








ถอ้ยแถลง 
 
 
 หนงัสือวทิยสุราญรมย ์ปีที่ 8 ฉบบัที่ 31 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่อยูใ่นมือของท่านน้ี 
ขอร่วมกบัพสกนิกรชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเน่ืองในมหามงคล
สมยัที่ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี ซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549  
 
 สถานีวทิยสุราญรมยข์ออญัเชิญพระราชด ารัสพระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเก่ียวกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงลงพมิพใ์นวารสารชยัพฒันาบบัเดือนสิงหาคม 2542 ดงัน้ี  
 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเขม็ท่ีถกูตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคง
ได้กอ็ยู่ท่ีเสาเขม็ แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็และลืมเสาเขม็เสียด้วยซ า้ไป”  

 
 ในฉบบัน้ี สถานีวทิยสุราญรมยจึ์งขอน าภาพและเร่ืองราวเก่ียวกบัพระประมุขและพระ
ราชวงศต่์างประเทศจาก 25 ประเทศที่เสด็จพระราชด าเนินมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ 
60 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การที่สมเด็จพระราชินีโซเฟีย ในฐานะผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดี
ฮวน คาร์ลอส ที่ 1 แห่งราชอาณาจกัรสเปนไดทู้ลเกลา้ฯถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โตยซอง เด โอ
โร (ขนแกะทองค า) แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ 
แห่งสวีเดน ในฐานะที่ทรงเป็นประธานกิตติมศกัด์ิของมูลนิธิลูกเสือโลกไดทู้ลเกลา้ฯ ถวาย
อิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัดว้ยเช่นกนั นอกจากนั้น นายโคฟี 
อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติไดเ้ดินทางมาประเทศไทยเพือ่ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลั
ความส าเร็จสูงสุดดา้นการพฒันามนุษยข์องโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติแด่พระบามสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 ณ วงัไกลกงัวล และในวนัเดียวกนัน้ีเอง ไดมี้การ
อภิปรายโดยผูท้รงคุณวฒิุเร่ืองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัการพฒันามนุษย ์ ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวเปิด
ประชุม และเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวใน
โอกาสนั้นดว้ย  
 
 ทา้ยที่สุดน้ี ผมขอน าแนวทางของ คุณพมิพ ์ โถตนัค  า ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรที่อ  าเภอ
กุดบาก จงัหวดัสกลนคร ผูซ่ึ้งไดน้ าทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติัจนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข และไดช่้วยถ่ายทอด



ความรู้ส าหรับการเรียนรู้และฝึกอบรมดา้นการเกษตรแบบพอเพียงของเครือข่ายอินแปงตอนหน่ึงวา่ 
“ในช่วงแรกที่ท  าไร่มนัส าปะหลงัและท านาพอมีรายไดเ้พยีงพอใชจ่้ายในครอบครัว แต่ท าไดร้าว 6-
7 ปี ผลผลิตลดลงท าใหมี้รายไดน้อ้ย แต่ค่าใชจ่้ายในครอบครัวมีมากโดยเฉพาะเร่ืองอาหาร ไดเ้งิน
ขายมนั ขายขา้ว ก็เอาเงินไปซ้ือกินหมด บางปีขา้วไม่พอกินเพราะขายใชห้น้ีหมด จนตอ้งไปขอขา้ว
วดัมาใหลู้กกิน อาหารที่กินก็ไม่ปลอดภยั แต่ละปีไม่มีเงินเก็บ ตอ้งกูย้มืเงินมาลงทุนใชจ่้ายใน
ครอบครัว ใชจ่้ายในการเกษตรและคา้ขาย พอท าไร่ออ้ย ขายของช า ก็ยิง่ท  าใหมี้หน้ีสินเพิม่ขึ้น รวม
แลว้ประมาณ 150,000 บาท ที่ตอ้งแบกรับภาระอยูค่นเดียว เพราะความอยากมีเงิน ท าใหต้อ้งคิด
หนกั สุขภาพกายสุขภาพใจก็ไม่เบิกบาน นอนก็ไม่คอ่ยหลบั คิดเร่ืองหน้ีสิน คิดถึงเร่ืองลูกเรียน
หนงัสือ คิดเร่ืองขายของช า เร่ืองหน้ีสินจะหาเงินจากที่ไหนมาใชห้น้ี ครอบครัวก็ไม่มีความสุข ไม่มี
ความอบอุ่น” ต่อมาคุณพมิพไ์ดน้ าทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมาปฏิบติั โดยเร่ิมปลูกผกัอายสุั้นผสมผสานกบัไมผ้ลชนิดต่าง ๆ ตามคูนา และไมใ้ชส้อย
หลากหลายชนิดรอบพื้นที่นา มีการเล้ียงปลาในนาขา้ว ปลูกพชืฤดูแลง้ เรียนรู้การท าปุ๋ ยชีวภาพ ผลก็
คือชีวติของคุณพมิพไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากซ่ึงท าใหค้รอบครัวมีอยูมี่กิน เกิดรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ปลดเปล้ืองหน้ีสินได ้สุขภาพจิต สุขภาพใจดีขึ้นมาก 
 
 ผมในฐานะผูแ้ทนของผูจ้ดัรายการทุกคนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ในสากลโลกจงดลบนัดาลใหท้่านผูฟั้ง ท่านผูอ่้าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
และส่ิงที่มุ่งหวงัทุกประการเทอญ  
 
 
       ดว้ยความปรารถนาดี 
 
 
                (นฤมิต หิญชีระนันทน์) 
              นายสถานี 
 
  
  



 

ประมวลภาพงานฉลองสริิราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
ระหวางวันที่  ๘ – ๑๓ มิถนุายน  ๒๕๔๙ 

 

 
    8-17jun49-4 

 
    8-17jun49-10 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๘ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   เวลา ๑๖.๕๘ น.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศ  ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 

 

หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
8-17jun49-12 

 

 
8-17jun49-15 

 

 

 
(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินเขาสูพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของ

พระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ณ พระทีน่ั่งบุษบกมาลามหาพิมาน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ   

เสร็จแลว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชกุศลทักษิณานุปทานแดสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะสวดพระพุทธมนต 

และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา รวม ๒๖ รูป และทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมกัณฑเทศน ทรงทอดผาไตร 

 

 

หนา 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
(ภาพจากหนังสือรวมภาพ  หนา 6) 

 

 

 

(ภาพสมเด็จพระบรมฯ) 

 

 

 

 

 

(ภาพ นรม.  ) 

 

 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 

 

วันศุกรที่  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธ ี 

พระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนนัตสมาคม พระราชวังดุสิต 

 
หนา 3 

 
 
 
 

(ภาพในหลวงโบกพระหัตถที่สีหบัญชร) 
 

หนา 4 

 
 
 
 
 



 

 
 

พระราชดํารสัในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล 

ณ สหีบัญชร  พระทีน่ั่งอนันตสมาคม 
วันศกุรที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

*************** 
 

        ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพรั่งดวย

บุคคลจากทุกสถาบันในชาติ  ตลอดจนประชาชนชาวไทย  ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการ 

เฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอย 

และงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียง 

กันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจาก 

ใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก 

ความสามัคค ีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรกัษาและพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

        ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกนั  

  ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน

ประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และกบัประเทศชาติ  

  ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏบิัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และ

ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน  

  ประการที่ส่ี คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง 

เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน

ในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย กม็ั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารง

มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา  

ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไป อยาให 

ขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและ 

ในภายหนา 

        ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติ

ไทย ใหปลอดพนจากภัยอันตรายทุกส่ิง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแก

ประชาชนชาวไทยทั่วกัน 
 

หนา 5 



 

 
 

  ในวนัเดียวกันนี ้ เวลา  ๑๕.๑๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช

ดําเนนิแทนพระองค ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานนัทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร เนือ่งในอภิลักขติสมัยคลายวนัสวรรคต กับทรงเปน

ประธานถวายผาปามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วดัสุทัศนเทพวราราม เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

  เวลา  ๑๕.๓๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนนิแทน

พระองค ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัท

มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภลัิกขิตสมัยคลายวนัสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    และในเวลา ๑๗.๐๔  น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเปดนิทรรศการ “ใตรมพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา” 

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั   

  อนึ่ง  เวลา ๑๙.๐๐ น.  พ.ต.ท. ดร. ทักษณิ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเปน

ประธานในพิธจีุดเทียนชยัถวายพระพร ณ มณฑลพธิีทองสนามหลวงดวย   

 

 

 
หนา 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1 

 

 

 
(ภาพจากหนังสือ  หนา 8   รูปลาง เห็นพราหมณสองคน) 

 

 

 
 

 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

วันเสารท่ี ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เวลา ๑๗.๐๔ น.   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศ 

 ไปในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง    

 

หนา 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        
12-14jun49-35    12-14jun49-10 

 

     
12-14jun49-1    12-14jun49-5 

 

     
12-14jun49-7    12-14jun49-14 

 

 

 

 

(ฝากพี่เลือกภาพทีชั่ดที่สุดใหดวยคะ) 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 

วันที่  ๑๒   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เวลา  ๑๓.๓๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศไปในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

 เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต    

ทรงรอรับพระประมุขและพระราชวงศตางประเทศตามลําดับอาวุโส โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย 

หนา 8 

 
 

 



 

 
12-14jun49-11 

 
12-14jun49-25 

 
12-14jun49-6 

 

 

(ภาพถายกษัตริยบรูไน  จากมุมสูง) 

 
หนา 9 



 

 
 
 

(ภาพจากหนงัสือฯ หนา 12-13  ในหลวงมีพระราชดํารัส) 
 
 
 
 
 
ณ ทองพระโรงกลาง ทรงประทับพระราชอาสนและพระเกาอี้ หนาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนภายใตนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหฉายพระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณหมู  จากนั้น  นายกรัฐมนตรี 

กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของประชาชนชาวไทย จบแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอบ 

เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังทองพระโรงหลงัพรอมดวยพระประมุข และพระราชวงศตางประเทศ 

เพื่อทรงสงเสด็จพระประมุขและพระราชวงศตางประเทศ    

 

 

หนา 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

พระราชดํารสัใน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีถวายพระพรชยัมงคล  ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต 
วันจันทรที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙   

******************************* 
 

 

  ขาพเจามีความยินดียิ่งนักที่ไดมาอยูในทามกลางบุคคลสําคัญจากทุกสถาบัน 

ในชาต ิรวมทั้งประมุข และพระราชวงศ จากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิตเสด็จมารวมงาน 

เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจทานนายกรัฐมนตรีเปนอยางมาก ที่ไดอวยพร 

ในนามของประชาชนชาวไทย และกลาวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในดานตางๆ 

ของขาพเจา  

  ตลอดระยะเวลา 60 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุง

ประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบ 

ของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาและพัฒนา

ชาติบานเมอืง ใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น   ขาพเจา ในฐานะที่เปนคนไทยคนหนึ่ง  

จึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ตางพยายาม 

กระทําหนาที่ของตนดวยเต็มกําลังความสามารถ และใหความรวมมอืสนับสนุนขาพเจา 

ในภารกิจทั้งปวงดวยดีตลอดมา 

        ทั้งขอขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศจากประเทศตางๆ ที่ทรงอุตสาหะ

เสด็จมารวมในงานครั้งนี้ดวยทั่วกัน ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษา 

ทานทั้งหลายใหปราศจากทุกขและภัยทุกประการ บันดาลสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ใหสัมฤทธิ์

แกทานทุกเมื่อตลอดไป 

    
 

 
 
 
 
 

หนา 11 

 



 

 
 

 

           

 

(ภาพจากหนังสือหนา 12 ภาพในหลวงประทับนั่งในหองชมนิทรรศการ) 

 

 
 

 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๑๖.๕๒ น.   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร 

ขบวนเรือพระราชพิธี ณ ราชนาวิกสภา และพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
 
 
 
 

 
(ภาพในหนงัสือหนา 36-37  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส) 

 
 
 
 
 

หนา 12 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
19-13jun49-10 

 

 
19-13jun49-12 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 
วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๑๙.๓๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดาํเนนิพรอมดวยพระบรมวงศ  ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําแดพระประมขุและพระราชวงศตางประเทศที่เสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงรวมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  ณ  พระที่น่ังบรมราชสถิตยมโหฬารในหมูพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท   

 
 

หนา 13 
 

 



 

 

 
19-13jun49-1 

 

 
19-13jun49-15 

 
 
 

หนา 14 

 
 
 
 
 



 

 
 

(ภาพในหนงัสือ หนา 16  ทั้ง 3 ภาพ) 

 

ภาพในหลวงมพีระราชดํารัส 

 

 

ภาพกษัตริยบรูไน 2 ภาพเล็ก 

 

 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไน ไดมีพระราชดํารัสถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในนามของ 

พระประมุขและพระราชวงศตางประเทศ  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวงมีพระราชดํารัสตอบขอบพระทัย 

พระประมุขและพระราชวงศที่เสด็จฯ มารวมงานในครั้งนี้ 

 

หนา 16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 

เมื่อเสร็จงานถวายพระกระยาหารค่ําแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับมายังพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ เพื่อเสวยพระสุธารส   

สมควรแกเวลา เสด็จออก ณ ทองพระโรงกลางเพื่อใหพระประมุขและพระราชวงศตางประเทศเสด็จเขามาทูลลาตามลําดับ   

ในโอกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายเหรียญที่ระลึก 

แดพระประมุขและพระราชวงศตางประเทศ   ดานหนาของเหรียญที่ระลึกเปนภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ดานหลงัเปนรูปธงชาติไทยประดับคูกับธงชาติประเทศของพระประมุขหรือพระราชวงศแตละประเทศ  

 
 

หนา 17 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอความบรรยายใตภาพ) 

 
 

จากนั้น  เสด็จเขาไปยังพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ  ในโอกาสนี ้สมเด็จพระราชินีโซเฟยแหงสเปน 

ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด The Order of the Golden Fleece แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถถวายเหรียญที่ระลึกแดพระราชินีโซเฟยแหงสเปน 

จากนั้น สมเด็จพระราชินีโซเฟยแหงสเปนทูลลา  

 
 
 

หนา 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชด ารัสใน 
สมเดจ็พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม 
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ในนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทัง้  ๒๕  ประเทศ 
ณ  พระที่น่ังบรมราชสถิตยมโหฬาร 
วันอังคารที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙    

******************************* 
 
  (ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัถวายพระกระยาหารค ่าแด่พระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีต่างประเทศ ทีเ่สด็จมาร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ๖๐ ปี ณ พระทีน่ ัง่บรมราชสถิตยม
โหฬาร เมือ่วนัองัคารที ่๑๓ มิถนุายน ๒๕๔๙   สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงมีพระราชด ารัส
ในนามพระประมขุและผูแ้ทนพระองค์ทัง้ ๒๕ ประเทศ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั)       

 
ฝ่าพระบาท 
สมเด็จพระราชินี 
พระประมขุและพระราชวงศ์ 
ทา่นผู้ มีเกียรติทัง้หลาย 
 
ฝ่าพระบาท 
 
 หม่อมฉนั พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ ณ ท่ีนี ้มีความปีติช่ืนชมและรู้สกึ
เป็นเกียรติอยา่งยิ่ง ท่ีได้มีโอกาสมาพร้อมเพรียงกนัในวนันีด้้วยเหตุผลสองประการ 
 ประการแรก หม่อมฉนั พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ ได้มาพร้อมเพรียง
กนั ณ ท่ีนี ้ด้วยความปรารถนาเฉกเช่นเดียวกบัประชาชนทกุคนในผืนแผ่นดินไทยอนัทรงไว้ซึง่
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานและนา่ภาคภมิูใจ นัน่คือ เพื่อถวายพระพรแดฝ่่าพระบาท และสมเด็จพระ
ราชินี ผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์ด้วยความเคารพและช่ืนชมในพระบารมีเป็นล้นพ้น ตลอดจนเพื่อมอบ
ความปรารถนาดีอยา่งจริงใจให้แก่ปวงชนชาวไทยทกุคน 
 อยา่งไรก็ดี ส าหรับวโรกาสอนัส าคญัยิ่งเช่นวนันี ้คงจกัต้องมีสิง่ใดท่ีมากเกินกวา่เพียงการ
แสดงไมตรีจิตให้กัน ไม่วา่ไมตรีจิตนัน้จะอบอุ่นหรือจริงใจสกัเพียงใด 
 ดงันัน้ เหตผุลส าคญัประการท่ีสองท่ีส าคญัเยี่ยงกนั ท่ีเราตา่งมาพร้อมเพียงกนั ณ ประเทศ
ท่ีงดงามของฝ่าพระบาทในวนันี ้ก็เพื่อร่วมกนัถวายพระเกียรติแดฝ่่าพระบาท  



 หม่อมฉนั พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ มาร่วมพร้อมเพียงกนัในวนันี ้
เพื่อร่วมเฉลมิพระเกียรติและพระบารมีของฝ่าพระบาท ผู้ทรงเป็นทัง้ผู้น า ผู้ให้แรงบนัดาลใจ และ
พระประมขุของประเทศผู้ เป็นท่ีเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทกุคน 
 ฝ่าพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงพระเจริญอยูใ่นสริิราชสมบติัยาวนานท่ีสดุ
พระองค์หนึง่ในประวติัศาสตร์ ระยะเวลาท่ีฝ่าพระบาททรงครองสริิราชสมบติันัน้ เป็นสิง่หนึง่ท่ีจะ
ถกูจารึกไว้เพื่อเป็นบนัทกึทางวิชาการ อยา่งไรก็ดี แนน่อนวา่ เราทกุคน ณ ท่ีนี ้มิได้เดินทางมา
เพียงเพื่อจะร่วมเฉลมิฉลองบทบนัทกึเหลา่นี ้
 เราทกุคนมาพร้อมเพรียงกนั ณ ท่ีนี ้เพื่อเฉลมิพระเกียรติแดฝ่่าพระบาท และเพื่อร่วมแสดง
ความปลาบปลืม้และช่ืนชมในพระราชกรณียกิจทัง้ปวงท่ีพระองค์ทรงบ าเพ็ญมาด้วยพระปรีชา
สามารถอนัเป่ียมล้น 
 หกสบิปีท่ีพระองค์ทรงครองสริิราชสมบติั มิได้เป็นเพียงหกสบิปีในประวติัศาสตร์ของ 
ชาติไทย แตเ่ป็นหกสบิปีท่ีเป็นประวติัศาสตร์ของเราทกุคน เป็นประวติัศาสตร์ท่ีได้ประสบทัง้สิง่ดี
และสิง่ร้าย ทัง้ความปลืม้ปีติและความโศกเศร้า ทัง้เร่ืองท่ีนา่ต่ืนเต้นยินดี และเร่ืองท่ีนา่สิน้หวงั 
 ห้วงเวลาท่ีผา่นมา เป็นห้วงท่ีเกิดความเปลีย่นแปลงขึน้อยา่งรวดเร็วและกว้างไกลมาก
ท่ีสดุเทา่ท่ีเคยประสบมาในประวติัศาสตร์ของมนษุยชาติ ความเปลีย่นแปลงเหลา่นีท้้าทายการ
ด ารงอยูข่องเราในทกุมิติ โดยเฉพาะความเป็นชาติอนัธ ารงไว้ซึง่อธิปไตย ในยามท่ีถกูท้าทายเช่นนี ้
สิง่ท่ีเราทกุคนเพรียกหาคือการตดัสนิใจที่ถกูต้องและเฉียบแหลม 
 ทกุครัง้ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ 
ตลอดจนความองอาจและกล้าหาญท่ีพระองค์ทรงมีอยูอ่ยา่งทว่มท้น ในการน าประเทศให้พ้นภยั 
 ฝ่าพระบาทไม่เคยทรงอยูห่า่งไกลจากประชาชนของพระองค์ ไม่เคยทรงมีพระราชด าริให้
ประชาชนเป็นเพียงผู้ ฟังค าสัง่หรือบริวาร ในทางตรงกนัข้าม ฝ่าพระบาททรงอยูเ่คียงข้างพสกนิกร
ของพระองค์ และทรงร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัประชาชนชาวไทยตลอดมา 
 ฝ่าพระบาททรงท าให้ประชาชนชาวไทยทกุคนมีความภาคภมิูใจอยา่งสดุซึง้ในเอกลกัษณ์
และมรดกตกทอดทางวฒันธรรม อีกทัง้ยงัได้ตระหนกัด้วยวา่ ประเทศไทยนัน้เป็นผืนแผน่ดินท่ีเป็น
ของชาวไทยทกุคนอยา่งแท้จริง และท่ีส าคญัเหนือสิง่อ่ืนใด ฝ่าพระบาททรงท าให้ชาวไทยทกุคนมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ทัง้หมดนีเ้ป็นการขยายผลมาจากแบบอยา่งความส าเร็จของฝ่าพระบาทแทบทัง้สิน้ พระ
ปรีชาสามารถของฝ่าพระบาท เป็นศนูย์รวมแหง่แรงบนัดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ตลอด
มา ไม่วา่จะเป็นในด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือแม้แตก่ารท่ีทรงเป็นแบบอยา่งท่ีเรียบงา่ย
ของการเป็นพอ่ผู้ มีแตค่วามรักและเสยีสละเพื่อลกู 
 ณ วนันี ้ประชาคมโลกตา่งตระหนกัถึงความส าเร็จทัง้หลายทัง้ปวงของฝ่าพระบาท  



หม่อมฉนั พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ท่ีมาพร้อมเพรียงกนั ณ ท่ีนี ้จึงมีความ
ปลาบปลืม้ปีติยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีองค์การสหประชาชาติได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัความส าเร็จ
สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์แด่ฝ่าพระบาท 
 
ฝ่าพระบาท 
 
 พระราชกรณียกิจและความส าเร็จทัง้หมดท่ีกลา่วมาของฝ่าพระบาท ท าให้หม่อมฉนั  
พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ ณ ท่ีนี ้ตา่งรู้ซึง้ตระหนกัได้ดีวา่ เหตใุดประชาชน
ของพระองค์จึงได้พร้อมใจกนัน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมญัญา "มหาราช" 
 แตห่ม่อมฉนั ตลอดจนพระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ท่ีมีไมตรีจิต 
พร่ังพร้อมกนัมาร่วมงานในวนันี ้ ขอถวายพระราชสมญัญาท่ีเรียบงา่ย แตมี่คา่และสะท้อนถึง
ความรู้สกึของหม่อมฉนัและทกุพระองค์ ณ ท่ีนี ้ คือฝ่าพระบาททรงเป็น  " มิตรท่ีรักและพงึเคารพ
อยา่งท่ีสดุของพวกเรา " 
 ฝ่าพระบาททรงเป็นพลงับนัดาลใจให้กบัพวกเราเหลา่พระประมขุด้วยกนั และสิง่นี ้คือเหตุ
ส าคญัล า้ลกึของความพร้อมเพียงกนัในการมาถวายพระเกียรติในครัง้นี ้
 หม่อมฉนั  พระประมขุและพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์ ณ ท่ีนี ้ขอถวายพระพรฝ่าพระ
บาท และสมเด็จพระราชินี ทรงพระเกษมส าราญ และทรงพระเจริญพระชนม์สขุสริิสวสัด์ิพร้อมทกุ
ประการ  ทัง้ขอให้ประเทศและประชาชาติไทยมีความวฒันาผาสกุยัง่ยืนนานตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชด ารัสใน 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  

ในงานถวายเลีย้งพระกระยาหารค ่าแด่พระประมุขและผู้แทนพระองค์ทัง้  ๒๕  ประเทศ 
ณ  พระที่น่ังบรมราชสถิตยมโหฬาร 
วันอังคารที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙    

