รายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Report)

เรื่อง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

จัดทาโดย นบท. รุ่นที่ 8

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8 ปี 2559
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Report)

เรื่อง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

จัดทาโดย นบท. รุ่นที่ 8

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8 ปี 2559
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

ค
กำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนที่รำชอำณำจักรภูฏำน
หลักสูตรนักบริหำรกำรทูต (นบท.) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559
ระหว่ำงวันที่ 25 - 30 กรกฎำคม 2559
*********
จันทร์ที่ 25 กรกฎำคม 2559 : กรุงเทพฯ – พำโร – ทิมพู
การแต่งกาย : ลาลองแบบสุภาพ ช่วงคา smart casual
04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- check in ทีเ่ คาน์เตอร์ Bhutan Airlines, Row K (ประตู 5-6)
06.30 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3701
07.30-08.10 น.
แวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานกัลกัตตา
09.55 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมือง Paro ราชอาณาจักรภูฏาน
(เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)
เดินทางโดยรถบัสขนาดเล็กไปยัง Haven Resort Paro
(ขึ้นรถตามหมายเลขที่กาหนด)
11.00 น.
อาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ Ta Dzong
16.00 น.
ออกเดินทางไปยังกรุงทิมพู (ระยะทาง 65 ก.ม.)
17.30 น.
เดินทางถึงกรุงทิมพู
Check in ที่ Hotel Druk / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.40 น.
ออกเดินทางไปรับประทานอาหารค่า
19.00 น.
Dasho Ugen Tshechup Dorji กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจาภูฏาน
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่า
สถานที่ Hotel Terma Linca
20.30 น.
- เดินทางกลับที่พัก
- พักค้างคืนที่ Hotel Druk กรุงทิมพู
อังคำรที่ 26 กรกฎำคม 2559 : ทิมพู
การแต่งกาย : เสื้อโปโล แจ๊คเก็ต นบท.
กรณีเข้าเฝ้าฯ : สุภาพบุรุษ ชุดสูทสากล (สีเข้ม) สุภาพสตรี ชุดไทย (ผ้าซินยาว) *
10.00 น.
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “OGOP Project in Bhutan”
โดย ผู้ประสานงานของ Queen’s Project
สถานที่ Convention Center
11.30 น.
พบกับอาสาสมัครชาวไทยตามโครงการ Thai Volunteers
12.30 น.
อาหารกลางวัน

ง
14.00 น.
15.00 น.
18.30 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Royal Textile Academy)
ชมจุดชมวิว Kuensel Phodrang (Buddha Point)
เดินทางกลับที่พัก
อาหารเย็น
- พักค้างคืนที่ Hotel Druk กรุงทิมพู

พุธที่ 27 กรกฎำคม 2559 : ทิมพู
การแต่งกาย : เช้า - ชุดสากล/ชุดสุภาพ บ่าย - สุภาพบุรุษ ชุดสูทสากล (สีเข้ม) สุภาพสตรี ชุดไทย (ผ้าซินยาว)
8.30 น.
ออกเดินทางไป Convention Center (Tashichhodzong)
9.00 น.
เข้าพบ Mr. Chencho Norbu เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และรับฟังบรรยายสรุป "How Bhutan tackles with climate Change and
Environmental problems"
10.45 น.
Tea break
11.00 น.
เยี่ยมคารวะ H.E. Lyonpo Damcho Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ภูฏาน และฟังบรรยายสรุป "The Relation between Bhutan and Thailand"
11.45 น.
พบหารือกับเจ้าหน้าที่จาก Gross National Happiness (GNH) Commission
12.30 น.
อาหารกลางวัน
สุภาพสตรีเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดไทย
14.30 น.
เดินทางไป Center for Bhutan Studies
15.00 น.
เข้าพบ Dasho Karma Ura, President of Center for Bhutan Studies
และเยี่ยมชม Center for Bhutan Studies
16.00 น.
เดินทางไปยัง Semtoga Dzong (ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน)
16.30 น.
พิธีจุดตะเกียงเนย 1,000 ดวง ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
สถานที่ Semtoga Dzong
แต่งกาย สุภาพบุรุษ ชุดสากล / สุภาพสตรี ชุดไทย
17.00 น.
กลับโรงแรมที่พัก
17.40 น.
ออกเดินทางไปยังโรงแรม Le meridian
18.00 น.
Amb. Dasho Tshering Dorji ปลัดกระทรวงต่างประเทศภูฏานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง
สถานที่ Le Meridien Hotel
แต่งกาย สุภาพบุรุษ ชุดสากล / สุภาพสตรี ชุดไทย
19.30 น.
กลับโรงแรมที่พัก
- พักค้างคืนที่ Hotel Druk กรุงทิมพู

