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บทที ่5 
ผลการศึกษา 

 

 ในบทท่ี 4 ท่ีผา่นมาเป็นการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพรวมของความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนาม

ในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  ทั้ งน้ีในบทน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์

ทางการทูตเชิงวฒันธรรมระหวา่งไทยและเวยีดนาม  โดยมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเคร่ืองมือในการ

ด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ  โดยจะไดว้ิเคราะห์จากการลงพื้นท่ีศึกษา  การเก็บขอ้มูล

เชิงเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้มในดา้นการทูตเชิง

วฒันธรรมระหวา่งไทยและเวยีดนาม 

   ในปัจจุบนัเราจะได้เห็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้านพระพุทธศาสนามากข้ึน  

โดยผา่นความร่วมมือระหวา่งกนัในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กนัเป็นอยา่งมาก  ไม่วา่จะเป็นความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งจากหน่วยงานของ

รัฐบาล   คณะสงฆ ์หรือแมแ้ต่ภาคประชาชนของทั้งสองประเทศไดมี้ความใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง

ความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ มีประโยชน์ท่ีเก้ือกูลกนัอยา่งมากในความสัมพนัธ์ทุกระดบัของทั้ง

สองประเทศ  โดยสามารถวเิคราะห์ความสัมพนัธ์จากภาครวมทั้งหมดและวิเคราะห์จากการลงพื้นท่ี

เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลต่างๆทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนาม  

ประกอบดว้ย  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์,  กรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม, ส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,   ส านักงานจังหวัดนครพนม,  นักวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พระธรรมทูตไทยในเวียดนาม  พระสงฆ์เถรวาทเวียดนาม,  พระสงฆ์

เวียดนามท่ีศึกษาในไทย, พุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม   ทั้งหมดจ านวน 17 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าผล

ของการสัมภาษณ์มาวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ได้แก่  1.การศึกษารูปแบบ

ความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม และ2.การศึกษาพุทธศาสนา

เถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม พร้อมการ

วเิคราะห์ขอ้มูลและประเมินขอ้มูลจากค าถามในประเด็นการสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 
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จากการท่ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีท าการสัมภาษณ์บุคคลจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวยีดนาม  โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  ซ่ึงผลของการสัมภาษณ์และการประเมินโดยผูว้จิยัดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ฝ่ายไทย  ประกอบดว้ย 1. นายสมชาย  เภาเจริญ  กงสุลใหญ่ 
นครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 2.นายภควตั  ตนัสกุล รองกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์  3.นายปรีชา 
กนัธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม 4.นายนพรัตน์  เบญจวฒันานนัท ์ ผูอ้  านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  5. นายนภดล  ไพฑูรย ์ หัวหน้าส านักงานจงัหวดันครพนม     
6.ดร.ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา  นกัวิชาการสถาบนัเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 7. พระธาตรี 
ชยวฑฺโฒ พระธรรมทูตไทยประจ าเวียดนาม  กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูก้  าหนดนโยบายและน านโยบายการ
ทูตเชิงวฒันธรรมไปด าเนินการ 

   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ฝ่ายเวียดนาม ไดแ้ก่ 1. พระ Thien Tam  เจา้อาวาสวดัโฝมินห์  
นครโฮจิมินห์  2.พระ Giac Tri เจา้อาวาสวดัโห่ฟ๊าบ  จงัหวดับาเรีย-หวุงเต่า 3.พระ Ho Phap  รอง
เจา้อาวาสวดับู๋ลอง นครโฮจิมินห์  4.พระจนัดา ทาจ วดัสวนดอก จ.ชียงใหม่ 5.พระงกมิน ทาจ            
วดัสวนดอก จ.เชียงใหม่ 6.พระ Minh Toa วดัร ่ าเปิง  จ.เชียงใหม่ 7.พระ Le Cong Tien  วดัสวนดอก 
จ.เชียงใหม่ 8. Mr.Nguyen Trong Thai  พุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม 9. Mr. Huynh Van Dung  
พุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนาม 10. Mr. Nguyen Duy Chinh พุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนาม  กลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มผูไ้ดรั้บนโยบายและใหก้ารสนบัสนุนนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทย  
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์บุคคลหลายฝ่ายจากทั้ง
สองประเทศ  โดยการก าหนดประเด็นค าถามใน 3 ประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี  

1.ภายใตก้ารด าเนินนโยบายดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมระหวา่งไทยและเวียดนามในปัจจุบนั 
ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในดา้นพระพุทธศาสนารูปแบบใดบา้งในปัจจุบนั ในประเด็นค าถาม
น้ีตอบค าถามตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  

2. ปัจจยัด้านพระพุทธศาสนาเถรวาทมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและ
เวยีดนามอยา่งไรบา้งในปัจจุบนั ในประเด็นค าถามน้ีตอบค าถามตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

3.ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาของไทยต่อเวียดนาม  และ
แนวโนม้ความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศในอนาคต   
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ประเด็นค าถามที่ 1 ภายใต้การด าเนินนโยบายด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
เวยีดนาม ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านพระพุทธศาสนารูปแบบใดบ้างในปัจจุบัน  

  ในประเด็นค าถามท่ี1 ผูว้ิจยัไดแ้ยกวิเคราะห์ประเด็นค าถามออกเป็น 2 ประเด็นย่อย  คือ 
1.1 ประเด็นในส่วนของการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนาม  และ 1.2  
ประเด็นรูปแบบความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศในปัจจุบนั  ซ่ึงในประเด็น
ค าถามยอ่ยน้ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ประเด็นในการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนาม  ในดา้นการ
ด าเนินนโยบายดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมระหวา่งไทยและเวยีดนาม  ถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
ต่อการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในทุกๆดา้น   ซ่ึงในโลกยุคปัจจุบนัการด าเนินงานการทูต
เชิงวฒันธรรมทวีความส าคญัมากข้ึน  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการกระชับความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศในระดบัรัฐบาลและระดบัประชาชนต่อประชาชน  ท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐาน
ระหวา่งประเทศ  โดยกล่าวไดว้า่เคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินงานการทูตเชิงวฒันธรรมดงักล่าวคือ 
การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและพุทธศาสนา  ซ่ึงการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบั
ต่างประเทศน้ีก็เป็นมาตรการหน่ึงท่ีสอดคล้องกับการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมท่ี
นอกจากจะสร้างความตระหนกัรู้ในพระพุทธศาสนาแลว้  ยงัสามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันและศาสนาอ่ืนด้วยได้อีกด้วย ซ่ึงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ในระดบัพื้นฐานน้ีจะน าไปสู่ผลในระยะยาวคือช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ  อยา่งเป็นรูปธรรมทั้งดา้นการคา้ การลงทุน การเมือง หรือการท่องเท่ียวต่อไป 
การด าเนินงานการทูตวฒันธรรมผา่นการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนากบัต่างประเทศ
น้ี   ถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงแนวทางหลกัในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศของกระทรวง
การต่างประเทศมาโดยตลอด  ซ่ึงด าเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการต่างประเทศของรัฐบาล
ชุดปัจจุบนัท่ีรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ขอ้7.1 เร่งส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อน
บา้น โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีและความใกลชิ้ดระหวา่งกนัอนัจะน าไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ภายใตก้รอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อกนั  

นอกจากน้ีนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศ
ท่ีเป็นมิตรกับประเทศไทย  โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  ซ่ึงเน้นการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีครอบคลุมไปในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมวฒันธรรม  
กระทรวงการต่างประเทศของไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการทูตเชิงวฒันธรรมมาโดยตลอด  เพราะ
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ถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมท่ีมีอยู่ให้หลากหลายในเร่ืองต่างๆ แทบทุกมิติ  การด าเนินการ
สอดแทรกเขา้ไปโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีวฒันธรรมใกลเ้คียงกนั  การใชว้ฒันธรรมส่งเสริม
หรือการกระชับความสัมพนัธ์ให้ดีข้ึนก็ค่อนขา้งเป็นประโยชน์มากท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัน้ี   
ดา้นนายสมชาย  เภาเจริญ  และนายภควตั  ตนัสกุล ทั้ง 2 ท่านไดก้ล่าวถึงการด าเนินนโยบายการทูต
เชิงว ัฒนธรรมของไทยต่อเวียดนามว่า  ในการด าเนินงานด้านการทูตเชิงว ัฒนธรรมด้าน
พระพุทธศาสนาของไทยต่อเวียดนามนั้นมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัคือ สถานกงสุลใหญ่  นคร
โฮจิมินห์  ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของรัฐบาลไทยในการเจริญความสัมพนัธ์กบัทางการทอ้งถ่ินใน
นครโฮจิมินห์  และทางภาคใตข้องเวียดนาม 22 จงัหวดั ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล
เวยีดนามในทุกๆดา้น  โดยด าเนินนโยบายตามท่ีรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา  และนโยบายของกระทรวง
การต่างประเทศ (สัมภาษณ์นายสมชาย  เภาเจริญ, 2554) 

นอกจากนโนบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศแล้ว  รัฐบาลไทยยงั
สนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนติดต่อกนัอีกด้วย  โดย
สนับสนุนให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน  ได้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและด าเนิน
นโยบายท่ีเป็นมิตรต่อประเทศเพื่อนบา้น โดยนายนภดล  ไพฑูรย ์ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนามว่า  เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีให้
ความส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนให้ท้องถ่ินได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  การด าเนินตามนโยบายดงักล่าวจงัหวดันครพนมไดริ้เร่ิมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะประเทศเวยีดนาม นบัตั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา  โดยมี
การเยือนของผูบ้ริหารระดบัสูงของจงัหวดัและด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนนักเรียนนกัศึกษาของ
ไทยและเวียดนาม  เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมของกนัมาอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนั้น
จงัหวดันครพนมยงัริเร่ิมให้มีความร่วมมือจดัการประชุมคณะผูบ้ริหารระดบัสูงของจงัหวดั แขวง  
ภายใตก้รอบการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  การท่องเท่ียว การกีฬา  และวฒันธรรม 
ของ 8 จงัหวดั 3 ประเทศ ไดแ้ก่  ไทย  ลาว  เวียดนาม เป็นประจ าทุกปีท าให้มีความร่วมมือกนั
กา้วหน้ามาเป็นล าดบั  (สัมภาษณ์นายนภดล  ไพฑูรย,์ 2555)  การด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
อย่างต่อเน่ืองของไทยและเวียดนามทั้งของภาครัฐต่อภาครัฐและทอ้งถ่ินต่อทอ้งถ่ิน  จึงท าให้เกิด
โครงการด้านความร่วมมือทางวฒันธรรมของทั้งสองประเทศข้ึน คือ โครงการหมู่บา้นมิตรภาพ
ไทย-เวียดนาม  บา้นนาจอก  อ.เมือง จ. นครพนม โดยไดริ้เร่ิมโครงการท่องเท่ียวชุมชนข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 2542 จดัสร้างเป็นสถานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เพื่อแสดงสัมพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งไทย
และเวียดนาม  โดยได้จัดท าโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม มีพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 โดยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวยีดนาม นอกจากนั้นรัฐบาล
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ไทยและรัฐบาลเวียดนาม  ยงัได้จดัประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมของทั้งสองประเทศอย่างไม่เป็น
ทางการข้ึนท่ีจงัหวดันครพนม ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 ผลของการประชุมร่วมกนัของ
คณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศไดผ้ลกัดนัให้เกิด ศูนยมิ์ตรภาพนครพนม-ฮานอย โดยมีพิธีเปิด
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 11กนัยายน พ.ศ. 2551 โดยการจดัตั้งศูนยมิ์ตรภาพนครพนม-ฮานอย เพื่อ
เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมของไทยและเวียดนาม  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความร่วมมือต่อกนัอย่างเป็นรูปธรรม จากจดัตั้งศูนยมิ์ตรภาพนครพนม-ฮานอย  นบัไดว้่าเป็นอีก
กา้วท่ีส าคญัอยา่งแนบแน่นระหวา่งจงัหวดันครพนมกบักรุงฮานอย   

นอกจากน้ีหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรม  
ในดา้นศาสนา   เช่น  กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ท่ีท  าหนา้ท่ีในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
โดยนายปรีชา กนัธิยะ และนายนพรัตน์  เบญจวฒันานนัท์  ทั้ง 2 ท่านไดก้ล่าวถึงนโยบายทาง
พระพุทธศาสนาในการสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น  โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการทูต
เชิงวฒันธรรมของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกๆ
ดา้น  ส่วนในการใช้บทบาทของพระพุทธศาสนาในการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัประเทศเวียดนาม  
ทั้งสองหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมและสนบัสนุนงานดา้นพระพุทธศาสนาในเวียดนามอยา่งต่อเน่ือง  
เช่นการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การจดัประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ  การทอดกฐิน
พระราชทาน  การแลกเปล่ียนและการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนา  การสนับสนุน
ทุนการศึกษา  และการส่งเสริมโครงการพระธรรมทูตในเวียดนามและในประเทศอ่ืนๆ (สัมภาษณ์
นายปรีชา กนัธิยะ และนายนพรัตน์  เบญจวฒันานนัท,์ 2555)  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ในการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนามดา้น
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  ล้วนแต่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของไทยในการก าหนด
นโยบายต่อการส่งเสริมความสัมพนัธ์ในมิติทางวฒันธรรม  โดยรัฐบาลไดก้ าหนดเป็นนโยบายการ
ต่างประเทศ  ต่อการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกๆด้าน   
นอกจากน้ีรัฐบาลย ังสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐส่วนท้อง ถ่ินให้มีนโยบายท่ีส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น  โดยค านึงถึงความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ท่ีอ านวยความสะดวก
ต่อการไปมาหาสู่   ทั้งการคา้ขาย  การท่องเท่ียว  และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  อีกทั้งยงัไดรั้บ
ความร่วมมือจากหน่วยทางศาสนาในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น  โดยใช้
ความใกลชิ้ดกนัและความคลา้ยคลึงกนัทางศาสนา  เป็นตวัก าหนดนโยบายและด าเนินการกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีหลากหลายรูปแบบ   เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อประเทศเพื่อนบา้นของไทย       
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1.2  ประเด็นรูปแบบความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศในปัจจุบนั    
พบว่าลกัษณะความสัมพนัธ์ดา้นพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและเวียดนาม  ซ่ึงปรากฏรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเก้ือกูลกนั  ในรูปแบบท่ีฝ่ายไทยเป็นผูใ้ห้และฝ่ายเวียดนามเป็น
ผูรั้บ  ซ่ึงไทยและเวยีดนามไดล้งนามในความตกลงทางดา้นวฒันธรรมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2539  ท่ี
ครอบคลุมถึงความร่วมมือทางศาสนาซ่ึงเม่ือค านึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีและความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั
ระหว่างสองประเทศ  ถือได้ว่าเวียดนามมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัไทยในด้านวฒันธรรม
ค่อนขา้งมาก  อีกทั้งชาวไทยเช้ือสายเวยีดนามท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยในปัจจุบนัก็มีอยูเ่ป็นจ านวน
มาก  จึงเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัความร่วมมือดา้นศิลปวฒันธรรมและพุทธศาสนาดว้ยอีกทาง
หน่ึง  การด าเนินการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนาม  โดยเฉพาะการจดักิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท) ผา่นการเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย  ณ วดัพุทธ
ศาสนาเถรวาทในเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ .2547  เป็นตน้มา  และนายภควตั  ตนัสกุล  กล่าววา่รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการตลอดระยะเวลา 7  ปีท่ีผ่านมานั้นก็ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากทาง
รัฐบาลเวยีดนาม  องคก์รพุทธศาสนาเวยีดนาม  เช่น พุทธสมาคมของเวยีดนาม  และพุทธศาสนิกชน
ชาวเวียดนามมาด้วยดีโดยตลอด  ในการจดังานทอดกฐินพระราชทานแต่ละคร้ังนั้น   จะมี
พุทธศาสนิกชนรอบๆบริเวณวดัและตามรอบนอกมาร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากน้ียงัมี
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ในจงัหวดั  พระเถระชั้นผูใ้หญ่ฝ่ายเถรวาทมาร่วมในงานในทุกๆคร้ัง  หรือ
แม้กระทั่งนักบวชต่างศาสนาก็ไปร่วมงานด้วย  ในการจัดงานงานทอดกฐินพระราชทานใน
เวียดนามนั้ น  ก็จะมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีเดินทางมาพร้อมคณะผูแ้ทนพระองค์ทุกคร้ัง 
(สัมภาษณ์นายภควตั  ตนัสกุล, 2544) โดยเฉพาะในปี 2553 ทางสถานทูตไทยประจ ากรุงฮานอยได้
มีนโยบายริเร่ิมน าคนไทยเช้ือสายเวียดนามหรือเหวียตเก่ียวท่ีอาศยัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทยมาร่วมงานทอดกฐินพระราชทานท่ีเวียดนาม  โดยอาศยัเส้นทางหมายเลข 9  ปรากฏว่ามี
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามได้ให้ความร่วมมือและเขา้ร่วมงานเป็นอย่างมากโดยการเหมารถบสั
มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก  

