สุนทรพจนโดยนาย ฮารช วารดัน ชริงลา เอกอัครราชทูตอินเดีย
ณ งานเลี้ยงเนื่องในโอกาส 65 ปแหงวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย
(โรงแรมแชงกรีลา 28 มกราคม 2557)

ทานผูมีเกียรติ
ทานผูแทนรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
ทานแขกผูมีเกียรติ
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีเกียรติตอนรับทุกทานสูงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส 65 ปแหงวัน
สถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย
กระผมรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนทางการทูตของรัฐบาลของกระผมประจํา
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธกับอินเดียมาอยางยาวนานและแนนแฟนที่สุด
แขกผู มีเกียรติในที่นี้บางทานคงทราบวา กระผมเพิ่งจะมาถึงประเทศไทยเพื่ อเขารับตํ าแหนงเมื่อ
สัปดาหที่ผานมา กระผมถือเปนเรื่องที่พิเศษมากที่ไดเริ่มตนหนาที่ดวยการเฉลิมฉลองวันชาติของเรา
ในโอกาสนี้ กระผมขออวยพรและขอแสดงความยินดีมายังชาวอินเดียและชาวไทยเชื้อสายอินเดียใน
ประเทศไทย และขอสงความปรารถนาดีมายังมิตรชาวไทย
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
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ในวั นที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1950 ไดมีการประกาศใชรั ฐธรรมนูญแห งสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเปน
หลักประกันความยุติธรรม เสรีภาพและความเทาเทียมของพลเมืองทุกคน ในปจจุบัน ประชาชน
อินเดียภูมิใจที่ไดเปนพลเมืองของประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่ใหญที่สุด มีความหลากหลาย
และมีความตื่นตัวที่สุดในโลก
อิ น เดี ย กํ า ลัง อยู ใ นช ว งเปลี่ ย นถ ายที่ น า สนใจ ประเทศซึ่ง ประกอบไปด ว ยหนึ่ ง ในหกของจํ า นวน
มนุ ษ ยชาติ นี้ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป สั ง คมและเศรษฐกิ จ ภายในกรอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและสหพันธรัฐ ทามกลางระบบการเมืองแบบพหุนิยมและความหลายหลายทางสังคมที่
กําลังพัฒนาไป และภายใตบริบทของการถกเถียงเรื่องความยุติธรรม โอกาสและความยั่งยืนที่กําลัง
ดําเนินอยู เรากําลังมองหาการเจริญเติบโตอยางครอบคลุมอันจะนําประโยชนที่เปนรูปธรรมมายังทุก
ทาน ผานการลงทุนดานการศึกษา สุขภาพและสุขอนามัย การสรางงาน การพัฒนาทักษะ และการ
ปรับปรุงหมูบานตางๆ ใหมีความทันสมัย พลเมืองชั้นกลาง กําลังคนทางวิทยาศาสตรและวิทยาการที่
เรามีเปนจํานวนมาก ผูประกอบการดานนวัตกรรมตางๆ ฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และวัตถุดิบที่
เรามีอยางเหลือเฟอทําใหอินเดียเปนเปาหมายทางการลงทุนและธุรกิจที่นาดึงดูดใจ
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
มิตรภาพระหวางอินเดียและไทยมีมาอยางยาวนานและแนนแฟน อันเนื่องจากปฏิสัมพันธทางสังคม
และวั ฒ นธรรมของทั้ ง สองประเทศที่ มี ม าช า นาน ไม มี ผู ม าเยื อ นคนใดที่ จ ะไม เ ห็ น ร อ งรอยความ
เชื่อมโยงทางอารยธรรม วัฒนธรรมและการคาที่มีมาแตโบราณของอินเดียและไทย คําสอนแหงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และตํานานรามายณะที่มีรวมกันทําใหทั้งสองประเทศมีความเกี่ยวดอง
กันทางจิตวิญญาน ความเชื่อมโยงที่มีมาอยางยาวนานและแนนแฟนระหวางอินเดียและไทยถือเปนเสา
หลักที่ทําใหความสัมพันธรวมสมัยของทั้งสองประเทศเปนรูปเปนรางเชนทุกวันนี้
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ความสัมพันธระหวางอินเดียกับไทยพัฒนาไปสูความเปนหุนสวนที่
ครอบคลุมทุกดาน อันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนทางการเมืองที่มีมาโดยตลอด รวมถึงการคาและการ
ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น นโยบาย “มองตะวันออก” ของอินเดีย ที่สอดรับกับนโยบาย “มองตะวันตก” ของ
ไทย ทําใหทั้งสองประเทศมีความใกลชิดกันมากขึ้น
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ประเทศอินเดียใหความสําคัญในเรื่องความสัมพันธกับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศหนึ่งที่มีเขตแดน
ทางทะเลรวมกับอินเดีย การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรี ดร. มานโมฮัน ซิงห เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2556 และ การเดินทางไปเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
