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 บทที ่3  
นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยและเวยีดนาม 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบัการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยและเวียดนาม  โดยทั้ง
ไทยและเวยีดนามต่างก็ปรับเปล่ียนนโยบายของตนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก  โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างก็มีนโยบายการต่างประเทศท่ีบูรณาการหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงทั้งสองประเทศนั้นก็ไดห้นั
มาใชว้ฒันธรรมในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมาในระยะหน่ึงและในปัจจุบนัก็ยงัคง
ดาํเนินการอยู ่ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวก็ไดผ้ลท่ีดีโดยไดรั้บการส่งเสริมให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนตาม
แนวนโยบายท่ีรัฐบาลกาํหนดและไดป้ระกาศไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์สภาพการณ์ของโลกท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแปรผนัอยูต่ลอดเวลาไม่มีการหยุดน่ิง  เพียงแต่บางขณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งชา้ๆ  
แต่ในบางขณะก็เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าท่ีคาดหมาย  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแน่นอนท่ีบุคคลหรือ
ส่ิงแวดล้อมในส่วนต่างๆ  จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนั้น  จึงเป็นธรรมดาท่ี
นโยบายต่างประเทศ  จะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรับสถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ  การทูตเชิงวฒันธรรมไดใ้ห้ความสําคญัหรือเนน้ท่ีภาคประชาชน  เป็นการสร้าง
ความรู้จกั  ความไวว้างใจและความเป็นมิตรมากกว่าท่ีจะมีเป้าหมายหรือหวงัผลทางการเมือง
โดยตรง (แม้ว่าท่ีสุดแล้วการทูตเชิงวฒันธรรมจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อด้าน
การเมือง และเศรษฐกิจก็ตาม)  ดงันั้นการนาํการทูตเชิงวฒันธรรมมาใช้เป็นองคป์ระกอบหลกัใน
นโยบายการทูตสาธารณะ  เพื่อให้รัฐบาลเขา้ถึงประชาชนในระดบัปัจเจกบุคคลได ้ และใช้ในการ
เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 
3.1 นโยบายต่างประเทศของไทยด้านวฒันธรรม 

