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ของ

ตอที่ประชุมรัฐสภาศรีลังกาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารรัฐสภาศรีลังกา กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
ดิฉนั มีความยินดี ทีไ่ ดมาเยือนศรีลงั กาอยางเปนทางการ ดวยศรีลงั กา
เปนประเทศเกาะทีม่ คี วามสวยงาม ตัง้ อยูต รงขามกับไทยในอาวเบงกอล และ
ถึงแมไทยและศรีลงั กามีมหาสมุทรขวางกัน้ แตทง้ั สองประเทศมีความยึดมัน่
และศรัทธาตอศาสนาพุทธ และความเชือ่ ทางการเมืองและวัฒนธรรมรวมกัน
จึงมีความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทสนม
ดิฉนั รูส กึ วาไดรบั เกียรติอยางสูงทีม่ โี อกาสมากลาวตอสมาชิกผูแ ทน
ราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน เพราะประชาชนศรีลังกาไดแสดงให
เห็นถึงความกลาหาญในการปกปองประเทศและรักษาไวซง่ึ คุณคาประชาธิปไตย
มาโดยตลอด ในขณะเดียวกัน โดยสวนตัวแลว รูสึกเปนเกียรติที่ไดกลาวตอ
รัฐสภา ที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก นางสิริมาโว บันดาราไนยเก
(Sirimavo Bandaranaike) เคยเปนผูนำรัฐบาล
ในการเยือนศรีลังกาครั้งนี้ ดิฉันมีความมุงมั่นที่จะสรางความเปน
หุน สวนทีใ่ กลชดิ กันยิง่ ขึน้ กวาทีม่ มี า และตองการแสวงหาการสนับสนุนจาก
ศรีลงั กา เพือ่ สรางสะพานแหงความรวมมือในหลากหลายมิตทิ ค่ี รอบคลุมไป
ทั้งภูมิภาคเอเชีย
ในมิติดานศาสนา คำวา “ลังกาวงศ” มีความหมายสูงสงสำหรับ
คนไทย และมีความหมายถึงจุดเริม่ ของพุทธศาสนาในประเทศไทยจากศรีลงั กา
ถึงไทยเมือ่ 8 ศตวรรษทีแ่ ลว และทีส่ ำคัญเมือ่ 260 ปทแ่ี ลว คณะสงฆจากไทย
ไปแสดงธรรมแกพระสงฆศรีลังกา อันนำซึ่งการกอตั้ง สยามมหานิกายใน
ศรีลังกา อันเปนปจจัยที่ทำใหพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศมีความ
ผูกพันที่ไมเหมือนใคร และเปนเหตุผลที่ประชาชนสองประเทศเชื่อมและ
สัมพันธกันอยางแนนแฟน
ยิ่งไปกวานั้น ในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มี
การแขงขันที่รุนแรงในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มีความวุนวายทางการเมือง
และความผันผวนสังคม เราจึงตองรวมมือกันสงเสริมพุทธศาสนาซึง่ เปนศาสนา
ทีเ่ นนความอดทน อดกลัน้ และสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของมนุษย และจะนำมา
ซึ่งสันติภาพ ไมเพียงแตสำหรับปจเจกบุคคล แตรวมถึงมนุษยชาติ

ในมิติดานการเมือง ไทยและศรีลังกาใหความสำคัญอยางยิ่งตอ
ระบอบประชาธิปไตย แมวามีความทาทาย ที่พยายามทำลายความเชื่อใน
ประชาธิปไตย แตประชาธิปไตยก็ยังคงอยู เพราะเปนความปรารถนาของ
ประชาชน ประชาธิปไตยเปนรูปแบบทีด่ ที ส่ี ดุ ของรัฐบาลในการคุม ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และสังคมโดยรวม
แตประชาธิปไตยไมใชเรือ่ งภายในประเทศของประเทศใดประเทศ
หนึง่ โดยลำพัง ประเทศทีเ่ ปนประชาธิปไตยทัว่ โลกตองรวมมือกันในการปกปอง
และคุมครองประชาชน ซึ่งไทยและศรีลังกามีบทเรียนและประสบการณ ที่
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและสงเสริมประชาธิปไตยอยางแทจริง

