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ราชอาณาจักรภูฏาน 

(Kingdom of Bhutan) 

 
 

เมืองหลวง ทิมพู 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู-ในภูมิภาคเอเชียใต6 อยู-ระหว-างจีนและอินเดีย บริเวณเส6นละติจูดท่ี 27 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

เส6นลองจิจูดท่ี 90 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีเน้ือท่ี 38,394 ตร.กม. 

 

อาณาเขต ความยาวของเส6นพรมแดนท้ังหมด 1,136 กม. 

  ทิศเหนือ     ติดกับจีน (477 กม.)  

  ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต6 ติดกับอินเดีย (659 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ภูฏานไม-มีทางออกสู-ทะเล เปXนภูเขาสูงสลับซับซ6อน มีที ่ราบ และทุ-งหญ6าระหว-าง     

หุบเขา มีแม-น้ำหลายสายที่ไหลลงมาจากยอดเขาหิมาลัยตัดผ-านประเทศจากเหนือลงใต6 นำความอุดม
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สมบูรณ̂มาสู-ภาคกลางและภาคใต6 จึงส-งผลให6ชาวภูฏานส-วนใหญ-อาศัยอยู-บริเวณหุบเขาตอนกลางของประเทศ 

(ระดับความสูง 1,100-2,600 ม.) และบริเวณตอนใต6 (ระดับความสูง 300-1,600 ม.) โดยมีเทือกเขาสูงชันจาก

เหนือไปใต6ท่ีลดหล่ันลงมาจากเทือกเขาหิมาลัย เปXนกำแพงก้ันระหว-างหุบเขาตอนกลางต-าง ๆ ท่ีตัดขาดชุมชน

ออกจากกัน ท้ิงให6หมู-บ6านส-วนใหญ-อยู-อย-างโดดเด่ียวและการไปมาหาสู-ระหว-างกันค-อนข6างลำบาก ภูมิประเทศ

ของภูฏานสามารถแบ-งได6เปXน 3 ลักษณะ คือ เทือกเขาสูงตอนเหนือท่ีเปXนส-วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย         

ท่ีลาดเชิงเขาในตอนกลางของประเทศ และท่ีราบทางตอนใต6ของประเทศมีแม-น้ำพรหมบุตรไหลผ-าน 

 

ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส-วนใหญ-มีภูมิอากาศแบบก่ึงร6อน ฝนตกชุก ยกเว6นตอนเหนือ ซ่ึงเปXนภูเขาสูงทำให6มี

อากาศหนาวในเขตเทือกเขา อากาศตอนกลางวัน 15-25 องศาเซลเซียส กลางคืน 5-10 องศาเซลเซียส และมี 

4 ฤดู คือ ฤดูใบไม6ผลิ มี.ค.-พ.ค. อากาศจะอบอุ-นและอาจมีฝนประปราย ฤดูร6อน มิ.ย.-ส.ค. จะมีพายุฝน 

ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ-ม ฤดูใบไม6ร-วง ก.ย.-พ.ย. อากาศจะเย็น ท6องฟiาแจ-มใสเหมาะแก-การเดินเขา ฤดูหนาว 

ธ.ค.-ก.พ. อากาศเย็นจัดตอนกลางคืน และรุ-งเช6ามีหมอกหนาเปXนบางคร้ัง โดยเฉพาะในช-วง ม.ค. อาจมีหิมะตกบ6าง 

 

ประชากร 791,028 (ต.ค.2565)  

 

รายละเอียดประชากร ประกอบด6วย 3 เช้ือชาติ ได6แก- 1) ชาชอฟ (Sharchops) ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมอาศัยอยู-

ทางภาคตะวันออก 2) นาล็อบ (Ngalops) เช้ือสายทิเบต อาศัยอยู-ทางภาคตะวันตก และ 3) โชซัม (Lhotshams) 

เช้ือสายเนปาลอาศัยอยู-ทางใต6 ซ่ึงปzจจุบัน รัฐบาลภูฏานพยายามผลักดันให6กลับไปสู-ถ่ินฐานเดิมในเนปาล 

อัตราส-วนประชากรจำแนกตามอายุ วัยเด็ก (0-14 ป|) 24.9% วัยรุ-นถึงวัยกลางคน (15-64 ป|) 69% และ      

