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บทที ่3 

ชาตพินัธ์ุไทใหญ่ 

อุษาคเนยห์รือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอยูเ่ป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่บริเวณประเทศพม่าตลอดแนวรอยต่อพรมแดนของประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน
และภาคตะวนัตก แนวพรมแดนพื้นท่ีชายแดนเหล่าน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัท ามาหากิน และอพยพยา้ยถ่ินฐาน
ขา้มแดนไปมาอยูเ่สมอ ท าให้พื้นท่ีชายแดนเป็นแหล่งอาศยัของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ จึง
ส่งผลให้พื้นท่ีมีลักษณะของความเป็น “พหุชาติพันธ์ุ” ซ่ึงมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ี
ก่อใหเ้กิดความผสมกลมกลืน ความขดัแยง้ การสร้างอตัลกัษณ์ตวัตน การผลิตซ ้ า การสร้างใหม่ข้ึนมา
ในแต่ละบริบทแต่ละช่วงเวลามาจนถึงปัจจุบนั 

การแบ่งแยกความแตกต่างทางวฒันธรรมของมนุษย์มีมาอย่างยาวนาน ในระยะแรกๆนั้นมักจะ
แบ่งแยกตามลกัษณะของรูปพรรณสัณฐานท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนในดา้นต่างๆ เช่น ภาษาพูด การแต่ง
กาย การด ารงชีวติ และการนบัถือศาสนา เป็นตน้ ภายหลงัยุคล่าอาณานิคมขยายตวัออกไป ชาวยุโรป
เป็นชาติแรกท่ีใช้อคติทางชาติพนัธ์ุ (Ethnocentrism) มาเป็นพื้นฐานการแบ่งแยกด้วยการแบ่งแยก
ประชากรตามสีผิว โดยมีนยัยะแฝงในเร่ืองการสร้างอ านาจของชาวผิวขาว และดูถูกเหยียดหยามชาว
ผิวด าว่าเป็นชนชั้ นท่ีต ่ าท่ี สุด จนเกิดลัทธิเหยียดสีผิว (Racism) และการการค้าทาสรวมไปถึง
โศกนาฏกรรมทางเช้ือชาติตามมา 

ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) (อา้งในอานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2553 : 225) นกัมานุษยวทิยาชาวอเมริกนั
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สายพนัธ์ุชีววิทยากับวฒันธรรมและภาษาไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคล้องกนัเสมอไป 
ฟรานซ์เสนอให้จ  าแนกประเด็นเช้ือชาติตามสีผิว ออกจากภาษาและวฒันธรรม พร้อมกนัน้ีเขายงัมี
แนวคิดต่อตา้นลทัธิการเหยียดสีผิว การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลกัษณะทางชีวภาพ สังคมท่ีสมาชิกใน
สังคมมาจากบรรพบุรุษท่ีต่างกนั และมีสีผวิและรูปพรรณสัณฐานท่ีต่างกนั เช่น ความแตกต่างระหวา่ง
คนผิวขาวกบัคนผิวด า เช่นเดียวกบัสังคมไทยท่ีมีกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะทางชีวภาพต่างกนัและประวติั
ความเป็นมาตลอดจนบทบาทในสังคมต่างกนั   
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การแบ่งกลุ่มคนด้วยการใช้ความเป็น “ชาติพนัธ์ุ” เป็นเกณฑ์ คือ การแบ่งโดยใช้ความแตกต่างทาง
ชีวภาพดงัท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ดงันั้น กลุ่มชาติพนัธ์ุคือกลุ่มคนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน 
บรรพบุรุษในท่ีน้ีหมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซ่ึงมีลกัษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เช้ือชาติ) 
เหมือนกนั รวมทั้งบรรพบุรุษทางวฒันธรรมดว้ย ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัจะมีความรู้สึกผกูพนั
ทางสายเลือด และทางวฒันธรรมพร้อมๆ กนัไปเป็นความรู้สึกผกูพนัท่ีช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ
บุคคลและของชาติพนัธ์ุ และในขณะเดียวกนัก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุนบัถือศาสนาเดียวกนั  

ความรู้สึกผกูพนัน้ีอาจเรียกวา่ "ส านึก" ทางชาติพนัธ์ุ หรือชาติลกัษณ์ (Ethnic Identity) ความแตกต่าง
ทางชีวภาพอาจเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนั ในสังคมของประเทศพม่านั้นความแตกต่าง
ทางชาติพนัธ์ุก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจต่อการ
ปกครองของรัฐบาลกลาง ปัญหาการรุกรานชาติพนัธ์ุอ่ืนของรัฐบาลพม่า ไม่ว่าจะเป็นฉ่ิน คะฉ่ิน 
กะเหร่ียง ไทใหญ่ เป็นต้น แม้ว่าในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มี
ความหมายท่ีก่อให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกจนเกิดภาวะสงครามเท่าใดนกั แมจ้ะมีความเหล่ือมล ้ าและ
ความไม่เท่าเทียมอยูบ่า้งในบริเวณพื้นท่ีแถบชายแดน 
  
3.1 คนไทใหญ่ไม่ใช่พม่า 

การกล่าววา่ คนไทใหญ่ไม่ใช่คนพม่า โดยมากเป็นท่ีรับรู้ส าหรับนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไป  แต่จาก
ประสบการณ์ของผูว้ิจยัแลว้ มกัพบความเขา้ใจผิดน้ีอยู่บ่อยคร้ังจากการท างานวิจยั หรือการพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์การศึกษากบัเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้รียนทางสายสังคมศาสตร์ พบว่า
คนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจว่าคนไทใหญ่ คือคนพม่า การเหมารวมว่าไทใหญ่คือคนพม่าจะว่าเป็นการ
เขา้ใจผดิก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพียงแต่เป็นการมองกลุ่มชาติพนัธ์ุตามการแบ่งเขตแดนของรัฐ หรือเขา้ใจ
ถูกตาม “กรอบการรับรู้” ท่ีไดร้ ่ าเรียนหรือรับรู้มาอย่างนั้นเป็นการแบ่งเช้ือชาติโดยใช้กรอบการแบ่ง
แบบรัฐชาติ ผา่นกระบวนการเรียนรู้ การขดัเกลาทางสังคม  

การแบ่งแยกระหวา่งเขากบัเราของสังคมไทย เกิดข้ึนไม่เฉพาะกบัไทใหญ่เท่านั้น กล่าวคือสังคมไทย
ยงัมีความสับสนระหว่างลักษณะทางชาติพนัธ์ุกับฐานะความเป็นพลเมืองของประเทศ เช่น การ
กล่าวหากลุ่มชนบนพื้นท่ีสูงท่ีตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทยมาเป็นเวลานานวา่ไม่ใช่พลเมืองไทย ทั้งๆ ท่ี
ประเทศไทยนั้นปกครองดว้ยหลกัการของบูรณภาพแห่งดินแดน ซ่ึงยึดถืออาณาเขตในการสร้างรัฐ
ชาติ ไม่ใช่ยดึหลกัของชาติก าเนิด (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2553: 228) 
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ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจในประเด็นปัญหาการมอง “ไทใหญ่คือพม่า” ของสังคมไทยส่วนใหญ่ และการ
ปฏิเสธวา่ตนไม่ใช่พม่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่เอง ผูว้จิยัจึงขออธิบายการรับรู้ของทั้งสองฝ่ายผา่น 2 
ชุดความคิด คือ ชุดแนวคิดการแบ่งดว้ยรัฐชาติ และการแบ่งดว้ยชาติพนัธ์ุ 
  

3.1.1 รัฐชาติ ว่าด้วยเร่ืองเขตแดน ชายแดนและพรมแดน 

เพื่อความเขา้ใจในเร่ืองรัฐชาติ จึงมีการให้ความหมายของการแบ่งเขตและมีการให้ค  า
จ  ากดัความ ผูว้ิจยัน าค าจ  ากดัความมาจากเอกสารงานสัมมนาวิชาการ เขตแดนของเรา
เพื่อนบา้นอาเซียนของเรา ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงค าจ  ากดัความของการแบ่งพื้นท่ีรัฐชาติเหล่าน้ี 
ใชอ้า้งอิงในทุกๆบทความของหวัขอ้การสัมมนา ดงัต่อไปน้ี 

เขตแดนระหว่างประเทศ (International Boundary) หมายถึง เส้นสมมติท่ีก าหนดข้ึน 
โดยประเทศทวิภาคี หรือการตกลงยินยอมระหว่างสองประเทศท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั เพื่อ
เป็นขอบเขตและแสดงอ านาจอธิปไตยของตนหรือประเทศนั้นไดม้าส้ินสุดท่ีเส้นสมมติ
น้ี เส้นสมมติดงักล่าวอาจก าหนดข้ึนบนแผนท่ีหรือแผนผงั หรือแสดงดว้ยค าพรรณนา
ดว้ยค าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรืออาจแสดงเป็นหลกัฐานบนพื้นดินก็ได ้

แนวพรมแดน (Frontier) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความคาบเก่ียวระหวา่ง 2 ประเทศ ซ่ึงพื้นท่ี
คาบเก่ียวน้ีจะไปตามเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศโดยไม่มีก าหนดแน่ชดัวา่จะตอ้งอยูลึ่ก
เขา้ไปจากเส้นเขตแดนดา้นละเท่าไหร่ 

ชายแดน (Border) หมายถึง พื้นท่ีจากเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเขา้ไปในดินแดน
ของประเทศใดประเทศหน่ึง ไม่มีขอ้ก าหนดวา่จะอยูลึ่กเขา้ไปเท่าใด 

จากค าจ ากดัความของทั้งสามขา้งตน้น้ี มีความหมายค่อนขา้งท่ีจะชดัเจนในตวัของมนั
เองแต่การให้ความหมายหรือการให้น ้ าหนักของค าใดจะส าคัญกว่า ข้ึนอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงของยุคสมยัในมิติความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและรัฐซ่ึงแบ่งเป็น 2 ยุคคือ รัฐ
โบราณหรือรัฐก่อนสมัยใหม่  (Pre-modern State) และรัฐสมัยใหม่ (Modern State) 
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ของอาณาจกัรต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือรัฐ
โบราณแต่เดิมนั้นไม่ไดมี้แนวคิดในเร่ืองของเส้นกั้นอาณาเขต (Boundary/Border) มีแต่
แนวคิดแดนต่อแดนหรือ (Frontier) ซ่ึงหมายถึง ณ อาณาเขตบริเวณนั้นเป็นเขตปลอด
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อ านาจรัฐหรืออ านาจการปกครอง หรือถา้หากไม่ปลอดอ านาจรัฐโดยส้ินเชิงก็เป็นพื้นท่ี
ท่ีมีอ านาจรัฐอยู่อยา่งเบาบางและแผอ่อกไปอยา่งไม่สม ่าเสมอ ไม่ต่อเน่ือง ลกัษณะของ
อาณาบริเวณชนิดน้ีก็คือ พื้นท่ีป่าเขาล าเนาไพร หรือเป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า เรียกว่า
เป็นพื้นท่ีแดนต่อแดน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งอยูต่ามชายแดนของรัฐ แต่อาจอยูร่ะหวา่งเมือง
หน่ึงกบัอีกเมืองหน่ึงใกล้ๆ  กบัศูนยก์ลางอนัเป็นท่ีตั้งของอ านาจรัฐก็ได ้(สมเกียรติ วนั
ทะนะ อา้งใน อคัรพงษ์ ค  ่าคูณ, 2554: 301) ฉะนั้นแลว้ตามลกัษณะการแบ่งพื้นท่ีในยุค
รัฐโบราณเราใช้แนวพรมแดนในการแบ่งมาโดยตลอด ซ่ึงในขณะนั้ นยงัไม่มีค  าว่า
ประเทศเพราะไทยในเวลานั้นเป็นเพียงรัฐสยาม  

ในงานเขียนก าเนิดสยามจากแผนท่ี  (Siam map) (ธงชัย วินิจกุล , 2556: 72) ได้ให้
ความหมายของการแบ่งเขตแดนรัฐชาติวา่ สยามเพิ่งถือก าเนิดจากภูมิศาสตร์และแผนท่ี 
เป็นผลมาจากการปะทะและก าหนดโดยฝร่ังเศส ชนชั้นน าสยามไม่ไดส้ร้างวีรกรรมให้
ก าเนิดหรือรักษาของท่ีมีอยูแ่ต่อยา่งใด แต่วิกฤตการณ์ท่ีท าให้เกิดสยามคือวกิฤตการณ์ท่ี
คนไทยรับรู้กลบัตาลปัตรวา่เป็นการเสียดินแดนคร้ังใหญ่หลวง (วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112) 
ดินแดนของชาติเกิดมีความหมายใหม่ เกิดค่านิยมรักชาติแบบถวายชีวิต เพื่อรักษา
ดินแดนทุกตารางน้ิว ดินแดนทางภูมิศาสตร์กลายเป็นตวัตนของภูมิศาสตร์ของชาติ
สมยัใหม่ ซ่ึงธงชยั วนิิจกุล ไดใ้หค้วามหมายใหม่วา่  “ภูมิกายา (Geo-body) ของชาติ” ซ่ึง
มีผลต่อการใช้อ านาจรัฐเขา้ควบคุมพื้นท่ี มีผลต่อการเขียนประวติัศาสตร์ อุดมการณ์ 
ความรู้สึกของความเป็นชาติ และเป็นองคป์ระกอบของลทัธิชาตินิยม นัน่คือ ภูมิกายาท า
ใหเ้รามีส านึกของความเป็นไทยได ้

การก่อตวัของรัฐสมยัใหม่ หรือ ภูมิกายาของชาติ เป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบส าคญั
ของการเป็นรัฐ ท าให้รัฐตอ้งเร่งสร้างและปักปันเขตแดนของตนเองกบัประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีอาณาเขตของรัฐเช่ือมต่อกัน ในรัชสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้รัฐแต่ละรัฐต้องมี
พรมแดนหรืออาณาเขตท่ีชัดเจน เพื่อแสดงถึงอาณาเขต หรือ “ดินแดน” ของรัฐแต่ละ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เร่ิมมีการใช้เส้นเขตแดนมาเป็นตวัแบ่ง
ประเทศ ภายหลงัการรุกรานจากชาติอาณานิคมตะวนัตกท่ีตอ้งการความชดัเจนในการ
ปกครอง โดยเฉพาะองักฤษท่ีเขา้มาปกครองพม่า องักฤษเรียกร้องให้รัฐสยามส่งคนมา
เจรจาเพื่อตกลงสิทธิในการปกครองหัวเมืองชายแดน (วนัดี สันติวุฒิเมธี, 2545: 110) 
ตามขอ้ตกลงนั้นหวัเมืองลา้นนาใหอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของสยาม และหวัเมืองเง้ียวทั้ง
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ห้า ตามค าเรียกคนไทใหญ่ของลา้นนา ประกอบดว้ย เมืองต่วน (โต๋น) เมืองหาง เมือง
ทาง เมืองจวด (เมืองจอ้ด) เมืองสาด ซ่ึงเมืองทั้งห้าตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของแม่น ้ า
สาละวนิ ในเขตรัฐฉาน อยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ  

ต่อมาภายหลงัองักฤษคืนเอกราชให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2491 หัวเมืองเง้ียวทั้งห้าจึงตกอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐพม่า และล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไทย การ
ปกครองท่ีแบ่งดว้ยเขตแดนน้ีส่งผลให้ประชากรไทใหญ่ทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตลา้นนา และ
หวัเมืองเง้ียวทั้งห้าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาโดยตลอด (ดงัจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป) ถูก
แบ่งออกเป็นสองประเทศตั้งแต่นั้นมา โดยเฉพาะเขตท่ีมีคนไทใหญ่อาศยัจ านวนมาก 
เช่น จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย กลายเป็นประชากรชาวไทย ขณะท่ีไท
ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นหวัเมืองเง้ียวทั้งหา้กลายเป็นประชากรพม่า  

ดงันั้น ตามแนวคิดการแบ่งดินแดนดว้ยความเป็นรัฐในยคุรัฐโบราณ ใชพ้รมแดนเป็นตวั
แบ่ง ซ่ึงขณะนั้นพื้นท่ีท่ีกล่าวถึงประกอบไปดว้ย รัฐพม่า รัฐสยาม หัวเมืองลา้นนา หัว
เมืองไทใหญ่ในลักษณะของนครรัฐ (City State) ซ่ึงเป็นอิสระต่อกัน ในขณะท่ียุค
รัฐสมยัใหม่ (Modern State) การปกครองเหลือเพียงรัฐใหญ่ๆ เพียงสองรัฐคือ รัฐพม่า 
และรัฐไทยท่ีรวมเอานครรัฐ (หวัเมือง) ต่างๆ ผนวกรวมเขา้ไปดว้ย จากเหตุการณ์ตามยุค
ของรัฐท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ การแบ่งเขตประเทศตามแนวเส้นเขตแดน เกิดข้ึนสมยัอาณา
นิคมท่ีปักปันระหว่างรัฐบาลสยามและรัฐบาลองักฤษ และย  ้าให้รัฐไทยและรัฐพม่า
ยดึถือปฏิบติัสืบต่อมา 

3.1.2 ชาติพนัธ์ุและกรอบความเป็นชาติพนัธ์ุของไทใหญ่  

ชาติพนัธ์ุ (Ethnic group) หมายถึงกลุ่มท่ีมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด
เดียวกนั และเช่ือว่าสืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น คนไทย คนพม่า คน
กะเหร่ียง คนจีน คนไทใหญ่ เป็นตน้  ในหนงัสือรัฐฉาน (เมืองไต, 2546 : 6) ไดพ้ิจารณา
ความหมายของค าวา่ชาติพนัธ์ุ (Ethnicity) ในฐานะท่ีเป็นผลรวมของสององคป์ระกอบ
ได้แก่ (1) สามัญส านึก (Consciousness) ของความเป็น “กลุ่มวฒันธรรม” ซ่ึงด ารง
ความหมายของตวัมนัเอง อย่างสัมพทัธ์กบัความหมายของ “กลุ่ม” อ่ืน ท่ีใช้พื้นท่ีทาง
สังคม วฒันธรรม หรือการเมือง ร่วมหรือซ้อนเหล่ียมกัน ด้วยเหตุน้ี “ส านึกทางชาติ
พนัธ์ุ” ดงัวา่น้ี จึงไม่เป็นอิสระจากบริบททางสังคม วฒันธรรม หรือการเมือง ท่ีตวัมนัเอง
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ถูกผลิตข้ึนมา  (2) อตัลกัษณ์ (Identity) ในฐานะท่ีเป็นระบบส่ือความท่ีท าหน้าท่ีส าแดง
ความหมายของส านึกทางชาติพนัธ์ุดงักล่าว 

จากค านิยามความเป็นชาติพนัธ์ุขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปวา่ค าวา่ชาติพนัธ์ุคือกลุ่มคนท่ีสืบทอด
เช้ือสายจากบรรพบุรุษเดียวกนั ซ่ึงบรรพบุรุษในท่ีน้ีหมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด 
และบรรพบุรุษทางวฒันธรรม ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัจะมีความรู้สึกผกูพนัทาง
สายเลือดและวฒันธรรมอยู่พร้อมๆ กนัไป (อมรา พงศาพิชญ์, 2541:33) การแบ่งกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุดั้งเดิมในเอเชียอาคเนยแ์บ่งไดท้ั้งหมด 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเร่ร่อน 2. กลุ่มท่ีตั้งถ่ิน
ฐานก่ึงถาวร 3. กลุ่มรัฐประเทศ โดยจดักลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ อยูใ่นกลุ่มของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ีตั้งถ่ินฐานก่ึงถาวรในลกัษณะกลุ่มชาวเขาบนผืนแผน่ดินใหญ่ ซ่ึงในประเทศพม่า
เองมีชาวเขา อยู ่3-4 กลุ่ม ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานค่อนขา้งถาวรและสามารถท่ีจะผนึกรวมตวั
กนัไดอ้ยา่งเขม้แข็งขนาดท่ีรัฐบาลพม่ายงัตอ้งกลวัเกรงเป็นอยา่งมาก กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่
ทางทิศตะวนัตกคือ ชิน อาศยัอยูบ่ริเวณเขตแดนพม่าและรัฐอสัสัม ประเทศอินเดีย กลุ่ม
คะฉ่ินตั้งรกรากอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศพม่า เหนือจากรัฐฉานหรือไทใหญ่ 
ในขณะท่ีไทใหญ่เองตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณบนเขาและท่ีราบระหวา่งหุบเขาในรัฐฉาน ทาง
ตะวนัออกของประเทศพม่า จึงเป็นการล าบากท่ีจะระบุให้ชัดว่า ไทใหญ่เป็นชาวเขา
หรือไม่ถา้มองจากพื้นท่ีราบ ท่ีราบระหวา่งหุบเขาท่ีชาวไทใหญ่อาศยัอยูเ่หมาะแก่การท า
การเกษตรและเล้ียงสัตว ์แต่ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานก็คลา้ยคลึงกบัชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ในพม่า  
เช่น ชุมชนเมืองมกัมีวดั ตลาด ถนน มีเจา้นายอาศยัอยูใ่นเมือง มีการแบ่งระหวา่งสามญั
ชนกบัเจา้นาย ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ นบัถือศาสนาพุทธนิกายหินยานซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
พม่า 

ในกรณีของประเทศไทย หากพิจารณาตามการตั้งถ่ินฐานชาติพนัธ์ุไทใหญ่อาศยัอยู่
บริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดน ท าให้ความ
เขา้ใจของคนไทยบางส่วนเขา้ใจวา่ ไทใหญ่คือชาวเขา เช่นเดียวกนักบั มง้ อาข่า ลีซู เป็น
ตน้ ซ่ึงชาวเขาเหล่าน้ีมีการตั้งถ่ินฐานอยู่บนภูเขาสูงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในขณะท่ีไท
ใหญ่มกัตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีราบระหวา่งภูเขาสูง หรือหุบเขา ดงันั้น กลุ่มชาติพนัธ์ุไท
ใหญ่จึงไม่ใช่ชาวเขา แต่ถูกจดัประเภทรวมกับกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเป็นชาวเขา เน่ืองจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี    
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ประเด็นที่หน่ึง ไทใหญ่ไม่ไดเ้ป็นประชากรกลุ่มหลกัในประเทศไทย เช่นเดียวกนักบั
ชาวเขากลุ่มอ่ืนๆ แต่ในพื้นท่ีศึกษาอ าเภอเวียงแหง ไทใหญ่เป็นประชากรกลุ่มหลกักว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ1 ดงันั้น หากอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาจะไม่เกิดปัญหาการมองกลุ่มไทใหญ่วา่เป็น
ชาวเขา ยกเวน้เม่ือเดินทางลงมาท าธุระในอ าเภอเมือง ภาพลักษณ์จะถูกเปล่ียนเป็น
ชาวเขาทนัที 

ประเด็นที่สอง ไทใหญ่มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัไม่วา่จะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่ง
กายโดยเฉพาะงานบุญและงานร่ืนเริงต่างๆ ชุดประจ าชาติจะถูกน ามาสวมใส่ มกัดูแปลก
ตาไปจากชุดพื้นเมือง ถึงแมจ้ะนุ่งซ่ินเหมือนกนั แต่ไทใหญ่จะมีผา้โพกหัวทั้งชายและ
หญิงด้วยสีสันต่างๆ นั่นคืออัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมา เช่นเดียวกับชาวเขาท าให้
วฒันธรรม “โดด” ออกมาจากวฒันธรรมหลกั ส่วนอตัลกัษณ์ทางกายภาพนั้นผูว้ิจยัเคย
ไดย้ินค าบอกเล่าขอ้สังเกตท่ีวา่การท่ีจะดูวา่เป็นผูห้ญิงไทใหญ่นั้นให้ดูท่ีกระดูกสันหลงั 
ส่วนมากจะตรงกวา่ผูห้ญิงไทยและกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ 

