ถ้อยแถลง

หนังสือวิทยุสราญรมย์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 31 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่อยูใ่ นมือของท่านนี้
ขอร่ วมกับพสกนิกรชาวไทยร่ วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในมหามงคล
สมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ งจะมีการเฉลิมฉลองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
สถานีวทิ ยุสราญรมย์ขออัญเชิญพระราชดารัสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งลงพิมพ์ในวารสารชัยพัฒนาบับเดือนสิงหาคม 2542 ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชี วิต รากฐานความมั่นคงของแผ่ นดิน
เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ ถกู ตอกรองรั บบ้ านเรื อนตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่ งก่ อสร้ างจะมั่นคง
ได้ กอ็ ยู่ที่เสาเข็ม แต่ คนส่ วนมากมองไม่ เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสี ยด้ วยซา้ ไป”
ในฉบับนี้
สถานีวทิ ยุสราญรมย์จึงขอนาภาพและเรื่ องราวเกี่ยวกับพระประมุขและพระ
ราชวงศ์ต่างประเทศจาก 25 ประเทศที่เสด็จพระราชดาเนินมาทรงร่ วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่สมเด็จพระราชินีโซเฟี ย ในฐานะผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดี
ฮวน คาร์ลอส ที่ 1 แห่งราชอาณาจักรสเปนได้ทูลเกล้าฯถวายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โตยซอง เด โอ
โร (ขนแกะทองคา) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ
แห่งสวีเดน ในฐานะที่ทรงเป็ นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลูกเสือโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
อิสริ ยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น นายโคฟี
อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติได้เดินทางมาประเทศไทยเพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
ความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแด่พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ณ วังไกลกังวล และในวันเดียวกันนี้เอง ได้มีการ
อภิปรายโดยผูท้ รงคุณวุฒิเรื่ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการพัฒนามนุษย์ ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ กล่าวเปิ ด
ประชุม และเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวใน
โอกาสนั้นด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอนาแนวทางของ คุณพิมพ์ โถตันคา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรที่อาเภอ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร ผูซ้ ่ ึงได้นาทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มาปฏิบตั ิจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข และได้ช่วยถ่ายทอด

ความรู ้สาหรับการเรี ยนรู ้และฝึ กอบรมด้านการเกษตรแบบพอเพียงของเครื อข่ายอินแปงตอนหนึ่งว่า
“ในช่วงแรกที่ทาไร่ มนั สาปะหลังและทานาพอมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว แต่ทาได้ราว 67 ปี ผลผลิตลดลงทาให้มีรายได้นอ้ ย แต่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีมากโดยเฉพาะเรื่ องอาหาร ได้เงิน
ขายมัน ขายข้าว ก็เอาเงินไปซื้อกินหมด บางปี ข้าวไม่พอกินเพราะขายใช้หนี้หมด จนต้องไปขอข้าว
วัดมาให้ลูกกิน อาหารที่กินก็ไม่ปลอดภัย แต่ละปี ไม่มีเงินเก็บ ต้องกูย้ มื เงินมาลงทุนใช้จ่ายใน
ครอบครัว ใช้จ่ายในการเกษตรและค้าขาย พอทาไร่ ออ้ ย ขายของชา ก็ยงิ่ ทาให้มีหนี้สินเพิม่ ขึ้น รวม
แล้วประมาณ 150,000 บาท ที่ตอ้ งแบกรับภาระอยูค่ นเดียว เพราะความอยากมีเงิน ทาให้ตอ้ งคิด
หนัก สุขภาพกายสุขภาพใจก็ไม่เบิกบาน นอนก็ไม่คอ่ ยหลับ คิดเรื่ องหนี้สิน คิดถึงเรื่ องลูกเรี ยน
หนังสือ คิดเรื่ องขายของชา เรื่ องหนี้สินจะหาเงินจากที่ไหนมาใช้หนี้ ครอบครัวก็ไม่มีความสุข ไม่มี
ความอบอุ่น” ต่อมาคุณพิมพ์ได้นาทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มาปฏิบตั ิ โดยเริ่ มปลูกผักอายุส้ นั ผสมผสานกับไม้ผลชนิดต่าง ๆ ตามคูนา และไม้ใช้สอย
หลากหลายชนิดรอบพื้นที่นา มีการเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลูกพืชฤดูแล้ง เรี ยนรู ้การทาปุ๋ ยชีวภาพ ผลก็
คือชีวติ ของคุณพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งทาให้ครอบครัวมีอยูม่ ีกิน
เกิดรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลดเปลื้องหนี้สินได้ สุขภาพจิต สุขภาพใจดีข้ นึ มาก
ผมในฐานะผูแ้ ทนของผูจ้ ดั รายการทุกคนขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านผูฟ้ ัง ท่านผูอ้ ่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริ ญ
และสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการเทอญ

ด้วยความปรารถนาดี

(นฤมิต หิญชีระนันทน์ )
นายสถานี

ประมวลภาพงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๓ มิถนุ ายน 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 พระทีน่ ั่งบุษบกมาลามหาพิมาน 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 พลับพลาพิธี
พระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
หนา 3

(ภาพในหลวงโบกพระหัตถที่สีหบัญชร)
หนา 4

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ สีหบัญชร พระทีน่ ั่งอนันตสมาคม
วันศุกรที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
***************
ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูใ นทามกลางมหาสมาคม พรอมพรั่งดวย
บุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการ
เฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอย
และงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียง
กันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจาก
ใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของทุกคน ทุกฝาย ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก
ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบา นเมืองให
เจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน
ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และกับประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และ
ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง
เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน
ในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารง
มั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา
ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิด จิตใจนี้กันตอไป อยาให
ขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและ
ในภายหนา
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติ
ไทย ใหปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ใหเกิดมีแก
ประชาชนชาวไทยทั่วกัน
หนา 5

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองค ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร เนือ่ งในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต กับทรงเปน
ประธานถวายผาปามูลนิธิอฏั ฐมราชานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองค ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในเวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเปดนิทรรศการ “ใตรมพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา”
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อนึ่ง เวลา ๑๙.๐๐ น. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเปน
ประธานในพิธจี ุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวงดวย

หนา 6

1

(ภาพจากหนังสือ หนา 8 รูปลาง เห็นพราหมณสองคน)

(ขอความบรรยายใตภาพ)
วันเสารที่ 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

(ฝากพี่เลือกภาพทีช่ ัดที่สุดใหดวยคะ)
(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

(ภาพจากหนังสือฯ หนา 12-13 ในหลวงมีพระราชดํารัส)

ณ ทองพระโรงกลาง ทรงประทับพระราชอาสนและพระเกาอี้ หนาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนภายใตนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหฉายพระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณหมู จากนั้น นายกรัฐมนตรี
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของประชาชนชาวไทย จบแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอบ
เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังทองพระโรงหลังพรอมดวยพระประมุข และพระราชวงศตางประเทศ
เพื่อทรงสงเสด็จพระประมุขและพระราชวงศตางประเทศ

หนา 10

พระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
วันจันทรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
*******************************
ขาพเจามีความยินดียิ่งนักที่ไดมาอยูใ นทามกลางบุคคลสําคัญจากทุกสถาบัน
ในชาติ รวมทั้งประมุข และพระราชวงศ จากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิตเสด็จมารวมงาน
เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจทานนายกรัฐมนตรีเปนอยางมาก ที่ไดอวยพร
ในนามของประชาชนชาวไทย และกลาวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในดานตางๆ
ของขาพเจา
ตลอดระยะเวลา 60 ป ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุง
ประเทศชาตินั้น มิใชเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบ
ของคนไทยทุกคน ที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาและพัฒนา
ชาติบานเมือง ใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น ขาพเจา ในฐานะที่เปนคนไทยคนหนึ่ง
จึงมีภาระหนาที่เชนเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ตางพยายาม
กระทําหนาที่ของตนดวยเต็มกําลังความสามารถ และใหความรวมมือสนับสนุนขาพเจา
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

(ภาพในหนังสือหนา 36-37 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส)

หนา 12

19-13jun49-10

19-13jun49-12

(ขอความบรรยายใตภาพ)
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศ ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําแดพระประมุขและพระราชวงศตา งประเทศที่เสด็จ
พระราชดําเนินมาทรงรวมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารในหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

หนา 13

19-13jun49-1

19-13jun49-15

หนา 14

(ภาพในหนังสือ หนา 16 ทั้ง 3 ภาพ)

ภาพในหลวงมีพระราชดํารัส

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
ดานหลังเปนรูปธงชาติไทยประดับคูกับธงชาติประเทศของพระประมุขหรือพระราชวงศแตละประเทศ

หนา 17

(ขอความบรรยายใตภาพ)

จากนั้น เสด็จเขาไปยังพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชินีโซเฟยแหงสเปน
ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด The Order of the Golden Fleece แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถถวายเหรียญที่ระลึกแดพระราชินีโซเฟยแหงสเปน
จากนั้น สมเด็จพระราชินีโซเฟยแหงสเปนทูลลา

หนา 18

พระราชดารัสใน
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ งบรูไนดารุสซาลาม
ถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ในนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ ทงั ้ ๒๕ ประเทศ
ณ พระที่น่ ังบรมราชสถิตยมโหฬาร
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
*******************************
(ในโอกาสที พ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ถวายพระกระยาหารค่าแด่พระราชาธิ บดี และ
สมเด็จพระราชิ นีต่างประเทศ ทีเ่ สด็จมาร่ วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยม
โหฬาร เมือ่ วันอังคารที ่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ สมเด็จพระราชาธิ บดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงมีพระราชดารัส
ในนามพระประมุขและผูแ้ ทนพระองค์ทงั้ ๒๕ ประเทศ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั )

ฝ่ าพระบาท
สมเด็จพระราชินี
พระประมุขและพระราชวงศ์
ท่านผู้มีเกียรติทงหลาย
ั้
ฝ่ าพระบาท
หม่อมฉัน พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ณ ที่นี ้ มีความปี ติชื่นชมและรู้สกึ
เป็ นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ มีโอกาสมาพร้ อมเพรี ยงกันในวันนี ้ด้ วยเหตุผลสองประการ
ประการแรก หม่อมฉัน พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ได้ มาพร้ อมเพรี ยง
กัน ณ ที่นี ้ ด้ วยความปรารถนาเฉกเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยอันทรงไว้ ซงึ่
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ นัน่ คือ เพื่อถวายพระพรแด่ฝ่าพระบาท และสมเด็จพระ
ราชินี ผู้เป็ นที่รักของพระองค์ด้วยความเคารพและชื่นชมในพระบารมีเป็ นล้ นพ้ น ตลอดจนเพื่อมอบ
ความปรารถนาดีอย่างจริ งใจให้ แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน
อย่างไรก็ดี สาหรับวโรกาสอันสาคัญยิ่งเช่นวันนี ้ คงจักต้ องมีสงิ่ ใดที่มากเกินกว่าเพียงการ
แสดงไมตรี จิตให้ กัน ไม่วา่ ไมตรี จิตนันจะอบอุ
้
่นหรื อจริ งใจสักเพียงใด
ดังนัน้ เหตุผลสาคัญประการที่สองที่สาคัญเยี่ยงกัน ที่เราต่างมาพร้ อมเพียงกัน ณ ประเทศ
ที่งดงามของฝ่ าพระบาทในวันนี ้ ก็เพื่อร่วมกันถวายพระเกียรติแด่ฝ่าพระบาท

หม่อมฉัน พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ มาร่วมพร้ อมเพียงกันในวันนี ้
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและพระบารมีของฝ่ าพระบาท ผู้ทรงเป็ นทังผู
้ ้ นา ผู้ให้ แรงบันดาลใจ และ
พระประมุขของประเทศผู้เป็ นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน
ฝ่ าพระบาททรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่ทรงพระเจริ ญอยูใ่ นสิริราชสมบัติยาวนานที่สดุ
พระองค์หนึง่ ในประวัติศาสตร์ ระยะเวลาที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัตินนั ้ เป็ นสิง่ หนึง่ ที่จะ
ถูกจารึกไว้ เพื่อเป็ นบันทึกทางวิชาการ อย่างไรก็ดี แน่นอนว่า เราทุกคน ณ ที่นี ้ มิได้ เดินทางมา
เพียงเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองบทบันทึกเหล่านี ้
เราทุกคนมาพร้ อมเพรี ยงกัน ณ ที่นี ้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ฝ่าพระบาท และเพื่อร่วมแสดง
ความปลาบปลื ้มและชื่นชมในพระราชกรณียกิจทังปวงที
้
่พระองค์ทรงบาเพ็ญมาด้ วยพระปรีชา
สามารถอันเปี่ ยมล้ น
หกสิบปี ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ มิได้ เป็ นเพียงหกสิบปี ในประวัติศาสตร์ ของ
ชาติไทย แต่เป็ นหกสิบปี ที่เป็ นประวัติศาสตร์ ของเราทุกคน เป็ นประวัติศาสตร์ ที่ได้ ประสบทังสิ
้ ง่ ดี
และสิง่ ร้ าย ทังความปลื
้
้มปี ติและความโศกเศร้ า ทังเรื
้ ่ องที่นา่ ตื่นเต้ นยินดี และเรื่ องที่นา่ สิ ้นหวัง
ห้ วงเวลาที่ผา่ นมา เป็ นห้ วงที่เกิดความเปลีย่ นแปลงขึ ้นอย่างรวดเร็ วและกว้ างไกลมาก
ที่สดุ เท่าที่เคยประสบมาในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ ความเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ท้ าทายการ
ดารงอยูข่ องเราในทุกมิติ โดยเฉพาะความเป็ นชาติอนั ธารงไว้ ซงึ่ อธิปไตย ในยามที่ถกู ท้ าทายเช่นนี ้
สิง่ ที่เราทุกคนเพรี ยกหาคือการตัดสินใจที่ถกู ต้ องและเฉียบแหลม
ทุกครัง้ ฝ่ าพระบาทได้ ทรงใช้ พระราชปรี ชาญาณ พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ
ตลอดจนความองอาจและกล้ าหาญที่พระองค์ทรงมีอยูอ่ ย่างท่วมท้ น ในการนาประเทศให้ พ้นภัย
ฝ่ าพระบาทไม่เคยทรงอยูห่ า่ งไกลจากประชาชนของพระองค์ ไม่เคยทรงมีพระราชดาริ ให้
ประชาชนเป็ นเพียงผู้ฟังคาสัง่ หรื อบริ วาร ในทางตรงกันข้ าม ฝ่ าพระบาททรงอยูเ่ คียงข้ างพสกนิกร
ของพระองค์ และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา
ฝ่ าพระบาททรงทาให้ ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ ้งในเอกลักษณ์
และมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม อีกทังยั
้ งได้ ตระหนักด้ วยว่า ประเทศไทยนันเป็
้ นผืนแผ่นดินที่เป็ น
ของชาวไทยทุกคนอย่างแท้ จริ ง และที่สาคัญเหนือสิง่ อื่นใด ฝ่ าพระบาททรงทาให้ ชาวไทยทุกคนมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ทังหมดนี
้
้เป็ นการขยายผลมาจากแบบอย่างความสาเร็ จของฝ่ าพระบาทแทบทังสิ
้ ้น พระ
ปรี ชาสามารถของฝ่ าพระบาท เป็ นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้ แก่ประชาชนของพระองค์ตลอด
มา ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรื อแม้ แต่การที่ทรงเป็ นแบบอย่างที่เรี ยบง่าย
ของการเป็ นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพื่อลูก
ณ วันนี ้ ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงความสาเร็ จทังหลายทั
้
งปวงของฝ่
้
าพระบาท

หม่อมฉัน พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มาพร้ อมเพรี ยงกัน ณ ที่นี ้ จึงมีความ
ปลาบปลื ้มปี ติยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่องค์การสหประชาชาติได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายรางวัลความสาเร็ จ
สูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์แด่ฝ่าพระบาท
ฝ่ าพระบาท
พระราชกรณียกิจและความสาเร็ จทังหมดที
้
่กล่าวมาของฝ่ าพระบาท ทาให้ หม่อมฉัน
พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ณ ที่นี ้ ต่างรู้ซึ ้งตระหนักได้ ดีวา่ เหตุใดประชาชน
ของพระองค์จึงได้ พร้ อมใจกันน้ อมเกล้ าฯ ถวายพระราชสมัญญา "มหาราช"
แต่หม่อมฉัน ตลอดจนพระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรี จิต
พรั่งพร้ อมกันมาร่วมงานในวันนี ้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรี ยบง่าย แต่มีคา่ และสะท้ อนถึง
ความรู้สกึ ของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ณ ที่นี ้ คือฝ่ าพระบาททรงเป็ น " มิตรที่รักและพึงเคารพ
อย่างที่สดุ ของพวกเรา "
ฝ่ าพระบาททรงเป็ นพลังบันดาลใจให้ กบั พวกเราเหล่าพระประมุขด้ วยกัน และสิง่ นี ้ คือเหตุ
สาคัญล ้าลึกของความพร้ อมเพียงกันในการมาถวายพระเกียรติในครัง้ นี ้
หม่อมฉัน พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ณ ที่นี ้ ขอถวายพระพรฝ่ าพระ
บาท และสมเด็จพระราชินี ทรงพระเกษมสาราญ และทรงพระเจริ ญพระชนม์สขุ สิริสวัสดิ์พร้ อมทุก
ประการ ทังขอให้
้
ประเทศและประชาชาติไทยมีความวัฒนาผาสุกยัง่ ยืนนานตลอดไป

พระราชดารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ในงานถวายเลีย้ งพระกระยาหารค่าแด่ พระประมุขและผู้แทนพระองค์ ทงั ้ ๒๕ ประเทศ
ณ พระที่น่ ังบรมราชสถิตยมโหฬาร
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
*******************************
ฝ่ าพระบาท
หม่อมฉันและพระราชินีมีความปี ติและภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ รับรองพระ
ประมุขพร้ อมพระราชวงศ์จากนานาราชอาณาจักร ในงานเลี ้ยงพระกระยาหารค่าในวันนี ้ ขอขอบ
พระทัยทุกๆ พระองค์เป็ นอย่างมาก ที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาร่วมงานครัง้ นี ้ ด้ วยความปรารถนา
ดีและไมตรี จิต หม่อมฉัน พร้ อมทังรั้ ฐบาลและประชาชนชาวไทย ถือว่าการเสด็จมาร่วมในงานครัง้
นี ้เป็ นศุภนิมิตแห่งไมตรี จิตมิตรภาพอันแท้ จริ ง และมีความหมายสาคัญอันควรจารึกไว้ ใน
ประวัติศาสตร์ ด้ วยเหตุวา่ เป็ นครัง้ แรกที่พระประมุขและราชวงศ์อาณาจักรต่างๆ เสด็จมาประชุม
ณ ราชอาณาจักรไทยโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
สิง่ นันย่
้ อมเป็ นปั จจัยสาคัญอีกส่วนหนึง่ ที่จะเกื ้อกูล ทาให้ สมั พันธภาพ มิตรภาพ และ
ความร่วมมือระหว่างราชตระกูลและราชอาณาจักรทังปวง
้ มัน่ คง เจริ ญงอกงามและแน่นแฟ้นยิ่งๆ
ขึ ้นไป
ณ โอกาสนี ้ ข้ าพเจ้ าขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ให้ ร่วมกันกับข้ าพเจ้ า ดื่มถวายพระพรแด่พระ
ประมุขและพระราชวงศ์ผ้ เู สด็จมาจากแดนไกล ให้ ทรงเกษมสาราญและทรงเจริ ญพระชนม์สขุ สิริ
สวัสดิ์ ทังในประชาชาติ
้
ทกุ ราชอาณาจักรมีความวัฒนาผาสุกยิ่งยืนนานตลอดไป
*******************************

