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สหพันธ?สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

(Federal Democratic Republic of Nepal) 

 
 

เมืองหลวง กาฐมาณฑุ 

 

ท่ีต้ัง ตั้งอยู0บนที่ราบสูงทางทิศใต;ของเทือกเขาหิมาลัย บริเวณเส;นละติจูดที่ 28 องศาเหนือ 

เส;นลองจิจูดท่ี 84 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 147,181 ตร.กม. ไม0มีทางออกทะเล 

 

อาณาเขต ความยาวของเส;นพรมแดนท้ังหมด 3,159 กม. 

  ทิศเหนือ     ติดกับทิเบต และจีน (1,389 กม.) 

  ทิศใต; ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดกับอินเดีย (1,770 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ทางตอนใต;เปWนท่ีราบ มีแม0น้ำคงคาไหลผ0าน ทางตอนกลางและตอนเหนือเปWนเทือกเขา        

ท่ีสำคัญ ได;แก0 เทือกเขาหิมาลัย 

 

ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของเนปาลมีความหลากหลาย แตกต0างกันตามระดับความสูง ความสูงต่ำกว0า 1,200 ม. 

จะมีภูมิอากาศแบบเขตร;อน ความสูง 1,200-2,400 ม. มีอากาศเย็น ความสูง 2,400-3,600 ม. มีอากาศหนาว     
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ความสูง 3,600-4,400 ม. มีอากาศคล;ายเขตอาร_กติก และความสูง 4,400 ม.ข้ึนไป มีสภาพอากาศแบบอาร_กติก 

ระดับความสูงท่ีแตกต0างกันมีผลกระทบต0อระดับน้ำฝน โดยภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำฝนปcละประมาณ 2,500 มม. 

ขณะท่ีในกาฐมาณฑุมีปริมาณน้ำฝน 1,420 มม. และภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำฝนปcละประมาณ 1,000 มม. 

ภูมิอากาศของเนปาลแบ0งเปWน 4 ฤดู ได;แก0 1) ก0อนมรสุมฤดูร;อน เร่ิมต้ังแต0 เม.ย.-พ.ค. ในบริเวณพ้ืนท่ีราบ         

มีอากาศร;อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส ขณะท่ีในเขตภูเขามีอากาศเย็น 2) มรสุมฤดูร;อน เร่ิมต้ังแต0 มิ.ย.-ก.ย. 

โดยลมมรสุมนำความช้ืนจากภาคตะวันตกเฉียงใต;พัดผ0าน 3) หลังมรสุมฤดูร;อน เร่ิมต้ังแต0กลาง ต.ค.-ธ.ค. 

อากาศเร่ิมเย็นข้ึนและแห;งแล;ง และ 4) มรสุมฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต0 ธ.ค.-มี.ค. โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

พัดผ0าน ในเขตท่ีราบต่ำจะมีฝนลดลง และในเขตภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวและหิมะตก ภัยธรรมชาติท่ีเนปาล

ประสบอยู0เปWนประจำ ได;แก0 น้ำท0วม ดินถล0ม และความแห;งแล;ง 

 

ประชากร ประมาณ 30,334,870 คน (ต.ค.2565) ประกอบด;วย ชนหลากหลายเช้ือชาติ (ข;อมูลปc 2554 

มีประมาณ 125 เช้ือชาติ) ท่ีสำคัญ คือ เชื้อสาย Chhetri 16.6% Brahman-Hill 12.2% Magar 7.1% 

Tharu 6.6% Tamang 5.8% Newar 5% Kami 4.8% Yadav 4% อื่น ๆ 32.7% อัตราส0วนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปc) 28.81% วัยรุ0นถึงวัยกลางคน (15-64 ปc) 65.36% และวัยชรา (65 ปcข้ึนไป)  

5.83% อายุขัยเฉล่ียของประชากรเนปาลโดยรวมประมาณ 71.74 ปc อายุขัยเฉล่ียเพศชายประมาณ 70.1 ปc 

อายุขัยเฉล่ียเพศหญิงประมาณ 73.2 ปc อัตราการเกิด 23.4 คนต0อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 27.7 

คนต0อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.07% 

 