ประเด็นที่สาม สังคมไทยขาดการยอมรับ “คนอ่ืน” (อานันท์ กาญจนพนัธ์,2541:222) 
กล่าวในรัฐและชาติพนัธ์ุวา่การมองชาวเขามี 2 นยัยะ ความหมายแรกคือ ชาวเขาท่ีอาศยั
อยูบ่นท่ีสูง ความหมายท่ีสองของชาวเขา คือ เขาท่ีไม่ใช่เรา การแยกระหวา่งเขากบัเราท า
ให้เกิดการมองเขาเป็นอ่ืน (Otherness) ซ่ึงเป็นปัญหาหลงัจากการสถาปนาความเป็นรัฐ
ชาติมากวา่ 100 ปี ส าหรับมุมมองต่อกลุ่มไทใหญ่ คนไทยจ านวนหน่ึงมีอคติท่ีวา่ไทใหญ่
เป็นพวกแรงงานผิดกฎหมาย คา้ยาเสพยติ์ด และเป็นพวกก่อความไม่สงบวุน่วาย ดงัจะ
เห็นไดจ้ากกรณีข่าวแก๊งคว์ยัรุ่นไทใหญ่ออกอาละวาดขบัมอเตอร์ไซคป่์วนเมือง2 ในการ

                                                           
1 ข้อมูลจากนายเอกพล บุญยวง เจ้าหน้าท่ีนักจัดการทั่วไป งานสัญชาติประจ าอ าเภอเวียงแหง กล่าวว่าจ านวน
ประชากรเป็นเพียงการคาดการณ์จ านวนประชากรตามชาติพนัธ์ุโดยประมาณ เพราะการเก็บขอ้มูลของทางราชการ 
ไม่สามารถทราบไดว้า่ใครมีเช้ือชาติไหนไดจ้ริงๆ เพราะไทใหญ่บางคนก็อาศยัอยูม่านาน จนกลายเป็นคนไทย  (ใน
บตัรระบุเช้ือชาติไทย)  บางคนก็เพ่ิงยา้ยมาแต่ก็มีบตัรประจ าตวัประชาชน และมีประชากรไทใหญ่แฝงท่ีไม่มีบตัรท่ี
อพยพเขา้มาอีกจ านวนมาก 
2พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบบัวนัท่ี 30  มิถุนายน  2556 ใจความว่าต ารวจเชียงใหม่ เร่งกวาดลา้งแก๊งค์ไท
ใหญ่ป่วนเมืองระดมต ารวจสายตรวจ ตั้งด่านสกดัแก๊งวยัรุ่นกวนเมือง หวัน่เชียงใหม่เสียหาย ต่อมามีการแกข้่าวใน
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 วา่ “เชียงใหม่ลุยจบัต่างดา้ว ยึดอาวุธมีด-ปืนเพียบ ผบช.ภ.5ย  ้าไร้แก๊งไทยใหญ่อาละวาด” 
ใจความส าคญัคือต ารวจสามารถจบัวยัรุ่นป่วนเมือง ส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีรวมกลุ่มกนัแลว้ด่ืมสุราและออกไปก่อเหตุ 
ยนืยนัวา่จงัหวดัเชียงใหม่ไม่มีแก๊งไทยใหญ่อยา่งท่ีเป็นข่าว 
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ตามการพาดหัวข่าวเน่ืองจากภาพลักษณ์ของกลุ่มไทใหญ่ไม่ค่อยดีนักใน เม่ือเกิด
เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ การไม่ยอมรับกลุ่มคนไทใหญ่ของคนไทยนั้นแสดงออก
หลายทาง แม้กระทั่งแผนผงัแสดงพื้นท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีถูกส่งต่อทางส่ือสังคม
ออนไลน์ มีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้เขตการเล่นน ้ าของแต่ละชาติไว ้พร้อมขอ้ความเตือนท่ีมี
นยัยะสร้างภาพความรุนแรงและผูก่้อความไม่สงบไวว้่า “อยากเถ่ือน เชิญแจ่งศรีภูมิ”3 
ซ่ึงรวมไปถึงกลุ่มแรงงานพม่าด้วยเช่นกนั ในขณะท่ีกลุ่มคนอเมริกันมีภาพลักษณ์ท่ี
ดีกวา่ เพราะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ผงัการคาดคะเนการเล่นน ้าสงกรานตร์อบคูเมืองเชียงใหม่ของแต่ละชาติ 
    

ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสพูดคุยกบัจายแสง4 (นามสมมติ) พ่อคา้ขายเส้ือยืดสกรีนภาษาไทใหญ่ 
จายแสงเดินสายขายของตามงานบุญ งานเทศกาลต่างๆ ของไทใหญ่ ซ่ึงในงานปอยส่าง

                                                           
3ค าพูดและผงัการคาดคะเนเตือนการเล่นน ้ าสงกรานต์ ถูกส่งต่อในสังคมออนไลน์เว็บไซต์www.facebook.com 
ในช่วงสงกรานต ์พ.ศ. 2555 
4 จายแสง หนุ่มไทใหญ่ มีขายเส้ือสกรีนตามงานประเพณีไทใหญ่ สัมภาษณ์ในประเด็น ความเขา้ใจและการกีดกนั
ของความเป็นไทใหญ่กบัความเป็นไทย วนัท่ี28 มิถุนายน 2555 
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ลองท่ีเปียงหลวงปีน้ี เขาก็ไม่พลาดท่ีจะเดินทางมาเปิดร้านขายของ จายแสงยอมรับวา่คน
ไทยยงัมีอคติต่อคนไทใหญ่ และเล่าใหผู้ว้จิยัดว้ยน ้าเสียงติดตลกวา่ 
 

“น้องท่ีรับผ้าจากร้านผมไปขาย ทีแรกกะลองไปขายท่ีถนนคนเดิน อยู่ๆ มีเทศกิจ
เข้ามาหาบอกว่าขายเส้ือผ้าแบบนีไ้ม่ได้ เป็นการปลุกระดมมวลชน ท้ังๆ ท่ีเส้ือยืด
ของร้านผมกสรีนภาษาไทใหญ่เป็นช่ือเมืองต่างๆ เพราะคนไทใหญ่ท่ีเข้ามา
ท างานในเมืองไทยมาจากหลายท่ี เราหวงัลูกค้าจากตรงนั้นไม่ได้มีข้อความอะไร
ท่ีเก่ียวกับการเมืองหรือปลุกระดมอย่างท่ีเขาว่ามา แต่ก็นั่นแหละเพราะเขาอ่าน
ภาษาเราไม่ได้ เขากก็ลัว ระแวงไป” 

 

จายมู่หล่ิง5 นกัดนตรีในคณะลิเกจา๊ดไตบา้นเปียงหลวง ก็ใหข้อ้มูลเสริมเร่ืองอคติของคน
ไทยท่ีมีต่อกลุ่มคนไทใหญ่ดว้ยเช่นกนัวา่ 
 

“สมัยเม่ือย่ีสิบปีก่อนสมัยท่ีผมไปท างานกรุงเทพใหม่ๆ เจ้านายใช้ท าโน่นท าน่ี 
เราก็ท าตามค าส่ังเขาได้ เขาก็มองว่า เออ มันฉลาดนะฟังรู้เร่ืองด้วย ผมรู้สึกไม่ดี
นะค าพูดมันดูถูกเหมือนว่าเราไม่ใช่คนเหมือนกับเขา แต่มันก็ยังไม่น่าโกร 
เท่ากับเพ่ือนร่วมงานมองว่าเราเป็นพม่า ด่าว่าเราเป็นชาวเขายงัจะดีซะกว่า” 

 
สังคมไทใหญ่ยึดหลกัความเป็นชาติพนัธ์ุ ใช้หลกัของความเป็นเช้ือสายบรรพบุรุษร่วม และความมี
วฒันธรรมเดียวกนั ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นไทใหญ่ท่ีอยู่ฝ่ังประเทศพม่า หรือฝ่ังประเทศไทย ก็ยงัคงมี
ความรู้สึกเป็นพี่น้อง เป็นเช้ือเครือ (รากเหง้า) เดียวกัน ระบบเครือญาติของไทใหญ่เป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความมัน่คง แข็งแรงท่ีสุด พื้นท่ีและเขตแดนจึงไมไดเ้ป็นตวัก าหนดการแบ่งแยกแต่
กรณีของไทใหญ่แต่ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างของรายละเอียดทางวฒันธรรมบา้ง ข้ึนอยู่กบัแต่ละ
ท่ีวา่รับวฒันธรรมจากท่ีอ่ืนมาผสมผสานอยา่งไรบา้ง แต่ทั้งสองฝ่ังยงัคงรูปของวฒันธรรมหลกัไว ้

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของชาติพนัธ์ุไทใหญ่กบัพม่าเป็นลกัษณะชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มใหญ่ ในกรณีกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุท่ีอยูใ่กลเ้คียงและเขา้กนัไม่ไดน้ั้น จะพบวา่ เป็นเพราะวฒันธรรมทั้งสองเขา้กนัไมไ่ด ้เพราะ
วตัถุประสงคท์างการเมืองไม่ตรงกนั และต่างกลุ่มต่างไม่ยอมรับซ่ึงกนัและกนั ความเขา้กนัไม่ไดท้  า

                                                           
5 จายมู่หล่ิง หน่ึงในนักดนตรีคณะลิเกจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่ บา้นเปียงหลวง ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
สมัภาษณ์ในประเด็นชีวติการท างาน และอคติต่อความเป็นชาติพนัธ์ุไทใหญ่ในประเทศไทย 5 กมุภาพนัธ์ 2555   
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ให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม และจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาโดยใช้ตวับทขดัแยง้ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยมองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยและชนกลุ่มใหญ่
ในมุมมองของทฤษฏีโครงสร้างหนา้ท่ี จะพบวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุยอ่ยถือเป็นองคป์ระกอบของโครงสร้าง
สังคมในระยะแรกๆ ต่อมาเม่ือประชากรเพิ่มจากกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ จึงมีการพยายาม
รวมกลุ่มชาติพนัธ์ุยอ่ยให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหญ่ พม่าพยายามใชก้บักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ หรือท่ี
เรียกวา่การกลืนชาติ ดงัจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การซ้อนทบัของสองชุดความคิด ทั้งมิติทางพื้นท่ี และมิติความเป็นชาติพนัธ์ุ ท าให้มี
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนัเอยู่เสมอของทั้งกลุ่มคนไทยเอง และกลุ่มคนไทใหญ่ท่ีอยู่ในเขตแดน
ประเทศไทย หากมองในแง่ของมิติทางพื้นท่ีเป็นตวัแบ่งแลว้ มีการกีดกนักลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไม่ใช่คนไทย 
“เป็นชนกลุ่มน้อย” หรือคนชายขอบ  ในขณะท่ีวฒันธรรมไทใหญ่เองไม่ได้มีการแบ่งแยก ยงัคง
เช่ือมโยงคนไทใหญ่ทั้งสองแผน่ดินเขา้ดว้ยกนั ทั้งไตนอก (คนไทใหญ่ในประเทศ) และไตในประเทศ
ไทย (ปัจจุบนัมีสถานะเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์แลว้) ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะมีความชดัเจนในการ
แบ่งแยกดินแดนของรัฐไทย กบัรัฐพม่ามากข้ึน ในความเป็นจริงแลว้ไม่มีอะไรท่ีจะสามารถกั้นอาณา
เขตระหว่างภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา หรือแม่น ้ า ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน เช่นการลอ้มร้ัวบา้น การ
เดินทางไปมาหาสู่ทั้ งในรูปของการค้าขายและการอพยพ ของคนทั้ งสองประเทศ และตัวของ
วฒันธรรมไดห้ลุดออกจากกรอบความเป็นรัฐชาติ กล่าวได้ว่าวฒันธรรมไม่คลอ้งจองกบัพื้นท่ีทาง
กายภาพเสมอไป 

ความจริงอนัน่าเจ็บปวด จากส านึกความเป็นชาติพนัธ์ุท่ีถูกแบ่งโดยการใช้เส้นเขตแดน ถึงแมแ้ต่ตวั
ผูว้จิยัเองก็ตาม เม่ือท าการเก็บขอ้มูลในงานมกัจะถูกถามจากกลุ่มประชากรท่ีศึกษาวา่เป็นคนบา้นไหน 
ท าให้เกิดความกระอกักระอ่วนใจท่ีจะตอบ ดว้ยความท่ีไม่รู้ว่าควรจะตอบดว้ยค าตอบไหน ถ้าตอบ
ดว้ยแนวคิดการแบ่งเขตแดนผูว้ิจยัก็มีสถานะเป็นคนไทย ถา้ตอบดว้ยกรอบความเป็นชาติพนัธ์ุก็เป็น 
“คนเมือง” (ลา้นนา) ซ่ึงผูว้ิจยัเองยงัคงตั้งค  าถามกบัตวัเองเสมอว่า สรุปแลว้ฉันภูมิใจกบัค าตอบไหน
มากกว่ากนัระหว่าง “คนไทย” กบั “คนเมือง” เช่นเดียวกนักบัความเป็นชาติพนัธ์ุของไทใหญ่ท่ีมกั
บอกกบัคนอ่ืนเสมอวา่ “เราไม่ใช่พม่า” จนเกิดค าถามท่ีวา่ถา้ไทใหญ่ไม่ใช่พม่าแลว้ไทใหญ่คือใคร 
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3.2 ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาชาวไทใหญ่ 

ไทใหญ่ (Tai Yai) คือกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่ในเขตประเทศสหภาพพม่าไทใหญ่เป็นหน่ึงในชาติ
พนัธ์ุไท6 ท่ีเรียกตวัเองวา่ “ไต” ถ่ินฐานของไทใหญ่อยูท่ี่รัฐฉานหรือร่างแผน่ดินเมืองไต (สมพงศ ์วทิย
ศกัด์ิพนัธ์ุ,2537: 1-2) กล่าววา่ การรับรู้ของคนไทยแต่เดิม ไทใหญ่คือกลุ่มคนท่ีถอยร่นมาจากทางตอน
ใตข้องประเทศจีน บา้งกล่าววา่มาจากอาณาจกัรน่านเจา้ โดยถูกจกัรพรรดิจีนโจมตี เม่ือสู้ไม่ไดก้็ถอย
ลงมาทางใต ้อีกแนวคิดหน่ึง คือกลุ่มคนไทยท่ีแต่เดิมอยูท่างตอนเหนือของเวียดนามและมณฑลกวาง
สีของจีน และไดอ้พยพผา่นลาวเขา้ไปทางเชียงใหม่ เลยเขา้ไปทางตอนเหนือของพม่า และส่วนหน่ึง
เดินทางขา้มไปยงัลุ่มแม่น ้าพรหมบุตร แควน้อสัสัมของอินเดีย ปัจจุบนัไทใหญ่อาศยัอยูห่ลายท่ี ทั้งไท
ใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า ไทใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในเขตตะวนัตกเฉียงใต ้มณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน(ไตมาว) ไทใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตแควน้อสัสัม ประเทศอินเดีย และไทใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย  
 

                                                           
6ในอดีต เช่ือกันว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุไท-กะได หรือไท-ไต อพยพมาจากเทือกเขาอลัไต ต่อมาก็เช่ือว่าอพยพมาจาก
ตอนกลางของประเทศจีน และก็เช่ือกนัว่าก าเนิดในบริเวณจีนตอนใต ้เป็นอาณาจกัรน่านเจา้ และอพยพลงมาทาง
ตอนใตส้ร้างเป็นอาณาจกัรลา้นนา และอาณาจกัรสุโขทยั ส่วนอีกทฤษฎีเช่ือวา่อพยพมาจากทางใต ้จากชวา สุมาตรา 
และคาบสมุทรมลาย ูแต่นกัมานุษยวทิยาในปัจจุบนัเช่ือกนัวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุไท-กะได อยูท่ี่บริเวณจีนตอนใต ้เร่ือยมา
จนถึงรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ประเทศไทยตอนบน และแอ่งท่ีราบลุ่มภาคอีสาน เร่ือยไปยงัประเทศลาว หลงัจากนั้น
จึงมีการอพยพเพ่ิม เช่น กลุ่มชาวอาหม ท่ีอพยพขา้มช่องปาดไก่ ไปยงัอสัสัม และ ชาวไทแดงท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐาน
บริเวณอาณาจกัรสิบสองจุไท 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีรัฐฉาน มีเมืองหลวงคือเมืองตองกี (ต๋วนตี) ท่ีมา: freeburmarangers.org 
 

3.2.1 ข้อมูลทัว่ไปสภาพภูมิศาสตร์ ศาสนา และประชากร 

รัฐฉาน(Shan State) หรือเมิงไท เป็นรัฐหน่ึงของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มี
ขนาดเน้ือท่ี 161,910 ตารากิโลเมตร ตั้ งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 19.20 – 24.9 องศาเหนือ 
และเส้นแวงท่ี 96.13 – 101.9 องศาตะวนัออก รัฐฉานมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม 
สลบักบัภูเขาซับซ้อน เป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้ท าให้เป็นปราการทางธรรมชาติได้
เป็นอยา่งดี หวัเมืองไทใหญ่บางหวัเมืองท่ีอยูห่่างไกล ท าให้ปราศจากอ านาจการควบคุม
โดยตรง ดงันั้นบา้นเมืองของชาวไทใหญ่มีโอกาสท่ีจะเป็นอิสระไดเ้ป็นระยะๆ ชุมชน
ไทใหญ่บางเมืองตั้งบา้นเมืองอยู่บนเนินเขา แต่โดยมากแลว้ไทใหญ่ นิยมตั้งรกรากอยู่
บนพื้นท่ีราบ และตั้งถ่ินฐานใกลแ้ม่น ้า มีแม่น ้าสาละวนิเป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีสุด ในเขต
รัฐฉานมีทะเลสาบขนาดใหญ่ คือหนองอินเล 
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อาณาเขตของรัฐฉาน 

ทิศเหนือ   ติดรัฐคะฉ่ิน(Kachin State) 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดแควน้ยนูาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทิศตะวนัออก  ติดประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ติดประเทศไทยจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ทิศใต ้   ติดรัฐคะยา (Kaya State) 
ทิศตะวนัตก  ติดเมืองมณัฑะเลยแ์ละภาคสะแกง (Sagaing Division)  

ประชากรของรัฐฉานเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมากกวา่ 30 เผา่ เป็นคนไทร้อยละ 68 นอกนั้น 
เช่น เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่นตะนุ คะฉ่ินต่องสู้ มูเซอร์ ลีซอ อีก้อ วา้ ฯลฯ ปัจจุบนั
คาดการณ์วา่ประชากรไทใหญ่น่าจะมีประมาณ 10 ลา้นคน และเร่ิมมีการส ารวจส ามะ
โนประชากรของประเทศพม่า โดยไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยเร่ิมกลบัถ่ิน
ฐานเพื่อไปท าบตัรประจ าตวั พร้อมทั้งแสดงสิทธ์ิการเป็นเจา้ของท่ีดิน (คนเครือไท, 
2557: ออนไลน)์ 

คนไทในรัฐฉานเรียกคนในเผา่พนัธ์ุไตดว้ยกนัวา่ “ไต”กลุ่มคนไทในรัฐฉานทีช่ือเรียก
ต่างๆ กนั ตามภูมิภาคดงัน้ี (เรณู วชิาศิลป์, 2541: 262) 

กลุ่มฉานเหนือ แถบเมืองเจล่้าน น ้ าค  า หมูเจ ้ฯลฯ เรียกตวัเองวา่ ไตเมา และไตเหนือ 
ซ่ึงอพยพมาจากยนูนาน 

กลุ่มฉานเหนือ แถบเมืองแสนหวีสีป๊อ น ้ าตู ้น ้ าสั้น เมืองมีด ฯลฯ เรียกตวัเองวา่ “ไต” 
ชาวลา้นนาเรียกวา่ “เง้ียว” 

กลุ่มฉานใต ้แถบเมืองยองห้วย เมืองนาย เมืองป่ัน ลางเครือ หมอกใหม่ คือ ชาว”ไต” 
หรือ “เง้ียว”  

กลุ่มฉานตะวนัออก นอกจากชาวไทแลว้ยงัมีกลุ่มคนไทกลุ่มใหญ่อีก 3 กลุ่ม คือ 

ไทเขิน - อยูแ่ถบเชียงตุง เมืองหลวย เมืองขาก 
  ไทล้ือ - อยูแ่ถบเมืองหลวย เมืองพง เมืองยู ้เมืองแฮะ เมืองเลน 
  ไทยอง - อยูแ่ถบเมืองยอง เมืองพยาก เมืองยู ้
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ความเป็นมาของค าวา่ “ไทใหญ่” นั้น ผูว้ิจยัเองก็มีความสงสัยวา่ ใครเป็นผูก้  าหนดช่ือ
ชาติพนัธ์ุน้ีวา่ ไทใหญ่ ทั้งๆท่ีจากการท างานและคลุกคลีกบัคนไทใหญ่พบขอ้สังเกตวา่
ไม่มีคนไทใหญ่คนไหนเรียกตวัเองว่า ไทใหญ่เลย แทบทุกคนเรียกตวัเองว่าเป็นคน 
“ไต” และบางส่วนเรียกตวัเองวา่ “เง้ียว”7  

 
“เราเป็นคนไต (ไท) หรือคนไทใหญ่ตามท่ีคนไทยเรียกจริงๆ นักวิชาการนั่น
แหละท่ีเรียกเราว่าไทใหญ่”  

จายบุญพลทหารไทใหญ่8  
 

หากมีไทใหญ่ก็ตอ้งมีไทนอ้ย (จิตร ภูมิศกัด์ิ , 2524 : 205)   เป็นผูท่ี้พยายามท่ีจะแยกค า
สองค าน้ีออกจากกนั ซ่ึงก็ตรงกนักบัการแบ่งในยุคสมยัก่อน คือการแบ่งลุ่มชนชาติไท 
ออกเป็น “ไทใหญ่” กบั “ไทน้อย” ไทใหญ่ คือพวกท่ีอยู่ทางลุ่มแม่น ้ าคง (สาละวิน) 
และแม่น ้ ามาว (หรือแม่น ้ าชเวลี ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ าอิรวดี) และไทน้อยคือ 
“คนสยาม” ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา  โดยอาศยัค าบอกเล่าเร่ืองราวของ
ไทใหญ่แก่ชาติตะวนัตกท่ีเขา้มายงักรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นไดท้ราบผา่นบนัทึกของ 
เดอ ลา ลูร์แบร์ ราชทูตฝร่ังเศสจากราชส านักพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีมาเยือนกรุงศรี
อยธุยาระหวา่งปี พ.ศ. 2229 – 2231 วา่  

 
“อน่ึง ชาวสยามท่ีข้าพเจ้ากล่าวถึงนี ้เรียกตนเองว่าไทน้อยคือเซียมเล็ก ตามท่ี
ข้าพเจ้าได้รับค าบอกเล่า ยังมีคนอีกพวกหน่ึงซ่ึงป่าเถ่ือนท่ีสุดเรียกกันว่าไทใหญ่ 
คือ เซียมใหญ่ อันเป็นพวกท่ีอาศัยอยู่ทางเขตเขาภาคเหนือ”  

         (จิตร ภูมิศกัด์ิ, 2524:26-27) 

                                                           
7 เง้ียว เป็นค าท่ีชาวลา้นาใชเ้รียกคนไทใหญ่ ต่อมาคนไทยสยามเรียกไทใหญ่วา่ “เง้ียว” ตามคนลา้นนา ตั้งแต่สมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ อยา่งไรก็ตามถึงแมค้นไทใหญ่บางคนจะเรียกตวัเองวา่เง้ียว แต่โดยมาแลว้ค าเรียกน้ีถือเป็นค า
ไม่สุภาพท่ีคนไทใหญ่ส่วนมากถือวา่ ผูเ้รียกไม่ใหเ้กียรติตนเอง 
8 จายบุญ พลทหารไทใหญ่กล่าวถึงประเด็นการเรียกช่ือชาติพนัธ์ุไทใหญ่ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2555 

