
ง 

ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์    พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรม 
     ในความสัมพนัธ์ไทย – เวยีดนาม 
 
ผู้เขียน     พระอภินนัท ์ ทะสุนทร 
 
ปริญญา     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภูมิภาคศึกษา) 
 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  รศ. ดร. โกสุมภ ์ สายจนัทร์  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     ร.ศ. มล. สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
 

บทคดัย่อ 
 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาพุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรม
ในความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาดังน้ีคือ (1) ศึกษารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม (2) ศึกษาพุทธศาสนาเถรวาท
ในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม โดยผูว้ิจยัได้ใช้
กระบวนการร่วมระหวา่งการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  

ผลการศึกษาพบว่า  (1) รูปแบบความสัมพนัธ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาทระหว่างไทยและ
เวียดนามนั้นมีรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ โดยฝ่ายไทยจะเป็นผูใ้ห้
และช่วยเหลือ ส่วนฝ่ายเวียดนามจะเป็นผูรั้บ โดยมีรูปแบบความสัมพนัธ์ใน 3 รูปแบบ คือ 1.
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบรัฐบาล ได้แก่  การทอดกฐินพระราชทานในเวียดนาม 2.ความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบคณะสงฆ ์ไดแ้ก่ การศึกษาพระพุทธศาสนาและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 3.ความสัมพนัธ์
ในรูปแบบภาคประชาชน ผา่นนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของรัฐบาล 
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(2) พบว่าการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถเขา้ถึง
ประชาชนในทุกระดับทั้ งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล รัฐบาลต่อประชาชนและประชาชนต่อ
ประชาชน  ความสัมพนัธ์อนัดีน้ีท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไดมี้ความคุน้เคยใกลชิ้ดสนิท
สนมกนัมากข้ึน  ส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์ทั้งในระดบัรัฐบาลและในระดบัประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ  ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดีน้ียงัมีส่วนเก้ือกลูต่อการเสริมสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ไทยและ
เวยีดนามใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน อนัจะเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีแขง็แกร่ง มัน่คงและย ัง่ยนื 

จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ คือ รัฐบาลควรเนน้การส่งเสริมความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กันทางด้านสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและเวียดนามได้มีโอกาสเรียนรู้
พระพุทธศาสนา วฒันธรรมประเพณี  ภาษา ประวติัศาสตร์ของกนัและกนัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 
 

The thesis is a study of the Theravada Buddhism as cultural diplomacy in Thai – Vietnam 
relations. Its objectives are (1) to study the type of Theravada Buddhism relation to Thai – 
Vietnam, (2) to study Theravada Buddhism in term of cultural diplomacy effecting to Thai – 
Vietnam relations. The methodology of this research is a combination of (a) documentary 
research, (b) participant observation and (c) in-depth interview. 
  The results of the study are as follow: (1) the type of this relationship can be seen in 
Thailand as a giver and Vietnam as a receiver and sub-type of this activities can be classified into 
3 sub-types, 1. the type of governmental relationship through Thai’s Royal Katina in Vietnam, 2. 
the type of Sangha relationship in Buddhist teaching and propagation Buddhism, 3.the type of 
citizen relationship through policy of cultural diplomacy. 
  (2) Having resulted, the cultural diplomacy of Theravada Buddhism is the main factor 
which can reach the all classes of people and could create the positive relationship in the level of 
Government – Government, Government – Citizen and Citizen – Citizen and also make the better 
relationship between two countries closely effecting good results to both the type of governmental 
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relations and the type of citizen relations of two countries. Therefore the effect of the good 
relations has not only promoted but also make a stronger relationship of Thailand and Vietnam. 
 For recommendation toward this finding, Government could focus on socio – cultural 
promotion for the two countries and the application of Buddhism, language, history and tradition 
have resulted in this relationship development in sustainable way. 


