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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ศาสนาถือเป็นสถาบนัท่ีส าคญัสถาบนัหน่ึงของสังคม  เป็นท่ีมาของวฒันธรรม ประเพณี   
วถีิชีวติ โลกทรรศน์  คติ  ความเช่ือของประชาชนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในแถบเอเชีย
ใต ้เอเชียตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
แม่น ้ าส าคญั  เช่น แม่น ้ าอิระวดี แม่น ้ าเจา้พระยา และแม่น ้ าโขง ไดแ้ก่ ไทย ลาว พม่า  กมัพูชา และ
เวียดนาม ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในแถบน้ีนับถือพุทธศาสนาเถรวาท  และพุทธศาสนาถือเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมของภูมิภาคน้ี (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534 : 1) ทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม วฒันธรรม ประเพณี  ศิลปะ  วรรณกรรมและความเช่ือ  ศาสนาเป็น
วฒันธรรมท่ีผู ้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต  สังคมใด  ผู ้คนใดนับถือศาสนาใด  
พฤติกรรมของบุคคลก็จะแสดงออกให้ปรากฏตามหลกัค าสอน  และพิธีกรรมท่ีเขาปฏิบติัก็จะเป็น
เอกลกัษณ์ของสังคมนั้นๆ (คูณ  โทขนัธ์, 2545 : 62) โดยวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมส่วนใหญ่แถบน้ี
ลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลจากพุทธศาสนา  การสร้างศาสนสถานทางพุทธศาสนาท่ียิ่งใหญ่สวยงามและ
หลากหลายรูปแบบเพื่ออุทิศไวใ้นร่มเงาแห่งพุทธศาสนา  ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง  
ครอบครัวและชุมชน  หลกัธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาก่อให้เกิดการจดัระเบียบในสังคมและ
ยงัก่อให้เกิดวรรณกรรมท่ีแพร่กระจายในกลุ่มชนท่ีนบัถือพุทธศาสนา  พิธีกรรมทางพุทธศาสนา
ก่อให้เกิดประเพณีท่ีปฏิบติักนัในชุมชน  พุทธศาสนายงัสามารถเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศอีกดว้ย (อุดม ธีรพฒันานนทกุล, 2545 : 1)   

หากกล่าวถึงค าว่าความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยทัว่ไปแล้วจะเขา้ใจกนัว่าหมายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศหรือรัฐเท่านั้น  แต่โดยแทจ้ริงแลว้มีความหมายกวา้งขวางกว่านั้น  
กล่าวคือนอกจากจะเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศหรือรัฐดว้ยกนัแลว้ยงัหมายถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาครัฐอีกดว้ย  เช่น องคก์ารระหวา่งประเทศหรือแมแ้ต่กระทัง่กลุ่ม
บุคคล  หรือบุคคลใดๆซ่ึงได้สร้างบทบาทท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยมิติแห่ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศนั้น  มิได้มีแต่เฉพาะมิติการเมืองเท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงมิติ
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัในทุกดา้น เช่น  ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา การทูต การทหาร  กีฬา  
วฒันธรรมและการศาสนา เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่จะเนน้หนกัหรือด าเนินการไปในรูปแบบใด  อีก
ทั้งลกัษณะของความสัมพนัธ์เช่นว่าน้ีสามารถจะด าเนินการให้เป็นความร่วมมือท่ีเป็นมิตรหรือ
แมก้ระทัง่เป็นความขดัแยง้หรือเป็นปรปักษต่์อกนัก็ไดด้ว้ย (สุรพล สุยะพรหม, 2547 : 303)   
 เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนามนั้น ทั้งสองประเทศมีความคลา้ยคลึง
ทางวฒันธรรมค่อนขา้งมาก ซ่ึงไทยและเวยีดนามต่างก็อยูใ่นอาณาบริเวณแลกเปล่ียนวฒันธรรมจาก
อินเดียและจีน  ท าให้วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมน้ี เช่น ปัจจยัพระพุทธศาสนา
และปัจจยัจีน ความคล้ายคลึงทางด้านวฒันธรรมได้เอ้ืออ านวยต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสอง
ประเทศ  การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนต่อประชาชนและรัฐบาลต่อรัฐบาลไดง่้ายข้ึน (หวา่ง  
คกั  นาม, 2550 : 11-12)  ศาสนามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม  และเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมประจ าชาติเวยีดนาม  แมว้า่ชาวเวยีดนามตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนของชาวต่างชาติแต่
พวกเขาก็พยายามรักษาความเป็นตวัเองไวท้ั้งในดา้นวฒันธรรม  ประเพณี เพราะแทจ้ริงแลว้ชาว
เวียดนามก็คือชาวพุทธท่ีมีความศรัทธาในศาสนาอย่างแน่วแน่ ซ่ึงไดรั้บมรดกตกทอดจากจีนใน
สมยัท่ีจีนปกครอง ทั้งลทัธิขงจ้ือ  ลทัธิเต๋า และพุทธศาสนา ผสมผสานกนัเป็น “ไตรศาสนา”  ท่ีชาว
เวียดนามยึดถือการเคารพบรรพบุรุษ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความซ่ือสัตยต่์อแผ่นดินเกิดตาม
ลทัธิขงจ้ือ  ความกตญัํูต่อบรรพบุรุษและเนน้ในดา้นความสมดุลของธรรมชาติตามลทัธิเต๋า  และ
ความมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนมนุษยต์ามค าสอนทางพุทธศาสนา (ไพรัตน์  สูงกิจบูรณ์, 2546 : 274)   

ความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรมไดก้ลายมาเป็นความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมและสามารถ
ก าหนดเป็นรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ   ซ่ึงพุทธศาสนาถือ
เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ชาวไทยและชาวเวียดนามมีความใกลชิ้ดและความเขา้ใจระหวา่งกนั
มากข้ึน  ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธทัว่
โลกให้การยอมรับ  ในปัจจุบนัโดยความร่วมมือกนัจากหลายๆหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งในระดบัรัฐบาลและภาคประชาชน  ไดมี้การเช่ือมโยงงานดา้นพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบกิจกรรมทางพุทธศาสนาในเวียดนามมากข้ึน  เช่นการน าผา้พระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวายท่ีเวียดนามโดยสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ท่ีนครโฮจิมินห์  
นบัตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั  การแลกเปล่ียนการเยือนของผูน้ าทางพุทธศาสนา  การแลกเปล่ียน
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์เวียดนาม  การ
ประชุมแลกเปล่ียนดา้นวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ  รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนโครงการ
พระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนาม  กิจกรรมทางพุทธศาสนาเหล่าน้ีล้วนมี
ส่วนช่วยใหช้าวไทยและชาวเวยีดนามมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน 
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  ในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและเวียดนามอยู่ในระดบัท่ีดี  ทั้งในความสัมพนัธ์
ระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลและระดบัประชาชนต่อประชาชน  ในความสัมพนัธ์ระดบัรัฐบาลไดก้ระชบั
ความสัมพนัธ์ของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย  โดยมีการแลกเปล่ียนการเยอืนซ่ึงกนัและกนัในทุกระดบัอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการไปมาหาสู่ระหว่างกนัมากข้ึน  ส าหรับความสัมพนัธ์ระดบัประชาชนนั้นได้มีการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์โดยการสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและวิชาการ  
ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนของทั้งสองไดมี้โอกาสติดต่อสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและคุน้เคยกนัมากข้ึน  
  โดยในระดบัทอ้งถ่ินก็มีการร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ด  โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดนซ่ึงขณะน้ี
เครือข่ายเส้นทางคมนาคมสายต่างๆท่ีเช่ือมโยงไทย-เวยีดนามไดรั้บการพฒันาไปมาก  เช่น  เส้นทาง
หมายเลข 9 ตามโครงการ EWEC จากมุกดาหารไปสะหวนันะเขตถึงเมืองเวใ้นเวียดนาม (สะพาน
มิตรภาพ 2 เปิดใช้งานเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549) เส้นทางหมายเลข 8 จากจงัหวดันครพนมผ่าน
แขวงค าม่วนไปยงัเมืองวิงห์ในเวียดนาม และเส้นทางดา้นใตโ้ดยเร่ิมจากรุงเทพฯ-อรัญประเทศ- 
เสียมราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ซ่ึงเส้นทางทั้ง 3 จะยงัประโยชน์ให้แก่ประชาชนของไทย-ลาว-
กมัพูชา-เวียดนาม ในการติดต่อไปมาหาสู่และการติดต่อคา้ขายกนัสะดวกสบายยิ่งข้ึน โดยในปี 
2550 และ 2551 มีคนไทยในเวียดนามประมาณ 900 กว่าคน  และคนเวียดนามในไทยจ านวน
ประมาณ 20,250 คน ในขณะเดียวกันนั้นส านักงานการท่องเท่ียวสาขานครโฮจิมินห์แจ้งว่า
นักท่องเท่ียวชาวเวียดนามซ่ึงเดินทางไปเท่ียวประเทศไทยปีละประมาณ 333,000 คน และ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนเวียดนามมีจ านวนปีละประมาณ 169,000 คน (ธัญญาทิพย ์ศรีพนา,  
2552 : 382)   

