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ราชอาณาจักรภูฏาน 

(Kingdom of Bhutan) 

 
 

เมืองหลวง ทิมพู 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียใต อยูระหวางจีนและอินเดีย บริเวณเสนละติจูดท่ี 27 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

เสนลองจิจูดท่ี 90 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ี 38,394 ตร.กม. 

 

อาณาเขต ความยาวของเสนพรมแดนท้ังหมด 1,136 กม. 

  ทิศเหนือ     ติดกับจีนแนวชายแดนยาว (477 กม.)  

  ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต ติดกับอินเดียแนวพรมแดนยาว (659 กม.) 
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ภูมิประเทศ ภูฏานไมมีทางออกสูทะเล เปนภูเขาสูงสลับซับซอน มีที่ราบและทุงหญาระหวางหุบเขา 

มีแมน้ำหลายสายท่ีไหลลงมาจากยอดเขาหิมาลัยตัดผานประเทศจากเหนือลงใต นำความอุดมสมบูรณมาสู 

ภาคกลางและภาคใต จึงสงผลใหชาวภูฏานสวนใหญอาศัยอยูบริเวณหุบเขาตอนกลางของประเทศ (ระดับ

ความสูง 1,100-2,600 ม.) และบริเวณตอนใต (ระดับความสูง 300-1,600 ม.) โดยมีเทือกเขาสูงชันจากเหนือไปใต

ท่ีลดหลั่นลงมาจากเทือกเขาหิมาลัย เปนกำแพงก้ันระหวางหุบเขาตอนกลางตาง ๆ ท่ีตัดขาดชุมชนออกจากกัน 

ท้ิงใหหมูบานสวนใหญอยูอยางโดดเดี่ยวและการไปมาหาสูระหวางกันคอนขางลำบาก ภูมิประเทศของภูฏาน

สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ เทือกเขาสูงตอนเหนือท่ีเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ท่ีลาดเชิงเขาใน

ตอนกลางของประเทศ และท่ีราบทางตอนใตของประเทศมีแมน้ำพรหมบุตรไหลผาน 

 

ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีสวนใหญมีภูมิอากาศแบบก่ึงรอนฝนตกชุก ยกเวนตอนเหนือซ่ึงเปนภูเขาสูงทำใหมี

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

4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ มี.ค.-พ.ค. อากาศจะอบอุนและอาจมีฝนประปราย ฤดูรอน มิ.ย.-ส.ค. จะมีพายุฝน 

ตามเทือกเขาจะเขียวชอุม ฤดูใบไมรวง ก.ย.-พ.ย. อากาศจะเย็น ทองฟาแจมใสเหมาะแกการเดินเขา ฤดูหนาว 

ธ.ค.-ก.พ. อากาศเย็นจัดตอนกลางคืน และรุงเชามีหมอกหนาเปนบางครั้งโดยเฉพาะในชวง ม.ค. อาจมีหิมะตกบาง 

 

ประชากร 783,345 (พ.ย.2564)  

 

รายละเอียดประชากร ประกอบดวย 3 เชื้อชาติ ไดแก 1) ชาชอฟ (Sharchops) ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู

ทางภาคตะวันออก 2) นาลอบ (Ngalops) เชื้อสายทิเบตอาศัยอยูทางภาคตะวันตก และ 3) โชซัม (Lhotshams) 

เชื้อสายเนปาลอาศัยอยูทางใต ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลภูฏานพยายามผลักดันใหกลับไปสูถ่ินฐานเดิมในเนปาล 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 24.9% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 69% และ   

วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 6.2% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 72.77 ป เพศชาย 72.3 ป เพศหญิง 73.3 ป อัตราการเกิด 

19 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 24 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 

1.15% และประชากร 45.1% อาศัยอยูในเขตเมือง 

 

ศาสนา  ศาสนาพุทธมหายาน นิกายกายุบปา (Kagyupa) ซ่ึงมีลามะเชนเดียวกับทิเบต 75.3% 

ศาสนาฮินดู 22.1% ศาสนาคริสต 2.5% และศาสนาอิสลาม 0.2% 

 