ศาสนา ฮินดู 80.7% พุทธ 10.3% อิสลาม 4.6% คริสต_ 0.5% อ่ืน ๆ 0.3% 

 

ภาษา ภาษาเนปาลีเปWนภาษาประจำชาติ 47.8% แต0นิยมใช;ภาษาอังกฤษในการติดต0อราชการและ

ธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีภาษาท;องถ่ิน เช0น Maithali 12.1% Bhojpuri 7.4% Tharu (Dagaura/Rana) 5.8% 

Tamang 5.1% Newar 3.6% Magar 3.3% Awadhi 2.4% Vnjoq 10% 

 

การศึกษา อัตราการรู;หนังสือ 64.7% เด็กอายุ 15 ปcข้ึนไปสามารถอ0านออกเขียนได; รัฐบาลเนปาล 

จัดการศึกษาแบบให;เปล0าในระดับประถมศึกษา และเปWนภาคบังคับ 5 ปcให;แก0เด็กอายุต้ังแต0 6 ปcข้ึนไป 

หลักสูตรการศึกษาได; รับอิทธิพลจากสหรัฐฯ และได; รับความช0วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรจาก

สหประชาชาติ เนปาลมีสถาบันแพทย_เพียง 1 แห0ง ได;แก0 มหาวิทยาลัยตรีภูวัน งบประมาณด;านการศึกษา

ประมาณ 13.19% ของผลิตภัณฑ_มวลรวมในประเทศ (GDP) (ปc 2563) 

 

การก/อต้ังประเทศ เนปาลก0อต้ังข้ึนในช0วงกลางศตวรรษท่ี 18 โดยสมเด็จพระราชาธิบดี Prithvi Narayan 

Shah แห0งราชวงศ_ชาห_ ผู;ปกครองแคว;น Gorkha รวบรวมรัฐต0าง ๆ ก0อต้ังเปWนอาณาจักร Gorkha หลังจากน้ัน 

ผู;สืบทอดราชบัลลังก_ของสมเด็จพระราชาธิบดี Prithvi Narayan Shah ไม0สามารถรักษาเสถียรภาพ
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การปกครองราชอาณาจักรไว;ได; เกิดความไม0สงบภายใน ส0งผลให;สหราชอาณาจักรสามารถยึดครองอาณาจักร 

Gorkha ได;ต้ังแต0ปc 2357-2359 หลังจากปc 2389 ตระกูลรานา (Rana) กอบกู;เสถียรภาพกลับคืนมาสู0เนปาล 

ตั้งตนเปWน นรม. และมีการสืบทอดอำนาจทางสายเลือด รวมทั้งลดทอนอำนาจกษัตริย_เปWนเพียงสัญลักษณ_ 

การปกครองของตระกูลรานายึดแนวการบริหารประเทศจากส0วนกลาง และดำเนินนโยบายโดดเด่ียวเนปาล

จากอิทธิพลภายนอก ทำให;เนปาลรอดพ;นยุคล0าอาณานิคมมาได;โดยที่ไม0ได;ตกเปWนเมืองขึ้นของประเทศใด 

แต0ส0งผลกระทบต0อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ในช0วงปc 2493 สมเด็จพระราชาธิบดีตรีภูวัน ผู;สืบสกุลโดยตรงของสมเด็จพระราชาธิบดี 

Prithvi Narayan Shah ซ่ึงหลบหนีไปยังอินเดียได;จับอาวุธข้ึนต0อต;านการปกครองของตระกูลรานา ส0งผลให;

สามารถร้ือฟ��นการปกครองโดยราชวงศ_ชาห_ และเข;าสู0ยุคการปกครองแบบก่ึงรัฐธรรมนูญ มีการจัดต้ัง 

พรรคการเมือง ซ่ึงต้ังแต0ปc 2493 เปWนต;นมา มีความพยายามร0างรัฐธรรมนูญและจัดต้ังรัฐบาล โดยยึดแนวทาง 

การปกครองแบบสหราชอาณาจักร จนกระท่ังปc 2533 เนปาลมีประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมืองโดย

