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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎ ี 

ในการวิจยัเร่ือง พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมในความสัมพนัธ์
ไทย-เวียดนาม  มีผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของทั้งสองประเทศ  ท่ีตอ้งการเพิ่มระดับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้มากยิ่งข้ึน  โดยใช้เคร่ืองมือเช่ือมความสัมพนัธ์ต่อกนัทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม  เป็นผลมาจากการปรับตวัของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐบาลต่อปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัภายในประเทศเป็นตวัก าหนดนโยบายในการกระชบัความสัมพนัธ์ของทั้งไทย
และเวยีดนาม ท่ีมีความหลากหลายในมิติความสัมพนัธ์ต่อกนั  ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชท้ฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆ เพื่อเป็นกรอบคิดในการศึกษา  โดยใช้ทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั  (Linkage Politics 
Theory) แนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม แนวคิดวฒันธรรมกบัการพฒันา และแนวคิดเก่ียวกบัพระ
ธรรมทูต 

 
2.1.1 ทฤษฎกีารเมืองเกีย่วพัน (Linkage Politics Theory)  

   แนวคิดทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั  ถือก าเนิดมาจากแนวความคิดของเจมส์ รอสเนาว ์ (James 
Rosenau) โดยมีสาระส าคญัคือ เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีโลกดูจะหดเล็กลงเน่ืองจากพฒันาการทาง
เทคโนโลยีและการคมนาคมส่ือสารเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งข้ึน เป็นท่ีตระหนกั
กนัดีวา่ระบบการเมืองภายในประเทศเกิดข้ึนภายในสภาพแวดลอ้มท่ีใหญ่กวา่ระบบการเมือง คือ มี
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี กายภาพ เป็นตน้  และขณะเดียวกนัย่อมได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มดว้ย  ส่วนระบบการเมืองระหว่างประเทศก็เกิดในสภาพแวดล้อม
ระหวา่งประเทศ  ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลจากลกัษณะบางประการท่ีเกิดในแต่ละรัฐดว้ย 
 วตัถุประสงค์ของแนวทางทางการเมืองเก่ียวพนั  คือ  การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากความเหล่ือมกนัของระบบภายในประเทศกบัระบบระหว่างประเทศ  ท่ีมุ่งศึกษา
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมซ่ึงเร่ิมจากระบบหน่ึงในประเทศและเขา้ไปมีผลอีกระบบหน่ึงระหวา่ง
ประเทศ  รอสเนาวไ์ดเ้สนอแนวคิดหลายประการท่ีช่วยเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างระบบระหว่าง
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ประเทศกบัระบบการเมืองของประเทศ โดยมีแนวแนวคิดส าคญัดงัต่อไปน้ี (ปรัชญา เวสารัชช์, 
2550 : 81-84) 
 1.ผลจากนโยบาย (Policy outputs) หมายถึง ผลของพฤติกรรมซ่ึงเร่ิมจากภายในระบบ
การเมืองหน่ึง (เช่นรัฐ) และส่งต่อไปกระทบสภาพแวดล้อม เช่น ระบบระหว่างประเทศ หรือ 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตวัอย่างเช่น ประเทศเยอรมนีและ
ญ่ีปุ่นก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีนโยบายกา้วร้าวมุ่งขยายอ านาจทางทหารจึงมีผลให้เกิดความ
วุน่วายในโลก 
 2. ส่ิงท่ีกระทบสภาพแวดลอ้ม (Environmental inputs) หมายถึง ผลของพฤติกรรมท่ีเกิด
โดยรัฐ กลุ่มบุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงกระทบสภาพแวดล้อม เช่น ระบบระหว่าง
ประเทศเปล่ียนจากระบบดุลแห่งอ านาจมาเป็นระบบท่ีอ านาจรวมอยู่ท่ีมหาอ านาจบางประเทศ 
เพราะมีการพฒันาทางเทคโนโลยีดา้นอาวุธโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต การพฒันาเช่นน้ี
เป็นส่ิงท่ีกระทบสภาพแวดลอ้ม 
 3. ผลจากสภาพแวดลอ้ม (Environmental outputs) หมายถึง ผลของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มและกระทบหรือรองรับโดยระบบการเมือง ตวัอย่างเช่น การท่ีมีการแพร่ขยายของ
อาวธุนิวเคลียร์มากข้ึน ท าใหห้ลายรัฐตอ้งพฒันาและมีอาวธุนิวเคลียร์ 
 4. ส่ิงท่ีกระทบนโยบาย (Policy inputs) หมายถึง ผลของพฤติกรรมซ่ึงเขา้มาป้อนสู่การ
ก าหนดนโยบาย โดยผลพฤติกรรมดงักล่าวเกิดจากสภาพแวดลอ้มนอกระบบการเมือง เช่น สงคราม
ในอินโดจีนท าใหก้ลุ่มประเทศอาเซียนตอ้งปรับนโยบายความร่วมมือระหวา่งกนั สงครามเป็นส่ิงท่ี
กระทบนโยบาย  

 การศึกษาของรอสเนาว์ (Rosenau) ได้มีการอธิบายในเร่ืองของความเก่ียวพนัระหว่าง
กระบวนการของ “ปัจจยัภายใน” และ “ปัจจยัภายนอก” ดงัน้ี     
 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.ตวัแสดง (Actors) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือคนในคณะรัฐบาล  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิติ
บญัญติั  ขา้ราชการพลเรือน  ขา้ราชการทหาร  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  และกลุ่มผูน้ า 
 2. ทศันคติ (Attitudes) ไดแ้ก่ อุดมการณ์  วฒันธรรมการเมือง และมติมหาชน 
 3. สถาบนั (Institutes) ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบญัญติั  ระบบราชการ  สถาบนัทหาร  
การเลือกตั้ง  ระบบพรรค  ระบบการส่ือสาร และสถาบนัสังคม 
 4. กระบวนการ (Processes) ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคม  และการดึงคนเข้าร่วมใน
กระบวนการการเมืองและสังคม  การขยายความหรือช้ีแจงผลประโยชน์  การรวบรวมผลประโยชน์  
การก าหนดนโยบาย  การบริหารนโยบาย  และกระบวนการรวมตวัหรือแตกสลายของกลุ่มคน 
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 ปัจจยัภายนอก (External Factors) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.สภาพแวดลอ้มประชิด (Contiguous Factors) หมายถึง  ระบบการเมืองอ่ืนซ่ึงอยู่ประชิด
พรมแดนของระบบการเมืองท่ีก าลังศึกษา เช่น ระบบการเมืองท่ีศึกษา คือ ประเทศไทย  
สภาพแวดลอ้มประชิดก็ไดแ้ก่ ลาว  กมัพูชา  พม่า และมาเลเซีย  อนัจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เช่น ความสัมพนัธ์อนัดีฉนัทมิ์ตร  การแข่งขนัในประวติัศาสตร์ 
 2.สภาพแวดลอ้มภูมิภาค (Regional Factors)  หมายถึง ระบบการเมืองอ่ืนในภูมิภาค เช่น 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ลกัษณะค่อนขา้งจะคลา้ยคลึงกบัสภาพแวดลอ้มประชิด แต่จะกวา้งกว่า
สภาพแวดลอ้มประชิด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดของภูมิภาค ลกัษณะของวฒันธรรม และความเช่ือทาง
ศาสนา 
 3.สภาพแวดล้อมสงครามเย็น(Cold War Factors) หมายถึง สภาวะแวดล้อมท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์เชิงแข่งขนัและขดัแยง้ระหวา่งอภิมหาอ านาจในสงครามเยน็ ซ่ึงในสภาวะในปัจจุบนั
สงครามไดส้ิ้นสุดลงแลว้พร้อมๆกบัการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการแข่งขนักนัในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารไดเ้ขา้มาแทนท่ีการแข่งขนักนัสะสมอาวธุ 
 4. สภาวะแวดลอ้มทางเผา่พนัธ์ุ (Racial Factors)  หมายถึง  ความคาดหวงั  แนวโนม้  และ
ความขดัแยง้ภายนอกระบบการเมืองซ่ึงสภาวะแวดลอ้มน้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ีมี
เผา่พนัธ์ุหรือเช้ือชาติต่างกนั 
 5.สภาพแวดลอ้มทางทรัพยากร (Resources Factors)  หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิต ด าเนินการและใช้สินคา้และบริการทั้งมวลในโลกภายนอกระบบ เช่นระบบการคา้
ระหวา่งประเทศ 
 6. สภาพแวดลอ้มทางองคก์าร (Organization Factors) หมายถึง สถาบนัและกิจกรรมของ
องคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ   
 

2.1.2 แนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม 

 การทูตเชิงวฒันธรรม (Cultural  Diplomacy)  หมายถึงกิจกรรมดา้นวฒันธรรมในกรอบ
กวา้งๆ  ทั้งภาษา  ความคิด  อุดมการณ์  ทศันคติ  ประเพณี  วิทยาการความรู้  การกีฬาและวิถีชีวิต  
ทั้งน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนัโดยใชแ้นวทางปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะซึม
ลึกเพื่อใหเ้ขา้ถึงประชาชน (สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ  กระทรวงการต่างประเทศ, 
2552 : 72)          
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เน่ืองจากสังคมโลกในวนัน้ีแคบลงทุกวนั  ในขณะเดียวกนักลบัมีความสลบัซบัซ้อนมาก
ข้ึน  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศหน่ึงในอีกซีกโลกหน่ึงอาจเก่ียวพนัและส่งผลกระทบอยา่งคาดไม่ถึงกบั
อีกหลายประเทศท่ีอยูค่นละซีกโลก  วนัน้ีผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยและของประเทศไทย
ย่อมผูกพนักบัสังคมโลกอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ขณะท่ีเราไม่อาจปฏิเสธความแตกต่างความ
หลากหลายท่ีมีอยูบ่นโลกใบน้ี  การแข่งขนัของประเทศต่างๆ ในเวทีโลก  ไม่จ  าเป็นตอ้งลงเอยดว้ย
การแข่งขนัเสมอไป  วนัน้ีเราไดเ้ห็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีอยู่
ในภูมิภาคเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน  การน าความเหมือนและความแตกต่างมาหลอมรวมให้เป็นจุดแข็ง
ร่วมกนัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกประเทศไปเสียแลว้  ไม่เวน้แมแ้ต่กบัประเทศมหาอ านาจ  ดงันั้นการ
สร้างมิตรกบัทั้งประเทศท่ีอยู่ใกลแ้ละอยู่ไกลให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  ทั้งท่ีประเทศพฒันา
แลว้และประเทศก าลงัพฒันา  เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกบัประเทศต่างๆ  ใหไ้ดอ้ยา่งสมดุลและสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของชาติ  จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับประเทศท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่
มากนกัอยา่งเช่นประเทศไทย  (กระทรวงการต่างประเทศ, 2548 : 15)  

