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การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม” น้ี  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามภายหลังจากที่รัฐบาลของทั้ง 
สองประเทศไดยกระดับความสัมพันธทวิภาคีข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรโดยการออก
แถลงการณรวมในโอกาสการเดินทางประเทศไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) ของนายเหวียน ฝ ูจอง 
(Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งการ
ยกระดับความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาวยังผลใหไทยมีเวียดนามเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรเพียงประเทศเดียวในอาเซียน ในขณะที่เวียดนามก็ไดสถาปนาความสัมพันธในลักษณะ
ดังกลาวกับไทยเปนประเทศแรกในอาเซียนเชนกัน  

การจัดทํารายงานการศึกษาน้ีใชการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) หรือการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและศักยภาพ เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกรหรือโครงการ  
ซึ่งชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก และแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหวางประเทศ (Interdependence 
Theory) ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nyle ซึ่งกลาวถึงลักษณะของโลกปจจุบันที่มี
การพึ่งพาอาศัยกันและกันมากข้ึน มีความสัมพันธกันที่สลับซับซอน (Complex Interdependence) 
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เน่ืองจากไทยและเวียดนามมีแนวโนมจะตองรวมมือ
กันมากข้ึนทั้งในดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจการคา ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 
เพราะทั้งไทยและเวียดนามตางเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง กอปรกับการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนและกรอบความรวมมือในภูมิภาคตางๆ ก็ทําใหทั้งไทยและเวียดนามตอง
สงเสริมรวมมือกันอยางใกลชิดมากย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ัน รายงานการศึกษาน้ีพิจารณาดวยวาการยกระดับความสัมพันธทวิภาคีข้ึนสู
ระดับการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรขางตนสงผลใหทั้งไทยและเวียดนามไดดําเนินการกระชับ
ความสัมพันธมากข้ึนอยางเปนรูปธรรมอยางไร รวมทั้งศึกษาถึงผลประโยชนที่ทั้งสองประเทศจะไดรับ
ในดานตางๆ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม กรอบเวทีพหุภาคี และประเด็นอื่นๆ 
ตลอดจนเสนอแนะการดําเนินการในหวงตอไปในการรักษาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรน้ีใหมี
พลวัตรและเปนประโยชนตอทั้งสองประเทศ 

ในโอกาสที่ทั้งไทยและเวียดนามกําลังจะเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ครบรอบ 40 ปในปน้ี ผู ศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม” จะมีสวนในการสรางความเขาใจอันดี ตลอดจนสรางความ
ตระหนักรูถึงความสําคัญและผลประโยชนที่ทั้งไทยและเวียดนามจะไดรับจากความสัมพันธหุนสวน
ทางยุทธศาสตรในอนาคตตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธกันมาต้ังแตในครั้งอดีต โดยในสมัยศตวรรษที่ 17 อยุธยา 
(ไทย) เคยเปนเจาอาณานิคมของเขมรมากอน ซึ่งในเวลาตอมาไดเวียด (เวียดนาม) เริ่มมีบทบาทมาก
ย่ิงข้ึนก็เริ่มเขามาแทรกแซงทางการเมืองในเขมร1 ตอมาในศตวรรษที่ 18 ไดเกิดกบฏไตเซิน (Tai–
Son) ในไดเวียดเปนผลใหเริ่มมีชาวไดเวียดอพยพเขามาในไทยมากข้ึนเปนลําดับ โดยชวงเวลาดังกลาว
ตรงกับชวงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ในป ค.ศ. 1778 องคเชียงสือไดสงบรรณาการ
พรอมดวยพระราชสาสนมาถึงพระเจากรุงธนบุรีขอเปนไมตรีกับไทยและขอใหสงทหารไปชวยปราบ
กบฏไตเซิน ภายหลังองคเชียงสือไดหนีมายังกรุงรัตนโกสินทรและไดมาเขาเฝาพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่กรุงเทพฯ ซึ่งพระองคก็ไดชุบเลี้ยงเปนอยางดี2 

ความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามมักจะถูกแทรกแซงจากมหาอํานาจทั้งในและนอก
ภูมิภาค ไมวาจะเปนยุคลาอาณานิคมโดยฝรั่งเศส จนถึงยุคสงครามเวียดนามซึ่งไทยเปนพันธมิตร
ใกลชิดกับสหรัฐฯ รวมทั้งมีสวนสําคัญในการใหความชวยเหลือสหรัฐฯ ในชวงสงครามเย็นทั้งในเรื่อง
การใหใชทาอากาศยานและสงทหารเขารวม โดยฝายโลกเสรีถือวาไทยเปนโดมิโนตัวสุดทายที่ยืนหยัด
ตอสูกับการคืบคลานเขามาในภูมิภาคของลัทธิคอมมิวนิสต3 ในขณะที่ ในขณะที่เวียดนามกลับเปน
ประเทศสังคมนิยมที่ไดรับการสนับสนุนจากโลกคอมมิวนิสตทั้งจีนและรัสเซีย รวมถึงประเทศ
คอมมิวนิสตอื่นๆ แมไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2519 แตความสัมพันธในชวงแรกก็ยังถูกครอบงําโดยสงครามเย็น ตลอดจนการแทรกแซงกัมพูชาของ
เวียดนามก็ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามยังคงปราศจากซึ่งความไววางใจซึ่งกันและกนั  

อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามไดประกาศนโยบายปฏิรูป (Doi Moi)4 ที่มุง
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อปรับเขาสูการเปน “ระบบเศรษฐกิจตลาดตามแนวทางสังคมนิยม” 
(socialist–oriented market economy) เมื่อป พ.ศ. 2529 และการถอนทหารออกจากการยึดครอง
กัมพูชาเมื่อป พ.ศ. 2532 ประกอบกับการลมสลายของระบอบคอมมิวนิสตในชวงป พ.ศ. 2532–
2534 ก็นําไปสูการปรับความสัมพันธที่ใกลชิดย่ิงข้ึนระหวางเวียดนามและไทยตลอดจนประเทศ 

                                                
1
 อาณัติ  อนันตภาค, ประวัติศาสตรเวียดนามใตเงามหาอํานาจสูเอกราชแหงแผนดิน (กรุงเทพมหานคร: ยิปซี

สํานักพิมพ, 2558), หนา 110. 
2
 เรื่องเดียวกัน. หนา 116-118. 

3
 Dwight D. Eisenhower, Domino Theory [Online], Available from:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory [2016, June 7]. 
4
 Wikipedia, Doi Moi [Online], Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_Moi [2016, June 7]. 
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สมาชิกอาเซียนอื่นๆ จนนําไปสูการเขารวมเปนสมาชิกของอาเซียนของเวียดนามในป พ.ศ. 2538 
รวมทั้งมีการปรับสถานะความสัมพันธกับสหรัฐฯ กลับสูสภาวะปกติในปเดียวกัน  

หลังจากสิ้นสุดการแทรกแซงจากมหาอํานาจภายนอกภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลภายใต
การนําของพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ก็มีนโยบาย“เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา”5 ไทยและ
เวียดนามก็ไดเดินหนาพัฒนาความสัมพันธระหวางกันอยางตอเน่ือง โดยไดวางกรอบความรวมมือทวิภาคี
หลายดานในระดับตางๆ โดยเฉพาะการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม (Joint Cabinet Retreat) 
ข้ึนเปนครั้งแรก6 ระหวางพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย กับนาย Phan Van Khai 
นายกรัฐมนตรีเวียดนามระหวางวันที่ 20–21 กุมภาพันธ 2547 ที่นครดานังและจังหวัดนครพนม  
ซึ่งในโอกาสดังกลาวทั้งสองฝายไดออก "แถลงการณรวมวาดวยกรอบความรวมมือไทย–เวียดนามใน
ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21”7 อีกดวย  

ตอมารัฐบาลไทยภายใตนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเสนอแนวคิดการ
ยกระดับความสัมพันธทางการทูตใหสูงข้ึน ในระหวางการเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อแนะนําตัวใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยเล็งเห็นวานาจะใชโอกาสในการครบรอบการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 35 ป (พ.ศ. 2554) ยกระดับความสัมพันธข้ึนไปอีกระดับหน่ึง 
เพื่อยืนยันความมุงมั่นของรัฐบาลไทยที่จะสงเสริมความรวมมือกับเวียดนามที่ถือเปนเสมือนเปน
หุนสวนยุทธศาสตร8 

 

 
 
ภาพท่ี 1  พิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในการเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก

ของรัฐบาลของนาย Nguyen Phu Trong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 
                                                
5
 อดิศร  หมวกพิมาย, นโยบายเปล่ียนสนามรบใหเปนสนามการคา [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/นโยบายเปล่ียนสนามรบใหเปนสนามการคา [7 มิถุนายน 2559]. 
6
 นอกจากไทยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมกับเวียดนามแลว ไทยยังมีกลไกน้ีกับ สปป. ลาว และกัมพูชา 

7
 "แถลงการณรวมวาดวยกรอบความรวมมือไทย-เวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21”กําหนดมูลคาการคา

รวมเพิ่มจาก 1.3 พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 3 พันลานดอลลารภายในป พ.ศ. 2553 ซ่ึงทั้งสองฝายสามารถบรรลุ
เปาหมายน้ีในป พ.ศ. 2548 เร็วกวาที่กําหนดถึง 5 ป ปจจุบันทั้งสองฝายไดกําหนดวิสัยทัศนรวมกันที่จะเพิ่มมูลคา
การคารวมใหได 5 พันลานดอลลารสหรัฐภาย ในป พ.ศ. 2553 
8
 กระทรวงการตางประเทศ, หนังสือลับ ที่ 1303/2695 (15 ธันวาคม 2554). 
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ภาพท่ี 2  ลงนามในสมุดเย่ียม 

 
ภาพท่ี 3  การแลกของขวัญ 

  
ภาพท่ี 4 การหารอืคณะเลก็ทีห่องสีงาชาง 

 
ภาพท่ี 5  การหารือเต็มคณะที่หองสีเขียว 

ภาพท่ี 6  การแถลงขาวรวมที่หองสมีวง 
 

ภาพท่ี 7  งานเลี้ยงอาหารคํ่าที่ตึกสนัติไมตรหีลงันอก 

ที่มา: เว็บไซททําเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th/ 
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หลังจากน้ัน ไทยและเวียดนามไดสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร  
โดยนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัต นายกรัฐมนตรี ไดออกแถงการณรวม9 กับนายเหวียน ฝู จอง (Nguyen 
Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ในโอกาสการเดินทางประเทศไทยอยางเปน
ทางการ (Official Visit) ของนายเหวียน ฝู จอง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งการยกระดับ
ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาวยังผลใหไทยมีเวียดนามเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพียง
ประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่เวียดนามก็ไดสถาปนาความสัมพันธในลักษณะดังกลาวกับ
ไทยเปนประเทศแรกในอาเซียน10 

โดยความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาวครอบคลุมมิติตางๆ ไดแก (1) ความ
รวมมือดานการเมือง (2) ความรวมมือดานกลาโหมและความมั่นคง (3) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 
(4) ความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรม ประชาชนสูประชาชน และอื่นๆ ตลอดจน (5) ความรวมมือใน
ภูมิภาคและระหวางประเทศแลว ซึ่งถือเปนการพัฒนาความสัมพันธอยางกาวกระโดดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนรวมกัน โดยการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ตลอดจนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลของทั้งนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร 
และรัฐบาลภายใตพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา และยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศที่เรง
สงเสริมพัฒนาความสัมพันธและสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม” น้ี  
มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามในอดีต ศึกษาถึงผลดีของ
การยกระดับความสัมพันธทวิภาคีข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาววาสงผลทําใหทั้ง
ไทยและเวียดนามไดดําเนินการกระชับความสัมพันธมากข้ึนอยางเปนรูปธรรมอยางไร ตลอดจน
ประเด็นอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน รวมทั้งเสนอแนะการดําเนินการในหวงตอไป  
เพื่อรักษาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรน้ีใหมีพลวัตรและย่ังยืนเพื่อประโยชนรวมกันตอไป  

ทั้งน้ี การศึกษาจะศึกษาถึงนโยบายตางประเทศของไทยและเวียดนาม รายละเอียดของ
แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร การจัดทําแผนปฏิบัติการความสัมพันธ
หุนสวนทางยุทธศาสตร กลไกความรวมมือระหวางกันในระดับตางๆ ความรวมมือดานความมั่นคง 
และการสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ รวมถึงประเด็นความรวมมือซึ่งประกอบดวยสิ่งที่ไทยตองการจากเวียดนามและสิ่งที่เวียดนาม
ตองการจากไทย 
 
  
                                                
9
 The General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Joint 

Statement on the Occasion of the Official Visit to Thailand of His Excellency Mr. Nguyen Phu 
Trong, 25-27 June 2013. 
10

 ภายหลังไดสถาปนากับอินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส ตามลําดับ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดําเนินการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาความสัมพันธทวิภาคีไทยและเวียดนามในภาพรวม (ต้ังแตการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตเมื่อป 2519 จนถึงกอนการยกระดับความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร) 
1.3.2 ศึกษาความสัมพันธในฐานะหุนสวนยุทธศาสตร (ทาทีและการดําเนินการของ 

ทั้งสองฝายจนนําไปสูการสถาปนาหุนสวนทางยุทธศาสตร ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธที่
เพิ่มพูนข้ึนหลังการยกระดับความสัมพันธ) 

1.3.3 ศึกษาความกลไกความรวมมือในระดับตางๆ ระหวางไทยและเวียดนาม (การกระชับ
ความสัมพันธที่ใกลชิดข้ึนผานทางกลไกตางๆ ทั้งที่มีอยูแลวและจัดต้ังข้ึนใหมภายหลังการยกระดับ
ความสัมพันธ) 

1.3.4 พิจารณาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรโดยใช 
1)  การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
2)  ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependency Theory) 
3)  พันธมิตรยุทธศาสตร (Strategic Alliance) 
4)  ทฤษฎีเครือขาย (Network Theory) 
5)   

 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1  ศึกษาคนควาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจน
ศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งทางออนไลนและอื่นๆ 

1.4.2 มีแบบสอบถามไปยังกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ เชน อดีตเอกอัครราชทูต ขาราชการ
กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรูและวัดความรูความเขาใจตอความสัมพันธ
หุนสวนทางยุทธศาสตร 

1.4.3 ออกแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและ
เวียดนามถึงกลุมตัวอยางกวา 25 คน โดยสอบถามถึงความตระหนักรูถึงความความสัมพันธระหวาง
ไทยและเวียดนามทั้งในชวงที่ผานมา องคประกอบของความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร  
การวิเคราะหความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรโดยใช SWOT Analysis การยกระดับความสัมพันธ
หุนสวนทางยุทธศาสตรของเวียดนามกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ และการดําเนินการเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม 

1.4.4 ใช ประสบการณ ในช วงที่ ผ านมา ในฐานะ เจ าหนาที่ ฝ ายการ เมื อ งของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยต้ังแตป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน 
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1.5  ประโยชนของการศึกษา 
1.5.1 ตระหนักถึงพื้นฐานและประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนาม 

ต้ังแตทั้งสองประเทศไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อ พ.ศ. 2519 
1.5.2  ตระหนักถึงความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยและเวียดนามในฐานะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรในดานตางๆ 
1.5.3 เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนจากการสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม 
ทั้งน้ี ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร

ระหวางไทยและเวียดนาม” จะมีสวนชวยในการสรางความเขาใจอันดี สรางความตระหนักรูถึง
ความสําคัญและผลประโยชนที่ทั้งไทยและเวียดนามจะไดรับตอไป รวมทั้งเสนอแนะการดําเนินการ
เพื่อคงพลวัตรของความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนามตอไป 

 
1.6  นิยามศัพท 

ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม  หมายถึง การยกระดับ
ความสัมพันธทวิภาคีในระดับปกติใหสูงข้ึนสูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรซึ่ งครอบคลุม
ความสัมพันธหลายดาน ไดแก (1) ความรวมมือดานการเมือง (2) ความรวมมือดานกลาโหมและความ
มั่นคง (3) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ (4) ความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรม ประชาชนสูประชาชน 
และอื่นๆ ตลอดจน (5) ความรวมมือในภูมิภาคและระหวางประเทศ  

การเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) หมายถึง การเดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) โดยถือเปนการเยือน
ระดับสูงสุดที่นายกรัฐมนตรีจะใหการตอนรับได โดยปกติจะประกอบดวย (1) พิธีตอนรับอยางเปน
ทางการ (2) การหารือขอราชการ (คณะเล็กและ/หรือเต็มคณะ) และ (3) การเลี้ยงอาหารอยางเปน
ทางการ เปนตน 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  SWOT Analysis11 
การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) หรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

ศักยภาพ หรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร
หรือโครงการ ซึ่งชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลาน้ีตอการทํางาน
ขององคกร ซึ่งนาย Albert Humphrey ไดเปนผูเริ่มแนวคิดน้ีโดยนําเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนา
ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  

  
ตารางท่ี 1  SWOT Matrix  
 

 
 

1) Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  
เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่งองคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งดังกลาวใน
การกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของขององคกร  

                                                
11

 Wikipedia, SWOT Analysis [Online], Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis 
[2016, June 6]. 
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2) Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งจะตองหาวิธีในการ
แกไขปญหาเหลาน้ัน  

3) Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร  

4) Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งองคกรจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริง  

สามารถใชหลักการ SWOT ในการวิเคราะหปญหาโดยจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
1) การวิเคราะหจากปจจัยภายใน (Internal analysis) โดยเปนการวิเคราะหจาก

จุดแข็งและจุดออนขององคกร 
2)  การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก (External analysis) โดยเปนการวิเคราะห

จากโอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะเกี่ยวของกับสังคม การเมือง ประชาชน เศรษฐกิจ เปนตน 
โดยในการวิเคราะหตามหลักการ SWOT ที่ถูกตองน้ันตองหาจุดแข็งเพื่อลบจุดออน 

รวมถึงหากลยุทธสรางความแข็งแกรง ภายใตโอกาสที่เกิดข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรคตาง  ๆ 
ดังน้ัน การใช SWOT Analysis หรือ SWOT Matrix จึงเปนหลักการวิเคราะหและ

วางแผนการทํางานขององคกร เพื่อใหบรรลุความสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน ซึ่งในการ
วิเคราะหน้ันตองวิเคราะหจากปจจัยภายในไดแก จุดแข็งและจุดออนขององคกร รวมถึงปจจัย
ภายนอกไดแก โอกาสและอุปสรรค เพราะนอกจากจะสามาระแกไขปญหาภายในและภายนอก
องคกรไดแลว ยังทําใหองคกรมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีย่ิงข้ึนอีกดวย 

2.1.2  ทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน (Interdependency Theory)12 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก และทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน

และกัน (Interdependence Theory) ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nyle ซึ่ง
กลาวถึงลักษณะของโลกปจจุบันที่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากข้ึน มีความสัมพันธกันที่
สลับซับซอน (Complex Interdependence)13 สะทอนถึงทาทีทั้งไทยและเวียดนามตองมีการพึ่งพา
ที่สลับซับซอนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีจนนําไปสูความรวมมือระดับภูมิภาค14 ซึ่งกอใหเกิดผล
สําคัญดังตอไปน้ี 

                                                
12

 Pol-Sci: International Affairs, ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency Theory) [ออนไลน], 2558, 
แหลงที่มา: http://studyinternationalaffairs.blogspot.com/2015/06/interdependency-theory-
modernization.html [3 สิงหาคม 2559]. 
13

 Wikipedia, Complex Interdependence [Online], Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_interdependence [2016, August 3]. 
14

 Keohane, O. Robert & Nye, S. Joseph, Jr., Power and Interdependence in the Information Age 
[Online], 1998, Available from: https://www.foreignaffairs.com/articles/1998-09-01/power-and-
interdependence-information-age [2016, August 3]. 
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1)  ไทยและเวียดนามยืนอยูฝายตรงขามในชวงสงครามเย็น อยางไรก็ดี ภายหลัง
การลมสลายของโลกคอมมิวนิสต ประกอบกับการรวมตัวของประเทศภายในอาเซียน การสิ้นสุด
ปญหาการแทรกแซงกัมพูชา และนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา ก็ทําใหทั้งไทยและ
เวียดนามลดการพึ่งพาแสนยานุภาพทางทหาร แตปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศโดยหันมาปรับปรุง
ความสัมพันธทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางกันมากย่ิงข้ึนกวาในอดีต  

2)  การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรย่ิงทําใหเพิ่มระดับความรวมมอื
มากย่ิงข้ึนอยางกาวกระโดด รวมทั้งทั้งสองประเทศไดกําหนดเปาหมายตางๆ รวมกันมากย่ิงข้ึน  
ทั้งการกระชับความสัมพันธทางการเมืองในระดับสูงผานกลไกการหารือตางๆ การต้ังเปาหมายตัวเลข
การคาสองฝายที่ 20,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป ค.ศ. 2020 หรือการมอบหมายใหสมาคม
มิตรภาพของทั้งสองประเทศเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการกระชับความสัมพันธของ 
ภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ  

3)  นอกจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐแลว ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทของไทย 
ที่ไปลงทุนในเวียดนามก็มีบทบาทเปนอยางย่ิงในการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศ ตัวอยางบริษัทเอกชนไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามไดแก บริษัทอมตะ SCG CP การบินไทย 
เปนตน ซึ่งทําใหผลประโยชนดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนระหวางกันเดนชัดมากย่ิงข้ึน  

4)  ความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามมีสวนสรางความทันสมัยในเวียดนามดวย 
โดยเฉพาะการนิยมซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภคก็ทําใหสินคาที่ทันสมัยของไทยมีจําหนายแพรหลายมากข้ึน
ในเวียดนาม นักทองเที่ยวเวียดนามเองก็นิยมที่จะซื้อเครื่องไฟฟาโดยเฉพาะหมอหุงขาวเมื่อกลับจาก
การเดินทางทองเที่ยวที่ไทย หรือกระทั่งการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเวียดนามที่มีเพิ่มมากข้ึน 
อยางตอเน่ืองก็ทําใหทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสูและเช่ือมโยงกันมากย่ิงข้ึน 

2.1.3  ทฤษฎีพันธมิตรยุทธศาสตร (Strategic Alliance)15  
การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนามอาจ

เทียบเคียงไดกับการเปนพันธมิตรยุทธศาสตร (Strategic Alliance) ในลักษณะของการรวมมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพของความรวมมือในดานตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การเขาสูตลาดใหม 
การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการที่เกี่ยวของ หรือเปนขอตกลง
ระหวางองคกรตางๆ โดยมุงมั่นวาจะใหทรัพยากรตางๆ บรรลุถึงเปาประสงคหน่ึงหรือหลาย
เปาประสงค16 

การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรเสมือนเปนการกําหนดวิสัยทัศน
ของธุรกิจและกลยุทธรวมทั้งเปนการทําขอตกลงอยางเปนทางการ โดยมีการวางวัตถุประสงคของ 
แตละฝายรวมกัน ตัวอยางเชน การกําหนดต้ังเปาหมายตัวเลขการคาสองฝายที่ 20,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ ภายในป ค.ศ. 2020 หรือกระทั่งการขยายการลงทุนของฝายไทยมาในเวียดนามเพื่อใช

                                                
15

 Wikipedia, Strategic Alliances [Online], Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_alliance [2016, August 3]. 
16

 อนันต  บุญประเทือง, เครื่องมือทางการจัดการ : Strategic Alliances [ออนไลน], 2552, แหลงที่มา: 
http://www.oknation.net/blog/ananbo/2009/09/23/entry-3 [20 มิถุนายน 2559]. 
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เวียดนามเปนฐานในการผลิตที่มีคาแรงที่ถูกกวาไทยเพื่อสงออกไปยังประเทศที่เวียดนามมีความตกลง
เขตการคาเสร ี

2.1.4  ทฤษฎีเครือขาย (Network Theory)17 
หากนําทฤษฎีเครือขาย (Network theory) หรือ “เครือขายทางสังคม” (Social 

Network)18 มาพิจารณาการสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนามแลว 
อาจอยูในรูปของโครงสรางของความสัมพันธกัน โดยอาศัยการเช่ือมโยง (Connection) ความรวมมือ 
(Cooperation) การติดตอสื่อสาร (Communication) การชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Lend a hand) 
การสานสรางสัมพันธ (Relationship) การเสริมความเขมแข็ง (Empowerment or Enrichment)  

นอกจากน้ัน หุนสวนทางยุทธศาสตรยังทําใหทั้งไทยและเวียดนามตองแลกเปลี่ยน
การเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ และพัฒนาไปสูการวางแผนการดําเนินการตางๆ รวมกัน โดย
สะทอนจากการที่ทั้งสองประเทศจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามหุนสวนทางยุทธศาสตร 
(Plan of Action Implementing Thailand–Vietnam Strategic Partnership) ซึ่งถือเปนการ
ประสานพลัง (synergy) เปนการใชทรัพยากรของทั้งสองประเทศอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559  
“5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ... 5.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับอนุภูมิภาค มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการ
ทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่”  

2.2.2  คําแถลงนโยบายรัฐบาล  
1)  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอรัฐสภาวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554  
“7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานโดยสงเสริม

ความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความ
ใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริม
การทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน”  

                                                
17

 Thumbsup Media Co.,Ltd., ศัพทนารู: คําวา Social Network กับ Social Media ตางกันอยางไร? 
[ออนไลน], 2011, แหลงที่มา: http://thumbsup.in.th/2011/08/how-social-network-different-from-
social-media/ [20 มิถุนายน 2559]. 
18