ในขณะทีโ่ ลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งไทยและศรีลังกาตางตองเผชิญชะตากรรม
รวมกับสึนามิในป 2004 และไทยตองเผชิญกับอุทกภัยที่รายแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตรของชาติเมื่อ 2 ปที่แลว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึง
เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย และจำเปนตองมีความรวมมือกัน
เพือ่ ปกปองความปลอดภัยของประชาชน โดยการลดความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
และเสริมสรางความรวมมือใหใกลชิดยิ่งขึ้น โดยใหมีแผนปฏิบัติการเพื่อ
ประสานงานในระบบเตือนภัย และการบรรเทาสาธารณภัย
ในมิตดิ า นเศรษฐกิจ เอเชียมีประชากรรอยละ 60 ของประชากรโลก
และเปนศูนยกลางการเติบโตของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วันนี้ ประชากร
ราว 3 พันลานคนจากเอเชียและแอฟริกา อาศัยอยูรอบมหาสมุทรอินเดีย
ดังนัน้ การเชือ่ มโยงภูมภิ าคจะชวยเสริมสรางการเชือ่ มตอโดยรอบมหาสมุทร
อินเดีย ซึง่ เปนยุทธศาสตรทไ่ี ทยและอาเซียนริเริม่ และผลักดัน และกำลังสราง
การเชือ่ มตอการคมนาคมระหวางอาเซียนและภูมภิ าคตางๆ รวมทัง้ เอเชียใต
1

ในสวนของประเทศไทย มีการลงทุน 66 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
เพือ่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ทีเ่ ชือ่ มตอภูมภิ าค การเชือ่ มโยงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นำไปสูก ารคา การลงทุน การทองเทีย่ ว และการเชือ่ มโยงระหวางประชาชน
ทาเรือน้ำลึกทวายเปนโครงการหนึ่งในโครงการสำคัญ ที่ไทยและเมียนมาร
จะรวมมือกันพัฒนาในชายฝง ทะเลอันดามัน ซึง่ จะเชือ่ มตอกับทาเรือแหลมฉบัง
ในอาวไทย และขณะเดียวกันจะเปนระเบียงเศรษฐกิจใหม ทีเ่ ชือ่ มมหาสมุทร
แปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย
ทัง้ นี้ การพัฒนาทาเรือน้ำลึกของศรีลงั กาจะทำใหศรีลงั กาไดประโยชน
จากการคากับทวาย และทาเรืออื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้
ไทยไดรว มมือกับประเทศเอเชียอืน่ ผานความรวมมือภูมภิ าคเอเชีย หรือ ACD
เพือ่ พัฒนาวิสยั ทัศน โดยการวางเสนทางสายไหมใหม ทีจ่ ะเชือ่ มเอเชียทัว่ ทุกมุม
ไวดวยกัน และตอไปยังสวนอื่นๆของภูมิภาค การเชื่อมโยงที่กวางขวางขึ้นนี้

ขยายตอไปยังแอฟริกา ซึ่งไดมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อนำไปสูการ
พัฒนารวมกัน โดยไทยริเริม่ ความรวมมือไทย-แอฟริกา ซึง่ ไทยจะเปนเจาภาพ
จัดการประชุมระดับสูงไทย-แอฟริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้
การเชื่อมโยงเอเชียและภูมิภาคตางๆนั้น ชวยเสริมสรางสันติภาพ
และความรุง เรืองของภูมภิ าค และคงไวซง่ึ การเปนกลไกสำคัญของเศรษฐกิจ
โลกของเอเชีย
สุดทายนี้ ดิฉนั ขอขอบคุณรัฐสภาศรีลงั กา สำหรับการใหเกียรติใน
การกลาวสุนทรพจนและการตอนรับอยางอบอุน โดยหวังเปนอยางยิง่ วาไทย
และศรีลังกาจะกาวสูศักราชใหมของความรวมมือ อันตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ศรัทธาและผลประโยชนรวมกัน และเชื่อมั่นวาทั้งสองประเทศจะรวมมือกัน
ในระยะยาว เพื่อสงเสริมสันติภาพและความเจริญรุงเรืองของภูมิภาคเอเชีย
อันเปนภูมิภาคสำคัญในการเคลื่อนสำคัญเศรษฐกิจโลกตอไป