พระราชประวัติโดยย่อของ
พระประมุขหรือผูแ้ ทนพระองค์จาก ๒๕ ประเทศ
ที่เสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
หมายเหตุ – เรียงตามลาดับอาวุโสจาก * พระประมุขที่เสด็จฯ ด้วยพระองค์เอง (จากพระประมุขที่มี
อาวุโสในการครองราชย์มากที่สดุ ไปจนถึงน้อยที่สดุ ) ** พระสวามีหรือพระราชินีหรือพระญาติระดับสูงที่เสด็จฯ แทนพระ
ประมุข *** มกุฎราชกุมารที่เสด็จฯ แทนพระประมุข และ **** พระราชวงศ์ท่ เี สด็จฯ แทนพระประมุข)

๑. เนการาบรูไนดารุสซาลาม*

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม
(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
Waddaulah of Brunei Darussalam)
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ เป็ นพระ
ราชโอรสพระองค์แรกในสุลต่าน เซอร์ มูดา โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์
ที่ ๒๘ แห่งบรูไนฯ เสด็จขึ้ นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ ทรงเป็ นนายกรัฐมนตรี รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๘๙ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙)
ทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสี ๓ พระองค์ ได้แก่ ๑. สมเด็จพระราชินี ราชา
อิสตรี เป็ งงีรนั อานัก ฮัจญะห์ ซาเลฮา (H.M. Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha) เมื่อ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ และพระราชธิดา ๔ พระองค์ ๒. พระ
มเหสีเป็ งงีรนั อิสตรี ฮัจญะห์ มาเรียม (H.R.H. Pengiran Isteri Hajah Mariam) เมื่อปี ๒๕๒๔
มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ และพระราชธิดา ๒ พระองค์ อย่างไรก็ตาม ทรงหย่ากับพระมเหสี
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ๓. นางสาวอัสรีนาส มัชฮาร์ ฮาคิม (Azrinaz Mazhar
Hakim) อดีตผูป
้ ระกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง TV ๓ ชาวมาเลเซีย วัย ๒๖ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ (ที่กรุง
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กัวลาลัมเปอร์) แต่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็ นทางการ มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ คือ เจ้าชายอับดุล
วาคีล อิบนี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
ทรงศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร ระหว่างปี
๒๕๐๙-๒๕๑๐
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ๒ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ครั้งที่
๒ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและพระมเหสีแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่
๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการเพื่อทรงเข้าร่วมการ
ประชุม มีอาทิ การเสด็จฯ เยือนแบบ Working Visit ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๑ การเสด็จฯ เพื่อทรงเข้าร่วมประชุม ASEAN-UN Summit ซึ่งจัดขึ้ นระหว่างการประชุม
UNCTAD X ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ รวมทั้งการประชุมผูน
้ าอาเซียนและ
ผูน้ าอาเซียน-จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งราชอา
ณาจักรไทยเป็ นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ และการประชุมผูน้ า
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าชายโมฮา
เหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๔๘

สมเด็จพระราชินีราชา อิสตรี เป็ งงีรนั อานัก ฮัจญะห์ ซาเลฮา
แห่งบรูไนดารุสซาลาม
(Her Majesty Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha
of Brunei Darussalam)
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๘๙ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ปั จจุบนั
มีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงศึกษาภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และการ
ศาสนา ณ พระราชวัง Istana Darul Hana จากนั้น ทรงศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสตรี Raja
Isteri ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ตามเสด็จฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเยือนราชอาณาจักรไทย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
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ราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ในฐานะที่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงเป็ นพระประมุขที่มีอาวุโสในการครองราช
ย์มากที่สุดในบรรดาพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จฯ มาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้มีพระราชดารัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในนาม
ของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในระหว่างงานถวายเลี้ ยงพระกระยาหารคา่ ซึ่งจัดขึ้ น
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ พระที่นัง่ บรมราชสถิตยมโหฬาร

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง
กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ภาษาทางการ
มาเลย์
เนื้ อที่
๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
๓.๗ แสนคน
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานั ล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีราชา อิสตรี เป็ งงีรนั อานั ก ฮัจญะห์ ซาเลฮา แห่งบรูไนดารุสซาลาม
รัชทายาท
เจ้าชายหัจญี อัล มูหท์ าดี บิลลาห์
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๒. ราชอาณาจักรสวีเดน*
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดาเนิ นเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๐๓
นับเป็ นการเสด็จฯ เยือนในระดับพระประมุขของไทยหลังการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่ อเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๐

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน
(His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden)
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน เสด็จขึ้ นครองราชย์เป็ น
สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ ๗ แห่งพระราชวงศ์ Bernadotte เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๖
ขณะทรงมีพระชนมพรรษา ๒๗ พรรษา ทรงเป็ นพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนู ญตามระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจทางด้านพิธีการ
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๙ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปั จจุบนั มี
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาว Silvia Sommerlath
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๙ ซึ่งต่อมาได้รบั การสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชินีซิลเวีย มีพระ
ราชธิดาและพระราชโอรสรวม ๓ พระองค์
ทรงรับการฝึ กอบรมวิชาการทหาร ระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ และทรงผ่านการ
สอบการเป็ นนายทหารเรือ นอกจากนี้ ทรงสาเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านประวัติศาสตร์ สังคม
วิทยา รัฐศาสตร์ กฎหมาย การเงินและเศรษฐศาสตร์ ที่ Uppsula University ของราชอาณา
จักรสวีเดน เมื่อปี ๒๕๑๒
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยหลายครั้ง โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ จนถึงปั จจุบนั
ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการและเป็ นการส่วนพระองค์ รวม ๑๕ ครั้ง และ
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นประจาทุกปี การเสด็จฯ เยือนอย่าง
เป็ นทางการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๔๖
จากเหตุธรณีพิบตั ิภยั ทางภาคใต้ของไทย ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในฐานะพระราชอาคัน
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ตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ด้วย

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน
(Her Majesty Queen Silvia of Sweden)
สมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน
ทรงเป็ นธิดาของนาย Walter Sommerlath นักธุรกิจชาวเยอรมันกับนาง Alice Sommerlath
ชาวบราซิล
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๖ ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา
๖๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงพบกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน ใน
ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่เมืองมิวนิ ค สมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี ๒๕๑๕ ซึ่ง
พระองค์ทรงเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิ ก และได้ทรงมี
โอกาสรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ซึ่งขณะนั้นทรงเป็ นมกุฎราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับ
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนในปี
๒๕๑๙ มีพระราชธิดาและพระราชโอรสรวม ๓ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับ Diploma ด้านการแปล (ภาษาสเปน) จาก Munich
School of Interpreting เมื่อปี ๒๕๑๒ รับสัง่ ได้ ๖ ภาษา ได้แก่ ภาษาเยอรมัน สวีเดน อังกฤษ
ฝรัง่ เศส สเปน และโปรตุเกส นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาภาษามือเพื่อทรงสื่อสารกับผูพ้ ิการ
ทางการได้ยิน และทรงริเริ่มจัดพิมพ์หนังสือ “Go For It” ซึ่งเป็ นหนังสือที่ให้กาลังใจแก่เยาวชน
ผูพ้ ิการในการดาเนิ นชีวิต โดยจัดพิมพ์ในภาษาสวีดิช อังกฤษ เยอรมัน และสแปนิ ช
ทรงโปรดอาหารไทยเป็ นพิเศษ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้
มีโอกาสปรุงอาหารไทยไปทูลเกล้าฯ ถวายในหลายโอกาส อาทิ ในวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระราชินีฯ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๘
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ภายหลังทรงร่วมงานพระราชพิธีเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สมเด็จพระ
ราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนได้ประทับในประเทศไทยต่อเพื่อฉลองวันครบรอบ ๓๐
ปี แห่งวันราชาภิเษกสมรส
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ในฐานะที่
ทรงเป็ นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิ ธิลูกเสือโลก (World Scout Foundation) ได้ทลู เกล้าฯ
ถวายอิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ด้วย
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ราชอาณาจักรสวี เดน (Kingdom of Sweden)
เมืองหลวง
กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm)
ภาษาทางการ
เนื้ อที่
๔๘๖,๖๐๑ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีซิลเวีย
รัชทายาท
เจ้าหญิงวิกตอเรีย

สวีดิช
๙.๐๔ ล้านคน
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๓. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์*
สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓ แห่งสวาซิแลนด์
(His Majesty King Mswati III of Swaziland)
สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓ (ท้องถิ่นอ่านออกเสียงว่า อึมสวาติ) เป็ นพระ
ราชโอรสพระองค์ที่ ๒ จากจานวนพระโอรสทั้งหมด ๖๗ พระองค์ ในสมเด็จพระราชาธิบดีซบบู
ซาที่ ๒ และเป็ นพระราชโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชชนนี เนตอมบี เป็ นพระประมุขตาม
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ ณ กรุงอัมบาบาเน ราชอาณา
จักรสวาซิแลนด์ ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๓๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) มีพระชายา ๑๒ พระองค์
(ยังมิได้ทรงสถาปนาผูใ้ ดเป็ นพระมเหสี) มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ และพระราชธิดา ๗ พระอง
ค์ ทรงศึกษาระดับมัธยมปลายที่ Sherbourne School, Dorset สหราชอาณาจักร
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยพระชายา ๒ ครั้ง ครั้งแรกในปี
๒๕๔๐ เสด็จ ฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะทรงเป็ นอาคันตุกะของรัฐบาล
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เข้าเฝ้ าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ
ด้วย ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๔๕ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และพระชายา เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ตเป็ น
การส่วนพระองค์

เจ้าหญิงลาดูเบ
พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓ แห่งสวาซิแลนด์
(Her Royal Highness Inkhosikati La Dube,
the Royal Consort of His Majesty King Mswati III of Swaziland)
เจ้าหญิงลาดูเบเป็ นพระชายาพระองค์ที่ ๑๒ ในสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓
แห่งสวาซิแลนด์ มีพระนามเดิมว่า นางสาวโนธานโด ดูเบ (Miss Nothando Dube) ทรงได้รบั
เลือกเป็ นพระคู่หมั้นจากงานประจาปี Umhlanga (Reed Dance) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
พระราชประวัติ
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ทรงมีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระ
ราชาธิบดีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีพระราชธิดา ๑ พระองค์ (ประสูติเมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๔๘) ทรงศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียน Mater Dorolosa อย่างไรก็ดี ทรงพัก
การศึกษาภายหลังจากที่ทรงรับหมั้นสมเด็จพระราชาธิบดีฯ
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของพระชายาฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรก

ราชอาณาจักรสวาซิ แลนด์ (Kingdom of Swaziland)
เมืองหลวง
กรุงอัมบาบาเน (Mbabane)
เนื้ อที่
๑๗,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓
รัชทายาท
เจ้าหญิงวิกตอเรีย

ภาษาทางการ
ประชากร
พระมเหสี

สวาติ อังกฤษ
๑.๑๓ ล้านคน
๑๖ พระองค์
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๔. ญี่ปุ่น*
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ
ราชดาเนิ นเยือนญี่ปนอย่
ุ่ างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม-๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๖
และทรงมีพระราชปฏิสนั ถารกับสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินี โคจุน
พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระจักรพรรติอากิฮิโต ซึ่ งขณะนั้น ดารงพระยศ
มกุฎราชกุมารอากิฮิโต

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่น
(His Majesty Emperor Akihito of Japan)
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เป็ นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระจักร
พรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๒
เป็ นพระประมุขภายใต้รฐั ธรรมนู ญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๖ ณ กรุงโตเกียว ปั จจุบนั มีพระ
ชนมพรรษา ๗๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ในปี ๒๕๐๐ ขณะดารงพระยศเป็ นเจ้าชายสึกุ ทรงพบกับ
นางสาวมิชิโกะ โชดะ ในระหว่างการแข่งขันเทนนิ สที่เมืองคารุอิซาวะซึ่งเป็ นที่พกั ตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงของญี่ปนุ่ และได้ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวมิชิโกะ โชดะ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๐๒ ซึ่งต่อมา ได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จพระจักรพรรดินี มีพระราชโอรส ๒
พระองค์ และพระราชธิดา ๑ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกักกุชู
อิน ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อปี ๒๔๙๙ และทรงทาการวิจยั พันธุป์ ลาบู่มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ โดยทรงพระ
ราชนิ พนธ์บทความและบทวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้หลายเรื่อง นับจากเสด็จฯ ขึ้ นครองราชย์ ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยที่จะให้ราชวงศ์ได้ใกล้ชิดกับประชาชนชาวญี่ปนให้
ุ่ มากขึ้ น และได้เสด็จฯ เยี่ยม
เยียนพสกนิ กรครบทั้ง ๔๗ จังหวัด รวมทั้งพื้ นที่ที่เป็ นหมู่เกาะห่างไกล นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ
เยือน ๑๙ ประเทศเพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีกบั ประเทศต่างๆ
ด้านพระพลานามัย ทรงเข้ารับการผ่าตัดเนื้ องอกที่พระอันตะ (ลาไส้ใหญ่) เมื่อ
ปี ๒๕๓๘ และทรงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งที่ต่อมลูกหมากเมื่อปี ๒๕๔๖
โปรดผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน
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การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ในระหว่างที่ดารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ได้เคยเสด็จฯ เยือนและแวะผ่าน
ราชอาณาจักรไทยทั้งสิ้ น ๖ ครั้ง (เมื่อปี ๒๕๐๓, ๒๕๐๗, ๒๕๑๔, ๒๕๑๙, ๒๕๒๔ และปี ๒๕๒๖)
ภายหลังจากเสด็จขึ้ นครองราชย์เป็ นสมเด็จพระจักรพรรดิฯ ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
อย่างเป็ นทางการเป็ นประเทศแรก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๓๔ โดยได้เสด็จฯ เยือน
จังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม่ดว้ ย
ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อปี ๒๕๐๗ ได้ทลู เกล้าฯ ถวายพันธุ ์
ปลาทิลาเปี ยนิ โลติกา (Tilapia nilotica) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้
เลี้ ยงไว้ในบ่อสวนจิตรลดา และได้ทรงศึกษาจนทราบว่าเป็ นปลาที่เลี้ ยงง่าย เจริญเติบโตได้เร็ว
แพร่พนั ธุง์ ่าย อดทน รสชาติดี จึงได้พระราชทานชื่อว่า “ปลานิ ล” และให้กรมประมงนาไป
เพาะพันธุแ์ จกจ่ายแก่ราษฎร

สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น
(Her Majesty Empress Michiko of Japan)
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปนทรงเป็
ุ่
นธิดาคนโตของนายฮิเดซาบุโร
โชดะ ประธานบริษัทนิ ชชิน-เซฟุน กับ นางโตมิโกะ โชดะ
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๗๗ ณ กรุงโตเกียว ปั จจุบนั มีพระ
ชนมพรรษา ๗๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ภายหลังสมเด็จพระจักรพรรดิฯ ขึ้ นครองราชย์ ทรงได้รบั
การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จพระจักรพรรดินี
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยสตรีเซชิน เมื่อปี ๒๕๐๐
ด้านพระพลานามัย เมื่อปี ๒๕๓๖ ทรงประชวรด้วยโรคเครียด ทาให้ไม่สามารถ
รับสัง่ ได้เป็ นเวลาประมาณ ๑ ปี และในปี ๒๕๓๙ ทรงเข้ารับการผ่าตัดเนื้ องอกที่กล่องพระสกุล
(มดลูก)
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ตามเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการใน
ฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ
นี นาถ ๒ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่
๒๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
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ญีป่ ุ่ น (Japan)
เมืองหลวง
เนื้ อที่
ประมุข
พระมเหสี
รัชทายาท

กรุงโตเกียว (Tokyo)
๓๗๗,๘๓๕ ตารางกิโลเมตร
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
เจ้าชายนารุฮิโตะ

ภาษาทางการ
ประชากร

ญี่ปนุ่
๑๒๗.๖ ล้านคน
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๕. รัฐกาตาร์*
เชคฮามัด บิน คอลีฟะห์ อัลซานี เจ้าผูค้ รองรัฐกาตาร์
(His Highness Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani,
the Emir of the State of Qatar)
เชคฮามัด บิน คอลีฟะห์ อัลซานี เจ้าผูค้ รองรัฐพระองค์ที่ ๗ แห่งรัฐกาตาร์ เป็ น
พระโอรสพระองค์ที่ ๒ ใน Sheikh Khalifa Bin Hamad Al-Thani เจ้าผูค้ รองรัฐพระองค์ที่ ๖
แห่งรัฐกาตาร์ เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทรงเป็ นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเมื่อปี ๒๕๒๐ และทรงเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
พระประวัติ
ประสูติปี ๒๔๙๕ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ปั จจุบนั มีพระชันษา ๕๔ ปี (ปี
๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกับพระชายา ๓ พระองค์ คือ ๑. Her Highness Sheikha Mariam Bint
Hamad Al-Thani (ทรงหย่า) มีพระโอรส ๒ พระองค์ ๒. Her Highness Sheikha Mozah
Bint Nasser Al-Missned มีพระโอรส ๔ พระองค์ และพระธิดา ๓ พระองค์ ๓. Her
Highness Sheikha Noora Bint Khalid Al-Thani มีพระโอรส ๔ พระองค์ และพระธิดา ๓
พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร เมื่อปี
๒๕๑๔ ต่อมา ทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพกาตาร์
ทรงมีบทบาทสาคัญในด้านสื่อสารมวลชนโดยประทานพระอนุ ญาตให้ต้งั สานั ก
ข่าว Al Jazeera โดยทรงให้การสนับสนุ นทางการเงิน
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ
วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๔๒ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จออกทรงรับเมื่อวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๔๒

เชคเคาะห์เมาซา บินด์ เนเซอร์ อัลมิสนัด
(Her Highness Sheikha Mozah Bint Nasser Al- Missned)

พระชายาพระองค์ที่ ๒ ในเชคฮามัด บิน คอลีฟะห์ อัลซานี เจ้าผูค้ รองรัฐกาตาร์
พระประวัติ
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ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
กาตาร์เมื่อปี ๒๕๒๙
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของพระชายาฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนครั้งแรก

รัฐกาตาร์ (State of Qatar)
เมืองหลวง
กรุงโดฮา (Doha)
เนื้ อที่
๑๑,๔๓๗ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
เชคฮามัด บิน คอลีฟะห์ อัลซานี
พระมเหสี
เชคเคาะห์เมาซา บินด์ เนเซอร์ อัลมิสนัด
รัชทายาท
เชคทามิม บิน ฮามัด อัลทานี