 ธนพฤกษ  ชามะรัตน, สถานภาพองคความรูของแนวคิดเครือขายทางสังคม (State of Knowledge of Social 
Network Concept) [ออนไลน], แหลงที่มา: http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/07/สถานภาพ
องคความรูของแนวคิดเครือขายทางสังคม.pdf [20 มิถุนายน 2559]. 
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2)  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ   จันทร โอชา 
นายกรัฐมนตร ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557  

“2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบาย
การตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน  
ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชน
ของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน” 

2.2.3  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561  
1) ยุทธศาสตรที่  

สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  

2) วัตถุประสงค  
(1) รักษาบรรยากาศระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน ใหมี

สันติภาพและเสถียรภาพ  
(2) ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมรวมกันอยางย่ังยืน 
(3) ไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเช่ือมโยงความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมกบัประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาค  
(4) ไทยไดรับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคใน

เวทีระหวางประเทศ  
3) กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานเปนชายแดนแหงการ
รวมมือ 

(2) รวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขามชาติทั้งดานความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และสังคม  

(3) สงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดในทุกมิติกับทุกภาคสวนของประเทศใน
ภูมิภาค  

(4) สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน 
(5) สงเสริมการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด  

การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนาม” น้ี ใชการ
วิเคราะหตางๆ ไดแก  SWOT (SWOT Analysis) ทฤษฎีการพึ่ งพาอาศัยกันและกัน 
(Interdependence Theory) ความสัมพันธกันที่สลับซับซอน (Complex Interdependence) 
พันธมิตรยุทธศาสตร (Strategic Alliance) และทฤษฎีเครือขาย (Network Theory)  



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  นโยบายตางประเทศของไทยและเวียดนาม  

3.1.1  นโยบายตางประเทศไทย 
ประเทศไทยมีนโยบายใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบานในทุกดาน โดยเฉพาะ

กับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงซึ่งไดแก กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม มาอยาง
ตอเน่ือง โดยสะทอนตามแนวเอกสารนโยบายที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ซึ่งเนนการพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับอนุภูมิภาค ความเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ดานตางๆ ทั้งดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ 
เมืองชายแดน รวมทั้งสงเสริมความเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดาน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

ในขณะที่แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แตนโยบายการสงเสริมความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานรวมทั้งเวียดนามก็ไดรับการดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนรัฐบาลสมัย
นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร ที่ระบุวา จะเรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานโดย
สงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและ
ความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  
การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบ 
ความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน หรือนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน
ที่ต้ังเปาที่จะเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศ
เปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม 

ในสวนของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลก็ไดมี
ยุทธศาสตรที่ 1. เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. 2558–2561 โดยเนนการรักษาบรรยากาศระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานใหมีสันติภาพและเสถียรภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน
อยางย่ังยืน รวมทั้งเนนการพัฒนาและเช่ือมโยงความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

3.1.2  นโยบายตางประเทศเวียดนาม 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับลาสุดของเวียดนามระบุถึงนโยบายตางประเทศของเวียดนามวา 

“เวียดนามดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อเอกราช การพึ่งพาตนเอง สันติภาพ มิตรภาพ ความรวมมือ
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และการพัฒนา สงเสริมความสัมพันธภายนอก เขารวมการพัฒนาระหวางประเทศ บนพื้นฐานของ
การเคารพในเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน โดยไมลวงละเมิดกิจการภายในของ
ประเทศอื่นอยางเทาเทียมและยึดผลประโยชนรวมกัน ตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและ
สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เวียดนามเปนภาคี กระทําการอันเปนมิตร เปนหุนสวนที่นาเช่ือถือและ
สมาชิกของประชาคมโลกโดยยึดผลประโยชนแหงชาติ การสงเสริมสันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย 
และความกาวหนาทางสังคมในเวทีโลก”19 

 
3.2  แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร  

แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรซึ่งมี ข้ึนในโอกาสที่ 
นายเหวียน ฝู จอง (Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตซึ่งถือเปนผูนําอันดับหน่ึงของ
เวียดนาม ในโอกาสการเดินทางประเทศไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) เมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2556 ครอบคลุมมิติตางๆ ไดแก (1) ความรวมมือดานการเมือง (2) ความรวมมือดานกลาโหม
และความมั่นคง (3) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ (4) ความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรม ประชาชนสู
ประชาชน และอื่นๆ ตลอดจน (5) ความรวมมือในภูมิภาคและระหวางประเทศ 

สาระของความรวมมือตามแถลงการณดังกลาวกําหนดใหทั้งสองฝายตองสงเสริมความ
เช่ือมั่นและความรวมมือผานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการเจรจาหารือในกรอบตางๆ และ
สงเสริมความสัมพันธอันดีบนพื้นฐานของการพัฒนาและความรวมมือในดานตางๆ20 ในขณะที่
กําหนดใหทั้งสองประเทศจะตองสงเสริมความรวมมือดานกลาโหมและความมั่นคง โดยใหสงเสริม 
ขยายและพัฒนาความรวมมือดานกลาโหมและความมั่นคงเพื่อรับมือกับความทาทายดานความมั่นคง
ทั้งในแบบและนอกแบบ ยืนยันที่จะมิใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือองคกรหน่ึงองคกรใดใชพื้นที่ของอีก
ฝายหน่ึงในการกระทําการอันเปนปฏิปกษตออีกฝายหน่ึง21 ในขณะที่ในสวนของความรวมมือใน 

                                                
19

 The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 2013 “Article 12 The Socialist Republic of 
Vietnam shall consistently implement its foreign policy of independence, self-reliance, peace, 
friendship, cooperation and development; multilateralization and diversification of external 
relations, proactive and active international integration and cooperation, on the basis of respect 
for each other's independence, sovereignty and territorial integrity, non-interference in each 
other's internal affairs, and equality and mutual benefit; abide by the Charter of the United 
Nations and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; act as a 
friend, reliable partner and responsible member of the international community for the sake of 
national interests, and contribute to the cause of peace, national independence, democracy and 
social progress in the world.” 
20

 On political cooperation: to enhance mutual trust and understanding through exchanges of 
high-level visits and strategic political dialogues; and to maintain sound political ties as a solid 
foundation for the development and strengthening of cooperation in other areas. 
21

 On defence and security cooperation: to strengthen, expand and improve the efficiency of 
defence and security cooperation; to increase cooperation on dealing with traditional and non-
traditional security challenges; to promote consular cooperation; and to reaffirm their 
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กรอบภูมิภาคและระหวางประเทศก็ระบุใหทั้งสองประเทศตองรวมมือในการสรางประชาคมอาเซียน 
และรวมมือในองคการสหประชาชาติและองคการความรวมมือตางๆ ในภูมิภาค  

ฝายเวียดนามยังขอใหทั้งสองประเทศรวมมือกันอยางใกลชิดในการธํารงไวซึ่งสันติภาพและ
เสถียรภาพในทะเลจีนใต และสงเสริมความรวมมือทางทะเล เสรีภาพในการเดือนเรือและการบินผาน 
ตลอดจนแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกี่ยวของตามหลักกฎหมายระหวางประเทศรวมทั้งอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (1982 United Nations Convention on the Law of the 
Sea–UNCLOS) และ และปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the 
Conduct of the Parties in the South China Sea–DOC) (ฝายเวียดนามเรียกทะเลจีนใตวาทะเล
ตะวันออก) และเรงรัดการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Code of Conduct in the South China 
Sea–COC) 

 
3.3  แผนปฏิบัติการความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร  

แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรขางตนกําหนดใหกระทรวง
การตางประเทศของทั้งสองประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการ
ตามหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม (Plan of Action Implementing Thailand–
Vietnam Strategic Partnership–POA) เพื่อสงเสริมความรวมมือตามวิสัยทัศนของแถลงการณรวม
และมอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย–เวียดนาม 
(Thailand–Vietnam Joint Commission on Bilateral Cooperation–JCBC) มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวมกันพิจารณา ซึ่งในการประชุม JCBC ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 
4–5 พฤศจิกายน 2556 จึงไดใหการรับรอง POA เพื่อเปนแผนปฏิบัติการสําหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในทุกดานในหวงป ค.ศ. 2014–2018  

แผนปฏิบัติการดังกลาวระบุสาขาความรวมมือดานการเมือง ไดแก  
3.3.1 หุนสวนดานการเมือง  

1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง โดยจัดการประชุมในระดับผูนํา
อยางสม่ําเสมอ และสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรี เจาหนาที่อาวุโส ตลอดจนผูนํา
ดานนิติบญัญัติและตุลาการ  

2) สงเสริมการใชกรอบการประชุมหารือตางๆ อยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง 
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย–เวียดนามอยางไมเปนทางการ (Joint Cabinet Retreat–JCR) 
การประชุมหารือดานการเมืองไทย–เวียดนาม (Political Consultation Group–PCG) การประชุม
คณะทํางานรวมวาดวย ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group on 
Political Security Cooperation–JWG on PSC) รวมทั้งจัดการประชุม JCBC อยางสม่ําเสมอเพื่อ
เปนกลไกหลักในการพิจารณาและขับเคลื่อนความสัมพันธทวิภาคีทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  

                                                                                                                                       
commitment not to allow any individual or organisation to use their own national territory to 
conduct activities against the other 
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3) จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 40 ป 
ในป 2559 และการเปดอนุสรณสถานประธานาธิบดีโฮจิมินหในจังหวัดนครพนม (ฝายเวียดนามได
มอบใหผูบริหารพรรคคอมมิวนิสตมาเปดอนุสรณสถานดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559)  

3.3.2 ความรวมมือดานกลาโหม  
1) ความรวมมือดานกลาโหม โดยดําเนินการตามความตกลงวาดวยความรวมมือ

ดานการปองกันประเทศระหวางกระทรวงกลาโหมของไทยและเวียดนาม 
2) สงเสริมการใชกลไกการหารือดานกลาโหม เพื่อสงเสริมการหารือและความ

เขาใจในดานยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวางประเทศ และจัดต้ังกลไกการหารือระหวาง
กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ  

3) สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางสถาบันวิจัยของกระทรวงกลาโหม
ของทั้งสองประเทศ  

4) ส ง เส ริมความรวมมื อในด านอุตสาหกรรมทางทหาร  แพทยทหาร  
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการรักษาสันติภาพ บทบาทของทหารในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
การลดความยากจน การสรางชายแดนที่สันติและมีเสถียรภาพ  

5) สงเสริมความรวมมือทางทหารเชนการลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยน
การศึกษาทางทหาร และความรวมมือดานการบรรเทาทุกและการชวยเหลือดานมนุษยธรรม  

6) สงเสริมความรวมมือในเวทีระหวางประเทศและสงเสริมเอกภาพและฉันทามติ
ของอาเซียน  

7) ความรวมมือดานกลาโหมและความมั่นคง  
3.3.3 ความรวมมือดานความมั่นคง  

1) สงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงเพื่อเพิ่มความไว เ น้ือเช่ือใจและ
ความสัมพันธดานความมั่นคงตาม Thailand–Vietnam Security Outlook (TVSO) ในหวงป ค.ศ. 
2012–2016  

1) สงเสริมความรวมมือในการปองกันและตอสูกับภัยอุบัติใหม โดยเฉพาะภัยนอกแบบ 
เชน การกอการราย การคามนุษย อาชาญกรรมคอมพิวเตอร การฟอกเงิน อาชญากรรทางเศรษฐกิจ 
ผานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

3) สงเสริมความรวมมือระหวางกันและหนวยอื่นๆ ในการปองกันการลักลอบ 
ยาเสพติด ผานการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยเฉพาะการใชสุภาพสตรีในการขนถายยาเสพติด การฝกหัดรวม 
เชน การตรวจจับที่ทาอากาศยาน จัดทําแผนการปฏิบัติการรวมกันในการปองกันการขนถายยาเสพติด 
วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท และสารต้ังตนบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก และ
เสนทางอื่นๆ ที่เช่ือมระหวางไทยและเวียดนาม  

4) สงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงและการขาวโดยยึดถือหลักการที่จะมิให
บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือองคกรหน่ึงองคกรใดใชพื้นที่ของอีกฝายหน่ึงกระทําการอันเปนปฏิปกษตออีก
ประเทศหน่ึง และจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูล ตลอดจนจัดการ
ฝกอบรมระยะสั้นในดานการขาวและการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในดานการ
บริหารกฎหมาย 
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5) สงเสริมการจัดทําความตกลงความรวมมือดานกงสุลในโอกาสแรกเพื่อกระชับ
ความรวมมือและใหความชวยเหลือดานกงสุลกับบุคคลชาติของตนโดยสถานเอกอัครราชทูต  