นโยบายต่างประเทศของไทย  ซ่ึงประกาศเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2534 ไดก้าํหนดไวเ้ป็น
แนวหลกัท่ีจะดาํเนินการควบไปพร้อมกนัทั้งดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม  ซ่ึงทั้ง 3ดา้น
น้ีมีความเก่ียวพนัต่อเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผลเก้ือกลูแก่กนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อใหบ้รรลุผลและ
เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและบทบาทการทูตเชิงวฒันธรรมจึงถูกนาํมาใชม้ากข้ึนในปัจจุบนั 
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คาํว่า  “การทูตเชิงวฒันธรรม” หรือ Cultural Diplomacy เป็นคาํท่ีมีความหมายแสดงถึง
บทบาทของวฒันธรรมท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการดาํเนินงานทางการทูตได ้หวัใจ
ของงานการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีกระทรวงการต่างประเทศกาํลงัดาํเนินการอยู ่คือทาํอยา่งไรท่ีจะให้
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในระดบัประชาชนทัว่ไปเกิดความนิยมชมชอบความเป็นไทย เกิดความรู้สึก
ท่ีดีและความเขา้ใจอนัดีต่อประเทศไทย  ซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินนโยบายต่างประเทศทั้งทางดา้น
การเมืองและเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  กระทรวงการต่างประเทศไดมี้กลไกดาํเนินงาน
ตามนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรม โดยใชเ้คร่ืองมือทางวฒันธรรมท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  ภายใต้
นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมโดยการจดัตั้ง “คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางวฒันธรรม
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ”  โดยการรวบรวมเอาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้าน
วฒันธรรมทั้งหมดมารวมไวด้ว้ยกนัเพื่อให้เป็นกลไกและเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีและ
รับผิดชอบการดาํเนินนโยบายต่างประเทศดา้นวฒันธรรมของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ทิศทางเดียวกนั (สโมสรสราญรมย,์ 2541 : 185-189 ) 
 บทบาทหลกัทางวฒันธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ  คือเป็นผูก้าํหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการดาํเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมวา่จะดาํเนินไปทางใด ควรมีลกัษณะอยา่งไร
และใชเ้คร่ืองมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในแต่ละประเทศ  โดยมีหน่วยงานอ่ืนๆใน
คณะกรรมการฯ เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายใหบ้รรลุเป้าหมายโดยการใชเ้คร่ืองมือและความชาํนาญท่ี
แต่ละหน่วยงานมีอยู่ อาทิสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและกรมศิลปากร  จะใช้
เคร่ืองมือทางศิลปะ  นาฏศิลป์  และดนตรี  กรมการศาสนาจะใช้เคร่ืองมือทางศาสนา  กรมวิเทศ
สหการใชเ้คร่ืองมือในดา้นการให้ทุนความช่วยเหลือ  กรมประชาสัมพนัธ์ใชเ้คร่ืองมือในดา้นการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์   ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการใช้เค ร่ืองมือทาง
สถาบันการศึกษาและวิทยาการ  กรมพลศึกษาใช้เคร่ืองมือทางด้านกีฬา  และกระทรวงการ
ต่างประเทศใช้เคร่ืองมือในด้านการส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศ  สําหรับการดาํเนินงานด้าน
วฒันธรรมในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผูดู้แลนโยบายต่างประเทศในภาพรวม 
และเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการฯ จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินความเก่ียวพนัระหว่างสถานการณ์ทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละ
ห้วงเวลาตามภูมิภาคต่างๆของโลก  เพื่อนําวฒันธรรมมาประมวลปรับใช้ส่งเสริมการดาํเนิน
นโยบายต่างประเทศท่ีตอบสนองผลประโยชน์ของชาติได ้
 กระทรวงการต่างประเทศ ไดจ้ดัทาํ “แผนแม่บทการพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นวฒันธรรม
ของไทยกบัประเทศต่างๆ” เพื่อเป็นเป้าหมายของการดาํเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรม  ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2535 โดยตามแผนแม่บทดงักล่าวได้
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กําหนดลําดับความสําคัญของกลุ่มประเทศเป้าหมายไว้ด้วยกัน 3 กลุ่ม  ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็ มี
วตัถุประสงคข์องการใชน้โยบายการทูตเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของความสัมพนัธ์
กบัไทย  ดงัน้ี 
 กลุ่มประเทศเป้าหมายท่ี 1 ไดแ้ก่ประเทศเพื่อนบา้นและกลุ่มประเทศอาเซียน  ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีสําคญัท่ีสุดต่อการดาํเนินนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง  ความมัน่คง  
และเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประเทศลาว  กมัพูชา  เวียดนาม  และพม่า  เพื่อนบา้นท่ีมีพื้นฐานทาง
วฒันธรรมคลา้ยกบัไทย  ในช่วงสงครามเยน็ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์และลทัธิทางการเมืองได้
กลายเป็นอุปสรรคสําคญัท่ีปิดกั้นความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีชายแดนติด
กบัประเทศไทย  เม่ือสงครามเย็นส้ินสุดลงโลกได้เปล่ียนจากยุคความขดัแยง้ไปสู่ยุคแห่งความ
ร่วมมือ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบักลุ่มประเทศเหล่าน้ีก็ไม่ไดพ้ฒันาดีข้ึนอยา่งคาดหวงั  ถึงแม้
ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองหมดไป  แต่กลบัมีความหวาดระแวงสงสัยในเจตนารมณ์
ของไทยเข้ามาแทนท่ี  อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางประวติัศาสตร์กอปรกับการท่ีไทยใช้นโยบาย
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตวันําในการเปิดความสัมพนัธ์  จึงต้องใช้การทูตเชิง
วฒันธรรมเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ไปช่วยเร่งสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้
เกิดข้ึน  ขจดัความหวาดระแวงสงสัยระหวา่งกนัทั้งในระดบัรัฐบาลและระดบัประชาชน  แกปั้ญหา
ภาพพจน์ของการเอารัดเอาเปรียบมาเป็นภาพพจน์ของการเป็นผูใ้ห้  และท่ีสําคญัเพื่อกระตุน้ให้เกิด
จิตสํานึกร่วมทางวฒันธรรมในหมู่ประชาชนของประเทศเหล่าน้ีว่าเรามีวฒันธรรมและวิถีการ
ดาํรงชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงหมายถึงการเป็น “พวก” หรือมี “รากเหงา้” เดียวกนั ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ี
จะเป็นพื้นฐานท่ีมัน่คงต่อการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีต่อกนั  อนัจะส่งผลดีต่อการ
สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศในภูมิภาคต่อไป 
 กลุ่มประเทศเป้าหมายท่ี 2  ไดแ้ก่กลุ่มประเทศท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจการคา้ของไทย
ในปัจจุบนั  คือ  กลุ่มประเทศยโุรป  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ญ่ีปุ่น  จีน  เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์  ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการใช้นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมโดยให้ความสําคญักบัการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างภาพพจน์และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัประเทศไทยไม่วา่จะเป็นในดา้นการ
เป็นประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์วฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นของตนเอง  มีประวติัศาสตร์และอารยธรรมท่ี
เจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน  เป็นสังคมชาวพุทธท่ีรักความสงบ  มีสถาบัน
พระมหากษตัริยอ์นัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยทัว่ประเทศ  มีสถานท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงาม  มี
ระบบการเมืองท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกนั และอ่ืนๆ  
ท่ีจะช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถอยูอ่ยา่งมีเกียรติ  มีศกัด์ิศรี  และมีสถานะเท่าเทียมกบันานาชาติใน
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เวทีระหวา่งประเทศ  และหน่วยงานท่ีควรจะทาํหนา้ท่ีน้ีไดดี้ท่ีสุดก็คือสถานเอกอคัรราชทูต  สถาน
กงสุลใหญ่ทัว่โลกของไทย 
 กลุ่มประเทศเป้าหมายท่ี 3 ไดแ้ก่กลุ่มประเทศท่ีกาํลงัเพิ่มความสําคญัดา้นเศรษฐกิจต่อไทย
ในอนาคต  ได้แก่กลุ่มประเทศเอเชียใต้  ลาตินอเมริกา  ยุโรปตะวันออก  และแอฟริกา  
วตัถุประสงค์ของการใช้นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมกับประเทศกลุ่มน้ีคือการทาํให้ประเทศ
เหล่าน้ีรู้จกัหรือมีความรู้เก่ียวกบัประเทศไทยมากข้ึน  เพื่อช่วยส่งเสริมนโยบายการแสวงหาตลาด
สินคา้แห่งใหม่ของไทย 
 ดงันั้นเม่ือวตัถุประสงคข์องการใชก้ารทูตเชิงวฒันธรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั
ลกัษณะของการดาํเนินงานโครงการทางวฒันธรรมในแต่ละท่ียอ่มแตกต่างกนัไป  ในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบา้นของไทยเคร่ืองมือทางวฒันธรรมท่ีจะใหผ้ลตามเป้าหมายแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  
 ประการแรก  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษา
ในไทยซ่ึงจะเป็นวธีิท่ีไทยจะสามารถปลูกฝังวฒันธรรมไทยท่ีจะช่วยให้ผูรั้บทุนจากประเทศเหล่าน้ี
ไดรั้บประสบการณ์กลบัไปช่วยพฒันาประเทศพร้อมกบัความรู้สึกท่ีดีต่อไทย ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
กรมวเิทศสหการและสถาบนัการศึกษาของไทยหลายแห่งกาํลงัดาํเนินการอยู ่
 ประการท่ีสอง  การร่วมกนัจดัฉลองประเพณีทางพุทธศาสนา  และวฒันธรรมอ่ืนๆ  ท่ีมีอยู่
ร่วมกันซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกผูกพันกันมากข้ึน  อาทิการจัดโครงการทอดกฐิน
พระราชทาน  งานสงกรานต์  ลอยกระทง  กีฬา  นาฏศิลป์  และดนตรีพื้นเมือง ในลกัษณะน้ีไม่ใช่
การเผยแผ่วฒันธรรม  แต่เป็นการนาํเอาวฒันธรรมท่ีมีอยู่ร่วมกนัมาสร้างความผูกพนัทางจิตใจ
ระหวา่งชาวพุทธดว้ยกนั  ซ่ึงถา้หากทาํไดดี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในเวทีอาเซียน นอกจากน้ีการ
ใชส่ื้อวฒันธรรมสมยัใหม่  อาทิ  การจดัแสดงคอนเสิร์ต  การฉายละครโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ไทย  
ก็จะเป็นวธีิท่ีจะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกนิยมไทยไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ประการท่ีสาม  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัและสามารถเขา้ถึงประชาชนในประเทศเพื่อน
บา้นของไทยไดค้่อนขา้งง่ายคือการเผยแพร่ภาษาไทย  ในปัจจุบนัภาษาไทยกาํลงัเป็นท่ีนิยมเรียนกนั
มากไม่วา่จะในกมัพชูา  เวยีดนาม  พม่า  หรือลาว  เน่ืองจากการเรียนรู้ภาษาไทยหมายถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจของคนเหล่าน้ีในการหางานทาํ  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้ใช้ภาษาไทยเป็นส่ือ
ทางการทูตเชิงวฒันธรรมเหมือนกบัท่ีองักฤษ  ฝร่ังเศส  เยอรมนั  และญ่ีปุ่น  ไดใ้ช้กบัประเทศทัว่
โลกมาแลว้ 
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  3.1.1นโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลยิง่ลักษณ์ ชินวตัรนายกรัฐมนตรี 

  ในดา้นนโยบายการต่างประเทศของไทยในปัจจุบนัท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศไว ้ ดงัน้ี 
1.เร่งส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและความใกลชิ้ดระหวา่ง
กนั อนัจะนาํไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ภายใตก้รอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อกนั 

2.สร้างความสามคัคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียภายใต้
กรอบความร่วมมือดา้นต่างๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และความมัน่คง 

3.เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคก์รระดบัภูมิภาคต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความ
มัน่คง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื ตลอดจนร่วมมือในการแกไ้ขประเด็นปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ของมนุษย ์

4.กระชบัความร่วมมือและความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทสําคญัของโลก เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในประเทศไทย 
พร้อมกบัการสร้างภูมิคุม้กนัและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ศรษฐกิจไทย 

5.สนบัสนุนการเขา้ถึงในระดบัประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศกาํลงัพฒันา เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคม
ระหวา่งประเทศ มีทศันคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 

6.ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองพรมแดนและการ
เปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉนัทามติในการกาํหนดนโยบาย
และดาํเนินนโยบายต่างประเทศ 