******************************* 
 

ฝ่าพระบาท  
 หม่อมฉนัและพระราชินีมีความปีติและภาคภมิูใจเป็นอยา่งยิ่งท่ีมีโอกาสได้รับรองพระ
ประมขุพร้อมพระราชวงศ์จากนานาราชอาณาจกัร ในงานเลีย้งพระกระยาหารค ่าในวนันี ้ขอขอบ
พระทยัทกุๆ พระองค์เป็นอยา่งมาก ท่ีทรงพระอุตสาหะเสด็จมาร่วมงานครัง้นี ้ด้วยความปรารถนา
ดีและไมตรีจิต หม่อมฉนั พร้อมทัง้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ถือวา่การเสด็จมาร่วมในงานครัง้
นีเ้ป็นศภุนิมิตแหง่ไมตรีจิตมิตรภาพอนัแท้จริง และมีความหมายส าคญัอนัควรจารึกไว้ใน
ประวติัศาสตร์ ด้วยเหตวุา่เป็นครัง้แรกท่ีพระประมขุและราชวงศ์อาณาจกัรตา่งๆ เสด็จมาประชมุ 
ณ ราชอาณาจกัรไทยโดยพร้อมเพรียงกนั  
 สิง่นัน้ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัอีกสว่นหนึง่ท่ีจะเกือ้กลู ท าให้สมัพนัธภาพ มิตรภาพ และ
ความร่วมมือระหวา่งราชตระกลูและราชอาณาจกัรทัง้ปวง มัน่คง เจริญงอกงามและแนน่แฟ้นยิ่งๆ 
ขึน้ไป 
 ณ โอกาสนี ้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทกุๆ ทา่น ให้ร่วมกนักบัข้าพเจ้า ด่ืมถวายพระพรแดพ่ระ
ประมขุและพระราชวงศ์ผู้ เสด็จมาจากแดนไกล ให้ทรงเกษมส าราญและทรงเจริญพระชนม์สขุสริิ
สวสัด์ิ ทัง้ในประชาชาติทกุราชอาณาจกัรมีความวฒันาผาสกุยิ่งยืนนานตลอดไป  

 
******************************* 
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พระราชประวตัิโดยยอ่ของ 

พระประมุขหรอืผูแ้ทนพระองคจ์าก ๒๕ ประเทศ 

ท่ีเสด็จฯ รว่มงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี 

ระหว่างวนัท่ี ๑๒ – ๑๓ มิถนุายน ๒๕๔๙ 
 
  หมายเหต ุ– เรยีงตามล าดบัอาวโุสจาก  *  พระประมขุท่ีเสด็จฯ ดว้ยพระองคเ์อง (จากพระประมขุท่ีมี

อาวโุสในการครองราชยม์ากท่ีสดุไปจนถงึน้อยท่ีสดุ)     **  พระสวามีหรอืพระราชินีหรอืพระญาติระดบัสงูท่ีเสด็จฯ แทนพระ

ประมขุ     ***  มกฎุราชกมุารท่ีเสด็จฯ แทนพระประมขุ  และ   ****   พระราชวงศ์ท่ีเสด็จฯ แทนพระประมขุ) 

 
๑.   เนการาบรูไนดารุสซาลาม* 

 
 

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห ์มูอิซซดัดิน  

วดัเดาละห ์แห่งบรูไนดารุสซาลาม 
(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

Waddaulah of Brunei Darussalam) 

 
 สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮัสซานัล โบลเกียห ์มูอิซซดัดิน วดัเดาละห ์เป็นพระ

ราชโอรสพระองคแ์รกในสุลต่าน เซอร ์มูดา โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์

ท่ี ๒๘ แห่งบรูไนฯ เสด็จขึ้ นครองราชย ์เมื่อวนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ ทรงเป็นนายกรฐัมนตรี รฐั 

มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 
 พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๘๙ ณ บนัดารเ์สรีเบกาวนั 

ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)    

  ทรงอภิเษกสมรสกบัพระมเหสี ๓ พระองค ์ไดแ้ก่  ๑. สมเด็จพระราชินี ราชา 

อิสตรี เป็งงีรนั อานัก ฮัจญะห ์ซาเลฮา (H.M. Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha) เมื่อ

วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ มพีระราชโอรส ๒ พระองค ์และพระราชธิดา ๔ พระองค ์  ๒. พระ

มเหสีเป็งงีรนั อิสตรี ฮัจญะห ์มาเรียม (H.R.H. Pengiran Isteri Hajah Mariam) เมื่อปี ๒๕๒๔ 

มีพระราชโอรส ๒ พระองค ์และพระราชธิดา ๒ พระองค ์อย่างไรก็ตาม ทรงหย่ากบัพระมเหสี 

เมื่อวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๖   ๓. นางสาวอัสรีนาส มัชฮาร ์ฮาคิม (Azrinaz Mazhar 

Hakim) อดีตผูป้ระกาศข่าวโทรทศัน์ช่อง TV ๓ ชาวมาเลเซีย วยั ๒๖ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ (ท่ีกรุง



 2 

กวัลาลมัเปอร)์ แต่ไม่ไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการ มีพระราชโอรส ๑ พระองค ์คือ เจา้ชายอบัดุล 

วาคีล อิบนี ประสติูเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙  
  ทรงศึกษา ณ วิทยาลยัวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร ระหว่างปี 

๒๕๐๙-๒๕๑๐      

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคนัตุกะ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ๒ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวนัท่ี ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  ครั้งท่ี 

๒ เสด็จฯ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระราชินีและพระมเหสีแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวนัท่ี 

๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕  

  ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการเพื่อทรงเขา้ร่วมการ

ประชุม  มีอาทิ  การเสด็จฯ เยือนแบบ Working Visit ระหว่างวนัท่ี ๑๕-๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๔๑  การเสด็จฯ เพื่อทรงเขา้ร่วมประชุม ASEAN-UN Summit ซ่ึงจดัขึ้ นระหว่างการประชุม 

UNCTAD X  ระหว่างวนัท่ี ๑๑-๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓  รวมทั้งการประชุมผูน้ าอาเซียนและ

ผูน้ าอาเซียน-จีน สมยัพิเศษว่าดว้ยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ซ่ึงราชอา 

ณาจกัรไทยเป็นเจา้ภาพท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖  และการประชุมผูน้ า

เศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๑๑ ระหว่างวนัท่ี ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองคพ์รอ้มดว้ยเจา้ชายโมฮา

เหม็ด โบลเกียห ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม 

ระหว่างวนัท่ี ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ 

 

สมเด็จพระราชินีราชา อิสตรี เป็งงีรนั อานกั ฮจัญะห ์ซาเลฮา  

แห่งบรูไนดารุสซาลาม 
(Her Majesty Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha  

of Brunei Darussalam) 

 
 พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๔๘๙ ณ บนัดารเ์สรีเบกาวนั ปัจจุบนั

มีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงศึกษาภาษามาเลย ์ภาษาองักฤษ และการ

ศาสนา ณ พระราชวงั Istana Darul Hana จากน้ัน ทรงศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมสตรี Raja 

Isteri  ณ บนัดารเ์สรีเบกาวนั  

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 ตามเสด็จฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเยือนราชอาณาจกัรไทย 

ในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม 
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ราชินีนาถ ระหว่างวนัท่ี ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕  

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  ในฐานะท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงเป็นพระประมุขท่ีมีอาวุโสในการครองราช 

ยม์ากท่ีสุดในบรรดาพระราชวงศต่์างประเทศท่ีเสด็จฯ มาร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี  

สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ไดม้ีพระราชด ารสัถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในนาม

ของพระประมุขและพระราชวงศต่์างประเทศในระหว่างงานถวายเล้ียงพระกระยาหารค า่ซ่ึงจดัขึ้ น

เมื่อวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙  ณ พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร  

 

 
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

เมืองหลวง กรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) ภาษาทางการ มาเลย ์

เน้ือที ่  ๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๓.๗ แสนคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห ์มูอิซซดัดิน วดัเดาละห์ 

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีราชา อิสตรี เป็งงีรนั อานัก ฮจัญะห ์ซาเลฮา แห่งบรูไนดารุสซาลาม 

รชัทายาท  เจา้ชายหจัญี อลั มูหท์าดี บิลลาห ์
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๒.   ราชอาณาจกัรสวีเดน* 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช

ด าเนินเยือนราชอาณาจกัรสวเีดนอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๐๓ 

นับเป็นการเสด็จฯ เยือนในระดบัพระประมขุของไทยหลงัการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรสวเีดน 

ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วั เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๐    

 
  

สมเด็จพระราชาธิบดีคารล์ท่ี ๑๖ กสุตาฟ แห่งสวีเดน 
(His Majesty King Carl  XVI  Gustaf of Sweden) 

 
  สมเด็จพระราชาธิบดีคารล์ท่ี ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน เสด็จขึ้ นครองราชยเ์ป็น

สมเด็จพระราชาธิบดีพระองคท่ี์ ๗ แห่งพระราชวงศ ์Bernadotte เมื่อวนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๑๖ 

ขณะทรงมีพระชนมพรรษา ๒๗ พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริยภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญตามระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา โดยปฏิบติัพระราชกรณียกิจทางดา้นพิธีการ 

 
พระราชประวตั ิ 

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๘๙ ณ กรุงสตอกโฮลม์ ปัจจุบนัมี 

พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)   ทรงอภิเษกสมรสกบันางสาว Silvia Sommerlath   

เมื่อวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๙  ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีซิลเวีย มพีระ

ราชธิดาและพระราชโอรสรวม ๓ พระองค ์     

  ทรงรบัการฝึกอบรมวิชาการทหาร ระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ และทรงผ่านการ

สอบการเป็นนายทหารเรือ   นอกจากน้ี  ทรงส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรดา้นประวติัศาสตร ์สงัคม

วิทยา รฐัศาสตร ์กฎหมาย การเงินและเศรษฐศาสตร ์ท่ี Uppsula University ของราชอาณา 

จกัรสวีเดน เมื่อปี ๒๕๑๒ 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยหลายครั้ง โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบนั  

ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค ์รวม ๑๕ ครั้ง และ

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นประจ าทุกปี  การเสด็จฯ เยือนอย่าง

เป็นทางการครั้งล่าสุด เมื่อวนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ ์- ๑ มีนาคม ๒๕๔๖   

  จากเหตุธรณีพิบติัภยัทางภาคใตข้องไทย  ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย 

เมื่อวนัท่ี ๑๗-๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในฐานะพระราชอาคนั 
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ตุกะส่วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ

ดว้ย 

   

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน 

(Her Majesty Queen Silvia of Sweden) 

 
  สมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในสมเด็จพระราชาธิบดีคารล์ท่ี ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน 

ทรงเป็นธิดาของนาย Walter Sommerlath นักธุรกิจชาวเยอรมนักบันาง Alice Sommerlath 

ชาวบราซิล   

 
พระราชประวตั ิ 

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๔๘๖ ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา  

๖๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)   ทรงพบกบัสมเด็จพระราชาธิบดีคารล์ท่ี ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน ใน

ระหว่างการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกท่ีเมืองมิวนิค สมาพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เมื่อปี ๒๕๑๕ ซ่ึง

พระองคท์รงเป็นหวัหน้าเจา้หน้าท่ีตอ้นรบัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัโอลิมปิก และไดท้รงมี

โอกาสรบัเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ซ่ึงขณะน้ันทรงเป็นมกุฎราชกุมาร   ทรงอภิเษกสมรสกบั

สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนในปี 

๒๕๑๙ มีพระราชธิดาและพระราชโอรสรวม ๓ พระองค ์

 ทรงส าเร็จการศึกษาระดบั Diploma ดา้นการแปล (ภาษาสเปน) จาก Munich  

School of Interpreting เมื่อปี ๒๕๑๒ รบัสัง่ได ้๖ ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาเยอรมนั สวีเดน องักฤษ 

ฝรัง่เศส สเปน และโปรตุเกส   นอกจากน้ี ยงัทรงศึกษาภาษามือเพื่อทรงส่ือสารกบัผูพ้ิการ

ทางการไดย้ิน  และทรงริเร่ิมจดัพิมพห์นังสือ “Go For It” ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีใหก้ าลงัใจแก่เยาวชน

ผูพ้ิการในการด าเนินชีวิต โดยจดัพิมพใ์นภาษาสวีดิช องักฤษ เยอรมนั และสแปนิช 

  ทรงโปรดอาหารไทยเป็นพิเศษ โดยสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ได้

มีโอกาสปรุงอาหารไทยไปทลูเกลา้ฯ ถวายในหลายโอกาส อาทิ ในวนัพระราชสมภพของสมเด็จ

พระราชินีฯ เมื่อเดือนธนัวาคม ๒๕๔๘ 

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  ภายหลงัทรงร่วมงานพระราชพิธีเพื่อฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี  สมเด็จพระ 
ราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนไดป้ระทบัในประเทศไทยต่อเพื่อฉลองวนัครบรอบ ๓๐ 

ปีแห่งวนัราชาภิเษกสมรส 
  นอกจากน้ี  เมื่อวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ในฐานะท่ี

ทรงเป็นประธานกิตติมศกัด์ิของมูลนิธิลูกเสือโลก (World Scout Foundation)  ไดท้ลูเกลา้ฯ 

ถวายอิสริยาภรณส์ดุดีลูกเสือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัดว้ย  
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ราชอาณาจกัรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 

เมืองหลวง กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm)   ภาษาทางการ สวดิีช 

เน้ือที ่  ๔๘๖,๖๐๑ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๙.๐๔ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีคารล์ท่ี ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวเีดน 

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีซิลเวยี  

รชัทายาท  เจา้หญิงวกิตอเรีย  
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๓.   ราชอาณาจกัรสวาซิแลนด*์ 
 
 

สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติท่ี ๓ แห่งสวาซิแลนด ์
(His Majesty King Mswati III of Swaziland) 

 
 สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติท่ี ๓ (ทอ้งถ่ินอ่านออกเสียงว่า อึมสวาติ) เป็นพระ

ราชโอรสพระองคท่ี์ ๒ จากจ านวนพระโอรสทั้งหมด ๖๗ พระองค ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีซบบู

ซาท่ี ๒ และเป็นพระราชโอรสพระองคเ์ดียวในสมเด็จพระราชชนนีเนตอมบี เป็นพระประมุขตาม

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ ณ กรุงอมับาบาเน ราชอาณา 

จกัรสวาซิแลนด ์ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๓๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  มีพระชายา ๑๒ พระองค ์ 

(ยงัมิไดท้รงสถาปนาผูใ้ดเป็นพระมเหสี) มีพระราชโอรส ๒ พระองค ์และพระราชธิดา ๗ พระอง 

ค ์  ทรงศึกษาระดบัมธัยมปลายท่ี Sherbourne School, Dorset สหราชอาณาจกัร 

 
 การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยพรอ้มดว้ยพระชายา ๒ ครั้ง  ครั้งแรกในปี  

๒๕๔๐ เสด็จ ฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นอาคนัตุกะของรฐับาล 

ในโอกาสน้ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไดเ้ขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ 

ดว้ย  ครั้งท่ี ๒ ในปี ๒๕๔๕ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และพระชายา เสด็จฯ เยือนจงัหวดัภเูก็ตเป็น

การส่วนพระองค ์

 

เจา้หญิงลาดเูบ   
พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติท่ี  ๓  แห่งสวาซิแลนด ์

(Her Royal Highness Inkhosikati La Dube, 

the Royal Consort of His Majesty King Mswati III of Swaziland) 

  
   เจา้หญิงลาดูเบเป็นพระชายาพระองคท่ี์ ๑๒ ในสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติท่ี ๓ 

แห่งสวาซิแลนด ์ มีพระนามเดิมว่า นางสาวโนธานโด ดูเบ (Miss Nothando Dube) ทรงไดร้บั

เลือกเป็นพระคู่หมั้นจากงานประจ าปี Umhlanga (Reed Dance) เมื่อวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗  

 
พระราชประวตั ิ
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  ทรงมีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระ 

ราชาธิบดีฯ เมื่อวนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีพระราชธิดา ๑ พระองค ์ (ประสติูเมื่อวนัท่ี ๕  

กรกฎาคม ๒๕๔๘)  ทรงศึกษาในระดบัมธัยมท่ีโรงเรียน Mater Dorolosa  อย่างไรก็ดี  ทรงพกั 

การศึกษาภายหลงัจากท่ีทรงรบัหมั้นสมเด็จพระราชาธิบดีฯ  

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของพระชายาฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริ

ราชสมบติัครบ ๖๐ ปีเป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยครั้งแรก   

 

 
ราชอาณาจกัรสวาซิแลนด ์(Kingdom of Swaziland) 

เมืองหลวง กรุงอมับาบาเน (Mbabane)   ภาษาทางการ สวาติ  องักฤษ  

เน้ือที ่  ๑๗,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑.๑๓ ลา้นคน  

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติท่ี ๓     พระมเหสี  ๑๖ พระองค ์ 

รชัทายาท  เจา้หญิงวกิตอเรีย  
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๔.  ญี่ปุ่น* 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ

ราชด าเนินเยือนญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม-๕ มิถนุายน ๒๕๐๖  

และทรงมีพระราชปฏิสนัถารกับสมเด็จพระจกัรพรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจกัรพรรดินีโคจนุ 

พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีในสมเด็จพระจกัรพรรติอากิฮิโต ซ่ึงขณะน้ัน ด  ารงพระยศ

มกฎุราชกมุารอากิฮิโต   

 
 

สมเด็จพระจกัรพรรดิอากิฮิโตแห่งญ่ีปุ่น 
(His Majesty Emperor Akihito of Japan) 

 
               สมเด็จพระจกัรพรรดิอากิฮิโต เป็นพระราชโอรสพระองคแ์รกในสมเด็จพระจกัร 

พรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจกัรพรรดินีโคจุน เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๗ มกราคม ๒๕๓๒ 

เป็นพระประมุขภายใตร้ฐัธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรฐัสภา  

 
พระราชประวตั ิ 

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๔๗๖ ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบนัมีพระ

ชนมพรรษา ๗๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ในปี ๒๕๐๐ ขณะด ารงพระยศเป็นเจา้ชายสึกุ ทรงพบกบั 

นางสาวมิชิโกะ โชดะ ในระหว่างการแข่งขนัเทนนิสท่ีเมืองคารุอิซาวะซ่ึงเป็นท่ีพกัตากอากาศท่ีมี

ชื่อเสียงของญี่ปุ่น  และไดท้รงอภิเษกสมรสกบันางสาวมิชิโกะ โชดะ เมื่อวนัท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๐๒ ซ่ึงต่อมา ไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระจกัรพรรดินี มีพระราชโอรส ๒ 

พระองค ์และพระราชธิดา ๑ พระองค ์   

  ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ์จากมหาวิทยาลยักกักุชู

อิน ประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อปี ๒๔๙๙   และทรงท าการวิจยัพนัธุป์ลาบู่มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ โดยทรงพระ

ราชนิพนธบ์ทความและบทวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งไวห้ลายเร่ือง  นับจากเสด็จฯ ขึ้ นครองราชย ์ทรงตั้ง

พระราชหฤทยัท่ีจะใหร้าชวงศไ์ดใ้กลช้ิดกบัประชาชนชาวญี่ปุ่นใหม้ากขึ้ น และไดเ้สด็จฯ เยี่ยม

เยียนพสกนิกรครบทั้ง ๔๗ จงัหวดั รวมทั้งพื้ นท่ีท่ีเป็นหมู่เกาะห่างไกล  นอกจากน้ี ไดเ้สด็จฯ 

เยือน ๑๙ ประเทศเพื่อกระชบัสมัพนัธไ์มตรีกบัประเทศต่างๆ  

  ดา้นพระพลานามยั  ทรงเขา้รบัการผ่าตดัเน้ืองอกท่ีพระอนัตะ (ล าไสใ้หญ่) เมื่อ

ปี ๒๕๓๘  และทรงเขา้รบัการผ่าตดัเพื่อรกัษามะเร็งท่ีต่อมลูกหมากเมื่อปี ๒๕๔๖  

  โปรดผลไมไ้ทย โดยเฉพาะทุเรียน 
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การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 ในระหว่างท่ีด ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ไดเ้คยเสด็จฯ เยือนและแวะผ่าน 

ราชอาณาจกัรไทยทั้งส้ิน ๖ ครั้ง (เมื่อปี ๒๕๐๓, ๒๕๐๗, ๒๕๑๔, ๒๕๑๙, ๒๕๒๔ และปี ๒๕๒๖) 
ภายหลงัจากเสด็จขึ้ นครองราชยเ์ป็นสมเด็จพระจกัรพรรดิฯ ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย

อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก เมื่อวนัท่ี  ๒๖-๒๘ กนัยายน ๒๕๓๔ โดยไดเ้สด็จฯ เยือน

จงัหวดัสุโขทยัและเชียงใหม่ดว้ย 

  ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเมื่อปี ๒๕๐๗  ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพนัธุ์

ปลาทิลาเปียนิโลติกา (Tilapia nilotica) แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ซ่ึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

เล้ียงไวใ้นบ่อสวนจิตรลดา และไดท้รงศึกษาจนทราบว่าเป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย เจริญเติบโตไดเ้ร็ว 

แพร่พนัธุง์่าย อดทน รสชาติดี จึงไดพ้ระราชทานชื่อว่า “ปลานิล” และใหก้รมประมงน าไป

เพาะพนัธุแ์จกจ่ายแก่ราษฎร 

 
สมเด็จพระจกัรพรรดินีมิชิโกะแห่งญ่ีปุ่น 
(Her Majesty Empress Michiko of Japan) 

 
 สมเด็จพระจกัรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นธิดาคนโตของนายฮิเดซาบุโร  

โชดะ ประธานบริษัทนิชชิน-เซฟุน กบั นางโตมิโกะ โชดะ 

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๗๗ ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบนัมีพระ

ชนมพรรษา ๗๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ภายหลงัสมเด็จพระจกัรพรรดิฯ ขึ้ นครองราชย ์ทรงไดร้บั

การสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระจกัรพรรดินี   

 ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร ์ภาควิชาภาษาต่าง 

ประเทศ (ภาษาองักฤษ) จากมหาวิทยาลยัสตรีเซชิน เมื่อปี ๒๕๐๐ 

  ดา้นพระพลานามยั  เมื่อปี ๒๕๓๖ ทรงประชวรดว้ยโรคเครียด ท าใหไ้ม่สามารถ

รบัสัง่ไดเ้ป็นเวลาประมาณ ๑ ปี    และในปี ๒๕๓๙ ทรงเขา้รบัการผ่าตดัเน้ืองอกท่ีกล่องพระสกุล 

(มดลูก) 

 

การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

 ตามเสด็จสมเด็จพระจกัรพรรดิฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการใน 

ฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชิ 

นีนาถ ๒ ครั้ง  ครั้งแรก ระหว่างวนัท่ี ๑๔ – ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๐๗ และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี 

๒๖- ๓๐ กนัยายน ๒๕๓๔ 

 

 



 11 

ญีปุ่่น  (Japan) 

เมืองหลวง กรุงโตเกยีว (Tokyo)    ภาษาทางการ ญ่ีปุ่ น  

เน้ือที ่  ๓๗๗,๘๓๕ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑๒๗.๖ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระจกัรพรรดิอากิฮิโต   

พระมเหสี  สมเด็จพระจกัรพรรดินีมิชิโกะ   

รชัทายาท  เจา้ชายนารุฮิโตะ  
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๕.   รฐักาตาร*์ 
 
 

เชคฮามดั บิน คอลีฟะห ์อลัซานี เจา้ผูค้รองรฐักาตาร ์
(His Highness Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani,  

the Emir of the State of Qatar) 