3.3.4 ความรวมมือดานกฎหมาย  
1) สงเสริมความรวมมือดานกฎหมายตามสนธิสัญญาที่ทั้งสองฝายเปนภาคี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการปองกันและตอสูการกอการราย การควบคุมการลักลอบขนยายาเสพติดและ 
คามนุษย ความตกลงวาดวยการใหความชวยเหลือทางอาญาในอาเซียน สนธิสัญญาการสงผูตองขัง 
สงเสริมการหารือ ลงนาม และดําเนินการตามสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยและเวียดนาม 
ดําเนินการตามความตกลงตางๆ ในการปองกันและตอสูกับการกอการรายเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ทางกฎหมายระหวางกันในการปกปองความมั่นคงและกฎหมายของทั้งสองประเทศ  

2) สงเสริมการแลกเปลี่ยนผูนําและผูเช่ียวชาญดานตุลาการของไทยกับกระทรวง
ยุติธรรมของเวียดนามเพื่อหารือและจัดทําความตกลงวาดวยความรวมมือดานกฎหมายและยุติธรรม
ระหวางรัฐบาลของไทยและเวียดนาม และเสนอใหมีการดําเนินการตามความตกลงอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3.5 ความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
1) สงเสริมความรวมมือในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะในดานการเปนแกนกลางของ

อาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาค การสรางประชาคมอาเซียนเพือ่สันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนา
ในประเทศ  

2) สงเสริมความรวมมือในกรอบพหุภาคีอื่นๆ ทั้ง Greater Mekong Subregion 
(GMS), Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), 
Mekong–Japan, Mekong–Republic of Korea, Mekong–Ganga, Lower Mekong Initiative 
(LMI) เพื่อสงเสริมการพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและสงเสริมการรวมตัว
และการลดชองวางของระดับการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

3) สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน โดยเฉพาะในกรอบของ Mekong 
River Commission (MRC) เพื่อจะไดใชทรัพยากรแมนํ้าโขงอยางย่ังยืน  

4) รวมมือในประเด็นปญหาทะเลจีนใต โดยอาศัยการประสานทาทีกันของ
อาเซียน และแกไขปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea–
UNCLOS) ดําเนินการตามหลักการของปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต 
(Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea–DOC) อยางเต็มที่ 
และเรงรัดการสรุปการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Code of Conduct in the South China 
Sea–COC) 

5) สงเสริมความรวมมือระหวางกันในเวทีพหุภาคีอื่นๆ ทั้ง United Nations 
(UN), World Trade Organisation (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia–
Europe Meeting (ASEM), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Non–Aligned Movement (NAM) 
รวมทั้งสนับสนุนผูสมัครของแตละฝายในการลงสมัครในองคการสหประชาชาติและองคการอื่นๆ  
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3.4  กลไกความรวมมือระหวางกัน  
3.4.1  การประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย–เวียดนามอยางไมเปนทางการ (Joint 

Cabinet Retreat–JCR)  
เปนกลไกความรวมมือในระดับสูงสุดระหวางคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ  

โดยการประชุมครั้งลาสุด (ครั้งที่ 3) มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานรวมกับ
นาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ22  

โดยทั้งสองฝายไดหารือในประเด็นตางๆ ไดแก  
–  แสดงความยินดีตอการครบรอบ 40 ปความสัมพันธทางการทูตในป 2559 และ

นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดขอบคุณรัฐบาลไทยที่ไดใหการดูแลชาวไทยเช้ือสายเวียดนามที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนอยางดี  

–  เห็นพองใหเพิ่มเปาหมายมูลคาการคาเปน 20,000 ลานดอลลาร ภายในป ค.ศ. 
2020 สนับสนุนการรวมลงทุนของบริษัทไทยในเวียดนาม และรับจะดูแลอํานวยความสะดวกการ
ลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม รวมทั้งรวมหาแนวทางการใชเงินสกุลทองถ่ินในการประกบ
ธุรกรรมทางการคาและการลงทุน  

–  ดานการประมงฝายเวียดนามขอใหฝายไทยปฏิบัติตอชาวประมงเวียดนามที่ถูก
จับกุมโดยละมุนละมอมและจะประชาสัมพันธขอมูลกฎหมายประมงของไทยใหชาวประมงเวียดนามทราบ  

–  รวมมือในดานสินคาเกษตร ยางพารา การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลไม 
ขอใหข้ึนทะเบียนแรงงานเวียดนามที่จะทํางานในประเทศไทยในสาขาประมง เรงรัดการเปดบริการ 
รถโดยสารประจําทางไทย–ลาว–เวียดนาม และการเดินเรือตามแนวชายฝงทะเลไทย–กัมพูชา–เวียดนาม 
ตลอดจนรวมมือทางวิชาการและจัดการฝกอบรมและศึกษาดูงานในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ เชน 
การทองเที่ยวและบริการ และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  

–  รวมมือสงเสริมใหชาวเวียดนามเขามาทํางานในไทยตามชองทางที่ถูกตองทาง
กฎหมายและขอใหฝายไทยเสนอเพิ่มสาขาอาชีพที่แรงงานเวียดนามสามารถทํางานในไทยได  

–  ในสวนของการบริหารจัดการนํ้าในแมนํ้าโขง ฝายเวียดนามยํ้าความสําคัญของ
การบริหารจัดการนํ้าในแมนํ้าโขงอยางย่ังยืน โดยขอใหไทยมีความรวมมือเรื่องน้ีอยางสรางสรรคตอไป  

–  ในสวนของปญหาทะเลจีนใต ทั้งสองฝายเรียกรองใหทุกฝายมีความยับย้ังช่ังใจ
และแกไขปญหาโดยสันติวิธี โดยเวียดนามขอบคุณไทยที่ทําหนาที่ผูประสานงานความสัมพันธ
อาเซียน–จีนเปนอยางดี 

ทั้งน้ี ในปจจุบันไทยมีกลไกการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมกับกัมพูชา สปป. ลาว 
และเวียดนามเทาน้ัน  

                                                
22

 การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม (Joint Cabinet Retreat) ครั้งแรก มีขึ้นระหวางพันตํารวจโททักษิณ  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับนาย Phan Van Khai นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหวางวันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2547 ที่
นครดานัง และจังหวัดนครพนม และการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมครั้งที่สองมีขึ้นระหวางนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี กับนาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ที่กรุงฮานอย 
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ภาพท่ี 8  พิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในการเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาลเพื่อเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย–เวียดนามของนาย Nguyen Tan 
Dung นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 

 

  
ภาพท่ี 9  ลงนามในสมุดเย่ียม 

 
ภาพท่ี 10  การแลกของขวัญ 

  
ภาพท่ี 11  การหารอืคณะเล็กทีห่องสีงาชาง 

 
ภาพท่ี 12  การหารือเต็มคณะทีห่องสีเขียว 
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ภาพท่ี 13  เปนสักขีพยานในการลงนามความตกลง 
 

ภาพท่ี 14  การแถลงขาวรวม 

  
ภาพท่ี 15  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ภาพท่ี 16  งานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ตึกสันติไมตรี

หลังนอก 
  
ที่มา: เว็บไซททําเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th/ 

 
3.4.2  การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย–เวียดนาม 

(Thailand–Vietnam Joint Commission on Bilateral Cooperation–JCBC)  
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน โดยประชุมครั้งลาสุด (ครั้งที่ 2) 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 58 ที่กรุงฮานอย23 
3.4.3  การประชุมหารืออยางไมเปนทางการระดับรัฐมนตรีตางประเทศไทย–เวียดนาม 

(Foreign Ministers’ Retreat)  
เปนกลไกการหารืออยางไมเปนทางการระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของไทยและ

เวียดนาม ซึ่งเพิ่งจัดข้ึนเปนครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 24–26 พฤษภาคม 2558 และลาสุด
ก็เพิ่งจัดการประชุมครั้งที่ 2 ที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 7–9 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา  
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 โดยมีการประชุม JCBC ครั้งแรกเม่ือวันที่ 5 พ.ย. 56 
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3.4.4  การประชุมหารือดานการเมืองไทย–เวียดนาม (Political Consultation 
Group–PCG)  

มีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวมกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การตางประเทศเวียดนาม โดยเปนการประชุมประจําป การประชุมครั้งลาสุด (ครั้งที่ 5) เมื่อ 29 
มิถุนายน 2558 ที่กรุงฮานอย 

3.4.5  การประชุมคณะทํางานรวมวาดวย ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง 
(Joint Working Group on Political Security Cooperation–JWG on PSC)  

มีเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติของไทยและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เปนประธานรวม โดยเปนการประชุมประจําป (ครั้งลาสุด
คือ ครั้งที่ 7 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 10–12 มิถุนายน 2558) ที่เมืองพัทยา  

นอกจากน้ัน ไทยและ เวียดนาม ไดใหความเห็นชอบตอ Thailand–Vietnam 
Security Outlook (TVSO) ในการประชุม Joint Working Group on Political and Security 
Cooperation (JWG on PSC) ครั้งที่ 5 ที่ประจวบคีรีขันธ เมื่อป 2555  

โดย TVSO มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตจํานงที่จะรวมมือกันในเรื่องความมั่นคง
ต้ังแตชวงป ค.ศ. 2012–2016 เพื่อจัดการกับปญหาความมั่นคงของทั้งสองประเทศ เชน อาชญากรรม
ขามชาติ การกอการราย ความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล ภัยธรรมชาติ เปนตน 

3.4.6  กลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย–เวียดนาม (Parliamentary Friendship Group)  
มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปนระยะ  

3.4.7  สมาคมมิตรภาพไทย–เวียดนาม (Thailand Vietnam Friendship 
Association)  

กอต้ังเมื่อป 2540 โดยมี พลอากาศเอก สมบุญ  ระหงษ เปนนายกสมาคมคนแรก 
และมีวัตถุประสงคเพื่อ  

–  กระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธฉันทมิตรประเทศเพื่อนบานระหวางประชาชน 
ไทย–เวียดนาม  

–  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศทั้งสองทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ 
สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางกันของประชาชน เพื่อเปนรากฐานสําหรับ
การพัฒนาความรวมมือกันในทุกดาน  

–  สงเสริมความสัมพันธและรวมมือในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
วิชาการ  

–  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน  

–  สงเสริมการเรียนรูภาษาของกันและกัน  
โดยมีสมาคมมิตรภาพ เ วียดนาม–ไทย (Vietnam–Thailand Friendship 

Association–VTFA) เปนหนวยงาน counterpart ของฝาย เวียดนาม โดยมีนาย Ta Quang Ngoc 
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงประมง เปนนายกสมาคม ในขณะที่สมาคมมิตรภาพไทย–เวียดนาม  
มีนายประจวบ  ไชยสาสน เปนนายกสมาคม 
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นอกจากน้ัน ทั้งสองสมาคมกําหนดจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนกนัทกุป 
โดยมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี ในแถลงการณรวมยกระดับความสัมพันธไทย–เวียดนาม 
ข้ึนเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระบุใหสมาคมมิตรภาพของทั้งสองประเทศเปนกลไกสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนของประชาชนสูประชาชน 

 
3.5  ความรวมมือดานความมั่นคง 

ไทยและเวียดนามไดลงนามในความตกลงวาดวยความรวมมือดานการปองกันประเทศ
ระหวางกระทรวงกลาโหมของไทยและเวียดนาม โดยพลเอก สุกําพล  สุวรรณทัต รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมของไทย ไดเปนผูลงนามรวมกับพลเอก Phung Quang Thanh รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเวียดนาม ในระหวางการเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  

3.5.1 ความตกลงดังกลาวระบุถึงความรวมมือในสาขาตางๆ ไดแก  
1)  การหารือดานนโยบายความมั่นคง และการปองกันประเทศ 
2) การฝกศึกษา และการฝกรวม  
3)  การลาดตระเวนรวม 
4)  การขาวดานการปองกันประเทศ  
5)  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6)  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
7)  การสงกําลังบํารุง 
8)  อุตสาหกรรมปองกันประเทศ  
9)  การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
10) การบริการทางการแพทยทหาร  
11) การฝกการตอตานความทาทายความมั่นคงรูปแบบใหม  
ทั้งน้ีทั้งสองฝายไดเห็นชอบใหจัดต้ังกลไกการหารือระหวางกระทรวงกลาโหมของ

ทั้งสองประเทศในระดับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเวียดนามกับปลัดกระทรวงกลาโหมไทยแลว  
3.5.2 กลไกในความสัมพันธดานความมั่นคง  

1)  การประชุม JWG on PSC หนวยงานที่เกี่ยวของดานความมั่นคง ทั้งสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ (กรมเอเชียตะวันออก) 
ตลอดจนเหลาทัพตางๆ เขารวม ซึ่งเปนเวทีการหารือดานการเมืองความมั่นคงเปนประจําทุกปโดยทั้ง
สองฝายผลัดกันเปนเจาภาพ  