การด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไม่วา่กบัประเทศใดก็ตาม แมค้วามสัมพนัธ์ระดบั
รัฐบาลต่อรัฐบาลจะเป็นไปดว้ยดีมีความใกลชิ้ดสนิทสนม แต่หากในความรู้สึกของประชาชนยงัมี
ความหวาดระแวง  มีความรู้สึกถูกกดข่ีครอบง าดว้ยเหตุจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  มีความจงเกลียดจงชงั
ซ่ึงกนัและกนัจากความขดัแยง้ในประวติัศาสตร์  และมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งจากความเช่ือหรือ
อิทธิพลของส่ือไร้พรมแดน  ในขณะท่ีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัประชาชนอาจน าไปสู่การ
บาดหมาง  และการเขา้ใจผิดต่อกนันั้นอาจยากล าบากในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ในระดบัรัฐบาลข้ึนตามมาไดอ้ยา่งง่ายดาย   
 การส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีท่ีมีต่อกนัในระดบัประชาชนกบัประชาชน  
(people-to-people contact) จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัและความร่วมมือระหวา่งประเทศในดา้นต่างๆ 
ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใหก้า้วหนา้ราบร่ืน 
  การใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการต่างประเทศนั้น สหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเป็นประเทศ
มหาอ านาจของโลกได้ใช้วฒันธรรมเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายด้านต่างประเทศ  ในสมยั
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวสต ์ (Franklin  D. Roosevelt)  โดยเร่ิมใชน้โยบายเพื่อนบา้นท่ีดี 
(Good Neighbour Policy) กบัประเทศลาตินอเมริกา  มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  และเร่ิมมีการ
ก่อตั้งกองความร่วมมือทางวฒันธรรมข้ึนในกระทรวงการต่างประเทศ  เม่ือ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ  สหรัฐอเมริกาเป็นผูริ้เร่ิมให้มีความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัประเทศ
อ่ืนๆ ผสมผสาน  และโฆษณาชวนเช่ือใหมี้กิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเป็นแบบอเมริกนั    
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 ในปี พ.ศ. 2488 ไดริ้เร่ิมงานองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) และใหมี้การประเมินผลและบรรยากาศการด าเนินงานทางวฒันธรรม  มีการลงนามความ
ตกลงการส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศอาร์เจนตินา  กิจกรรม
ทางวฒันธรรมส่วนใหญ่แลว้เป็นผลจากความร่วมมือจากภาคเอกชน  เช่น สถาบนั Smithsonian ซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการจดัสรรหนงัสือ  ต าราเรียน  เคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์  ไปยงัประเทศใกล้เคียง  เช่น  ห้องสมุด เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin 
Franklin) ในประเทศเมก็ซิโก เป็นตน้ 
 ในการใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มี
องค์กรหลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม และองค์กรเหล่านั้น
สามารถท าใหรั้ฐบาลเห็นวา่ผลของโครงการความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมนั้น  สามารถแยกออกจาก
การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐบาลได้  และในสมัยประธานาธิบดีเคนเนด้ี ได้ให้ความสนใจ
จุดประสงค์ของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและปรับเปล่ียนนโยบายอีกคร้ังโดยให้เหตุผลว่า “เพื่อ
เพิ่มความเขา้ใจร่วมกนัและผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้น  โดยอาศยัการสาธิตผลส าเร็จและการพฒันาทาง
การศึกษาและวฒันธรรม  ร่วมสร้างสันติสุขและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชนสหรัฐฯ  
และประเทศอ่ืนๆรวมทั้ งประชาชาติทุกชาติในโลก  เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วฒันธรรมระหว่างประเทศ  ทั้งยงัเป็นการช่วยพฒันาความสนิทสนมเห็นอกเห็นใจกนั  เพื่อความ
สงบสุขของประชาติทุกชาติในโลก” (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ,  2536 : 6-7) 
 ในเร่ืองการสนับสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม  นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นว่า
ประเทศต่างๆ เช่น องักฤษ  ฝร่ังเศส  เยอรมนัและสหภาพโซเวยีต  ก็ใหค้วามส าคญัมากเช่นกนั  เช่น
ในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลองักฤษจ่ายเงินจ านวน 65 ลา้นเหรียญส าหรับกิจกรรมทางวฒันธรรมและ
สารสนเทศแก่ส านกังาน British Council ใน 72 ประเทศในระยะนั้น ฝร่ังเศสส่ง Cultural Attaché  
ในคณะทูตคณะกงสุลมากกว่า 80 แห่ง และเยอรมนัตะวนัออก (ใน พ.ศ. 2502) จ่ายเงินถึง 13 ลา้น
เหรียญให้ใชจ่้ายในกิจกรรมทางวฒันธรรม ดา้นสหภาพโซเวียตไดเ้คยส่งเจา้หนา้ท่ีท างานเก่ียวกบั
วฒันธรรมในช่วง 8 เดือนแรกในปี พ.ศ. 2502  จ  านวน 3,918 คน โดยส่งออกไปประจ าการจ านวน 
1,543 คน ในประเทศสังคมนิยม   

ประเทศจีนเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้หันมาใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือทางการทูต ในการ
ด าเนินการเร่ืองน้ีจีนไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีส าคญั คือ สถาบนัขงจ้ือ (Confucius Institute) โดยอาศยัสภาพ
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยอย่างมากคือประเทศจีนสามารถใช้ประโยชน์จากการมีประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานและการมีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม ตลอดจนความสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึนของโลกเก่ียวกบั
วฒันธรรมและภาษาจีน  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมและภาษาจีนในโลกอยา่งเอาจริงเอา
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จงั  การทูตเชิงวฒันธรรมของจีนมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม ภาษาจีน การ
แลกเปล่ียนทางการศึกษา การท่องเท่ียว และการแลกเปล่ียนดา้นส่ือมวลชน ดว้ยเหตุท่ีภาษาจีนยงั
เป็นเคร่ืองกีดขวางส าคัญในการส่ือสารระหว่างจีนและโลกภายนอก  ดังนั้นเพื่อท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการแพร่ขยายวฒันธรรมจีน การส่งเสริมการเรียนภาษาจีนจึงดูจะเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด
ในการทูตเชิงวฒันธรรมของจีนในปัจจุบนั (ซุม ทิ เฟือง เหวยีน, 2549) 

ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลไดต้ะหนกัถึงความส าคญัในดา้นการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหวา่งประเทศเป็นอยา่งยิ่งมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2498  เป็นตน้มา  โดยได้
จดัท าความตกลงทางวฒันธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงอยู่ในอุดมการณ์เดียวกัน  
กล่าวถึงขอบเขตของความร่วมมือและวิธีการท่ีจะน าไปสู่การกระชบัความสัมพนัธ์  ตลอดจนหา
หนทางในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2532 : 101) โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 – 2534 ประเทศไทย
ไดมี้การลงนามความตกลงทางวฒันธรรมกบัประเทศต่างๆ รวม 16 ประเทศ  เรียงตามล าดบั คือ  
ญ่ีปุ่น ตูนีเซีย  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์  อิหร่าน  อียิปต์  อินเดีย  ฝร่ังเศส  
บงักลาเทศ  ศรีลังกา  เยอรมนัตะวนัออก  โปรตุเกส  สเปน  ปากีสถาน  และตุรกี (ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2536 :10) โดยให้ความส าคญัต่อการใชว้ฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยเนน้ด าเนินกิจการหลกัในลกัษณะ 3 ประการ ดงัน้ี 
 1.การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ  ให้เข้าใจนโยบาย
ต่างประเทศของไทย 
 การด าเนินการในด้านน้ีมุ่งประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  เพื่อให้
ต่างประเทศเขา้ใจนโยบายต่างประเทศของไทยท่ีตอ้งการเป็นมิตรกบัทุกประเทศและตอ้งการอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติ  การพึ่งพาอาศยัร่วมมือกนัอย่างเป็นธรรม  โดยยึดหลกัทางพระพุทธศาสนาท่ี
กลายมาเป็นระเบียบในการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่  จนเป็นพื้นฐานทางวฒันธรรม
เน่ืองจากเขา้มาแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เป็นสาระส าคญัของชีวิตท่ีจะให้ความเจริญ
งอกงามแก่ชีวติ  ดงันั้นการด าเนินกิจกรรมจึงมุ่งใหป้ระชาชนไทยเขา้ใจวฒันธรรมอยา่งถ่องแทก่้อน  
จึงจะสามารถสร้างความเขา้ใจการด าเนินนโยบายต่างประเทศใหช้าวต่างประเทศเขา้ใจต่อไปได ้
 2.การแกภ้าพพจน์ของประเทศไทย 
 เม่ือมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจในขอ้ 1 หากการด าเนินการใดๆ  มิได้ใช้
ความระมดัระวงัด าเนินการดว้ยความรอบคอบ  หรือเกิดการกระท าใดๆจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็ตาม  
อาจก่อใหเ้กิดผลทางลบเสียหายกบัต่างประเทศ  ท าให้ขาดความเป็นมิตรหรือเกิดความไม่ไวว้างใจ



