานจากการถูกโจมตี โดยเจาฟาจะตองจายคาชดเชยตามจํานวน
เงินที่ผูตรวจราชการกําหนด หากพบวามีกลุมพอคาดังกลาวถูกโจมตีในเขตอํานาจการปกครอง
เหลานี้เปนตน5 อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงการปรากฏตัวของการพัฒนาในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ชัดเจนในรัฐฉาน จนปรากฏสิ่งตางๆ ตามมามากมายหลังจากการพัฒนาดังกลาว นั่น
ก็คือ การพัฒนาทางดานคมนาคมเพื่อการคา
ปญหาการขาดแคลนถนนนัน้
เปนปญหาที่อังกฤษตองเผชิญและถือเปนอุปสรรคตอ
ความคลองตัวทางการคาในรัฐฉาน สงผลใหการคมนาคมเพื่อประโยชนทางการคาของอังกฤษมี
ความลาชา เนื่องจากถนนทั้งหมดที่มีอยูใ นที่ราบสูงในรัฐฉานนั้น สวนใหญจะเปนเสนทางเทา
รวมถึงทางของสัตว เชน ชาง ซึ่งชาวฉาน ชาวยูนนาน และชาวปะโอ ใชในการติดตอทางการคาโดย
การเดินเรขายและทําการคาแบบกองคาราวาน6 การเดินทางเพื่อการคาตามเสนทางในครั้งอดีตนัน้
จะตองอาศัยแรงงานสัตวและเกวียนเปนพาหนะ ทําใหตองใชเวลายาวนานมากโดยเฉพาะในฤดูฝน
ทั้งนี้เนื่องจากทําเลที่ตั้งเปนเสนทางที่ตองผานภูเขาสูง ในชวงฤดูฝนจึงอาจเกิดภัยทางธรรมชาติ คือ
น้ําปา ดินและโคลนถลม ซึ่งลวนเปนอุปสรรคและสรางความเสียหายใหแกสินคาที่ลําเลียงตาม
เสนทาง ดังนัน้ เพื่อการนํารัฐฉานใหเขาสูรูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามเปาหมายของอังกฤษ
อยางราบรื่น อังกฤษจึงไดมคี วามพยายามในการเปลี่ยนรูปสภาวะเชนนี้ ดวยการปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหขยายตัวไปทัว่ รัฐ มีการสรางถนนลาดยางเชือ่ มตอระหวางเมืองตางๆ ภายในรัฐฉานและ
ภายนอกรัฐ
ในป ค.ศ.1885 และ ค.ศ.1863 ได มี ก ารสํ า รวจเส น ทางจากรั ฐ ฉานสู ยู น นาน เพื่ อ
พัฒนาการคมนาคมของขาราชการอาณานิคม อาทิ คณะสํารวจของโคฮูท โฮลเลทท (Colquhount
Holletti) และคณะสํารวจของดอกเตอรมารเฟล (Dr. Marfel) จากการสํารวจพบเสนทางสําคัญที่
เชื่อมตอระหวางรัฐฉานกับมณฑลยูนนาน 3 เครือขายหลัก เสนทางแรก เปนเสนทางจากทางเหนือ
5

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 1886-1942,”
in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June
20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 17.
6
Ibid., 17-18.
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ของรัฐฉานในยังเมืองแสนหวี (Hsenwi) เสนทางดังกลาวนี้สามารถเชื่อมกับเสนทางการคาจากฝง
ตะวันออกของรัฐฉานและทางตะวันตกของแมน้ําสาละวิน และสามารถอาศัยการเดินทางจากแมน้ํา
สาละวินเขาสูมณฑลยูนนานได เสนทางที่สอง เปนเสนทางที่ตองเดินทางออกจากรัฐฉานผานเขาสู
เมืองมัณฑะเลยไปยังยูนนาน เมืองนี้เปนเมืองศูนยกลางการคาของพมาตอนบน สวนการเดินทางคา
ภายในพมาเองนั้น พอคาจากรัฐฉานจะเดินทางมาคาขายที่มัณฑะเลย หลังจากนั้นก็สามารถเดินทาง
ตอไปยังเมืองอื่นๆ และเสนทางที่สาม คือ เสนทางจากเมืองน้ําคํา (Namkham) ของรัฐฉานไปสู
เมืองซูเมียวของมณฑลยูนนาน7
นอกจากการสํารวจเสนทางสําคัญของคณะสํารวจในขางตนแลว ในป ค.ศ 1894 คณะ
สํารวจของสไปรย (Sprye) ขาราชการอาณานิคม ยังไดทําการสํารวจเสนทางทั้งหมดจากรัฐฉานสู
ยูนนาน เพื่อยื่นตอรัฐบาลอังกฤษประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม โดย
ไดเดินทางสํารวจจากพมาตอนลางเขาสูเมืองลาเสี้ยว (Lashio) อันเปนเมืองสําคัญของรัฐฉานใน
ฐานะเมืองพรมแดนระหวางพมากับมณฑลยูนนาน โดยคณะสํารวจมีเปาหมายที่จะเขาสูมณฑล
ยูนนานที่เมืองซูเมียว ซึ่งเปนเมืองการคาทางบกของมณฑลยูนนานที่สามารถเชื่อมตอไปยังเมือง
การคาที่สําคัญอีกหลายเมืองในภูมิภาค8
จากการสํารวจดังกลาวไดนําไปสูการพัฒนาเสนทางคมนาคมดานตางๆ ของรัฐฉานใน
ระยะเวลาตอมา โดยในป ค.ศ.1930 อังกฤษไดสรางถนนลาดยางเพื่อปรับเสนทางใหดีขึ้น เปน
ระยะทางกวา 1,250 ไมล9 ดังเชน การสรางถนนลาดยางจากมัณฑะเลยเขาสูรัฐฉาน 2 สาย คือ สาย
เหนือและสายใต โดยถนนลาดยางสายเหนือนั้น จะเริ่มจากมัณฑะเลยไปตามทางรถไฟถึงเมือง
เมเมี้ยวตอไปยังหนองเขียว จอกแม และเขาสูเมืองสีปอ เมืองลาเสี้ยว และเมืองแสนหวีในรัฐฉาน
จากเมื อ งแสนหวี ก็ ไ ด ส ร า งถนนแยกไปในเขตมณฑลยู น นานเขตแดนของจี น อี ก ด ว ย
สวนถนนลาดยางสายใตเริ่มจากชุมชนทางรถไฟตาสี ตัดคูกันไปกับทางรถไฟสายใตไปยังกะลอ
7

นิตยาภรณ พรมปญญา, “ถนนพมากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ.
1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอ” (วิทยานิพนธ สาขาวิชาประวัติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 21-22.
8
เรื่องเดียวกัน, 20-21.
9
Burma, Report of the Federated Shan States 1937-1938 (Rangoon : Supt, Gov
Printing, 1938), 17, quoted in Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the
British, 1886-1942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan
states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 18.
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ต า เมื อ งคํ า เมื อ งฉ ว ยหย อ ง เมื อ งตองยี เมื อ งโหปง เมื อ งหลอยแหลม เมื อ งกุ น เฮง เมื อ งท า ก อ
เมืองเปง เมืองเชียงตุง เมืองพยาก เมืองเลน ลงมาถึงเมืองทาขี้เหล็กชายแดนติดกับอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย นอกจากนี้ ที่เมืองโหปงมีถนนแยกลงไปทางใต ไปยังเมืองวานเหยน
เมือง สะทุง เขาสูเมืองหลอยกอซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐคะยา สวนระหวางเมืองหลอยแหลมกับ
เมืองกุนเฮงจะมีถนนแยกลงไปยังเมืองนาย และเมืองปน ถนนลาดยางเหลานี้ลวนสรางในสมัยที่
อังกฤษปกครอง10
การปรับปรุงเสนทางคมนาคมดวยถนนลาดยางที่ขยายตัวไปยังรัฐฉานนี้ นอกจากจะทํา
ใหเกิดการติดตอกันภายในรัฐไดสะดวกยิ่งขึ้นแลว ยังเอื้อประโยชนในการบรรทุกสินคาที่สามารถ
เชื่อมตอกับเสนทางรถไฟ 2 สาย ที่สรางในสมัยการปกครองของอังกฤษไดอีกดวย ทางรถไฟสาย
แรก เรียกวา “สายรัฐฉานตอนเหนือ” โดยเปดเดินรถเมื่อป ค.ศ.1903 จากการสํารวจเสนทางใน
ภายหลัง พบวา เปนเสนทางที่ใชเชื่อมตอกับเสนทางรถไฟในยูนนาน11 เดิมทีทางรัฐบาลอังกฤษได
สรางทางรถไฟเพียงแคเมืองเมเมี้ยว ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งทําการของอังกฤษทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เมืองมัณฑะเลย 43 ไมล และไดสรางทางรถไฟสายนี้ตอเขาไปในเขตรัฐฉานตอนเหนือ โดยผานเหว
ลึกโกเตก (Goteik) (หางจากมัณฑะเลย 83 ไมล) ไปยังเมืองสีปอ (130 ไมล) ปลายทางรถไฟสายนี้
อยูที่เมืองลาเสี้ยว (Lashio) กอนจะถึงเมืองลาเสี้ยวมีทางแยกไปยังเมืองน้ําตู (Nam Tu) ถึงบอแร
บอรดวิน สงผลใหทางรถไฟสายนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากกวาการปกครอง เนื่องจากเมือง
นําตูนั้นเปนที่ตั้งของบอแรเงิน ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง12
การสรางทางรถไฟสายเหนือจากเมืองเมเมี้ยวไปเมืองสีปอนี้ แรงงานกวาพันคนที่ถูก
เกณฑมาสราง ตองเสียชีวิตดวยโรคติดตอในปา รัฐบาลอังกฤษตองใชเงินเปนจํานวนมากในการ
สรางทางรถไฟขามหุบเหวลึก โดยมีการสรางเปนสะพานเหล็กความยาว 2,260 ฟุต สูง 320 ฟุต
เชื่อมกับสะพานหินปูนธรรมชาติพรอมกับมีถ้ําใหญขางใต สะพานขามเหวนี้สรางโดยบริษัทชาว
อเมริกันชื่อ Pennsylvania Co., Ltd. นํารางไปวางเมื่อ ค.ศ.1901 นอกจากนี้ยังมีถนนขามเหวเปน
ระยะทางยาว 3 ไมลท างทิ ศ เหนื อ เมื่อ รถไฟผ า นเมื อ งสีป อ ไปแล ว ถึ ง หลั ก ไมล ที่ 158 มี น้ํา ตก

10

บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 245-248.
11
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983, 18.
12
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 243-244.
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หมานจาม (บานจาม) เปนเขื่อนกั้นน้ําใหญ เพื่อผลิตไฟฟา และนําเอากระแสไฟฟาไปใชในบริเวณ
เหมืองบอแรบอรดวินแหงเมืองน้ําตู13
สําหรับเสนทางรถไฟอีกสายคือ “สายรัฐฉานตอนใต” เปนทางรถไฟสายสั้นๆ สรางขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปกครองและการลําเลียงสินคา เพราะรัฐฉานทางใตนั้นเปนที่ตั้งเมือง
ตองยี ซึ่ ง เปน เมื อ งหลวงของรัฐ ฉานตอนใต รวมถึ งรัฐ เชีย งตุงซึ่ง เปน รัฐ ใหญที่สุด ในรัฐ ตา งๆ
ในมเยลัต และใตลงไปยังมีถนนติดตอไปถึงรัฐคะยา รัฐกะเหรี่ยง ทางรถไฟสายนี้เปดเดินรถเมื่อ
ค.ศ.1915 แยกจากสถานีตาสีใตมัณฑะเลยไปยังพื้นที่สูงตามเนินเขา เปนรูปโคงพับศอกถึง 7 ตอน
กอนถึงเมืองกะลอ (63 ไมล) ซึ่งเปนเมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษ แลวแลนผานปาไมเนินเขา
ไปยังฉวยหยอง (98 ไมล) อันเปนปลายทางรถไฟสายนี14้ แมการกอสรางทางรถไฟสายรัฐฉานตอน
ใตนี้จะเปนไปอยางลาชา แตเมื่อสรางเสร็จสมบูรณและเปดเสนทางเดินรถก็ไดทําใหเกิดรายไดอยาง
มากมาย สงผลใหรัฐบาลอังกฤษมีความคิดที่จะสรางทางรถไฟลงไปยังสาละวิน แตดวยสภาพ
ภูมิประเทศที่ขรุขระ ทําใหโครงการตองลมเลิกไปในที่สุด15
อยางไรก็ตาม ทันทีที่ถนนลาดยางและทางรถไฟถูกเปดใช แบบแผนในการคาบางสวน
ในรัฐฉานก็ไดเปลี่ยนแปลงไป จากรายงานของอังกฤษไดกลาวถึงการขยายตัวทางการคาดวยรายได
การขนสงสินคาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากป ค.ศ.1902 จํานวน 19,000,000 รูป แตพอมาในป
ค.ศ.1903 ซึ่งเปนปที่รถไฟสายเหนือถูกเปดใช กลับเพิ่มขึ้นเปน 31,000,000 รูป และมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปตอๆ มา16 ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนประโยชนก็ไดถูกนําออกมาใชได
อยางสะดวก ดวยการคมนาคมที่เจริญขึ้นในรัฐฉาน ทั้งไมสัก และสินแรชนิดตางๆ ขณะเดียวกัน
ประชาชนภายในรัฐก็มีรายจายสวนใหญไปเพื่อการซื้อสินคานําเขามาโดยรถไฟ

13

บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 245.
14
เรื่องเดียวกัน, 244-245.
15
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983,18.
16
Burma, Report of the Federated Shan States 1937-1938 (Rangoon : Supt, Gov
Printing, 1938), 22 , quoted in Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the
British, 1886-1942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan
states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 19.
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นอกจากนี้ การพัฒนาเสนทางรถไฟสายเหนือ ที่มีปลายทางอยูที่เมืองลาเสี้ยวนี้ ไดสงผล
ใหรัฐบาลอาณานิคมใชเมืองลาเสี้ยวเปนเมืองตนทางในการขนสงสินคาประเภทอาวุธสงคราม
เสบียงอาหาร และอุปกรณสรางทางรถไฟ ซึ่งเปนการคาในระดับภาครัฐบาลอาณานิคมและรัฐบาล
จีนคณะชาติ โดยมีการลําเลียงยุทธปจจัยสงครามจากพมาตอนลางมายังเมืองบามอและเมืองลาเสี้ยว
ทั้งอังกฤษยังไดจัดตั้งสถานีการเดินรถไวที่เมืองลาเสี้ยว ทําใหเมืองลาเสี้ยวมีบทบาทในการเปน
เมืองบนเสนทางการคาจากพมาไปยังจีนที่สําคัญ กอนจะหยุดบทบาทนี้ลงเมื่อป ค.ศ. 1942 เนื่องจาก
ถูกกองทัพญี่ปุนทําลาย17
กุศโลบายในการพัฒนาดานคมนาคมของอังกฤษนั้น นอกจากจะเปนการควบคุมทาง
การคาทรัพยากรแลว ยังเปนการขยายอิทธิพลทางการเมือง ควบคุมหัวเมืองที่ไกลออกไปจาก
ศูนยกลางอํานาจของรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษใหอยูในระเบียบและกฎเกณฑ และไดสรางกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในรัฐฉานมีความคึกคักมากขึ้น แมวาคนพื้นเมืองจะมองเห็นการพัฒนาตามนโยบาย
ของอังกฤษเปนงานที่ผูปกครองทองถิ่นมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
ตนเองรับรูเพียงการเปลี่ยนแปลงในยุคของอาณานิคม ทั้งการเกิดขึ้นของถนน ทางรถไฟ ไฟฟาใน
เหมืองแร การคาที่มีการแลกเปลี่ยนโดยเงินตรา แรงงานตางถิ่น และสินคานําเขาตางๆ อยางไรก็
ตาม สิ่ ง เหล า นี้ ไ ด ถื อ เป น สั ญ ญาณของการเริ่ ม ต น การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ภ ายในรั ฐ ฉาน
ขณะเดียวกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกลาว ก็ยอมสงผลกระทบตอสังคมฉานอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดเชนเดียวกัน
ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สัญลักษณแหงการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ทั้งการขยายตัวทางพาณิชย การเติบโตของ
ตลาดในเมื อ ง การพั ฒ นาทางด า นคมนาคม ความสํ า เร็ จ ในการตั ก ตวงประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ ในรัฐฉาน เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอสังคมฉาน แมวาจะเปนสิ่งที่
อังกฤษจะไมไดคาดหวังใหเกิดขึ้นก็ตาม ผลจากนโยบายทางเศรษฐกิจของอังกฤษที่เนนความสําคัญ
ของเมืองศูนยกลางการคา ไดทําใหสังคมในเขตเมืองและเขตชนบทเกิดความเหลื่อมล้ําและแตกตาง
กัน ในป ค.ศ.1917 เศรษฐกิจในรัฐฉานไดเติบโตและมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก แตสิ่งเหลานั้น
เปนการเติบโตที่ไมเทาเทียมกันภายในรัฐ กลาวคือ ในพื้นที่ที่ปรากฏถนน ทางรถไฟ พอคา

