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บทที ่4 
รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-เวยีดนาม 

 
4.1 ภูมิหลงัความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในช่วงเวลาท่ีผ่าน  และพัฒนาการของ
ความสัมพนัธ์  ดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรม  หากกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัใน
อดีตนั้น  ทั้งสองประเทศมีทั้งลกัษณะของความขดัแยง้และความร่วมมือกนั  ความขดัแยง้ในอดีต
ของไทยและเวยีดนามคือ ทั้งสองประเทศต่างพยายามแข่งขนัช่วงชิงกนัเร่ืองอาํนาจและอิทธิพลบน
ดินแดนของลาวและเขมร  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนามในช่วงระหวา่งยุคสงครามเยน็
เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีมีพิษร้ายของลทัธิอุดมการณ์ของสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขในดา้น
ต่างๆ เป็นปัจจยัครอบงาํ  และมีอิทธิพลช้ีขาดต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวียดนามในขณะนั้น  
และดว้ยเหตุผลสําคญัท่ีอุดมการณ์ในยุคสงครามเยน็เป็นส่ิงท่ีสร้างความแตกแยกมากกวา่จะผนวก
รวมกนั จึงเป็นเร่ืองความขดัแยง้  การเผชิญหน้า  ความหวาดระแวง  ตลอดจนการขาดความเป็น
มิตรและการมีความร่วมมือระหวา่งกนั  ขอ้เท็จจริงดงักล่าวไดมี้อิทธิพลโดยตรงต่อพฒันาการและ
รูปแบบของระบบการเมืองภายในทั้งไทยและเวียดนาม  พฒันาการความสัมพนัธ์ไทยเวียดนาม
ตกตํ่าท่ีสุดมากท่ีสุดในช่วงระหวา่งท่ีเวยีดนามยดึครองกมัพูชา   หลงัจากท่ีเวียดนามถอนทหารออก
จากกมัพูชา  และเวียดนามไดท้าํการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและเปิดประเทศ    การประกาศนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจภายใตช่ื้อ  Doi Moi และการเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน  ทาํให้ความสัมพนัธ์ไทยและ
เวยีดนามเร่ิมกลบัมามีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามลาํดบั  และมีผลทาํให้ทั้งสองประเทศเร่ิมคิดหนัหนา้เขา้
หากนั  การเห็นถึงความจาํเป็นและคุณประโยชน์ท่ีทั้งสองประเทศจะไดรั้บจากการหาทางกระชบั
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัในทุกๆดา้น  ทั้งดา้นการเมืองและความมัน่คง  ดา้นเศรษฐกิจ  
และด้านสังคมวฒันธรรม โดยไม่มีเร่ืองราวในอดีตมาเป็นเส้นแบ่งกั้นความสัมพนัธ์ของทั้งสอง
ประเทศ  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ภาคประชาชน  แมว้่าความสัมพนัธ์จะพฒันาให้ดีข้ึนตามลาํดบั  
แต่ว่าประชาชนยงัรู้จกักนัและเขา้ใจกนัน้อย  จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนอย่างแข็งขนัเพื่อเช่ือมโยงคนในชาติทั้งสองเขา้หากนัโดยอาศยัความคลา้ยคลึงกนัทาง
วฒันธรรม  ความเช่ือ  ศาสนา  การศึกษา  การเรียนภาษา  ประเพณีและวฒันธรรม  เป็นตน้  ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและประโยชน์ต่ออนาคตของประชาคมอาเซียน  
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  4.1.1 ความสัมพนัธ์ด้านการเมือง  
 ความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามในอดีตนั้น  โดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียดนามและ
ในช่วงความขดัแยง้ในกมัพูชา  ทาํให้ไทยและเวียดนามมีลกัษณะของความเป็นปฏิปักษแ์ละความ
หวาดระแวงต่อกันอย่างเห็นได้ชัด  ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในช่วงสงครามเวียดนามสืบ
เน่ืองมาจากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยและเวียดนาม  เกิดความหวาดระแวง
ในภยัคุกคามต่อกนั  อีกทั้งความไม่พอใจของเวียดนามต่อการท่ีไทยสนับสนุนสหรัฐฯ  ในการ
อนุญาตให้ใช้ดินแดนไทยเป็นฐานทพัทางอากาศของสหรัฐฯ  เพื่อการไปปฏิบติัการในเวียดนาม
และต่อการมีส่วนรวมของไทยในการปฏิบติัการทางทหารในสงครามเวียดนาม  สาเหตุท่ีรัฐบาล
ไทยในขณะนั้นตดัสินใจทาํเช่นนั้นไดเ้พราะ (1) คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศกลวัภยัคุกคามจาก
ขบวนการคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ  (2) ประเทศไทยในขณะนั้นมีการปกครองแบบเผด็จ
การทหาร  ซ่ึงผูน้าํเอาประเทศไปผกูพนักบัสหรัฐฯ  โดยการทาํขอ้ตกลงลบัๆหลายฉบบั  (3) รัฐบาล
ไทยในขณะนั้นถูกสหรัฐฯซ้ือ  โดยการแลกเปล่ียนกบัความช่วยเหลือในรูปเศรษฐกิจ การทหาร  
ผูน้ ําท่ีอยู่ในฐานะตดัสินใจบางคนเห็นแก่ได้  โดยการคิดต้ืนๆว่าจะได้ถนน  ท่าเรือ  สนามบิน  
แมแ้ต่ส่ิงก่อสร้างภายหลงัสหรัฐฯ  ถอนตวัไปแลว้ (4) คนไทยเป็นคนรู้จกับุญคุณคน  ตอบแทน
บุญคุณสหรัฐฯ ท่ีเคยช่วยเหลือใหห้ลุดพน้จากฝ่ายสัมพนัธมิตรยึดครองหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
นอกจากนั้นสหรัฐฯยงัไดช่้วยเหลือไทยในดา้นเศรษฐกิจและวิชาการอีกมากมาย (เขียน ธีระวิทย,์  
2542 : 276) 
 ความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามนับตั้งแต่ปี 2518 มาจนถึง 2521 ต้องประสบกับความ
ผกผนัในบางช่วงเวลาในระหว่างบรรยากาศของความเป็นปฏิปักษ์และบรรยากาศของความเป็น
มิตร  ซ่ึงทั้งสองฝ่ายต่างมีความพยายามท่ีจะปรับความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  การตะหนกัถึงความ
จาํเป็นท่ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปรับความสัมพนัธ์กนัต่อไปน้ี  ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากท่ีสงครามเวียดนามได้
ส้ินสุดลงแมว้่าทั้งสองฝ่ายจะยงัคงมีความหวาดระแวงต่อกนัอยู่ก็ตาม  ความพยายามในการปรับ
ความสัมพนัธ์ในช่วงเวลาระหวา่งปี 2518-2531  เห็นไดเ้ด่นชดัเช่น ในปี  2519  และ 2521  เม่ือทั้ง
สองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างกนัภายใตก้ารบริหารประเทศของรัฐบาล 
ม.ร.ว. เสนีย ์ ปราโมช  แมว้า่ในขั้นตอนการสถาปนาความสัมพนัธ์ในขั้นตน้นั้นจะไม่เป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนก็ตาม  แต่ในท่ีสุดทั้งสองประเทศก็สามารถตกลงและสถาปนาความสัมพนัธ์กนัไดส้ําเร็จใน
เดือนสิงหาคมปี  2519 และอีกช่วงหน่ึงก็คือ เม่ือนายกรัฐมนตรีเวียดนาม  นายฝ่าม วนั ดง (Pham 
Van Dong) ไดเ้ดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนกนัยายนปี 2521  ภายใตก้ารบริหารประเทศ
ของรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัท ์ อนัถือไดว้า่เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม
คร้ังสาํคญัคร้ังหน่ึงของประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวยีดนามในระบอบสังคมนิยม 
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 การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทยและเวียดนาม ในเบ้ืองต้นเป็นไปด้วยความ
ลาํบาก  เน่ืองมาจากประเด็นบางประการดงัน้ี  

 1. ปัญหาการอ้างกรรมสิทธ์ิเหนือเคร่ืองบินและยุทโธปกรณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีและทหาร
เวยีดนามใตไ้ดใ้ชเ้ป็นพาหนะหนีออกมาจากเวยีดนามและไดน้าํมาทิ้งไวใ้นประเทศไทย  

2. กล่าวโทษไทยท่ีได้ปฏิบติัต่อชาวเวียดนามอพยพในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออย่างไม่
เป็นธรรม 

3. ประเด็นเร่ืองการถอนกาํลงัทหารสหรัฐฯ ออกจากประเทศไทย  
4. ประเด็นเร่ืองการท่ีเวียดนามขอค่าชดเชยในความเสียหายท่ีเกิดจากการทิ้งระเบิดของ

เคร่ืองบินสหรัฐฯ  ท่ีใชป้ระเทศไทยเป็นฐานทพั   

 ปัจจัยทีน่ าไปสู่การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวยีดนาม  มีดังนี ้ 
1. ความสาํนึกในความจาํเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับหรือสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศ

เพื่อนบา้นต่างอุดมการณ์  ทั้งน้ีเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งกนัเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาค  เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ  และเพื่อดาํเนินนโยบายให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของการผอ่น
คลายความตรึงเครียดระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น  

2. รัฐบาลไทยมีความพยายามท่ีจะกําหนดนโยบายต่างประเทศท่ี เป็นอิสระจาก
สหรัฐอเมริกามากข้ึน  ดงัท่ี ม.ร.ว.ศึกฤทธ์ิ  ปราโมช ไดแ้สดงความตะหนกัดีถึงการลดบทบาทของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย  และไทยเองก็ไม่สามารถพึ่ งพาสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไป  ซ่ึง
นโยบายใหม่น้ีฝ่ายไทยก็ไดรั้บการตอบสนองในทางบวกจากประเทศสังคมนิยมดงัเช่น  จีน  เกาหลี
เหนือและประเทศเพื่อนบา้นอินโดจีนทั้งสาม  แมว้า่ความหวาดระแวงท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
ลทัธิทางการเมืองและความหวาดระแวงในความจริงใจยงัคงมีอยูบ่า้งก็ตาม  

