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บทที ่6 
บทสรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
6.1. สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเร่ือง  พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมในความสัมพนัธ์
ไทย – เวียดนาม   มีวตัถุประสงค ์2 ประการในการศึกษา  ดงัน้ี 1. ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ดา้น
พุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม  และ 2. ศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการ
ทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม  ซ่ึงมีค าถามในการวิจยัว่า พุทธ
ศาสนาเถรวาทในฐานะเป็นสถาบนัหน่ึงของสังคมไทย จะใชบ้ทบาทความเป็นสถาบนัทางสังคมใน
การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทยและเวยีดนามไดอ้ยา่งไร  และพุทธศาสนาเถรวาทมี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างชาวพุทธใน
ประเทศไทยกบัชาวพุทธในเวียดนามอย่างไร โดยมีทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี  ทฤษฎีการเมือง
เก่ียวพนั  แนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม แนวคิดวฒันธรรมกบัการพฒันา และแนวคิดเก่ียวกบัพระ
ธรรมทูต  เป็นกรอบในการศึกษาวเิคราะห์  
  6.1.1การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-
เวียดนาม จากการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยต่อเวียดนามในดา้นการทูตเชิงวฒันธรรม
ในปัจจยัพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนาม มีลกัษณะของรูปแบบของ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเก้ือกูลกนัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีฝ่ายไทยเป็นผูใ้ห้และฝ่ายเวียดนาม
เป็นผูรั้บ โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนาระหวา่งกนัใน 3 รูปแบบดว้ยกนั ดงัน้ี  
  1.ความสัมพนัธ์ในรูปแบบรัฐบาล ไดแ้ก่ นโยบายทางดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมของรัฐบาล
ไทยท่ีเน้นให้มีการส่งเสริมและแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างกนักบัรัฐบาลเวียดนามในทุกระดบั  
เช่น ผู ้แทนทางวฒันธรรม  คณะนาฏศิลป์ คณะส่ือมวลชน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมในระดบัทอ้งถ่ินท่ีจงัหวดัต่างๆ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย
และภาคกลางของเวียดนาม  ซ่ึงในรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะความร่วมมือทางพุทธศาสนา
อย่างเป็นทางการระหว่างกันได้แก่  โครงการทอดกฐินพระราชทาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
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เวยีดนาม  โดยโครงการน้ีเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2547  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อการส่งเสริมพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศ  ทั้งยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์กบัมิตรประเทศเพื่อนบา้นท่ีนับถือพุทธศาสนา
เช่นเดียวกบัไทย  และท่ีส าคญัคือการกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกทางวฒันธรรมร่วมกนั  โดยการน าเอา
วฒันธรรมท่ีมีอยู่ร่วมกันมาสร้างความผูกพนัทางจิตใจระหว่างชาวพุทธด้วยกัน  พร้อมทั้งการ
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีของประชาชนและเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีระหวา่งพุทธศาสนา
ของไทยและเวยีดนาม  

2. ความสัมพนัธ์ในรูปแบบคณะสงฆ์  ไดแ้ก่  การสนบัสนุนการศึกษาพุทธศาสนาและการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในเวียดนาม  ในด้านการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาของไทยต่อเวียดนาม 
ไดแ้ก่ การถวายทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท าหนา้ท่ีเป็น
หน่วยงานในการก ากบัดูแลการถวายทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์เวียดนามท่ีเข้ามาศึกษาพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย  นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนการศึกษาพุทธศาสนาภายในเวียดนาม โดย
สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์ เจา้อาวาสวดัปากน ้ า  กรุงเทพมหานคร  ไดส้นบัสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น “โรงเรียนพระปริยติัธรรม  มูลนิธิหลวงพ่อสดวดัปากน ้ า” ณ วดัเหวี่ยนคง 
จงัหวดัเถ่ือเทียนเว ้ ส่วนดา้นการเผยแผพุ่ทธศาสนาในเวียดนามของไทย ไดแ้ก่ โครงการพระธรรม
ทูตไทยในเวยีดนาม โดยทางมหาเถรสมาคมของไทยไดส่้งพระธรรมทูตไทยไปปฏิบติัศาสนกิจเป็น
พระธรรม ณ ส านกัสงฆ์ไทยพุทธเกษร จงัหวดับาเรีย-หวุง่เต่า  ซ่ึงเป็นส านกัสงฆไ์ทยแห่งแรกใน
เวยีดนามและมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเผยแผพุ่ทธศาสนาในเวยีดนาม                                          