17

นิตยาภรณ พรมปญญา, “ถนนพมากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ.
1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอ,” 94-95.
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เหมืองแร และกรรมกร จะคอนขางมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีและพัฒนาไดอยางรวดเร็วกวาที่อื่นๆ18
นอกจากนี้ สังคมดั้งเดิมของชาวฉานที่มีรากฐานผูกติดกับระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพตองกลายมา
เปนผูกพันกับตลาด และดวยประสบการณของชาวพื้นเมืองในรัฐฉานที่ยังไมมีความชํานาญในเรื่อง
ของการคาในระบบตลาดแบบเงินตรา ทําใหชาวฉานตองประสบปญหาอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อถึง
ชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ที่สินคาทางภาคการเกษตรและกิจการเหมืองแรมีราคาตกลง
อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางสังคมของรัฐฉานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ภายใตการบริหารอาณานิคมของอังกฤษนั้น ประเด็นที่นาหยิบยกขึน้ มาพิจารณา ก็คือ การเขามา
ของแรงงานจากภายนอก (จีน-อินเดีย) ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของอังกฤษนัน้ ไดสรางแรง
กระตุนทางเศรษฐกิจหรือเปนแรงตานทานการกอตัวทางเศรษฐกิจของคนพื้นเมือง ประเด็นตอมาก็
คือ เมื่อประชาชนในทองถิน่ ฉานถูกยืน่ ขอเสนอการพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม พวกเขามีการตอบ
รับแนวทางการผลิตรูปแบบใหมมากนอยเพียงไร เหลานีเ้ ปนสิ่งที่จะกลาวตอไป
1. การนําเขาแรงงานจากภายนอก : บทบาทพอคาตางชาติและแรงงานในกิจการเหมือง
แรขนาดใหญ
จากนโยบายการเมืองการปกครองของอังกฤษที่มีการรวมพมาเขาเปนสวนหนึ่งของ
การปกครองในประเทศอินเดียนี้ ไดทําใหเกิดการไหลบาของชาวอินเดียเขามาในพมา โดยการเขา
มาแสวงหาผลกําไรจากการออกเงินกู19 และประกอบอาชีพเปนพอคา รวมถึงอาชีพทางเกษตรกรรม
ตลอดจนการเขามาเปนแรงงานรับจางตางๆ กลุมพอคาชาวอินเดียจํานวนมากไดกลายมาเปนเจาของ
รานคาขนาดยอมอยูทั่วพื้นที่ สงผลใหเศรษฐกิจในภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคการคา ตั้งแต
การคาคนกลางจนกระทั่งการคาปลีก ถูกควบคุมโดยชาวอินเดีย20 และการที่รัฐฉานเปนสวนหนึ่ง
ในการปกครองของอังกฤษ นโยบายนําเขาแรงงานจากภายนอกจึงเกิดขึ้นในดินแดนแหงนี้ดวย
เชนกัน โดยจะพบวามีการปรากฏตัวของพอคาตางชาติอยางชาวอินเดียเขามาตั้งหลักแหลงใน
บริเวณเมืองใหญๆ ในรัฐฉาน และใชเปนตลาดสินคาจําพวกสิ่งทอ สินคาอุปโภคบริโภค ตลอดจน
สินคานําเขาอื่นๆ ชาวอินเดียหลายกลุมยังไดใชบริเวณปอมสเตดเมน ในเขตเมืองยองหวย เปนทีพ่ กั
และติดตอทางการคากับพอคาชาวพมา และกลุมพอคาในรัฐฉานดวย นอกจากนี้ยังมีพอคาชาว
18

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983,16.
19
คือ การประกอบอาชีพพอคาเงินกู หรือที่เรียกวา เชติยาร (Chettiyar)
20
F.S.V. Donnison, Burma (London : Ernest Benn, 1970), 90.
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อินเดีย-กุรขา (Gurkha) ไดเขามาแยงบทบาทนายฮอยของคนไทใหญ โดยการตอนฝูงสัตวอยางวัว21
ควายมาเลี้ยงในรัฐฉาน และขายในราคาที่ถูกกวา22 การขายตัดราคาของพอคาชาวอินเดียนี้ไดสงผล
กระทบตอพอคาวัวควายทองถิ่นในรัฐฉานที่จะตองมีรายไดลดลงไปจากเดิมในกิจกรรมการคาดาน
ปศุสัตวอยางเลี่ยงไมได
จากบันทึกการเดินทางของผูที่เขาไปในรัฐฉาน พบวา ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ไดปรากฏรานคาของชาวอินเดียและชาวจีน ปะปนอยูในตลาดใหญแทบทุกหัวเมือง เชน ที่เมืองปน
เมืองนาย และเมืองน้ําคํา โดยมีชาวจีนฮกเกี้ยนมาเปดรานกาแฟและรานขายอาหาร
“...ที่ตลาดเมืองนาย จะมีชาวจีนฮกเกี้ยนมาตั้งรานขายขาวซอย
ลักษณะคลายบะหมี่ ใชเนื้อ น้ํากะทิ และมีรสชาดเผ็ดมัน เปนอาหารของชาว
จีนฮอโดยเฉพาะ...23
ในเมืองสีปอ ก็จะพบชาวจีนรับจางเปนชางตอตัวถังรถประจําทาง24 สวนชาวอินเดีย
นอกจากจะประกอบอาชีพเปนพอคาในตลาดในเมืองแลว ยังไดเขามาผูกขาดสัมปทานกิจการ
สาธารณะ เชน กิจการไปรษณีย การเก็บภาษีคาผานทาง รวมถึงกิจการเดินรถ25 การปรากฏขึ้นของ
อาชีพพอคารายใหญชาวอินเดียและจีนในรัฐฉานนี้ ไดทําใหพอคาในทองถิ่นตองกลายเปนพอคา
ชั้นรองเมื่อเปรียบเทียบกับพอคาตางชาติ ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตอการคาระหวาง
เมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต26 และอีกหนึ่งอาชีพสําคัญทางเศรษฐกิจที่มักพบกลุมชาว
อินเดียและชาวจีนแทรกตัวอยูในกิจการดังกลาว ก็คือ การเขามาเปนกรรมกรรับจางในกิจการ
21

วัวที่เมืองนายเปนวัวพันธุใหญและสวยงามมาก ซึ่งเรียกกันวา “วัวปญจาบ” นําพันธุมา
จากอินเดียโดยตรง แตปจจุบันมีจํานวนไมมากแลว (สมบูรณ วรพงษ และ บวร รัตนสิน, รถเที่ยว
สุดทายจากตองยี ฉบับสมบูรณ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 76.)
22
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983,19,21.
23
สมบูรณ วรพงษ และ บวร รัตนสิน, รถเที่ยวสุดทายจากตองยี ฉบับสมบูรณ, 74-75.
24
ซาเจนท อิงเง , สิ้นแสงฉาน, แปลโดย มนันยา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544), 92.
25
สมบูรณ วรพงษ และ บวร รัตนสิน, รถเที่ยวสุดทายจากตองยี ฉบับสมบูรณ, 61-64.
26
Sao Saimong Mangrai, The Shan States and the British Annexation (Ithaca : Cornell
Southeast Asia Program Data Paper no.57, 1965), 299.
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เหมืองแรขนาดใหญจากเงินลงทุนของกลุมคนภายนอกที่ไดรับสัมปทานเหมืองแรในรัฐฉาน โดย
ในชวงคริสตทศวรรษ 1930 เฉพาะที่เหมืองแรเงินบอรดวิน ซึ่งเปนเหมืองที่ใหญที่สุดของรัฐฉาน
นั้น มีคนงานชาวจีนและอินเดีย ทํางานอยูกวา 24,000 คน27
สําหรับกิจการเหมืองแรนนั้ มีนักธรณีวทิ ยาชาวอังกฤษไดเขามาสํารวจแหลงแรใน
รัฐฉาน เมื่อป ค.ศ.1933 โดยเขาไดรายงานวาในรัฐฉานนัน้ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เชน แหลง
แรถานหินในเขตยองหวย ตาเมืองคํา เมืองใย เมืองน้ําตู และเมืองสีปอ สวนแรดีบุก พบในเขตเมือง
ตองยี เมืองปอน เมืองปอยละ เมืองหมอเสิน บอรดวิน และเมืองสีปอ28 แตกระนั้น แหลงทรัพยากร
ที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณเหลานี้ ชาวฉานเองไมมีอํานาจที่จะขุดได เนือ่ งจากมีกฎหมายของพมาตรา
ไวใหอยูใ นอํานาจของรัฐบาลพมา เดิมทีในป ค.ศ.1891 บริษัทอังกฤษไดรับการผูกขาดการขุดแร
เงิน แรดีบุก และแรธาตุอื่นๆ ในรัฐฉาน29 และไดเขามาดําเนินกิจการกอบโกยรายไดจากการทํา
ธุรกิจเหมืองแรเปนจํานวนมาก ดังเชน ในเมืองที่มีเหมืองแรเงิน แรตะกัว่ สังกะสี และทองแดง
อยางเมืองน้ําตู รัฐบาลอังกฤษไดเขามาแสวงหาผลประโยชน โดยการเขาไปบริหารจัดการและตัง้
โรงงานถลุงแรขนาดใหญ30 ซึ่งการขุดถลุงแรที่บอรดวินในเมืองน้ําตูสมัยอังกฤษปกครองนี้ มีบริษัท
พมาชื่อ Bama Garpa Yasine รวมกับรัฐบาลอังกฤษเปนผูสัมปทาน ไดกําไรเปนจํานวนมาก โดย
ในชวงป ค.ศ.1936–1940 พบวาบริษัทและรัฐบาลอังกฤษไดกําไรทั้งสิ้น 42,600,000 ปอนด31 และ
ในป ค.ศ.1949 ในเหมืองแรบอรดวินนี้ สามารถถลุงไดแรเงิน 6,230,000 ออนซ สังกะสี 61,070 ตัน
และแรตะกัว่ 76,950 ตัน32

27

อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” ใน วารสารไทยคดี
ศึกษา 3, 1 (เมษายน-กันยายน 2549) : 117.
28
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 236.
29
หมองทิน ออง, ประวัติศาสตรพมา, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548), 278.
30
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 251.
31
เรื่องเดียวกัน, 234-235.
32
เรื่องเดียวกัน, 233.
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการผลิตสินแร ตะกั่ว เงิน สังกะสี และทองแดง ในป ค.ศ.1926-1930
ป ค.ศ.
1926
1927
1928
1929
1930
รวม

ปริมาณที่ผลิต (ตัน)
326,880.3
454,733.5
446,862
468,023.1
530,165.1
2,262,664

จํานวนรายได (รูป)
11,374,006
10,815,703
11,956,862
12,125,478
14,110,267
60,382,316

ที่มา : Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940” in Payap College, Seminar
on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai :
Payap College, 1983), 5.
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรในสหพันธรัฐฉานนั้น อาจเรียกไดวาเปนการ
พัฒนาที่เปนไปดวยความรวดเร็ว และเจริญขึ้นมาโดยอาศัยเงินทุนและความชํานาญทางดานเทคนิค
ของอังกฤษ จากตารางที่ 1 ไดสะทอนถึงกิจการเหมืองแรที่มียอดจํานวนการผลิตเพิ่มขึ้นอยาง
ตอ เนื่ อ ง โดยภายในระยะเวลาเพี ย ง 5 ป (ค.ศ.1926-1930) ปริม าณการผลิ ต สิ น แร ไ ด เ พิ่ ม จาก
326,880.3 ตัน เปน 530,165.1 ตัน และทํารายไดเปนจํานวนมาก นอกจากสินแรประเภทตะกั่ว เงิน
สังกะสี และทองแดงแลว เรายังพบแรเหล็กที่จะมีอยูอยางกระจัดกระจายในพมาและทางตอนเหนือ
ของรัฐฉาน โดยแรเหล็กนี้สามารถทํารายไดเ ปนจํานวนไมนอยเชน กัน ซึ่งจากการสํารวจการ
สงออกแรเหล็กในป ค.ศ.1926-1928 พบวาแรเหล็กที่สงออก สวนใหญผลิตมาจากทางเหนือของ
รัฐฉาน33

33

H.L. Chhibber, The Mineral Resources of Burma (London, Macmillan and Co.,
Limited,1934), 133 quoted in Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940,” in
Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 2025, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 6,66.
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการผลิตสินแรเหล็ก ในป ค.ศ.1926-1928
ป ค.ศ.
1926
1927
1928
รวม

ปริมาณที่ผลิต (ตัน)
55,502
56,204
74,813
186,519

จํานวนรายได (รูป)
58,122
56,204
74,813
189,139

ที่มา : ปรับปรุงจาก Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940” in Payap
College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25,
1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 7.
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการผลิตสินแรพลวง ในป ค.ศ.1935-1940
ป ค.ศ.
1935
1936
1937
1938
1939
1939 -1940
รวม

ปริมาณที่ผลิตเพื่อสงออก (ตัน)
34
99
67
366
325
630
1,531

ที่มา : Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940” in Payap College, Seminar
on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai :
Payap College, 1983), 8.
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการผลิตสินแร (สํารวจเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1928)
ประเภทแรงงาน
แรงงานจีน
แรงงานไทใหญ
แรงงานปะหลอง

ปริมาณที่ผลิต
(ตัน)

เงิน

5,470,066
1,260,236
14,910

23.5
17.8
26.6

ประเภทของสินแร (%)
ตะกัว่
สังกะสี
27.7
19.7
11.7

17.4
10.3
11.0

ทองแดง
0.49
3.60
8.80

ที่มา : ปรับปรุงจาก Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940” in Payap
College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25,
1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 4.
H.L. Chhibber ไดกลาวถึงปริมาณการผลิตสินแรของแรงงานชาวจีน ไทใหญ และ
ชาวปะหลอง ในพื้นที่การทํากิจการเหมืองแร ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 4 ที่ไดแสดงปริมาณการผลิต
สินแรในชวงเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1928 ซึ่งพบวา มีแรงงานชาวจีนเปนกําลังสําคัญในการผลิต
นอกจากนี้ ยังพบวาที่เหมืองแรในเขตเมืองตองเปง กรรมกรในเหมืองสวนใหญเปนชาวจีนที่เดิน
ทางเขามาประกอบอาชีพรับจางเปนแรงงานเหมืองแรในรัฐฉาน อีกทั้งในเหมืองแรบอรดวิน เมือง
น้ําตู ที่สามารถทํารายไดอยางมหาศาลนี้ ก็ถูกเริ่มงานชั้นแรกโดยชาวจีนเมื่อ 100 กวาปมาแลว34
ถึงอยางไรก็ตาม เราจะพบวามีแรงงานที่เปนคนทองถิ่นบางในกิจการเหมืองแรทางตอนใตของรัฐ
ฉาน แตเมื่อเปรียบเทียบความสําคัญทางเศรษฐกิจกับเหมืองแรทางตอนเหนือของรัฐฉานอยางที่
เหมื อ งบอร ด วิ น แล ว กิ จ การเหมื อ งแร ท างใต นั้ น ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ น อ ยกว า มาก
เนื่องจากสินแรที่พบทางตอนใตนั้นเปนสินแรที่มีคุณภาพดอยกวาสินแรที่ขุดพบบริเวณทางตอน
เหนือของรัฐฉาน35 (บริเวณรัฐฉานตอนใตนั้น จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในกิจการไมสัก ซึ่งมี
ชาวอังกฤษเปนสวนแบงสําคัญในประโยชนจากทอนซุงไมสัก)
34

บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, 233.
35
H.L. Chhibber, The Mineral Resources of Burma (London, Macmillan and Co.,
Limited,1934), 133, quoted in Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940,” in
Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 2025, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 3.
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อยางไรก็ตาม ดวยธรรมชาติของคนในทองถิ่นรัฐฉานที่ไมมีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพกรรมกร ประกอบกับศักยภาพของแรงงานจากภายนอกทั้งชาวจีนและชาวอินเดียที่
สามารถทํางานไดทั้งที่มีทักษะและไมมีทักษะเกือบทุกประเภท สงผลใหพวกเขาเขาไปมีบทบาทใน
ทุกสวนที่เปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น แรงงานชาวจีนและอินเดียจึงถือเปนสวนแบงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในรัฐฉาน บอยครั้งที่พวกเขาไดผลันตัวเองจากงานในเหมืองแร กลายมาเปน
เจาของธุรกิจยอยๆ และแขงขันทางการคากับพอคาชาวไทใหญ จนสามารถมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
มั่นคงในสมัยอาณานิคม สะทอนจากบันทึกของ William Clifton Dodd คณะมิชชันนารีชาวอเมริกนั
ที่เขาไปเผยแพรศาสนาในเมืองเชียงตุง และไดกลาวตอเจาฟาผูครองเมืองเชียงตุงวา
“เจาฟาไดอนุญาตวา ถาจะมีโรงสวดสําหรับทําพิธีในศาสนาคริสตก็
ใหมีได ขาพเจาเลือกตั้งโรงสวดริมตลาดอันเปนที่เหมาะ…ขาพเจาจึงซื้อที่ดินนั้น
จากชาวอินเดียผูหนึ่งเปนราคา 100 รูป แลวปลูกสรางโรงสวดขึ้น”36
จากบันทึกดังกลาว ไดแสดงใหเห็นวาชาวอินเดียมีสถานภาพทางสังคมและมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ มากพอที่จ ะเปน เจาของที่ดินในรัฐ ฉานได ขณะที่ช าวจีน มีบทบาทสําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในงานเหมืองแร ซึ่งผลประโยชนมากมายจากการทําเหมืองแรนั้นมิไดสงผล
มายังประชาชนชาวฉาน แตหากตกอยูในกลุมของพอคานายทุน บริษัท ตลอดจนเจาหนาที่ของ
ภาครัฐอยางอังกฤษ ที่ไมใชคนทองถิ่น ดังคํากลาวของ Maurice Collis จากงานเขียนเรื่อง Lords of
the Sunset (ค.ศ.1938) อันสะทอนใหเห็นถึงการแสวงหาผลประโยชนในกิจการอุตสาหกรรม
เหมืองแรของอังกฤษในรัฐฉาน ตลอดจนกุลีชาวจีนที่มีบทบาทในงานเหมือนแรในรัฐฉานมาเปน
ระยะเวลายาวนาน ความวา

36

วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, ชนชาติไทย, แปลโดย หลวงนิเพทยนิติสรรค (กรุงเทพฯ :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 119.
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“ตั้งแตมีการเปดเหมืองขุดหาแรเงินที่เมืองน้ําตู เมื่อป ค.ศ.1906 เปนตน
มานั้น ภายใน 20 ป อังกฤษไดขุดเอาแรเงินออกมาในปริมาณมากกวาที่คนจีนเคยขุด
กั น มาตลอดพั น ป และมู ล ค า ของสิ น แร จ ากเหมื อ งน้ํ า ตู ก็ ส ง ผลให บ ริ ษั ท Burma
Corporation Ltd. ที่ทําธุรกิจนี้ กลายเปนหนึ่งในบริษัทที่ร่ํารวยมีทรัพยสินมากที่สุด
แหงหนึ่งของโลกในชวงเวลานั้น”37
2. การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหมและการคงอยูของเกษตรกรรมแบบยังชีพ
การดําเนินงานของอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการทางดานเกษตรกรรมในรัฐฉานนั้น
อังกฤษมีทัศนคติที่แตกตางอยางมากจากแนวทางการปฏิบัติเดิมของประชาชนในทองถิ่น กลาวคือ
ในทางของอังกฤษ พื้นที่ในเขตปาไมและการทํากิจกรรมทางเกษตรจะตองเปนสวนที่แยกออกจาก
กัน ทัศนคติดังกลาวนี้ ไดขัดแยงกับพฤติกรรมทางการผลิตเดิมของคนในทองถิ่น ซึ่งพื้นที่ในการ
เพาะปลูกนั้นจะมีความเกี่ยวพันกับปาไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ราบสูง
อยางชาวคะฉิ่น และชาวไทใหญในรัฐฉาน รูปแบบของเกษตรกรรมที่เ กิด ขึ้น ในรัฐ ฉานนี้ คือ
เกษตรกรรมในพื้นที่ปา เปนการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย โดยการเผาถางพื้นที่ปาไมเพื่อการ
เพาะปลูก การเผาถางปาเพื่อการผลิตทางการเกษตรนี้ สําหรับชาวฉานแลว ถือเปนเรื่องปกติธรรมดา
ที่พวกเขาปฏิบัติหาเลี้ยงชีพกันมาโดยตลอด ในขณะที่อังกฤษมองพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ตองสงวนไว
เพื่อการลาสัตวของกษัตริย และการเผาปาถือเปนสิทธิ์ของผูสูงศักดิ์38 ทัศนคติในการจัดการผืนปา
ของอังกฤษนี้ ไดทําใหเกิดการออกกฎหมายเกี่ยวกับปาไมในพมา หามการตัดไมใชโดยไมไดรับ
อนุญาต ดังนั้น ชาวชนบทที่อาศัยไมไผและไมตางๆ เพื่อทําฟนหรือปลูกสิ่งกอสราง จึงตองไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายปาไมของอังกฤษ ซึ่งถือเปนนโยบายที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของชนบทในรัฐแตอยางใด39 ทั้งนี้ การออกกฎหมายการอนุรักษปาไมนี้ ยอมมีนัยยะของการสงวน
ปาไวเพื่อการทําสัมปทานปาไมของขาราชการอาณานิคม
37

Maurice Collis, Lords of the Sunset, 1938, อางถึงใน เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่อง
จริงของเจาหญิงฉาน, แปลโดย ศรวณีย สุขุมวาท, สมพร วารนาโด และวิไลลักษณ อุณจักร
(เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), xvii.
38
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983, 22.
39
ชาญวิทย เกษตรศิริ, ฉลาดชาย รมิตานนท และวิระดา สมสวัสดิ์, พมา : อดีตและ
ปจจุบัน (เชียงใหม : โครงการตํารามหาวิทยาลัย, 2526), 71.
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางดานเกษตรกรรมในรัฐฉานของอังกฤษนั้น ก็คงมีอยู
ตอไปโดยเปนลักษณะเชนเดีย วกัน กับการพัฒนาทางการคา กลาวคือ อังกฤษไดสนับสนุน ให
ประชาชนในรัฐฉาน โดยเฉพาะในกลุมที่อยูในพื้นที่สูงหันมาทําการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แบบถาวร
และลมเลิกวิธีการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย ตลอดจนการเผาถางพื้นที่ปาไม และสนับสนุนให
ชาวนาฉานทํานาอยางเสรีในที่นาของเขา (ถึงแมจะมีขอหามและบทลงโทษในการทําไรโดยการเผา
ถางปา แตไมมีหลักฐานวาอังกฤษไดใชกําลังในการขัดขวางพฤติกรรมการผลิตแบบดังกลาวแต
อยางใด
อยางไรก็ตามอังกฤษยังคงสงเสริมใหมีการทําเกษตรกรรมเพื่อการคา โดยไดแนะนํา
วิธีการใหมๆ และการใหความรูทางการเกษตร ซึ่งวางอยูบนพื้นฐานของการปฏิวัติทางการเกษตร
เชน การสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชแบบถาวรในลักษณะเปนแถวเรียงในพื้นที่
เพาะปลูก การแนะนําพืชพันธุเศรษฐกิจชนิดใหม การคัดเลือกพันธุสัตว40 และสนับสนุนการผลิต
ใหไดมากที่สุดเพื่อกระตุนใหเกิดผลกําไรจากการผลิต เปนตน ขอสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทางดาน
เกษตรกรรมแผนใหมของอังกฤษในรัฐฉานนั้น ตองประสบกับความลมเหลวในระยะแรก เนื่องจาก
ทัศนะดังกลาวมีความแตกตางและยังหางไกลอยางมากตอรูปแบบทางการผลิตที่มีอยูเดิมและถือ
ปฏิบัติมายาวนานในรัฐฉาน
และถึงแมวาแนวทางการปฏิวัติทางการเกษตรกรรมของอังกฤษในรัฐฉานจะไมมีผล
ต อ ความแปรผั น ในวิ ถี ก ารผลิ ต ของประชาชนในท อ งถิ่ น แต เ ราจะพบว า มี ก ารเริ่ ม ต น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเพาะปลูกในรัฐฉานอยางสําคัญ นั่นก็คือ มีการทําสวนผลไมฝรั่งอยางเชอรรี่
พลัม และพีชบาง บริเวณพื้น ที่ถัดจากเมืองกุด ขาย ตลอดจนมีก ารเริ่มปรากฏการเพาะปลูก พืช
เศรษฐกิจเพื่อการคา เชน ขาวสาลี และมันฝรั่ง ซึ่งแนวทางการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการคานี้
ไดรับการสงเสริมอยางกระตือรือรนจากบรรดาเจาผูปกครองในรัฐฉาน41 ดังเชน เจาฟาแหงเมือง

40

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983, 23.
41
India, Report of the Royal Commission on Agriculture in India (London :
HMSO,1928), 28, quoted in Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the
British, 1886-1942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan
states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 23.
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สี ป อ ได ส นั บ สนุ น ให มี ก ารปลู ก สวนส ม พั น ธุ แ มนดาริ น (Mandarin) ขนาดใหญ 42 และมี ก าร
ปรับปรุงระบบการชลประทานเพื่อสงน้ําเขายังไรสวน โดยในป ค.ศ.1940 มีผลผลิตจากไรสมที่
สงออกตอปกวา 300 ตัน อีกทั้งยังพบวาที่เมืองยองหวย มีการปลูกขาวสาลีบนพื้นที่กวา 6,000
เอเคอร และมีผลผลิตสงออกกวา 2,000 ตันตอป โดยจะมีการเพาะปลูกมันฝรั่งหมุนเวียนกับขาว
สาลีในบริเวณใกลเมืองยองหวยอีกดวย และในปเดียวกันนี้ บริเวณทางตอนใตของรัฐฉานในเขตม
เยเลต ก็ไดมีผลผลิตจากการเพาะปลูกมันฝรั่งสงออกไปยังพมา และสวนเกินกวา 2,500 ตันตอป ได
ถูกสงออกไปขายตอยังประเทศอินเดีย นํารายไดเขาสูรัฐฉานอยางมาก นอกจากนี้ ยังพบการเพิ่มขึ้น
ของการสงออกผัก ทั้งกะหล่ําดอก กะหล่ําปลี กระเทียม และพืชผักชนิดตางๆ ซึ่งถูกสงไปขายยัง
เมืองศูนยกลางของพมาอีกดวย 43
จากขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจสงไปขายยังภายนอกรัฐฉานในขางตน ไดสะทอนถึง
บทบาทสําคัญของกลุมผูปกครองในทองถิ่นอยางเจาฟา รวมถึงชาวตางถิ่นอยางอินเดีย จีน และชาว
ยุโรป ที่ไดนําเอาสิ่งใหม ทั้งพืชพันธุใหมๆ ตลอดจนการเพาะปลูกแบบไรขนาดใหญมาสูรัฐฉาน
และเมื่อประชาชนในรัฐทั้งชาวฉานรวมถึงชาวคะฉิ่น ซึ่งเปนชาวไรชาวนาตางมองเห็นความสําเร็จ
จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใหม ที่สามารถเพาะปลูกไดผลิตผลที่แนนอน ก็ทําใหมีการเพาะปลูก
พืชตามแบบอยางและเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลานั้นดวยตนเอง
ขอสังเกตจากการขยายตัวทางการเกษตรกรรมที่สําคัญในรัฐฉาน คือ มีการขยายตัว
ทางการเพาะปลูกในรัฐฉานที่อังกฤษไมไดสนับสนุนใหเกิดขึ้น แตสามารถปรากฏอยูเปนบริเวณ
กวางในรัฐฉาน นั่นก็คือ การทําไรฝน ซึ่งจะพบมากบริเวณตอนเหนือของรัฐฉานและในพื้นที่ของ
เมืองเชียงตุง ดวยโทษจากการเพาะปลูกฝนนี้เอง ทําใหอังกฤษมีนโยบายที่จะควบคุมการเพาะปลูก
ฝนและเดินหนายับยั้งการปลูกฝนใหหมดไปจากสังคมรัฐฉาน โดยอางผลเสียจากการทําไรฝนเปน
เหตุผลสําคัญในการควบคุม เจาหนาที่ชาวอังกฤษไดตอตานการทําไรฝนที่ทําใหเกิดการทําลายพืน้ ที่
ปาไม และมีการกลาวถึงผลเสียของการปลูกฝนที่ทําใหสภาพดินเสื่อมลง อีกทั้งยังเปนยาเสพติดที่
42