ปัจจัยทางด้านพุทธศาสนาถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้ชาวไทยและชาว
เวียดนามมีความใกลชิ้ดและมีความเขา้ใจระหว่างกนัมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีชาวไทยส่วนใหญ่จะนบั
ถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายานก็ตาม  
ซ่ึงถือไดว้า่พุทธศาสนาเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีช่วยให้คนมีความรู้สึกร่วมกนัวา่เป็นเพื่อนพอ้งท่ีนบั
ถือศาสนาเดียวกันนั้นเป็นกลุ่มคนเดียวกัน  ตลอดถึงความส าคญัของพุทธศาสนาเถรวาทท่ีจะ
สามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งทั้งสองประเทศ  ในฐานะท่ีพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรมเอกลกัษณ์และมรดกของคนในภูมิภาคน้ี  ผูค้นท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนัแมว้า่จะต่าง
เช้ือชาติ  ต่างเผ่าพนัธ์ุ  ต่างภาษาแต่ก็มีความรู้สึกทางจิตวิญญาณร่วมกัน อันมีผลต่อการช่วย
เสริมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  ท่ีจะคบหากนัตามครรลองค าสอนของพุทธศาสนา  
อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของ
ไทยท่ีมีต่อเวยีดนาม  และมีส่วนช่วยใหพ้ระพุทธศาสนาในภูมิภาคน้ีมีความมัน่คงถาวรต่อไป 
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1.2 ค าถามในการศึกษา  

1.2.1 พุทธศาสนาเถรวาทในฐานะเป็นสถาบนัหน่ึงของสังคมไทย จะใช้บทบาทความเป็น
สถาบนัทางสังคมในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทยและเวยีดนามไดอ้ยา่งไรบา้ง 

1.2.2 พุทธศาสนาเถรวาทมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมระหวา่งชาวพุทธในประเทศไทยกบัชาวพุทธในเวยีดนามอยา่งไรบา้ง 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-
เวยีดนาม 
  1.3.2 เพื่อศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทย-เวยีดนาม 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  พุทธศาสนา หมายถึง พุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีอยูใ่นเวียดนามทั้งเถรวาทเวียดนามและ
เถรวาทเขมรในเวยีดนาม และพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  
  พระธรรมทูต  หมายถึงพระสงฆ์ไทยท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบติัศาสนกิจ  เป็นผูท้  า
หนา้ท่ีสมณทูตในพุทธศาสนา  เพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเวยีดนาม 
  การทูตเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง  งานดา้นทูตเชิงวฒันธรรมในต่างประเทศของไทย  ใน
ปัจจยัพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีบทบาทในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม  ท่ี
ด าเนินการผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น การทอดกฐิน
พระราชทานในเวยีดนาม   
 
1.5 ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งแหล่งข้อมูลท่ี
ท าการศึกษาวจิยัและวธีิการด าเนินงานวิจยัดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

1.5.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลต่างๆ
จากเอกสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม เพื่อให้ไดค้วามรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ไทยเวียดนาม  รวมทั้งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีน ามาใชใ้น
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การวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ย  ต าราวิชาการ  เอกสารทางวิชาการ วารสาร  บทความ  ส่ือส่ิงพิมพข์อง
รัฐบาล รายงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  จากส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ห้องสมุด
คณะมนุษยศาสตร์  หอ้งสมุดคณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

1.5.2 ศึกษาขอ้มูลจากภาคสนาม  โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ีแบบเจาะจง
เป็นกรณีศึกษา  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการลงพื้นท่ีภาคสนาม 3 ช่วง คือ  ช่วงท่ี 1 ตั้ งแต่ 30 มีนาคม – 8 
เมษายน 2554  เป็นการลงพื้นท่ีภาคสนามท่ีเวยีดนาม  ส่วนช่วงท่ี 2 ตั้งแต่ 10 ธนัวาคม- 23 ธนัวาคม 
2554  เป็นกนัลงพื้นท่ีภาคสนามท่ีเวยีดนาม  และช่วงท่ี 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2555 เป็น
การลงพื้นท่ีภาคสนามในประเทศไทย  

ในการศึกษาขอ้มูลภาคสนามของผูศึ้กษามีวิธีวิจยั 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 ไดแ้ก่การสังเกตทัว่ไป 
ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีภาคสนามช่วงท่ี1 เป็นวิธีการในเบ้ืองตน้ของการวิจยั  เป็นการส ารวจ
พื้นท่ีในการศึกษาภาคสนาม การสังเกตในลักษณะน้ีนอกจากจะท าให้เห็นถึงข้อมูลท่ีจะ
ท าการศึกษาวจิยัแบบคร่าวๆแลว้ ยงัมีส่วนช่วยในการวางแผนเพื่อการท าวิจยัต่อไปอีกดว้ย  และวิธี
ท่ี 2 ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีภาคสนามในช่วงท่ี 2 ในเวียดนาม และช่วงท่ี 
3 ของการลงพื้นท่ีภาคสนามในประเทศไทย  โดยผูว้จิยัใชค้  าถามในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  
โดยใชค้  าถามแบบเปิด  และสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยตรง ซ่ึงผูว้ิจยัเตรียม
ค าถามไวอ้ยา่งกวา้งๆเพื่อเป็นแนวทางในการพดูคุยและเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีประกอบด้วยฝ่ายไทยและฝ่าย
เวยีดนาม  โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์บุคคลจากอาชีพต่างๆ  ดงัน้ี 
  ก. ฝ่ายไทยประกอบดว้ย  