14 

 

ระหวา่งมิตรประเทศ  คือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประเทศ  ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งอาศยัการแกภ้าพพจน์
ท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งกนัต่อไป ดว้ยการใชว้ฒันธรรมในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
 3. การเผยแผว่ฒันธรรมไทยในต่างประเทศ 

ในปัจจุบนัพบวา่ไทยยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัหรือตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพล  และ
ศกัยภาพของวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริงเท่าท่ีควร  การไดรั้บประโยชน์ในการติดต่อทางวฒันธรรมมกั
พิจารณาในลกัษณะ “รับ” ประโยชน์มากกว่า  เช่น  ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ  การตอ้นรับ
นาฏศิลป์นกัแสดงจากต่างประเทศ  ซ่ึงหากพิจารณาจะเห็นวา่เป็นผลประโยชน์ระยะสั้น  แต่ในแง่
ของผลประโยชน์ระยะยาวแลว้ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริงคือ “ผูใ้ห้”  เน่ืองจากผูใ้ห้สามารถ
ใชโ้อกาสเผยแผป่ระเพณี  ค่านิยม  ความเช่ือของตนอยา่งชนิดหยัง่รากลึก  และต่อเน่ืองเราจึงควรจะ
มองถึงเหตุผลและขอ้เทจ็จริงในมุมกลบัท่ีวา่ “ผูใ้ห”้  มกัจะเป็นประเทศท่ีมีนโยบายอยา่งชดัแจง้หวงั
ผลระยะสั้ นและระยะยาวอย่างไร  ทูตทางวฒันธรรมไม่ใช่ทูตทางการค้าท่ีจะด าเนินการแล้ว
สามารถวดัหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมทนัทีทนัใด แต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัเวลาและความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการติดต่อข้ึนอยู่กบัภูมิหลงัและความสัมพนัธ์ในอดีตความคล้ายคลึงและแตกต่าง  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  และส่ิงส าคญัคือการวางรากฐาน
ความเขา้ใจ  เป้าหมายและมาตรการด าเนินการท่ีมีความชดัแจง้และคาดวา่เป็นผลดี  เพราะกิจกรรม
ทางวฒันธรรมมีมากมายหลายรูปแบบซ่ึงอาจจะท าให้ขาดทิศทางและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
และในทา้ยท่ีสุดอาจจะไม่เก้ือกลูใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 
  
  2.1.3 แนวคิดวฒันธรรมกบัการพฒันา 

จากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจตามความคิดแบบตะวนัตกนั้นส่งผลให้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว  ประเทศท่ีมีความเจริญในทางเทคโนโลยี ประชากร
กลบัมีปัญหาดา้น “จิตใจ”  “สังคม”  “วฒันธรรม”  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความเจริญทางเทคโนโลยี มี
แต่สภาพท่ีต ่ าลงและห่างเหินกันมากข้ึน  ทั่วโลกจึงรวมตัวกันหันมามองถึงปัญหาสังคม 
“วฒันธรรม”  จึงไดเ้กิดปริญญาสากล  ณ  นครเม็กซิโก  จนถึง Meeting of Experts on Statists and 
Indicators of Cultural for Asia ณ กรุงโซล และอีกหลายคร้ังในการประชุมระดบัโลก ทา้ยท่ีสุดก็มี
ความเห็นตรงกนัว่าปัญหาอนัใหญ่หลวงของสังคมโลกท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีและกา้วหน้า
ทางวตัถุโดยไม่ค  านึงถึงมิติทางวฒันธรรม ดงันั้น การพฒันาประเทศท่ีมุ่งสร้างสรรคป์ระโยชน์สุข
ให้แก่มนุษยจึ์งตอ้งค านึงถึงมิติทางวฒันธรรมเป็นส าคญั เพื่อยืนยนัความส าคญัของทิศทางและ
แนวทางน้ี  องคก์ารสหประชาชาติ (UNESCO) จึงไดป้ระกาศทศวรรษแห่งการพฒันาข้ึน ระหวา่งปี
พุทธศกัราช 2531-2540 เป็น “ทศวรรษโลกเพื่อการพฒันาวฒันธรรม” (World Decade for Cultural 
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Development 1987-1997) โดยมีวตัถุประสงค์หลกั 4 ขอ้ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม, 2546 : 34-35) 
 1.การยอมรับมิติวฒันธรรมในการพฒันา  
 2.การส่งเสริมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 3.การขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมในวฒันธรรมและการพฒันา  
 4.การส่งเสริมความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ  
 การพฒันาประเทศโดยใชมิ้ติทางวฒันธรรม  ก็คือกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  เพื่อยกระดบัดุลยภาพแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์สังคม 
และธรรมชาติ  อนัจะส่งผลใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ   
  ในการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมของชาติใด  ส่ิงท่ีควรหยิบ
ยกข้ึนมาพิจารณาเป็นหลกั  จึงควรมีล าดบัความส าคญัดงัน้ี 
 1.ความเช่ือและระบอบของสังคมหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือเร่ืองศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 2.เศรษฐกิจและกฎหมาย 
 3.จริยศาสตร์ เก่ียวกบัความประพฤติในส่วนรวม  และสุนทรียศาสตร์  เก่ียวกบัความงาม
ความไพเราะ  ไดแ้ก่ศิลปะดา้นต่างๆ 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติ จึงไดส้นบัสนุนเร่ืองดงักล่าว 
โดยประกาศให้ปีพุทธศกัราช 2537 เป็นปีรณรงค์วฒันธรรมไทย และปีพุทธศกัราช 2537 -2540  
เป็นทศวรรษสืบสานวฒันธรรมเพื่อการพฒันาของประเทศไทยและได้ก าหนดนโยบายแผน
วฒันธรรมแห่งชาติ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดย
มีวตัถุประสงคข์องแผนงานดงัน้ีเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย
กบันานาชาติ  เผยแพร่แลกเปล่ียนและให้ขอ้สนเทศเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  เกียรติภูมิและศกัด์ิศรี
วฒันธรรมไทยรวมทั้งติดตามความเคล่ือนไหว  ท าความเขา้ใจในวฒันธรรมของชนชาตินั้น  โดยมี
เป้าหมายดังต่อไปน้ี  ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  
ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบันโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล  ในประเทศท่ีประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ทางการทูตทุกประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 20  โดยมี
กิจกรรมหลกัของแผนงานดงัต่อน้ี(ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2544 : 61) 
 1.การก าหนดนโยบาย  จดัท าแผนงาน  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรม
และความตกลงทางดา้นวฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ 
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 2. การติดต่อและประสานงานกบัหน่วยราชการไทยและหน่วยงานต่างประเทศเก่ียวกบัการ
เผยแพร่แลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรม 
 3. สนับสนุนการแลกเปล่ียน  เรียนรู้  สร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกับ
วฒันธรรมไทยกบันานาชาติ  และให้สามารถรับวฒันธรรมต่างชาติมาประยุกต์ใช้อย่างรู้เท่าทนั  
โดยใช้ศิลปวฒันธรรมเป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  โดยการแลกเปล่ียนหลากหลาย
รูปแบบดว้ยการเลือกเฟ้นศิลปวฒันธรรมท่ีมีคุณภาพใหเ้หมาะสมทั้งในของผูรั้บและผูใ้ห ้
 4.การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานทูตไทย  วดัไทย  ร้านอาหารไทย ฯลฯ ท าหน้าท่ีเป็น
แหล่งงาน  การเผยแพร่ภาพลกัษณ์  เกียรติภูมิและศกัด์ิศรีวฒันธรรมไทยในแหล่งต่างๆ 
 5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ทูตวฒันธรรมไปประจ าในประเทศต่างๆ  เพื่อเป็นตวัแทนใน
การเผยแพร่ให้ขอ้สนเทศเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  เกียรติภูมิ  และศกัด์ิศรีของคนไทย  วฒันธรรมไทย
รวมทั้งติดตามความเคล่ือนไหวและท าความเขา้ใจในวฒันธรรมของชนชาตินั้น 
 6.การสนบัสนุนใหค้นไทยมีบทบาทในการเป็นผูน้ าทางวฒันธรรมในสังคมโลก 
   
  2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัพระธรรมทูต 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัส าหรับพระสงฆ์  เพราะการเผยแผ ่คือ 
การช่วยใหมี้การประพฤติปฏิบติัธรรมตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  และพระสงฆไ์ด้
ท าหนา้ท่ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ในสมยัพุทธกาล  พระพุทธเจา้ไดส่้งสาวกจ านวน 60 รูป ไป
ประกาศพุทธศาสนาตามเมืองต่างๆ ในอินเดีย โดยใหห้ลกัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไวด้งัน้ี “ภิกษุ
ทั้งหลาย  เธอจงเท่ียวไปจาริกไป  เพื่อประโยชน์เก้ือกูลเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนหมู่มากเถิด”  
โดยวตัถุประสงค์ของการเผยแผ่  ก็เพื่อความตั้งมัน่ของพระศาสนา  ความสงบสุขของประชาชน  
และเพื่อประสานความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนในสังคม  ท าให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในอินเดียมาโดยล าดบั  ในสมยัพุทธกาลนั้นเป็นเพียงการส่งพระธรรมทูตไปประกาศ
ศาสนาภายในประเทศอินเดียเท่านั้น 
 ต่อจากนั้นมาอีกในพุทธศตวรรษท่ี 3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  พระองค์ได้ส่ง
พระสงฆ์ออกไปประกาศศาสนานอกอินเดีย โดยส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาและเช่ือม
ความสัมพนัธ์กบัดินแดนต่างๆ  เป็นกุสโลบายท่ีผูป้กครองบา้นเมืองไดอ้าศยัพระพุทธศาสนาเป็น
ส่ือเช่ือมความสัมพนัธ์กบักลุ่มชนในดินแดนต่างๆ โดยโครงการพระธรรมทูตก็ไดอ้าศยัแนวทาง
เดียวกนั  ฝ่ายบา้นเมืองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นในสังคมภายนอกประเทศ  โดยท่ีฝ่ายบา้นเมืองและฝ่ายพระสงฆ์เองไดอ้าศยัซ่ึง
กันและกันในการรักษาสถานะอันชอบธรรมของทั้ งสองฝ่ายไว ้ จึงเป็นโครงการท่ีก าหนด
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วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในเร่ืองการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคมโดยอาศัย
พระพุทธศาสนาท่ีมีองค์ประกอบหลายๆอย่างส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์  ทั้ งหลกัค าสอน  
พิธีกรรม  บุคลากรฝ่ายบา้นเมืองและฝ่ายสงฆ์ไดข้ยายโครงการน้ีไปยงัต่างประเทศอีกดว้ยภายใต้
หลกัการและจุดประสงคเ์ดียวกนั 

ในสมยัปัจจุบนัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น  คณะสงฆไ์ทยเร่ิมเขา้ไปเผย
แผ่พุทธศาสนาในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2501 โดยสมเด็จพระพุฒา
จารย ์(อาจ อาสภมหาเถร) ได้เดินทางรอบโลกคร้ังแรก  เพื่อร่วมกบั องค์การ เอ็ม. อาร์. เอ เพื่อ
ส่งเสริมศีลธรรมให้แพร่หลาย  และคณะสงฆไ์ดริ้เร่ิมงานพระธรรมทูตในต่างประเทศ พ.ศ. 2509- 
2511 ก็ต้องหยุดชะงักลงด้วยปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2538 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ร่วมกบัสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและกรมการ
ศาสนา (พระมหาวิหาร พุทธญาโณ, 2545 : 250) ไดเ้ร่ิมด าเนินงานโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศข้ึนเป็นรุ่นแรก  โดยโครงการไดว้างหลกัสูตรการฝึกอบรมไปในแนวทางเดียวกนั  
มีเป้าหมายท่ีชดัเจนและวิธีการในการเผยแผท่ี่แน่นอนมีประสิทธิภาพในการท างานประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และไดมี้การจดัประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  เร่ือง  
“พระธรรมทูตไทยในยุคผูใ้ห้และผูน้ า”  เม่ือวนัท่ี 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยความร่วมมือจาก
กรมการศาสนา และวดัไทยวอชิงตนั ดี.ซี รัฐแมร่ีแลนด์  สหรัฐอเมริกา ในการสัมมนาดงักล่าว นาย
นิตย ์ พิบูรณสงคราม  เอกอคัรราชทูตไทย  ประจ าสหรัฐอเมริกา  ต าแหน่งในขณะนั้น ไดบ้รรยาย
พิเศษมีใจความส าคญัดงัน้ี 
 1.พระสงฆ์มีภาระคือด ารงพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่  และวดัไทยในอเมริกาก าเนิดข้ึน
จากชุมชนชาวไทย  ซ่ึงแสดงว่าพระสงฆ์กับชุมชนชาวไทยเป็นปัจจยัเก้ือกูลหนุนกัน  ดังนั้ น  
พระสงฆจึ์งควรเนน้การปลูกฝังวฒันธรรมประเพณี  และพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน  ซ่ึงจะเป็นผูสื้บ
ทอดพุทธศาสนาต่อไป 
 2. บทบาทพระธรรมทูตในทศวรรษหน้าควรเผยแผ่ไปถึงชนชาติอ่ืนๆดว้ย  เพราะเป็นการ
ดึงชนชาติอ่ืนให้มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนชาวไทย  ให้เขา้ใจพื้นฐานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม  
เขา้ใจและไดป้ระโยชน์จากหลกัธรรม  อนัจะเป็นเหตุผลท่ีแสดงใหเ้ขาเห็นวา่ชุมชนชาวไทยท่ีเขา้มา
อยู่ในสหรัฐอเมริกามีแต่สร้างประโยชน์แก่พวกเขา  ทั้งน้ีการสร้างความยอมรับดงักล่าว  จะตอ้ง
คดัเลือกพระธรรมทูตท่ีมีคุณภาพ  และมีทกัษะดา้นการใชส่ื้อ เช่น ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 3.ในฐานะท่ีพระสงฆ์เป็นปูชนียบุคคลท่ีบุคคลทัว่ไปให้ความเคารพนบัถือจึงเป็นผูเ้ช่ือม
ความสามคัคีใหเ้กิดในหมู่คณะ  และยงัเป็นแกนน าสร้างชุมชนชาวไทยใหเ้ป็นปึกแผน่  น าชุมชนท า
สาธารณประโยชน์  เป็นผูบ้ริการสังคมท่ีดี  และมีประโยชน์ต่อชุมชนชาวไทย 
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 4.พระธรรมทูตมีบทบาทส่งเสริมเผยแผ่ศิลปวฒันธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทยให้
แพร่หลายอยา่งกวา้งขวางช่วยปลูกจิตส านึกแก่เยาวชนไทยในอเมริกาให้เป็นคนมีคุณภาพ  ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม  เพราะถา้เยาวชนเหล่านั้นกลบัไปท างานให้กบั
ประเทศไทย  ก็จะกลายเป็นก าลงัส าคญัให้แก่ประเทศชาติ  หรือถา้ท างานอยูใ่นสหรัฐอเมริกาก็จะ
เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ของคนไทยต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ในปัจจุบนัมีวดัไทยก่อตั้งอยูท่ ัว่โลก1  ทั้งในอเมริกา  เอเชีย  ยโุรป  และออสเตรเลีย  เพื่อให้
คนไทยท่ีไปอยูต่่างแดนและชาวต่างประเทศไดศึ้กษาพระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้ง  และเพื่อเป็นการ
เจริญศาสนไมตรีระหว่างประเทศกบัประเทศท่ีมีวดัไทยตั้งอยู่  ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ  พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการกระชับ
ความสัมพนัธ์กบัมิตรประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและระดบัประชาชนในประเทศต่างๆ  อนัจะท าให้
บวรพุทธศาสนาสถิตสถาพรอยู่ในโลกตลอดกาลนาน  (ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2548) 
  หลงัจากท่ีสมชัชาสหประชาชาติมีมติรับรองวนัวิสาขบูชาเป็นวนัส าคญัสากล  เม่ือวนัท่ี 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2542  ในปี 2547 ประเทศไทยไดมี้บทบาทท่ีส าคญัในการเผยแผพุ่ทธศาสนาในระดบั
นานาชาติ  โดยไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมฉลองในงานวนัวสิาขบูชาโลกในระดบันานาชาติ    นอกจากจะจดั
ประชุมผูน้ าชาวพุทธนานาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑลแลว้  ก็ไดจ้ดักิจกรรมในวนัวิสาขบูชา วนั
ส าคญัสากลของสหประชาชาติ ณ ส านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาติ  นครนิวยอร์ก ใน พ.ศ. 
2548 และปีต่อๆมา ก็ได้มีมติมหาเถรสมาคม  ให้มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป็น
หน่วยงานหลกั โดยมีพระธรรมโกษาจารย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการจดักิจกรรมนานาชาติ   ในการจดัประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เน่ืองในวนัวสิาขบูชาโลกในงานฉลองวนัวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2548 ท่ีประชุมชาวพุทธนานาชาติ 42 
ประเทศ  ได้มีมติเห็นชอบลงนามในแถลงการณ์ร่วมในวนัปิดประชุมท่ี 20 พ.ค. 2548 ให้พุทธ
มณฑลเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก  และให้จดัฉลองวนัวิสาขบูชาโลกในประเทศต่อไปโดย
ให้มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป็นองคก์รประสานงานและด าเนินงาน (พระพรหม
คุณาภรณ์, 2552 : 300) 
 
 
 

                                                           
1วดัไทยในต่างประเทศ  ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยีย่ม แคนนาดา เดนมาร์ค องักฤษ ฝร่ังเศส  เยอรมนั  ฮ่องกง  อินเดีย  
อินโดนีเซีย  อิตาลี เนปาล เนเธอร์แลนด ์นิวซีแลนด ์นอร์เวย ์ สวีเดน  สวิตเซอร์แลนด ์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
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2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 งานศึกษาท่ีเขียนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ไทยเวียดนามมีหลายมิติส่วนใหญ่จะเนน้ไปในทาง
ความสัมพันธ์การเมือง เศรษฐกิจ  แต่ในประเด็นด้านความร่วมมือด้านวิชาการ สังคมและ
วฒันธรรมนั้นมีน้อยมากหรือเพียงแต่เป็นขอ้เสนอแนะเท่านั้น  งานศึกษาเก่ียวกบัเวียดนามนั้นยงั
ขาดอีกหลายมิติดว้ยกนั เช่น ประวติัศาสตร์  ภาษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  และศาสนาเป็นตน้   ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทั้งการน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานและกรอบแนวความคิด  จึงไดส้ ารวจงานศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ไทยเวียดนาม  โดยจดัจ าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา และท าให้เห็นภาพการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ไทยเวียดนามและพฒันาการของความ
ร่วมมือของทั้งสองประเทศในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   
    

2.2.1 ความสัมพนัธ์ไทยเวยีดนามด้านวชิาการ สังคมวฒันธรรม 
จุลชีพ  ชินวรรโณ (2539)  ไดส้รุปความสัมพนัธ์ไทย -เวียดนาม ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ี