3. ความสัมพนัธ์ในรูปแบบภาคประชาชน  ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนไทยและประชาชนชาวเวียดนาม ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงานดา้นการทูต
เชิงวฒันธรรมของไทยในดา้นพุทธศาสนา   เพื่อให้ภาคประชาชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั  ให้
ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กนัมากยิง่ข้ึน  เช่น  โครงการทอดกฐินพระราชทาน  ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ท าให้ภาคประชาชนทั้งสองประเทศไดมี้ส่วนช่วยสนับสนุนใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนาตามนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมของรัฐบาล  โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสาย
เวียดนามไดมี้บทบาทในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนทั้งสองประเทศ  พร้อมกบัการ
อุปถมัภ์  ทะนุบ ารุงพุทธศาสนาในเวียดนามและพฒันาความสัมพนัธ์ภาคประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ   
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   6.1.2 การศึกษาถึงพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมมีผลต่อความสัมพนัธ์
ไทยกับเวียดนาม  การศึกษาพบว่าพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมได้มีส่วน
ส่งเสริมสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนามไดเ้ป็นอย่างดี  และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามให้มีความหลากหลายข้ึนมากกว่า เดิม
นอกเหนือจากความร่วมมือทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัเวียดนามไดเ้ปิดกวา้งทาง
สิทธิเสรีภาพทางศาสนามากข้ึน รัฐบาลเวียดนามได้เข้ามาสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  รัฐบาลเวยีดนามเองก็ใหก้ารสนบัสนุนการจดังานประชุมผูน้ า
ชาวพุทธทัว่โลกในวนัวสิาขบูชาโลก ในปี พ.ศ. 2551  การอนุญาตใหพ้ระสงฆเ์วยีดนามไดไ้ปศึกษา
ต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมทั้ งการอนุญาตให้พระสงฆ์ออกไปปฏิบัติศาสนกิจ
ภายในประเทศและต่างประเทศได ้  การทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจยัส าคญั
นั้นไดมี้ส่วนท าใหป้ระชาชนของทั้งสองประเทศไดมี้ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน  ปัจจยัพุทธ
ศาสนานั้นมีส่วนช่วยให้เกิดความสามคัคีและกระชบัความสัมพนัธ์กบัมิตรประเทศ ท่ีอยู่ในกลุ่ม
วฒันธรรมพุทธศาสนาเหมือนประเทศไทย  นอกจากจะเป็นการช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาแลว้
ยงัมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งชาวพุทธในประเทศไทยกบัชาวพุทธในต่างประเทศได้
เป็นอย่างดี  นอกจากน้ียงัเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเวียดนาม  ได้
แสดงออกถึงความสามคัคีและมีโอกาสร่วมท าบุญดว้ยกนัในโอกาสต่างๆ  ทั้งการไปมาหาสู่กนัมาก
ข้ึนซ่ึงส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์ทั้งในระดบัรัฐบาลและในระดบัประชาชนของทั้งสองประเทศ  ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีน้ียงัมีส่วนเก้ือกลูต่อการเสริมสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามให้
แน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน ความร่วมมือดา้นวฒันธรรมเป็นอีกมิติหน่ึงของความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนาม 
โดยการท่ีประชาชนของทั้งสองประเทศจะไดส้ร้างความคุน้เคยกนัไดพ้บปะแลกเปล่ียนสังสรรค ์ 
เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั  อนัจะเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง 
มัน่คงและย ัง่ยืนต่อไป  โดยปัจจยัพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจยัในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ดา้น
พุทธศาสนาของทั้งสองประเทศดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระดบัรัฐบาล ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐบาลในการ

กระชับและขยายความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกบัเวียดนามในทุกด้าน  ทั้งการเมือง  ความมัน่คง  

เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรม  และการพฒันาทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและใน

ระดบัทวิภาคี  พหุภาคี และภูมิภาค การใช้บทบาทของพระพุทธศาสนาส่งเสริมการด าเนินงาน

ทางการทูตเชิงวฒันธรรม  เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาล และประชาชนต่อ

ประชาชน  โดยอาศยัความใกลชิ้ดดา้นภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อสองประเทศและ
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ความคล้ายคลึงทางวฒันธรรม  ซ่ึงไทยและเวียดนามต่างก็เป็นประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนา

เหมือนกนั ในการนบัถือถือพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ  แมว้า่ประชาชนส่วนใหญ่ของทั้ง

สองประเทศจะนบัถือพุทธศาสนาท่ีต่างนิกายกนั  ทั้งน้ีต่างก็มีจุดร่วมในความเช่ือทางค าสอนของ

พุทธศาสนาท่ีเหมือนกนั นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือทางดา้นกิจกรรมพระพุทธศาสนาระหว่างกนั  

เช่นการทอดกฐินพระราชทาน  การสนบัการศึกษาพุทธศาสนา  และพระธรรมทูตไทยในเวียดนาม  

เป็นส่ือกลางในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวยีดนาม 

2. ความสัมพนัธ์ดา้นคณะสงฆ ์ ไดแ้ก่การส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนาโลก

ของไทยและส่งเสริมดา้นการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนาม โดยส่งเสริมความ

ร่วมมือดา้นการสนบัสนุนการศึกษาพุทธศาสนาและเผยแผ่พุทธศาสนา  และขยายผลโครงการท่ี

ประสบความส าเร็จในไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบา้น  เช่น โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์และโครงการพระธรรมทูต  ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ใช่มี

เฉพาะพระสงฆเ์วยีดนามเท่านั้นท่ีศึกษาในประเทศไทย  แต่ยงัมีนกัศึกษาเวียดนามท่ีเป็นคฤหสัถ์อีก

จ านวนมากท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาไทย  ทั้งพระสงฆเ์วยีดนามและนกัศึกษาเวียดนามเหล่าน้ี  มี

โอกาสสูงในการรับเอาวฒันธรรมไทย  ความรู้สึกนึกคิดและทศันคติแบบไทย  พุทธศาสนาเถรวาท

แบบไทย  โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  รวมทั้งการน าเอา

รูปแบบพุทธศาสนาแบบไทยไปเผยแผใ่นเวียดนาม  ซ่ึงมีส่วนช่วยในการพฒันาความสัมพนัธ์ของ

ทั้งสองประเทศในการด าเนินงานการทูตเชิงวฒันธรรมดา้นพุทธศาสนาต่อเวยีดนามในอนาคต 

  3. ความสัมพนัธ์ภาคประชาชน  ไดแ้ก่นโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้ภาคประชาชน
ของเวยีดนามและไทยมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั  ให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปมา
หาสู่กนัมากยิง่ข้ึน  และให้คนไทยเช้ือสายเวียดนามมีบทบาทในการเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ  โดยการส่งเสริมการประชุมระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัของไทยและ
เวียดนาม  โดยเฉพาะจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีความใกล้ชิดระหว่างกัน  เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมและด าเนินความร่วมมือระหวา่งกนั  ในปัจจุบนัภาคประชาชนมีการแลกเปล่ียน
หรือไปมาหาสู่กนัอยู่ตลอดเวลา  ในดา้นการคา้การลงทุน  ดา้นการท่องเท่ียว  นอกจากน้ีชาวไทย
เช้ือสายเวียดนาม (เหวียตเก่ียว)  มีส่วนส าคญัในการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างภาคประชาชนของทั้ง
สองประเทศเป็นอย่างยิ่ง  โดยท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งความสัมพนัธ์ของทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคประชาชน  ท าให้โอกาสท่ีประชาชนของทั้งสองประเทศจะเรียนรู้ระหว่างกนัและการรับเอา
วฒันธรรมของกนัและกนัจึงมีมากข้ึน   
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 ดงันั้นการใช้นโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมซ่ึงมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นส่ือความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะทั้ งสองประเทศต่างก็นับถือพระพุทธศาสนา  การยึดถือ
หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  ความคล้ายคลึงกนัในทางวฒันธรรมส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งกนั  ซ่ึงท่ีผา่นมาก็จะไดเ้ห็นการเช่ือมโยงทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ กนั
มาโดยตลอด  โดยการสนับสนุนของภาครัฐ  คณะสงฆ์  และภาคประชาชน แต่ในกรอบของ
ความสัมพันธ์ทางว ัฒนธรรมในด้านนโยบายการทูตเชิงว ัฒนธรรม  อยู่ภายใต้กรอบของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  จึงควรท่ีจะสนับสนุนพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ  ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินและเน้นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมใน
ภาคประชาชน  ควบคู่ไปกบัความสัมพนัธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ  เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัใหมี้ความย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
 หากพิจารณาตามค าถามในการวิจยัจะพบว่า  พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีสถาบนัหน่ึงใน

