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 บรูไน 

(Brunei Darussalam) 

 
 
เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน  
 
ท่ีตั้ง ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียวทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต      
มีพ้ืนท่ี 5,765 ตร.กม. แบงเปน 4 เขต (district) คือ บรูไน-มูอารา (Brunei-Muara) เบเลต (Belait) ตูตง 
(Tutong) และเตมบูรง (Temburong) พ้ืนท่ีประเทศแบงเปน 2 สวน คือ ดานตะวันตกกับดานตะวันออก โดย
มีดินแดนรัฐซาราวักของมาเลเซียและทะเลบรูไนค่ัน การเดินทางไปมาหาสูกันตองใชเรือขามทะเลบรูไน หรือ
เดินทางโดยรถยนตผานรัฐซาราวักของมาเลเซีย บรูไนมีเขตแดนทางบกยาว 266 กม. และชายฝงทะเลยาว 
161 กม. 
 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จรดทะเลจีนใต   
 ทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก  ติดกับรัฐซาราวักของมาเลเซีย    
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ภูมิประเทศ บริเวณชายฝงเปนพ้ืนท่ีราบท่ีคอย ๆ ชันข้ึนเปนภูเขาทางดานตะวันออก จุดสูงท่ีสุดอยูท่ียอด
เขาบูกิต ปากอง (1,850 ม. หรือ 6,070 ฟุต) พื้นที่ 70% เปนปาไม มีปาชายเลนที่สมบูรณ รวมทั้งมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก น้ำมันและกาซธรรมชาติ ปาไม แรธาตุ และสัตวน้ำ 

 
ภูมิอากาศ อยูในเขตรอนชื้น มีฝนชุกเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 24-28 องศาเซลเซียส ฝนตกหนัก
ในชวง ก.ย.-ม.ค. และ พ.ค.-ก.ค. อากาศเย็นสบายท่ีสุดชวง มี.ค.-เม.ย. 
 
ประชากร  471,103 คน (ก.ค.2564) เชื้อสายมาเลย 65.7% จีน 10.3% และอ่ืน ๆ 24% มีชนพ้ืนเมือง 
7 ชนเผาเรียกโดยรวมวามลายูหรือมาเลย โครงสรางประชากร วัยเด็ก (0-14 ป) 22.41% วัยรุนถึงวัยกลางคน 
(15-64 ป) 71.69% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 5.9% อัตราการเกิด 16 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 
3.75 คนตอประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 78.14 ป เพศชาย 75.75 ป เพศหญิง 
80.63 ป อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.48% 
 
ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 78.8% คริสต 8.7% พุทธนิกายมหายาน 7.8% ฮินดูและอ่ืน ๆ 4.7% 
 
ภาษา ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Melayu) เปนภาษาราชการ สวนภาษาอังกฤษและภาษาจนี
เปนภาษาท่ีใชกันแพรหลาย 
 
การศึกษา     จัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนโดยไมเสียคาใชจาย การศึกษาแบงเปน 4 ระดับ ซ่ึงจัดสรรตาม
กลุมอายุ ไดแก 1) ระดับปฐมวัย 7 ป 2) ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป 3) ระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ป และ 
4) ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 3-4 ป ไมมีการศึกษาสามัญเปนภาคบังคับ แตเด็กชาวมุสลิมในบรูไน        
ทุกคนตองเรียนศาสนาเปนภาคบังคับใชเวลารวม 7 ป โดยมีกระทรวงกิจการศาสนาของบรูไนเปนผูกำกับดูแล  
อัตราการรูหนังสือของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 99.7% งบประมาณดานการศึกษา 558.13 ลานดอลลารสหรัฐ 
(ป 2563)   
 