นายกฯเยือนมัลดีฟส
ดึงความรวมมือการคา
การลงทุน และการทองเที่ยว
เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 เวลา 13.20น. นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงกรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส และเดินทางโดยเรือ
ไปยัง Male Official Jetty เพือ่ รวมพิธตี อ นรับอยางเปนทางการ และพิธตี รวจ
แถวทหารกองเกียรติยศ โดยมีนาย Mohamed Waheed ประธานาธิบดี
มัลดีฟสใหการตอนรับ จากนัน้ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยัง President’s
Palace เพือ่ รวมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีมลั ดีฟ โดยนายธีรตั ถ รัตนเสวี
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยผลการหารือ
นายกรัฐมนตรีกลาวแสดงความยินดีและเปนเกียรติอยางมากทีไ่ ด
เดินทางมาเยือนมัลดีฟสอยางเปนทางการ ตัง้ แตมกี ารสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตกันตัง้ แตเมือ่ 34 ปกอ น โดยการเยือนครัง้ นีส้ ะทอนใหเห็นวาไทย
ใหความสำคัญกับการเพิม่ พูนความสัมพันธกบั มัลดีฟส และกระชับความรวม
มือกับประเทศในเอเชียใต โดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในทุกระดับ รวมถึงการติดตอระหวางประชาชนสูป ระชาชน อันจะ
ชวยสรางความเขาใจรวมกันระหวางสองประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ สมเด็จ
พระเทพฯมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมัลดีฟสในเดือนสิงหาคม
ที่จะถึงนี้
ในดานความสัมพันธ ไทยและมัลดีฟสมมี ลู คาการคาระหวางทัง้ สอง
ประเทศเมื่อปที่แลวอยูที่ 109.17 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งการลงนามความ
ตกลงดานความรวมมือดาน
การคาและการลงทุนเมื่อ
วานนี้ จะเปนอีกเครื่องมือ
หนึง่ ทีจ่ ะชวยสนับสนุนและ
พัฒนาความรวมมือ โดยไทย
หวังจะเพิม่ มูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
และผลิตภัณฑฮาลาลไปยัง
มัลดีฟส
ดานการลงทุน ไทยใหสง เสริมและสนับสนุนใหเอกชนไทยเขามาลง
ทุนในมัลดีฟส โดยเฉพาะในสาขาการแปรรูปอาหาร (food processing)
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการกอสราง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
บริการ (hospitality-related businesses) โดยเฉพาะสปา โรงเรียนสอน
ทำอาหาร และรานอาหาร ซึ่งจะมีสวนชวยประชาสัมพันธอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของมัลดีฟส โดยในขณะนี้มีเอกชนไทยจำนวนมากที่เขามาลงทุน
ในมัลดีฟส โดยเฉพาะในดานโรงแรม และทองเที่ยว (Anantara Groups,
Dusit Thani Plc. และ Centara Hotels and Resorts) ดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย (Pruksa Real Estate PCL.). ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดกลาว

ขอบคุณรัฐบาลมัลดีฟสที่ไดใหการสนับสนุนนักลงทุนไทยเปนอยางดี
ในดานการทองเทีย่ ว เมือ่ ปทแ่ี ลว นักทองเทีย่ วชาวมัลดีฟสเดินทาง
เขามาทองเทีย่ วในประเทศไทยมากกวา 1 แสนคน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปกอ นหนา
นัน้ กวารอยละ 30 นอกจากนีน้ ายกรัฐมนตรียงั ไดกลาวเชิญชวนนักทองเทีย่ ว
ใหเขามาเทีย่ วในประเทศไทย นอกจากนีไ้ ทยยังถือวาเปนศูนยกลางทางการ
แพทยทส่ี ำคัญในเอเชีย นายกรัฐมนตรีจงึ ไดกลาวเชิญชวนใหชาวมัลดีฟสเดิน
ทางมาไทย หากตองการการรักษาทางการแพทย ในขณะเดียวกัน ไทยและ
มัลดีฟสยังสามารถพัฒนาความรวมมือในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวอื่นๆ