ผ่านมา  ความสัมพนัธ์ของทั้ งสองได้ผ่านมรสุมหลายคร้ังและในปัจจุบันไทยกับเวียดนามมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความใกล้ชิดและร่วมมือกันหลายๆด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
ความร่วมมือทางวิชาการ  โดยการช่วยเหลือกนัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการแลกเปล่ียน
นกัวิชาการ ซ่ึงน่าจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเขา้ใจกนัยิ่งข้ึน  ความคลา้ยคลึง
ทางวฒันธรรมระหว่างไทยกบัเวียดนามอนัเน่ืองมาจากสังคมเกษตรและยงัใช้น ้ าจากแม่น ้ าโขง
ร่วมกนันั้นถือเป็นสายใยเช่ือมโยงกนั  ตลอดถึงการลงนามในความตกลงทางวฒันธรรมในโอกาส
ฉลองครบรอบ 20 ปี ก็จะมีความส าคญัในการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวียดนามให้มี
ความใกลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นวฒันธรรมและวชิาการ 
 สุรชยั  ศิริไกร (2539) ไดก้ล่าวถึงความร่วมมือระหวา่งไทยกบัเวียดนามท่ีมีระยะเวลาไม่ถึง
สิบปีผา่นมา แต่มีแนวโนม้และผลประโยชน์ร่วมกนัในอนัท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งทั้งสองประเทศ 
และการลงทุนระหว่างไทยกบัเวียดนามสามารถเพิ่มปริมาณและมูลค่าไดโ้ดยการร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและเอกชนของทั้งสองประเทศ   การร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจและเช่ือมโยงสาธารณูปโภค
ต่างๆ ระหวา่งไทยกบัเวียดนามในระดบัพหุภาคี  ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  จะมีผลให้ประเทศต่างๆ 
ในอนุภูมิภาคแม่น ้ าโขงเช่ือมโยงกนัทั้งโดยด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  บริการ  และสังคม ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพึ่งพาอาศยักนัและกนัอยา่งจริงจงั  ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคแม่น ้ าโขงมี
อารยธรรมและค่านิยมท่ีคลา้ยคลึงกนัและเคยติดต่อร่วมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานในอดีต   ใน
ปัจจุบนัประเทศเหล่าน้ียงัมีค่านิยมร่วมกนัในเร่ือง  พุทธศาสนา การนับถือบรรพบุรุษ  และส่ิง
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ศกัด์ิสิทธ์ิในธรรมชาติ  อารยธรรมของชุมชนกสิกรรมเพาะปลูกขา้ว  และการมีอารยธรรมร่วมกนั
ของการเป็นชุมชนบนลุ่มน ้ าโขง  ทั้งน้ีรัฐบาลไทยและเวียดนามควรท่ีจะมีการพิจารณาหยิบยก
วฒันธรรมร่วมกันเหล่าน้ีข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างประเทศ  ทั้ งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล  และระดับประชาชนต่อ
ประชาชนดว้ย 

ธัญญาทิพย ์ ศรีพนา (2541) กล่าวถึงความพยายามในการพฒันาและกระชับความทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของไทยกบัเวียดนาม ส่ิงท่ีไม่ควรลืมและควรด าเนินการควบคู่ไปดว้ยคือ  
การส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นสังคมวฒันธรรม  ในความสัมพนัธ์ระดบัรัฐบาลนั้นความสัมพนัธ์
เกิดข้ึนจากการพบปะแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างกันของรัฐบาลทั้ งสองประเทศ  ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระดบัประชาชนนั้นสามารถท าไดด้ว้ยการสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรม  ทางวิชาการ  เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองไดมี้โอกาสติดต่อสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดและ
คุน้เคยกนัข้ึน ความร่วมมือดงักล่าวครอบคลุมถึงการแสดง  การแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  โดย
การส่งเสริมนาฏศิลป์ไปแสดงอีกประเทศหน่ึง  การแข่งขนักีฬาร่วมกนั  การศึกษาประวติัศาสตร์  
การศึกษาคน้ควา้โบราณคดี  การท าพจนานุกรม  การประชุมทางวิชาการร่วมกนั  นอกจากน้ีการให้
และแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูล  รวมทั้งการศึกษาประวติัศาสตร์  ความเป็นมาของกนัและกนัมากข้ึน  
จะท าใหป้ระชาชนของทั้งสองประเทศรู้จกัคุน้เคยและเขา้ใจกนัมากข้ึน  คงจะถึงเวลาแลว้ท่ีรัฐบาล
ไทยจะใหค้วามส าคญักบัความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและวชิาการมากข้ึน  ความ
ร่วมมือดงักล่าวน้ีจะเป็นพื้นฐานและแนวทางท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดีและน าไปสู่การสร้าง
ความเช่ือมั่นซ่ึงกันและกัน  นอกจากน้ีรัฐบาลควรจะผลักดันให้มีการประสานงานระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือทางด้านวฒันธรรมน้ี  เพื่อให้ความ
ร่วมมือดงักล่าวด าเนินไปอยา่งจริงจงั 

ผุสดี  จนัทวิมล (2541) กล่าววา่คนเวียดนามท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เรียกวา่ “ญวณเก่า” ไดผ้สมกลมกลืนเขา้กบัคนไทย  ชาวเวยีดนามท่ีนบัถือพุทธ
ศาสนาเขา้กบัชุมชนในทอ้งถ่ินไดดี้กว่าเพราะนบัถือศาสนาเดียวกนัแมว้า่จะต่างนิกาย  ส าหรับคน
เวียดนามท่ีนับถือศาสนาพุทธแล้ว  ศาสนาไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด   ในสมยัจอมพลแปลก          
พิบูลสงคราม  รัฐบาลไทยน าลทัธิชาตินิยมมาใชแ้ละด าเนินมาตรการแผข่ยายลทัธิชาตินิยมน้ีกบัชาว
เวยีดนาม ดงันั้นราวหน่ึงหรือสองชัว่คนหรือราว 50 ปี เป็นอยา่งมาก  คนเวียดนามในไทยก็จะผสม
กลมกลืนเขา้กบัคนไทยได้อย่างส าเร็จ  เวลาท่ีผ่านมาเน่ินนานเป็นศตวรรษก็ท าให้ชาวเวียดนาม
เหล่าน้ีนึกภาพบา้นเกิดเมืองนอนบรรพบุรุษของตนไม่ออก  คนเวียดนามพวกน้ีเกิดในเมืองไทย
ผกูพนักบัเมืองไทย  โดยเฉพาะพวกลูกหลานเวยีดนามรุ่นหลงัๆ  สนใจเวียดนามนอ้ยลง  ยิ่งกวา่นั้น
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พวกท่ีมีฐานะดีไดเ้ขา้มหาวิทยาลยั  มีการศึกษาแบบคนไทย  ใชภ้าษาไทย  ช่ือไทย  เขา้ท าอาชีพอยู่
ในสังคมไทย  เป็นขา้ราชการ  แต่งงานกบัคนไทยและถือสัญชาติไทย  ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าใด  ชาว
เวยีดนามเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและเป็นคนไทยมากข้ึนเท่านั้น 

ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา (2548) กล่าววา่ชาวเหวียตเก่ียวจะมีความรักชาติเวียดนามอยา่งยิ่ง  แต่
ก็มีความรัก  ความผูกพนักบัประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อดินแดนอีสานดว้ยเช่นกนั  ความ
ผกูพนัของชาวเหวียตเก่ียวต่อแผน่ดินไทยน้ี  เห็นไดจ้ากการสร้างอนุสรณ์คราวยา้ยกลบัปิตภูมิ เช่น 
หอนาฬิกาและซุ้มประตูประตูวดัในจงัหวดัต่างๆในภาคอีสาน ดงัต่อไปน้ีท่ีจงัหวดันครพนม ได้
สร้างหอนาฬิกา และตามซุ้มประตูวดัโพธ์ิซ่ึงอยู่ริมแม่น ้ าโขง และซุ้มประตูวดัภูเขาทอง ซ่ึงอยู่ริม
ถนนทางออกบา้นนาจอก  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวเหวียตเก่ียว ในจงัหวดัมุกดาหารมีซุ้มประตูวดัศรี
มงคลใตเ้ป็นอนุสรณ์ของชาวเวียดนามสร้างถวายปี 2503 และยงัมีซุ้มประตูวดัศรีมงคลใตท่ี้ชาว    
เหวียตเก่ียวสร้างข้ึนถวายวดัเม่ือ 25 ธนัวาคม 2545 ซุ้มประตูน้ีไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวกบัการกลบั
ภูมิล าเนา  แต่มีความหมายของการให้การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   
ท่ีจงัหวดัสกลนครชาวเหวยีตเก่ียวไดส้ร้างหอระฆงัข้ึนในปี 2503 เพื่อเป็นท่ีระลึกของการโห่ย เฮือง
ไวท่ี้วดัพระธาตุเชิงชุม  ในเขตอ าเภอเมือง นอกจากน้ีท่ีบา้นม่วงไข่ ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพงัโคนชาว
เหวยีตเก่ียวก็ไดส้ร้างซุม้ประตูวดัท่ีวดัวไิลไวใ้นปี 2503 เป็นอนุสรณ์คราวกลบัปิตุภูมิ ซ่ึงในปัจจุบนั
ได้รับการดูแลท านุบ ารุงอย่างดีจากเจา้อาวาสวดั ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ชาวเหวียตเก่ียวไดส้ร้างซุ้ม
ประตูวดัไวท่ี้ศรีจนัทร์ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2503 ไวเ้ป็นอนุสรณ์คราวกลบัปิตุภูมิ ส่ิงทั้งหมดท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นวา่ความผกูพนัของชาวเหวียตเก่ียวต่อแผน่ดินไทย ซ่ึงเป็นแผน่ดินท่ี
รักของชาวเหวยีตเก่ียวอีกแห่งหน่ึงดว้ยเช่นกนั 