2)  การประชุม Thai–Vietnam Working Group on the Establishment of 
Order at Sea โดยกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ โดยครั้งลาสุดจัดข้ึนเปนครั้งที่ 18 ระหวางวันที่  
4–8 สิงหาคม 58 ที่นครโฮจิมินห 

3)  กองทัพเรือไทยและเวียดนามมีการลาดตระเวนรวมกันปละ 2 ครั้ง โดยการ
ลาดตระเวนรวมครั้งลาสุด (ครั้งที่ 32) เกิดข้ึนระหวาง 23–24 พฤศจิกายน 2558 โดยกองทัพเรือไทย
เปนเจาภาพ ทั้งน้ี ทั้งสองฝายกําลังพิจารณาที่จะเพิ่มการลาดตระเวนรวมข้ึนเปนปละ 4 ครั้ง  
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3.6  การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนๆ  

 

 
 

ภาพท่ี 17  ประธานาธิบดี Truong Tan Sang แหงเวียดนาม เดินทางเยือนอินโดนีเซียอยางเปน
ทางการ (State Visit)  

ที่มา: VNA/VNS  
 
3.6.1  อินโดนีเซีย 

การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและอินโดนีเซยี
เกิดข้ึนระหวางการเยือนอินโดนีเซียอยางเปนทางการ (State Visit) ของประธานาธิบดี Truong Tan 
Sang แหงเวียดนามตามคําเชิญของประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ระหวางวันที่ 
27–28 มิถุนายน 2556  

โดยการสถาปนาความสัมพันธระหวางกันข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
บนพื้นฐานของความสัมพันธทวิภาคีที่มีมานานกวา 60 ป ตามความตกลงและแผนปฏิบัติการตางๆ 
ระหวางกัน และเห็นพองที่จะสงเสริมการเยือนในระดับสูง สงเสริมความรวมมือดานกลาโหม การตอสู
กับอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา พลังงาน เหมืองแร 
ความมั่นคงทางอาหาร เกษตร ประมง การทองเที่ยว และการศึกษา สงเสริม ความรวมมือในเวทีพหุภาคี
และการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2015 รวมทั้งเห็นพองที่จะเพิ่มมูลคาการคาสองฝายใหสูงกวา 
5,000 ลานดอลลารในป 2015 และ 10,000 ลานดอลลารในป 2018 รวมทั้งแกไขปญหาเรือประมงที่
ลุกล้ํานานนํ้าของกันและกันบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและมิตรภาพ ตกลงเรื่องการลาดตระเวน 
ทางทะเลรวมกัน และปกปนเขตแดนของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในขณะที่ฝายอินโดนีเซียจะจัดต้ัง
สมาคมมิตรภาพอินโดนีเซีย–เวียดนามเพื่อสงเสริมความสัมพันธของประชาชนโดยเฉพาะในหมูเยาวชน 

เกี่ยวกับปญหาทะเลจีนใต ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
ความปลอดภัย และความมั่นคงทางทะเล แกไขปญหาโดยสันติวิธี ตามกรอบกฎหมาย และความตกลง
ระหวางประเทศรวมทั้ง UNCLOS DOC, ASEAN’s Six–point Principles รวมทั้งจัดทํา COC โดยเร็ว 
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ภาพท่ี 18  นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร เดินทางเยือนเวียดนามอยางเปน
ทางการ  

ที่มา: VNA/VNS  
 
3.6.2  สิงคโปร 

การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและสิงคโปร
เกิดข้ึนระหวางการเยือนเวียดนามอยางเปนทางการของนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร ระหวางวันที่ 11–13 กันยายน 2556 

โดยการสถาปนาความสัมพันธระหวางกันข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรครอบคลุมดานตางๆ ไดแก  

–  ความรวมมือทางการเมือง–เฉลิมฉลองความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 40 ป 
ซึ่งทั้งสองฝายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับตอไป  

–  ความรวมมือทางเศรษฐกิจ–สนับสนุนการคาการลงทุนระหวางกัน สงเสริม
โครงการความรวมมือตางๆ ซึ่งรวมถึง Vietnam–Singapore Industrial Park (VSIP), Public–
Private–Partnership สงเสริมความรวมมือดานคมนาคมขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการ
ธนาคาร อุตสาหกรรม การจัดบริหารและพัฒนาเขตเมือง การลงทุน การคาและบริการ และการ
ทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมความรวมมือดานการเดินทางทางอากาศตามกรอบอาเซียน จะสงเสริมให
บริษัท สิงคโปร มาลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล การปลูกผัก และเทคโนโลยีชีวภาพ
ในเวียดนาม ในขณะที่ นายกรัฐมนตรี เวียดนาม ก็ขอให สิงคโปร เปดตลาดใหสินคา เวียดนาม 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร อาหารทะเล และเสื้อผา เขาสูตลาด สิงคโปร มากย่ิงข้ึน  

–  ความรวมมือดานกลาโหม–สงเสริมความรวมมือดานกลาโหมตาม Defence 
Cooperation Agreement และในกรอบอาเซียน (ASEAN Defence Mininsters Meeting–ADMM 
และ ADMM+) สงเสริม ความรวมมือดานการตอสูกับอาชญากรรมขามชาติตามกรอบ Cooperation 
Agreement to Prevent and Combat Transnational Crimes และกรอบอาเซียน  

–  ความรวมมือดานอื่นๆ–สงเสริมการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา การศึกษา 
ตลอดจนธรรมาภิบาล สาธารณสุข วัฒนธรรม ศิลปะ และกีฬา  
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–  ขยายความรวมมือในกรอบภูมิภาค –รวมมือในกรอบเวทีระหวางประเทศทั้ง 
ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), Asia–Pacific Economic 
Cooperation (APEC), Asia–Europe Meeting (ASEM) และ UN รวมมือทาง เศรษฐกิจ ในกรอบ 
Trans–Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
และ World Trade Organization (WTO) สงเสริมความเปนแกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรม
ในภูมิภาค สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติตาม Master Plan on ASEAN 
Connectivity  

–  ทะเลจีนใต–จัดการปญหาขอขัดแยงทางทะเลซึ่งรวมถึงทะเลจีนใตโดยสันติวิธี
ตามกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึง UNCLOS ตามหลักการของ DOC รวมทั้งจัดทํา COC ใหเสร็จ
สิ้นโดยเร็ว 

 

 
 

ภาพท่ี 19  นาย Najib Rasak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางเยือนเวียดนามอยางเปนทางการ 
ที่มา: VNA/VNS 

 
3.6.3  มาเลเซีย 

การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและมาเลเซีย
เกิดข้ึนระหวางการเยือนเวียดนามอยางเปนทางการ (official visit) ของ นายกรัฐมนตรี Najib Rasak 
แหงมาเลเซีย ระหวางวันที่ 3–5 เมษายน 2557  

โดยการสถาปนา ความสัมพันธ ระหวางกันข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรครอบคลุมดานตางๆ ไดแก สงเสริม ความสัมพันธ ในดานกลาโหมและการจัดต้ังโทรศัพท
สายดวน (hotline) ระหวางกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ การเพิ่มมูลคาการคาเปน 11,000 ลาน
ดอลลาร ภายในป 2015 สงเสริมความรวมมือดานพลังงาน แรงงาน การศึกษา การทองเที่ยว 
กฎหมาย ความสัมพันธ ระหวางประชาชนสูประชาชน (ในป 2556 แลวมีนักทองเที่ยวเดินทาง
ระหวางกันกวา 500,000 คน) เปนตน ตลอดจนสงเสริมความรวมมือในกรอบพหุภาคี (ASEAN UN 
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TPP) และเห็นพองตอทาทีของอาเซียนในการใชความอดทนอดกลั้นในการแกไขปญหาทะเลจีนใตโดย
สันติวิธีตามหลักการของ UNCLOS  

 

 
 

ภาพท่ี 20  นาย Truong Tan Sang ประธานาธิบดีเวียดนาม เดินทางเยือนฟลิปปนสอยางเปน
ทางการ  

ที่มา: VNA/VNS 
 
3.6.4  ฟลิปปนส  

การสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนามและฟลิปปนส
เกิดข้ึนระหวางการเยือนฟลิปปนสอยางเปนทางการ (official visit) ของ ประธานาธิบดี Truong Tan 
Sang แหงเวียดนามตามคําเชิญของประธานาธิบดี Benigno S. Aquino III แหงฟลิปปนส ระหวาง
วันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2558  

โดยการสถาปนา ความสัมพันธ ระหวางกันข้ึนสูระดับการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรบนพื้นฐานของความสัมพันธทวิภาคีที่มีมาต้ังแตป ค.ศ. 1976 และเห็นพองที่จะสงเสริม
การเยือนในระดับสูงและในทุกระดับ สงเสริมความรวมมือโดยใชกลไก Joint Commission for 
Bilateral Cooperation (JCBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีตางประเทศเปนประธานเปนกลไกประสานงานหลัก 
สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และจัดการประชุม Vietnam–Philippines 
Joint Commission on Trade (JCT) สงเสริมความรวมมือดานการเกษตร การคาขาว ความรวมมือ
และความมั่นคงทางพลังงาน การเงินการธนาคาร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมความรวมมือ
ดานกลาโหม การปองกันและตอสูกับการกอการรายอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ไมยินยอม
ใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือองคกรใดๆ ใชพื้นที่ของอีกฝายหน่ึงกระทําการอันเปนปฏิปกษตออีก
ประเทศ หน่ึง ตลอดจนสงเสริม ความรวมมือดานนิติบัญญัติและตุลาการ สงเสริมความรวมมือทาง
ทะเล จัดต้ังโทรศัพทสายดวนระหวางหนวยงานทางทะเลของทั้งสองประเทศ สงเสริมความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางภาคประชาชนโดยผานสมาคม
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มิตรภาพของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนและความรวมมือดานการศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ 
สงเสริมความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว แรงงาน รวมมือกันในกรอบองคการระหวาง
ประเทศ APEC WTO และอาเซียน  

เกี่ยวกับปญหาทะเลจีนใต ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
ความปลอดภัย และความมั่นคงทางทะเล แกไขปญหาโดยสันติวิธี ตามกรอบกฎหมายและ ความตกลง 
ระหวางประเทศรวมทั้ง UNCLOS, DOC รวมทั้งจัดทํา COC โดยเร็ว 

ทั้งน้ี จะเห็นไดความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรที่เ วียดนามสถาปนากับ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ น้ันมีลักษณะที่มีความครอบคลุมในทุกดานทั้งดาน
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคาการลงทุน ศิลปวัฒนธรรม และประชาชน โดยอาจจะเพิ่มหรือ
เนนเน้ือหาสาระในสวนที่เวียดนามใหความสําคัญกับประเทศน้ันๆ เพิ่มข้ึน  

 
3.7  ประเด็นความรวมมือระหวางไทยและเวียดนาม  

3.7.1 ประเด็นท่ีไทยตองการจากเวียดนาม ไดแก  
1)  ความรวมมือทางการเมือง ความมั่นคง และกลาโหม  
2)  การเช่ือมโยง (Connectivity) ในมิติตางๆ โดยเฉพาะการจัดเสนทาง 

รถโดยสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยผาน สปป. ลาวไปยังเวียดนามและการสงเสริม
การคาตามแนวชายฝงจากไทยผานกัมพูชาไปยังเวียดนาม เพื่อสงเสริมการคา การทองเที่ยว และ 
ความสัมพันธระหวางประชาชน  

3)  การขยายการคาระหวางกันและสงเสริมการลงทุนของไทยในเวียดนาม  
การดําเนินการเพื่อสงเสริมมูลคาการคาสองฝายใหถึง 20,000 ลานดอลลารภายในป ค.ศ. 2020 และ
การสงเสริมการลงทุนของไทยในเวียดนามโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ  

4)  การสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระดับภูมิภาคและกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศ  

5)  ประมงผิดกฎหมาย โดยแมฝายไทยจะใชการผลักดัน แตหากกระทําผิดซ้ําๆ  
ก็จะตองจับเพื่อมาดําเนินคดี 

3.7.2 ประเด็นท่ีเวียดนามตองการจากไทย ไดแก  
1)  ความตกลงจัดสงแรงงานเวียดนามไปทํางานในไทยอยางถูกกฎหมาย ซึ่งขณะน้ี

กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศไดตกลงรายละเอียดในเรื่องน้ีแลว คาดวาจะสามารถสงแรงงาน
ในระดับรัฐตอรัฐไดภายในปน้ี  

2)  การบริหารจัดการนํ้า (ไมใหดําเนินการใดๆ กระทบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง  
เน่ืองอาจสงผลตอ เวียดนามซึ่งอยูปลายนํ้า) ซึ่งในปน้ีเวียดนามไดรับผลกระทบจากนํ้าทะเลหนุน
เน่ืองจากปริมาณนํ้าในแมนํ้าโขงลดระดับลงจนทําใหพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก  