7.สนบัสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถ่ินฐานในต่างประเทศ 
ส่งเสริมบทบาทและความแขง็แกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลกัษณ์และความเป็นไทย 
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8.ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคญัในการพฒันา
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีอยูต่ามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

9.ประสานการดาํเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

10.ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รอิสลามระหวา่งประเทศ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งว่าประเทศไทยกาํลงัดาํเนินการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศท่ีมีความสําคญัดว้ยหลกัการตามแนวพระราชทาน “เขา้ใจ 
เขา้ถึง  พฒันา”   

ในคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  เม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554  

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรีได้แถลงในส่วนของนโยบายศาสนา  ศิลปะ และ

วฒันธรรม ขอ้ 4.4.2  รัฐบาลจะ “อุปถมัภ ์ คุม้ครอง  และทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  

ส่งเสริมการปรับปรุงองคก์รและกลไกท่ีรับผิดชอบดา้นศาสนาเพื่อให้การบริหารจดัการ  ส่งเสริม  

ทาํนุบาํรุงศาสนา  มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอนัดีและ

สมานฉันท์ระหว่างศาสนนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนาํหลกัธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริม

ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต”  

และขอ้ 4.4.4 สร้างสรรคอ์ารยธรรมท่ีดีงามสู่วถีิชีวติและสังคมคุณภาพ ดงัน้ี  

1. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุคสมยัอย่างต่อเน่ือง  โดยให้ความสําคัญต่อบุคลากร

ทางดา้นศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  ทุกแขนง  ทุกสาขาอาชีพ  ให้ไดรั้บการดูแลและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้  รวมถึงเป็นทูตวฒันธรรม  และเป็น

แบบอยา่งและสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั   

2. ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวฒันธรรมและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

กับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน  ร้อยเรียงเร่ืองราวผ่านการส่ือสารรูปแบบใหม่และ

เทคโนโลยีทนัสมยั  ผลิตส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่ือเคล่ือนไหว  สารคดีและ

ภาพยนตร์  รวมทั้งเผยแผแ่ละประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั   (สํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2554 : 31-32)   
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  3.1.2 นโยบายด้านศาสนาของกระทรวงการต่างประเทศ 

 ในการกําหนดนโยบายด้านวฒันธรรมโดยเฉพาะด้านศาสนานั้ น  โดยกระทรวงการ

ต่างประเทศไดใ้ห้ความสําคญักบัการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีและนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเอง  และงานดา้นการทูตนั้นศาสนาถือเป็น

กลไกหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ความสําคญัในระดบัประชาชนต่อประชาชน  โดยโครงการต่างของกรมสารนิเทศ  กระทรวงการ

ต่างประเทศ  ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัคือ  กองวฒันธรรมสัมพนัธ์  โดยรับผิดชอบในการ

ดูแลดา้นศาสนาต่างๆ  โดยหลกัๆแลว้โครงการท่ีส่งเสริมสนบัสนุนพระพุทธศาสนาท่ีทางกระทรวง

การต่างประเทศดาํเนินการอยูใ่นขณะน้ี คือ 

  1. โครงการกฐินพระราชทาน  

 โครงการกฐินพระราชทานนั้น โดยมีความเป็นมาของโครงการ  หลกัการและเหตุผลมาจาก

การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงเป็นองคอุ์ปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและนอกเหนือจากนั้นยงั

ทรงประสงค์ทะนุบาํรุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแลว้  พระองค์ยงัทรงประสงค์ท่ีจะเผยแผ่

พระพุทธศาสนาไปยงัต่างประเทศด้วย  การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในต่างประเทศยงัเป็นการ

กระชบัความสัมพนัธ์กบัมิตรประเทศเพื่อนบา้นท่ีนบัถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัไทย  โดยโครงการ

กฐินพระราชทานน้ีได้เ ร่ิมโครงการมาตั้ งแต่ปี  2538 ในสมัยท่ี  ดร.สุ รินทร์  พิศสุวรรณ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้ น  และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงการกฐิน

พระราชทานก็ประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาตลอด  เน่ืองจากการท่ีจดั

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเช่นน้ีจะเป็นแนวทางท่ีประเทศผูรั้บตอบรับดว้ยดี  เพราะว่าเป็นจุดร่วม

ของศรัทธาและก่อให้เกิดสํานึกร่วมทางวฒันธรรมในหมู่ประชาชนระหว่างประเทศท่ีนับถือ

พระพุทธศาสนาด้วยกัน ซ่ึงการเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปยงัประเทศต่างๆเป็นวิถีการท่ี

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมและการทูตเพื่อประชาชน  โดยเร่ิม

จาก 3 ประเทศ ลาว พม่า กมัพูชา และขยายออกไปในภูมิภาคเอเชีย  ในปัจจุบนัได้เพิ่มจาํนวน

ประเทศผูรั้บเป็น 10 ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย กมัพูชา พม่า เนปาล อินเดีย  ลาว จีน ศรีลงักา 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยผา่นสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศต่างๆ 
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บทบาทของกระทรวงท่ีช่วยสนับสนุนงานด้านศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาของไทยท่ีเผยแผ่

ออกไปยงัต่างประเทศโดยผา่นการทูตเชิงวฒันธรรม  ดว้ยการทอดกฐินพระราชทานยงัต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ   

  ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานรับผดิชอบและดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงานก็จะทาํเฉพาะในส่วนของตวัเอง  

แต่วา่ยงัไม่มีหน่วยงานดูแลการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในภาพรวม  ดงันั้นกระทรวงการต่างประเทศ 

จึงมีแผนการจดัตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ ซ่ึง

คณะกรรมการฯ จะเป็นกลไกขบัเคล่ือนสาํคญัในการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีรับผดิชอบดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  และควรเห็นวา่ควรจดัตั้งกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ  เพื่อใช้เป็นกองทุนตั้ งต้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อไป  เพื่อส่งเสริม

พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยมีการประสิทธิภาพ

และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการ

ประชุมเร่ืองการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร โดยท่ีใน

ปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบและดาํเนินการเก่ียวกับพระพุทธศาสนา กระทรวงการ

ต่างประเทศจึงได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดมาร่วมหารือเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลในการ

ส่งเสริมและเผยแผพ่ระพุทธศาสนากบัต่างประเทศอยา่งบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ท่ีประชุมฯไดห้ารือเก่ียวกบัร่างแผนยุทธศาสตร์ดา้นการ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ การจดัตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ และการจดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือดา้น

พระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการนอกเหนือจากภารกิจดา้นพระพุทธศาสนา

ของแต่ละหน่วยงานท่ีไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ไม่ใหเ้กิดการซํ้ าซอ้น  สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  

1.ร่างแผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ จดัทาํ

ข้ึนเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบั

ต่างประเทศใหเ้ป็นรูปธรรม โดยประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์คือ  
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  (1) ส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทยและส่งเสริมความ

ร่วมมือดา้นการศึกษาพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ 

(2) ใชบ้ทบาทของพระพุทธศาสนาส่งเสริมการดาํเนินงานทางการทูตเชิงวฒันธรรม เพื่อ

กระชบัความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐบาล-ประชาชน และประชาชน-ประชาชน  

 (3) ใช้บทบาทของพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่วฒันธรรมไทยและเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนไทยในต่างประเทศ  