ทัง้ นีค้ วามรวมมือในดานการพัฒนา (Development cooperation)
ถือเปนสวนประกอบสำคัญในนโยบายตางประเทศของไทย โดยไทยตองการ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือในดานการพัฒนาอยางใกลชดิ กับมัลดีฟส ในดาน
ทีไ่ ทยมีความเชีย่ วชาญ และมัลดีฟสมคี วามตองการ ซึง่ ไทยไดเสนอ 3 year
(2014-2016) Country Programme for the Maldives โดยความรวมมือ
จะเนนดานเกษตรกรรม สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้
ประธานาธิบดีมลั ดีฟสไดกลาวชืน่ ชม OTOP ของไทย และหวังวาจะไดความรู
เรื่องการพัฒนา SMEs จากไทย
ในปจจุบนั มีคนไทยกวา 700 คนอาศัยอยูใ นมัลดีฟส โดยสวนใหญ
เปนแรงงานทีม่ ที กั ษะ ซึง่ ทำงานอยูใ นอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับการบริการ รวม
ถึงอสังหาริมทรัพย และโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ซึง่ นายกรัฐมนตรี
ไดกลาวขอบคุณรัฐบาลมัลดีฟสที่ไดใหการดูแลคนไทยเปนอยางดี
ปญหาการคามนุษย ถือเปนขอหวงกังวลทีท่ ง้ั สองประเทศมีรว มกัน
โดยใน 2-3 ปที่ผานมา มีรายงานวามีกลุมผูหญิงไทยจำนวนหนึ่งถูกลักลอบ
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สงไปยังมัลดีฟ เพือ่ การคามนุษย โดยไทยหวังทีจ่ ะใหมกี ารประสานและทำงาน
อยางใกลชิดกับรัฐบาลมัลดีฟสเพื่อจัดการปญหาดังกลาว
นอกจากนี้ ไทยพรอมรวมมือในดานความมั่นคงกับมัลดีฟส เพื่อ
จัดการปญหาขามชาติตางๆ เนื่องจากปญหาขามชาติมีความสำคัญและสง
ผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่ถือเปนรายไดหลักของ
ทั้งสองประเทศ โดยทางมัลดีฟส ไดขอความรวมมือไทยเกี่ยวกับปญหาดาน
โจรสลัด
กระทรวงสาธารณสุขไทยและมัลดีฟสมีความรวมมือที่ใกลชิดกัน
มาตัง้ แตปค .ศ. 1988 โดยทัง้ สองฝายมีการแลกเปลีย่ นเจาหนาทีร่ ะดับสูงอยาง
ตอเนือ่ ง และไทยพรอมทีจ่ ะขยายความรวมมือกับมัลดีฟสในสาขาสาธารณสุข
รวมถึงการฝกอบรมบุคคลากร การแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญทาง
การแพทยและสาธารณสุข และการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย
ในดานความรวมมือระดับภูมภิ าคและพหุภาคี ถือเปนหนึง่ ในสาขา
ความรวมมือทีไ่ ทยหวังจะรวมพัฒนากับมัลดีฟสตอ ไป ซึง่ ไทยรูส กึ ชืม่ ชมมัลดีฟส
ทีม่ บี ทบาทสำคัญในประเด็นระดับภูมภิ าคและระดับโลกหลายประเด็นสำคัญ
เชน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเหมือนอยางเชนมัลดีฟส ไทยไดรับผล
กระทบจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ดังนั้นทั้ง
สองประเทศจึงควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และทำงานรวมกันเพื่อ
จัดการปญหาดังกลาว โดยการสนับสนุนจากระหวางประเทศ
นอกจากนีไ้ ทยยังใหความสำคัญกับการลดชองวางในดานการพัฒนา
โดยเชือ่ วาประเทศกำลังพัฒนาทีเ่ ปนเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing
States: SIDS) ตองประสบกับความทาทาย ซึง่ ไทยพรอมทีจ่ ะเขามามีสว นรวม
และเปลี่ยนประสบการณ เชน การเกษตรอยางยั่งยืน และสาธารณสุข
ไทยเชือ่ มัน่ วาการพัฒนาความรวมมือภายในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สราง
พลังที่เขมแข็งและสรางสรรค อันนำไปสู “ความรุงโรจนของเอเชีย” นั้นมี
ความสำคัญอยางมาก ไทยจึงใหการสนับสนุนความรวมมือองคการตางๆใน
อนุภมู ภิ าค เชน อาเซียน และ SAARC ทีม่ ลั ดีฟสมสี ว นสำคัญอยางมาก และ