3. หลงัจากท่ีเวียดนามเหนือไดย้ึดกรุงไซ่ง่อนไดส้ําเร็จ  เวียดนามยงัคงแสดงออกซ่ึงความ
ภูมิใจในเชิงแข็งแกร่งในชัยชนะในสงครามเวียดนามท่ีมีเหนือสหรัฐอเมริกา  ประกอบกับ
ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่างเวียดนามกบัสหภาพโซเวียต  ทาํให้ไทยและประเทศสมาชิกกลุ่ม
อาเซียนตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบัเวียดนาม  ทั้งน้ีโดยหวงัว่าความ
ใกลชิ้ดจะนาํมาสู่การลดความเป็นปฏิปักษ ์(ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2544 : 5) 

 ปัจจัยทีน่ าไปสู่การพฒันาความสัมพนัธ์กบัไทยของฝ่ายเวยีดนาม  มีดังนี ้ 
1. การตอบสนองของรัฐบาลเวียดนามต่อท่าทีอนัเป็นมิตรและความพยายามในการปรับ

ความสัมพนัธ์ของรัฐบาลไทย  โดยเวียดนามประจกัษถึ์งเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในขณะนั้นใน
การดาํเนินนโยบายต่างประเทศอยา่งเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง  และเวียดนามพอใจในจุดยืนและท่าที
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ของรัฐบาลไทยต่อการถอนฐานทพัของสหรัฐอเมริกาออกจากดินแดนไทย  ซ่ึงทั้งเวียดนาม ลาว 
และกมัพชูาถือวา่เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของตน 

2. ความจาํเป็นในการแสวงหาการยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามจากประเทศในภูมิภาคและประชาคมโลก  และความสํานึกตระหนกัในความจาํเป็น
ในการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อการสร้างชาติจากต่างประเทศ  ท่ีมิใช่เพียงแต่เฉพาะจาก
ประเทศสังคมนิยมเท่านั้น  ทาํให้เวียดนามเร่ิมปรับท่าทีและหาทางท่ีจะปรับความสัมพนัธ์กับ
ประเทศท่ีอยูน่อกค่ายสังคมนิยม  ดงัจะเห็นวา่หลงัจากสามสัปดาห์ท่ีเวียดนามเหนือมีชยัชนะเหนือ
รัฐบาลไซง่อน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามนายฟาน เห่ียน (Phan Hien)  ได้
ทาํการเยือนประเทศในอาเซียน ดังเช่น อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย  
นอกจากน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในช่วงปี 2519  และ 2520 เป็นช่วงเวลาท่ีเวียดนามดาํเนินการรุก
ทางการทูต  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ทางการเมือง  การทูตและสรรหาการยอมรับในความถูกตอ้ง
และความชอบธรรมของรัฐบาลแห่ง “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” จากประเทศต่างๆใน
ประชาคมโลก  และท่ีสําคญัเพื่อหามิตรประเทศเพื่อท่ีจะนาํมาถ่วงดุลยก์บัอิทธิพลและภยัคุกคาม
จากจีน 

ไทยและเวียดนามได้มีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างกนัข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม  พ.ศ. 2519  ซ่ึงตั้งอยูบ่นหลกัการ 4 ประการ อนัเป็นพื้นฐานในการดาํเนินความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั ดงัน้ี 
 1. การเคารพในเอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนของกนัและกนั  การไม่รุกราน  
การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั  ความเสมอภาค  การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  และการ
อยูร่่วมกนัโดยสันติ 
 2. การไม่ยนิยอมให้ประเทศอ่ืนใดใชดิ้นแดนของตนเป็นฐานเพื่อรุกรานหรือแทรกแซงอีก
ฝ่ายหน่ึงหรือประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี  ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 3. การสถาปนาความสัมพนัธ์ฉนัมิตรและเพื่อนบา้นท่ีดี  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  การ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  การระงบั
ขอ้พิพาทระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคโดยการเจรจา  โดยยึดหลกัความเสมอภาค  ความเขา้ใจ
และการเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 4. การพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์ประเทศเหล่านั้นให้
เจริญ  โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขของแต่ละประเทศ  เพื่อประโยชน์แห่งเอกราช  สันติภาพ  และความเป็น
กลางท่ีแทจ้ริงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้นัจะเป็นการส่งเสริมสันติภาพในโลก 
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หลังจากการสถาปนาการทูตระหว่างกันในเดือนสิงหาคม 2519 ไทยได้เปิดสถาน
เอกอคัรราชทูตท่ีกรุงฮานอยในปี พ.ศ. 2521 และสถานกงสุลใหญ่ท่ีนครโฮจิมินห์ ใน พ.ศ. ปี2535 

และเวยีดนามไดเ้ปิดสถานเอกอคัรราชทูตในประเทศไทยเม่ือปี 2521  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัดา้นภูมิ
รัฐศาสตร์ สถานะทางการเมือง ขนาดของประเทศ  ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
เจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงและความเขา้ใจอนัดีกบัไทยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้  การพฒันาความสัมพนัธ์และความร่วมมือไทย และ
เวียดนามตลอดระยะท่ีผา่นมาจึงมีลกัษณะของการพฒันา ความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกนัใน
เชิง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์”โดยยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนามนั้นถือเป็น
หัวใจสําคญัในการท่ีทาํให้บรรลุเป้าหมายในความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศซ่ึงยุทธศาสตร์
ทางการเมืองและความมัน่คงไดมี้การกาํหนดเป้าหมายหลกัไวด้งัน้ี   

1. กระชบัและขยายความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกบัเวยีดนามในทุกดา้น  ทั้งการเมือง  ความ
มัน่คง  เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรมและการพฒันาทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมและ
ในระดบัทวภิาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  

 2. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะห้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์(Strategic Partnership) 
โดยอาศัยความใกล้ชิดด้านภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อสองประเทศ เพื่อ
ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

3. ใชป้ระโยชน์จากอิทธิพลของความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นท่ีเวียดนามมีกบัลาวและกมัพูชา 
ในการส่งเสริมผลประโยชน์และรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัซ่ึงไทยริเร่ิมโครงการความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น
หลายโครงการเพื่อผลประโยชน์ท่ีร่วมกนั 
 4. ร่วมกันส่งเสริมบทบาทและสถานะท่ีโดดเด่นของประเทศภายในกลุ่มความร่วมมือ
อาเซียน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวยีดนามในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีดี ไม่มีปัญหาสําคญัคา้งคา 
มีการแลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง มีการไปมาหาสู่ระหวา่งกนัเพิ่มข้ึนรวมถึงใน
ระดบัทอ้งถ่ินจากการท่ีมีเส้นทางเช่ือมโยงถึงกนัค่อนขา้งสะดวก ทั้งสองฝ่ายไดจ้ดัทาํความตกลง
รูปแบบต่าง ๆ ระหวา่งกนัรวมแลว้กวา่ 40 ฉบบั 

กรอบความร่วมมือของทั้งสองประเทศในปัจจุบนัไดว้างกลไกสําหรับดูแลความสัมพนัธ์
ในหลายระดบั ในระดบัสูงสุดมีกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - เวียดนามอย่างไม่เป็น
ทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ซ่ึงในการประชุม JCR คร้ังท่ี 1 เม่ือปี 2547 ทั้งสองฝ่ายได้
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แสดงเจตนารมณ์ใน “แถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยกรอบความร่วมมือไทย - เวียดนาม ในทศวรรษแรก
ของศตวรรษท่ี 21” (Joint Statement on the Thailand - Vietnam Cooperation Framework in the 
First Decade of the 21st Century) ระบุให้มีการเพิ่มพูนความร่วมมือในทุก ๆ ดา้น และตกลงให้
จดัตั้งกลไกการหารือร่วม (Joint Consultative Mechanism : JCM) เพื่อให้เป็นกลไกในระดบัรอง
จาก JCR และทาํหน้าท่ีดูแล ประสานความร่วมมือในภาพรวมแทนคณะกรรมาธิการร่วมไทย - 
เวยีดนาม (Joint Commission : JC) ในดา้นการเมืองและความมัน่คง มีความร่วมมือและประสานกนั
อย่างใกลชิ้ด โดยมีกรอบการประชุมคณะทาํงานร่วมว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความ
มัน่คง (Joint Working Group on Political and Security Cooperation : JWG on PSC) เป็นกลไกท่ี
สาํคญั  ซ่ึงมีเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายไทย  ในปัจจุบนัไทยและเวียดนาม
ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรับมือกบัส่ิงทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน
ในอนุภูมิภาค โดยมีแผนงานความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง "Thailand-Vietnam Joint 
Plan of Action on Political and Security Cooperation (2008-2010)" กาํหนดกรอบความร่วมมือ
สําหรับด้านการทหารมีบนัทึกความเขา้ใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทพัเรือไทย-
กองทพัเรือเวียดนาม รวมทั้งมีการประชุมคณะทาํงานร่วมไทย-เวียดนามวา่ดว้ยการจดัระเบียบทาง
ทะเลอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
  4.1.2 ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกจิ : การค้า  การลงทุน 
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและเวียดนามได้หยุดชะงักลง
หลงัจากท่ีเวียดนามไดบุ้กกมัพูชาเม่ือปลายปี 2521  จนกระทัง่ในกลางปี 2531  เม่ือรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย  ชุณหะวณั  ไดป้ระกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้”  ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทยและเวยีดนามจึงเร่ิมพฒันาอีกคร้ัง  การพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย
และเวียดนามไดพ้ยายามวางกรอบความสัมพนัธ์ในกรอบกวา้งอยา่งเป็นทางการการ  โดยมีการลง
นามในขอ้ตกลงว่าด้วยการจดัตั้ งคณะกรรมการร่วมไทยและเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ (The Agreement on the Establishment of the Joint Commission on Economic 
Cooperation) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2534 และหลงัจากนั้น ทั้งสองฝ่ายไดล้งนามในขอ้ตกลงทาง
เศรษฐกิจอีกหลายฉบบัต่อมา 
 ความสัมพนัธ์ในกรอบการคา้ไทยและเวยีดนาม  ในกรอบของความสัมพนัธ์ทางการคา้ไทย
และเวียดนามไดล้งนามพิธีสารวา่ดว้ยการแกไ้ขขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  การคา้
และเทคนิคเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2535 (The protocol on Amendments of the 1978 Agreement on 
Trade, Economic and Technical Cooperation) และหลงัจากท่ีนายกรัฐมนตรีเวยีดนาม  นายหวอ วนั 
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เกียต (Vo Van Kiet) ไดเ้ดินทางมาเยอืนประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2534  รัฐบาลไทยไดล้งนามใน
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการให้สินเช่ือระยะยาวมูลค่า 150 ลา้นบาทแก่เวียดนาม (The Agreement on Thai 
Long-term Credit for Vietnam)  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2535  ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของความช่วยเหลือในกรอบการคา้ท่ีไทยไดใ้ห้แก่เวียดนาม  นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายยงัไดล้งนามใน
ขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกบัสภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมเวียดนาม พ.ศ. 2537 (The Agreement on Cooperation between Industrial Association 
of Thailand and Chamber of Commerce and Industry of Vietnam, 1994) และบนัทึกความเขา้ใจวา่
ดว้ยความร่วมมือทางการคา้ระหวา่งไทยและเวียดนาม (Memorandum of Understanding on Trade 
Cooperation between Thailand Vietnam) ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2540  อนันาํไปสู่การประชุม
คณะอนุกรรมการดา้นการคา้คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 (ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2544 :  18) 
โดยมียทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 1. จดัทาํและปฏิบติัตาม “ยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ” (Joint 
Strategy for Economic Partnership - JSEP) ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นเหมือนแผนแม่บทในการดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกนัในระยะยาว  โดยกาํหนดสาขาความร่วมมือ 7 สาขา ไดแ้ก่ 
การคา้ การลงทุน การผลิต การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน  พลงังาน  และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. ให้ประเทศไทยสามารถติดต่อร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเวียดนาม  ทั้งด้านการคา้  การ
ลงทุน  และการท่องเท่ียวในทุกระดบั  เพื่อโอกาสและผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ ทางเศรษฐกิจของ
ไทย 
 3. มีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์กบัเวียดนาม  เพื่อให้เกิดการเก้ือกูลและ
เสริมกบัการพฒันาเศรษฐกิจของไทย  โดยเป็นคู่แข่งกบัไทยในภาคธุรกิจต่างๆ ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 4. เสริมสร้างความมัน่คงแข็งแกร่งจากความร่วมมือในดา้นเศรษฐกิจท่ีทั้งสองประเทศต่าง
มีศกัยภาพ  อาทิ  การผลิตขา้ว  อาหารทะเล  ยางพารา  ประมง เป็นตน้  โดยเฉพาะในตลาดท่ีสําคญั
ของทั้งสองประเทศ 
 5. เสริมสร้างความใกลชิ้ดทางดา้นกายภาพ  โดยการร่วมพฒันาเส้นทาง East – West 
Economic Corridor – EWEC เส้นทางคมนาคมทางทะเล รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบโทรคมนาคม
และ IT เพื่อขยายผลประโยชน์ร่วมกนัทางเศรษฐกิจใหม้ากข้ึน 
 6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  โดยปฏิบติัตาม
ความตกลงดา้นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงลงนามเม่ือปี 2540 
และผลของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 20-21 กุมภาพนัธ์ 2547  
ซ่ึงไดมี้การเห็นชอบให้ขยายความร่วมมือดา้นมาตรการวิทยาการ  เทคโนโลยีดา้นอิเล็กโทรนิกส์ 
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คอมพิวเตอร์  การจดัตั้ งอุทยานวิทยาศาสตร์และการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม  
รวมทั้งขอ้เสนอของฝ่ายไทยในการจดัตั้ง Thailand-Vietnam Material Science Centre    