สังคมไทยไดมี้ส่วนช่วยในการเสริมเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนามในดา้นต่างๆ  อีก

ทั้ งมีส่วนช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมของทั้ งสองประเทศ

ดงัต่อไปน้ี  

1.ช่วยกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม  ในการด าเนินงาน

ดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยให้ประสบผลส าเร็จในการสร้างความสัมพนัธ์ต่อเวียดนาม  ยงั

เป็นการช่วยเผยแผว่ฒันธรรมไทยและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหป้ระเทศไทย  

 2. ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์ของทั้ งสองประเทศ  ในด้าน

การศึกษาพุทธศาสนา  และการเผยแผพุ่ทธศาสนาในเวยีดนามตามโครงการพระธรรมทูต 

3.ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ในภาคประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความใกลชิ้ดกนัมาก

ยิ่งข้ึน  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีส่วนท าให้เกิดความสามคัคี  การพบปะสังสรรคร์ะหวา่งกนั  

และการเสียสละร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนไทยและเวยีดนาม 

 4.ช่วยอุปถัมภ์ ท านุบ ารุง สนับสนุนส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทใน

เวยีดนามใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึน 

5.ช่วยเป็นส่ือกลางในเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ 

เพื่อใหผู้ท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้และผูท่ี้ยงัใหม่อยูไ่ดมี้โอกาสท่ีจะเขา้มาศึกษาพระธรรมค า

สอนของพระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน 
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6.2 อภิปรายผล   

