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 บรูไน 

(Brunei Darussalam) 
 

 
 

เมืองหลวง บันดาร(เสรีเบกาวัน  

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู4บนเกาะบอร(เนียวทางด7านตะวันออกเฉียงเหนือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต7      

มีพ้ืนท่ี 5,765 ตร.กม. แบ4งเปJน 4 เขต (district) คือ บรูไน-มูอารา (Brunei-Muara) เบเลต (Belait) ตูตง 

(Tutong) และเตมบูรง (Temburong) พ้ืนท่ีประเทศแบ4งเปJน 2 ส4วน คือ ด7านตะวันตกกับด7านตะวันออก โดย

มีดินแดนรัฐซาราวักของมาเลเซียและทะเลบรูไนค่ัน การเดินทางไปมาหาสู4กันต7องใช7เรือข7ามทะเลบรูไน หรือ

เดินทางโดยรถยนต(ผ4านรัฐซาราวักของมาเลเซีย บรูไนมีเขตแดนทางบกยาว 266 กม. และชายฝlmงทะเลยาว 

161 กม. 
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อาณาเขต  ทิศเหนือ  จรดทะเลจีนใต7   

 ทิศตะวันออก ทิศใต7 และทิศตะวันตก  ติดกับรัฐซาราวักของมาเลเซีย    

    

ภูมิประเทศ บริเวณชายฝlmงเปJนพ้ืนท่ีราบท่ีค4อย ๆ ชันข้ึนเปJนภูเขาทางด7านตะวันออก จุดสูงท่ีสุดอยู4ท่ี   

ยอดเขาบูกิต ปากอง (1,850 ม. หรือ 6,070 ฟุต) พ้ืนท่ี 70% เปJนปxาไม7 มีปxาชายเลนท่ีสมบูรณ( รวมท้ัง           

มีทรัพยากรธรรมชาติ ได7แก4 น้ำมันและก{าซธรรมชาติ ปxาไม7 แร4ธาตุ และสัตว(น้ำ 

 

ภูมิอากาศ อยู4ในเขตร7อนช้ืน มีฝนชุกเกือบตลอดป| อุณหภูมิเฉล่ีย 24-28 องศาเซลเซียส ฝนตกหนัก

ในช4วง ก.ย.-ม.ค. และ พ.ค.-ก.ค. อากาศเย็นสบายท่ีสุดในช4วง มี.ค.-เม.ย. 

 

ประชากร  478,054 คน (ต.ค.2565) เช้ือสายมาเลย( 65.8% จีน 10.2% และอ่ืน ๆ 24% มีชนพ้ืนเมือง 

7 ชนเผ4า เรียกโดยรวมว4า มลายูหรือมาเลย( โครงสร7างประชากร วัยเด็ก (0-14 ป|) 22.41% วัยรุ4นถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป|) 71.69% และวัยชรา (65 ป|ข้ึนไป) 5.9% อัตราการเกิด 16.14 คนต4อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 

3.79 คนต4อประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 78.38 ป| เพศชาย 76.01 ป| เพศหญิง 

80.86 ป| อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.45% 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 80.9% คริสต( 7.1% พุทธนิกายมหายาน 7.1% ฮินดูและอ่ืน ๆ 5% 

 

ภาษา ภาษามาเลย( (Malay หรือ Bahasa Melayu) เปJนภาษาราชการ ส4วนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

เปJนภาษาท่ีใช7กันแพร4หลาย 

 

การศึกษา     จัดการศึกษาให7กับเด็กทุกคนโดยไม4เสียค4าใช7จ4าย การศึกษาแบ4งเปJน 4 ระดับ ซ่ึงจัดสรรตาม

กลุ4มอายุ ได7แก4 1) ระดับปฐมวัย 7 ป| 2) ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป| 3) ระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ป| และ 

4) ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 3-4 ป| ไม4มีการศึกษาสามัญเปJนภาคบังคับ แต4เด็กมุสลิมในบรูไนทุกคน

ต7องเรียนศาสนาเปJนภาคบังคับใช7เวลารวม 7 ป| โดยมีกระทรวงกิจการศาสนาของบรูไนเปJนผู7กำกับดูแล อัตรา

การรู7หนังสือของประชากรอายุ 15 ป|ข้ึนไป 99.7% งบประมาณด7านการศึกษา 412.56 ล7านดอลลาร(สหรัฐ 