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  จ  านวน  2 คน 
- กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  จ านวน 1 คน 
- ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จ  านวน  1 คน 
- พระธรรมทูตไทยในเวยีดนาม จ านวน  1 รูป 
- นกัวชิาการสถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  จ  านวน 1 คน 
-ส านกังานจงัหวดันครพนม  จ านวน  1 คน 

  ข. ฝ่ายเวยีดนามประกอบดว้ย  
- พระสงฆเ์วยีดนามในนครโฮจิมินห์  จ  านวน  3 รูป 
- พระสงฆเ์วยีดนามท่ีศึกษาในไทย จ านวน  4 รูป 
- พุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนาม  จ านวน  3  คน 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาภาคสนามท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
 1.6.1 ตวัผูว้จิยัเอง  ในการศึกษาขอ้มูลภาคสนามในเวียดนามซ่ึงเป็นวดัพุทธศาสนาเถรวาท  
และตัวผู ้วิจ ัยก็ เป็นพระภิกษุ  ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างความสัมพันธ์และ
ความคุน้เคยกบัประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ท่ีประกอบดว้ยพระภิกษุสงฆ ์ และพุทธศาสนิกชน 
   1.6.2 แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม  ผูว้จิยัใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  
การสังเกต  ประเด็นขอ้คิดเห็นต่างๆ  รวมทั้งบนัทึกขอ้สังเกตและการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูว้ิจยัเอง  
ในช่วงศึกษาหาขอ้มูลในพื้นท่ี 

 1.6.3 กลอ้งถ่ายรูปและเทปบนัทึกเสียง  เพื่อบนัทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ  และบนัทึกเสียง
ในการสัมภาษณ์ โดยท าการขออนุญาตผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องทุกคร้ังก่อนท่ีจะท าการบันทึกภาพและ
บนัทึกเสียง 
     1.6.4 ผู ้ช่วยแปลภาษาเวียดนาม  เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีแท้จริง  และลึกซ้ึงจาก
กลุ่มเป้าหมาย  จึงตอ้งมีผูช่้วยแปลภาษาเวียดนาม  โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูช่้วยวิจยัในการแปลภาษา
เวียดนามสู่ภาษาไทยนั้น  ผูว้ิจยัได้เลือกพระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเขา้มาศึกษาในประเทศไทยท่ี
สามารถส่ือสารได้ในทั้ งภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  เพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างผู ้วิจ ัยและ
กลุ่มเป้าหมายในบางคร้ังเพื่อขจดัอุปสรรคในความแตกต่างดา้นภาษา 
 
1.7 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.7.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระหวา่ง
ไทยและเวยีดนาม  โดยผา่นกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีเป็นทางการ โดยผูว้จิยัเลือกพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่
วดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ซ่ึงเป็นวดัเถรวาทเวียดนามในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยวดั
แห่งน้ีถือจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลเวียดนาม  โดยการด าเนินงานด้านการทูตเชิงวฒันธรรมผ่านกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 1.2.7 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  เนน้ศึกษาถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการด าเนินการดา้นการ
ทูตเชิงวฒันธรรมท่ีส่งผลถึงความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม  โดยมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สองประเทศทางดา้นพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นหลกั     
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1.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ก. การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล  โดยการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยแหล่งเวลา  แหล่งสถานท่ี  แหล่งบุคคล  และตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่ง
ต่างๆ มีความเหมือนกนัอย่างไร ถ้าขอ้มูลมีความเหมือนกนัหรือซ ้ าๆกนั ถือว่าขอ้มูลนั้นมีความ
เช่ือถือได ้และท าการจดบนัทึกขอ้มูลนั้นไว ้
 ข. การตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธี
วิเคราะห์จากเอกสารควบคู่กบัการสัมภาษณ์  และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยอาศยัขอ้มูลจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ประกอบกนั 
 
1.9 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

  1.6.1 เพื่อทราบถึงบทบาทพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย - เวยีดนาม 
 1.6.2 เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการเพิ่มบทบาทของการทูตเชิงวฒันธรรมให้กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยในต่างประเทศต่อไป 


