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 ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นตัวแทน ได้แก่ 

น.ส. อรเนตร บุนนาค และ ดร.ล�าพอง กลมกูล ร่วมงานสัมมนานานาชาติ กับ สถาบันภาษา มจร ซึ่งได้

จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น�้าอิรวดี-แม่น�้าเจ้าพระยา-แม่น�้าโขง การ

ศกึษาประวตัแิละพฒันาการเกีย่วกบัพระพทุธศาสนานัน้ มกัจะมกีารศกึษา วเิคราะห์ และตีความสัญลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรม และความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเทศอินเดียเป็นด้านหลัก ในขณะ

เดียวกัน การศึกษา วิเคราะห์และตีความที่ผ่านมาก็มักจะมุ่งเน้นศึกษาในพ้ืนท่ีใดพ้ืนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

อันเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบแยกส่วน โดยมิได้มีการศึกษา และตีความให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นภาพพระพุทธศาสนาในทุกๆ มิติที่สัมพันธ์กัน เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่อ  ค่านิยม

 ภูมิภาคในลุ่มแม่น�้าอิรวดี แม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าโขง เป็นรอยต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN) ๕ ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนา เรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติก็ว่าได้ การที่ประเทศทั้ง ๕ มีพรมแดนติดกัน มีวิถีชีวิต

ด้านภาษาและวฒันธรรมคล้ายคลงึกนั ในฐานะทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเหมอืนกนั ท�าให้การ  

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (ASEAN Community 2015) ของ           

ทัง้ ๕ ประเทศในดนิแดนลุม่แม่น�า้โขงจะสร้างความเป็นปึกแผ่นและกลมเกลยีวกนัในฐานะบ้านพีเ่มอืงน้อง

ได้เป็นอย่างดี และจะสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง น�ามาซึ่งความอยู่ดีกินดี และ

สงบสุขได้อย่างพอเพียง

 ด้วยเหตุนี้ สถาบันภาษาและกองวิชาการ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                

ราชวิทยาลัย ได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงมีความเห็นพ้องต้องกันที่ควรมีการจัดการประชุม

สัมมนานานาชาติระดับภูมิภาค เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในลุ่มน�้าอิรวดี-แม่น�้า

เจ้าพระยา-แม่น�า้โขง” ข้ึน เพือ่มุง่หวงัให้การศกึษา วเิคราะห์ และตีความพระพทุธศาสนาในระดับภมูภิาค

ให้สามารถมองภาพสัญลักษณ์ ประวัติ และพัฒนาการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนความ

เข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประเทศในภูมิภาคนี้ในระยะยาวต่อไป
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รายงานผลการสัมมนา
โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้าโขง

เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น�้าอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น�้าโขง”
ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ออกเดินทางจากแอร์พอร์ตสู่โฮจิมินห์ ด้วย 

สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 650 เวลา 

๐๗.๔๕ ถึงสนามบินตัน เซินนึก นครโฮจิมินห์ เวลา 

๑๐.๓๐ น. หลังจากนั้นได้นั่งรถบัสเข้าไปที่ตัวเมือง 

เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั ประมาณ ๑๑.๓๐ น. 

เสร็จเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

หลงัจากนัน้ได้ไปชมท่ีท�าการไปรษณีย์ ทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

ตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่าน

ประธานาธิปดีโฮจิมินห์ ตั้งแต่ด้านหน้าของศาลากลาง 

ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยด้วยเช่นกัน

หลังจากนั้นได้ไปชมโบสถ์เนอร์เทรอดาม โบสถ์

หลังคาที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ

ฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจ�าเมืองไซ่งอนและ

ได้สร้างตามต้นแบบของฝรั่งเศสหลังจากนั้นกลับโรงแรม

เพื่อพักผ่อน

เวลา ๑๙.๐๐ น. น�า้ปานะส�าหรับพระสงฆ์ ฆราวาส 

รบัประทานอาหารค�า่ ล่องเรอื สมัผสับรรยากาศยามค�า่คนื

ของแม่น�า้ไซ่ง่อน สัมผัสความงามของ ๒ ฝากฝ่ังแม่น�า้ยาม

ค�่าคืน พร้อมเสียงต้นตรีพื้นเมืองเวียดนาม
เวลา  ๒๑.๐๐ น.กลับที่พัก
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วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