 ด้านการค้าไทยและเวียดนามได้ให้ความสําคัญกับในเร่ืองเศรษฐกิจและได้กระชับ
ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน  โดยเวียดนามไดเ้ปล่ียนการดาํเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจซ่ึงมีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ  Doi Moi  และขณะท่ีไทยเองก็มีนโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการคา้  ทาํ
ให้ไทยและเวียดนามไดร่้วมมือเป็นหุ้นส่วนทางการคา้ต่อกนัและบรรลุขอ้ตกลงทางดา้นเศรษฐกิจ
หลายฉบบั   โดยการคา้ในปี 2554   ดา้นการคา้ไทย - เวียดนาม มีมูลค่า 9.086 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (ขยายตวัร้อยละ 25.47 จากปี 2553) ไทยส่งออกไปเวียดนาม 7.059 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
และนาํเขา้จากเวียดนาม 2.027 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ซ่ึงรายการสินคา้สําคญัท่ีไทยส่งออกไป
เวียดนาม ได้แก่ นํ้ ามันสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก  เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต ์
รถจกัรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ ผลิตภณัฑ์ยาง เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และรายการสินคา้
สาํคญัท่ีไทยนาํเขา้จากเวยีดนาม ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น เคร่ืองจกัรไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกลา้ 
ด้ายและเส้นใย นํ้ ามันดิบกาแฟ ชา เคร่ืองเทศ เคมีภัณฑ์ ถ่านหินและเคร่ืองมือการแพทย ์
  ดา้นการลงทุนในเวียดนาม  ไทยมีโครงการลงทุนในเวียดนามแลว้ 266 โครงการ รวม
มูลค่า 5.75 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัท่ี 11 โดยในปี 2554 ไทยลงทุนในเวียดนาม 27 
โครงการ มูลค่า 142 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จงัหวดัท่ีเอกชนไทยไปลงทุนมากท่ีสุดคือนครโฮจิมินห์
และจงัหวดัขา้งเคียง ซ่ึงไดแ้ก่จงัหวดัด่องไนและจงัหวดับ่ินเยือน ส่วนประเภทของสาขาการลงทุน
ของไทยในเวยีดนาม ไดแ้ก่ 
 1. สาขาเกษตรกรรม  ไดแ้ก่ ประมงและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อนัไดแ้ก่  การ
เล้ียงกุง้  การเล้ียงไก่  การปลูกกลว้ยไม ้
 2. อุตสาหกรรมอาหาร  ไดแ้ก่  การแปรรูปอาหาร  อาหารทะเล  อาหารสัตว ์ และผลผลิต
ทางการเกษตรต่างๆ  ดงัเช่น สับปะรดกระป๋อง  การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั  การแปรรูปถัว่ลิสง
ส่งออก  การผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้วโพด 
 3. สาขาอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง  ไดแ้ก่  การสาํรวจการขดุแร่  ขดุพลอย  การเจียรไน
พลอย  การผลิตวสัดุก่อสร้างเตาแก๊สและถงับรรจุแก๊ส  การผลิตแก๊สเหลว  การผลิตเม็ด พีวีซี  การ
ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า  การผลิตผงตะกัว่ออกไซค ์ การผลิตอะไหล่ประกอบจกัรยานยนต ์ การผลิตขวด
แก้ว  การผลิตแหอวน  การผลิตสี  การทาํคอนกรีตสําเร็จรูป  การสร้างโรงแรม  ท่ีอยู่อาศัย  
สาํนกังาน  ศูนยก์ารคา้ธุรกิจ 
 4. สาขาบริการ  ได้แก่การให้บริการสนามกอล์ฟ  ร้านอาหาร  ภัตตาคาร  ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว  และการใหเ้ช่าท่ีอยูอ่าศยั 
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 5. สาขาการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค  ไดแ้ก่  กระดาษเช็ดหนา้ ผา้อนามยั ไฟแช๊ค  ปากกา  
นํ้าด่ืม  เส้ือผา้สาํเร็จรูป เส้นดา้ย 
 6. สาขาการพฒันาท่ีดิน อนัรวมถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
 7. สาขาการสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า 
 การลงทุนไทยท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีดีก็คือ  การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร  อนัไดแ้ก่  
การแปรรูปอาหาร  และผลิตภณัฑ์เกษตรต่างๆ ดงัเช่นปลากระป๋อง  การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั  
การแปรรูปถัว่ลิสงส่งออก  การผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้วโพด  อุสาหกรรมอาหารสัตว ์โดยมีบริษทัไทยท่ี
สาํคญั เช่น บริษทัเจริญโภคภณัฑล์งทุนดา้นอาหารสัตว ์ บริษทัสยามซีเมนตล์งทุนในอุตสาหกรรม
เคมีภณัฑ์และวสัดุก่อสร้าง  และบริษทัอมตะกรุ๊ปลงทุนพฒันาเขตอุตสาหกรรม  บริษทัไทยนคร
พฒันาผลิตยาและเคร่ืองด่ืม  กระทิงแดงผลิตเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ผลิตภณัฑ์
พาลสติก  ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นตน้ (ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2544 :  21) 

 
  4.1.3 ความสัมพนัธ์ด้านด้านวชิาการ สังคมวฒันธรรม 

ความร่วมมือทางดา้นวชิาการ  สังคมวฒันธรรม  ไทยและเวียดนามไดล้งนามความร่วมมือ
ทางดา้นวชิาการระหวา่งกนัมานบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  ซ่ึงไดผ้า่นกรอบการประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการไทย-เวียดนาม  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่าง
ประเทศ (สพร.) ในปัจจุบนัมีการแลกเปล่ียนการสอนภาษาโดยมีการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยั
หลกัๆ 5 แห่งของเวยีดนาม (ท่ีกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และนครดานงั) และสถาบนัการศึกษาของ
ไทยหลายแห่งก็เปิดการสอนภาษาเวียดนาม และไทยและเวียดนามไดล้งนามความร่วมมือทาง
วฒันธรรมข้ึนเพื่อให้มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน โดยอาศยัความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและ
ภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ  