 (4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและการสักการะสถานท่ีสําคญัและประกอบ

ศาสนกิจทางพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 (5) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนา  

2. การจดัตั้งเงินกองทุนตั้งตน้ (seed money) ท่ีประชุมฯ เห็นพอ้งวา่ การจดัตั้งกองทุนตั้ง

ต้น  จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการด้านวิชาการหรือกิจกรรมอ่ืนๆในการส่งเสริม

พระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอเร่ืองเขา้คณะรัฐมนตรีขอรับ

การสนบัสนุนเงินงบประมาณต่อไป โดยจะระดมทุนจากภาคเอกชนต่าง ๆ และผูมี้จิตศรัทธาร่วม

บริจาคเขา้มาสมทบเพิ่มเติมดว้ย 

3. การจดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ จะ

เป็นกลไกขบัเคล่ือนสําคญัในการประสานงานอย่างบูรณาการ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมเป็นรอง

ประธาน และอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2 นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของเวยีดนาม 

 ปัจจุบนัการทูตเชิงวฒันธรรมมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินการทางการทูต เพราะถือวา่เป็น

อีกกลไกหน่ึงซ่ึงได้รับความสําเร็จมากมายเก่ียวกับการทูตเชิงวฒันธรรม  โดยเฉพาะประเทศ

เวยีดนามก็ไดมี้วธีิการดาํเนินการทูตเชิงวฒันธรรม โดยในปี 2554 รัฐบาลเวยีดนามไดบ้รรจุงานดา้น

การทูตเชิงวฒันธรรมในเอกสารของการประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามสมยัท่ี 11  

ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี   

โดยรัฐบาลเวียดนามไดก้าํหนดให้มหาวิทยาลยัชั้นนาํจดัการเรียนการสอนวิชาการทูตเชิง

วฒันธรรมภายในส้ินปี 2554 โดยมีสถาบนัการทูตแห่งเวียดนาม (IIR), มหาวิทยาลัยวฒันธรรม

ฮานอย (HUC), สถาบนัวารสารและการส่ือสาร (AJC), และสถาบนัการเมืองและบริหารรัฐกิจ

แห่งชาตินครโฮจิมินห์  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงยทุธศาสตร์ดงักล่าวก็จะช่วยกระตุน้การใชก้ารทูตเชิง

วฒันธรรมในการเป็นเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเวยีดนามให้แก่ประชาคม

โลกและช่วยพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกประเทศในระยะ 10 ปีขา้งหนา้  ซ่ึงยทุธศาสตร์ดงักล่าว

ของรัฐบาลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกระดบัในสังคมซ่ึงมีวิธีการนาํไปใชท่ี้หลากหลายและตอบสนอง

เป้าประสงคท่ี์แตกต่างกนั  โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนเก่ียวกบัประเทศและ

ภูมิภาคต่างๆ สําหรับการจดัการเรียนการสอนก็ควรปรับเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกบัปัจจยัและ

เง่ือนไขต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

รัฐบาลเวียดนามจะใช้การทูตเชิงวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการดาํเนินการทูตด้านอ่ืนๆใน

ต่างประเทศรวมทั้งใช้ภายในประเทศ  เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ  โดยการใช้การทูตเชิง

วฒันธรรมในต่างประเทศของเวยีดนามไดด้าํเนินมาในช่วงระยะหน่ึงแลว้  และยุทธศาสตร์ใหม่ของ

รัฐบาลจะช่วยใหก้ารทูตเชิงวฒันธรรมเป็นหน่ึงในสามเสาหลกัของการทูตยคุใหม่ของเวียดนาม  ซ่ึง

จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการทูตดา้นการเมือง และการทูตดา้นเศรษฐกิจ  โดยในแนวทางใหม่น้ีจะมุ่ง

พฒันาเอกอคัรราชข่าวสาร (Information Ambassadors) เพื่อทาํหน้าท่ีบูรณาการเวียดนามเขา้กบั

เศรษฐกิจและสังคมโลกใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผนวกการทูตวฒันธรรมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมฉลองตามประเพณีจดัเป็นกิจกรรมของสโมสรต่างๆ   

 โดยประธานาธิบดีเวียดนาม นายเหวียน มินห์ เจียต (Nguyen Minh Triet) ไดม้อบนโยบาย

แก่เอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนาม ว่าการทูตเชิงวฒันธรรมเป็นการสนบัสนุนส่ิงท่ีดีงาม
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ทางอารยธรรม  โดยในปี 2563 มีแผนจะจดัตั้งศูนยข์อ้มูลและวฒันธรรมเวียดนาม 5 แห่งในภูมิภาค

หลกั  โดยท่ีผ่านมาเวียดนามไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในต่างประเทศใน

ฝร่ังเศส รัสเซีย เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2554 นายฟาน วนั ขาย (Phan Van Khai) นายกรัฐมนตรี

เวียดนามไดอ้นุมติัยุทธศาสตร์การทูตเชิงวฒันธรรมของเวียดนามจนกระทัง่ถึงปี 2563 ท่ีมุ่งเน้น

เร่ืองการบูรณาการเวียดนามเขา้กบัประชาคมโลกในทุกมิติอย่างแข็งขนัและเน้นประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง โดยมีจุดมุ่งหมายให้โลกได้รู้จกัเวียดนามในแง่มุมท่ีหลากหลาย  โดยระบุว่า “ ต้อง

สร้างสรรคค์วามรู้เก่ียวกบัการผสมผสานวฒันธรรม  มีความเช่ือมโยงระหวา่งการทูตเชิงวฒันธรรม

กับการทูตทางการเมืองและการทูตทางเศรษฐกิจ  พยายามประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เพื่อนมิตร

ต่างประเทศมีความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัเวียดนาม  เข้าร่วมระเบียบวฒันธรรมพหุพาคีและใช้

ประโยชน์จากโครงการและความคิดริเร่ิมของยูเนสโกเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ยกระดบั

สถานะและบทบาทของเวียดนามให้สูงข้ึน”  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเวียดนามในด้านการพฒันา

ประเทศตลอดจนรักษาความใกล้ชิดระหว่างชาวเวียดนามโพน้ทะเลกับชาวเวียดนามในฐานะ

ประเทศแม่   โดยในหลายปีท่ีผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ร่วมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนาม  พร้อมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทาํการสอนภาษา

เวยีดนามใหแ้ก่ชาวเวียดนามในประเทศต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยอนุรักษภ์าษาเวียดนามและเอกลกัษณ์ของ

วฒันธรรมเวยีดนามในกลุ่มเวยีดนามโพน้ทะเลพร้อมทั้งจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น ค่ายฤดูร้อน 

“วสันต์ฤดูแห่งปิตุภูมิ”  เพื่อให้การช่วยเหลือและพฒันาความสามคัคีของชมรมชาวเวียดนามท่ี

พาํนกัอาศยัในต่างประเทศ   

ทั้งน้ีก็ไดม้อบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมกนัผลกัดนัยุทธศาสตร์ดงักล่าวให้บงัเกิดผล

ในทางปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงวฒันธรรมกีฬาและการ

ท่องเท่ียว  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงข่าวสาร

และการส่ือสาร นอกจากเวียดนามจะมีแผนยุทธศาสตร์การทูตเชิงวฒันธรรมและยงัให้ความสําคญั

กบัการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศ  จากยทุธศาสตร์ดงักล่าวก็ส่งผลให้การ