 
  เชคฮามดั บิน คอลีฟะห ์อลัซานี เจา้ผูค้รองรฐัพระองคท่ี์ ๗ แห่งรฐักาตาร ์เป็น

พระโอรสพระองคท่ี์ ๒ ใน Sheikh Khalifa Bin Hamad Al-Thani เจา้ผูค้รองรฐัพระองคท่ี์ ๖ 

แห่งรฐักาตาร ์ เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทรงเป็นรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเมื่อปี ๒๕๒๐ และทรงเป็นผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด 

 
พระประวตั ิ 

  ประสติูปี ๒๔๙๕ ณ กรุงโดฮา รฐักาตาร ์ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๕๔ ปี (ปี 

๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกบัพระชายา ๓ พระองค ์คือ  ๑.  Her Highness Sheikha Mariam Bint 

Hamad Al-Thani (ทรงหย่า) มีพระโอรส ๒ พระองค ์    ๒.  Her Highness Sheikha Mozah 

Bint Nasser Al-Missned มีพระโอรส ๔ พระองค ์และพระธิดา ๓ พระองค ์    ๓. Her 

Highness Sheikha Noora Bint Khalid Al-Thani มีพระโอรส ๔ พระองค ์และพระธิดา ๓ 

พระองค ์

 ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร เมื่อปี 

๒๕๑๔ ต่อมา ทรงเขา้รบัราชการทหารในกองทพักาตาร์ 

  ทรงมีบทบาทส าคญัในดา้นส่ือสารมวลชนโดยประทานพระอนุญาตใหต้ั้งส านัก

ข่าว Al Jazeera โดยทรงใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน 

   
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรฐับาล เมื่อ 

วนัท่ี ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๔๒ และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จออกทรงรบัเมื่อวนัท่ี ๑๒ 

เมษายน ๒๕๔๒ 

 

เชคเคาะหเ์มาซา บินด ์เนเซอร ์อลัมิสนดั 
(Her Highness Sheikha Mozah Bint Nasser Al- Missned) 

พระชายาพระองคท่ี์ ๒ ในเชคฮามดั บิน คอลีฟะห ์อลัซานี เจา้ผูค้รองรฐักาตาร ์

 
พระประวตั ิ
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  ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นสงัคมวิทยา จากมหาวิทยาลยัแห่งรฐั

กาตารเ์มื่อปี ๒๕๒๙ 

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของพระชายาฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริ

ราชสมบติัครบ ๖๐ ปีเป็นการเสด็จฯ เยือนครั้งแรก 

 

   
รฐักาตาร ์(State of Qatar) 

เมืองหลวง กรุงโดฮา  (Doha)    ภาษาทางการ อาระบิก  

เน้ือที ่  ๑๑,๔๓๗ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๘.๖ แสนคน 

ประมุข  เชคฮามดั บิน คอลีฟะห ์อลัซานี   

พระมเหสี  เชคเคาะหเ์มาซา บินด์ เนเซอร ์อลัมิสนัด  

รชัทายาท  เชคทามิม บิน ฮามดั อลัทานี 
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๖.   ราชอาณาจกัรเลโซโท* 
 
 

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีท่ี ๓ แห่งเลโซโท 

(His Majesty King Letsie III of Lesotho) 

 
  สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีท่ี ๓ (ทอ้งถ่ินอ่านออกเสียง เลตซีเย่) เป็นพระราช

โอรสพระองคแ์รกในสมเด็จพระราชาธิบดีโมชูชูท่ี ๒ กบัสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต เซเอโซ 

เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อปี ๒๕๓๓ เน่ืองจากพระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการล้ีภยัทางการเมืองและ

ทรงสละราชสมบติัเมื่อปี ๒๕๓๘  ต่อมา ในปี ๒๕๔๐ เสด็จขึ้ นครองราชยอ์ีกครั้ง 

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ณ นครโมริจา ราชอาณา 

จกัรเลโซโท ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระ

ราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ (ทอ้งถ่ินอ่านออกเสียงว่า มาเซนาที) เมื่อวนัท่ี ๑๘ กุมภาพนัธ ์

๒๕๔๓ มีพระราชธิดา ๒ พระองค ์  

  ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์จาก National 

University of Lesotho ราชอาณาจกัรเลโซโท เมื่อปี ๒๕๒๗ และทรงไดร้บัประกาศนียบตัร 

สาขากฎหมายองักฤษท่ี University of Bristol สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๒๙  ทรงศึกษาต่อ

ในสาขาการพฒันา ท่ี University of Cambridge สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๓๒ และในสาขา

เศรษฐศาสตรก์ารเกษตรท่ี Wye College, University of London สหราชอาณาจกัร เมื่อปี 

๒๕๓๓  นอกจากน้ี  ทรงสนพระราชหฤทยัดา้นการเกษตร 

  

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งเลโซโท 
(Her Majesty Queen Masenate Mohato Seeiso of Lesotho) 

 
 สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ (ทอ้งถ่ินอ่านออกเสียงว่า มาเซ

นาที) ทรงเป็นธิดาของนาย Thekiso และนาง Makarobo Mots’oeneng ทรงไดร้บัการ

สถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีมาเซเนตเมื่อปี ๒๕๔๓ 
 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๑๙ ณ เบเรีย ราชอาณาจกัรเลโซโ 

ท ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๓๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยา 
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ศาสตร ์จาก National University of Lesotho เมื่อปี ๒๕๓๙ (แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาเน่ืองจาก

ทรงหมั้นกบัสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีท่ี ๓)   

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระ

ราชินีฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปีเป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย

ครั้งแรก 

 

 
ราชอาณาจกัรเลโซโท (Kingdom of Lesotho) 

เมืองหลวง กรุงมาเซรู (Maseru)   ภาษาทางการ เซโซโท  องักฤษ  

เน้ือที ่  ๓๐,๓๕๕ ตารางกิโลเมตร   ประชากร ๑.๘๖ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ 

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ   

รชัทายาท --- 
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๗. ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดน* 
 
 

สมเด็จพระราชาธิบดีอบัดลุเลาะหท่ี์ ๒ บิน อลัฮุสเซน 

แห่งราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดน 
(His Majesty King Abdullah II Bin Al   Hussein of the  

Hashemite Kingdom of Jordan) 

 
  สมเด็จพระราชาธิบดีอบัดุลเลาะหท่ี์ ๒ บิน อลัฮุสเซน เป็นพระราชโอรสพระองค์

แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน และสมเด็จพระราชินีมูนา อลั ฮุสเซน (เดิมมีสญัชาติองักฤษ 

พระนามเดิมคือ Antoinette “Toni” Gardner) เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๔๒  
 

พระราชประวตั ิ

 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๐๕ ณ กรุงอมัมาน ปัจจุบนัมีพระ 

ชนมพรรษา ๔๔ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกบันางสาวราเนีย อลั ยาซิน  ชาว

ปาเลสไตน์ เมื่อวนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

พระราชินีราเนีย อลั อบัดุลเลาะห ์มีพระราชโอรส ๒ พระองค ์และพระราชธิดา ๒ พระองค ์ 

  ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร 

เมื่อปี ๒๕๒๓ และทรงเขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Special Study Course in Middle Eastern  

Affairs, Oxford University ท่ีสหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๒๕   นอกจากน้ี  ยงัทรงเขา้รบัการ

อบรม Armored Officers Advanced Course at Fort Knox  และทรงส าเร็จการศึกษา 

Advanced Study and Research Programme in International Affairs จาก Georgetown 

University สหรฐัอเมริกาเมื่อปี ๒๕๓๐ 
 

การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย ๓ ครั้ง  ครั้งแรก เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัร 

ไทยเป็นการส่วนพระองค ์ ระหว่างวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๔๗  ครั้งท่ี ๒ เสด็จฯ 

เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗  ครั้งท่ี ๓ เสด็จฯ เยือน

ราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์ ระหว่างวนัท่ี ๑๓ – ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๔๘  และ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จออกทรงรบั เมื่อวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๔๘ 

 
ราชอาณาจกัรฮัชไมตจ์อรแ์ดน  (Kingdom of Jordan) 

เมืองหลวง กรุงอมัมาน (‘Amman)   ภาษาทางการ อาระบิก  

เน้ือที ่  ๙๒,๓๐๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๕.๗๕ คน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีอบัดุลเลาะหท่ี์ ๒ บิน อลัฮุสเซน 
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พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีราเนีย   

รชัทายาท  เจา้ชายฮุสเซน บิน อบัดุลลาห ์
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๘.   ราชรฐัลกัเซมเบิรก์* 
 

 

 จากพระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่ อง ความทรงจ  าในการ

ตามเสด็จตา่งประเทศทางราชการ   พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชด าเนินเยือนราชรฐัลกัเซมเบิรก์ ระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๑๙ 

ตลุาคม ๒๕๐๓ ทรงไดร้บัการถวายการตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นและเป่ียมไปดว้ยพระเมตตาอยา่งดียิ่ ง

จากแกรนดด์ชัเชสชารล็์อต (Grand Duchess Charlotte) เจา้ผูค้รองราชรฐัลกัเซมเบิรก์ซ่ึง

ขณะน้ันมีพระชนัษา ๖๔  ในปีท่ีเสด็จฯ เยือน เป็นปีท่ีแกรนดด์ชัเชสชาล็อตทรงครองราชยม์าได ้

๔๑ ปี เป็นพระประมขุท่ีครองราชยย์าวนานท่ีสดุในยโุรปขณะน้ัน และทรงทลูปรารภไวก้ับพระ 

บาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัท่ีจะสละราชสมบติัประทานใหพ้ระโอรส ซ่ึงตอ่มา ในปีเดียวกันน้ัน ได ้

ทรงประกาศใหแ้กรนด ์ดยกุ ฌอง มกฎุราชกมุาร ขึ้นครองราชยสื์บตอ่จากพระองค ์ แมร้าชรฐั

ลกัเซมเบิรก์มีขนาดเล็ก  แตท่ัง้สองพระองคไ์ดป้ระทบัอย ูถึ่ง ๓ วนัเพ่ือทอดพระเนตรอตุสาห 

กรรม โดยเฉพาะการถลงุเหล็ก ตลอดจนการด ารงชีวติของประชาชน    
  

แกรนด ์ดยุก อองรี เจา้ผูค้รองราชรฐัลกัเซมเบิรก์ 

 (His Royal Highness Grand Duke Henri of  
the Grand Duchy of Luxembourg) 

 
  แกรนด ์ดยุก อองรี แห่งราชรฐัลกัเซมเบิรก์ เป็นพระโอรสพระองคแ์รกในแกรน 

ด ์ดยุก ฌอง พระโอรสในแกรนดด์ชัเชสชารล็์อต และแกรนด ์ดชัเชส โจเซฟิน–ชาล็อต สมเด็จ

พระพี่นางเธอในสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม  เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๗ 

ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นพระประมุขภายใตร้ฐัธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรฐัสภา  

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๔๙๘ ณ ลกัเซมเบิรก์ ปัจจุบนัม ี

พระชนมายุ ๕๑ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกบันางสาวมาเรีย เทเรซา เมสตร ์เชื้ อ

ชาติสเปน เมื่อวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๔ มีพระโอรส ๔ พระองค ์และพระธิดา ๑ พระองค ์   

โดยไดม้ีการฉลองราชาภิเษกสมรส ๒๕ ปีเมื่อวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ 

   ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร ในปี 

๒๕ ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเมืองจากมหาวิทยาลยัเจนี

วา (เกียรตินิยม) เมื่อปี ๒๕๒๓  และทรงไดร้บัการทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาดุษฏีบณัฑิตกิตติม 

ศกัด์ิ สาขาเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยัขอนแก่น   รบัสัง่ได ้๔ ภาษา คือ ฝรัง่เศส องักฤษ 

เยอรมนั และลกัเซมเบิรก์กิช  
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  อน่ึง สมเด็จพระราชาธิบดีอลัแบรท่ี์ ๒ แห่งเบลเยียมเป็นพระมาตุลาและพ่อ

ทนูหวั (God father) ในแกรนด ์ดยุก อองรี 

  
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย ในขณะที่เป็นมกุฏราชกุมารอองรีแห่งราชรฐั 

ลกัเซมเบิรก์ ๓ ครั้ง   ครั้งแรก ในปี ๒๕๓๖ ทรงน าคณะนักธุรกิจราชรฐัลกัเซมเบิรก์เยือนราชอา 

ณาจกัรไทย ในโอกาสน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระราชทานพระบรมวโรกาสใหเ้ขา้

เฝ้า ฯ    ครั้งท่ี ๒ ในปี ๒๕๓๙ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์   ครั้งท่ี ๓ 

ในปี ๒๕๔๑  ทรงน าคณะนักธุรกิจราชรฐัลกัเซมเบิรก์เยือนราชอาณาจกัรไทย  

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของแกรนด ์ดยุก อองรี เพื่อทรงร่วมงาน

ฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยครั้งแรกนับจากทรงขึ้ น

ครองราชยเ์ป็นเจา้ผูค้รองราชรฐัลกัเซมเบิรก์เมือ่ปี ๒๕๔๓ 

 

 
ราชรฐัลักเซมเบริก์ (The Grand Duchy of Luxembourg) 

เมืองหลวง กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ภาษาทางการ ลักเซมเบิรก์กิช ฝรัง่เศส เยอรมนั 

เน้ือที ่  ๒,๕๘๖ ตารางกิโลเมตร  ประชากร  ๔.๖๘ แสนคน 

ประมุข  แกรนด์ ดยุก อองร ี    

พระมเหสี  แกรนด์ดัชเชส มาเรีย เทเรซา เมสตร ์  

รชัทายาท  เจา้ชายกิลโลม  
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๙.   มาเลเซีย* 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ

ราชด าเนินเยือนสหพนัธรฐัมลายา ระหวา่งวนัท่ี ๒๐-๒๗ มิถนุายน ๒๕๐๕  ในโอกาสดงักล่าว

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเช่ือมสญัญาณโทรศัพท์ทางไกลระหวา่งราชอาณาจกัร

ไทยและสหพนัธรฐัมลายาอยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี ๒๖ มิถนุายน ๒๕๐๕  ภายหลงัพิธีเปิด ทรง

รว่มเป็นสกัขพียานในโอกาสท่ีนายฐิตินันทน์ ณ ระนอง เอกอัครราชทตูไทยประจ  าสหพนัธรฐัม

ลายาในขณะน้ัน ไดต้อ่โทรศัพทค์รัง้ประวติัศาสตรจ์ากกรงุกัวลาลมัเปอรม์าถึงผูว้า่ราชการจงัหวดั

สงขลาท่ีอ าเภอหาดใหญ่   

 
 

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจัอดุดิน อิบนี อลัมารฮู์ม 
ตวนกูไซอิด ปุตรา จามาลุลไลล ์ยงัดีเปอรต์วน อากง แห่งมาเลเซีย 

 (His Majesty Tuanku Syed Sirajuddin Jbni Al Marhum Tuanku Syed 
Putra Jamalullail, the Yang di-Pertuan Agong of Malaysia)  

  
  สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจัอุดดิน อิบนี อลัมารฮู์ม ตวนกูไซอิด ปุ

ตรา จามาลุลไลล ์ยงัดีเปอรต์วน อากง แห่งมาเลเซีย เป็นพระราชโอรสใน Tuanku Syed Putra 

lbni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคท่ี์ ๓ และราชา

รฐัปะลิส กบั Tengku Budriah binti-Al Marhum Tengku lsmail เสด็จขึ้ นครองราชย ์เมื่อ
วนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๔๔ เป็นพระมหากษัตริยภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย

แบบรฐัสภา ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคท่ี์ ๑๒ แห่งมาเลเซีย  (ตามระบอบการปก 
ครองของมาเลเซีย เป็นแบบสหพนัธรฐั  มีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong 

หรือ the Great Ruler) เป็นประมขุโดยมาจากการผลดัเปล่ียนหมนุเวยีนขึ้นด  ารงต  าแหน่งของ

เจา้ผูป้กครองรฐั 9 แห่ง ไดแ้ก่ ยะโฮร ์ตรงักาน ูปะหงั สลงังอร ์เกดะห ์กลนัตนั เนกรีเซมบิลนั 

เประ และปะลิส  อย ูใ่นวาระ 5 ปี) 
 
พระราชประวตั ิ
  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ ณ เมืองอะราว (Arau)  
รฐัปะลิส ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)   ทรงอภิเษก
สมรสกบัสมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห ์บินตี อลัมารฮู์ม เติงกู อบัดุล รอชีด รายา ประไหมสุ

หรีอากง ซ่ึงสืบเช้ือสายพระราชวงศสุ์ลต่านรฐักลนัตนัและตรงักานู เมื่อวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ ์

๒๕๑๐ มีพระราชโอรส ๑ พระองค ์และพระราชธิดา ๑ พระองค ์ 
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   ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร  
เมื่อปี ๒๕๐๘  
  

สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห ์บินตี อลัมารฮู์ม 
เติงกู อบัดลุ รอชีด รายาประไหมสุหรี อากง แห่งมาเลเซีย 

(Her Majesty Tuanku Fauziah binti Al-Marhum 
Tengku Abdul Rashid, the Raja Permaisuri Agong of Malaysia) 

 
  สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห ์บินตี อลัมารฮู์ม เติงกู อบัดุล รอชีด รายา 

ประไหมสุหรี อากง แห่งมาเลเซีย เป็นพระธิดาของ Al-Marhumah Tengku Abdul Rashid 

lbni Al-Marhum Sultan Sulaiman และ Al-Marhumah Tengku Puteri binti Al-Marhum 

Sultan lbrahim ซ่ึงเป็นเชื้ อพระวงศส์ายสุลต่านรฐักลนัตนัและตรงักานู และทรงไดร้บัการ

สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๔๔  

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๔๘๙ ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เมื่อครั้งทรงด ารงต าแหน่ง

มกุฏราชกุมารแห่งรฐัปะลิส มีพระราชโอรส ๑ พระองค ์และพระราชธิดา ๑ พระองค ์    

   ทรงส าเร็จการศึกษาจาก Zainab English School เมืองโกตาบารู รฐักลนัตนั 

ประเทศมาเลเซีย 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

  สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย 

เป็นการส่วนพระองคห์ลายครั้งแต่ครั้งท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ยงัทรงรบัราชการทหารในกระ 

ทรวงกลาโหมมาเลเซีย    
 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระ

ราชินีฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปีเป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย

ครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชยเ์ป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเมื่อปี ๒๕๔๔  

 
 
มาเลเซีย (Malaysia) 

เมืองหลวง กรุงกวัลาลัมเปอร ์(Kuala Lumpur)  ภาษาทางการ มาเลย ์  

เน้ือที ่  ๓๒๙,๗๕๘ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒๖.๒ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจัอุดดิน อิบนี อลัมารฮู์ม ตวนกูไซอิด ปุตรา จามาลุลไลล์  
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  ยงัดีเปอรต์วน อากง แห่งมาเลเซยี 
พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห ์บินตี อลัมารฮู์ม เติงกู อบัดุล รอชีด รายา ประไหมสุหรี 
  อากง แห่งมาเลเซีย 
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๑๐.   ราชอาณาจกัรกมัพูชา* 
 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี  แห่งกมัพชูา 
(His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni 

of Cambodia ) 

 
              พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี  แห่งกมัพชูา เป็นพระราชโอรส ใน

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ (พระอิสริยยศปัจจุบนัคือ พระมหาวีรกษัตริย ์พระวรราชบิดา เอกราช 

บรูณภาพดินแดน และความเป็นเอกภาพแห่งชาติเขมร)  กบัพระราชินีนโรดม มณีนาถ สีหนุ 

(พระอิสริยยศปัจจุบนัคือ พระมหาวีรกษัตรี นโรดม มณีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งชาติ

เขมรในเสรีภาพ ความมีคุณค่า และศุภมงคล) เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

ตามมติของสภาราชบลัลงักแ์ห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา และมีพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวนัท่ี ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๔๗  

 
พระราชประวตั ิ 

 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ณ  กรุงพนมเปญ ปัจจุบนั 

มีพระชนมพรรษา ๕๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ยงัไม่ทรงอภิเษกสมรส 

  ทรงส าเร็จการศึกษาดา้นนาฏกรรม ดนตรี และการละครจากสถาบนัศิลปะกรุง

ปราก (National Conservatory of Prague) เมื่อปี ๒๕๑๔ โดยทรงส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยม

ดว้ยคะแนนดีมากและทรงไดร้บัการทลูเกลา้ ฯ ถวายรางวลัท่ี ๑ จากการศึกษานาฏกรรมคลาส 

สิกจากสถาบนัศิลปะกรุงปราก  ต่อมา ทรงส าเร็จการศึกษาวิชานาฏกรรม ดนตรี  และการละคร

ชั้นสงูจากสถาบนัศิลปะการดนตรีกรุงปราก (Academy of Musical Art of Prague) เมื่อปี 

๒๕๑๘ โดยทรงเขียนวิทยานิพนธใ์นหวัขอ้เร่ืองแนวคิดและการบริหารจดัการโรงเรียนสอนศิลปะ

ในราชอาณาจกัรกมัพชูา  และทรงศึกษาต่อดา้นการถ่ายท าภาพยนตท่ี์สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี ระหว่างปี ๒๕๑๘-๒๕๑๙   

  ทรงมีความรูภ้าษาฝรัง่เศส เช็ก และองักฤษ 

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐  
ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชย์

เป็นพระประมุขแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูาเมื่อปี ๒๕๔๗ 

 

 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia) 
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เมืองหลวง กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)   ภาษาทางการ เขมร  

เน้ือที ่  ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑๔.๐๗ ลา้นคน 

ประมุข  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี   
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๑๑.   ราชรฐัโมนาโก* 
 
 

เจา้ชายอลัแบรท่ี์ ๒ แห่งราชรฐัโมนาโก 

 (His Serene Highness Prince Albert II of the Principality of Monaco) 

  
  เจา้ชายอลัแบรท่ี์ ๒ พระประมุขแห่งราชรฐัโมนาโก เป็นพระโอรสในเจา้ชายเรนี

เยรท่ี์ ๓ (His Serene Highness Prince Rainier III) และเจา้หญิงเกรซ (Her Serene 

Highness Princess Grace Patricia Kelly) เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๔๘  

 
พระประวตั ิ

  ประสติูวนัท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๑ ณ โมนาโก ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๔๘ ปี (ปี 

๒๕๔๙)  ยงัไม่ทรงอภิเษกสมรส 

   ทรงส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ณ Amherst  

College มลรฐัแมสซาชูเซตส ์สหรฐัอเมริกา ปี ๒๕๒๔  และทรงเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นราชนาวี 

บนเรือบรรทุกเฮลิคคอปเตอร์ Jeanne d’Arc แห่งกองทพัเรือฝรัง่เศส ปี ๒๕๒๔ ปัจจุบนัทรง

ด ารงพระยศเป็น first grade sub-lieutenant  

  เป็นพระประมุขพระองคแ์รกของโลกท่ีประสบความส าเร็จในการเสด็จฯ ไปถึงขั้ว

โลกเหนือ โดยไดเ้สด็จฯ ระหว่างวนัท่ี ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ ดว้ยเล่ือนซ่ึงใชสุ้นัขลากเป็น

พระพาหนะ เพื่อรณรงคใ์หช้าวโลกตระหนักถึงภยัจากปรากฏการณเ์รือนกระจกหรือภาวะโลก

รอ้น ซ่ึงส่งผลใหน้ ้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลายและพื้ นท่ีบางส่วนมีน ้าแข็งถล่ม   

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเมื่อปี ๒๕๓๙ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการกระชบั

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การธนาคาร และการท่องเท่ียว 

ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัราชรฐัโมนาโก  

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐  
ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชย์

เป็นพระประมุขแห่งราชรฐัโมนาโกเมื่อปี ๒๕๔๘ 

 

