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บทคัดย่อ 
 บทความชิน้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหก์ารเกิดขึน้ของสภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนาม
ในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยใชท้ฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาของอังเดร กุนเดอร ์แฟรงค ์สภาวะอาณานิคม
ภายในเวียดนามมีสาเหตจุากโครงสรา้งการแบ่งงานกนัท าในระดับโลก การแบ่งงานดงักล่าวไม่เพียงเป็น
สาเหตุส  าคัญที่ท าให้ประเทศอาณานิคมด้อยพัฒนาเท่านั้น  แต่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการพัฒนาที่ไม่                  
เท่าเทียมกันในระดับพืน้ที่ภายในประเทศอาณานิคม ในกรณีของประเทศเวียดนามการแบ่งงานกันท า
ภายในประเทศท าใหเ้กิดพืน้ที่แกนกลางที่มีหน้าที่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจการเมืองและรองรบัการ
เผยแพร่อารยธรรมฝรั่งเศส ไดแ้ก่ ห่าโหน่ย ส่ายก่อน และเมืองบริวาร ไดแ้ก่ เมืองโดยรอบที่มีหนา้ที่ผลิต
สินคา้ปอ้นระบบทนุนิยมโดยเฉพาะการท านิคมไรข่นาดใหญ่ อตุสาหกรรม และเหมืองแรต่ามความตอ้งการ
ของประเทศแกนกลางคือฝรั่งเศสและตลาดโลก  
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Abstract 

 The purpose of this article is analyzing the process of internal colonization taken place 
in Vietnam during the colonization of France by applying the theory of dependency as mentioned 
by Andre Gunder Frank. The internal colonization in Vietnam is the result of the distribution of 
labour in global level which forces Vietnam facing underdevelopment. Besides, this international 
labour distribution causes also the unequal development within the country itself, called internal 
colonization. Regarding Vietnam, this country is affected by the internal distribution of labour 
causing the emergence of metropoles and satellite cities. The metropoles cities of Vietnam 
including Hanoi and Saigon are the economic and political centres of the country and the city of 
French civilization. Meanwhile, the satellite cities are the cities surrounding the metropoles. Their 
roles are producing goods from the huge plantations, industrial estates, and mines to feed 
capitalism system as demanded by its metropoles country, France, and the global trades.  
 

Keywords: Dependency Theory,  Andre Gunder Frank, French Indochina,  Vietnam, Internal 
Colonialism 
 
บทน า 
 ทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาเป็นทฤษฎีที่ถูกน าเสนอโดยกลุ่มนักทฤษฎีมารก์ซิสใหม่ (Neo Marxism)       
หนึ่งในนัน้คืออรัเดร กรุเดอร ์แฟรงค ์ที่ไม่เพียงน าเสนอโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในระดับโลก
ที่อยู่ในลกัษณะการพึ่งพิงพึ่งพากนัระหว่างประเทศแกนกลางและประเทศบริวารเท่านัน้หากแต่ยงัชีใ้หเ้ห็น
ถึงสภาวะอาณานิคมภายในอีกดว้ย กลา่วคือในระดบัโลกสภาวะพึ่งพิงพึ่งพาอนัเกิดจากการแบ่งงานกนัท า
ระหว่างประเทศแกนกลางและประเทศบริวารเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ประเทศบริวารด้อยพัฒนา 
โครงสรา้งความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เพียงท าใหป้ระเทศบริวารดอ้ยพัฒนาเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลใหเ้กิด
สภาวะอาณานิคมภายในของประเทศบริวาร อันเป็นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันในการพฒันาระดบั
พืน้ที่ภายในประเทศบริวาร สภาวะดงักล่าวก่อตวัขึน้ในยุคอาณานิคมและยงัคงด าเนินเรื่อยมาในปัจจุบนั 
บทความชิน้นีจ้ะน าทฤษฏีพึ่งพิงพึ่งพาของแฟรงคม์าใชว้ิเคราะหป์รากฏการณใ์นเวียดนามช่วงอาณานิคม
ของฝรั่งเศสเพื่ออธิบายการเกิดสภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามอนัเป็นขัน้ตอนหนึ่งของพฒันาการ
ทางประวัติศาสตรท์างเศรษฐกิจและพืน้ที่ภายในของเวียดนาม โดยบทความจะใช้ปรากฏการณ์ของ
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เวียดนามสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ.1885 ไปจนถึง ค.ศ.1939 ก่อนการเขา้มาของญ่ีปุ่ น
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสมีบทบาทเต็มในการปกครองเวียดนามในฐานะเจา้อาณา
นิคม  
 บทความแบ่งเนือ้หาออกเป็นสามส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือการส ารวจทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาของ     
อัรเดร กุรเดอร ์แฟรงค์โดยสังเขป ส่วนที่สองคือปรากฏการณ์และวิเคราะห์การเกิดสภาวะอาณานิคม
ภายในของเวียดนามสมยัอาณานิคมของฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1885 -1939 และสว่นสดุทา้ยคือบทสรุป 
 

1. ทฤษฎีพึง่พงิพึง่พาของอัรเดร กุรเดอร ์แฟรงค ์(Andre Gunder Frank) 
 ทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพา (dependency theory) เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการวิพากษ์และชี ้ให้เห็นถึง
ความลม้เหลวของแนวคิดการพฒันากระแสหลกัในหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยเฉพาะกลุ่มทฤษฎีการท า
ให้ทันสมัย (modernization theory) ที่มุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทฤษฎีการสร้าง                 
ความเจรญิเติบโต (growth theory) ที่น าโดยวอลต ์วิทแมน รอสโตว (Walt Whitman Rostow) ทฤษฏีพึ่งพิง
พึ่งพาถูกเสนอโดยกลุ่มนักคิด อาทิ อัรเดร กุนเดอร ์แฟรงค ์(Andre Gunder Frank) ซามีร ์อามิน (Samir 
Amin) ธีโอโทนิโอ ดอส ซานโตส (Theotônio dos Santos) แฟร์น็องโด อองริเก คาร์โดโซ (Fenando 
Henrique Cardoso) ปีเตอร ์อีแวน (Peter Evans) ฯลฯ โดยเนน้ศึกษาและวิเคราะหก์ระบวนการสะสมทนุ
ของประเทศโลกที่สามเป็นหลกั ซึ่งอาจจดักลุ่มทางทฤษฏีออกเป็น 2 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ ทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาใน
ช่ ว งแรก  (early/ classical dependency theory) หรื อทฤษฎีพึ่ งพิ งพึ่ งพาแบบดั้ ง เ ดิม  (orthodox 
dependency theory) และอีกกลุ่มได้แก่กลุ่มทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาและการพัฒนา (dependency and 
development) หรือทฤษฎีการพฒันาที่ควบคู่กบัการพึ่งพิงพึ่งพา (associated-dependent development) 
(เชษฐา พวงหตัถ,์ 2553, หนา้ 138; สมศกัดิ ์สามคัคีธรรม, 2533, หนา้ 3-5)  
 อัรเดร ์กุนเดอร ์แฟรงค์ (Andre Gunder Frank) (ค.ศ.1929 - 2005) เป็นนักสังคมวิทยาและ
ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจชาวเยอรมัน-อเมริกัน เขาเสนอทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาแบบดั้งเดิมในช่วงปีทศวรรษที่ 
1970 ก่อนที่จะพฒันาทฤษฎีและเสนอทฤษฎีระบบโลกในช่วงหลงัทศวรรษ 1980 แฟรงคถื์อเป็นนกัคิดคน
ส าคัญในกลุ่มทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาในช่วงแรกที่สืบทอดความคิดมาจาก พอล เอ. บารนั (Paul A. Baran)      
ซึ่งถกูหยิบยกมาถกเถียงอย่างกวา้งขวางคนหนึ่ง ในช่วงของการเสนอทฤษฏีพึ่งพิงพึ่งพาแบบดัง้เดิม แฟรงค์
ได้น าเสนอแนวคิดผ่านบทความและหนังสืออย่างต่อเนื่อง อาทิ บทความเรื่อง The Development of 
Underdevelopment ในปี ค.ศ.1966; หนังสือ Capitalism and Underdevelopment in Latin American: 
Historical Studies of Chile and Brazil ในปี ค.ศ.1967; หนงัสือ Latin America: Underdevelopment or 
Revolution ในปี ค.ศ.1969; หนังสือ Lumpenbourgeoisie and Lumpendevelopment: Dependency, 
Class and Politics in Latin America ในปี ค.ศ.1972; หนังสือ On Capitalist Underdevelopment ในปี 
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ค.ศ .1975; หนังสื อ  World Accumulation 1492  –  1789 ใน ปีค .ศ .1978 และหนังสื อ  Dependent 
Accumulation and Underdevelopment ในปี ค.ศ.1978 ฯลฯ 
 แฟรงคไ์ดว้ิพากษ์และชีใ้หเ้ห็นถึงความลม้เหลวของทฤษฎีการท าใหท้นัสมยัว่าตวัแบบการสรา้ง
ความเจรญิเติบโตที่คาดหวงัว่าจะก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม
ไปสู่การพฒันาทว่าแทท้ี่จริงแลว้กลบัน าไปสู่ภาวะดอ้ยพฒันาอันมีสาเหตุส  าคัญมาจากความสมัพันธ์ เชิง
พึ่งพาของประเทศดอ้ยพัฒนาที่มีต่อประเทศพัฒนา เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ประเทศพัฒนาไม่เคย
ประสบมาก่อนและสภาวะความสมัพนัธ์ดงักล่าวส่งผลกระทบใหป้ระเทศดอ้ยพัฒนายิ่งดอ้ยพฒันาต่อไป
อย่างไม่สิ ้นสุด โดยแฟรงค์ใช้ค าว่า เป็นสภาวะ “การพัฒนาสู่ภาวะด้อยพัฒนา (development of 
underdevelopment)” (Frank, 1996; สมศกัดิ ์สามคัคีธรรม, 2533, หนา้ 86-87) 
 แฟรงคไ์ดว้ิเคราะห์ผ่านกรอบการตีทางความทางประวัติศาสตรว์่า สภาวะความดอ้ยพัฒนา
ดงักล่าวเป็นผลมาจาก “ห่วงโซ่ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศแกนกลางและประเทศบริวาร” ที่มีพลวตัมา
อย่างต่อเนื่องของระบบทุนนิยมโลกที่วิวัฒนม์าจากระบบทุนนิยมการคา้ไปจนถึงการขยายตัวของระบบ
อุตสาหกรรมการเงินอย่างมีเอกภาพโดยทั้งหมดถือว่าอยู่ในระบบโลกเดียวกัน โดยชีใ้ห้เห็นว่าห่วงโซ่
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศนีส้่งผลใหเ้กิดสภาวะพฒันาและดอ้ยพฒันาผ่านการวิเคราะหป์ระสบการณ์
ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาโดยเฉพาะชิลีและบราซิล ในกรณีของชิลีเขาเห็นว่าประเทศชิลีถูกระบบทุน
นิยมโลกผนวกเขา้ไปตัง้แต่ยุคอาณานิคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนกรณีของประเทศบราซิลนั้นแฟรงค์
อธิบายว่าบราซิลไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกมาตัง้แต่ในศตวรรษที่ 16 และถูกบงัคับให้
ผลิตสินคา้การเกษตรเพื่อการส่งออก แมว้่าระหว่างช่วงที่เศรษฐกิจโลกตกต ่าในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และ 2 จะสรา้งโอกาสใหบ้ราซิลไดพ้ฒันาอตุสาหกรรมแต่เนื่องจากปัญหาการสะสมทุนที่ไม่เพียงพอท าให้
บราซิลมีโอกาสพฒันาไดเ้พียงแค่ช่วงสัน้ๆ ในช่วงที่ประเทศแกนกลางอ่อนแอ ทว่าเมื่อประเทศแกนกลาง
กลับมาเข้มแข็งประเทศบราซิลก็กลับมาอยู่ในสภาพประเทศบริวารเช่นเดิม ดังนั้นแฟรงค์จึงสรุปว่า
โครงสรา้งการพัฒนาและความดอ้ยพัฒนาทางเศรษฐกิจนัน้ด ารงอยู่ตลอดทุกช่วงเวลาของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะความด้อยพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์จาก
ประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธด์า้นเศรษฐกิจและดา้นอ่ืนๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง (Frank, 1996; สรุพล ธรรมรม่
ดี, 2530, หนา้ 70- 71)  
 แฟรงคไ์ดแ้บ่งประเทศในโลกออกเป็นสองกลุม่ ไดแ้ก่ 1) ประเทศดอ้ยพฒันาคือประเทศที่ตกเป็น
บรวิารต่อประเทศแกนกลางและเรียกกลุม่ประเทศนีว้่า “Satellite” และ 2) ประเทศพฒันา อนัไดแ้ก่ประเทศ
แกนกลางและเรียกประเทศกลุ่มนีว้่า “Metropoles” ประเทศทั้งสองกลุ่มมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันในลกัษณะ
อาณานิคมโดยที่ประเทศบริวารจะตอ้งพึ่งพาประเทศแกนกลางอยู่ตลอด (Frank, 1967, p. 3) การพึ่งพา
ดังกล่าวมีลกัษณะที่ประเทศแกนกลางไดเ้ปรียบอยู่เสมอเนื่องจากประเทศแกนกลางมีลกัษณะเศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยีที่เขม้แข็งกว่าประเทศบริวาร ท าใหป้ระเทศบริวารถูกขูดรีดส่วนเกิน (exploitation) 
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อนัไดแ้ก่ ทรพัยากร แรงงาน ทนุ ผ่านทางกลไกการแบ่งงานกนัท าระหว่างประเทศ การแบ่งงานกนัท านีเ้ป็น
เครื่องมือดดูเอาทุนและสง่ออกมลูค่าส่วนเกิน (surplus transfer) ออกจากสงัคมแลว้สง่ต่อกนัไปเป็นทอดๆ 
ไปยงัประเทศแกนกลางอนัเป็นส่วนกลางในระดบัโลกโดยอาศยัการคา้ผูกขาดและการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่า
เทียมกนั โดยที่ประเทศบริวารจะถูกยดัเยียดใหผ้ลิตและส่งออกสินคา้เกษตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศศูนยก์ลางโดยใชก้ระบวนการสะสมทุนแบบบุพกาล (primitive accumulation) (ดังภาพที่ 1) 
ผลก็คือประเทศบริวารไม่สามารถสะสมทุนภายในประเทศ ขาดสมรรถนะและไม่สามารถพลงัการผลิต ท า
ใหป้ระเทศบรวิารไม่สามารถพึ่งตนเองไดจ้ึงอยู่ในสภาพดอ้ยพฒันา (สรุพล ธรรมรม่ดี, 2530, หนา้ 70)  
 