ที่เ มือ งสีปอและเมื องลอ กจอกนั้น ถื อเปน แหลง ปลูก สม ที่ดีที่สุ ด ของรัฐ ฉาน โดย
ชาวบานจะสงสมและผลิตผลการเกษตรจากสวนตางๆ ของรัฐฉานออกไปขายยังเมืองอองปาน
ดังนั้น คนตางถิ่นจึงรูจักสมในนามสมอองปาน (เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน
, 30)
43
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
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ทําลายสุขภาพของผูเสพ จึงมีการประกาศใหสินคาที่มาจากฝนเปนสิ่งผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม
ความพยายามของอังกฤษในการยับยั้งฝนนั้น กลับสงผลในทางตรงกันขาม โดยเฉพาะกับกลุม
ชาวเขาบางสวน เชน ชาวคะฉิ่น และอาขา ที่อาศัยอยูบนที่สูงซึ่งมีอาชีพปลูกฝนเพื่อตอบสนองตอ
การคายาเสพติด
ในป ค.ศ. 1899 อังกฤษไดมีความพยายามในการหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทนฝน
เชน ที่เมืองมเยเลตและบริเวณใกลๆ กับเมืองลอกจอก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีไรฝนของชาวปะหลองอยู
เปนจํานวนมาก อังกฤษไดเขามาแนะนําการเพาะปลูกชาแทนการเพาะปลูกตนฝน และพบวาชาวปะ
หลองซึ่งอาศัยอยูบนเนินเขา มีความพึงพอใจและพยายามที่จะทดลองปลูกชาในไรของตนเอง
อยางไรก็ตาม ไมมีบันทึกถึงผลของการทดลองปลูกชาดังกลาว แตความสําเร็จจากการสงเสริมการ
ปลูกตนชาในรัฐฉานนั้น สามารถมองเห็นไดจากพื้นที่บนภูเขาที่จะมีตนชาและมีโรงงานขั้วใบชาอยู
หลายแห ง ในเมื อ งตองเป ง อี ก ทั้ ง จํ า นวนผลผลิ ต ชาจากโรงงานทํ า ใบชาฝรั่ ง ชื่ อ บอมเบย -พม า
(Bombay Burma Co. (B.B.T.C)) ที่สงออกชาไปยังตลาดภายนอกนั้น ในชวงระยะเวลาเพียง 3 เดือน
(เดือนเมษายน-มิถุนายน) ค.ศ.1940 ไดมีผลผลิตใบชาออกจากโรงงานถึง 154,560 ปอนด ผลผลิต
ใบชาเหลานี้ไดถูกสงออกจําหนายยังตลาดในพมา ออสเตรเลีย โคลัมโบ ลอนดอน และกองทัพของ
อังกฤษ44 ผลิตผลจากใบชานี้ ไดรับการตอบรับอยางดีจากชาวพมา เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวพมา จะมีการมอบหอใบชาเล็กๆ เพื่อเปนของฝากในชวงที่เปนเทศกาลสําคัญๆ45
นอกจากการเพาะปลูกชาแลว ยังมีการสงเสริมใหปลูกตนหมอนทดแทนการทําไร
ฝน เชนที่เมืองลาเสี้ยว ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของรัฐฉานตอนเหนือ พบวาในป ค.ศ.1916 อังกฤษได
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U Min Naing, May Tui Palaung (Palaungs of Burma), (The Ministry of Union
Culture, 1962), 53, quoted in Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940,” in
Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 2025, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 23.
45
Aye Kyaw, “Economic Changes in the Shan States, 1886-1940,” in Payap College,
Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25, 1983
(Chiang Mai : Payap College, 1983), 21.
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ส ง เสริ ม การปลู ก ต น หม อ น และมี ก ารส ง นั ก เรี ย นชาวคะฉิ่ น ไปยั ง โรงเรี ย นในเมื อ งอมรปุ ร ะ
(Amarapura) เพื่อศึกษาทําผาไหมอีกดวย46
อยางไรก็ตาม ดวยความพรอมของสภาพพื้นที่ ที่เอื้อตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิ ด ใหม ๆ ที่ ถู ก นํ า เข า มาในรั ฐ ฉาน ตลอดจนการนํ า มาซึ่ ง ผลผลิ ต และรายได ใ นการผลิ ต ที่ ดี
สิ่งเหลานี้ไดมีสวนผลักดันใหรูปแบบเกษตรกรรมในรัฐฉานบางพื้นที่ถูกปรับขยายกลายเปนไร
ขนาดใหญ เพื่อเปาหมายสําคัญคือ ผลกําไร แตในอีกดานหนึ่งของสังคมฉาน จะพบวา ยังคงมีวิถี
การผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนเกษตรกรรมแบบไรเลื่อนลอยและการเผาถางปาเพื่อการเพาะปลูก แฝง
ตัวอยูควบคูไปกับการผลิตพืชเศรษฐกิจในเมืองใหญที่ไดรับการสนับสนุนและแรงผลักดันใหเกิด
การปฏิรูปทางการเกษตร และแมวาอังกฤษจะวิจารณอยางรุนแรงเกี่ยวกับการจัดการปญหาการ
ควบคุมไฟจากการทําเกษตรกรรมแบบเผาถางในรัฐฉาน แตเราก็ยังคงพบเห็นรูปแบบทางการผลิต
ด ว ยการเผาถางและการทํ า ไร เ ลื่ อ นลอยในรั ฐ ฉานเป น จํ า นวนมาก ดั ง เช น ที่ เ มื อ งหมอกใหม
เกษตรกรชาวฉานมีการเผาถางกองไมในพื้นที่เพาะปลูก และไถคราดผิวดินชั้นบนผสมกับมูลวัว
เพื่อเปนการบํารุงดินใหสามารถเพาะปลูกในครั้งตอไปได47 ขณะที่เกษตรกรรมบนไหลเขาในเมือง
สีปอ ยังคงมีการเผาตอซังขาวเพื่อทําปุยในผืนนา48
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Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983 , 26.
47
Ibid., 22-23.
48
ซาเจนท อิงเง , สิ้นแสงฉาน, 123.
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บทที่ 4
ระบอบอาณานิคมอังกฤษกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในรัฐฉาน
เปนเวลากวา 60 ป ที่รัฐฉานอยูในสถานะไมตางจากประเทศราชในระบบอาณานิคม
และภายใตยุคสมัยของอาณานิคมอังกฤษนี้ รัฐฉานมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการยกระดับ
พัฒนาการทางการเมืองสูรูปแบบสหพันธที่ใชอํานาจกลางควบคุมรัฐในลักษณะองครวม หากมอง
อีกดานหนึ่งจะพบวาสหพันธที่อังกฤษหยิบยื่นใหนั้น เปนรูปแบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดทอน
อํานาจของผูปกครองในรัฐฉาน แตสําหรับสายตาของประชาชนในรัฐเกี่ยวกับฐานันดรเจาของ
ชนชั้นปกครองอยางเจาฟาและเมียวซาแลว ความใกลชิดเกื้อกูลและพันธะสัญญาระหวางเจาฟากับ
ประชาชนอันเปนหลักจริยธรรมระหวางกัน ยังคงดํารงอยูอยางมั่นคงไมเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
ดังเชนที่ Maurice Collis เจาหนาที่อาณานิคมอังกฤษที่ทํางานอยูในรัฐอะระกันและเมืองยางกุงใน
เขตพมาตอนลาง ซึ่งเดินทางเขามาในรัฐฉานชวงป ค.ศ.1937-1938 ไดบันทึกเรื่องราวของเมียวซา
ผูปกครองเมืองสู เมืองเล็กๆ ในรัฐฉานฝงตะวันตก ไววา
“...คนทั่วไปปฏิบัติตอเมียวซา ดวยความเคารพยิ่งในขณะที่เรา
ขับรถผาน ชาวเมืองทุกคนที่เห็นรถของเมียวซา จะคุกเขาทําความเคารพอยู
ข า งทางจนกระทั่ ง รถผ า นไป ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ยั ง คงมี อ ยู ทั่ ว ไปใน
รั ฐ ฉาน แต ห ากว า เป น ถนนใหญ ๆ (Rangoon) มั น ต อ งเป น เรื่ อ งที่ แ ปลก
ประหลาดอยางที่สุด...”1
แมกระทั่งในชวงปลายสมัยอาณานิคมที่รัฐฉานตกอยูในสถานการณทางการเมืองโดย
การยึดครองของญี่ปุน สถาบันเจาฟาก็ไมไดรับความกระทบกระเทือนตอสถานะในรัฐฉานแต
อยางใด สะทอนไดจากบันทึกของเจาหญิงในรัฐฉานที่วา

1

Maurice Collis, Lords of the Sunset, 1996, อางถึงใน อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไท
ใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” วารสารไทยคดีศึกษา 3, 1 (เมษายน – กันยายน 2549) : 95.
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“...เมื่ อรั ฐ ฉานโดนญี่ปุ น ยึด ครอง ญี่ ปุ น ได ใ ห ค วามเคารพต อ
สถานะเจาฟา ชีวิตครอบครัวของเราจึงดําเนินตอไปตามปกติพอควร... บรรดา
เจาฟาในรุนตางๆ ที่ไดรับการคุมครองและคําแนะนําจากรัฐบาลอังกฤษ พวก
ญี่ปุนเองแมจะมีวิธีการแปลกๆ แตก็ใหความเคารพพวกเจาฟา และไมไดเขา
มายุงเกี่ยวทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ...” 2
ความเคารพและเชื่อฟงผูปกครองอยางจงรักภักดีของประชาชนในรัฐฉาน ยังแสดงได
จากคํ า กล า วของมหาเทวี ข องเจ า ฟ า คนสํ า คั ญ ต อ ภรรยาเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจํ า
สหภาพพมา ในชวงหลังสมัยอาณานิคม ป ค.ศ.1950 วา
“...ประชาชนชาวฉานนั้น เหมือนเด็กไรเดียงสา วางาย พวกเขา
มักมีความเห็นที่คลอยตามผูปกครอง มีความสุขและพอใจที่จะไดรับการดูแล
จากผูปกครองของพวกเขา…”3
หากทัศนะดังกลาวเปนความจริง ยอมแสดงใหเห็นวา แมรัฐฉานจะเขาเปนสวนหนึ่ง
ของสหภาพพมา ภายหลัง การไดรั บ เอกราชจากอั ง กฤษในป ค.ศ.1948 ความสัม พั น ธ ร ะหว า ง
ผู ป กครองฉานกั บ ประชาชนในเชิ ง อํ า นาจแบบจารี ต นี้ ก็ ยั ง คงอยู อ ย า งมั่ น คง ตลอดช ว งสมั ย
อาณานิคม เจาฟายังคงมีอิทธิพลตอราษฎรอยางมาก แตนั่นก็มิไดหมายความวาตลอดเวลากวาครึ่ง
ศตวรรษในสถานการณทางการเมืองภายใตรมเงาของอังกฤษ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมระดับ
ราษฎรจะหยุ ด นิ่ ง ไม เ ปลี่ ย นแปลงตามความสั ม พั น ธ ท างการเมื อ งระหว า งผู ป กครองและผู ใ ต
ปกครองในรัฐฉาน หากพิจารณาในประเด็นของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
รัฐฉาน จะพบวาการเขามาของอาณานิคมยอมสงผลในระดับชนชั้นปกครองและสังคมระดับราษฎร
ที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ มีประเด็นสําคัญก็คือ รูปแบบพหุสังคมแบบเกาและการเกิดขึ้นของ
พหุสังคมแบบใหมในรัฐฉานสมัยอาณานิคม การเขามาของมิชชันนารีกับความแปรผันทางความ
เชื่อและการพัฒนาทางดานสาธารณสุข การจัดระบบการศึกษาแบบใหมในรัฐ ตลอดจนการ
2

เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, แปลโดย ศรวณีย สุขุมวาท, สมพร
วาร น าโด
และวิ ไ ลลั ก ษณ อุ ณ จั ก ร (เชี ย งใหม : ศู น ย ส ตรี ศึ ก ษา คณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), 80,136.
3
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 1886-1942,”
in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June
20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983), 3.
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แสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ทั้งทางภาษา สถาปตยกรรม และการแตงกาย เหลานี้เปนสิ่งที่จะ
กลาวตอไป
พหุสังคมแบบเกาและการเกิดขึ้นของพหุสงั คมแบบใหมในรัฐฉาน
ภายใตการบริหารรัฐในอาณานิคมของอังกฤษนั้น มีลักษณะเดนชัดอยูอยางหนึ่ง นั่นก็
คือ นโยบายในการดึงเอาคนนอกเขาสูสังคมคนพื้นเมือง นโยบายนี้ไดถูกมาใชในรัฐฉาน และไดทํา
ใหรัฐฉานซึ่งเดิมเปนสังคมจารีตแบบรัฐในหุบเขาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุหรือความเปน
พหุสังคมอยูกอนแลว กลายเปนมีรูปแบบของพหุสังคมแบบใหมที่แตกตางไปจากยุคจารีตขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง ตัวอยางของความหลากหลายทางชาติพันธุในสังคมฉานเดิมนั้น สามารถสะทอนไดอยาง
ชัดเจนจากสภาพทางสังคมของเมืองตางๆ ในรัฐ ดังเชน ในเมืองแสนหวี ซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญ
และมีความเจริญรุงเรืองในรัฐฉาน ภายในเมืองจะประกอบไปดวยกลุมชาวไทใหญ ไทนอย คะฉิ่น
และวา และมีการแตงงานขามกลุมชาติพันธุในหมูชนชั้นสูง4 สวนในเมืองเชียงตุง นอกจากชาว
ไทใหญแลว ก็จะมีกลุมชาติพันธุลาหู ลีซอ และวาในเขตภูเขาดานตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งกลุม
ชาวปะหลอง ปะโอ ปะดอง และชนกลุมเล็กกลุมนอยตามสวนตางๆ ของรัฐโดยเฉพาะบริเวณพื้น
ภูเขา ชนเผาเหลานี้โดยเฉพาะคนภูเขา ตางมีภาษา วิถีชีวิต และเสื้อผาเครื่องแตงกายที่เปนเอกลักษณ
ของตนเอง5
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆ ในรัฐฉานในยุคจารีตนั้นเปนพหุสังคมที่มีการหยิบยืม
และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมโดยการเหลื่อมซอนไมแบงแยกจากกันชัดเจน ระหวางคน
ไทใหญและกลุมชาติพันธุตางๆ จะมีความสัมพันธกันทางสายเลือด การคา ความเปนมิตร รวมถึง
การทะเลาะวิวาทกันซึ่งถือเปนเรื่องปกติธรรมดา สิ่งเหลานี้ลวนตางจากทัศนคติของอังกฤษซึ่งมอง
สภาวะความแตกตางทางชาติพันธุวาเปนเรื่องที่ตองแบงแยกขาดออกจากกัน ไมสามารถเชื่อมโยง
ผสมกลมกลืนกันได อาจกลาวไดวากอนหนาทศวรรษ 1880 นักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษสวน
ใหญมีความเชื่อนอยมากในเรื่องของการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุในเชิงสรางสรรค หากจะมีอยู
บางก็เปนเรื่องของการที่เผาพันธุที่มีความเจริญตองถายทอดวัฒนธรรมใหแกเผาพันธุที่ลาหลัง
ภายใตเงื่อนไขบังคับบางประการ เชน การพายแพสงคราม หรือถูกแวดลอมดวยประชากรของ

4

Susan Conway, The Shan : culture, art and crafts (Bangkok : River Books, 2006), 84.
5
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 12.
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เผาพันธุที่ลาหลังซึ่งมีจํานวนมากกวา สงผลใหเผาพันธุที่เจริญกวาตองสูญเสียคุณลักษณะเดนของ
ตนเอง และนําไปสูการสูญเสียความเปนเผาพันธุในทายที่สุด ดังเชน มอญกับพมา6
ภายใตทัศนะของผูปกครองอยางอังกฤษเกี่ยวกับความสัมพันธของผูคนและสังคมของ
รัฐใตปกครองนี้เอง เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงภายในรัฐฉาน อังกฤษจึงมักจะแกไขปญหาความ
ความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางทางชาติพันธุที่มีอยูในรัฐฉานตามทัศนคติของอังกฤษที่มอง
ปญหาอยางไมเขาใจถึงธรรมชาติของความหลากหลายทางสังคมเดิมภายในรัฐ ดังเชน กรณีการ
เกิดขึ้นของกบฎ คะฉิ่นทางตอนเหนือที่ตอตานอํานาจเจาฟาเมืองแสนหวี ในชวงเดือนธันวาคม
ค.ศ.1892 จากการที่ขุนนางไทใหญเขาไปปกครองอยางขมเหงกดขี่ อังกฤษจึงตองการใหทั้งสอง
ชาติพันธุอยูแยกจากกัน โดยไดยุติปญหากรณีพิพาทระหวางกลุมคะฉิ่นและชาวไทใหญ ดวยการ
แตงตั้งผูชวยขาหลวงปกครองใหเขามาติดตอและมีอํานาจโดยตรงกับกลุมคะฉิ่นบริเวณตอนเหนือ
ของเมืองแสนหวี ทั้งยังทําหนาที่รวบรวมภาษี คอยดูแลจัดการกรณีปญหาทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น
ตลอดจนจัดการกับกลุมกบฎใหยอมรับในอํานาจการตัดสินทางดานตุลาการ ซึ่งตามบันทึกของ
Scott ไดพบวา นโยบายนี้ไดถูกนําไปปฏิบัติในทุกที่ที่มีชาวคะฉิ่นและชาวไทใหญอาศัยอยูใกลชิด
กัน และเขาก็ไดบันทึกถึงความสําเร็จของอังกฤษในการจัดการปญหาความขัดแยงนั้นลงได7
อยางไรก็ตาม แมการแกไขปญหาความขัดแยงตามวิถีแบบอังกฤษจะสามารถขจัดความ
วุนวายและสรางเสถียรภาพทางการปกครองไดดีขึ้น แตจะพบวา วิธีการแกปญหาความขัดแยงดาน
ความแตกตางทางชาติพันธุของอังกฤษเชนนี้เปนความพยายามที่จะแบงแยกทั้งสองชาติพันธุใหอยู
แยกจากกัน ซึ่งนั่นเทากับเปนการแบงแยกปกครองระหวางชาติพันธุในรัฐฉานที่ซ้ําซอนยอยลงไป
อีกจากนโยบายแบงแยกและปกครอง (Divide and Rlule) ที่อังกฤษใชในอาณานิคมพมา นโยบาย
ดังกลาวไดสงผลตอกลไกในการดํารงอยูของผูคนในดินแดนรัฐฉานลงทีละนอย และเปนแรง
กระตุนใหเกิดชองวางระหวางชาติพันธุใหมีมากขึ้น ตอกย้ําดวยนโยบายการดึงเอาคนนอกเขาสู
สังคมคนพื้นเมืองของอังกฤษในรัฐอาณานิคม เหลานี้ก็ยิ่งทําใหเกิดรูปแบบของพหุสังคมแบบใหม
สมัยอาณานิคมในรัฐฉานที่ตางไปจากเดิม โดยมีการพัฒนาของชนชั้นใหม ดวยปรากฏขึ้นของกลุม
คนต า งๆ ภายใต แ นวคิ ด สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแบ ง แยกหน า ที่ ก ารทํ า งานเพื่ อ ให ร ะบบมี
6

ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “การศึกษาการพรรณนาเรื่องชาติพันธุในงานประวัติศาสตรพมา
ที่เขียนโดยนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษ ค.ศ. 1880-1950” (สารนิพนธสาขาวิชาประวัติศาสตร
เอเชีย กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 179.
7
James George Scott and J.P. Hardiman, Gazetteer of Upper Burma and the Shan
States (Rangoon : Superintendent Government, 1900), 309-310.
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ประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีของอาณานิคมอังกฤษไมวาจะเปนในอินเดีย มลายู พมา และรัฐฉาน ก็จะพบ
รูป แบบของพหุสังคมที่ส ามารถแบ ง กลุม คนที่ป รากฏไดเ ป น 4 กลุม ใหญดว ยกัน กลุม แรกคื อ
ขาราชการอังกฤษที่มีฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย และพลเรือนที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ ตอมาคือ
กลุมขาราชการพื้นเมืองระดับลาง ซึ่งอาจรวมไปถึงผูปกครองทองถิ่น กลุมที่สามคือ ราษฎรใน
ทองถิ่น และสุดทายก็คือ คนนอกระบบสังคมเดิม เชน ชาวอินเดีย และชาวจีน ที่ถูกนําเขามาเปน
แรงงานและผูขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ8 ในงานเขียนของ F.S.V. Donnison ไดกลาวถึง
บทบาทของคนนอกระบบสังคมเดิมอยางชาวอินเดียในพมา ที่มักจะมีบทบาทดานตางๆ ในยุคสมัย
อาณานิคมอังกฤษ เขาไดกลาวถึงขอจํากัดของชาวพื้นเมืองในพมาที่มีตอการบริหารงานราชการ
ภายใตอาณานิคมอังกฤษวา
“...ชาวอินเดียนั้นมีความเขาใจ และคุนเคยกับเจาหนาที่อังกฤษ
ยอมรับในการทํางานรวมกับชาวยุโรปอยางอังกฤษในสถานะของการเปน
ลูก จา ง อี ก ทั้ งยั ง ได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจภาษาอั ง กฤษมานาน ตรงข า มกั บ ชาว
พื้ น เมื อ งในพม า ที่ ทั้ ง ชาวอั ง กฤษและชาวพื้ น เมื อ งในพม า ต า งฝ า ยต า งไม
คุนเคยกัน จึงไมสามารถเขาใจไดถึงการผนวกอาณาเขต และอํานาจในการ
ควบคุมทางการศาล ตลอดจนขอกําหนดกฎระเบียบตางๆ...” 9
เหตุผลดังกลาว จึงสามารถสนับสนุนใหคนกลุมใหมอยางชาวอินเดีย ไดเขามามีบทบาท
ในรัฐ ฉานและสามารถควบคุม กิจ กรรมทั้ง ทางเศรษฐกิ จ และงานราชการในตํ าแหนง สํ าคั ญ ๆ
นอกจากนี้ ตลอดชวงสมัยอาณานิคมในรัฐฉานนั้น หากไมนับพอคาชาวพมา-ไทใหญ ที่เดินทาง
คาขายระหวางกันแลว เราแทบไมพบกลุมชาวพมาแทๆ อยูในรัฐฉานเลย เพราะขาราชการชั้น
ปกครองตั้งแตระดับสูงไปจนถึงระดับลาง มีเพียงเจาหนาที่อังกฤษและอินเดียเทานั้น10 ดังนั้น จึงไม
ผิดนักที่ชาวไทใหญสมัยยุคอาณานิคมจะมีทัศนคติตอคนพมาวาเปนคนตางชาติตางถิ่น ทั้งๆ ที่อยู
ในแผนดินใกลชิดกัน ในงานเขียนของ อิงเงห ซาเจนท (Inge Sargent) มหาเทวีของเจาฟาสีปอองค
สุดทายไดกลาวถึงทัศนะที่คนพมามีตอรัฐฉานไววา
8

อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” วารสารไทยคดีศึกษา
3, 1 (เมษายน – กันยายน 2549) : 117.
9
F.S.V. Donnison, Burma (London : Ernest Benn, 1970), 90.
10
อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” วารสารไทยคดีศึกษา
3, 1 (เมษายน – กันยายน 2549) : 118.
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“…คนพมามักมีความคิดตอรัฐฉานวาเปนดินแดนที่หางไกลไร
ความเจริญ พวกเขาพูดถึงคนไทใหญวาเปนชาวเขาที่ดุรายและเปนพวกที่ลา
หัวมนุษย (วา) สวนผูหญิงไทใหญนั้น หากใครไดมาเปนภรรยา ก็นําแตความ
โชครายมาให แตก็เปนเรื่องนาขัน เพราะคนที่วิจารณก็ไมเคยเดินทางไปถึง
รัฐฉานแตอยางใด...”11
ภาพของสังคมรัฐฉานสมัยอาณานิคมนั้น จึงเปนลักษณะของพหุสังคมแบบใหม ขณะที่
คนพื้นเมืองเดิมโดยสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ชาวอังกฤษซึ่งเปนคนกลุมใหม
ตางยึดกุมตําแหนงระดับสูงในระบบราชการและเปนเจาของกิจการขนาดใหญ ในสวนภาคแรงงาน
และการลงทุนอื่นๆ ลวนตกอยูภายใตการควบคุมของชาวอินเดียและจีน สภาวะที่เรียกวาพหุสังคม
ใหมในรัฐฉานเชนนี้ เปนสภาวะคลายกับพหุสังคมในงานของ J.S. Furnivall ที่อธิบายวาเปน
รูปแบบของการที่คนตางเผาพันธุมาอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน แตไมผสมกลมกลืนกัน โดยจะมี
ปฏิสัมพันธกันเฉพาะในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (ตลาด) เทานั้น โดยที่ประชากรแตละเชื้อสายเผาพันธุ
จะรักษาประเพณี วัฒนธรรม ภาษา จารีตทางศาสนาและวิถีชีวิตของตนไวอยางเหนียวแนน กระทั่ง
กลายเปนสังคมที่ประชากรแตละเชื้อสายเผาพันธุตางสมาคมอยูเฉพาะในชุมชนของตน12
มิชชันนารี : ความแปรผันทางความเชื่อและการพัฒนาทางดานสาธารณสุข
จากความเปนอิสระทางความเชื่อของผูคนตลอดจนการสนับสนุนของอังกฤษนั้น ได
เปดโอกาสใหกลุมมิชชันนารีแบพติสและคาทอลิกเขามาเผยแพรศาสนาตามแนวทางความเชื่อแบบ
คริสเตียนในรัฐฉาน โดยในป ค.ศ.1908 มีมิชชันนารีแบพติสเขามาอาศัยอยูในรัฐฉานถึง 6,342 คน
ซึ่งจํานวนมิชชันนารีกวา 6,000 คนนั้น อาศัยอยูในเมืองใหญอยางเชียงตุง13 อีกทั้งยังมีมิชชันนารี
11

ซาเจนท อิงเง, สิ้นแสงฉาน, แปลโดย มนันยา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544), 78.
12
J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice : A Comparative Study of Burma and
Netherlands India (New York : New York University Press,1956), 303-306. อางถึงใน ธนภาษ
เดชพาวุฒิกุล, “การศึกษาการพรรณนาเรื่องชาติพัน ธุในงานประวัติศาสตรพมาที่เขียนโดยนัก
บริหารอาณานิคมชาวอังกฤษ ค.ศ. 1880-1950” (สารนิพนธสาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชีย กรุงเทพฯ
: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 15-16.
13
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983 ,32.
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คาทอลิก ที่ไดเขามาสรางโบสถคาทอลิกที่ดอยเหมยซึ่งเปนเมืองขนาดเล็กภายในเมืองเชียงตุงอีก
ด ว ย 14 การเข า มาของเหล า มิ ช ชั น นารี เ หล า นี้ ได ทํ า ให เ กิ ด ความแปรผั น ทางความเชื่ อ ในรั ฐ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชาติพันธุนอยใหญบริเวณพื้นที่สูงซึ่งยึดมั่นในความเชื่อเกี่ยวกับเรือ่ งผีสาง
เทวดา อั น เป น ความเชื่ อ ที่ มิ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง หรื อ ร ว มกั บ ศาสนาสํ า คั ญ ๆ ของโลกแต อ ย า งใด
บางสวนของกลุมคนเหลานี้ ไดเปดประตูรับกับคําชักชวนของคณะสอนศาสนามิชชันนารี ซึ่งคณะ
มิชชันนารีก็ไดนําความเปลี่ยนแปลงมาสูกลุมชนบนที่สูงบางกลุม ทั้งกะเหรี่ยง คะฉิ่น และลัวะ
ดวยการสนับสนุนใหมีความคิดที่คลอยตามหมอสอนศาสนาคริสต และหันมานับถือศาสนาคริสต
ขณะเดียวกัน การเผยแผคริสตศาสนาในหมูชาวพื้นราบในรัฐฉานนั้น แมจะเปนการ
สอดแทรกเขามาในกิจกรรมตางๆ อาทิ การหันเขาหาเด็ก การรองเพลง เลานิทาน แจกเสื้อผา ผาหม
นอนใหแกคนยากจน และการบําเพ็ญประโยชนอื่นๆ15 แตเหลามิชชันนารีก็ตองประสบผลสําเร็จ
นอยมากในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของชาวพื้นราบที่ยังคงยึดมั่นตามความเชื่อในพุทธศาสนา
และจารีตประเพณีเปนสําคัญ ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นาพิจารณานอกเหนือจากการเผยแพร
ศาสนาของหมอสอนศาสนา ก็คือ การพัฒนาทางดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้นภายในรัฐ โดยเฉพาะใน
เขตเมืองสําคัญๆ
แนวความคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ไดถูกนําเขามาในรัฐฉานสมัยการปกครองของ
อังกฤษนั้น ถือเปนแนวทางที่แตกตางจากวิถีปฏิบัติที่มีอยูเดิมอยางมาก กลาวคือ ประเพณีความเชื่อ
เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยตางๆ ของผูคนในรัฐฉานในอดีตนั้น จะอยูบนพื้นฐานของเวทมนตรและ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ โรคภัยที่เกิดขึ้นสําหรับชาวฉานแลว ลวนเปนผลมาจากความไมสมดุลกันใน
ธาตุทั้ง 4 ที่ประกอบดวย ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุอากาศ และธาตุไฟ เมื่อมีธาตุไฟมากเกินไป ผลก็คือ
จะทําใหเปนไข และหากมีธาตุอากาศมากเกินไป ก็จะทําใหเปนลมหรือออนกําลังลงได นอกจากนี้
สาเหตุอื่นๆ ของโรคภัยอาจเกิดจากคําสาปแชง หรือวิญญาณที่มุงราย ดังนั้น การรักษาโรคอันเกิด
จากคํ า สาปก็ อ าจจะเป น การรั บ ศี ล พรจากบทสวดของพระสงฆ เป น ต น 16 ดั ง นั้ น การพั ฒ นา
สาธารณสุขที่เกิดขึ้นจึงถือเปนสิ่งใหมอีกอยางที่เขาสูรัฐฉาน เริ่มจากการสนับสนุนใหมีการฉีด
14

เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 43.
15
สมบูรณ วรพงษ และ บวร รัตนสิน, รถเที่ยวสุดทายจากตองยี ฉบับสมบูรณ
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 72.
16
Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
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วัคซีนแทนการใชคาถาเวทมนตเพื่อปองโรคไขทรพิษ โดยเขาไปฉีดใหกับประชาชนบริเวณพื้นราบ
และบริเวณแนวเขาและในพื้นที่สูงที่ถนนสามารถเขาถึง ซึ่งประสบความสําเร็จจนสามารถควบคุม
โรคไขทรพิษในรัฐฉานได อีกทั้งการแนะนําใหชาวฉานรูจักใชยาควินินเพื่อปองกันโรคมาลาเรีย
ตลอดจนการกําจัดโรคภัยตางๆ เชน โรคคอพอก และโรคตอกระจก เปนตน นอกจากนี้ยังมีจัดการ
ทางดานสาธารณสุขในรัฐดวยการจัดระบบน้ําโดยการระบายน้ําในหนอง บึง เพื่อปองกันติดตอ
อยางโรคอหิวาตกโรค และการแนะนําเกี่ยวกับดานอนามัยใหชาวฉานรูจักการใชหองสวม ดังเชน
ที่เมืองตองยี ในป ค.ศ.1899 ไดมีการพัฒนาทางดานสาธารณสุข โดยการสรางหองสวมและติดตั้ง
ถังขยะในเขตเมือง รวมถึงทอระบายน้ําในเขตเมือง เพื่อควบคุมโรคอหิวาตกโรคภายในเมือง และยัง
มีการใหความรูทางดานปศุสัตวภายในเมืองสําคัญๆ บริเวณรัฐฉานตอนใต เชน ในป ค.ศ.1913 มี
การกอตั้งโรงเรียนฝกสัตวแพทยในเขตเมืองตองยี เพื่อผลิตนักเรียนที่สามารถปฏิบัติงานในปศุสัตว
ไดอยางถูกหลัก17 เหลานี้เปนตน
การพัฒนาทางดานสาธารณสุขในรัฐฉาน ยังสามารถเห็นไดจากการเกิดขึ้นของรานขาย
ยา และโรงพยาบาลไดถูกกอตั้งขึ้นภายในเขตเมือง ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากหมอสอน
ศาสนาคาทอลิกและกลุมแบพติส สะทอนไดจากในเขตเมืองเชียงตุง ที่มีมิชชินนารีใหการรักษาโรค
เรื้อนตอชาวพื้นเมืองที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุง (Chiang Rung) ในประเทศจีนดวยความเอาใจใส18
ความพยายามในการปฏิรู ปทางดา นสาธารณสุข ในรั ฐ ฉานนั้น นอกจากความร ว มมือ จากกลุ ม
มิชชันนารีแลว ยังมีการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นตางๆ ในการ
ประชาสัมพันธทางดานสาธารณสุขดวยวิธีการใหมๆ ดังเชน ในป ค.ศ.1915 ในเมืองทางตะวันออก
เฉียงใตของรัฐ ผูชวยตรวจราชการไดเสนอรางวัลสําหรับบานที่มีการดูแลสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งประชาชนสวนใหญก็มักจะตระหนักถึงการดูแลทางดานสุขอนามัยในระดับพอสมควร19 แตสิ่ง
สําคัญที่ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานการอนามัยภายในรัฐก็คือ การที่ประชาชนภายในรัฐมี
ปจจัยพื้นฐานสําคัญอีกอยาง นั้นก็คือ ยาที่ผลิตจากตะวันตก
ในป ค.ศ.1940 ยาควินินรักษาโรคมาลาเรีย ไดกลายเปนปจจัยพื้นฐานของคนในรัฐฉาน
ซึ่งในภายหลังไดมีจําหนายโดยพอคาเร รานขายยา และตามโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการนําเขา
17

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
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18
Ibid, 29.
19
Ibid, 30.
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ยาจากตะวันตกอีกหลายชนิด ตั้งแตยาแกไอชนิดน้ําเชื่อม ไปจนถึงยาแอสไพลิน20 อยางไรก็ตาม เรา
ยังคงพบการสาธารณสุขภายในรัฐฉานที่ยังคงมีรูปแบบการรักษาโรคภัยในวิถีแบบดั้งเดิมควบคูกัน
ไปไมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรักษาโรคของคนในทองถิ่นในบริเวณที่ยังหางไกลตอกระแสของ
การพัฒนาทางดานสาธารณสุข อัน สะทอ นไดจากบัน ทึก การเดินทางของผูที่เ ขา ไปในรัฐฉาน
ที่พบวา ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวพื้นเมืองในรัฐฉานยังคงเชื่อในทางเวทมนตร การ
รักษาพยาบาลโดยหมอกลางบานและยารากไมอยูเชนเดิม21
การจัดระบบการศึกษาแบบใหม
สืบเนื่องมาจากทัศนคติเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอังกฤษที่มีความแตกตางจากวิถี
ดั้งเดิมของผูคนภายในรัฐฉาน ตลอดจนความมุงหวังใหประชาชนในรัฐยอมรับและนิยมชมชอบ
อังกฤษในฐานะมหาอํานาจอันเปนตนแบบของความเจริญรุงเรือง เหลานี้ไดทําใหเกิดความพยายาม
ในการปลูกฝงความคิดและความรูแบบใหมผานระบบการศึกษา ซึ่งเปนสิ่งที่จะตอบรับไดดีใน
ความคาดหวังของเจาอาณานิคมอังกฤษตอประชาชนที่อยูใตการปกครอง
กระบวนการเรียนรูแบบจารีต22ที่มีวัดและพระสงฆเปนแรงสําคัญในการศึกษาของ
ประชาชนในรัฐฉานนั้น คือสิ่งที่อังกฤษมองวาเปนระบบการศึกษาที่ไมดีพอ อาจจะดวยเหตุผลที่วา
“พระสงฆที่อยูในทางธรรมะ ไมมีความรูม ากพอในการใหการศึก ษาที่มีคุณ ภาพได” 23 ดังนั้น
นโยบายในการจัดเตรียมระบบการศึกษาแบบใหม จึงไดถูกนําเขามาแทนที่การศึกษาแบบจารีตใน
รั ฐ ฉาน แต ผ ลจากการปฏิ รู ป ทางการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งอาณานิ ค มนั้ น ไม ไ ด นํ า พาความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับผูคนในรัฐฉานมากนัก อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลวเราจะสามารถแบง
20