  ในความสัมพนัธ์ไทยและเวียดนามในด้านนโยบายการทูตเชิงวฒันธรรมนั้น  ผลของ
การศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม พบว่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนาม ปรากฏรูปแบบความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนาแบบเก้ือกูล
กนั คือฝ่ายไทยเป็นผูใ้ห้และฝ่ายเวียดนามเป็นผูรั้บ ได้แก่ 1. ความสัมพนัธ์ในรูปแบบรัฐบาล  2. 
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบคณะสงฆ ์ 3. ความสัมพนัธ์ในรูปแบบภาคประชาชน  โดยอาศยัการอธิบาย
นโยบายความสัมพนัธ์ดังกล่าวตามทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั (ปรัชญา เวสารัชช์, 2550)  การจะ
วเิคราะห์นโยบายต่างประเทศของรัฐใดๆ นั้นจะตอ้งศึกษาถึงตวัแปรต่างๆดว้ย  ในการท่ีรัฐหน่ึงจะ
ก าหนดนโยบายหรือแสดงท่าทีใดๆ ออกมาล้วนมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน
ควบคู่กนัไป ในปัจจุบนัสถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศเปล่ียนแปลง  และหนัมาร่วมมือกนั
ในรวมกลุ่มในภูมิภาคเดียวกนัเพื่อความสัมพนัธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ และวฒันธรรม  ซ่ึงไทย
และเวียดนามนั้นไดอ้าศยัปัจจยัภายนอก คือสภาพแวดล้อมทางภูมิภาคเดียวกนัทั้งยงัเป็นสมาชิก
อาเซียนดว้ยกนั  ส่วนปัจจยัภายในประเทศท่ีส าคญัทางความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรม  ความเช่ือ
ในทางพุทธศาสนา  และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป  ส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบายของทั้งสองประเทศ   ทั้งน้ีเพื่อรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคญัและ
พร้อมแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรชยั  ศิริไกร (2539) ท่ีกล่าวถึง
ความร่วมมือระหวา่งไทยและเวียดนามในระยะเวลาท่ีผา่นมา  ไดมี้การร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและ
ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ  โดยการร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจและเช่ือมโยงสาธารณูปโภคต่างๆ 
ทางดา้นกายภาพ  เศรษฐกิจ  การบริการ และสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่การพึ่งพาอาศยักนัอยา่งจริงจงั  ซ่ึง
ไทยและเวียดนามต่างก็มีความคล้ายคลึงกนัทางวฒันธรรมในเร่ืองการนับถือพุทธศาสนา ทั้งน้ี
รัฐบาลไทยและเวียดนามควรท่ีจะมีการพิจารณาหยิบยกวฒันธรรมร่วมกันเหล่าน้ีข้ึนมาเป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงและเสริมสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศใน
ระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลและระดบัประชาชนต่อประชาชน 
  การศึกษาถึงพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมมีผลต่อความสัมพนัธ์ไทย
กบัเวียดนาม การศึกษาพบว่าการทูตเชิงวฒันธรรมในด้านพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ี
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดีและส่งเสริมความสัมพนัธ์ในทุก
ระดบัทั้งในระดบัรัฐบาลและภาคประชาชน  ซ่ึงมีผลต่อความสัมพนัธ์ไทยกบัเวียดนามในดา้นการ
ใชพุ้ทธศาสนาในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรม  ในดา้นการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนามนั้น
มีความหลากหลาย  อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์ การสอนภาษาไทย  การจดังานลอยกระทง  การจดั
งานสงกรานต์  เป็นตน้  ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนความร่วมมือในดา้นวฒันธรรมของไทยและเวียดนาม
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ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนชาวเวียดนามไดทุ้กกลุ่มและทุกระดบั  สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม (กระทรวงการต่างประเทศ, 2548)  กล่าวได้ว่าความสัมพนัธ์ใน
ภาคประชาชนถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  โดยการทูตเชิง
วฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานทูต เชิงวฒันธรรมสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลายในทุกระดบั  ความไดเ้ปรียบของไทยในการด าเนินนโยบายการทูตเชิง
วฒันธรรมคือการเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาของโลกในปัจจุบนั  ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีไทย
จะใช้บทบาทของสถาบนัทางพระพุทธศาสนา  ในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น  
และพระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงว ัฒนธรรมได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามและท าให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยในเวียดนาม  
พุทธศาสนิกชนไทยเช้ือสายเวยีดนามและพุทธศาสนิกชนเวยีดนามเกิดศรัทธาและส านึกร่วมกนั   มี
ความใกลชิ้ดรู้จกัและเขา้ใจกนัมากข้ึน  ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือเป็นรากเหงา้เป็นท่ีมาของประเพณี
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งในทางตรงและทางออ้มของผูค้นในภูมิภาคน้ี  แมว้่าไทย