ภาษาทางการ
ประชากร

อาระบิก
๘.๖ แสนคน

13

๖. ราชอาณาจักรเลโซโท*
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งเลโซโท
(His Majesty King Letsie III of Lesotho)
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ (ท้องถิ่นอ่านออกเสียง เลตซีเย่) เป็ นพระราช
โอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีโมชูชูที่ ๒ กับสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต เซเอโซ
เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อปี ๒๕๓๓ เนื่ องจากพระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการลี้ ภัยทางการเมืองและ
ทรงสละราชสมบัติเมื่อปี ๒๕๓๘ ต่อมา ในปี ๒๕๔๐ เสด็จขึ้ นครองราชย์อีกครั้ง
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ณ นครโมริจา ราชอาณา
จักรเลโซโท ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระ
ราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ (ท้องถิ่นอ่านออกเสียงว่า มาเซนาที) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๔๓ มีพระราชธิดา ๒ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิ ติศาสตร์ จาก National
University of Lesotho ราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อปี ๒๕๒๗ และทรงได้รบ
ั ประกาศนี ยบัตร
สาขากฎหมายอังกฤษที่ University of Bristol สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๒๙ ทรงศึกษาต่อ
ในสาขาการพัฒนา ที่ University of Cambridge สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๓๒ และในสาขา
เศรษฐศาสตร์การเกษตรที่ Wye College, University of London สหราชอาณาจักร เมื่อปี
๒๕๓๓ นอกจากนี้ ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตร

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งเลโซโท
(Her Majesty Queen Masenate Mohato Seeiso of Lesotho)
สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ (ท้องถิ่นอ่านออกเสียงว่า มาเซ
นาที) ทรงเป็ นธิดาของนาย Thekiso และนาง Makarobo Mots’oeneng ทรงได้รบั การ
สถาปนาพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จพระราชินีมาเซเนตเมื่อปี ๒๕๔๓
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๙ ณ เบเรีย ราชอาณาจักรเลโซโ
ท ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๓๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยา
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ศาสตร์ จาก National University of Lesotho เมื่อปี ๒๕๓๙ (แต่ไม่สาเร็จการศึกษาเนื่ องจาก
ทรงหมั้นกับสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓)

 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระ
ราชินีฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ครั้งแรก

ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho)
เมืองหลวง
กรุงมาเซรู (Maseru)
เนื้ อที่
๓๐,๓๕๕ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
รัชทายาท ---

ภาษาทางการ
เซโซโท อังกฤษ
ประชากร ๑.๘๖ ล้านคน
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๗. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน*
สมเด็จพระราชาธิบดีอบั ดุลเลาะห์ที่ ๒ บิน อัลฮุสเซน
แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
(His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein of the
Hashemite Kingdom of Jordan)
สมเด็จพระราชาธิบดีอบั ดุลเลาะห์ที่ ๒ บิน อัลฮุ สเซน เป็ นพระราชโอรสพระองค์
แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน และสมเด็จพระราชินีมูนา อัล ฮุ สเซน (เดิมมีสญ
ั ชาติองั กฤษ
พระนามเดิมคือ Antoinette “Toni” Gardner) เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๒
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๐๕ ณ กรุงอัมมาน ปั จจุบนั มีพระ
ชนมพรรษา ๔๔ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวราเนี ย อัล ยาซิน ชาว
ปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซึ่งต่อมาได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จ
พระราชินีราเนี ย อัล อับดุลเลาะห์ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ และพระราชธิดา ๒ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร
เมื่อปี ๒๕๒๓ และทรงเข้ารับการอบรมหลักสูตร Special Study Course in Middle Eastern
Affairs, Oxford University ที่สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๒๕ นอกจากนี้ ยังทรงเข้ารับการ
อบรม Armored Officers Advanced Course at Fort Knox และทรงสาเร็จการศึกษา
Advanced Study and Research Programme in International Affairs จาก Georgetown
University สหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๓๐
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย ๓ ครั้ง ครั้งแรก เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักร
ไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ เสด็จฯ
เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๓ เสด็จฯ เยือน
ราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จออกทรงรับ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Kingdom of Jordan)
เมืองหลวง
กรุงอัมมาน (‘Amman)
ภาษาทางการ
เนื้ อที่
๙๒,๓๐๐ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีอบั ดุลเลาะห์ที่ ๒ บิน อัลฮุ สเซน

อาระบิก
๕.๗๕ คน
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พระมเหสี
รัชทายาท

สมเด็จพระราชินีราเนี ย
เจ้าชายฮุ สเซน บิน อับดุลลาห์
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๘. ราชรัฐลักเซมเบิรก์ *
จากพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง ความทรงจาในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชดาเนิ นเยือนราชรัฐลักเซมเบิรก์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙
ตุลาคม ๒๕๐๓ ทรงได้รบั การถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาอย่างดียงิ่
จากแกรนด์ดชั เชสชาร์ล็อต (Grand Duchess Charlotte) เจ้าผูค้ รองราชรัฐลักเซมเบิรก์ ซึ่ ง
ขณะนั้นมีพระชันษา ๖๔ ในปี ท่ ีเสด็จฯ เยือน เป็ นปี ที่แกรนด์ดชั เชสชาล็อตทรงครองราชย์มาได้
๔๑ ปี เป็ นพระประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในยุโรปขณะนั้น และทรงทูลปรารภไว้กับพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่จะสละราชสมบัติประทานให้พระโอรส ซึ่ งต่อมา ในปี เดียวกันนั้น ได้
ทรงประกาศให้แกรนด์ ดยุก ฌอง มกุฎราชกุมาร ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ แม้ราชรัฐ
ลักเซมเบิรก์ มีขนาดเล็ก แต่ทงั้ สองพระองค์ได้ประทับอยูถ่ ึง ๓ วันเพื่ อทอดพระเนตรอุตสาห
กรรม โดยเฉพาะการถลุงเหล็ก ตลอดจนการดารงชีวติ ของประชาชน

แกรนด์ ดยุก อองรี เจ้าผูค้ รองราชรัฐลักเซมเบิรก์
(His Royal Highness Grand Duke Henri of
the Grand Duchy of Luxembourg)
แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิรก์ เป็ นพระโอรสพระองค์แรกในแกรน
ด์ ดยุก ฌอง พระโอรสในแกรนด์ดชั เชสชาร์ล็อต และแกรนด์ ดัชเชส โจเซฟิ น–ชาล็อต สมเด็จ
พระพี่นางเธอในสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็ นพระประมุขภายใต้รฐั ธรรมนู ญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๙๘ ณ ลักเซมเบิรก์ ปั จจุบนั มี
พระชนมายุ ๕๑ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวมาเรีย เทเรซา เมสตร์ เชื้ อ
ชาติสเปน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ มีพระโอรส ๔ พระองค์ และพระธิดา ๑ พระองค์
โดยได้มีการฉลองราชาภิเษกสมรส ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร ในปี
๒๕ ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยเจนี
วา (เกียรตินิยม) เมื่อปี ๒๕๒๓ และทรงได้รบั การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติม
ศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสัง่ ได้ ๔ ภาษา คือ ฝรัง่ เศส อังกฤษ
เยอรมัน และลักเซมเบิรก์ กิช
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อนึ่ ง สมเด็จพระราชาธิบดีอลั แบร์ที่ ๒ แห่งเบลเยียมเป็ นพระมาตุลาและพ่อ
ทูนหัว (God father) ในแกรนด์ ดยุก อองรี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย ในขณะที่เป็ นมกุฏราชกุมารอองรีแห่งราชรัฐ
ลักเซมเบิรก์ ๓ ครั้ง ครั้งแรก ในปี ๒๕๓๖ ทรงนาคณะนักธุรกิจราชรัฐลักเซมเบิรก์ เยือนราชอา
ณาจักรไทย ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชทานพระบรมวโรกาสให้เข้า
เฝ้ า ฯ ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๓๙ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ครั้งที่ ๓
ในปี ๒๕๔๑ ทรงนาคณะนักธุรกิจราชรัฐลักเซมเบิรก์ เยือนราชอาณาจักรไทย
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของแกรนด์ ดยุก อองรี เพื่อทรงร่วมงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรกนับจากทรงขึ้ น
ครองราชย์เป็ นเจ้าผูค้ รองราชรัฐลักเซมเบิรก์ เมือ่ ปี ๒๕๔๓

ราชรัฐลักเซมเบิรก์ (The Grand Duchy of Luxembourg)
เมืองหลวง
กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg)
เนื้ อที่
๒,๕๘๖ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
แกรนด์ ดยุก อองรี
พระมเหสี
แกรนด์ดัชเชส มาเรีย เทเรซา เมสตร์
รัชทายาท
เจ้าชายกิลโลม

ภาษาทางการ
ประชากร

ลักเซมเบิรก์ กิช ฝรัง่ เศส เยอรมัน
๔.๖๘ แสนคน

19

๙. มาเลเซีย*
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ
ราชดาเนิ นเยือนสหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๐๕ ในโอกาสดังกล่าว
เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการเชื่ อมสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและสหพันธรัฐมลายาอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๐๕ ภายหลังพิธีเปิ ด ทรง
ร่วมเป็ นสักขีพยานในโอกาสที่นายฐิตินันทน์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทยประจาสหพันธรัฐม
ลายาในขณะนั้น ได้ตอ่ โทรศัพท์ครัง้ ประวัติศาสตร์จากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สงขลาที่อาเภอหาดใหญ่

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจั อุดดิน อิบนี อัลมาร์ฮูม
ตวนกูไซอิด ปุตรา จามาลุลไลล์ ยังดีเปอร์ตวน อากง แห่งมาเลเซีย
(His Majesty Tuanku Syed Sirajuddin Jbni Al Marhum Tuanku Syed
Putra Jamalullail, the Yang di-Pertuan Agong of Malaysia)
สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจั อุดดิน อิบนี อัลมาร์ฮูม ตวนกูไซอิด ปุ
ตรา จามาลุลไลล์ ยังดีเปอร์ตวน อากง แห่งมาเลเซีย เป็ นพระราชโอรสใน Tuanku Syed Putra
lbni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ ๓ และราชา
รัฐปะลิส กับ Tengku Budriah binti-Al Marhum Tengku lsmail เสด็จขึ้ นครองราชย์ เมื่อ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็ นพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนู ญตามระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา ทรงเป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ ๑๒ แห่งมาเลเซีย (ตามระบอบการปก
ครองของมาเลเซีย เป็ นแบบสหพันธรัฐ มีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong
หรือ the Great Ruler) เป็ นประมุขโดยมาจากการผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนขึ้นดารงตาแหน่ งของ
เจ้าผูป้ กครองรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบิลนั
เประ และปะลิส อยูใ่ นวาระ 5 ปี )
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ ณ เมืองอะราว (Arau)
รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษก
สมรสกับสมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห์ บินตี อัลมาร์ฮูม เติงกู อับดุล รอชีด รายา ประไหมสุ
หรีอากง ซึ่งสืบเชื้ อสายพระราชวงศ์สุลต่านรัฐกลันตันและตรังกานู เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๑๐ มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ และพระราชธิดา ๑ พระองค์
20

ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร
เมื่อปี ๒๕๐๘

สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห์ บินตี อัลมาร์ฮูม
เติงกู อับดุล รอชีด รายาประไหมสุหรี อากง แห่งมาเลเซีย
(Her Majesty Tuanku Fauziah binti Al-Marhum
Tengku Abdul Rashid, the Raja Permaisuri Agong of Malaysia)
สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห์ บินตี อัลมาร์ฮูม เติงกู อับดุล รอชีด รายา
ประไหมสุหรี อากง แห่งมาเลเซีย เป็ นพระธิดาของ Al-Marhumah Tengku Abdul Rashid
lbni Al-Marhum Sultan Sulaiman และ Al-Marhumah Tengku Puteri binti Al-Marhum
Sultan lbrahim ซึ่งเป็ นเชื้ อพระวงศ์สายสุลต่านรัฐกลันตันและตรังกานู และทรงได้รบ
ั การ
สถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๘๙ ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา
๖๐ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่ ง
มกุฏราชกุมารแห่งรัฐปะลิส มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ และพระราชธิดา ๑ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาจาก Zainab English School เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เป็ นการส่วนพระองค์หลายครั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ยังทรงรับราชการทหารในกระ
ทรวงกลาโหมมาเลเซีย
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระ
ราชินีฯ เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชย์เป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเมื่อปี ๒๕๔๔

มาเลเซี ย (Malaysia)
เมืองหลวง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ภาษาทางการ
มาเลย์
เนื้ อที่
๓๒๙,๗๕๘ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
๒๖.๒ ล้านคน
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรจั อุดดิน อิบนี อัลมาร์ฮูม ตวนกูไซอิด ปุตรา จามาลุลไลล์
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พระมเหสี

ยังดีเปอร์ตวน อากง แห่งมาเลเซีย
สมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอะห์ บินตี อัลมาร์ฮูม เติงกู อับดุล รอชีด รายา ประไหมสุหรี
อากง แห่งมาเลเซีย
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๑๐. ราชอาณาจักรกัมพูชา*
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา
(His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni
of Cambodia )
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา เป็ นพระราชโอรส ใน
สมเด็จพระนโรดม สีหนุ (พระอิสริยยศปั จจุบนั คือ พระมหาวีรกษัตริย์ พระวรราชบิดา เอกราช
บูรณภาพดินแดน และความเป็ นเอกภาพแห่งชาติเขมร) กับพระราชินีนโรดม มณีนาถ สีหนุ
(พระอิสริยยศปั จจุบนั คือ พระมหาวีรกษัตรี นโรดม มณีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งชาติ
เขมรในเสรีภาพ ความมีคุณค่า และศุภมงคล) เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
ตามมติของสภาราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และมีพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๗
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ณ กรุงพนมเปญ ปั จจุบนั
มีพระชนมพรรษา ๕๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ยังไม่ทรงอภิเษกสมรส
ทรงสาเร็จการศึกษาด้านนาฏกรรม ดนตรี และการละครจากสถาบันศิลปะกรุง
ปราก (National Conservatory of Prague) เมื่อปี ๒๕๑๔ โดยทรงสาเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ด้วยคะแนนดีมากและทรงได้รบั การทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลที่ ๑ จากการศึกษานาฏกรรมคลาส
สิกจากสถาบันศิลปะกรุงปราก ต่อมา ทรงสาเร็จการศึกษาวิชานาฏกรรม ดนตรี และการละคร
ชั้นสูงจากสถาบันศิลปะการดนตรีกรุงปราก (Academy of Musical Art of Prague) เมื่อปี
๒๕๑๘ โดยทรงเขียนวิทยานิ พนธ์ในหัวข้อเรื่องแนวคิดและการบริหารจัดการโรงเรียนสอนศิลปะ
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และทรงศึกษาต่อด้านการถ่ายทาภาพยนต์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ระหว่างปี ๒๕๑๘-๒๕๑๙
ทรงมีความรูภ้ าษาฝรัง่ เศส เช็ก และอังกฤษ
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชย์
เป็ นพระประมุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อปี ๒๕๔๗

ราชอาณาจักรกัมพูชา

(Kingdom of Cambodia)
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เมืองหลวง
เนื้ อที่
ประมุข

กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ภาษาทางการ
ประชากร

เขมร
๑๔.๐๗ ล้านคน
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๑๑. ราชรัฐโมนาโก*
เจ้าชายอัลแบร์ที่ ๒ แห่งราชรัฐโมนาโก
(His Serene Highness Prince Albert II of the Principality of Monaco)
เจ้าชายอัลแบร์ที่ ๒ พระประมุขแห่งราชรัฐโมนาโก เป็ นพระโอรสในเจ้าชายเรนี
เยร์ที่ ๓ (His Serene Highness Prince Rainier III) และเจ้าหญิงเกรซ (Her Serene
Highness Princess Grace Patricia Kelly) เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๘
พระประวัติ
ประสูติวนั ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๑ ณ โมนาโก ปั จจุบนั มีพระชันษา ๔๘ ปี (ปี
๒๕๔๙) ยังไม่ทรงอภิเษกสมรส
ทรงสาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ณ Amherst
College มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๒๔ และทรงเข้ารับการฝึ กอบรมด้านราชนาวี
บนเรือบรรทุกเฮลิคคอปเตอร์ Jeanne d’Arc แห่งกองทัพเรือฝรัง่ เศส ปี ๒๕๒๔ ปั จจุบนั ทรง
ดารงพระยศเป็ น first grade sub-lieutenant
เป็ นพระประมุขพระองค์แรกของโลกที่ประสบความสาเร็จในการเสด็จฯ ไปถึงขั้ว
โลกเหนื อ โดยได้เสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ ด้วยเลื่อนซึ่งใช้สุนัขลากเป็ น
พระพาหนะ เพื่อรณรงค์ให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะโลก
ร้อน ซึ่งส่งผลให้น้ าแข็งบริเวณขั้วโลกละลายและพื้ นที่บางส่วนมีน้ าแข็งถล่ม
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อปี ๒๕๓๙ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า อุตสาหกรรม การธนาคาร และการท่องเที่ยว
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชรัฐโมนาโก
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรกนับจากทรงขึ้ นครองราชย์
เป็ นพระประมุขแห่งราชรัฐโมนาโกเมื่อปี ๒๕๔๘

ราชรัฐโมนาโก (Principality of Monaco)
เมืองหลวง
กรุงโมนาโก (Monaco)

ภาษาทางการ

ฝรัง่ เศส
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เนื้ อที่
ประมุข
รัชทายาท

๑.๙๕ ตารางกิโลเมตร
(เล็กเป็ นอันดับ ๒ ของโลกรองจากนครรัฐวาติกนั )
เจ้าชายอัลแบร์ที่ ๒
เจ้าหญิงแคโรไลน์ เจ้าหญิงแห่งฮันโนเวอร์

ประชากร

๓๕,๖๕๖ คน
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๑๒. รัฐคูเวต*
เชคซอบะห์ อัลอะห์มดั อัลจาบีร ์ อัลซอบะห์
เจ้าผูค้ รองรัฐคูเวต
(His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
the Amir of the State of Kuwait)
เชคซอบะห์ อัลอะห์มดั อัลจาบีร์ อัลซอบะห์ เจ้าผูค้ รองรัฐคูเวตพระองค์ที่ ๑๕
เป็ นพระโอรสพระองค์ที่ ๔ ในเชคอะห์มดั อัลจาบีร์ อัลซอบะห์ อดีตเจ้าผูค้ รองรัฐคูเวตพระองค์ที่
๑๐ เสด็จขึ้ นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙
พระประวัติ
ประสูติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๗๒ ณ รัฐคูเวต ปั จจุบนั มีพระชันษา ๗๗ ปี (ปี
(๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกับ Sheikha Fotouh Salman Al-Sabah มีพระโอรส ๒ พระองค์ และ
พระธิดา ๑ พระองค์ ทรงศึกษาวิชาการต่างๆ กับพระอาจารย์ส่วนพระองค์ภายในราชสานักคูเวต
ทรงดารงตาแหน่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี ๒๕๐๖๒๕๔๖ (ยกเว้นช่วงปี ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย) และได้รบั การขนานพระ
นามว่า Dean of the Arab Diplomacy โดยในระหว่างนั้น ทรงดารงตาแหน่ งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กระทรวงน้ ามัน และกระทรวงศาสนาและสารนิ เทศ
ด้านพระพลานามัย เมื่อปี ๒๕๔๒ ประชวรด้วยโรคพระหทัยและแพทย์ได้ถวาย
การผ่าตัดเพื่อฝังเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยด้วยกระแสไฟฟ้ า (heart pacemaker)
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ขณะทรงเป็ นรองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ ได้เคยเสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ตเป็ นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๖- ๒๘ กุมภา
พันธ์ ๒๕๔๖
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก นับจากทรงขึ้ นครองราชย์
เป็ นเจ้าผูค้ รองรัฐคูเวตเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ทรงเป็ นพระราชวงศ์ที่มีพระชันษา
สูงที่สุดที่เสด็จฯ มาร่วมงานในครั้งนี้