เห็นวา ทัง้ สององคกรควรรือ้ ฟน ความรวมมือ โดยเริม่ ตนดวยการประชุมระหวาง
ทั้งสององคกรในนิวยอรก และมองในประเด็นปญหาระดับโลก
ในดานการพัฒนาอาเซียน ทัง้ สิบประเทศอาเซียนกำลังเตรียมพรอม
ในการสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 ซึ่งจะทำใหกลายเปนประชาคม
ที่มีตลาดเดียว และมีฐานการผลิตมากกวา 600 ลานคน ซึ่งทั้งนี้การเติบโต
อยางตอเนือ่ งตองอาศัยความเชือ่ มโยงระหวางภูมภิ าค รวมถึงในเอเชียใตดว ย
โดยหนึง่ ในยุทธศาสตรหลักของอาเซียน คือการขยายความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
ทีไ่ ทยมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตรน้ี เนือ่ งจากประเทศตัง้ อยูใ นจุดยุทธศาสตร
และไทยไดมีการลงทุนกวา 2 ลานลานบาท (66 billion USD) เพื่อพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน และเพือ่ เปนการอำนวยความสะดวกในดานการขนสงผาน
อาเซียนและเอเชียใต ไดมกี ารลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงจากไทยไปลาว
และไปยังประเทศจีน และทางทิศใตไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร อีก
ทัง้ การพัฒนาทาเรือน้ำลึกทวายในเมียนมารทางดานตะวันออกของมหาสมุทร
อินเดียจะเปนอีกชิ่งทางหนึ่งของอาเซียน เพื่อเปนประตูไปสูเอเชียใต
ขอมูลขาวจาก เว็บไซตฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2556

ไทย-อินเดียแนนแฟน
ขยายความรวมมือ
ในหลายมิติ
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.56 เวลา 17.45 น. นายมานโมฮัน ซิงห นายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยนางสาวยิง่ ลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหการตอนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีอินเดีย ได
ทูลเกลาฯ ถวายหนอตนพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ผานนายกรัฐมนตรี ณ หองสีงาชาง ตึกไทยคูฟ า
ซึง่ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ เมืองพุทธคยา เปนพันธุไ มทพ่ี ระพุทธเจาทรงประทับ
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงถือเปนพันธุไมแทนพระพุทธองค และเปน
พันธุไมที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธ การทูลเกลาฯ ถวาย
หนอตนพระศรีมหาโพธิ์ ครัง้ นี้ จึงเปรียบเสมือนการทูลเกลาฯ ถวายของขวัญ
พิเศษในประวัติศาสตรความสัมพันธอันดีของไทย-อินเดีย ซึ่งมีมายาวนาน
และถือเปนมรดกอันล้ำคาทางวัฒนธรรมรวมกันของทั้งสองประเทศดวย
นายกรัฐมนตรีและนายมานโมฮัน ซิงห มีการหารือขอราชการ
ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ซึ่งผูนำทั้งสองมีการหารือในประเด็นครอบคลุมการ
พัฒนาความสัมพันธ ผานการเชื่อมโยงในมิติตางๆ และการขยายความ
รวมมือในสาขาตางๆ ใหเกิดประโยชนตอประเทศและประชาชนทั้งสอง
ทัง้ ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็น
ภูมภิ าคและพหุภาคี โดยนายธีรตั ถ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปดเผยผลการหารือ ดังนี้
ดานความสัมพันธ ไทยและอินเดียมีความสัมพันธที่ใกลชิดและ
ยาวนานมานับหลายศตวรรษบนพื้นฐานความผูกพันทางวัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตรและศาสนา ในชวงที่ผานมาความรวมมือตางๆขยายกวางขวาง บน