 เวลา ๐๘.๐๐ น.รถออกจากโรงแรม 

ไปที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม 

ลงทะเบียน ได้เริ่มพิธีเปิดการสัมมนา โดย

พร้อมเพรียงกันในห้องประชุม พระมหา

หรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  ได้เป็นประธาน

เปิดการสัมมนา พร้อมด้วย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียดนาม Most 

Ven. Thich และคณะ ผู้ร่วมสัมมนาจาก

แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พม่า ลาว 

เวียดนาม กัมพูชา และไทย
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เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมท�าเนียบประธานาธิบดี สถานที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหารสถานที่ประชุม              

คนส�าคัญ และน�าชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในท�าเนียบ

เวลา ๑๖.๐๐ น. ไปชมสุสานลุงโฮ ของใช้ต่างๆ ของลุงโฮ

เวลา ๑๘.๐๐ น กลับที่พัก

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางสู่อุโมงค์กู๋จี ชม

อโุมงค์ของชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้ขนาดพอดตีวัในสมยั

ที่ท�าสงครามกับกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหาร

พันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนาม

จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซ่ึงในอดีตเคยมี         

ชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่าง

การท�าสงคราม และยังเคยใช้เป็นท่ีบัญชาการ     

ทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งความยาวกว่า 

๒๗๐ กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่

แม่น�า้ไซ่งอนได้อกีด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวดีโีอ

เหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร               

กลางวัน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปสัมมนาที่เวียดนามครั้งนี้
๑. เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เป็นสิง่ส�าคญัในการด�ารงชวีติ ความสามคัคท่ีีประกอบด้วยปัญญา ท�าให้ชาวเวยีดนามสามารถชนะสงคราม

จากการรบกับอเมริกาได้

๒. ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่ิงส�าคญั การมกีจิกรรมร่วมกนัซ่ึงแฝงด้วยธรรม

ท�าให้คนในลุม่น�า้โขงทัง้ ๕ ประเทศเกดิความรกัและสามคัค ีเกดิความสนัตใินจติใจ การจะท�าคนให้รกัชาติ

นัน้ต้องมีธรรมะของพระพทุธเจ้าซึง่เป็นตวัน�าจติวญิญาณ เพือ่เรยีกร้องสนัตภิาพให้แก่ตนเองและประเทศ

ชาติ

๓. การอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเพื่อก่อให้เกิดความเป็น

หนึ่งเดียว คือ ความรัก ความเมตตา และปัญญา อาเซียนจึงได้ชื่อว่า อาเซียนดินแดนแห่งสันติภาพตาม

ค�าขวัญอาเซียนนั่นเอง

๔. ผู้ร่วมสัมมนาเกิดความรู้และเข้าใจมากขึ้น ว่าในกลุ่มประเทศในอาเซียนมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย

เหมาะแก่การค้นคว้า และท�าวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต่อไป

เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม 

ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม อาวุธปืน 

ระเบิด และเคร่ืองบินรบ และการสร้างอาวุธ

ต่างๆ ที่สู้กับอเมริกา การอาศัยอยู่ใต้ดินของ

ชาวเวียดนาม การใช้ปัญญาของชาวเวียดนาม

นี้ เองท�าให ้ชาวเวียดนามชนะการรบกับ

อเมริกาครั้งนี้

เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมย่านไชน่าทาวน์ สัมผัสและชมชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม

เวลา ๑๘.๐๐ น. น�้าปานะส�าหรับพระสงฆ์  ส่วนฆราวาส 

รับประทานอาหารเย็นด้วยอาหารไทยรสชาติแบบไทย อร่อย

เหมือนอยู่เมืองไทย ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองและจัดตกแต่ง 

ด้วยสไตร์ไทยๆ

เวลา ๑๙.๐๐ น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์