ทั้งน้ีมีผูว้ิจยัขอ้สังเกตวา่ การใชค้  าว่า ไต ไท ไทใหญ่ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละคนและไม่ไดเ้ป็นปัญหา
มากนกั เท่ากบัค าวา่ เง้ียว ท่ีกลุ่มคนไทใหญ่โดยมากถือวา่เป็นค าท่ีไม่สุภาพ อยา่งไรก็ตามพบวา่มีผูสู้งอายไุทใหญ่
หลายๆท่านท่ีรุ่นพอ่แม่อพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย ใชค้  าวา่ เง้ียวเป็นสรรพนามแทนตวัเองอยู ่ 
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ขอ้สังเกตของค าเรียกตนเองของกลุ่มไทใหญ่ ท่ีอยู่ในประเทศไทย ว่าเป็นคน “ไต” 
นั้น สังเกตไดว้่าเม่ือคนไทใหญ่มาเจอกนัในสถานท่ีท างาน หรือเจอในงานบุญ จะมี
การแนะน าตวัต่อกนัวา่ช่ืออะไร เป็นไต มาจากเมืองไหน ทั้งน้ีค  าว่าไตในความหมาย
ของคนไทใหญ่นั้นรวบรวมเอาทุกชาติพนัธ์ุไต ท่ีอยูใ่นเขตรัฐฉาน ไม่ไดแ้ยกยอ่ยเป็น 
ไตล้ือ ไตเขิน ไตมาว ฯลฯ แต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตามคนไทใหญ่ส่วนมาก มีความรักใน
เช้ือสาย รักใครกลมเกลียวในกลุ่มตนเองฉนัพี่นอ้ง ท่ีถือวา่มีบรรพบุรุษร่วมกนั 

ในด้านการแต่งกายนั้น ไทใหญ่มีการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ผูห้ญิงจะสวมเส้ือแขน
กระบอก คอกลม กบัผา้ซ่ิน ในขณะท่ีผูช้ายจะสวมเส้ือแขนยาวผ่าหน้า มีกระดุมขอด
เป็นปมเย็บขมวด เป็นเส้ือคอกลม กางเกงขายาวทรงหลวม และมีผ้าคาดเอว 
เอกลกัษณ์ของการแต่งกาย ไทใหญ่ทั้งชายและหญิงจะนิยมใชผ้า้โพกศีรษะโดยใชผ้า้
สีอ่อน บ้างก็สวมหมวกไทใหญ่ท่ีเรียกว่า กุบไต ท่ีแสดงถึงความเป็นไทใหญ่อย่าง
ชดัเจน 

ศาสนา  โดยทัว่ไปไทใหญ่นบัถือพุทธศาสนา จุดเด่นของไทใหญ่เป็นชาติพนัธ์ท่ีชอบ
ท าบุญ เขา้วดั ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีวถีิชีวิตท่ีผกูอยูก่บัพุทธศาสนา หาก
บา้นใดมีลูกชายตามธรรมเนียมจะตอ้งบวชส่างลอง คนไทใหญ่เช่ือในเร่ืองของชาติ
หนา้มากกวา่ชาติน้ี ไม่วา่จะมีพิธีหรืองานบุญ ไทใหญ่มกัจะชอบท าทานอยา่งมาก จน
มีค ากล่าวท่ีวา่ “อย่ากินอย่างม่าน อย่าตานอย่างไต” หมายถึงอยา่เป็นคนเลือกกินอยา่ง
คนพม่า และอยา่ท าทานเหมือนคนไทใหญ่    

3.2.2 อาณาจักรไตโบราณและต านานการสร้างเมืองไทใหญ่ 

ต านานการเกิดอาณาจกัรไทใหญ่ มีอยู่ด้วยกนัหลายต านาน  ส่วนมากเป็นต านานท่ี
เก่ียวกบัเมือง และกล่าวซ ้ ากนัไปมาทั้งน้ีเพราะการรวบรวมต านานของไทใหญ่เกิด
จากการรวบรวมจากเอกสารโบราณของจีนท่ีมีการบนัทึกไวแ้ละจากค าบอกเล่าหรือ
มุขปาฐกถา ท าให้การเก็บรวบรวมต านานมีความคลาดเคล่ือนกนัไปบา้งเล็กนอ้ย บา้ง
ก็ซ ้ าเน้ือเร่ือง แต่เวลาแตกต่างกนั จากการศึกษาผา่นเอกสารท่ีรวบรวมโดยนกัวิชาการ
ท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ไทใหญ่ ผูว้ิจยัพบว่าในต านานการเกิดอาณาจกัรไทใหญ่ มี
ต านานสร้างอาณาจกัรหลกัๆ อยู่ 2 อาณาจกัรคือ ต านานเมืองมาวและต านานเมือง
แสนหว ี 
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ต านานเมืองมาว ชาวไทใหญ่มีต านานเก่ียวกบัศูนยก์ลางของอาณาจกัรวา่อยูท่ี่เมืองฮี
เมืองฮ า ต่อมาได้ก่อตั้งเมืองโกสัมปี หรืออาณาจกัรเมืองมาว หรือเมืองหมอกขาว
มาวหลวง (ดอกไมข้าวมาวหลวง) ปัจจุบนัคือเมืองท่ีคนจีนเรียกวา่หลุ่ยหล่ีหรือยุย่หล่ี 
พงศาวดารและต านานของไทใหญ่ท่ีไดก้ล่าวถึงต านานเมืองมาวหลวง ผูกโยงต านาน
นางเกศาวดีท่ีห่มคลุมผา้แดงออกมานอนอาบแดด นกตีลงักา9 คิดว่าเป็นก้อนเน้ือจึง
คาบไปวางไวท่ี้ยอดง้ิว จนฤาษีช่วยไวไ้ด ้นางคลอดลูกมาช่ือวา่เจา้อู่ต่ิง ผูไ้ดรั้บต่ิงหรือ
พิณจากพระอินทร์ หากดีดต่ิงแล้วสามารถเรียกช้างทั้งป่าได้ ต่อมาได้ปกครองเมือง
มาว แต่ความหมายของเมืองมาวยงัมีการบอกท่ีมาอย่างอ่ืนอีก แต่แก่นในก็คือความ
เป็นอาณาจกัรไทใหญ่นัน่เอง 

ทุ่งมาวมีความหมายดงัน้ี (ชายช้ืน ค าแดงยอดไต,2544:357) ค  าว่ามาวเพี้ยนมาจากค า
ว่า “เหม้า” ซ่ึงหมายถึง “เบ้า” ในภาษาไทยกลาง หมายความว่า “ทุ่งมาว” นั้ นมี
รูปลกัษณะเหมือน “เบา้” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุ๋มรูปคลา้ยถว้ยไม่มีหูคลา้ยกระบอกทนไฟ ใช้
ในการเผาทองค าหรือสารด้วยไฟแรงสูง หรืออีกนัยหน่ึงมีความหมายว่า “ทุ่งมาว
เปรียบเสมือนเบา้ (เบา้หลอม) หรือบ่อเกิดหรือศูนยร์วมทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง ในสังคมวฒันธรรมไต” ในขณะท่ีเรณู วชิาศิลป์ (อา้งแลว้) ไดเ้ขียนบทความ
กล่าวถึงเมืองมาว วา่มาจากค าวา่ “เมา” ดว้ยเหตุท่ีนางอครมเหสี ถูกนกตีลงักาคาบบิน
กลางทอ้งฟ้าในตอนตน้ของต านานนั้น นางรู้สึกเป็น “ไขห้ัวเมา” เหน่ือยแดดเหน่ือย
ลม ดินแดนนั้นจึงถูกเรียกวา่เมืองเมา ต านานเมืองมาว ต านานแรกน้ีไม่ได้กล่าวถึง
การสืบสันติวงค์แต่อย่างใด ต านานจบลงดว้ยการท่ีขุนอู่ต่ิงครองราชยส์มบติัต่อจาก
บิดา และไม่ไดก้ล่าวถึงการขยายอาณาจกัรหรือลูกหลานของขนุอู่ต่ิงวา่เป็นอยา่งไร 

ต านานเมืองมาว ต านานท่ีสอง เป็นต านานท่ีเร่ิมตน้ดว้ย ขุนลู ขุนไล ไต่บนัไดทองค า
ลงจากฟ้ามาครองเมืองฮี เมืองฮ า เมืองลา ริมฝ่ังโขง (เรณู วิชาศิลป์, 2541: 258- 259) 
บางต านานกล่าววา่ ขุนลู ขุนไลเป็นโอรสสวรรค ์ทั้งสองเป็นโอรสของขุนตึงค า หรือ
ขนุแถนค า บา้งวา่เป็นโอรสของแลงดอนท่ีส่งลงมาปกครองมนุษย ์(สมพงศ ์:อา้งแลว้) 
เม่ือขุนลู ขุนไล ไดป้กครองเมืองมาวมาระยะหน่ึงก็เกิดการแยง่ชิงเมืองกนัเอง ขุนลูผูพ้ี่
ไดส้ละเมืองให้ขุนไลผูน้อ้ง ส่วนตนไดพ้าขา้ราชบริพารเดินทางไปปกครองเมืองทาง
ทิศตะวนัตก คือเมืองกายและเมืองยอง ขุนลูมีโอรส 7 องค ์แต่ละองคไ์ดไ้ปครองเมือง

                                                           
9  บา้งฉบบัเรียกนกถิหลัง่ก่า (นกหสัดีลิงค)์ 
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ต่างๆ ตามธรรมเนียมการปกครองเมืองใหญ่ท่ีมีเมืองข้ึนหลาย เมืองและส่งบรรณาการ
มายงัเมืองหลวง ดงัน้ีคือ 

1. เจา้อา้ยขนุโลงไปเป็นเจา้ฟ้าเมืองตะโกง้ (ท่ากลอง) 
2. เจา้ขุนฟ้าไปครองเมืองยาง (โมยิน) ให้บรรณาธิการมา้พนัธ์ุดี 10 หลกั3. เจา้
ขุนงู ครองเมืองละมุงไตหรือไตเมืองละบง ใกลเ้ชียงใหม่บรรณาการด้วยช้าง 
300 เชือกต่อปี 
4. ขุนกอดฟ้า ครองเมือง ยนโหลงหรือเมืองยอง ส่งทองค าเป็นบรรณาการ
ประจ าปี 
5. ขนุละ ครองเมืองกาละรือกะเลวะ  
6. ขุนส่า ครองเมืองอังวะ (หมายถึงพม่า อยู่ใกล้กับเมืองกุ้ด) ส่งทับทิม
บรรณาการปีละ210 ชัง่ 
7. ขุนสู ครองเมืองยอง ริมฝ่ังแม่น ้ าอุยุสาขาของแม่น ้ าชินตะวิน ซ่ึงขุนลูปก
ครองอยู ่ 

ขุนลูครองเมืองมากว่าสามชัว่คน จนมีลูก 100 คน หลาน 1,000 คน เหลน 30,000 คน 
ยามนั้นเมืองลุ่มเมืองกลาง เมืองแถบตะวนัตกของแม่น ้ าสาละวิน ไม่มีเจา้ปกครอง 
ทา้วเลก ทา้วขาง ขา้วขางหอบ เรียกลูกหลานมาประชุมกนั แล้วพากนัไปขอผูท่ี้เป็น
เช้ือสายของขุนลู ขุนไล ท่ีเมืองฮีเมืองฮ า ริมฝ่ังโขงมาเป็นเจา้ ไดเ้จา้ไทขานและลูกอีก
หา้คนไปครองเวยีงแสนแส และลูกหลาน 8 หนา้ฟ้าเมืองไทแบ่งการปกครองดงัน้ี 

1. ขนุทา้เอาขวา เป็นเจา้เมืองนาย เชียงค า เชียงของและหมอกใหม่ 
2. ขนุทา้วแจนค าเป็นเจา้เมืองหนอง ยองหว้ย หนองบอน เมืองปาย 
3. ขนุทา้วงาลุม เป็นเจา้มเองวนั เมืองนา เมืองขอน เจฝ้าง เมืองเครือ 
4. ขนุปาววัเถ่ือน เป็นเจา้มเองติง ก๋ึงมา้ เมืองสิง 
5. ทา้วขนุลูลือ เป็นเจา้มเองฮืม เมืองยาง เมืองขาตายา 
6. ขนุค าปองฟ้า เป็นเจา้เวยีงกะเล เวยีงเสือ 
7. ขนุปากเสือหลวง เป็นเจา้เมืองกุ๊ด เมืองหลวง สุมสาย 
8. ขนุสิงปุงพา เป็นเจา้เมือง ขึงกวายหล า 
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ขุนปากเสือหลวง อยูเ่มืองสุมสายมาเป็นเวลา 3 ปี เกิดความไม่พอใจชาวเมือง จึงยา้ย
ไปตั้งรกรากเป็นเจา้เมืองแจด้ เมืองปอน จุดเร่ิมแก่งราชวงคเ์สือมาถึงปี พ.ศ. 1650 เป็น
รัชสมยัของเจา้เสือข่านฟ้า ครองเมือง ขยายอาณาเขตอาณาจกัรมาวไปจนถึงยูนนาน 
ถือเป็นยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอาณาจกัรมาวและประวติัศาสตร์ไทใหญ่   ในขณะท่ีเจา้
สามหลวงฟ้า (เจ้าเสือก่าฟ้า) ซ่ึงเป็นน้องชาย ได้รับแต่งตั้ งให้เป้นแม่ทัพออกศึก 
สามารถตีเอาเมืองไวไ้ดห้ลายเมือง คือ กะฉ่ิน ค าต่ี เมืองกลางเจา้เครือ แสนหวี เมือง
นาย ก๋ึงม้า กัมพูชา ล้านช้าง เชียงใหม่ เชียงแสน อยุธยา จนถึงอัสสัมของอินเดีย  
สอดคลอ้งกบัตามต านานอาหมกล่าววา่ไทอาหมพวกเขาเดินทางไปพร้อมกบัเสือก่าฟ้า  
อนัเป็นเครือเดียวกบัเสือข่านฟ้าท่ีปกครองเมืองหมอกขาวมาวหลวง 

อาณาจักรมาวถือว่าเก่าแก่ร่วมสมัยเดียวกับยุคอาณาจักรพุกามของพม่าโบราณ 
ผูป้กครองเมืองมาว คือ ราชวงศ์เสือ ในยุคอาณาจกัรไตมาวนั้น พวกเจา้ฟ้าไตเป็น
ผูดู้แลและจดัการปกครองเป็นแบบสหพนัธ์นครรัฐ ประกอบดว้ยรัฐท่ีมีเจา้ฟ้าปกครอง
แต่ละรัฐรวม 9 รัฐ คือ 

1. นครรัฐเมืองก๋อง มีเมืองข้ึนในปกครอง 99 เมือง 
2. นครรัฐเมืองยาว มีเมืองข้ึน 37 เมือง 
3. นครรัฐเมืองสองสบ มีเมืองข้ึน 27 เมือง 
4. นครรัฐเมืองมีด มีเมืองข้ึน 49 เมือง 
5. นครรัฐเมืองนาย มีเมืองข้ึน 37 เมือง 
6. นครรัฐแสนหว ีมีเมืองข้ึน 49 เมือง 
7. นครรัฐเมืองบองห่วย มีเมืองข้ึน 39 เมือง 
8. นครรัฐเมืองสีป้อ มีเมืองข้ึน 27 เมือง 
9. นครรัฐเมืองมาว มีเจา้ฟ้าปกครองเมืองใหญ่ 8 เมือง รวมทั้งมาวดว้ย 

ในช่วงศตวรรษท่ี 13 อาณาจกัรมาวหลวงมีอ านาจเขม้แข็งสามารถผนวกเอาดินแดน
อ่ืนๆ มาไวใ้นครอบครองจ านวนมาก เช่น เชียงตุง (สถาปนาข้ึนเม่ือปี พ.ศ.1772), สี
ป้อ (1111 ปีก่อน พ.ศ.), เมืองนาย (1062 ปีก่อน พ.ศ.), เมืองยองห้วย (พ.ศ. 1343), 
แสนหวี (พ.ศ. 1323), เมืองมิต (พ.ศ. 1781), เมืองของหรือโมกอง (พ.ศ. 1758) และ
เมืองอาหมหรืออสัสัม (พ.ศ. 1811)  (คนเครือไท: ออนไลน์)   นบัไดว้า่อาณาจกัรมาว
เป็นยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของไทใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งใหญ่ บริเวณตะวนัตกเฉียงใต้
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ของมณฑลยูนนาน รวมตอนเหนือของพม่าท่ีเป็นรัฐกะฉ่ิน รัฐฉาน และรัฐสกายใน
ปัจจุบนัสมาพนัธรัฐมาวหลวง สลายไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจาก ถูกจีนและ
พม่ารุกราน  

ต านานเมืองแสนหวี เมืองแสนหวีตั้งภายหลงัอาณาจกัรมาวหลายร้อยปี ต านานของ
เมืองแสนหวีเล่าวา่ มีสองปู่ ยา่ ผวัเมีย ปลูกสวนกลว้ยอยูบ่า้นเจต้อ้ง เมืองเมา ช่ือเมือง
แสนหวีมาจากการท่ีสองปู่ ยา่ปลูกกลว้ยไดถึ้งแสนหวี   ทั้งสองมีลูกชายช่ือ “ขุนอา้ย” 
ขุนอา้ยชอบร้องเพลงและมีเสียงไพเราะ วนัหน่ึงมีนางนาคนาม ปัพพวตี ข้ึนมาเท่ียว
เมืองคน ไดย้ินเสียงของขุนอา้ยร้องเพลงริมน ้ าก็เกิดความพึงพอใจ แปลงกลายเป็น
ปลาทองมาว่ายเวียนอยู่ใกล้ๆ ต่อมารักใคร่ชอบพอกันจึงได้ตกลงอยู่กินเป็นสามี
ภรรยา นางนาคไดช้วนขุนอา้ยลงไปเมืองนาคา ขุนอา้ยก็ตกลงแต่โดยดี ในช่วงปอย
เล่นน ้ านาค ทุก 3-4 เดือน นางนาคไดไ้ปเล่นน ้ าและกลายร่างเป็นนาคา เล่นน ้ า ลงเล่น
ในหนองเอาหางฟาดน ้ าราวกบัฟ้าจะแตก เมืองทั้งเมืองมิดมิด ขุนอา้ยแปลกใจข้ึนไปดู
เห็นพญางูใหญ่เล่นน ้ าก็ตกใจกลวั ตกค ่าจึงบอกกบันางนาคว่าจะขอกลบับ้านเมือง 
เน่ืองจากจากพ่อแม่มานาน นางนาคเล่าความให้พระบิดามีรับสั่งว่าให้น าขุนอ้าย
กลับไปคืนยงัเมืองมนุษย ์นางนาคมาส่งขุนอ้ายท่ีริมน ้ า แล้วบอกแก่ขุนอ้ายว่านาง
ตั้งครรภ์แก่มากแล้ว นางจะมาวางไข่ไวท่ี้ริมน ้ า และเน่ืองจากเป็นลูกท่ีเกิดจากนาค
และมนุษย ์นางจึงขอใหข้นุอา้ยมาดูแลไข่ท่ีริมน ้าดว้ย  ในขณะท่ีดูแลไข่ขุนอ้ายเกรง
วา่ไข่จะมีอนัตราย จึงไดน้ าใบตองทึง (ใบพลวง) มาปกคลุมไข่ไว ้ต่อมาไข่แตกเป็น
คนจึงได้ช่ือว่า “ขุนทึงค า” พอขุนทึงค าอายุได้ 15 ปี อธิษฐานให้ได้กลบัไปยงัเมือง
นาคา พญานาคได้มอบเพชรให้ลูกหน่ึง หวายวิเศษ 1 เล่ม และหากมีเร่ืองเดือดเน้ือ
ร้อนใจใหเ้อาหวายฟาดน ้า สามทีเสียงจะดงัไปถึงเมืองนาคา  

เวลานั้น เจา้วอ่งเตห้อแสงแห่งเมืองมิถิลา มีลูกสาวหน่ึงคนช่ือนาง ปัพพวดี มีรูปงาม 
เป็นท่ีหมายปองของขุนทั้งหลายเมือง แต่ว่องแตห้อแสงไม่รู้จะยกลูกสาวให้กบัใคร 
จึงได้ออกอุบายน านาง ปัพพวดี ไปไวย้งัปราสาทกลางหนองน ้ า ในหอปราสาทมี
กลองหลวงอยูห่น่ึงอนั วอ่งเตห้อแสงประกาศวา่ถา้ใครสามารถขา้มไปยงักลางหนอง
น ้ าโดยไม่ใช้เรือและตีกลองให้ได้ยินทัว่กัน จะยกลูกสาวให้ ขุนทึงค าได้ยินจึงเอา
หวายฟาดน ้ าสามที และไดเ้ล่าความให้แก่มารดานางนาคทราบ นางนาคจึงทอดตวัให้
ขุนทึงค าเดินขา้มไปยงัปราสาท  ขุนทึงค าจึงไดส้มรสกบันางบพัพวดี เจา้วอ่งเตม้อบ 
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ชา้ง มา้ บริวารมาส่งให้ถึงเมืองเมา และตั้งเวียงตึงขอข้ึน ในปีศกัราชท่ี 125 ของพม่า
รัฐแสนหวีน้ี มีช่ือเรียกเต็มยศอย่างเป็นทางการวา่ เมิงสิริวิลาตะมหากมัโปจาเสนกน่ี 
กอสัมปี หรือ สิริวิลาศมหากมัโภชาสังฆี โกสามพี หรือจะเรียกสั่นๆว่า โกสัมพี หรือ 
กอสัมปี ต านานแสนหวีมีความเช่ือมโยงกบัต านานเมืองมาวว่าเจา้ขุนตึงค า มีลูกช่ือ 
ขุนลู ขุนไล  เม่ือเจา้ขุนตึงค าปกครองไม่เป็นท่ีพอใจของชาวเมืองนั้น จึงถูกเถา้เมือง 
ทา้วเลก เถา้เมืองทา้วขาง เถา้เมืองทา้วขางหอบ และทา้วขางฮองฆ่าตาย เจา้ขุนลูจึงข้ึน
ครองราชย์สืบต่อมา เจ้าขุนลูครองเมืองอยู่ 80 ปี ก็ ส้ินพระชนม์ ต่อมาเจ้าขุนไล 
บุตรชายขนุลู ครองเมือง จนถึงศกัราชท่ี 313 เป็นอนัส้ินสุดของราชวงศตึ์งขอ 

ในเร่ืองของขุนลู ขุนไล ตามต านานแสนหวี (สมพงศ์ อ้างแล้ว) พบว่ามีความ
คลาดเคล่ือนกนัเล็กน้อย ว่าขุนลู เขา้มาปกครองตามค าเชิญของเจา้เมืองทั้งส่ีจริง แต่
ไม่ได้เป็นลุกของขุนตึงค า ณ ขณะนั้ นเมืองแสนหวีเร่ิมต้นด้วยการไม่มีผู ้ครอง
อาณาจกัร ประกอบกบัเมืองฮี เมืองฮ า มีการขยายอาณาเขตกวา้งไกล และขนาดเมืองท่ี
ขยายอาณาเขตใหญ่เกินท่ีเถา้เมืองทั้ง 4 จะรับผิดชอบ จึงไดไ้ปเชิญลูกหลานของขุนลู 
ขนุไล มาเป็นเจา้ฟ้าแห่งอาณาจกัรแสนหว ี อาณาจกัรแสนหวีต่อมาภายหลงัไดเ้สีย
ดินแดนและลดขนาดอาณาจกัรลงเร่ือยๆ ปัจจุบนัน้ีไดแ้บ่งแยกออกเป็น 2 รัฐใหญ่ คือ 
รัฐเมิงไย๋ (แสนหวใีต)้ และรัฐแสนหวีเหนือ ทั้งสองรัฐน้ี ปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัรัฐฉานของ
พม่า 

จากต านานการก าเนิดอาณาจกัรไทใหญ่ผูว้จิยัพบวา่ ส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากต านาน คือ 

ประการที่หน่ึง โครงสร้างต านานของไทใหญ่นั้น จะผูกติดกบัความรุ่งเรืองของอาณาจกัร 
และการก าเนิดของวีรบุรุษ หรือเจา้ผูค้รองนคร ท่ีมีชาติก าเนิดผิดจากมนุษยธ์รรม ในกรณี
ของอาณาจกัรมาวท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประทานมา และไทใหญ่เช่ือว่าตนเองเป็นลูกหลานของ
ขุนลู ขุนไล บรรพบุรุษท่ีก่อก าเนิดมาจากฟ้า จากต านานเมืองมาวในยุคหลังเร่ิมมีการจดั
ระเบียบโครงสร้างทางการปกครอง เป็นแบบสหพนัธรัฐ 9 เมือง ถือเป็นยคุแรกในการจดัการ
ปกครองตามล าดบัชนชั้น 