 
ราชรฐัโมนาโก (Principality of Monaco) 

เมืองหลวง กรุงโมนาโก (Monaco)   ภาษาทางการ ฝรัง่เศส 
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เน้ือที ่  ๑.๙๕ ตารางกิโลเมตร    ประชากร  ๓๕,๖๕๖ คน 

  (เล็กเป็นอนัดับ ๒ ของโลกรองจากนครรฐัวาติกนั) 

ประมุข  เจา้ชายอลัแบรท่ี์ ๒ 

รชัทายาท  เจา้หญิงแคโรไลน์ เจา้หญิงแห่งฮนัโนเวอร ์ 
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๑๒.   รฐัคเูวต* 
 

เชคซอบะห ์อลัอะหม์ดั อลัจาบีร ์อลัซอบะห ์ 

เจา้ผูค้รองรฐัคเูวต 
(His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,  

the Amir of the State of Kuwait) 

 
  เชคซอบะห ์อลัอะหม์ดั อลัจาบีร ์อลัซอบะห ์เจา้ผูค้รองรฐัคูเวตพระองคท่ี์ ๑๕ 

เป็นพระโอรสพระองคท่ี์ ๔ ในเชคอะหม์ดั อลัจาบีร ์อลัซอบะห ์อดีตเจา้ผูค้รองรฐัคูเวตพระองคท่ี์  

๑๐ เสด็จขึ้ นครองราชยเ์มื่อวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ 

  
พระประวตั ิ

  ประสติูเมื่อวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๔๗๒ ณ รฐัคูเวต ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๗๗ ปี (ปี 

(๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกบั Sheikha Fotouh Salman Al-Sabah มีพระโอรส ๒ พระองค ์และ

พระธิดา ๑ พระองค ์ทรงศึกษาวิชาการต่างๆ กบัพระอาจารยส่์วนพระองคภ์ายในราชส านักคูเวต 

  ทรงด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี ๒๕๐๖-

๒๕๔๖ (ยกเวน้ช่วงปี ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ภายหลงัสงครามอ่าวเปอรเ์ซีย) และไดร้บัการขนานพระ

นามว่า Dean of the Arab Diplomacy โดยในระหว่างน้ัน ทรงด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั กระทรวงน ้ามนั และกระทรวงศาสนาและสารนิเทศ  

  ดา้นพระพลานามยั  เมื่อปี ๒๕๔๒ ประชวรดว้ยโรคพระหทยัและแพทยไ์ดถ้วาย

การผ่าตดัเพื่อฝังเคร่ืองควบคุมจงัหวะการเตน้ของพระหทยัดว้ยกระแสไฟฟ้า (heart pacemaker)  

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 ขณะทรงเป็นรองนายกรฐัมนตรีคนท่ี ๑ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง 

ประเทศ ไดเ้คยเสด็จฯ เยือนจงัหวดัภเูก็ตเป็นการส่วนพระองค ์ระหว่างวนัท่ี ๒๖- ๒๘ กุมภา 

พนัธ ์๒๕๔๖    

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจากทรงขึ้ นครองราชย์

เป็นเจา้ผูค้รองรฐัคูเวตเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙  นอกจากน้ี ทรงเป็นพระราชวงศท่ี์มีพระชนัษา

สงูท่ีสุดท่ีเสด็จฯ มาร่วมงานในครั้งน้ี  

 

 
รฐัคูเวต (State of Kuwait) 
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เมืองหลวง คูเวตซิต้ี (Kuwait City)   ภาษาทางการ อาระบิก    

เน้ือที ่  ๑๗,๘๑๘ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒.๓ ลา้นคน 

ประมุข  เชคซอบะห ์อลัอะหม์ดั อลัจาบีร ์อลัซอบะห์ 

พระมเหสี  เชคเคาะหโ์ฟทอูา ซลัมาน อลัซอบะห ์ 

รชัทายาท  เชคนาอฟั อลัอาเหม็ด อลัจาบีร ์อลัซอบะห์ 
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๑๓.   ราชรฐัลิกเตนสไตน*์ 
 
 

เจา้ชายอาโลอิส มกุฏราชกุมารแห่งราชรฐัลิกเตนสไตน ์

 (His Serene Highness Hereditary Prince Alois  
of the Principality of Liechtenstein) 

 

ผูแ้ทนพระองคเ์จา้ชายฮนัส ์– แอดมัท่ี ๒ แห่งราชรฐัลิกเตนสไตน์ 
(His Serene Highness Prince Hans – Adam II 

of the Principality of Liechtenstein) 

 
  เจา้ชายอาโลลิสเป็นพระโอรสองคแ์รกในเจา้ชายฮนัส-์แอดมัท่ี ๒ กบัเจา้หญิงมา

รี อาเกล ทรงเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระราชบิดา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗   

 
พระประวตั ิ 

  ประสติูเมื่อวนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ นครซูริก ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๓๘ ปี 

(ปี ๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกบัเจา้หญิงโซฟี ดชัเชสแห่งบาวาเรีย เมื่อวนัท่ี ๓ กรกฏาคม ๒๕๓๖ มี

พระโอรส ๓ พระองค ์และพระธิดา ๑ พระองค ์ 

  ทรงส าเร็จการศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลยัการทหาร Sandhurst สหราชอาณา 

จกัร เมื่อปี ๒๕๓๑ และระดบัปริญญาโท สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลยัซาลสบ์รูก์ 

(University of Salzburg) สาธารณรฐัออสเตรียเมื่อปี ๒๕๓๖  

 

  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยครั้งแรก  และยงัเป็นการเสด็จฯ เยือนครั้งแรกในฐานะ

ผูส้ าเร็จราชการราชรฐัลิกเตนสไตน์นับจากทรงด ารงต าแหน่งแทนพระราชบิดาเมื่อปี ๒๕๔๗  

 

 
ราชรฐัลิกเตนสไตน ์(Principality of Liechtenstein) 

เมืองหลวง กรุงวาดุซ  (Vaduz)    ภาษาทางการ เยอรมนั  

เน้ือที ่  ๑๖๐ ตารางกิโลเมตร    ประชากร  ๓๓,๗๑๗ คน 

ประมุข  เจา้ชายฮนัส ์– แอดัมท่ี ๒ 

พระมเหสี  เคาน์เตสคินสกี้  ฟอน วชิีนิตซ ์อุนด์ ทาตทอง 

รชัทายาท  เจา้ชายอาโลอิส 
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๑๔.   เดนมารก์** 
 

 

 พระมหากษัตริยข์องไทยเสด็จพระราชด าเนินเยือนเดนมารก์แลว้หลายพระองค ์ ไดแ้ก่ 

การเสด็จฯ เยือนเดนมารก์ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วัในเดือนกรกฎาคม 

๒๔๔๐ ในการเสด็จประพาสยโุรปครัง้แรก  และในวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๔๕๐ ในการเสด็จ

ประพาสยโุรปครัง้ท่ี ๒   การเสด็จฯ เยือนเดนมารก์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อย ูห่วั 

และสมเด็จพระนางเจา้ร  าไพพรรณี พระบรมราชินี ในปี ๒๔๗๓    การเสด็จฯ เยือนเดนมารก์

อยา่งเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ระหวา่งวนัท่ี ๖-๙ กันยายน ๒๕๐๓    ในสว่นของเดนมารก์  สมเด็จพระเจา้เฟรเดอริกท่ี ๙  

และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี 

๑๒-๒๔ มกราคม ๒๕๐๕ 

  

 
เจา้ชายเฮนริก  

พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ แห่งเดนมารก์ 
(His Royal Highness Prince Henrik , the Prince Consort) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ 
(Her Majesty Queen Margrethe  II ) 

   

               เจา้ชายเฮนริก พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ แห่งเดนมารก์

ทรงเป็นชาวฝรัง่เศส มีพระนามเดิมว่า Henri Marie Jean André Count de Laborde de 

Monpezat ทรงเป็นบุตรคนเดียวของ Count André de Laborde de Monpezat และ Countess 

Renee ทรงไดร้บัการสถาปนาเป็นเจา้ชายแห่งเดนมารก์ภายหลงัการอภิเษกสมรสกบัเจา้หญิง

มารเ์กรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมารก์ เมื่อปี ๒๕๑๐ ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาเป็นสมเด็จ

พระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒  
 

พระราชประวตั ิ

 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๔๗๗ ณ เมือง Talence สาธารณร ั

ฐฝรัง่เศส ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๗๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงมารเ์ก

รเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมารก์ เมื่อวนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ มีพระราชโอรส ๒ พระองค ์

และมีพระภาคิไนย ๓ พระองค ์  

  ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายและรฐัศาสตร ์จาก 
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มหาวิทยาลยั Sorbonne กรุงปารีส เมื่อปี ๒๕๐๐ และทรงศึกษาภาษาจีนและเวียดนาม จาก  

École Nationale des Langues Orientales (INALCO) ระหว่างปี ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐   

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

   เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระราชินี

นาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ แห่งเดนมารก์ ในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

และสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ระหว่างวนัท่ี ๗-๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔   

  เสด็จฯ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ แห่งเดนมารก์เยือน

ราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์ระหว่างวนัท่ี ๓๐ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔  

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์๒ ครั้ง  ครั้งแรก ระหว่าง

วนัท่ี ๒-๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๖ เพื่อทรงเขา้ร่วมการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานคิงสค์พั ประจ า 

ปี ๒๕๓๖   ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๔๒ เพื่อทอดพระเนตรโครงการเพื่อการ

พฒันาของกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพฒันาและ

ส่ิงแวดลอ้มเดนมารก์ (DANCED) 

 
  
  
เดนมารก์ (Kingdom of Denmark) 

เมืองหลวง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)  ภาษาทางการ เดนิช  

เน้ือที ่  ๔๓,๐๗๗ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๕.๔ ลา้นคน  

ประมุข  สมเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี ๒ แห่งเดนมารก์  

พระสวามี  เจา้ชายเฮนริก   

รชัทายาท  เจา้ชายเฟรเดอริก อองเร เฮนรกิ คริสเตียน  
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๑๕.   ราชอาณาจกัรสเปน** 
 
 

 จากพระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่ อง ความทรงจ  าในการ

ตามเสด็จตา่งประเทศทางราชการ ตอนหน่ึง ไดต้รสัไวว้า่ “พวกเราไม่เคยเสียช่ือในการลา่ชา้

เลย เพราะเราตรงเวลาตามหมายก าหนดการเสมอ การตรงเวลาเป็นส่ิงท่ีส  าคญัท่ีสดุในการ

(เสด็จฯ) เยือนตา่งประเทศทางราชการ ” (หนา้ท่ี ๑๘๓)  ดว้ยเหตน้ีุ  ในการเสด็จพระราช

ด าเนินเยือนตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการในปี ๒๕๐๓ ทัง้ ๑๕ ประเทศ  แมพ้ระบาทสมเด็จพระ

เจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเหน็ดเหน่ือยพระวรกายหรือทรงพระ

ประชวรเพียงใด  ก็ทรงพระวริิยะอตุสาหะในการเสด็จฯ ไปตามหมายก าหนดการท่ีไดว้างไว ้ 

นอกจากในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรสเปนอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๓-๘ พฤศจิ 

กายน ๒๕๐๓ ซ่ึงเกิดเหตสุดุวสิยัอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีสนามบินกรงุมาดริดไม่อ านวย 

ท าใหเ้ครื่ องบินพระท่ีน่ังตอ้งลงจอดท่ีสนามบินทหารซ่ึงอย ูไ่กลออกไปและมีผลใหห้มายก าหนด 

การตอ้งเปล่ียนแปลง    

 
  

สมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งสเปน  
(Her Majesty Queen Sofia of Spain) 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารล์อสท่ี ๑ แห่งสเปน 
(His Majesty King Juan Carlos I of Spain) 

 
  สมเด็จพระราชินีโซเฟียเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีพอลที่ ๑ และ

สมเด็จพระราชินีเฟรดเดอริกาแห่งสาธารณรฐัเฮลเลนิก ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระราชินีแห่งเสปน เมื่อปี ๒๕๑๘ 

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ณ กรุงเอเธนส ์สาธารณรฐั 

เฮลเลนิก ปัจจุบนัมีพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระรา 

ชาธิบดีฆวน คารล์อสท่ี ๑ แห่งสเปน เมื่อปี ๒๕๐๕ มีพระราชธิดา ๒ พระองค ์และพระราชโอรส 

๑ พระองค ์ ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา ดา้นกุมารเวชศาสตร์  รบัสัง่ได ้๕ ภาษา 

ไดแ้ก่ ภาษากรีก สเปน องักฤษ เยอรมนั และฝรัง่เศส 

  เสวยมงัสวิรติั (อาหารทะเล) และโปรดขา้วสวย  ดา้นกีฬา ไม่โปรดทอดพระเน 

ตรกีฬาสูว้วักระทิงซ่ึงเป็นกีฬาประจ าชาติของสเปนและเป็นหน่ึงในกีฬาท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีฯ 

โปรด  
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การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

  ตามเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์

๒ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๐๕ และ ๒๕๐๘ และตามเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย

อย่างเป็นทางการ ๒ ครั้ง ระหว่างวนัท่ี ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และวนัท่ี ๒๑-๒๓ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙  

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์ระหว่างวนัท่ี ๒๗-๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และเสด็จฯ แวะผ่านราชอาณาจกัรไทยเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยงัสาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวียดนาม ระหว่างวนัท่ี ๒๐-๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๕ และเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยงัสาธารณรฐั

ฟิลิปปินส ์เมื่อวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 

  เสด็จฯ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไปยงัเมืองเฟรโ์รล 

(Ferrol) เพื่อทรงร่วมพิธีปล่อยเรือรบหลวงจกัรีนฤเบศรล์งน ้า เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙ 

     
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  ภายหลงัเสร็จส้ินงานถวายเล้ียงพระกระยาหารค า่ท่ีพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโห 

ฬาร  สมเด็จพระราชินีฯ ในฐานะผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารล์อส ท่ี ๑ แห่ง

สเปน ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์โตยซอน เด โอโร  หรือ The Order of the 

Golden Fleece (ขนแกะทองค า) แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ตระกูลน้ีจดัอยู่ในเคร่ืองราชท่ีทรงคุณค่าเพื่อสรรเสริญผูท่ี้ประกอบคุณงามความดีอันควรแก่การ

ยกย่องและจดจ าสืบต่อไป และจดัเป็นเคร่ืองราชท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดชิ้ นหน่ึงของโลก โดย

เร่ิมมีการมอบมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช ๑๙๗๒ (ค.ศ. ๑๔๒๙)  

 

 
ราชอาณาจกัรสเปน (Kingdom of Spain) 

เมืองหลวง กรุงมาดริด (Madrid)   ภาษาทางการ สเปน   

เน้ือที ่  ๕๐๔,๘๘๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๔๖.๐๖ ลา้นคน  

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารล์อสท่ี ๑ 

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีโซเฟีย 

รชัทายาท  เจา้ชายเฟลิเป เจา้ชายแห่งแอสทเูรียส 
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๑๖.   ราชอาณาจกัรโมร็อกโก** 
 

เจา้หญิงลลัลา ซลัมา เบนนานี แห่งโมร็อกโก 

 (Her Serene Highness Princess Lalla Salma Bennani of Morocco) 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีโมฮมัเมดท่ี ๖ แห่งโมร็อกโก 
(His Majesty King Mohammed VI of Morocco) 

 
  เจา้หญิงลลัลา ซลัมา เบนนานี พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮมัเมดท่ี ๖    

แห่งโมร็อกโก มีพระนามเดิมว่า นางสาวซลัมา เบนนานี (Salma Bennani) ทรงเป็นธิดาของ

นายเอลฮจั อบัเดลฮามิด เบนนานี (El Haj Abdelhamid Bennani) ทรงไดร้บัการสถาปนาพระ

อิสริยยศเป็นเจา้หญิงลลัลา ซลัมา เมื่อปี ๒๕๔๖  

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ท่ีเมืองเฟส ราชอาณาจกัร 

โมร็อกโก ปัจจุบนัมีพระชนมมายุ ๒๗ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชาธิ

บดีโมฮมัเมดท่ี ๖ แห่งโมร็อกโก เมื่อปี ๒๕๔๖  มีพระราชโอรส ๑ พระองค ์ เป็นพระชายาใน

สมเด็จพระราชาธิบดีพระองคแ์รกในประวติัศาสตรร์าชอาณาจกัรโมร็อกโกท่ีไดร้บัพระราชทาน

พระอิสริยยศและทรงประกอบพระราชกรณียกจิต่างๆ อย่างเป็นทางการ 

   ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(คอมพิวเตอร)์  

จาก Ecole Nationale Supérieure d’ Informatique et d’ Analyse des Systèmes (ENSI 

AS) ราชอาณาจกัรโมร็อกโก เมื่อปี ๒๕๔๓ โดยทรงไดร้บัคะแนนสงูสุดในบรรดาผูท่ี้ส าเร็จ

การศึกษาในปีน้ัน (class valedictorian)  

   
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

   เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์เมื่อเดือนกรกฏาคม   

๒๕๔๘ และไดท้รงเรือหางยาวล่องแม่น ้าเจา้พระยา    

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก   

 

  
ราชอาณาจกัรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) 

เมืองหลวง กรุงราบตั  (Rabat)    ภาษาทางการ อาระบิก    

เน้ือที ่  ๔๔๖,๕๕๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๓๒.๗ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮมัเมดท่ี ๖     
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พระมเหสี  เจา้หญิงลัลลา ซลัมา เบนนานี 

รชัทายาท  เจา้ชายมูเลย ์ฮสัซิน  
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๑๗.   ราชอาณาจกัรบาหเ์รน** 
 

เชคคอลิฟะห ์บิน ซลัมาน อลัคอลิฟะห ์
(His Highness Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa) 

นายกรฐัมนตรีแห่งราชอาณาจกัรบาหเ์รน 

 
ผูแ้ทนพระองคเ์ชคฮามดั บิน อิซา อลัคอลิฟะห ์แห่งบาหเ์รน 

(His Majesty Sheikh Hamad Bin Esa Al Khalifa of Bahrain) 

  
  เชคคอลิฟะห ์บิน ซลัมาน อลัคอลิฟะห ์ทรงเป็นนายกรฐัมนตรีแห่งราชอาณา 

จกัรบาหเ์รน  เป็นพระราชโอรสพระองคท่ี์ ๒ ของ เชคซลัมาน บิน ฮามดั อลัคอลิฟะห ์อดีตเจา้ผู้

ครองรฐับาหเ์รนและเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาหเ์รน 

 

พระประวตั ิ

  ประสติูเมื่อวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๗๑ ปี (ปี ๒๕๔๙) 

ทรงเสกสมรสแลว้ มีพระโอรส ๒ พระองค ์และพระธิดา ๑ พระองค ์ ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัสงู

จากสหราชอาณาจกัร 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์๖ ครั้ง  ครั้งแรก เมื่อวนัท่ี  

๒๒- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒   ครั้งท่ี ๒ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖   ครั้งท่ี ๓  เมื่อวนัท่ี ๑๘-๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๔๖   ครั้งท่ี ๔  เมื่อวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน-๗ ธนัวาคม ๒๕๔๖ โดยในโอกาสน้ี สม 

เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณม์หา

ปรมาภรณช์า้งเผือก เมื่อวนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๖   ครั้งท่ี ๕  เมื่อวนัท่ี ๑๙-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘   

ครั้งท่ี ๖  เมื่อวนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม- ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าฯ เมื่อวนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๙ 

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยในฐานะแขกของรฐับาล เมื่อวนัท่ี ๓๑ มกราคม-  

กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๔ และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเ้ขา้

เฝ้าฯ เมื่อวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔  

 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการ แบบ Working Visit ๒ ครั้ง   

ครั้งแรก เมื่อวนัท่ี  ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  ครั้งท่ี ๒  เมื่อวนัท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 

 
ราชอาณาจกัรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain)  

เมืองหลวง กรุงมานามา (Manama)   ภาษาทางการ อาระบิก  องักฤษ  
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เน้ือที ่  ๖๒๐ ตารางกิโลเมตร    ประชากร  ๖.๖๘ แสนคน 

ประมุข  เชคฮาหมดั บิน อิซา อลัคอลิฟะห ์   

พระมเหสี  ซาบิกา บินต์ อิบราฮิม อลัคอลิฟะห ์

รชัทายาท  เชค ซลัมาน บิน ฮามดั บิน อิซา อลัคอลิฟะห์ 
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๑๘.   ราชอาณาจกัรตองกา*** 
 

เจา้ชายทูโพทวั มกุฎราชกุมารแห่งตองกา 
(His Royal Highness Crown Prince Tupouto’a) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทโูพ ท่ี ๔ 
(His Majesty King Taufa’ahua Tupou IV ) 

 
  เจา้ชายทโูพทวั มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เป็นพระราชโอรสพระองคแ์รกใน

สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทโูพ ท่ี ๔ กบัสมเด็จพระราชินีฮาเลวาลู ทรงไดร้บัการสถาปนา

พระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร เมื่อวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ ขณะมีพระชนมายุเพยีง ๑๘ 

พรรษา 
 
พระราชประวตั ิ

 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ท่ีกรุงนูกูอะโลฟา ปัจจุบนัมี 

พระชนมายุ ๕๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ยงัไม่ทรงอภิเษกสมรส 

  ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัการทหาร Sandhurst และดา้นการต่างประ 

เทศจากมหาวิทยาลยั Oxford สหราชอาณาจกัร 

  พระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ือง มนต์

รกัทะเลใต ้ในโอกาสเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรตองกาเมื่อปี ๒๕๓๙ ไดต้รสัถึงพระราชอธัยา 

ศยัของมกุฎราชกุมารฯ ไวห้ลายตอน  อาทิ  มกุฎราชกุมารฯ จดัต าหนักส่วนพระองคใ์หเ้ป็นท่ี

ประทบัโดยมกุฎราชกุมารฯ ไปประทบัโรงแรม  ทรงปรุงพระกระยาหารถวายดว้ยพระองคเ์อง 

เมื่อถึงวนัเสด็จพระราชด าเนินกลบั  มกุฎราชกุมารฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงส่งเสด็จฯ ท่ี

สนามบิน  นอกจากน้ี  จากพระราชอธัยาศยัอนัดีของมกุฎราชกุมารฯ จึงทรงคุน้เคยกบับุคคล

ต่างๆ  และทรงสนพระทยัในวิทยาการหลากหลายประเภท ตลอดจนเร่ืองราวของหมู่เกาะต่างๆ 

ซ่ึงไดท้รงเล่าประทานในระหว่างการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรตองกาในครั้งน้ันดว้ย 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

   โปรดการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์เพื่อทรงซ้ือของ

และตดัฉลองพระองค ์ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยครั้งล่าสุด ระหว่างวนัท่ี ๑๖-๒๕ มกราคม 

๒๕๔๙    

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก   



 39 

 
ราชอาณาจกัรตองกา (Kingdom of Tonga) 

เมืองหลวง กรุงนูกูอะโลฟา (Nuku'alofa)   ภาษาทางการ ตองกนั  องักฤษ  

เน้ือที่  ๗๔๘ ตารางกิโลเมตร    ประชากร  ๑.๑๔ แสนคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทโูพ ท่ี ๔ 

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีฮาเลวาลู  

รชัทายาท  เจา้ชายทโูพทวั 
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๑๙.   ราชอาณาจกัรภูฏาน*** 
 

มกุฎราชกุมารจกิมี เคเซอร ์นมัเกล วงัชุก แห่งภูฏาน 
(His Royal Highness Crown Prince Jigme Khesar  

Namgyel Wangchuck of Bhutan)  
  