ภาพที ่1 ภาพความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศแกนกลางกบัประเทศบริวาร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ลกัษณะความสมัพันธ์แบบขูดรีดระหว่างประเทศแกนกลางกับประเทศบริวารมีอยู่ทัง้ในระดับ
ระหว่างประเทศและระดับสงัคมภายใน เพราะฉะนัน้ในประเทศบริวารเองจึงมีทัง้ส่วนแกนกลางและส่วน
บริวารอยู่ในตัวเอง ความสมัพันธ์ลกัษณะนีไ้ม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็จะมีอิทธิพลครอบง าและหลอมรวม
สภาพเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมของประเทศบริวารอย่างลึกซึง้ สภาวะที่มีทัง้ส่วนแกนกลางและส่วน
บริวารอยู่ในตัวเองเช่นนีเ้องที่แฟรงคเ์รียกว่า “อาณานิคมภายใน (internal colonialism)” โดยแฟรงคม์ี
ความเห็นว่าประเทศดอ้ยพฒันาประกอบดว้ยระบบเศรษฐกิจ 2 ภาคดว้ยกนั แต่ละภาคมีพลวตัที่แตกต่าง
กันแต่พึ่งพาระหว่างกัน (interdependence) ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ภาคที่ถูกผนวกเขา้สู่ระบบทุน
นิยมโลกจะมีลกัษณะเป็นสงัคมทุนนิยมสมัยใหม่ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในขณะที่อีก
ภาคคือภาคชนบทบจะมีลักษณะโดดเด่ียว หยุดนิ่ง และเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ ลักษณะทวิลักษณ์ 
(dualism) นีก้่อรูปขึน้มาในศตวรรษที่ 19 ที่น าโดยชนชัน้น าที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยม พวกเขาเห็นประโยชน์
ของการสรา้งสภาวะพึ่งพาระหว่างกนัของเมืองศนูยก์ลางและเมืองบริวารโดยการผนวกสงัคมชาวนาเขา้สู่

ประเทศ

แกนกลาง 

สินค้าอุตสาหกรรม 

ทรัพยากร 

 

ประเทศบริวาร  
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ระบบตลาดโลกในฐานะผูผ้ลิตสินคา้ขัน้ปฐมและป้อนผลผลิตทางการเกษตรเขา้สู่ระบบทุนนิยมเพื่อสรา้ง
ก าไรแก่เมืองศนูยก์ลาง (metropoles) และเสริมสรา้งการพฒันาและความมั่งคั่งแก่ชนชัน้ปกครอง สภาวะ
พึ่งพาระหว่างกนัขา้งตน้จะธ ารงโครงสรา้งที่ผูกขาดและความสมัพนัธเ์ชิงขูดรีดระหว่างเมืองศนูยก์ลางและ
เมืองบริวาร (Frank, 1967, pp. 20 - 21) นอกจากนี ้กระบวนการพัฒนาในลกัษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ยงัท าใหเ้กิดกระบวนการเบียดขบักลุม่ชายขอบ (marginalization) ท าใหก้ลุม่ชายขอบเหลา่นีข้าดโอกาสใน
การพัฒนาตนเองและไม่สามารถเขา้ถึงทรพัยากรที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมทัง้ขาดโอกาสที่จะมีส่วน
รว่มในกระบวนการตดัสินใจของประเทศ (สมศกัดิ ์สามคัคีธรรม, 2533, หนา้ 87; พิษณ ุสนุทรารกัษ,์ 2531, 
หนา้ 28; ปรีชา ควุิทรพ์นัธ,์ 2547, หนา้ 123-124)  
 ภายใตบ้ริบทโครงสรา้งของประเทศบริวารดังกล่าวท าใหเ้กิดชนชัน้กระฎุมพีภายในประเทศซึ่ง  
แฟรงคเ์รียกว่า “Lumpen Bourgeoisie” กระฎุมพีกลุ่มนีเ้ป็นกระฎุมพีระดับล่างเพราะไม่มีอิสระในการ
พฒันาการผลิตและสะสมทุน เนื่องจากทุนขนาดใหญ่จากประเทศแกนกลางเขา้มาครอบง าเศรษฐกิจของ
ประเทศบริวารส่งผลให้นายทุนชาติ (national bourgeoisie) ของประเทศบริวารต้องประนีประนอม               
เพื่อหลีกเลี่ยงความขดัแยง้กบันายทนุของประเทศแกนกลาง ดว้ยลกัษณะดงักล่าวนายทุนชาติของประเทศ
บริวารจึงมีลักษณะเป็นเพียง “นายทุนนายหน้า (comprador)” ที่ตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
แกนกลางและไม่มีพลงัมากพอในการพฒันาการผลิตและสะสมทนุ (Aguila and Bortz, 2006, p. 89) 
 ดงันัน้การวิเคราะหข์องแฟรงคจ์ึงใหค้วามส าคญักับปัจจัยภายนอกของประเทศบริวารมากกว่า
ปัจจยัภายใน ทัง้นีเ้พราะเขาเห็นว่าการครอบง าของประเทศแกนกลางนัน้มีมาตัง้แต่ยุคอาณานิคมซึ่งเป็น
ตวัก าหนดโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและชนชัน้ของประเทศบริวาร  โครงสรา้งทางเศรษฐกิจและชนชัน้จะไป
ครอบง าและก าหนดนโยบายภายในประเทศบริวารอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นการครอบง าของประเทศ
แกนกลางจึงเป็นสาเหตหุลกัที่ท าใหเ้กิดการพึ่งพาอนัเป็นสาเหตหุลกัของการดอ้ยพฒันาและน าไปสู่ความ
เหลื่อมล า้เชิงพืน้ที่ดงักลา่ว (อนสุรณ ์ลิ่มมณี, 2543, หนา้ 177 - 179; พิษณ ุสนุทรารกัษ,์ 2531, หนา้ 13) 
 

2. สภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามในสมัยอาณานิคมของฝร่ังเศสปี 
ค.ศ.1885 - 1939 
 ฝรั่งเศสเริ่มเขา้มาปกครองเวียดนามโดยตรงภายหลงัการลงนามสนธิสญัญาเว ้ปี ค.ศ.1883 (Le 
Traité de Hué 1883) และสนธิสญัญาเว ้ปี ค.ศ.1884 (Le Traité de Hué 1884) โดยไดเ้ขา้ยึดครองพืน้ที่
ของเวียดนามทัง้หมดและจดัตัง้สหพนัธอิ์นโดจีน (La Fédération Indochinoise) ในวนัที่ 17 ตลุาคม ค.ศ.
1887 แลว้จึงใชน้โยบายแบ่งแยกแลว้ปกครองโดยแบ่งพืน้ที่ตอนใต ้ไดแ้ก่ โคชินไชน่า (Cochinchina) หรือ
นามก่ี (Nam Kỳ) ถือเป็นเมืองขึน้โดยตรง พืน้ที่ตอนเหนือไดแ้ก่ดงกิง (Tonkin)* หรือบั๊กก่ี (Bắc Kì) เป็น