ความร่วมมือด้านวฒันธรรมเป็นอีกมิติหน่ึงของความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม  ความ
ร่วมมือทางวฒันธรรมน้ีเป็นมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนต่อประชาชน  ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2539  ในการครบรอบความสัมพนัธ์ 20 ปี รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามไดบ้รรลุข้อตกลง
ว่าความร่วมมือดา้นวฒันธรรม (Agreement on Cultural Cooperation, 1996) ขอ้ตกลงน้ีก็คือ
เคร่ืองหมายบอกพฒันาการใหม่ในความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งสองประเทศ  ความร่วมมือ
ทางวฒันธรรมระหว่างไทยและเวียดนามมีความกา้วหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ความร่วมมือดา้น
วฒันธรรมเป็นอีกมิติหน่ึงของความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม ซ่ึงเป็นข้อตกลงในกรอบกวา้ง
ครอบคลุมถึงความร่วมมือทางดา้นการศึกษา  เทคนิค  วชิาการ  อนัรวมถึงการวจิยัการศึกษาเก่ียวกบั
วรรณคดี  ความร่วมมือในดา้นศิลปะ  การแสดง  การกีฬา  ศาสนา  และการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 
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(ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2544 : 26)  และไดมี้กิจกรรมมากมายท่ีจดัข้ึน อาทิ การแลกเปล่ียนการเยือน  
การสัมมนา  งานมหกรรม  วฒันธรรม ฯลฯ  ความร่วมมือทางดา้นต่างๆไดด้าํเนินการอยา่งเข็มแข็ง  
อาทิ  ส่ือมวลชน  นาฏศิลป์  ละคร  ภาพยนตร์  การพิพิธภณัฑ์  ห้องสมุดวิจิตรศิลป์  ลิขสิทธ์ิ ฯลฯ  
มาตรการท่ีจาํเป็นต่างๆ  ไดน้าํมาใช ้ เช่น  การสนองข่าวสาร   การแลกเปล่ียนประสบการณ์ถ่ายทาํ
ภาพยนตร์ข่าวเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนของประเทศตน  สนบัสนุนทางดา้นเทคนิคในดา้นวิชาการ  
ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี  การแลกเปล่ียนนกัวิจยั  เป็นตน้  โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนาม
ไดมี้การยทุธศาสตร์ดา้นสังคมวฒันธรรม ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนการเยือน (ผูแ้ทนทางวฒันธรรม คณะนาฏศิลป์ ส่ือมวลชน) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมในระดับท้องถ่ินท่ีจังหวดัต่างๆ ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของเวยีดนามจดัข้ึนเป็นประจาํ 
 2. ใหป้ระชาชนเวยีดนามรู้จกัและเขา้ใจประเทศไทยมากข้ึน  โดยเฉพาะพฒันาการต่างๆ ท่ี
เป็นไปภายใตส้ังคมเปิด ทั้งน้ีเพื่อลดและขจดัทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเป็นลบต่อไทย 
 3. ให้เวียดนามมีความคิดอ่านท่ีใกล้เคียงและเขา้กนัได้กบัไทย ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนิน
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งคาดการณ์ได ้ 
 4. ให้องค์กรทางสังคมของเวียดนามและไทยมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั  ให้ประชาชน
ของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กนัมากยิ่งข้ึน  และให้คนไทยเช้ือสายเวียดนามมีบทบาทใน
การเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนของทั้งสองประเทศ 
 5. ส่งเสริมการประชุมระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัของไทยและเวยีดนาม  โดยเฉพาะจงัหวดั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีการสถาปนาความสัมพนัธ์บ้านพี่เมืองน้อง  ทั้ งน้ีเพื่อติดตาม
กิจกรรมและดาํเนินความร่วมมือระหวา่งกนัใหเ้กิดรูปธรรมมากท่ีสุด 
 6. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นวิชาการ  ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนฝึกอบรมในสาขาต่างๆ 
การสอนภาษาไทยในมหาวทิยาลยัในเวียดนาม เป็นตน้ 

นับตั้ งแต่ไทยและเวียดนามมีความตกลงทางด้านวฒันธรรมระหว่างกัน และตลอด
ระยะเวลา 35 ปี ความสัมพนัธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เวียดนามมีความพร้อมท่ีจะ
ร่วมมือกบัประเทศไทยในดา้นความร่วมมือทางสังคมวฒันธรรมค่อนขา้งมาก  จนนาํไปสู่การเกิด
โครงการความร่วมมือระหว่างไทยไทยกบัเวียดนามต่างๆเพื่อท่ีจะทาํให้ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศมีปฏิสัมพนัธ์และมีกิจกรรมระหวา่งกนั ไดแ้ก่ 

1.โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลยัในกรุงฮานอยและโฮจิมินห์  โครงการน้ีได้
ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อท่ีจะส่งเสริมความเขา้ใจในระดบัประชาชนและเยาวชนในลกัษณะ
การเรียนรู้ภาษาไทย   
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2. โครงการโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามสนบัสนุนงบประมาณ ใน
การสร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีจงัหวดันครพนม  เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้
เรียนรู้ภาษาระหวา่งกนัมากข้ึน 
 3. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกบั
จงัหวดันครพนม ไดด้าํเนินโครงการ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” (E-library) ภายในหมู่บา้นนาจอก  
เพื่อใชส้าํหรับเผยแพร่ความรู้ดา้นความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นวฒันธรรมไทยและเวียดนาม  
และยงัเป็นการ “ต่อยอด” โครงการหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม 
 4. โครงการให้ทุนการศึกษาแลกเปล่ียนระหวา่งไทยและเวียดนาม  เป็นโครงการต่อเน่ือง  
โดยการแลกเปล่ียนนกัเรียนและอาจารยร์ะหวา่งทั้งสองประเทศจะให้ในลกัษณะทุนฝึกอบรมหรือ
ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนเวยีดนามมาศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
 5. โครงการทอดกฐินพระราชทาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยโครงการน้ีเร่ิม
มาตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีของประชาชนทั้ง
สองประเทศ  และเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีระหว่างพุทธศาสนา โดยโครงการน้ีจดัมา
ต่อเน่ืองทุกปี   
 6. การศึกษาดูงานโครงการดอยตุง  เป็นการนาํคณะผูแ้ทนจากเวียดนามจาํนวน 15 คนมา
ศึกษาดูงานพฒันาดอยตุง  โดยฝ่ายเวียดนามตอ้งการมาศึกษาดูงานโครงการดอยตุง  เพื่อใช้เป็น
แบบอยา่งในการใชแ้นวทางการพฒันาทางเลือกแบบยัง่ยืนในการแกปั้ญหาความยากจน  และความ
ลา้หลงัในการพฒันาโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลและทุรกนัดารในเวยีดนาม 
 7. การศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขในด้านการใช้ขาเทียมท่ีประเทศไทย  
เพื่อใหค้วามรู้แก่ช่างทาํขาเทียมชาวเวยีดนามเพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพการทาํขาเทียมแก่ชาวเวียดนาม
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากกบัระเบิด  โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคกลางของเวียดนามซ่ึงท่ีผา่นมา  คณะช่าง
ทาํขาเทียมเวยีดนามไดเ้ขา้มาอบรมทาํขาเทียมท่ีประเทศไทย 
 8. โครงการ Thailand EXPO and Culture เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมของไทย
ใหก้บัชาวเวยีดนาม  เพื่อเป็นการกระชบัความร่วมมือระหวา่งกนัให้ใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน  เม่ือวนัท่ี 24  
พฤศจิกายน 2544  มีการจดังาน Thailand EXPO and Culture 2001 ท่ีนครโฮจิมินห์  ในงานมีการนาํ
ศิลปะและการแสดงทางวฒันธรรมของไทยไปจดัแสดง  ซ่ึงร้านของไทยได้รับความสนใจจาก
ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมาก  แต่ละร้านสามารถประสานผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั
กบับริษทัเอกชนเวยีดนามไดเ้ป็นอยา่งดี 

เม่ือหากเราจะพิจารณาถึงสถานะความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งระดบัการพฒันาท่ีไม่ห่างกนัมาก
ตลอดจนความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เวยีดนามมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัไทยในดา้น
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วฒันธรรมค่อนขา้งมาก  นอกจากนั้นชาวไทยเช้ือสายเวียดนามยงัสามารถเป็นพลงัสําคญัในการ
ผลกัดนัความร่วมมือดา้นน้ีดว้ยอีกทางหน่ึง โดยเวียดนามไดใ้ห้ความสนใจในการพฒันาหมู่บา้น
มิตรภาพไทย - เวียดนาม ท่ีบา้นนาจอก ตาํบลหนองญาติ อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม  ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพาํนกัในช่วงกอบกูเ้อกราช เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ซ่ึงรัฐบาลเวียดนามยงัไดส้นบัสนุนงบประมาณ 350,000 ดอลลาร์
สหรัฐในปี 2549 ในการสร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีจงัหวดันครพนม (หรือท่ีเรียกวา่ “ศูนย์
มิตรภาพนครพนม-ฮานอย”) ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของความสัมพนัธ์อันดีระหว่างไทย-
เวียดนาม โดยจงัหวดันครพนมไดท้าํพิธีเปิดศูนยมิ์ตรภาพนครพนม-ฮานอยอยา่งเป็นทางการเม่ือ
วนัท่ี 11 กนัยายน 2551 
  กลไกสําคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนและกระชับความสัมพนัธ์ภาคประชาชนระหว่างไทยและ 
เวียดนาม ไดแ้ก่ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ล่าสุดไทยได้
เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมร่วมกนัของสองสมาคมคร้ังท่ี 1 ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11-13 มีนาคม 2553 ท่ี
จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงสมาคมมิตรภาพทั้งสองไดก้าํหนดกิจกรรมและโครงการร่วมกนัสําหรับปี 2553 
ด้วยแล้ว เช่น การแลกเปล่ียนเยาวชนไทยกบัเยาวชนเวียดนาม การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในระดบัมธัยมและอุดมศึกษา  และการแลกเปล่ียนบุคลากรด้าน
การศึกษา  ซ่ึงระหว่างวนัท่ี 8-10 ตุลาคม 2553 คณะผูบ้ริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามได้
เดินทางเยือนกรุงฮานอยเพื่อเขา้ร่วมงานฉลองครบรอบ 1,000 ปีกรุงฮานอย และเม่ือวนัท่ี 5-7 
สิงหาคม 2554 ไดมี้การจดัการประชุมร่วมกนัของสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคม
มิตรภาพเวยีดนาม-ไทย คร้ังท่ี 2 ท่ี กรุงฮานอย พร้อมทั้งกิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบ 35 ปีการ
สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-เวยีดนาม อีกดว้ย  
  ในการเฉลิมฉลองความสัมพนัธ์ 35 ปี ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงถือเป็นปีแห่งการครบรอบ 35 ปี
การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม โดยในวนัท่ี  6 สิงหาคม 2554 กระทรวงการ
ต่างประเทศของไทย  ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดงักล่าวในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ณ 
กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ การจดังานสัมมนาเก่ียวกบัความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมและ
โอกาสการคา้และการลงทุนในเวียดนาม  การเปิดตวัหนังสือ จดังานนิทรรศการภาพวาดและ
ภาพถ่ายความสัมพนัธ์ไทย - เวียดนาม งานแสดงศิลปวฒันธรรม  และฝ่ายเวียดนามไดจ้ดักิจกรรม
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 35 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ท่ีประเทศไทย
อาทิเช่น การจดัการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามกบั
สมาคมมิตรภาพเวยีดนาม -ไทย เป็นตน้ 
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4.2  ความสัมพนัธ์ด้านพระพุทธศาสนาไทยและเวยีดนาม 
   ความสัมพนัธ์ดา้นพระพุทธศาสนาเป็นอีกความความสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึงระหว่างไทย
และเวยีดนาม  โดยเป็นลกัษณะรูปแบบของความสัมพนัธ์ภาคประชาชน  ซ่ึงประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ล้วนแล้วแต่ไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาทั้งจากอินเดียและจีน  รวมทั้งไทยและ
เวียดนามก็ลว้นแลว้แต่ไดรั้บอิทธิพลนั้น  ทาํให้อาณาบริเวณน้ีมีจุดร่วมทางวฒันธรรมหรือชุมชน
ทางวฒันธรรม  และได้อาศยัการติดต่อส่ือสารกันผ่านพรมแดนทางวฒันธรรมมาเป็นเวลาอนั
ยาวนาน  ก่อนท่ีชุมชนต่างๆ ในภูมิภาคน้ีจะตกเป็นเมืองข้ึนของต่างชาติในยคุการล่าอาณานิคม  
 ไทยและเวยีดนามก็เช่นเดียวกนั  โดยทั้งสองประเทศไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยเง่ือนไข
ทางวฒันธรรมก่อนท่ีจะมีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างกนัในปี พ.ศ. 2519   และ
ปรากฏวา่มีชาวเวียดนามไดอ้พยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูใ่นประเทศไทย ในรัชสมยัพระ
เจา้กรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2319 นบัวา่เป็นการเขา้มาอยา่งเป็นทางการ  อีกทั้งชาวเวียดนามกลุ่มน้ียงั
ได้รับพระราชทานท่ีดินย่านพาหุรัด  เพื่อให้เป็นท่ีตั้ งถ่ินฐาน  และภายหลังก็ได้มีผูอ้พยพชาว
เวยีดนามเขา้มาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เป็นระยะโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2365 ไดมี้ชาวเวียดนามอพยพเขา้มาอีก
และไดแ้ยกออกเป็นจาํนวน 2 กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ยกกนัตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ีกรุงเทพและจงัหวดักาญจนบุรี  
โดยชาวเวยีดนามทั้ง 2 กลุ่ม  มีทั้งท่ีนบัถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต ์ ชาวเวียดนามท่ีนบัถือพุทธ
ศาสนานั้น  เม่ือตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีใดก็จะปรากฏว่ามกัจะมีการสร้างวดัข้ึนในถ่ินท่ีตั้งถ่ินฐานนั้น  เพื่อ
ใชป้ระกอบกิจตามพิธีทางศาสนาท่ีตนนบัถือ   

โดยในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีมีการสร้างวดัพุทธข้ึน คือ พวกเวียดนามองเชียงชุน  ซ่ึงสร้าง
อยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่า สนามนํ้ าจืด (ตลาดม่ิงเมือง)  และได้มีการนิมนต์พระสงฆ์เวียดนามมา
ปกครองดูแล  เม่ือต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดพ้ระราชท่ีดินให้สร้าง
วดัแทนท่ีวดัเก่า และพระราชทานช่ือว่า “วดัมงคลสมาคม” พระสงฆ์เวียดนามท่ีอุปสมบทจาก
ประเทศเวียดนามท่ีเขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรก  มีพระสงฆเ์ถระชั้นผูใ้หญ่ท่ีสําคญัจาํนวน 2 รูป 
คือ พระครูคณาสมณาจารย ์(ฮึง) และพระครูคณานมัสมณาจารย ์(เหยี่ยวกร่าม)  ปรากฏว่ามีเฉพาะ
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ในระยะนั้นปรากฏวา่พระสงฆเ์วียดนามท่ีบวช
เรียนนั้นเป็นชาวเวยีดนามท่ีเกิดในไทยทั้งส้ิน (ผสุดี  จนัทวมิล,  2541 : 105-106)   

สาํหรับสาเหตุท่ีพระสงฆเ์วียดนามไดรั้บการยกยอ่งข้ึนในราชการนั้น  เม่ือพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 4 เม่ือคร้ังยงัคงทรงผนวชอยูพ่ระองคท์รงมีความสนพระทยัใคร่จะ
ทราบถึงประเพณีและการปฏิบติัของพระสงฆ์เวียดนาม (อนัมนิกาย) ว่ามีเป็นมาอย่างไร  จึงได้
นิมนตอ์งฮึง (พระครูคณาสมณาจารย)์ เจา้อาวาสวดัญวณตลาดนอ้ยไปสอบถาม  และองฮึงไดก้ราบ
ทูลจนเป็นท่ีพอพระราชหฤทยั จึงได้ทรงคุ้นเคยชอบพระราชอธัยาศยัมาแต่คร้ังนั้น  ต่อมาเม่ือ
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงเถลิงถวลัยราชสมบติัแลว้  พระองค์ไดท้รงให้ความ
อุปถมัภ์องฮึงในการปฏิสังขรณ์วดัญวณตลาดน้อย  และต่อมาไดท้รงยกยอ่งพระสงฆ์เวียดนามข้ึน
เป็นพระพิธีหลวงอีกแผนกหน่ึง  เพื่อเขา้เฝ้าถวายพระพรในงานพระราชพีธีฉลองพระชนมพรรษา
ประจาํทุกปีมาจนถึงรัชกาลปัจจุบนั  พระสงฆเ์วียดนามไดมี้โอกาสประกอบพิธีกงเต็ก เม่ืองานพระ
ศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เม่ือปี พ.ศ. 2404 ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า
เจา้อยู่หัว  เสด็จสวรรคต เม่ือปี พ.ศ. 2408  ก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้มีพิธีกงเต๊กในพระบรมราชวงัอีก
คร้ังหน่ึง การพิธีกงเต๊กจึงไดเ้ขา้ในระเบียบงานพระศพซ่ึงเป็นการใหญ่เป็นประเพณีสืบต่อมา  ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์ทรงช่วยเหลือในการบูรณะปฏิสังขรณ์วดัญวณตลาดน้อย  และทรง
พระราชทานนามวา่ “วดัอุภยัราชบาํรุง”  พร้อมทั้งทรงโปรดเกลา้ฯให้เจา้พนกังานจดัระเบียบสมณ
ศกัด์ิพระสงฆ์เวียดนามอนมันิกาย ( จาํนงค์  ทองประเสริฐ,  2550 :296-299)  พระสงฆ์เวียดนาม
อนมันิกายในไทยจึงไดจ้ดัระเบียบแบบแผนและพิธีต่างๆ ไดป้รับปรุงแกไ้ขระเบียบประเพณีและ
การปฏิบติัพระธรรมวนิยัใหค้ลอ้ยตามพระสงฆไ์ทยข้ึนหลายอยา่ง 

จากการสํารวจในปัจจุบนัมีวดัอนนันิกาย (วดัญวณ) ในประเทศไทยรวม 10 วดั โดยอยูใ่น
กรุงเทพ 7 วดั  โดยแบ่งเป็นเขตสัมพนัธวงศ ์ 5 วดั ไดแ้ก่ 1.วดักุศลสมาคร (วดัตรอกเต๊า)  2. วดั
โลกานุเคราะห์ 3.วดัอุภยัราชบาํรุง (วดัญวนตลาดนอ้ย)  4.วดัชยัภูมิการาม 5. วดัมงคลสมาคม (วดั
แปลงนาม)  ในเขตบางซ่ือ 1 วดั คือ วดัอนมันิกายาราม (วดัญวนบางโพ) และในเขตดุสิต 1 วดั คือ 
วดัสมณานมับริหาร (วดัญวนสะพานขาว)  ส่วนอีก 3 วดั ไดแ้ก่  1. วดัถาวรวราราม (วดัญวนเมือง
กาญ)  อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 2. วดัเขตร์นาบุญญาราม  อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  และ 3. 
วดัถาวรวรารามหาดใหญ่  อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  โดยทั้ง 10 วดัน้ีไดรั้บการรับรองจากรัฐบาล
ไทยอยา่งถูกตอ้ง   
 วดัอนมันิกายของชาวเวียดนามท่ีเกิดข้ึนในไทยนั้นเหล่าน้ีลว้นเป็นหลกัฐานท่ีสําคญัท่ีได้
แสดงถึงความสัมพนัธ์ในทางพุทธศาสนาระหวา่งไทยและเวยีดนามมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 และวดั
ต่างก็ไดรั้บการดูแลและอุปถมัภ์จากพระมหากษตัริยไ์ทยมาเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั  
โดยมีอิสระในการบริหารจดัการตวัเอง  โดยไม่ถูกกีดกนัจากทางการไทย  จึงทาํให้วดัอนมันิกาย
เหล่าน้ีไดด้าํเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  และสามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัไทยและ
เวียดนามไดด้ว้ยดีเสมอมา  และยงัสามารถส่งเสริมความร่วมมือในทางพุทธศาสนาในดา้นต่างๆ 
เก่ียวกบัความร่วมมือทางพุทธศาสนา  ดา้นการศึกษา  กิจกรรมทางพุทธศาสนา  และการเผยแผ ่ 
ของทั้งสองประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  4.2.1 ความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา 
การส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นพระพุทธศาสนานั้น  รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวยีดนามต่าง

ก็ได้ให้ความสําคญัในการกระชับความสัมพนัธ์ในด้านน้ี โดยผ่านกรอบความร่วมมือทางด้าน
วฒันธรรม  จากการท่ีไดบ้รรลุขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นวฒันธรรมในปี 2539  ทาํให้ไทย
และเวียดนามไดร่้วมมือดา้นศาสนาอยา่งเป็นทางการข้ึน เม่ือนายเลอ กวางวินห์ (Le Quang Vinh) 
รองประธานคณะกรรมการศาสนาเวียดนามและคณะรวม 7 คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการ
ศาสนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์โครงสร้างของสถาบนัทาง
ศาสนาและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมทางศาสนา ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์รทางศาสนา   

ในระหวา่งวนัท่ี 11 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549  นายถวิล สมคัรรัฐกิจ ผูอ้าํนวยการสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมดว้ย นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผูอ้าํนวยการสํานกัเลขาธิการมหาเถร
สมาคม พร้อมดว้ยคณะ ไดเ้ดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามตามคาํเชิญของคณะสงฆฝ่์ายเถรวาท
เวียดนาม   การเดินทางคร้ังน้ีผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะ ไดเ้ขา้พบ 
Mr. Dang Tai Tinh ผูอ้าํนวยการฝ่ายต่างประเทศ ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนาเวียดนาม 
ณ กรุงฮานอย โดยได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนาม (กฎ ระเบียบ ของกรมการศาสนาเวยีดนาม) 

ในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เม่ือนายเหงียน หู อวนห์  รองประธานคณะกรรมการจดั
งานวิสาขบูชานานาชาติ  พร้อมคณะผูแ้ทนของรัฐบาลเวียดนาม  และเจ้าหน้าท่ีสถานทูตแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประจาํประเทศไทย  ไดเ้ดินทางเขา้มากราบนมสัการ  สมเด็จพระ
พุฒาจารย ์ ประธานคณะผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช  ณ วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร  โดย
การเดินทางมาคร้ังน้ีก็เพื่อศึกษาหาแนวทางและวิธีการจดังานวนัวิสาขบูชานานาชาติ ซ่ึงในปี พ.ศ. 
2551 ประเทศเวยีดนามไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการวสิาขบูชานานาชาติ  มอบ
ให้ประเทศเวียดนามเป็นผูจ้ดังานน้ี  โดยขอไทยเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดังาน  เพราะไทยมี
ประสบการณ์ในการจดังานวนัวิสาขบูชานานาชาติ  มาถึง 3 ปี และประสบความสําเร็จโดยไดรั้บ
ความไวว้างใจจากชาวพุทธทัว่โลก  ดงันั้นรัฐบาลเวียดนามจึงขอคาํปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งจากรัฐบาลไทย  โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้จัดงานวนั วิสาขูชา
นานาชาติ  ซ่ึงไทยก็ไดใ้ห้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาถึงแนวทางการจดังาน  ทั้งน้ีรัฐบาลเวียดนามยงั
ถือโอกาสการมาเยือนในคร้ังน้ีเชิญผูแ้ทนรัฐบาล  ผูแ้ทนมหาเถรสมาคมของไทยและผูแ้ทนจาก
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  ไปร่วมงานดงักล่าวท่ีประเทศเวยีดนามดว้ย 
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  4.2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 

  ความสัมพนัธ์ดา้นการศึกษาพระพุทธศาสนาระหวา่งไทยกบัเวียดนาม  เร่ิมเม่ือเวียดนามได้
หันมาสนใจในพุทธศาสนาแบบเถรวาท  และต้องการท่ีจะเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเถรวาทใน
เวยีดนาม  จึงใหค้วามสนใจในการศึกษาพุทธศาสนาแบบเถรวาท  โดยมีพระเถระผูใ้หญ่ 3 รูป ของ
ฝ่ายเถรวาทเวยีดนาม  ไดแ้ก่ 1. พระHo Tong (Vansarakkhita) สมเด็จพระสังฆราชเถรวาทเวียดนาม 
ไดเ้ดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน 2. พระTinh Su (Sapakricco) 
ไดเ้ดินทางมาศึกษาอภิธรรมปิฎก ท่ีกรุงเทพมหานคร  3. พระHo Phap (Dhammarakito) ไดเ้ดินทาง
มาเรียนวปัิสสนากบัสมเด็จพุฒาจารย ์(อาจ อาสภเถระ)  ซ่ึงพระเถระทั้ง 3 รูป เม่ือคร้ังเดินทางกลบั
ประเทศเวยีดนามแลว้ก็ไดก้ลบัมาพฒันาพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเวียดนาม  หลงัจากนั้นก็ส่ง
พระภิกษุเขา้มาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (สัมภาษณ์พระ Giac Tri,  
2554 ) 

โดยส่งเสริมดา้นการศึกษาพุทธศาสนาข้ึนและไดส่้งพระภิกษุไปศึกษายงัต่างประเทศท่ีนบั
ถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท  เม่ือในปี 2503 – 2513 ไดท้าํการส่งพระภิกษุไปศึกษาพุทธศาสนาใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย  พม่า  อินเดีย และศรีลงักา ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นได้ส่ง
พระภิกษุไปศึกษายงัประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ พระKim Trieu, พระDung Chi, พระPhap Nhan, พระ 
Tam Luc  พระภิกษุท่ีส่งมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไดแ้ก่ พระKim Quang, พระGiac 
Minh, พระTinh Giac, พระHo Phap, พระTinh Duc, พระChon Tri, พระThien Dung  และพระTri 
Minh  พระภิกษุท่ีส่งไปศึกษาพระพุทธศาสนาในพม่า ไดแ้ก่  พระHo Nhan และ แม่ชีDieu Dang  
พระภิกษุท่ีส่งไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีศรีลงักา ไดแ้ก่ พระBuu Hien และ พระHo Pham   

ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเวียดนามนั้นไดใ้ห้ความสนใจในพุทธศาสนาเถรวาท  และไดส่้งพระภิกษุ

เขา้มาศึกษาพุทธศาสนาในไทยมากกวา่ประเทศอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกนั  จึงเห็นไดว้า่ดา้นการศึกษา

พุทธศาสนาระหว่างไทยและเวียดนามนั้นมีท่ีมาและความเป็นไปในอดีต  ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากใน

ปัจจุบนัน้ีท่ีทั้งเวยีดนามและไทยเองก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

ระหวา่งกนัมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  

ในปี พ.ศ. 2538 พระเหงียนวนัทนั  ธมฺมรกฺขิโต วดัเชตวนั (Ky Vien)ในนครโฮจิมินห์  ซ่ึง
เป็นพระภิกษุชาวเวียดนามไดเ้ดินทางเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนา  โดยพาํนักอยู่ท่ี  วดัจากแดง  
อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ในเวียดนามให้เจริญรุ่งเรือง  จึงไดด้าํเนินการจดัส่งพระภิกษุสามเณรชาวเวียดนามเขา้มาศึกษาใน
ประเทศไทย ในระยะแรกๆนั้น ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลเวียดนามในการออกหนงัสือเดิน
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ทางเขา้ประเทศไทยได้  และเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้พระภิกษุชาว
เวยีดนามเดินทางเขา้มาศึกษาในประเทศไทยได ้ โดยรัฐบาลเวียดนามไดอ้อกหนงัสือเดินทางให้เขา้
มาศึกษาในประเทศไทย 

ส่วนในปัจจุบันน้ีได้มีพระภิกษุชาวเวียดนามได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยมากข้ึนโดยกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆท์ั้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จาํนวนประมาณ 40 -50 รูป โดยทางคณะ
สงฆเ์ถรวาทเวียดนามไดถ้วายทุนอุดหนุนการศึกษาให้กบัพระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเขา้มาศึกษาใน
ไทย  และไดอ้าศยัการสนบัสนุนจากบรรดาศรัทธาญาติโยมท่ีให้การอุปถมัภใ์นการเขา้มาศึกษาท่ี
ไทยอีกส่วนหน่ึง 

ในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นไดถ้วายทุนอุดหนุนการศึกษาแก่พระภิกษุชาวเวียดนามโดยมี
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไดถ้วายทุนอุดหนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแก่พระภิกษุชาว
เวียดนามท่ีเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  จาํนวน 7 รูป  (ธรรม-บาลี) จาํนวน 5 
ทุนๆ ละ 20,000 บาท และศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จาํนวน 2 ทุนๆ ละ 
22,000 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการพยายามกระชบัความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ (สัมภาษณ์นาย
นพรัตน์  เบญจวฒันานนัท,์ 2555)  

นอกจากน้ียงัมีการดาํเนินการส่งเสริมความสัมพนัธ์ในระดบัสถาบนัการศึกษาของไทยและ
เวียดนาม  โดยมีมหาวิทยาลยัสงฆ์ของไทยสองแห่ง คือ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   โดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาเวียดนาม (Vietnam Buddhist University) และสถาบนัการศึกษาอ่ืนในเวียดนาม 
ในความร่วมมือทางวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาต่อกนัดว้ยดีในปัจจุบนั  

โดยในพ.ศ. 2549 มีการประชุมทางวิชาการพระพุทธศาสนา การสัมมนา  และการลงนาม
ความร่วมมือทางวชิาการ ตามลาํดบัดงัน้ี ในวนัท่ี 15-16 กรกฎาคม  ผูแ้ทนจากมหาวิทยาลยัสงฆท์ั้ง
สองแห่งของไทย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา นครโฮจิมินห์ โดยทางมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาเวียดนามเป็นเจา้ภาพจดังาน
โดยมีหวัขอ้ของการสัมมนา คือ พระพุทธศาสนาในศกัราชใหม่ : โอกาสและอุปสรรค (Buddhism 
in the New Era: Chances and Challenges) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการจดังาน คือเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากพระสงฆแ์ละผูแ้ทนองคก์รชาวพุทธในเวียดนาม โดยอาศยัขอ้เสนอแนะของนกัวิชาการ
และผู ้แทนชาวพุทธจากต่างประเทศประกอบ  เพื่อนําไปพัฒนาพระสงฆ์และองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในเวียดนามจนถึงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ  ทั้ งน้ีผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนามและผู ้แทนองค์กรชาวพุทธในเวียดนามกําลังจัดทํา
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แผนพฒันาอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลยัจากท่ีเดิมไปสถานท่ีแห่งใหม่ และขอศึกษาพฒันาการ
ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  เพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยั
พระพุทธศาสนาในเวียดนาม  ซ่ึงมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาเวียดนามมีนกัศึกษาท่ีเป็นภิกษุและ
ภิกษุณีปัจจุบนัประมาณ 700 รูป และยงัไดห้ารือเร่ืองความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  เพื่อการพฒันาการศึกษาของพระสงฆเ์ถรวาทในเวยีดนามต่อไป 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัได ้
เดินทางไปยงัมหาวทิยาลยัพระพุทธศาสนาเวยีดนาม เพื่อร่วมสัมมนาทางวชิา เร่ือง พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคมในศตวรรษท่ี 21(Ingaged Buddhism in 21st Century) โดยผูบ้ริหารจากมหาวิทยาลยัทั้ง
สองไดเ้สนอบทความทางวชิาการท่ีน่าสนใจอีกหลายเร่ืองซ่ึงการสัมมนาคร้ังน้ี ซ่ึงไดรั้บความสนใจ
จากพระสงฆแ์ละภิกษุณีของเวียดนาม เขา้ร่วมสัมมนากวา่ 500 รูป  ทั้งน้ีในการสัมมนาไดมี้การลง
นามขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั (MOU) ทั้งสองแห่ง โดยพระธรรมโกศาจารย ์
อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงไดล้งนามใน
ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาเวียดนาม ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัของคณะ
สงฆใ์นนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  เพื่อการแลกเปล่ียน  ร่วมมือและช่วยเหลือการพฒันาทาง
วชิาการและกิจกรรมดา้นพระพุทธศาสนา (ภาคผนวก) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางดา้นการศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษาสงฆข์องทั้งสองประเทศ  
ยงัได้มีการส่งเสริมกันอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นการเยือนระหว่างกันเพื่อศึกษาดูงานด้าน
พระพุทธศาสนาเพื่อทาํความรู้จกักนัให้มากยิ่งข้ึน โดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
ได้ส่งเสริมให้วิทยาเขตและวิทยาลยัสงฆ์ในสังกดัเช่ือมความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบา้น  โดยอาศยัความใกลท้างดา้นวฒันธรรมเป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์  
โดยวนัท่ี 23-27 สิงหาคม 2553 ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบา้น มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  โดยพระมหาวรรณชยั ชยวณฺโณ ผูอ้าํนวยการศูนย ์ ได้
นาํคณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีศึกษาดูงานดา้นพระพุทธศาสนา ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ
สถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์ในประเทศเวียดนามเช่น เมืองเว ้(Hue) เมืองดานงั (Danang) และ
เมืองฮอยอนั (Hoian ancient town) พร้อมกนัน้ี วิทยาลยัสงฆน์ครพนมไดต้กลงทาํความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กบัวดัเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) และมหาวิทยาลยัดีตนั (Duytan University) ซ่ึง
เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนามกลาง มีนกัศึกษาทั้งหมด 35,000 คน เปิดสอนตั้งแต่
ระดบัปริญญาตรี – เอก ใน 14 สาขาวิชา ซ่ึงสถาบนัการศึกษาทั้งสองแห่งน้ีมีความยินดีท่ีจะร่วมมือ
ทางวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาและวชิาการดา้นอ่ืนๆกบัวทิยาลยัสงฆน์ครพนม   
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เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน-1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  โดยการนาํของรองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ 