ทูตเชิงวฒันธรรมกลายเป็นแนวดาํเนินนโยบายต่างประเทศของเวียดนามอย่างเป็นทางการ เม่ือปี 

2553 เวียดนามไดป้ระสบความสําเร็จสูงสุดในการดาํเนินงานดา้นการทูตเชิงว ัฒนธรรมและมีการ

จดักิจกรรมทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีกรมวฒันธรรม
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ต่างประเทศและยูเนสโก  กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นเร่ียวแรงสําคญั  อาทิการจดังาน

ฉลองครบรอบ 1000 ปี ของการสถาปนากรุงฮานอยถัง่ลอง  การข้ึนทะเบียนป้อมปราการราชวงัถัง่

ลองเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของยเูนสโก  จารึกบนแผน่หิน 82 แท่งเป็นมรดกโลกดา้นเอกสาร

บนัทึกขอ้มูล  การจดัฉลองการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในการประชุมอาเซียนคร้ังท่ี 16 

และ 17 การจดังานวนัเวียดนามท่ี  เยอรมนี  รัสเซีย และจีน เพื่อฉลองวนัครบรอบการสถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศดงักล่าว เป็นตน้   

 นอกจากนั้นยงัมีชาวเวียดนามโพน้ทะเลกว่า 4 ลา้นคน ท่ีอาศยัอยู่ใน 101 ประเทศ และ

ดินแดนต่างๆ ทัว่โลกกว่าร้อยละ 80 อาศยัอยู่ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  และมีจาํนวนไม่น้อยท่ี

บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถสูงหรือประสบความสํา เร็จทางธุรกิจ  ซ่ึงรัฐบาลเวียดนาม

พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศของเวียดนาม  

นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของเวยีดนามเป็นนโยบายท่ีแยบยลโดยเนน้ผลลพัธ์ดา้นจิตใจลดหรือ

ละอคติท่ีมีต่อพรรคคอมมิวนิสต์   และสร้างความรู้สึกชาตินิยมเพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าว  โดยการทูตเชิงวฒันธรรมของเวียดนามมีแนวโน้มและการเติบโตค่อนขา้งสูง  โดยในปี 

2554  รัฐบาลเวียดนามไดด้าํเนินกิจกรรมดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงช่วยกระชบั

ความสัมพนัธ์และมิตรภาพ  สามารถสร้างความเขา้ใจระหว่างประชาชนเวียดนามกบัประชาชน

ประเทศต่างๆ  อีกทั้งช่วยใหป้ระชาคมระหวา่งประเทศเขา้ใจเสรีภาพทางศาสนาและสิทธิมนุษยชน

ในเวยีดนามมากข้ึน 

 
  3.2.1 เสรีภาพในการนับถือศาสนาในเวยีดนาม 

เก่ียวกบัเร่ืองศาสนาแมว้่าเวียดนามจะถูกมองวา่จาํกดัเสรีภาพทางศาสนา  เพิกเฉยต่อเสียง

วิพากษ์วิจารณ์เร่ืองปิดกั้นเสรีภาพทางศาสนาและไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเท่าท่ีควร   ในเวียดนาม

เองนั้นมีประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและประชาชนก็นับถือศาสนาท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ซ่ึงแต่เดิมนั้นชาวเวียดนามนบัถือศาสนาธรรมชาติ  เช่น ปู่ ยา่ตายาย  เทพเจา้ต่างๆ ท่ีแต่ละ

ทอ้งถ่ินจะนบัถือต่างกนัออกไป  โดยศาสนาท่ีประชาชนชาวเวียดนามนบัถือนั้น ไดแ้ก่ พุทธศาสนา  

ศริสต์ศาสนา  อิสลาม  หัวเห่า  เกาได่   เป็นตน้   แต่ถึงแมว้่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะ

ทาํลายความเช่ือและศาสนาส่วนหน่ึงไปในช่วงปฏิวติัระบบการปกครอง  แต่หลงัจากท่ีรัฐบาล
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เวยีดนามมีการปฏิรูปประเทศตามนโยบาย “โด๋ยเมย้”  ในพ.ศ. 2529  ศาสนาต่างๆในเวียดนามไดมี้

เสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน (เขียน ธีระวิทย,์ 2542 : 66) เร่ืองเก่ียวกบั

เสรีภาพทางศาสนารัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนมีเสรีภาพทางศาสนาไดต้ราบเท่าท่ีเสรีภาพนั้นไม่

สั่นคลอนเสถียรภาพพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล และสิทธิมนุษยชน เสรีภาพทางศาสนาจะถูก

จาํกัดมากข้ึนหากการใช้เสรีภาพถูกนํามาใช้เพื่อการต่อตา้นรัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

เวียดนาม หมายความวา่สิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีตอ้งใช้โดย “มีจิตสํานึกในอุดมการณ์สังคมนิยม” 

เป็นสําคญั  โดยรัฐบาลเวียดนามพยายามแสดงให้เห็นวา่  รัฐบาลเองนั้นไดใ้ห้เสรีภาพทางศาสนา

เพิ่มมากข้ึน  

 โดยในปี พ.ศ. 2546 นายฟาน วนั ข่าย นายกรัฐมนตรีเวียดนามในขณะนั้น ไดเ้ขา้พบปะ

หารือกบัพระทิช เหวีย่น กวาง (Thich Huuyen Quang) พระเถระวยั 86 พรรษา  ผูก่้อตั้งสมาคมพุทธ

เอกภาพของเวียดนาม  ซ่ึงถูกกกับริเวณภายในบา้นเป็นเวลา 20 ปี โดยท่านทิช เหวี่ยน กวาง ไดเ้คย

กล่าวหารัฐบาลเวียดนามว่าจาํกดัเสรีภาพทางศาสนาแทรกแซงและควบคุมกิจกรรมทางศาสนา  

โดยก่อตั้งองคก์รทางพุทธศาสนาของรัฐข้ึนมาแทนสมาคมพุทธเอกภาพ  การพบปะพระเถระผูใ้หญ่

ของนายกรัฐมนตรีเวยีดนามคร้ังน้ีมีเหตุผลอยูบ่างประการคือ  ในช่วงเวลาท่ีผา่นมารัฐบาลเวียดนาม

ถูกสอดส่องจากองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งวา่จาํกดัเสรีภาพทางศาสนา  อนัจะมีผลต่อการให้

ความช่วยเหลือเพื่อการพฒันาอนัเป็นท่ีต้องการของเวียดนามอย่างยิ่งจากประเทศต่างๆ  และ

หน่วยงานระหวา่งประเทศต่อเวียดนาม  เพื่อนาํเขา้มาพฒันาระบบสาธารณูปโภค (ธญัญาทิพย ์ ศรี

พนา,  2547 :  1) 

รัฐบาลเวยีดนามยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเวียดนามกบัโบสถ์โรมนัคาทอลิก

โดยการเยือนเวียดนามของ Cardinal Crescenzio Sepe ในเดือนธนัวาคม  2548 โดยในระหวา่งการ

เยือนเวียดนามน้ี Cardinal ไดบ้วชพระถึง 57 องค ์ และไดต้ั้งศาสนสถานแห่งใหม่ท่ีจงัหวดับาเรีย-

หวุงเต่า ตอนใตข้องเวียดนาม(ธญัญาทิพย ์ศรีพนา, 2549 : 99) นายเหงียน เต๋ิน สุง นายกรัฐมนตรี