วัยชรา (65 ป|ขึ้นไป) 6.2% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 72.77 ป| เพศชาย 72.3 ป| เพศหญิง 73.3 ป| อัตรา

การเกิด 19 คนต-อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 24 คนต-อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 1.15% และประชากร 45.1% อาศัยอยู-ในเขตเมือง 

 

ศาสนา  พุทธมหายาน นิกายกายุบปา (Kagyupa) 75.3% (มีศาสดาเช-นเดียวกับพุทธมหายานของ

ทิเบต) ฮินดู 22.1% คริสต̂ 2.5% และอิสลาม 0.2% 

 

ภาษา ภาษาซองกา (Dzongkha) เปXนภาษาราชการ และใช6ภาษาอังกฤษเปXน ส่ือกลางใน

สถาบันการศึกษาและการติดต-อธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีภาษาท6องถ่ินอ่ืน ๆ เช-น ภาษาชาฮอป (Sharchhopka) 

ภาษา Lhotshamkha ภาษาเนปาลี และภาษาทิเบต 

 

การศึกษา อัตราการรู6หนังสือ 64.9% แบ-งเปXนชาย 73.1% และหญิง 55% เด็กอายุ 15 ป|ข้ึนไปสามารถ

อ-านออกเขียนได6 งบประมาณด6านการศึกษา 16.24% ของผลิตภัณฑ̂มวลรวมในประเทศ (GDP) (ป| 2564) 
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การก/อต้ังประเทศ  เม่ื อศตวรรษ ท่ี  17 นักบวช ซับด รุง นาวัง นำเกล (Zhabdrung Ngawang 

Namgyal) ได6รวบรวมภูฏานให6เปXนป�กแผ-น และก-อต้ังเปXนประเทศข้ึน โดยริเร่ิมการบริหารประเทศแบบสอง

ระบบ คือ แยกเปXนฝ�ายฆราวาสและฝ�ายสงฆ̂เปXนเวลานานกว-าสองศตวรรษ จนกระท่ังเม่ือ 17 ธ.ค.2450 พระ            

คณะท่ีปรึกษาแห-งรัฐผู6ปกครองจากมณฑลต-าง ๆ ตลอดจนตัวแทนประชาชนได6มารวมตัวกันท่ีเมืองพูนาคา 

และลงมติเลือกให6 Ugyen Wangchuck ซ่ึงขณะน้ันเปXนผู6ปกครองเมืองตรองซา (Trongsa) ข้ึนเปXนกษัตริย̂

องค̂แรกของภูฏาน โดยดำรงตำแหน-งเปXนสมเด็จพระราชาธิบดีองค̂แรกแห-งราชวงศ̂วังชุก (Wangchuck) 

เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีโดดเด-นของพระองค̂ต้ังแต-คร้ังยังทรงดำรงตำแหน-งเปXนผู6ปกครองเมืองตรองซา ทรงมี

ลักษณะความเปXนผู6นำและเคร-งศาสนา มีความต้ังพระทัยแน-วแน-ท่ีจะยกระดับความเปXนอยู-ของประชาชนให6ดี

ข้ึน ราชวงศ̂วังชุกปกครองประเทศภูฏานมาจนถึงปzจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีองค̂ปzจจุบัน คือ สมเด็จ

พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร̂ นัมเกล วังชุก (Jigme Khesar Namgyal Wangchuck) ข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ 

19 ธ.ค.2549 เปXนสมเด็จพระราชาธิบดีองค̂ท่ี 5 แห-งราชวงศ̂วังชุก  

 

วันชาติ  17 ธ.ค. (วันคล6ายวันสถาปนาสมเด็จพระราชาธิบดีอูเกน วังชุกข้ึนเปXนพระมหากษัตริย̂

พระองค̂แรกของภูฏาน) 

 

การเมือง ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย̂เปXนประมุข หลังจากมีการเปล่ียนแปลง 

การปกครองเม่ือป| 2548 ภูฏานจัดการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกเม่ือ 24 มี.ค.2551 มี นรม.เปXนผู6บริหารประเทศ 

โดยมีคณะองคมนตรีเปXนท่ีปรึกษา และสภาแห-งชาติท่ีเรียกว-าซงดู (Tsongdu) ทำหน6าท่ีในการออกกฎหมาย 