พืน้ ฐานคานิยมรวมประชาธิปไตย และประโยชนรว มกัน ทัง้ นี้ ไทยและอินเดีย
ยังมีศักยภาพอีกมากที่จะขยายความรวมมือระหวางกันได โดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจและการเชื่อมโยง นโยบาย “มองตะวันตก”ของไทย และนโยบาย
“มองตะวันออก” ของอินเดีย มีสวนสำคัญตอการพัฒนาความสัมพันธของ
ทั้งสองประเทศใหมุงไปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกัน
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ทัง้ สองยินดีตอ การขยายตัวในดาน
การคาและการลงทุนระหวางกันในชวงหลายปทผ่ี า นมา นำไปสูก ารเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการสรางงานของทัง้ สองประเทศ โดยอินเดียเชิญชวนภาค
เอกชนไทยใหเขาไปลงทุนในอินเดีย ในดานการคมนาคม การแปรรูปอาหาร
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การศึกษา และการฝกอบรมแลกเปลีย่ นความรูค วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกลาว
นอกจากนี้ ทัง้ สองยินดีตอ การลงนามสนธิสญ
ั ญาสงผูร า ยขามเเดน ซึง่ จะเปน
พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับความรวมมือทวิภาคีในการจัดการกับ
ผูที่มีความเปนภัยตอสองประเทศ
ความรวมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ไทยและอินเดียจะรวม
สงเสริมความเปนหุนสวนและความรวมมือทั้งในกรอบหุนสวนยุทธศาสตร
อาเซียน-อินเดีย และ BIMSTEC ( กรอบความริเริม่ แหงอาว เบงกอลสำหรับ
ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ) รวมทัง้ สนับสนุน
ความสัมพันธในภูมิภาค นอกจากนี้ สองฝายตางยินดีกับการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก ที่มีบทบาทสำคัญในการเปนเวทีระดับภูมภิ าค ที่เปดกวาง
เทาเทียม โปรงใส และสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกฝาย

และพลังงาน นอกจากนี้ ทัง้ สองยังย้ำเจตนารมทีจ่ ะใหการเจรจาความตกลง
เขตการคาเสรีไทย-อินเดียสำเร็จโดยเร็ว เพือ่ ชวยผลักดันการคาและการลงทุน
ระหวางสองประเทศใหเติบโตอยางสม่ำเสมอ สำหรับการเจรจาความตกลง
อาเซียน-อินเดีย วาดวยการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน ทัง้ สอง
ฝายตางยินดีตอความสำเร็จของการเจรจา และหวังวาจะมีการลงนามใน
อนาคตอันใกลนี้
การสงเสริมความเชือ่ มโยง ไทยและอินเดียตางเห็นถึงความสำคัญ
ของการสงเสริมความเชือ่ มโยงระหวางกัน โดยหารือถึงโครงการถนนสามฝาย
ระหวาง ไทย พมา และอินเดีย ซึง่ จะถนนสำคัญเชือ่ มโยงระหวางอนุภาคลุม
แมน้ำโขงกับอินเดีย เพื่อใหเสนทางดังกลาวกระตุนการคา การลงทุน การ
บริการ และการทองเทีย่ วใหเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ไทยไดเชิญอินเดียใหมารวม
สนับสนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึง่ จะเชือ่ มทาเรือแหลมฉบัง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก และเปนโครงการทีช่ ว ยสงเสริมโอกาส
ทางธุรกิจอยางมหาศาลใหกับภูมิภาค

ภายหลังเสร็จสิน้ การหารือ นายกรัฐมนตรีทง้ั สองประเทศรวมเปน
สักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ ดังนี้
1. MOU on the Establishment of the Thailand-India Exchange
Programme
2. Extradition Treaty
3. Proces-Verbal of Exchange of Instrument of Ratification
(Treaty of Transfer of Sentences Persons)
4. MOU between Thammasat University and ICCR
5. - 6. MOUs on Cooperation in the Field of Mapping and
Geospatial Technology Application
7. MOU on C-operation in the Exchange of Financial
Intelligence Related to Money Laundering
จากนัน้ นายกรัฐมนตรีทง้ั สองประเทศรวมแถลงขาวถึงผลการหารือ
ที่เกิดประโยชนตอความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยและอินเดีย
ทัง้ ในมิตคิ วามสัมพันธ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และ
ภูมภิ าค ทัง้ นี้ รัฐบาลไดยกเลิกพิธกี ารตรวจแถวกองเกียรติยศ ตอนรับการมา
เยือนของนายกรัฐมนตรีอินเดีย เนื่องจากฝนตกหนัก