 
* Tonkin ในภาษาเวียดนามเรียกว่า ดงกิง ส่วนในหนงัสือภาษาไทยมกัใชค้  าวา่ “ตงกงิ” หรือ “ตงัเก๋ีย” 
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พืน้ที่อารกัขา (Protectorat) และพืน้ที่ตอนกลางไดแ้ก่อานนาม (An Nam) หรือจุงก่ี (Trung Kỳ) เป็นพืน้ที่
กึ่งอารกัขา (Semi - Protectorat) โดยที่ทัง้ดงกิงและอานนามนัน้อยู่ในฐานะรฐักึ่งและรฐัอารกัขาที่ยังคงมี
ระบบกษัตริยร์วมถึงกัมพูชาดว้ย ก่อนที่วันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1899 จะมีค าสั่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้
เพิ่มลาวเขา้ไปในสหพันธ์อินโดจีนในสถานะรฐัอารกัขา ซึ่งพืน้ที่ทัง้หมดจะขึน้ตรงกับกระทรวงอาณานิคม 
(Le Ministère des Colonies) ของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสไดจ้ัดตัง้ใหม้ีระบบการปกครองโดยผูว้่าราชการอินโด
จีนแห่งฝรั่งเศส (Le Gouverneur général de L'Indohchine) บริหารงานและมีสภาสูงแห่งอินโดจีน (Le 
Conseil supérieur de l'Indochine) ช่วยบริหารงานส่วนงานต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 
ฯลฯ (Đinh Hữu Phượng, 2020) สว่นราชส านกัที่กรุงเวน้ัน้มีบทบาทเป็นเพียงฉากหนา้เท่านัน้เพราะอ านาจ
ปกครองที่แทจ้ริงกระท าผ่านผูบ้ริหารชาวฝรั่งเศสที่ทางรฐับาลฝรั่งเศสแต่งตัง้ (เขียน ธีระวิทย,์ 2542, หนา้ 
27-28; สดุ จอนเจิดสิน, 2544, หนา้ 1-27; ฮวง วนัจี่, 2515, หนา้ 1-35) 
 ภายหลงัการสถาปนาสหพนัธอิ์นโดจีนจ าเป็นจะตอ้งมีเมืองแกนกลางอ านาจเพื่อเป็นศนูยก์ลาง
ทางการปกครองอีกทั้งเพื่อรองรบัชาวฝรั่งเศสและชาวยุโรปในการตั้งรกรากและประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงแรกเมืองแกนกลางดังกล่าวอยู่ที่ส่ายก่อน **ก่อนที่จะยา้ยไปที่ห่าโหน่ย***ในช่วงหลังปี 
ค.ศ.1902 โดยภายหลงัการเขา้ยึดครองซาด่ิง (Gia Định) ในปี ค.ศ.1859 ฝรั่งเศสไดก้่อตัง้ท่าเรือส่ายก่อน
เพื่อส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรจากโคชินไชน่าสู่ฝรั่งเศสและยุโรปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1860 
หลงัจากนัน้จึงเริ่มพฒันาเมืองจากการก าหนดเขตเมืองโดยพลเรือโทเลโอนาท ชาคเน่ (Léonard Charner) 
ไดอ้อกกฎหมายก าหนดเขตแดนของเมืองโดยรวมทัง้บริเวณซาด่ิงและเบ๋นแง๋ใหเ้ป็น “เมืองส่ายก่อน (Ville 
de Saigon)” ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ.1861 โดยใหว้ิศวกรชาวฝรั่งเศส ปอล โฟลคอง ลูเซียง โกฟี (Paul 
Florent Lucien Coffyn) ออกแบบผังเมือง วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1862 โกฟีไดอ้อกผังเมืองฉบับแรก     
แต่เนื่องจากพืน้ที่ที่วางแผนไว้มีขนาดกว้างมากเกินไปท าให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น
รกัษาการผูว้่าการโคชินไชน่า (Gouverneur Amiral de la Cochinchine) ไดอ้นุมติัใหพ้ลเรือเอกปิแอร ์โคซ 
(Pierre Roze) ลงนามในกฎหมายลดพืน้ที่ลงในวนัที่ 3 ตลุาคม ค.ศ.1865 พืน้ที่เมืองส่ายก่อนไปอยูในเขต
เบ๋นแง๋เก่า (Bến Nghé Cũ) และยังเพิ่มพืน้ที่เจอะเลิน (Chợ Lớn)**** ในเขตส่ายก่อนเก่าเข้าไปด้วยโดย
ก าหนดใหพ้ืน้ที่ระหว่างคลองถิแหง่ (Thị Nghè) คลองเบ๋นแง๋ (Bến Nghé)* และถนนบริเวณสะพานองแล๋ง
(Ông Lãnh) รวมขนาดพืน้ที่ทัง้หมด 3 ตร.กม. ถือเป็นการก าหนดพืน้ที่ของเมืองใหช้ดัเจนเพื่อการพฒันา 
(Chung Hai, 2016; Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ Thành phố Hồ Chí Minh, 2011) หลังจากนั้น

 
** Sài Gòn ถ่ายเสียงตามส าเนียงมาตรฐานว่า ส่ายก่อน ในหนงัสือภาษาไทยมกัใชว้่า ไซ่ง่อน ปัจจบุนัคือ นครโฮจิมินห์ 
*** Hà Nội ถ่ายเสียงเสียงตามส าเนียงมาตรฐานว่า ห่าโหน่ย ในหนงัสือภาษาไทยมกัใชค้  าว่า ฮานอย 
**** ปัจจบุนัอยู่ในพืน้ท่ีเขต 5 ของนครโฮจิมินห ์
* คลองเบ๋นแง๋ (Bến Nghé) นีภ้ายหลงัไดเ้ปล่ียนชื่อเป็นแม่น า้ส่ายก่อน (Sông Sài Gòn) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Roze&action=edit&redlink=1
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เมืองส่ายก่อนไดเ้ปลี่ยนฐานะไปสู่เมืองศนูยก์ลางของประเทศบริวาร โดยไดก้ลายเป็นเมืองศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจการเมืองในตอนใตห้รือโคชินไชน่าและเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเมืองเล็กๆ กลายเป็นเมืองสมยัใหม่ที่
มีการจดัผงัเมืองตามแบบฝรั่งเศสรวมทัง้การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและการตัดถนน (สดุ จอนเจิดสิน, 
2544, หนา้ 68-69) เช่นเดียวกบัพืน้ที่อาณานิคมอ่ืนๆ ของฝรั่งเศส การแสวงหาอาณานิคมไม่เพียงแค่การ
แสวงหาผลประโยชนเ์ศรษฐกิจเท่านัน้แต่ฝรั่งเศสยังเผยแพร่วัฒนธรรมที่เรียกว่า “อารยธรรมฝรั่งเศส (La 
civilisation française)” ไดแ้ก่ อาหาร ศิลปะ เพลง ศาสนา การศึกษา ภาษา โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมใน
เมืองส่ายก่อนได้รับการออกแบบตามแบบยุโรป เช่น บ้านพักรับรองของผูว้่าราชการสหพันธ์อินโดจีน 
บา้นพกัรบัรองผูว้่าการและตึกที่ท าการราชการต่างๆ ภายหลงั 2 ปีของการก่อสรา้งและปรบัปรุงพืน้ที่ พืน้ที่ 
3 ตร.กม. เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายหลงัมีการก่อสรา้งเอาคารต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ มหาวิหารนอท
เดอดารมแห่งส่ายก่อน (Cathédrale Notre-Dame de Saïgon) ก่อสรา้งช่วงปี ค.ศ.1877- 1880, โรงแรม
คอนติเนนตัล (Hôtel Continental de Saïgon) ก่อสรา้งช่วงปี ค.ศ.1878 – 1880, ตึกไปรษณียก์ลางส่าย
ก่อน (Poste centrale de Saïgon) ก่อสรา้งช่วงปี ค.ศ.1886 – 1891, โรงอุปรากรเมืองส่ายก่อน (Opéra 
municipal de Saïgon) ก่อสร้างช่วงปี ค.ศ.1898 – 1990, บ้านพักรับรองผู้ว่าการสหพันธ์อินโดจีน ** 
ก่อสรา้งค.ศ.1885 – 1890, อาคารโรงแรมนคร (Hôtel de ville)*** ก่อสรา้งช่วงปี ค.ศ.1898 – 1909 ฯลฯ 
(Phong Vinh, 2017)  
 ก่อนที่ฝรั่งเศสจะยา้ยเมืองศูนยก์ลางไปที่ห่าโหน่ยในช่วงปี ค.ศ.1902 แต่ก่อนหน้านั้นในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ.1888 – 1918 ไดม้ีการสรา้งและขยายเมืองเพื่อใหห้่าโหน่ยไม่เพียงแต่เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ของการบริหารและการเมืองของดงกิงเท่านัน้แต่ยงัตอ้งการใหเ้ป็นเมืองศนูยก์ลางของสหพนัธอิ์นโดจีน ใน
การประชุมวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 ภายใตก้ารน าของปอล แบค (Paul Bert) ผูว้่าการ (Resident 
Général) แห่งอานนามและดงกิง สภาอารกัษาไดม้ีมติใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการเมืองห่าโหน่ยเพื่อด าเนินการ 
"เปลี่ยนเมืองห่าโหน่ยใหก้ลายเป็นเมืองดงัเช่นยุโรป" และขยายพืน้ที่ใหก้วา้งขึน้ซึ่งในปี ค.ศ. 1901 มีพืน้ที่
อยู่ที่  1,220 เฮกตาร ์ก่อนจะขยายเป็น 130,000 เฮกตาร ์(Nguyễn Mỹ, 2010) โดยเฉพาะในสมัยของ              
ปอล ดเูม (Paul Doumer)* ผูด้  ารงต าแหน่งผูว้่าการสหพนัธอิ์นโดจีนในช่วงปี ค.ศ.1897 – 1902 สภาพของ
เมืองห่าโหน่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักับสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
การเผยแพร่อารยธรรมฝรั่งเศส ผูว้่าการสหพนัธอิ์นโดจีนไดใ้ชส้ถาปนิกฝีมือดีจากฝรั่งเศสและอาณานิคม
อ่ืนๆ ในการออกแบบผงัเมืองและตกึต่างๆ โดยเฉพาะสถาปนิกอองรี วิลดิเออ (Henri Vildieu) ภายหลงัจาก
ที่เขาไดเ้ป็นหัวหน้าสถาปนิกของเมืองห่าโหน่ยในปี ค.ศ.1897 เขาเริ่มวางแผนผังเมืองห่าโหน่ยใหม่เป็น