3)  การทําประมงผิดกฎหมาย โดยเวียดนามขอใหฝายไทยไมจับกุมและปลอยตัว
ชาวประมง เวียดนามที่รุกล้ํานานนํ้าไทย  

4)  การเรียนรูดานการบริหารจัดการทองเที่ยว  
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3.8  การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
อุปสรรค (Threats) ของหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม  

มีการออกแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและ
เวียดนาม โดยผูตอบแบบสอบถามไดแสดงทัศนะ ดังน้ี  

1) ทานมีความเห็นตอความความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามในชวงที่ผานมา
อยางไร 

– เดิมไทยหวาดระแวงวาเวียดนามเปนศตรู แตความสัมพันธปรับตัวดีข้ึนจนเปน
ประเทศเพื่อนบานที่สนิทสนมกัน มีความไวเน้ือเช่ือใจกันมากข้ึน โดยเวียดนามมองไปขางหนาและไม
มองอดีต  

– ความสัมพันธในชวงที่ผานมาเปนไปดวยความใกลชิด ราบรื่น ดีที่สุดภายหลังจากที่
เวียดนามไดประกาศนโยบายปฏิรูป (Doi Moi) โดยเฉพาะทั้งสองประเทศกําลังจะเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 40 ปในปน้ี  

– มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับราชวงศและผูนํา  
– เศรษฐกิจการคาเปนไปดวยดี นักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวในเวียดนามเปนจํานวนมาก 

ในขณะที่แรงงานเวียดนามก็เขามาทํางานในไทย  
– ทั้งไทยและเวียดนามตางก็มีความรวมมือกันผานการเปนสมาชิกองคกรในภูมิภาค

รวมกัน เชน ASEAN, ACMECS, GMS เปนตน  
– เวียดนามเปนคูแขงทางการคาของไทย และมีผลิตผลทางการเกษตรคลายคลึงกัน  
– นักศึกษาเวียดนามมีความสนใจศึกษาภาษาไทย  
– มีปญหาเรื่องการตีขาวคาปกของบริษัทไทยในเวียดนาม  

2) ทานทราบหรือไมวาไทยและเวียดนามมีความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร 
– ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาทราบวาไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ

หุนสวนทางยุทธศาสตร มีเพียงประมาณรอยละ 10 เทาน้ันที่แจงวาไมทราบ 
3) ทานคิดวาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระวางไทยและเวียดนามประกอบดวย

ความสัมพันธดานใดบาง 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรประกอบดวย 
– ดานการเมือง  
– กลาโหมและความมั่นคง  
– เศรษฐกิจ การคา การลงทุน  
– สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เกษตร แรงงาน  
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โลจิสติกส และภาคประชาสังคม (สมาคมมติรภาพ)  

4) ทานคิดวาหากวิเคราะหความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนามหากใช 
SWOT Analysis จะประกอบดวยดานใดบาง  

– ในสวนของ SWOT Analysis จะกลาวในรายละเอียดในขอตอไป 
5) ทานทราบหรือไมวา นอกจากประเทศไทยแลว เวียดนามไดมีการยกระดับ

ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศใดในอาเซียนอีกบาง 
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– ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบ และเดาคําตอบมาหลากหลาย ทั้ง สปป. ลาว 
กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร กระทั่งจีน 

6) ทานเห็นวาจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อพัฒนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร
ระหวางไทยและเวียดนาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบคลายคลึงกัน ไดแก 

– สงเสริมความเช่ือมั่นและความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน  
– สงเสริมการเยือนระดับสูง และในทุกระดับ ทั้งรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง  
– สงเสริมการประชุมปรึกษาหารือตามกรอบที่มีอยูทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  
– สงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชนสูประชาชน  
– สนับสนุนกันในเวทีระหวางประเทศ  

7) ความเห็นอื่นๆ (หากมี) 
– ยืนยันในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน  
– นโยบายของรัฐบาลไทยตอเวียดนามตองเปนไปอยางตอเน่ือง ไมเปลี่ยนไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  
– สรางความเขาใจเรื่องหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนามให

ประชาชนทราบ 
ดังน้ัน การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) หรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

ศักยภาพ หรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ในสวนของความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง
ไทยและเวียดนาม รวมทั้งจากการรวบรวมจากคําตอบในแบบสอบถาม โดยอาจจําแนกไดดังน้ี  

1) จุดแข็ง (Strengths) 
–  ไทยมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมความสัมพันธทางการเมืองและดานตางๆ กับ

เวียดนามอยางตอเน่ือง  
–  ไทยสงเสริมการหารือในกรอบการเจรจาตางๆ เชน JCR JCBC PCG อยางตอเน่ือง 
–  มีผลประโยชนดานเศรษฐกิจรวมกัน และนักลงทุนไทยมีศักยภาพสูงที่จะไปลงทุน

ในเวียดนาม  
–  ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางประชาชนสูประชาชน  
–  มีความไวเน้ือเช่ือใจ ใกลชิดกันมากข้ึน ความสัมพันธราบรื่นมากข้ึน  
–  นักทองเที่ยวเวียดนามนิยมมาทองเที่ยวในไทย  
–  เวียดนามและไทยเปนสมาชิกอาเซียนรวมกัน  
–  ไทยและเวียดนามเปนศูนยกลางความเช่ือมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
–  เวียดนามยังเปนประเทศที่ประชาชนมีอายุนอย มีแรงงานมาก ผิดกับประเทศอื่นๆ 

ในอาเซียนที่เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)  
2) จุดออน (Weaknesses) 

–  เสถียรภาพทางการเมืองไทย  
–  การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมคอยมีการบูรณาการอยางเพียงพอ 

และกลไกการติดตามความคืบหนานอย  
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–  หนวยงานตางๆ ยังไมมีความชัดเจนถึงความตองการหรือผลประโยชนที่ไทยจะ
ไดรับจากการสงเสริมความสัมพันธ 

–  นักลงทุนไทยยังไมเ ช่ือมั่นเรื่องความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจในเวียดนาม  
การลงทุนในเวียดนามมีตนทุนสูงเน่ืองจากคาเชาที่ดินสูง  

–  ความแตกตางทางการเมือง 
–  คนไทยมีแนวโนมที่จะดูถูกคนเวียดนาม และยังไมรูจักเวียดนามมากนัก  
–  กฎหมายและกฎระเบียบที่ไมรองรับ  

3) โอกาส (Opportunities) 
–  เวียดนามมีความตอเน่ืองทางนโยบายตางประเทศ เน่ืองจากเปนการปกครองแบบ

พรรคการเมืองเดียว  
– เวียดนามแสดงความกระตือรือรนมาโดยตลอดที่จะกระชับความสัมพันธกับไทย  

โดยกระทํามาตอเน่ืองในทุกรัฐบาล  
–  ในบรรดาประเทศอาเซียนดวยกัน เวียดนามไดแสดงความเขาใจถึงสถานการณทาง

การเมืองของไทยและไมเคยออกมาวิพากษวิจารณการเมืองไทย  
–  เวียดนามนําเขาสินคาที่ผลิตโดยประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในปที่แลว

เวียดนามนําเขากวา 8,907 ลานดอลลาร และสงออกมาไทยกวา 4,050 ลานดอลลาร)  
–  เวียดนามเปนตลาดขนาดใหญ ประชาชนเวียดนามมีกําลังซื้อและมีทัศนคติที่ดีตอ

สินคาที่ผลิตจากประเทศไทย  
–  เวียดนามเปนภาคีของความตกลงการคาเสรีในหลายกรอบ เชน TPP EU 

สาธารณรัฐเกาหลี และ Eurasian Customs Union เปนตน ซึ่งไทยอาจขยายการลงทุนไปใน
เวียดนามเพื่อใชประโยชนจากความตกลงตางๆ ดังกลาว 

–  โอกาสของไทยในการลงทุนในเวียดนาม เน่ืองจากตนทุนการลงทุนในเวียดนามตํ่า
และมีสภาพแวดลอมการลงทุนที่ดีกวา สปป. ลาว และกัมพูชา  

–  ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการเปนสมาชิกอาเซียน  
4) อุปสรรค (Threats) 

–  เวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญของไทยในอาเซียน เวียดนามมีผลิตผลการเกษตร
บางอยางที่คลายคลึงและแขงขันกับไทย 

–  แมเวียดนามจะมีทัศนคติที่ดีตอไทย แตก็ยังใชไทยเปน benchmark ในแงของ 
การแขงขันและการพัฒนาประเทศ 

–  เวียดนามยังคงมีบทบาทสําคัญตอ สปป. ลาวและกัมพูชามากกวาหากเทียบกบัไทย 
รวมทั้งเปนผูนําในกลุม CLMV  

–  นโยบายของรัฐบาลไทยตอเวียดนามตองเปนไปอยางตอเน่ือง ไมเปลี่ยนไปตาม 
การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 

–  มุมมองและอคติจากประวัติศาสตร ความรูสึกไมไวใจระหวางประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ  

–  ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และการฉอราษฎรบังหลวง  
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–  ภาษา 
–  ปญหาทะเลจีนใต  

 
ตารางท่ี 2  SWOT Analysis ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม 
 

SWOT Analysis ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

– ไทยมีความมุงม่ันที่จะสงเสริมความสัมพันธทางการเมือง
และดานตางๆ กับเวียดนามอยางตอเน่ือง  

– มีความไวเน้ือเชื่อใจ ใกลชิดกันมากขึ้น ความสัมพันธ
ราบรื่นมากขึ้น  

– ไทยสงเสริมการหารือในกรอบการเจรจาตางๆ เชน JCR 
JCBC PCG อยางตอเน่ือง 

– มีผลประโยชนดานเศรษฐกิจรวมกัน และนักลงทุนไทยมี
ศักยภาพสูงที่จะไปลงทุนในเวียดนาม  

– ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางประชาชนสูประชาชน  
– นักทองเที่ยวเวียดนามนิยมมาทองเที่ยวในไทย  
– เวียดนามและไทยเปนสมาชิกอาเซียนรวมกัน  
– ไทยและเวียดนามเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
– เวียดนามยังเปนประเทศที่ประชาชนมีอายุนอย มีแรงงาน

มาก ผิดกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนที่เริ่มเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ (Aging Society) 

– เสถียรภาพทางการเมืองไทย  
– การดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของยังไมคอยมี 

การบูรณาการอยางเพียงพอ และกลไกการติดตาม 
ความคืบหนานอย  

– หนวยงานตางๆ ยังไมมีความชัดเจนถึงความตองการ
หรือผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการสงเสริม
ความสัมพันธ 

– นักลงทุนไทยยังไมเชื่อม่ันเรื่องความม่ันคงในการ
ดําเนินธุรกิจในเวียดนาม การลงทุนในเวียดนามมี
ตนทุนสูงเน่ืองจากคาเชาที่ดินสูง  

– ความแตกตางทางการเมือง 
– คนไทยมีแนวโนมที่จะดูถูกคนเวียดนาม และยังไม

รูจักเวียดนามมากนัก  
– กฎหมายและกฎระเบียบที่ไมรองรับ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
– เวียดนามมีความตอเน่ืองทางนโยบายตางประเทศ 

เน่ืองจากเปนการปกครองแบบพรรคการเมืองเดียว  
– เวียดนามแสดงความกระตือรือรนมาโดยตลอดที่จะ

กระชับความสัมพันธกับไทย โดยกระทํามาตอเน่ืองในทุก
รัฐบาล  

– ในบรรดาประเทศอาเซียนดวยกัน เวียดนามไดแสดง 
ความเขาใจถึงสถานการณทางการเมืองของไทยและไม
เคยออกมาวิพากษวิจารณการเมืองไทย  

– เวียดนามนําเขาสินคาที่ผลิตโดยประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
อยางตอเน่ือง โดยในปที่แลวเวียดนามนําเขากวา 8,000 
ลานดอลลาร และสงออกมาไทยกวา 4,000 ลาน
ดอลลาร)  

– เวียดนามเปนตลาดขนาดใหญ ประชาชนเวียดนามมีกําลัง
ซ้ือและมีทัศนคติที่ดีตอสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย  

– เวียดนามเปนภาคีของความตกลงการคาเสรีในหลาย 
กรอบ เชน TPP EU สาธารณรัฐเกาหลี และ Eurasian 

– เวียดนามยังคงมีบทบาทสําคัญตอ สปป. ลาวและ
กัมพูชามากกวาหากเทียบกับไทย รวมทั้งเปนผูนําใน
กลุม CLMV  

– เวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญของไทยในอาเซียน 
เวียดนาม มีผลิตผลการเกษตรบางอยางที่คลายคลึง
และแขงขันกับไทย 

– แมเวียดนามจะมีทัศนคติที่ดีตอไทย แตก็ยังใชไทย
เปน benchmark ในแงของการแขงขันและการ
พัฒนาประเทศ 