พระมหากษัตริย_อยู0ภายใต;กฎหมาย 

 ต้ังแต0ปc  2539 กลุ0มนิยมลัทธิเหมาทำสงครามประชาชน และมีการสู;รบยืดเย้ือ 

จนกระท่ังปc 2549 มีการจัดทำข;อตกลง และจัดการเจรจาสันติภาพระหว0างรัฐบาลเนปาลกับกลุ0มนิยมลัทธิเหมา 

ต0อมา เม่ือปc 2544 เกิดเหตุปลงพระชนม_หมู0ราชวงศ_โดยเจ;าชายฑิเปนทรา และมีการสถาปนาสมเด็จ

พระราชาธิบดีคเยนทราข้ึนครองราชย_ สร;างความไม0พอใจให;ประชาชน ขณะเดียวกัน กลุ0มนิยมลัทธิเหมา

สามารถขยายอิทธิพลเข;ามายังเมืองหลวง และยุยงให;มีการประท;วงต0อต;านสถาบันกษัตริย_ จน เม.ย.2549 

สมเด็จพระราชาธิบดีคเยนทรายอมคืนอำนาจให;ประชาชน ซ่ึงเปWนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังสำคัญ 

 

วันชาติ 29 พ.ค. (เปล่ียนแปลงการปกครองเปWนสาธารณรัฐเม่ือปc 2551) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปWนประมุขของประเทศ และ นรม.เปWนผู;บริหาร

ประเทศ แบ0งเขตการปกครองออกเปWน 14 เขต 

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการสรรหาของสมาชิกรัฐสภา ส0วน นรม.มาจาก          

การเลือกต้ังของประชาชน มีอำนาจแต0งต้ัง ครม. การเลือกต้ังคร้ังล0าสุดเม่ือ 11 ก.พ.2557 

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : สภาร0างรัฐธรรมนูญมีสมาชิก 601 คน โดยมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 240 คน 

ตัวแทนจากท่ัวประเทศ 335 คน และมาจากการสรรหาของ ครม. 26 คน การเลือกต้ังคร้ังล0าสุดเม่ือ 19 พ.ย.2556 

  ฝ�ายตุลาการ : ศาลสูงสุด นอกจากทำหน;าท่ีเปWนศาลสูงสุด ยังทำหน;าท่ีเปWนศาลอุทธรณ_ด;วย 

  พรรคการเมืองสำคัญ ได;แก0 พรรคคองเกรสเนปาล (Nepali Congress-NC) พรรคคอมมิวนิสต_

เนปาล (Communist Party of Nepal/Maoist-CPN-Maoist Centre) พรรค Communist Party of Nepal/ 

United Marxist Leninist Party-CPN/UML) พรรค Communist Party of Nepal (Unified Socialist) พรรค 

Rastriya Swatantra Party (RSP) พรรค Rastriya Prajatantra Party (RPP) พรรค Rastriya Janamorcha 

พรรค People's Socialist Party (PSP) และพรรค Loktantrik Samajwadi Party (LSP)  
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เศรษฐกิจ เนปาลเปWนหน่ึงในประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก ประชากรเกือบ 1 ใน 4 มีรายได;ต่ำกว0าระดับ

มาตรฐานความยากจน เนปาลเร่ิมพัฒนาไปสู0การพัฒนาเศรษฐกิจอย0างย่ังยืนในช0วงปc 2493 และพัฒนาไปสู0

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เนปาลดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปc ต้ังแต0ปc 2545 แต0ยังคงพ่ึงพาความช0วยเหลือ 

ด;านการเงินจากต0างประเทศ ซ่ึงเปWนคร่ึงหน่ึงของงบประมาณการพัฒนาประเทศ ขณะท่ีรัฐบาลเนปาลให;คำม่ัน 

ในการบริหารประเทศอย0างโปร0งใส ธรรมาภิบาล และเช่ือถือได; โดยเร่ิมดำเนินโครงการพัฒนา และตัด

ค0าใช;จ0ายท่ีไม0จำเปWน 

 การเกษตรยังคงเปWนตัวขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจเนปาล โดยมีการจ;างงานกว0า 71% ของ

จำนวนประชากร และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 25% ผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ได;แก0 ข;าว และข;าวสาลี 

อุตสาหกรรมหลัก ได;แก0 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค;าเกษตร เช0น ถ่ัว ปอ อ;อย ยาสูบ เมล็ดพืช ทรัพยากรธรรมชาติ