รัฐคูเวต (State of Kuwait)
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เมืองหลวง
เนื้ อที่
ประมุข
พระมเหสี
รัชทายาท

คูเวตซิตี้ (Kuwait City)
๑๗,๘๑๘ ตารางกิโลเมตร
เชคซอบะห์ อัลอะห์มดั อัลจาบีร์ อัลซอบะห์
เชคเคาะห์โฟทูอา ซัลมาน อัลซอบะห์
เชคนาอัฟ อัลอาเหม็ด อัลจาบีร์ อัลซอบะห์

ภาษาทางการ
ประชากร

อาระบิก
๒.๓ ล้านคน
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๑๓. ราชรัฐลิกเตนสไตน์*
เจ้าชายอาโลอิส มกุฏราชกุมารแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์
(His Serene Highness Hereditary Prince Alois
of the Principality of Liechtenstein)

ผูแ้ ทนพระองค์เจ้าชายฮันส์ – แอดัมที่ ๒ แห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์
(His Serene Highness Prince Hans – Adam II
of the Principality of Liechtenstein)
เจ้าชายอาโลลิสเป็ นพระโอรสองค์แรกในเจ้าชายฮันส์-แอดัมที่ ๒ กับเจ้าหญิงมา
รี อาเกล ทรงเป็ นผูส้ าเร็จราชการแทนพระราชบิดา ตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
พระประวัติ
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ นครซูริก ปั จจุบนั มีพระชันษา ๓๘ ปี
(ปี ๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงโซฟี ดัชเชสแห่งบาวาเรีย เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๓๖ มี
พระโอรส ๓ พระองค์ และพระธิดา ๑ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยการทหาร Sandhurst สหราชอาณา
จักร เมื่อปี ๒๕๓๑ และระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยซาลส์บรู ก์
(University of Salzburg) สาธารณรัฐออสเตรียเมื่อปี ๒๕๓๖
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรก และยังเป็ นการเสด็จฯ เยือนครั้งแรกในฐานะ
ผูส้ าเร็จราชการราชรัฐลิกเตนสไตน์นับจากทรงดารงตาแหน่ งแทนพระราชบิดาเมื่อปี ๒๕๔๗

ราชรัฐลิ กเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
เมืองหลวง
กรุงวาดุซ (Vaduz)
เนื้ อที่
๑๖๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
เจ้าชายฮันส์ – แอดัมที่ ๒
พระมเหสี
เคาน์เตสคินสกี้ ฟอน วีชินิตซ์ อุนด์ ทาตทอง
รัชทายาท
เจ้าชายอาโลอิส

ภาษาทางการ
ประชากร

เยอรมัน
๓๓,๗๑๗ คน
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๑๔. เดนมาร์ก**
พระมหากษัตริยข์ องไทยเสด็จพระราชดาเนิ นเยือนเดนมาร์กแล้วหลายพระองค์ ได้แก่
การเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในเดือนกรกฎาคม
๒๔๔๐ ในการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ แรก และในวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๔๕๐ ในการเสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่ ๒ การเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ในปี ๒๔๗๓ การเสด็จฯ เยือนเดนมาร์ก
อย่างเป็ นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๐๓ ในส่วนของเดนมาร์ก สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ ๙
และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่
๑๒-๒๔ มกราคม ๒๕๐๕

เจ้าชายเฮนริก
พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก
(His Royal Highness Prince Henrik , the Prince Consort)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒
(Her Majesty Queen Margrethe II )
เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก
ทรงเป็ นชาวฝรัง่ เศส มีพระนามเดิมว่า Henri Marie Jean André Count de Laborde de
Monpezat ทรงเป็ นบุตรคนเดียวของ Count André de Laborde de Monpezat และ Countess
Renee ทรงได้รบ
ั การสถาปนาเป็ นเจ้าชายแห่งเดนมาร์กภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
มาร์เกรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เมื่อปี ๒๕๑๐ ซึ่งต่อมาได้รบั การสถาปนาเป็ นสมเด็จ
พระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๗๗ ณ เมือง Talence สาธารณรั
ฐฝรัง่ เศส ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๗๒ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมาร์เก
รเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์
และมีพระภาคิไนย ๓ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ จาก
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มหาวิทยาลัย Sorbonne กรุงปารีส เมื่อปี ๒๕๐๐ และทรงศึกษาภาษาจีนและเวียดนาม จาก
École Nationale des Langues Orientales (INALCO) ระหว่างปี ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี
นาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์กเยือน
ราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ๒ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่าง
วันที่ ๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คพั ประจา
ปี ๒๕๓๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๔๒ เพื่อทอดพระเนตรโครงการเพื่อการ
พัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อมเดนมาร์ก (DANCED)

เดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)
เมืองหลวง
กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)
ภาษาทางการ
เนื้ อที่
๔๓,๐๗๗ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประมุข
สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก
พระสวามี
เจ้าชายเฮนริก
รัชทายาท
เจ้าชายเฟรเดอริก อองเร เฮนริก คริสเตียน

เดนิ ช
๕.๔ ล้านคน
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๑๕. ราชอาณาจักรสเปน**
จากพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง ความทรงจาในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ ตอนหนึ่ ง ได้ตรัสไว้วา่ “พวกเราไม่เคยเสียชื่ อในการล่าช้า
เลย เพราะเราตรงเวลาตามหมายกาหนดการเสมอ การตรงเวลาเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุดในการ
(เสด็จฯ) เยือนต่างประเทศทางราชการ ” (หน้าที่ ๑๘๓) ด้วยเหตุน้ ี ในการเสด็จพระราช
ดาเนิ นเยือนต่างประเทศอย่างเป็ นทางการในปี ๒๕๐๓ ทัง้ ๑๕ ประเทศ แม้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเหน็ ดเหนื่ อยพระวรกายหรือทรงพระ
ประชวรเพียงใด ก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จฯ ไปตามหมายกาหนดการที่ ได้ว างไว้
นอกจากในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนอย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ ๓-๘ พฤศจิ
กายน ๒๕๐๓ ซึ่งเกิดเหตุสดุ วิสยั อันเนื่ องมาจากสภาพอากาศที่ สนามบินกรุงมาดริดไม่อานวย
ทาให้เครื่องบินพระที่นั่งต้องลงจอดที่สนามบินทหารซึ่ งอยูไ่ กลออกไปและมีผลให้หมายกาหนด
การต้องเปลี่ยนแปลง

สมเด็จพระราชินีโซเฟี ย แห่งสเปน
(Her Majesty Queen Sofia of Spain)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ ๑ แห่งสเปน
(His Majesty King Juan Carlos I of Spain)
สมเด็จพระราชินีโซเฟี ยเป็ นพระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีพอลที่ ๑ และ
สมเด็จพระราชินีเฟรดเดอริกาแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิ ก ทรงได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ น
สมเด็จพระราชินีแห่งเสปน เมื่อปี ๒๕๑๘
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐ
เฮลเลนิ ก ปั จจุบนั มีพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระรา
ชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ ๑ แห่งสเปน เมื่อปี ๒๕๐๕ มีพระราชธิดา ๒ พระองค์ และพระราชโอรส
๑ พระองค์ ทรงสาเร็จการศึกษาระดับอนุ ปริญญา ด้านกุมารเวชศาสตร์ รับสัง่ ได้ ๕ ภาษา
ได้แก่ ภาษากรีก สเปน อังกฤษ เยอรมัน และฝรัง่ เศส
เสวยมังสวิรตั ิ (อาหารทะเล) และโปรดข้าวสวย ด้านกีฬา ไม่โปรดทอดพระเน
ตรกีฬาสูว้ วั กระทิงซึ่งเป็ นกีฬาประจาชาติของสเปนและเป็ นหนึ่ งในกีฬาที่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ
โปรด
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การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ตามเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์
๒ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๐๕ และ ๒๕๐๘ และตามเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
อย่างเป็ นทางการ ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และวันที่ ๒๑-๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และเสด็จฯ แวะผ่านราชอาณาจักรไทยเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยังสาธารณรัฐสังคม
นิ ยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยังสาธารณรัฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปยังเมืองเฟร์โรล
(Ferrol) เพื่อทรงร่วมพิธีปล่อยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ลงน้ า เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ภายหลังเสร็จสิ้ นงานถวายเลี้ ยงพระกระยาหารคา่ ที่พระที่นัง่ บรมราชสถิตยมโห
ฬาร สมเด็จพระราชินีฯ ในฐานะผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ ๑ แห่ง
สเปน ได้ทลู เกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โตยซอน เด โอโร หรือ The Order of the
Golden Fleece (ขนแกะทองคา) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตระกูลนี้ จัดอยู่ในเครื่องราชที่ทรงคุณค่าเพื่อสรรเสริญผูท้ ี่ประกอบคุณงามความดีอันควรแก่การ
ยกย่องและจดจาสืบต่อไป และจัดเป็ นเครื่องราชที่มีความเก่าแก่มากที่สุดชิ้ นหนึ่ งของโลก โดย
เริ่มมีการมอบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๙๗๒ (ค.ศ. ๑๔๒๙)

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)
เมืองหลวง
กรุงมาดริด (Madrid)
เนื้ อที่
๕๐๔,๘๘๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ ๑
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีโซเฟี ย
รัชทายาท
เจ้าชายเฟลิเป เจ้าชายแห่งแอสทูเรียส

ภาษาทางการ
ประชากร

สเปน
๔๖.๐๖ ล้านคน
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๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก**
เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา เบนนานี แห่งโมร็อกโก
(Her Serene Highness Princess Lalla Salma Bennani of Morocco)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ ๖ แห่งโมร็อกโก
(His Majesty King Mohammed VI of Morocco)
เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา เบนนานี พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ ๖
แห่งโมร็อกโก มีพระนามเดิมว่า นางสาวซัลมา เบนนานี (Salma Bennani) ทรงเป็ นธิดาของ
นายเอลฮัจ อับเดลฮามิด เบนนานี (El Haj Abdelhamid Bennani) ทรงได้รบั การสถาปนาพระ
อิสริยยศเป็ นเจ้าหญิงลัลลา ซัลมา เมื่อปี ๒๕๔๖
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ที่เมืองเฟส ราชอาณาจักร
โมร็อกโก ปั จจุบนั มีพระชนมมายุ ๒๗ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชาธิ
บดีโมฮัมเมดที่ ๖ แห่งโมร็อกโก เมื่อปี ๒๕๔๖ มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ เป็ นพระชายาใน
สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรโมร็อกโกที่ได้รบั พระราชทาน
พระอิสริยยศและทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างเป็ นทางการ
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
จาก Ecole Nationale Supérieure d’ Informatique et d’ Analyse des Systèmes (ENSI
AS) ราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อปี ๒๕๔๓ โดยทรงได้รบ
ั คะแนนสูงสุดในบรรดาผูท้ ี่สาเร็จ
การศึกษาในปี นั้น (class valedictorian)
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ เมื่อเดือนกรกฏาคม
๒๕๔๘ และได้ทรงเรือหางยาวล่องแม่น้ าเจ้าพระยา
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก

ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)
เมืองหลวง
กรุงราบัต (Rabat)
เนื้ อที่
๔๔๖,๕๕๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ ๖

ภาษาทางการ
ประชากร

อาระบิก
๓๒.๗ ล้านคน
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พระมเหสี
รัชทายาท

เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา เบนนานี
เจ้าชายมูเลย์ ฮัสซิน
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๑๗. ราชอาณาจักรบาห์เรน**
เชคคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห์
(His Highness Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa)

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ผูแ้ ทนพระองค์เชคฮามัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์ แห่งบาห์เรน
(His Majesty Sheikh Hamad Bin Esa Al Khalifa of Bahrain)
เชคคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห์ ทรงเป็ นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณา
จักรบาห์เรน เป็ นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ ของ เชคซัลมาน บิน ฮามัด อัลคอลิฟะห์ อดีตเจ้าผู ้
ครองรัฐบาห์เรนและเป็ นพระปิ ตุลาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน
พระประวัติ
ประสูติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ ปั จจุบนั มีพระชันษา ๗๑ ปี (ปี ๒๕๔๙)
ทรงเสกสมรสแล้ว มีพระโอรส ๒ พระองค์ และพระธิดา ๑ พระองค์ ทรงสาเร็จการศึกษาระดับสูง
จากสหราชอาณาจักร
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ ๖ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่
๒๒- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๖
ตุลาคม ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน-๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยในโอกาสนี้ สม
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหา
ปรมาภรณ์ชา้ งเผือก เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม- ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ าฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้า
เฝ้ าฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการ แบบ Working Visit ๒ ครั้ง
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain)
เมืองหลวง
กรุงมานามา (Manama)

ภาษาทางการ

อาระบิก อังกฤษ
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เนื้ อที่
ประมุข
พระมเหสี
รัชทายาท

๖๒๐ ตารางกิโลเมตร
เชคฮาหมัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์
ซาบิกา บินต์ อิบราฮิม อัลคอลิฟะห์
เชค ซัลมาน บิน ฮามัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์

ประชากร

๖.๖๘ แสนคน
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๑๘. ราชอาณาจักรตองกา***
เจ้าชายทูโพทัว มกุฎราชกุมารแห่งตองกา
(His Royal Highness Crown Prince Tupouto’a)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทูโพ ที่ ๔
(His Majesty King Taufa’ahua Tupou IV )
เจ้าชายทูโพทัว มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เป็ นพระราชโอรสพระองค์แรกใน
สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทูโพ ที่ ๔ กับสมเด็จพระราชินีฮาเลวาลู ทรงได้รบั การสถาปนา
พระอิสริยยศเป็ นมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๘
พรรษา
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ที่กรุงนู กูอะโลฟา ปั จจุบนั มี
พระชนมายุ ๕๘ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ยังไม่ทรงอภิเษกสมรส
ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหาร Sandhurst และด้านการต่างประ
เทศจากมหาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร
พระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มนต์
รักทะเลใต้ ในโอกาสเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรตองกาเมื่อปี ๒๕๓๙ ได้ตรัสถึงพระราชอัธยา
ศัยของมกุฎราชกุมารฯ ไว้หลายตอน อาทิ มกุฎราชกุมารฯ จัดตาหนักส่วนพระองค์ให้เป็ นที่
ประทับโดยมกุฎราชกุมารฯ ไปประทับโรงแรม ทรงปรุงพระกระยาหารถวายด้วยพระองค์เอง
เมื่อถึงวันเสด็จพระราชดาเนิ นกลับ มกุฎราชกุมารฯ เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงส่งเสด็จฯ ที่
สนามบิน นอกจากนี้ จากพระราชอัธยาศัยอันดีของมกุฎราชกุมารฯ จึงทรงคุน้ เคยกับบุคคล
ต่างๆ และทรงสนพระทัยในวิทยาการหลากหลายประเภท ตลอดจนเรื่องราวของหมู่เกาะต่างๆ
ซึ่งได้ทรงเล่าประทานในระหว่างการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรตองกาในครั้งนั้นด้วย
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
โปรดการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงซื้ อของ
และตัดฉลองพระองค์ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มกราคม
๒๕๔๙
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก
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ราชอาณาจักรตองกา (Kingdom of Tonga)
เมืองหลวง
กรุงนู กูอะโลฟา (Nuku'alofa)
เนื้ อที่
๗๔๘ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทูโพ ที่ ๔
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีฮาเลวาลู
รัชทายาท
เจ้าชายทูโพทัว

ภาษาทางการ
ประชากร

ตองกัน อังกฤษ
๑.๑๔ แสนคน
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๑๙. ราชอาณาจักรภูฏาน***
มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน
(His Royal Highness Crown Prince Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck of Bhutan)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจกิ มี ชิงเย วังชุก
(His Majesty King Jigme Singye Wangchuck of Bhutan)
มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เป็ นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังชุก และสมเด็จพระราชินีอาซิ เทอลิง ยังดอง วังชุก (Ashi
Tshering Yangdon Wangchuck)

ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบ ๑๐๐ ปี การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ของราชอาณาจักรภูฏาน มกุฎราชกุมารฯ จะเสด็จขึ้ นครองราชย์แทนพระราชบิดา ด้วยเป็ นพระ
ประสงค์ในสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ที่จะให้ทรงเป็ นพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนู ญพระองค์
แรกของราชอาณาจักรภูฏาน
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ราชอาณาจักรภูฏาน
ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๒๖ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ยังไม่ทรงอภิเษกสมรส
ทรงสาเร็จการศึกษาหลักสูตรการอบรมด้านการทูตจาก Oxford Foreign
Service Programme และด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย
Oxford สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ทรงสาเร็จหลักสูตรการป้องกันประเทศ จาก National
Defence College กรุงนิ วเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และหลักสูตร Innovations in Governance
จาก Kennedy School of Governance มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๔๘
ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของราชอาณาจักรภูฏาน โดย
เสด็จฯ ยังท้องถิ่นชนบทเพื่อดูแลทุกข์สุขและรับฟั งปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมทั้ง
ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชอาณาจักรภูฏานที่จะ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็ นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
คติประจาพระองค์คือ “Service before self” และ “My ambitions and goals
are lodged within those of my country” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน
่ พระทัยที่จะบาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิ กรและแผ่นดินก่อนพระองค์เอง
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
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เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์หลายครั้ง และในการเสด็จ
ฯ เยือนระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖ ได้ทอดพระเนตรโครงการหลวงที่จงั หวัดเชียงใหม่
ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้า
เฝ้ าฯ ณ พระตาหนักภูพิงคราชนิ เวศน์
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก ทั้งนี้ หากไม่นับเจ้าชายส
แวร์เร แมกนัส พระโอรสในมกุฎราชกุมารและมกุฎราชมารีแห่งนอร์เวย์ซึ่งไม่ได้เสด็จฯ มาร่วม
ในงานพระราชพิธีอนั เนื่ องจากทรงมีพระชันษาเพียง ๖ เดือน มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานทรงเป็ น
พระราชวงศ์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดที่เสด็จฯ มาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)
เมืองหลวง
กรุงทิมพู (Thimphu)
เนื้ อที่
๔๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังชุก
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีโดริจ วังโม วังชุก
รัชทายาท
มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นั มเกล วังชุก