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983 , 29.
21
สมบูรณ วรพงษ และ บวร รัตนสิน, รถเที่ยวสุดทายจากตองยี ฉบับสมบูรณ , 70.
22
เปนการศึกษาโดยใชวิธีศึกษาตามวัดแบบไทยสมัยโบราณ คือ ผูใดมีบุตรชายอายุยัง
นอยก็ใหบวชเปนสามเณรร่ําเรียนหนังสือกับเจาอาวาสหรือพระสงฆผูมีความรู
23
India, Southern Shan State Report, quoted in Renard, Ronald D, “Social Changes in
the Shan States under the British, 1886-1942,” in Payap College, Seminar on change in Northern
Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25, 1983 (Chiang Mai : Payap College, 1983),
32.
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กระบวนการจัดการทางการศึกษาของอังกฤษที่เกิดขึ้นไดเปน 2 แนวทาง นั่นก็คือ ระบบการศึกษาที่
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงวินัยชนชั้นปกครอง ซึ่งถือเปนการกลอมเกลาชนชั้นปกครองโดยหวังผล
ใหเกิดยอมรับและมีทัศนะตามกรอบปฏิบัติที่อังกฤษไดวางไว แนวทางที่ 2 ก็คือ รูปแบบการศึกษา
ในแนวทางมิ ช ชั น นารี แ ห ง คริ ส ตจั ก รที่ ถู ก เน น ไปในระดั บ ราษฎร โดยมี เ ป า หมายในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ลาหลังตามความเชื่อในพันธะหนาที่ของชาวตะวันตก ที่ตองการเผยแพร
ความเจริญรุงเรืองไปยังดินแดนอื่น เพื่อขจัดความเชื่อถือในสิ่งที่งมงายในเรื่องของภูตผี วิญญาณ
และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เพราะความเชื่อเชนนี้เปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหการบริหารงานภายใน
อาณานิคมดําเนินไปดวยความยากลําบากและเปนอันตรายทางการเมือง24
ภายใตกรอบของแนวทางแรกนั้น สามารถสะทอนไดจากการที่อังกฤษกอตั้งโรงเรียน
ประจําฝกหัดผูนําฉาน (Shan Chiefs School) สําหรับโอรสและธิดาของบรรดาเจาฟาและ
เชื้อพระวงศในเมืองตองยี โรงเรียนแหงนี้เปนอาคารหลังใหญ เปดการสอน เมื่อป ค.ศ.1902 โดยมี
วัตถุประสงคในการสรางผูปกครองที่ดีตามมาตรฐานอังกฤษ เจาสายเมือง มังราย (Sao Saimong
Mangrai) ผูที่เคยรับการศึกษาจากโรงเรียนแหงนี้ ไดแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอนของ
“Shan Chiefs School” วา
“การเรียนการสอนของที่นี่จะเนนในเรื่องระเบียบวินัย และการ
ฝกคุณสมบัติมากกวาเรื่องทางวิชาการ เพื่อกลอมเกลาและสรางผูปกครองใหมี
ความซื่อตรง อยูในกฎเกณฑ…”25
จากทัศนะดังกลาว ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการสรางผูปกครองที่มีความคิดเห็น
คลอยตามทัศนะที่อังกฤษอยากจะใหเปน ผานแบบแผนในระบบการศึกษา เพื่อความราบรื่นใน
ทางการปกครองของอังกฤษเอง จึงกลาวไดวาการเกิดขึ้นของโรงเรียนสําหรับลูกหลานเจาฟานี้ เปน
เงื่ อ นไขสํา คั ญที่ ช ว ยดู ด กลื น ชนชั้น ปกครองจากระบอบเก า เข าสู โ ครงสร า งการปกครองแบบ
อาณานิคม โดยไมจําเปนตองกวาดลางชนชั้นนําดั้งเดิม
24

J.S. Furnivall, Colonial Policy and Pratice : A Comparative Study of Burma and
Netherlands India (New York : University Press, 1995),124. อางถึงใน ชุวดี ดีคง, “ปฏิกิริยาของ
ชาวพุทธตอการปกครองของอังกฤษในพมา ค.ศ. 1886-1948” (สารนิพนธ สาขาวิชาประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 50.
25
Sao Saimong Mangrai, The Shan States and the British Annexation (Ithaca : Cornell
Southeast Asia Program Data Paper no.57, 1965), 305.
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สําหรับการศึกษาในแนวทางมิชชันนารีที่เนนในชนชั้นระดับลางนั้น จะสามารถเห็นได
จากกอตั้งโรงเรียนในเมืองตางๆ ภายในรัฐ ซึ่งหลายแหงเปนการดําเนินงานของคณะมิชชันนารี
Baptist พวกเขาไมเพียงแตจะมีอิทธิตอรัฐฉานในดานการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา และการพัฒนา
ทางการแพทย แตคณะมิชชันนารีดังกลาวยังมีบทบาทสําคัญในการเปนผูใหการศึกษาตอประชาชน
ในรัฐอีกดวย ในป ค.ศ. 1890
เจาฟาแหงเมืองสีปอไดเชิญคณะมิชชันนารี Baptist นําโดย
Dr. Cushing ใหเขามาดําเนินงานดานสาธารณสุขและการศึกษา โดยมีการกอตั้ง American Baptist
Missionary School (A.B.M) ในเมืองสีปอ ซึ่งเปนโรงเรียนตะวันตกแหงแรกที่เกิดขึ้นในรัฐฉาน26
และในชวงป ค.ศ.1897 ไดเกิดโรงเรียนในรัฐฉานที่เปนการดําเนินงานของคณะมิชชันนารี Baptist
รวม 3 แหง คือ ที่เมืองสีปอ เมืองน้ําคํา และเมืองนาย ตอมาในป ค.ศ.1907 อังกฤษไดแตงตั้งคณะ
ผูตรวจราชการทําหนาที่เปนครูเคลื่อนที่กับคณะมิชชันนารี กอตั้งโรงเรียนในเมืองแสนหวี และ
เมืองตองเปง รวม 12 แหง และอีก 5 ป ตอมา รัฐฉานมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปน 72 แหง27
อยางไรก็ตาม การสรางระบบทางการศึกษาสมัยใหมของอังกฤษนั้น ยังคงเปนความ
พยายามคอนขางนอยเชนเดียวกับความพยายามในการปฏิรูปทางการศึกษาในพมา แมการศึกษา
แบบจารีตในรัฐฉานที่มีวัดเปนศูนยกลางทางการศึกษาจะคอยๆ ถูกแทนที่ดวยโรงเรียนที่ดําเนินการ
โดยอังกฤษและมิชชันนารี แตจะพบวา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในรัฐฉานอยูเพียงไมกี่แหง
โรงเรียนบางแหงไมไดรับการจดทะเบียน อีกทั้งในระดับอุดมศึกษาก็มีเพียงโรงเรียนฝกหัดพยาบาล
ในเมื อ งน้ํ า คํ า ที่ ก อ ตั้ ง โดยคริ ส ตจั ก ร Baptist นํ า โดย ดร.กอร ด อน ซี เ กรฟ 28 รวมถึ ง การก อ ตั้ ง
โรงเรียนประจําเซนตแอกเนส คอนแวนต ที่เมืองกะลอ ซึ่งเปนโรงเรียนประจําหญิงที่ดีที่สุดใน
รัฐฉาน ทั้งในเรื่องวิชาการและการอบรมสั่งสอน29 นักเรียนของโรงเรียนเหลานี้โดยมากก็จะเปน
26

Ronald D. Renard, “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983, 33.
27
Saw Khin Gyi, History of the Cis-Salween Shan States (1886-1900), quoted in
Renard, Ronald D, “Social Changes in the Shan States under the British, 1886-1942,” in Payap
College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940 June 20-25,
1983, 34.
28
อาสา คําภา, “รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัยอาณานิคม,” วารสารไทยคดีศึกษา
3, 1 (เมษายน – กันยายน 2549) : 120.
29
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 55.
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โอรสธิดาของเจาฟา บุตรหลานขาราชการปกครองและพลเรือนชาวอังกฤษ ซึ่งมีราษฎรนอยคนนัก
ที่จะไดรับการศึกษาในโรงเรียนดังกลาว จึงไมผิดนักหากจะกลาววาไมมีสถาบันทางการศึกษาที่ให
ความรูชั้นสูงแบบตะวันตกตอประชาชนระดับลาง เพื่อตอบสนองระบบราชการและการปลูกฝง
อุดมการณแหงรัฐ ซึ่งอาจนําไปสูการทาทายอํานาจทางการปกครองได ดังนั้น การศึกษาในระดับ
ชั้นสูงจึงจํากัดอยูเฉพาะแตชนชั้นสูง อันไดแก บุตรหลานของเจาฟาไทใหญหรือขุนนางในระบอบ
เกาที่สนับสนุนการปกครองของอังกฤษ30 โดยในระยะกอนทศวรรษ 1920 เจาฟาหลายทานไดสง
ลูกหลานของตนไปศึกษาตอในชั้นสูงที่ประเทศอังกฤษ และมักจะกลับมาดวยความคิดความอาน
หรือรสนิยมที่คลอยตามอังกฤษเสมอ
เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์จากการเกิดระบบการศึกษาแบบใหมนี้ แมจะไดรับการตอบ
รับจากกลุมชนชั้นสูง ที่นิยมสงบุตรหลานเขาศึกษายังสถานศึกษาแบบใหม แตสําหรับประชาชน
ชนชั้น สามัญที่เ ปนชนสวนใหญของรัฐแลว จะพบวามีชองวางสูงมากระหวางชนชั้นผูนําและ
ชาวบานในดานการศึกษา ชาวฉานสวนนอยมีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพครู พยาบาล
วิศวกร หรือผูประกอบอาชีพธุรกิจคาขาย31 นอกจากกลุมชนชั้นสูงแลวไมมีงานบริหารใดที่ชาวฉาน
จะจัดการไดดวยตนเอง แมแตขาราชการตําแหนงเล็กๆ อยางบุรุษไปรษณียหรือจราจรก็ยังไมใชคน
ฉาน การศึกษาในชวงอาณานิคมจึงไมไดทําใหเกิดการพัฒนาในวิถีชีวิตของพวกเขาแตอยางใด
นอกจากการตองตกอยูทามกลางคําสอนของมิชชันนารี ที่วา “คริสเตียนเปนเหตุผลที่ทําใหชาว
ยุโรปมีความกาวหนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรที่จะรับเอาไปยึดถือปฏิบัติตามเทานั้น”
การแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
1. ภาษา
ในสมัยที่รัฐฉานอยูภายใตการปกครองของอังกฤษนั้น ไดเกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
ตัวอักษรของกลุมชาวไทใหญในรัฐฉานอยางสําคัญ กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร
จากการเขียนลักษณะตัวยาวมาเปนตัวอักษรตัวกลม โดยการสนับสนุนจากทางการอังกฤษ เพื่อให
ใชแทนอักษรไทใหญเกา ทั้งสิ่งพิมพและพระคัมภีร ตลอดจนเอกสารของรัฐฉานที่ลวนใชเปน
อักษรตัวกลมทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม สําหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของชาวไทใหญที่
เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของอังกฤษนี้ ไดพบขอคิดเห็นที่มีประเด็นแตกตางกันไป จากการศึกษา
30

ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “การศึกษาการพรรณนาเรื่องชาติพันธุในงานประวัติศาสตร
พมาที่เขียนโดยนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษ ค.ศ. 1880-1950,” 112-113.
31
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 12.
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ของ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ทําใหเราไดพบขอสันนิษฐานในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ตัวอักษรที่แตกออกเปน 2 ฝาย โดยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ไดชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ
ตัวอักษรของกลุมคนไทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งตัวอักษรของชาวไทใหญ ไทเหนือ และ
ไทอาหม ซึ่งจะพบวา อักษรของชาวไทเหนือและไทอาหมนั้น มีรูปรางคลายคลึงกัน คือ มีลักษณะ
เปนตัวยาว ขณะที่ตัวอักษรของชาวไทใหญนั้นจะมีลักษณะเปนตัวกลม เขาไดตั้งขอสังเกตวา อักษร
ที่มีลัก ษณะตั ว ยาวนี้ ได มีใ ชอ ยูใ นประเทศจีน และที่รั ฐ อัสสั ม ในประเทศอิน เดีย เหตุใ ดที่พ วก
ไทใหญที่อาศัยอยูบริเวณตอนกลางจึงไมไดใชอักษรแบบเดียวกัน ความพยายามในการหาคําตอบ
ในขางตนนั้น ไดสะทอนจากคําบอกเลาของชาวไทใหญบางกลุมที่ปรากฏในงานของศาสตราจารย
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งเขาไดอางถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของชาวไทใหญ และให
ความสําคัญกับอิทธิพลทางการเมืองการปกครองเมื่อครั้งที่อังกฤษเขามาปกครองพมา จนมีนโยบาย
บังคับใหชาวไทใหญที่เดิมใชอักษรรูปแบบตัวยาวอยางชาวไทเหนือและไทอาหม เปลี่ยนมาใช
ตัวอักษรตัวกลมแบบอักษรพมา เพื่อความคลองตัวทางการเมือง
อยางไรก็ตาม ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร ไดเสนอความคิดที่ตางไปจาก
ขางตน โดยไดยกเอาขอโตแยงของชาวไทใหญอีกกลุมที่ไดใหน้ําหนักไปในทางตรงกันขาม และ
ปฏิเสธขอสันนิษฐานที่วา อังกฤษเขามาเปลี่ยนแปลงและบังคับใหใชอักษรตัวกลมเหมือนอักษร
พมา เพื่อจะไดใชอักษรใกลเคียงกัน ขอโตแยงดังกลาวสรุปไดวา การเปลี่ยนของรูปแบบตัวอักษร
ดังกลาวไมไดเปนนโยบายของอังกฤษแตอยางใด หากแตการที่ชาวไทใหญหันมาใชตัวอักษรที่มี
ความใกลเคียงกับพมานั้น อาจจะเปนไปไดวา พมาไดบังคับใหใชอักษรตัวคลายพมา32
ไมวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นตามขอสนับสนุนฝายใดก็ตาม แตสิ่งสําคัญ
ที่นอกเหนือไปจากการปรับเปลี่ยนของรูปแบบตัวอักษรในกลุมชาวไทใหญแลว ก็คือ การเกิดขึ้น
ของภาษากลางจากกลุมที่มีอํานาจเหนือกวาอยางชาวอังกฤษ โดยในชวงสมัยอาณานิคมนั้น ความรู
ภาษาอังกฤษไดกลายเปนตัวกําหนดหลักทางสถานภาพของคนในสังคมและตําแหนงทางเศรษฐกิจ
ทั้งยังสําคัญอยางมากสําหรับการติดตอดานการคาและการเมืองนอกพมา33 ซึ่งการใหความสําคัญกับ
ภาษากลางในรัฐฉานนั้น สามารถสะทอนไดจากการที่สถานศึกษาในรัฐ อยางโรงเรียนประจําเซนต
แอกเนส คอนแวนต แหงเมืองกะลอ ซึ่งเปนโรงเรียนประจําหญิงในรัฐฉานนั้น มีขอบังคับให
32