ประกอบด6วย สมาชิก 161 คน โดยสมาชิก 106 คนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และสมาชิก     

ท่ีเหลือ 55 คน มาจากการแต-งต้ังของพระมหากษัตริย̂ 

 ฝ�ายบริหาร : นับต้ังแต-ป| 2541 ตำแหน-งหัวหน6ารัฐบาลหรือ นรม. (Head of Government) 

คือ ประธานคณะมนตรี (Chairman of the Council of Ministers) ซ่ึงคัดเลือกจากสมาชิกคณะมนตรี 

(เทียบเท-า ครม.) ซ่ึงมีจำนวน 10 คน และอยู-ในตำแหน-งคราวละ 5 ป| โดยผู6ท่ีได6รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดลำดับ 

1-5 หมุนเวียนกันดำรงตำแหน-ง นรม./ประธานสภาคณะมนตรีคราวละ 1 ป|  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ/รัฐสภา : ใช6ระบบ 2 สภา ประกอบด6วย 1) สภาแห-งชาติ (National Council) 

เปXนสมาชิกไม-สังกัดพรรคใด (non-partisan National Council) จำนวน 25 ท่ีน่ัง โดย 20 ท่ีน่ังมาจากการเลือกต้ัง

ใน 20 เขตเลือกต้ัง (Dzongkhags) วาระการดำรงตำแหน-ง 4 ป| และพระมหากษัตริย̂เสนอช่ือสมาชิกอีก 5 คน และ 

2) รัฐสภา (National Assembly) มีสมาชิกจำนวน 47 คน มาจากการเลือกต้ัง วาระการดำรงตำแหน-ง 5 ป| 

  ฝ�ายตุลาการ : ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeal) พระมหากษัตริย̂ทรง

แต-งต้ังผู6พิพากษา 

  พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Bhutan Peace and Prosperity Party (หรือ Druk Phuensum 

Tshongpa-DPT) นำโดยนายจิกมี ทินเลย̂ และพรรค People’s Democratic Party (PDP) นำโดยนายเชริง ท็อปเกย̂ 
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เศรษฐกิจ นับต้ังแต-สมัยอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ภูฏานเร่ิมดำเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจ โดยการเป¡ดประเทศ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส-งเสริมการลงทุนจากต-างประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ

อย-างย่ังยืน ปzจจุบัน รัฐบาลภูฏานอยู-ระหว-างการร-างพระราชบัญญัติว-าด6วยการลงทุนเพ่ือให6มีความชัดเจนแก-

นักธุรกิจต-างประเทศในการเข6ามาลงทุนในภูฏาน ขณะเดียวกัน ภูฏานก็ไม-ต6องการการลงทุนจากต-างชาติ    

มากเกินไป เน่ืองจากยังคงต6องการพัฒนาประเทศแบบค-อยเปXนค-อยไปโดยไม-ทำลายสภาพแวดล6อมและ

วัฒนธรรมของประเทศ ต-อมาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร̂ นัมเกล วังชุก ทรงสานต-อนโยบายดังกล-าวของ 

พระราชบิดา โดยเน6นการเพ่ิมปริมาณการลงทุนจากต-างประเทศและการท-องเท่ียว 

 ภูฏานมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีพยายามส-งเสริมการส-งออก และพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการ

พ่ึงตนเอง เพ่ือให6สอดคล6องกับแนวนโยบายความสุขมวลรวม โดยขณะน้ีภูฏานอยู-ระหว-างการเป¡ดเสรีทาง

เศรษฐกิจในลักษณะค-อยเปXนค-อยไปด6วยความช-วยเหลือจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว-างประเทศ และ

ประเทศผู6ให6ความช-วยเหลือจากตะวันตก อินเดีย และญ่ีปุ�น รายได6สำคัญของภูฏานมาจากการส-งออก

กระแสไฟฟiาจากพลังงานน้ำ (ให6แก-อินเดีย) และการท-องเท่ียว ปzจจุบัน ภูฏานมีโครงการเข่ือนผลิตไฟฟiา   

พลังน้ำอีก 12 แห-ง ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟiารวมกันได6เปXนปริมาณอย-างน6อย 10,000 เมกะวัตต̂ ต้ังแต-ป| 2563 