พร้อมคณะไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีตอนใตข้องประเทศเวียดนามอนัไดแ้ก่ จงัหวดัตราวิน (Tra Vinh) 

และจงัหวดัเก่ินเทอ (Can Tho) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีประชากรเป็นชาวเขมรอยูร่่วมหลายแสนคน ซ่ึง

พูดไดท้ั้งภาษาเขมรและภาษาเวียดนาม คณะผูศึ้กษาดูงานไดรั้บการตอ้นจากผูแ้ทนรัฐบาลประเทศ

เวียดนามในจงัหวดัตราวินและเก่ินเทออย่างดียิ่ง ทั้งน้ีไดมี้การมอบพระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาฯ 

ให้กบัสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัตราวินประเทศเวียดนาม  และรับมอบพระไตรปิฎกฉบบั

ประเทศเวยีดนามใหก้บั มหาจุฬาฯ วทิยาเขตสุรินทร์อีกดว้ย คณะผูศึ้กษาดูงานไดไ้ปพบปะผูบ้ริหาร

เจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัสงฆเ์ก่ินเทอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นศาสนา  การศึกษาศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ยงัไดพ้ยายามพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีกบัชุมชนชาวพุทธทั้งหลาย  และกบัองคก์รพุทธนานาชาติทัว่โลก ทั้งน้ียงัอาํนวยการศึกษาให้แก่

พระสงฆ์จากบงัคลาเทศ  กัมพูชา ลาว  พม่า  เนปาล ศรีลังกา และเวียดนามซ่ึงได้เข้ามาศึกษา

วชิาการทางพระพุทธศาสนาอยูใ่นปัจจุบนั  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิให้ผูน้าํชาวพุทธผูมี้เกียรติคุณดีเด่นจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงทางมหาจุฬาฯ ได้

พิจารณาคัดเลือกแล้วว่าเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมและสร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์และสังคม

โดยรวมโดยในปีการศึกษา 2553 ทางมหาจุฬาฯ ไดถ้วายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(พธ.ด.)  ให้พระสงฆเ์ถระเวียดนาม จาํนวน 2 รูป ไดแ้ก่  1.Most Venerable Thich Giac Toan รอง

ประธานสงฆเ์วียดนาม  และ 2.Most Venerable Prof.Le Manh That รองอธิการบดีมหา วิทยาลยั

พระพุทธศาสนาเวียดนาม  และในปีการศึกษา 2554 ได้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (พธ.ด.)  ให้พระสงฆเ์ถระเวียดนาม จาํนวน 1 รูป คือ Most Venerable Tich Thien Tam 

เจา้อาวาสวดัโฝมินห์ รองประธานสงฆฝ่์ายเถรวาทเวยีดนาม   

การสนบัสนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมภายในเวียดนาม สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์

เจา้อาวาสวดัปากนํ้า  กรุงเทพมหานคร  ไดใ้หก้ารสนบัสนุนกิจการโรงเรียนพระปริยติัธรรม โดยได้

สนบัสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โดยใชช่ื้อวา่ “โรงเรียนพระปริยติัธรรม  มูลนิธิหลวงพ่อวดั

ปากนํ้ า”  ณ วดัเหวี่ยนคง (Huyen Khong) จงัหวดัเถ่ือเทียนเว ้ โดยจะใช้เป็นท่ีศึกษาธรรมของ

พระภิกษุสามเณร ซ่ึงในปัจจุบนัภายในวดัแห่งน้ีมีพระภิกษุและสามเณรศึกษาธรรมประมาณ 50 รูป 
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และนอกจากทางวดัยงัไดใ้ช้อาคารเรียนหลงัน้ีเป็นท่ีเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน  ให้แก่พระภิกษุ 

สามเณร และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  

 

  4.2.3 ความร่วมมือด้านกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนามผ่านทางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ทางการ  โดยการริเร่ิมของนายสมปอง  สงวนบรรพ ์ กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย  ประจาํนครโฮจิ
มินห์ในขณะนั้น  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากบัพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามในการ
ทอดกฐินสามคัคีของชาวเวยีดนาม  โดยในปี 2545  ยงัรับเป็นเจา้ภาพในการทอดกฐินในวดัเถรวาท
เวยีดนาม นครโฮจิมินห์  ไดแ้ก่ วดัโฝมินห์ 1 คร้ัง และยงัไดข้ยายความสัมพนัธ์ทางพระพุทธศาสนา
ออกไป  โดยการขอพระราชทานพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายท่ีวดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  
อีก 3 คร้ัง และในปีต่อมายงัได้เชิญพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยงัวดัเถรวาทต่างๆ ตาม
ต่างจงัหวดัทางภาคใตข้องประเทศ  อีกทั้งไดข้ยายออกสู่วดัเถรวาทในภาคกลางของประเทศดว้ย  
  โดยกิจกรรมดา้นพุทธศาสนามีหน่วยงานท่ีรับดูแล ไดแ้ก่ สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุง
ฮานอย  และสถานกงสุลใหญ่ท่ีนครโฮจิมินห์  ซ่ึงไดด้าํเนินการเชิญพระกฐินพระราชทานไปทอด
ถวายท่ีเวียดนามเป็นประจาํทุกปี  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  โดยใช้มิติดา้น
พระพุทธศาสนาเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศ  และยงัเป็นการช่วยทาํนุบาํรุง
พระพุทธศาสนาเถรวาทในเวยีดนามอีกดว้ย  โดยสามารถแบ่งออกเป็น วนัเวลาและสถานท่ีไดด้งัน้ี 

ตาราง 4.1  กจิกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ปี ช่ือวดั ประธาน วนัที่ 

2547 วดัโฝมินห์    

นครโฮจิมินห์ 

ท่านผูห้ญิงวิริยา  ชวกลุ                         

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศ 

14  พฤศจิกายน  2547 

2549 วดัโฝมินห์    

นครโฮจิมินห์ 

นายเฉลิมพล  เอกอุรุ   

อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 

 4 พฤศจิกายน 2549 

2550 วดัโฝมินห์    

นครโฮจิมินห์ 

นายเฉลิมพล  เอกอุรุ   

อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 

11 พฤศจิกายน  2550 

2551 วดัเฟ้ือก เชิน  

จงัหวดัด่องไน 

นายเฉลิมพล  เอกอุรุ   

อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 

9  พฤศจิกายน  2551 
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ตาราง 4.1  (ต่อ) 

2552 วดัโห่ ฟ๊าบ   

จงัหวดับาเรีย- หวงุเต่า 

นายสุรพงษ ์ ชยันาม 

อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 

8  พฤศจิกายน  2552 

2553 วดัตาม  บ่าว  นครดานงั นายแผน วรรณเมธี  

เลขาธิการสภากาชาดไทย 

14 พฤศจิกายน  2553 

2554 วดัเหวี่ยนคง เถ่ือเทียนเว ้ นายแผน วรรณเมธี  

เลขาธิการสภากาชาดไทย 

16 ตุลาคม 2554 

 

นอกจากกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีรัฐบาลไทยไดด้าํเนินการต่อเวียดนามเองแลว้  รัฐบาล
ไทยโดยตวัแทนของรัฐบาลมีสถานกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ประจาํนครโฮจิมินห์ ยงัทาํหนา้ท่ี
เป็นผูป้ระสานงานในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในเวยีดนามอีกดว้ย 

ในวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2549 พระธรรมโกศาจารย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั  พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์เจา้หนา้ท่ีและผูอุ้ปถมัภม์หาวิทยาลยั  ร่วมกบั
กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทยประจาํนครโฮจิมินห์ โดยมีนายสมปอง สงวนบรรพ ์กงสุลใหญ่แห่ง
ประเทศไทย ประจาํนครโฮจิมินห์   ได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปพระประธานปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตัก 60 น้ิว แด่ประธานสงฆ์เถรวาทเวียดนาม ณ วดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์ ซ่ึง
พระพุทธรูปดงักล่าวไดป้ระกอบพิธีเททองหล่อเม่ือเดือนมกราคม 2549  เป็นความร่วมมือระหวา่ง
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  และกงสุลใหญ่ประจาํนครโฮจิมินห์  ทั้งน้ีเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ซ่ึงมีพระเถระทั้ง
ฝ่ายเถรวาทและมหายานในเวียดนาม  และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีดงักล่าว โดยมี
ประธานสงฆเ์ถรวาทเวียดนาม รองประธานสงฆเ์วียดนาม และผูแ้ทนคณะสงฆ์ พร้อมดว้ยผูแ้ทน
พุทธสมาคมถวายการรับรอง  ภายในงานพระสงฆไ์ทยและพระสงฆเ์วียดนาม  ยงัไดเ้จริญพระพุทธ
มนต์ อธิษฐานจิตและแผ่เมตตาร่วมกนั  และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพร้อมด้วยเจา้ภาพ ได้ถวาย
พระพุทธรูปขนาด 9 น้ิว แด่วดัในเวียดนาม ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จาํนวน 40 วดั และมอบให้
บุคคลสําคญัในคณะสงฆแ์ละองคก์รชาวพุทธเวียดนามจาํนวน 110 องค ์ในการสร้างพระพุทธรูป
คร้ังน้ี ดาํเนินการโดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ร่วมกบัสถานกงสุลใหญ่แห่ง
ประเทศไทย ประจาํนครโฮจิมินห์  ชาวพุทธในนครโฮจิมินห์  พระครูขนัติธรรมวฒัน์และชาวพุทธ
ในสิงคโปร์ นายศกัด์ิชยั-สุดาวรรณ เตชะไกรศรี พร้อมครอบครัว และศรัทธาสาธุชนจากประเทศ
ไทยร่วมเป็นเจา้ภาพในคร้ังน้ี 
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  4.2.4 ความร่วมมือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  คณะสงฆ์ไทยได้ให้
ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นปัจจยั
สําคญัในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศเจา้บา้น  โดยในอดีตแรกเร่ิมโครงการคณะ
สงฆ์ไทยให้ความสําคญักบัการส่งเสริมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศยุโรปและ
อเมริกาเป็นหลกั  แต่ในปัจจุบนัได้เร่ิมหันมาให้ความสนใจกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยกลุ่มประเทศเหล่าน้ีมีการนบัถือพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้  ดงันั้นทางรัฐบาล
ไทยจึงไดมี้โครงการพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในกลุ่มประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา
เหมือนกนั  ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศผูใ้หก้บัประเทศผูรั้บให้ดียิ่งข้ึน  โดยการ
อาศยัจุดร่วมกนัทางพระพุทธศาสนาเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์  
 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างไทยกบัเวียดนามนั้น  เกิดข้ึนจากการท่ีคณะสงฆ์
เวียดนามตอ้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ  ผนวกกบัการท่ีรัฐบาลเวียดนามได้ให้
เสรีภาพในการนบัถือและจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากข้ึน  การเปิดโอกาสในการเผยแผ่
พุทธศาสนาของเวียดนามทาํให้เกิดสํานกัสงฆไ์ทยข้ึนในเวียดนาม  โดยทางคณะสงฆไ์ทยไดส้ร้าง
สาํนกัสงฆข้ึ์นในเวยีดนาม คือสาํนกัสงฆไ์ทยพุทธเกษร อาํเภอต๋ึงถัน่ จงัหวดับาเรีย หวงุเต่า ประเทศ
เวียดนาม ซ่ึงสํานกัสงฆไ์ทยแห่งน้ีถือเป็นสํานกัสงฆแ์ห่งแรกของไทย ท่ีสร้างในเวียดนาม  โดยมี
พระธาตรี ชยวฑฺโฒ เป็นผูริ้เร่ิมในการสร้างสํานกัสงฆไ์ทยข้ึนท่ีเวียดนาม  เม่ือคร้ังไดเ้ดินทางไป
ประเทศเวียดนามร่วมกบัพระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเขา้มาศึกษาต่อในประเทศไทย  โดยก่อนหน้าน้ี
สาํนกัสงฆแ์ห่งน้ีเดิมเป็นวดัฝ่ายมหายานมาก่อนแต่ถูกทิ้งร้างเอาไว ้ พระธาตรี ชยวฑฺโฒ พร้อมดว้ย
พระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเดินทางไปดว้ยกนั  จึงได้ชกัชวนกนัฟ้ืนฟูวดัแห่งน้ีข้ึนมาใหม่  โดยการ
ชกัชวนพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยและประเทศเวียดนามร่วมฟ้ืนฟูบูรณะวดัแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ 
โดยไดรั้บบริจาคจากศรัทธาญาติโยมทั้งสองประเทศ  พร้อมขอซ้ือท่ีดินและขออนุญาตทางรัฐบาล
เวียดนามในการสร้างเป็นสํานกัสงฆ์  โดยมีสถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์เป็นผูป้ระสานงานกบั
ทางรัฐบาลทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลางเวยีดนาม (สัมภาษณ์พระธาตรี  ชยวฑฺโฒ,  2554)   
 โดยทางมหาเถรสมาคมไดมี้มติการประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี 16/2554 วนัจนัทร์ ท่ี 20
มิถุนายน 2554 ไดอ้นุมติัให้พระธาตรี ชยวฑฺโฒ  วดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
และ พระณัฐชยั ฐานากโร วดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบติัศาสนกิจเป็น
พระธรรมทูต ณ สาํนกัสงฆไ์ทยพุทธเกษร จงัหวดับาเรีย - หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม  นอกจากน้ียงั
อนุมติัให้  พระมหาปรีชา  ฐิตธมฺโม  วดัธาตุทอง  อาํเภอบ่อทอง  จงัหวดัชลบุรี ไปปฏิบติัศาสนกิจ
เป็นพระธรรมทูต ณ วดัเงวยีนถุ๋ย นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม 
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 ต่อมาทางมหาเถรสมาคมไดมี้มติการประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี 17 / 2554 ในวนัพุธท่ี 
29 มิถุนายน 2554 ใหพ้ระครูสิริปัญญาภิรักษ ์ วดัฝ่ังหม่ิน อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  และ
พระครูสมุห์นวตัถกรณ์ อริยเมธี วดัดงหนองเป็ด อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ไปปฏิบติั
ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สํานักสงฆ์ไทยพุทธเกษร อาํเภอต๋ึงถั่น จงัหวดับาเรีย - หวุงเต่า 
ประเทศเวยีดนาม (สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  2554 ) 

 
 4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวยีดนาม 

  การดาํเนินการดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมต่อเวียดนามนั้น  ประเทศไทยไดด้าํเนินการดา้น
การทูตเชิงวฒันธรรมมาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน  กิจกรรมท่ีดาํเนินการมาจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนไทย  มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ  วิธีการและกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนัไป  และใชง้บประมาณไปไม่น้อย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เวียดนาม
ตั้งแต่ปี 2535  การแลกเปล่ียนทางดา้นศิลปวฒันธรรม  ดนตรี  ภาษา  และพุทธศาสนา ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานก็จะดาํเนินกิจกรรมดา้นทูตเชิงวฒันธรรมต่อเวียดนามตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการและ
ตามความถนดัของแต่ละหน่วยงาน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย
และเวียดนาม ทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรมต่อไปโดยสามารถจาํแนก
ออกเป็นหน่วยงานต่างท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 4.2  หน่วยงานทีรั่บผิดชอบงานด้านการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวยีดนาม 

หน่วยงาน กจิกรรม ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
กระทรวงวฒันธรรม จดัการแสดงนาฏศิลป์  

ดนตรีไปแสดงใน
ต่างประเทศในโอกาส
สาํคญัๆ หรือตามท่ีไดรั้บ
การร้องขอ 

เผยแผศิ่ลปวฒันธรรมของไทย  

กรมเอเชียตะวนัออก 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

กาํกบัดูแลนโยบายต่อ
เวียดนามในภาพรวม 

 เนน้กระชบัความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือท่ีดีและความยัง่ยืน 

 

กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

พิจารณาโครงการดา้น
วฒันธรรมท่ีจะดาํเนินการ
ในต่างประเทศ 

เนน้การประชาสมัพนัธ์ประเทศ
ไทย  และสร้างความคุน้เคยใน
ระดบัประชาชน 
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ตาราง 4.2  (ต่อ) 

สกญ. ณ นครโฮจิ
มินห์ 

-จดักิจกรรมดา้น
วฒันธรรม 
-จดักิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
-ประชาสมัพนัธ์ประเทศ
ไทยดา้นสินคา้ การ
ท่องเท่ียว และวฒันธรรม 
-จดักิจกรรมการกศุล 
-โครงการสอนภาษาไทย 

เพ่ือใหป้ระชาชนชาวเวียดนามมี
ความเขา้ใจรับทราบในประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมไทย สร้างความ
ผกูพนัและความเขา้ใจระหวา่ง
กนัทั้งในระดบัรัฐและระดบั
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย สาขานครโฮจิ
มินห์ 

-สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
แบรนด“์ประเทศไทย”  
-ขยายตลาดคุณภาพและ
ปกป้องฐานตลาด
นกัท่องเท่ียว 
 -เพ่ิมศกัยภาพขีด
ความสามารถการแข่งขนั 

เพ่ือใหช้าวเวียดนามรู้จกัประเทศ
ไทยมากข้ึน และไปเท่ียวใน
ประเทศไทยมากข้ึน 

 

สาํนกังานส่งเสริม
การคา้ในต่างประเทศ 
ณ นครโฮจิมินห์ 

-เนน้การส่งเสริมการคา้
และการจดังานแสดง 

สร้างความนิยมสินคา้ไทยในหมู่
ชาวเวียดนาม 

 

สมาคมนกัธุรกิจไทย
ในเวียดนาม 

-จดักิจกรรมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของคนไทย
และสินคา้ไทย 
-จดักิจกรรมตอบแทน
สงัคมโดยกลุ่มคนไทย 

เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
นกัธุรกิจไทย อนัจะนาํไปสู่การ
ซ้ือสินคา้และบริการของคนไทย 

 

บริษทัเอกชนไทยท่ี
ลงทุนในเวียดนาม 

-การใหทุ้นการศึกษาและ
ส่งเสริมการฝึกอบรม 
-กิจกรรมสาธารณะกศุล 

เนน้สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อบริษทั
ไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อการยอมรับ
และความนิยมในตวัสินคา้ 

 
 
 

สมาคมมิตรภาพไทย-
เวียดนาม 

เนน้กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือ
ระหวา่งประชาชน 

เนน้การเพ่ิมพนูความสัมพนัธ์
ภาคสงัคมและประชาชนไทย
และเวียดนาม 

 

 