ภาษาทางการ
ประชากร

ซงคาห์ อังกฤษ
๒.๒ ล้านคน
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๒๐. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์***
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ
ราชดาเนิ นเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม
๒๕๐๓ และได้ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารกับสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนา และเจ้าชายเบอร์นฮาร์ด
พระบรมราชชนนี และพระบรมราชชนกในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ นับเป็ นการเสด็จฯ
เยือนในระดับพระประมุขของไทยหลังจากการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่ อปี ๒๔๔๐

เจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์
มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์
(His Royal Highness Crown Prince Willem-Alexander of the Netherlands)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
(Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands)
เจ้าชายวิลเลียม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็ นพระราช
โอรสพระองค์โตในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายเคลาส์ ทรงได้รบั การสถาปนาพระ
อิสริยยศเป็ นเจ้าชายแห่งออร์เรนจ์ (มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์) เมื่อปี ๒๕๒๓
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๐ ณ เมืองอูเทรค ราชอาณาจั
กรเนเธอร์แลนด์ ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๓๙ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาว
มักซิมา ซอร์เรเกตา (Máxima Zorreguieta) ชาวอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ มี
พระธิดา ๒ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยไล
เดน ในปี ๒๕๓๖ และทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ใน
ปี ๒๕๓๗ ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ า ทรงเป็ นสมาชิกคณะผูท้ รงคุณวุฒิในการให้
ข้อเสนอแนะแก่สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน เมื่อปี ๒๕๔๕ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็ น
ต้นมา ทรงเป็ นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านน้ าในการให้คาแนะนาแก่รฐั บาลเนเธอร์
แลนด์เกี่ยวกับทางเลือกในการดาเนิ นนโยบายด้านน้ า
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สนพระทัยด้านการบินและทรงได้รบั ใบอนุ ญาต ทั้งการขับเครื่องบินทหารและ
เครื่องบินพาณิชย์ในหลายประเภท และทรงเป็ นนักบินอาสาสมัครในสาธารณรัฐเคนยาให้กบั
องค์กรด้านการแพทย์ (ปี ๒๕๓๒) และการพิทกั ษ์สตั ว์ป่า (ปี ๒๕๓๔)
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย ๒ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗
ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ เสด็จฯ เยือนราชอา
ณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๔๐๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้เริ่ มมาตั้งแต่ปี ๒๑๔๗
เมื่อคณะผูแ้ ทนทางการทูตของเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางมาเข้าเฝ้ าฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่กรุงศรีอยุธยา

เจ้าหญิงมักซิมา มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์
(Her Royal Highness Crown Princess Máxima of the Netherlands)
เจ้าหญิงมักซิมา ทรงเป็ นธิดาของนาย Jorge Horacio Zorreguieta อดีต
Under-secretary of Agriculture ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา และ
นาง Maria del Carmen Cerruti de Zorreguieta ทรงได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นเจ้า
หญิงแห่งออร์เรนจ์ (มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์) ภายหลังที่ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายวิ
ลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี ๒๕๔๕
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ กรุงบูเอโนสไอเรส
ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซาน
เดอร์ เมื่อปี ๒๕๔๕
ทรงสาเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Universidad
Católica Argentina กรุงบูเอโนสไอเรส เมื่อปี ๒๕๓๘
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยของมกุฎราชกุมารีฯ ครั้งแรก นับตั้งแต่ทรงอภิเษก
สมรสกับเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์
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ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands)
เมืองหลวง
กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
ภาษาทางการ
(ขณะที่กรุงเฮก (Hague) เป็ นศูนย์กลางองค์กรด้าน
กฎหมายและยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถฯ)
เนื้ อที่
๔๑,๕๒๖ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประมุข
สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์
พระสวามี
เจ้าชายเคลาส์
รัชทายาท
เจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์

ดัตช์

๑๖.๔ ล้านคน
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๒๑. ราชอาณาจักรนอร์เวย์***
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระ
ราชดาเนิ นเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ กันยายน ๒๕๐๓
และได้ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟ ที่ ๕ (Olav V) และสมเด็จพระ
ราชินีมาร์ธา พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่ ๕
ต่อมา สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะพระ
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ เดือนมกราคม ๒๕๐๘
เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์เพื่อทรงร่วมในพิธพี ระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เมื่ อเดือน
มกราคม ๒๕๓๔ ต่อมา เจ้าชายฮาราลด์ พระโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ สืบต่อมาถึงปั จจุบนั
อนึ่ ง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนิ นเยือน
นอร์เวย์ในเดือนมิถนุ ายน ๒๔๕๐ และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ จปร ไว้บนก้อนหินที่ North
Cape (Nordkapp) จึงได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ไทย ณ นอร์ดแคปป์ เพื่ อเฉลิมพระเกี ยรติ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่ อทรง
เปิ ดพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าว ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๓๒ ต่อมา ในปี ๒๕๓๘ สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร์ เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์เป็ น
การส่วนพระองค์ และทรงนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในชุดฉลอง
พระองค์ท่ ีเสด็จฯ เยือน North Cape ไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวด้วย

เจ้าชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์
(His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่ ๕
(His Majesty King Harald V)
เจ้าชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เป็ นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน
สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่ ๕ และสมเด็จพระราชินีซอนยา ทรงได้รบั การสถาปนาพระ
อิสริยยศเป็ นมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖ กรุงออสโล ปั จจุบนั มีพระ
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ชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรส เมือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ กับนางสาว
Mette-Marit Tjessem Hoiby ซึ่งต่อมาได้รบ
ั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นเจ้าหญิงเมตเตมาริต มกุฎราชกุมารี มีพระธิดาและพระโอรสรวม ๒ พระองค์ คือ เจ้าหญิงอิงกริด อะเล็กซาน
ดรา และเจ้าชายสแวร์เร แมกนัส พระชันษา ๖ เดือน (ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘)
ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนักเรียนนายทหารเรือที่เมือง Horten และ
สถาบันวิชาการทหารเรือที่เมือง Bergen เมื่อปี ๒๕๓๕ ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย California, Berkeley สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๔๒ และ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศ จาก London School of Economic and
Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๔๖
ทรงเป็ นทูตสันถวไมตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในช่วง
เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ โดยได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๔๗

เจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์
(Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit of Norway)
เจ้าหญิงเมตเต-มาริต ทรงเป็ นธิดาของนาย Marit Tjessem และ นาง Sven
Olav Bjarte Hǿiby ทรงได้รบ
ั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์
ภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายโฮกุน้ มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ ที่เมือง Kristiansand ตอน
ใต้ของราชอาณาจักรนอร์เวย์ ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรส
กับเจ้าชายโฮกุน้ เมื่อปี ๒๕๔๔ มีพระธิดาและพระโอรสรวม ๒ พระองค์ ก่อนการอภิเษกสมรส
ทรงมีบุตรชายมาแล้ว ๑ คน
ทรงศึกษาสาขาวิชา Development Studies ณ School of Oriental and
African Studies สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ และทรงฝึ กงานที่ Norwegian
Agency for Development Cooperation เมื่อปี ๒๕๔๗ ปั จจุบน
ั ทรงศึกษาด้านอักษรศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ University of Oslo ราชอาณาจักรนอร์เวย์
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เจ้าชายโฮกุน้ และเจ้าหญิงเมตเต-มาริตเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่าง
เป็ นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในโอกาสการฉลองครบรอบ
๑๐๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย- ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในปี
๒๕๔๘
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 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ปี ของเจ้าชายโฮกุน้ และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าชายสแวร์เร แมกนัส

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway)
เมืองหลวง
กรุงออสโล (Oslo)
เนื้ อที่
๓๒๔,๒๑๙ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่ ๕
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีซอนยา
รัชทายาท
เจ้าชายโฮกุน้

ภาษาทางการ
ประชากร

นอร์วเี จียน
๔.๕๒ ล้านคน
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๒๒. ราชอาณาจักรเบลเยียม***
จากพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง ความทรงจาในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชดาเนิ นเยือนราชอาณาจักรเบลเยียมอย่างเป็ นทางการ
ระหว่างวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๐๓ สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง (Baudouin) ทรงถวายการ
ต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเปี่ ยมไปด้วยไมตรีจติ ทุกครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสม
เด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนยุโรป ไม่วา่ จะประทับที่ ประเทศใด มักทรงต่อ
โทรศัพท์มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่ อทูลเชิญให้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเบลเยียม
เป็ นการส่วนพระองค์ ซึ่งต่อมา ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเบลเยียมเป็ นการส่วนพระองค์อีก
๓ ครัง้ ในปี ๒๕๐๕ ปี ๒๕๐๗ และปี ๒๕๐๙ โดยการเสด็จฯ เยือน ๒ ครัง้ หลัง เป็ นการเสด็จฯ
เยือนหลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา
สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงเสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวายเมื่ อวันที่ ๓๑ กรกฏา
คม ๒๕๓๖ ขณะมีพระชนมายุได้ ๖๓ พรรษา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏ
ราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักร
เบลเยียมแทนพระองค์ เพื่อทรงร่วมพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เมื่ อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๓๖ ต่อมา เจ้าชายอัลแบร์ พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ สืบต่อมาถึงปั จจุบัน
อนึ่ ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเบลเยียมเป็ นการ
ส่วนพระองค์เพื่อทรงเป็ นประธานในพิธีพระราชทานกังหันนา้ ชัยพัฒนาแก่ประธานองคมนตรี
ภูมิภาคบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๔๖

เจ้าชายฟิ ลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม
(His Royal Highness Crown Prince Philippe of Belgium)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม
(His Majesty the King of the Belgians)
เจ้าชายฟิ ลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม เป็ นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชา
ธิบดีอลั แบร์ที่ ๒ กับสมเด็จพระราชินีดอนนา เปาลา รูดิโฟ ดิ คาลาเบรีย ทรงได้รบั การสถาปนา
เป็ น ดยุกแห่งบราบันต์ (มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยี่ยม) เมื่อปี ๒๕๓๖
พระราชประวัติ
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เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณา
จักรเบลเยียม ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๔๖ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาว
มาธิลด์ ดูเดอเกม ดาคอซ ซึ่งต่อมาได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ นเจ้าหญิงมาธิลด์แห่ง
เบลเยียมเมื่อปี ๒๕๔๒ มีพระธิดา ๑ พระองค์และพระโอรส ๒ พระองค์
ทรงสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม รวมเหล่า
รุ่นที่ ๑๑๘ เมื่อปี ๒๕๒๔ และระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๒๘ รวมทั้งจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของราชอาณาจักร
เบลเยียม เมื่อปี ๒๕๓๒
ทรงเป็ นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการการค้าต่างประเทศสืบแทนพระราช
บิดา และทรงเป็ นหัวหน้าคณะนานักธุรกิจเบลเยียมเดินทางไปประเทศต่างๆ เพื่อหาตลาดส่ง
ออกให้กบั สินค้าเบลเยียม โดยในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนพฤศจิกา
ยน ๒๕๔๗ เป็ นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศที่มีคณะนักธุรกิจเบลเยียมตามเสด็จฯ มากที่สุดคือ
กว่า ๕๐๐ คน
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหญิงมาธิลด์แห่งเบลเยียม คณะ
นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ประมาณ ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ใน
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ าฯ

เจ้าหญิงมาธิลด์ มกุฏราชกุมารีแห่งเบลเยียม
(Her Royal Highness Crown Princess Mathilde of Belgium)
เจ้าหญิงมาธิลด์แห่งเบลเยียม ทรงเป็ นธิดาของท่านเคานท์ แพทริกซ์ ดูเดอเกม
ดาคอซ (Patrick d’ Udekem d’ Acoz) และเคาน์เทส แอนน์ โคโมรอฟสกี้ (Anne Komor
owski) ซึ่งสืบเชื้ อสายมาจากตระกูลขุนนางเก่าโปแลนด์ ทรงได้รบ
ั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ น
ดัชเชสแห่งบราบันต์ (มกุฏราชกุมารีแห่งเบลเยียม) เมื่อปี ๒๕๔๒
พระราชประวัติ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๖ ที่เมือง Uccle ราชอา
ณาจักรเบลเยียม ปั จจุบนั มีพระชนมายุ ๓๓ พรรษา (ปี ๒๕๔๙) ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชาย
ฟิ ลิป เมื่อปี ๒๕๔๒
ทรงสาเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึ กเด็กที่มีปัญหาด้านการรับฟั ง ณ สถาบัน
Institut libre Marie Haps (เกียรตินิยม) กรุงบรัสเซลล์ เมื่อปี ๒๕๓๗ และทรงเป็ นผูช้ ่วยฝึ ก
เด็กที่มีปัญหาด้านการฟั ง ทรงสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยคาทอลิก เมืองลูแวง (Universite Catholique de Louvain) เมื่อปี ๒๕๔๕
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สนพระราชหฤทัยปั ญหาด้านการศึกษา และโดยเฉพาะปั ญหาผูย้ ากไร้เป็ นพิเศษ
โดยได้ทรงจัดตั้งมูลนิ ธิเจ้าหญิงมาธิลด์ขนเพื
ึ้ ่อการดังกล่าว
รับสัง่ ภาษาดัตช์และฝรัง่ เศสเป็ นอย่างดี และรับสัง่ ภาษาอังกฤษและอิตาลี
พอสมควร ทรงได้รบั ความชื่นชมจากประชาชนและสื่อมวลชนจากพระราชจริยาวัตรที่เรียบง่าย
และทรงเป็ นกันเองใกล้ชิดกับราษฎร
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
ตามเสด็จเจ้าชายฟิ ลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม เยือนราชอาณาจักรไทย
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium)
เมืองหลวง
กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
เนื้ อที่
๓๐,๕๒๘ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีอลั แบร์ที่ ๒
พระมเหสี
พระราชินีดอนนา เปาลา รูดิโฟ ดิ คาลาเบรีย
รัชทายาท
เจ้าชายฟิ ลิป ดยุกแห่งบราบันต์

ภาษาทางการ
ประชากร

ดัตช์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน
๑๐.๔๔๕ ล้านคน
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๒๓. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์***
เชคโมฮัมเมด บิน ไซอิด อัลนะห์ยนั
มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al – Nahyan
of the United Arab Emirates )

ผูแ้ ทนพระองค์เชคคอลิฟะห์ บิน ไซอิด อัลนะห์ยนั
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan,
President of the United Arab Emirates)
เชคโมฮัมเมด บิน ไซอิด อัลนะห์ยนั มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี ทรงเป็ น
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประธานองคมนตรีในประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดว้ ย
พระราชประวัติ
ประสูติเมื่อปี ๒๕๐๔ ณ กรุงอาบูดาบี ปั จจุบนั มีพระชันษา ๔๕ ปี ทรงเสก
สมรสแล้ว มีพระโอรสและพระธิดารวม ๙ พระองค์ ทรงสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
การทหาร Sandhurst สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๒๒
ทรงเป็ นบุคคลสาคัญลาดับที่ ๒ รองจากเชคคอลิฟะห์ บิน ไซอิด อัลนะห์ยนั
พระประมุขและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทรงได้รบั การคาดหมายว่าจะสืบ
ทอดตาแหน่ งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คนต่อไป
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์ เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อทอด
พระเนตร การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพระหว่างทีมสโมสรของไทยและทีมสโมสรของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
เมืองหลวง
กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi)
เนื้ อที่
๘๒,๘๘๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
เชคคอลิฟะห์ บิน ไซอิด อัลนะห์ยนั
รัชทายาท
---

ภาษาทางการ
ประชากร

อาระบิก
๒.๖ ล้านคน
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๒๔. สหราชอาณาจักร****
จากพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง ความทรง
จาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชดาเนิ นเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็ นทางการ ระ
หว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ กับเจ้าชาย
ฟิ ลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ ทรงจัดให้ประทับด้วยกัน ณ พระราชวังบัคกิงฮัม และโปรดให้จดั ของ
ไทยๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่งไปพระราชทานควีนวิกตอเรีย ใช้ตกแต่งที่
ประทับเพื่อให้ทงั้ สองพระองค์รสู้ ึก “เหมือนบ้าน”

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

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร
(Her Majesty Queen Elizabeth II of the United Kingdom)
ดยุกแห่งยอร์ก มีพระนามเต็มว่า “ แอนดรูว์ อัลเบิรต์ คริสเตียน เอ็ดเวิรด์ ”
เป็ นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ กับเจ้าชายฟิ ลิป ดยุก
แห่งเอดินเบอระ ทรงได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศเป็ น Duke of York, Earl of
Inverness and Baron Killyleagh เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ในโอกาสที่ทรงเสก
สมรสกับนางสาวซาราห์ เฟอร์กูสนั
พระประวัติ
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ณ กรุงลอนดอน ปั จจุบนั มีพระชันษา
๔๖ ปี (ปี ๒๕๔๙) ทรงเสกสมรสเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ กับนางสาวซาราห์ เฟอร์กูสนั
ซึ่งต่อมาได้รบั การสถาปนาเป็ นดัชเชสแห่งยอร์ก (Her Royal Highness Duchess of York)
มีพระธิดา ๒ พระองค์ เมื่อปี ๒๕๓๕ ดยุกและดัชเชสแห่งยอร์กทรงแยกกันอยู่ ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๙ ทรงหย่า แต่ยงั ทรงได้รบั สิทธิในการเลี้ ยงดูพระธิดาร่วมกัน
ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาการทหารจาก Britannia Royal Naval College ที่
เมือง Dartmouth สหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๒๒ ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ
องค์กรด้านการบินและราชนาวีซึ่งเป็ นสิ่งที่สนพระทัย รวมทั้งองค์กรด้านประสาทการรับรูซ้ ึ่งเป็ น
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สิ่งที่ทรงห่วงใย หลังจากทรงลาออกจากกองทัพเรือในปี ๒๕๔๔ ทรงเป็ นผูแ้ ทนพิเศษด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร และเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการขยายตลาดของสหราชอาณาจักร
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย ๓ ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม
๒๕๔๒ เพื่อทรงร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั นอกจากนี้ ได้
เข้าเฝ้ าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๔๓ - ๕ มกราคม ๒๕๔๔ เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ตเป็ นการส่วนพระองค์ ครั้งที่
๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์เพื่อแสดงความเสีย
พระทัยกรณีเหตุธรณีพิบตั ิภยั ทางภาคใต้ของไทยและทรงขอบใจหน่ วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัย โดยในโอกาสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ า ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ณ พระตาหนักเปี่ ยมสุข พระราชวัง
ไกลกังวล

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
เมืองหลวง
กรุงลอนดอน (London)
เนื้ อที่
๒๔๔,๘๒๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
พระสวามี
เจ้าชายฟิ ลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ
รัชทายาท
เจ้าฟ้ าชายชาร์ลส์

ภาษาทางการ
ประชากร

อังกฤษ
๖๐.๖ ล้านคน
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๒๕. รัฐสุลต่านโอมาน****
เจ้าชายซัยยิด ชีฮาบ บิน ตาริก ตัยมูร อัล-ซาอิด
(His Highness Sayyid Shihab bin Tariq Taimour Al-Said)