การกอตั้งประเทศ  
 บรูไนเคยเปนท่ีตั้งอาณาจักรท่ีเจริญรุงเรืองในชวงศตวรรษท่ี 14-16 มีอาณาเขตครอบคลุม
พ้ืนท่ีสวนใหญของเกาะบอรเนียวตอนเหนือ และบางสวนของหมูเกาะซูลู (Sulu) มีชื่อเสียงทางการคา 
โดยเฉพาะการบูร พริกไทย และทองคำ แตเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษท่ี 19 โดยสูญเสียดินแดนจากสงครามโจรสลัด 
และการขยายอาณานิคมของประเทศตะวันตก ในท่ีสุดไดเขาเปนดินแดนในอารักขาของสหราชอาณาจักรโดย
สมบูรณเม่ือป 2449 เศรษฐกิจของบรูไนเริ่มม่ันคงหลังจากสำรวจพบแหลงน้ำมันขนาดใหญท่ีเมืองเซรีอา 
(Seria) ทางดานตะวันตกเม่ือป 2472 สหราชอาณาจักรใหอำนาจบรูไนปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญ     
ฉบับป 2502 แตยังดูแลดานการตางประเทศและใหคำปรึกษาดานการปองกันประเทศ ผลการเลือกตั ้ง      
ครั้งแรกเม่ือป 2505 พรรคประชาชนบอรเนียว (Borneo People’s Party) ไดรับชัยชนะทวมทน  แตถูกกีดกัน
ไมใหจัดตั้งรัฐบาลจึงพยายามยึดอำนาจจากสุลตานแตไมสำเร็จ เนื่องจากสุลตานทรงไดรับความชวยเหลือจาก
กองทหารกุรขาของสหราชอาณาจักรท่ีสงตรงมาจากสิงคโปร รัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินมาตั้งแตป 2505 
ทำใหไมมีการเลือกตั้งมาจนถึงปจจุบัน บรูไนไดรับเอกราชเม่ือ 1 ม.ค.2527 หลังจากอยูภายใตอารักขาของ  
สหราชอาณาจักรนานถึง 95 ป 
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วันชาต ิ    23 ก.พ.   
 
การเมือง  ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ภายใตหลักราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Melayu 
Islam Beraja /Malay Islam Monarchy-MIB) ไดแก การเปนประเทศมุสลิมมาเลย การยึดหลักศาสนาอิสลาม 
และการเคารพสถาบันกษัตริย รัฐธรรมนูญปจจุบันกำหนดใหสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลตานมีอำนาจสูงสุด
ทางการเมือง โดยเปนทั้งประมุขรัฐและ นรม. รวมทั้งกำหนดให นรม.ตองเปนชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย
โดยกำเนิด และนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี  

 ประมุขรัฐ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละหข้ึนครองราชย
เม่ือ 5 ต.ค.2510  เปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 
  ฝายบริหาร : มี นรม.เปนผูนำ และมีสภาท่ีปรึกษา ซ่ึงแตงตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ประกอบดวย  
สภารัฐมนตรี (Council of Cabinet Ministers) สภาศาสนา (Religious Council) สภาองคมนตรี (Privy Council) 
และสภาวาดวยการสืบราชสันตติวงศ (Council of Succession) ท้ังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนทรงควบ
ท้ังตำแหนงประมุขรัฐและนายกรัฐมนตรีบรูไน    
  ฝายนิติบัญญัติ : สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ประกาศแตงต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดใหม เม่ือ 12 ม.ค.2560 หลังการยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เม่ือ ส.ค.2559 โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม ประกอบดวย สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไน มกุฎราชกุมารแหง
บรูไน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงรวม 14 คน และผูนำทองถ่ินซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี
อีก 20 คน รวม 36 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 5 ป (ป 2560-2565) 
   ฝายตุลาการ : ศาลสูงสุด ศาลอุทธรณ ศาลแขวงและศาลชะรีอะฮ (Sharia Court) ตำแหนงสำคัญ
ในฝายตุลาการแตงตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไน 
  พรรคการเมือง : บรูไนมีพรรคการเมืองเดียว คือ National Development Party ซ่ึงไดรับ
การจดทะเบียนเปนพรรคการเมืองท่ีถูกตองตามกฎหมาย แตไมสามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากบรูไน
ไมมีการเลือกตั้งตั้งแตป 2505 ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนตองการจำกัดบทบาทพรรคการเมือง โดยใชกฎหมาย
ความม่ันคงภายในซ่ึงหามชุมนุมทางการเมือง ถอดถอนการจดทะเบียนเปนพรรคการเมือง และหามขาราชการ 
(มีสัดสวนครึ่งหนึ่งของประชากร) เปนสมาชิกพรรคการเมือง   
 