จ
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎำคม 2559 : ทิมพู-พำโร
การแต่งกาย : ชุดลาลองสุภาพ
06.00 น.
อาหารเช้า
07.00 น.
- ออกเดินทางไปเยี่ยมชม Motithang Takin Preserve ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน (Takin)
- ออกเดินทางไปเยี่ยมชม Dochula Pass หรือช่องเขาศิลา
12.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 น.
ออกเดินทางไปยังเมืองพาโร
16.00 น.
เดินทางถึง Haven Resort Paro
17.00 น.
เยี่ยมคารวะ Hon'ble Thirzin (Dr.) Sonam Kinga ประธานสภาแห่งชาติภูฏาน
และรับฟังบรรยายสรุป "The Monarchy and Development in Bhutan"
สถานที่ Haven Resort Paro
แต่งกาย ชุดสุภาพ สุภาพสตรี สวมกางเกงได้
18.30 น.
อาหารค่า
พักค้างคืนที่ Haven Resort Paro
ศุกร์ที่ 29 กรกฎำคม 2559 : พำโร
การแต่งกาย : ชุดลาลองสุภาพ
เช้า-บ่าย
กลุ่ม 1 : เดินทางไป Takshang Base /ขึ้นเยี่ยมชม Takshang Monastery
กลุม่ 2 : เดินทางไปวัดคิชู (Kichu Lhakhang) /ป้อมปราการพาโรรินปุง (Rinpung
Dzong)
- อาหารเย็น ที่ Haven Resort Paro
(แต่งกาย : ชุดประจาชาติภูฏานซึ่งได้จัดเตรียมไว้สาหรับทุกท่านด้วยแล้ว)
- พักค้างคืนที่ Haven Resort Paro
เสำร์ที่ 30 กรกฎำคม 2559 : พำโร-กรุงเทพฯ
การแต่งกาย : ชุดลาลองสุภาพ
07.30 น.
Check out
08.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติพาโร
10.35 น.
ออกเดินทางจากเมืองพาโรกลับยังกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินภูฏาน B3700
16.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
*********

ฉ
รำยชื่อคณะศึกษำดูงำน ณ รำชอำณำจักรภูฏำน
หลักสูตรนักบริหำรกำรทูต (นบท.) รุ่นที่ 8
วันที่ 25 – 30 กรกฎำคม 2559
สำนักรำชเลขำธิกำร
1. นางสาวธัญญรัตน์ สังข์รุ่ง
2. นางสาวศิริลักษณ์ ไตรศิริพานิช
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
3. นางสาวเธียรพร วงศ์กาแหงหาญ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำููแททนรำษฎร
4. นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
สำนักข่ำวกรองทห่งชำติ
5. นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
6. นางชนิดา เกษมศุข
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุแมครองููแบริโภค
7. นายดนัย หงสุรพันธ์
กระทรวงกลำโหม
8. พ.อ. พงศ์เทพ แก้วไชโย
กระทรวงกำรคลัง
9. นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ
10. นางวัลลีย์ อินทรจักร
11. นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
12. นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
กองการต่างประเทศ
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กองอานวยการนักบริหาร
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ผู้อานวยการสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
นักการข่าวเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการสานักแบบพิธีและรับรอง
ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
กรมบัญชีกลาง
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ช
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
13. นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์
14. นางอมรพรรณ นิลวงษ์
15. นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ
16. นายกรณ์ สุวรรณาศรัย
17. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์
18. นางอรุณี ไฮม์ม
19. นางหัทยา คูสกุล
20. นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์
21. นายศรายุทธ เทียนกิ่งแก้ว
22. นายพลพงศ์ วังแพน
23. ร.ท. พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา
24. นายรองวุฒิ วีรบุตร
25. นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์
26. นายพิษณุ โสภณ
27. นายณรุทธ์ สุนทโรดม
28. นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์
29. นายพืชภพ มงคลนาวิน
30. นายเสก นพไธสง
31. นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม
32. นางสาวลดา ภู่มาศ
33. นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการคลัง
นิติกรชานาญการพิเศษ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองรับรอง กรมพิธีการทูต
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงปักกิ่ง
นักวิเทศสหการชานาญการพิเศษ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและแผน
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักบริหารบุคคล
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเวียนนา
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมะนิลา
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงจาการ์ตา
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงลอนดอน
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมานามา
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ

ซ
34. นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช
35. นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก
36. นางสาวเบญจาภา ทับทอง
37. นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวทละกีฬำ
38. นางสาวรัญจวน ทองรุต

นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครโฮจิมินห์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงซันติอาโก
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงมาดริด

ผู้อานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมทละควำมมั่นคงของมนุษย์
39. นายอาพร ณ นิโรจน์
ผู้อานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพำณิชย์
40. นางขวัญนภา ผิวนิล
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
41. นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
ผู้อานวยการสานักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม
42. นายมานพ ชมชื่น
เลขานุการกรม
กรมราชทัณฑ์
43. พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
ผู้บัญชาการสานักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ทละเทคโนโลยี
44. นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
ผู้อานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
สานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
45. นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
ผู้อานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
46. นางสาวรุ้งนภา ทองพูล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโสฝ่ายการต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงสำธำรณสุข
47. นางวิภาดา วิจักขณาลัญฉ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มหำวิทยำลัยทม่ฟ้ำหลวง
48. นางสาวร่มเย็น โกไศยกานนท์
รองอธิการบดี
------------------------------------------------
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กำหนดกำรศึกษำดูงำน ณ รำชอำณำจักรภูฏำน
รำยชื่อคณะศึกษำดูงำน
สำรบัญ
สรุปสำระสำคัญของกำรศึกษำดูงำน
ภำคผนวก
- ประวัติวิทยำกร
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การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ราชอาณาจักรภูฏาน
ของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 8 ประจาปี 2559
ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2559
คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 8 ประจาปี 2559 นาโดยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และข้าราชการสถาบันฯ รวม 49 คน ได้เดินทางไปศึกษา
ดูงานที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับการอนุเคราะห์ประสานงานการ
เยือนโดย ฯพณฯ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาราชอาณาจักรภูฏาน (ถิ่ นพานักกรุง
ธากา บังกลาเทศ) และการอานวยความสะดวกระหว่างการเยือนโดยนาย Dasho Ugen Tschechup Dorji กงสุล
ใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจาราชอาณาจักรภูฏาน และโดยกระทรวงการต่างประเทศภูฏาน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
คณะฯ ได้เดิน ทางออกจากท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ไปราชอาณาจั กรภู ฏ านโดยสายการบิ น Royal
Bhutan Airline เมื่อเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และเดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังกรุงทิมพู เมืองหลวงของราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจาก
เมืองพาโรประมาณ 60 กว่ากิโลเมตร ในเย็นวันเดียวกัน คณะเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานเมืองพาโร
ในช่วงบ่าย และได้เดินทางต่อไปกรุงทิมพู เมืองหลวงของราชอาณาจักรภูฏาน ในเย็นวันเดียวกัน โดยนาย Dasho
Ugen Tschechup Dorji กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจาราชอาณาจักรภูฏาน ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
ค่าต้อนรับคณะฯ ที่ Terma Linca Resort กรุงทิมพู

2. วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
2.1 ในช่วงเช้า คณะฯ ได้เดินทางไปศูนย์ประชุม (Convention Center - Tashichhodzong) เพื่อรับ
ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของภูฏาน (OGOP Project in Bhutan) โดยผู้
ประสานงานของ Queen's Project สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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2.1.1 ความเป็นมาของโครงการ OGOP
 โครงการ One Gewog One Product (OGOP) เป็นโครงการภายใต้ Queen’s Project
ดาเนินงานโดยรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากสานักงาน Queen’s Project กระทรวงการเกษตร
และป่ าไม้ (Ministry of Agriculture and Forest: MoAF) และผู้แทนจากกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ผู้ แทนจาก
คณะกรรมาธิก าร Gross Nation Happiness ผู้ แทนจากหน่ ว ยงาน Agency for Promotion of Indigenous
Crafts Tourism Council of Bhutan, Food Corporation of Bhutan และ Paro Dzongkhag โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้า
 โดยในปี 1980’s กระทรวงการเกษตรและป่าไม้ (MoAF) ได้ริเริ่มโครงการ One Gewog
Three Product (OGTP) โดยพิจารณาความเหมาะสมของผลิต ภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละ Gewog เพื่อผลิต
ให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องจาก OGTP มุ่งเน้นเฉพาะด้านการผลิตทาให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีตลาดรองรับ จึงได้ขอรับความช่วยเหลือจากประเทศไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชน/หมู่บ้านให้เป็นสินค้าแบบ OTOP ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดการส่งออก
2.1.2 ความร่วมมือกับประเทศไทย
 เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2557
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่ง
ราชอาณาจักรภูฏ าน ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย และ
คณะเข้ าเฝ้ าฯ ในโอกาสเยื อนราชอาณาจั ก รภู ฏ าน
อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย-ภูฏาน โดยทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะพัฒนาด้านเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่ ต ลาดการส่ ง ออกได้ และเมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2557 H.E Mr. Kesang Wangdi เอกอั ค รราชทู ต แห่ ง
ราชอาณาจักรภูฏานประจาประเทศไทยในขณะนั้น ได้เข้าพบอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย เพื่อ
หารือแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือตามพระราชดาริของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ โดยประสงค์จะได้รับ
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านให้เป็นสินค้า OTOP
ซึ่งประเภทสิ นค้าที่รัฐบาลภูฏ านกาหนดให้ส่งเสริมมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องดื่ม 2) ผ้าทอ 3) เฟอร์นิเจอร์
4) อาหาร 5) ยาแผนโบราณ
 ระหว่างวัน ที่ 1-5 ตุล าคม 2557 ไทยได้เข้าร่ว มการประชุมความร่ว มมือเพื่อการพั ฒ นา
ระหว่างไทย-ภู ฏ าน ณ ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน กรมความร่ว มมือ ฯ แจ้งว่ายินดี ส นับ สนุ นโครงการส่ งเสริม ด้าน
การเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ The One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณราจักรภูฏาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OGOP รวมถึงการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก
โดยมีแผนการดาเนินกิจกรรมดังนี้
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1) การส่ง Mission Team ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการพัฒ นาชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญไทย
ด้านการพัฒนาชุมชน จานวน 5 ราย เดินทางไปภูฏาน ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2557 เพื่อหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและทาการศึกษาข้อมูลความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ 8-10 หมู่บ้าน
2) ผู้เชี่ยวชาญไทยด้านการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาเอกสารแนวคิดโครงการ พร้อมรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ โดยเสนอให้ดาเนินงาน 2 Model ได้แก่ Model1:
Resource-based Market Promotion ที่ เน้น ผลิ ตภัณ ฑ์ จากธรรมชาติในท้อ งถิ่น เช่น ผั ก ผลไม้ที่ เป็น เกษตร
อิ น ทรี ย์ บั ค วี ต เป็ น ต้ น Model2: Tourist Attraction-based Market Promotion เน้ น ลั ก ษณ ะหมู่ บ้ า น
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่มาผสมผสานให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3) จั ด ป ระ ชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร ค รั้ ง ที่ 1 ระ ห ว่ า งวั น ที่ 4-5 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2558
ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงานโครงการฯ
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศ
ไทย ให้กับคณะทางานโครงการฯ ฝ่ายภูฏาน จานวน 10 ราย
5) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จานวน 2 ราย เดินทางไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ระหว่าง
วันที่ 13-16 กันยายน 2558 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะใหนการคัดสรรผลิตภัณฑ์
OGOP ขั้นสุดท้าย พร้อมให้คาแนะนาการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วน Display และ Packaging
6) คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมกับสานักพระราชวังภูฏานและ OGOP Working Team
เพื่อหารือแผนการดาเนินงานโครงการระยะสั้น ปี 2558 รายละเอียดการเปิดตัวโครงการ และการวางแผนระยะ
ยาว ปี 2559-2560 ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศภูฏาน โดยฝ่ายไทยให้การสนับสนุนงบประมาณ