และเวยีดนามจะความแตกต่างกนัดา้นระบอบการปกครอง  แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัในปัจจุบนั  เพราะทั้งสองประเทศต่างมีจุดร่วมทางวฒันธรรมท่ีเหมือนกนั คือการนบั
พระพุทธศาสนา  และมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศในมิติอ่ืนๆใหดี้ยิง่ข้ึน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเวียดนามในช่วงระยะเวลา 35 ปี แห่งการสถาปนาการทูต
ระหว่างกันนั้น  ได้แสดงให้เห็นถึงล าดับความส าคญัต่อกนัมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั  และทั้งสอง
ประเทศไดพ้ยายามหาทางกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีให้มากยิ่งข้ึน  โดยเวียดนามเองนั้นก็ถือเป็น
เพื่อนบา้นของไทย  แม้จะไม่ไดมี้ขอบร้ัวชิดติดกนัก็ตามแต่การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างกนัในอดีต
จนถึงปัจจุบันน้ี  ท าให้ทั้ งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนม  และเวียดนามเองก็ไม่ได้อยู่
ห่างไกลจากไทยเลยแมแ้ต่น้อย  ยิ่งนบัวนัเวียดนามเองดูเหมือนจะอยู่ใกลชิ้ดกบัไทยเพียงเอ้ือมมือ
เท่านั้น  เพราะทั้งสองประเทศต่างก็เป็นมิตรท่ีดีต่อกนั  ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรม  
ซ่ึงสอดคล้องกับธัญญาทิพย์ ศรีพนา (2541) ในการพฒันาและกระชับความทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของไทยกบัเวียดนาม  ส่ิงท่ีไม่ควรลืมและควรด าเนินการควบคู่ไปดว้ยคือ  การส่งเสริม
ความร่วมมือทางดา้นสังคมวฒันธรรม สามารถท าไดด้ว้ยการสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียน
ทางวฒันธรรม  ทางวิชาการ  เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองไดมี้โอกาสติดต่อสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด
และคุน้เคยกนัข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัน้ีทั้งสองประเทศไดใ้ห้ความส าคญัต่อกนัในทาง
วฒันธรรม  โดยพยายามท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวฒันธรรมของกนัและกนั  ซ่ึงไทยและเวียดนาม
เองต่างก็มีสถาบนัท่ีส าคญัสถาบนัหน่ึงท่ีใชย้ึดเหน่ียวในทางจิตใจนั้นก็คือสถาบนัพระพุทธศาสนา   
ถึงแมว้่าไทยจะนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทและเวียดนามนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  
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ทั้งน้ีเพราะความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนันั้นเอง  แต่ก็คงไม่แปลกอะไรมากนกัเพราะ
ไทยเองก็ไม่ไดน้บัถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเพียงอยา่งเดียว  และเวียดนามเองก็ไม่ไดน้บัถือพุทธ
ศาสนานิกายมหายานเพียงอย่างเดียวเช่นกนั  ยงัมีนิกายอ่ืนอีกดว้ยท่ีชาวเวียดนามให้การนบัถือคือ
พุทธศาสนานิกายเถรวาท  แมว้่าเราจะเคยรับรู้มาว่าเวียดนามนับถือพุทธศาสนามหายาน  แต่ใน
ความเป็นจริงของสังคมเวียดนามในปัจจุบนัน้ีมีการหันมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาก
ยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีทั้งสองประเทศยงัได้เก้ือกูลงานด้านพุทธศาสนาระหว่างกนั  ทั้งในด้านการศึกษา
พระพุทธศาสนา  และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในเวียดนามอีกทางหน่ึง  โดยอาศยัโครงการพระ
ธรรมทูต  ซ่ึงแนวคิดของพระธรรมทูตนั้น  คือการด าเนินงานโดยใชทู้ตทางพุทธศาสนาหรือสมณะ
ทูตเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายอาณาจกัร ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของพระสงฆ์
แบ่งเป็น 2 ประการใหญ่ๆท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1.บทบาทการศึกษาพุทธศาสนา  และ 2.บทบาทการเผยแผ่
พุทธศาสนา  เป็นหน้าท่ีท่ีก าหนดให้บทบาทของพระสงฆ์ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยเหลือสังคม  การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆน์ั้นนอกจากจะเป็นการสงเคราะห์ญาติโยมตามครรลองของพระ
ธรรมวนิยัแลว้  ยงัเป็นการรักษาความมัน่คงและส่งเสริมความกา้วหนา้ของสถาบนัพระพุทธศาสนา  
ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตอ้งอาศยัการเก้ือกูลทั้งฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายอาณาจกัรในการเผยแผ่
ทั้งในภายในประเทศและต่างประเทศ  บทบาทของพระธรรมทูตก็เช่นเดียวกนัคือฝ่ายอาณาจกัรไดมี้
การส่งเสริมใหมี้การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไปในดินแดนต่างๆนอกประเทศเพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ  การใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพนัธ์โดยพระสงฆท์ าหนา้ท่ีเป็น
สมณะทูตนั้นยงัเป็นการเสริมสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายผูป้กครองบา้นเมืองดว้ย  และพุทธ
ศาสนาเถรวาทไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวียดนาม  ในการก าหนด
รูปแบบของความสัมพนัธ์และใชส้ถาบนัทางพระพุทธศาสนาจุดเช่ือมความสัมพนัธ์ในการทูตเชิง
วฒันธรรมของทั้งสองประเทศในปัจจุบนั 