ผูแ้ ทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีกอบูส บิน ซาอิสแห่งโอมาน
(His Majesty Sultan Qaboos Bin Said)
เจ้าชายซัยยิด ชีฮาบ บิน ตาริก ตัยมูร อัล-ซาอิด ทรงเป็ นที่ปรึกษาประจา
พระองค์และเป็ นพระญาติสนิ ทในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโอมาน
พระประวัติ
ประสูติเมื่อปี ๒๔๙๙ ปั จจุบนั มีพระชันษา ๕๐ ปี (ปี ๒๕๔๙) ทรงสาเร็จการศึก
ษาจากสหราชอาณาจักร ทรงเป็ นที่ปรึกษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรัฐสุลต่านโอมาน และ
ทรงเป็ นประธานคณะมนตรีดา้ นการวิจยั วิทยาศาสตร์ของโอมานตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทย
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเป็ นการส่วนพระองค์หลายครั้ง โดยส่วนมาก
ประทับที่กรุงเทพมหานคร และเมื่อปี ๒๕๔๘ ได้เสด็จฯ โดยเครื่องบินส่วนพระองค์มารับพระ
ญาติซึ่งทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในราชอาณาจักรไทย
 การเสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปี เป็ นการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็ นทางการครั้งแรก

รัฐสุลต่านโอมาน (The Sultanate of Oman)
เมืองหลวง
กรุงมัสกัต (Muscut)
เนื้ อที่
๒๑๒,๔๖๐ ตารางกิโลเมตร
ประมุข
สุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัลซาอิด
รัชทายาท
ยังไม่มกี ารแต่งตั้ง

ภาษาทางการ
ประชากร

อาระบิก อังกฤษ
๓.๒ ล้านคน

******************
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หมายเหตุ พระประมุขที่ ไม่อาจเสด็จฯ มาร่วมงานฉลองสิรริ าชสมบัติครบ ๖๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓
มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ได้แก่
พระประมุขจากรัฐเอกราชซามัว (สืบเนื่ องจากพระพลานามัยและพระชนมมายุสงู วัย)
รัฐเอกราชซามัว
เมืองหลวง
เนื้ อที่
ประมุข
รัชทายาท

(Independent State of Samoa)

กรุงอาปี อา (Apia)
๒,๙๔๔ ตารางกิโลเมตร
สมเด็จพระราชาธิบดีมาลิเอโทอา ทานู มาฟิ ลีที่ ๒
----

ภาษาทางการ
ประชากร

ซามวน อังกฤษ
๑.๗๗ แสนคน

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาล (สืบเนื่ องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในของเนปาล)
เนปาล (Kingdom of Nepal)
เมืองหลวง
กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu)
ภาษาทางการ
เนื้ อที่
๑๔๐,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทระ วีระ วิกรม ศาหเทวะ
พระมเหสี
สมเด็จพระราชินีโกมาลราชย์ ลักษมี เทวี ศาห์
รัชทายาท
เจ้าชายภาราส บิกรัม ชาห์

เนปาลี
๒๗.๖๗ ล้านคน

และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย
ซาอุดิอาระเบีย
เมืองหลวง
เนื้ อที่
ประมุข
รัชทายาท
แหล่งข้อมูล
-

(Kingdom of Saudi Arabia)

กรุงริยาดห์ (Riyadh)
ภาษาทางการ
๑,๙๖๐,๕๘๒ ตารางกิโลเมตร
ประชากร
สมเด็จพระราชาธิบดีอบั ดุลลาห์ บิน อับดุล อาซิซ อัลซาอุด
สุลต่านบิน อับดุล อาซิซ อัล ซาอุด

อาระบิก
๒๗.๐๑๙ ล้านคน

เว็บไซต์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และข้อมูลประเทศต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์
ของ CIA The World Factbook
หนั งสือ ๒๙ ราชันย์ (๒๕๔๙)
ความทรงจาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิ พนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(๒๕๔๗)
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สหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวาย รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พรอมคณะ เขาเฝาฯ
ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย รางวัลความ
สําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย (Human Development Lifetime Achievement Award) ของ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประ
ชาชาติเปนรางวัลเกียรติยศที่ริเริ่มขึ้นใหมโดยองคการสหประชาชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้เปนพระองคแรก เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงครองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ป และเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ได
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดวยความวิรยิ ะอุตสาหะและริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดํารินานัปการเพื่อการพัฒนา ยกระดับความเปนอยู รวมทั้งนําประโยชนและความเจริญอยาง
ยั่งยืนมาสูประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนับตั้งแตเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
ลักษณะรางวัลเปนพานรูปกลม ทําดวยเงินบริสทุ ธิ์ ดานในขัดมันผิวเรียบ ผิวดาน
นอกมีลกั ษณะเปนคลืน่ คลายสายน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.85 นิว้ สูง 8.66 นิ้ว ฐานทําดวยไม
สัก มีแผนปายคําจารึกติดทีฐ่ านไมวา
To His Majesty
King Bhumibol Adulyadej
In Recognition of Lifetime Achievement in
Human Development
May 2006
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติเปนองคกรพัฒนาในเครือของ
องคการสหประชาชาติ มีภารกิจสําคัญคือการสนับสนุนประเทศตางๆ ในการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษภายในป 2558 เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยกระดับและเชื่อมโยงประเทศ
ตางๆ สูเครือขายการเสริมสรางและแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดประสบการณ และสนับสนุน

ทรัพยากรในการพัฒนาซึง่ กันและกัน เพื่อสรางชีวิตความเปนอยูท ี่ดีกวา UNDP มีสํานักงาน
ตั้งอยูใน 166 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ประวัติยอ นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ
นายโคฟ อันนัน เปนชาวกานา เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2481 จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทดานการบริหารจาก Massachusetts Institute of Technology เริ่มเขาทํางานที่
องคการสหประชาชาติเมื่อป 2505 ในตําแหนงเจาหนาทีด่ านงบประมาณขององคการอนามัยโลก
(WHO) เคยดํารงตําแหนงสําคัญ อาทิ ผูชว ยเลขาธิการสหประชาชาติดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดานการวางแผนโครงการ งบประมาณ การเงินและการควบคุม และดานปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ
นายอันนันเขารับตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติคนที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2540 มีวาระ 4 ป เมื่อใกลครบวาระในชวงกลางป 2544 ไดรับการเสนอชื่อจากคณะมนตรีความ
มั่นคงใหดํารงตําแหนงสืบตอเปนสมัยที่ 2 โดยเริ่มตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวา
คม 2549 ตลอดวาระการดํารงตําแหนง นายอันนันใหความสําคัญกับการปฏิรูปองคการสหประ
ชาชาติ การสรางความเชื่อมั่นของประชาคมโลกตอสหประชาชาติ ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันของมนุษยตามกฏบัตรสห
ประชาชาติ รวมทัง้ ภารกิจของสหประชาชาติในทวีปแอฟริกา
นายอันนันพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส สมรสกับนางแนน อันนัน นักกฎหมาย
ชาวสวีเดนซึง่ สนใจเรื่อง HIV/AIDS และการศึกษาของสตรี ทัง้ คูมีบุตรดวยกัน 3 คน
นายอันนันเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2543 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD X) ครั้งที่
2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ในการประชุมนานาชาติวา ดวยโรคเอดส ครั้งที่ 15 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยโรคเอดส ครั้งที่2
---------------------------------------------

รางวัลและเหรียญเฉลิมพระเกียรติคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ รับการทูลเกล้ าฯ ถวาย
จากองค์ การระหว่ างประเทศต่ างๆ
๑.

เหรียญรัฐสภายุโรป (Special Medal of the European Parliament) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายจอร์ จ สเปนาล
ประธานรัฐสภายุโรปและคณะ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๘

๒.

รางวัลสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่ างประเทศ (The International Association of University
Presidents Peace Award) ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาระดับสูง ตลอดจนส่งเสริ มสันติภาพใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทูลเกล้ าฯ ถวายโดย ดร. ยัง ซีค โซ ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพ
ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (IAUP) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็ นผู้แทนพระองค์ไปรับรางวัลที่มหาวิทยาลัยเกียงฮี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๓.

เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแห่ งสมเด็จพระมหากษัตราธิราช (Asian Institute of Technology’s Gold
Medal of Outstanding Leadership in Rural Development) ผู้ทรงพระปรี ชาเลิศล ้าในการนาชนบทให้ พฒ
ั นา
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐

๔.

เหรียญทองจาลองโดโนแวน (Donovan Medal) เพื่อเป็ นเครื่ องหมายแห่งมิตรภาพของอดีตสมาชิกองค์การโอ
เอส เอส และมูลนิธิอนุสรณ์วิลเลียม เจ โดโนแวน ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยอดีตสมาชิกองค์การโอ เอส เอส เมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐

๕.

เหรียญทองเฉลิมฉลองการประชุมทางวิชาการร่ วมกันระหว่ างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่ งประเทศ
ไทยและราชศัลยแพทย์ แห่ งประเทศอังกฤษ ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศอังกฤษและคณะ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

๖.

เหรียญสดุดีขององค์ การโรตารีสากล (Rotary International Award of Honour) ในการที่ได้ ทรงบาเพ็ญพระราช
กรณียกิจต่างๆ เป็ นผลให้ ประเทศเจริญพัฒนา และก่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศ ทูลเกล้ าฯ ถวาย
โดยนายราเชนทร์ เค ซาบู ประธานโรตารี สากลและคณะ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๔

๗.

เหรียญฟี แล (Philae Medal) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้ านการพัฒนา
ท้ องถิ่นและการยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชน ทูลเกล้ าฯ ถวายจานวน ๓ เหรี ยญ คือเหรี ยญทอง
เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง โดยนายเฟดเดอริโก มอร์ ยอร์ ผู้อานวยการใหญ่องค์การวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และคณะ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔

๘.

เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติ ที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (UNEP Gold Medal of Distinction) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายไมสตาฟา คา
มาลไทลบา ผู้อานวยการใหญ่โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

๙.

เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health-for-All Gold Medal) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายฮิโรชิ นากาจิมา
ผู้อานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
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๑๐.

เหรียญรางวัลเฉลิมพระเกียรติ ในด้ านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natural ProFutura
Medal) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะกรรมการของ The International Society of Chemical Ecology (ISCE) เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๓๖

๑๑.

รางวัล The International Erosion Control Association’s International Merit Award ในฐานะทรงเป็ นแบบอย่าง
สาหรับประเทศอื่นๆ ได้ ปฏิบตั ติ ามในเรื่ องของการอนุรักษ์ดนิ โดยใช้ หญ้ าแฝกและในการปรับปรุงคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะกรรมการของ The International Erosion Control Association (IECA)
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

๑๒.

รางวัลรากหญ้ าแฝกชุบสาริด เพื่อสดุดีพระเกียรติคณ
ุ ในฐานะที่ทรงเป็ นนักอนุรักษ์ดนิ และน ้า (Award of
Recognition) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายริ ชาร์ ด จี. กริ มชอว์ หัวหน้ าสาขาเกษตร ฝ่ ายวิชาการภูมภิ าคเอเชียของ
ธนาคารโลก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖

๑๓.

เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติด ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายจิออร์ จิโอ จิอาโคเมลลี ผู้อานวยการบริหารของโครงการควบคุมยาเสพติด
แห่งสหประชาชาติ (United Nations International Drug Control Programme –UNDCP) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๓๗

๑๔.

เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สขุ ของปวง
ชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก บารุงรักษาน ้า และบารุงรักษาป่ า ( Agricola Medal)
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘

๑๕.

เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงห่วงใยและอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกรและพสกนิกรโดยส่วนรวม (International Rice Award Medal) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสถาบันวิจยั ข้ าว
ระหว่างประเทศ (IRRI) เมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๓๙

๑๖.

โล่ เกียรติคุณในการบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ ในระดับประเทศ (Presidential Citation for
Humanitarian Service) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยโรตารี สากล เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

๑๗.

รางวัล Partnering for World Health Award ในฐานะที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะสนับสนุนให้ มีการป้องกันและรักษา
โรคทรวงอกในประเทศไทย ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยวิทยาลัยแพทย์โรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๙

๑๘.

โล่ สัญญลักษณ์ องค์ การอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระปรี ชาสามารถด้ านอุตนุ ิยมวิทยา
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยองค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
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๑๙.

เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงเป็ นผู้นาและชีแ้ นะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในประเทศไทย (ICCIDD Gold Medal) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยองค์การสภาการควบคุมโรคการขาดสาร
ไอโอดีนนานาชาติ (ICCIDD) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๐

๒๐.

แผ่ นโลหะเกียรติยศด้ านวรรณกรรม (S.E.A. Write Award) ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะกรรมการรางวัล
วรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐

๒๑.

รางวัล Gold Medal Award ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพปอดระดับโลก
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสหพันธ์องค์กรต่อต้ านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๑

๒๒.

รางวัล Lions Humanitarian Award ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะด้ านสาธารณสุขและการศึกษา ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสโมสรไลออนส์สากล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๒

๒๓.

เหรียญเทเลฟูด (TeleFood Medal) เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจทางการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทยเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ของเกษตรกรและสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหาร
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒

๒๔.

เหรียญทองแซนฟอร์ ด (Sanford Medal) เพื่อสดุดีพระเกียรติคณ
ุ ด้ านการดนตรี ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะการ
ดนตรี แห่งมหาวิทยาลัยเยล เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓

๒๕.

รางวัล Lalaounis Cup เพื่อสดุดีพระปรี ชาสามารถด้ านการกีฬาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ วงการกีฬาของ
ไทยและระหว่างประเทศ ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะกรรมการโอลิมปิ คสากล (IOC) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๔๓

๒๖.

โล่ เฉลิมพระเกียรติ WHO Plague ในฐานะที่ทรงสนับสนุนงานด้ านสาธารณสุขทุกด้ านในประเทศไทย รวมทัง้
การงดสูบบุหรี่ ซึ่งเป็ นแบบอย่างแก่ชาวโลกทังมวล
้
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๒๗.

เหรียญรางวัล Mérit de Plavention ในฐานะที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้ างสรรค์สรรพสิง่ นานัปการอัน
เป็ นคุณประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายโยเซ ลอริโย ประธานสมาคม The Belgians
Chamber of Inventors สถาบันส่งเสริ มและคุ้มครองนักประดิษฐ์ แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ ๕
มิถนุ ายน ๒๕๔๓

๒๘.

เหรียญเบิร์กลีย์ (The Berkeley Medal) เพื่อสดุดีพระเกียรติคณ
ุ ที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็ น
คุณอเนกอนันต์ตอ่ สังคม ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์ เนีย
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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๒๙.

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่ น ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นาเครื่ องกลเติมอากาศที่ผวิ น ้าหมุน
ช้ าแบบทุ่นลอยหรื อกังหันน ้าชัยพัฒนาไปจัดนิทรรศการในงาน Brussels Eureka ๒๐๐๐ จานวน ๕ รางวัล ได้ แก่
๑. เหรี ยญรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ ดีเด่นระดับโลก Prix OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)
๒. เหรี ยญรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ Gold Medal with
Mention

๓. ถ้ วยรางวัลผลงานประดิษฐ์ ดีเด่นสูงสุด Grand Prix International
๔. ถ้ วยรางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ดีเด่น Minister J. Chabert
๕. ถ้ วยรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้ านการประดิษฐ์ Yugoslavia Cup
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยคณะกรรมการนานาชาติและคณะกรรมการประจาชาติ งานนิทรรศการ Brussels Eureka
๒๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๓๐.

เหรียญทองคา Golden Shining Symbol of World Leadership เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรง
สนับสนุนการกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสภามวยโลก เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

๓๑.

รางวัล UN-HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) เพื่อสดุดีพระเกียรติคณ
ุ ที่ทรงบาเพ็ญพระราช
กรณียกิจด้ วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทยทังในเมื
้
องและชนบท รวมทัง้
ยังทรงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการตังถิ
้ ่นฐานอย่างยัง่ ยืน ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยโครงการตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์
แห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

๓๒.

รวงข้ าวทองคา (Golden Ear of Paddy) เพื่อตระหนักและซาบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อ
พัฒนาชนบทและการเกษตร ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื ้นเอเชี ยแปซิฟิก
(APRACA) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๓๓.

รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award) เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะ
ในการบาเพ็ญพระราชกรณียกิจและริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารินานัปการ เพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับความเป็ นอยู่ รวมทังน
้ าประโยชน์และความเจริญอย่างยัง่ ยืนมาสูป่ ระชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา
นับจากทรงครองสิริราชสมบัตจิ นถึงปั จจุบนั ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติและ
คณะ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๓๔.

