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เรียน พี่น้องชำวไทยในตุรกี อำเซอรไ์บจำน จอรเ์จีย นอรท์มำซิโดเนีย และเติรก์เมนิสถำน                
ทีรั่กทุกท่ำนครับ 
   วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันส าคัญที่สุดวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
เพราะเป็นวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร ในหลวงรชักาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นวันชาติไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ      
ซึ่ ง เ ป็นโอกาสอันดีที่ ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกัน  น้อมร  าลึกถึ งพระมหากรุณาธิคุณ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที่ 9 
พระมหากษัตริยท์ี่ทรงเป่ียมดว้ยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอนัยาวไกล ซึ่งตลอดรชัสมยั  
ของพระองค ์ก็ไดท้รงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ เพ่ือพฒันาความอยู่ดีมีสุขของ
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ  
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านแหล่งน ้า ด้านการเกษตร  
ดา้นการพัฒนา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการส่งเสริมอาชีพ ดา้นสาธารณสุข ดา้นคมนาคมและ  
การสื่อสาร ดา้นสวสัดิการสงัคมและการศึกษา  และรวมไปถึง พระราชวิธี หรือปรชัญาในการทรง
งานแบบบรูณาการเป็นองคร์วม เพ่ือประโยชนส์ขุแห่งมหาชนชาวสยาม 
  แมพ้ระองคท์่านจะเสด็จสวรรคตแลว้ แต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินอ้ยใหญ่
นานปัการเหลา่นี ้รวมถึงหลกัปรชัญาของแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นพระราชมรดก
ที่ได้พระราชทานไว้ให้เรานั้น ก็ยังคงด ารงอยู่  เป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ต่อประชาชาติไทย และยงัคงเป็นหลกัชยัน าแนวทางการพฒันาประเทศของเราสืบมาจนถึงปัจจุบนั 
อันแม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเสด็จขึน้เถลิงถวัลยราชสมบัติแลว้  
ก็ยังไดท้รงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ เป็นพระราชปฏิญญาต่อมหาชนชาวไทยที่จะทรง        
“สืบสำน รักษำ และต่อยอด”  จากพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรม 
ชนกนาถ ต่อไปในรชักาลของพระองคเ์องดว้ย 



  พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
 บรมนาถบพิตรนั้น เป็นที่รับรูป้ระจักษ์กันอย่างกว้างขวางแม้แต่ในระดับโลกด้วย นอกจาก 
ในประเทศไทย โดยองคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศใหว้นัท่ี 5 ธนัวาคมของทกุปีเป็น “วนัดินโลก” 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน   นอกจากนี ้ 
สหประชาชาติ ยงัไดถ้วาย “รางวลัความส าเรจ็สงูสดุดา้นการพฒันามนษุย”์ ซึ่งเป็นรางวลัเกียรติยศ
ดา้นการพฒันาของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เพ่ือเป็นการยกย่องเฉลิมพระ
เกียรติในพระปรีชาสามารถดา้นการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกดว้ย 
 
พีน้่องชำวไทยทุกท่ำนครับ 
  ในโอกาสที่ใกล้เคียงกับวันที่  5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันชาติไทยของเรานี ้ ในปีนี ้ได้มี  
การก าหนดใหว้นัที่ 4 ธันวาคม เป็น “วนัรู ้รกั สามคัคี” อีกดว้ย หลายท่านคงจะยงัจ าไดว้่า ค  าว่า  
“รู ้ รัก สามัคคี” นี ้ เป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 ที่ ได้
พระราชทานไวใ้หใ้นช่วงปลายรชัสมยันะครบั และในสภาพสงัคมปัจจุบนัในประเทศไทยอนัเป็นที่รกั
ยิ่งของพวกเรานัน้ พระราชด ารสัองคน์ีย้ิ่งทวีความส าคญัยิ่งขึน้ ถา้หากพวกเราอยากเห็นสงัคมไทย
ของเรา อยากเห็นบา้นเมืองของเรา ยงัคงด ารงอยู่ไดส้ืบเนื่องต่อไปดว้ยความยั่งยืน ก็จะตอ้งเป็น
ดว้ยความตระหนักและความ รู ้รัก สามัคคี ของประชาชนในชาตินั่นเอง  การสรา้งเสริมและ 
การพฒันาความ รู ้รกั สามคัคี อนัเป็นการด าเนินตามรอยพระยุคลบาทนี ้หากจะใหไ้ดผ้ลยั่งยืน  
ก็จะตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเคารพเอือ้เฟ้ือซึ่งกันและกัน ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และระบบนิติรัฐ  นิติธรรม เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันของ
ประชาชนทกุหมู่เหลา่ และเพ่ือประเทศชาติไทยอนัเป็นท่ีรกัของเรา 
 