การสนบัสนุนคนไทยเช้ือสายเวยีดนามหรือเหวียตเก่ียวท่ีอาศยัอยูภ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทย  เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ในภาคประชาชนนั้น  ทางหน่วยงานทอ้งถ่ิน
ของรัฐได้ให้การสนับสนุนภาคประชาชนมาโดยตลอด  นายนภดล ไพฑูรย์  กล่าวว่าด้านการ
ส่งเสริมวฒันธรรมของจงัหวดันครพนมกบัประเทศเวียดนาม  นอกจากจะมีชาวเวียดนามท่ีอาศยัใน
จงัหวดันครพนมและบางส่วนยงัได้ผสมกลมกลืนกบัคนพื้นบา้นหรือชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม  
โดยท่ีผ่านมานั้นทางจงัหวดันครพนมเองก็ไดมี้การแลกเปล่ียนด้านวฒันธรรมกบัเวียดนามอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นการแลกเปล่ียนดา้นศิลปวฒันธรรมต่อกนั ทั้งดา้นภาษา  ศิลปะการแสดง  หรือแมแ้ต่
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กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การทอดพระกฐินพระราชทานท่ีเวียดนาม  ทางจงัหวดันครพนมก็ให้
การสนบัสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอด (สัมภาษณ์นายนภดล ไพฑูรย,์ 2555)   

การด าเนินการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยท่ีมีต่อเวียดนามท่ีผ่านมา  ถือเป็นการส่งเสริม
พระพุทธศาสนากบัเวยีดนามในรูปแบบการท ากิจกรรมอยา่งเป็นทางการร่วมกนั  นายปรีชา กนัธิยะ 
กล่าวว่า  การอญัเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยงัวดัพุทธเถรวาทเวียดนาม โดยท่ีผา่น
มาก็ไดรั้บความร่วมจากประเทศผูรั้บเป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยงัเป็นการสนับสนุนอุปถมัภ์พุทธ
ศาสนาในต่างแดนแล้ว  ยงัเป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ไมตรีในลักษณะท่ีไม่มีใครปฏิเสธ 
กล่าวคือการให้แบบให้เปล่าและไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน  เป็นการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท าบุญร่วมกนันั้น   อนัจะช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศให้มีความสนิทแนบแน่นและ
ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัในทุกระดบั (สัมภาษณ์นายปรีชา กนัธิยะ, 2555) โดยพุทธศาสนาสามารถเขา้
ไปเช่ือมโยงในรูปแบบวิถีชีวิตและสามารถน าไปสู่การเช่ือมโยงผูค้นเขา้หากนั  การท่ีคนเราจะมี
ความรู้สึกผกูพนักนัก็ตอ้งมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั  การท่ีท ากิจกรรมร่วมแลว้ไม่มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเขา้มาขอ้งเก่ียวนั้นยอ่มส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์อนัดีนั้นไวไ้ด ้ การจดักิจกรรมร่วมกนันั้น
ในทางด้านวฒันธรรม เช่นการแสดงละคร  ดนตรี ต่างๆก็ยงัมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย  
ส่วนกิจกรรมดา้นพระพุทธศาสนานั้นปราศจากผลประโยชน์ และยงัสามารถเช่ือมโยงผูค้นให้เขา้
หากนั  การใชบ้ทบาทในทางพุทธศาสนาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
จะประสานเช่ือมโยงกนัในทุกฝ่ายและในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ดร.ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา  กล่าววา่
ส่วนในการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมโดยเฉพาะพุทธศาสนาถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนั  ซ่ึงท่ีผา่นมาก็ไดมี้กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาร่วมกนั  คือ  การทอดกฐิน
พระราชทานท่ีเวียดนาม  ไทยและเวียดนามได้ด าเนินงานในลักษณะการทูตเชิงวฒันธรรมใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา  ถือวา่ประสบความส าเร็จมากทีเดียวเพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ในระดบัฐานล่าง คือ ภาคประชาชนและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดบั 
(สัมภาษณ์ดร.ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2555)   

ในการด าเนินงานการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนามในปัจจุบันน้ี  ถือว่ามี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ  โดยในความร่วมมือดา้นวฒันธรรม
นั้น  พุทธศาสนาถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการด าเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย  ต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกร่วมกนัทางวฒันธรรมในกลุ่มประเทศท่ีมีวิถี
การชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนั  ในลกัษณะของการน าเอาวฒันธรรมท่ีมีอยู่แลว้มาสร้างความผูกพนัทาง
จิตใจ  ซ่ึงไทยและเวยีดนามต่างก็มีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั  โดยเฉพาะในเร่ืองของการนบัถือพุทธ
ศาสนาท่ีเหมือนกนั  และการท่ีรัฐบาลไทยไดน้ าบริบททางพุทธศาสนามาเป็นส่ือกลางในการเช่ือม
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศถือเป็นเร่ืองท่ีดี  พระ Thien Tam ได้กล่าวว่าในปัจจุบนั
ความสัมพนัธ์ไทยและเวยีดนามผา่นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นทางการคือการทอดกฐิน
พระราชทานท่ีวดัเวยีดนาม  โดยความเป็นมาของการทอดกฐินพระราชทานนั้นเร่ิมจากนายสมปอง 
สงวนบรรพ ์กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ประจ านครโฮจิมินห์ในขณะนั้น  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามในการทอดกฐินสามคัคี โดยท่านกงสุลไดรั้บเป็น
เจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีร่วมกบัประชาชนชาวไทยในเวยีดนามและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม ณ 
วดัโฝมินห์ 1 คร้ังในปีพ.ศ. 2545 หลงัจากนั้นไดข้ยายความสัมพนัธ์ทางพระพุทธศาสนาออกไป  
โดยทางกงสุลใหญ่ไทย  นครโฮจิมินห์  ได้ขอพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก
พระมหากษตัริยข์องประเทศไทย  มาทอดถวายท่ีวดัโฝมินห์ นครโฮจิมินห์  เป็นจ านวนถึง 3 คร้ัง
ดว้ยกนั  และไดข้ยายออกไปตามวดัพุทธเถรวาทเวียดนามในต่างจงัหวดัทางภาคใตแ้ละภาคกลาง
ของประเทศเวยีดนามตามล าดบั (สัมภาษณ์พระ Thien Tam,  2554) 

 

ภาพที ่5.1  วดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม 

 ดงัมีปรากฏป้ายแสดงถึงการทอดกฐินพระราชทานของไทยต่อเวียดนาม  ท่ีติดไวบ้ริเวณ
ด้านบนภายในทางเข้าวิหารว ัดโฝมินห์  ท่ี มีข้อความบอกถึงระยะเวลาของการทอดกฐิน
พระราชทานของไทย  ท่ีไดม้าทอดฐินพระราชทาน ณ วดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 
เป็นจ านวน 3 คร้ัง ดว้ยกนั  



82 

 

 

ภาพที ่5.2  ป้ายแสดงการทอดกฐินพระราชทาน  ด้านในบนประตูทางเข้าวหิาร  วดัโฝมินห์   

 

 ภาพที ่5.3  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกบัเวยีดนาม   

ภายในวดัโฝมินห์แห่งน้ียงัมีขอ้มูลและหลกัฐานอ่ืนๆ  ท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ของทั้ง
สองประเทศในดา้นพุทธศาสนา  เช่น  บนประตูดา้นในทางเขา้ประตูของเจดียช์ั้น 3 ของวดัโฝมินห์
นั้นได้แสดงถึงสัญลักษณ์ของความสัมพนัธ์ทางพระพุทธศาสนาของทั้ งสองประเทศ  โดยใช้
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สัญลกัษณ์ธรรมจกัร  รูปกวางหมอบ  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา  และธงชาติของทั้ง
สองประเทศ  เพื่อบ่งบอกถึงสัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ในทางพระพุทธศาสนา  ส่วนนกพิราบสี
ขาวดา้นบนบ่งบอกถึงสันติภาพและมิตรภาพระหวา่งทั้งสองประเทศ 

นอกจากนั้นในเจดียช์ั้น 3 ยงัมีตราสัญลกัษณ์ ภ.ป.ร บนผนงัดา้นซ้ายมือเจดียช์ั้น 3 วดัโฝ
มินห์  ซ่ึงแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดีของชาวเวียดนามต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวของไทย 
ความรู้สึกท่ีดีต่อคนไทย  และประเทศไทย  ตลอดจนท าให้ชาวเวียดนามรู้สึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ท่ีมีต่อชาวเวียดนามและพุทธศาสนาในเวียดนาม  ท่ีได้รับกฐิน
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  โดยปรากฏขอ้ความท่ีเขียนเป็นภาษาเวียดนามไวว้า่ 
“ทรงพระเจริญ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย  กฐิน
พระราชทาน พ.ศ. 2551  วดัโฝมินห์  เขตโก่วบั  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 1 พฤษจิกายน 
พ.ศ. 2550”  ซ่ึงขอ้ความน้ีอยูด่า้นล่างของรูปตราสัญลกัษณ์ ภ.ป.ร 

 

 ภาพที ่5.4  ภาพตราสัญลกัษณ์ ภ.ป.ร. บนผนังด้านซ้ายมือเจดีย์ช้ัน 3 วดัโฝมินห์   
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   ภาพที ่5.5  ข้อความแสดง  “ทรงพระเจริญ 80 พรรษา”  ในเจดีย์ช้ัน 3 วดัโฝมินห์   