อิสริยาภรณ์ สดุดีลูกเสือโลก (World Scout Foundation) ในฐานะพระประมุขแห่งลูกเสือไทย ทรงเป็ นแรง
บันดาลใจให้ แก่เหล่าลูกเสือในการสนับสนุนการพัฒนาระดับประเทศ และด้ วยพระปรี ชาสามารถในกิจการ
ระหว่างประเทศ ทรงสนับสนุนคณะลูกเสือไทยให้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมโดยผ่านการให้ การศึกษาแก่
เหล่าลูกเสือ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ พระราชกรณียกิจในการ
สนับสนุนกิจการลูกเสือไทยได้ เป็ นแรงบันดาลใจให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องให้ การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในประเทศ
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ไทยและในเวทีกิจการลูกเสือโลก ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ ล ที่ ๑๖ กุสตาฟแห่งสวีเดน
ประธานกิตติมศักดิข์ องมูลนิธิลกู เสือโลก (World Scout Foundation) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

*********************
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คำแปลสุนทรพจน์ ของ
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ในกำรอภิปรำยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง
“พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัวกับกำรพัฒนำมนุษย์ ”
วันที่ 26 พฤษภำคม 2549 ณ กระทรวงกำรต่ ำงประเทศ
-----------------------------------------------------นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงต่างประเทศ
ท่านผู้มีเกียรติ ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษทุกท่าน
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่ อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กับการพัฒนามนุษย์” และได้ ร่วมกล่าวในฐานะข้ าราชบริ พารที่ได้ รับ
สิทธิอนั ทรงเกียรติในการเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อย่างใกล้ ชิด
การอภิปรายครัง้ นี ้ได้ จดั ขึ ้นในช่วงเวลาแห่งความปลื ้มปิ ติยินดีและการเฉลิมฉลองของปวงพสกนิกรทัว่
ผืนแผ่นดินไทย วันที่ ๙ มิถนุ ายน ศกนี ้ ทัว่ ราชอาณาจักรไทยจะร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และนับได้ วา่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ผู้ทรงเป็ นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็ นพระมหากษัตริ ย์ผ้ คู รอง
สิริราชสมบัติที่ยาวนานที่สดุ ในโลก
ข้ าพเจ้ ามีความยินดีที่ได้ ร่วมต้ อนรับ ฯพณฯ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ
ผู้มาเยือนประเทศไทยและจะเป็ นผู้ทลู เกล้ าทูลกระหม่อมถวาย ”รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนา
มนุษย์” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลนี ้ อันจะนาความปลาบปลื ้มปิ ติยินดี
และภาคภูมิใจมาสูพ่ วกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทย
องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดี
พี) สมควรได้ รับการยกย่องในฐานะเป็ นผู้ช่วยบุกเบิกแนวคิดด้ านการพัฒนามนุษย์ในระดับโลก ทาให้
แนวคิดเกี่ยวกับการให้ ความสาคัญต่อประชาชนในการกาหนดนโยบายการพัฒนาได้ เผยแพร่ สะพัดไปใน
ประชาคมระหว่างประเทศ คาปฏิญาณที่หาญมุง่ ไปสูก่ ารพัฒนามนุษย์ได้ รับการเชิดชูขึ ้นท่ามกลาง
ประชาคมโลกอีกครัง้ หนึง่ ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และในการจัดทารายงานผลการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกในปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นจารึกที่สะท้ อนความพยายามของ
ท่านเลขาธิการโคฟี อันนัน
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และในส่วนของประเทศไทยมีอะไรบ้ าง
ท่านผู้มีเกียรติทกุ ท่าน
หัวข้ อการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่ อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กับการพัฒนา
มนุษย์” นันเป็
้ นหัวข้ อที่มีความเหมาะสมยิ่งนัก ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า หัวข้ อการอภิปรายได้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงหนึง่ ในพระวิริยะและความมุ่งมัน่ ในพระองค์ และความสาเร็ จของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา ๖๐ ปี
ภายใต้ ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ประชาชนชาวไทยได้ รับความผาสุกจากพระ
วิริยะอุตสาหะที่มิทรงรู้จกั เหน็ดเหนื่อยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการช่วยบรรเทาสถานการณ์
ที่วิกฤติและยกระดับสภาพความเป็ นอยูข่ องไพร่ฟ้าข้ าแผ่นดินของพระองค์ สาหรับข้ าพเจ้ าแล้ ว เรื่ องราว
แห่งพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เป็ นเรื่ องราว
การส่งเสริ มการพัฒนามนุษย์ที่ควรแก่การเล่าขานสูก่ นั ฟั ง
เมื่อหกสิบปี ที่แล้ วในปี พุทธศักราช ๒๔๘๙ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในการครองราชย์วา่ “ เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงยึดพสก
นิกรชาวไทยไว้ กลางพระราชหฤทัยตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ที่ผา่ นมา
นับระยะเวลาหกสิบปี ล่วงเลยมาแล้ ว คามัน่ สัญญาดังกล่าวได้ ถ่ายทอดผ่านพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระองค์ได้ เสด็จไปทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อทรงศึกษา
ปั ญหาที่เหล่าประชาราษฎร์ ต้องประสบด้ วยพระองค์เอง และทรงช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ข้ าพเจ้ ายังจา
ได้ ถึงการเสด็จบุกเบิกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
การเสด็จเยือนพื ้นที่ชนบทยากจน ห่างไกลและทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี ๒๔๙๘
ตลอดระยะเวลายี่สบิ สองวันที่ยากลาบาก ทังสองพระองค์
้
ได้ เสด็จเยือนหมู่บ้านต่างๆ และทรงพูดคุยกับ
ชาวบ้ าน เพื่อเรี ยนรู้ถึงปั ญหาและข้ อห่วงใยต่าง ๆ และตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมา การเยี่ยมชาวบ้ านใน
ลักษณะดังกล่าวก็ได้ กลายเป็ นราชธรรมเนียมปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจโดยปกติของพระองค์
จากนันมา
้ ทรงมีพระราชดาริ ตา่ ง ๆ ตามมาอย่างนับไม่ถ้วนในการนาการพัฒนาไปสู่
พื ้นที่หา่ งไกลความเจริ ญ มูลนิธิชยั พัฒนาได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน
ขันต้
้ นแก่โครงการพัฒนาต่าง ๆ โครงการในพระราชดาริ ของพระองค์ให้ ความรู้เรื่ องการปลูกพืชทดแทน
แก่ชาวไทยภูเขาซึง่ อาศัยตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับประเทศลาวและประเทศพม่า ศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาตามพระราชดาริ ในที่ตา่ งๆ เปรี ยบเสมือนสถานีทดลองเพาะปลูกพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ ชาวไร่
ชาวสวนได้ มีความสุขกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนที่ให้ ดอกออกผลมากขึ ้น พระราชดาริ ในเรื่ องการพัฒนา
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ต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มุ่งเน้ นไปยังความต้ องการของประชาชน ดังสะท้ อนอยูใ่ นพระ
ราชดารัสที่วา่ การจัดทาโครงการเพื่อช่วยประชาชนเป็ นสิง่ จาเป็ นที่เราจะต้ องรู้จกั ประชาชนที่เรา
ประสงค์จะให้ ความช่วยเหลือเสียก่อน
ผู้มีเกียรติทงหลาย
ั้
พระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั นันมี
้ จานวนมากมายเหลือคณานับ การ
อภิปรายในหนึง่ วันคงไม่สามารถครอบคลุมผลงานตลอดระยะเวลาหกสิบปี ของพระองค์ได้ ข้ าพเจ้ าใคร่
ขอสะท้ อนถึงหลักแนวทางสาคัญ ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชทานให้ ประชาชนชาว
ไทยในการดารงชีวิตและการพัฒนา ดังที่ข้าพเจ้ าได้ สงั เกตเห็นดังต่อไปนี ้
ประการที่หนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงให้ ความสาคัญต่อการรู้ จักประมาณ
ตนในการครองชีพ ทางสายกลาง หรื อ มัชฌิมาปฏิปทา เมื่อถูกนาไปปฏิบตั ิในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน รวมถึงการดาเนินการเพื่อบรรลุถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาแห่งชาติที่มีดุลยภาพและจะช่วย
สร้ างรากฐานที่แข็งแกร่งในการเผชิญกับความท้ าทายของยุคโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ซึง่ เรื่ องดังกล่าวได้
สะท้ อนอยูใ่ นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ปรากฎให้ เห็นผลชัดเจน
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจากได้ นาหลักการดังกล่าวไปปฏิบตั ิเป็ น
ระยะเวลาหนึง่ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการรู้จกั ประมาณในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในวิถีการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ ซึง่ จะช่วยลดความกระหายในความร่ ารวยและการใช้ จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟื อย
แนวคิดดังกล่าวมิได้ สง่ เสริ มให้ ดารงชีวิตอย่างโดดเดี่ยว หากแต่ช่วยผสมผสานให้ เข้ ากับเศรษฐกิจของ
โลก นอกจากนัน้ แนวคิดดังกล่าวยังช่วยเสริ มสร้ างศีลธรรมให้ กบั ประเทศชาติโดยการส่งเสริ มสนับสนุน
ความซื่อสัตย์และคุณธรรม
ประการที่สอง ประชาชนจาเป็ นต้ องมีความอุตสาหะอดทนในการเผชิญกับความทุกข์
ยากและความลาบากตรากตรา สิง่ ท้ าทายใด ๆ ต่อความมัน่ คงทางมนุษยชาติที่มนุษย์เราต้ องเผชิญ
ล้ วนสามารถพิชิตได้ ทงสิ
ั ้ ้น หากแต่เราต้ องมีความมุมานะในการเอาชนะอุปสรรคและสิง่ ท้ าทายดังกล่าว
ซึง่ เรื่ องนี ้สามารถนาไปใช้ ได้ กบั การพัฒนา ไม่มีปัญหาใด ๆ ในโลกที่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยวิธีงา่ ย ๆ หรื อ
ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว พวกเราต้ องรู้จกั พึง่ พาตนเองเป็ นอันดับแรก พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสสอนไว้ เมื่อสอง
พันกว่าปี ที่แล้ วว่า ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตน ซึง่ เป็ นที่มาของพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่
มุ่งเน้ นช่วยเหลือประชาชนให้ มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง
ประการที่สาม ประชาชนควรรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นปั จเจกชนในการระบุปัญหาและเลือก
วิธีการแก้ ไข อันเป็ นการแสดงถึงอิสรภาพในการเลือกของแต่ละบุคคล หากแต่ต้องรู้จกั เลือกอย่างฉลาด
ด้ วย ซึง่ การเลือกอย่างฉลาดดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อประชาชนมีความตระหนักรู้ ในขณะเดียวกัน
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ควรมีความตังใจที
้ ่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้าน หรื อประเทศชาติ ให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ที่ดีร่วมกันและ
ทุกฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงตรัสไว้ วา่ “เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ที่ดีร่วมกัน
ไม่ได้ หมายความว่าพวกเราทุกคนต้ องเสียสละจนหมดตัว หากแต่หมายความว่าเราควรเสียสละในสิง่ ที่
เราเสียสละได้ เพื่อให้ สว่ นรวมอยูร่ อด”
และประการที่สี่ ประชาชนควรยึดมัน่ ในความเป็ นคนไทย เราเป็ นชาติที่เก่าแก่ เต็มไป
ด้ วยมรดกทางวัฒนธรรม และร่ ารวยไปด้ วยภูมิปัญญาที่สงั่ สมกันมาหลายชัว่ อายุคน ประชาชนชาวไทย
ไม่เพียงแต่ภาคภูมิใจในสิง่ เหล่านี ้เท่านัน้ หากแต่ควรรู้จกั นาภูมิความรู้เหล่านี ้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตด้ วย
ความรู้จากภายนอกก็เป็ นสิง่ สาคัญ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเตือนให้ เรารู้จกั นาความรู้ ไม่วา่
จากแหล่งใดก็ตาม ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยพวกเราก็ต้องรู้จกั เลือกในสิง่ ที่พวกเราจะนามาใช้ ปฏิบตั ิ
ด้ วย
ผู้มีเกียรติทกุ ท่าน
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะได้ รับการเทิดพระเกียรติทวั่ ทังสากลให้
้
เป็ น
พระมหากษัตริ ย์ผ้ มู ีพระวิระยะอุตสาหะและพระมหากษัตริ ย์นกั พัฒนา คงไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าในพระราช
หฤทัยของพระองค์ทรงมีแต่พสกนิกรชาวไทย ซึง่ นัน่ คือเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จึงเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทังชาติ
้
และเป็ นภูมิพลังต่อการพัฒนาคนบนผืนแผ่นดินไทยนี ้ ซึง่ พวกเราประชาชน
ชาวไทยมีความซาบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ น
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เป็ นเกียรติที่เปิ ดการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรื่ อง “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั กับการพัฒนามนุษย์” ณ บัดนี ้

***********************
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คำแปลสุนทรพจน์ เลขำธิกำรสหประชำชำติ
เพื่อถวำยสดุดพ
ี ระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ด้ ำนกำรพัฒนำมนุษย์
ในกำรอภิปรำยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 26 พฤษภำคม 2549 ณ กระทรวงกำรต่ ำงประเทศ
-------------------------------------------ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
ในบ่ายวันนี ้ ผมจะได้ รับเกียรติอนั ยิ่งใหญ่ในการทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวาย
รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
และผมมีความรู้สกึ ปิ ติยินดีอย่างยิ่งในเกียรติที่ผมได้ รับ ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ น ที่ได้
ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายรางวัลดังกล่าวแด่พระองค์ ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ
ครบหกสิบปี
สาหรับสหประชาชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี ้มีความหมายสาคัญยิ่ง
เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกที่สหประชาชาติได้ จดั ทารางวัลเกียรติยศนี ้ เพื่อมอบแด่บุคคลดีเด่นที่ได้ อุทิศ
ตนตลอดช่วงชีวิตและสร้ างคุณค่าของผลงานอันเป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นคุณูปการที่ผลักดัน
ความก้ าวหน้ าในการพัฒนาคน
การพัฒนาคน โดยแก่นแท้ แล้ ว เป็ นแนวทางเรี ยบง่าย การพัฒนาคนเป็ นเรื่ องของ
การสร้ างเสริ มขีดความสามารถแก่ประชาชน มิใช่เพื่อเพียงคนสองสามคน มิใช่เพื่อคนจานวนมาก
แต่เพื่อคนทังปวงโดยถ้
้
วนทัว่ การสร้ างเสริ มขีดความสามารถทาได้ โดยผ่านทางการศึกษา การ
ขยายโอกาสและทางเลือก สุขอนามัย และโภชนาการ การพัฒนาคนเป็ นเรื่ องของการสร้ างเสริ ม
ขีดความสามารถในการขยายโอกาสแก่ปัจเจกชน ที่จะเลือกให้ มีชีวิตยืนยาวด้ วยการมีสขุ
พลานามัยที่แข็งแรง เป็ นบุคคลากรที่มีความรู้และความคิดที่สร้ างสรรค์
การพัฒนาคนเป็ นการพัฒนาที่ให้ คนเป็ นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา โดย
มุ่งเน้ นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจและอย่างยัง่ ยืน สิทธิมนุษยชนและความมัน่ คงในชีวิต
ความเท่าเทียมกัน และ การมีสว่ นรวมทางการเมือง
สหประชาชาติให้ ความสาคัญด้ านการพัฒนาคนเป็ นลาดับแรก และเราคงเพียร
พยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาคน โดยผ่านรายงานการพัฒนาคน
ของยูเอ็นดีพี (Human Development Report) ทังในระดั
้
บโลกและระดับประเทศ ผ่านโครงการ
พัฒนาต่างๆ ภายใต้ ทีมงานของสหประชาชาติประจาประเทศต่างๆ ใน 166 ประเทศทัว่ โลก และ
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โดยผ่านรางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์นี ้
ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ หากการพัฒนาคนหมายถึงการให้ ลาดับความสาคัญ
ประชาชนเป็ นอันดับแรก ไม่มีสงิ่ อื่นใดอีกแล้ วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนาคน ภายใต้ แนวทางการ
พัฒนาคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พุทธศักราช
2489 พระองค์ได้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” นับแต่บดั นันเป็
้ นต้ นมา พระองค์ได้ ทรงอุทิศพระวรกายโดย
การทรงงานอย่างมิร้ ูเหน็ดเหนื่อย เพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องปวงชนชาวไทย โดยมิได้ เลือก
เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสถานะทางกฎหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ รับการขนานนามจากชาวโลกว่า “ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย์นกั พัฒนา” พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรที่ยากไร้ และด้ อยโอกาสทัว่ ทุก
ภูมิภาค ทรงสดับรับฟั งปั ญหาทุกข์ยากของราษฎร และทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางการ
ดารงชีพ เพื่อให้ ประชาชนของพระองค์สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงงานด้ านการพัฒนาชนบท ยังประโยชน์
นานับประการต่อประชาชนนับล้ านในประเทศ อาทิ โครงการที่ม่งุ เน้ นการเกษตรขนาดเล็ก ด้ วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ทรัพยากรน ้าอย่างยัง่ ยืน รวมทังการป
้ ้ องกัน
และบรรเทาความเดือดร้ อนจากน ้าท่วมและภัยแล้ ง
นอกจากนัน้ โครงการพัฒนาในพื ้นที่สงู ในภาคเหนือ ภายใต้ โครงการใน
พระราชดาริ ได้ เปลีย่ นสภาพพื ้นที่ปลูกฝิ่ นให้ กลายเป็ นแหล่งปลูกพืชทดแทน โครงการต่างๆ ใน
พระราชดาริ เพื่อพัฒนาชนบท ทาให้ คนในพื ้นที่มีสขุ อนามัยดีขึ ้น มีโอกาสในการศึกษา และยัง
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนในพื ้นที่และผู้อยูอ่ าศัยบริ เวณเขตชายแดนไทยแถบพม่าและลาวให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขี ้น
ในดัานการพัฒนาสังคมภายใต้ โครงการพระราชดาริ ตา่ งๆ พระองค์ทา่ นได้ ทรง
สนับสนุนด้ านสุขอนามัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเด็ก มีการรณรงค์ลดภาวะการขาดไอโอดีน
รวมทังส่
้ งเสริ มสร้ างโอกาสทางการศึกษา และการยกระดับพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทย
อนึง่ ด้ วยพระปรี ชาสามารถในการเป็ นนักคิดของพระองค์ทา่ น ทาให้ นานา
ประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาภายใต้ แนวคิดใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ ชี ้
แนวทางการพัฒนาที่ม่งุ เน้ นความสมดุล องค์รวม และยัง่ ยืน โดยเน้ นหลักการ ความพอประมาณ
และการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดีพอที่จะต้ านทาน และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ อย่าง
รวดเร็ วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ ปรัชญาดังกล่าวซึง่ เน้ นแนวทาง “การเดินสายกลาง” ทา
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ให้ สหประชาชาติมีปณิธานมุ่งมัน่ พัฒนาคน ให้ ประชาชนเป็ นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยัง่ ยืนต่อไป
โครงการพัฒนาและปรัชญาแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาของพระองค์ทา่ น และสาหรับประชาชนทุกหนแห่ง
รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์นี ้ สหประชาชาติมีปณิธานที่จะ
ส่งเสริ มประสบการณ์และแนวทางปฏิบตั ิในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่าง
หาที่สดุ มิได้ ของพระองค์ทา่ น เพื่อจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่สนู่ านาประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติความสาเร็ จสูงสุดและความมุ่งมัน่ ในพระราชหฤทัยในการ
พัฒนาคนสาหรับประชาชนของพระองค์ บ่ายวันนี ้ ผมมีความภาคภูมิใจและเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้ เข้ าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์ แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ขอบคุณ

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

7

คำประกำศรำชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีทูลเกล้ ำฯ ถวำย รำงวัลควำมสำเร็จสูงสุดด้ ำนกำรพัฒนำมนุษย์
โดย เลขำธิกำรสหประชำชำติ
วันที่ 26 พฤษภำคม 2549
********************
ขอเดชะฝ่ าละอองธุลพี ระบาทปกเกล้ าปกกระหม่อม
องค์การสหประชาชาติมีความปลาบปลื ้มยินดีในเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ รับ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวาย รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการ
พัฒนามนุษย์ ซึง่ เป็ นรางวัลชิ ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่จดั ทาขึ ้นเพื่อ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี
ใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาท ได้ ทรงมุ่งมัน่ บาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยูเ่ ป็ นนิจสิน เป็ นที่ประจักษ์ แก่สายตาชาวโลก จึงต่าง
กล่าวขานพระนามพระองค์วา่ ทรงเป็ น "พระมหากษัตริ ย์นกั พัฒนา" ใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาทมีพระ
ราชหฤทัยเปี่ ยมล้ นด้ วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบ่งแยก
สถานะ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ หรื อหมู่เหล่า ทรงสดับรับฟั งปั ญหาความทุกข์ยากของราษฎรและพระ
ราชทานแนวทางการดารงชีวิตเพื่อให้ ประชาชนของพระองค์สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างเข้ มแข็ง
และยัง่ ยืน
โครงการในพระราชดาริ ตา่ งๆ เพื่อพัฒนาชนบทมีจานวนมากมายและมิอาจนับ
ได้ สง่ ผลต่อการสร้ างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื ้อต่อความก้ าวหน้ าในการพัฒนา ยังประโยชน์
ให้ แก่พสกนิกรทัว่ หล้ า อาทิ โครงการที่ม่งุ เน้ นการเกษตรขนาดเล็กด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โครงการที่มีการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างยัง่ ยืน รวมทังโครงการป
้
้ องกันและ
บรรเทาความเดือดร้ อนจากน ้าท่วมและภัยแล้ ง
ด้ วยพระปรี ชาสามารถในการเป็ นนักคิดของใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาท และ
คุณูปการต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทาให้ นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนภายใต้ แนวคิดใหม่ ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาทที่มีตอ่
ประชาราษฎร์ ที่ได้ พระราชทานปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึง่ ชี ้ถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้ นความ
สมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สานึกในคุณธรรม และการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี พอที่จะ
ต้ านทานและลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวตั น์ ด้ วยปรัชญา
ดังกล่าวนี ้ สหประชาชาติจึงมุ่งเน้ นเพียรพยายามและส่งเสริ มการพัฒนาคน ให้ ความสาคัญต่อ
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ความอยูด่ ีมีสขุ ของประชาชนเป็ นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา
รางวัลความสาเร็ จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์นี ้ ข้ าพระพุทธเจ้ าทังหลายมี
้
ปณิธานที่จะส่งเสริ มประสบการณ์และนาแนวทางการปฏิบตั ิในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันทรงคุณค่าอย่างหาที่สดุ มิได้ ของพระองค์ทา่ น มาช่วยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญา
ดังกล่าวสูน่ านาประเทศต่อไป ในโอกาสนี ้ ข้ าพระพุทธเจ้ ามีความปลื ้มปิ ติและภาคภูมิใจที่ได้
ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์ แด่ใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระ
บาท
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ
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การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในประเทศเคนยา

อัครสิทธิ์ อมาตยกุล
ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในชวงเดือนมกราคม 2547
– มีนาคม 2549 นอกจากตองดูแลประเทศในเขตอาณาถึง 9 ประเทศ ไดแก ยูกนั ดา แทนซาเนีย ซีเชลส
เอธิโอเปย คอโมโรส รวันดา บุรุนดี มาลาวี และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แลว จากการที่ไนโรบี
เปนที่ตงั้ ของสํานักงานองคการสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี (United Nations Offices in Nairobi หรือ
UNON) การเปนเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงไนโรบียังหมายรวมถึงการดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต
ผูแทนถาวร (Permanent Representative) ประจําองคกรสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme หรือ UNEP) และโครงการตัง้ ถิน่ ฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ (UNHABITAT) ดวย ซึ่งทัง้ สองหนวยงานนีม้ สี ํานักงานใหญอยูที่ UNON ไมนับรวมถึงความทาทายอัน
เนื่องมาจากความทุรกันดารของประเทศทีป่ ระจําการและประเทศในเขตอาณา ปญหาโรคภัยไขเจ็บ และ
ปญหาความไมปลอดภัย
รางวัลเกียรติยศของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ
ในโอกาสกอนที่ผมเดินทางไปรับหนาที่ครัง้ สําคัญนี้ ไดรับแจงจากทานเตช บุนนาค
ปลัดกระทรวง ฯ ในขณะนัน้ วา เรื่องที่ผมจะตองติดตามเรื่องหนึง่ เกีย่ วของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
คือ เรื่องโครงการตั้งถิน่ ฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ซึ่งมีสาํ นักงานใหญตั้งอยูที่กรุง
ไนโรบี จะทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลเกียรติยศของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ (UNHABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาส
วัน World Habitat Day 2003
รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่ UN-HABITAT จัดใหมีขึ้นเปนประจําปของทุกวันจันทรแรกใน
เดือนตุลาคม โดยในแตละป จะคัดเลือกผูที่มีผลงานดานการสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางยั่งยืน
ปละ 2-3 คน เพื่อรับรางวัลเกียรติยศอันเปนรางวัลสูงสุดของ UN-HABITAT แตสําหรับป 2546 นั้น
UN-HABITAT ไดพิจารณาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ขอทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวแตเพียงพระองคเดียว ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการตั้งถิน่ ฐานของมนุษย
อยางยั่งยืน และไดทรงชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในชุมชนทัง้ ในเมืองและชนบท ขอมูลดังกลาวนี้
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ไดสรางความปลื้มปติใหกับผมและครอบครัวเปนอยางยิ่งที่จะไดมีสวนรวมในเหตุการณที่นับวาเปนการ
เทิดพระเกียรติอยางสูงแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในครั้งนี้
UN-HABITAT มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการตั้งถิน่ ฐานมนุษยที่เหมาะสมในดาน
สิ่งแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน ทัง้ ในเมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยมีเปาหมายที่จะจัดหาที่อยู
อาศัยใหพอเพียงตอทุกคน นอกจากนี้ ยังมียทุ ธศาสตรที่จะขจัดปญหาความยากจนในเขตชุมชน ดวยการ
พยายามสงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงชุมชนในเมืองอยางยัง่ ยืน รวมทั้งการยกระดับความเปนอยูของผูที่
อาศัยอยูในแหลงชุมชนแออัด
ดร. แอนนา ทีไบจูกา (Dr. Anna Tibaijuka) ผูอํานวยการบริหาร (Executive
Director) ของ UN-HABITAT แจงใหผมทราบวา ประสงคจะขอเขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล
เกียรติยศแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดวยตนเอง ซึง่ ไดรับแจงในเวลาตอมาวา พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให ดร.ทีไบจูกา และคณะ เขาเฝา ฯ เพื่อทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547
เวลา 17.30 น.
ในคํากราบบังคมทูลของ ดร.ทีไบจูกา ในโอกาสทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนั้น ผมขอสรุป
ใจความวา องคการสหประชาชาติไดประกาศทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล UN-HABITAT Scroll of Honour
Award (Special Citation) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ในโอกาสวันตั้งถิน่ ฐานโลก (World Habitat
Day) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ซึ่งเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่องคการสหประชาชาติมอบเปนเกียรติแก
บุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการตั้งถิน่ ฐานมนุษยอยางยัง่ ยืน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจในการจัดการปรับปรุง
ทรัพยากรน้าํ ในประเทศไทยไดอยางโดดเดน อาทิ การควบคุมมลพิษในลําคลองในกรุงเทพ ฯ การบําบัด
น้ําเสียในบึงมักกะสัน การพัฒนาลุมน้ําปาสัก และการปองกันอุทกภัยในภาคใต สอดคลองกับการที่ UNHABITAT ไดกําหนดใหป 2546 เปนปแหงน้าํ และสุขอนามัยสําหรับเมือง (Water and Sanitation for
Cities)
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเรื่องการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ําใน
ประเทศไทยนัน้ สามารถเปนแบบอยางใหกบั การพัฒนาในภารกิจของ UN-HABITAT ที่ดําเนินการอยูใน
หลายประเทศได โดยเฉพาะในเคนยาและแอฟริกาทีม่ ีลกั ษณะปญหาคลายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องการ
พัฒนาแหลงน้าํ สะอาดเพื่อการบริโภค และการเพาะปลูก ทัง้ นี้ จะมีการศึกษารูปแบบโครงการพระราชดําริ
เพื่อนําไปปรับใชกับโครงการพัฒนาทะเลสาบวิกตอเรียของแอฟริกาดวย
การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีก่ รุงไนโรบี
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ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวขึน้ ทีก่ รุงไนโรบี เพือ่ ใหคณะทูตานุทูต เจาหนาที่องคการสหประชาชาติ และเจาหนาที่ระดับสูง
ของรัฐบาลเคนยาไดรวมรับทราบถึงพระเกียรติคุณของพระองค สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดรวมกับ UNHABITAT จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2547 ณ สํานัก
งานสหประชาชาติ กรุงไนโรบี งานเทิดพระเกียรติประกอบดวยการจัดนิทรรศการประมวลภาพพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดานการพัฒนาชีวิต โครงการในพระราชดําริ และโครงการตาม
แนวพระราชดําริ นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา หลังจากการบรรยาย มีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตรวมกับชุมชนชาวไทย
จัดเตรียมอาหารไทยสําหรับผูเขารวมงาน และในระหวางงาน ไดมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยวงดนตรีแจสสมัครเลนของชาวเคนยาและชาวอเมริกันดวย
การบรรยายทางวิชาการ
ในคํากลาวเปดการบรรยายทางวิชาการ ผมไดกลาวถึงพระราชกรณียกิจในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั และโครงการในพระราชดําริ และกลาวถึง UN-HABITAT ที่ไดทูลเกลา ฯ ถวาย
รางวัลฯ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาวไทยทัง้ มวล
และย้ําถึงเจตนารมณของรัฐบาลไทยที่ตอ งการเสริมสรางความสัมพันธกับเคนยาและแอฟริกาใหมาก
ยิ่งขึ้น และครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานตาง ๆ การเปนหุน สวนกับแอฟริกา
โดยการสรางความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอนุ
ภูมิภาคตาง ๆ ของแอฟริกา ความรวมมือทางวิชาการ ตอลดจนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ในสวนของ ดร. ทีไบจูกา ไดกลาวสดุดพี ระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยทัง้ ในเมืองและชนบท รวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรน้ํา การพัฒนาสิง่ แวดลอมอื่นๆ ทั่วประเทศ การลดปญหาน้ําเสียตามแมนา้ํ ลําคลอง
นอกจากนีย้ ังเพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณของพระองคใหเปนทีร่ ูจักแพรหลายทั่วโลก
สําหรับ UN-HABITAT ดร. ทีไบจูกา ย้ําวาตองการรวมมือและเรียนรูป ระสบการณใน
การพัฒนาประเทศของไทย โดยเฉพาะโครงการในพระราชดําริ เพื่อนํามาปรับใชกับโครงการของ UNHABITAT ทั้งในเคนยาและแอฟริกา นอกจากนี้ ยังมีความสนใจที่จะรวมมือกับไทยในการดําเนินโครงการ
ของ UN-HABITAT เพื่อกอสรางที่อยูอาศัยใหแกประชาชน รวมทัง้ นําโครงการในพระราชดําริมาปรับใช
การพัฒนาแหลงน้าํ ในแอฟริกา เพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหกบั ประชาชนทัง้ ในเมืองและชนบทสําหรับการ
บริโภคและการเพาะปลูก ซึง่ ขณะนี้แอฟริกากําลังดําเนินโครงการพัฒนาทะเลสาบวิกตอเรียอันเปนแหลง
น้ําที่สําคัญของแอฟริกา ดังนัน้ การศึกษารูปแบบและแนวทางจากโครงการพัฒนาลุมแมนา้ํ โขงก็สามารถ
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นํามาปรับใชกบั โครงการพัฒนาทะเลสาบวิกตอเรียได UN-HABITAT ยังมีโครงการที่จะพัฒนาและ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใหมากขึ้น จึงหวังวาไทยคงจะเปนหุน สวนในการ
พัฒนากับ UN-HABITAT และขอใหนโยบายของไทยตอแอฟริกาประสบความสําเร็จ
จากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ไดบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริทเี่ กี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ในหัวขอ His
Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and Sustainable Water Resource Management มี
สาระสําคัญสรุปวา น้าํ มีความสําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตของมนุษยและเปรียบวาน้ําคือชีวติ
จําเปนตองมีการใชน้ําอยางมีคุณคาและใหมีการพัฒนาทรัพยากรน้าํ อยางยั่งยืน ดร. สุเมธฯไดกลาวถึง
การพัฒนาทรัพยากรน้าํ ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเริ่มจากการกักเก็บน้าํ บนภูเขาและที่เชิงเขา รวมทั้งการ
สรางเขื่อนและอางเก็บน้าํ ในพื้นที่ราบ ทําใหสามารถใชประโยชนจากน้ําไดนับตัง้ แตการเพาะปลูกพืชผล
บนภูเขาและทีส่ ูง การเพาะปลูกพืชเพื่อทดแทนยาเสพติด การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร และการใช
ประโยชนจากน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภคทั้งในเมืองและชนบท
นอกจากนี้ ยังมีโครงการบําบัดน้ําเสียอยางเปนระบบโดยวิธีธรรมชาติ โดยเริ่มจากการ
สรางบอพักน้าํ เสียเพื่อใหตกตะกอน กอนที่จะปลอยลงสูพื้นที่ปาโกงกางและสูท ะเลตอไป นับเปนวิธกี ารที่
เหมาะสมอยางมากที่จะนําไปใชกับประเทศกําลังพัฒนา เพราะเปนวิธที างธรรมชาติและมีคาใชจายถูก
มาก ในปจจุบันมีโครงการพระราชดําริมากกวา 3,000 โครงการ
ดร. สุเมธฯ ยังไดบรรยายถึงทฤษฏีใหม (New Theory) ที่มุงใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองไดโดยการจัดใหมที ี่ดินทํากิน มีแหลงน้ําเพื่อใชในการบริโภคและการเพาะปลูก มีพนื้ ทีป่ ลูก
พืชผักสวนครัว ปลูกขาวและมีพนื้ ที่อยูอาศัย มีการรวมตัวในรูปของสหกรณ จัดตั้งกองทุนเพื่อการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริรวม 6 แหง ไดแก
เชียงใหม สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และนราธิวาส โดยไดมีการทํางานและประสานงาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนศูนยบริการแบบครบวงจรสําหรับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป
และชาวตางประเทศ
หลังจบการบรรยายโดย ดร.สุเมธฯ หนวยงานตาง ๆ ของเคนยา และคณะทูตานุทตู ได
ติดตอขอรับแผน CD ที่ใชประกอบการบรรยาย เพื่อนําไปพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ําของ
เคนยา ทัง้ นี้ เนื่องจากเปนวิธีธรรมชาติที่ตน ทุนไมสูงมากนัก อีกทั้งยังสามารถที่จะนําไปปรับใชไดทันที
โดยไมตองพึง่ พาเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก ในสวนของนางมารธา คารัว รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรน้าํ ของเคนยา ไดแสดงความสนใจอยางมากที่จะนําเอาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้าํ ตาม
โครงการฝนพระราชดําริมาใชในเคนยา
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UN-HABITAT ยังมีดําริทจี่ ะจัดทํา Documentation โครงการในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในสวนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาตัง้ ถิน่ ฐานมนุษย เพื่อบรรจุลงใน website
ของ UN-HABITAT นอกจากนี้ NGO ของเยอรมนี ซึง่ ดําเนินงานอยางใกลชิดกับ UN-HABITAT ก็ได
แสดงความสนใจที่จะรวมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาและประเทศไทยในฐานะหุน สวนในการพัฒนาแอฟริกา
ซึ่งในเรื่องนี้ สถานทูตเยอรมนี ณ กรุงไนโรบี สนใจที่จะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
(อานตอฉบับหนา)
_________________________

ทศพิธราชธรรม
๑.
ทาน คือ การให้ สละทรัพย์สงิ่ ของบารุงเลี ้ยงช่วยเหลือประชาชนและบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ (Sharing with the populace) หมายความถึงการพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ น
พระองค์ การทรงเสียสละพระกาลังในการปกครอง แผ่นดิน การพระราชทานพระราชดาริ อนั ก่อให้ เกิด
สติปัญญาและพัฒนาชาติ การพระราชทานเสรี ภาพอันเป็ นหัวใจแห่งมนุษย์
๒.
ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ประกอบแต่การสุจริ ตให้ เป็ นตัวอย่างแก่
ประชาชน (Maintaining good conduct) หมายความถึงการตังและทรงประพฤติ
้
พระราชจรรยานุวตั ร
พระกาย พระวาจา ให้ ปราศจากโทษ ทังในการปกครอง
้
อันได้ แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และ
ในทางศาสนา อันได้ แก่ เบญจศีลมาเสมอ
๓.
บริจาคะ คือ การบริจาคเสียสละความสุขสาราญส่วนตนเพื่อประโยชน์สขุ ของ
ปวงชน (Working selflessly) หมายความถึงการที่ทรงสละสิง่ ไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีประโยชน์น้อยเพื่อสิง่
ที่ดีกว่า คือ เมื่อถึงคราวก็สละได้ แม้ พระราชทรัพย์ตลอดจนพระโลหิต หรื อแม้ แต่พระชนม์ชีพ เพื่อรักษา
ธรรมและพระราชอาณาจักรของพระองค์
๔.
อาชชวะ คือ ความซือ่ ตรงมีความจริ งใจต่อประชาชน (Working honestly)
หมายความถึงการที่ทรงซื่อตรงในฐานะที่เป็ นผู้ปกครอง ดารงอยูใ่ นสัตย์สจุ ริ ต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตร
และอาณาประชาราษฎร
๕.
มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีกริ ยาสุภาพนุม่ นวล (Deporting himself with
gentleness) หมายความถึงการที่ทรงเป็ นผู้มีอธั ยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร ทรงมีสมั มาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ากว่า
๖.
ตบะ คือ การเผากิเลสมิให้ เข้ าครอบงาจิตใจ (Rejecting indulgence through
austerity) หมายความถึงความเพียรที่แผดเผาความเกียจคร้ าน คือ การที่พระมหากษัตริ ย์ทรงตังพระราช
้
อุตสาหะปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจให้ เป็ นไปด้ วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้ าน
๗.
อักโกธะ คือ ความไม่โกรธและไม่เกรี ย้ วกราด (Adhering to reason, not
anger) หมายความถึงการไม่แสดงความโกรธให้ ปรากฎ ไม่พยายามมุ่งร้ ายผู้อื่นแม้ จะลงโทษผู้ทาผิดก็ทา
ตามเหตุผล และสาหรับพระมหากษัตริ ย์นนต้
ั ้ องทรงมีพระเมตตาไม่ทรงก่อเวรแก่ผ้ ใู ด ไม่ทรงพระพิโรธโดย
เหตุที่ไม่ควร และแม้ จะทรงพระพิโรธก็ทรงข่มเสียให้ สงบได้
๘.
อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนบีบคันประชาชน
้
(Bringing tranquility
through non violence) หมายความว่าทรงมีพระราชอัธยาศัย กอปรด้ วยพระมหากรุณา ไม่ทรงก่อทุกข์
หรื อเบียดเบียนผู้อื่น ทรงปกครองประชาชนดังบิดาปกครองบุตร
๙.
ขันติ คือ ความอดทนต่อความยากลาบากทางกายและใจ (Overcoming
difficulties with the patience) หมายความถึงการที่ทรงมีพระราชจริ ยานุวตั ร อันอดทนต่อสิง่ ทังปวง
้
รักษาพระราชหฤทัย และพระอาการ พระกาย พระวาจา ให้ เรี ยบร้ อย

๑๐. อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม ไม่เอนเอียงหวัน่ ไหวกับสิง่ ไม่ดีงาม
(Not doing that which strays from righteousness) หมายความถึงการที่ทรงตังอยู
้ ใ่ นขัตติยราช
ประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิดจากพระราชจริ ยานุวตั ร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติให้ คลาดจาก
ความยุติธรรม ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนที่มีความชอบ ทรงบาราบคนที่มีความผิดโดยปราศจากอานาจอคติ
๔ ประการ และไม่ทรงแสดงให้ เห็นด้ วยพระราชหฤทัยยินดียินร้ าย
*****************