– นโยบายของรัฐบาลไทยตอเวียดนามตองเปนไปอยาง
ตอเน่ือง ไมเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของ
รัฐบาล 

– มุมมองและอคติจากประวัติศาสตร ความรูสึกไมไวใจ
ระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ  

– ปญหาอาชญากรรมขามชาต ิการกอการราย และ 
การฉอราษฎรบังหลวง  
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SWOT Analysis ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม 

Customs Union เปนตน ซ่ึงไทยอาจขยายการลงทุนไป
ในเวียดนามเพื่อใชประโยชนจากความตกลงตางๆ 
ดังกลาว 

– โอกาสของไทยในการลงทุนในเวียดนาม เน่ืองจากตนทุน
การลงทุนในเวียดนามต่ําและมีสภาพแวดลอมการลงทุน 
ที่ดีกวา สปป. ลาวและกัมพูชา  

– ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเปนสมาชิกอาเซียน  

– ภาษา 
– ปญหาทะเลจีนใต 

 
จากการศึกษาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนามโดยใช 

SWOT Analysis และทฤษฎีอื่นๆ พบวา  
1) จุดแข็ง (Strengths) ของความสัมพันธ  ไดแก ไทยมีความมุงมั่นที่จะสงเสริม

ความสมัพันธทางการเมืองและดานตางๆ กับเวียดนามอยางตอเน่ือง โดยสงเสริมการหารือในกรอบ
การเจรจาตางๆ เชน การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม (JCR) การประชุมคณะกรรมการรวม (JCBC)  
การประชุมหารือดานการเมืองไทย–เวียดนาม (PCG) อยางตอเน่ือง ประกอบกับทั้งสองประเทศมี
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจรวมกัน และนักลงทุนไทยมีศักยภาพสูงที่จะไปลงทุนในเวียดนาม ประกอบ
กับความสัมพันธระหวางประชาชนสูประชาชนมีความแนนแฟน  

2) จุดออน (Weaknesses) ของความสัมพันธ ไดแก เสถียรภาพทางการเมืองไทย ซึ่งสราง
ความไมมั่นใจในเรื่องความตอเน่ืองทางนโยบายในเรื่องน้ีตอเวียดนาม การดําเนินการของหนวยงานที่
เกี่ยวของยังไมคอยมีการบูรณาการอยางเพียงพอและกลไกการติดตามความคืบหนานอย ตลอดจน
หนวยงานตางๆ ยังไมมีความชัดเจนถึงความตองการหรือผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจาก การสงเสริม
ความสัมพันธ 

3) โอกาส (Opportunities) ของความสัมพันธ ไดแก เวียดนามมีความตอเน่ืองทาง
นโยบายตางประเทศเน่ืองจากเปนการปกครองแบบพรรคการเมืองเดียว เวียดนามแสดงความ
กระตือรือรน มาโดยตลอดที่จะกระชับความสัมพันธกับไทย ในบรรดาประเทศอาเซียนดวยกัน
เวียดนามไดแสดง ความเขาใจถึงสถานการณทางการเมืองของไทยและไมเคยออกมาวิพากษวิจารณ
การเมืองไทย เวียดนามเปนตลาดขนาดใหญและประชาชนเวียดนามมีกําลังซื้อและมีทัศนคติที่ดีตอ
สินคาที่ผลิตจากประเทศไทย อีกทั้งเวียดนามเปนภาคีของความตกลงการคาเสรีในหลายกรอบ เชน 
TPP EU สาธารณรัฐเกาหลี และ Eurasian Customs Union เปนตน ซึ่งไทยอาจขยายการลงทุนไป
ในเวียดนามเพื่อใชประโยชนจากความตกลงตางๆ ดังกลาว 

4) อุปสรรค (Threats) ของความสัมพันธ ไดแก เวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญของไทยใน
อาเซียนโดยเวียดนามมีผลิตผลการเกษตรบางอยางที่คลายคลึงและแขงขันกับไทย แมเวียดนามจะมี
ทัศนคติที่ดีตอไทยแตก็ยังใชไทยเปน benchmark ในแงของการแขงขันและการพัฒนาประเทศ 
เวียดนามยังคงมีบทบาทสําคัญตอ สปป. ลาวและกัมพูชามากกวาหากเทียบกับไทยรวมทั้งเปนผูนํา ใน
กลุม CLMV 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 จุดแข็ง (Strengths)–ไทยมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมความสัมพันธทางการเมืองและ 
ดานตางๆ กับเวียดนามอยางตอเน่ือง โดยผานกรอบการเจรจาตางๆ รวมทั้งทั้งสองประเทศมี
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจรวมกัน และมีความสัมพันธระหวางประชาชนสูประชาชนมีความแนนแฟน  

4.1.2 จุดออน (Weaknesses)–เสถียรภาพทางการเมืองไทยสรางความไมมั่นใจในเรื่อง
ความตอเน่ืองของนโยบายในเรื่องน้ีตอเวียดนาม การขาดการบูรณาการอยางเพียงพอของฝายไทย 
และความไมความชัดเจนถึงผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ 

4.1.3 โอกาส (Opportunities)–เวียดนามมีความตอเน่ืองทางนโยบายและแสดงความ
กระตือรือรนที่จะกระชับความสัมพันธกับไทย เปนตลาดขนาดใหญ ประชาชนเวียดนามมีกําลังซื้อ
และมีทัศนคติที่ดีตอสินคาไทย และไทยอาจขยายการลงทุนไปในเวียดนามเพื่อใชประโยชนจากการ
เปนภาคีในความตกลงการคาเสรีที่เวียดนามเปนภาคีในหลายกรอบ  

4.1.4 อุปสรรค (Threats)–การแขงขันในดานการสงออกสินคาที่ผลิตคลายคลึงกับไทย เชน
สินคาเกษตร และเวียดนามมีทัศนคติที่จะแขงขันและเปรียบเทียบกับไทย รวมทั้งเวียดนามยังคงมี
บทบาทสําคัญกับประเทศ CLMV โดยเฉพาะ สปป. ลาวและกัมพูชามากกวาไทย 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  ไทยควรสงเสริมจุดแข็ง (Strengths) ของความสัมพันธ ดังน้ี  

1) สงเสริมความสัมพันธทางการเมืองและดานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรกับเวียดนามอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะหลังจากที่ 
นาย Nguyen Phu Trong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตซึ่งไดมายกระดับความสัมพันธหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกวาระ  

2) สงเสริมการเจรจาหารือในกรอบการเจรจาตางๆ เชน JCR JCBC 
PCG อยางตอเน่ือง  

3) สงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนรวมกันตาม
เปาหมายมูลคาการคา 20,000 ลานดอลลารในป ค.ศ. 202024 และสนับสนุนการจัดต้ังสํานักงาน

                                                
24

 ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยและเวียดนามอยูที่ 12,957 ลานดอลลาร ซ่ึงเปนอันดับ 4 ในอาเซียน  
รองจากมาเลเซีย (22,106 ลานดอลลาร)สิงคโปร (15,920 ลานดอลลาร) และอินโดนีเซีย (14,398 ลานดอลลาร) 
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Borad of Investment–BOI) เพื่อการขยายการลงทุนไทยใน
เวียดนาม 

4) สงเสริมบทบาทนําและสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งการเงินแกสมาคม
มิตรภาพไทย–เวียดนามในการเปนองคกรภาคประชาชนที่จะสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชน
ของอยางเปนรูปธรรม  

5) ใช ป ระ โยชน จ ากตนทุนทางประ วั ติศาสตร เ ช นการที่ อ ดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินหเคยมาพํานักอยูในประเทศไทยในชวงป ค.ศ. 1928–1929 และชุมชนชาวไทย
เช้ือสายเวียดนามที่มีเปนจํานวนมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4.2.1.2  ไทยตองเรงการขจัดจุดออน (Weaknesses) ของความสัมพันธ โดย
ดําเนินการตางๆ ไดแก  

1) ยืนยันทาทีของไทยตอเวียดนามวาการสงเสริมความสัมพันธหุนสวน
ทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนามวาเปนนโยบายแหงชาติ  

2) บูรณการการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการของฝายไทย 
โดยจะตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของอยางเต็มที่  

3) สามารถช้ีชัดถึงผลประโยชนที่ ไทยประสงคจะไดรับจากฝาย
เวียดนาม เพื่อใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรองผลประโยชนในดานตางๆ เชน โครงการการลงทุน
ขนาดใหญของภาคเอกชนไทย และธุรกิจคาปลีกของบริษัทไทยในเวียดนาม เปนตน  

4.2.1.3  ไทยควรส ง เสริมโอกาส (Opportunities) ของความสัมพันธ  
โดยดําเนินการตางๆ ไดแก  

1) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามในฐานะที่
เปนพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวของเวียดนาม โดยสงเสริมความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง
หลักของไทยกับพรรคคอมมิวนิสตของเวียดนาม รวมทั้งสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ผูนํารุนใหมที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการ  

2) ใหความสําคัญลําดับตน (priority) กับเวียดนามในฐานะประเทศ
หุนสวนทางยุทธศาสตรเพียงประเทศเดียวของไทย  

3) สงเสริมการขยายการลงทุนของบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามให 
เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากเวียดนามเปนตลาดขนาดใหญและประชาชนเวียดนามมีกําลังซื้อและมีทัศนคติที่ดี
ตอสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย รวมทั้งใชเวียดนามเปนฐานการผลิตและสงออกไปยังเขตการคาเสรทีี่
เวียดนามเปนภาคี เชน TPP EU สาธารณรัฐเกาหลี และ Eurasian Customs Union เปนตน  

4.2.1.4 ดําเนินการขจัดอุปสรรค (Threats) ของความสัมพันธ โดยดําเนินการ
ตางๆ ไดแก  

1) ประสานความรวมมือดานสินคาเกษตรที่ไทยและเวียดนามผลิต
คลายคลึงกัน เชน ขาวและ ยางพารา เปนตน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานความรวมมือ
การผลิตและสงออกเพื่อลดการแขงขัน 

2) สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ 
เชน การเกษตร สาธารณสุข และการทองเที่ยว รวมทั้งใช soft diplomacy เชน การแลกเปลี่ยน
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เยาวชน การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการศึกษาภาษาซึ่งกันและกัน เพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดี และสรางทัศนคติที่ดีระหวางกัน  

3) รวมมือกับเวียดนามในการสงเสริมความรวมมือเพื่อประโยชนดาน
การคาและการทองเที่ยวในภูมิภาค เชน การสงเสริมการมีรถโดยสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยผาน สปป. ลาว มายังภาคกลางของเวียดนาม หรือการขนสงสินคาชายฝงจากภาคตะวันออก
ของไทยผานกัมพูชามายังภาคใตของเวียดนาม  

4) พิจารณาขอเรียกรองตางๆ ของเวียดนามอยางรอบคอบ เชน  
การจัดสงแรงงานเวียดนามไปทํางานในไทยอยางถูกกฎหมาย แมเวียดนามจะเรียกรองมาโดยตลอดที่
จะขอเปดสาขาการจางงานมากข้ึนกวาที่ฝายไทยไดอนุญาต (ไทยอนุญาตสาขาแรงงานกอสรางและ
ประมง) รวมทั้งการเขมงวดเรื่อง Visa Run25 กับชาวเวียดนาม 

5) จัดการเรื่องการทําประมงผิดกฎหมายซึ่งชาวประมงเวียดนาม โดย
ไมใหกลายเปนประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
4.2.2.1 เชิญผูนําสูงสุดของเวียดนามทั้ง 4 ทานซึ่งไดแก (1) เลขาธิการพรรค

คอมมิวนิสต (2) ประธานาธิบดี (3) นายกรัฐมนตรี26 และ (4) ประธานสภาแหงชาติ เยือนไทย  
โดยเนนการเชิญประธานาธิบดี27 เปนทานแรก โดยการเยือนดังกลาวจะถือเปนการเยือนระดับสูงเพื่อ
เฉลิมฉลองความสมัพันธทางการทูตครบรอบ 40 ปในปน้ี  

4.2.2.2 การเตรียมการประชุมสําคัญตางๆ ในป 59 ไดแก (1) การประชุม 
Political Consultation Group (PCG) ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพฯ (2) การประชุม Foreign Minister’s 
Retreat ครั้งที่ 2 ที่เวียดนาม28 (3) การประชุม Joint Commission on Bilateral Cooperation 
(JCBC) ครั้งที่ 3 ในชวงเดือนสิงหาคม 59 ซึ่งเปนโอกาสเดียวกับที่รัฐมนตรีตางประเทศเวียดนาม
อาจจะเยือนไทยเพื่อเขารวมกิจกรรมฉลอง 40 การสถาปนาความสัมพันธการทูต และ (5) การประชุม 
Joint Cabinet Retreat (JCR) ครั้งที่ 4 ที่ เวียดนาม ซึง่อาจจัดข้ึนในชวงไตรมาสแรกของป 2560 
 