เศรษฐกิจ    
 เศรษฐกิจบรูไนป 2564 ชะลอตัวจากการปดโรงกลั่นน้ำมันเพ่ือการบำรุงรักษา ซ่ึงสงผลตอ
ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบท่ีลดลงเม่ือเทียบกับป 2563 และมาตรการปดพรมแดนของบรูไนเพ่ือปองกันการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีสงผลตอรายไดดานการทองเท่ียว รวมท้ังการท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) เผชิญปญหาขาดสภาพคลอง อยางไรก็ดี คาดวาเศรษฐกิจบรูไนจะฟนตัวดีข้ึนในป 2565 โดยจะ
ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2 เนื่องจากการกลับมาเปดดำเนินการของโรงกลั่นน้ำมัน และการลงทุนของตางชาติท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน ดานรัฐบาลบรูไนพยายามปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสงเสริมบรรยากาศการลงทุน
โดยเฉพาะภาคการผลิต และการบริการ ท้ังนี้ บรูไนไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
อันดับท่ี 57 จาก ท้ังหมด 178 ประเทศ และอันดับท่ี 5 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร มาเลเซีย ไทย และ
อินโดนีเซีย    
   
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ดอลลารบรูไน (BND) 
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    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารบรูไน : 0.74 ดอลลารสหรัฐ   
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 ดอลลารบรูไน : 24.61 บาท (พ.ย.2564)  
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) :  12,016.06 ลานดอลลารสหรัฐ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  1.2%     
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 27,466.3 ดอลลารสหรัฐ       
ประชากรวัยทำงาน : 217,212 คน   
อัตราการวางงาน : 6.9% (ป 2562)     
อัตราเงินเฟอ : รอยละ 1.9   
มูลคาการสงออก : 7,830 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562)  
สินคาสงออก : กาซธรรมชาติ ปโตรเลียมดิบ ปโตรเลยีมกลั่น แอลกอฮอลอุตสาหกรรม ไฮโดรคารบอนอุตสาหกรรม 
คูคาสงออกท่ีสำคัญ : ญี่ปุน ออสเตรเลีย สิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย ไทย จีน และเกาหลใีต 
มูลคาการนำเขา :  6,810 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562)        
สินคานำเขา : ปโตรเลียมดิบ ปโตรเลียมกลั่น รถยนต เรือลากจูง วาลว    
คูคานำเขาท่ีสำคัญ : สิงคโปร จีน มาเลเซีย ไนจีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐฯ     
คูคาสำคัญ : ญี่ปุน มาเลเซีย สงิคโปร จีน และเกาหลีใต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
คูคาสำคัญ 5 อันดับในกลุมอาเซียน : มาเลเซีย สิงคโปร ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย      
 
การทหาร กองทัพบรูไนมีขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. ข้ึนตรง    
ตอ ผบ.ทหารสูงสุด บรูไนไมมีการเกณฑทหาร แตชายบรูไนอายุ 17 ป สามารถเขารับราชการทหารโดยสมัครใจ 
กองทัพบรูไนมีกำลังพล 72,000 นาย และกำลังสำรอง 700 นาย เปน ทบ. 4,900 นาย ทร. 1,200 นาย       
ทอ. 1,100 นาย นอกจากนี้  สุลตานยังมี กกล.ทหารกุรขาสวนพระองค (Gurkha Reserve Unit-GRU) 
ประมาณ 400-500 นาย  
  งบประมาณทางทหาร ป 2565 : ประมาณ 327.90  ลานดอลลารสหรัฐ 
  ยุทโธปกรณสำคัญ : รถถังเบา (สกอรเปยน) 20 คัน ยานยนตหุมเกราะ 45 คัน เครื่องยิงลูก
ระเบิดขนาด 81 มม. 24 เครื่อง เรือตรวจการณชายฝงและเรือรบ 9 ลำ เรือบรรทุก บ. 4 ลำ ฮ.ขนสง 21 ลำ   
  