ศุศราภรณ์  แต่งตั้งล า (2549) กล่าวถึงศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมู่บา้นมิตรภาพ
ไทย-เวียดนามท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย-เวียดนาม  การ
ท่องเท่ียวมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ของมนุษยชาติก่อให้เกิดสันติภาพความเป็นมิตรไมตรี
และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเจา้ของบา้นกบัผูม้าเยอืน  โดยศึกษาจากลกัษณะศกัยภาพการเป็นแหล่ง
นิเวศของ  หมู่บา้นนาจอก  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  และลกัษณะการเสริมสร้างมิตรภาพและ
นกัท่องเท่ียวชาวเวียดนาม  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการ
เสริมสร้างมิตรภาพและนกัท่องเท่ียวชาวเวียดนาม และเพื่อศึกษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนามท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและลักษณะนักท่องเท่ียวชาว
เวยีดนาม  ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนามส่งผลต่อการเสริมสร้าง
มิตรภาพ  เช่นเดียวกบัศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนามส่งผลต่อ
ลกัษณะนกัท่องเท่ียวชาวเวยีดนาม 
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จตุพร  ดอนโสม (2551)  พบว่าคนไทยเช้ือสายเวียดนามบา้นนาจอกเป็นคนเวียดนามทาง
ภาคกลางของประเทศเวียดนาม  ท่ีหนีการปราบปรามของฝร่ังเศสบา้งหนีความอดอยาก  ในช่วงท่ี
เกิดภาวะขา้วยากหมากแพงในประเทศเวียดนาม คนเวียดนามจึงพากันอพยพเขา้มาอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะแถบจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หมู่บา้นนาจอกตั้งข้ึนก่อนปี พ.ศ. 
2441  โดยคนเวียดนามรุ่นเก่า  มีการก่อสร้างศาลข้ึนในหมู่บา้น  เพื่อเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนานิกายมหายาน  โดยมีเจา้เจ่ิน  ฮ่ึง  ด่าว  และโฮจิมินห์เป็นวีรบุรุษ  เป็นท่ีเคารพสักการะ
ของคนไทยเช้ือสายเวียดนามในหมู่บา้น  นอกจากในหมู่บา้นจะมีกลุ่มคนไทยเช้ือสายเวียดนามรุ่น
เก่าแลว้นั้น  ยงัพบวา่มีกลุ่มคนไทยเช้ือสายเวยีดนามรุ่นใหม่ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นในช่วงของ
สงครามอินโดจีน  และส่วนหน่ึงพบวา่มีกลุ่มชาติพนัธ์ผูไ้ทอยูอ่าศยัร่วมในหมู่บา้นดว้ย 

  คนไทยเ ช้ือสาย เวียดนามได้ส ร้างอัตลักษณ์ทางชาติพัน ธ์ุด้วยว ัฒนธรรมและ
ประวติัศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวฒันธรรม อาทิ  ภาษาเวียดนามการแต่งกายดว้ยชุด
แบบเวยีดนาม  บทเพลงประจ าหมู่บา้น  และการเลือกหยบิยกเอาเร่ืองราวของเจา้เจ่ิน ฮ่ึง ด่าวและโฮ
จิมินห์  เขา้มาเป็นกระบวนการสร้างจิตส านึกทางประวติัศาสตร์ทางชาติพนัธ์  โดยตอกย  ้า  ถ่ายทอด
ผา่นการประกอบพิธีกรรมในศาลเจา้ด่าย  เวอืง  ประจ าหมู่บา้น ทั้งหมดลว้นเป็นการสร้างอตัลกัษณ์  
การให้ความหมายต่อกลุ่มชาติพนัธ์ของตนเอง  ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองไทย  นอกจากน้ียงัพบว่า  ปัจจุบนับา้นนาจอกได้กลายมาเป็นหมู่บา้น
มิตรภาพไทยเวียดนามเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  ในบริบทของกระแสภูมิภาคนิยม
และกระแสโลกาภิวตัน์แล้วนั้ น  เป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์โดยคนภายนอก  ใน
ขณะเดียวกนัคนไทยเช้ือสายเวยีดนามบา้นนาจอกเองก็ไดส้ร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ผา่นพิธีกรรม
ในศาลเจา้และสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมหลายอยา่ง  อตัลกัษณ์ท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุไดส้ร้างข้ึนมา  และ
การสร้างโดยคนภายนอกจึงไดซ้้อนทบับางอยา่งมีความเหมือนและหลายอยา่งมีความแตกต่างกนั
ออกไป  ดงันั้นการน าเสนอตวัตนทางชาติพนัธ์ุของคนไทยเช้ือสายเวียดนามสู่สังคมภายนอก  จึงมี
ความหมายในหลากหลายชุดดว้ยกนั 
   ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)กล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนาม  โดยไทยมีความร่วมมือทางวิชาการกบัเวียดนามตั้งแต่ปี 
2535 ผา่นกรอบการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม  นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายยงัเห็น
ความส าคญัของการแลกเปล่ียนการสอนภาษาระหว่างกนั  โดยไทยไดรั้บความร่วมมือในการเปิด
หลักสูตรสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 5 แห่งของเวียดนาม  ในขณะท่ีเวียดนามสนับสนุน
งบประมาณ 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐ  สร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีจังหวดันครพนม  
นอกจากน้ี  ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปล่ียนการศึกษาดูงานสาขาต่างๆ ระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง  โดย
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เวียดนามให้ความสนใจในเร่ืองการพฒันาหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม ท่ีบา้นนาจอก  จงัหวดั
นครพนม  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีอดีตประธานาธิบดีโอจิมินห์  เคยพ านกัในช่วงกอบกูเ้อกราช  ขณะน้ี
ไทย-เวียดนามไดร่้วมกนัพฒันาหมู่บา้นดงักล่าว  ให้เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของการฉลองครบรอบ 30 
ปี ของการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัโดยฝ่ายไทยไดจ้ดังบประมาณ 2 ลา้นบาท
เพื่อสร้าง “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์”  ภายในหมู่บ้านดังกล่าวส าหรับเผยแพร่ความรู้ด้าน
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นวฒันธรรมของสองประเทศเพื่อเป็นการ “ต่อยอด” โครงการ
หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม 

 
2.2.2 ความสัมพนัธ์ไทยเวยีดนามด้านการเมืองและเศรษฐกจิ 
พิษณุ  ประทุมทอง (2545)  พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามหลังส้ินสุด

สงครามเวียดนาม  และหลังการสถาปนาทางการทูตในปี พ.ศ. 2519 นั้ น ช่วงระยะแรกของ
ความสัมพนัธ์ในระดบัทวิภาคีเป็นไปอย่างราบร่ืน  แมว้่าจะมีความกงัวลและความหวาดระแวง
ระหว่างกัน  อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและการสนับสนุนของ
ประเทศมหาอ านาจ  อย่างไรก็ตามการท่ีเวียดนามส่งกองก าลงัทหารเขา้ไปในกมัพูชาและประชิด
ชายแดนไทย  ก่อใหเ้กิดความร้าวฉานต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวยีดนามอยา่งรุนแรง  เพราะ
ไทยเกรงวา่เวยีดนามจะแผข่ยายอิทธิพลทางทหารเขา้รุกรานไทย  ซ่ึงทางไทยพิจารณาเห็นวา่เป็นภยั
คุกคามต่อความมัน่คงของไทย  และจากการท่ีเวยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูา  ประกอบกบัการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจของเวียดนามเขา้สู่ระบบตลาด  และการใช้นโยบายแปรสนามรบเป็นตลาด
การคา้ของไทย  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนระหวา่งไทยกบัเวียดนาม  รวมทั้งการท่ี
ไทยสนบัสนุนเวียดนามให้เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน  ท าให้ภายหลงัเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน  ทั้งสอง
ประเทศไดร่้วมมือและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกนัมากข้ึนทั้งในระดบัทวิภาคีและในกรอบ
ของอาเซียน  จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมีความแน่น
แฟ้นมากยิง่ข้ึน 
 สุวรรณา อุยานนัท,์ กฤษณ์  พรหมเช้ือและสุรศกัด์ิ  นยัสุดใจ (2546)  กล่าวถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัเวียดนามท่ีมกัเกิดข้ึนและขาดหายอยูต่ลอดเวลา ถึงแมว้า่จะนบัยอ้นกลบัไปถึงสมยั
พระเจา้ยาลอง หรือองค์เชียงสือผูส้ถาปนาราชวงศ์เหงียน (Nguyen) ไดเ้คยมาล้ีภยัอยู่ในราชส านกั
ไทยเป็นการชัว่คราวในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั   และสยามเคยส่งก าลงัทหาร
ไปช่วยพระองค ์แต่หลงัจากนั้นความสัมพนัธ์ของสยามกบัเวียดนามก็ไม่ไดสื้บทอดอย่างต่อเน่ือง  
อีกคร้ังหน่ึงท่ีความสัมพนัธ์ขาดไปในช่วงท่ี เหงียน  อา้ย  ก๊วก หรือประธานโฮจิมินห์  เขา้มาใน
ประเทศไทยระหวา่งการวางแผนปลดแอกเวยีดนามจากฝร่ังเศส  ความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม ก็ขาด



24 

 

