สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่ างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัม พัน ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งไทยกั บ
สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และนาย
ดอน ปรมัตถ์วินยั รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ มีสารแสดงความยินดี ดังนี ้
๑.สารจากนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรั ฐเกาหลี มีความสัมพันธ์ อันดี มาอย่างยาวนาน ตัง้ แต่ก่อน
สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตอย่างเป็ นทางการ โดยเมื่อ ๖๘ ปี ที่แล้ ว ทหารไทยและทหาร
สาธารณรัฐเกาหลี ได้ ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กัน เพื่อรักษาสันติภาพและอิสรภาพบนคาบสมุทร
เกาหลี จากนันทั
้ งสองประเทศได้
้
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเริ่มมีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ ้น
ทาให้ มิตรภาพที่ใกล้ ชิดได้ เจริญงอกงามยิ่งขึ ้นจากความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงได้ พฒ
ั นายกระดับ
เป็ นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ในปั จจุบนั ซึง่ ความร่ วมมือทวิภาคีที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ ร่วมกัน
ผลักดันได้ ขยายตัวไปในมิติต่าง ๆ ทังด้
้ านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม รวมทังด้
้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทังด้
้ วยความใกล้ ชิดที่มี
ระหว่างกันมายาวนาน ทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความมัน่ คงราบรื่ น
มาโดยตลอดในทุกระดับ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่มี
การไปมาหาสู่กันอย่างสม่าเสมอ นับเป็ นรากฐานสาคัญที่เข้ มแข็งในการเสริ มสร้ างและกระชับ
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น

เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัม พัน ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งไทยกั บ
สาธารณรั ฐเกาหลี ผมในนามรั ฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอส่งความปรารถนาดี มายัง
รัฐบาลและประชาชนชาวสาธารณรัฐเกาหลีทุกคน ผมเชื่อมัน่ ว่าทังสองประเทศจะเป็
้
นพันธมิตร
ใกล้ ชิดยิ่งขึ ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทังทวิ
้ ภาคี ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก เพื่อสร้ างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรื องร่วมกันอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. สารจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็ นวันครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรั ฐ เกาหลี โดยตลอด ๖๐ ปี ที่ผ่านมาทัง้ สองประเทศมี
ความสัมพันธ์ ฉันมิตรและราบรื่ นในทุกด้ า น และได้ พัฒนายกระดับความสัมพันธ์ เป็ น หุ้นส่ ว น
ยุทธศาสตร์ ที่ทัง้ สองฝ่ ายจะเกื อ้ หนุนกัน และกันในด้ า นการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทังสองประเทศ
้
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความร่ วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ ชิดต่อเนื่องมา
โดยตลอด ทังในระดั
้
บทวิภาคี ซึ่งรัฐบาลของทั ง้ สองประเทศต่างพยายามเพิ่มพูนความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างไม่หยุดยัง้ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งทังสองฝ่
้
ายต่างมุ่งมัน่ กระตุ้นการค้ าและ
การลงทุน เพื่อให้ บรรลุศกั ยภาพความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจที่มีระหว่างกันให้ มากยิ่งขึ ้น และใน
ระดับพหุภาคี สาธารณรัฐเกาหลีในฐานะคู่เ จรจาของอาเซียนได้ ร่วมกับไทยและประเทศสมาชิก

อาเซียนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง รวมทังได้
้
ร่ วมกันขยายความร่ วมมือทัง้ ๓ เสาด้ วย ปั จจุบันไทยยินดีที่สาธารณรัฐเกาหลีดาเนินนโยบาย
New Southern Policy ซึ่งจะเอื ้อต่อการขยายความร่ วมมือกับไทยและอาเซียนให้ ใกล้ ชิดยิ่งขึน้
โดยเฉพาะความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจ ความร่ วมมือด้ านความเชื่อมโยง ความร่ วมมือด้ านการ
พัฒนา ความร่ วมมือด้ านการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความร่ วมมือในด้ านอื่น ๆ ที่จะเป็ น
การเสริมสร้ างความเจริญรุ่ งเรื องให้ กบั อนุภมู ิภาค ภูมิภาค และระดับโลก อีกทังในปี
้
๒๕๖๒ ที่ไทย
จะดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ไทยก็พร้ อมที่จะร่ วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีอย่างใกล้ ชิดมาก
ขึ ้นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกัน
เป็ นเรื่ องที่น่ายินดียิ่งที่ระดับประชาชนของทังสองประเทศมี
้
ความผูกพันใกล้ ชิด ประชาชนชาว
ไทยมีความรู้ สึกสนิทสนมใกล้ ชิดกับชาวเกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการศึกษาภาษา
เกาหลี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ดนตรี K-Pop ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ ชุดทางโทรทัศน์ ส่วนชาว
เกาหลีก็ร้ ู จักคุ้นเคยกับไทยอย่างดีจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า
ความสัมพันธ์ ระดับประชาชนที่ใกล้ ชิดและเป็ นมิตรยิ่งนี ้จะเป็ นรากฐานสาคัญของความร่ วมมือ
ด้ านอื่น ๆ ระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต
ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทังสองได้
้
ดาเนินมาจนครบ ๖๐ ปี
ในปี นี ้ ผมขอส่งความปรารถนาดี ม ายัง ชาวเกาหลี ทุกคนและมั่นใจอย่ างยิ่ งว่า ประเทศไทยจะ
ร่ วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในการเสริ มสร้ างความร่ วมมือในมิติใหม่ ๆ เพื่อมุ่งหน้ าสู่อนาคตที่
รุ่งเรื องและพัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่วมกันตลอดไป
นายดอน ปรมัตถ์วินยั
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