ปญหาดานความม่ันคง     
 บรูไนเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร เนื่องจากประชาชนตองพ่ึงพาการใชเทคโนโลยีดิจิทัล     
มากข้ึนในหวงหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 ขณะเดียวกันภัยคุกคามจากการกอการรายยังเปนปญหาท่ี
บรูไนใหความสำคัญ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเคลื่อนไหวของกลุมกอการราย Islamic State (IS) ท่ีตองการเผยแพร
แนวคิดหัวรุนแรงแกชาวบรูไนและชาวตางชาติท่ีอาศัยในบรูไน รวมท้ังชักจูงชาวบรูไนใหเขารวมการสูรบกับ
กลุมกอการราย นอกจากนี้ บรูไนเปนเสนทางผานของขบวนการคามนุษยเพื่อการบังคับใชแรงงานและการ
คาประเวณี โดยเหยื่อการคามนุษยสวนใหญเปนชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ปากีสถาน อินเดีย 
บังกลาเทศ จีน และไทย  
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ ไดแก APEC, ARF, ASEAN, G-77, ILO, IMF, INTERPOL, OIC, 
UN, UNCTAD, UNESCO, WHO และ WTO 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  บรูไนมุงวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ ตามแผนพัฒนาแหงชาติฉบับท่ี 11 (ป 2561-2566) ขณะเดียวกัน บรูไนเตรียมพัฒนา
เทคโนโลยี 5G โดยอาจเปดใหบริการเชิงพาณิชยระหวางป 2564-2565 และยังไมตัดสินใจเลือกบริษัทหัวเวย 
ของจีน หรือบริษัท Ericsson ของสวีเดนในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ดานรัฐบาลบรูไนจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ ธุรกิจดานคมนาคมและ
การสื่อสาร รวมท้ังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ตามเปาหมายวิสัยทัศนบรูไนป 2578    
 
การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 2 แหง คือ สนามบินนานาชาติบรูไน และสนามบิน Anduki    
ซ่ึงใชในกิจการของบริษัท Brunei Shell Petroleum (BSP) อยูท่ีเขตเบเลต เสนทางรถไฟระยะทาง 13 กม. 
ถนนระยะทาง 3,029 กม. ทาเรือเพ่ือการสัญจร 5 แหง ไดแก บันดารเสรีเบกาวัน กัวลา เบเลต มูอารา เซรีอา 
และตูตง ทาเรือเพ่ือขนสงสินคา 1 แหง คือ ทาเรือท่ีมูอารา  
 
โทรคมนาคม โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 86,590 เลขหมาย (ป 2562) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 574,799 เลขหมาย 
(ป 2562) รหสัโทรศัพท +673 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 461,600 คน (ป 2564) รหัสอินเทอรเน็ต .bn เว็บไซต
การทองเท่ียว : http://www.bruneitourism.com/     
 