(ป| 2565)  

 

การก/อต้ังประเทศ  

 บรูไนเคยเปJนท่ีต้ังอาณาจักรท่ีเจริญรุ4งเรืองในช4วงศตวรรษท่ี 14-16 มีอาณาเขตครอบคลุม

พ้ืนท่ีส4วนใหญ4ของเกาะบอร(เนียวตอนเหนือ และบางส4วนของหมู4เกาะซูลู (Sulu) มีช่ือเสียงทางการค7า โดยเฉพาะ

การบูร พริกไทย และทองคำ แต4เส่ือมอำนาจลงในศตวรรษท่ี 19 โดยสูญเสียดินแดนจากสงครามโจรสลัด และ   

การขยายอาณานิคมของประเทศตะวันตก ในท่ีสุดได7เข7าเปJนดินแดนในอารักขาของสหราชอาณาจักรโดยสมบูรณ(
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เม่ือป| 2449 เศรษฐกิจของบรูไนเร่ิมม่ันคงหลังจากสำรวจพบแหล4งน้ำมันขนาดใหญ4ท่ีเมืองเซรีอา (Seria) 

ทางด7านตะวันตกเม่ือป| 2472 สหราชอาณาจักรให7อำนาจบรูไนปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป| 2502 

แต4ยังดูแลด7านการต4างประเทศและให7คำปรึกษาด7านการป�องกันประเทศ ผลการเลือกตั้งคร้ังแรกเม่ือป| 2505 

พรรคประชาชนบอร(เนียว (Borneo People’s Party) ได7รับชัยชนะท4วมท7น  แต4ถูกกีดกันไม4ให7จัดต้ังรัฐบาลจึง

พยายามยึดอำนาจจากสุลต4านแต4ไม4สำเร็จ เน่ืองจากสุลต4านทรงได7รับความช4วยเหลือจากกองทหารกุรข4าของ  

สหราชอาณาจักรท่ีส4งตรงมาจากสิงคโปร( รัฐบาลได7ประกาศภาวะฉุกเฉินมาต้ังแต4ป| 2505 ทำให7ไม4มีการเลือกต้ังมา

จนถึงปlจจุบัน บรูไนได7รับเอกราชเม่ือ 1 ม.ค.2527 หลังจากอยู4ภายใต7อารักขาของ สหราชอาณาจักรนานถึง 95 ป| 

 

วันชาติ    23 ก.พ.   

 

การเมือง  ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย( ภายใต7หลักราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Melayu 

Islam Beraja /Malay Islam Monarchy-MIB) ได7แก4 การเปJนประเทศมุสลิมมาเลย( การยึดหลักศาสนาอิสลาม 

และการเคารพสถาบันกษัตริย( รัฐธรรมนูญปlจจุบันกำหนดให7สมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต4านมีอำนาจสูงสุด

ทางการเมือง โดยเปJนทั้งประมุขรัฐและ นรม. รวมทั้งกำหนดให7 นรม.ต7องเปJนชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย(

โดยกำเนิด และนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี  

 ประมุขรัฐ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห( มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละห(ข้ึนครองราชย(

เม่ือ 5 ต.ค.2510  เปJนสมเด็จพระราชาธิบดีองค(ท่ี 29 

  ฝxายบริหาร : มี นรม.เปJนผู7นำ และมีสภาท่ีปรึกษา ซ่ึงแต4งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ประกอบด7วย  

สภารัฐมนตรี (Council of Cabinet Ministers) สภาศาสนา (Religious Council) สภาองคมนตรี (Privy Council) 

และสภาว4าด7วยการสืบราชสันตติวงศ( (Council of Succession) ท้ังน้ี สมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไนทรง   

ควบท้ังตำแหน4งประมุขรัฐและนายกรัฐมนตรีบรูไน    

  ฝxายนิติบัญญัติ : สมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไน ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล7าฯ

ประกาศให7สับเปล่ียนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห4งชาติชุดใหม4เม่ือ 7 มิ.ย.2565 โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม4 

ประกอบด7วย สมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไน มกุฎราชกุมารแห4งบรูไน และรัฐมนตรีว4าการกระทรวงรวม 14 คน 