สำคัญ ได;แก0 แร0ควอทซ_ ไม; ไฟฟ¢า พลังน้ำ แร0ลิกไนต_ ทองแดง โคบอลต_ และแร0เหล็ก อย0างไรก็ดี เศรษฐกิจ

เนปาลมีการขยายตัวเพียงเล็กน;อย เพราะได;รับผลกระทบจากเหตุแผ0นดินไหวและการถูกอินเดียป£ดก้ันทาง

การค;าเม่ือปc 2558 

 เนปาลใช;ประโยชน_จากศักยภาพด;านการผลิตไฟฟ¢าพลังน้ำท่ีผลิตได;ปcละประมาณ 42,000 เมกะ

วัตต_ แต0ความไม0มีเสถียรภาพทางการเมือง เทคโนโลยีท่ียังคงล;าสมัย พ้ืนท่ีท่ีไม0มีทางออกสู0ทะเล ความไม0สงบ 

ทางการเมือง การชุมนุมประท;วงของผู;ใช;แรงงานและชนพ้ืนเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติเปWนอุปสรรคสำคัญต0อ 

การลงทุนของต0างประเทศ 

 ปcงบประมาณ  16 ก.ค.-15 ก.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : เนปาลรูปc (Nepal Rupee/NPR) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร?สหรัฐ :  1 ดอลลาร_สหรัฐ : 130.60 เนปาลรูปc 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท :  1 บาท :  3.44 เนปาลรูปc (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปj 2565) 

ผลิตภัณฑ_มวลรวมในประเทศ (GDP) : 30,900 ล;านดอลลาร_สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.8% 

รายได;เฉล่ียต0อหัวต0อปc : 1,371 ดอลลาร_สหรัฐ 

แรงงาน : 17,407,517 คน  

อัตราการว0างงาน : 3%   

อัตราเงินเฟ¢อเฉล่ีย : 7.87%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 890.1 ล;านดอลลาร_สหรัฐ 

ดุลการค;าระหว0างประเทศ : ขาดดุล 695.6 ล;านดอลลาร_สหรัฐ 

มูลค0าการส0งออก : 116.3 ล;านดอลลาร_สหรัฐ (ส.ค.2565) 

สินค;าส0งออกสำคัญ : เส้ือผ;าสำเร็จรูป พรม ผ;าปาสมีนา ส่ิงทอ น้ำผลไม; และสินค;าจากปอ 
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คู0ค;าสำคัญ : อินเดีย สหรัฐฯ และตุรกี 

มูลค0าการนำเข;า : 1,030 ล;านดอลลาร_สหรัฐ (ส.ค.2565) 

สินค;านำเข;าสำคัญ : ผลิตภัณฑ_จากป£โตรเลียม เคร่ืองจักรและส0วนประกอบ ทองคำ เคร่ืองใช;ไฟฟ¢า และเวชภัณฑ_ 

คู0ค;าสำคัญ : อินเดีย และจีน 

 

การทหาร กองทัพเนปาลมีกำลังพล 96,600 นาย แบ0งเปWน ทบ. และ ทอ. (เนปาล ไม0มี ทร. เน่ืองจากไม0มี

ทางออกทะเล) นอกจากน้ี ยังมี กกล.ตำรวจท่ีเปWนพลเรือน 47,000 นาย กกล.ตำรวจติดอาวุธ 15,000 นาย และมี

การรวมกำลังพลของกลุ0มนิยมลัทธิเหมากว0า 3,000 นาย เข;ามาประจำการในกองทัพของเนปาล (ถือเปWน   

คร้ังแรกของเอเชียใต;ท่ีอดีตกำลังพลของกองกำลังกบฏได;เข;ามาประจำการในกองทัพของรัฐ ซ่ึงต;องผ0าน     

การอบรมถึง 2 ปc) ส0วนยุทธป¥จจัยทางการทหารของกองทัพเนปาลส0วนใหญ0มาจากจีน อินเดีย และ

สหรัฐฯ ที่สำคัญ เช0น รถสายพานลำเลียงพลหุ;มเกราะ 253 คัน ป�นใหญ0อย0างน;อย 92 กระบอก บ.รบ 7 