การเดินทาง  สายการบิน Royal Brunei Airlines มีบริการเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-บันดารเสรีเบกาวัน 
(ประมาณ 1,690 กม.) ระยะเวลาบิน 2 ชม. 45 นาที เวลาท่ีบรูไนเร็วกวาไทย 1 ชม. นักทองเท่ียวไทยเดินทางเขา
บรูไนโดยไมตองตรวจลงตราหนังสือเดินทาง    
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม  
  1) การยกระดับมาตรการการปองกันภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเล การกอการราย และ
ความม่ันคงทางไซเบอร  
 2) ความเคลื่อนไหวของบรูไนกรณีปญหาขัดแยงในทะเลจีนใตและการดำเนินความสัมพันธกับจีน  
 3) การแขงขันอิทธิพลของมหาอำนาจในบรูไน   
 4) ปญหาผูลี้ภัยและผูพลัดถ่ินในบรูไน ซ่ึงมีอยู 20,863 คน สวนใหญเปนชาวจีนท่ีลี้ภัยมาอยู
ในบรูไนมานานหลายชั่วอายุคน ท้ังนี้ บรูไนยังไมอนุมัติการใหสัญชาติแกกลุมดังกลาว โดยอางวาตองการให
บุคคลเหลานั้นผานการทดสอบเก่ียวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภาษา 
 
ความสัมพันธไทย-บรูไน   
 ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับบรูไนเม่ือ 1 ม.ค.2527 และมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกัน
มาตลอด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับราชวงศและผูนำระดับสูงอยูเสมอ เปนพันธมิตรในเรื่องตาง ๆ 
ท้ังในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคี ดานเศรษฐกิจ บรูไนเปนคูคาอันดับท่ี 55 ของไทย และเปนคูคาอันดับท่ี 9 
ของไทยในกลุมอาเซียน  การคาป 2563 มีมูลคา 15,248 ลานบาท ไทยขาดดุลการคา 8,146 ลานบาท ไทย
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สงออก 5,126 ลานบาท และนำเขา 11,697 ลานบาท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2564 (ม.ค.-ก.ย.2564) มูลคา
การคารวม 15,213 ลานบาท ไทยสงออก 1,891 ลานบาท และนำเขา 13,322 ลานบาท 
  สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว 
อาหารสัตวเลี้ยง เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญจากบรูไน ไดแก น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ 
เคมีภัณฑ  น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  
 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงบริการเดินอากาศ (13 ม.ค.2530) บันทึกความเขาใจการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมทวิภาคีไทย-บรูไน (27 ก.ย.2542) บันทึกความเขาใจความรวมมือดานสารสนเทศและ
การกระจายเสียงไทย-บรูไน (16 ส.ค.2544)  บันทึกความเขาใจวาดวยการศึกษาระหวางไทย-บรูไน (19 ต.ค.2552) 
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตรและการผลิตอาหารฮาลาลไทย-บรูไน (25 มี.ค.2558) 
บันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางสาธารณสุข (1 ก.ย.2559)  
 

------------------------------------------------ 
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สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห 
(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddualah) 

 
ตำแหนง   สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนองคท่ี 29 /นรม./รมว.กระทรวงกลาโหม/รมว. 
 กระทรวงการคลัง/รมว.กระทรวงตางประเทศ/ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ/ 
 ผูนำศาสนา    
 
ประสูติ 15 ก.ค.2489 (76 พรรษา/ป 2565) ณ บันดารเสรีเบกาวัน  
 เปนพระราชโอรสพระองคแรกของสุลตาน เซอร มูดา โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ท่ี 3 
 
เช้ือชาต ิ มาเลย  
 
สถานภาพ  อภิเษกสมรสกับมเหสี 3 พระองค ไดแก   
       1. สมเด็จพระราชินีรายา อิสเตรี เปงกิรัน อนัค ซาเลฮา (ทรงอภิเษกสมรสป 2508)     
            มีพระราชโอรส 2 พระองคและพระราชธิดา 4 พระองค โดยพระราชโอรสองคแรก     
           คือ เจาชายอัล มูหตาดี บิลลา โบลเกียห เปนมกุฎราชกุมาร  
       2. พระมเหสีเปงกิรัน อิสเตรี มาเรียม อับดุล อาซิส (ทรงอภิเษกสมรสป 2524          
   แตทรงหยาเม่ือป 2546) มีพระราชโอรส 2 พระองค และพระราชธิดา 2 พระองค