ภาษา ภาษาซองกา (Dzongkha) เปนภาษาราชการ และใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางใน

สถาบันการศึกษา และการติดตอธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีภาษาทองถ่ินอ่ืน ๆ เชน ภาษาชาฮอป (Sharchhopka) 

ภาษา Lhotshamkha ภาษาเนปาลี และภาษาทิเบต 
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การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 64.9% แบงเปนชาย 73.1% และหญิง 55% เด็กอายุ 15 ปข้ึนไปสามารถ

อานออกเขียนได งบประมาณดานการศึกษา 7.4% ของ GDP (ป 2558) 

 

การกอตั้งประเทศ  เม่ือศตวรรษท่ี 17 นักบวชซับดรุง นาวัง นำเกล (Zhabdrung Ngawang Namgyal) 

ไดรวบรวมภูฏานใหเปนปกแผน และกอตั้งเปนประเทศข้ึน โดยริเริ่มการบริหารประเทศแบบสองระบบ คือ 

แยกเปนฝายฆราวาสและฝายสงฆเปนเวลานานกวาสองศตวรรษ จนกระท่ังเม่ือ 17 ธ.ค.2450 พระคณะ

ท่ีปรึกษาแหงรัฐผูปกครองจากมณฑลตาง ๆ ตลอดจนตัวแทนประชาชนไดมารวมตัวกันท่ีเมืองพูนาคา และลง

มติเลือกให Ugyen Wangchuck ซ่ึงขณะนั้นเปนผูปกครองเมืองตรองซา (Trongsa) ข้ึนเปนกษัตริยองคแรก

ของภูฏาน โดยดำรงตำแหนงเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคแรกแหงราชวงศวังชุก (Wangchuck) เนื่องจาก

คุณสมบัติท่ีโดดเดนของพระองคต้ังแตครั้งยังทรงดำรงตำแหนงเปนผูปกครองเมืองตรองซา ทรงมีลักษณะ

ความเปนผูนำและเครงศาสนา มีความตั้งพระทัยแนวแนท่ีจะยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 

ราชวงศวังชุกปกครองประเทศภูฏานมาจนถึงปจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี 

เคเซอร นัมเกล วังชุก (Jigme Khesar Namgyal Wangchuck) ข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ 14 ธ.ค.2549 เปน

สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 5 แหงราชวงศวังชุก ภูฏานจัดการเลือกต้ังท่ัวไปขึ้นครั้งแรกเมื่อ 24 มี.ค.2551 

มีพรรคการเมืองสองพรรค 

 

วันชาต ิ  17 ธ.ค. (วันคลายวันสถาปนาสมเด็จพระราชาธิบดีอูเกน วังชุกข้ึนเปนพระมหากษัตริย

พระองคแรกของภูฏาน) 

 

การเมือง ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองเม่ือป 2548 มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก ทรงเปนพระมหากษัตริยลำดับท่ี 5 

ของราชวงศวังชุก ทรงข้ึนครองราชยเม่ือ 4 ธ.ค. 2549 มี นรม.เปนผูบริหารประเทศ โดยมีคณะองคมนตรี 

เปนท่ีปรึกษาและสภาแหงชาติท่ีเรียกวาซงดู (Tsongdu) ทำหนาท่ีออกกฎหมาย ประกอบดวยสมาชิก  

161 คน โดยสมาชิก 106 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกท่ีเหลือ 55 คน มาจาก 

การแตงตั้งของพระมหากษัตริย 

 ฝายบริหาร : นับตั้งแตป 2541 ตำแหนงหัวหนารัฐบาลหรือ นรม. (Head of Government) 

คือ ประธานคณะมนตรี (Chairman of the Council of Ministers) ซ่ึงคัดเลือกจากสมาชิกคณะมนตรี 