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีจกิมี ชิงเย วงัชุก 
(His Majesty King Jigme Singye Wangchuck of Bhutan) 

 
  มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร ์นัมเกล วงัชุก แห่งภฏูาน เป็นพระราชโอรสใน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วงัชุก และสมเด็จพระราชินีอาซิ เทอลิง ยงัดอง วงัชุก (Ashi 

Tshering Yangdon Wangchuck)   
  ในปี ๒๕๕๑ ซ่ึงจะครบ ๑๐๐ ปีการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์

ของราชอาณาจกัรภฏูาน  มกุฎราชกุมารฯ จะเสด็จขึ้ นครองราชยแ์ทนพระราชบิดา ดว้ยเป็นพระ

ประสงคใ์นสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ท่ีจะใหท้รงเป็นพระมหากษัตริยภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญพระองค์

แรกของราชอาณาจกัรภฏูาน 

 
พระราชประวตั ิ 

  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๓ ราชอาณาจกัรภฏูาน   

ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๒๖ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ยงัไม่ทรงอภิเษกสมรส    

   ทรงส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรการอบรมดา้นการทตูจาก Oxford Foreign  

Service Programme และดา้นรฐัศาสตรแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศจากมหาวิทยาลยั 

Oxford สหราชอาณาจกัร   นอกจากน้ี  ทรงส าเร็จหลกัสตูรการป้องกนัประเทศ จาก National 

Defence College กรุงนิวเดลี สาธารณรฐัอินเดีย และหลกัสตูร Innovations in Governance 

จาก Kennedy School of Governance มหาวิทยาลยั Harvard สหรฐัอเมริกา เมื่อปี ๒๕๔๘   

  ทรงสนพระราชหฤทยัเกี่ยวกบัการพฒันาชนบทของราชอาณาจกัรภฏูาน โดย

เสด็จฯ ยงัทอ้งถ่ินชนบทเพื่อดูแลทุกขสุ์ขและรบัฟังปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร รวมทั้ง

ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของราชอาณาจกัรภฏูานท่ีจะ

เปล่ียนแปลงการปกครองไปเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

  คติประจ าพระองคคื์อ “Service before self” และ “My ambitions and goals 

are lodged within those of my country” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่พระทยัท่ีจะบ าเพ็ญ

พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรและแผ่นดินก่อนพระองคเ์อง  

 

การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย   
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  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองคห์ลายครั้ง และในการเสด็จ

ฯ เยือนระหว่างวนัท่ี ๑๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖ ไดท้อดพระเนตรโครงการหลวงท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ในโอกาสดงักล่าว สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชวโรกาสใหเ้ขา้

เฝ้าฯ  ณ พระต าหนักภพูิงคราชนิเวศน์    

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก  ทั้งน้ี  หากไม่นับเจา้ชายส

แวรเ์ร แมกนัส พระโอรสในมกุฎราชกุมารและมกุฎราชมารีแห่งนอรเ์วย์ซ่ึงไม่ไดเ้สด็จฯ มาร่วม

ในงานพระราชพิธีอนัเน่ืองจากทรงมีพระชนัษาเพียง ๖ เดือน  มกุฎราชกุมารแห่งภฏูานทรงเป็น

พระราชวงศท่ี์มีพระชนมายุน้อยท่ีสุดท่ีเสด็จฯ มาร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี 

 

 
ราชอาณาจกัรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) 

เมืองหลวง กรุงทิมพ ู (Thimphu)   ภาษาทางการ ซงคาห ์องักฤษ  

เน้ือที ่  ๔๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒.๒ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วงัชุก  

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีโดริจ วงัโม วงัชุก  

รชัทายาท  มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร ์นัมเกล วงัชุก 
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๒๐.   ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด*์** 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ

ราชด าเนินเยือนราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดอ์ยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๒๔-๒๗ ตลุาคม 

๒๕๐๓ และไดท้รงมีพระราชปฏิสนัถารกับสมเด็จพระราชินีนาถจเูลียนา และเจา้ชายเบอรน์ฮารด์  

พระบรมราชชนนีและพระบรมราชชนกในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ ์ นับเป็นการเสด็จฯ 

เยือนในระดบัพระประมขุของไทยหลงัจากการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดข์อง

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วั เม่ือปี ๒๔๔๐   

 

 

เจา้ชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร ์  

มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอรแ์ลนด ์
(His Royal Highness Crown Prince Willem-Alexander of the Netherlands) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซแ์ห่งเนเธอรแ์ลนด์ 
(Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands) 

 
 เจา้ชายวิลเลียม-อเล็กซานเดอร ์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอรแ์ลนด ์เป็นพระราช

โอรสพระองคโ์ตในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซแ์ละเจา้ชายเคลาส ์ทรงไดร้บัการสถาปนาพระ

อิสริยยศเป็นเจา้ชายแห่งออรเ์รนจ ์(มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอรแ์ลนด)์ เมื่อปี ๒๕๒๓ 

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๑๐ ณ เมืองอเูทรค ราชอาณาจ ั

กรเนเธอรแ์ลนด ์ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๓๙ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบันางสาว

มกัซิมา ซอรเ์รเกตา (Máxima Zorreguieta) ชาวอารเ์จนตินา เมื่อวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๕ มี

พระธิดา ๒ พระองค ์

   ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นประวติัศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัไล

เดน ในปี ๒๕๓๖  และทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์ใน

ปี ๒๕๓๗  ในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการน ้า ทรงเป็นสมาชิกคณะผูท้รงคุณวุฒิในการให้

ขอ้เสนอแนะแก่สหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาท่ียัง่ยืน เมื่อปี ๒๕๔๕  และตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  เป็น

ตน้มา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นน ้าในการใหค้ าแนะน าแกร่ฐับาลเนเธอร ์

แลนดเ์กี่ยวกบัทางเลือกในการด าเนินนโยบายดา้นน ้า  
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  สนพระทยัดา้นการบินและทรงไดร้บัใบอนุญาต ทั้งการขบัเคร่ืองบินทหารและ

เคร่ืองบินพาณิชยใ์นหลายประเภท และทรงเป็นนักบินอาสาสมคัรในสาธารณรฐัเคนยาใหก้บั

องคก์รดา้นการแพทย ์(ปี ๒๕๓๒) และการพิทกัษ์สตัวป่์า (ปี ๒๕๓๔)  

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย ๒ ครั้ง   ครั้งแรก ระหว่างวนัท่ี ๑๕-๑๗ 

ธนัวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยในฐานะพระราชอาคนัตุกะส่วนพระองคข์อง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ   ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง

วนัท่ี ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ ์เสด็จฯ เยือนราชอา 

ณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๔๐๐ ปี ความสมัพนัธ์

ทางการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดซ่ึ์งไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี ๒๑๔๗ 

เมื่อคณะผูแ้ทนทางการทตูของเนเธอรแ์ลนดไ์ดเ้ดินทางมาเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ท่ีกรุงศรีอยุธยา 

 

เจา้หญิงมกัซิมา  มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอรแ์ลนด ์
(Her Royal Highness Crown Princess Máxima of the Netherlands) 

 
  เจา้หญิงมกัซิมา ทรงเป็นธิดาของนาย Jorge Horacio Zorreguieta อดีต 

Under-secretary of Agriculture ภายใตก้ระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรฐัอารเ์จนตินา และ

นาง Maria del Carmen Cerruti de Zorreguieta ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจา้

หญิงแห่งออรเ์รนจ ์(มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอรแ์ลนด)์ ภายหลังท่ีทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายวิ

ลเลม-อเล็กซานเดอร ์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอรแ์ลนด ์เมื่อปี ๒๕๔๕ 

 
พระราชประวตั ิ

  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ กรุงบเูอโนสไอเรส   

ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายวิลเลม-อเล็กซาน

เดอร ์ เมื่อปี ๒๕๔๕   

  ทรงส าเร็จการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยั Universidad 

Católica Argentina กรุงบเูอโนสไอเรส เมื่อปี ๒๕๓๘ 

 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยของมกุฎราชกุมารีฯ ครั้งแรก  นับตั้งแต่ทรงอภิเษก

สมรสกบัเจา้ชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร ์  
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ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์(Kingdom of the Netherlands) 

เมืองหลวง กรุงอมัสเตอรด์ัม (Amsterdam)   ภาษาทางการ ดัตช ์ 

  (ขณะท่ีกรุงเฮก (Hague) เป็นศูนยก์ลางองคก์รดา้น 

  กฎหมายและยุติธรรมระหวา่งประเทศ รวมทั้ง 

  พระราชวงัท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถฯ)  
เน้ือที ่  ๔๑,๕๒๖ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑๖.๔ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ ์ 

พระสวามี  เจา้ชายเคลาส ์ 

รชัทายาท  เจา้ชายวลิเลม-อเล็กซานเดอร ์  
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๒๑.   ราชอาณาจกัรนอรเ์วย*์** 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ

ราชด าเนินเยือนราชอาณาจกัรนอรเ์วยอ์ยา่งเป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๑๙–๒๑ กันยายน ๒๕๐๓ 

และไดท้รงมีพระราชปฏิสนัถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟ ท่ี ๕ (Olav V) และสมเด็จพระ
ราชินีมารธ์า  พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลดท่ี์ ๕   
ตอ่มา สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะพระ

ราชอาคนัตกุะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  

ระหวา่งวนัท่ี ๑๕-๒๓ เดือนมกราคม ๒๕๐๘ 

 เม่ือสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราช 

กมุาร เสด็จฯ แทนพระองคเ์พ่ือทรงรว่มในพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เม่ือเดือน

มกราคม ๒๕๓๔  ตอ่มา เจา้ชายฮาราลด ์พระโอรสพระองคเ์ดียวในสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได ้

เสด็จขึ้นครองราชสมบติัเม่ือวนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ สืบตอ่มาถึงปัจจบุนั    

   อน่ึง  ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วัเสด็จพระราชด าเนินเยือน

นอรเ์วยใ์นเดือนมิถนุายน ๒๔๕๐ และไดท้รงลงพระปรมาภิไธยยอ่ จปร ไวบ้นกอ้นหินท่ี North 

Cape (Nordkapp)  จึงไดมี้การสรา้งพิพิธภณัฑไ์ทย ณ นอรด์แคปป์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรนอรเ์วยเ์พ่ือทรง

เปิดพิพิธภณัฑด์งักล่าว ระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๒๗ มิถนุายน ๒๕๓๒  ตอ่มา  ในปี ๒๕๓๘ สมเด็จพระ

เจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร ์เสด็จฯ เยือนนอรเ์วยเ์ป็น

การสว่นพระองค ์และทรงน าพระบรมรปูพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วั ในชดุฉลอง

พระองคท่ี์เสด็จฯ เยือน North Cape  ไปประดิษฐานไวท่ี้พิพิธภณัฑด์งักล่าวดว้ย   

 

 

เจา้ชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอรเ์วย ์
(His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีฮาราลดท่ี์ ๕ 
(His Majesty King Harald V) 

 

  เจา้ชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอรเ์วย ์เป็นพระราชโอรสพระองคเ์ดียวใน

สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลดท่ี์ ๕ และสมเด็จพระราชินีซอนยา ทรงไดร้บัการสถาปนาพระ

อิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งนอรเ์วย ์เมื่อวนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ 

 
พระราชประวตั ิ

 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖ กรุงออสโล ปัจจุบนัมีพระ 
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ชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรส เมือวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ กบันางสาว 

Mette-Marit Tjessem Hoiby ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจา้หญิงเมตเต- 

มาริต มกุฎราชกุมารี มีพระธิดาและพระโอรสรวม ๒ พระองค ์คือ เจา้หญิงอิงกริด อะเล็กซาน 

ดรา และเจา้ชายสแวรเ์ร แมกนัส พระชนัษา ๖ เดือน (ประสติูเมื่อวนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๘) 

  ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยันักเรียนนายทหารเรือท่ีเมือง Horten และ

สถาบนัวิชาการทหารเรือท่ีเมือง Bergen เมื่อปี ๒๕๓๕   ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชารฐัศาสตร ์จากมหาวิทยาลยั California, Berkeley สหรฐัอเมริกา เมื่อปี ๒๕๔๒ และ

ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศ จาก London School of Economic and 

Political Science (LSE) สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๔๖ 

 ทรงเป็นทตูสนัถวไมตรีของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในช่วง

เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  โดยไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรกมัพชูาเมื่อเดือนตุลาคม 

๒๕๔๗  
  

เจา้หญิงเมตเต-มาริต  มกุฎราชกมุารีแห่งนอรเ์วย ์
(Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit of Norway) 
 

 เจา้หญิงเมตเต-มาริต ทรงเป็นธิดาของนาย Marit Tjessem และ นาง Sven 

Olav Bjarte Hǿiby ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารีแห่งนอรเ์วย ์

ภายหลงัการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอรเ์วย ์  

 
พระราชประวตั ิ

    เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ ท่ีเมือง Kristiansand ตอน

ใตข้องราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรส

กบัเจา้ชายโฮกุน้เมื่อปี ๒๕๔๔  มีพระธิดาและพระโอรสรวม ๒ พระองค ์ก่อนการอภิเษกสมรส   

ทรงมีบุตรชายมาแลว้ ๑ คน  

   ทรงศึกษาสาขาวิชา Development Studies ณ School of Oriental and  

African Studies สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖  และทรงฝึกงานท่ี Norwegian 

Agency for Development Cooperation เมื่อปี ๒๕๔๗   ปัจจุบนั  ทรงศึกษาดา้นอกัษรศาสตร์

และสงัคมศาสตรท่ี์ University of Oslo ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์
 
 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

   เจา้ชายโฮกุน้และเจา้หญิงเมตเต-มาริตเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่าง

เป็นทางการในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้

ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวนัท่ี ๒๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 

๑๐๐ ปีแห่งความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทย- ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ในปี  

๒๕๔๘   
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  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

   ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ 

๖๐ ปีของเจา้ชายโฮกุน้และเจา้หญิงเมตเต-มาริต  เสด็จฯ พรอ้มดว้ยเจา้ชายสแวรเ์ร แมกนัส  

 

 
ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์(Kingdom of Norway) 

เมืองหลวง กรุงออสโล (Oslo)    ภาษาทางการ นอรว์เีจียน  

เน้ือที ่  ๓๒๔,๒๑๙ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๔.๕๒ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ท่ี ๕   

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีซอนยา 

รชัทายาท  เจา้ชายโฮกุน้  
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๒๒.   ราชอาณาจกัรเบลเยียม*** 
 

 

 จากพระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่ อง ความทรงจ  าในการ

ตามเสด็จตา่งประเทศทางราชการ   พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชด าเนินเยือนราชอาณาจกัรเบลเยยีมอยา่งเป็นทางการ

ระหวา่งวนัท่ี ๔-๗ ตลุาคม ๒๕๐๓ สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง (Baudouin) ทรงถวายการ

ตอ้นรบัอยา่งสมพระเกียรติเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิต  ทกุครัง้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสม 

เด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนยโุรป  ไม่วา่จะประทบัท่ีประเทศใด มักทรงตอ่

โทรศัพทม์าถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัเพ่ือทลูเชิญใหเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรเบลเยียม

เป็นการสว่นพระองค ์ซ่ึงตอ่มา ไดเ้สด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรเบลเยยีมเป็นการสว่นพระองคอี์ก 

๓ ครัง้ ในปี ๒๕๐๕  ปี ๒๕๐๗ และปี ๒๕๐๙  โดยการเสด็จฯ เยือน ๒ ครัง้หลงั เป็นการเสด็จฯ 

เยอืนหลงัจากสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ไดท้รงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา    
 สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงเสด็จสวรรคตดว้ยอาการพระหทยัวายเม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฏา 

คม ๒๕๓๖ ขณะมีพระชนมายไุด ้๖๓ พรรษา  ในการน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฏุ 

ราชกมุาร และสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัร

เบลเยียมแทนพระองค ์เพ่ือทรงรว่มพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เม่ือวนัท่ี ๗ สิงหาคม 

๒๕๓๖   ตอ่มา เจา้ชายอัลแบร ์พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ไดเ้สด็จขึ้นครองราชสมบัติ

เม่ือวนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ สืบตอ่มาถึงปัจจบุัน 

 อน่ึง  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ เยือนเบลเยียมเป็นการ

สว่นพระองคเ์พ่ือทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกังหนัน า้ชยัพฒันาแก่ประธานองคมนตรี

ภมิูภาคบรสัเซลส ์ระหวา่งวนัท่ี ๓-๕ เมษายน ๒๕๔๖  

 

 

เจา้ชายฟิลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม 

(His Royal Highness Crown Prince Philippe of Belgium) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยยีม 
(His Majesty the King of the Belgians) 

  
  เจา้ชายฟิลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชา 

ธิบดีอลัแบรท่ี์ ๒ กบัสมเด็จพระราชินีดอนนา เปาลา รูดิโฟ ดิ คาลาเบรีย ทรงไดร้บัการสถาปนา

เป็น ดยุกแห่งบราบนัต ์(มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยี่ยม) เมื่อปี ๒๕๓๖ 

 

พระราชประวตั ิ
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  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ ณ กรุงบรสัเซลส ์ราชอาณา 

จกัรเบลเยียม ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๔๖ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกบันางสาว

มาธิลด ์ดูเดอเกม ดาคอซ ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจา้หญิงมาธิลดแ์ห่ง

เบลเยียมเมื่อปี ๒๕๔๒ มพีระธิดา ๑ พระองคแ์ละพระโอรส ๒ พระองค ์ 

  ทรงส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอ้ยแห่งราชอาณาจกัรเบลเยยีม รวมเหล่า  

รุ่นท่ี ๑๑๘ เมื่อปี ๒๕๒๔  และระดบัปริญญาโท สาขารฐัศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ 

สหรฐัอเมริกา เมื่อปี ๒๕๒๘  รวมทั้งจากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรของราชอาณาจกัร

เบลเยียม เมื่อปี ๒๕๓๒ 

  ทรงเป็นประธานกิตติมศกัด์ิคณะกรรมการการคา้ต่างประเทศสืบแทนพระราช

บิดา และทรงเป็นหวัหน้าคณะน านักธุรกิจเบลเยียมเดินทางไปประเทศต่างๆ เพื่อหาตลาดส่ง 

ออกใหก้บัสินคา้เบลเยียม  โดยในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรฐัประชาชนจีนเมื่อเดือนพฤศจิกา 

ยน ๒๕๔๗ เป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศท่ีมีคณะนักธุรกิจเบลเยียมตามเสด็จฯ มากท่ีสุดคือ

กว่า ๕๐๐ คน 
 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

   เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยพรอ้มดว้ยเจา้หญิงมาธิลดแ์ห่งเบลเยียม คณะ 

นักธุรกิจและเจา้หน้าท่ีระดบัสงู ประมาณ ๑๐๐ คน ระหว่างวนัท่ี ๑๑-๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔ ใน

โอกาสน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าฯ 

 
 

เจา้หญิงมาธิลด ์มกุฏราชกุมารีแห่งเบลเยียม 
(Her Royal Highness Crown Princess Mathilde of Belgium) 

 
  เจา้หญิงมาธิลดแ์ห่งเบลเยียม ทรงเป็นธิดาของท่านเคานท ์แพทริกซ ์ดูเดอเกม 

ดาคอซ (Patrick d’ Udekem d’ Acoz) และเคาน์เทส แอนน์ โคโมรอฟสกี้  (Anne Komor 

owski) ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากตระกูลขุนนางเกา่โปแลนด ์ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น 

ดชัเชสแห่งบราบนัต ์(มกุฏราชกุมารีแห่งเบลเยียม) เมื่อปี ๒๕๔๒ 

 
พระราชประวตั ิ

    เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๑๖ ท่ีเมือง Uccle ราชอา 

ณาจกัรเบลเยียม ปัจจุบนัมีพระชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)  ทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้ชาย

ฟิลิป เมื่อปี ๒๕๔๒   

    ทรงส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรการฝึกเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการรบัฟัง ณ สถาบนั  

Institut libre Marie Haps (เกียรตินิยม) กรุงบรสัเซลล ์เมื่อปี ๒๕๓๗  และทรงเป็นผูช้่วยฝึก

เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการฟัง  ทรงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยม) 

จากมหาวิทยาลยัคาทอลิก เมืองลูแวง (Universite Catholique de Louvain) เมื่อปี ๒๕๔๕ 
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  สนพระราชหฤทยัปัญหาดา้นการศึกษา และโดยเฉพาะปัญหาผูย้ากไรเ้ป็นพิเศษ 

โดยไดท้รงจดัตั้งมูลนิธิเจา้หญิงมาธิลดข์ึ้ นเพื่อการดงักล่าว 

  รบัสัง่ภาษาดตัชแ์ละฝรัง่เศสเป็นอย่างดี และรบัสัง่ภาษาองักฤษและอิตาลี

พอสมควร   ทรงไดร้บัความชื่นชมจากประชาชนและส่ือมวลชนจากพระราชจริยาวตัรท่ีเรียบงา่ย

และทรงเป็นกนัเองใกลช้ิดกบัราษฎร 

  

การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย  

  ตามเสด็จเจา้ชายฟิลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม เยือนราชอาณาจกัรไทย 

ระหว่างวนัท่ี ๑๑-๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

 
 

ราชอาณาจกัรเบลเยียม (Kingdom of Belgium) 

เมืองหลวง กรุงบรสัเซลส ์(Brussels)   ภาษาทางการ ดัตช ์ฝรัง่เศส เยอรมนั 

เน้ือที ่  ๓๐,๕๒๘ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑๐.๔๔๕ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีอลัแบรท่ี์ ๒  

พระมเหสี  พระราชินีดอนนา เปาลา รูดิโฟ ดิ คาลาเบรีย 

รชัทายาท  เจา้ชายฟิลิป ดยุกแห่งบราบนัต ์
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๒๓.   สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส*์** 

 
เชคโมฮมัเมด  บิน  ไซอิด  อลันะหย์นั 

มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี  สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
(His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al – Nahyan 
                       of the United Arab  Emirates ) 

 

ผูแ้ทนพระองคเ์ชคคอลิฟะห ์ บิน  ไซอิด  อลันะหย์นั   
ประธานาธิบดีแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

(His  Highness  Sheikh  Khalifa  bin  Zayed  Al-Nahyan,  
President  of  the  United  Arab  Emirates) 

 
 เชคโมฮมัเมด  บิน  ไซอิด  อลันะหย์นั  มกุฎราชกุมารแห่งอาบดูาบี  ทรงเป็น

รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสุดสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ และประธานองคมนตรีในประธานาธิบดีแห่ง

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสด์ว้ย 
 

พระราชประวตั ิ
   ประสติูเมื่อปี ๒๕๐๔ ณ กรุงอาบดูาบี ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๔๕ ปี  ทรงเสก

สมรสแลว้ มีพระโอรสและพระธิดารวม ๙ พระองค ์  ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยั

การทหาร Sandhurst สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๒๒ 
  ทรงเป็นบุคคลส าคญัล าดบัท่ี ๒ รองจากเชคคอลิฟะห ์ บิน  ไซอิด  อลันะหย์นั 

พระประมุขและประธานาธิบดีแห่งสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์และทรงไดร้บัการคาดหมายว่าจะสืบ

ทอดต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรบัเอมิเรตสค์นต่อไป 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

  เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองค ์เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อทอด 
พระเนตร การแข่งขนัฟุตบอลเอเชียนคพัระหว่างทีมสโมสรของไทยและทีมสโมสรของสหรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์  
 
  การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก   
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สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(United Arab Emirates)  