เคร่ือง และ ฮ. 12 เคร่ือง 

 ร0างรัฐธรรมนูญฉบับใหม0ของเนปาลกำหนดให;ผู;บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเนปาล    

มาจากสมาชิกสภาความม่ันคงแห0งชาติ ส0วนการเกณฑ_กำลังพลเปWนการรับอาสาสมัครชายอายุข้ันต่ำ 18 ปc 

งบประมาณทางทหารปc 2565 จำนวน 445 ล;านดอลลาร_สหรัฐ  

 

ปkญหาด"านความม่ันคง   

1) เนปาลมีป¥ญหาความไม0สงบท่ีเกิดจากความขัดแย;งภายในของเนปาลเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงชนพ้ืนเมือง/ชนกลุ0มน;อยต;องการให;เพ่ิมอำนาจปกครองตนเองแก0ชนพ้ืนเมือง เพ่ือให;มีสิทธิเสรีภาพทาง

การเมืองมากข้ึน และเพ่ือเปWนประโยชน_แก0ชุมชนท่ีด;อยโอกาสในสังคมมานาน ขณะท่ีหลายพรรคการเมือง  

เห็นว0า การแยกเขตการปกครองสำหรับชนพ้ืนเมืองจะเปWนภัยต0อความม่ันคงของประเทศ อีกท้ังเนปาล         

มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ_ (ประมาณ 125 ชาติพันธุ_) นอกจากน้ีเนปาลกำลังเผชิญภัยคุกคามจาก       

ยาเสพติดมากข้ึน โดยเฉพาะกัญชา และอาจกำลังถูกใช;เปWนจุดลำเลียงยาเสพติดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต;ไปเอเชียใต;และตะวันออกกลาง 

2) ความต;องการอำนาจทางการเมืองของกลุ0มชาติพันธุ_พ้ืนเมือง การบ0มเพาะแนวคิด        

หัวรุนแรง และการทุจริต โดยป¥ญหาอาชญากรรมท่ีมีแนวโน;มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการอพยพย;ายถ่ินเข;าสู0สังคม

เมืองของประชากร รวมท้ังความเส่ียงท่ีจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ0นดินไหว อุทกภัย และแผ0นดิน

ถล0ม ขณะท่ีป¥ญหาอาชญากรรมทางไซเบอร_มีแนวโน;มเพ่ิมข้ึนตามจำนวนผู;ใช;งานอินเทอร_เน็ต ซ่ึงเนปาลยังขาด

องค_ความรู;ด;านการป¢องกันและการแก;ไขป¥ญหา 

   

สมาชิกองค?การระหว/างประเทศ เนปาลเปWนสมาชิกองค_การระหว0างประเทศและกลุ0มความร0วมมือรวม 55 

แห0ง อาทิ UN WTO SAARC ADB และ BIMSTEC 
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วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี  รัฐบาลเนปาลมีว ิส ัยท ัศน _และนโยบายในการพ ัฒนาประเทศให ;ม ี 

ความเจริญรุ0งเรืองด;วยการยกระดับความเปWนอยู0ของประชาชนด;วยการใช;วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค_หลัก 3 ประการ ดังน้ี 1) เพ่ือส0งเสริมประสิทธิภาพของชาติด;วยการพัฒนาความรู;ทักษะและ 

ขีดความสามารถท่ีเหมาะสมในสาขาวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี 2) ให;ความช0วยเหลือในการลดระดับ 

ความยากจนด;วยการใช;ทรัพยากรอย0างย่ังยืน ส0งเสริมสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน ตลอดจน

ปกป¢องส่ิงแวดล;อม และ 3) สนับสนุนสถานะด;านการแข0งขันของประเทศด;วยการพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร_

และเทคโนโลยี 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท0าอากาศยาน 47 แห0ง ใช;การได;ดี 11 แห0ง เปWนท0าอากาศยานนานาชาติ 1 แห0ง คือ 

ท0าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน ในกาฐมาณฑุ เส;นทางรถไฟระยะทาง 53 กม. ถนนระยะทาง 10,844 กม. 