ประการที่สอง ข้อสังเกตของต านานไต คือ เป็นการเล่าเร่ืองต านานท่ีมีการเร่ิมต้นด้วย
เร่ืองราวอภินิหาร ของการก าเนิดชาติพนัธ์ุ ทั้ งขุนลูขุนไล ท่ีมาจากฟ้าและขุนตึงค าท่ีเป็น
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ลูกคร่ึงระหว่างคนกบันาค ต านานมีเวลาของยุคสมยัก ากบั ก่อนจะโยงเร่ืองเขา้มาถึงคนไท
ใหญ่ในปัจจุบนั เป็นการหาเหตุผลเพื่อเช่ือมโยงการด ารงอยูข่องชาติพนัธ์ุ 
 
3.2.3 การปกครองระบอบเจ้าฟ้าและระบบการปกครองบ้านเมืองของไทใหญ่ 

จากต านานการเกิดอาณาจกัรไตในสมยัอดีตไทใหญ่มีการปกครองด้วยเจา้ฟ้า ซ่ึงมี
อ านาจสูงสุดในการปกครอง ในส่วนยอ่ยเล็กท่ีสุดคือ การปกครองระดบัหมู่บา้น การ
ตั้งถ่ินฐานหรือการสร้าง “บา้น และ “เมือง” ของคนไทนั้น การรวมตวัของหมู่บา้นท่ี
เกิดเมืองมกักลายเป็นชุมชนท่ีเป็นศูนยก์ลางการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม หรือเป็นศูนยก์ลางของรัฐเล็กๆ ท่ีมีเจา้ฟ้าปกครอง เป็นตระกูลไป ซ่ึงแต่ละ
เมืองเหล่าน้ีมกัรบกนัเอง หรือบางคร้ังรวมตวักนัเป็นคร้ังคราวเพื่อต่อสู้ขา้ศึกศตัรู  

ค าว่า “เจา้” มีความหมายว่าผูเ้ป็นเจา้ของ เจ้าของแผ่นดิน เจ้านา เจ้ากาด ท่ีมีความ
ยิง่ใหญ่มีอ านาจบารมี มีความสูงศกัด์ิ และในความหมายของความเป็นนายเป็นขา้ จาก
หลกัฐานประวติัศาสตร์ท่ีเป็นต านาน พงศาวดารและนิทานพื้นบา้นไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงระบบการเมืองของไทใหญ่ว่าได้พฒันามาจากระบบบ้านเมืองแบบดั้ งเดิมท่ีมี
ผูป้กครองอพยพโยกยา้ยมาจากท่ีอ่ืนและมามีอ านาจเหนืออาณาบริเวณใหม่ และเกิด
จากการแต่งตั้งของ “วอ้งเตห้อแสง” หรือหากดูตามต านานก็ถือวา่เป็น “ไข่ฟ้า” “โอรส
แห่งสวรรค”์ ท่ีแถนค าหรือแลงตอนไดป้ระทานมาให้ปกครองเหนือมนุษยห์รือชาว
ไทใหญ่ในเมืองฮีเมืองฮ า มาพร้อมกบักลุ่มเสนาอ ามาตยแ์ละปราชญ์โหราจารยต่์างๆ 
ท่ีจ  ามาสั่งสอนให้ชาวไทใหญ่ให้ด าเนินชีวิต พฤติกรรม และการท ามาหากิน 
นอกจากน้ียงัมีค าเรียกเพื่อแสดงความจงรักภกัดีดว้ยค าอ่ืนๆ อีก เช่น “เจา้ฟ้าหลวง” 
“เจา้หลวง” “เจา้ฟ้าครองเมือง” ไทใหญ่มี 2 ราชวงศ์ท่ีใหญ่ๆ คือ 1) ราชวงศ์เสือแห่ง
อาณาจกัรเมืองมาวหลวง และ 2) ราชวงศค์  าแห่งอาณาจกัรแสนหวี เจา้ฟ้ามีท่ีประทบัท่ี
เรียกวา่ “หอค า” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในเวยีง เม่ือมีการเจา้ฟ้าใหม่ก็มกัมีการสร้างเวยีงข้ึนใหม่ 
โดยส่วนใหญ่มกันิยมสร้างท่ีริมแม่น ้ า ดา้นหลงัเวียงมกัเป็นเนินเขาเพื่อใหเ้ป็นปราการ
ตามธรรมชาติ  (เอกสารสนบัสนุนโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์วฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ
ลา้นนา โครงการพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมและชาติพนัธ์ุลา้นนา , 2551: 35) 

การสืบทอดราชประเพณีของไทใหญ่ คือ ประเพณีการแต่งงานของเจา้ฟ้าไทใหญ่ท่ี
เอกอคัรราชมเหสีตอ้งเป็นธิดาของเจา้ฟ้าไทใหญ่ดว้ยกนัเท่านั้น เจา้ฟ้าหลวงท่ีมีอ านาจ
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เหนือเจา้ฟ้าทั้งหลาย มกัจะไดรั้บบรรณาธิการเป็นธิดาของเจา้เมืองต่างๆ มาเป็นชายา
รองหลายองค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางการเมือง การเลือกอคัรราช
มเหสีจึงตอ้งค านึงประเด็นทางการเมืองในเร่ืองของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อ านาจ เพื่อเป็นพนัธมิตรทางการเมืองท่ีจะให้ความช่วยเหลือกนัในอนาคต เอกอคัร
ราชมเหสีจะมีบทบาทในการช่วยการปกครองบา้นเมือง โดยมีอ านาจรองจากเจา้ฟ้า
เท่านั้ น เอกอัครราชมเหสีจะมีต าแหน่งเป็น “นางจุ้ม” หรือ นางตือ (ถือ) จุ้ม” ซ่ึง
หมายถึงผูรั้กษาตราแผน่ดิน การประทบัตราแผน่ดินทั้งหลาย จะตอ้งผา่นนางจุม้ก่อน
เสมอ การสืบทอดอ านาจจะถ่ายโอนอ านาจไปใหแ้ก่โอรสท่ีเกิดจากเอกอคัรราชมเหสี 
ในกรณีท่ีเอกอคัรราชมเหสีไม่มีโอรส ก็จะสืบทอดอ านาจไปยงัโอรสของมเหสีองค์
รองอ่ืนๆ แต่โอรสท่ีเกิดจากหญิงสาวสามญัชนนั้น จะไม่มีโอกาสข้ึนครองอ านาจ ใน
กรณีท่ีเจา้ฟ้าสวรรคตลงในขณะท่ีโอรสยงัเยาวว์ยัท่ีจะครองอ านาจ นางจุม้จะกลายเป็น
ผูมี้บทบาทท าหน้าท่ีผูส้ าเร็จราชการแทน โอรสของเจา้ฟ้าท่ีเกิดจาก “นางจุม้” หรือ
พระชายาองคอ่ื์นๆ จะมีต าแหน่งเป็น “ขุน” หากมีธิดาก็จะมีต าแหน่งเป็น “นาง” หรือ
มีค าเรียกยกยอ่งอีกค าหน่ึงคือ “นางแสง”  

ตามราชประเพณี โอรสเจา้ฟ้าองค์โตจะมีสิทธิครองราชยต่์อจากพระบิดา ซ่ึงองค์รัช
ทายาท หรือ “มงัซา” จะข้ึนครองราชยไ์ดน้ั้นตอ้งรอพระบิดามอบราชสมบติัให้หรือ
พระบิดาสวรรคต เม่ือข้ึนครองราชย ์เจา้ฟ้าจะแต่งตั้งพระอนุชาองคแ์รกข้ึนเป็น “แกม
เมือง” หรือผูดู้แลรักษาจุม้หรือตราแผ่นดินตามธรรมเนียม ต าแหน่ง “แกมเมือง” น้ี
ไม่ใช่ต าแหน่งรัชทายาท จึงไม่มีสิทธิสืบแผ่นดิน ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีหน้าแต่ไม่มี
อ านาจ จึงท าใหบ้างคร้ังมีการก่อกบฏยดึอ านาจจากแกมเมือง   

ส าหรับบทบาทของเช้ือพระวงศ์นั้น เช้ือพระวงศเ์หล่าน้ีส่วนใหญ่เรียกว่า “ฟ้าหลวง” 
ฟ้าหลวงแต่ละองค์จะมีต าแหน่งและหน้าท่ีต่างกนัไปตามการมอบหมาย ได้แก่ การ
พิพากษาตัดสินคดี การศึกสงคราม การดูแลความสงบ การเก็บส่วยภาษี  การ
บริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงพบวา่การบริหารงานนั้นไม่มีการแบ่งส่วนงานเป็นระบบ
กรมกองท่ีชดัเจน แต่จะเป็นลกัษณะการมอบหมายงานใหแ้ก่เจา้ฟ้าเป็นรายองคเ์ท่านั้น 
ส่วนเช้ือพระวงศ์องค์อ่ืนๆ นั้นจะได้รับต าแหน่งลดหลัน่กนัตามความสามารถและ
ความอาวโุส ตามธรรมเนียมของเจา้หา้ไทใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดงัน้ี 
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ชั้น “เมือง” ได้แก่อ ามาตยอ์าวุโสท่ีมีความสามารถสูงท่ีได้รับความไวใ้จจากเจา้ฟ้า 
ต าแหน่งอ ามาตยไ์ด้แก่ ต าแหน่ง พรองเมือง แกมเมือง เฒ่าเมือง ทา้วขามเมือง ล่าม
เมือง เป็นตน้ 

ชั้น “จุม้” ได้แก่ต าแหน่งรองลงมา ท่ีมีวยัต ่ากว่า 40 ปี ได้รับมอบหมายงานส าคัญ
รองลงมา หากท างานดีจนไดรั้บความไวว้างใจ ก็จะไดเ้ล่ือนขั้นเป็นชั้น “เมือง” ต่อไป 

ชั้น “หยิน่” เป็นต าแหน่งต ่าสุดของเช้ือพระวงศ ์ส่วนใหญ่เป็นการท างานประสานงาน
ระดบัล่างทัว่ไปเพื่อใหมี้ประสบการณ์ในการรอรับการเล่ือนขั้นต่อไป  

ในส่วนของระบอบการปกครองแบบเจา้ฟ้าน้ี มีส่วนค ้าจุนสถานะของราชวงศแ์ละการ
รักษาอาณาจกัร นอกเหนือจากการส่งลูกหลานไปปกครองเมืองต่างๆแลว้ การใหบุ้ตร
ธิดา อภิเษกข้ามอาณาจกัรก็เป็นส่วนหน่ึงเพื่อรักษาความมัน่คงของอาณาจกัร และ
จดัการดินแดนในรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ในฐานะบา้นพี่เมืองน้อง หรือการ
แสดงความนอบน้อม ไม่แข็งกระด้างต่ออาณาจกัรท่ีใหญ่กว่า เช่นเม่ือคร้ังท่ีพระ
เจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์ ไทใหญ่ก็มีการปกครองท่ีเป็นปึกแผ่น ไม่ได้ข้ึนกับ
อาณาจกัรพุกาม แต่พระเจา้อโนรธาไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรไทใหญ่ เม่ือ
พระองค์มีประสงค์ท่ีจะเดินทางไปอัญเชิญพระเข้ียวแก้ว ท่ีเมืองต้าหล่ี ต้องเดิน
ทางผ่านอาณาจกัรมาวและไดแ้วะพกั ขุนท่าวยาลู เจา้ฟ้าเมืองมาว ณ ขณะนั้นไดย้ก
พระธิดา คือ เจา้นางหม่านเหล่ให้แต่งเป็นพระสนมของพระเจา้อโนรธา ในปี พ.ศ. 
1599 เช่นเดียวกนัไทใหญ่ในแต่ละยุคมีกบัการผูกสัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรลา้นนา 
อาณาจกัรพม่า จีน ในยคุสมยัต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดสงคราม  

การบริหารงานส่วนกลาง  

การท างานในหอเจ้าฟ้านั้ น การบริหารงานในหอค าอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าฟ้า
โดยตรงทุกประการ โดยเจ้าฟ้าจะมอบหมายให้เสนาอ ามาตย์ไปด าเนินการแทน
พระองค์ มีลกัษณะเป็นการเข้าเวรซ่ึงมีการผลดัเปล่ียนทุก 10-15 วนั ภายในหอค า
แบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ ส่วนท างาน ส่วนตดัสินคดีและคุกขงันกัโทษ ส่วนดูแลความ
ปลอดภยัและความสะอาดหอค า ส่วนการเงินและการคลงั ส่วนท าอาหาร เป็นตน้ งาน
ในหอค า เช่น งานปัดกวาด ดูแลเร่ืองอาหารการกิน การรักษาความปลอดภยั การเล้ียง
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ช้าง มา้ การตดัฟืน การตม้น ้ า ตกัน ้ า ฯลฯ จะมีหมู่บา้นท่ีอยู่รอบตวัเมืองหลวงหลาย
หมู่บา้นท าหนา้ท่ีผลดัเปล่ียนเวรกนัมาท างาน เป็นหมู่บา้นตม้น ้ า หมู่บา้นเล้ียงช้างตดั
หญา้ช้าง และหมู่บา้นทหารท่ีท าหน้าท่ีเป็นทหารดูแลความสงบ หากมีงานใหญ่ๆ ท่ี
ต้องใช้ก าลังคนจ านวนมาก เช่น การสร้างหอค า การซ่อมแซมถนน จะมีการ
มอบหมายหัวเมืองต่างๆ ให้รับผิดชอบงานต่างกนัตามการก าหนด เช่น การหาเสา
เรือน ฝาบา้น ซ่ึงเป็นงานเฉพาะกิจหรือเป็นบรรณาการท่ีตอ้งส่งใหต้รงตามเวลา  

อยา่งไรก็ตาม จากการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนเสนาอ ามาตยเ์ขา้ท าหน้าท่ี ทุก 10 -15 วนั
นั้น จะเห็นวา่เจา้ฟ้า ก็ไม่ไดใ้ห้อ านาจแก่เสนาอ ามาตยค์นใดคนหน่ึงโดยตรง ทั้งน้ีการ
ตดัสินใจในกิจการบา้นเมืองก็ข้ึนกบัเจา้ฟ้าเพียงผูเ้ดียว ดงันั้นการปกครองระบอบเจา้
ฟ้าของไทใหญ่ เป็นการรวบอ านาจเบด็เสร็จมาท่ีเจา้ฟ้าพระองคเ์ดียว  

ส่ิงตอบแทนส าหรับต าแหน่งขุนนางเสนาอ ามาตยน์ั้น เสนาอ ามาตยไ์ม่มีเงินเดือน แต่
เจา้ฟ้าจะมอบเมือง หมู่บา้นหรือท่ีนาใหดู้แล ส่วนส่ิงตอบแทนส าหรับขา้ราชการต่างๆ 
คือ การไดรั้บการจดัสรรท่ีนาตามหน้าท่ีต าแหน่งความรับผิดชอบ ในต าแหน่งระดบั
เล็กหรือต ่ามาก อาจไม่ไดรั้บการจดัสรรท่ีนา แต่จะไดรั้บขา้วเปลือกเป็นรายเดือนหรือ
รายปี  ขา้ราชการใหญ่น้อยได้รับอนุญาตให้เกณฑ์แรงงานและเก็บส่วยได้ การเป็น
ขา้ราชการเป็นท่ีนบัหนา้ถือตา ดงันั้น เวลาท่ีออกเดินทาง จะมีชา้งมา้คนใชติ้ดตามเป็น
สาย หากมีขา้ราชการต าแหน่งใหญ่กวา่เดินทางมา ผูท่ี้มีฐานะต ่ากวา่ตอ้งหลีกทางให้ผู ้
ท่ีมีฐานะสูงกวา่ไปก่อน และผูท่ี้มีฐานะต ่ากวา่จะตอ้งโคง้และคุกเข่าให้ผูท่ี้มีฐานะสูง
กวา่ ขณะท่ีพูดดว้ยก็จะตอ้งโคง้ตวัรับฟัง เม่ือจะเขา้เฝ้า จะตอ้งคลานเขา้ไปโคง้ค านบั
หน่ึงทุกสองกา้ว 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต าแหน่งผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นชาวไทใหญ่เรียก
โดยรวมวา่ “ขนุกวานพรองเมือง” หรือ “ขนุกวานปู่ ส่ึงเมือง” หรือ ปู่ ส่ึงขนุกวานพรอง
เมือง” พรองเมืองคือต าแหน่งของฟ้าหลวงระดบัอาวุโส ส่วนค าวา่ปู่ ส่ึง และขุนกวาน 
หมายถึงผูป้กครองทอ้งถ่ินท่ีควบคุมดูแลหมู่บา้นจ านวน 10,000 หลงัคาเรือน ต าแหน่ง
ในระดบัรองลงมือ คือ เหง กินเมือง กั้ ง และแก่ทั้งหลาย ปู่ เหงหมายถึงหัวหน้าพนั
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บา้น คือ ปกครองหลายหมู่บา้นท่ีรวมกนัแลว้มีประมาณ 1,000 หลงัคาเรือน ปู่ กั้งเป็น
ต าแหน่งหวัหนา้ 100 บา้น และปู่ แก่คือ ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น  

ปู่ ส่ึง ปู่ เหง ปู่ กั้ง และปู่ แก่ จะมีต าแหน่งหัวหน้าระดบัรองลงมา ปู่ ส่ึงจะฟ้าหลวงคอย
ดูแลเรียกวา่ “เจา้ล่าม” หรือ “พ่อล่าม” ปู่ เหงจะมีผูช่้วยท่ีเรียกวา่ “เหงอ่อน” ปู่ กั้งนั้นถา้
เป็นกั้งใหญ่มากก็จะแบ่งเป็นหัวกั้งหางกั้ง มีผูช่้วยเรียกวา่ “ปู่ อ่อน” และปู่ แป่มีผูช่้วย
เรียกวา่ “ปู่ กาบ” และเจเลบา้นท่ีท าหนา้ท่ีจดบนัทึกบญัชีเพื่อรายงานราชการระดบับา้น
แก่เจา้ฟ้า 

ขั้นตอนการบังคับบัญชาคือ เจ้าฟ้าจะมีพระบรมราชโองการผ่านฝ่ายเจเลหรือ
เลขานุการท่ีเป็นฝ่ายอาลกัษณ์เขียนหนงัสือ จากนั้นให้นางจุม้ประทบัตราแผน่ดินแลว้
ส่งผา่นไปทางเจา้ล่าม เจา้ล่ามจะมอบหมายไปยงัปู่ ส่ึง ปู่ ส่ึงมอบหมายให้ปู่ เหง ปู่ เหง
ส่งต่อลงไปยงัปู่ แก่ ปู่ แก่จะมีผูช่้วยท่ีเรียกว่าปู่ พรองหรือปู่ มองท่ีมีหน้าท่ีไปป่าว
ประกาศใหช้าวบา้นไดรั้บรู้พระบรมราชโองการ  

การเก็บภาษี ปู่ แก่จะมีเจเลบา้นท าหนา้ท่ีจดบญัชีรายการต่างๆ ท่ีแต่ละบา้นจะตอ้งเสีย
ส่วยภาษี ก็จะส่งต่อไปตามล าดบัขั้นจากล่างข้ึนบน ในการเก็บภาษีนั้นจะมีการชัก
หมาย คือ การหกัเก็บส่วนไวก้บัปู่ เหง ปู่ ส่ึง และเจา้ล่าม และเจา้หนา้ท่ีของหอค า  โดย
เจ้าฟ้าจะมอบท่ีนาและยกเวน้การเก็บส่วยภาษีท่ีนาให้กบัต าแหน่งขุนนางท้องถ่ิน
เหล่าน้ี (สมพงศ ์วทิยศกัด์ิพนัธ์ุ, 2544: 246-248) 

จากโครงสร้างการปกครองของไทใหญ่เป็นการปกครองตามล าดบัจากบนสู่ล่าง จาก
เจา้ฟ้า (สูงสุด) ส่วนกลาง และส่วนทอ้งถ่ิน แต่อ านาจสูงสุดในการตดัสินใจต่างๆเป็น
ของเจ้าฟ้าแต่เพียงผูเ้ดียว ในยุคเจ้าฟ้ากล่าวได้ว่าไทใหญ่ เป็นรัฐรวมศูนย์อ านาจ 
(Centralization) ขอ้ดีของการปกครองแบบรัฐรวมศูนยอ์  านาจคือ ถา้มีเจา้ฟ้าท่ีเขม้แข็ง 
มีพระปรีชาสามารถ บา้นเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัหากเจา้ฟ้าผู ้
ครองเมืองอ่อนแอ โอกาสท่ีบา้นเมืองจะเส่ือมถอยและล่มสลายก็มีอยูม่าก 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมก้ารปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจท่ีเจา้ฟ้า ความยิ่งใหญ่ของเจา้ฟ้า
ก็ไม่เท่ากนัเสียทุกพระองค ์เพราะขนาดของอาณาจกัรก็มีส่วนส าคญัในการให้เกียรติ
นับถือเจ้าฟ้าในแต่ละยุคสมัย หากเจ้าฟ้าพระองค์ใดมีพระปรีชาสามารถในการ
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รวบรวมอาณาจกัรให้เป็นปึกแผ่น และแผ่ขยายอาณาจกัรได้กวา้งใหญ่ไพศาล จึง
ไดรั้บการนบัถือเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ระบอบการปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจเอ้ือต่อ
การเกิดสังคมท่ีนบัถือ “วีรบุรุษ” เป็นอยา่งมาก ในประวติัศาสตร์ไทใหญ่เจา้ฟ้าท่ีเป็น 
“วรีบุรุษ” ท่ีมีช่ือเสียงมากทีสุดคือ “เจา้เสือข่านฟ้า” แห่งราชวงคม์าว  

โครงสร้างการปกครองระบอบเจา้ฟ้า ยงัคงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการสร้างต านาน
การก าเนิดของอาณาจกัร ดงัท่ีกล่าวไปแล้วนั้นว่า ฟ้า เป็นส่ิงสูงสุดในการประทาน 
“เจ้าฟ้า” มาปกครองดินแดน ดังนั้ นประวติัศาสตร์ของไทใหญ่จะต้องมีเร่ืองของ 
“วีรบุรุษ” ท่ีเป็นทั้งนกัรบและนกัปกครองท่ีเก่งกาจ มีต านานเล่าขานการเกิดท่ีผิดแผก
จากมนุษยท์ัว่ไป และเป็นตน้แบบของนักปกครองในยุคต่อมา ทั้งน้ีโครงสร้างการ
ปกครองและการสร้างประวติัศาสตร์ท่ีเล่าผา่น วีรบุรุษแห่งชาติ นั้น ไม่พบเพียงเฉพาะ
ไทใหญ่เท่านั้น ทั้ งไทย และพม่า ก็ใช้หลกัการน้ีเช่นกนั เรียกว่ามีจุดร่วมในการใช้
โครงสร้างการสร้างประวติัศาสตร์แบบราชาชาตินิ ยม (Royal- national history) 
นัน่เอง 

   

 
 

ภาพท่ี 3.3 รูปสมเด็จพระนเรศวรฯและเจา้ฟ้าเมืองต่างๆ ในหอประวติัศาสตร์วดัฟ้าเวยีงอินทร์  
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง
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3.3 ความสัมพนัธ์ของไทใหญ่กบัอาณาจักรล้านนาและพม่า 

ผูว้ิจยัให้น ้ าหนักความส าคญัของการกล่าวถึงประเด็นความสัมพนัธ์ของไทใหญ่และล้านนานั้น 
เพราะพื้นท่ีศึกษาเขตอ าเภอเวยีงแหงอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นอ าเภอท่ีมีอาณาเขต
ติดติดต่อกบัประเทศพม่า และเป็นเขตพื้นท่ีชายแดน ดงันั้นจึงมีส่วนท่ีได้รับอิทธิพลจากพม่าอนั
หมายรวมไปถึงชาติพนัธ์ุในพม่าและลา้นนาร่วมดว้ย โดยผูว้ิจยัแบ่งช่วงความสัมพนัธ์ออกเป็น 3 
ช่วง คือ ก่อนอาณานิคม ช่วงอาณานิคมและช่วงหลงัอาณานิคม ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้ความสัมพนัธ์
ของไทใหญ่ ลา้นนาและพม่าในยุคของพระเจา้บุเรงนอง หรือยุคองัวะ เน่ืองจากประการท่ีหน่ึงเป็น
ยุคท่ีตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนเรศวรฯ อีกทั้งพระองค์ยงัทรงเป็นองค์ประกนัและในฐานะ
บุตรบุญธรรมของพระเจา้บุเรงนอง ประการท่ีสองเป็นยุคท่ีไทใหญ่เร่ิมถูกพม่ารุกรานและไดรั้บ
อิทธิพลการนบัถือพุทธศาสนาจากราชส านกัองัวะโดยตรงซ่ึงส่งผลต่อโครงสร้างความเช่ือและวิถี
ชีวติของคนไทใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั 
 

3.3.1 ช่วงก่อนอาณานิคม 

ความสัมพนัธ์กบัพม่า 

ในช่วงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่า พม่าไดแ้บ่งการปกครองรัฐไทใหญ่ออกเป็น 4 
ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า “หวุ่น” มีเจา้ฟ้าปกครอง คือ เมืองนาย เมืองยองห้วย เมือง
สีป๊อ และเมืองแสนหวี ส่วนเมืองอ่ืนๆ ก็เป็นเมืองบริวารทั้ง 4 มีเจา้ฟ้าอ่อนหรือเมียว
ซาปกครอง ในช่วงสมยัพระเจา้บุเรงนองไดเ้ขา้ยึดครองรัฐฉาน  พระเจา้บุเรงนองได้
เกณฑ์ทหารไทใหญ่ตามหวัเมืองต่างๆ เขา้โจมตีเมืองเชียงใหม่และอยุธยา  เมืองท่ีถูก
เรียกระดมพลในขณะนั้นไดแ้ก่  เมืองของ  (มี 99 หมู่บา้น), เมืองยาง (มี 37 หมู่บา้น), 
เมืองสองสบ (มี 28 หมู่บา้น), เมืองมิต (มี 49 หมู่บา้น), แสนหวี (มี 49 หมู่บา้น), ส่ีป้อ 
(มี 29 หมู่บา้น), เมืองนาย (มี 37 หมู่บา้น), ยองห้วย  (มี 39 หมู่บา้น), เมืองปาย (มี 39 
หมู่บา้น) และเชียงตุง หลงัจากพระเจา้บุเรงนองสวรรคตในปี พ.ศ. 1581  ชาวไทใหญ่
ได้รับอิสรภาพอีกคร้ัง เน่ืองจากกษตัริยพ์ม่าในสมยัต่อมามีความอ่อนแอทางทหาร 
โดยเฉพาะระหวา่งปี พ.ศ. 1740 – 1752 อ  านาจของพม่าตกต ่าถึงขีดสุด ท าให้ชนชาติ
มอญลุกข้ึนก่อขบถและเขา้ยดึกรุงองัวะเอาไวไ้ด ้ในช่วงใกลก้นันั้น  อู ออง  เซยา  ผูน้  า
ชาวพม่าได้น าก าลงัเขา้ต่อตา้นชนชาติมอญและได้สถาปนาราชวงค์คองบอง (Kon 
Baung Dynasty) ซ่ึงเป็นราชวงค์สุดทา้ยของพม่าข้ึนในเมืองฉ่วยโบ (Shwe Bo) ทาง
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ภาคเหนือ และปราบดาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริยมี์พระนามวา่พระเจา้อะลองพญา (Alaung 
Phya, พ.ศ. 2296 – 2306) (คนเครือไท, ม.ป.พ.) 