นิ ย ะ ด า เ ห ล า สุ น ท ร , ส า ร นิ พ น ธ ป ร ะ เ ส ริ ฐ ณ น ค ร ( ก รุ ง เ ท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541), 88.
33
โรเบิรต เอช เทยเลอร, รัฐในพมา, แปลโดย พรรณงาม เงาธรรมสาร (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2550), 177.
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นักเรียนหามพูดภาษาฉานหรือภาษาอื่นๆ โดยตองพูดภาษาอังกฤษเทานั้น และในชวงเวลาที่อังกฤษ
ปกครองรั ฐ ฉานนั้ น ภาษาอั ง กฤษถื อ ว า เป น ภาษาทางการของรั ฐ รวมถึ ง เป น ภาษาที่ ใ ช ใ นหมู
เจาหนาที่รัฐบาล โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตางๆ34 เหลานี้เปนตน
2. สถาปตยกรรม
รูปแบบของสถาปตยกรรมในรัฐฉานที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของอังกฤษนั้น
ถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนไดถึงความเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่สําคัญ กลาวคือ
รั ฐ ฉานได ก ลายเป น อี ก รั ฐ ในพม า และในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ที่ ป รากฏรู ป แบบของ
สถาปตยกรรมแบบใหมดวยการผสมผสานความเปนตะวันตกตามลักษณะทางสถาปตยกรรมในยุค
สมัยอาณานิคม โดยเราจะพบหอคําที่ประทับของเจาฟาในรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกหลาย
แหง ซึ่งถูกสรางขึ้นแทนที่หอคําแบบเดิม ที่เปนอาคารไมสักรูปทรงหลังคาลดหลั่นแบบพญาธาตุ
ที่ภายหลังกลายเปนเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญของราชสํานักเทานั้น35 ในชวงที่รัฐฉานอยู
ใตอาณานิคมอังกฤษนั้น จะพบวา หอคําของเจาฟาเมืองตางๆ ไมวาจะเปนในเมืองสีปอ เมืองแสน
หวี เมืองมีด เมืองลายขา เมืองสู เมืองเชียงตุง ฯลฯ นั้นลวนถูกสรางขึ้นใหมดวยสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกทั้งสิ้น ดังเชน เจาฟาแหงเมืองสีปอ ซึ่งเปนปญญาชนจาก Oxford นั้นไดสรางหอคําที่
ประทับสวนพระองคขึ้นใหมในป ค.ศ.1937 ที่มีรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบ Fair-Size English
Country House แวดลอมไปดวยสนามหญา สวนดอกไม และสนามเทนนิส36 สถาปตยกรรมอีกแหง
ในเมืองสีปอที่สะทอนถึงความเปนตะวันตกก็คือ พระตําหนักสคันธาร ซึ่งเปนตําหนักฤดูรอนของ
เจาฟาจาแสงแหงเมืองสีปอ สรางดวยรูปแบบสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ทาสีครีม มีบันได
กวางทอดขึ้นสูพระตําหนัก พื้นปูลาดดวยหินออนสีขาวจากแถบเมดิเตอรเรเนียน ระเบียงกวาง มี
หนาตางใหญและยาวจรดพื้น รวมทั้งเสาสูง37 อีกทั้งยังมีหอตะวันออกที่ประทับของเจาฟาหลวง
แหงแควนสีปอ ซึ่งเปนคฤหาสนสองชั้นหลังใหญทาสีขาว หลังคามุงกระเบื้อง และมีหนาตางแบบ
ฝรั่งเศสยาวจดพื้น มีระเบียงและเฉลียงกวาง ลอมรอบดวยสวนและสนามหญา38
34

เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 59.
35
Conway, Susan., The Shan : culture, art and crafts, 123.
36
Renard, Ronald D., “Social Changes in the Shan States under the British, 18861942,” in Payap College, Seminar on change in Northern Thailand and the Shan states 1886-1940
June 20-25, 1983, 14.
37
ซาเจนท อิงเง , สิ้นแสงฉาน, 128.
38
เรื่องเดียวกัน, 71.
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นอกจากนี้ ยังมีหอคําของเจาฟาแหงเมืองแสนหวี (Prince Hom Hpa) ซึ่งไดสะทอน
ลักษณะของสถาปตยกรรมยุคอาณานิคม โดยบริเวณตัวอาคารมีการกออิฐทําเปนแถวเสาระเบียงอยู
รอบดานหนา39 (ดูภาพที่ 26) สวนเมืองใหญในรัฐฉานอยางเมืองเชียงตุงนั้น เมื่อสมัยอยูภายใตการ
ปกครองของเจาฟากอนแกวอินแถลง ก็ไดปรากฏลักษณะสถาปตยกรรมแบบใหมที่สําคัญดวย
เชนเดียวกัน โดยหลังจากที่พระองคเดินทางกลับจากประเทศอินเดียในป ค.ศ.1903 พระองคได
สรางเรือนหลังเล็กใหบุตรชายคนโตทั้งสองพระองค รวมถึงบรรดาชายาและพระญาติที่ตางมีบานที่
พรอมเครื่องอํานวยความสะดวกแบบทันสมัย โดยตลอดระยะเวลาที่ครองตําแหนงเจาฟาระหวางป
ค.ศ.1897-1935 เจาฟากอนแกวอินแถลงไดสนับสนุนใหสรางอาคารที่ทํางานแบบใหมหลายแหง
ดังเชน ในเมืองดอยเหมย ซึ่งเปนเมืองขนาดเล็กที่พบตึกรูปทรงของสถาปตยกรรมยุคอาณานิคมอยู
มากมาย 40 อี ก ทั้ ง หอหลวงที่ ป ระทั บ ของเจ า ก อ นแก ว อิ น แถลง ก็ ล ว นสร า งด ว ยรู ป แบบ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกอยางหรูหราโออาไมแพกัน
มิชชันนารีชาวอเมริกัน William Clifton Dodd ไดบันทึกไววา ในป ค.ศ.1905
หอหลวงเดิมซึ่งเปนสถาปตยกรรมจากไมภายในเมืองเชียงตุง ไดถูกรื้อถอนและเริ่มสรางหอหลวงที่
เปนคฤหาสนใหญโตหลังใหม โดยมีแรงงานชาวอินเดียเปนกําลังสําคัญในการกอสราง41 และมี
ลักษณะสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางศิลปะอินเดียและยุโรป (Indo-European style) (ดูภาพที่
27) ซึ่งเปนลักษณะของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic Revival) ตัวอาคารของหอหลวง
ประกอบดว ยหอคอยสู ง มี ห ลัง คาโดม และหน าตา งบานโคง บริเ วณหน า หอหลวงจะมีเ สาธง
บัญชาการตั้งอยูบนฐานที่ลอมรอบดวยสวนดอกไม หอหลวงแหงนี้ถือเปนสิ่งที่สะทอนภาพของ
ทัศนคติทางแนวคิดที่คลายคลึงกันในสังคมในยุคจักรวรรดิ์นิยมและเปนการเนนย้ําถึงระบบศักดินา
ในรัฐสมัยนั้น42 จึงไมแปลกใจ ที่ภายหลังพมาไดรับเอกราชจากอังกฤษ สถาปตยกรรมซึ่งถือเปน
สัญลักษณทางสถาปตยกรรมสมัยอาณานิคมและความเปนจักรวรรดินิยมที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงตุง
สมัยยุคอาณานิคมแหงนี้จะถูกทําลายไป โดยในป ค.ศ.1991 ทางรัฐบาลทหารพมาไดสั่งรื้อถอนหอ
คําหลวงในเมืองเชียงตุงดังกลาว และแทนที่ดวยการสรางโรงแรมขนาดใหญ แมวาจะมีเสียงการ
39