 ป|งบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : งุลตรัม (Ngultrum/BTN) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร_สหรัฐ :  1 ดอลลาร̂สหรัฐ : 81.62 งุลตรัม 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 บาท : 2.2103 งุลตรัม (ต.ค. 2565) โดยผูกค-าเงินเปXนอัตราคงท่ี

กับรูป|อินเดีย โดยเงินรูป| (อินเดีย) ท่ีสามารถชำระหน้ีได6ตามกฎหมายในภูฏาน 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปd 2565) 

ผลิตภัณฑ̂มวลรวมในประเทศ (GDP) : 6,600 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.6   

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 1,390 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ 

รายได6เฉล่ียต-อหัว : 8,300 ดอลลาร̂สหรัฐ 

แรงงาน : 244,653 คน (ป| 2564) 

อัตราการว-างงาน : 6%   

อัตราเงินเฟiอ : 3.84%  

ดุลการค6าระหว-างประเทศ : ขาดดุล 285 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ (ส.ค.2565) 

มูลค-าการส-งออก : 23.48 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ/เดือน 

สินค6าส-งออก : ไฟฟiาจากพลังงานน้ำ (ส-งออกไปยังอินเดีย) โลหะผสม เหล็ก ซีเมนต̂ กระวาน แคลเซียมคาไบด̂ 

ลวดทองแดง แร-แมงกานีส และยิปซัม 

คู-ค6าสำคัญ : อินเดีย 



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 5 

มูลค-าการนำเข6า : 340.60 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ (มิ.ย.2565) 

สินค6านำเข6า : น้ำมันเช้ือเพลิง น้ำมันหล-อล่ืนรถยนต̂ เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรและส-วนประกอบ ข6าว และยานยนต̂ 

คู-ค6าสำคัญ : อินเดีย 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : ไม6ซุง พลังงานจากน้ำ ยิปซัม แคลเซียมคาร̂บอเนต 

สินค6าเกษตรท่ีสำคัญ : ข6าว ข6าวโพด พืชเศรษฐกิจประเภทหัวพืชในสกุลส6ม ผลิตภัณฑ̂จากนมและไข- 

อุตสาหกรรมท่ีสำคัญ : ซีเมนต̂ ไม6แปรรูป เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล̂ แคลเซียมคาร̂ไบด̂ และการท-องเท่ียว 

 

การทหาร กองทัพภูฏาน (Royal Bhutan Army) ประกอบด6วย ทบ. ทหารราชองครักษ̂ (Royal Bodyguards) 

และตำรวจ (Royal Bhutan Police) ภูฏานไม-มี ทร. เน่ืองจากไม-มีพ้ืนท่ีติดทะเล ส-วนกองกำลังทางอากาศ

มีขนาดเล็ก และผนวกอยู-ใน ทบ. มีอินเดียให6ความช-วยเหลือในการฝ�กอบรมอาวุธยุทโธปกรณ̂และการปiองกัน

ทางอากาศของน-านฟiาภูฏาน งบประมาณด6านการทหาร 25.12 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ (ป| 2565) 

 

ปeญหาด"านความม่ันคง 

 1) ปzญหาผู6อพยพชาว Lhotshampas ในเนปาล ประมาณ 105,000 คน อาศัยอยู-ตาม

ชายแดนเนปาลและภูฏานในค-ายผู6อพยพจำนวน 7 แห-ง โดยภูฏานยังไม-ยอมรับผู6อพยพท้ังหมดกลับ โดยอ6าง

ว-า ไม-มีอัตลักษณ̂ของชาวภูฏาน 

 2) ภูฏานและจีนยังคงมีความขัดแย6งในการกำหนดเส6นเขตแดน เน่ืองจากขาดหลักเขตแดน

และสนธิสัญญาแบ-งเขตดินแดนท่ีชัดเจน 

 3) ภูฏานประเมินว-า ต6องเฝiาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร̂เปXนพิเศษ หลังจากพบว-า มีจำนวน

ผู6ใช6อินเทอร̂เน็ตในประเทศเพ่ิมข้ึนอย-างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช6อินเทอร̂เน็ตบนโทรศัพท̂มือถือ 

 

สมาชิกองค_การระหว/างประเทศ ท่ีสำคัญ ได6แก- BIMSTEC, SAARC, NAM, ACD, UN, UNCTAD, UNESCO, 