หายไปอีกคร้ังพร้อมกบัการเร่ิมตน้ของอเมริกาท่ีอาศยัแผน่ดินไทยเป็นฐานทพัในการส่งก าลงัโจมตี
เวียดนามและพวกเวียดกงในเวียดนามใต้  ความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนามก็ยงัอยูใ่นช่วงเวลาของ
ความหวาดระแวงถึงแมว้่าอเมริกาจะถอนก าลงัทหารกลบัไปแลว้ก็ตาม  เม่ือคร้ังเวียดนามเคล่ือน
กองก าลงัเขา้ไปในกมัพูชา  ไทยก็ไดแ้สดงบทบาทต่อตา้นและเรียกร้องกลุ่มประเทศอาเซียนให้
แสดงจุดยืนต่อการแทรกแซงของเวียดนามในกมัพูชาและลาว  การล่วงล ้าอาณาเขตจากกมัพูชามา
ประชิดชายแดนไทย  มีผลให้ไทยตอ้งกลายเป็นแหล่งรองรับผูอ้พยพชาวกมัพูชานบัแสนคนท่ีหนี
ภยัสงคราม  และความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนามก็เลวร้ายลงไปอีกเม่ือเวียดนามส่งก าลงัทหารโจมตี
หมู่บา้นโนนหมากมุ่นเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน ปี 2523 นบัจากนั้นเป็นตน้มาความสัมพนัธ์ทางการ
และเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัเวยีดนามก็แทบไม่เกิดข้ึนเลย  จนกระทัง่หลงัจากท่ีเวียดนามยอมถอน
ทหารออกจากกมัพูชาแลว้  ความขดัแยง้ทั้งตามแนวชายแดนและน่านน ้ าเร่ิมลดลง  นโยบายแปร
สนามรบให้เป็นสนามการคา้ในสมยัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  เป็นนายกรัฐมาตรีถือเป็นการเบิก
ทางส าหรับนกัลงทุนไทย  แต่นโยบายน้ีมาเป็นรูปเป็นร่างในช่วงท่ีนายอานนัท์  ปันยารชุน  เป็น
นายกรัฐมนตรี  และมีการเยอืนระหวา่งผูน้ าของทั้งสองประเทศ และไดฟ้ื้นฟูความสัมพนัธ์ของไทย
และเวยีดนามตลอดจนสามารถบรรลุขอ้ตกลงในเร่ืองการท าประมงและการแบ่งเขตน่านน ้า  

ศูนยศึ์กษาการระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2546) พบว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยและเวียดนามในช่วงหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึง
แบ่งออกไดเ้ป็นสองช่วง คือ ปี พ.ศ. 2535-2539 และปี พ.ศ.2540- 2544  และบางส่วนในปี พ.ศ. 
2545 ความสัมพนัธ์ในช่วงแรกเพิ่มข้ึนสูงอย่างรวดเร็ว  เกิดขอ้ตกลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคมหลายฉบบั  อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ส่วนปัจจยัท่ีเร่งระดบัความสัมพนัธ์ คือ (1)การส้ินสุดลง
ของสงครามเยน็ (2) การถอนทหารเวยีดนามออกจากกมัพูชา (3) การปรับความสัมพนัธ์ระหวา่งจีน
และรัสเซีย (4) การปฏิรูปเศรษฐกิจในเวยีดนาม (5) การท่ีผูน้ าหวัปฏิรูปในเวียดนามครองอ านาจใน
การบริหาร (6) การท่ีไทยเปล่ียนตวัผูน้ ารัฐบาล ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ช่วงหลงัคือ พ.ศ.2540- 2544 
มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง  ถึงแมว้่าวิกฤตเศรษฐกิจกลางปี ค.ศ. 2540  จะท าให้เศรษฐกิจของไทยแย่
ลง  แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อระดบัความสัมพนัธ์ต่อกนั  ขณะท่ีความสัมพนัธ์ในทางสังคม  ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีบทบาทอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาก
ทัศนคติท่ีชาวเวียดนามมีต่อไทยอยู่ในแง่บวก  ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพยายามสร้าง
ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

บุญรัตน์  รัฐบริรักษ ์(2548)  พบวา่นโยบายต่างประเทศไทยต่อเวียดนามหลงัยุครัฐบาลพล
เอกชาติชาย  ชุณหะวณั  คือ การสร้างเสริมความไวว้างใจกบัเวียดนาม  ควบคู่กบัการขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  ขณะท่ีเป้าหมายระยะยาวคือการเสริมสร้างบรรยากาศ
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ท่ีสงบและมีเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกับเวียดนาม  ซ่ึงพิจารณาจากวิธีการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ  ท่ีใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  เช่น  เคร่ืองมือทางการเมืองการทูต  เศรษฐกิจและสังคม  จิตวิทยา  
การด าเนินนโยบายต่างประเทศไทยต่อเวียดนาม ในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั คือ 
“นโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้” ท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย
หลกั  แทท่ี้จริงแลว้เป้าหมายทางนโยบายกลบัตรงกนัขา้ม  ส่ิงท่ีไทยตอ้งการท่ีแทจ้ริงกบัเวียดนาม
คือความไว้วางใจ โดยใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจเป็นตัวน าในการเสริมสร้างความสัมพันธ์  
เป้าหมายดงักล่าวแทบจะไม่เปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของการด าเนินความสัมพนัธ์ต่อเวียดนามนบั
จากสมยัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวนัเป็นตน้มา  รัฐบาลนายอานนัท ์ ปันยาชุน  รัฐบาลนายชวน  หลีก
ภยั   รัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ และรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  ก็ลว้นแลว้แต่ด าเนินการ
ตามเป้าหมายเดิมคือ  การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัเวยีดนาม   

และหลังจากเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาและส้ินสุดสงครามในกัมพูชา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและเวียดนามไดค้ล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน  ปัญหาทวิภาคีระหว่างไทย
และเวยีดนาม เช่น ญวณอพยพ  เขตแดนทางทะเล  กลุ่มต่อตา้นรัฐบาลเวียดนาม  ไดถู้กคล่ีคลายลง
โดยความพยายามของรัฐบาลไทยเพื่อสร้างความไวว้างใจท่ีมีต่อเวยีดนาม   ซ่ึงกวา่ปัญหาดงักล่าวจะ
แกไ้ขได ้ ตอ้งใชเ้วลานานร่วมทศวรรษและใชค้วามอดทนเป็นอยา่งยิ่งในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
นอกจากน้ีไทยยงัใช้เคร่ืองมือทางการเมือง  คือ  การเดินทางแลกเปล่ียนการเยือนระดับสูง  
เศรษฐกิจ  คือการขยายลู่ทางการคา้และการลงทุนในเวียดนาม  และสังคมจิตวิทยา  เช่น  การให้
ความช่วยเหลือ  การสอนภาษาไทย  ตลอดจนการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  การท่องเท่ียว เป็นตน้  
ทั้งน้ีเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์  โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงจะมีผล
ไปยงัเป้าหมายในระยะยาวของไทยดว้ย  กล่าวคือ  ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยกบัเวียดนามเป็น
ตวัก าหนดเสถียรภาพในอนุภูมิภาคอินโดจีนดว้ย  ซ่ึงปัจจุบนันบัวา่ไทยบรรลุเป้าหมายทางนโยบาย
ท่ีตั้งไวม้าอย่างยาวนาน  นั้นคือ  สามารถจะสร้างความเช่ือใจทางการเมืองจากเวียดนามไดร้ะดบั
หน่ึง  ขณะเดียวกนัก็สามารถจะรักษาความสงบและสร้างเสถียรภาพใหเ้กิดข้ึนในอินโดจีนได ้

ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา (2550) กล่าวถึงการสร้างความไวว้างใจและการพฒันาทศันคติท่ีมีต่อ
กนัตลอดช่วงปี 2533  ได้น าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาส าคญัๆ  ท่ีคัง่คา้งมาเป็นระยะ
เวลานาน  ดงัเช่น  การแกปั้ญหาชาวเวียดนามอพยพ  การแกไ้ขปัญหาการจดัระเบียบทางทะเลซ่ึง
น าไปสู่ขอ้ตกลงในปี 2537 การแกไ้ขปัญหาเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยในปี 2540 นอกจากน้ี การ
สร้างความไวว้างใจและการพฒันาทศันคติท่ีมีต่อกนัยงัน าไปสู่การอนุมติัให้รัฐบาลเวียดนามเปิด
สถานกงสุลใหญ่เวียดนามไดท่ี้ขอนแก่นในปี 2539 และการบรรลุขอ้ตกลงว่าดว้ยการยกเวน้การ
ตรวจลงตราส าหรับผูถื้อหนังสือเดินทางการทูตและขอ้ตกลงว่าด้วยการยกเวน้การตรวจลงตรา
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ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดาในปี 2540  และปี 2543 ตามล าดบั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสอง
ประเทศในรูปแบบเก่าๆ ท่ีตั้งอยู่บนความเป็นปฏิปักษ์ได้ผ่านพน้ไปแล้ว  นโยบายต่างประเทศ
เวียดนามต่อไทยในอนาคตไม่น่าจะพลิกผนัไปจากน้ี  อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเน้นการพฒันา
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี   ดงัเช่น ในกรอบ ASEAN  ASEM  APEC  GMS  
และ ACMECE เป็นตน้  และในกรอบทวิภาคีท่ีใกลชิ้ดมากข้ึนทั้งในระดบัรัฐและระดบัประชาชน  
ไม่เฉพาะกับประเทศไทยแต่กับทุกประเทศในสังคมโลก  ทั้ งน้ีเวียดนามในปัจจุบันต้องการ
สันติภาพมากกว่าความขดัแยง้เพื่อทุ่มเททรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อพฒันาประเทศในทุกดา้นให้เท่าเทียม
ประเทศต่างๆ ในโลก 

วิภาวินี  ค าเรือนมา (2550)  พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 
2544-2549 ในช่วงระหว่างภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวตัร  
สามารถสานต่อความสัมพนัธ์อนัดีในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านๆมา  และต่อยอดความความสัมพนัธ์ให้
กระชบัแนบแน่นยิ่งข้ึนโดยใชน้โยบายและยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวียดนาม  ใน
การส่งเสริมและกระชบัความสัมพนัธ์ทางดา้นการเมือง  ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  วฒันธรรม
ตามแนวทางความสัมพนัธ์ทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ซ่ึงส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัเป็นอย่างมากและส่งผลต่อการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ไม่
เพียงแต่ระดบัรัฐต่อรัฐเท่านั้นและในภาคประชาชนของไทยกบัเวียดนามก็มีระดบัการพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน มีการเยือนระหว่างกนัอย่างต่อเน่ืองในการพบปะหารือร่วมกันเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายในการบรรลุความตกลงในหลายๆ เร่ืองท่ีจะประสานผลประโยชน์ร่วมกนัในทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม   

ในความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยา่งต่อเน่ืองท าให้ในรัฐบาล
ทกัษิณ  ชินวตัร  สามารถเปิดศกัราชใหม่ในความสัมพนัธ์อยา่งบูรณาการโดยประสบผลส าเร็จใน
การจดัประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม  และการลงนามความตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นกรอบ
ในความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาวถึง 10 ฉบับ  ท่ีส าคัญคือการบรรลุความตกลงตาม
แถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยกรอบความร่วมมือไทย-เวียดนาม ในทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 21 กลไก
ในความร่วมมือระหว่างกนัในทุกๆด้านท่ีทั้งสองประเทศจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันตาม
แนวทางความสัมพนัธ์ทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ  ท่ีทั้งสองประเทศ
สามารถประสานผลประโยชน์ร่วมกนัในการท่ีมีความร่วมมือระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลให้
ภาวะการคา้และการลงทุนของไทยกบัเวียดนามท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
และสามารถพลิกประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ในการแก้ไขปัญหาญวนอพยพท่ีถือเป็นปัญหาท่ี
กระทบต่อความสัมพนัธ์มาอย่างยาวนานและการเปิดหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม  ซ่ึงถือไดว้่า
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เป็นสัญลกัษณ์ในความสัมพนัธ์อนัดีของทั้งสองประเทศ  เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัการพึ่งพา
อาศยักนัและกนัของทั้งสองประเทศและแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น  อีกทั้งถือเป็น
การวางรากฐานของความร่วมมือระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต   
 เหงียน ก๊วก ตว๋าน (2550) พบว่าโฮจิมินห์เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการพัฒนา
ความสัมพนัธ์ระดบัทวิภาคี  ของประเทศไทยท่ีมีต่อประเทศเวียดนามนบัจากปี พ.ศ. 2488 เป็นตน้
มา โดยระหวา่งปี พ.ศ. 2488-2512 โฮจิมินห์มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกรอบนโยบายท่ีประเทศ
ไทยมีต่อเวียดนาม  รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระดบับุคคล  ระหว่างชาว
ไทยและชาวเวียดนาม  โดยในดา้นของประเทศไทยพบว่าทศันคติของผูน้ าไทยท่ีมีต่อโฮจิมินห์มี
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญันบัตั้งแต่สมยัส้ินสุดสงครามโลกเป็นตน้มา  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมิใช่
เพียงสะทอ้นบริบทปัจจุบนั  แต่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาพความคิดของชนชั้นผูน้ าชาวไทย  โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ.2488-2491 ขบวนการเสรีไทยมีแนวโน้มท่ีจะมีมุมมองต่อโฮจิมินห์ว่าเป็นตวัแทน
ของผูรั้กและเสียสละเพื่อชาติ  และไดอ้ านวยความช่วยเหลือให้กบักลุ่มเวียดมินห์อยา่งเต็มท่ี  ต่อมา
ในยุคเร่ิมตน้ของสงครามเยน็รัฐบาลทหารของไทยมีมุมมองต่อโฮจิมินห์ว่าเป็นผูน้ าคอมมิวนิสต์
อนัมีนโยบายเป็นภยัต่อความสงบสุข  ความมัน่คง  และความเป็นประชาธิปไตยของภูมิภาค  รวมถึง
ความปลอดภยัในระดบัชาติของประเทศไทยดว้ย  โดยเฉพาะมีประธานาธิบดีเวียดนามไดรั้บการ
เทิดทูนยกย่องจากชาวเวียดเก่ียวในประเทศไทยอย่างล้นหลาม  ต่อมาภายในบริบทร่วมสมยัชน
ชั้นในของไทยไดเ้ปล่ียนแปลงทศันคติต่อโฮจิมินห์  อนัเห็นไดจ้ากการสร้างหมู่บา้นโฮจิมินห์เพื่อ
เป็นการร าลึกถึงประวติัศาสตร์การอาศยัของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ในจงัหวดันครพนม  และ
อุดรธานี หมู่บา้นน้ีชาวเวยีดนามถือเป็นหมู่บา้นมิตรภาพไทยเวียดนาม  อนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีกระชบั
ความสัมพนัธ์ระดบัทวภิาคีของทั้งสองประเทศ 
 ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา (2552) กล่าวถึงแนวโนม้และโอกาสในความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบั
เวียดนาม  จากการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นและต่อเน่ืองท าให้ทั้งสองประเทศสามารถ
ยกระดบัความสัมพนัธ์ในทุกๆดา้น ทั้งในดา้นวฒันธรรม และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นโอกาสให้ทั้ง
สองฝ่ายสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจให้แนบแน่นยิ่งข้ึน เช่นในประเด็นข้าว  ข้าวเป็น
ประเด็นทั้งการแข่งขนัและการร่วมมือ  ข้ึนอยู่กบัวา่ทั้งสองประเทศจะจดัการอย่างไร  ไทยเองไม่
ตอ้งการท่ีสร้างการแข่งขนัในเร่ืองขา้ว  และพยายามท่ีจะเปล่ียนแปรการแข่งขนัไปสู่ความร่วมมือ 
ในประเด็นการท่องเท่ียว  เก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว  ทั้งไทยและเวียดนามมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  ทั้งสองประเทศน่าจะหาทางท่ีจะพฒันาความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวอย่าง
จริงจงัและเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะในรูปการส่งเสริมการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการของตนในอีก
ประเทศหน่ึง หรือในรูปของการจดัการ Package Tour ร่วมกนัโดยการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั 
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หรือระหวา่งจงัหวดัในแต่ละประเทศ เช่น จนัทบุรีและตราดกบัเกียนยางและอานยาง หรือระหวา่ง
มุกดาหารและนครพนมกบัจงัหวดัในภาคกลางของเวียดนาม เป็นตน้ ความร่วมมือจะท าให้การ
พฒันาความสัมพนัธ์เวียดนามและไทยมีความย ัง่ยืนและน าไปสู่การหลีกเล่ียงและความสามารถใน
การแกไ้ขความขดัแยง้ในปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตไดง่้ายข้ึน 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความส าคญัของพุทธศาสนาในฐานะการทูตวฒันธรรม
ในความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม โดยมีกรอบการศึกษาน้ีโดยใชแ้นวคิดจากทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั  
แนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม  แนวคิดวฒันธรรมกบัการพฒันา และแนวคิดเก่ียวกบัพระธรรมทูต  
ในบริบทภายในประเทศเวยีดนามและบริบทภายในประเทศไทย  ต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ ท่ีมีปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศเป็น
ตวัก าหนดนโยบายต่างประเทศในความพยายามกระชบัความสัมพนัธ์ของไทยและเวียดนาม โดย
การพยายามกระชับความสัมพันธ์ในหลายมิติ เช่นด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมและ
วฒันธรรม  ท่ีผ่านมานั้นความร่วมมือระหวา่งไทยและเวียดนามนั้นในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ
เป็นไปได้ด้วยดี  แต่ในด้านความร่วมมือในดา้นสังคมและวฒันธรรมหรือความร่วมมือของภาค
ประชาชนของทั้งสองประเทศยงัไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็นเหมือนความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ  การใช้
วฒันธรรมในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่งต่อสถานการณ์
การเมืองระหวา่งประเทศท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

ประเทศไทยและเวียดนามต่างก็มีความคล้ายคลึงกันทางด้านวฒันธรรมเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการนับถือพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของเวียดนามจะนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน  แต่ก็มีชาวเวยีดนามส่วนหน่ึงท่ีนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
มากข้ึนในระยะหลงั  นบัตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามไดมี้การผอ่นปรนเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการนบัถือ
ศาสนาลงไป  ท าใหพุ้ทธศาสนาในเวยีดนามไดรั้บการฟ้ืนฟูเพิ่มมากข้ึน  ไทยและเวียดนามต่างก็ได้
ให้ความสนใจในความร่วมมือทางวฒันธรรม  จนน าไปสู่การบรรลุขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ
ดา้นวฒันธรรมของทั้งสองประเทศท่ีครอบคลุมถึงความร่วมมือทางดา้นศาสนา 

 ในการศึกษาถึงความส าคญัของพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมใน
ความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม   เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของทั้งสอง
ประเทศจึงได้ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-
เวียดนาม และศึกษาถึงบทบาทของพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-เวยีดนาม ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าคญัต่อการก าหนดนโยบาย
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ของหน่วยงานต่างๆทั้งของไทยและเวียดนาม ในความร่วมมือส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาทของทั้งสองประเทศได้อย่างไรบา้ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพอสรุปกรอบ
แนวคิดออกมาไดด้งัต่อไปน้ี 

 
กรอบคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แสดงกรอบคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

พุทธศาสนาเถรวาท

ในไทย 

-หน่วยงานต่างๆ ของ

ไทย 

-กิจกรรมทางศาสนา 

-ส านกัสงฆไ์ทยใน

เวียดนาม 

 

พุทธศาสนาเถรวาท 

ในเวยีดนาม 

-พระสงฆเ์วียดนาม 

-พระสงฆเ์วียดนามท่ี
ศึกษาในไทย   

-พุทธศาสนิกชนชาว

เวียดนาม    

พุทธศาสนาเถรวาท 

ในความสัมพนัธ์ 

ไทย-เวยีดนาม 

ความสัมพนัธ์ 

ไทย - เวยีดนาม 

แนวคิดทฤษฎี 

การเมืองเกี่ยวพนั 

การทูตเชิงวฒันธรรม 

วฒันธรรมกบัการพฒันา 

พระธรรมทูต 

 