และผู7นำท7องถ่ินซ่ึงได7รับการแต4งต้ังจากสมเด็จพระราชาธิบดีอีก 20 คน รวม 36 คน มีวาระการดำรงตำแหน4ง 

4 ป| (ป| 2565-2569) 

   ฝxายตุลาการ : ศาลสูงสุด ศาลอุทธรณ( ศาลแขวง และศาลชะรีอะฮ( (Sharia Court) ตำแหน4งสำคัญ

ในฝxายตุลาการแต4งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไน 

  พรรคการเมือง : บรูไนมีพรรคการเมืองเดียว คือ National Development Party ซ่ึงได7รับ

การจดทะเบียนเปJนพรรคการเมืองท่ีถูกต7องตามกฎหมาย แต4ไม4สามารถส4งผู7สมัครรับเลือกต้ัง เน่ืองจากบรูไน

ไม4มีการเลือกตั้งตั้งแต4ป| 2505 ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนต7องการจำกัดบทบาทพรรคการเมือง โดยใช7กฎหมาย

ความม่ันคงภายในซ่ึงห7ามชุมนุมทางการเมือง ถอดถอนการจดทะเบียนเปJนพรรคการเมือง และห7ามข7าราชการ 

(มีสัดส4วนคร่ึงหน่ึงของประชากร) เปJนสมาชิกพรรคการเมือง   
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เศรษฐกิจ    

 เศรษฐกิจบรูไนในป| 2565 เร่ิมกลับมาฟ��นตัวอย4างค4อยเปJนค4อยไป หลังจากได7รับผลกระทบ

จากการแพร4ระบาดโรค COVID-19 สายพันธุ(โอมิครอน และปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและก{าซธรรมชาติใน

ประเทศท่ีลดลง ซ่ึงเปJนผลมาจากการป�ดโรงกล่ันน้ำมันเพ่ือการบำรุงรักษา อย4างไรก็ดี การท่ีบรูไนประกาศให7

โรค COVID-19 เปJนโรคประจำถ่ินเม่ือ 1 มิ.ย.2565 และกลับมาเป�ดพรมแดน ส4งผลให7เศรษฐกิจเร่ิมฟ��นตัวใน

ไตรมาส 2/2565 รวมถึงการส4งออกสินค7าท่ีไม4ใช4น้ำมัน เฉพาะอย4างย่ิงสินค7าเคมี ปุ�ย และสัตว(น้ำ เติบโตมากข้ึน 

ขณะเดียวกันบรูไนได7ประโยชน(จากการท่ีราคาน้ำมันดิบและก{าซธรรมชาติท่ัวโลกปรับราคาสูงข้ึน และความ

ต7องการของตลาดโลกกลับมาสู4สภาวะก4อนการแพร4ระบาดโรค COVID-19 แต4เหตุการณ(ความขัดแย7งระหว4าง

รัสเซียกับยูเครนและการขยายเวลาบังคับใช7ผู7ติดเช้ือโรค COVID-19 เปJนศูนย(ของจีน ส4งผลให7อัตราเงินเฟ�อ

บรูไนเพ่ิมสูงข้ึน โดยรัฐบาลบรูไนพยายามควบคุมราคาสินค7าบริโภคและผลจากสิงคโปร(ใช7มาตรการให7สกุลเงิน

ดอลลาร(สิงคโปร(แข็งค4าข้ึน ส4งผลให7อัตราเงินเฟ�อในบรูไนมีแนวโน7มปรับตัวลดลง  

   

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : ดอลลาร(บรูไน (BND) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร̂สหรัฐ : 1 ดอลลาร(บรูไน : 0.71 ดอลลาร(สหรัฐ (ต.ค.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 ดอลลาร(บรูไน : 26.98 บาท (ต.ค.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ(มวลรวมในประเทศ (GDP) :  14,010 ล7านดอลลาร(สหรัฐ (2564)     

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  -1.6% (2564)      

รายได7เฉล่ียต4อหัวต4อป| : 31,722.7 ดอลลาร(สหรัฐ (2564)      

ประชากรวัยทำงาน : 216,900 คน (2563)       

อัตราการว4างงาน : 7.4% (2563)     

อัตราเงินเฟ�อ : 1.7% (2564)      

มูลค4าการส4งออก : 10,449 ล7านดอลลาร(สหรัฐ (ป| 2564)  