ด;านการโทรคมนาคม มีโทรศัพท_พ้ืนฐานให;บริการประมาณ 858,237 เลขหมาย (ปc 2559) โทรศัพท_เคล่ือนท่ี 

32,120,325 เลขหมาย (ปc 2559) รหัสโทรศัพท_ +977 จำนวนผู;ใช;อินเทอร_เน็ต 16,190,000 คน (ปc 2560) 

จำนวนบัญชีผู;ใช;เฟซบุ«ก 8,700,000 คน รหัสอินเทอร_เน็ต คือ .np 

 

การเดินทาง  การบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ทุกวัน รวม 7 เท่ียวบินต0อสัปดาห_ ส0วนสายการบิน

เนปาลแอร_ไลน_มี 3 เท่ียวบินต0อสัปดาห_ นอกจากน้ี ยังสามารถต0อเคร่ืองบินมายังเนปาล โดยสายการบินดรุ«กแอร_

จากภูฏาน และสายการบินแอร_อินเดียจากอินเดียได;อีกทางหน่ึง แม;ไทยจะไม0ได;รับยกเว;นการตรวจลงตราจาก

เนปาล แต0นักท0องเท่ียวไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราท่ีด0านตรวจคนเข;าเมืองของเนปาลโดยไม0จำเปWนต;อง

ขอรับการตรวจลงตราล0วงหน;า ซ่ึงสามารถพำนักในเนปาลได;สูงสุดไม0เกิน 90 วัน ส0วนผู;ถือหนังสือเดินทางทูต

และราชการได;รับยกเว;นการตรวจลงตราและสามารถพำนักในเนปาลได;ไม0เกิน 90 วัน เวลาท่ีเนปาลช;ากว0าไทย 

1 ชม. 15 นาที 

 

สถานการณ?ท่ีน/าติดตาม 

     การจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม0ของเนปาล หลังพรรค Nepali Congress (NC) ซ่ึงเปWนพรรคแกนนำ

รัฐบาลและพรรคแนวร0วมอีก ๔ พรรค ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ 20 พ.ย.๒๕๖๕ โดยได; ท่ี น่ังใน                 

สภาผู;แทนราษฎรรวมกัน ๑๓๖ ท่ีน่ัง จากท้ังหมด ๒๗๕ ท่ีน่ัง แต0ยังไม0เพียงพอต0อการจัดต้ังรัฐบาล อย0างไรก็ตาม 

นาย Sher Bahadur Deuba หัวหน;าพรรค NC (อายุ 77 ปc/2566) ซ่ึงจะดำรงตำแหน0งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

น0าจะรวบรวมจำนวนสมาชิกสภาผู;แทนราษฎรจากพรรคขนาดเล็กหรือผู;สมัครอิสระให;ได;อีกอย0างน;อย 2 ท่ีน่ัง 

เพ่ือครองเสียงข;างมากในสภาผู;แทนราษฎร ขณะท่ีพรรค Communist Party of Nepal-Unified Marxist 

Leninist Party (CPN-UML) ท่ีนำโดยนาย Khadga Prasad Sharma Oli อดีต นรม. ซ่ึงชนะการเลือกต้ังเม่ือ

ปc 2560 ได; 92 ท่ีน่ัง  

เนปาลมีรัฐบาลบริหารตามระบอบประชาธิปไตยท้ังส้ิน 10 ชุด หลังจากเกิดการโค0นล;มระบอบ

กษัตริย_ ซ่ึงปกครองประเทศเปWนเวลา 239 ปc เม่ือปc 2551 โดยนาย Sher Bahadur Deuba เคยดำรงตำแหน0ง นรม. 
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มาแล;ว 5 คร้ัง และอ;างหมอดูทำนายว0า จะได;ดำรงตำแหน0ง นรม.อีก 2 สมัย อย0างไรก็ตาม ผลการเลือกต้ัง

ท;องถ่ินในห;วงท่ีผ0านมาสะท;อนให;เห็นว0า ชาวเนปาลต;องการให;เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในทางท่ีดีข้ึน 

โดยเลือกผู;สมัครท่ีเปWนคนรุ0นใหม0 ซ่ึงมีแนวคิดแบบสมัยใหม0เปWนหลัก นอกจากน้ี การแก;ไขป¥ญหาเศรษฐกิจ       