โดยในชั้นท่ี 3  ของเจดียว์ดัโฝมินห์ยงัไดป้ระดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดหน้า
ตกั 60 น้ิว  ท่ีทางคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ร่วมกบัสถานกงสุลใหญ่ 
นครโฮจิมินห์  และศรัทธาสาธุชนจากประเทศไทยร่วมเป็นเจา้ภาพถวาย    

 

ภาพที ่5.6  พระพุทธรูปพระประธานปางมารวชัิย ประดิษฐานบนเจดีย์ช้ัน 3  ณ วดัโฝมินห์   
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  ในด้านความสัมพนัธ์ของไทยและเวียดนามในด้านพุทธศาสนาของหน่วยงานทางพุทธ

ศาสนา  นายนพรัตน์  เบญจวฒันานันท์ ได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางด้านพุทธศาสนาไทยและ

เวยีดนาม  ในระดบัผูน้ าของรัฐบาลและผูน้ าทางคณะสงฆไ์ดมี้การแลกเปล่ียนการเยือนระหวา่งผูน้ า

ของทั้งสองประเทศ  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้งานดา้นพระพุทธศาสนาดว้ยดีเสมอมา  โดยส่วนใหญ่

ทางรัฐบาลเวยีดนามและผูน้ าคณะสงฆเ์วยีดนามจะมาเยือนประเทศไทยมากกวา่  ส่วนความร่วมมือ

ทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อเวียดนามนั้น  ในปัจจุบนัทางส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติไดถ้วายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเขา้มาศึกษาในประเทศไทยเป็นจ านวน

หลายรูป (สัมภาษณ์นายนพรัตน์  เบญจวฒันานนัท,์  2555)  จุดเด่นของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย

จะเน้นศึกษาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  จึงเป็นท่ีสนใจของพระสงฆ์ชาวเวียดนามและ

พระสงฆจ์ากต่างประเทศเขา้มาศึกษาในไทย  รวมไปถึงความพร้อมในดา้นต่างๆดว้ย ประเทศไทยมี

มหาวิทยาลัยสงฆ์  2  แห่งและอีกหลายวิทยา เขตทั่วประ เทศท่ีพร้อมในการศึกษาด้าน

พระพุทธศาสนา  โดยมีสอนทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัไดมี้การสนบัสนุน

การศึกษาพระปริยติัธรรมภายในประเทศเวียดนาม  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ์ เจา้อาวาส

วดัปากน ้า  กรุงเทพฯ ไดส้นบัสนุนการสร้างอาคารเรียนพระปริยติัธรรม “โรงเรียนพระปริยติัธรรม  

มูลนิธิหลวงพ่อสดวดัปากน ้ า” ท่ีวดัเหวี่ยนคง  จงัหวดัเถ่ือเทียนเว ้ เพื่อพฒันาการศึกษาดา้นพระ

ปริยติัธรรมของพระภิกษุสามเณรในเวียดนาม  ส่วนการส่งเสริมด้านการศึกษาของพระภิกษุ 

สามเณรในเวียดนามนั้น  พระ Thien Tam  กล่าววา่นบัตั้งแต่เวียดนามไดห้นัมาสนใจนบัถือพุทธ

ศาสนาเถรวาท  จึงได้เร่ิมส่งพระสงฆ์ชาวเวียดนามออกไปศึกษาพระพุทธศาสนายงัต่างประเทศ  

การพฒันาพุทธศาสนาเถรวาทในเวยีดนามในรูปแบบการศึกษานั้น  ไดมี้การสนบัสนุนให้พระภิกษุ 

สามเณร ไปศึกษาพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยถือไดว้า่

เป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาของโลกในปัจจุบนั  (สัมภาษณ์พระ Thien Tam,  2554) ดา้น

ความสัมพนัธ์ทางการศึกษาพุทธศาสนาของไทยและเวียดนาม พระ Giac Tri กล่าววา่ความสัมพนัธ์

ทางดา้นการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธศาสนาในไทยกบัเวียดนามมีความสัมพนัธ์ดา้น

พระพุทธศาสนา  เปรียบเหมือนอาจารยก์บัลูกศิษย ์ พระพุทธศาสนาในไทยเปรียบเหมือนอาจารย ์ 

พระพุทธศาสนาในเวียดนามเปรียบเหมือนลูกศิษย ์ เพราะวิชาอภิธรรม และวิชาวิปัสสนา และอีก

หลายวิชาท่ีสอนกนัในมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาเวียดนาม คือ ไดแ้บบเรียนมาจากไทยโดยการ
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แปลจากภาษาไทยสู่ภาษาเวียดนาม  (สัมภาษณ์พระ Giac Tri,  2554)  ส่วนพระสงฆเ์วียดนามท่ีเขา้

มาศึกษาในไทย  มองว่าไทยเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาโลก  และมีความสะดวกสบายใน

การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา  พระ Minh Toa และ พระ Le Cong Tien  กล่าววา่ในการเขา้มา

ศึกษาในประเทศไทยนั้น  เป็นเพราะประเทศไทยมีความพร้อมในการศึกษาพระพุทธศาสนา  อีกทั้ง

รัฐบาลเวยีดนามเองก็อนุญาตใหพ้ระสงฆเ์วยีดนามสามารถเดินทางเขา้มาศึกษาในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ  โดยรัฐบาลเวียดนามเป็นผู ้ออกหนังสือเดินทางให้ในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 

(สัมภาษณ์พระ Minh Toa, พระ Le Cong Tien, 2555)  ในเร่ืองทุนการศึกษาท่ีใช้จ่ายในการเดิน

ทางเขา้มาศึกษาในประเทศไทยนั้น พระจนัดา ทาจ  และพระงกมิน ทาจ  กล่าววา่เร่ืองทุนการศึกษา

ส่วนใหญ่แลว้จะไดรั้บการสนบัสนุนจากโยมพ่อโยมแม่   รวมทั้งญาติพี่นอ้งเป็นส่วนใหญ่และจาก

เจา้อาวาสวดัท่ีเวียดนาม  อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนค่าเทอมจากคณะสงฆเ์ถรวาทเวียดนาม  โดย

ทั้ง 2 รูปกล่าววา่คณะสงฆเ์ถรวาทเวียดนามในจงัหวดัตร้าวิญ (Tra Vinh)ทางตอนใตข้องเวียดนาม  

ให้ทุนการศึกษาเทอมละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อรูปจนส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงเป็นทุนของคณะสงฆ์

ในจงัหวดัตร้าวญิส าหรับพระสงฆเ์วยีดนามท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้นและพระสงฆใ์นจงัหวดัอ่ืนท่ีตอ้งการ

เขา้มาศึกษาในไทย  สามารถขอทุนการศึกษาน้ีได ้ ในปัจจุบนัคณะสงฆเ์ถรวาทเวียดนามในจงัหวดั

ต่างทางตอนใตท้างปากแม่น ้ าโขง   เร่ิมท่ีจะสนบัสนุนทุนการศึกษาของพระสงฆเ์ถรวาทเวียดนาม

มากข้ึน (สัมภาษณ์พระจนัดา ทาจ  และพระงกมิน ทาจ,  2555)  และนอกจากน้ียงัได้รับการ

สนบัสนุนในปัจจยั 4 จากพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกทางหน่ึงเป็นอย่างดี   ในการเขา้มาศึกษาใน

ประเทศไทยถือวา่ประโยชน์อยา่งยิ่ง  เพราะนอกจากจะไดรู้้จกัพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย  ยงัได้

รู้จกัขนบธรรมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ไดใ้กลชิ้ดกบั

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและพระสงฆ์ไทย  พระสงฆเ์วียดนามทั้ง 4 รูป กล่าวว่าเม่ือเวลาท่ีจะกลบั

ประเทศเวียดนามในช่วงปิดเทอม  พระสงฆ์ชาวไทยและญาติโยมชาวไทยก็จะมีของฝากให้น า

กลบัไปแจกญาติพี่นอ้งท่ีเวียดนามหรือมีการถวายปัจจยัในการเดินทางกลบัดว้ย  ในบางคร้ังก็ร่วม

เดินทางไปท่ีเวยีดนามดว้ยกนั  และเม่ือเวลาท่ีพระสงฆเ์วียดนามกลบัมาจากเวียดนามช่วงเปิดเทอม 