เมืองหลวง กรุงอาบดูาบี (Abu Dhabi)   ภาษาทางการ อาระบิก  

เน้ือที ่  ๘๒,๘๘๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒.๖ ลา้นคน 

ประมุข  เชคคอลิฟะห ์ บิน  ไซอิด  อลันะหย์นั   

รชัทายาท  --- 
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๒๔.   สหราชอาณาจกัร**** 
 

 

  จากพระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่ อง ความทรง

จ  าในการตามเสด็จตา่งประเทศทางราชการ   พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัและสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชด าเนินเยือนสหราชอาณาจกัรอยา่งเป็นทางการ  ระ 

หวา่งวนัท่ี ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี ๒ กับเจา้ชาย

ฟิลิป ดยกุแห่งเอดินเบอระ ทรงจดัใหป้ระทบัดว้ยกัน ณ พระราชวงับคักิงฮัม และโปรดใหจ้ดัของ

ไทยๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อย ูห่วัสง่ไปพระราชทานควนีวกิตอเรีย ใชต้กแตง่ท่ี

ประทบัเพ่ือใหท้ัง้สองพระองคร์ูสึ้ก “เหมือนบา้น”   

 
 

ดยุกแห่งยอรก์แห่งสหราชอาณาจกัร 
(His Royal Highness The Duke of York of the United  Kingdom) 

 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี ๒ แห่งสหราชอาณาจกัร 
(Her  Majesty  Queen  Elizabeth  II  of  the  United  Kingdom) 

 
  ดยุกแห่งยอรก์  มีพระนามเต็มว่า  “ แอนดรูว ์ อลัเบิรต์  คริสเตียน  เอ็ดเวิรด์ ”  
เป็นพระราชโอรสพระองคท่ี์  ๒  ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี  ๒  กบัเจา้ชายฟิลิป  ดยุก

แห่งเอดินเบอระ  ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น  Duke  of  York,  Earl  of  

Inverness  and  Baron  Killyleagh  เมื่อวนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๒๙  ในโอกาสท่ีทรงเสก
สมรสกบันางสาวซาราห ์ เฟอรก์ูสนั 
 
พระประวตั ิ

  ประสติูเมื่อวนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๐๓ ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบนัมีพระชนัษา  
๔๖ ปี (ปี ๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสเมื่อวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ กบันางสาวซาราห ์เฟอรก์ูสนั  
ซ่ึงต่อมาไดร้บัการสถาปนาเป็นดชัเชสแห่งยอรก์  (Her Royal Highness Duchess of York)  
มีพระธิดา ๒ พระองค ์เมื่อปี ๒๕๓๕ ดยุกและดชัเชสแห่งยอรก์ทรงแยกกนัอยู่ ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๓๙  ทรงหย่า  แต่ยงัทรงไดร้บัสิทธิในการเล้ียงดูพระธิดาร่วมกนั 

  ทรงส าเร็จการศึกษาวิชาการทหารจาก Britannia Royal Naval College ท่ี 
เมือง Dartmouth สหราชอาณาจกัร เมื่อปี ๒๕๒๒  ทรงเป็นองคอ์ุปถมัภอ์งคก์รต่างๆ โดยเฉพาะ

องคก์รดา้นการบินและราชนาวซ่ึีงเป็นส่ิงท่ีสนพระทยั รวมทั้งองคก์รดา้นประสาทการรบัรูซ่ึ้งเป็น
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ส่ิงท่ีทรงห่วงใย  หลงัจากทรงลาออกจากกองทพัเรือในปี ๒๕๔๔  ทรงเป็นผูแ้ทนพิเศษดา้น

การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศของสหราชอาณาจกัร และเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ เพื่อ 

ส่งเสริมการขยายตลาดของสหราชอาณาจกัร 
 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

   เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทย ๓ ครั้ง  ครั้งแรก ระหว่างวนัท่ี ๑ - ๒ ธนัวาคม   
๒๕๔๒  เพื่อทรงร่วมงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  นอกจากน้ี  ได้

เขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๒๘ 
ธนัวาคม ๒๕๔๓ - ๕ มกราคม ๒๕๔๔  เสด็จฯ เยือนจงัหวดัภเูก็ตเป็นการส่วนพระองค ์   ครั้งท่ี 
๓  ระหว่างวนัท่ี ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองคเ์พื่อแสดงความเสีย
พระทยักรณีเหตุธรณีพิบติัภยัทางภาคใตข้องไทยและทรงขอบใจหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วย 
เหลือผูป้ระสบภยั  โดยในโอกาสดงักล่าว  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้า ฯ  เมื่อวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙  ณ พระต าหนักเป่ียมสุข  พระราชวงั

ไกลกงัวล 
 
 
สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 

เมืองหลวง กรุงลอนดอน (London)   ภาษาทางการ องักฤษ  

เน้ือที ่  ๒๔๔,๘๒๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๖๐.๖ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี  ๒   

พระสวามี  เจา้ชายฟิลิป  ดยุกแห่งเอดินเบอระ 

รชัทายาท  เจา้ฟ้าชายชารล์ส ์ 
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๒๕.   รฐัสุลตา่นโอมาน**** 
 

เจา้ชายซยัยิด  ชีฮาบ  บิน  ตาริก  ตยัมูร  อลั-ซาอิด 
(His Highness Sayyid Shihab bin Tariq Taimour Al-Said) 

ผูแ้ทนพระองคส์มเด็จพระราชาธิบดีกอบสู  บิน  ซาอิสแห่งโอมาน 
(His Majesty Sultan Qaboos Bin Said) 

 
  เจา้ชายซยัยิด ชีฮาบ บิน ตาริก ตยัมูร อลั-ซาอิด ทรงเป็นท่ีปรึกษาประจ า

พระองคแ์ละเป็นพระญาติสนิทในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโอมาน 

 
พระประวตั ิ

    ประสติูเมื่อปี ๒๔๙๙ ปัจจุบนัมีพระชนัษา ๕๐ ปี (ปี ๒๕๔๙) ทรงส าเร็จการศึก 

ษาจากสหราชอาณาจกัร  ทรงเป็นท่ีปรึกษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรฐัสุลต่านโอมาน และ

ทรงเป็นประธานคณะมนตรีดา้นการวิจยัวิทยาศาสตรข์องโอมานตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 

 
การเสด็จฯ เยอืนราชอาณาจกัรไทย 

   เสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเป็นการส่วนพระองคห์ลายครั้ง โดยส่วนมาก 

ประทบัท่ีกรุงเทพมหานคร  และเมื่อปี ๒๕๔๘ ไดเ้สด็จฯ โดยเคร่ืองบินส่วนพระองคม์ารบัพระ

ญาติซ่ึงทรงเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในราชอาณาจกัรไทย    

 
   การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี    

  การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ 

ปี เป็นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก   

 

 
รฐัสุลต่านโอมาน (The Sultanate of Oman) 

เมืองหลวง กรุงมสักตั  (Muscut)    ภาษาทางการ อาระบิก องักฤษ  

เน้ือที ่  ๒๑๒,๔๖๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๓.๒ ลา้นคน 

ประมุข  สุลต่านกอบสู บิน ซาอิด อลัซาอิด   

รชัทายาท  ยงัไม่มกีารแต่งตั้ง 

 

 

 

****************** 
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หมายเหต ุ พระประมขุท่ีไม่อาจเสดจ็ฯ มารว่มงานฉลองสิรริาชสมบัติครบ ๖๐ ปี ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ – ๑๓ 
มิถนุายน ๒๕๔๙  ไดแ้ก่    
 
พระประมขุจากรฐัเอกราชซามวั (สืบเน่ืองจากพระพลานามยัและพระชนมมายสุงูวยั) 

 
รฐัเอกราชซามัว  (Independent State of Samoa) 

เมืองหลวง กรุงอาปีอา  (Apia)    ภาษาทางการ ซามวน  องักฤษ  

เน้ือที ่  ๒,๙๔๔ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๑.๗๗ แสนคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีมาลิเอโทอา ทานูมาฟิลีท่ี ๒ 

รชัทายาท  ---- 

 

 

 
สมเดจ็พระราชาธิบดแีห่งเนปาล (สืบเน่ืองจากสถานการณท์างการเมืองภายในของเนปาล) 

 
เนปาล (Kingdom of Nepal) 

เมืองหลวง กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu)   ภาษาทางการ เนปาลี 

เน้ือที ่  ๑๔๐,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒๗.๖๗ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทระ วรีะ วกิรม ศาหเทวะ   

พระมเหสี  สมเด็จพระราชินีโกมาลราชย ์ลักษมี เทว ีศาห์ 

รชัทายาท  เจา้ชายภาราส บิกรมั ชาห ์

   

 

 
และสมเดจ็พระราชาธิบดแีห่งราชอาณาจกัรซาอดุอิาระเบีย 

 
ซาอุดิอาระเบีย  (Kingdom of Saudi Arabia) 

เมืองหลวง กรุงริยาดห ์(Riyadh)    ภาษาทางการ อาระบิก   

เน้ือที ่  ๑,๙๖๐,๕๘๒ ตารางกิโลเมตร   ประชากร  ๒๗.๐๑๙ ลา้นคน 

ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีอบัดุลลาห ์บิน อบัดุล อาซซิ อลัซาอุด   

รชัทายาท  สุลต่านบิน อบัดุล อาซิซ อลั ซาอุด 

  
แหล่งขอ้มูล 

- เวบ็ไซต์งานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี และขอ้มูลประเทศต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ  และเวบ็ไซต์

ของ CIA The World Factbook 
- หนังสือ ๒๙ ราชนัย ์(๒๕๔๙) 
- ความทรงจ าในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิพนธ ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 (๒๕๔๗) 
 



สหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวาย รางวัลความสาํเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนษุย 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

 
 
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายโคฟ อันนนั เลขาธิการสหประชาชาติ พรอมคณะ เขาเฝาฯ 

ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย รางวัลความ 

สําเร็จสูงสุดดานการพฒันามนุษย (Human Development Lifetime Achievement Award) ของ

โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)  แด

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

  รางวัลความสาํเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประ 

ชาชาติเปนรางวัลเกียรติยศที่ริเร่ิมข้ึนใหมโดยองคการสหประชาชาติ  โดยพระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัวทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้เปนพระองคแรก เพื่อรวมเฉลิมพระเกยีรติในโอกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  และเพื่อสดุดีพระเกยีรติคุณที่ได

ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกจิดวยความวิริยะอุตสาหะและริเร่ิมโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 

ดํารินานัปการเพื่อการพัฒนา ยกระดับความเปนอยู รวมทั้งนาํประโยชนและความเจริญอยาง

ยั่งยนืมาสูประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนับต้ังแตเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติ  

  ลักษณะรางวลัเปนพานรูปกลม ทําดวยเงินบริสุทธิ์ ดานในขัดมนัผวิเรียบ ผิวดาน

นอกมีลักษณะเปนคลืน่คลายสายน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.85 นิว้ สูง 8.66 นิ้ว ฐานทาํดวยไม

สัก มีแผนปายคําจารึกติดทีฐ่านไมวา 

To His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej 

In Recognition of Lifetime Achievement in 

Human Development 

May 2006 
 
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)  
  สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติเปนองคกรพัฒนาในเครือของ 

องคการสหประชาชาติ  มีภารกิจสําคัญคือการสนับสนุนประเทศตางๆ ในการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาแหงสหสัวรรษภายในป 2558   เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยกระดับและเชื่อมโยงประเทศ

ตางๆ สูเครือขายการเสริมสรางและแลกเปลี่ยนเรียนรู  การถายทอดประสบการณ และสนับสนนุ



ทรัพยากรในการพัฒนาซึง่กนัและกนั  เพื่อสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา   UNDP มีสํานักงาน

ต้ังอยูใน 166 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย   
 

 
   
ประวัติยอ นายโคฟ อันนนั  เลขาธิการสหประชาชาติ 
  นายโคฟ อันนนั เปนชาวกานา เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2481  จบการศึกษา

ระดับปริญญาโทดานการบริหารจาก Massachusetts Institute of Technology  เร่ิมเขาทาํงานที่

องคการสหประชาชาติเมื่อป 2505 ในตําแหนงเจาหนาทีด่านงบประมาณขององคการอนามัยโลก 

(WHO)  เคยดํารงตําแหนงสาํคัญ อาทิ ผูชวยเลขาธิการสหประชาชาตดิานการบริหารทรัพยากร

บุคคล   ดานการวางแผนโครงการ งบประมาณ การเงนิและการควบคมุ  และดานปฏิบัติการรักษา

สันติภาพ  

  นายอนันันเขารับตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติคนที ่7  เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 

2540  มีวาระ 4 ป  เมื่อใกลครบวาระในชวงกลางป 2544  ไดรับการเสนอชื่อจากคณะมนตรีความ

มั่นคงใหดํารงตําแหนงสืบตอเปนสมัยที่ 2  โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวนัที ่31 ธนัวา 

คม 2549  ตลอดวาระการดํารงตําแหนง นายอนันนัใหความสาํคัญกบัการปฏิรูปองคการสหประ 

ชาชาติ  การสรางความเชื่อมั่นของประชาคมโลกตอสหประชาชาต ิประเด็นดานสิทธิมนุษยชน 

การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันของมนุษยตามกฏบัตรสห 

ประชาชาต ิ รวมทัง้ภารกิจของสหประชาชาติในทวีปแอฟริกา 

  นายอนันันพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส สมรสกับนางแนน อันนัน  นกักฎหมาย

ชาวสวีเดนซึง่สนใจเรื่อง HIV/AIDS และการศึกษาของสตรี  ทัง้คูมีบุตรดวยกัน 3 คน 

  นายอนันันเดนิทางเยือนไทยในฐานะแขกของรฐับาล 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อเดือน

กุมภาพนัธ 2543 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพฒันา (UNCTAD X) คร้ังที่ 

2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ในการประชมุนานาชาติวาดวยโรคเอดส คร้ังที่ 15 และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยโรคเอดส คร้ังที่2  

--------------------------------------------- 
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รางวัลและเหรียญเฉลิมพระเกียรตคุิณที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย 

จากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ 

 

๑. เหรียญรัฐสภายุโรป (Special Medal of the European Parliament)  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายจอร์จ สเปนาล 
ประธานรัฐสภายโุรปและคณะ เม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

 

๒. รางวัลสันตภิาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ  (The International Association of University 

Presidents Peace Award)  ในฐานะท่ีทรงอทุิศพระองค์เพ่ือการศกึษาระดบัสงู ตลอดจนสง่เสริมสนัตภิาพใน
ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ทลูเกล้าฯ ถวายโดย ดร. ยงั ซีค โซ ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือสนัตภิาพ
ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (IAUP) เม่ือวนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๕๒๙   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงโซล เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับรางวลัท่ีมหาวทิยาลยัเกียงฮี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

 

๓. เหรียญทองเฉลิมพระเกียรตคุิณแห่งสมเดจ็พระมหากษัตราธิราช  (Asian Institute of Technology’s Gold 

Medal of Outstanding Leadership in Rural Development)   ผู้ทรงพระปรีชาเลศิล า้ในการน าชนบทให้พฒันา 

  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

 

๔. เหรียญทองจ าลองโดโนแวน (Donovan Medal)  เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแห่งมิตรภาพของอดีตสมาชิกองค์การโอ 
เอส เอส และมลูนิธิอนสุรณ์วิลเลียม เจ โดโนแวน   ทลูเกล้าฯ ถวายโดยอดีตสมาชิกองค์การโอ เอส เอส เม่ือ
วนัท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๓๐ 

 

๕. เหรียญทองเฉลิมฉลองการประชุมทางวชิาการร่วมกันระหว่างราชวทิยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและราชศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยประธานราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แห่ง
ประเทศองักฤษและคณะ เม่ือวนัท่ี ๓ ตลุาคม ๒๕๓๒ 

 

๖. เหรียญสดุดีขององค์การโรตารีสากล  (Rotary International Award of Honour)  ในการท่ีได้ทรงบ าเพญ็พระราช
กรณียกิจตา่งๆ เป็นผลให้ประเทศเจริญพฒันา และก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งประเทศ ทลูเกล้าฯ ถวาย
โดยนายราเชนทร์ เค ซาบ ูประธานโรตารีสากลและคณะ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สงิหาคม ๒๕๓๔ 

 

๗. เหรียญฟีแล  (Philae Medal)  เพ่ือเฉลมิพระเกียรตใินฐานะท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการพฒันา
ท้องถิ่นและการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน  ทลูเกล้าฯ ถวายจ านวน ๓ เหรียญ คือเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยนายเฟดเดอริโก มอร์ยอร์ ผู้อ านวยการใหญ่องค์การวทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO)  และคณะ เม่ือวนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๓๔ 

 

๘. เหรียญทองเฉลิมพระเกียรต ิ ท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจดีเดน่เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศเก่ียวกบั
การอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  (UNEP Gold Medal of Distinction) ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายไมสตาฟา คา
มาลไทลบา ผู้อ านวยการใหญ่โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(UNEP)  เม่ือวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  

 

๙. เหรียญทองสาธารณสุขเพ่ือมวลชน  (Health-for-All Gold Medal)  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายฮิโรชิ นากาจิมา 
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามยัโลก (WHO)  เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
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๑๐. เหรียญรางวัลเฉลิมพระเกียรต ิ ในด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natural ProFutura 

Medal) ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการของ The International Society of Chemical Ecology (ISCE) เม่ือวนัท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๓๖ 

 

๑๑. รางวัล The International Erosion Control Association’s International Merit Award ในฐานะทรงเป็นแบบอย่าง
ส าหรับประเทศอ่ืนๆ ได้ปฏิบตัติามในเร่ืองของการอนรัุกษ์ดนิ โดยใช้หญ้าแฝกและในการปรับปรุงคณุภาพ
สิง่แวดล้อม  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการของ The International Erosion Control Association (IECA) 

สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๖ 

 

๑๒. รางวัลรากหญ้าแฝกชุบส าริด เพ่ือสดดุีพระเกียรตคิณุในฐานะท่ีทรงเป็นนกัอนรัุกษ์ดนิและน า้ (Award of  
Recognition) ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายริชาร์ด จี. กริมชอว์  หวัหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวชิาการภูมภิาคเอเชียของ
ธนาคารโลก เม่ือวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๓๖ 

 

๑๓. เหรียญทองสดุดีพระเกียรตคุิณ  ในฐานะท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายจิออร์จิโอ จิอาโคเมลลี ผู้อ านวยการบริหารของโครงการควบคมุยาเสพตดิ
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations International Drug Control Programme –UNDCP) เม่ือวนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม 
๒๕๓๗  

 

๑๔. เหรียญสดุดีพระเกียรตคุิณ  ในฐานะท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจอทุิศพระองค์เพ่ือประโยชน์สขุของปวง
ชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเพาะปลกู  บ ารุงรักษาน า้  และบ ารุงรักษาป่า (Agricola Medal) 

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) เม่ือวนัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๕๓๘  
 

๑๕. เหรียญทองเฉลิมพระเกียรต ิในฐานะท่ีทรงห่วงใยและอทุิศพระองค์ในการพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรและพสกนิกรโดยสว่นรวม  (International Rice Award Medal)  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสถาบนัวจิยัข้าว
ระหวา่งประเทศ (IRRI) เม่ือวนัท่ี ๕ มถินุายน ๒๕๓๙  

 

๑๖. โล่เกียรตคุิณในการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ในระดับประเทศ  (Presidential Citation for 

Humanitarian Service)  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยโรตารีสากล  เม่ือวนัท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๓๙  
 

๑๗. รางวัล Partnering for World Health Award  ในฐานะท่ีทรงพระวริิยะอตุสาหะสนบัสนนุให้มีการป้องกนัและรักษา
โรคทรวงอกในประเทศไทย  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยวทิยาลยัแพทย์โรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๙  

 

๑๘. โล่สัญญลักษณ์องค์การอุตุนิยมวทิยาโลก  เพ่ือเฉลมิพระเกียรติสดดุีพระปรีชาสามารถด้านอตุนุิยมวทิยา  

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การอตุนุิยมวทิยาโลก  เม่ือวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๐ 
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๑๙. เหรียญทองสดุดีพระเกียรตคุิณ  ในฐานะท่ีทรงเป็นผู้น าและชีแ้นะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในประเทศไทย (ICCIDD Gold Medal) ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การสภาการควบคมุโรคการขาดสาร
ไอโอดีนนานาชาต ิ (ICCIDD) เม่ือวนัท่ี ๒๕ มถินุายน ๒๕๔๐  

 

๒๐. แผ่นโลหะเกียรตยิศด้านวรรณกรรม (S.E.A. Write Award)  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการรางวลั
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน  เม่ือวนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

 

๒๑. รางวัล Gold Medal Award  ในฐานะท่ีทรงอทุิศพระองค์เพ่ือการรณรงค์เก่ียวกบัปัญหาสขุภาพปอดระดบัโลก  
ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสหพนัธ์องค์กรตอ่ต้านวณัโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD) เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑  

 

๒๒. รางวัล Lions Humanitarian Award  ในฐานะท่ีทรงอทุิศพระองค์ในการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะด้านสาธารณสขุและการศกึษา ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสโมสรไลออนส์สากล เม่ือวนัท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๔๒  

 

๒๓. เหรียญเทเลฟูด (TeleFood Medal)  เพ่ือประกาศเกียรติคณุในฐานะท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจทางการ
พฒันาการเกษตรของประเทศไทยเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างความมัน่คงด้านอาหาร 

  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) เม่ือวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 

 

๒๔. เหรียญทองแซนฟอร์ด  (Sanford Medal) เพ่ือสดดุีพระเกียรตคิณุด้านการดนตรี  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะการ
ดนตรีแห่งมหาวทิยาลยัเยล  เม่ือวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓  

 

๒๕. รางวัล Lalaounis Cup เพ่ือสดดุีพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาและพระมหากรุณาธิคณุท่ีมีตอ่วงการกีฬาของ
ไทยและระหวา่งประเทศ  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการโอลมิปิคสากล (IOC)  เม่ือวนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๔๓ 

 
๒๖. โล่เฉลิมพระเกียรติ WHO Plague ในฐานะท่ีทรงสนบัสนนุงานด้านสาธารณสขุทกุด้านในประเทศไทย รวมทัง้

การงดสบูบหุร่ีซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกทัง้มวล  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การอนามยัโลก (WHO)  เม่ือวนัท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

 

๒๗. เหรียญรางวัล Mérit de Plavention   ในฐานะท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจสร้างสรรค์สรรพสิง่นานปัการอนั
เป็นคณุประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายโยเซ ลอริโย ประธานสมาคม The Belgians 

Chamber of Inventors สถาบนัสง่เสริมและคุ้มครองนกัประดษิฐ์แห่งราชอาณาจกัรเบลเยียม เม่ือวนัท่ี ๕ 
มถินุายน ๒๕๔๓  

 
๒๘. เหรียญเบร์ิกลีย์ (The Berkeley Medal)  เพ่ือสดดุีพระเกียรตคิณุท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจตา่งๆ อนัเป็น

คณุอเนกอนนัต์ตอ่สงัคม ทลูเกล้าฯ ถวายโดยมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย วทิยาเขตเบร์ิกลีย์  รัฐแคลฟิอร์เนีย 
เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  
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๒๙. รางวัลส่ิงประดษิฐ์ดีเด่น ในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้น าเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผวิน า้หมนุ
ช้าแบบทุ่นลอยหรือกงัหนัน า้ชยัพฒันาไปจดันิทรรศการในงาน Brussels Eureka ๒๐๐๐  จ านวน ๕ รางวลั ได้แก่ 
๑. เหรียญรางวลัสิง่ประดษิฐ์ดีเดน่ระดบัโลก Prix OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété  Intellectuelle)  

๒. เหรียญรางวลัสรรเสริญพระอจัฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสทิธิภาพ Gold Medal with 