ท่ีได;รับกระทบจากการแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป¥ญหาเงินเฟ¢อท่ีได;รับ

ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให;ราคาสินค;า เฉพาะอย0างย่ิงอาหารและราคาพลังงานเพ่ิมข้ึน โดย

เนปาลประสบป¥ญหาเงินเฟ¢อ 8.56% (มิ.ย.2565) สูงสุดในรอบ 6 ปc ขณะท่ีเงินทุนสำรองระหว0างประเทศลดลง

จาก 12,000 ล;านดอลลาร_สหรัฐ เม่ือปc 2564 เหลือประมาณ 9,000 ล;านดอลลาร_สหรัฐ ในปc 2565   

   

ความสัมพันธ?ไทย-เนปาล  

 ไทยและเนปาลสถาปนาความสัมพันธ_ทางการทูตในระดับอัครราชทูตเม่ือ 30 พ.ย.2502 และ 

ยกระดับเปWนเอกอัครราชทูตเม่ือปc 2512 และไทยส0งทหารเข;าร0วมปฏิบัติหน;าท่ีในกองกำลังของสหประชาชาติ 

(United Nations Mission in Nepal-UNMIN) เพ่ือทำการตรวจสอบอาวุธและกองกำลังของกลุ0มนิยมลัทธิเหมา 

และกองทัพเนปาลในเนปาล และสนับสนุนการจัดการเลือกต้ังท่ีมีข้ึนเม่ือ 10 เม.ย.2551 

 เนปาลเปWนคู0ค;าอันดับท่ี 6 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต; รองจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ 

ศรีลังกา และมัลดีฟส_ และแม;ว0าการค;าและการลงทุนของท้ังสองประเทศไม0สูงมากนัก แต0เนปาลพร;อมให;     

การต;อนรับและสนับสนุนนักลงทุนไทยอย0างเต็มท่ี โดยโอกาสท่ีจะได;รับ คือ สามารถลงทุนเพ่ือการส0งออก

สินค;าไปยังประเทศท่ี 3 ได; เช0น ชายแดนทางเหนือติดกับจีน ซ่ึงจีนให;สิทธิพิเศษทางภาษีกับเนปาลในสินค;า

กว0า 100 รายการ ส0วนด;านชายแดนทางใต;ติดกับอินเดีย ผู;ส0งออกจะได;สิทธิพิเศษทางภาษี ถือเปWนการช0วยลด

ต;นทุนการส0งออกได;อย0างมาก  

  มูลค0าการค;าระหว0างไทย-เนปาลเม่ือ ม.ค.-ต.ค.2565 ไทยนำเข;าสินค;าจากเนปาลมูลค0า 28.86 

ล;านดอลลาร_สหรัฐ และส0งออกสินค;าไปเนปาลมูลค0า 1,487.36 ล;านดอลลาร_สหรัฐ สินค;าสำคัญท่ีไทยส0งออก

ไปเนปาล ได;แก0 เคร่ืองด่ืม เส;นใยประดิษฐ_ รถยนต_ อุปกรณ_และส0วนประกอบ เคร่ืองสำอาง สบู0และผลิตภัณฑ_

รักษาผิว สินค;าปศุสัตว_อ่ืน ๆ สินค;าสำคัญท่ีไทยนำเข;าจากเนปาล ได;แก0 ผลิตภัณฑ_ส่ิงทออ่ืน ๆ เส้ือผ;าสำเร็จรูป 

เนปาลขอให;ไทยส0งเสริมให;เอกชนไทยเข;าไปลงทุนในเนปาล โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมผ;าไหม กาแฟ 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีมูลค0าสูง และการลงทุนท่ีจะพัฒนาพืชสวนและไม;ตัดดอก โครงสร;างพ้ืนฐาน  

  นอกจากน้ี ยังมีความร0วมมือด;านศาสนาและวัฒนธรรม เน่ืองจากเนปาลมีสถานท่ีสำคัญทาง 

พุทธศาสนา ได;แก0 เมืองลุมพินี หรือเมืองจานักปูร_ ขณะท่ีไทยและเนปาลตกลงจัดทำแผนปฏิบัติการความร0วมมือ 