ก็จะมีของฝากมาให้พระสงฆ์ชาวไทยและฝากญาติโยมชาวไทยอีกด้วย  ท าให้เกิดการไปหาสู่

ระหวา่งกนั  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการความสัมพนัธ์ของไทยและเวยีดนามในอนาคตขา้งหนา้ต่อไป 
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 นอกจากน้ีในการส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในเวยีดนาม  ทางมหาเถรสมาคมไทย
ยงัไดส่้งพระธรรมทูตไปประจ าท่ีส านกัสงฆไ์ทยในเวียดนามอีกดว้ย  พระธาตรี  ชยวฑฺโฒ  ได้
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามด้านพุทธศาสนาว่า  ท่านได้เข้าร่วมอบรมใน
โครงการพระธรรมทูตรุ่นท่ี 17 หลังจากจบโครงการอบรมก็ได้รับมอบหมายจากทางมหาเถร
สมาคมให้มาปฏิบติัศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ส านกัสงฆไ์ทยพุทธเกษร   เขตตัง่ถัน่  อ าเภอหมี
ซุน  จังหวดับาเรีย - หวุงเต่า ซ่ึงโครงการพระธรรมทูตน้ีเป็นเหมือนอีกหน่ึงปัจจัยท่ีส าคัญ
เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ทางหน่วยงานทางศาสนาของเวียดนามและรัฐบาลเวียดนาม ไดรั้บรู้
และเขา้ใจในจุดประสงคข์องโครงการพระธรรมทูต (สัมภาษณ์พระธาตรี  ชยวฑฺโฒ,  2554)  การใช้
พระพุทธศาสนาเป็นนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมต่อประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะ ลาว กมัพูชา 
พม่า เวียดนาม ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ความ
เช่ือท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนัไดโ้ดยง่าย  ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวยีดนามโดย
พระสงฆ์นั้น โดยเฉพาะโครงการพระธรรมทูตซ่ึงเปรียบเหมือนการสร้างวดัไทยข้ึนในประเทศ
เวยีดนาม  และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมของไทย 

ในความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวยีดนามในการทูตเชิงวฒันธรรม  ภาคประชาชนเป็นอีก

กลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่น้อยต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  ดร.ธัญญาทิพย ์ ศรีพนา 

กล่าวว่าในส่วนของความสัมพนัธ์ด้านประชาชนมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการความสัมพนัธ์

ระหว่างไทยและเวียดนาม  เพราะความสัมพนัธ์ในลักษณะน้ีเป็นส่ิงส าคญัในความสัมพนัธ์ใน

ระดบัชาติ  ชาวไทยและชาวเวยีดนามมีความใกลชิ้ดกนัมานานมีการไปมาหาสู่กนัตลอดเวลา  ทั้งใน

รูปแบบการค้าขายและการท่องเท่ียว (Tour) โดยเฉพาะการท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงส าคญัในการท่ี

ประชาชนทั้งสองประเทศจะไดเ้รียนรู้กนัและกนั (สัมภาษณ์ดร.ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2555)  ทั้งน้ี

เพราะประชาชนของทั้งสองประเทศไดมี้โอกาสสัมผสัถึงบรรยากาศจริงๆ ไดใ้กลชิ้ดสนิทสนมกนั

โดยตรง  ในดา้นความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา  นาฏศิลป์  การทอดกฐินพระราชทานก็เป็น

ส่วนหน่ึงของการพฒันาความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ  เพราะในแต่ละคร้ังท่ีมีการทอดกฐิน

พระราชทานท่ีวดัโฝมินห์  ชาวไทยพุทธก็จะติดตามมากบัทางคณะของตวัแทนพระองค์ในการ

ทอดกฐินพระราชทานและน าส่ิงของอ่ืนๆ เช่น พระพุทธรูป ผา้ไตรจีวร หนงัสือธรรมะ  มาถวายไว้

ภายในวดัแห่งน้ีอีกดว้ย  โดยทางวดัไดจ้ดัรวบรวมพระพุทธรูปขนาดหนา้ตกัต่างๆ  จดัแสดงไวใ้นตู้

กระจกชั้นล่างบริเวณกุฏิท่านเจา้อาวาส   เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาว

ไทยต่อพระพุทธศาสนาในเวยีดนาม  
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ภาพที ่5.7  พระพุทธรูปปางต่างๆ ทีพุ่ทธศาสนิกชนชาวไทยถวายวดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์   

ส่วนในบริเวณขวามือด้านหน้าภายในบริเวณวัดโฝมินห์  ทางว ัดได้ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ  โดยคณะศรัทธาชาวไทยมีครอบครัวบุญลกัษม์  ครอบครัวจนัทร์บ ารุง  
เป็นเจา้ภาพน ามาถวายในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2549 

 

ภาพที ่5.8  พระปางห้ามญาติ หน้าประตูทางเข้าวดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม 
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    ภาพที ่5.9  พระพุทธชินราช ในพระวหิารวดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม 

โดยภายในบริเวณวิหารของวดัโฝมินห์ประดิษฐานพระพุทธชินราชท่ีคณะศรัทธาชาวไทย
น ามาถวายท่ีวดัแห่งน้ี  โดยมีคุณมนตรี คุณวรษา  และคุณพชร  บุญลกัษม์  เป็นเจา้ภาพถวายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามยงัแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัและความ
ช่วยเหลือกนัในคราวท่ีไทยประสบปัญหาน ้ าท่วม  ทั้งยงัรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของไทย  พระ Thien Tam  กล่าวอีกวา่ในช่วงท่ีประเทศไทยเกิดปัญหา
จากน ้ าท่วมในปี 2554  ทางวดัไดด้ าเนินการรับบริจาคเงินจากพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม  เพื่อ
น ามาช่วยเหลือวดัต่างๆ และประชาชนชาวไทยท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัน ้าท่วม  โดยไดม้อบเงิน
บริจาคจ านวนหน่ึงท่ีรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนามใหแ้ก่ทางกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์   
นอกจากนั้นในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ทางวดัโฝมินห์ได้น า
พุทธศาสนิกชนร่วมเจ ริญพุทธมนต์ เจ ริญสมาธิภาวนา   เพื่ อถวายเ ป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของไทย  และรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อพุทธศาสนิกชน
เวียดนามและพุทธศาสนาในเวียดนาม  ในการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย  ทรง
พระราชทานพระกฐินมาทอดถวายยงัวดัพุทธเถรวาทในเวียดนาม  (สัมภาษณ์พระ Thien Tam,  
2554)  ดา้นพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามนาย Nguyen Trong Thai  ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ดา้น
พระพุทธศาสนาระหว่างไทยและเวียดนามวา่  เขาเคยไดเ้ขา้ร่วมในงานทอดกฐินพระราชทานของ
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ไทยท่ีน ามาทอดถวายท่ีวดัโฝมินห์ถึง 3 คร้ังดว้ยกนั  ในการจดังานทอดกฐินพระราชทานของไทย
นั้น  เขามองวา่เป็นส่ือกลางท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการประสานความสัมพนัธ์และความสามคัคีของชาว
ไทยและชาวเวียดนาม  โดยก่อนการจดังานทอดกฐินพระราชทานนั้น  หน่วยงานต่างๆของรัฐบาล
เวียดนามและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามในเขตรอบๆบริเวณวดัและในเขตอ่ืน  ต่างก็มาร่วมกนั
เตรียมงานกนัอยา่งพร้อมเพรียง  ทั้งการท าความสะอาดสถานท่ีจดังาน  การจดัเตรียมอาหาร  ท่ีพกั
อาศยัไวต้อ้นรับคณะผูแ้ทนพระองค์และประชาชนชาวไทยเดินทางมาร่วมดว้ย โดยประชาชนชาว
เวียดนามต่างปล้ืมปิติในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย์ไทย  (สัมภาษณ์นาย Nguyen 
Trong Thai,  2554)   นอกจากน้ีแลว้นาย Huynh Van Dung และนาย Nguyen Duy Chinh  กล่าววา่
การทอดกฐินพระราชทานของไทยยงัเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  และเป็นการช่วยเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาทในเวียดนาม  เพราะในวนังานพิธีทอดกฐินพระราชทานนั้นมีขา้ราชการชั้น
ผูใ้หญ่ของทั้งไทยและเวียดนาม พระสงฆ์เถระเวียดนามและประชาชนของทั้งสองประเทศท่ีเขา้
ร่วมงานต่างก็ปลาบปล้ืมยนิดีและร่วมมาอนุโมทนาบุญกนัอยา่งลว้นหลาม  เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิด
การพบปะสังสรรคก์นัทั้งชาวไทยท่ีมาจากประเทศไทย  ชาวไทยท่ีอาศยัในเวียดนาม  ชาวไทยเช้ือ
สายเวียดนามและชาวเวียดนาม  ได้ร่วมกันท าบุญทางพุทธศาสนาซ่ึงหน่ึงปีจะมีเพียงหน่ึงคร้ัง
เท่านั้น (สัมภาษณ์นาย Huynh Van Dung และนาย Nguyen Duy Chinh,  2554)   

ความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนาของประชาชนทั้งสองประเทศในการพฒันาวดัในพุทธเถร
วาทในเวียดนามนั้น  พระ Ho Phap  กล่าววา่ท่านเคยมาจ าพรรษาท่ีวดัปากน ้ า กรุงเทพฯ  เป็นเวลา 
20 กว่าปี  ทั้งสามารถยงัส่ือสารภาษาไทยไดดี้  ท่านเป็นผูส้นบัสนุนพระภิกษุชาวเวียดนามในการ
เข้ามาศึกษาในประเทศไทย  อีกทั้ งท่านยงัแปลหนังสือพระพุทธศาสนาจากภาษาไทยสู่ภาษา
เวยีดนาม  เช่นงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต) งานเขียนของท่านพุทธทาส  งาน
เขียนของหลวงปู่ ชา  เป็นตน้  ส่วนงานดา้นการพฒันาวดัท่านไดช้กัชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย
และพุทธศาสนาชาวเวียดนามในปี 2540  เพื่อร่วมกนัท าบุญสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้น 1 หลงั 
ภายในวดับู๋ลอง  นครโฮจิมินห์  โดยใชช่ื้อศาลาแห่งน้ีวา่ “ศาลาสามคัคีไทย-เวยีดนาม”  ซ่ึงศาลาการ
เปรียญหลงัน้ียงัใชเ้ป็นศาลาเอนกประสงค ์ คือ ใชป้ระกอบกิจในทางพุทธศาสนา  ทั้งใชเ้ป็นอาคาร
เรียนนักธรรมของพระภิกษุสามเณรภายในวดัอีกดว้ย  โดยศาลาการเปรียญหลงัน้ีเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนาม   เพราะในการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลงั
น้ีไดรั้บความช่วยเหลือจากพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศดว้ยดีเสมอมา (สัมภาษณ์พระ Ho Phap,  
2554 )  
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ภาพที ่5.10  ศาลาสามัคคีไทย-เวยีดนาม ณ วดับู่ล๋อง  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่รูปแบบความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามดา้นพระพุทธศาสนานั้น  เป็น

ลกัษณะของการเป็นผูใ้ห้และการเป็นผูรั้บ  อีกทั้งแต่ฝ่ายต่างๆก็มีการช่วยเหลือเก้ือกนักนัมาดว้ยดี

จากหลายๆฝ่าย  ทั้งฝ่ายรัฐบาลซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายการต่างประเทศดา้นการทูตเชิงวฒันธรรม  

โดยการทอดกฐินพระราชทานท่ีวดัพุทธเถรวาทในเวียดนาม  ส่วนฝ่ายคณะสงฆ์ของทั้ งสอง

ประเทศก็ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานดา้นพุทธศาสนาระหวา่งกนั  เช่น  การสนบัสนุนการศึกษา

พุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม  การถวายทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์เวียดนาม  ส่วนภาค

ประชาชนนั้นถือว่ามีส่วนส าคัญต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ

พุทธศาสนิกชนทั้ งสองประเทศต่างก็ได้มีโอกาสสนับสนุนพุทธศาสนาร่วมกัน    เช่น  การ

ทอดกฐินพระราชทาน  การสนบัสนุนพระสงฆ์เวียดนามท่ีเขา้มาศึกษาในไทย  การร่วมกนัสร้าง

ศาลาการเปรียญ “ศาลาสามคัคีไทย-เวยีดนาม”  เป็นตน้ 

 

ประเด็นค าถามที ่2 ปัจจัยด้านพระพุทธศาสนามีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และเวยีดนามอย่างไรบ้างในปัจจุบัน  

ในประเด็นปัจจยัด้านพระพุทธศาสนามีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและ
เวยีดนาม  พบวา่พุทธศาสนามีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนามไดเ้ป็นอยา่งดี



92 

 

การทูตเชิงวฒันธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาสามารถเช่ือมโยงประชาชนทุกระดับและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ท าให้ไทยและเวียดนามมีความใกล้ชิดกันส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์ของทั้งสอง
ประเทศในภาพรวมทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม  แต่ส่วนใหญ่แลว้เป้าหมาย
หลกัของการทูตเชิงวฒันธรรมนั้น  จะเนน้หนกัไปท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนต่อประชาชน  
ดงันั้นความสัมพนัธ์ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจจึงเป็นมีความส าคญัในทางออ้ม  แต่ถึงอยา่งไรการ
ทูตเชิงวฒันธรรมจะส าเร็จลงได ้  ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ในทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีดี
ต่อกนั  หากจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนั้น  กล่าวไดว้่าความสัมพนัธ์ของ
ทั้งสองประเทศมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม
วฒันธรรม  นายสมชาย เภาเจริญ  กล่าววา่ไทยกบัเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีความใกลชิ้ด 
เป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียนเดียวกนั  มีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัในหลายอยา่งท่ีสามารถเช่ือมโยง
เขา้หากนัได ้ ไทยและเวียดนามมีความร่วมมืออนัหลากหลายภายใตก้รอบต่างๆ  ทั้งการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรม  และมีเครือข่ายคมนาคมทางบกเช่ือมถึงกนั ท าให้ไทยและเวียดนาม
เป็นประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะดา้นการคา้ไทย-เวียดนามท่ีในปี 
2554  มีมูลค่ากวา่ 9.086 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ขยายตวัร้อยละ 25.47 จากปี 2553) ดงันั้น เพื่อ
รักษาช่องทางและขยายโอกาสของไทยในเวียดนาม  ไทยจึงจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยในทุกๆ  ดา้นอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งวฒันธรรมดา้นพุทธศาสนาและ
แมว้่าชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่การด าเนินกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของนิกายเถรวาทก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวเวียดนาม
มีความใกลชิ้ดและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน (สัมภาษณ์นายสมชาย เภาเจริญ,  2554)   

ส่วนความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมระหวา่งไทยและเวียดนาม โดยไทยและเวียดนาม
ต่างก็ยอมรับนบัถือพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน  ซ่ึงท าใหไ้ทยและเวยีดนามมีความคลา้ยคลึงกนั
ทางด้านความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในหลกัธรรมค าสอน อนัได้แก่ 1.ความเช่ือเร่ืองกรรมใน
พระพุทธศาสนา  2.ประเพณีทางพระพุทธศาสนา  เช่น การท าบุญตกับาตร  เขา้วดัฟังธรรม  ในวนั
ส าคญัทางพุทธศาสนา  3. การรับเอาประเพณีจากอินเดียเหมือนกนั  โดยการท่ีทั้งไทยและเวียดนาม
ต่างนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันและทั้ งสองประเทศต่างก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  รวมทั้ ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีดีต่อกนัทั้งในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  และนโยบายต่างประเทศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลก  มีผลท าให้ทั้งสองประเทศหันมาให้ความส าคญัต่อ
นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมมากข้ึนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ซ่ึงพุทธศาสนาถือ
เป็นปัจจยัหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศในดา้นการทูตเชิงวฒันธรรม    
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ในการสนบัสนุนพุทธศาสนาของรัฐบาลเวยีดนามภายในประเทศนั้น  พระ Giac Tri  กล่าว
ว่าในระยะหลงัน้ีเร่ิมจากปี 2546 เป็นตน้มา  ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในเวียดนามนั้น  รัฐบาล
เวยีดนามไดเ้ขา้มาสนบัสนุนการเผยแผภ่ายในประเทศพอสมควร  โดยสนบัสนุนให้ทั้งฝ่ายมหายาน
และฝ่ายเถรวาทเวียดนาม  เถรวาทเขมร  ในการเผยแผพุ่ทธศาสนาในหมู่ชนกลุ่มต่างๆในเวียดนาม
ท่ีอยู่ห่างไกลในชนบท  ทั้งให้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดย
รัฐบาลเวยีดนามและคณะสงฆเ์วยีดนามไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัประชุมผูน้ าชาวพุทธทัว่โลกในวนั
วิสาขบูชาโลก ในปี 2551  ท่ีกรุงฮานอย   ซ่ึงถือเป็นอีกกา้วท่ีส าคญัในการพฒันาพุทธศาสนาใน
เวยีดนาม  นอกจากน้ีรัฐบาลเวียดนามยงัสนบัสนุนการจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัภาษาเขมร  ถวาย
ให้กบัพระสงฆเ์ถรวาทเขมรในทางตอนใตข้องเวียดนามอีกดว้ย  (สัมภาษณ์พระ Giac Tri,  2554 ) 
นอกจากการนั้นรัฐบาลเวียดนามยงัให้เสรีภาพทางศาสนามากข้ึน  ในเร่ืองเสรีภาพในการนบัถือ
ศาสนาภายในประเทศเวยีดนามนั้น ดร.ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา ไดก้ล่าววา่หากพิจารณาจากการปฏิบติั
ของรัฐบาลเวียดนาม โดยมองว่าในปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามเองไดอ้นุญาตให้ประชาชนมีเสรีภาพ
ทางศาสนามากข้ึน  และในขณะเดียวกนัรัฐบาลเวียดนามก็พยายามปรับความสัมพนัธ์กบัผูน้ าทาง
ศาสนาต่างๆในเวยีดนามมากยิง่ข้ึน  ทั้งคริสตศ์าสนาและพุทธศาสนา  อีกทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนการ
เยือนของผูน้ าเวียดนามและผูน้ าทางศาสนาทั้งของคริสต์ศาสนาและพุทธศาสนา  ส าหรับคริสต์
ศาสนานั้นรัฐบาลเวียดนามได้อนุญาตให้มีการสร้างศาสนสถานแห่งใหม่ในทางภาคใต้ของ
เวียดนามในปี พ.ศ.2548  พร้อมกนัน้ียงัอนุญาตให้มีการบวชพระมากถึง 57 องค์ (สัมภาษณ์ดร.
ธญัญาทิพย ์ ศรีพนา,  2555) ในส่วนของการสนบัสนุนพุทธศาสนาภายนอกประเทศนั้น  รัฐบาล
เวียดนามได้ให้การสนบัสนุนการจดังานประชุมผูน้ าชาวพุทธทัว่โลกในวนัวิสาขบูชาโลก  ในปี 
พ.ศ. 2551 การอนุญาตให้พระสงฆ์ออกไปปฏิบติัศาสนกิจภายในประเทศและต่างประเทศได ้  
รวมทั้งการอนุญาตใหพ้ระสงฆเ์วยีดนามไดไ้ปศึกษาต่อในต่างประเทศและประเทศไทยอีกดว้ย  ใน
ดา้นความสัมพนัธ์ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและเวียดนาม  นายนพรัตน์  เบญจ
วฒันานันท์  กล่าวว่าในปัจจุบนัการด าเนินงานทางพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   จะเนน้การส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนากบัประเทศเพื่อนบา้น  เพื่อสร้างความ
เช่ือมโยงท่ีมีความเก่ียวข้องกันในเร่ืองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้กบัพระภิกษุชาวต่างชาติ  เช่น ลาว พม่า กมัพูชา และเวียดนาม  ในการเขา้มา
ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น  พระสงฆเ์หล่านั้นไม่เพียงแต่จะไดรั้บความรู้ทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น  ยงัไดรั้บรู้วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยไปดว้ย  ทั้งยงัไดรั้บ
การอุปถมัภจ์ากพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดมี้โอกาสเรียนรู้สังคมไทย  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
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ไทยในการด าเนินงานการทูตเชิงวฒันธรรมดา้นพุทธศาสนาต่อเวียดนามและเพื่อนบา้นของไทยใน
อนาคต  (สัมภาษณ์นายนพรัตน์  เบญจวฒันานนัท,์  2555)   