ในรัชสมยัของพระเจา้อะลองพญาและซินบูชินพระราชบุตร (Sinbyushin) ระหวา่งปี
พ.ศ. 2306 – 2321 รัฐฉานหลายหัวเมืองตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ชาวไท
ใหญ่ในหัวเมืองเหล่านั้ นถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารในกองทัพพม่าท่ียกไปสู้กับ
อาณาจักรล้านช้าง เชียงใหม่ และอยุธยา ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 2295 – 2319 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2308 – 2312 พม่าไดก่้อสงครามและรบพุ่งกนัเองระหวา่งพม่า
ภาคใตแ้ละพม่าภาคเหนือท่ีเขา้ไปปกครองเมืองต่างๆ ของรัฐฉาน เช่น เมืองของ, เมือง
ยาง, บามอ และมิตจีนา (Myitkyina) มีชาวไทใหญ่จ านวนมากเสียชีวิตจากการถูก
เกณฑเ์ขา้ไปรบพุง่ในสงคราม   

พระเจา้อลองพญาปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์คองบองไดก้ าหนดนโยบายการปกครอง
หวัเมืองไทใหเ้ขม้งวดมากข้ึน ดงัน้ี 

1. เจา้ฟ้าจะตอ้งจงรักภกัดีและถวายบรรณาการแด่กษตัริยพ์ม่าโดยส่งเคร่ือง
บรรณาการ หรือท่ีเรียกวา่ “เงินกัน่ตอ” ให้แก่กษตัริยพ์ม่าปีละ 2 คร้ัง เงินกัน่ตอ 
ประกอบด้วย ดอกไมท้อง ดอกไม้เงิน ขนัทองค า ขนัเงิน ผา้แพร ฝ้าย เทียน 
ฯลฯ นอกจากน้ีแลว้หากพม่ามีศึก เจา้ฟ้าตอ้งเกณฑ์ก าลงัไปช่วยรบ และพระ
ราชธิดาของเจา้ฟ้าจะตอ้งถูกส่งไปเป็น “ขุนนางอ่อน” (นางสนม) ในราชส านกั
พม่า และส่วนราชบุตรไปเป็นตัวประกัน เพื่อป้องกันเจ้าฟ้าเอาใจออกห่าง 
(ฉลาดชาย รมิตานนท ์และคณะ, 2541: 268) 
2. หวัเมืองไทจะตอ้งส่งเสบียงและทหารส าหรับท าสงคราม 
3. หวัเมืองไทตอ้งจ่ายภาษีแด่กษตัริยแ์ละราชวงศพ์ม่า 
4. เจา้ฟ้าจะตอ้งถวายบุตรและธิดาของเจา้ฟ้าเขา้มายงัราชส านกัองัวะเพื่อสร้าง
เสริมสัมพนัธไมตรีใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
5.พม่าจะไม่แทรกแซงการปกครองเมืองของเจ้าฟ้า แต่เจ้าฟ้าต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากกษตัริยเ์ท่านั้น 

ถึงแมว้า่เจา้ฟ้ามีสิทธิในการปกครองเมืองของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่ท่ีจริงแลว้ เมืองไท
ก็ยงัอยูใ่ตอิ้ทธิพลของราชวงศอ์งัวะอยูดี่  พม่าไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 4 ส่วน แต่
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ละส่วนเรียกว่า “หวุ่น” มีเจา้ฟ้าปกครอง คือ เมืองนาย เมืองยองห้วย เมืองสีป๊อ และ
เมืองแสนหวี ส่วนเมืองอ่ืนๆ ก็เป็นเมืองบริวารทั้ง 4 มีเจา้ฟ้าอ่อนหรือเมียวซา (Myosa) 
ปกครอง หรือเหง่ว กุน มู (Ngewgunmu) หรือ เมียวโอ้ก (Myo-ok) มาครองเมือง 
บรรดาเจา้ฟ้าต่างก็ตอ้งยอมรับนโยบายทางการเมืองของราชส านักองัวะโดยปริยาย  
ใครก็ตามท่ีต่อตา้นจะถูกปลดออกจากต าแหน่งและถูกลงโทษ ท่ีเจา้ฟ้ายอมจ านนนั้นก็
เห็นแก่บา้นเมืองและประชาชน มีเจา้ฟ้าบางองค์เป็นท่ีโปรดปรานของกษตัริยพ์ม่า 
อาทิขุนเล็ก (Khun Lek ) เจา้ฟ้าเมืองลายค่า ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นแม่ทพัน าทพัเจา้ฟ้า
ทั้งหมดท าสงครามกบักาเรนนีหรือกะเหร่ียง บุตรชายของขุนเล็ก คือ ขุน ส่วยโอก้ข่า 
(Khun Shwe Ok Kha) เป็นแม่ทพัน าบรรดาเจา้ฟ้าต่อสู้เพื่อกษตัริยพ์ม่า ร้อยละส่ีสิบห้า
ของกองทัพพระเจ้าโบต่อพญา (Bodawpaya) จะเป็นทหารไท  (สายเค รือไท : 
ออนไลน์) 

การรับเอานโยบายทางการเมืองและระเบียบปฏิบติัของราชส านกัองัวะ ท าให้เจา้ฟ้าไท
ใหญ่และประชาชนไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมของพม่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เคร่ืองแต่งกายของราชส านักไทใหญ่จะเป็นรูปแบบเดียวกบัของราชส านักพม่า อีก
ประการหน่ึงท่ีส าคญัของการรับเอาพุทธศาสนาเถรวาทของไทใหญ่  

ในช่วงนั้ นพระเจ้าอลองพญา (พ.ศ.2296-2006) ได้น านโยบาย  “แบ่งแยกและ
ปกครอง”   มาใชด้ว้ยวิธีการยุยงให้เจา้ฟ้าอ่อนหรือเมียวซาในรัฐฉานเป็นขบถแข็งขืน
ต่อบรรดาเจา้ฟ้าต่างๆ ของไทใหญ่ พม่าไดแ้บ่งเมืองใหญ่ๆ ในรัฐฉานออกเป็นเมือง
อิสระย่อยๆ เช่น เมืองมีด แยกออกเป็นตองแปง น ้ าลัน่ เมืองยองห้วยแยกออกเป็น 
ล๊อกจ๊อก จ๋ามก๋า เมืองนายแยกออกเป็นเมืองป้ัน เมืองป๋อน ลายค่า หมอกใหม่ ฯลฯ 
เมืองใดท่ีมีขนาดเล็กกวา่เมืองบริวาร ซ่ึงมีเจา้ฟ้าอ่อนหรือเมียวซาปกครอง ก็ให้ “เห็ง” 
หรือ “ขุนกวาน” ปกครอง ชนชั้นผูป้กครองจึงแสวงหาผลประโยชน์ในแต่ละเขต
ปกครองของตนเองไดเ้ต็มท่ี และไม่สามารถรวมตวัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้(อา้ง
แลว้, 2541 : 268)  หากวา่มีผูน้ าไทใหญ่คนใดส่อเคา้ว่าจะเป็นขบถ จะถูกปราบปราม
โดยผูน้ ารัฐฉานท่ีตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของพม่า และในช่วงตอนปลายสมยัของเจา้อลอง
พญา ขณะท่ีพม่ายงัเป็นอิสระก่อนท่ีจะถูกอังกฤษปกครองนั้ น พม่าได้ใช้วิธีการ
ควบคุมเจา้ฟ้าไทใหญ่ โดยแบ่งเขตการปกครองเป็นส่วนๆ และตั้งขา้หลวงไวส้ าหรับ
ดูแลบา้นเมือง ทางดา้นหัวเมืองชายแดนตะวนัออกเฉียงเหนือของพม่านั้น พม่าไดต้ั้ง
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เมืองนายเป็นศูนยก์ลางการควบคุมท่ีส าคญั ซ่ึงมีอ านาจในการควบคุม 9 หัวเมือง คือ 
เมืองนาย ลายค่า เมืองก่ึง เมืองป่วน เมืองหนอง เมืองป่ัน เมืองหมอกใหม่ เมืองเชียง
คาน และเมืองเชียงทอง 

ความสัมพนัธ์กบัลา้นนา 

ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งลา้นนากบัไทใหญ่นั้น พบวา่มีความสัมพนัธ์ตั้งแต่สมยั
พญามงัรายสร้างเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 1842 แลว้ การติดต่อสัมพนัธ์กบัลา้นนานั้นเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ฉนัมิตรมากกวา่จีนกบัพม่า เน่ืองจากชาติอ านาจทั้ง 2 มีลกัษณะกด
ข่ีชาวไทใหญ่ ความสัมพนัธ์กบัลา้นนานั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งความสัมพนัธ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไทใหญ่กบัล้านนามีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกนั
มากข้ึน เม่ือพญามงัรายส่งราชบุตร คือ ขุนเครือ ไปปกครองเมืองนาย ซ่ึงในขณะนั้น
เป็นศูนยก์ลางการปกครองอีกแห่งของชาวไทใหญ่ท่ีมีเมืองบริวาร ได้แก่ เมืองเชียง
ทอง เมืองป่ัน เมืองลิ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติกับกลุ่มอ านาจ
ตอนบนในการป้องกนัการรุกรานและยงัเป็นการช่วยสร้างความปลอดภยัใหก้บัการคา้
ระหวา่งเมืองนายและเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้สินคา้จากหวัเมืองตอนบนถูกส่งเขา้มา
แลกเปล่ียนกันท่ีเมืองเชียงใหม่มากข้ึน เพราะเมืองนายตั้ งอยู่บนท าเลท่ีสามารถ
เดินทางติดต่อกบัเมืององัวะ ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในเขตพม่าตอนบนและหัวเมืองไท
ใหญ่อ่ืนๆ ไดส้ะดวก นอกจากน้ี ความอุดมสมบูรณ์ ความมัง่คัง่ของพื้นท่ี จึงกลายเป็น
ส่ิงดึงดูดอยากเขา้เป็นเจา้ของ จึงท าให้มีการยกก าลงัเขา้รุกรานดินแดนลา้นนาโดยทพั
เมืองนายและเมืองยอง ในปี พ.ศ.2088 และเจา้ฟ้าเมืองนายและเมืองเชียงทองยกทพัตี
เมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสนในปีพ.ศ.2095 เพราะเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียง
แสนเป็นชุมทางการคา้ในช่วงเวลานั้น  (ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพนัธ์ุ, 2551:29)  

ขณะเดียวกนักษตัริยล์า้นนาก็มุ่งโจมตีเมืองไทใหญ่เพื่อประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ  
ในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ.1985-2030) การแผข่ยายอ านาจลงใตท้  าให้สูญเสีย
แรงงานจ านวนมาก จึงท าให้พระเจา้ติโลกราชขยายอ านาจไปในดินแดนไทใหญ่พ.ศ.
2005 เพื่อกวาดตอ้นแรงงานไทใหญ่จ านวนมากมายงัลา้นนา ต่อมาในสมยัพระยากาวิ
ละ เมืองเชียงใหม่ประสบกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยา่งมาก ดงันั้น ในช่วงปี
พ.ศ.2326-2350 พระยากาวิละไดใ้ช้นโยบาย “เก็บผกัใส่ซ้า เก็บขา้ใส่เมือง” กองทพั
ของพระยากาวิละได้เขา้โจมตีหัวเมืองทางเหนืออย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นเมืองของ
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ชาวไทใหญ่ ชาวล้ือ ชาวยอง และกวาดต้อนบรรดาผู ้ปกครองและไพร่พลผู ้คน
ทั้งหลายมาอยูใ่นอาณาเขตของพระยากาวิละ ซ่ึงเมืองไทใหญ่ท่ีตกเป็นเป้าหมายการ
ยึดครองไดแ้ก่ เมืองชวาด เมืองแหนน เมืองป่ัน เมืองตองคาย เมืองสาด เมืองเชียงค า 
เป็นตน้ การถูกกวาดตอ้นเขา้มาเป็นแรงงานในลา้นนานั้น สถานะของชาวไทใหญ่อยู่
ใน 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มหน่ึงถูกผนวกเขา้ไปอยูร่วมกบัโครงสร้างสังคมลา้นนา และอีก
กลุ่มอยูน่อกเหนือโครงสร้างทางสังคม  

ชาวไทใหญ่กลุ่มท่ีถูกผนวกเข้ามาอยู่ในโครงสร้างสังคมล้านนานั้น จะต้องมาอยู่
ภายใต้ผู ้ปกครองคนใหม่ในสถานะเป็น “ไพร่เมือง” โดยท่ีกษัตริย์สามารถใช้
ประโยชน์จากไพร่เมืองเหล่าน้ีไดท้ั้งการเรียกเกณฑ์แรงงาน และการเก็บส่วยภาษี ชาว
ไทใหญ่ท่ีถูกกวาดตอ้งมาสมยัพระเจา้ติโลกราช แยกยา้ยไปอยูต่ามพนันาทะกาน เกา้
ช่อง และเมืองพร้าว ชาวไทใหญ่ท่ีถูกกวาดตอ้นมาในสมยัพระยากาวิละ เม่ือมีการยา้ย
เมืองในปีพ.ศ.2439 ชาวไทใหญ่เหล่าน้ีถูกเคล่ือนยา้ยมาอยู่ท่ีเชียงใหม่ โดยมีปรากฏ
ร่องรอย ได้แก่ ชุมชนชาวเมืองแหน อยู่ท่ีก  าแพงเมืองด้านเหนือใกลป้ระตูช้างเผือก 
และสร้างวดัหมอ้ค าตวงเป็นศาสนสถานของชุมชน และชาวชุมชนตองคาย อยูบ่ริเวณ
เชิงดอยสุเทพดา้นใตม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนัช่ือ บา้นตองกาย (อรุณรัตน์ วิเชียร
เขียว และเดวดิ เค. วยัอาจ อา้งในสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551: 31)  

ชาวไทใหญ่กลุ่มท่ีอยูน่อกเหนือโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาท าไมใ้นยคุอาณา
นิคม ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป ทางดา้นเศรษฐกิจนั้น ชาวไทใหญ่มีความตอ้งการ
สินคา้เพื่อการด ารงชีวิตจากภายนอก เน่ืองจากบ้านเมืองของชาวไทใหญ่อยู่ในเขต
เทือกเขา ซ่ึงมีท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกน้อย ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัล้านนา ซ่ึงมีดินแดนท่ีราบลุ่มท่ีอุดมสมบูรณ์กว่า โดยเฉพาะเขตลุ่ม
แม่น ้ าปิงและแม่น ้ ากก และมีเส้นทางติดต่อกบัเมืองท่าท่ีส าคญั  การคา้กบัพ่อคา้ชาว
ไทใหญ่ ผลิตผลท่ีพอ่คา้ชาวไทใหญ่น ามาคา้ขายไดแ้ก่ อญัมณี ทองค า ชะมด และทาส 
และสินค้าจากเมืองท่าท่ีน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เคร่ืองเหล็ก เช่น ตะปู ลวด ซ่ึงสินค้า
เหล่าน้ีน ามาแลกกบัสินคา้อุปโภคบริโภคในลา้นนา ไดแ้ก่ ขา้ว ปลาแหง้  

 
3.3.2 ช่วงอาณานิคม 

ความสัมพนัธ์กบัพม่า 
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องักฤษเขา้มาพม่าในสมยัของพระเจา้ทีบอ ราชวงศค์องบอง ช่วงพ.ศ.2428-2490 โดย
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2428 กษตัริย ์ส่ีปอมิน (ธีบอ) กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของ
พม่าถูกกองทพัองักฤษบุกเข้าจบักุมตวัและในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2429 กองทพั
องักฤษจึงประกาศวา่ ไดท้  าการยดึดินแดนของแผน่ดินพม่าไวห้มดแลว้ ซ่ึงในเวลานั้น 
รัฐฉานของชาวไทใหญ่ยงัไม่ไดถู้กนบัรวมเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดินพม่า จนกระทัง่
เดือนมกราคม พ.ศ.2430 องักฤษจึงเดินทางมายึดรัฐฉาน และประกาศให้รัฐฉานเป็น
ส่วนหน่ึงในรัฐอารักขาขององักฤษ (Protectorate Country) รัฐฉานภายใตก้ารปกครอง
ขององักฤษ ไดมี้การแบ่งแยกการปกครอง และงบประมาณของรัฐฉานกบัพม่าออก
จากกนัอยา่งชดัเจน โดยในสมยันั้น พม่าจะเป็นฝ่ายท่ีคอยต่อตา้นองักฤษมาโดยตลอด 
ขณะท่ีเจา้ฟ้าและประชาชนไทใหญ่ ได้ให้ ความร่วมมือกับองักฤษ รวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือองักฤษในการสู้รบสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี  1 และ  2 เป็นอยา่งดี ในหนงัสือ
ประวติัศาสตร์ไทใหญ่ โดยเจา้ยนัฟ้าแสนหว ีเรียบเรียงโดยนนัทสิงห์ แปลโดยสมปอง 
ไตตุมแก่น และฉัตรทิพย ์นาถสุภา (2544: 53) กล่าวไวว้่าองักฤษสามารถรวบรวม
อ านาจเจา้ฟ้าเมืองไทไดใ้นปี พ.ศ.2430 - 2485 ในเดือนยี่กองทพัองักฤษข้ึนมาตั้งป้อม
ท่ีเมืองล่าเส้ียว ต่อมาในเดือนยี่ แรม 8 ค ่า กองทพัองักฤษข้ึนมาตั้งป้อมอยู่ท่ีหัวตา้ซ่ึง
ใกลก้บัเวียงสบปาง ทหารองักฤษบางกลุ่มเดินทางเลยข้ึนไอยูท่ี่ไมฮุ้ง บ่อเกลือ จนถึง
กระทัง่หัวนา บ้านจ๊อก เอาปืนเล็กปืนใหญ่ยิงไปท่ีดอยผกักาดผีจนพงัลงมา ต่อมา
ทหารองักฤษไดไ้ปเขา้เฝ้าเจา้ขุนส่างตน้ฮุง10ในเวียงแก ทหารองักฤษมีขอ้เสนอวา่ ถา้
เจา้ฟ้ารับเอาต าแหน่งจากองักฤษภายใตก้ารปกครองของนางหอค าเมืององักฤษ (พระ
ราชินีวิคตอเรีย) น ้ าดินของท่านตั้งแต่แขแ้อ่งข้ึนไปจนถึงทุ่งมาวท่ีติดกบัชายแดนจีน
นั้น จะให้น ้ าดินเป็นของเจา้ฟ้าปกครองต่อไป เจา้ฟ้าขุนส่างตน้ฮุงจึงรับต าแหน่งจาก
รัฐบาลองักฤษ  หลังจากท่ีแผ่นดินพม่าและไทใหญ่ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ อังกฤษเข้าปกครองพม่า อังกฤษได้ให้อ านาจแก่เจ้าฟ้าในการปกครอง
บา้นเมืองดงัเดิม แต่ไดแ้ต่งตั้งขา้หลวงชาวองักฤษใหม้าคอยก ากบัและเป็นท่ีปรึกษาแต่
มิไดก้า้วก่ายอ านาจของเจา้ฟ้าตามขอ้ตกลงการรับต าแหน่ง เพียงแต่ก าหนดอตัราภาษี
อากรให้เจา้ฟ้าเก็บจากราษฎรส่งส่วยให้องักฤษ ในสมยัน้ีองักฤษไดแ้บ่งการปกครอง
รัฐฉานออกเป็น 2 ส่วน คือ (อา้งแลว้, 2541 : 268) 

                                                           
10 ขนุส่างตน้ฮุง เจา้ฟ้าเมืองแสนหว ีผูน้ าทพัปลดปล่อยเมืองแสนหวจีากการปกครองของพม่าในปี พ.ศ. 2422 ก่อน
การเขา้มาของอาณานิคมองักฤษ พ.ศ. 2430 
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1.ฉานเหนือ มีล่าเส้ียวเป็นเมืองหลวง เมืองส าคญัอ่ืนๆ มี แสนหว ีน ้าลัน่ สีป๊อ เมืองมีด 
เมืองเมียว เมืองไหย ตา้งยาน น ้าค  า 