สินค7าส4งออก : ก{าซธรรมชาติ ป�โตรเลียมดิบ ป�โตรเลียมกล่ัน แอลกอฮอล(อุตสาหกรรม ไฮโดรคาร(บอนอุตสาหกรรม 

เคร่ืองจักร และส4วนประกอบยานยนต( 

คู4ค7าส4งออกท่ีสำคัญ : ญ่ีปุxน ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร( มาเลเซีย และฟ�ลิปป�นส( 

มูลค4าการนำเข7า :  7,904 ล7านดอลลาร(สหรัฐ (ป| 2564)        

สินค7านำเข7า : ป�โตรเลียมดิบ ป�โตรเลียมกล่ัน เคร่ืองจักร ส4วนประกอบยานยนต( และอาหาร 

คู4ค7านำเข7าท่ีสำคัญ : รัสเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และสิงคโปร(  

คู4ค7าสำคัญ : ญ่ีปุxน มาเลเซีย จีน ออสเตรเลีย และสิงคโปร( 

คู4ค7าสำคัญ 5 อันดับในกลุ4มอาเซียน : มาเลเซีย สิงคโปร( ฟ�ลิปป�นส( ไทย และอินโดนีเซีย      
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การทหาร กองทัพบรูไนมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 ประกอบด7วย ทบ. ทร. และ ทอ.   

ข้ึนตรงต4อ ผบ.ทหารสูงสุด บรูไนไม4มีการเกณฑ(ทหาร แต4ชายบรูไนอายุ 17 ป| สามารถเข7ารับราชการทหาร      

โดยสมัครใจ กองทัพบรูไนมีกำลังพล 7,200 นาย และกำลังสำรอง 700 นาย เปJน ทบ. 4,400 นาย ทร. 1,200 นาย       

ทอ. 1,100 นาย นอกจากน้ี สุลต4านยังมี กกล.ทหารกุรข4าส4วนพระองค( (Gurkha Reserve Unit-GRU) 

ประมาณ 400-500 นาย  

  งบประมาณทางทหาร ป| 2565 : ประมาณ 440.30  ล7านดอลลาร(สหรัฐ 

  ยุทโธปกรณ(สำคัญ : รถถังเบา (สกอร(เป|ยน) 20 คัน ยานยนต(หุ7มเกราะ 45 คัน เคร่ืองยิง    

ลูกระเบิดขนาด 81 มม. 24 เคร่ือง เรือตรวจการณ(ชายฝlmงและเรือรบ 9 ลำ เรือบรรทุก บ. 4 ลำ บ.ป�องกันทาง

อากาศ 2 ฝูง ฮ.ขนส4ง 21 ลำ 

 

ปbญหาด"านความม่ันคง     

 ภัยคุกคามจากการก4อการร7ายเปJนปlญหาท่ีบรูไนให7ความสำคัญ เน่ืองจากมีท่ีต้ังอยู4ใกล7ฟ�ลิปป�นส(

และอินโดนีเซียท่ีเปJนพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวของกลุ4มก4อการร7าย Islamic State (IS) ท่ีต7องการเผยแพร4แนวคิด        

หัวรุนแรงแก4ชาวบรูไนและชาวต4างชาติท่ีอาศัยในบรูไน รวมท้ังชักจูงชาวบรูไนให7เข7าร4วมกับกลุ4มก4อการร7าย 

นอกจากน้ี บรูไนเปJนเส7นทางผ4านของขบวนการค7ามนุษย(เพื่อการบังคับใช7แรงงานและการค7าประเวณี โดย

เหยื่อการค7ามนุษย(ส4วนใหญ4เปJนชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส( ปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ จีน และ

ไทย นอกจากน้ี บรูไนยังมีปlญหาการอ7างกรรมสิทธ์ิทับซ7อนกับจีนในทะเลจีนใต7 ทำให7มีแนวโน7มว4าบรูไนจะ

พยายามพัฒนาศักยภาพกองทัพท้ังยุทโธปกรณ(และการฝ£กอบรมบุคลากร โดยส4งเสริมความร4วมมือด7านการทหาร

กับอาเซียนและประเทศมหาอำนาจ 

 