 
** ปัจจบุนัคือตกึพิพธิภณัฑน์ครโฮจิมินห ์
*** ปัจจบุนัคือตกึที่ว่าการคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห ์(Trụ sở UBND TP HCM) 
* หลงัจากด ารงต าแหน่งผูว้า่การของสหพนัธอ์ินโดจีน ปอล ดเูม (Paul-Doumer) ไดก้ลบัไปฝรั่งเศสและไดป้ระธานาธิบดี
ของฝรั่งเศสตัง้แต่วนัท่ี 13 มิถนุายน ค.ศ.1931 จนกระทั่งถกูลอบสงัหารเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ.1932 
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แบบตะวันตกโดยสรา้งเขตบริหารที่มีส  านักงานธุรการต่างๆ ของสหพันธ์อินโดจีนและดงกิง รวมทัง้สรา้ง
อาคารต่างๆ เช่น เรือนจ ากลาง (La Maison Centrale) อาคารกรมการคา้และการเกษตร (Le Chambre 
de Commerce et d'agriculture) ในปี ค.ศ.1895 อาคารกรมโยธาธิการ (l’mmeuble du Service des 
Travaux Publics) ในปี ค.ศ.1898 และมีการวางผังเมืองที่เรียกว่าผังเมืองสี่เหลี่ยมแบบฝรั่งเศส (French 
Quarter) คลา้ยกบัรูปแบบการวางผงัเมืองในฝรั่งเศสหลายๆ เมืองในขณะนัน้ พรอ้มกบัการสรา้งโครงสรา้ง
พืน้ฐานต่างๆ ในพืน้ที่ เช่น โรงพยาบาลเซน ปอล (L'Hôpital de Saint-Paul) ปี ค.ศ.1896** สถานีรถไฟ 
(Gare de Chemin de Fer) ในปี ค.ศ.1901 สะพานปอล ดเูม (Pont Paul-Doumer) ปี ค.ศ.1902***เป็นตน้ 
ก่อนที่จะมีการก่อสรา้งเพิ่มเติมอีกในช่วงปี ค.ศ.1920 โดยเฉพาะการวางผังเมืองและการก่อสรา้งอาคาร
สมยัใหม่ ต่อมาในปี ค.ศ.1921 ไดม้ีการก่อตัง้หน่วยงานสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละผงัเมืองน าโดยสถาปนิก
เออรเ์นสต ์เอบรารด์ (Enest Hébrard) โดยในช่วงนีไ้ดม้ีการสรา้งสถาปัตยกรรมต่างๆ ของฝรั่งเศสเพิ่มเติม 
เช่น ถนนปอล แบค**** และโรงละครเมือง(La rue Paul-Bert à Hanoï avec le théâtre municipal) ในช่วงปี 
ค.ศ.1905 สถานีรถไฟห่าโหน่ย (Gare de Hanoï) ในปีค.ศ.1912 พิพิธภณัฑห์ลยุสฟิ์โนตห์่าโหน่ย (Musée 
Louis Finot in Hanoi) ในช่วงปี ค.ศ.1925 - 1932 ***** ฯลฯ  
 หากพิจารณาแผนที่ของเมืองส่ายก่อนและเมืองห่าโหน่ยในช่วงปี ค.ศ.1920 ในหนงัสือที่จดัพิมพ์
โดยกรมรถไฟของญ่ีปุ่ นจะพบว่าทัง้สองเมืองมีลกัษณะผังเมืองตามแบบตะวันตก (ดูภาพที่ 2 - 3) ก่อนที่
ในช่วงหลังปี ค.ศ.1910 การแบ่งงานกันท าทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งให้ผลให้เกิดการขยายของเมือง
สมยัใหม่ไปตามจังหวัดต่างๆ ที่มีการท าอุตสาหกรรมหรือท่าเรือ อาทิ นามด่ิง (Nam Định) ห่ายฝ่อง (Hải 

Phòng) ดานงั (Đà Nẵng) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
** ปัจจบุนัคือโรงพยาบาล แซง โปน (Bệnh viện Xanh Pôn) ซึ่งมาจากการถา่ยเสียงมาจากชื่อในภาษาฝรั่งเศสคือ Saint-
Paul 
*** ในปัจจบุนัคือ สะพานลองเบียน (Cầu Long Biên) 
**** ในปัจจบุนัคือถนนจ่าง เตีย่น (Tràng Tiền) 
***** ออกแบบการก่อสรา้งโดย เออรเ์นสต ์เอบรารด์ ปัจจบุนัคือ พพิิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรเ์วียดนาม (National Museum of 
Vietnamese History) 
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ภาพที ่2 แผนที่เมืองห่าโหน่ยปี ค.ศ.1920 ภาพที ่3 แผนที่เมืองสา่ยก่อนปี ค.ศ.1920 
  

Japan Tetsud-osh-o, 1920 Japan Tetsud-osh-o, 1920 

  
 ในขณะที่เมืองแกนกลางขยายตัวกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ในทางกลับกันเมืองอ่ืนๆ กลับถูก
ผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกในฐานะส่วนบริวารที่มีหนา้ที่ในการผลิตตามการแบ่งงานกัน
ตามความเหมาะสมของพืน้ที่ ส่วนบริวารนีป้ระกอบไปดว้ยในพืน้ที่จังหวัดต่างๆ ในเวียดนามรวมทัง้รฐั
อารกัขาลาวและกมัพชูา โดยมากตวัเมืองศนูยก์ลางการปกครองของสว่นบริวารจะมีขนาดเล็กและไม่ไดร้บั
การพัฒนาดา้นสถาปัตยกรรมโครงสรา้งพืน้ฐานมากนัก* ส่วนบริวารเหล่านีม้ีหน้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก 
ได้แก่ การท านิคมไร่ขนาดใหญ่และการท าอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามความต้องการของฝรั่งเศสและ
ตลาดโลก โดยฝรั่งเศสเริ่มตน้การผนวกพืน้ที่ส่วนบริวารต่างๆ ดว้ยวิธีขุดคลองเพื่อการเปิดพืน้ที่ทางการ
ผลิต ก่อนจะสรา้งเงื่อนไขการครอบครองและแย่งยึดที่ดินใหก้ับนายทุนฝรั่งเศสเพื่อการท านิคมไร่ขนาด
ใหญ่และการท าเหมืองแรต่ามล าดบั 
 การผนวกส่วนบริวารในระยะแรกกระท าผ่านการเปิดพืน้ที่ท าการผลิตและการแย่งยึดที่ดินดัง
ปรากฏในช่วง 15 ปีแรกตัง้แต่ปี ค.ศ.1885 เป้าหมายหลกัของฝรั่งเศสมี 2 ประการ ไดแ้ก่ การใชก้ าลงัทาง
การทหารควบคุมเพื่อสรา้งความสงบภายในอาณานิคมและส ารวจทรพัยากรในพืน้ที่ ฝรั่งเศสไดเ้ขา้มา
วางแผนพัฒนาพืน้ที่เพื่อเปลี่ยนพืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้โขงในโคชินไชน่าใหเ้ป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร แมว้่า
ในช่วงทศวรรษที่ 1860 นัน้พืน้ที่ดงักล่าวจะมีประชากรอยู่เบาบางและแมม้ีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็
ไม่สามารถท าการเพาะปลกูไดท้นัทีเนื่องจากหลายพืน้ที่มีน า้ท่วมขงั บางพืน้ที่มีน า้เค็มท่วมและบางพืน้ที่ยงั
ไม่มีระบบชลประทานรองรบั ดังนัน้ฝรั่งเศสจึงไดด้  าเนินการ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบชลประทาน
และการสรา้งสิทธิในการถือครองที่ดินใหแ้ก่ชาวฝรั่งเศส 

 
* สามารถดแูผนท่ีเมืองต่างๆ ของสหพนัธร์ฐัอินโดจีนในชว่งปี ค.ศ. 1920 ที่มีผูร้วบรวมไวท้ี่ http://belleindochine.free.fr/ 
Carte.htm 
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 ฝรั่งเศสไดเ้ริ่มขดุคลองตัง้แต่ปี ค.ศ.1866 (ซึ่งในขณะนัน้สามจงัหวดัของภาคตะวนัตกเฉียงใตย้งั
ไม่ถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส) กองทพัเรือฝรั่งเศสระดมเรือและแรงงานหลายหมื่นคนขุดลอกและขยายคลอง
เบ๋นลึก (Bến Lức)  และบ๋าวด่ิง  (Bảo Định)  หลังจากที่ยึดครองพื ้นที่ตอนใต้ได้ฝรั่ ง เศสจึงจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศกึษาและจดัล าดบัการขุดลอกคลอง โดยเฉพาะหลงัสนธิสญัญาสา่ยก่อนครัง้ที่สองในปี 
ค.ศ.1874 (Le second traité de Saïgon 1874) ซึ่งสนธิสญัญาดังกล่าวเป็นสญัญายอมรบัใหพ้ืน้ที่โคชิน
ไชน่าทัง้หมดเป็นพืน้ที่อาณานิคมของฝรั่งเศส ท าใหฝ้รั่งเศสไดเ้ริ่มส ารวจอย่างจรงิจงัมากขึน้ตัง้แต่ช่วงตน้ปี  
ค.ศ.1880 ก่อนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการพัฒนาระบบชลประทานในปี ค.ศ.1884 โดย
ระยะแรกเริ่มส ารวจและขดุคลองในพืน้ที่โคชินไชน่าก่อนจะขยายไปยงัพืน้ที่อานนามและดงกิงในภายหลงั 
 ในช่วง 10 ปี ระหว่างปี ค.ศ.1880 ถึง ปี ค.ศ.1890 ฝรั่งเศสไดข้ดุขยายพืน้ที่คลองเพื่อขยายพืน้ที่
เพาะปลกูถึง 2.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรและขยายพืน้ที่ท าการผลิตมากขึน้ 169,000 เฮกตารเ์มื่อเทียบกบัสมยั
ราชวงศเ์หงียน หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ.1894 ถึงปี ค.ศ.1904 ฝรั่งเศสไดส้่งเรือขุดลอกที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
มากขึน้เพื่อเรง่รดัด าเนินการขุดคลอง การขดุดงักล่าวด าเนินการไปจนถึงช่วงสิน้สดุการเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1940  
 ในดงกิงการก่อสรา้งชลประทานของฝรั่งเศสช่วงแรกในปี ค.ศ.1897 – 1914 มีวตัถุประสงคห์ลกั
คือเพิ่มผลก าไรของนิคมไร่ของนายทนุฝรั่งเศสเป็นหลกั จนถึงปี ค.ศ.1911 ก็สามารถเพิ่มพืน้ที่เพาะปลูกได้
ประมาณ 7,500 เฮกตาร ์ส่วนในอานนามการก่อสรา้งระบบชลประทานในช่วงแรกไดร้บัความสนใจเพียง
เล็กนอ้ยเท่านัน้เนื่องจากยังไม่มีนิคมไร่ขนาดใหญ่ที่นี่ ระบบชลประทานแรกที่สรา้งขึน้คือแม่น า้จู (Sông 