  Mention 

๓. ถ้วยรางวลัผลงานประดษิฐ์ดีเดน่สงูสดุ Grand Prix International 

๔. ถ้วยรางวลัผลงานสิง่ประดษิฐ์ดีเด่น Minister J. Chabert  

๕. ถ้วยรางวลัสรรเสริญพระอจัฉริยภาพด้านการประดษิฐ์ Yugoslavia Cup  

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการนานาชาติและคณะกรรมการประจ าชาต ิงานนิทรรศการ Brussels Eureka 

๒๐๐๐  เม่ือวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๔  
 

๓๐. เหรียญทองค า Golden Shining Symbol of World Leadership  เพ่ือตระหนกัถึงพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรง
สนบัสนนุการกีฬาของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสภามวยโลก เม่ือวนัท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  

 

๓๑. รางวัล UN-HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) เพ่ือสดดุีพระเกียรตคิณุท่ีทรงบ าเพญ็พระราช
กรณียกิจด้วยความวริิยะอตุสาหะ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนชาวไทยทัง้ในเมืองและชนบท รวมทัง้
ยงัทรงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการตัง้ถิ่นฐานอย่างยัง่ยืน ทลูเกล้าฯ ถวายโดยโครงการตัง้ถิ่นฐานมนุษย์
แห่งสหประชาชาต ิ(UN-HABITAT) เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗  

 

๓๒. รวงข้าวทองค า (Golden Ear of Paddy)  เพ่ือตระหนกัและซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงอทุิศพระองค์เพ่ือ
พฒันาชนบทและการเกษตร  ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสมาคมสนิเช่ือการเกษตรและชนบทภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก 
(APRACA) เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 

๓๓. รางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์  (Human Development Lifetime Achievement Award)  เพ่ือ
เฉลมิพระเกียรติและแสดงความตระหนกัถึงพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงอทุิศพระวรกายและพระวิริยะอตุสาหะ 
ในการบ าเพญ็พระราชกรณียกิจและริเร่ิมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารินานปัการ เพ่ือการพฒันาและ
ยกระดบัความเป็นอยู่ รวมทัง้น าประโยชน์และความเจริญอย่างยัง่ยืนมาสูป่ระชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา
นบัจากทรงครองสริิราชสมบตัจินถึงปัจจบุนั ทลูเกล้าฯ ถวายโดยนายโคฟี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติและ
คณะ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

๓๔. อิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลก (World Scout Foundation) ในฐานะพระประมขุแห่งลกูเสือไทย ทรงเป็นแรง
บนัดาลใจให้แก่เหลา่ลกูเสือในการสนบัสนนุการพฒันาระดบัประเทศ และด้วยพระปรีชาสามารถในกิจการ
ระหวา่งประเทศ ทรงสนบัสนนุคณะลกูเสือไทยให้มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมโดยผา่นการให้การศกึษาแก่
เหลา่ลกูเสือ ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาต ิและระดบัระหวา่งประเทศ นอกจากนี ้ พระราชกรณียกิจในการ
สนบัสนนุกิจการลกูเสือไทยได้เป็นแรงบนัดาลใจให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องให้การสนบัสนนุกิจกรรมลกูเสือในประเทศ
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ไทยและในเวทีกิจการลกูเสือโลก ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสมเดจ็พระราชาธิบดีคาร์ล ท่ี ๑๖ กสุตาฟแห่งสวีเดน 
ประธานกิตติมศกัดิข์องมลูนิธิลกูเสือโลก (World Scout Foundation)  เม่ือวนัท่ี ๒๐ มถินุายน ๒๕๔๙ 

 
 

********************* 
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ค ำแปลสุนทรพจน์ของ 
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

ในกำรอภปิรำยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เร่ือง 
“พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับกำรพัฒนำมนุษย์” 

วันที่ 26 พฤษภำคม 2549  ณ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
------------------------------------------------------ 

 
นายโคฟี อนันนั เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
ดร. สรุเกียรต์ิ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
ดร. กนัตธีร์ ศภุมงคล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงตา่งประเทศ 
ทา่นผู้ มีเกียรติ  ทา่นสภุาพสตรีและสภุาพบุรุษทุกทา่น 
 
  ข้าพเจ้ารู้สกึเป็นเกียรติอยา่งยิ่งท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการอภิปรายโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
เร่ือง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วักบัการพฒันามนษุย์” และได้ร่วมกลา่วในฐานะข้าราชบริพารท่ีได้รับ
สทิธิอนัทรงเกียรติในการเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอยา่งใกล้ชิด 
การอภิปรายครัง้นีไ้ด้จดัขึน้ในช่วงเวลาแหง่ความปลืม้ปิติยินดีและการเฉลมิฉลองของปวงพสกนิกรทัว่
ผืนแผ่นดินไทย วนัท่ี ๙ มิถนุายน ศกนี ้ทัว่ราชอาณาจกัรไทยจะร่วมเฉลมิฉลองอยา่งพร้อมเพรียงกนั
เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงครองสริิราชสมบติัครบ ๖๐ ปี และนบัได้วา่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัผู้ทรงเป็นท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครอง 
สริิราชสมบติัท่ียาวนานท่ีสดุในโลก 
  ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายโคฟี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติ 
ผู้มาเยือนประเทศไทยและจะเป็นผู้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย ”รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันา
มนษุย์” แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเน่ืองในโอกาสมหามงคลนี  ้อนัจะน าความปลาบปลืม้ปิติยินดี
และภาคภมิูใจมาสูพ่วกเราเหลา่พสกนิกรชาวไทย 
  องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (ยเูอ็นดี
พี) สมควรได้รับการยกยอ่งในฐานะเป็นผู้ช่วยบกุเบิกแนวคิดด้านการพฒันามนษุย์ในระดบัโลก ท าให้
แนวคิดเก่ียวกบัการให้ความส าคญัตอ่ประชาชนในการก าหนดนโยบายการพฒันาได้เผยแพร่สะพดัไปใน
ประชาคมระหวา่งประเทศ ค าปฏิญาณท่ีหาญมุง่ไปสูก่ารพฒันามนษุย์ได้รับการเชิดชูขึน้ทา่มกลาง
ประชาคมโลกอีกครัง้หนึง่ในปฏิญญาแหง่สหสัวรรษเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และในการจดัท ารายงานผลการ
ประชุมสดุยอดระดบัโลกในปีท่ีผา่นมา ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนแล้วแตเ่ป็นจารึกท่ีสะท้อนความพยายามของ
ทา่นเลขาธิการโคฟี อนันนั  
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และในสว่นของประเทศไทยมีอะไรบ้าง 
 
ทา่นผู้ มีเกียรติทกุทา่น 
 
  หวัข้อการอภิปรายโดยผู้ทรงคณุวฒุิ เร่ือง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วักบัการพฒันา
มนษุย์” นัน้เป็นหวัข้อท่ีมีความเหมาะสมยิ่งนกั ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่ หวัข้อการอภิปรายได้สะท้อนให้เห็น
ถึงหนึง่ในพระวิริยะและความมุ่งมัน่ในพระองค์ และความส าเร็จของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา ๖๐ ปี
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ประชาชนชาวไทยได้รับความผาสกุจากพระ
วิริยะอุตสาหะท่ีมิทรงรู้จกัเหน็ดเหน่ือยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในการช่วยบรรเทาสถานการณ์
ท่ีวิกฤติและยกระดบัสภาพความเป็นอยูข่องไพร่ฟ้าข้าแผน่ดินของพระองค์ ส าหรับข้าพเจ้าแล้ว เร่ืองราว
แหง่พระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเป็นเร่ืองราว 
การสง่เสริมการพฒันามนษุย์ท่ีควรแก่การเลา่ขานสูก่นัฟัง 
  เม่ือหกสบิปีท่ีแล้วในปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
เสด็จเถลงิถวลัยราชสมบติั ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในการครองราชย์วา่ “ เราจะครอง
แผน่ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สขุแหง่มหาชนชาวสยาม” ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้ทรงยดึพสก
นิกรชาวไทยไว้กลางพระราชหฤทยัตลอดรัชสมยัแหง่การครองราชย์ท่ีผา่นมา 
  นบัระยะเวลาหกสบิปีลว่งเลยมาแล้ว ค ามัน่สญัญาดงักลา่วได้ถ่ายทอดผา่นพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระองค์ได้เสด็จไปทัว่ทกุภาคของประเทศไทยเพื่อทรงศกึษา
ปัญหาท่ีเหลา่ประชาราษฎร์ต้องประสบด้วยพระองค์เอง และทรงช่วยเหลอือยา่งทนัทว่งที ข้าพเจ้ายงัจ า
ได้ถึงการเสด็จบุกเบิกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
การเสด็จเยือนพืน้ท่ีชนบทยากจน หา่งไกลและทุรกนัดารในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเม่ือปี ๒๔๙๘ 
ตลอดระยะเวลายี่สบิสองวนัท่ียากล าบาก ทัง้สองพระองค์ได้เสด็จเยือนหมู่บ้านตา่งๆ และทรงพูดคยุกบั
ชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและข้อหว่งใยตา่ง ๆ และตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา การเยี่ยมชาวบ้านใน
ลกัษณะดงักลา่วก็ได้กลายเป็นราชธรรมเนียมปฏิบติัพระราชกรณียกิจโดยปกติของพระองค์ 
  จากนัน้มา  ทรงมีพระราชด าริตา่ง ๆ ตามมาอยา่งนบัไม่ถ้วนในการน าการพฒันาไปสู่
พืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญ มลูนิธิชยัพฒันาได้รับการก่อตัง้ขึน้เพื่อให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุทางการเงิน
ขัน้ต้นแก่โครงการพฒันาตา่ง ๆ โครงการในพระราชด าริของพระองค์ให้ความรู้เร่ืองการปลกูพืชทดแทน
แก่ชาวไทยภเูขาซึง่อาศยัตามแนวชายแดนไทยท่ีติดกบัประเทศลาวและประเทศพม่า ศนูย์ศกึษาการ
พฒันาตามพระราชด าริในท่ีตา่งๆ เปรียบเสมือนสถานีทดลองเพาะปลกูพืชพนัธ์ุใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้ชาวไร่
ชาวสวนได้มีความสขุกบัการเก็บเก่ียวพชืสวนท่ีให้ดอกออกผลมากขึน้ พระราชด าริในเร่ืองการพฒันา



 3 

ตา่ง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมุ่งเน้นไปยงัความต้องการของประชาชน ดงัสะท้อนอยูใ่นพระ
ราชด ารัสท่ีวา่ การจดัท าโครงการเพื่อช่วยประชาชนเป็นสิง่จ าเป็นท่ีเราจะต้องรู้จกัประชาชนท่ีเรา
ประสงค์จะให้ความช่วยเหลอืเสยีก่อน  
 
ผู้ มีเกียรติทัง้หลาย 
 
  พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วันัน้มีจ านวนมากมายเหลอืคณานบั การ
อภิปรายในหนึง่วนัคงไม่สามารถครอบคลมุผลงานตลอดระยะเวลาหกสบิปีของพระองค์ได้ ข้าพเจ้าใคร่
ขอสะท้อนถึงหลกัแนวทางส าคญั ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานให้ประชาชนชาว
ไทยในการด ารงชีวิตและการพฒันา ดงัท่ีข้าพเจ้าได้สงัเกตเห็นดงัตอ่ไปนี ้
  ประการท่ีหนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส าคญัตอ่การรู้จกัประมาณ
ตนในการครองชีพ ทางสายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา เม่ือถกูน าไปปฏิบติัในระดบับุคคล ครอบครัว 
และชุมชน รวมถึงการด าเนินการเพื่อบรรลถุึงยทุธศาสตร์การพฒันาแหง่ชาติท่ีมีดุลยภาพและจะช่วย
สร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการเผชิญกบัความท้าทายของยคุโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ซึง่เร่ืองดงักลา่วได้
สะท้อนอยูใ่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ปรากฎให้เห็นผลชดัเจน
ภายหลงัวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หลงัจากได้น าหลกัการดงักลา่วไปปฏิบติัเป็น
ระยะเวลาหนึง่ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการรู้จกัประมาณในการกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในวิถีการ
ด าเนินชีวิตของมนษุย์ ซึง่จะช่วยลดความกระหายในความร ่ารวยและการใช้จ่ายอยา่งฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
แนวคิดดงักลา่วมิได้สง่เสริมให้ด ารงชีวิตอยา่งโดดเด่ียว หากแตช่่วยผสมผสานให้เข้ากบัเศรษฐกิจของ
โลก นอกจากนัน้  แนวคิดดงักลา่วยงัช่วยเสริมสร้างศีลธรรมให้กบัประเทศชาติโดยการสง่เสริมสนบัสนนุ
ความซื่อสตัย์และคณุธรรม 
  ประการท่ีสอง ประชาชนจ าเป็นต้องมีความอุตสาหะอดทนในการเผชิญกบัความทกุข์
ยากและความล าบากตรากตร า สิง่ท้าทายใด ๆ ตอ่ความมัน่คงทางมนษุยชาติท่ีมนษุย์เราต้องเผชิญ 
ล้วนสามารถพิชิตได้ทัง้สิน้ หากแตเ่ราต้องมีความมมุานะในการเอาชนะอุปสรรคและสิง่ท้าทายดงักลา่ว 
ซึง่เร่ืองนีส้ามารถน าไปใช้ได้กบัการพฒันา ไม่มีปัญหาใด ๆ ในโลกท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีงา่ย ๆ หรือ
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว พวกเราต้องรู้จกัพึง่พาตนเองเป็นอนัดบัแรก พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เม่ือสอง
พนักวา่ปีท่ีแล้ววา่ ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน ซึง่เป็นท่ีมาของพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท่ี
มุ่งเน้นช่วยเหลอืประชาชนให้มีความสามารถช่วยเหลอืตนเอง 
  ประการท่ีสาม ประชาชนควรรักษาไว้ซึง่ความเป็นปัจเจกชนในการระบุปัญหาและเลอืก
วิธีการแก้ไข อนัเป็นการแสดงถึงอิสรภาพในการเลอืกของแตล่ะบุคคล หากแตต้่องรู้จกัเลอืกอยา่งฉลาด
ด้วย ซึง่การเลอืกอยา่งฉลาดดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือประชาชนมีความตระหนกัรู้ ในขณะเดียวกนั 
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ควรมีความตัง้ใจท่ีจะเสยีสละเพื่อช่วยเหลอืชุมชน หมู่บ้าน หรือประเทศชาติ ให้ได้มาซึง่สิง่ท่ีดีร่วมกนัและ
ทกุฝ่ายได้รับผลประโยชน์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงตรัสไว้วา่ “เพื่อให้ได้มาซึง่สิง่ท่ีดีร่วมกนั
ไม่ได้หมายความวา่พวกเราทกุคนต้องเสยีสละจนหมดตวั หากแตห่มายความวา่เราควรเสยีสละในสิง่ท่ี
เราเสยีสละได้เพื่อให้สว่นรวมอยูร่อด” 
  และประการท่ีสี ่ ประชาชนควรยดึมัน่ในความเป็นคนไทย เราเป็นชาติท่ีเก่าแก่ เต็มไป
ด้วยมรดกทางวฒันธรรม และร ่ารวยไปด้วยภมิูปัญญาท่ีสัง่สมกนัมาหลายชัว่อายคุน ประชาชนชาวไทย
ไม่เพียงแตภ่าคภมิูใจในสิง่เหลา่นีเ้ทา่นัน้ หากแตค่วรรู้จกัน าภมิูความรู้เหลา่นีไ้ปใช้ในการด าเนินชีวิตด้วย 
ความรู้จากภายนอกก็เป็นสิง่ส าคญั ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงเตือนให้เรารู้จกัน าความรู้ ไม่วา่
จากแหลง่ใดก็ตาม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพวกเราก็ต้องรู้จกัเลอืกในสิง่ท่ีพวกเราจะน ามาใช้ปฏิบติั
ด้วย 
 
ผู้ มีเกียรติทกุทา่น 
  การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจะได้รับการเทิดพระเกียรติทัว่ทัง้สากลให้เป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ มีพระวิระยะอุตสาหะและพระมหากษัตริย์นกัพฒันา คงไม่ยิ่งใหญ่ไปกวา่ในพระราช
หฤทยัของพระองค์ทรงมีแตพ่สกนิกรชาวไทย ซึง่นัน่คือเหตุผลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจึงเป็นศนูย์
รวมจิตใจของคนไทยทัง้ชาติ และเป็นภมิูพลงัตอ่การพฒันาคนบนผืนแผน่ดินไทยนี ้ซึง่พวกเราประชาชน
ชาวไทยมีความซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้น 
  ข้าพเจ้ารู้สกึเป็นเกียรติท่ีเปิดการอภิปรายโดยผู้ทรงคณุวฒุิเร่ือง “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วักบัการพฒันามนษุย์” ณ บดันี ้
 

 
*********************** 
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ค ำแปลสุนทรพจน์เลขำธิกำรสหประชำชำต ิ
เพื่อถวำยสดุดพีระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์ 

ในกำรอภปิรำยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันที่ 26 พฤษภำคม 2549  ณ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

-------------------------------------------- 
 
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ประธานองคมนตรี  
ทา่นสภุาพสตรีและสภุาพบุรุษ 
 
  ในบา่ยวนันี ้ผมจะได้รับเกียรติอนัยิ่งใหญ่ในการทลูเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช 
และผมมีความรู้สกึปิติยินดีอยา่งยิ่งในเกียรติท่ีผมได้รับ ด้วยพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้น ท่ีได้
ร่วมเฉลมิพระเกียรติถวายรางวลัดงักลา่วแดพ่ระองค์ ในโอกาสแหง่การเฉลมิฉลองสริิราชสมบติั
ครบหกสบิปี 
  ส าหรับสหประชาชาติ พิธีมอบรางวลัเชิดชูเกียรตินีมี้ความหมายส าคญัยิ่ง 
เน่ืองจากเป็นครัง้แรกท่ีสหประชาชาติได้จดัท ารางวลัเกียรติยศนี ้เพื่อมอบแดบุ่คคลดีเดน่ท่ีได้อุทิศ
ตนตลอดช่วงชีวิตและสร้างคณุคา่ของผลงานอนัเป็นท่ีประจกัษ์และเป็นคณุูปการท่ีผลกัดนั
ความก้าวหน้าในการพฒันาคน  
  การพฒันาคน โดยแก่นแท้แล้ว เป็นแนวทางเรียบงา่ย การพฒันาคนเป็นเร่ืองของ
การสร้างเสริมขีดความสามารถแก่ประชาชน มิใช่เพื่อเพียงคนสองสามคน มิใช่เพื่อคนจ านวนมาก 
แตเ่พื่อคนทัง้ปวงโดยถ้วนทัว่ การสร้างเสริมขีดความสามารถท าได้โดยผา่นทางการศกึษา การ 
ขยายโอกาสและทางเลอืก สขุอนามยั และโภชนาการ การพฒันาคนเป็นเร่ืองของการสร้างเสริม
ขีดความสามารถในการขยายโอกาสแก่ปัจเจกชน ท่ีจะเลอืกให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการมีสขุ
พลานามยัท่ีแข็งแรง เป็นบุคคลากรท่ีมีความรู้และความคิดท่ีสร้างสรรค์ 
  การพฒันาคนเป็นการพฒันาท่ีให้คนเป็นเป้าหมายศนูย์กลางในการพฒันา โดย
มุ่งเน้นการพฒันาความเติบโตทางเศรษฐกิจและอยา่งยัง่ยืน สทิธิมนษุยชนและความมัน่คงในชีวิต 
ความเทา่เทียมกนั และ การมีสว่นรวมทางการเมือง 
  สหประชาชาติให้ความส าคญัด้านการพฒันาคนเป็นล าดบัแรก และเราคงเพียร
พยายามอยา่งเต็มท่ีในการสง่เสริมและสนบัสนุนการพฒันาคน โดยผา่นรายงานการพฒันาคน
ของยเูอ็นดีพี (Human Development Report) ทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ ผา่นโครงการ
พฒันาตา่งๆ ภายใต้ทีมงานของสหประชาชาติประจ าประเทศตา่งๆ ใน 166 ประเทศทัว่โลก และ
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โดยผา่นรางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์นี ้
  ท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี ้หากการพฒันาคนหมายถึงการให้ล าดบัความส าคญั
ประชาชนเป็นอนัดบัแรก ไม่มีสิง่อ่ืนใดอีกแล้วท่ียิ่งใหญ่ไปกวา่การพฒันาคน ภายใต้แนวทางการ
พฒันาคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้เสด็จเถลงิถวลัยราชสมบติัในปีพทุธศกัราช 
2489 พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา่ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สขุแหง่มหาชนชาวสยาม”   นบัแตบ่ดันัน้เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายโดย
การทรงงานอยา่งมิรู้เหน็ดเหน่ือย เพื่อพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องปวงชนชาวไทย โดยมิได้เลอืก 
เชือ้ชาติ  ศาสนา หรือสถานะทางกฎหมาย 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้รับการขนานนามจากชาวโลกวา่ “ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นกัพฒันา” พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรท่ียากไร้และด้อยโอกาสทัว่ทกุ
ภมิูภาค ทรงสดบัรับฟังปัญหาทกุข์ยากของราษฎร และทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางการ
ด ารงชีพ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้ทรงงานด้านการพฒันาชนบท ยงัประโยชน์
นานบัประการตอ่ประชาชนนบัล้านในประเทศ อาทิ โครงการท่ีมุ่งเน้นการเกษตรขนาดเลก็ ด้วย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน า้อยา่งยัง่ยืน รวมทัง้การป้องกนั
และบรรเทาความเดือดร้อนจากน า้ทว่มและภยัแล้ง 
  นอกจากนัน้ โครงการพฒันาในพืน้ท่ีสงูในภาคเหนือ ภายใต้โครงการใน
พระราชด าริ ได้เปลีย่นสภาพพืน้ท่ีปลกูฝ่ินให้กลายเป็นแหลง่ปลกูพืชทดแทน โครงการตา่งๆ ใน
พระราชด าริเพื่อพฒันาชนบท ท าให้คนในพืน้ท่ีมีสขุอนามยัดีขึน้ มีโอกาสในการศกึษา และยงั
ประโยชน์สขุแก่ประชาชนในพืน้ท่ีและผู้อยูอ่าศยับริเวณเขตชายแดนไทยแถบพม่าและลาวให้มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขีน้ 
  ในดาันการพฒันาสงัคมภายใต้โครงการพระราชด าริตา่งๆ พระองค์ทา่นได้ทรง
สนบัสนนุด้านสขุอนามยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็ก มีการรณรงค์ลดภาวะการขาดไอโอดีน 
รวมทัง้สง่เสริมสร้างโอกาสทางการศกึษา และการยกระดบัพฒันาชีวิตของประชาชนชาวไทย 
  อนึง่ ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนกัคิดของพระองค์ทา่น ท าให้นานา
ประเทศต่ืนตวัในการปรับรูปแบบการพฒันาภายใต้แนวคิดใหม่ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ชี ้
แนวทางการพฒันาท่ีมุ่งเน้นความสมดลุ องค์รวม และยัง่ยืน โดยเน้นหลกัการ ความพอประมาณ 
และการมีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอท่ีจะต้านทาน และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงตา่งๆ อยา่ง
รวดเร็วอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ ปรัชญาดงักลา่วซึง่เน้นแนวทาง “การเดินสายกลาง” ท า
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ให้สหประชาชาติมีปณิธานมุ่งมัน่พฒันาคน ให้ประชาชนเป็นเป้าหมายศนูย์กลางในการพฒันา 
เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืนตอ่ไป 
  โครงการพฒันาและปรัชญาแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้
เป็นแนวทางในการพฒันาของพระองค์ทา่น และส าหรับประชาชนทกุหนแหง่ 
  รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์นี ้  สหประชาชาติมีปณิธานท่ีจะ
สง่เสริมประสบการณ์และแนวทางปฏิบติัในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัทรงคณุคา่อยา่ง
หาท่ีสดุมิได้ของพระองค์ทา่น เพื่อจุดประกายแนวความคิดการพฒันาแบบใหม่สูน่านาประเทศ 
  เพื่อเฉลมิพระเกียรติความส าเร็จสงูสดุและความมุ่งมัน่ในพระราชหฤทยัในการ
พฒันาคนส าหรับประชาชนของพระองค์ บา่ยวนันี ้ผมมีความภาคภมิูใจและเป็นเกียรติอยา่งยิ่งท่ี
ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
 