(เทียบเทา ครม.) ซ่ึงมีจำนวน 10 คนและอยูในตำแหนงคราวละ 5 ป โดยผูท่ีไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดลำดับ 

1-5 หมุนเวียนกันดำรงตำแหนง นรม./ประธานสภาคณะมนตรีคราวละ 1 ป ประธานสภา คณะมนตรี และ

หัวหนารัฐบาล (Chairman of the Council of Ministers and Head of Government) หรือ นรม.คนปจจุบัน 

คือ นายโลเตย เชอริง ดำรงตำแหนงเม่ือ 18 ต.ค.2561 
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 ฝายนิติบัญญัติ/รัฐสภา : ใชระบบ 2 สภา ประกอบดวย 1) สภาแหงชาติ (National Council) 

ซ่ึงสมาชิกไมสังกัดพรรคใด (non-partisan National Council) จำนวน 25 ท่ีนั่ง โดย 20 ท่ีนั่งมาจากการเลือกตั้ง

ใน 20 เขตเลือกตั้ง (Dzongkhags) วาระการดำรงตำแหนง 4 ป และพระมหากษัตริยเสนอชื่อสมาชิกอีก 5 คน และ 

2) รัฐสภา (National Assembly) มีสมาชิกจำนวน 47 คน มาจากการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหนง 5 ป 

  ฝายตุลาการ : ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeal) พระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งผูพิพากษา 

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

Tshongpa-DPT) นำโดยนายจิกมี ทินเลย และพรรค People’s Democratic Party (PDP) นำโดยนายเชริง ท็อปเกย 

 

เศรษฐกิจ นับตั้งแตสมัยอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ภูฏานเริ่มดำเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจ โดยการเปดประเทศแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน ปจจุบัน รัฐบาลภูฏานอยูระหวางการรางพระราชบัญญัติวาดวยการลงทุนเพ่ือใหมีความชัดเจนแก

นักธุรกิจตางประเทศในการเขามาลงทุนในภูฏาน ขณะเดียวกันภูฏานก็ไมตองการการลงทุนจากตางชาติมาก

เกินไป เนื่องจากยังคงตองการพัฒนาประเทศแบบคอยเปนคอยไปโดยไมทำลายสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม

ของประเทศ ตอมาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก ทรงสานตอนโยบายดังกลาวของพระราชบิดา 

โดยเนนการเพ่ิมปริมาณการลงทุนจากตางประเทศและการทองเท่ียว 

 ภูฏานมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่พยายามสงเสริมการสงออก และพัฒนาเศรษฐกิจตาม

หลักการพ่ึงตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายความสุขมวลรวม โดยขณะนี้ภูฏานอยูระหวางการเปดเสรี

ทางเศรษฐกิจในลักษณะคอยเปนคอยไปดวยความชวยเหลือจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

และประเทศผูใหความชวยเหลือจากตะวันตก อินเดีย และญ่ีปุน รายไดสำคัญของภูฏานมาจากการสงออก

กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ำ (ใหแกอินเดีย) และการทองเท่ียว ปจจุบัน ภูฏานมีโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาพลังน้ำ

อีก 12 แหง ซ่ึงคาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟารวมกันไดเปนปริมาณอยางนอย 10,000 เมกะวัตตภายในป 2563 

 ปงบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : งุลตรัม (Ngultrum/BTN) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 74.01 งุลตรัม 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 2.26 งุลตรัม (พ.ย.2564) โดยผูกคาเงินเปนอัตราคงท่ีกับ

รูปอินเดีย โดยเงินรูป (อินเดีย) สามารถชำระหนี้ไดตามกฎหมายในภูฏาน 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 2,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.6%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 554 ลานดอลลารสหรัฐ 
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รายไดเฉลี่ยตอหัว : 3,050 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 388,490 คน 

อัตราการวางงาน : 2.4%  

อัตราเงินเฟอ : 3.07%  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 107 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 554.6 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : ไฟฟาจากพลังงานน้ำ (สงออกไปยังอินเดีย) โลหะผสม เหล็ก ซีเมนต กระวาน แคลเซียมคาไบด 