2.ฉานใต ้มีตองจีเป็นเมืองหลวง เมืองส าคญัอ่ืนๆ มียองห้วย ล๊อกจ๊อก หลอยแหลม 
(ดอยแหลม) ลายค่า เมืองนาย ลางเครือ หมอกใหม่ เมืองป่ัน ส่วนเมืองท่ีอุดมด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เมืองกุ๊ด น ้ าตู้ ซ่ึงมีแร่เงิน สังกะสี ตะกัว่ ทองแดง ทบัทิม 
ฯลฯ องักฤษปกครองเก็บเก่ียวผลประโยชน์โดยตรง ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ 
บรรดาเจ้าฟ้าทั้ งหลายและชาวไทใหญ่หลายคนได้รับการศึกษาท่ีทันสมัยแบบ
ตะวนัตก มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองไทใหญ่ให้เป็นแบบ “สหพนัธรัฐ” 
โดยมีเจา้ฟ้าทั้งหลายเป็นสมาชิกสภา และมีขา้หลวงองักฤษเป็นประธานเพื่อปกครอง 
(ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพนัธ์ุ, 2551: 23-24) 

ความสัมพนัธ์กบัลา้นนา 

ไทใหญ่เร่ิมเขา้มาในดินแดนลา้นนาในช่วงน้ีท่ีมีการคา้ไมใ้นจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเร่ิม
ด าเนินการคร้ังแรกตั้งแต่องักฤษแผ่ขยายอ านาจการปกครองเขา้ในประเทศพม่าเม่ือ 
พ.ศ.2369 พม่าไดท้  าสัญญากบัองักฤษยินยอมให้องักฤษเขา้ปกครอง ต่อมาองักฤษจึง
เร่ิมเขา้มาท าธุรกิจคา้ขายการคา้ไมส้ักในบริเวณชายแดนไทยพม่า เน่ืองจากไมส้ักใน
บริเวณน้ีมีคุณภาพดี มีลวดลายท่ีสวยงาม กิจการการท าไมส้ักไดเ้จริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
มีการตั้งบริษทัท าไมอ้ยา่งเป็นทางการข้ึนในประเทศพม่า เช่น บริษทับริติส บอร์เนียว 
และบริษทับอมเบยเ์บอร์ม่า เป็นตน้ องักฤษไดน้ าชาวไทใหญ่เขา้มาเป็นแรงงานท าไม ้
ซ่ึงแรกเร่ิมนั้นชาวไทใหญ่มกัมีปัญหากระทบกระทัง่กบัเจา้นายฝ่ายเหนือท่ีเป็นเจา้ของ
ป่าไม้อยู่เสมอๆ บางคร้ังก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกกลั่นแกล้งด้วยความไม่เป็น
ธรรม ภายหลงัจากการท าสนธิสัญญาเบาริง ปี พ.ศ.2398 ท าให้เกิด “สิทธิสภาพนอก
อาณาเขต” ท่ีถูกบงัคบัใช้ในแผ่นดินสยาม ท าให้ชาวไทใหญ่ส่วนหน่ึงเขา้อยู่ภายใต้
อาณัติขององักฤษ เพื่อสามารถฟ้องร้องต่อกงสุลองักฤษ กรณีท่ีมีขอ้พิพาทกบัเจา้นาย
ฝ่ายเหนือ และชาวองักฤษไดแ้ต่งตั้งหัวหน้าชาวไทใหญ่ข้ึนมาหน่ึงคนเพื่อท าหน้าท่ี
ดูแลชาวไทใหญ่อีกทีหน่ึง ซ่ึงไทใหญ่กลุ่มน้ีนบัวา่เป็น กลุ่มท่ีอยูน่อกเหนือโครงสร้าง
สังคมของล้านนา แม้ชาวไทใหญ่กลุ่มน้ีจะไม่มีพนัธะผูกพนัใดๆ ต่อสังคมล้านนา 
เพราะไม่มีสถานะเป็นไพร่เมืองเช่นชาวไทใหญ่กลุ่มแรก แต่ชาวไทใหญ่กลุ่มน้ีก็มี
ส่วนช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ลา้นนา โดยเฉพาะทางดา้นพระพุทธศาสนา ผล
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ก าไรท่ีได้จากการค้าไม้ของพวกท าป่าไม้ ส่วนหน่ึงถูกน าไปใช้จ่ายเพื่อท านุบ ารุง
ทางดา้นศาสนา ในเมืองต่างๆ ของลา้นนา จึงปรากฏร่องรอยศิลปกรรมของไทใหญ่
ให้เห็นตามศาสนสถานอยูห่ลายแห่งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีความเช่ือท่ีมีอยูท่ ั้งในชาวไทใหญ่และลา้นนา ไดแ้ก่ การบูชาพระอุปคุต  
ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นพระสงฆ์รูปหน่ึงอาศยัอยู่ท่ีแม่น ้ า มีฤทธ์ิบนัดาลให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์และช่วยขจดัปัดเป่าภยัอนัตรายต่างๆ ให้แก่ผูบู้ชา การบูชาพระอุปคุตจะ
กระท าในโอกาสการจดังานปอยหลวง วนัพุธข้ึน 15 ค ่า หรือท่ีเรียกวา่ “วนัเป็งปุ๊ด งาน
ออกพรรษาในล้านนาจะมีการอญัเชิญพระอุปคุตในโอกาสต่างๆ โดยตอ้งท าพิธีท่ี
ริมน ้ าในเยน็ของวนัก่อนพิธีจริง 1 วนั ชาวบา้นจะน าดอกไม ้ธูป เทียน ขา้วตอก บาตร 
ตาลปัตร เส่ือ สบง จีวร จากนั้นอาจารยว์ดัจะแต่งชุดขาวท าพิธีอญัเชิญพระอุปคุตวาง
ไวบ้นแคร่ จากนั้นชาวบา้นก็จะพากนัแห่พระอุปคุตไปประดิษฐานยงัหอท่ีเตรียมไว้
ในวดั พอถึงวนัพิธีจริง ชาวบ้านก็จะน าอาหารมาถวายแก่พระอุปคุต เพื่อขอความ
คุม้ครองจากภยนัตรายต่างๆ เม่ือเสร็จพิธีกรรมก็จะเชิญพระอุปคุตไปส่งคืนน ้ าท่ีเดิม 
(อา้งแลว้, 2551 : 32-34) 

ขณะเดียวกนั หัวเมืองเง้ียวทั้งห้าประกอบด้วย เมืองต๋วน (โต๋น) เมืองหาง เมืองทา 
เมืองจอ๊ด เมืองสาด ตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าสาละวนิในเขตรัฐฉาน ติดกบั
ชายแดนจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีทั้ งล้านนาและพม่า ไม่ได้มี
อ านาจเด็ดขาดในการปกครองหัวเมืองเง้ียว ทั้งห้า ในสมยัพระเจา้กาวิละเป็นเจา้เมือง 
ไดผ้กูไมตรีกบัเจา้เมืองยางแดง รัฐกะเหร่ียงอิสระท่ีตั้งอยูฟ่ากตะวนัตกของแม่น ้ าสาละ
วิน ได้น าก าลังเข้ามากวาดตอ้นผูค้นในบริเวณน้ีอย่างต่อเน่ือง และหัวเมืองเหล่าน้ี
กลายเป็นหวัเมืองชายแดนของเมืองเชียงใหม่ แต่เจา้เมืองเชียงใหม่ไม่ไดมี้การควบคุม
อย่างรัดกุม ปล่อยให้รัฐเหล่าน้ีปกครองตนเองอย่างรัฐอิสระ เป็นเมืองข้ึนของรัฐ
เชียงใหม่เพียงในนาม เม่ือองักฤษเขา้ครอบครองพม่า เมืองชายแดนเหล่าน้ีก็ถือโอกาส
แยกตวัเป็นอิสระ จนเกิดการรบพุ่งกนัหลายคร้ัง และมีการล ้าแดนเขา้มาเกณฑ์ราษฎร
ในหัวเมืองทั้ง 5 อยู่บ่อยคร้ัง หัวเมืองชายแดนเหล่าน้ีจึงเกิดความวุ่นวายข้ึน เกิดโจร
ผูร้้ายชุกชุม เกิดกรณีปลน้ฆ่าคนในบงัคบัขององักฤษ จึงท าให้องักฤษเรียกร้องรัฐบาล
ไทยส่งก าลงัไปคุม้ครองคนองักฤษในลา้นนา และเรียกร้องใหเ้จา้เมืองเชียงใหม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายองักฤษ ซ่ึงรัฐบาลไทยไม่สามารถส่งคนเขา้ไปดูแลไดท้นัท่วงที 
กอปรกบัพื้นท่ีเหล่าน้ีอุดมดว้ยป่าไมส้ัก จึงท าให้องักฤษเขา้ยึดครองหวัเมืองชายแดน
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ในเหตุการณ์ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436) ได้แก่บริเวณหัวเมืองเง้ียวทั้งห้า และหัวเมือง
กะเหร่ียงตะวนัออกรวม 13 หัวเมือง โดยองักฤษได้อา้งว่าหัวเมืองทั้ง 13 น้ีพม่าเคย
ครอบครองมาก่อน เม่ือองักฤษเขา้ยดึครองพม่าเป็นอาณานิคม ดงันั้น องักฤษจึงมีสิทธิ
เหนือหวัเมืองเหล่าน้ี (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2553 : 394-398) 

 
3.3.3 ช่วงหลงัอาณานิคม 

ความสัมพนัธ์กบัพม่า 

สมยัท่ีพม่าเป็นอิสระนั้นไดค้วบคุมหัวเมืองไทใหญ่อย่างเขม้แข็ง ดงัเช่นการควบคุม
เมืองเชียงตุง พม่าไดต้ั้งขา้หลวงข้ึนไปควบคุมเมืองเชียงตุงคร้ังละหลายๆ คน และได้
กดข่ีชาวเมืองเชียงตุงจนท าให้ประชาชนลุกฮือก่อการวุ่นวายข้ึน ตามบันทึกกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ ร 5 ม. 2.2 เลขท่ี 27 (2527) กล่าวว่า “ประชาชนได้รับความ
ล าบากมาก จนเจา้เมืองเชียงตุงทุกวนัน้ี และพวกเมืองเลนทนไม่ไดพ้ร้อมใจกนัฆ่าพม่า
ตาย 20-30 คน พม่าเอาโทษซดัใส่ให้เจา้เมืองเชียงตุง เจา้เมืองเชียงตุงเห็นวา่พวกเมือง
เลนท าผิดล่วงเกินไปแลว้ จะขอให้ตดัศีรษะก็ไม่เอา ภายหลงัเจา้แสงเมืองเชียงรุ้งถือ
หนังสือเมืองอังวะมากระท าข่มเหงหม่ินประมาทคร้ังหน่ึง พวกเมืองเชียงแข็งไป
คา้ขายท่ีเมืองสิบสองปันนาก็ฆ่าเสีย เหตุน้ีจึงเกิดรบพุง่ฆ่าฟันกนัข้ึน” 

ความสัมพนัธ์กบัลา้นนา 

ในช่วงน้ีลา้นนาไดถู้กผนวกเขา้กบัสยามประเทศในขณะนั้นแลว้ รัฐบาลสยามไดเ้ร่ง
รีบท าการปฏิรูปการปกครองจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงลา้นนาเป็นดินแดน
หัวเมืองแห่งแรกท่ีเกิดปัญหาข้ึนจากปัญหาการท าป่าไมแ้ละปัญหาความวุ่นวายตาม
หวัเมือง กอปรกบัในช่วงนั้นการขยายอ านาจของระบบจกัรวรรดินิยม ท าให้สยามจึง
ตอ้งเร่งรีบท าการปฏิรูปการปกครอง โดยรัฐบาลสยามขณะนั้นไดท้  าสนธิสัญญากบั
องักฤษ คือ สนธิสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ.2416 และสนธิสัญญาเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.
2426 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเชียงใหม่ รัฐบาลสยามได้ยกเลิก
เชียงใหม่จากการเป็นประเทศราชข้ึนเป็นมณฑลพายพั และมีรูปแบบการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล และเน่ืองจากลา้นนามีกลุ่มชนหลายชาติพนัธ์ุ รัฐบาลจึงไดมี้
แนวคิดในการน ากลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ มาแปรส านึกให้เป็นคนไทย  (สรัสวดี อ๋องสกุล, 



 
 

76 
 

2553: 569) ขณะท่ีภายหลงัการยึดครองอาณานิคมขององักฤษ และการเข้ามาของ
ประเทศตะวนัตกต่างๆ เช่น ฝร่ังเศส ซ่ึงท าให้ไทยตอ้งเสียดินแดนฝ่ังขวาของแม่น ้ า
โขงให้กบัฝร่ังเศส จึงท าใหมี้การแบ่งเส้นเขตพรมแดนพื้นท่ีค่อนขา้งแน่ชดัในพื้นท่ียึด
ครองของตน แต่ส าหรับประชาชนแลว้ยงัมีการเดินทางไปมาหาสู่กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากยงั
มีความเป็นเครือญาติพี่นอ้งกนัอยู ่ขณะเดียวกนั ภายในประเทศพม่าภายหลงัยุคอาณา
นิคมนั้น 

ขณะท่ีภายในประเทศพม่านั้น  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2482 นายพลอองซานจึง
จดัตั้ งกลุ่มคอมมิวนิสต์ใต้ดินข้ึน เพื่อให้พม่าหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของ
องักฤษโดยท่ีอองซาน ท าหนา้ท่ีเลขาธิการของกลุ่มและพยายามหาทางติดต่อกลุ่มกบั
คอมมิวนิสต์กลุ่มต่าง ๆ โดยหลงัจากเดินทางกลบัจากอินเดียมายงักรุงยา่งกุง้ไดแ้อบ
เดินทางไปประเทศจีน แต่เน่ืองจากลงเรือผดิล าจึงไปถึงเกาะ อมอย (Amoy) ของญ่ีปุ่น
แทน ทางญ่ีปุ่นจึงเรียกตวั อองซานไปยงัเมืองโตเกียว หลงัจากอองซานกลบัจากญ่ีปุ่น 
จึงได้รวบรวมสมคัรพรรค พวกจ านวน 30 คนเดินทาง ไปฝึกการรบท่ีญ่ีปุ่น  ต่อมา 
วนัท่ี 26 ธ.ค. พ.ศ. 2484 อองซานจึงจดัตั้งกองทพัอิสรภาพแห่งพม่า (B.I.A=Burma 
Independence Army ) ข้ึนท่ีกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2485 เร่ิมน าก าลังเข้าร่วมกับ
ทหารญ่ีปุ่น โจมตีเหล่าประเทศอาณานิคมขององักฤษ โดยในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ทหารญ่ีปุ่นไดเ้ดินทางเขา้มาในแผ่นดินพม่าและรัฐ ฉาน และในเวลาเดียวกนัน้ี ทาง
เจา้ฟ้ารัฐฉาน ได้จดัส่งเจา้หน้าท่ีขา้ราชการขององักฤษ ไปยงัอินเดียและพม่า ต่อมา 
ญ่ีปุ่นไดท้  าการ ทารุณกรรมประชาชนในรัฐฉานเช่นเดียวกบัท่ีกระท าต่อประชาชน
ของประเทศต่างๆในเอเชีย จวบจนกระทัง่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลง ญ่ีปุ่นจึงถอย
ทพักลบัไป  

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2484   รัฐบาลอเมริกาและองักฤษ 
ไดจ้ดัท าหนงัสือขอ้ตกลงท่ีช่ือวา่ “เตหะราน” (Teheran-Agreement) ข้ึนโดยมีใจความ
ระบุไวว้า่ “หากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง จะคืนเอกราชให้แก่ดินแดนอาณานิคม
ของทั้ง 2 ประเทศทั้งหมด” เม่ือสงครามส้ินสุดลงอองซานจึงพยายามติดต่อเขา้พบ
ผูน้ ารัฐบาลองักฤษ ณ กรุงลอนดอน เพื่อเจรจาขอเอกราชคืน ภายหลงัการไดรั้บเอก
ราชแลว้พม่าไดเ้ขา้ร่วมการเจรจากบัผูน้ ากลุ่มชาติพนัธ์ุชาวกะฉ่ิน ชิน ไทใหญ่ คะยา 



 
 

77 
 

ถึงแนวทางการปกครองแบบสหพนัธรัฐ ซ่ึงให้อ านาจอิสระแก่รัฐต่างๆ ท่ีจะปกครอง
ตนเอง จนกลายเป็นท่ีมาของสนธิสัญญาปางโหลงท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

 
3.4 การแบ่งการปกครองของพม่า ภายหลงัยุคอาณานิคมและปัญหากลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ภายหลังจากการได้รับเอกราชจากประเทศองักฤษของสหภาพพม่า รัฐบาลทหารพม่าไม่ได้คืน
อ านาจการปกครองแก่บรรดากลุ่มชาติพนัธ์ุตามขอ้ตกลงในสนธิสัญญาปางโหลง โดยรัฐบาลทหาร
พม่ามีความพยายามท่ีจะรวบรวมเอาทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุเข้าเป็นสหภาพ ซ่ึงปัจจุบันพม่าแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 7 รัฐกบั 7 เขต ดงัน้ี 

เขต (Divisions) ทั้ ง 7 ได้แก่ เขตอิรวดี (Ayeyarwady) เขตพะโค (Bago)   เขตมาเกว (Magway) 
เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) เขตสะกาย (Sagaing) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) และเขตย่างกุ้ง 
(Yangon) 

รั ฐ  (State) ทั้ ง  7 ไ ด้ แ ก่  รั ฐ รั ฐ ชิ น  (Chin) รั ฐ ก ะ ฉ่ิ น  (Kachin) รั ฐ ก ะ เห ร่ี ย ง  (Kayin)                                              
รัฐกะยา (Kayah) รัฐมอญ (Mon) รัฐยะไข่ (Rakhine) และรัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan) 

จากรูปแบบการปกครองของสหภาพพม่านั้นจะเห็นไดว้า่ ใน 7 เขต นั้นส่วนใหญ่เป็นท่ีอยูข่องกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุพม่า ส่วนอีก 7 รัฐ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น รัฐฉาน รัฐคะฉ่ิน รัฐคะยา ท าให้เกิดความ
เหล่ือมล ้ าในการกระจายอ านาจ (ดุลยภาค ปรีชารัช , สัมมนาวิชาการไทใหญ่ความท้าทายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างมีความเห็นวา่ประเทศสหภาพพม่าควรแบ่ง
การปกครองใหม่ออกเป็น 8 รัฐ นัน่คือ 7 รัฐของกลุ่มชาติพนัธ์ุ รวมกบัอีก 1 รัฐ คือ รัฐพม่า หมายถึง
การรวมเอา 7 เขตเดิมแลว้แปลงให้เหลือเป็น 1 รัฐและให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัในทุกรัฐจะท า
ให้ประชาชนในรัฐต่างๆ มีสิทธิก าหนดการตัดสินใจตนเองในการพฒันาเศรษฐกิจโครงสร้าง
พื้นฐานไดม้ากข้ึน 

อยา่งไรก็ตามขอ้เสนอน้ีรัฐบาลพม่าไดป้ฏิเสธไป เพราะพม่านั้นอยากจะเป็นใหญ่ในประเทศ ฉะนั้น
การยุบเขตทั้ง  7 ให้เหลือเพียง 1 รัฐ จึงท าให้เท่ากบัมีสิทธิเล็กๆ เท่ากบัรัฐมอญหรือรัฐคะยา ก็เป็น
ขอ้เสนอท่ีทางรัฐบาลพม่าไม่สามารถยอมไดเ้ช่นกนั นอกเหนือไปจากความไม่เท่าเทียมเร่ืองการ
แบ่งเขตการปกครองแลว้ ชาติพนัธ์ุตามรัฐต่างๆประสบปัญหาการถูกรัฐบาลทหารพม่าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งการเผาท าลายท่ีอยูอ่าศยั มีการสู้รบปะทะกนัตลอดเร่ือยมาตั้งแต่การไดรั้บเอกราชจาก
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องักฤษ ทั้งทางรัฐบาลทหารพม่ากบักลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยกนัเอง ซ่ึงปัญหาน้ีส่วนหน่ึง
มากจากการไม่ท าตามขอ้ตกลงในสนธิสัญญาปางโหลงของพม่ากบัรัฐต่างๆ 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหาในการปกครองของพม่าต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ คือนโยบายการท าให้
เป็นพม่า ( Burmanization) ในงานวิจยัความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉ่ิน 
(ติณณภพ สินสมบูรณ์ทอง, 2556: 236-238) สหภาพแห่งชาติกระเหร่ียง (Karen National Union: 
KNU) มองวา่รัฐบาลพม่าใชน้โยบาย “Tree As” ประกอบไปดว้ย การกลืนกลาย (Assimilation) การ
กลืนกิน (Absorption) และการกวาดลา้ง (Annihilation) อนัหมายถึงรูปแบบของนโยบายการท าให้
เป็นพม่าท่ีมีต่อชาติพนัธ์ุหรือชนกลุ่มนอ้ย ท่ีถือวา่ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีกองก าลงัติดอาวธุเป็นภยัต่อความ
มัน่คงของรัฐ 

ชาติพนัธ์ุต่างๆมองวา่นโยบายการท าให้เป็นพม่าเป็นภยัคุกคามต่อวฒันธรรมของพวกตน และมอง
วา่นโยบายน้ีเป็นเพียงการสร้างระบบอาณานิคมภายในประเทศพม่า (Internal Colonialism)  ซ่ึงใน
กรณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่เองก็ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ีอยา่งมาก นอกเหนือไปจากกรณี
ของการโดนกวาดลา้งเช่นเดียวกนักบัชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ แต่การกลืนกินเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเพราะ
เป็นการกระท าต่อชาติพนัธ์ุแบบไม่ใช้ก าลงั เป็นการลดการใช้ความรุนแรง แต่เป็นการท าให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจวา่เป็นพวกเดียวกนั และเป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐชาติสมยัใหม่ นัน่คือการมีเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา และวฒันธรรม ท่ีเป็นเอกภาพหน่ึงเดียว  ในขณะเดียวกันการใช้นโยบายเช่นน้ีท าให้
ภาพลักษณ์ของพม่าดีในสายตาชาวโลกอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการเปล่ียนสีธงชาติพม่า
ภายหลงัจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นส่ีสีคือ เขียว เหลือง แดง และขาว ตามแบบธงชาติ
ไทใหญ่ โดยเปล่ียนจากธงชาติแบบเดิมท่ีมีสามสีคือ ขาว แดง น ้ าเงิน ทั้งน้ีมีความแตกต่างระหว่าง
ธงชาติไทใหญ่และธงชาติพม่าใหม่เพียงเล็กน้อย บริเวณสีขาวตรงกลางผืนธง ธงชาติของไทใหญ่
เป็นวงกลมท่ีหมายถึงพระจนัทร์ ในขณะท่ีพม่าใช้เป็นสัญลกัษณ์รูปดาวห้าแฉก การท่ีรัฐบาลพม่า
เลือกเปล่ียนธงชาติให้คล้ายกบัธงชาติของไทใหญ่ อนัเน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่มี
ประชากรจ านวนมากและมีกองก าลงัชาติพนัธ์ุขนาดใหญ่ ในประเด็นน้ีผูว้จิยัพบวา่ไม่เฉพาะคนไทย
เท่านั้นท่ีเขา้ใจว่าธงชาติพม่ากบัไทใหญ่เป็นธงผืนอนัเดียวกนั แมก้ระทัง่ไทใหญ่บางคนก็เขา้ใจว่า
เป็นธงชาติตน โดยเฉพาะเม่ือมองเผินๆไม่สังเกตรายละเอียดของธงชดัเจน นอกเหนือจากน้ีพบว่า
ในเขตพื้นท่ีรัฐฉานโรงเรียนส่วนใหญ่สอนภาษาพม่าแทนท่ีภาษาไทใหญ่ และใช้ภาษาพม่าเป็น
ภาษาทางการ รัฐบาลพม่าได้เข้ามาควบคุมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ท่ีถือว่าเป็น
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ตน้แบบของการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม โดยแบบเรียนประวติัศาสตร์ทั้งหมดเป็นของพม่า และ
หา้มการเรียนการสอนท่ีบรรจุแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทใหญ่  
  

 
 

ภาพท่ี 3.4 การแบ่งเขตการปกครองของพม่า ท่ีมา: www.lib.utexas.edu  
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3.4.1 สนธิสัญญาปางโหลง 

สนธิสัญญาปางโหลงเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมประชุมเช่ือวา่จะบรรลุขอ้ตกลงเร่ืองเสรีภาพ
จากการร่วมมือกนัของ ไทใหญ่ คะฉ่ิน ฉ่ิน และตวัแทนจากฝ่ายพม่า (อคันี มูลเมฆ, 
2548: 33) ตวัแทนฝ่ายพม่าน าโดยอองซาน พร้อมกบัตวัแทนฝ่ายรัฐบาลองักฤษเข้า
ร่วมประชุมเม่ือ 10 ก.พ. เพื่อเจรจากบัตวัแทนสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาจนเป็น
ท่ีมาของการลงนามในสนธิสัญญาเวียงปางโหลง ซ่ึงเป็นความตกลงระหวา่งพม่า ไท
ใหญ่ ชิน กะฉ่ิน ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประชุมปางโหลงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 เพื่อจดัตั้งสหภาพพม่าภายหลงัไดรั้บเอกราชจากองักฤษ โดยการประชุมปางโหลง
ไดจ้ดัการประชุม ดงัน้ี 

1.การประชุมปางโหลงคร้ังท่ี 1 เม่ือฝ่ายสัมพนัธมิตรยึดรัฐฉานคืนจากไทยแลว้ ไดมี้
การประชุมเพื่อตดัสินชะตากรรมของชาติตนเองเรียกวา่การประชุมปางโหลงจดัข้ึนท่ี
เมืองปางโหลง (ปางหลวง)ในรัฐฉานเม่ือ 20 -28 มีนาคม พ.ศ. 2489 การประชุมคร้ังน้ี
ฝ่ายองักฤษส่งนายสตีเวนสันเข้าร่วม ตัวแทนฝ่ายพม่าได้แก่ อู นุ อู บาเกียน มาน 
บาข่ิน อูซอว ์การประชุมคร้ังน้ีพม่าเรียกร้องให้รัฐฉานรวมกบัพม่าเพื่อเรียกร้องเอก
ราชจากองักฤษ 

2.การประชุมปางโหลงคร้ังท่ี 2 หลงัจากการประชุมปางโหลงคร้ังแรก พม่าได้ท า
ความตกลงอองซาน-แอตลีกบัองักฤษเพื่อรวมอาณานิคมขององักฤษทั้งหมดเขา้กบั
สหภาพพม่าฝ่ายรัฐฉานจึงจดัการประชุมปางโหลงระหว่าง 3-12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2490 เพื่อปฏิเสธการเขา้รวมตวักบัพม่า ตวัแทนฝ่านคะฉ่ินเขา้ร่วมประชุมกบัไทใหญ่
เม่ือ 5 กุมภาพนัธ์ และตวัแทนจากรัฐชินเขา้ร่วมเม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ และตกลงจดัตั้งสภา
สูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาเพื่อต่อรองกบัฝ่ายพม่า ผูร่้วมการประชุมเห็นพอ้งกนัโดย
ปราศจากขอ้ขดัแยง้ในท่ีประชุมมีมติดงัน้ี (คนเครือไต, ม.ป.พ.) 