ด;านวัฒนธรรมเพ่ือเปWนช0องทางนำไปสู0การท0องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและเชิงนิเวศ 

  ข;อตกลงสำคัญระหว0างไทยกับเนปาล ได;แก0 ความตกลงว0าด;วยบริการเดินอากาศระหว0าง

อาณาเขตของแต0ละฝ�ายและพ;นจากน้ันไป (29 ต.ค.2514) หนังสือแลกเปล่ียนระหว0างไทยกับเนปาลว0าด;วย

การได;มาซ่ึงท่ีดินและส่ิงก0อสร;าง เพ่ือใช;เปWนท่ีทำการและท่ีพักของ สอท. (14 ก.ค.2526) ความตกลงว0าด;วย

การยกเว;นการเก็บภาษีซ;อนและการป¢องกันการเล่ียงการรัษฎากรในส0วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได;         
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(2 ก.พ.2541) ความตกลงว0าด;วยการยกเว;นการตรวจลงตราสำหรับผู;ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

(พิเศษ) ซ่ึงลงนามเม่ือ 8 ม.ค.2542 บังคับใช;เม่ือ 22 ก.พ.2542 

 

------------------------------------------------ 
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 (นาง Bidya Devi Bhandari) 

 

ตำแหน/ง   ประธานาธิบดีเนปาล 

 

เกิด 19 มิ.ย.2504 (อายุ 62 ปc/ปc 2566) ท่ีเขต Manebhanjyang-2, Bhojpur 

เนปาล 

 

สถานภาพ สมรสกับนาย Madan Kumar Bhandari (มีบุตร 2 คน คือ น.ส.Usha 

Kiran และ ดร.Kusum) 

 

การศึกษา   ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร_ มหาวิทยาลัย Tribhuvan  

 

ประวัติทางการเมือง 

ปc 2536-2542      - สมาชิกรัฐสภา 

ปc 2540-2550    - สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต_เนปาล (United Marxist-Leninist)  

ปc 2540    รมว.กระทรวงส่ิงแวดล;อมและประชากร 

ปc 2550-2558 - รองประธานคณะกรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต_ เนปาล (United 

Marxist-Leninist) 

ปc 2553-2555   - รมว.กระทรวงกลาโหม 

ปc 2558-ป¥จจุบัน   - ประธานาธิบดี  

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีเนปาล 

 

ประธานาธิบดี       Bidhya Devi Bhandari 

รองประธานาธิบดี      Nanda Kishor Pun 

นรม.          Sher Bahdur Deuba 

รมว.กระทรวงกลาโหม รมว.บริหารกิจการรัฐบาลกลาง   Sher Bahdur Deuba 

รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาปศุสัตว_    Sher Bahdur Deuba 

รมว.กระทรวงโครงสร;างพ้ืนฐานและการขนส0ง    Sher Bahdur Deuba 

รมว.กระทรวงป�าไม;และส่ิงแวดล;อม     Sher Bahdur Deuba 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Bal Krishna Khand 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย  Gyanendra Bahadur Karki 

ยุติธรรม และกิจการรัฐสภา        

รมว.กระทรวงพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และการชลประทาน  Pampha Bhusal 

รมว.กระทรวงการคลัง       Janardan Sharma 

รมว.กระทรวงน้ำเพ่ือการบริโภค     Umakanta Chaudhari 

รมว.กระทรวงการต0างประเทศ     Narayan Khadka 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย_ และการจัดหา   Dilendra Prasad Badu 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร_ และเทคโนโลยี  Devendra Paudel 

รมว.กระทรวงสตรี เด็ก และผู;สูงอายุ    Uma Regmi 

รมว.กระทรวงการจัดการท่ีดินและบรรเทาความยากจน  Shashi Shrestha 

รมว.กระทรวงเยาวชนและการกีฬา Maheshwar Jung Gahatraj (Aathak) 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม การท0องเท่ียว และการบินพลเรือน  Jeevan Ram Shrestha 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมือง     Metmani Chaudhary 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและประชากร    Bhawani Prasad Khapung 

รมว.กระทรวงแรงงาน การจ;างงาน และความปลอดภัยในสังคม Sher Bahadur Kunwor  

 

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

 (ต.ค.2565) 