Chu) โดยการสรา้งเขื่อนบ๋ายเถ่ือง (Đập Bái Thượng) เพื่อรกัษาระดบัน า้ของแม่น า้จูในฤดูแลง้ซึ่งเริ่มในปี 
ค.ศ.1920 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1928 ซึ่งเมื่อนับรวมการลงทุนสรา้งและปรบัปรุงงานชลประทานของ
ฝรั่งเศสในพืน้ที่ดงกิง อานนามจนแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1930 แลว้กลบัพบว่ามีเพียง 5 แห่งเท่านัน้ โดยมีพืน้ที่
ชลประทานที่ออกแบบไวท้ัง้หมดเพียง 118,500 เฮกตาร ์ซึ่งยงัมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเทียบกบัความตอ้งการ
ใชช้ลประทานในพืน้ที่ปลกูในตอนเหนือที่มีถึง 2.593 ลา้นเฮกตาร ์ 
 ฝรั่งเศสเริ่มพฒันาระบบชลประทานในดงกิงและอานนามอย่างจรงิจงัมากขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1930 
จนสิน้สุดระบอบอาณานิคมในปี ค.ศ.1945 การก่อสรา้งชลประทานในดงกิงมีศักยภาพในการป้องกัน
น า้เค็มได ้298,000 เฮกตาร ์จากพืน้ที่เพาะปลูกทั้งหมด 1.44 ลา้นเฮกตาร ์ซึ่งคิดเป็น 20.7% ของพืน้ที่
เพาะปลูก ส่วนในอานนามมีการสรา้งระบบชลประทานรองรบัได ้124,000 เฮกตาร ์บนพืน้ที่ เพาะปลูก
ทัง้สิน้ 1.153 ลา้นเฮกตารโ์ดยคิดเป็น 10.8% เท่านัน้  
 อย่างไรก็ดี การขุดคลองชลประทานมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการส ารวจ ขยายพืน้ที่เพาะปลกูและ
แก้ปัญหาน า้ขัง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบชลประทานอย่างจริงจังเนื่องจากต้องอาศัย
การศึกษาอย่างจริงจงัและการลงทุนสงู ดงัจะเห็นไดจ้ากระบบชลประทานในสมยัอาณานิคมของฝรั่งเศส
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ยังก่อสรา้งไดไ้ม่มากนัก พรอ้มกันนั้นก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มพืน้ที่เพียงแต่สรา้งเงื่อนไขที่
เอือ้อ านวยต่อการท านิคมไรข่นาดใหญ่ นอกจากนีแ้มว้่าจะมีการเสรมิความแข็งแรงใหเ้ขื่อนทุกปีแต่ในพืน้ที่
ยงัคงประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติความแหง้แลง้รวมทัง้น า้ท่วมหนกัเนื่องจากปัญหาเขื่อนแตกบ่อยครัง้ 
(Nguyễn Tuấn Hùng, 2020) 
 นอกจากการเปิดพืน้ที่ท าการผลิตแลว้ กระบวนการสะสมทุนการเพาะปลกูนิคมไร่ขนาดใหญ่ใน
ยุคแรกตอ้งอาศัยการสะสมทุนแบบบุพกาลโดยแยกผูผ้ลิตออกจากปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่การแย่งยึดที่ดิน
จากชาวนาเวียดนามเพื่อจัดสรรใหน้ายทุนชาวฝรั่งเศส โดยรฐัจะขายที่ดินเหล่านัน้ในราคาที่ถูกเพียง 80     
ด่งต่อ 1,000 เฮกตาร ์(ประมาณ 192 ฟรงักต์ามอตัราแลกเปลี่ยนในปี ค.ศ.1900) หรือในบางกรณีก็ไดท้ี่ดิน
เหล่านัน้โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายอนัเป็นผลมาจากการลงนามสนธิสญัญาเว ้ซึ่งในปี ค.ศ.1897 ฝรั่งเศสกดดัน
ใหร้าชวงศเ์หงียนที่เวล้งนามในสนธิสญัญาใหส้ิทธิในการแผ้วถางและส ารวจที่ดินใหม่รวมทัง้เรียกคืนพืน้ที่
รกรา้งว่างเปล่า อีกทัง้ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1900 ฝรั่งเศสไดอ้อกกฎหมายปฏิเสธความเป็นเจา้ของ
ที่ดินที่ออกโดยกษัตรยิเ์หงียนเพื่อยึดเอาที่ดินที่อดุมสมบรูณข์องชาวนาในฐานะ "ที่ดินรกรา้ง" และ "ที่ดินถูก
ทิง้" ใหม้าเป็นของรฐัและเปลี่ยนมือสู่นายทุนฝรั่งเศส (Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Anh Dũng & Trương 

Công Huỳnh Kỳ, 2007, p. 287)   
 ภายหลงัจากไดร้บัที่ดินนายทุนฝรั่งเศสจึงไดก้่อตัง้พืน้ที่เกษตรขนาดใหญ่เพื่อปลกูพืชเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในตอนใตฝ้รั่งเศสตอ้งการพัฒนาใหท้ี่ราบลุ่มแม่น า้โขงใหเ้ป็นนาขา้วเพื่อแข่งขันกับพม่าที่เป็น
อาณานิคมขององักฤษและสยาม พรอ้มกนันัน้ยงัสนบัสนุนใหเ้พาะปลกูพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ชา ฝ้าย ยาสบู 
และยางพาราโดยการท านิคมไร่ขนาดใหญ่ (plantation) การท านิคมไร่ขนาดใหญ่จะใชว้ิธีการเช่นเดียวกบั
ระบบถือครองที่ดินสมยัฟิวดลัหรือในภาษเวียดนามมกัเรียกว่า “ใหใ้ชท้ี่ดินเพื่อรบัผลประโยชน ์(phát canh 
thu tô)” กล่าวคือ การให้เกษตรกรเข้ามาท าการเกษตรในพืน้ที่ของเจ้าของที่ดิน เมื่อถึงหน้าเก็บเก่ียว          
ก็จะตอ้งจ่ายค่าเช่าหรือผลผลิตใหก้ับเจา้ของที่ดินตามก าหนด (เรียกว่า “tô”) มีบางแห่งที่นายทุนฝรั่งเศส
ลงทุนท าการเพาะปลูกและจา้งแรงงานเวียดนามแต่ก็มีจ านวนไม่มากนัก นอกจากนายทุนฝรั่งเศสแลว้
ครสิตจกัรในพืน้ที่โคชินไชน่าก็ยงัมีที่ดินถึง 1 ใน 4 ของพืน้ที่ดินเพาะปลกูในเวียดนาม  
 การท านิคมไร่ขนาดใหญ่ขยายตัวอย่างมากภายหลงัจากที่ฝรั่งเศสด าเนินการการแย่งยึดที่ดิน
ดงักล่าว ตามสถิติของหน่วยงานปกครองทอ้งถิ่นจนสิน้ปี ค.ศ.1890 มีนิคมไร่ขนาดใหญ่ของคนยุโรป 116 
แห่ง โดยพืน้ที่ท าไร่ขนาดใหญ่ดงักล่าวส่วนมากมกัจะเกิดในพืน้ที่ดงกิงและโคชินไชน่า ในช่วงปี ค.ศ.1900 
มีนิคมไร่ของคนฝรั่งเศสถึง 322,000 เฮกตาร  ์ในจ านวนนั้นเป็นพื ้นที่ในโคชินไชน่า 78,000 เฮกตาร์ 
(Nguyễn Văn Khánh, 2019, p. 115) ส่วนในดงกิง การยึดครองที่ดินเพิ่มขึน้หลายหมื่นเฮกตารภ์ายหลัง
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จากปราบปรามการลกุฮือของขบวนการต่อตา้นบ๋ายเสิ่ย (The Bãi Sậy Revolt)* ในช่วงปี ค.ศ.1885 - 1889 
ในพืน้ที่วันซาง (Văn Giang) และคว๋ายเจิว (Khoái Châu) ของจังหวัดฮึงเอียน (Hưng Yên) ส่งผลใหห้ลงั
จากนัน้มีที่ดินท านิคมไรข่นาดใหญ่เพิ่มขึน้อย่างมาก  
 จนถึงปี ค.ศ.1902 ฝรั่งเศสได้ครอบครองพื ้นที่มากถึง 182,000 เฮกตาร ์โดยในจ านวนนั้น 
50,000 เฮกตารเ์ป็นพืน้ที่อดุมสมบูรณท์ี่สดุในพืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้แดงรอบเมืองห่าโหน่ย เช่น นามด่ิง (Nam 

Định) ฝูหลี (Phủ Lý) บั๊กนิง (Bắc Ninh) โดยมีเจ้าของที่ดินชาวฝรั่งเศสใหญ่ๆ ได้แก่ โบคัว แมฟฟค์ 
(Bouroin Merffre) เป็นเจา้ของนิคมไรส่ามแห่งในพืน้ที่เซินเติย (Sơn Tây) ฮึงฮว๋า (Hưng Hóa) และนามด่ิง 
(Nam Định) รวมพืน้ที่ทั้งหมดประมาณ 50,000 เฮกตารแ์ละพี่น้องโกเบ (Gober Frères) มีพืน้ที่นิคมไร่
พื ้นที่  10,500 เฮกตาร์ ในพื ้นที่จังหวัดนามด่ิง (Nam Định) บั๊กนิง (Bắc Ninh) ฟุ๊ กเอียน (Phúc Yên) 
เช่นเดียวกับในช่วงปี ค.ศ.1907 นายเชอนา (Chesnay) มีที่ดิน 7,025 เฮกตาร ์ในจังหวัดบั๊กซาง (Bắc 

Giang) อ าเภอเอียนเถ (Yên Thế) และหลุกนาม (Lục Nam) ส่วนนายฃเดอ มงเปซา (De Montpezat)             
มีพื ้นที่นิคมไร่ 8,575 เฮกตารใ์นอ าเภอหลุกหง่าน (Lục Ngạn) หลุกนาม (Lục Nam) นายตาตาแคง 
(Tartarin) มีพืน้ที่นิคมไร่ 6,902 เฮกตาร ์ในพืน้ที่เฮียบฮว่า (Hiệp Hòa) และเวียดเอียน (Việt Yên) (Đinh 

Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh & Nguyễn Đình Lễ, 2000, pp. 120 - 121) 
 จนถึงสิน้ปี ค.ศ.1930 ดงกิงมีนิคมไรท่ัง้สิน้ 244 แห่ง เฉพาะในจงัหวดับั๊กซางมีนิคมไรถ่ึง 36 แห่ง
และถือว่าเป็นพืน้ที่ส  าคญัในการท านิคมไร่ในดงกิง เช่นเดียวกบัจงัหวดัถายเหงียน (Thái Nguyên) ในช่วง
สิน้ปี ค.ศ.1918 มีพืน้ที่ไรข่องชาวนาถกูแย่งยดึไป 80,756 เฮกตารเ์พื่อท าเป็นนิคมไร ่24 แห่ง สว่นในจงัหวดั
เอียนบ๋าย (Yên Bái) มีนิคมไรข่นาดใหญ่ 20 แห่งรวมพืน้ที่ 219,771 เฮกตาร ์(Lưu Thị Ngọc Tuyết, 2018, 
p. 83 – 84) 
 รวมทั้งสหพันธ์อินโดจีนพืน้ที่นิคมไร่ขนาดใหญ่เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดจากที่ในช่วงปี  ค.ศ.
1900 จากเดิมที่มีเพียง 322,000 เฮกตาร ์จนถึงปี ค.ศ.1930 มีนิคมไร่ขนาดใหญ่ถึง 1,025,600 เฮกตาร์
ของพืน้ที่ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นพืน้ที่โคชินไชน่า 606,500 เฮกตาร ์รองลงมาคือ อานนาม ดงกิง กมัพชูา ลาว 
ตามล าดับ (รายละเอียดในตารางที่  1) โดยที่พืน้ที่ 1 ใน 3 ของนิคมเป็นพืน้ที่ปลูกขา้วจ านวน 289,900 
เฮกตาร ์รองลงมาคือยางพาราจ านวน 126,407 เฮกตาร ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
* การลกุฮือก่อการต่อตา้นบ๋ายเส่ิยเป็นการประทว้งต่อตา้นฝรั่งเศสที่น าโดยเหงียน เตยีน ถึต (Nguyễn Thiện Thuật)              
ซึ่งชื่อบา๋ยเส่ิยแปลวา่แอ่งน า้ตน้ออ้  

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLthlwcOtIw5QQLT__cQgtntrNTVQ:1638868273291&q=B%E1%BA%AFc+Giang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM5NMkgqUuIEswvNTPO05LKTrfRz8pMTSzLz8-AMq4Ki_LLMvOTURazcTg93rU9WcM9MzEvfwcoIADmyWuRKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLjI2KrNH0AhUsE6YKHU0cAiIQmxMoAXoECDQQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLthlwcOtIw5QQLT__cQgtntrNTVQ:1638868273291&q=B%E1%BA%AFc+Giang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM5NMkgqUuIEswvNTPO05LKTrfRz8pMTSzLz8-AMq4Ki_LLMvOTURazcTg93rU9WcM9MzEvfwcoIADmyWuRKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLjI2KrNH0AhUsE6YKHU0cAiIQmxMoAXoECDQQAw
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ตารางที ่1 ชนิดพืชไรแ่ละขนาดพืน้ที่เพาะปลกูในนิคมไรข่องสหพนัธอิ์นโดจีนของฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1930 
 

พืน้ที ่ ขนาดพืน้ที่นิคม
ไร่ขนาดใหญ่

ทัง้หมด 
(เฮกตาร)์ 

ข้าว 
(เฮกตาร)์ 

ชา 
(เฮกตาร)์ 

กาแฟ 
(เฮกตาร)์ 

ยางพารา 
(เฮกตาร)์ 

ดงกิง 134,400 30,000 200 4,150 - 
อานนาม 168,400 2,500 3,510 5,900 1,874 
โคชินไชน่า 606,500 253,400 - 650 97,804 
กมัพชูา 113,500 12,960 - - 26,729 
ลาว 2,800 40 - 50 - 

รวม 1,025,600 289,900 3,710 10,750 126,407 
ที่มา: Henry Yves, 1932, p.228 as cited in Nguyễn Văn Khánh, 2019, p. 115 
 
 ขา้วและยางพาราถือเป็นพืชส าคญัตามความตอ้งการของตลาดโลก ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 1 
ระหว่างปี ค.ศ.1849 – 1918 ท าใหฝ้รั่งเศสสนบัสนุนใหป้ลกูพืชทัง้สองชนิดนีจ้  านวนมากเนื่องจากฝรั่งเศส
ตอ้งการเงินเพื่อใชจ้่ายในการท าสงคราม ภายหลงัจากสิน้สงครามฝรั่งเศสส่งเสริมใหป้ลกูยางพาราและท า
เหมืองถ่านหิน ดีบุก ตะกั่ว เพิ่มขึน้เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะยางพารามีพืน้ที่เพาะปลูก
เพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดดจากเดิมตัง้แต่ปี ค.ศ.1925 มีพืน้ที่เพาะปลกูเพียง 18,000 เฮกตาร ์ต่อมาในปี ค.ศ.
1937 มีพื ้นที่ เพาะปลูก 127,328 เฮกตาร  ์และปี ค.ศ.1942 มีพื ้นที่ เพาะปลูกถึง 133,000 เฮกตาร ์อัน
เนื่องมาจากในช่วงปี ค.ศ.1889 มีการก่อตัง้บริษัทผลิตยางมิชลิน (Michelin) ในภาคกลางของฝรั่งเศส ท า
ใหม้ีความตอ้งการยางพารามากขึน้โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.1920 ดงันัน้บริษัทมิชลินจึงไดเ้ขา้มาท านิคม
ยางขนาดใหญ่ในพืน้ที่โคชินไชน่า (Đăng Sơn, 2020) โดยส่วนมากคนฝรั่งเศสมักจะเป็นเจา้ของเป็นนิคม
สวนยางขนาดใหญ่ราว 1,000 – 10,000 เฮกตาร ์ในขณะที่นิคมไร่ขนาดเล็กขนาด 40 เฮกตารเ์ป็นของคน
เวียดนาม หากพิจารณาตามสถิติปี ค.ศ.1937 ในพืน้ที่สหพันธ์อินโดจีนมีนิคมสวนยางขนาดใหญ่ทั้งสิน้ 
814 แห่ง แบ่งเป็นเจา้ของชาวฝรั่งเศส 382 แห่งแต่ในจ านวนนีก้ินพืน้ที่ถึง 94% ของพืน้ที่นิคมสวนยาง
ทัง้หมด (Services Econimiques Brocheux & Hemery, 1995, p. 122 as cited in Nguyễn Văn Khánh, 
2019, pp. 115-116) 
 การแย่งยึดที่ดินดังกล่าวส่งผลใหต้น้ปี ค.ศ.1945 ชาวนาเวียดนามที่มีจ านวนกว่า 95% ของ
ประชากรทั้งหมดกลับเป็นเจา้ของที่ดินไม่เกิน 30% ของพืน้ที่เพาะปลูก ในจ านวนนั้นเป็นชนชั้นชาวนา
ยากจนไรท้ี่ดินหรือมีที่ดินเพียงขนาดเล็กคิดเป็น 60% ของประชากรโดยมีที่ดินเพียงแค่ 10% ของที่ดิน
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ทั้งหมด ส่วนชนชั้นศักดินาเวียดนาม เจ้าที่ดินฝรั่งเศส และคริสจักรที่มีจ านวนทั้งหมดเพียง 5% ของ
ประชากรแต่กลบัมีที่ดินคิดเป็น 70% ของที่ดินทัง้หมด (Lâm Quang Huyên, 2008, p. 44) ปรากฎการณน์ี ้
เป็นปัจจัยเชิงบริบทน าไปสู่ปัญหาความยากจนและอดอยากในตอนเหนือของเวียดนามระหว่างเดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ.1944 ถึงพฤษภาคม ค.ศ.1945 ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง อุทกภัย 
ตลอดจนภาวะสงคราม สง่ผลใหม้ีผูเ้สียชีวิตจากสภาวะอดอยากประมาณ 400,000 คน ถึง 2,000,000 คน 
โดยมากเป็นชาวนาไรท้ี่ดิน เหตกุารณน์ีถ้กูเรียกว่า “ทพุภิกขภยัปีระกา ค.ศ. 1945 (Nạn đói Ất Dậu 1945)” 
(พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, 2564)  
 ในด้านอุตสาหกรรมแม้จะมีการท าอุตสาหกรรมในพืน้ที่ สหพันธ์อินโดจีนอยู่บ้างจากการที่
ฝรั่งเศสไดส้  ารวจพืน้ที่เพื่อท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และหินมีค่าแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ไดก้่อสรา้งโรงงานถลงุแร่
และเจียระไนในสหพันธ์อินโดจีนแต่อย่างใด แร่และหินมีค่าถูกส่งออกเป็นสินคา้ขัน้ปฐมไปที่ฝรั่งเศสเป็น
หลกั การประกอบกิจการส่วนมากอยู่ในมือของกลุ่มบริษัททุนนิยมฝรั่งเศสโดยใชป้ระโยชนจ์ากแรงงาน
ราคาถูกเพื่อใหต้น้ทุนการผลิตต ่าที่สุดเพื่อสรา้งก าไร ไดแ้ก่ การท าเหมืองถ่านหินเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่
เหล็ก อาทิ เหมืองแร่ถ่านหิน ดีบุก สังกะสีในดงกิงที่ด  าเนินการโดยบริษัทถ่านหินฝรั่งเศสแห่งดงกิง 
(Société Francaise des charbonnages du Tonkin: S.F.C.T) ส่วนในพืน้ที่โคชินไชน่าตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 
1910 เป็นตน้มาเกิดอตุสาหกรรมขนาดเล็กจ านวนมาก เช่น การผลิตเบียร ์ไมข้ีด แกว้ กระเบือ้งปนูซีเมนต ์
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมดา้นเกษตรที่เติบโตอย่างรวดเร็วคือการแปรรูปยางพาราในภาคใต้แต่ก็ยงัเป็นเพียง
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงสิน้สุดการเป็นอาณานิคมในเวียดนามมีคนงานในภาคอุตสาหกรรมมี
โดยประมาณ 90,000 คนโดยที่แรงงานส่วนใหญ่ในดงกิงอยู่ในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนอตุสาหกรรมใน
โคชินไชน่าอยู่ในโรงงานผลิตอาหารและโรงงานผลิตสินคา้อปุโภคบรโิภค (สดุ จอนเจิดสิน, 2544, หนา้ 75-
76)  
 การแบ่งงานกันตามท ากันตามพืน้ที่ดังกล่าวโดยมากไม่ได้ท าให้มีการกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแต่อย่างใด กล่าวคือในพืน้ที่เพาะปลูกไร่ขนาดใหญ่โดยมากไม่ค่อยมีการด าเนินกิจกรรมทาง
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น พืน้ที่ในจงัหวดัเตี่ยนซางซึ่งถือว่าเป็นพืน้ที่ส  าหรบัการปลกูขา้วในที่ราบลุ่มแม่น า้โขง 
ดังจะเห็นไดจ้ากค าใหก้ารของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นของจังหวัดเต่ียนซางในปี ค.ศ. 1902 ที่ว่า (Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tiền Giang, 2019) 
 “ในหมีทอ (Mỹ Tho) ไม่มีอุตสาหกรรมใด ไม่มีโรงงานผลิตเครื่องจักร และแน่นอนว่าไม่มี
เครือ่งจกัรขัน้สูง สว่นในเตีย่นซาง (Tiền Giang) พวกเขา (ฝรั่งเศส) ลงทนุในอตุสาหกรรมทีท่ าก าไรไดม้าก
ทีส่ดุเท่านัน้คอืโรงสขีา้วแต่ก็มีปริมาณนอ้ยและก าลงัการผลิตทีม่ีขนาดเลก็มาก” 
 เช่นเดียวกบัค าใหก้ารของเจา้หนา้ที่ จงัหวดัก่อกง ในช่วงปี ค.ศ. 1936 ว่า 
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 “ในจงัหวดัก่อกง (Gò Công)* อตุสาหกรรมทีพ่ฒันาเพยีงอย่างเดียวในจงัหวดัคอืโรงสขีา้ว โดยมี
โรงงานทีใ่ชน้ า้มนั 22 แห่ง แบ่งเป็นตัง้อยู่ในเมืองจ านวน 3 แห่งและในหมู่บา้นจ านวน 19 แห่ง” 
 ในภาพกวา้งหากพิจารณาแผนที่ทางเศรษฐกิจของสหพันธ์อินโดจีนที่ตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1937            
(ดภูาพที่ 4) จะพบว่าพืน้ที่ 3 ใน 4 ของประเทศเวียดนามเป็นภูเขาและพืน้ที่ป่า (พืน้ที่ป่าทึบ ไดแ้ก่ พืน้ที่สี
เขียวเขม้ และพืน้ที่ป่าโปร่ง ไดแ้ก่ พืน้ที่สีเขียวอ่อน) โดยพืน้ที่ห่างไกลและภูเขามีปฏิสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ
กับระบบทุนนิยมของฝรั่งเศสน้อยกว่าท าใหห้ลายพืน้ที่ยังเป็นคงเศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อยังชีพ เช่น 
พืน้ที่ของกลุ่มชาติพนัธุ ์ฯลฯ ส่วนพืน้ที่ราบของประเทศเวียดนามที่มีอยู่ประมาณ 310,070 ตร.กม. นัน้ถูก
ผนวกเขา้ไปเป็นส่วนบริวารที่มีหนา้ที่ในการผลิต (พืน้ที่ปลกูขา้ว  ไดแ้ก่ พืน้ที่สีแดง และพืน้ที่ปลกูยางพารา
ไดแ้ก่ พืน้ที่สีน า้ตาล) ในดงกิงมีพืน้ที่เพาะปลกูที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ที่ราบลุ่มปากแม่น า้แดง (Red River Delta: 
Đồng bằng sông Hồng) ร่วมทัง้พืน้ที่ภูเขาที่มีการท าเมืองแร่มีค่าต่างๆ ส่วนในส่วนในโคชินไชน่ามีพืน้ที่ที่
ราบลุ่มปากแม่น ้าโขง (Mekong River Delta: Đồng bằng Sông Cửu Long) เป็นพื ้นที่ท าการผลิตทาง
เศรษฐกิจส าคญัของฝรั่งเศส  
 โดยทางตอนใตน้ัน้มีสา่ยก่อนเป็นเมืองศนูยก์ลางของโคชินไชน่าและห่าโหน่ยเป็นเมืองแกนกลาง
ของดงกิงทางตอนเหนือ เมืองแกนกลางดงักลา่วถกูลอ้มรอบดว้ยส่วนบริวาร ไดแ้ก่ ในดงกิงมีเมืองที่ท านิคม
ไร่ เช่น เซินเติย ฮึงฮว่า นามด่ิง บั๊กนิง ฟุ๊ กเอียน เมืองที่ท าเหมืองแร่และท่าเรือเช่นฮ่ายฟ่อง ส่วนโคชินไชน่า
มีส่ายก่อนเป็นเมืองแกนกลางและส่วนบริวารที่เป็นเมืองเพาะปลูกในพืน้ราบลุ่มปากแม่น ้าโขงของ
เวียดนามรวมทัง้บางสว่นของลาวและกมัพชูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* จงัหวดัก่อ กง (Gò Công)  ปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีส่วนหนึ่งของจงัหวดัเตี่ยนซาง 
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ภาพที ่4 แผนที่ทางเศรษฐกิจของอินโดจีน
ตีพิมพใ์น ค.ศ.1937 