Susan Conway, The Shan : culture, art and crafts, 123.
40
เนล อาดัมส, โลกสลาย : เรื่องจริงของเจาหญิงฉาน, 22,43.
41
William Clifton Dodd, The Tai race, elder brother of the Chinese : results of
experiences, exploration and research of William Clifton Dodd (Bangkok : White Lotus Press,
1996), 204.
42
Susan Conway, The Shan : culture, art and crafts, 122.
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คัดคานจากคณะสงฆในเมืองเชียงตุงที่ตองการรักษาเอกลักษณทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
ตลอดจนความงดงามในแงสถาปตยกรรมสมัยอาณานิคมไวก็ตาม
3. การแตงกาย
ผลจากการขยายตัวทางการคาและการเขามาของพอคาตางถิ่นสูตลาดในเมืองตางๆ
ไดทําใหเกิดการหลั่งไหลของสินคาประเภทสิ่งทอที่กําลังเปนกระแสนิยมจากภายนอกเขามาสู
ชุมชนรัฐฉานเพิ่มมากขึ้น ทั้งสินคาผาไหมจากเมืองจีน อินเดีย และพมา สินคาประเภทสิ่งทอ
ดังกลาวนี้ ลวนไดรับความนิยมในหมูห ญิงสาวที่ไ ดซื้อหาเพื่อนํามาตัดเย็บเปน ชุดสวมใสตาม
ประเพณีของแตละกลุมตน ดังเชน หญิงชาวไทใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ จะสวมชุดผาไหมสี
สดใส และนิยมซื้อหาผาปกลวดลายแบบจีนและพมาจากพอคาตางถิ่น นํามาตกแตงบนตัวซิ่นหรือ
เสื้อคลุมตัวสั้น (เสื้อเอวลอย)43 สวนผูชายนิยมสวมกางเกงกนกวางที่เรียกวา กางเกงโยง ซึ่งถือเปน
สัญลักษณของชาวไทใหญ44 จากบันทึกของ W.C. McLeod นักการทูตชาวตะวันตกที่ไดเดินทางเขา
ไปในรัฐฉานเมื่อป ค.ศ.1860 เขาไดบรรยายถึงลักษณะการแตงกายของชายไทใหญชนชั้นปกครอง
ในอดีตวา
“ผูชายในชนชั้นผูปกครองมักสวมชุดยอมสีครามเขม และสวม
กางเกงกนกวาง สวมเสื้อคลุมแบบจีน ไวผมยาว โพกหัวคลายชาวพมา และ
สวมเครื่องประดับกําไลทอง”45
สําหรับกลุมของชาวคะฉิ่นในรัฐฉานนั้น พวกผูชายจะใชเครื่องประดับเงินที่มีความ
หนาและหนัก สวมเสื้อสีดํา สะพายยามทําจากผาฝายทอมือสีแดงสลับดํา46 สวนผูหญิง หากเปน
หญิงชาวคะฉิ่นที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ก็มักจะนิยมแตงกายตามแบบชาวพื้นราบ
อยางชาวไทใหญ โดยจะสวมเสื้อคลุมเอวลอยที่ตัดเย็บดวยผาไหมจากเมืองจีน แทนการสวมใสเสื้อ
คลุมที่ทําจากผาฝายปนดวยมือ (hse) และหญิงสาวทองถิ่นที่อาศัยอยูบริเวณเนินเขาสูงในรัฐฉาน
เมื่อมีโอกาสลงจากหมูบานมาติดตอซื้อขายในตลาดบริเวณชุมชนพื้นที่ราบ ก็มักจะกลับไปพรอม
กับผาซิ่นตามแบบสมัยนิยมอยางชาวพื้นราบ และจัดวาผาซิ่นแบบชาวพื้นราบนั้นเปนชุดที่สวยงาม
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และมีคุณคาที่สุด นอกจากนี้ ภรรยาของหัวหนาระดับหมูบานในที่ราบสูงอื่นๆ ก็นิยมใชผาที่มี
ลวดลายแบบจีนและพมา นํามาตกแตงผาโพกหัวและผาคลุมไหล เหลานี้เปนตน47
ในชวงระยะเวลาที่รัฐฉานตกอยูภายใตรัฐในอารักขาของอังกฤษนั้น ความนิยมทาง
แตงกายของผูคนภายในรัฐก็ไดมีความแปรผันไปตามกระแสสินคาที่เขามาใหมๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
ที่มีอยู นั่นก็คือ สินคาสิ่งทอตามความนิยมแบบตะวันตก ดังเชน การเขามาของผาทอจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ความแปรผันของสินคาประเภทสิ่งทอโดยการเขามาของผาทอยอมสีเคมีจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น ไดสงผลใหชาวไทใหญและกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูบนที่สูงบางสวนในรัฐ
ฉาน หั น มาเลื อ กใช สิ น ค า ผ า ทอจากโรงงานที่ มี ใ ห จั บ จ า ยในตลาดอย า งมากมาย และมี ร าคา
ยอมเยาว48 แตจะพบวาความนิยมดังกลาวยังคงเปนเพียงสวนนอยในสังคมทองถิ่นของรัฐเทานั้น
อาจกลาวไดวา ความนิยมในสิ่งทอตามรสนิยมแบบตะวันตกที่เขามาสูรัฐฉาน ได
ปรากฏอยางชัดเจนในหมูของชนชั้นสูงอยางกลุมเจาฟาผูปกครองที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ ประกอบ
กั บ แรงกระตุ น อั น เกิ ด จากความสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั บ กลุ ม เจ า หน า ที่ อั ง กฤษ ทํ า ให มี ก ารเรี ย นรู
วัฒนธรรมและยอมรับรสนิยมทางการแตงกายแบบตะวันตกเขามาในกลุมชนชั้นสูงอยางรวดเร็ว
และพบวาความนิยมในผาทอที่มีราคาสูง ซึ่งเปนผาปกลวดลายแปลกตาของพอคาชาวตางชาตินั้น
ไดเพิ่มสูงขึ้น โดยในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มีการนําเขาสินคาประเภทสิ่งทอเพิ่มขึ้น และปรากฏ
กิจการรานคาของชาวยุโรปที่ไ ดเขามาลงทุนในเมืองรางกุง ทั้งยังเกิดรานคาขนาดยอมภายใน
รัฐฉานอีกดวย รานคาเหลานี้จะคอยจัดหาสินคาใหแกกลุมชนชั้นสูง ตลอดจนเจาหนาที่ของอังกฤษ
และครอบครัวที่อาศัยอยูในประเทศพมาและรัฐฉาน สินคาที่นํามาจําหนายนั้นไดนําเขาจากพอคา
ยุโรป จีน และสิ่งทอจากอินเดีย ซึ่งจะเปนผาไหมพิมพลายดวยเครื่องจักรที่ออกแบบเปนลวดลาย
ใหมๆ ตลอดจนผากํามะหยี่ ผาฝาย ผาทอเนื้อบาง ผาลูกไมหรือดิ้น รวมถึงผาทอลวดลายแปลกใหม
ที่สะทอนศิลปะตะวันตก เชน ผาทอศิลปะแบบอารตนูโว (Art Nouveau)49 และรูปแบบศิลปะแบบ
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อารตนูโว หรือ อารนูโว (Art Nouveau) เปนลักษณะศิลปะที่ไดรับความนิยมสูงสุด
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อารตเดคโค (Art Deco) เปนตน การเขามาของผาทอเหลานี้ ไดสงผลใหสมาชิกในครอบครัวของ
ชนชั้นปกครอง ดังเชน ในเมืองแสนหวี โดยเฉพาะในวัยหนุมสาว รับเอาคานิยมทางการแตงกายที่
ทันสมัย และมัก จะเลือ กซื้อสิ่งทอที่ มีล วดลายใหมเ หลานี้นํ าไปตัด เย็บ เปน ชุด เพื่อ สวมใสต าม
ประเพณี50
ความนิยมทางการแตงกายของชนชั้นสูงในรัฐฉานนั้น ยังสามารถสะทอนไดจาก
ภาพถายของเจาฟาแหงเมืองสีปอ Sao Che (1872-1928) ภายในที่ประทับของพระองค โดยพระองค
ไดสวมชุดตามแบบประเพณี มือถือไมเทาและมืออีกขางถือมวนบุหรี่ตามแบบที่นิยมในหมูชาย
ชาวตะวันตก (ดูภาพที่ 28)51 และภาพถายของเจาหญิงทิพยสิลา (Tip Htila) ในเมืองเชียงตุง เมื่อป
ค.ศ.1902 จากภาพทรงประทับยืนขางเกาอี้ในสไตลยุโรป สวมเสื้อคลุมเขารูปผาไหมพิมพลาย
(ดูภาพที่ 29) อีกทั้งภาพถายของมหาเทวีแหงเมืองยองหวย เจานางยา (Sao Nang Ya) ในป ค.ศ.1920
ภายในพระราชวังที่ประทับอันหรูหรา ซึ่งสะทอนไดถึงรสนิยมในการแตงกายของเจานายชนชั้นสูง
ในสังคมรัฐฉานที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี ที่สําคัญก็คือ การรับเอารูปแบบของ
เครื่ อ งประดั บ ตามแบบชาวยุ โ รป โดยมหาเทวี ไ ด ส วมชุ ด ผ า ไหมตามประเพณี นิ ย ม และสวม
เครื่องประดับกําไลทอง สรอยคอ ปนปกผม และแหวน ที่ทําจากเพชร ที่นาสังเกตก็คือ มหาเทวีองค
นี้ไดเปลี่ยนจากตุมหูแบบเดิมที่เปนรูปทรงกระบอกขนาดใหญมาสูตางหูในสไตลชาวยุโรปที่มี
ความประณีตสวยงาม52 (ดูภาพที่ 30) สิ่งเหลานี้ยอมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทางการแตงกาย
ของชนชั้นปกครอง ที่สวนหนึ่งมีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอังกฤษเพื่อเขาถึงรสนิยมของ
ความเปนผูดี เพื่อใหสอดรับกับอํานาจทางการเมืองการปกครองที่อยูภายในการดูแลของอังกฤษ
อาจกลาวไดวา การเขามาของวัฒนธรรมทางการแตงกายแบบตะวันตก แมจะไม
สงผลใหประชาชนภายในรัฐหันมาสวมใสกระโปรงหรือสูทตามความนิยมแบบตะวันตก โดยมี
เพียงการปรับเปลี่ยนอยางสําคัญบางในหมูช นชั้นเจานาย แตความนิยมดังกลาวก็ไดทาํ ใหเอกลักษณ
บางอยางในการแตงกายของผูคนในสังคมทองถิ่นไดแปรผันไปในบางสวน ดังเชน การเขามาของ
ผาปกลวดลายดวยเครื่องจักร ในป ค.ศ.1920 ที่เมืองแสนหวี เชน ผาลูกไม ซึ่งไดถกู ขนสงมากับ
พอคาเดินเรือและสามารถหาไดในตลาดในเมือง โดยมีการซื้อขายคิดราคากันเปนหลา หญิงสาวใน
เมืองจะนิยมนํามาตกแตงบริเวณตีนซิ่นหรือเสื้อคลุมตัวสั้นของผูหญิง สิ่งสําคัญก็คือ เทคนิคการ
ตกแตงผาซิ่นหรือเสื้อคลุมเอวลอยของผูหญิงดวยผาปกลายลูกไมนนั้ มีมิชชันนารีหญิงเปนผูสอน
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ใหกับหญิงสาวในทองถิ่น53 อีกทั้งการที่ผูหญิงชาวคะฉิ่นบางคนไดเอานําผาโพกหัวที่มีสีสันและ
ลวดลายหลากหลายแบบมาแทนที่ผาทอแบบเรียบๆ54 หรือแมกระทั่ง การที่หญิงสาวไทใหญที่เมือง
ตองเปง ซึ่งในอดีตจะมีการปกผาคลุมศีรษะดวยฝมือประณีตและซับซอน เรียกวา shwe chi doe มี
สวนประกอบของเสนเงิน แผนแกวตัด ประดับดวยมุกอยางสวยงาม แตเมื่อผาของชาวยุโรป เชน ผา
ไหมพิมพลาย ผากํามะหยี่ กลายมาเปนสินคาที่หาซื้อไดงายในตลาดทองถิ่น ลายละเอียดในการตัด
เย็บผาคลุมศีรษะดังกลาวก็ไดถูกตัดออกไป55 เหลานี้เปนตน
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บทที่ 5
บทสรุป
จากการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร รั ฐ ฉานตั้ ง แต อ ดี ต นั้ น จะเห็ น ได ว า รั ฐ ฉานมี ภ าพของ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม อันเกิดจากการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมทั้งจากภายในรัฐเองและจากกระแสของวัฒนธรรมภายนอกที่หลั่งไหลเขา
มาสูรัฐฉานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากอาณาจักรพมาซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ติดตอกัน
ทํ า ให เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ท างการเมื อ ง สั ง คม และวั ฒ นธรรมระหว า งกั น มาช า นาน นั บ ตั้ ง แต
คริสตศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจาอนรธา แหงอาณาจักรพุกาม ซึ่งชวงเวลาดังกลาวอาณาจักรเมือง
มาวศูนยกลางอํานาจของชาวไทใหญรัฐฉานไดยอมรับอํานาจของอาณาจักรพุกามในระดับหนึ่ง
เรื่อยมาจนถึงในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 สมัยแหงราชวงศตองอูในรัฐพมา ที่ความสัมพันธ
ระหวางรัฐฉานกับพมา คอยๆกอรูปผานการขยายอํานาจทางการเมือง จนเกิดความสัมพันธภายใต
รูปแบบรัฐบรรณาการ เจาฟาผูปกครองในรัฐตางยอมตกอยูภายใตอํานาจของกษัตริยพมา ขณะที่
ราชสํานักพมาก็ไดมีการควบคุมอํานาจผานการสรางความสัมพันธทางการแตงงาน และการกําหนด
นโยบายและมาตราการตางๆ ใหแกเจาฟาผูปกครองเมืองในรัฐฉานปฏิบัติ เพื่อประกันในความภักดี
ภายใตความสัมพันธดังกลาวนี้ ไมไดสงผลกระทบตอโครงสรางทางการปกครองภายในของรัฐฉาน
แตอยางใด เจาฟาผูปกครองในรัฐฉานยังคงมีอํานาจตามจารีตประเพณีของตนเอง แมวาในสมัย
กลางคริสตศตวรรษที่ 18 ลงมา ราชสํานักพมาจะมีความพยายามในการลดทอนอํานาจของหัวเมือง
ตางๆ ในรัฐฉานลง ดวยการแบงแยกรัฐฉานออกเปนเขตปกครองอิสระขนาดเล็ก เพื่อไมใหเกิดศูนย
อํานาจใหญขึ้นมาทาทาย และในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 สมัยพระเจามินดง ความสัมพันธ
ทางดานการเมืองการปกครองระหวางราชสํานักพมาและรัฐฉาน ไดเริ่มปรากฏมาตราการในการคุม
เขมทางอํานาจการปกครองในลักษณะเปนทางการมากขึ้น ดวยการกระชับอํานาจการปกครองของ
กษัตริย มีการดึงอํานาจทางเศรษฐกิจและการปกครองในรัฐฉานใหขึ้นกับสวนกลางผานการใช
อํา นาจทางดา นการทหาร แต สิ่ ง หนึ่ง ที่ ยั ง คงไวเ ช น เดิ ม ไมเ ปลี่ ย นแปลง นั่ น ก็ คื อ การคงไว ซึ่ ง
ความสัมพันธในรูปแบบรัฐบรรณาการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาขอมูลทางประวัติศาสตรทางดาน
การเมืองการปกครองรัฐฉานในสมัยกอนการเขามาของลัทธิอาณานิคม จะพบวา ไมเคยมีสมัยใดที่
รัฐฉานตองสูญเสียอิสระในการปกครองบานเมืองของตนเองใหกับราชสํานักพมาอยางสมบูรณ
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ในป ค.ศ.1886-1948 รัฐฉานไดถูกเปลี่ยนมือจากอํานาจในราชสํานักพมาสูภายใต
อํานาจของเจาอาณานิคมอยางอังกฤษ ที่ไดเขามาสอดแทรกการดํารงอยูทางการเมืองการปกครอง
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนดานเศรษฐกิจภายในรัฐฉาน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาในชวงสมัย
อาณานิคม อังกฤษไดเขามามีสวนสําคัญในการยกระดับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองภายใน
รัฐฉานขึ้นมาอีกขั้น จากเดิมที่มีรูปแบบการปกครองในระบบเจาฟา อันเปนโครงสรางการเมืองที่มี
ความกาวหนาและสลับซับซอนระดับหนึ่ง สูการปรับเปลี่ยนใหเปนระบบราชการพื้นฐานมากขึ้น
แตจะพบวา ภายใตการปกครองของอังกฤษที่เปนไปตามนโยบายแบงแยกและปกครองของอังกฤษ
นี้ ไมไดทําใหระบบเจาฟาที่มีอยูเดิมลมสลายเหมือนกับระบบกษัตริยในรัฐพมาแตอยางใด นโยบาย
ดังกลาว เปนเพียงการลดความเปนเอกภาพของประชาชนในอาณานิคม และเปนการปกครองที่ใช
ตนทุนต่ํา โดยอังกฤษไดเขามาบริหารทางการปกครองในรัฐฉานดวยการทับซอนกลไกของระบบ
ชนชั้นปกครองตามเดิม และคงไวซึ่งโครงสรางจารีตในรัฐฉานที่อังกฤษเห็นวาเอื้อประโยชนตอตน
ในการเข า มาปกครองรั ฐ ฉานในสถานะรั ฐ ในอารั ก ขา อั น เป น รั ฐ แห ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
เจาฟาปกครองในสมัยยุคอาณานิคมจึงมีสถานะเทียบเทาผูปกครองทองถิ่นในอินเดีย
เพียงแตอยูใตการดูแลของขาหลวงอังกฤษ และอยูภายใตกลไกในการควบคุมอํานาจของอังกฤษที่
ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการอํานวยความสะดวกในการปกครองใหกับอังกฤษเอง ดังเชน การกําหนด
เงื่อนไขและสิทธิ์อํานาจของการเปนผูปกครองภายใตสถานภาพรัฐในอารักขา ที่เรียกวา “ซานัด”
การเดินสายตรวจราชการของเจาหนาที่ปกครองอังกฤษ การออกหนังสือกฎเกณฑขอบังคับใช
กฎหมายแหงรัฐฉาน หรือแมกระทั่งการถายทอดแนวทางในการปกครองและควบคุมผูปกครองใน
รัฐโดยผานเวทีสําคัญในงานประชุมเดอบา เปนตน
ในป ค.ศ.1922 พัฒนาการทางดานการเมืองการปกครองในรัฐฉานไดถูกยกระดับขึ้นอีก
ขั้นภายใตการกํากับดูแลของอังกฤษ โดยไดปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบของสหพันธรัฐ ซึ่งอังกฤษได
ใชในการถายทอดรูปแบบทางการเมืองในลักษณะสถาบันที่เปนองครวมมากกวาที่จะปลอยให
ระบบเจาฟาของแตละเมืองเปนผูบริหารงานเชนแตกอน ลักษณะเชนนี้เปนรูปแบบทางการเมืองที่มี
ความแตกตางจากการเมืองการปกครองในรัฐฉานเดิมที่มีความเปนเอกเทศ นับเปนการเริ่มตนของ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่สําคัญในรัฐฉานในแงโครงสรางทางการบริหารปกครอง
และเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งในประเด็นของรัฏฐาธิปตยหรือผูมีอํานาจสูงสุดแหงรัฐ แตหาก
พิจ ารณาในแงข องความสั ม พัน ธ ร ะหว า งชนชั้ น ปกครองกั บ ราษฎรพื้ น เมื อง และความเป น
อนุ ก ษั ต ริ ย แ ละฐานั น ดรเจ า ของชนชั้ น ปกครองรั ฐ ฉานนั้ น พบว า ยั ง คงดํ า รงอยู อ ย า งมั่ น คง
โครงสรางสวนบนคือระบบเจาฟา ยังคงมีบทบาทอยางสูงในสายตาของประชาชนในการขับเคลื่อน
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ความเปลี่ยนแปลงในสังคมภายใตปกครองและยังคงมีบทบาทนํา ในขณะที่ราษฎรภายในรัฐเองก็
ยังคงเคยชินกับการเปนผูตามเจาฟาของพวกเขาตลอดมา แมวาความจริงอํานาจของผูปกครอง
ทองถิ่นอยางเจาฟาจะถูกลดทอนลงไประดับหนึ่งก็ตาม
ในทางเศรษฐกิจ จะพบวาสมัยที่รัฐฉานตกอยูใตรมเงาของอังกฤษนั้น เศรษฐกิจภายใน
รัฐไดถูกกระตุนใหเขาสูระบบทุนนิยม ดวยผลจากการเปดเสนทางการคาในเขตพมาตอนบน การ
พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในรัฐ ทั้งถนน และทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนตอการเติบโตของเครือขาย
ทางการคาระหวางภาครัฐอาณานิคมอังกฤษ จีน และอินเดีย ตลอดจนนโยบายสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมทางการคาที่ปรากฏในขอกําหนดที่เรียกวา ซานัด อันเปนขอตกลงระหวางอังกฤษกับ
บรรดาเจาฟาผูครองเมือง เหลานี้ลวนเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยได
ปรากฏกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ รู ป แบบใหม อ ย า งที่ ไ ม เ คยปรากฏในสมั ย ที่ รั ฐ ฉานอยู ภ ายใต รั ฐ
บรรณาการของราชสํานักพมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมนี้ ไดเกิดขึ้นภายใตกรอบในการ
บริหารดินแดนอาณานิคมรัฐฉานที่วางอยูบนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทั้งระบบ
การทําเหมืองแรขนาดใหญจากเงินลงทุนของกลุมคนภายนอกที่ไดรับสัมปทานเหมืองแรในรัฐฉาน
โดยมีแรงงานจากภายนอกอยางจีนและอินเดียเปนแรงงานสําคัญ ตลอดจนธุรกิจรานคาขนาดยอย
ของชาวจีนในหัวเมืองตางๆ เปนตน ดังนั้น แรงงานชาวจีนและอินเดียจึงถือเปนสวนแบงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในชวงที่รัฐฉานมีการพัฒนาเศรษฐกิจเขาสูรูปแบบทุนนิยม ขณะที่ผลประโยชน
สวนใหญไมตกถึงมือของประชาชนทองถิ่นในรัฐฉาน
นอกจากนี้ การพัฒนาทางดานเกษตรกรรมแผนใหมที่ถูกถายทอดสูชาวฉาน ทั้งการ
สนับสนุนเกษตรกรรมแบบไรถาวร การแนะนําพืชเศรษฐกิจชนิดใหม และการคัดเลือกพันธุสัตว
สิ่งตางๆ เหลานี้ เมื่อพิจารณาแลวจะพบวา สังคมระดับลางในรัฐฉานมีการตอบรับกับการพัฒนา
ทางดานการเกษตรเพื่อการคาอยูบาง อันเปนไปตามแรงสนับสนุนที่สําคัญ นั่นก็คือ การสงเสริม
ของผู ป กครองท อ งถิ่ น ขณะที่ อี ก ด า นหนึ่ ง ของสั ง คมฉาน จะพบว า ประชาชนในรั ฐ ยั ง คงทํ า
เกษตรกรรมแบบดั้ ง เดิ ม แฝงตั ว อยู ค วบคู กั บ การผลิ ต พื ช ชนิ ด ใหม ใ นเมื อ งใหญ ๆ ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนดานการปฏิรูปทางการเกษตร
ในสวนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเขามาของลัทธิอาณานิคมได
สรางความเปนพหุสังคมในรัฐฉานใหมีความซับซอนมากขึ้นอีกระดับ ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการ
แบงแยกหนาที่ จนเกิดเปนพัฒนาการของชนชั้นใหม เชน กลุมขาราชการอังกฤษ กลุมขาราชการ
พื้นเมืองระดับลางและผูปกครองทองถิ่น กลุมราษฎรในทองถิ่น และกลุมคนนอกระบบสังคมเดิม
เชน ชาวจีนและอินเดีย อันเปนไปตามนโยบายในการบริหารอาณานิคมของอังกฤษดวยการดึงเอา
คนนอกเขาสูสังคมคนพื้นเมือง และดวยทัศนคติในการมองสภาวะความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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และชาติพันธุในรัฐฉานที่ไมสามารถหลอมรวมอยูในสังคมเดียวกันไดอยางมีเสถียรภาพของอังกฤษ
ไดเปนเหตุใหเกิดการแบงแยกทางชาติพันธุภายในรัฐแลวปกครองโดยตรง ดังเชนกรณีของชาวไท
ใหญและชาวคะฉิ่น สิ่งเหลานี้ไดสรางแรงกระตุนใหเกิดจิตสํานึกทางชาติพันธุ และชองวางทางชาติ
พันธุในรัฐฉานที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ ชองวางระหวางชาติพันธุยังมีมากขึ้นจากผลของ
การเผยแพรศาสนาคริสตของเหลาคณะมิชชันนารีในรัฐฉาน ที่ไดทําใหกลุมชนบนที่สูงบางกลุม
หันไปยอมรับนับถือคริสตศาสนา ในขณะที่กลุมคนพื้นราบอยางชาวไทใหญยังคงยึดมั่นในพุทธ
ศาสนาตามเดิม
การเขามาของเหลาคณะมิชชันนารีในรัฐฉานนี้ นอกจากจะทําใหเกิดการแพรหลายของ
ศาสนาคริสตในกลุมชนพื้นที่สูงแลว ยังกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางดานสาธารณสุขและการ
การศึกษารูปแบบใหม แตทั้งการพัฒนาในกิจกรรมทั้งสองดานในรัฐฉานนี้ ยังคงเปนการพัฒนาที่
ไม ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แ ละทุ ก ชนชั้ น การสาธารณสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล ว นพั ฒ นาในพื้ น ที่ ข องเมื อ ง
ศูนยกลางภายในรัฐ อยางเมืองตองยี หรือเมืองเชียงตุง ขณะที่ในดานการศึกษาภายในรัฐฉานสมัย
อัง กฤษปกครอง รั ฐ ฉานยั ง คงขาดระบบการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรั บ ราษฎรระดั บ ล า ง
เพื่อตอบสนองระบบราชการและการปลูกฝงอุดมการณแหงรัฐ การศึกษาในระดับความรูชั้นสูง
แบบตะวันตกจึงยังคงจํากัดอยูเฉพาะแตชนชั้นสูงอยางกลุมเจาฟาผูปกครองเทานั้น เชนเดียวกับการ
แสดงทางดานอัตลักษณของกลุมคนในรัฐฉานที่จะพบวา กลุมคนในโครงสรางสวนบนอยางกลุม
เจาฟาผูปกครอง จะมีการปรับเปลี่ยนสูกระแสความนิยมแบบตะวันตกอยางรอบดาน ทั้งรูปแบบ
ของสถาปตยกรรมในพระตําหนักที่สอดแทรกความเปนตะวันตกและความหรูหราไวอยางมาก อีก
ทั้งรสนิยมในการดําเนินชีวิต การแตงกาย ภาษา ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมของความเปนผูดี
แบบอังกฤษ
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สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