สมาชิกองค̂การระหว/างประเทศ ท่ีสำคัญ ได7แก4 APEC, ARF, ASEAN, G-77, ILO, IMF, INTERPOL, OIC, 

UN, UNCTAD, UNESCO, WHO และ WTO 

 

วิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี  บรูไนมุ4งวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การแปรรูปอาหาร และ

อุตสาหกรรมเวชภัณฑ( ตามแผนพัฒนาแห4งชาติฉบับท่ี 11 (ป| 2561-2566) ขณะเดียวกัน บรูไนมีแผนพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให7สอดคล7องการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโลก โดยได7เร่ิมทดลองนำ

เทคโนโลยี 5G มาใช7ในประเทศเม่ือ เม.ย. 2565 เพ่ือผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ตามเป�าหมายวิสัยทัศน(

บรูไนป| 2578 อีกท้ังยังอยู4ระหว4างจัดทำแผนแม4บทเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนพัฒนาให7เปJนประเทศอัจฉริยะ 

(Smart Nation Roadmap) 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท4าอากาศยาน 2 แห4ง คือ ท4าอากาศยานนานาชาติบรูไน และท4าอากาศยาน 

Anduki ซ่ึงใช7ในกิจการของบริษัท Brunei Shell Petroleum (BSP) อยู4ท่ีเขตเบเลต เส7นทางรถไฟระยะทาง 
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13 กม. ถนนระยะทาง 3,787 กม. ท4าเรือเพ่ือการสัญจร 5 แห4ง ได7แก4 บันดาร(เสรีเบกาวัน กัวลา เบเลต มูอารา 

เซรีอา และตูตง ท4าเรือเพ่ือขนส4งสินค7า 1 แห4ง คือ ท4าเรือท่ีมูอารา  

 

โทรคมนาคม โทรศัพท(พ้ืนฐานให7บริการ 103,885 เลขหมาย (ป| 2563) โทรศัพท(เคล่ือนท่ี 526,589 เลขหมาย 

(ป| 2563) รหัสโทรศัพท( +673 จำนวนผู7ใช7อินเทอร(เน็ต 415,609 คน (ป| 2564) รหัสอินเทอร(เน็ต .bn เว็บไซต(

การท4องเท่ียว : http://www.bruneitourism.com/     

 

การเดินทาง  สายการบิน Royal Brunei Airlines มีบริการเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-บันดาร(เสรีเบกาวัน 

(ประมาณ 1,690 กม.) ระยะเวลาบิน 2 ชม. 45 นาที เวลาท่ีบรูไนเร็วกว4าไทย 1 ชม. นักท4องเท่ียวไทยเดินทาง  

เข7าบรูไนโดยไม4ต7องตรวจลงตราหนังสือเดินทาง    

 

สถานการณ̂สำคัญท่ีน/าติดตาม  

  1) การยกระดับมาตรการการป�องกันภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเล การก4อการร7าย และ

ความม่ันคงทางไซเบอร(  

 2) ความเคล่ือนไหวของบรูไนกรณีปlญหาขัดแย7งในทะเลจีนใต7 และการดำเนินความสัมพันธ(

กับจีน  

 3) การแข4งขันอิทธิพลของมหาอำนาจในบรูไน   

 4) ปlญหาผู7ล้ีภัยและผู7พลัดถ่ินในบรูไน ซ่ึงมีอยู4ประมาณ 20,000 คน ส4วนใหญ4เปJนชาวจีน    

ท่ีล้ีภัยมาอยู4ในบรูไนมานานหลายช่ัวอายุคน ท้ังน้ี บรูไนยังไม4อนุมัติการให7สัญชาติแก4กลุ4มดังกล4าว โดยอ7างว4า

ต7องการให7บุคคลเหล4าน้ันผ4านการทดสอบเก่ียวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภาษา 

 

ความสัมพันธ̂ไทย-บรูไน   

 ไทยสถาปนาความสัมพันธ(ทางการทูตกับบรูไนเม่ือ 1 ม.ค.2527 และมีความสัมพันธ(ท่ีใกล7ชิดกัน

มาตลอด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับราชวงศ(และผู7นำระดับสูงอยู4เสมอ เปJนพันธมิตรในเรื่องต4าง ๆ 

ท้ังในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคี ด7านเศรษฐกิจ บรูไนเปJนคู4ค7าอันดับท่ี 57 ของไทย และเปJนคู4ค7าอันดับท่ี 9 