เวียดนามในขณะนั้น  ไดเ้ขา้พบพระสันตะปาปาเบนาดิคท่ี 16 (Pope Bennedict  XVI) ในวนัท่ี 25 

มกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีสํานักวาติกันในกรุงโรม  ซ่ึงถือเป็นก้าวสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การสถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งสองประเทศ  ซ่ึงในปี 2518 รัฐบาลเวียดนามไดต้ดัความสัมพนัธ์

กบัสํานกัวาติกนั  ช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาเวียดนามถือวา่  สํานกัวาติกนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของฝร่ังเศส
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ซ่ึงไดเ้คยเขา้มาครองเวียดนามฝ่ายสังคมนิยมในฐานะเจา้อาณานิคม  และเม่ือฝร่ังเศสออกไปแลว้

เวียดนามก็มองวา่สํานกัวาติกนัเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ และในปัจจุบนัสํานกัวาติกนัก็ยงัรอ

การส่งคืนทรัพย์สินท่ีเวียดนามได้ยึดไปเม่ือเวียดนามรวมประเทศในปี พ.ศ. 2518 และรอคอย

อนุญาตจากเวยีดนามใหต้ั้งโรงเรียนแคธอลิคและโครงการเพื่อสังคมในเวยีดนามซ่ึงก็มีความเป็นไป

ไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีเวียดนามจะอาศยัโครงการดงักล่าวเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเวียดนาม

ในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

โดยในปี 2548  รัฐบาลเวียดนามได้อาราธนาท่านติช นทั ฮนัห์ พระภิกษุชาวเวียดนามซ่ึง

พาํนกัในประเทศฝร่ังเศส กลบัมาทาํกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ มาตุภูมิในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

ซ่ึงท่านติช นทั ฮนัห์ เป็นนกัต่อสู้ดว้ยวิธีการต่อสู้เพื่อสันติภาพ เพื่อแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ คือ หยุดการ

สนบัสนุนสงครามและมุ่งเนน้สันติภาพ โดยปลุกจิตสํานึกต่อคนทัว่โลก จนกระทัง่ มาร์ติน ลูเธอร์ 

คิง จูเนียร์ ( Martin Luther King, Jr.) เสนอนามท่านติช นทั ฮนัห์ เพื่อรับรางวลัโนเบลสาขา

สันติภาพ ในปี พ.ศ. 2510 การทาํงานเช่นน้ีทาํให้รัฐบาลเวียดนามใตป้ฏิเสธการกลบัประเทศของ

ท่าน ถึงแมร้วมประเทศแล้วก็ตามท่านจึงล้ีภยัอย่างเป็นทางการในประเทศฝร่ังเศส  และเม่ือ

สถานการณ์ทางการเมืองของเวียดนามเขา้สู่ภาวะปกติท่านติช นทั ฮนัห์ ไดเ้ดินทางกลบัไปเยือน

ประเทศเวียดนามบา้นเกิดของท่านอย่างเป็นทางการหลงัการจากมาเป็นเวลา 39 ปี และไดรั้บการ

ต้อนรับจากประชาชนชาวเวียดนามอย่างอบอุ่น รวมทั้งได้รับความสนใจจากชาวพุทธทั้ งใน

ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 

 ในปี 2551 รัฐบาลเวยีดนามไดเ้สนอตวัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  เน่ือง

ในวนัวิสาขบูชาโลก วนัสําคญัสากลของโลก  โดยเวียดนามได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจดัการ

ประชุมชาวพุทธนานาชาติข้ึน ณ กรุงฮานอย ระหวา่งวนัท่ี  ซ่ึง 14- 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงการ

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคร้ังน้ีถือเป็นกา้วสําคญัของพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามท่ีแสดง

ศกัยภาพของพุทธศาสนิกชนในเวทีนานาชาติ และการประชุมดงักล่าวน้ีไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นการ

ร่วมประชุมชาวพุทธจากนานาชาติท่ีมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์  โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมประชุม

ประมาณ 1,500 รูป/คน จาก 74 ประเทศทัว่โลก 
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 3.2.2 พุทธศาสนาในเวยีดนาม 

  ภายหลงัเม่ือเวยีดนามไดร้วมประเทศและสถาปนารัฐสังคมนิยมเวียดนามข้ึนในปี 2519  จึง
เป็นเง่ือนไขท่ีดีสําหรับการรวมกันของพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม โดยในปลายปี 2524 
รัฐบาลเวียดนามไดร้วบรวมชาวพุทธทุกนิกายในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต ้องค์กรต่างๆทัว่
ประเทศเวียดนาม  เขา้เป็นองคก์รอนัเดียวกนัซ่ึงเรียกวา่ พุทธสมาคมเวียดนาม (Vietnam  Buddhist 
Sangha) ในการร่วมฟ้ืนฟูพุทธศาสนาข้ึนอีกคร้ังภายหลงัการรวมชาติภายใตค้าํขวญัว่า “ธรรมะ-
ชาติ-สังคมนิยม” (Dharma - Nation- Socialism)  จึงทาํให้พุทธศาสนาในเวียดนามไดฟ้ื้นตวัข้ึน  มี
การบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอารามท่ีเสียหายจากภยัสงคราม โดยรัฐบาลเวียดนามไดใ้ห้การสนบัสนุน
การอบรมเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนสมณทูตกบัประเทศใกลเ้คียง เช่น 
ไทย  พม่า กมัพชูา  ลาวและจีน   

เวียดนามประกอบดว้ยประชากรหลากหลายกลุ่ม  ซ่ึงมีประชากรทั้งหมดจาํนวน 54 กลุ่ม 

จากการสาํรวจสาํมโนประชากรสถิติเม่ือเดือนกรกฎาคมปี 2554  ประชากรชาวเวียดนามทั้งประเทศ

มีจาํนวน 90,549,390 คน โดยมีชาวเวียดนาม(Kinh)85.7%, ต่าย (Tay)1.9%,ไท(Thai)1.8%, 

เขมร(Khmer)1.5%, มง้ (Mong)1.2%, นุง (Nung)1.1%, อ่ืนๆ(others) 5.3% ในดา้นการนบัถือ

ศาสนานั้นประชาชนชาวเวยีดนามนบัถือศาสนาแตกต่างกนัไป จากการสํารวจเม่ือปี 2542 มีจาํนวน

ชาวพุทธ (Buddhist)9.3%, คาทอลิก(Catholic)6.7%, หั่วเหา (Hoa Hao)1.5%, เกาได่ (Cao 

Dai) 1.1%, โปรเตสแตนต์ (Protestant) 0.5%, มุสลิม(Muslim) 0.1%, ไม่มีศาสนา (none) 

80.8%  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จาํนวนประชากรชาวเวียดนามท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาทั้งประเทศนั้น  มี