1)ตวัแทนของชนชาวเขาท่ีไดรั้บเลือกจากขา้หลวง (องักฤษ) โดยการเสนอแนะ
ของคณะผูแ้ทนในสภาบริหารสูงสุดของชนชาวเขา (SCUHP) จะได้รับการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาขา้หลวงในกิจการท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีของรัฐชายแดน 

2) สมาชิกสภาบริหารสูงสุดของชนชาวเขาซ่ึงมิได้มีหน้าท่ีบริหารพื้นท่ี
ชายแดน จะต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการบริหาร (Executive 
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Council) ตามบทบญัญติัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบั
การป้องกนัประเทศและกิจการต่างประเทศ ส่วนท่ีปรึกษาขา้หลาวของรัฐใน
พื้นท่ีชายแดนจะไดม้าซ่ึงอ านาจบริหารโดยวธีิเดียวกนั 

3) ท่ีปรึกษาข้าหลวงจะมีผูร่้วมงานซ่ึงเป็นผูช่้วยท่ีปรึกษาอีก 2 คนมาจาก
ตวัแทนของชนชาวเขาเผา่ท่ีเหลือ โดยคนทั้งสองจะตอ้งไม่เป็นสมาชิกในสภา
บริหารสูงสุด ผูช่้วยท่ีปรึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบกิจการท่ีเก่ียวกบัดินแดนของ
ตน ขณะท่ีท่ีปรึกษารับผิดชอบพื้นท่ีชายแดนส่วนท่ีเหลือและพวกเขาควร
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัแห่งความรับผดิชอบร่วมกนัตามท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

4) ท่ีปรึกษาจะเป็นสมาชิกและเป็นตวัแทนเพียงผูเ้ดียวของรัฐพื้นท่ีชายแดนใน
คณะกรรมการบริหาร 

5) แม้ว่าคณะกรรมการบริหารแห่งข้าหลวงอังกฤษจะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามา
ดงักล่าวแล้ว แต่จะไม่มีหน้าท่ีบริหารรัฐพื้นท่ีชายแดน เพราะอาจไปขดัขวาง
สิทธิการบริหารกิจการภายในของรัฐดงักล่าว สิทธิในการบริหารกิจการภายใน
ของรัฐพื้นท่ีชายแดนไดรั้บการยอมในหลกัการ 

6) แมย้งัมีปัญหาเก่ียวกบัเขตแดนและการสถาปนารัฐคะฉ่ินข้ึนในประเทศพม่า 
ปัญหาน้ีจะมอบหน้าท่ีการตัดสินใจให้กับรัฐสภา ท่ีประชุมได้ตกลงกันว่า
ปรารถนาท่ีจะสถาปนารัฐน้ีข้ึน และเพื่อให้เป็นกา้วแรกท่ีจะน าไปสู่ขอ้ยุติน้ี ท่ี
ปรึกษาของรัฐพื้นท่ีชายแดนและผูช่้วยท่ีปรึกษาจะน าประเด็นน้ีไปหารือในฝ่าย
บริหารของรัฐดงักล่าวท่ีมิตจีนาและบามอ ทั้งน้ีในฐานะเป็นดินแดนส่วนท่ีสอง
ตามกฎหมายของรัฐบาลพม่าปี พ.ศ. 2478 

7) ประชากรในพื้นท่ีรัฐชายแดนยอ่มมีสิทธิและเอกสิทธิและเอกสิทธิพื้นฐาน 
เช่นเดียวกบัประชากรในประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ 

8) การด าเนินการใดๆ   ซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามสนธิสัญญาน้ีจะตอ้งไม่ละเมิดต่อ
สิทธิทางการคลงัซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในสหพนัธรัฐฉาน 

9) การด าเนินการใดๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามสนธิสัญญาน้ี จะตอ้งไม่ท าให้เสีย
ไปซ่ึงความช่วยเหลือทางดา้นการคลงัท่ีชนชาวชินและคะฉ่ินมีสิทธิจะไดรั้บ
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จากงบประมาณของพม่า และคณะกรรมการบริหารร่วมกบัท่ีปรึกษาและผูช่้วย
ท่ีปรึกษาของรัฐพื้นท่ีชายแดนจะตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเขา้มาจดั
ระเบียบทางการคลงัของรัฐชาวเขาคะฉ่ิน  และชินใหเ้ป็นไปในลกัษณะเดียวกบั
ท่ีด าเนินการอยูร่ะหวา่งพม่าและสหพนัธรัฐฉาน 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมติการประชุมปางหลวง  เจา้สามทุน  ผูป้กครองเมืองป่ันไดรั้บ
เลือกให้เป็นท่ีปรึกษาพื้นท่ีชายแดนประจ าขา้หลวงองักฤษ  ซามา  ฑุวา  นอว ์ (Sama 
Duwa Sinwa  Naw)  แห่งคะฉ่ิน  และอู  วาง  กุฮอ (U Vang Gu Hau)  แห่งชินได้รับ
เลือกใหเ้ป็นผูช่้วยท่ีปรึกษา 

ทั้งหมดน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของความร่วมมือระหวา่งฉานและพม่า อยา่งไรก็ตาม  ปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบัรูปแบบของความสัมพนัธ์ทางการปกครองระหวา่งรัฐพื้นท่ีชายแดนกบั
พม่าท่ีระบุไวใ้นมติเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ ยงัถูกทิ้งคา้งไวใ้ห้กบัสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งตวัแทนเขา้ไปภายหลงัในปีนั้น  ดว้ยเหตุน้ีสิทธิท่ีจะแยกตวัออกไป
ของรัฐฉานจึงยงัมิไดร้ะบุไวใ้นสนธิสัญญาปางโหลง  

ต่อมาเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าจะปฎิบติัตามสัญญาอองซาน – แอ็ตลี คณะกรรมการ   
เพื่อการสอบถามความเห็นของพื้นท่ีชายแดน หรือ Fron – tier Areas Committee of 
Enquiry (FACE) น าโดยนายรีส วิลเลียมส์ (Rees Williams) ซ่ึงเป็นสมาชิกพรรค
แรงงานองักฤษไดถู้กส่งตวัมาจากลอนดอนเพื่อด าเนินการเร่ืองน้ี บรรดาผูน้ าของรัฐ
พื้นท่ีชายแดนได้มาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสอบถามในทศันะเก่ียวกบัความ
ร่วมมือกบัพม่าในการก่อตั้งสหภาพ 

หลงัจากนั้นแมว้า่พม่าจะจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมาแลว้  ทวา่รัฐ
พื้นท่ีชายแดนยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกลไกดงักล่าวข้ึนมาดว้ยเหตุน้ีผูน้  าต่างๆ  จึงเห็นพอ้งกนั
ให้จดัตั้ง Shan State Council เพื่อส่งสมาชิกเข้าร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
เป็นตวัแทนของประชาชนและผูป้กครองรัฐฉาน ในการเขา้ร่วมการประชุมในสภาร่าง
รัฐธรรมนูญซ่ึงจดัข้ึนในยา่งกุง้  เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2490  คณะมนตรีแห่งรัฐฉาน
ไดเ้ลือกคณะผูแ้ทน  25 คน  ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนท่ีเป็นผูป้กครองรัฐ  11 คน  คณะ
ผูแ้ทนของประชาชน  11  คน  ร่วมกบัผูแ้ทน  1  คนจากรัฐโกกา้ง  และ  2  คนจากรัฐ
คะฉ่ิน 
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ในท่ีประชุมเมืองปางโหลงยงัมีมติอีกประการหน่ึง  ไดแ้ก่  การจดัตั้งองคก์รทางการ
เมืองโดยรวบรวมกลุ่มการเมืองต่างๆ  เขา้ไวด้ว้ยกนัเรียกว่า “สมชัชาเสรีภาพแห่งรัฐ
ฉาน (Shan States Freedom Congress-SSFC)”  ก่อตั้ งข้ึนเม่ือ  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2490  น าโดยสมาชิกจากกลุ่มต่างๆ  ซ่ึงร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจ านวน  12  คน  
ทั้งน้ีโดยมี อู จ่า บู (U Kya Bu)  เป็นประธาน  ทว่าหลกัการท่ีจะสร้างเอกภาพให้กบั
องค์กรน้ี ยงัไม่ลึกซ้ึงและมัน่คงเพียงพอท่ีจะป้องกนัการแตกแยกและการแทรกซึม
จากภายนอกได ้ดว้ยเหตุน้ีภายในไม่ก่ีเดือนต่อมา สมาชิกส่วนใหญ่ไดถ้อนตวัไปสร้าง
กลุ่มของตน   ทิ้งสมาชิกท่ีเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีคนใหส้ลายตวัไปพร้อมกบัองคก์ร 

ขณะสภาก าลงัร่างรัฐธรรมนูญอยู่นั้น  มือปืนคนหน่ึงได้บุกเขา้ไปในท่ีประชุมของ
สภาบริหาร(Executive Council)  แห่งรัฐบาลชั่วคราวเม่ือวนัท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ.
2490  และยงิเขา้ใส่ออง  ซานและท่ีปรึกษาทางการบริหารอ่ืนๆ  อีก 6 คน  รวมทั้งเจา้
สามตุนแห่งเมืองปอนจนเสียชีวติ หลงัจากการเสียชีวิตของออง  ซาน  ฝักฝ่ายทาง
การเมืองต่างๆ  ในพม่าได้แตกแยกออกจากกัน  ในช่วงเวลาแห่งความสับสนและ
บ้านเมืองไร้เสถียรภาพนั้ น  ผู ้น าของรัฐฉานได้รับการชักชวนอย่างลับๆ  จาก
เจา้หนา้ท่ีองักฤษจ านวนหน่ึงให้เดินทางกลบัสู่รัฐของตน  และสถาปนารัฐฉานเป็นรัฐ
ปกครองตัวเองภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ (Dominion State) ซ่ึ งจะได้รับความ
ช่วยเหลือทางการทหาร เศรษฐกิจ และการบริหาร เม่ือช่วยตวัเองไดแ้ลว้ในภายหลงัจึง
ค่อยจดัตั้งข้ึนเป็นประเทศเอกราช ทว่าในขณะนั้นผูน้ าฉานยงัคงเพิกเฉยเน่ืองจากปัก
ใจอยูก่บัสภาร่างรัฐธรรมนูญ    จึงตดัสินใจท่ีจะรอดูต่อไปใหต้ลอดกระบวนการ 

เม่ือออง  ซานเสียชีวติลง  ตะข่ิน  อูนุไดก้า้วข้ึนเป็นผูน้ า  AFPFL และประธานสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ กระทัง่การร่างรัฐธรรมนูญเสร็จส้ินสภามีมติให้ก่อตั้งสหภาพพม่าใน
ฐานะเป็นรัฐเอกราชนอกเครือจกัรภพ แต่กฎหมายแม่บทซ่ึงร่างข้ึนอย่างเร่งรีบน้ีเต็ม
ไปดว้ยขอ้บกพร่องมากมาย ดงันั้น การรับรองให้ผา่นออกมาแน่นอนวา่จะตอ้งมีการ
แกไ้ขในภายหลงั ในเดือนตุลาคม  ขอ้ตกลงมอบเอกราชระหวา่งอูนุ – แอต็ลีไดรั้บการ
ลงนาม และสหภาพพม่าไดป้รากฏเป็นจริงข้ึนในวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อูนุไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สภาร่างรัฐธรรมนูญยงัคงด ารงอยูใ่นฐานะสภาชัว่คราว
ภายหลงัเอกราช ทั้งน้ีจนกวา่จะจดัการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนใหม่ ทั้งน้ี รัฐบาลภายใตก้าร
ปกครองของอู นุ ไม่ได้ท  าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ตามท่ีตกลงไว ้
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ก่อให้เกิดความวุน่วายภายในประเทศ จนกระทัง่นายพลเนวินเขา้มาท าการยึดอ านาจ 
และสนธิสัญญาปางโหลงก็ถูกยกเลิกไป 

    

 
 

ภาพท่ี 3.5 การลงนามสนธิสัญญาปางโหลง เจา้ส่วยไตไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
คนแรกของสหภาพพม่า (คนกลาง) ท่ีมา: www.english.panglong.org 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 อนุสาวรียป์างโหลง ท่ีมา: loitaileng.blogspot.com
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3.4.2 การอพยพของคนไทใหญ่สู่เมืองไทย 

การอพยพของคนไทใหญ่เข้ามาในเมืองไทย นอกเหนือจากการอพยพคร้ังยิ่งใหญ่
ภายหลงัการต่อสู้ของรัฐบาลทหารพม่ากบักองก าลงักลุ่มชาติพนัธ์ุแลว้ ในอดีตมีชาว
ไทใหญ่เขา้มาตั้งถ่ินฐานในหลายจงัหวดั เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ 
พะเยา และล าปาง โดยแบ่งยคุการอพยพเขา้มาของชาวไทใหญ่เป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงที่ 1  สมยัพระเจา้ติโลกราช ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการวางรากฐานทางดา้นสังคมท่ีดีตั้งแต่
สมยัพระเจา้กือนา จึงท าให้ลา้นนามีความเจริญรุ่งเร่ืองและความเขม้แข็งอยา่งมาก ใน
สมยัพระเจา้ติโลกราชไดมี้การท าสงครามกบัหวัเมืองต่างๆ จนไดพ้ื้นท่ีของแพร่ น่าน 
หลวงพระบาง เชียงรุ่ง เมืองยอง รัฐฉาน เช่น เมืองไลค่า เมืองนาย เมืองสีป้อ เมืองยอง
หว้ย เมืองป่ัน เป็นตน้ พระเจา้ติโลกราชไดก้วาดตอ้นครอบครัวชาวไทใหญ่จ านวนนบั
หม่ืนเขา้มาในลา้นนา และชาวล้ือจากเมืองยองและเชียงรุ่งมาไวท่ี้ล าพูน (สรัสวดี อ๋อง
สกุล, 2544: 161) 

ช่วงที่ 2 สมยัพม่าเป็นอาณานิคมขององักฤษ หลงัจากท่ีพระยากาวิละไดร้วบรวมพล
ขบัไล่พม่าออกไปไดแ้ลว้ ลา้นนาก็เขา้กบัสยาม ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 – รัชกาลท่ี 5 
เกิดการล่าอาณานิคมของชาวตะวนัตกในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงพม่าในช่วง
ของพระเจา้สีป้อไดต้กเป็นอาณานิคมขององักฤษ ในช่วงน้ีองักฤษไดท้  าสัญญาการท า
สัมปทานป่าไมก้บัสยามและลา้นนา องักฤษจึงไดส่้งกลุ่มคนพม่า ไทใหญ่ ปะโอ ปะ
หล่อง เขา้มาเป็นคนงาน (ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพนัธ์ุ, 2551: 33) 

ช่วงที่ 3 ตั้ งแต่ช่วงสมัยท่ีพม่าได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษ  ความขัดแยง้
ระหวา่งรัฐบาลพม่ากบักองก าลงักลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มไทใหญ่ กะเหร่ียง 
มอญ  คะฉ่ิน ชิน และอาระกัน นั้ นมีจุดเร่ิมต้นมาตั้งแต่สมัยประวติัศาสตร์และมา
เข้มข้นในสมยัท่ีพม่าได้รับเอกราชจากองักฤษในปี พ.ศ. 1984 และได้พฒันาไปสู่
สงครามกลางเมืองตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ผลพวงนั้นท าให้พม่าไม่สามารถ
ท่ีจะพฒันาพื้นท่ีอนัเป็นท่ีอยู่ของชาติพนัธ์ุชนกลุ่มน้อยและเป็นพื้นท่ีของการสู้รบ
ระหวา่งรัฐบาลและกองก าลงักลุ่มชาติพนัธ์ุได ้ในทางกลบักนัท าใหพ้ื้นท่ีเหล่านั้นแปร
สภาพไปเป็นพื้นท่ีลา้หลงั ยากจน ขาดการพฒันาจากภาครัฐ ประชาชนตอ้งหลบหนี
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ออกจากท่ีอยูอ่าศยัของตนเพื่อหลบหลีกการเป็นเหยือ่ของการสู้รบและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากฝ่ายทหารพม่า ดงัท่ีกล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้ 

จากสภาพปัญหาทางการเมืองของประเทศพม่าส่งผลต่อประเทศไทยในฐานะเพื่อน
บ้านท่ีมีพรมแดนติดกัน มีพลเมืองอพยพจ านวนมาก เพื่อหนีภัยสงคราม ท าให้
ประเทศไทยตอ้งให้ความอนุเคราะห์กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีล้ีภยัสงครามในฐานะผูอ้พยพ 
โดยเฉพาะตามบริเวณแนวชายแดน ผู ้อพยพมากท่ีสุดใน 3 จังหวดัชายแดน คือ 
เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 

ยศ สันตสมบัติ  (2551: 146-147)ได้แบ่งกลุ่มไทใหญ่ตามช่วงเวลาของการอพยพ
โยกยา้ยภายหลงัการไดรั้บเอกราชจากองักฤษของประเทศพม่าทั้งหมด 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
ดังน้ี กลุ่มแรกคือกลุ่มไทใหญ่เก่า เป็นชาวไทใหญ่ท่ีก่อตั้งรกรากมาเป็นเวลานาน 
จนกระทัง่ไดบ้ตัรประจ าตวัประชาชน มีสถานะเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์แล้ว 
กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มแรงงานพลดัถ่ินท่ีไปเดินทางไป-กลบั และไม่ไดคิ้ดท่ีจะตั้งถ่ินฐาน
ท่ีประเทศไทย เพียงแต่สนใจในเร่ืองของงานและผลตอบแทน กลุ่มน้ีจึงมกัจะเป็น
กลุ่มท่ีชกัชวนญาติพี่น้องเขา้มาท างานดว้ย บางคนตอ้งการท่ีจะท างานเม่ือมีเงินทอง
เพียงพอแลว้จะอพยพกลบัไปท่ีบา้น แต่บางคนไม่สามารถท่ีจะกลบัได้เน่ืองจากติด
ปัญหาในเร่ืองของพื้นท่ีอยู่ในเขตสงคราม กลุ่มท่ีสาม คือกลุ่มไทใหญ่ท่ีไม่ตอ้งการ
กลบับา้น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีอพยพมาเม่ือยี่สิบกว่าปี
ก่อน และกลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มท่ีอพยพหนีความรุนแรงจากทหารพม่าในปี พ.ศ. 2541 

  
3.5 ชุมชนไทใหญ่ในเวยีงแหง 

อ าเภอเวียงแหง เป็นอ าเภอท่ีเป็นพื้นท่ีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า เป็นอ าเภอท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุอาศยัอยูร่่วมกนั ทั้ง ไทใหญ่ คนพื้นเมือง(โยนก์) ลาหู่  ลีซู จีนคณะชาติ ดา
ระอั้ง และปากากะยอ กระจายการตั้งถ่ินฐานไปตามท่ีราบและไหล่เขา ปัจจุบนัมีชุมชนไทใหญ่ตั้ง
ถ่ินฐาน และมีประชากรท่ีมีเช้ือสายไทใหญ่เป็นกลุ่มประชากรหลกั โดยมีจ านวนมากกวา่ร้อยละเจ็ด
สิบ (เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลประชากร: อา้งแลว้) ประกอบดว้ยกลุ่มไทใหญ่ทั้ง 3 กลุ่ม ตามช่วงเวลาท่ีอพยพ 
ดงัท่ีกล่าวมา 
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ภาพท่ี 3.7 แผนท่ีอ าเภอเวยีงแหง ท่ีมา: www.oknation.net  

 

3.5.1 ข้อมูลทัว่ไป ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ศาสนา และประชากร 

อ าเภอเวียงแหงมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นภูเขาสูงลอ้มรอบพื้นท่ีราบ โดยมีแนวเขาถนน
ธงชยัทอดตวัยาวมาจากเขตรัฐฉานประเทศพม่า ประชาชนตั้งถ่ินฐานบนแอ่งท่ีราบ ในดา้น
การปกครอง เดิมทีเวียงแหงมีสถานะเป็นต าบลข้ึนอยู่กบัอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีทุรกนัดารเขา้ถึงล าบาก และจากสภาพเป็นเมืองปิด ท าใหเ้กิดปัญหาในการ
ปกครอง  ก่อนท่ีจะได้รับการยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอเวียงแหง ในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบนัเวียง
แหงได้การตั้งเป็นอ าเภอ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (รังสรรค์ จนัต๊ะ , 2556: 252) 
แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ต าบล คือ ต าบลเมืองแหง ต าบลแสนไห และต าบลเปียงหลวง มี
จ านวนหมู่บ้านทั้ งหมด 23 หมู่บ้านรวมเน้ือท่ีประมาณ 672.172 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 21,050 ไร่โดยประมาณ (องอาจ เดชา, 2554: 5-8) 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจมีขา้ว หอม กระเทียม 
และขา้วโพด การตั้งถ่ินฐานของประชากรส่วนใหญ่ตั้งถ่ินฐานตามพื้นท่ีราบเป็นกลุ่มหมู่บา้น 
ประชากรไทใหญ่ของอ าเภอเวียงแหงส่วนใหญ่อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ในกรณี
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ของหมู่บ้านเปียงหลวงประชากรหลักท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานเคยเป็นกองก าลังกู้ชาติไทใหญ่ 
รองลงมาเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ หรือก๊กมินตัง๋ ส่วนท่ีเหลือเป็น ชาวลีซอ ชาวปะหล่อง 
และชาวไทย (วนัดี สันติวฒิุเมธี, 2545: 12)   