พีน้่องชำวไทยทีรั่กทุกท่ำนครับ 
  เกือบสองปีผ่านมาแลว้ ตัง้แต่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 
ทั่วโลกก็ยังตอ้งเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครัง้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตรท์ี่มนุษยชาติไดพ้บมา ทุกประเทศและทุกคนลว้นตอ้งปรบัตัวและปรบัเปลี่ยนวิถี  



การใชช้ีวิตในโลกในยคุปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal  วนัท่ี 5 ธนัวาคมในปีนี ้ในช่วงที่โลกของเรา
ยงัคงเผชิญกบัวิกฤตสาธารณสขุครัง้รา้ยแรงอยู่นี ้ก็นับเป็นโอกาสที่ท าให้พวกเราชาวไทยไดน้อ้ม
ร  าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของในหลวงรชักาลที่ 9 อีกครัง้หนึ่ง ที่ทรงห่วงใยสขุภาพของพสกนิกร
ของพระองคม์าตลอดพระชนมชีพ โดยไดท้รงริเริ่มโครงการดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข
มากมาย ด้วยทรงถือว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนคือปัญหาส าคัญที่ เ ป็น
ปัจจัยพืน้ฐานล าดบัแรกในการพฒันาประเทศชาติ ดงัพระราชด ารสัที่ว่า  “ถ้ำคนเรำมีสุขภำพ
เสื่อมโทรม ก็จะไม่สำมำรถพัฒนำชำติได้ เพรำะทรัพยำกรที่ส ำคัญของประเทศชำติ ก็คือ 
พลเมือง น่ันเอง” พระองคท์รงเนน้การท างานสุขภาพในเชิงรุก ทรงจัดตัง้โครงการหน่วยแพทย์
พระราชทาน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไรใ้นพื้นที่
ทรุกนัดาร ใหไ้ดม้ีโอกาสเขา้ถึงระบบการดูแลรกัษาสุขภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียม พระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ในดา้นนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบรากฐานอนัส าคญัและเขม้แข็ง ที่ไดช้่วยมีสว่น
ท าใหป้ระเทศไทย สามารถบริหารจัดการและดูแลสถานการณก์ารแพร่ระบาด ของโรคติดเชือ้        
โควิด-19 ไดใ้นขณะนี ้จนเป็นท่ียอมรบัของนานาประเทศ 
 
ท่ำนพีน้่องชำวไทยทุกท่ำนครับ 
  ไม่ว่าสถานการณจ์ะเป็นอย่างไรในอนาคตขา้งหนา้นะครบั ผมขอใหทุ้กท่านเชื่อมั่นไดว้่า 
ผม และทีมสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงองัการา จะทุ่มเทท างานเพ่ือคนไทยในประเทศตรุกี และ
อีก 4 ประเทศในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต คือ จอร์เจีย นอร์ทมาซิโดเนีย 
อาเซอรไ์บจาน และเติรก์เมนิสถาน อย่างเต็มก าลังความสามารถ แม้ว่าเราอาจจะมีข้อจ ากัด 
ดา้นงบประมาณและก าลงับุคลากรอยู่บา้งก็ตาม โดยพวกเราพรอ้มอ านวยความสะดวกใหบ้ริการ
ดา้นกงสลุ ตลอดจนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทกุข ์หรือไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-
19 อย่างเต็มที่ นะครบั 
         ในปีนี ้นอกจากภารกิจการช่วยเหลือพ่ีน้องคนไทยในตุรกีและประเทศในเขตอาณาของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยังคงเดินหน้าส่งเสริม
ค ว ามสัมพัน ธ์ท วิ ภ าคี ร ะหว่ า ง ไ ทยกับตุ ร กี   ไ ทย - จอ ร์ เ จี ย   ไ ทย - อ า เ ซอ ร์ ไ บจาน   
ไทย-นอรท์มาซิโดเนีย และไทย-เติรก์เมนิสถาน ต่อไปในทุกโอกาสที่เป็นไปได ้เพราะเป็นภารกิจ
หลกัของสถานเอกอคัรราชทูตฯ อีกดา้นหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการพบหารือกับผูบ้ริหารระดบัสูงของ