ลวดทองแดง แรแมงกานีส และยิปซ่ัม 

คูคาสำคัญ : อินเดีย 

มูลคาการนำเขา : 1,025 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหลอลื่นรถยนต เครื่องบิน เครื่องจักรและสวนประกอบ ขาว และยานยนต 

คูคาสำคัญ : อินเดีย 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : ไมซุง พลังงานจากน้ำ ยปิซัม แคลเซียมคารบอเนต 

สินคาเกษตรท่ีสำคัญ : ขาว ขาวโพด พืชเศรษฐกิจประเภทหัวพืชในสกุลสม ผลิตภัณฑจากนมและไข 

อุตสาหกรรมท่ีสำคัญ : ซีเมนต ไมแปรรูป เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล แคลเซียมคารไบด และการทองเท่ียว 

 

การทหาร กองทัพภูฏาน (Royal Bhutan Army) ประกอบดวย ทบ. ทหารราชองครักษ (Royal Bodyguards) 

และตำรวจ (Royal Bhutan Police) ภูฏานไมมี ทร. เนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีติดทะเล สวนกองกำลังทางอากาศ

มีขนาดเล็ก และผนวกอยูใน ทบ. มีอินเดียใหความชวยเหลือในการฝกอบรมอาวุธยุทโธปกรณและการปองกัน

ทางอากาศของนานฟาภูฏาน งบประมาณดานการทหาร 1% ของ GDP (ป 2559) 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. ปญหาผูอพยพชาว Lhotshampas ในเนปาลประมาณ 105,000 คน อาศัยอยูตาม

ชายแดนเนปาลและภูฏานในคายผูอพยพจำนวน 7 แหง โดยภูฏานยังไมยอมรับผูอพยพท้ังหมดกลับโดยอางวา

ไมมีอัตลักษณของชาวภูฏาน 

 2. ภูฏานและจีนยังคงมีความขัดแยงในการกำหนดเสนเขตแดน เนื่องจากขาดหลักเขตแดน

และสนธิสัญญาแบงเขตดินแดนท่ีชัดเจน 

 3. ภูฏานประเมินวา ตองเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรเปนพิเศษ หลังจากพบวามีจำนวน

ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ ไดแก BIMSTEC, SAARC, NAM, ACD, UN, UNCTAD, UNESCO, 

WHO และ WTO (ผูสังเกตการณ) 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระดับความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภูฏานอยูในระดับ

ดอยพัฒนา ท้ังนี้ ภูฏานไมไดใหความสนใจดานความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมากนัก การดำเนินชีวิตของ

ชาวภูฏานเปนไปอยางเรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อยางไรก็ตาม เม่ือป 2553 

รัฐบาลกำหนดโครงการ E-Governance เพ่ือนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและการสื่อสารเขามาประยุกตใช

ในดานการเมือง การบริหารจัดการงานของรัฐ การฝกอบรมเจาหนาท่ี พรอมท้ังนำเสนอประโยชนของการใช

อินเทอรเน็ตในการจัดประชุมแบบถายทอดสด การจัดสรางฐานขอมูล การนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนิน

โครงการเพ่ือพัฒนาประเทศ 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  เนื่องจากภูฏานมีภูมิประเทศสวนใหญเปนเนินเขาและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร   

ทำใหการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมใชงบประมาณสูง และดำเนินไปดวยความยากลำบาก 

ชาวภูฏาน จึงนิยมใชการเดินเทา และใชสัตวในการเดินทาง เชน มา ลา ลอ ปจจุบันภูฏานมีทาอากาศยาน

เพียง 2 แหงท่ัวประเทศ ไมมีเสนทางรถไฟ มีถนนยาวเปนระยะทางท้ังสิ้น 10,578 กม. แบงเปนถนนลาดยาง 

2,975 กม. และถนนลูกรัง 7,603 กม. (ป 2556) การโทรคมนาคม : มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 