                                                
25

 ทางการไทยเขมงวดเรื่องที่ชาวเวียดนามเขาเมืองโดยไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา 30 วัน เพื่อมาประกอบ
อาชีพในไทย โดยเคยถูกตีขาววาเปนการเลือกประติบัติและดูหม่ินชาวเวียดนาม 
26

 ฝายไทยขอใหนายกรัฐมนตรีเวียดนามพิจารณาเดินทางเยือนไทยเพื่อแนะนําตัวเปนประเทศแรกๆ ภายหลังจากที่
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดเดินทางเยือนเวียดนามเปนประเทศที่ 4 (หลังจากเมียนมา (ประธาน
อาเซียน) กัมพูชา และลาว) ภายหลังจากที่เขาดํารงตําแหนง 
27

 ประธานาธิบดี Tran Dai Quang เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ โดยในระหวางดํารง
ตําแหนงดังกลาวไดมีความพยายามจะจัดกําหนดการเดินทางเยือนไทยแตไมสามารถหาวันที่ลงตัวของทั้งสองฝายจึง
ไมไดทําการเยือน ซ่ึงประธานาธิบดี Tran Dai Quang เปนผูที่ชื่นชอบประเทศไทยและเคยเดินทางทองเที่ยวโดย
สวนตัวมาแลว (การเยือนครั้งสุดทายในระดับประธานาธิบดีตองยอนกลับไปเม่ือสมัยประธานาธิบดี Tran Duc 
Luong เม่ือป ค.ศ. 1998) 
28

 นายดอน  ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเพิ่งเดินทางเยือนกรุงฮานอยเพื่อเขารวมการ
ประชุม Foreign Ministers’ Retreat ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 
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4.3  บทสงทาย “เวียดนามมิตรในยามยาก” 
ในชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในชวงที่ผานมา เวียดนามถือเปนหน่ึงในมิตร

ประเทศที่ถือหลักไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบานอยางเครงครัด โดยไดแสดงความ
เขาใจและมิไดออกมาวิพากษวิจารณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยแตอยางใด โดยเวียดนาม
ถือเปนประเทศเพื่อนบานที่ไทยสามารถพึ่งพาไดทั้งในแงภาพลักษณและสาระ รวมทั้งเวียดนามก็ยัง
เดินหนาสงเสริมความสัมพันธกับไทยอยางเต็มที่ (ผิดกับประเทศอาเซียนบางประเทศซึ่งออกมา
วิพากษวิจารณไทยและแสดงทาทีไมยอมรับรัฐบาลชุดปจจุบัน) ดังน้ัน ไทยจึงจะตองยึดมั่นในการให
ความสําคัญกับเวียดนามในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตรเพียงชาติเดียวในอาเซียนของไทยตอไป  
และไทยจะตองจดจําความเปนมิตรในยามยากของเวียดนามไว รวมทั้งยังคงใหความสําคัญกับ
เวียดนามในอนาคตแมวาไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังแลวก็ตาม 
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ภาคผนวก ก 
แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนาม 

 
 

Joint Statement 
on the Occasion of the Official Visit to Thailand of 

His Excellency Mr. Nguyen Phu Trong, 
the General Secretary of the Central Committee 

of the Communist Party of Vietnam 
25–27 June 2013 

 
* * * * * 

 
1.  At the invitation of the Prime Minister of Thailand, H.E. Ms. Yingluck 

Shinawatra, the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party 
of Vietnam, H.E. Mr. Nguyen Phu Trong, paid an official visit to the Kingdom of 
Thailand on 25–27 June 2013. 

During his stay in Thailand, H.E. Mr. Nguyen Phu Trong had a bilateral 
meeting with H.E. Ms. Yingluck Shinawatra; held discussions with the President of the 
National Assembly and Speaker of the House of Representatives, H.E. Mr. Somsak 
Kiatsuranont, President of the Senate, H.E. Mr. Nikom Wairatpanij, leaders of Thai 
political parties, the Thai private sector, and the Thailand–Vietnam Friendship 
Association; was conferred an honorary doctorate from Thammasat University; met 
Vietnamese community in Thailand and visited several economic and cultural 
facilities in Bangkok and Nakhon Phanom Province. 

2.  During their talks which were held in an atmosphere of sincerity and 
trust, H.E. Ms. Yingluck Shinawatra applauded Vietnam’s achievements towards 
industrialisation and modernisation, and congratulated Vietnam on her increasing role 
in the international arena. H.E. Nguyen Phu Trong commended Thailand on her 
socio–economic achievements and expressed support for Thailand’s plans towards 
achieving a comprehensive development and active roles in the region and the 
world at large. 

3.  The two leaders exchanged views on the current status and prospect of 
the Thailand–Vietnam relations in all areas, including in the political, defence, 
security, economic, trade and investment fields, and committed to expanding 
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cooperation in all fields in order to strengthen ties and friendship between the two 
countries, and promote peace, stability and development in the region as a whole. 

4.  The two leaders agreed to enhance closer interaction and cooperation 
between the political parties of Thailand and Vietnam, including exchanges of 
information and sharing of leadership and governance experiences; foster political 
dialogues at various levels, especially at the highest level; and promote people–to–
people contacts, including exchanges of youths and the younger generations of the 
two countries. 

5.  Motivated by the continuing development of the Thailand–Vietnam 
friendship and cooperation since diplomatic relations were established in 1976, and 
noting the historic significance of this visit, the two leaders decided to elevate their 
bilateral relations to a Strategic Partnership with a view to opening up new prospects 
for closer cooperation for the benefits of peoples of the two countries, and for 
peace, stability and development in the region, as well as contributing to the 
building of a united and strong ASEAN Community. 

To this end, and on the basis of existing cooperation agreements, 
frameworks, and mechanisms, the two leaders agreed to forge the Strategic 
Partnership in the following areas: 

(i) On political cooperation: to enhance mutual trust and understanding 
through exchanges of high–level visits and strategic political dialogues; and to 
maintain sound political ties as a solid foundation for the development and 
strengthening of cooperation in other areas. 

(ii) On defence and security cooperation: to strengthen, expand and 
improve the efficiency of defence and security cooperation; to increase cooperation 
on dealing with traditional and non–traditional security challenges; to promote 
consular cooperation; and to reaffirm their commitment not to allow any individual 
or organisation to use their own national territory to conduct activities against the 
other. 

(iii) On economic cooperation: to promote cooperation in trade, 
investment, agriculture, energy, telecommunications, information technology and 
transport; to strive to increase the annual two–way trade volume to US$15 billion by 
2020; and to strengthen transport connectivity between the two countries and with 
other countries in the region via existing land transport networks and economic 
corridors, particularly the East–West Economic Corridor, Route 8 and Route 12.  

(iv) On social, cultural, people–to–people cooperation, and other areas 
of mutual interests: to establish Thai and Vietnamese Studies Centres at certain 
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universities in each country; to enhance cooperation in labour issues; to further 
improve the role of friendship organisations, such as the Thai community in Vietnam 
and the Vietnamse community in Thailand while promoting local–level cooperation; 
and to strengthen people–to–people exchanges through the Thailand–Vietnam and 
Vietnam–Thailand Friendship Associations. 

(v) On regional and international cooperation: to increase joint efforts to 
build an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated, and 
socially responsible, while promoting the Association’s centrality in the regional 
architecture, for peace, cooperation and development in the region; to work closely 
together at regional fora and enhance regional and sub–regional economic 
development, including the Mekong Forum with development partners to narrow the 
development gap within Southeast Asia; and to support each other’s candidatures to 
the United Nations bodies, regional and international organisations. 

To implement the Strategic Partnership, the two leaders agreed to assign 
the two Foreign Ministries to coodinate with relevant Ministries/agencies to formulate 
Plans of Action in the above–mentioned areas to be discussed at the inaugural Joint 
Commission on Bilateral Cooperation to be co–chaired by the Foreign Ministers of 
both sides. 

6.  The two leaders committed to further deepening their countries’ 
cooperation to build a united, cohesive and strong ASEAN Community, and 
strengthen ASEAN frameworks such as ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN Regional 
Forum, and the ASEAN Defence Ministerial Meeting. They also agreed to promote 
consultation and cooperation at sub–regional, regional and international fora such as 
the ACMECS, the Greater Mekong Sub–region, the East Asia Summit, UN, WTO, APEC, 
ASEM, etc., in an effort to preserve and promote peace, stability, cooperation, 
development and prosperity of the region and the world as a whole. 

7.  The two leaders agreed on the need to closely coordinate in maintaining 
peace and stability in the South China Sea (the East Sea as called by Vietnam); 
enhancing mutual trust and confidence through maritime cooperation; promoting 
maritime security including freedom of navigation and over–flight; exercising self–
restraint and refraining from the use of force; resolving disputes by peaceful means 
on the basis of international laws, including the 1982 UNCLOS and the DOC; and 
working towards early adoption of the COC. 

8.  The two leaders noted the need to enhance cooperation in 
implementing measures to protect transnational water resources for sustainable 
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development; and encourage the conduct of a comprehensive research on 
sustainable use of Mekong river water resources. 

9.  H.E. Mr. Nguyen Phu Trong expressed his heartfelt gratitude to H.E. Ms. 
Yingluck Shinawatra, the Royal Thai Government and the people of Thailand for their 
warm reception, hospitality and friendship. H.E. Mr. Nguyen Phu Trong kindly 
extended an invitation to H.E. Ms. Yingluck Shinawatra to visit Vietnam again at a 
mutually convenient date, which H.E. Ms. Yingluck Shinawatra accepted with thanks 
and pleasure. The specific time of the visit shall be arranged through the diplomatic 
channel. 

 
Bangkok  

25 June 2013 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) 
เรื่อง ความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรดานการเมืองระหวางไทยและเวียดนาม 

โดยนายเสก นพไธสง รหัส 8030 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 8 ป 2559 

 
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
ช่ือ  อายุ.  
หนวยงาน  ตําแหนง  
 
คําถาม  
1.  ทานมีความเห็นตอความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามในชวงที่ผานมาอยางไร  
   
   
   
2.  ทานทราบหรือไมวาไทยและเวียดนามมีความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร  

   ทราบ    ไมทราบ 

3.  ทานคิดวาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยและเวียดนามประกอบดวย
ความสัมพันธดานใดบาง  

   
   
   
4.  ทานคิดวาหากวิเคราะหความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรไทยและเวียดนามหากใช SWOT 

Analysis จะประกอบดวยดานใดบาง  
4.1  Strengths (จุดเดนหรือจุดแข็ง)   
4.2  Weaknesses (จุดดอยหรือจุดออน)   
4.3  Opportunities (โอกาส)   
4.4  Threats (อุปสรรค)   

5.  ทานทราบหรือไมวา นอกจากประเทศไทยแลว เวียดนามไดมีการยกระดับความสัมพันธหุนสวน
ทางยุทธศาสตรกับประเทศใดในอาเซียนอีกบาง 
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6.  ทานเห็นวาจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อพัฒนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทย
และเวียดนาม โดยเฉพาะในดานการเมือง  

   
   
   
 
7.  ความเห็นอื่นๆ (หากมี)  
   
   
   
 
ขอขอบคุณที่ทานกรุณาสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถามน้ี ซึ่งผู ศึกษาจะไดนําขอมูลตาม
แบบสอบถามไปประกอบการจัดทํารายงาน เรื่องความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรดานการเมือง
ระหวางไทยและเวียดนาม เทาน้ัน โดยจะไมเปดเผยขอมูลตางๆ ใหบุคคลอื่นทราบ  
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายเสก  นพไธสง 
 
ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 – Master of Arts (Policy Science), Delhi University, India 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2537–2539 เจาหนาที่การทูต 3 และ 4 กองการเจาหนาที่และฝกอบรม 
สํานักงานปลัดกระทรวง  

พ.ศ. 2539–2540 เจาหนาที่การทูต 4 กองแอฟริกา  
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  

พ.ศ. 2540–2544 เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4) และเลขานุการโท (เจาหนาที่
การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงองัการา  

พ.ศ. 2544–2546 เจาหนาที่การทูต 5 และเจาหนาทีก่ารทูต 6  
กองรบัรอง กรมพิธีการทูต  

พ.ศ. 2546–2550 เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6)  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  

พ.ศ. 2550–2554 นักการทูตชํานาญการ (เจาหนาที่การทูต 6) กรมอาเซียน  
พ.ศ. 2554–2555 นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา) กรมอาเซียน  
พ.ศ. 2555–2558 นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา)  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
พ.ศ. 2558–ปจจบุัน อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

 
เกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2545 ขาราชการพลเรอืนดีเดนของกรมพิธีการทูต ประจําป 2545 
พ.ศ. 2546 เครื่องราชอิสริยาภรณ First Class of the Royal Order of the 

Polar Star ในโอกาสการเยือน State Visit ของ King Carl XVI 
Gustaf แหงสวีเดน ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ–1 มีนาคม 2547 

 
ตําแหนงปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
  
 