ภาพที ่5 แผนที่ถนน ทางรถไฟ และประภาคารของ  
อินโดจีน ค.ศ.1933  

  
ที่มา: Service Geographique de l’Indochine, 

1937 
ที่มา: Service Geographique de l’Indochine, 

1933 

  
 สว่นแกนกลางและสว่นบรวิารในสหพนัธอิ์นโดจีนจะถกูเชื่อมโยงผ่านโครงสรา้งพืน้ฐานรถไฟและ
ถนน การเชื่อมโยงทางโครงสรา้งพืน้ฐาน ถนน ทางรถไฟ และท่าเรือนีเ้ป็นไปเพื่อการเชื่อมโยงพืน้ที่ทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมที่ผลิตไดจ้ากสว่นบรวิารกบัเมืองศนูยก์ลางและเมืองท่าโดยเฉพาะการเชื่อมโยง
พืน้ที่ทางเศรษฐกิจทางรถไฟและถนน หากพิจารณาแผนที่ถนน ทางรถไฟและประภาคารของสหพนัธ์อินโด
จีน ค.ศ.1933 (ดูภาพที่ 5) จะพบว่าผลิตผลทางการเกษตร สินแร่และการเชื่อมโยงระหว่างพืน้ที่การผลิต
และพืน้ที่เมืองท่าเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1890 – 1945 ฝรั่งเศสไดล้งทุนก่อสรา้ง
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่เพื่อรองรบัการท าธุรกิจและวัตถุประสงคท์างการทหาร อาทิ รถไฟ ถนน สถานี
ไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณส่ายก่อนก่อนที่จะพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการ
คมนาคมขนสง่ที่ครอบคลมุทัง้พืน้ที่ของสหพนัธอิ์นโดจีน 
 ฝรั่งเศสเริ่มก่อสรา้งทางรถไฟสายแรกจากส่ายก่อนถึงหมีทอประมาณ 70 กม. ในปี ค.ศ.1881 
แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1886 ช่วยใหร้ถไฟสามารถวิ่งไปยงัจากส่ายก่อนไปหมีทอไดโ้ดยตรง ก่อนที่ฝรั่งเศสจะ
ทยอยสรา้งเสน้ทางรถไฟต่อเนื่องจนเชื่อมโยงพืน้ที่ต่างๆ โดยเริ่มจากรถไฟสายห่าโหน่ย (Hà Nội) – ด่ง ดงั 
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(Đồng Đăng) และสายห่าโหน่ย (Hà Nội)  – ห่ายฝ่อง (Hải Phòng) ที่แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1902 ตามมาดว้ย
ทางรถไฟสายห่าโหน่ย (Hà Nội) – หล่าวกาย (Lào Cai) – คนุหมิง - ยูนาน (จีน) แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1906 
ทางรถไฟสาย ท๊าบจ่าม (Tháp Chàm) – ดาลดั (Đà Lạt) แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1931 ทางรถไฟสายส่ายก่อน 
(Sài Gòn) – หลกนิง (Lộc Ninh) แลว้เสร็จปี ค.ศ.1933 จนสามารถเชื่อมโยงทางรถไฟทั่วทัง้สหพนัธ์อินโด
จีนโดยมีความยาวรวม 2600 กม.แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1936 (Chu Đức Soàn, 2014) ฝรั่งเศสใชเ้งินทัง้สิน้ถึง 
145 ลา้นฟรงักเ์พื่อสรา้งทางรถไฟและอีก 45 ลา้น ฟรงักเ์พื่อขยายถนน (Nguyễn Thế Anh, 1907, p, 179) 
 ระบบรถไฟจากเหนือจรดใตไ้ดเ้ชื่อมโยงพืน้ที่ต่างๆ ในสหพนัธอิ์นโดจีนระหว่างพืน้ที่ภายในภาค
ตะวนัออกของกมัพชูา ลาวและพืน้ที่เพาะปลกูในภาคใต ้เพื่อบรรทกุยางจากสวนยางและผลผลิตจากนิคม
ไรข่นาดใหญ่ในพืน้ที่ลุ่มแม่น า้โขงไปยงัท่าเรือสา่ยก่อน เช่นเดียวกบัในดงกิงเสน้ทางดงักลา่วเชื่อมเหมืองแร่
ตามแม่น า้แดงตอนบนกบัพืน้ที่เพาะปลกูไปถึงท่าเรือฮ่ายฟองและเชื่อมโยงพืน้ที่ตอนในของลาวกับท่าเรือ
วิญ (Vinh) นอกจากนีฝ้รั่งเศสยงัไดจ้ัดตัง้ระบบโทรเลข ระบบท่าเรือขนาดใหญ่ในภูมิภาคในขณะนัน้ เช่น 
ท่าเรือสา่ยก่อน ท่าเรือห่ายฝ่อง เป็นตน้  
 นอกจากนีก้ารแบ่งงานกนัท าระหว่างเมืองแกนกลางและส่วนบรวิารในสหพนัธอิ์นโดจีน ยงัมีผล
ต่อการเคลื่อนยา้ยของก าลงัแรงงานเขา้สู่เมืองและพืน้ที่ทางการผลิตทางเศรษฐกิจมากขึน้ การเคลื่อนยา้ย
ดงักล่าวเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การพฒันาเชื่อมโยงพืน้ที่ผ่านการคมนาคมทางบก การเกิดขึน้ของ
แรงงานอิสระไรท้ี่ดิน และปัจจัยที่มาจากนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงานของฝรั่งเศสที่ให้คนในดงกิงและ          
อานนามลงไปท างานในนิคมไร่หรือนิคมสวนยางพาราในพืน้ที่ต่างๆ ในโคชินไชน่าตัง้แต่ปีช่วงปี ค.ศ.1907 
ดังเห็นไดจ้ากการที่ฝรั่งเศสอพยพคนในดงกิง 84 ครอบครวั ไปตั้งรกรากเป็นหมู่บา้นใหม่ในโคชินไชน่า 
(Service de la Statistique Générale de l’Indochine, 1910, pp. 565-566 as cited in Merette, 2013, 
p. 96) ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1926 - 1927 ฝรั่งเศสมีนโยบายใหค้นในดงกิงและอานนามประมาณ 35,000 
คนลงไปโคชินไชน่าเพื่อท างานอยู่ในนิคมสวนยาง หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ.1930 ในดงกิงฝรั่งเศสไดอ้พยพ
คนงานที่มาจากพืน้ที่ชนบทประมาณ 50,000 คนไปท างานในฮ่าตู (Hà Tu) ฮ่อนกาย (Hòn Gai) เกิ๊มฟ่า 
(Cẩm Phả) (ปัจจุบนัอยู่ในจงัหวัดกวางนิง) เพื่อท างานเหมืองถ่านหินของบริษัทถ่านหินฝรั่งเศสแห่งดงกิง 
เช่นเดียวกบั การอพยพคนเวียดนามไปท างานที่ลาวและกมัพชูา จนถึงปี ค.ศ. 1921 มีจ านวนชาวเวียดนาม
ในกัมพูชากว่า 140,000 คน และเพิ่มขึน้เป็น 191,000 คนในปี ค.ศ. 1937 (Goscha, 2008, pp. 7-8) ใน
ลาวปี ค.ศ.1925 มีชาวเวียดนาม 14,000 คน และเพิ่มขึน้เป็น 22,600 คน ในปี ค.ศ.1932 (Goscha, 1999, 
p. 27) รวมทั้งการกลายเป็นพืน้ที่ทางเศรษฐกิจยังส่งผลใหม้ีการอพยพเขา้มาของแรงงานอิสระชาวจีน
โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาตั้งรกรากในช่วงปี ค.ศ.1923-1937 ในโคชินไชน่ามีชาวจีนอยู่ประมาณ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Tu
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_Gai,_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_Ph%E1%BA%A3
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158,800 คน* และในดงกิงประมาณ 33,400 คน (Merette, 2013, p. 98)  