21,081 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 698,373 เลขหมาย (ขอมูลป 2559) การใหบริการโทรศัพทจะมีอยูท่ัวไป

ในเขตเมืองและเขตสำคัญของภูมิภาค ท้ังนี้ การใหบริการโทรศัพทติดตั้งท่ีบานนอยมาก สวนโทรศัพทเคลื่อนท่ี

เปดใหบริการเม่ือป 2546 รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ +975 บริการโทรศัพทตางประเทศและโทรสาร

เชื่อมตอทางแผนดินและคลื่นความถ่ีสูงผานประเทศอินเดียมีดาวเทียม 1 ดวง คือ Intelsat (ป 2555) มี

จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 370,423 คน บัญชีผูใชเฟซบุก 350,000 บัญชี รหัสอินเทอรเน็ต คือ .bt 

 

การเดินทาง  สายการบินดรุกแอร ซ่ึงเปนสายการบินแหงชาติภูฏาน และสายการบิน Tashi Air ใหบริการบินตรง

จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองพาโร ทางตะวันออกของภูฏาน หางจากทิมพู ประมาณ 53 กม. รวมท้ังหมด 21 

เท่ียวบินตอสัปดาห เวลาภูฏานชากวาไทย 1 ชม. นักทองเท่ียวไทยท่ีจะเดินทางเขาภูฏานตองขอรับการตรวจลงตรา 

สวนผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา และสามารถพำนักในภูฏานไดไมเกิน 90 วัน 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 ภูฏานมีนโยบายเปดประเทศสูภายนอก โดยเริ่มดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสูภาคเอกชน 

สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน รวมท้ังใหความสำคัญกับการขยาย

ความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในทวีปเอเชีย อยางไรก็ดี ภูฏานใกลชิดและตอง

พ่ึงพาอินเดียเปนหลัก ดังนั้น อินเดียจึงมีอิทธิพลตอการเมืองและการตางประเทศของภูฏานอยางมาก 

 ภูฏานนับวามีศักยภาพดานการทองเท่ียวมาก เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีความสวยงาม 

ตามธรรมชาติ ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี จึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวจากยุโรปและอเมริกาท่ีนิยม 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ทำใหเปนโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยท่ีจะเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม

และการทองเท่ียว อยางไรก็ดี รัฐบาลภูฏานมีนโยบายจำกัดจำนวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขาประเทศใน

แตละป 
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ความสัมพันธไทย-ภูฏาน 

  ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับภูฏานเม่ือ 14 พ.ย.2532 โดยดำเนินความสัมพันธ

ระหวางกันในฐานะประเทศผูใหกับมิตรประเทศ ภูฏานใหการสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศดวยดีเสมอมา 

และมีความสัมพันธใกลชิดท้ังในระดับพระราชวงศและระดับประชาชน ท่ีมีความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรม ปจจุบัน สอท.ไทยประจำธากา (บังกลาเทศ) มีเขตอาณาครอบคลุมภูฏาน ซ่ึงมีกงสุลใหญกิตติมศักดิ์

ไทยประจำทิมพู คือ นายดาโชอูเกน เชชัปดอรจี (DashoUgen Tshechup Dorji) ไดรับสัญญาบัตรตราต้ัง 

เม่ือ 10 ก.พ.2546 นอกจากนี้ ไทยยังเปนจุดหมายปลายทางของสมาชิกราชวงศและชาวภูฏานท่ีมีฐานะดีในการ

เดินทางมาศึกษาและรับการรักษาพยาบาล โดยปจจุบันมีนักศึกษาชาวภูฏานเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทในไทยเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากคาใชจายนอยกวาการศึกษาในประเทศตะวันตก และมีทุนการศึกษา  

ท่ีไทยใหการสนับสนุนเปนจำนวนมาก 

 ความสัมพันธในเชิงการคายังมีไมมากนัก เนื่องจากยังไมมีความตกลงเพ่ือสงเสริมและคุมครอง 