เมื่อเดือนมกราคม 2555 ในฐานะแขกเกียรติยศ เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย
ก อ ให เกิ ด พลวัต รใหมต อความสั ม พั นธร ะหว า งอิ น เดีย และไทย การแลกเปลี่ ย นการเดิ น ทางของ
เจาหนาที่ระดับสูงเปนปจจัยสงเสริมที่สําคัญตอความสัมพันธทวิภาคี และเปนผลใหบรรลุความตกลง
หลายฉบับ เกิดการกระตุนกลไกทางสถาบัน และการเสริมสรางสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาความรวมมือใน
ดานสําคัญ อาทิ การคาและการลงทุน ความมั่นคง การทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษา
เราหวังวาการแลกเปลี่ยนการเดินทางของเจาหนาที่ระดับสูงจะยังคงดําเนินตอไปในอนาคต
อินเดียและไทยมีความรวมมือทางเศรษฐกิจกันอยางแข็งขัน การคาทวิภาคีเพิ่มขึ้นทวีคูณเกินกวา 9 พัน
ลานดอลลารสหรัฐในปที่แลว ขอมูลเกี่ยวกับการคาทวิภาคีดานตางๆ สะทอนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ขอตกลงเขดการคาเสรีที่ครอบคลุมดานสินคา บริการ และการลงทุน ซึ่ง
ปจจุบันกําลังอยูระหวางการเจรจา จะนําผลประโยชนมากมายมาสูทั้งสองประเทศ ในปที่ผานมา การ
ลงทุนระหวางสองประเทศเจริญรุดหนาไปมาก
ความเชื่อมโยงระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศถือเปนหัวใจสําคัญของความสัมพันธอินเดียไทย การเดินทางไปมาระหวางกันของนักทองเที่ยวทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น ปจจุบัน ประเทศไทย
เปนแหล งทองเที่ ยวที่น าดึ งดู ดใจมากที่สุ ด สํ าหรับนั ก ทองเที่ยวอินเดีย ความเชื่ อมโยงทางอากาศ
ระหวางอินเดียและไทยเปนไปอยางยอดเยี่ยม ดวยเที่ยวบินกวา 160 เที่ยวตอสัปดาห โดยมีพลเมือง
อินเดียกวาลานคน และคนไทยอีกเกือบแสนคนใชบริการเที่ยวบินเหลานี้
การศึกษาถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศเขาดวยกัน การศึกษาอินเดียยังคงดึงดูด
นักเรียนไทยจํานวนมาก มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนําจํานวนมากของอินเดียเปดรับนักศึกษาไทย
เขาศึกษาโดยตรง เพื่อเปนการกระตุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รัฐบาลอินเดียจึงใหทุนการศึกษา
กวา 130 ทุนแกนักเรียนไทยทุกป
ในชวงสองสามปที่ผานมา ศูนยวัฒนธรรมอินเดียประจํากรุงเทพฯ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
มรดกทางศิลปะ นาฏศิลป และดนตรีที่ทั้งสองประเทศมีรวมกัน ศูนยอินเดียศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้น
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ความสัมพันธอันดีระหวางอินเดียกับไทยถือเปนสวนสําคัญตอความสัมพันธของอินเดียกับอาเซียน
ประเทศไทยชวยสงเสริมความสัมพันธของอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก
และยังเปนสะพานเชื่อมที่สําคัญสําหรับความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรของอินเดียกับอาเซียน เรา
เปนคูคาที่สําคัญในดานใหมๆ เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อวกาศ สิ่งแวดลอม เกษตรกรรม และ
การศึกษา ทั้งสองฝายกระตือรือรนที่จะพัฒนาความรวมมือที่มีอยูใหแนนแฟนทั้งในระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี
ชุมชนอินเดียในประเทศไทยยังคงมีสวนสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางอินเดียและไทย
พวกเขาหลานี้อุทิศตนทํางานอยางหนัก พากเพียรอุตสาหะ และตั้งใจ เพื่อเกื้อหนุนสังคมและเศรษฐกิจ
ของไทย ในขณะเดียวกัน เราก็ไมสามารถมองขามการมีสวนรวมของพวกเขาในการพัฒนาความ
รวมมือดานตางๆ ระหวางอินเดียและไทยที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว
ทานผูมีเกียรติ ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
กระผมขอเชิญทุกทานรวมดื่มอวยพร หลังจากที่เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติอินเดียจบลง
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหพระองคทรงมีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณและทรงพระเกษมสําราญ แด ฯพณฯ ประธานาธิบดีอินเดีย ขอใหทานมีอายุยืนยาว มีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความสุข และแดมิตรภาพแหงสาธารณรัฐอิ นเดี ยและราชอาณาจักรไทยที่จะคงอยู
ตลอดไป
ขอบคุณครับ
*****
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