 
 การแบ่งงานกันท าและการผนวกเขา้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลกในระดับที่มากขึน้ของเวียดนาม
สะทอ้นออกมาในรูปแบบของโครงสรา้งสินคา้และตวัเลขการคา้ระหว่างประเทศ ตวัเลขการคา้ต่างประเทศ

 
* ชาวจีน หรือ Người Hoa โดยมากอาศยัรวมกนัอยูใ่นพืน้ท่ี เจอะเลิน (Chợ Lớn) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีเจอะเลินอยูใ่นนครโฮจิ
มินหแ์ละยงัคงเป็นพ่ืนท่ีมีชาวเวียดนามเชือ้สายจีน (Người Việt gốc Hoa) อาศยัอยู่เป็นชมุชน ปัจจบุนัอยู่ในเขต 5 ของนคร
โฮจิมินห ์

 หากพิจารณาแผนภาพที่ 6 ใน
มิตคิวามหนาแน่นของประชากรจะพบว่า 
โดยมากแรงงานและประชากรมักจะ
หนาแน่นในพืน้ที่ที่มีปฏิสมัพนัธก์บัระบบ
ทุนนิยม ไดแ้ก่ เมืองแกนกลางและเมือง
ท่ า โดยรอบ ส่ วน เมื องบริ ว า รจะมี                  
ความหนาแน่นของแรงงานรองลงมา             
อันเป็นผลมาจากเค้าร่างการเคลื่อนที่
ของแรงงานเขา้ไปสู่พืน้ที่เศรษฐกิจต่างๆ 
ส่วนในพืน้ที่ที่มีปฏิสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ
และสังคมในระบบทุนนิยมน้อยจะมี
ประชากรอยู่เพียงเบาบาง โดยพื ้นที่สี
แดงแสดงถึงพื ้นที่ที่มีแรงงานมากกว่า 
150 คนต่อตารางกิโลเมตร และพืน้ที่สี
ชมพูคือพืน้ที่ท าการเกษตร จะเห็นไดว้่า
พืน้ที่ที่ท าการเกษตรจะเป็นจุดที่มีกลุ่ม
แรงงานหนาแน่นและในขณะเดียวกัน
พืน้ที่ที่มีจ  านวนประชากรแรงงานกระจุก
ก็มกัมีฐานะเป็นท่าเรือดว้ย อาทิ เมืองกวี
เ ญิน  (Qui Nhơn)  เ ป็นท่า เรือขาออก 
(Port De Sortie) ในขณะที่เมืองสายก่อน
เป็นท่าเรือขาเข้า (Port d’introduction) 
เป็นตน้   

ภาพที ่6 แผนที่การเคลื่อนยา้ยของแรงงานในสหพนัธ ์       
อินโดจีน ตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1931 

 
ที่มา Émile Delamarre, 1931 as cited in Goscha, 2012, 

p. 29 



 

 49 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ของเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากในช่วงปี ค.ศ.1899 – 1913 มีมลูค่ารวมอยู่ที่ 443 ลา้นฟรงักแ์ละ
เพิ่มมาอยู่ที่ 526 ลา้นฟรงักใ์นช่วงปี ค.ศ.1914-1981 (Rapport au gouvernement général, 1920, p. 26 
as cited in Nguyễn Văn Khánh, 2019, p.83) โดยสินคา้สง่ออกของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสินคา้ขัน้ปฐม
และวัตถุดิบประมาณ 33-35 รายการ ได้แก่ สินค้าเกษตรในช่วงแรกประกอบไปด้วย ข้าว ถั่วลันเตา 
มะพรา้วและถั่วลิสง ฝ้าย ดอกบวั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์หลงัจากนัน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1906 เริ่มมี ผกัแหง้ พริกไทย 
เนือ้หม ูผลิตภณัฑแ์ปรรูปประมงแหง้ ไดแ้ก่ ปลา ไขมนัปลา กุง้แหง้ ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ไดแ้ก่ งาชา้ง 
เขาควาย ถ่านหิน และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยเฉพาะสินคา้ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้วจากโคชินไชน่ามีบทบาทส าคัญ
ประมาณ 50% ถึง 65% ของมูลค่าการส่งออก รองลงมาคือ ยางพารา ในขณะที่ดงกิงเป็นพืน้ที่ส  าคัญใน
การผลิตและส่งออกถ่านหินและผลิตภณัฑแ์ร่อ่ืนๆ ส่วนในอานนามสินคา้ส าคญัประกอบดว้ยสวนยางและ
กาแฟ (Trần Ngọc Dũng, 2019) 
 ฝรั่งเศสผกูขาดการคา้ขายสินคา้ 3 ชนิดที่ส  าคญัที่สดุคือ ขา้ว เกลือ และเหลา้ รวมทัง้สิทธิในการ
เก็บภาษีน าเขา้สง่ออก การใชม้าตรการภาษีและกีดกนัทางการคา้ สินคา้กว่าครึง่มกัถกูสง่ไปที่ฝรั่งเศสดงัจะ
เห็นไดจ้ากสถิติการส่งออกและน าเขา้ระหว่างเวียดนามกบัฝรั่งเศสที่มีมลูค่าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและกว่า
ครึ่งเป็นการคา้ระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศส (ดูตารางที่ 2) ส่วนที่เหลือเป็นการน าเขา้ส่งออกระหว่าง
เวียดนามกับประเทศอ่ืนๆ รอ้ยละ 3-5 ได้แก่ ประเทศต่างๆ ที่เมืองขึน้ของฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน อินเดีย 
สิงคโปร ์อเมรกิา ซึ่งการน าเขา้สง่ออกโดยมากมกัผ่านบริษัทขนาดใหญ่ของฝรั่งเศส ไดแ้ก่ บรษิัทของพี่นอ้ง
เดนิส (Denis Frères) บรษิัท บอย แลนดรี (Boy Landry) บรษิัท ปวงซารท์ เวเรต ์(Poinsart Veyret) บรษิัท
เดกูค์แอนด์กาโบ (Descours & Cabaud) และโดยเฉพาะสินค้าส่วนมากมักถูกส่งผ่านสหภาพการค้า                   
อินโดจีนและแอฟรกิา (L'Union Commerciale Indochinoise et Africaine: LUCIA) (Nguyễn Văn Khánh, 
2019, pp. 85, 148-149) 
 
ตารางที ่2 สถิติการน าเขา้และสง่ออกระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศสปี ค.ศ.1911 – 1938 
 

ปี 1911 – 1920 1921 – 1930 1931- 1937 1938 
สง่ออก 19.6% 20.9% 48.1% 53% 
น าเขา้ 29.6 % 43.2% 57.1% 57.1% 
ที่มา: La nise en valeur de Indochine française, 1945, p. 11 as cited in Nguyễn Văn Khánh, 2019, 
pp. 148-149 
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 จนถึงการสิน้สุดการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส โครงสรา้งเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงอยู่ใน
ภาคการเกษตรเป็นหลักโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตมากนัก อีกทั้งการแย่งยึดที่ดินยังก่อให้เกิด            
ความเหลื่อมล า้ในการถือครองที่ดินอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การปฏิรูปที่ดินภายหลงัการสิน้สุดระบบ
อาณานิคมของฝรั่งเศสและยงัสง่ผลใหม้ีการเพิ่มจ านวนของชนชัน้แรงงานอิสระและแรงงานไรท้ี่ดินอีกดว้ย  
 
บทสรุป 
 ทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาขององัเดร กนุ เดอร ์แฟรงค ์ไม่เพียงแค่ชีใ้หเ้ป็นถึงความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศแกนกลางและบริวารที่ไม่เท่าเทียมกันในระบบทุนนิยมโลกหากแต่ยังชีใ้หเ้ห็นถึงสภาวะ
อาณานิคมภายในของประเทศบริวารอันเป็นผลมาจากโครงสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าว 
นอกจากประเทศบรวิารจะถูกขูดรีดมลูค่าสว่นเกินออกจากระบบเศรษฐกิจท าใหด้อ้ยพฒันาแลว้การพฒันา
พืน้ที่ในประเทศบริวารก็ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการตวัประเทศบริวารเองหากแต่การพัฒนา
ดงักล่าวเป็นภาพสะทอ้นความตอ้งการของประเทศแกนกลาง สภาวะอาณานิคมภายในเวียดนามเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะประเทศแกนกลางเจา้อาณานิคมฝรั่งเศสและประเทศบริวาร
อาณานิคมเวียดนาม โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกจากประเทศแกนกลางเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
สภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามผ่านกลไกการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ในขณะที่ส่วน
แกนกลางของเวียดนามมีบทบาทในการเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศแกนกลางทาง
เศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งรองรับการเผยแพร่อารยธรรมฝรั่งเศสท าให้มีลักษณะเป็นเมืองสมัยใหม่                 
สว่นบรวิารของเวียดนามกลบัถกูผนวกพืน้ที่เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทนุนิยมโลกผ่านการเปิดพืน้ที่การ
ผลิตใหม่และแย่งยึดที่ดินโดยกระบวนการการสะสมทุนแบบบุพกาลตามมาดว้ยการยดัเยียดใหผ้ลิตสินคา้
ขั้นปฐม สภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามในยุคอาณานิคมเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบทุนนิยมที่
เกิดขึน้ในยุคอาณานิคมและก่อใหเ้กิดส่วนแกนกลางและส่วนบริวารในประเทศบริวารที่เด่นชัดมากขึน้             
ซึ่งเป็นบรบิทของการพฒันาประเทศในเวลาต่อมา 
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