WHO และ WTO (ผู6สังเกตการณ̂) 

 

วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี  ระดับความเจริญก6าวหน6าด6านวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยีของภูฏานอยู-ในระดับ

ด6อยพัฒนา ท้ังน้ี ภูฏานไม-ได6ให6ความสนใจด6านความเจริญก6าวหน6าทางเทคโนโลยีมากนัก การดำเนินชีวิตของ

ชาวภูฏานเปXนไปอย-างเรียบง-าย ใกล6ชิดธรรมชาติ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อย-างไรก็ตาม เม่ือป| 2553 

รัฐบาลกำหนดโครงการ E-Governance เพ่ือนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร̂และการส่ือสารเข6ามาประยุกต̂ใช6

ในด6านการเมือง การบริหารจัดการงานของรัฐ การฝ�กอบรมเจ6าหน6าท่ี พร6อมท้ังนำเสนอประโยชน̂ของการใช6

อินเทอร̂เน็ตในการจัดประชุมแบบถ-ายทอดสด การจัดสร6างฐานข6อมูล การนำเทคโนโลยีมาใช6ในการดำเนิน

โครงการเพ่ือพัฒนาประเทศ 
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การขนส/งและโทรคมนาคม  เนื่องจากภูฏานมีภูมิประเทศส-วนใหญ-เปXนเนินเขาและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร 

ทำให6การสร6างโครงสร6างพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมใช6งบประมาณสูง และดำเนินไปด6วยความยากลำบาก ชาวภูฏาน 

จึงนิยมใช6การเดินเท6า และใช6สัตว̂ในการเดินทาง เช-น ม6า ลา ล-อ ปzจจุบัน ภูฏานมีท-าอากาศยานเพียง 2 แห-ง 

ท่ัวประเทศ ไม-มีเส6นทางรถไฟ มีถนนยาวเปXนระยะทางท้ังส้ิน 10,578 กม. แบ-งเปXนถนนลาดยาง 2,975 กม. 

และถนนลูกรัง 7,603 กม. (ป| 2556) การโทรคมนาคม : มีโทรศัพท^พื้นฐานให6บริการประมาณ 21,081 

เลขหมาย โทรศัพท̂เคล่ือนท่ี 698,373 เลขหมาย (ข6อมูลป| 2559) การให6บริการโทรศัพท̂จะมีอยู-ท่ัวไปในเขต

เมืองและเขตสำคัญของภูมิภาค รหัสโทรศัพท̂ระหว-างประเทศ +975 บริการโทรศัพท̂ต-างประเทศและโทรสาร

เช่ือมต-อทางแผ-นดินและคล่ืนความถ่ีสูงผ-านประเทศอินเดีย มีดาวเทียม 1 ดวง คือ Intelsat (ป| 2555) มี

จำนวนผู6ใช6อินเทอร̂เน็ต 53.5% ของประชากรท้ังหมด (ป| 2565) บัญชีผู6ใช6เฟซบุ̈ก 475,900 บัญชี (ป| 2565) 

รหัสอินเทอร̂เน็ต คือ .bt 

 

การเดินทาง  สายการบินดรุ̈กแอร̂ ซ่ึงเปXนสายการบินแห-งชาติภูฏาน และสายการบิน Tashi Air ให6บริการบินตรง

จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองพาโร ทางตะวันออกของภูฏาน ห-างจากทิมพู ประมาณ 53 กม. รวมท้ังหมด 21 

เท่ียวบินต-อสัปดาห̂ เวลาภูฏานช6ากว-าไทย 1 ชม. นักท-องเท่ียวไทยท่ีจะเดินทางเข6าภูฏานต6องขอรับการตรวจลงตรา 

ส-วนผู6ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได6รับการยกเว6นการตรวจลงตรา และสามารถพำนักในภูฏานได6ไม-เกิน 90 วัน 

 

สถานการณ_สำคัญท่ีน/าติดตาม 

  ภูฏานปรับนโยบายด6านการท-องเท่ียวและเน6นรับเฉพาะนักท-องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตามนโยบาย 

High value: Low volume หลังส้ินสุดการแพร-ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