จาํนวนมากกวา่ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน  

พุทธศาสนาในเวียดนามปัจจุบนันั้นมีนิกายท่ีสําคญัอยู่  2 นิกาย โดยประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศนบัถือพุทธศาสนามหายานมานานหลายร้อยปีนบัตั้งแต่จีนเขา้มาปกครองเวียดนาม  จึง
ทาํให้เห็นว่าเวียดนามนั้นเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน  เพราะพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
เวียดนามแต่เดิมนั้นจาํกดัอยูแ่ต่ในชนกลุ่มนอ้ยเช้ือสายเขมร  เม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสปกครองและจดัให้
โคชินจีนเป็นส่วนหน่ึงของประเทศอินโดจีนของฝร่ังเศส วดัและพระสงฆฝ่์ายเถรวาทเช้ือสายเขมร
เหล่าน้ีข้ึนตรงต่อประมุขสงฆ์ในกมัพูชา  แต่เม่ือเวียดนามไดรั้บเอกราชแล้วคณะสงฆ์เถรวาทใน
เวียดนามก็แยกตวัออกจากการปกครองของคณะสงฆเ์ขมร  และจดัการปกครองข้ึนใหม่เป็นระบบ
ของตนเอง  เม่ือมีการฟ้ืนฟูปรับปรุงกิจการพระพุทธศาสนามีการจดัตั้ งสมาคมและกลุ่มศึกษา
พระพุทธศาสนากนัข้ึนในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นั้น ชาวเวียดนามไดเ้ร่ิมหนัมาสนใจคาํ
สอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา้ท่ีสืบทอดมาในฝ่ายเถรวาท  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%87
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พุทธศาสนานิกายเถรวาทไดรั้บความสนใจจากประชาชนชาวเวียดนาม เม่ือ นายHo Tong 
ซ่ึงเป็นชาวเวยีดนามท่ีเกิดในทางตอนใตข้องประเทศ โดยเขาไดจ้บการศึกษาชั้นสูงจากฮานอย  และ
หลังจากสําเร็จการศึกษาเขาได้ถูกส่งตวัไปทาํงานกับรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีกรุงพนมเปญ  ประเทศ
กมัพูชา  ในระหว่างท่ีเขาอาศยัอยู่ในกมัพูชานั้นเขาได้ศึกษาพุทธศาสนาและปฏิบติัธรรม โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (Chuon Nath) แห่งกมัพูชาเป็นพระอาจารยส์อนจนกระทัง่เขาได้ตดัสินใจ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ณ วดัอุณาโลม  โดยมีสมเด็จพระสังฆราช(Chuon Nath) 
แห่งกมัพูชาเป็นพระอุปัชฌาย ์ โดยมีฉายาว่า Vansarakhita  ในปี 2483  ไดมี้กลุ่มพุทธศาสนิกชน
ชาวเวยีดนามซ่ึงนาํโดย นายเหวยีน วนั ฮิว (Nguyen Van Hieu)  ไดม้ากราบอาราธนานิมนต์พระ Ho 
Tong กลบัประเทศเวียดนามและไดร่้วมกนัสร้างวดัพุทธศาสนานิกายเถรวาทเวียดนามแห่งแรกข้ึน
ในนครโฮจิมินห์ ช่ือวดับู๋ วา่ง (Buu Quang) หรือ (Ratana  Ramsyarama)โดยไดอ้าราธนานิมนต์
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกมัพชูาพร้อมดว้ยพระภิกษุกมัพชูา จาํนวน 30 รูป มาทาํพิธีผกูพทัธสีมาใน
วดัแห่งน้ี    

เม่ือต่อมามีการจดัตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก1 ข้ึนในพ.ศ. 2493  ทาํให้ชาว
เวียดนามมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศเถรวาทมากข้ึนความสนใจนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึนอีก  
พระพุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาทในเวยีดนามจึงเจริญขยายออกไป  มีการสร้างวดัเถรวาทใหม่ๆข้ึนใน
ภาคใตข้องเวียดนามอีกหลายวดั  และไดข้ยายออกไปสู่ภาคกลางของประเทศ  โดยศูนยก์ลางของ
คณะสงฆเ์ถรวาทตั้งอยูท่ี่วดัเชตวนั (Ky Vien)ในนครโฮจิมินห์ (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),  2540 
: 306) ในปี 2500 พระHo Tong ไดเ้ป็นประธานสงฆฝ่์ายเถรวาทเวียดนาม ทาํให้พระพุทธศาสนา
เถรวาทเวยีดนามมีความเจริญข้ึนตามลาํดบั 

จากรายงานของพุทธสมาคมเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) เดือนกนัยายนในปี 
2550 พบว่าทั้งประเทศเวียดนามมีจาํนวนพระภิกษุและแม่ชี จาํนวน 38,866 รูป โดยแบ่งเป็นภิกษุ
ฝ่ายมหายานจาํนวน 29,947 รูป   และจาํนวนของพระภิกษุนิกายเถรวาททั้งประเทศจาํนวน 8,919 
รูป  โดยแยกเป็นพระภิกษุเถรวาทเขมรจาํนวน 8,574 รูป และพระภิกษุเถรวาทเวียดนามจาํนวน 345 
รูป โดยมีวดัทั้งหมด 12,274 วดั ซ่ึงแบ่งเป็นวดัพุทธฝ่ายมหายาน 11,745 วดั  และจาํนวนวดัพุทธเถร
วาทในเวียดนามมีจาํนวน 529 วดั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นวดัเถรวาทเขมรจาํนวน 452 วดั และวดั
เถรวาทเวียดนามมีจาํนวน 77 วดั  (Thich Tam Duc, 2008 : 26-28)  ทั้งน้ีวดัต่างๆในเวียดนามท่ีมี
ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของชาติ  ยงัได้รับการข้ึนทะเบียน ความสําคญัทางประวติัศาสตร์
และมรดกทางวฒันธรรม (Historical and Cultural Heritage) จากกระทรวงวฒันธรรม  กีฬา  และ

                                                           
1ถือก ำเนิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม พุทธศกัรำช 2493  โดยมีส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 616 ในอุทยำนเบญจสิริ สุขุมวิท 24           
แยกซอยเมธีนิเวศน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
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การท่องเท่ียว ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวนถึง 719 วดั จากจํานวนวัดทั้ งหมด
ภายในประเทศทั้งมหายานและเถรวาท (Ha Van Tan, 2008 : 321)  ในส่วนใหญ่แลว้วดัพุทธเถรวาท
เวียดนามจะอยู่ทางตอนใตแ้ละบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม  โดยสามารถแสดงแบ่ง
จาํนวนวดัพุทธเถรวาทเวยีดนามออกตามจงัหวดัต่างๆ ไดด้งัน้ี (Mea Chee Huynh Kim Lam, 2100 : 
91) 