ของไทยในกลุ4มอาเซียน  การค7าป| 2564 มีมูลค4า 19,707 ล7านบาท ไทยขาดดุลการค7า 14,463 ล7านบาท ไทย

ส4งออก 2,622 ล7านบาท และนำเข7า 17,085 ล7านบาท ในช4วง 8 เดือนแรกของป| 2565 (ม.ค.-ก.ย.2565) มูลค4า

การค7ารวม 18,915 ล7านบาท ไทยส4งออก 1,572 ล7านบาท และนำเข7า 17,343 ล7านบาท 

  สินค7าส4งออกสำคัญของไทย : รถยนต( อุปกรณ(และส4วนประกอบ ข7าว อาหารสัตว(เล้ียง 

น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป�องและแปรรูป สินค7าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หม7อแปลงไฟฟ�าและส4วนประกอบ 

 สินค7านำเข7าจากบรูไน : น้ำมันดิบ ก{าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ( เหล็ก เหล็กกล7า เย่ือกระดาษ

และเศษกระดาษ เคร่ืองจักรกลและส4วนประกอบ สินแร4โลหะอ่ืน ๆ และเศษโลหะ  
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 ข7อตกลงสำคัญ : ความตกลงบริการเดินอากาศ (13 ม.ค.2530) บันทึกความเข7าใจการจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการร4วมทวิภาคีไทย-บรูไน (27 ก.ย.2542) บันทึกความเข7าใจความร4วมมือด7านสารสนเทศและ

การกระจายเสียงไทย-บรูไน (16 ส.ค.2544)  บันทึกความเข7าใจว4าด7วยการศึกษาระหว4างไทย-บรูไน (19 ต.ค.2552) 

บันทึกความเข7าใจว4าด7วยความร4วมมือด7านการเกษตรและการผลิตอาหารฮาลาลไทย-บรูไน (25 มี.ค.2558) 

บันทึกความเข7าใจด7านความร4วมมือทางสาธารณสุข (1 ก.ย.2559)  

 

------------------------------------------------ 
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สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห̂ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห̂ 

(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddualah) 

 

ตำแหน/ง     สมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไนองค(ท่ี 29  

นายกรัฐมนตรี 

รมว.กระทรวงกลาโหม 

รมว.กระทรวงการคลัง 

รมว.กระทรวงการต4างประเทศ 

ผู7บัญชาการตำรวจแห4งชาติ 

   ผู7นำศาสนาอิสลามของบรูไน    

 

พระราชสมภพ   15 ก.ค.2489 (77 พรรษา/ป| 2566) ณ บันดาร(เสรีเบกาวัน เปJนพระราชโอรส 

พระองค(แรกของสุลต4าน เซอร( มูดา โอมาร( อาลี ไซฟุดดิน ท่ี 3 

 

เช้ือชาติ   มาเลย(  

 

สถานภาพ    อภิเษกสมรสกับมเหสี 3 พระองค(    

ป| 2508         - ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีรายา อิสเตรี เปงกิรัน อนัค ซาเลฮา และ     

            ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค(และพระราชธิดา 4 พระองค( โดยพระราชโอรส 

    องค(แรกคือ เจ7าชายอัล มูห(ตาดี บิลลา โบลเกียห( เปJนมกุฎราชกุมาร  

ป| 2524         - ทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสีเปงกิรัน อิสเตรี มาเรียม อับดุล อาซิส       

    แต4ทรงหย4าเม่ือป| 2546 มีพระราชโอรส 2 พระองค( และพระราชธิดา 2  

พระองค(   
ป| 2548    - ทรงอภิเษกสมรสกับอาซรีนาซ มาซา ฮาคิม แต4ทรงหย4าเม่ือป| 2553       

    มีพระราชโอรส 1 พระองค( และพระราชธิดา 1 พระองค(       
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การศึกษา    

ไม4ระบุป|   - การศึกษาช้ันต7นท่ีบันดาร(เสรีเบกาวัน 

    - สถาบันวิคตอเรียในกัวลาลัมเปอร( มาเลเซีย 

ป| 2509-2510   - วิทยาลัยการทหาร SANDHURST สหราชอาณาจักร  

 