ประกาศเพ่ิมค-าธรรมเนียมการพัฒนาท่ีย่ังยืน (The sustainable development fee-SDF) จาก 65 ดอลลาร̂

สหรัฐ/คือ เปXน 200 ดอลลาร̂สหรัฐ/คืน สำหรับนักท-องเท่ียวต-างชาติ (ยกเว6นนักท-องเท่ียวจากอินเดีย) ท่ี

เดินทางเข6าภูฏานเม่ือ ก.ค.65 ซ่ึงน-าจะส-งผลให6จำนวนนักท-องเท่ียวลดลง โดยนาย Dorji Dhradhul ผอ.สภา

การท-องเท่ียวภูฏาน (Director General of Tourism Council Bhutan-TCB) ให6 เห ตุผลว-า นโยบาย        

การท-องเท่ียวเดิมใช6มาต้ังแต-ยุค 70s และไม-ต6องการรับนักท-องเท่ียวเกินขีดความสามารถ เน่ืองจากจำนวน

นักท-องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย-างต-อเนื่อง ป| 2562 มีนักท-องเที่ยวจำนวน 315,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบเท-าตัว

จากป| 2554 แต-ภูฏานมีจำนวนโรงแรม ถนน และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำกัด 

 ภูฏานมีนโยบายเป¡ดประเทศสู-ภายนอก โดยเร่ิมดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสู-ภาคเอกชน 

ส-งเสริมการลงทุนจากต-างประเทศ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน รวมท้ังให6ความสำคัญกับการขยาย

ความสัมพันธ̂กับประเทศต-าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย อย-างไรก็ดี ภูฏานใกล6ชิดและต6องพ่ึงพา

อินเดียเปXนหลัก ดังน้ัน อินเดียจึงมีอิทธิพลต-อการเมืองและการต-างประเทศของภูฏานอย-างมาก 

 

ความสัมพันธ_ไทย-ภูฏาน 

  ไทยสถาปนาความสัมพันธ̂ทางการทูตกับภูฏานเม่ือ 14 พ.ย.2532 โดยดำเนินความสัมพันธ̂

ระหว-างกันในฐานะประเทศผู6ให6กับมิตรประเทศ ภูฏานให6การสนับสนุนไทยในเวทีระหว-างประเทศด6วยดีเสมอมา 
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และมีความสัมพันธ̂ใกล6ชิดท้ังในระดับพระราชวงศ̂และระดับประชาชนท่ีมีความเช่ือมโยงทางพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรม ปzจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ไทย ณ กรุงธากา (บังกลาเทศ) มีเขตอาณาครอบคลุมภูฏาน ซ่ึง

มีกงสุลใหญ-กิตติมศักด์ิไทยประจำทิมพู คือ นายดาโชอูเกน เชชัปดอร̂จี (DashoUgen Tshechup Dorji) ได6รับ

สัญญาบัตรตราต้ัง ต้ังแต- 10 ก.พ.2546 นอกจากน้ี ไทยยังเปXนจุดหมายปลายทางของสมาชิกราชวงศ̂และชาว

ภูฏานท่ีมีฐานะดีในการเดินทางมาศึกษาและรับการรักษาพยาบาล ปzจจุบัน มีนักศึกษาชาวภูฏานเข6ามาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในไทยเพ่ิมข้ึนทุกป| เน่ืองจากค-าใช6จ-ายน6อยกว-าการศึกษาในประเทศตะวันตก 

และมีทุนการศึกษาท่ีไทยให6การสนับสนุนเปXนจำนวนมาก 

 ความสัมพันธ̂ในเชิงการค6ายังมีไม-มากนัก เน่ืองจากยังไม-มีความตกลงเพ่ือส-งเสริมและคุ6มครอง 

การลงทุน และความตกลงเพ่ือการเว6นการเก็บภาษีซ6อนระหว-างกัน อย-างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการร-วม

ทางการค6า (JTC) ระหว-างไทยและภูฏานคร้ังท่ี 3 เม่ือ ก.ย.2562 ท้ังสองฝ�ายต้ังเปiามูลค-าการค6าสองฝ�ายเติบโต

จาก 40 ล6านดอลลาร̂สหรัฐในปzจจุบัน เปXน 50 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ ในป| 2564 ท้ังน้ี มูลค-าการค6าไทย-ภูฏาน ห6วง