  ขอบคณุ 
 
 

***************** 
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ค ำประกำศรำชสดุดเีฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช 
ในพิธีทูลเกล้ำฯ ถวำย  รำงวัลควำมส ำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์ 

โดย เลขำธิกำรสหประชำชำต ิ
วันที่ 26 พฤษภำคม 2549 

******************** 
 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 
  องค์การสหประชาชาติมีความปลาบปลืม้ยินดีในเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ ท่ีได้รับ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวาย รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการ
พฒันามนษุย์ ซึง่เป็นรางวลัชิน้แรกของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (UNDP) ท่ีจดัท าขึน้เพื่อ
ร่วมเฉลมิพระเกียรติในโอกาสแหง่การเฉลมิฉลองสริิราชสมบติัครบหกสบิปี 
  ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ได้ทรงมุ่งมัน่บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานปัการ เพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของปวงชนชาวไทยอยูเ่ป็นนิจสนิ เป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาชาวโลก จึงตา่ง
กลา่วขานพระนามพระองค์วา่ทรงเป็น "พระมหากษัตริย์นกัพฒันา"  ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทมีพระ
ราชหฤทยัเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาตอ่พสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบง่แยก
สถานะ ศาสนา ชาติพนัธ์ุ หรือหมู่เหลา่ ทรงสดบัรับฟังปัญหาความทกุข์ยากของราษฎรและพระ 
ราชทานแนวทางการด ารงชีวิตเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งเข้มแข็ง
และยัง่ยืน 
  โครงการในพระราชด าริตา่งๆ เพื่อพฒันาชนบทมีจ านวนมากมายและมิอาจนบั
ได้สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ความรู้และนวตักรรมท่ีเอือ้ตอ่ความก้าวหน้าในการพฒันา ยงัประโยชน์
ให้แก่พสกนิกรทัว่หล้า อาทิ โครงการท่ีมุ่งเน้นการเกษตรขนาดเลก็ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
โครงการท่ีมีการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน า้อยา่งยัง่ยืน รวมทัง้โครงการป้องกนัและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากน า้ทว่มและภยัแล้ง 
  ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนกัคิดของใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท และ
คณุูปการตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืน ท าให้นานาประเทศต่ืนตวัในการปรับรูปแบบการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคณุของใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทท่ีมีตอ่
ประชาราษฎร์ ท่ีได้พระราชทานปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึง่ชีถ้ึงแนวทางการพฒันาท่ีเน้นความ
สมดลุ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล ส านกึในคณุธรรม และการมีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี พอท่ีจะ
ต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงตา่งๆ จากกระแสโลกาภิวตัน์ ด้วยปรัชญา
ดงักลา่วนี ้สหประชาชาติจึงมุ่งเน้นเพียรพยายามและสง่เสริมการพฒันาคน ให้ความส าคญัตอ่
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ความอยูดี่มีสขุของประชาชนเป็นเป้าหมายศนูย์กลางในการพฒันา 
  รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์นี ้ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายมี
ปณิธานท่ีจะสง่เสริมประสบการณ์และน าแนวทางการปฏิบติัในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อนัทรงคณุคา่อยา่งหาท่ีสดุมิได้ของพระองค์ทา่น มาชว่ยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญา
ดงักลา่วสูน่านาประเทศตอ่ไป ในโอกาสนี ้ข้าพระพทุธเจ้ามีความปลืม้ปิติและภาคภมิูใจท่ีได้ 
ทลูเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ แดใ่ต้ฝ่าละอองธุลพีระ
บาท 
 
       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ 
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การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวในประเทศเคนยา 
 
 

อัครสิทธิ์  อมาตยกลุ 
 

  ในฐานะเอกอคัรราชทูตไทยประจํากรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในชวงเดือนมกราคม 2547 

– มีนาคม 2549  นอกจากตองดูแลประเทศในเขตอาณาถึง 9 ประเทศ ไดแก ยกูนัดา แทนซาเนีย ซีเชลส 

เอธิโอเปย คอโมโรส รวนัดา บุรุนดี มาลาว ีและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แลว   จากการที่ไนโรบี

เปนที่ต้ังของสํานักงานองคการสหประชาชาติ ณ กรงุไนโรบี (United Nations Offices in Nairobi  หรือ  

UNON)   การเปนเอกอัครราชทูตไทยประจาํกรุงไนโรบียังหมายรวมถึงการดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต

ผูแทนถาวร (Permanent Representative) ประจําองคกรสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  (United 

Nations Environment Programme  หรือ UNEP)  และโครงการตัง้ถิน่ฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ (UN-

HABITAT)  ดวย  ซ่ึงทัง้สองหนวยงานนีม้สํีานักงานใหญอยูที่ UNON    ไมนับรวมถึงความทาทายอนั

เนื่องมาจากความทุรกนัดารของประเทศทีป่ระจําการและประเทศในเขตอาณา ปญหาโรคภัยไขเจ็บ และ

ปญหาความไมปลอดภัย 

    
รางวลัเกยีรตยิศของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ 
  ในโอกาสกอนที่ผมเดินทางไปรับหนาที่ครัง้สําคัญนี ้ ไดรับแจงจากทานเตช บนุนาค 

ปลัดกระทรวง ฯ ในขณะนัน้วา เรื่องที่ผมจะตองติดตามเรื่องหนึง่เกีย่วของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

คือ เรื่องโครงการตั้งถิน่ฐานมนุษยแหงสหประชาชาต ิ(UN-HABITAT)  ซ่ึงมีสํานกังานใหญต้ังอยูท่ีกรุง

ไนโรบี จะทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลเกียรติยศของโครงการตั้งถิ่นฐานมนษุยแหงสหประชาชาติ (UN-

HABITAT  Scroll of Honour Award (Special Citation) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนื่องในโอกาส

วัน World Habitat Day 2003  

  รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที ่UN-HABITAT จัดใหมีข้ึนเปนประจําปของทุกวนัจันทรแรกใน

เดือนตุลาคม โดยในแตละป   จะคัดเลือกผูที่มีผลงานดานการสงเสรมิการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางยั่งยืน   

ปละ  2-3  คน เพื่อรับรางวัลเกียรติยศอันเปนรางวัลสูงสดุของ UN-HABITAT   แตสําหรับป 2546 นั้น   

UN-HABITAT ไดพิจารณาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546   ขอทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวแตเพียงพระองคเดียว  ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการตั้งถิน่ฐานของมนุษย

อยางยั่งยืน และไดทรงชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนษุยในชมุชนทัง้ในเมืองและชนบท ขอมูลดังกลาวนี ้
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ไดสรางความปลื้มปติใหกับผมและครอบครัวเปนอยางยิ่งที่จะไดมีสวนรวมในเหตุการณที่นับวาเปนการ

เทิดพระเกียรติอยางสงูแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในครั้งนี ้

   UN-HABITAT มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการตั้งถิน่ฐานมนุษยที่เหมาะสมในดาน

ส่ิงแวดลอมและสังคมอยางยั่งยนื  ท้ังในเมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยมีเปาหมายที่จะจัดหาที่อยู

อาศัยใหพอเพยีงตอทกุคน  นอกจากนี ้ ยงัมียทุธศาสตรที่จะขจัดปญหาความยากจนในเขตชุมชน ดวยการ

พยายามสงเสริมใหมีการพฒันาแหลงชมุชนในเมืองอยางยัง่ยนื  รวมทั้งการยกระดบัความเปนอยูของผูที่

อาศัยอยูในแหลงชมุชนแออัด   

  ดร. แอนนา  ทีไบจูกา  (Dr. Anna  Tibaijuka)  ผูอํานวยการบริหาร (Executive  

Director) ของ UN-HABITAT แจงใหผมทราบวา ประสงคจะขอเขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล

เกียรติยศแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัดวยตนเอง  ซ่ึงไดรับแจงในเวลาตอมาวา พระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสให ดร.ทีไบจูกา และคณะ เขาเฝา ฯ เพื่อทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ 2547 

เวลา 17.30 น.     

  ในคํากราบบงัคมทูลของ ดร.ทีไบจูกา ในโอกาสทูลเกลาฯ ถวายรางวัลน้ัน  ผมขอสรุป

ใจความวา  องคการสหประชาชาติไดประกาศทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล UN-HABITAT Scroll of  Honour 

Award (Special Citation) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสวนัตั้งถิน่ฐานโลก (World Habitat 

Day) เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2546  ซ่ึงเปนรางวัลเกียรติยศสงูสุดที่องคการสหประชาชาตมิอบเปนเกียรติแก

บุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการตั้งถิน่ฐานมนุษยอยางยัง่ยืน    

  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงปฏิบัติพระราชกรณียกจิในการจัดการปรับปรุง

ทรัพยากรน้าํในประเทศไทยไดอยางโดดเดน  อาทิ  การควบคุมมลพษิในลําคลองในกรุงเทพ ฯ  การบําบัด

น้ําเสยีในบึงมกักะสนั  การพัฒนาลุมน้ําปาสัก และการปองกันอุทกภัยในภาคใต สอดคลองกับการที ่UN-

HABITAT  ไดกําหนดใหป 2546 เปนปแหงน้าํและสุขอนามัยสาํหรับเมอืง (Water and Sanitation for 

Cities) 

  พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ําใน

ประเทศไทยนัน้สามารถเปนแบบอยางใหกบัการพัฒนาในภารกิจของ UN-HABITAT ที่ดําเนนิการอยูใน

หลายประเทศได โดยเฉพาะในเคนยาและแอฟริกาทีม่ีลักษณะปญหาคลายคลึงกนั ซึ่งรวมถงึเรื่องการ

พัฒนาแหลงน้าํสะอาดเพื่อการบริโภค และการเพาะปลกู ทัง้นี ้จะมกีารศึกษารูปแบบโครงการพระราชดําริ

เพื่อนาํไปปรับใชกับโครงการพัฒนาทะเลสาบวิกตอเรียของแอฟริกาดวย 

 
การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีกรุงไนโรบี   
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  ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เหน็ควรจัดงานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวขึน้ทีก่รุงไนโรบี  เพือ่ใหคณะทูตานุทูต  เจาหนาที่องคการสหประชาชาต ิ และเจาหนาที่ระดับสูง

ของรัฐบาลเคนยาไดรวมรับทราบถงึพระเกียรติคุณของพระองค   สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดรวมกับ UN-

HABITAT จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 2547  ณ สํานกั 

งานสหประชาชาติ กรุงไนโรบี   งานเทิดพระเกียรติประกอบดวยการจดันิทรรศการประมวลภาพพระราช

กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดานการพัฒนาชีวิต  โครงการในพระราชดําริ และโครงการตาม

แนวพระราชดาํริ  นอกจากนี ้ มีการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธกิารมูลนธิิ

ชัยพัฒนา หลงัจากการบรรยาย มีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตรวมกับชุมชนชาวไทย

จัดเตรียมอาหารไทยสําหรับผูเขารวมงาน และในระหวางงาน ไดมีการบรรเลงเพลงพระราชนพินธใน

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  โดยวงดนตรีแจสสมัครเลนของชาวเคนยาและชาวอเมริกันดวย 

 
การบรรยายทางวชิาการ 
  ในคํากลาวเปดการบรรยายทางวิชาการ  ผมไดกลาวถงึพระราชกรณยีกิจในพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหวัและโครงการในพระราชดําริ  และกลาวถงึ UN-HABITAT ที่ไดทูลเกลา ฯ ถวาย  

รางวัลฯ  แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซ่ึงนับเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาวไทยทัง้มวล   

และย้ําถงึเจตนารมณของรฐับาลไทยที่ตองการเสริมสรางความสัมพนัธกับเคนยาและแอฟริกาใหมาก

ยิ่งข้ึน  และครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานตาง ๆ การเปนหุนสวนกับแอฟริกา

โดยการสรางความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ  การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอนุ

ภูมิภาคตาง ๆ ของแอฟริกา ความรวมมือทางวิชาการ ตอลดจนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ  

  ในสวนของ ดร. ทีไบจูกา ไดกลาวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกจิในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชาวไทยทัง้ในเมืองและชนบท รวมทั้งการ

พัฒนาทรัพยากรน้ํา การพัฒนาสิง่แวดลอมอ่ืนๆ ทั่วประเทศ การลดปญหาน้ําเสยีตามแมน้าํลําคลอง 

นอกจากนีย้ังเพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณของพระองคใหเปนทีรู่จักแพรหลายทั่วโลก  

  สําหรับ UN-HABITAT   ดร. ทีไบจูกา ย้ําวาตองการรวมมือและเรียนรูประสบการณใน

การพัฒนาประเทศของไทย  โดยเฉพาะโครงการในพระราชดําริ เพื่อนาํมาปรับใชกับโครงการของ UN-

HABITAT ทั้งในเคนยาและแอฟริกา นอกจากนี้ ยงัมีความสนใจที่จะรวมมือกับไทยในการดําเนนิโครงการ

ของ UN-HABITAT เพื่อกอสรางที่อยูอาศัยใหแกประชาชน รวมทัง้นาํโครงการในพระราชดําริมาปรับใช

การพัฒนาแหลงน้าํในแอฟรกิา เพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหกบัประชาชนทัง้ในเมืองและชนบทสาํหรับการ

บริโภคและการเพาะปลกู ซ่ึงขณะนี้แอฟริกากําลงัดําเนนิโครงการพฒันาทะเลสาบวิกตอเรียอันเปนแหลง

น้ําที่สําคัญของแอฟริกา   ดังนัน้ การศึกษารูปแบบและแนวทางจากโครงการพัฒนาลุมแมน้าํโขงก็สามารถ
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นํามาปรับใชกบัโครงการพฒันาทะเลสาบวิกตอเรียได  UN-HABITAT ยังมโีครงการที่จะพฒันาและ

เสริมสรางความสัมพนัธกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใหมากขึ้น จึงหวังวาไทยคงจะเปนหุนสวนในการ

พัฒนากับ UN-HABITAT และขอใหนโยบายของไทยตอแอฟริกาประสบความสาํเร็จ 

  จากนั้น  ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยัพัฒนา ไดบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ในหวัขอ His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and Sustainable Water Resource Management มี

สาระสําคัญสรุปวา  น้าํมีความสําคัญอยางมากตอการดาํรงชีวิตของมนุษยและเปรียบวาน้ําคือชีวติ  

จําเปนตองมีการใชนํ้าอยางมีคุณคาและใหมีการพัฒนาทรัพยากรน้าํอยางยั่งยืน   ดร. สุเมธฯไดกลาวถงึ

การพัฒนาทรพัยากรน้าํตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเริ่มจากการกกัเก็บน้าํบนภูเขาและที่เชิงเขา  รวมทั้งการ

สรางเขื่อนและอางเก็บน้าํในพ้ืนที่ราบ ทําใหสามารถใชประโยชนจากน้ําไดนับตัง้แตการเพาะปลูกพืชผล

บนภูเขาและทีสู่ง การเพาะปลูกพืชเพื่อทดแทนยาเสพติด  การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร และการใช

ประโยชนจากน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภคทั้งในเมืองและชนบท   

  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการบาํบัดน้ําเสียอยางเปนระบบโดยวิธีธรรมชาติ  โดยเริ่มจากการ

สรางบอพกัน้าํเสียเพื่อใหตกตะกอน กอนที่จะปลอยลงสูพื้นที่ปาโกงกางและสูทะเลตอไป นับเปนวิธกีารที่

เหมาะสมอยางมากที่จะนาํไปใชกับประเทศกําลังพัฒนา เพราะเปนวิธทีางธรรมชาตแิละมีคาใชจายถูก

มาก ในปจจุบันมีโครงการพระราชดําริมากกวา 3,000 โครงการ   

  ดร. สุเมธฯ ยงัไดบรรยายถึงทฤษฏีใหม (New Theory) ที่มุงใหประชาชนสามารถ

พึ่งตนเองไดโดยการจัดใหมท่ีีดินทํากิน มแีหลงน้ําเพื่อใชในการบริโภคและการเพาะปลูก  มีพืน้ทีป่ลูก

พืชผักสวนครวั ปลูกขาวและมีพืน้ที่อยูอาศัย  มกีารรวมตัวในรูปของสหกรณ  จัดตั้งกองทนุเพื่อการ

สนับสนนุกิจกรรมของชุมชน และจัดตั้งศูนยศึกษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริรวม 6 แหง ไดแก 

เชียงใหม สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และนราธิวาส  โดยไดมีการทาํงานและประสานงาน

ระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนศนูยบริการแบบครบวงจรสําหรับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

และชาวตางประเทศ  

  หลังจบการบรรยายโดย ดร.สุเมธฯ  หนวยงานตาง ๆ ของเคนยา และคณะทูตานุทตู ได

ติดตอขอรับแผน CD ที่ใชประกอบการบรรยาย  เพื่อนาํไปพิจารณาศกึษาโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ําของ

เคนยา ทัง้นี้  เนื่องจากเปนวธิีธรรมชาติที่ตนทนุไมสูงมากนัก อีกทั้งยังสามารถที่จะนาํไปปรับใชไดทันที 

โดยไมตองพึง่พาเทคโนโลยจีากประเทศตะวันตก    ในสวนของนางมารธา คารัว รัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรน้าํของเคนยา ไดแสดงความสนใจอยางมากที่จะนําเอาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้าํตาม

โครงการฝนพระราชดําริมาใชในเคนยา   
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  UN-HABITAT  ยงัมีดําริท่ีจะจัดทํา Documentation โครงการในพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในสวนที่เกีย่วของกับการพฒันาตัง้ถิน่ฐานมนษุย เพื่อบรรจุลงใน website 

ของ UN-HABITAT   นอกจากนี ้NGO ของเยอรมนี ซ่ึงดําเนนิงานอยางใกลชิดกับ UN-HABITAT ก็ได

แสดงความสนใจที่จะรวมมอืกับมูลนิธิชัยพัฒนาและประเทศไทยในฐานะหุนสวนในการพัฒนาแอฟริกา 

ซ่ึงในเรื่องนี ้ สถานทูตเยอรมนี ณ กรุงไนโรบี  สนใจที่จะใหการสนับสนนุอยางเต็มที ่

 

(อานตอฉบับหนา) 

 

    _________________________     

                                                                                                              







ทศพิธราชธรรม 
 

๑. ทาน  คือ  การให้สละทรัพย์สิง่ของบ ารุงเลีย้งช่วยเหลอืประชาชนและบ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์  (Sharing with the populace)  หมายความถึงการพระราชทานพระราชทรัพย์สว่น
พระองค์ การทรงเสยีสละพระก าลงัในการปกครอง แผน่ดิน การพระราชทานพระราชด าริอนักอ่ให้เกิด
สติปัญญาและพฒันาชาติ การพระราชทานเสรีภาพอนัเป็นหวัใจแหง่มนษุย์  

๒. ศีล  คือ  ความประพฤติดีงาม ประกอบแตก่ารสจุริตให้เป็นตวัอยา่งแก่ 
ประชาชน (Maintaining good conduct)  หมายความถึงการตัง้และทรงประพฤติพระราชจรรยานวุตัร 
พระกาย พระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทัง้ในการปกครอง อนัได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และ
ในทางศาสนา อนัได้แก่ เบญจศีลมาเสมอ  

๓.  บริจาคะ  คือ  การบริจาคเสยีสละความสขุส าราญสว่นตนเพื่อประโยชน์สขุของ 
ปวงชน  (Working selflessly)  หมายความถึงการท่ีทรงสละสิง่ไม่เป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเพื่อสิง่
ท่ีดีกวา่ คือ เม่ือถึงคราวก็สละได้แม้พระราชทรัพย์ตลอดจนพระโลหิต หรือแม้แตพ่ระชนม์ชีพ เพื่อรักษา
ธรรมและพระราชอาณาจกัรของพระองค์ 

๔. อาชชวะ  คือ  ความซือ่ตรงมีความจริงใจตอ่ประชาชน (Working honestly)   
หมายความถึงการท่ีทรงซื่อตรงในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครอง ด ารงอยูใ่นสตัย์สจุริต ซื่อตรงตอ่พระราชสมัพนัธมิตร
และอาณาประชาราษฎร  

๕. มัททวะ  คือ  ความออ่นโยน มีกริยาสภุาพนุม่นวล (Deporting himself with  
gentleness)  หมายความถึงการที่ทรงเป็นผู้ มีอธัยาศยัอ่อนโยน เคารพในเหตุผลท่ีควร ทรงมีสมัมาคารวะ
ตอ่ผู้อาวโุสและอ่อนโยนตอ่บุคคลท่ีเสมอกนัและต ่ากวา่ 
  ๖.  ตบะ  คือ  การเผากิเลสมิให้เข้าครอบง าจิตใจ (Rejecting indulgence through 
austerity)  หมายความถึงความเพียรท่ีแผดเผาความเกียจคร้าน คือ การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตัง้พระราช
อุตสาหะปฏิบติัพระราชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้าน  

๗. อักโกธะ  คือ  ความไม่โกรธและไม่เกรีย้วกราด (Adhering to reason, not   
anger)  หมายความถึงการไม่แสดงความโกรธให้ปรากฎ ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้ อ่ืนแม้จะลงโทษผู้ท าผิดก็ท า
ตามเหตผุล และส าหรับพระมหากษัตริย์นัน้ต้องทรงมีพระเมตตาไม่ทรงก่อเวรแก่ผู้ใด ไม่ทรงพระพิโรธโดย
เหตท่ีุไม่ควร  และแม้จะทรงพระพิโรธก็ทรงขม่เสียให้สงบได้  

๘. อวิหิงสา  คือ  ความไม่เบียดเบียนบีบคัน้ประชาชน (Bringing tranquility   
through non violence)  หมายความวา่ทรงมีพระราชอธัยาศยั กอปรด้วยพระมหากรุณา ไม่ทรงก่อทกุข์
หรือเบียดเบียนผู้ อ่ืน ทรงปกครองประชาชนดงับดิาปกครองบุตร  
  ๙.  ขันต ิ  คือ  ความอดทนตอ่ความยากล าบากทางกายและใจ (Overcoming  
difficulties with the patience)  หมายความถึงการท่ีทรงมีพระราชจริยานวุตัร อนัอดทนตอ่สิง่ทัง้ปวง 
รักษาพระราชหฤทยั และพระอาการ พระกาย พระวาจา ให้เรียบร้อย  



  ๑๐.  อวิโรธนะ  คือ  ความไม่คลาดธรรม ไม่เอนเอียงหวัน่ไหวกบัสิง่ไม่ดีงาม 
(Not doing that which strays from righteousness)  หมายความถึงการท่ีทรงตัง้อยูใ่นขตัติยราช
ประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานวุตัร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติให้คลาดจาก
ความยติุธรรม ทรงอุปถมัภ์ยกยอ่งคนท่ีมีความชอบ ทรงบ าราบคนท่ีมีความผิดโดยปราศจากอ านาจอคติ 
๔ ประการ และไม่ทรงแสดงให้เห็นด้วยพระราชหฤทยัยินดียินร้าย  
 

***************** 
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