  3. อาซรีนาซ มาซา ฮาคิม (อภิเษกป 2548 แตทรงหยาเม่ือป 2553) มีพระราชโอรส 
   1 พระองค และพระราชธิดา 1 พระองค       
 
การศึกษา - การศึกษาชั้นตนท่ีบันดารเสรีเบกาวัน 
 - สถาบันวิคตอเรียในกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 
 - วิทยาลัยการทหาร SANDHURST สหราชอาณาจักร ระหวางป 2509-2510   
 
พระราชประวัติการทรงงาน 
14 ส.ค.2504      - ทรงไดรับการสถาปนาเปนมกุฎราชกุมาร  
5 ต.ค.2510        -  ทรงดำรงพระอิสรยิศเปนสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน องคท่ี 29  
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ป 2527-ปจจุบัน  -  ทรงดำรงตำแหนง นรม. รมว.กระทรวงการคลัง รมว.กระทรวงกลาโหม  
   รมว.กระทรวงการตางประเทศ ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และผูนำทางศาสนา 
  อิสลาม ของบรูไน 
 
พระราชกรณียกิจท่ีสำคัญ  
ป 2534           - ทรงนำหลัก “ราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Melayu Islam Beraja-MIB)” ซ่ึงมีสถาบัน
  กษัตริยเปนศูนยกลางความจงรักภักดีมาใชในการปกครอง 
ก.ย.2547         - ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติตาง ๆ เพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป 2502 
  ทำใหมีการเปดประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติอีกครั้ง หลังจากท่ียุบเลิกไปเม่ือป 2505 
  ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาประชาธิปไตยในบรูไน  
ส.ค.2541  -  ทรงแตงตั้งเจาชายอัล มูหตาดี บิลลา โบลเกียห ดำรงตำแหนงมกุฎราชกุมารแหง 
  บรูไน  
ป 2548  - ทรงประกาศปรับ ครม. ครั้งแรกในรอบ 22 ป   
ต.ค.2556 - ทรงประกาศใชกฎหมายชะรีอะฮ (Sharia Law)  
มี.ค.2563 - เปดประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 16   
 

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

 
 
 
 



ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 9 

คณะรัฐมนตรีบรูไน 
 

นรม.  Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
รมต.อาวุโสประจำสำนัก นรม. HRH Prince Al-Muhtadee Billah 
รมว.ประจำสำนัก นรม. Hon. Isa Ibrahim 
และท่ีปรึกษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไน     
รมว.ประจำสำนัก นรม.  Hon. Abdul Mokti Mohd. Daud 
รมว.กระทรวงคมนาคมและสารสนเทศ Hon.Abdul Mutalib Md. Yusof 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา  Maj. Gen. (Rtd.) Aminuddin Abidin 
รมว.กระทรวงกลาโหม  Sultan Haji Hassanal Bolkiah  
รมว.กระทรวงกลาโหม คนท่ีสอง Hon. Maj. Gen. (Rtd.) Halbi Mohd. Yussof 
รมว.กระทรวงการพัฒนา Hon..Suhaimi Gafar 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Hon. Hamzah Sulaiman 
รมว.กระทรวงพลังงาน Hon.Dr. Mat Suny Mohd Hussein 
รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ           Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนท่ีสอง  Hon.Dr. Mohd. Amin Liew Abdullah            
รมว.กระทรวงตางประเทศและการคา Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
รมว.กระทรวงตางประเทศและการคา คนท่ีสอง Hon. Erywan Yusof 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข Hon. Dr. Md. Isham Jaafar 
รมว.กระทรวงมหาดไทย Hon. Abu Bakar Apong 
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Hon.Ali Apong  
และการทองเท่ียว 
รมว.กระทรวงกิจการศาสนา Hon. Awang Badaruddin Awang Othman 
 

------------------------------------------------ 
           (ต.ค.2564) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Awang_Halbi_bin_Mohd_Yussof
https://en.wikipedia.org/wiki/Erywan_Yusof
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Bakar_Apong&action=edit&redlink=1