การลงทุน และความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางกัน อยางไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการรวม

ทางการคา (JTC) ระหวางไทยและภูฏานครั้งท่ี 3 เม่ือ ก.ย.2562 ท้ังสองฝายตั้งเปามูลคาการคาสองฝายเติบโต

จาก 40 ลานดอลลารสหรัฐในปจจุบัน เปน 50 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2564  

 ภูฏานเปนคูคาในตลาดเอเชียใตอันดับท่ี 7 ของไทยในเอเชียใต โดยเม่ือป 2561 การคาระหวาง

ไทยกับภูฏานมีมูลคา 39.75 ลานดอลลารสหรัฐ และในชวง 8 เดือนแรกของป 2562 การคาระหวางไทยกับภูฏาน 

มีมูลคา 28.14 ลานดอลลารสหรัฐ ท้ังนี้ สินคาท่ีไทยสงออกไปยังภูฏาน ไดแก ผาผืน สิ่งทออ่ืน ๆ อัญมณีและ

เครื่องประดับ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ สวนสินคาท่ีไทยนำเขาจากภูฏาน ไดแก สินแรโลหะอ่ืน ๆ    

เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการบินและสวนประกอบ  

 ขอตกลงสำคัญ : บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการพัฒนาดานสุขอนามัย (ต.ค.2530) 

ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ (มิ.ย.2536) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการเกษตร (เม.ย.2545) 

ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ก.ค. 2547) ความตกลง

วาดวยกรอบความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกดาน (ก.ค.2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

วัฒนธรรม (มิ.ย.2548) พิธีสารเพิ่มเติมความตกลงวาดวยกรอบความรวมมือที่ครอบคลุมทุกดานเพื่อเพิ่ม

ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของถนน (ม.ค.2551) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคา

และเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูฏาน (พ.ย.2556)  

  

------------------------------------------------ 
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นายโลเตย เชอริง 

(Lotay Tshering) 

 

ตำแหนง  นรม.ภูฏาน  

 

เกิด   10 พ.ค.2512  (อายุ 53 ป/ป 2565) ท่ีทิมพู ภูฏาน 

 

สถานภาพ สมรสกับแพทยหญิง Ugyen Dema มีบุตรสาว 1 คน และบุตรบุญธรรมชาย 1 คน 

หญิง 1 คน 

 

การศึกษา  ปริญญาตรีดานแพทยศาสตร จากมหาวิทยาลัยธากา บังกลาเทศ 

     ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคนเบอรรา ออสเตรเลีย  

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด พรรค Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) 

 

ประวัติการทำงาน ท่ีปรึกษาศัลยแพทยประจำโรงพยาบาล Mongar Regional Referra ภูฏาน 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2556   เขารวมพรรค Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) แตแพการเลือกตั้งรัฐสภารอบแรก 

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

18 ต.ค.2561  ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรขีองภฏูาน โดยเอาชนะพรรค Druk Phuensum Tshogpa  

(DPT) ในการเลือกตั้งท่ัวไป รอบสองของภูฏานเม่ือ 18 ต.ค.2561 

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีภูฏาน 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี      Jigme Khesar Namgyel  

        Wangchuck 

นรม.        Lotay Tshering 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Tandi Dorji 

รมว.กระทรวงมาตุภูมิและกิจการวัฒนธรรม    Sherub Gyeltshen 

รมว.กระทรวงเกษตรและปาไม     Yeshey Penjor 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร    Karma Donnen Wangdi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Dechen Wangmo 

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ     Loknath Sharma 

รมว.กระทรวงการคลัง      Namgay Tshering 

รมว.กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย    Ugyen Dorji 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Jai Bir Rai 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการตั้งถ่ินฐานมนุษย   Dorji Tshering 

ประธานสภาท่ีปรึกษาสวนพระองค     Rinzin Gyaltshen 

 

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

 (พ.ย.2564) 

 

 

 

 