ความรวมมือทางวัฒนธรรม ไทยและอินเดียพรอมสนับสนุนสาย
สัมพันธทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดวยการสงเสริม
ความเชือ่ มโยงระหวางประชาชนทัง้ สองประเทศ และมุง มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมการ
แลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมระหวางกัน รวมทัง้ การสงเสริมความรวมมือดาน
การศึกษา โดยจะสงเสริมการแลกเปลีย่ นนักเรียนและนักศึกษาของไทยและ
อินเดีย รวมทัง้ การอำนวยความสะดวกเรือ่ งวีซา สำหรับนักเรียนและนักศึกษา
โดยไทยขอบคุณที่อินเดียจะยังคงใหทุนกวา 100 ทุนแกนักศึกษาไทยในแต
ละป และยินดีทจ่ี ะมีการติดตอระหวางมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัยโดยตรง
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหมกี ารแลก
เปลีย่ นดานเทคโนโลยี การวิจยั และการพัฒนา เพือ่ ขยายความสัมพันธระหวาง
หนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหความสำคัญตอความตอ
เนือ่ งของความรวมมือ โดยไทยเสนอใหภาคเอกชนอินเดียลงทุนในอุตสาหกรรม
ซอฟทแวรในไทย รวมทั้ง การเสริมสรางขีดความสามารถและโครงการรวม
ดานอวกาศประยุกต
ความรวมมือดานความมัน่ คง ทัง้ สองเห็นพองในการสงเสริมความ
รวมมือเรือ่ งความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือและการปองกันชายฝง มหาสมุทร
อินเดีย รวมทัง้ การสงเสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ นบุคลากรทางทหาร การใหทนุ
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บทบรรณาธิการ “สื่อสรางสาน” เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย
เขาสูเ ลมที่ 4 ของเดือนมิถนุ ายนแลว กองบรรณาธิการ “สือ่ สรางสาน”
โดย สำนักงานเลขาธิการพรรคเพือ่ ไทย ไดนำเสนอเรือ่ งราวดีๆ ทัง้ ปาฐกถา
ของทานนายกรัฐมนตรี ความสำเร็จในการเยือนประเทศตางๆ นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล รวมทัง้ ความคิดเห็นจากฝายตางๆ โดยเลมแรกซึง่ เปนเรือ่ งเกีย่ วกับ
การประชุม Asia – Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม
เลมที่ 2 เปนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติวาดวยอนาคตของเอเชีย
(The Future of Asia) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เลมที่ 3 เปนเรื่อง
เกีย่ วกับการทีท่ า นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมประชาคมประชาธิปไตย
ณ ประเทศมองโกเลีย โดยเลมที่ 5 กำลังเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน ณ ขณะนีค้ อื โครงการรับจำนำขาว ซึง่ เปนหนึง่ ในนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล ที่ไมมีรัฐบาลไหนเคยผลักดันมากอน ถือเปนนโยบายระยะยาว
สำหรับพีน่ อ งชาวนาทีเ่ ปนประชาชนสวนใหญของประเทศ และถาดำเนินการ

สำเร็จจะถือเปนการยกระดับรายไดของ
ประชาชนทั้งระบบ ทางกองบรรณาธิการฯ
หวังวาทุกทานจะใหการติดตาม และสามารถ
นำ “สือ่ สรางสาน” ไปใชประโยชนในการลง
พืน้ ที่ เพือ่ ทำความเขาใจกับพีน่ อ งประชาชน
และชวยกันประชาสัมพันธผลงานรัฐบาลตอไป
โดยสามารถดาวนโหลด “สือ่ สรางสาน” ไดท่ี
http://www.ptp.or.th/
ขอขอบคุณที่ใหการติดตาม
กองบรรณาธิการ “สื่อสรางสาน” สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
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