ประเทศทั้ง 5 ประเทศเหล่านั้น ทั้งในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการรบัรูแ้ละ
ความเข้าใจต่อบทบาทของไทยในกรอบอาเซียน โดยในมิติของเศรษฐกิจและธุรกิจ นั้น  
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็ไดผ้ลกัดนัส่งเสริมนโยบายที่เราเรียกกันว่า Bio-Circular-Green (BCG) 
ของรัฐบาลไทย และยังมีการสนับสนุนภารกิจนโยบายในเรื่องการแพทย์ พลังงานหมุนเวียน 
การเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด ์4.0 ที่เนน้การพฒันาเศรษฐกิจเชิงนวตักรรม 
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร ์อนัเห็นไดจ้ากภารกิจของสถานเอกอคัรราชทตูฯ ในการผลกัดนั
ความรว่มมือดา้นสตารท์อพั อวกาศ และเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศระหว่างไทยกบัตรุกี นอกจากนี ้
ความร่วมมือดา้นการศึกษา วัฒนาธรรมและประชาชนกับประชาชนของสองประเทศก็เป็นสิ่งที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความส าคัญเช่นกัน ซึ่งผมในฐานะที่ เพ่ิงมารับต าแหน่งใหม่ เป็น
เอกอคัรราชทูตไทยในกรุงองัการาแห่งนี ้ ก็ตัง้ใจที่จะทุ่มเทพฒันาความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศของเราเหล่านี ้  ต่อไปนะครับ บนพื้นฐานที่ 
ท่านเอกอคัรราชทตูท่านก่อน ๆ และทีมงานของสถานทตูไทยไดด้  าเนินมาแลว้เป็นอย่างดีครบั 
 
พีน้่องประชำชนชำวไทยทีรั่กครับ 
  เน่ืองในโอกาสวนัท่ี 5 ธนัวาคม วนัชาติไทยของเรานี ้ สถานเอกอคัรราชทตูฯ เช่ือว่า จะเป็น
โอกาสที่ พ่ีน้องคนไทยในตุรกี และในประเทศในเขตอาณา  ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย          
นอรท์มาซิโดเนีย และ เติรก์เมนิสถาน จะไดร้ว่มกนัภาคภมูิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยของ
พวกเราทกุคน และเป็นโอกาสใหไ้ดร้ว่มกนันอ้มร  าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที่  9  และไดร้่วมใจ
รว่มกนันอ้มถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 10 ขอใหท้รงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ทรงสถิตมั่นในทศพิธราชธรรมจรรยา มีก าลังพระวรกาย ก าลังพระราชหฤทัย  
ก าลงัพระปรีชาสามารถ ในอนัที่จะทรงปฏิบตัิพระราชภารกิจอนัหนกัยิ่งต่อประเทศชาติ สืบสนอง
องคส์มเด็จพระบรมชนกนาถไดต้่อไป ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นพระประมขุตามรฐัธรรมนญู สืบไป 
  สุดทา้ยนี ้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอใหพ่ี้นอ้งชาวไทยทุกท่านและครอบครวัมีความสุข 
ความเจรญิและดแูลรกัษาสขุภาพของแต่ละท่าน ใหป้ลอดภยัจากโควิด-19 ดว้ยครบั 
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