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความเป็นมา  ความเช่ือ  สติปัญญาและจิตวิญญาณของสังคม

ซ่ึงแต่ละประเทศต่างก็มีวฒันธรรมเป็นของตนทั้งท่ีเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมร่วม  อนัเป็นผล

มาจากการติดต่อสัมพนัธ์แลกเปล่ียนกนัอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีตระหนกัและมีความ

พยายามของไทยท่ีจะเสริมสร้าง  รักษาและกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเวียดนาม  รวมทั้ง

ประเทศต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกรวมทั้งลดการขดัแยง้

อนัจะน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งหลายทั้งปวงในอนาคต  การทูตเชิงวฒันธรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์

ส าคัญของไทยในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามและ

ต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์และช่ือเสียงของประเทศไทย  ทั้ งท าให้เกิดความเข้าใจ
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ระหว่างกนัผ่านกิจกรรมทางวฒันธรรม  เช่น  ศาสนา  ศิลปะ นาฏศิลป์  ภาษา  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  ประวติัศาสตร์  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  ภูมิปัญญา เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

วฒันธรรมกบัการพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม, 2546) 

โดยค านึงถึงความเช่ือและระบอบสังคมเร่ืองศาสนาและขบธรรมเนียมประเพณีในการส่งเสริม

ความร่วมมือทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ  โดยในความเจริญทางเศรษฐกิจและความกา้วหน้า

ทางด้านเทคโนโลยี  โดยไม่ค  านึงมิติทางวฒันธรรมท าให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ  และปัจจุบนั

วฒันธรรมได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการทูตในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  

ดังนั้ นในการพฒันาประเทศควรมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มนุษย์จึงต้องค านึงถึงมิติทาง

วฒันธรรมเป็นส าคญั  และการทูตเชิงวฒันธรรมก็เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัไม่นอ้ยไปกว่างานการทูต

ด้านการเมือง และเศรษฐกิจ และในปัจจุบันยิ่งจะมีความส าคัญมากยิ่ง ข้ึนในอนาคต  ใน

สภาวะการณ์ปัจจุบนัน้ีท่ีแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ในแนวคิดเร่ืองการปกครองในระบอบต่างๆ  

ความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  ไม่ไดน้ ามาซ่ึงความสันติสุขของ

มนุษย์ชาติอย่างแท้จริง ตรงกันข้ามกับวฒันธรรมถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ผู ้คนใน

หลากหลายเช้ือชาติก็สามารถท่ีจะยอมรับความแตกต่างและซาบซ้ึงในความปราณีตและงดงามของ

วฒันธรรมของชนชาติอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นบทบาทการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนาม  

จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองประเทศทั้งในระดบัทวิภาคี พหุ

ภาคีและภูมิภาคต่อไป  

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินการทูตเชิงวฒันธรรมของไทยต่อเวียดนามด้าน

พระพุทธศาสนา  ควรเน้นการส่งเสริมความเขา้ใจซ่ึงกันและกนัทางด้านสังคมและวฒันธรรม  

เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนา วฒันธรรมประเพณี  ภาษา  

ประวติัศาสตร์ของกนัและกนัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และเพื่อการบูรณาการให้เขา้กบัหน่วยงาน

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายต่อไป   

1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนทั้ งใน

ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน เช่น การจดัทอดผา้ป่าสามคัคี การจดักิจกรรมร่วมกนัในวนัส าคญัทาง
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พระพุทธศาสนา โดยการใช้บทบาทของพุทธศาสนาในการส่งเสริมการทูตเชิงวฒันธรรม  เพื่อ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐบาลและประชาชนของไทยและเวยีดนาม 

 2.ควรสนบัสนุนการเผยแผพุ่ทธศาสนาในเวียดนามให้มากยิ่งข้ึนทั้งในดา้นการศึกษาพุทธ

ศาสนา (คนัถธุระ) การปฏิบติั (วปัิสสนาธุระ)  และการสนบัสนุนส่งเสริมโครงการพระธรรมทูตใน

การส่งเสริมวฒันธรรมไทยในเวียดนาม โดยส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนาโลกของไทย  

ต่อการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษาพุทธศาสนาและการเผยแผพุ่ทธศาสนาในต่างแดน  

3. ควรสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทางพุทธศาสนา  การท่องเท่ียว

เชิงประวติัศาสตร์ร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเป็นยุทธศาสตร์ร่วมส่ีฝ่าย  ไทย-ลาว-เวียดนาม-กมัพูชา

ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบ Package Tour  แสวงบุญสักการะสถานท่ีส าคญั  4 

ประเทศ  การท่องเท่ียวสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั

และกนัใหม้ากยิง่ข้ึน โดยอาศยัเส้นทางบก เส้นทางหมายเลข 9 ตามโครงการ EWEC จากมุกดาหาร

ไปสะหวนันะเขตถึงเมืองเวใ้นเวยีดนาม เส้นทางหมายเลข 8 จากจงัหวดันครพนมผา่นแขวงค าม่วน

ไปยงัเมืองวิงห์ในเวียดนาม หรือเส้นทางด้านใตโ้ดยเร่ิมจากกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ- เสียมราฐ-

พนมเปญ-โฮจิมินห์ในเวยีดนาม   

 