ตาราง 3.1 จ านวนวดัพุทธเถรวาทในเวยีดนาม 

ที่ จงัหวดั ภาค จ านวนวดั 

เขมร เวยีดนาม 

1 Ho Chi Minh City  โฮจิมินห์   ใต ้ 2 23 

2 An Giang  อนัเกียง ใต ้ 64 0 

3 Ba Ria Vung Tau  บาเรีย - หวงุเต่า ใต ้ 1 7 

4 Bac Lien  บากเลียว ใต ้ 22 0 

5 Ben Tre  เบ๋น แตร ใต ้ 0 1 

6 Binh Duong บ้ิญดวง ใต ้ 0 3 

7 Binh Dinh บ้ิญด่ิญ กลาง 0 1 

8 Binh Phuoc  บ้ิญฟวก ใต ้ 2 3 

9 Ca Mau ก่าโมว๊ ใต ้ 7 0 

10 Can Tho  เก่ิน เทอ ใต ้ 12 1 

11 Da Nang  ดานงั กลาง 0 1 

12 Dak Lak ดาลดั กลาง 0 1 

13 Dong Nai ด๊งไน ใต ้ 1 16 
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ตาราง 3.1  (ต่อ) 

14 Hau Giang  ห่าวเกียง ใต ้ 15 0 

15 Hue  เว ้ กลาง 0 6 

16 Khanh Hoa ขัญ่ฮัว่ กลาง 0 1 

17 Kien Giang  เคียนเกียง ใต ้ 74 1 

18 Quang Nam  กว้งนมั กลาง 0 2 

19 Soc Trang ช็อกตราง ใต ้ 92 0 

20 Tien Giang  เทียนเกียง ใต ้ 0 4 

21 Tra Vinh ตร้าวิญ ใต ้ 141 1 

22 Vinh Long วิญ้ลง ใต ้ 13 5 

 รวมทั้งหมด 452 77 

527 

 
ดา้นการปกครองคณะสงฆเ์วียดนามไดแ้บ่งออกเป็น  2 ระดบั คือ ในระดบัส่วนกลาง และ

ระดบัภูมิภาค ในระดบัส่วนกลางประกอบดว้ยสภาสังฆนายก  โดยประธานคณะสงฆเ์วยีดนามนั้นมี
ฝ่ายมหายานเป็นประธานคณะสงฆเ์วียดนาม  ส่วนฝ่ายเถรวาทเป็นรองประธานคณะสงฆเ์วียดนาม  
ส่วนฝ่ายเลขานุการคณะสงฆเ์วียดนามคือฝ่ายมหายาน  และรองเลขานุการไดแ้ก่ฝ่ายเถรวาท  โดย
การปกครองคณะสงฆ์เวียดนามทั้งประเทศนั้น  ได้แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 178 รูป 
ประกอบดว้ยฝ่ายมหายานจาํนวน 147 รูป  และฝ่ายเถรวาท (เขมร, เวียดนาม)  จาํนวน 29 รูป  จาก
พระสงฆท์ัว่ประเทศ 

โดยสามารถจาํแนกออกเป็นโครงสร้างการปกครองคณะสงฆเ์วยีดนามในระดบัประเทศทั้ง
ในส่วนกลางและระดบัภูมิภาค แบ่งออกไดด้งัน้ี   
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โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์เวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แสดงล าดับโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์เวยีดนาม 

ส่วนโครงสร้างของฝ่ายบริหารงานดา้นธรรมะซ่ึงประกอบดว้ย 10 หน่วยงานและสถาบนั
ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ฝ่ายกิจการคณะสงฆ ์ (Sangha affairs)  
2. ฝ่ายฝึกอบรมพระสงฆแ์ละแม่ชี (Training monks & nuns)  
3. ฝ่ายเผยแผพุ่ทธศาสนา (Dharma propagation)  
4. ฝ่ายแนะแนวฆราวาส (Guidance of laity)  
5. ฝ่ายพิธีกรรมพุทธศาสนา (Buddhist rites) 
6. ฝ่ายวฒันธรรมพุทธศาสนา(Buddhist culture)  
7. ฝ่ายเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics & Finance) 
8. ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ (Social charity)  

ประธานคณะสงฆ์เวยีดนาม 

(มหายาน) 

 
รองประธานคณะสงฆ์เวียดนาม 

(เถรวาท) 

เลขานุการคณะสงฆ์เวียดนาม 

(มหายาน) 

รองเลขานุการคณะสงฆ์เวยีดนาม 

(เถรวาท) 

สภาสังฆนายก 
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9. ฝ่ายพุทธศาสนานานาชาติ(International Buddhism)  
10. ฝ่ายสถาบนัวจิยัพุทธศาสนาเวยีดนาม (Vietnam Buddhist Research Institute)   

  สําหรับในระดับภูมิภาคก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  10 หน่วยงานเช่นเดียวกับ
ส่วนกลาง   

ดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์เวียดนาม  ภายในประเทศเวียดนามมีสถาบนัการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาในระดบัมหาวิทยาลยัตามจงัหวดัต่างๆ ทั้งหมด 4 แห่ง ดงัน้ี 1.ฮานอย (Ha Noi)     
2. เว ้ (Hue) 3.โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)  4. เก่ินเทิม (Can Tho) และวิทยาลยัพุทธศาสนาอีก 8 แห่ง 
นอกจากนั้นยงัมีโรงเรียนพระปริยติัธรรมอีก 30 แห่ง ทัว่ประเทศ  
 พุทธศาสนาในเวียดนามปัจจุบนันั้นไดรั้บการความสนใจจากประชาชนชาวเวียดนามมาก
ข้ึนตามลาํดบั  จะสังเกตไดจ้ากพุทธศาสนาเถรวาทในเวียดนามมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึน  ทั้งท่ีเดิมท่ี
นั้นพุทธศาสนาเถรวาทในเวยีดนามนั้นจะนบัถือกนัในกลุ่มชาวเวียดนามเช้ือสายเขมร (เขมรกรอม)  
ท่ีอาศยัอยูท่างภาคใตข้องเวยีดนามโดยเฉพาะบริเวณดินแดนสามเหล่ียมแม่นํ้ าโขง   ในปัจจุบนัพุทธ
ศาสนาเถรวาทได้ขยายออกไปยงัภาคกลางของประเทศ  และจาํนวนวดัวาอารามและพระภิกษุ
สามเณรก็เพิ่มลาํดบัมากข้ึน  ซ่ึงโดยปกติแลว้ชาวพุทธไม่วา่จะอยูท่ี่ใดในโลกน้ีก็ตาม  เม่ือมีการอยู่
รวมกนัเป็นชุมชนก็จะนิยมสร้างวดัข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีปฏิบติัธรรม รวมถึงใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  ซ่ึงแต่ละวดัก็จะมีความเป็นมาท่ีแตกต่างกนัไป  วดัพุทธศาสนาเถรวาทใน
เวียดนามก็เช่นเดียวกนั  ซ่ึงประชาชนชาวเวียดนามท่ีนบัถือพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 2 
กลุ่มคือ ชาวเวียดนามเช้ือสายเขมร  และชาวเวียดนาม ดังนั้นการสร้างวดัและการปฏิบติัก็จะ
แตกต่างกนัออกไป  ถ้าเป็นวดัเถรวาทของชาวเวียดนามเช้ือสายเขมร  ลกัษณะการสร้างวดัก็จะ
ออกไปทางศิลปะของเขมรและนิยมใชช่ื้อวดัเป็นภาษาเขมรและภาษาบาลี  ส่วนวดัเถรวาทเวียดนาม
นั้นลักษณะการสร้างวดัได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนามหายาน  และนิยมใช้ช่ือวดัเป็นภาษา
เวียดนาม  พุทธศาสนาเถรวาทในเวียดนามทั้งเถรวาทเขมรและเถรวาทเวียดนาม ต่างก็มีจุดร่วมท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเหมือนกบัทุกประเทศท่ีนบัถือพุทธศาสนาเถรวาท คือ การเคารพในพระ
ธรรมวินยัเดียวกนั  สําหรับกิจวตัรนั้นได้รับอิทธิทางของพุทธศาสนามหายานมาพอสมควร  คือ  
พุทธศาสนาในเวยีดนามนั้นพระภิกษุสามเณรจะไม่ออกไปรับอาหารบิณฑบาตจากญาติโยม  เพราะ
แต่ละวดัลว้นแลว้แต่มีโรงครัวท่ีประกอบอาหารเองภายในวดั  ซ่ึงเคร่ืองครัวและวตัถุดิบท่ีประกอบ
อาหาร เช่นขา้วสารและอาหารแหง้นั้นพุทธศาสนิกชนจะนาํมาถวายไวท่ี้วดั   
 