ในด้านการติดต่อสัมพนัธ์ของภาคประชาชนของทั้งสองประเทศด้านสังคมวฒันธรรม  
พระ Thien Tam กล่าวว่าในสมยัท่ีอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  เม่ือคร้ังมาอยูใ่นประเทศไทย
ในช่วงปี 2471-2472  ซ่ึงในสมยันั้นไดมี้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย  พร้อมทั้งประชาชนชาว
เวียดนามท่ีอาศยัในประเทศไทย  มีการสร้างบา้นพกัอาศยัและการสร้างวดัในประเทศไทย  ท าให้
ชาวเวียดนามในไทยไดเ้รียนรู้พุทธศาสนาเถรวาทในไทย  ซ่ึงประเทศไทยนบัถือพุทธศาสนาเถร
วาทมายาวนาน  จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมประจ าชาติ ท าให้ชาวเวียดนาม
เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เม่ือชาวเวียดนามในไทยกลบัประเทศเวียดนามก็ไดก้ลบัมา
ช่วยพฒันาพุทธศาสนาเถรวาทในเวียดนามให้เจริญข้ึน (สัมภาษณ์พระ Thien Tam, 2554) ในยุค
สงครามอินโดจีน ปี 2478-2498 ชาวเวยีดนามอาศยัอยูต่ามจงัหวดัต่างๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทย เช่น อุดร หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม เป็นตน้ ไดอ้าศยัท าเลท่ีตั้งของภาค
ตะวนัอกเฉียงเหนือของไทยท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของอินโดจีน  เน่ืองจากเราอยู่ในบริเวณคอคอดท่ี
แคบท่ีสุดของลาวและบริเวณคอคอดท่ีแคบท่ีสุดของเวยีดนาม  ท าให้จงัหวดัเหล่าน้ีจะประกอบดว้ย
คนเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก  ชาวเวียดนามเหล่าน้ีบ้างก็กลับ
ประเทศเวียดนามและบางส่วนยงัคงอาศยัอยู่ในจงัหวดัเหล่าน้ี  และในปัจจุบนัประชาชนชาว
เวียดนามเหล่าน้ีก็ยงัคงอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวและยงัมีบทบาทส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบนั
พอสมควร   ความไดเ้ปรียบอีกอยา่งหน่ึงคือนโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้ และจงัหวดั
อุดร หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร  นครพนม  ต่างก็มีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของความใกลชิ้ดใน
แง่ของการใชภ้าษาติดต่อส่ือสาร  ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติพี่นอ้งและคนเวียดนามไดเ้ขา้มาอาศยั
ในจงัหวดัต่างๆเหล่าน้ี  มีส่วนช่วยสร้างความคุน้เคยทางดา้นวฒันธรรมและภาษา  และโดยเฉพาะ
ทางจงัหวดันครพนมเองก็ไดมี้การแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรม  ภาษา  และดา้นพระพุทธศาสนาอยา่ง
ต่อเน่ืองกบัรัฐบาลเวียดนามมาโดยตลอด  นายนภดล ไพฑูรย ์ กล่าวว่าทางจงัหวดันครพนมจะมี
สมาคมชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐต่อภาครัฐ  ภาคเอกชน
ต่อภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อประชาชน  โดยอาศยัสมาคมชาวไทยเช้ือสายเวียดนามเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ  เช่น  ท าหนา้ท่ีผูป้ระสานงานต่างๆ  
เป็นล่ามแปลภาษาให้กบัผูน้ าของทั้งสองประเทศในการประชุมร่วมกนัหรือการแลกเปล่ียนการ
เยือนระหว่างกนั  ซ่ึงความส าเร็จของโครงการหรือนโยบายต่างๆนั้นลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยักลไก
ดา้นความร่วมมือของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายเวยีดนาม ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการผลกัดนั
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นโยบายต่างๆของทางรัฐบาลและทางจงัหวดัให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  (สัมภาษณ์นาย
นภดล ไพฑูรย,์  2555)   

กล่าวโดยสรุปไดว้่า  ปัจจยัพุทธศาสนามีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและ
เวียดนามในภาพรวมท่ีดี  ทั้ งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมวฒันธรรม โดยเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ด้านสังคมวฒันธรรม  ซ่ึงการทูตเชิงวฒันธรรมในปัจจยัพุทธศาสนาส่งผลท่ีดีต่อ
ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ  โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ท่ีดีทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ทั้ง
ในกรอบทวิภาคีและในกรอบพหุภาคี  การมีเครือข่ายคมนาคมทางบกท่ีเช่ือมโยงถึงกนัท าให้ไทย
และเวียดนามมีความใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึนทั้งในดา้นการคา้ การลงทุน  การท่องเท่ียว  นอกจากน้ี
ไทยและเวยีดนามยงัมีประวติัศาสตร์ร่วมกนัในสมยัสงครามอินโดจีน  ในการติดต่อสัมพนัธ์ในภาค
ประชาชนกนั  เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของไทยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นท่ีตั้งของ
ศูนยก์ลางอินโดจีน  จึงท าให้มีคนเวียดนามอพยพเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากในช่วง
สงครามอินโดจีน  และบางส่วนไดเ้ดินทางกลบัเวียดนามหลงัสงครามส้ินสน  อีกทั้งบางส่วนยงัคง
อาศยัอยู่ท่ีประเทศไทยต่อไป  และภายหลงักลายมาเป็นคนไทยเช้ือสายเวียดนาม  ซ่ึงท าให้คน
เวียดนามเหล่านั้นไดมี้โอกาสเรียนรู้พุทธศาสนาในไทย   ความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมก็เป็นส่วน
หน่ึงต่อความสัมพนัธ์ของสองประเทศ  ซ่ึงไทยและเวียดนามต่างก็นบัถือพุทธศาสนาเหมือนกนั   
และการนบัถือพุทธศาสนาท่ีเหมือนกนัน้ี  จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการก าหนดนโยบายการทูตเชิง
วฒันธรรม  ท่ีได้น าเอาพุทธศาสนามีเป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์  เช่น  การ
ทอดกฐินพระราชทานท่ีเวยีดนาม  ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนของทั้งสองประเทศไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกนั
มากยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัได้มีความร่วมมือและสนับสนุนด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ระหวา่งกนัอีกดว้ย   

 
ประเด็นค าถามที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาของไทยต่อ

เวยีดนาม  และแนวโน้มความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศในอนาคต   

  หากจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม  ในรอบ 35 ปีท่ีผ่านมาของการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตจนถึงปัจจุบนันั้น  ความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามในปัจจุบนัน้ีเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีดียิง่  ซ่ึงถือเป็นอีกตวัอยา่งของความส าเร็จในการปรับและพฒันาความสัมพนัธ์ของ
ไทยกบัเวยีดนาม  เพราะทั้งสองประเทศเคยมีความขดัแยง้ระหวา่งกนัอยา่งท่ีสุดไปสู่ความเขา้ใจอนั
ดี  ความร่วมมือและความไวว้างใจต่อกนั  ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวภิาคี  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ในระดบัทวิภาคีในระดบัรัฐ  และระดบัประชาชน  ในระดบัรัฐนั้นทั้งสองประเทศต่างพยายามใน
การปรับความสัมพนัธ์ต่อกนั  และส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการพฒันาอนัดีและความ
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ไวว้างใจต่อกนั คือ การแลกเปล่ียนการเยอืนในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  ความส าเร็จในการแกปั้ญหา
ท่ีคั่งคางมานานและความส าเร็จในการลงนามความตกลงส าคัญๆกว่า 40 ฉบับ  ในส่วน
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนนั้ นในปัจจุบัน  ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์ของไทยต่อเวียดนาม โดยในความสัมพนัธ์ดา้นประชาชนนั้น  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียน
ทางวิชาการและด้านวฒันธรรม เช่น การสอนภาษาเวียดนามในไทย  การสอนภาษาไทยใน
เวียดนาม  การสร้างหมู่บา้นมิตรภาพ “บา้นโฮจิมินห์”  การทอดกฐินพระราชทาน  การท่องเท่ียว  
การไปมาหาสู่ระหวา่งกนั  รวมทั้งบทบาทของเหวียตเก่ียวในไทย ในการเป็นสะพานเช่ือมสัมพนัธ์
และสะพานวฒันธรรมของทั้งสองประเทศ   นอกจากน้ีในปลายปี 2555 ไทยและเวียดนามไดเ้ห็น
พอ้งให้จดัการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม (Thai-Vietnam Joint Cabinet Retreat: JCR) 
คร้ังท่ี 2 โดยเวียดนามจะเป็นเจา้ภาพการประชุมฯ ในปีน้ี (คร้ังแรกจดัข้ึนเม่ือระหวา่งวนัท่ี 20-21
กุมภาพนัธ์ 2547 ณ นครดานงั สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจงัหวดันครพนม) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อหารือดา้นยทุธศาสตร์การกระชบัความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหวา่งสองประเทศ
ใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน  จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีไทยจะไดผ้ลกัดนักิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือดา้น
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทให้เป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจในเวียดนามต่อไป โดยแนวโนม้ของความ
ร่วมมือทางพุทธศาสนาระหวา่งไทยและเวียดนามจะเนน้ไปทางการจดักิจกรรมทางพุทธศาสนาให้
มากข้ึนและมีความหลากหลายกวา่ท่ีเป็นอยู ่ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไดมี้ความใกลชิ้ดกนั
ใหม้ากยิง่ข้ึนกวา่เดิม     
  ในขณะท่ีเวียดนามเองเพิ่งเปิดประเทศจึงท าให้ประชาชนชาวเวียดนามสนใจในเร่ือง
เศรษฐกิจเร่ืองความเป็นอยู่มากกว่า  ในปัจจุบันเม่ือเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามดีข้ึน  
ประชาชนเวียดนามจึงได้เร่ิมหันมาสนใจในเร่ืองพุทธศาสนามากข้ึน  เน่ืองจากพุทธศาสนาใน
เวียดนามเองนั้นไดข้าดช่วงไปเป็นเวลานานพอสมควร  และเม่ือเวียดนามรวมประเทศเป็นสังคม
นิยม  พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆก็ถูกควบคุมจากรัฐบาลพอสมควร  จึงท าให้การนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นเพียงรูปแบบมากกวา่ท่ีจะนบัถือในสาระส าคญัของพุทธศาสนา  นายสมชาย  
เภาเจริญ  กล่าวว่าส่วนในปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามเองก็ไม่ไดกี้ดกนัเสรีภาพทางศาสนามากเท่าใด  
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามเปิดกวา้ง  ท าให้วิถีชีวิตของคนก็เปล่ียนแปลงตาม
ไปดว้ย   เม่ือวถีิชีวติของคนเปล่ียนไปท าใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลง  ท่ีมีผลกระทบทางสังคมเกิด
ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม และอีกสารพดัปัญหา  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีท่ีพึ่งทางศาสนามา
ช่วยแกไ้ข  ถา้หากพุทธศาสนาในเวียดนามมีเข็มแข็งก็จะเป็นท่ีพึ่งทางสังคมช่วยเยียวยาทางสังคม
ได ้  และวดัพุทธในเวียดนามก็จะเป็นท่ีพึ่งทางสังคมอย่างเช่นในอดีตท่ีผ่านมา จึงเป็นโอกาสดีท่ี
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ไทยจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนพุทธศาสนาในเวียดนามให้เจริญข้ึน  และพฒันาความสัมพนัธ์ดา้น
พุทธศาสนาของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต  (สัมภาษณ์นายสมชาย  เภาเจริญ,  2554)  
 ส่วนความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตนั้น นายปรีชา 
กนัธิยะ  กล่าววา่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศโดยใชมิ้ติดา้นพุทธศาสนานั้น โดยในปี 
2556  กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  มีนโยบายท่ีจะขยายผลของโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จแลว้ในประเทศไทยออกไปในประเทศกลุ่มอาเซียน  เช่นโครงการครูพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน  โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์โครงการพระธรรมทูต โดยอาศยัวดั
ไทยในประเทศเหล่านั้นก่อน แลว้ค่อยขยายออกไปสู่วดัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วดัไทย และจดัให้มีการเรียน
การสอนภาษาไทย เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย ประเพณี ว ัฒนธรรมไทยภายในวดั  โดยเร่ิมในประเทศ
เพื่อนบา้นของเรา พม่า กมัพชูา ลาว เวยีดนาม  นอกจากนั้นยงัจะส่งเสริมการศึกษาดา้นพุทธศาสนา
โดยการส่งเสริมพระเวียดนามเขา้มาศึกษาท่ีประเทศไทย  และเม่ือส าเร็จกลบัไปประเทศเวียดนาม  
ก็จะไดน้ าเอาวฒันธรรมประเพณีและดา้นการศึกษาพุทธศาสนาของไทย โดยน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัเหมือนกบัการจ าลองรูปแบบพุทธศาสนาของไทยไปไวท่ี้เวียดนาม  ก็เหมือนกบัว่า
เป็นการไปสร้างสังคมไทยให้เกิดข้ึนท่ีนั้น  ฉะนั้นการส่ืออะไรต่อกันก็สามารถท าได้โดยง่าย 
(สัมภาษณ์นายปรีชา กนัธิยะ,  2555) และเวียดนามยงัให้ความส าคญัในการแลกเปล่ียนการศึกษา
พุทธศาสนากับไทย  ในฐานะท่ีไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลก   ในปัจจุบัน
พระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบา้นของไทยเช่น  ลาว  กมัพูชา  พม่า และเวียดนาม  ไดเ้ขา้มาศึกษา
พระพุทธศาสนาท่ีไทยเป็นจ านวนมากข้ึนทุกปี   จึงเป็นโอกาสดีท่ีไทยจะใช้นโยบายการทูตเชิง
วฒันธรรมในดา้นพุทธศาสนา  เพื่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและจะเป็นประโยชน์ต่อ
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป   

กล่าวโดยสรุป  ความร่วมมือดา้นพระพุทธศาสนาระหวา่งไทยและเวียดนามในปัจจุบนัถือ

ไดว้า่อยูใ่นระดบัท่ีดี  โดยพิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีผา่นมาและความสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนัทั้งจากรัฐบาลและภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ  เช่น โครงการทอดกฐินพระราชทาน  

โดยไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอยา่งดี  ส่วนแนวโนม้

ของความร่วมมือในอนาคตทางพุทธศาสนา  นอกจากจะด าเนินโครงการทอดกฐินพระราชทานแลว้

นั้น  ในปลายปี 2555 ไทยและเวียดนามได้เห็นพอ้งให้จดัการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-

เวียดนาม (Thai-Vietnam Joint Cabinet Retreat: JCR) คร้ังท่ี 2  ทั้งน้ีเพื่อหารือดา้นยุทธศาสตร์การ

กระชบัความร่วมมือในสาขาต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรม  ระหวา่งสองประเทศ

ใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน   จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีไทยจะไดผ้ลกัดนักิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือดา้น
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พระพุทธศาสนาให้เป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจในเวียดนาม   โดยภาครัฐบาลของไทยยงัมีนโยบายท่ีจะ

ขยายผลของโครงการท่ีประสบความส าเร็จแลว้ในประเทศไทยยงัประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งอาเซียน  

โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาพุทธศาสนาและเผยแผ่พุทธศาสนา  เช่น 

โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์

โครงการพระธรรมทูต  ซ่ึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่โครงการต่างๆเหล่าน้ีจะไดมี้ส่วนผลกัดนัและพฒันา

ความร่วมมือดา้นวฒันธรรมของไทยและเวียดนามให้พฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อประโยชน์

ของประชาชนประชาชนไทยและเวยีดนามร่วมกนัต่อไปในอนาคต 