พื้นท่ีต าบลเปียงหลวงเป็นพื้นท่ีมีพรมแดนและเส้นทางเดินเท้าเขา้สู่รัฐฉาน ประเทศพม่า 
ผา่นช่องหลกัแต่ง มีหมู่บา้นไทใหญ่ในเขตรัฐฉานใกลเ้คียงช่องหลกัแต่ง 2 หมู่บา้น คือ ปาง
ก ้าก่อ ปางใหม่สูง ท าให้เม่ือมีสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สู้ดีนกัของพม่า การปราบปราม
กองก าลงัชาติพนัธ์ุ เม่ือปี 2545 บริเวณน้ีไดเ้กิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างทหารพม่ากบั
กองก าลังไทใหญ่ SSA เป็นเหตุให้ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในฝ่ังรัฐฉาน รวมถึงสอง
หมู่บา้นใกลเ้คียงช่องหลกัแต่ง ถูกขบัไล่อพยพเขา้มาตั้งศูนยล้ี์ภยัอยูใ่นฝ่ังไทยเกือบ 1,000 คน
ในฐานะผูอ้พยพล้ีภยัทางการเมือง (กลุ่มอพยพกลุ่มท่ี 3) และรัฐบาลไทยไดมี้การจดัพื้นท่ีเขต
อพยพใหผู้ล้ี้ภยัเหล่าน้ีอยูท่ี่ ศูนยอ์พยพกรุงจ่อ ต าบลเปียงหลวง  

 

  
 

ภาพท่ี 3.8 ช่องหลกัแต่ง ชายแดนไทย- พม่า ต าบลเปียงหลวง 
(ท่ีมา : นายสานนท ์นพคุณ) 

 
ก่อนการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชุมชนไทใหญ่บา้นเปียงหลวงในฐานะกลุ่มทหารกองก าลงักู้
ชาติไทใหญ่ มีชุมชนไทใหญ่อาศยัอยู่ท่ีต  าบลเมืองแหง และต าบลแสนไหอยู่ก่อนบา้งแล้ว 



 
 

89 
 

ชุมชนไทใหญ่ท่ีมาตั้งถ่ินฐานในยุคแรกเป็นการเขา้มาคา้ขายบริเวณชายแดน (กลุ่มอพยพ
กลุ่มท่ี 1 และ 2) แต่ขนาดและจ านวนประชากรไม่ไดม้ากเท่าทุกวนัน้ี เพราะในขณะนั้นเวียง
แหงยงัมีสถานะเป็นต าบลเวียงแหง ข้ึนกบัอ าเภอเชียงดาว ต่อมาภายหลงัการอพยพมีการ
กระจายการตั้งถ่ินฐานไปทุกต าบล ผสมปนเปกบัชาวไทย (ลา้นนา) และชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ แต่
อยา่งไรก็ตามไทใหญ่ยงัคงเป็นประชากรหลกัในพื้นท่ี  

ปัจจุบนักล่าวได้ว่าอ าเภอเวียงแหงจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายมิติ ทั้งมิติทางรัฐชาติ มิติทาง
วฒันธรรมตามช่วงเวลา และมิติทางชาติพนัธ์ุ ชุมชนไทใหญ่ในเวียงแหงจึงตอ้งมีการปรับตวัอยู่
ตลอดเวลา และเปิดรับเอาวฒันธรรมและส่ิงใหม่ๆเขา้มา ในขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีอตัลกัษณ์และ
ความเป็นตัวตนของชาติพันธ์ุไว ้ความหลากหลายในพื้นอ าเภอเวียงแหงท่ีส่งผลในด้านของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างชาติพนัธ์ุบางอย่างไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั เหมือนเช่นการรักษาอตั
ลักษณ์ วฒันธรรม หรือธรรมเนียมประเพณี  การอพยพในช่วงเวลาท่ีต่างกันส่งผลต่อการเป็น
เจา้ของพื้นท่ี ทั้งไตเก่า และไตใหม่ ประกอบกบัความสัมพนัธ์ในเชิงเศรษฐกิจท่ีเหล่ือมล ้า ชาติพนัธ์ุ
บางส่วนท่ียกฐานะกลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ มีความรู้สึกความเจา้ของพื้นท่ี ท่ีมีสิทธิและ
สถานะในการเป็นพลเมืองไทย เป็นปัญหาในการดูถูกเหยียดหยาม เกิดชนชั้นท่ีไม่เท่าเทียมกนัทาง
สังคม จายหนุ่มเมิง11 พลทหารไทใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงแหงเล่าวา่ตอนท่ีเขาอพยพเขา้มาในพื้นท่ี
อ าเภอเวียงแหงในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2538 นั้น เขาบวชเป็นพระเขา้มาศึกษา ตอนท่ีจ าวดัอยู่นั้น
สามเณรคนเมือง(ลา้นนา) กบัสามเณรคนไทใหญ่ ไดรั้บการปฏิบติัจากเจา้อาวาสและชาวบา้นอยา่ง
ไม่เท่าเทียม “ท่ีวดัไม่อนุญาตใหเ้ด็กไทใหญ่เรียนคอมพิวเตอร์ ผมเคยแอบเขา้ไปฝึกพิมพ ์โดนจบัได้
และโดนตีอยูห่ลายที” มากไปกว่านั้นพระบางรูปเคยกล่าวว่า “ถา้เขา้ป่าเจองูกบัเง้ียว ขอตีเง้ียวให้
ตายก่อน เพราะมนัไวใ้จไม่ได”้ หรือบางทีก็เรียกผมวา่ “ไอเ้ง้ียวหวัจ๊อก”  ค  าดูถูกพวกน้ีผมโกรธนะ
แต่มองอีกแง่มนัก็เป็นประโยชน์ให้ผมผลกัดนัตวัเองให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และได้เรียน
หนงัสือเช่นเดียวกบัคนไทยคนอ่ืน  

ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงแหงพบว่า คนไทใหญ่บางส่วนท่ีอพยพ(กลุ่มท่ีสาม) ส่วนมากไม่ได้รับการ
รับรองใหเ้ป็นพลเมืองของรัฐไทย ซ่ึงแตกต่างจากจากชาวเขาเผา่อ่ืนๆ โดยมากไดรั้บการรับรองเป็น
พลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ คนไทใหญ่บนพื้นท่ีอ าเภอเวียงแหงส่วนมากถือบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มี

                                                           
11 จายหนุ่มเมิง พลทหารไทใหญ่ บา้นเมืองแหง ต าบลเวยีงแหง สมัภาษณ์ในประเดน็ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ในอ าเภอ
เวยีงแหงกบัความสมัพนัธ์ชาติพนัธ์ุอ่ืนและคนไทยในพ้ืนท่ี สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 
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สัญชาติไทยประเภทชุมชนพื้นท่ีสูง (ไม่ใช่ชาวเขา)12 ซ่ึงถูกส ารวจในปี พ.ศ. 2541 การไม่ไดส้ัญชาติ
เป็นปัญหาต่อการด ารงชีวิตของคนไทใหญ่ในพื้ น ท่ี  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การถือครองท่ีดิน รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเดินทางขา้มอ าเภอ ท่ี
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางราชการทุกคร้ัง การรวมกลุ่มของคนไทใหญ่ในพื้นท่ีเป็นแบบระบบเครือ
ญาติ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด แต่ในกลุ่มไทใหญ่ดว้ยกนัพบปัญหาอยู่บา้งในการแบ่งกลุ่มไตใหม่ท่ี
ไม่มีบตัร กบักลุ่มไตเก่าท่ีเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ ซ่ึงปัญหาท่ีพบไม่ได้เป็นการกีดกนั หรือ
แบ่งแยกอยา่งชดัเจน แต่เป็นลกัษณะของการมีอ านาจทางสถานะพลเมืองไทยท่ีสูงกวา่ 

ความซับซ้อนในเร่ืองของอ านาจรัฐท่ีเขา้มามีบทบาทเหนือความเป็นชาติพนัธ์ุ มีผลก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกนัทางสังคมของคนกลุ่มเดียวกนั แต่ความรู้สึกร่วม ความรักชาติ ความสามคัคีก็ยงั
ปรากฏให้เห็นในงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี อย่างแนบแน่น แต่ใน
มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การเขา้ถึงทรัพยากรและสิทธิของพลเมือง ก่อความเหล่ือมล ้าในกลุ่มคนไท
ใหญ่อยูบ่า้ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัทุกสังคมไม่เฉพาะกบักลุ่มไทใหญ่เท่านั้น 

3.5.2 ต านาน “คนไทใหญ่” สร้างเมืองแหง 

โดยทัว่ไปการสร้างต านานของชุมชน มกัจะเลือกเอาช่วงใดช่วงหน่ึง หรือวีรกรรมใด
วีรกรรมหน่ึงเชิดชูข้ึนมาเป็นเร่ืองเล่าขานต่อกนัมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นส่ิง
เตือนใจ หรือน าเร่ืองราวมาผกูกบัต านานการสร้างบา้นเมืองหรือผกูกบัส่ิงก่อสร้างใน
สถานท่ีนั้นๆ หรือสถานท่ีท่ีไม่สามารถอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปได ้ดงันั้น การสร้างต านาน
วรีบุรุษชุมชนหรือวีรบุรุษทางวฒันธรรมของคนไทใหญ่ มีอยูทุ่กแห่งท่ีคนไทใหญ่ไป
บุกเบิก หรือท าการตั้งถ่ินฐานในยคุแรกๆ เป็นการประกาศตวัอยูก่รายๆวา่ พื้นท่ีน้ี เป็น
พื้นท่ีของคนไทใหญ่มาก่อนเสมือนการแสดงภาพตวัแทนว่า ชุมชนอ าเภอเวียงแหง 
เป็นชุมชนไทใหญ่ ทั้งในเร่ืองของต านานและจ านวนประชากร 

เช่นเดียวกนักบัต านานเจา้ปู่ ฮอ้ยสาม หรือเจา้แสนธานีพิทกัษ์ผูน้  าไทใหญ่ในอ าเภอ
ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงคนทอ้งถ่ินเช่ือว่าปู่ ฮอ้ยสามคือคนไทใหญ่ท่ีอยู่ใน

                                                           
12 มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือท่ี 29 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 28 สิงหาคม 2544 ก าหนดสถานะให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่
ชาวเขา เช่น พม่า มอญ จีน ไทยใหญ่ ฯลฯ โดยใหส้ถานะต่างดา้วเป็นบุคคลเขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายและถือ
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยูก่บัรุ่นบิดามารดาท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยและให้สัญชาติไทยรุ่นบุตรหลาน ตามมาตรา 7 
ทว ิแห่งพระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ.2508 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 
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ฐานะผูน้ าสร้างบา้นแปงเมืองตามประวติัการตั้งถ่ินฐาน คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้นเล่า
สืบต่อกนัมาว่า เม่ือประมาณ พ.ศ. 2342 ปู่ ฮอ้ยสามซ่ึงเป็นคนไทใหญ่ได้น าชาวบา้น
อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า เขา้มาท ามาหากินในเขตประเทศไทย และไดม้าพบ
ท่ีราบลุ่มท่ีมีน ้ าไหลตลอดปี ซ่ึงเป็นสถานท่ีเหมาะสมแก่การตั้งถ่ินฐานและท าการผลิต
ตามวิถีของชาวไทใหญ่ ปู่ ฮอ้ยสามเป็นนกัรบท่ีเก่งมาก เดินทางมาสร้างบา้นแปงเมือง
และท่ีนาต่างๆ โดยสร้างมาตั้งแต่บา้นไมฮุ้ง บา้นไมล้นั บา้นแม่ละนา เมืองแพม เมือง
นอ้ย และเมืองแหง (เวยีงแหง)13 

จากกการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัต านานการสร้างเมืองแหง ของปู่ เหง ซาววา หรือนาย
จองจ่าน เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2408 จากค าบอกเล่าของพ่อทุน ซาววา เครือญาติผูสื้บทอด
นามสกุลซาววาของปู่ เหง พ่อทุนเล่าวา่พ่อและแม่ท างานเป็นลูกนอ้งคนใกลชิ้ดของปู่
เหง ปู่ เหงจึงให้ใช้ไดน้ามสกุลร่วมดว้ย พ่อทุนเล่าวา่ในสมยัก่อนนั้นเมืองแหง ยงัไม่
เป็นอ าเภอ มีประชากรอยูบ่า้งประปราย โดยผูท่ี้มาสร้างบา้นแปงเมืองแหงยคุแรกคือปู่
ฮอ้ยสาม หลงัจากสร้างบา้นเมืองแถบแม่ฮ่องสอนมาก่อนและไดข้ยายอาณาเขตมายงั
เมืองแหง ต่อมาเม่ือเสียชีวิตไดย้กเมืองแหงให้ลูกชายคนแรกดูแลก่อนคือ นายน้อย
ก๋ิว14 สมยันั้นด ารงต าแหน่งหวัหนา้หมู่บา้น และนายทา้วไจ ลูกชายคนท่ีสองสืบต่อมา 
ในสมยัการปกครองของนายนอ้ยไจน้ีมีกลุ่มผูมี้อิทธิพลอยูถึ่ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มของส่าง
ส่วยแวง (ขุนส่วยระแวง) กลุ่มขุนเลา และกลุ่มปู่ ขาไม้ โดยท าการปล้นสดมภ์ผูท่ี้
เดินทางค้าขายไปมาผ่านเมืองแหง ตอนนั้นปู่ จองจ่าน ได้เดินทางจากบ้าน ซาววา 
อ าเภอเมืองป่ัน รัฐฉาน ประเทศพม่า ผา่นทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อมาท าการคา้ขาย 
โดยมาอาศยัเป็นลูกน้องของทา้วไจ และตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณบา้นแหงเหนือ (บริเวณ
โรงเรียนบา้นม่วงป๊อก ต าบลแสนไหในปัจจุบนั) ในยุคน้ีทา้วใจไม่มีอิทธิพลมากนกั
ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยกบัการปลน้สดมภ์ของกลุ่มผูมี้อิทธิพลทั้งสาม แต่ก็ไม่ไดท้  าการ
ทดัทานหรือช่วยเหลือพ่อคา้ท่ีถูกปลน้ การอาศยัอยูใ่นเมืองแหงจึงเป็นการอยูแ่บบต่าง
ฝ่ายต่างอยู ่ไม่ยุง่เก่ียวกนั ในฐานะพอ่คา้ นายจองจ่านรู้สึกไม่พอใจท่ีพ่อคา้จากต่างถ่ิน
ไม่ว่าจะเป็นเมืองปาย เชียงดาว ถูกกลุ่มผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีปล้นอยู่เนืองๆ จึงได้

                                                           
13 พิพฒัน์  กระแจะจนัทร์ เจา้ปู่ฮอ้ยสามหรือแสนธานีพิทกัษ ์จากบุคคลในประวติัศาสตร์สู่ผูน้ าในต านานของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในอ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. ศิลปวฒันธรรมศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 7 (พ.ค.2549) 
14 บางท่ีบอกวา่ นายนอ้ยก๋ิว มีต าแหน่งเป็น เจา้นอ้ยก๋ิว ผูว้จิยัคิดวา่ อาจจะเป็นการเรียกต าแหน่งให ้เน่ืองจากเป็นผู ้
มีคุณความดี แต่ไม่ไดสื้บเช้ือสายมาจาก “เจา้ฟ้า” โดยตรง 
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อาสาสมคัรเป็นผูป้ราบกลุ่มโจรและไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกจ านวนหน่ึงเพื่อต่อสู้
กบัโจร จนเป็นท่ีเกรงขามและเล่ืองช่ือ โดยเฉพาะกลุ่มของขนุส่วยระแวง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูมี้อิทธิพลท่ีใหญ่ท่ีสุด ณ เวลานั้น แต่ก็ยงัไม่สามารถปราบปรามไดส้ าเร็จ  นายจอง
จ่านจึงไดเ้ดินทางไปยงัพระบรมธาตุ แสนไหและตั้งสัจจะอธิษฐานว่า “หากเป็นบุญ
บารมีของขา้พเจา้แล้วไซร้ ขอให้ขา้พเจา้ก าจดักลุ่มโจรเหล่าน้ีให้ราบคาบและมีชัย
ชนะดว้ยเถิด” (ขอ้มูลจากป้าย ฐานการเรียนรู้ สุสานปู่ เหง ซาววา) และไดนิ้มิตฝันว่า
ไดไ้ปพบผูมี้อ านาจทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจึ้งจะประสบความส าเร็จ นายจองจ่านจึง
ไดเ้ดินทางไปพบและขอความช่วยเหลือจากต ารวจอ าเภอแม่ริม และทางอ าเภอแม่ริม
ได้ส่งกองก าลงัต ารวจจ านวน 19 นายมาช่วยปราบปรามจนชนะในท่ีสุด ในปี พ.ศ. 
2457 ในขณะท่ีทา้วไจผูน้ าคนเดิมเกิดความละอายแก่ใจอพยพยา้ยไปอยูท่ี่แม่ฮ่องสอน 
(ไม่ทราบท่ีอยูช่ดัเจน) ทางการและชาวบา้นจึงไดต้ั้งนายจองจ่านเป็นผูป้กครองเมือง
แหง ในฐานะพอ่เหง15 (ก านนั) ชาวบา้นจึงเรียกนายจองจ่านวา่พอ่เหงตั้งแต่บดันั้นเป็น
ตน้มา หลงัจากไดอ้ านาจการปกครองนั้นมาพ่อเหงไดป้ระกาศหาขอ้มูลแต่ละท่ีวา่ ใคร
มีของขลงั เป็นมือปืน มือดาบ ฟันแทงไม่เขา้ วา่กนัวา่สามารถหาคนเก่งคนขลงัเขา้มา
เป็นพรรคพวก โดยแต่ละท่ีก็จะพบสองสามคนโดยบุคคลเหล่าน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้คิดดี ไม่
ประพฤติเส่ือมเสีย และไม่มีก๊กมีเหล่า โดยมีแนวคิดท่ีวา่จะสร้างเมืองแหงให้เป็นเมือง
ดี ปราศจากกลุ่มโจรและผูมี้อิทธิพล พอ่เหงไดก้ลบัไปยงัเมืองป่ัน เดินทางไปเมืองปาย 
เมืองนาย เชียงดาว ชกัชวนประชาชนให้มาท าการคา้ขาย ซ่ึงในคร้ังแรกท่ีประกาศไป
นั้นไม่มีใครกลา้มาท าการคา้ขายท่ีเมืองแหงเพราะช่ือเสียงในเร่ืองของกลุ่มผูมี้อิทธิพล
สูง พ่อเหงจึงได้รับรองกับพ่อค้าเหล่านั้นว่า หากถูกปล้นท่ีเมืองแหงจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายทั้งหมด 

นายจองจ่านหรือพ่อเหงไดเ้สียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2497 และชาวบา้นไดน้ าเอาอฐิัมาก่อ
เป็นเจดีย์หน้ากู่สานและได้สร้างอนุสาวรียใ์นปี พ.ศ.2549 เป็นท่ีเคารพของคนใน
อ าเภอเวยีงแหงสืบมา 

 

                                                           
15 ปู่เห็ง นายพนั ดูแลชาวบา้น 1000 หลงัคาเรือนข้ึนไป ปู่กา้ง 100  พนั ดูแลชาวบา้น 100 หลงัคาเรือน ปู่แก่ หรือ
ผูใ้หญ่บา้น ดูแลชาวบา้นไม่จ ากดัหลงัคาเรือน 
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ภาพท่ี 3.9 อนุสาวรียป์ู่ เหงซาววา ในศาลปู่ เหงซาววา บา้นเมืองแหง ต. เมืองแหง 
    

จากการศึกษาพบวา่ ในภาพการรับรู้ของคนทอ้งถ่ินนั้นเช่ือวา่ปู่ เหง ซาววาเป็นบุคคล
จริงในประวติัศาสตร์ ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์และนักมานุษยวิทยาโดยทัว่ไปแลว้ก็อาจ
จดัเจา้ปู่ เหงเป็นบุคคลในต านาน ผูน้ าในต านาน หรือวีรบุรุษในต านาน เพราะเป็นเร่ือง
เล่าท่ีไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยคนใน
ทอ้งถ่ินมีวธีิการสืบทอดต านานโดยค าบอกเล่ารุ่นต่อรุ่น หรือท่ีเรียกวา่มุขปาฐะต านาน
ปู่ เหง ซาววานั้น เปรียบไดเ้ป็นต านานวีรบุรุษผูส้ร้างบา้นแปงเมืองของชุมชนเวียงแหง
ยคุแรก การสร้างต านานมกัมีการบอกเล่าท่ีเกินจริงเพื่อเสริมสร้างความยิง่ใหญ่และให้
เป็นท่ีน่านบัถือย  าเกรงมากข้ึน อยา่งในกรณีต านานปู่ เหงเองนั้น ขอ้สังเกตอยา่งหน่ึงท่ี
ให้ต าแหน่ง เหง (การควบคุมประชากร ตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 1000 หลงัคาเรือน) ซ่ึง
ขดัแยง้กบัในสมยัท่ีเมืองแหง ไม่ไดมี้สถานะเป็นอ าเภอ เพียงแต่เป็นเมืองคา้ขายแถบ
ชายแดน คาดว่าจ านวนครัวเรือนไม่ถึง 1000 หลงัคาเรือน แต่น่าจะเป็นเป็นการให้
เกียรติผูก่้อตั้งมากกวา่ ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ ต านานปู่ เหงนั้นไดรั้บการยอมรับ 
แต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมในทางปฏิบติัระดบัพิธีกรรมเท่าใดนกั เพราะจากสภาพศาลท่ีตั้งไว ้
รวมถึงอนุสาวรียก์็ถูกละเลย ส่วนหน่ึงมาจากความเช่ือและต านานของสมเด็จพระ
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นเรศวรและต านานเส้นทางการเดินทพัของสมเด็จพระนเรศวรท่ีมีมากวา่ 400 ปี ผ่าน
มายงัอ าเภอเวยีงแหง  

สรุปต านานการสร้างเมืองเวียงแหงจึงเป็นวาทกรรมความเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงได้ต่อมา
เม่ือมีต านานสมเด็จพระนเรศวรฯเกิดข้ึนมาและกลายเป็นวาทกรรมกระแสหลกัแต่
วาทกรรมปู่ เหงซาววาก็ยงัคงอยู ่เพราะไม่ไดข้ดัแยง้ จนหกัลา้งความเช่ือใดเช่ือหน่ึงให้
หายไป เพราะความเช่ือเป็นไปในทางเดียวกนัเพียงแต่ดึงความนิยมมาสู่ความเช่ืออนั
ใหม่ สาระส าคญัของประวติัศาสตร์ชุมชนคือวฒันธรรมของชาวบา้นท่ีเป็นอิสระจาก
ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง มีความสัมพนัธ์ท่ีผูกพนักับธรรมชาติ ฐานท่ีส าคญัของ
ชุมชนคือความมีคุณธรรมและจริยธรรม อนัเป็นส่ิงท่ีจรรโลงสังคมและเกิดความสงบ
สุข (ยศ สันตสมบติั, 2551:59) มีขอ้เสนอว่าไม่ควรยึดติดกบัวฒันธรรมชุมชนเพียง
อย่างเดียว หากจ าเป็นตอ้งเปล่ียนจารีต วิธีปฏิบติัเดิมให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ความตอ้งการและความจ าเป็นของยุคสมยั เพราะชุมชนไม่สามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ต่อชุมชนอ่ืนและความสัมพนัธ์ต่อรัฐได้ จึงต้องมีการ
เรียนรู้ปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา จึงไม่แปลกนักหากต านานและอนุสรสถานของ
สมเด็จพระนเรศวรฯ จะเขา้มามีบทบาทมากกว่า เพราะใช้ประวติัศาสตร์รัฐเขา้มามี
บทบาทแทนประวติัศาสตร์ชุมชน โดยชุมชนมีการยอมรับประวติัศาสตร์รัฐเข้ามา 
ทั้ งน้ีไม่ได้หมายความถึงการล้มล้างความเช่ือเดิม เพียงแต่ความเช่ือใหม่เข้ามามี
บทบาทต่อชุมชนและพื้นท่ีมากกวา่ 

  
  
 