ประวัติการทรงงานและกรณียกิจท่ีสำคัญ  

14 ส.ค.2504       - ทรงได7รับการสถาปนาเปJนมกุฎราชกุมาร  

5 ต.ค.2510          - ทรงดำรงพระอิสริยศเปJนสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน องค(ท่ี 29  

ป| 2527-ปlจจุบัน    - ทรงดำรงตำแหน4ง นรม. รมว.กระทรวงการคลัง รมว.กระทรวงกลาโหม  

รมว.กระทรวงการต4างประเทศ ผู7บัญชาการตำรวจแห4งชาติ และผู7นำทาง

ศาสนาอิสลามของบรูไน 

ป| 2534           - ทรงนำหลัก “ราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Melayu Islam Beraja-MIB)” ซ่ึงมี

สถาบันกษัตริย(เปJนศูนย(กลางความจงรักภักดีมาใช7ในการปกครอง 

ก.ย.2547         - ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติต4าง ๆ เพ่ือแก7ไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับป| 2502 ทำให7มีการเป�ดประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติอีกคร้ัง หลังจากท่ี

ยุบเลิกไปเม่ือป| 2505 ถือเปJนจุดเร่ิมต7นของการพัฒนาประชาธิปไตยในบรูไน  

ส.ค.2541    - ทรงสถาปนาเจ7าชายอัล มูห(ตาดี บิลลา โบลเกียห(  ดำรงตำแหน4ง

มกุฎราชกุมารแห4งบรูไน  

ป| 2548    - ทรงประกาศปรับ ครม. คร้ังแรกในรอบ 22 ป|   

ต.ค.2556   - ทรงประกาศใช7กฎหมายชะรีอะฮ( (Sharia Law)  

มี.ค.2563   - ทรงเป�ดประชุมสภานิติบัญญัติแห4งชาติ คร้ังท่ี 16   

24-25 ส.ค.2565 - เสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร(อย4างเปJนทางการในฐานะอาคันตุกะ 

โดยมีสมเด็จพระราชินีรายา อิสเตรี เปงกิรัน อนัค ซาเลฮา โดยเสด็จฯ ด7วย     

ในโอกาส น้ี  สิ งคโปร( ได7 ต้ั ง ช่ือกล7 วยไม7 พัน ธุ(ผสม ช่ือ "Dendrobium 

Hassanal Saleha" เพ่ือเปJนการเฉลิมพระเกียรติแก4สมเด็จพระราชาธิบดี

บรูไนและพระชายาในฐานะผู7นำประเทศท่ีเยือนสิงคโปร( 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีบรูไน 

 

นรม.  Sultan Haji Hassanal Bolkiah 

รมต.อาวุโสประจำสำนัก นรม. HRH Prince Al-Muhtadee Billah 

รมว.ประจำสำนัก นรม. Hon. Isa Ibrahim 

และท่ีปรึกษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห4งบรูไน     

รมว.ประจำสำนัก นรม.  Hon. Abdul Mokti Mohd. Daud 

รมว.กระทรวงคมนาคมและสารสนเทศ Hon. Shamhary Pg Dato Hj Mustafa 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา  Hj Nazmi Hj Mohammad 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Sultan Haji Hassanal Bolkiah  

รมว.กระทรวงกลาโหม คนท่ี 2 Hon. Maj. Gen. (Rtd.) Halbi Mohd. Yussof 

รมว.กระทรวงการพัฒนา Hon. Juanda Hj Abd Rashid 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Hon. Romaizah Hj Mohd Salleh 

รมว.กระทรวงพลังงาน Hon. Paduka Awang Haji Matsatejo Bin Sokiaw 

รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ           Sultan Haji Hassanal Bolkiah 

รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนท่ี 2  Hon.Dr. Mohd. Amin Liew Abdullah            

รมว.กระทรวงต4างประเทศและการค7า Sultan Haji Hassanal Bolkiah 

รมว.กระทรวงต4างประเทศและการค7า คนท่ี 2 Hon. Erywan Yusof 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Hon. Dr. Md. Isham Jaafar 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Hon. Ahmaddin Hj Abd Rahman 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Hon. Manaf Hj Metussin 

และการท4องเท่ียว 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา Hon. Awang Badaruddin Awang Othman 

 

----------------------------------------- 

           (ต.ค.2565) 

 