ม.ค.-ต.ค.2565 รวม 21.80 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ โดยไทยส-งออก 21.75 ล6านดอลลาร̂สหรัฐ นำเข6า .05 ล6าน

ดอลลาร̂สหรัฐ สินค6าไทยท่ีส-งออกไปยังภูฏาน ได6แก- ผ6าผืน ส่ิงทออ่ืน ๆ อัญมณีและเคร่ืองประดับ รถยนต̂ 

อุปกรณ̂และส-วนประกอบ ส-วนสินค6าท่ีไทยนำเข6าจากภูฏาน ได6แก- สินแร-โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ̂ 

เคร่ืองบิน เคร่ืองร-อน อุปกรณ̂การบินและส-วนประกอบ  

 ข6อตกลงสำคัญ : บันทึกความเข6าใจว-าด6วยความร-วมมือในการพัฒนาด6านสุขอนามัย (ต.ค.2530) 

ความตกลงว-าด6วยบริการเดินอากาศ (มิ.ย.2536) ความตกลงว-าด6วยความร-วมมือด6านการเกษตร (เม.ย.2545) 

ความตกลงว-าด6วยการยกเว6นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ก.ค.2547) ความตกลง

ว-าด6วยกรอบความร-วมมือท่ีครอบคลุมทุกด6าน (ก.ค.2547) บันทึกความเข6าใจว-าด6วยความร-วมมือด6านวัฒนธรรม 

(มิ.ย.2548) พิธีสารเพ่ิมเติมความตกลงว-าด6วยกรอบความร-วมมือท่ีครอบคลุมทุกด6าน เพ่ือเพ่ิมความร-วมมือ

ด6านการพัฒนาโครงสร6างพ้ืนฐานของถนน (ม.ค.2551) ความตกลงว-าด6วยความร-วมมือทางการค6าและเศรษฐกิจ

ระหว-างไทยกับภูฏาน (พ.ย.2556)   

 

------------------------------------------------ 
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นายโลเตย_ เชอริง 

(Lotay Tshering) 

 

ตำแหน/ง       นายกรัฐมนตรีภูฏาน  

 

เกิด    10 พ.ค.2512  (อายุ 54 ป|/ป| 2566) ท่ีทิมพู ภูฏาน 

 

สถานภาพ สมรสกับแพทย̂หญิง Ugyen Dema มีบุตรสาว 1 คน และบุตรบุญธรรม

ชาย 1 คน หญิง 1 คน 

 

การศึกษา   - ปริญญาตรี ด6านแพทยศาสตร̂ จากมหาวิทยาลัยธากา บังกลาเทศ 

      - ปริญญาโท ด6านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคนเบอร̂รา ออสเตรเลีย  

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  - พรรค Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) 

 

ประวัติการทำงาน  - ท่ีปรึกษาศัลยแพทย̂ประจำโรงพยาบาล Mongar Regional Referra  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป| 2556 - เข6าร-วมพรรค Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) แต-แพ6การเลือกต้ัง

รัฐสภารอบแรก 

พ.ค.-ต.ค.2561   - หัวหน6าพรรค Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) 

18 ต.ค.2561-ปzจจุบัน - นรม.ภูฏาน โดยเอาชนะพรรค Druk Phuensum Tshogpa (DPT) ใน   

การเลือกต้ังท่ัวไป รอบสอง  

 

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

 



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 9 

คณะรัฐมนตรีภูฏาน 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี      Jigme Khesar Namgyel  

        Wangchuck 

นรม.        Lotay Tshering 

รมว.กระทรวงการต-างประเทศ     Tandi Dorji 

รมว.กระทรวงเกษตรและป�าไม6     Yeshey Penjor 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร    Karma Donnen Wangdi 

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ     Loknath Sharma 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการต้ังถ่ินฐานมนุษย̂   Dorji Tshering 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Dechen Wangmo 

รมว.กระทรวงการคลัง      Namgay Tshering 

รมว.กระทรวงมาตุภูมิและกิจการวัฒนธรรม    Ugyen Dorji 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Jai Bir Rai 

รมว.กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย̂    Karma Dorji 

ประธานสภาท่ีปรึกษาส-วนพระองค̂     Rinzin Gyaltshen 

 

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

 (ต.ค.2565) 

 

 

 

 
 