จานวน 1,815,700 บาท ใน 3 กิจกรรม 1) Packing Machines and Materials 2) Meeting and Workshops
และ 3) Advertisement and Printing
7) สนั บ สนุ น อาสาสมัครไทยไปปฏิ บั ติงานภายใต้โครงการ จานวน 2 ตาแหน่ ง ได้แ ก่
สาขา Information Technology Professional จานวน 1 ราย เพื่อออกแบบ website และจัดทา Database
ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ และสาขา Production Design จานวน 1 คน
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อให้มีความหลากหลายโดยเริ่ม
ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2559
 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2015 นายกรั ฐ มนตรี
ของภูฏานได้เปิดโครงการ One Gewog On Product (OGOP) โดยมีการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์จานวน 60 ประเภท ทั้งจากผลิตภัณฑ์การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์นม สมุนไพร
อาหารบรรจุหีบห่อ จาก 60 Gewogs เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนาร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้
เกษตรกรอื่นๆ เห็นและปฏิบัติตาม
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2.1.3 แผนการดาเนินการต่อไป
 เปิดร้านขาย OGOP เพิ่มเติม ในเมือง Thimphu เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 และคาดว่าจะ
เปิดร้าน OGOP ในสนามบินนานาชาติภูฏานในเมือง Paro ในเดือนตุลาคม 2016
 พยายามเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า OGOP
2.2 คณะฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
กับกลุ่มอาสาสมัครชาวไทย 5 คน ตามโครงการ Thai Volunteers
2.3 ในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิ่ง
ทอ (Royal Textile Academy) ซึ่งเป็ น ศูน ย์รวมประวัติศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของราชอาณาจักรภูฏาน และได้ศึกษาข้อมูลและนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒ นาการสิ่งทอ
ของภูฏาน ความสาคัญของสิ่งทอในฐานะชุดประจาวันและชุดประจาชาติของภูฏาน รวมทั้งชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอของภูฏาน และการสาธิตการใส่ชุดประจาชาติภูฏานของชายและสตรี
2.4 ต่อจากนั้ น คณะฯ ได้เดิน ทางไปเยี่ ยมชมคุนเซลโพดรัง (Kuensel Phodrang - Buddha Point)
และนมัสการพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานที่สร้างอยู่บน
ยอดเขาเหนือกรุงทิมพู เป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ สูง 169 เมตร
และมีจุดชมวิวจากฐานพระพุทธรูปที่สามารถมองเห็นหุบเขา
ทิมพูอย่างงดงามตระการตา
2.5 สุดท้ายคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาณาเขต
ของป้ อ มปราการทิ ม พู ซอง (Thimpu Dzong) หรื อ ชื่ อ
ทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อม
ปราการขนาดใหญ่ ปัจจุบันแบ่งเป็นสถานที่สาคัญทางศาสนา
ราชวงศ์ และรัฐบาลหลายแห่ง อาทิ พระตาหนักฤดูร้อนใน
สมเด็จพระสังฆราชภูฏาน พระอารามหลวง สานักพระราชวัง
ทาเนียบรัฐบาล ห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นห้อง
ต่าง ๆ กว่า 100 ห้อง แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง
สวนรอบนอก และบริเวณภายในบางส่วนเท่านั้น
3. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
3.1 ในช่วงเช้าคณะได้เดินทางไปศูนย์ประชุม (Convention Center - Tashichhodzong) อีกครั้งเพื่อ
รับฟังการบรรยายสรุปโดย ฯพณฯ นาย Chencho Norbu เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภูฏาน
ในเรื่อง "How Bhutan tackles with climate change and environmental problems" สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
3.1.1 ภูมิหลัง
 ภู ฏ านมี พื้ น ที่ 38,394 ตารางกิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ป่ า ร้ อ ยละ 72.5 และพื้ น ที่
เกษตรแบบผสมร้อยละ 65 มีพื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครองร้อยละ 51.44 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งและ
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง พื้นที่สงวนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 1 แห่ง (restricted
nature reserve connected by biological corridor)
 ปั จ จุ บั น ภู ฏ านมี ป ริ ม าณการเก็ บ กั ก ก๊ าซเรื อ นกระจก 6.7
เมตริกตัน และมีป ริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจา 1.5 ล้ านเมตริกตันต่อปี โดย
ภูฏ านได้ ป ระกาศ carbon neutral commitment ในที่ ป ระชุม กรอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่าด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ Conference of Party
(COP) ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 21
3.1.2 ประเด็นปัญหา
 เดิมภูฏานมีพื้นที่ธารน้าแข็งครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบธารน้าแข็ง 2,674 แห่ง โดยชั้นของ
ธารน้ าแข็งลดลง 8-10 เมตรต่อปี ซึ่งส่ งผลกระทบต่อสภาพภูมิ อากาศท าให้ เกิด ความแห้ งแล้ งในฤดูร้อน ใน
ขณะเดียวกันเกิดน้าหลากในฤดูฝน ส่งผลให้เกิดน้าท่วมและดินถล่มทาให้เกิดการตกตะกอนสู่แม่น้า โดยเฉพาะปี
2547 ในภาคตะวันออก และ 2559 ในภาคใต้ของประเทศ
 การแพร่กระจายของโรคระบาดจากสัตว์
 ภัยจากพายุลูกเห็บ
 ปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้า
 ปัญหาการจัดเก็บขยะ
 มลพิษข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ
3.1.3 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
 การบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของรั ฐ บาลภู ฏ านสอดคล้ อ งกั บ
เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ในข้ อ 13 การด าเนิ น การอย่ างเร่งด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 รัฐบาลภูฏานให้ความสาคัญต่อการรักษาสภาพภูมิอากาศเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบนิเวศน์ของประเทศและสภาพความเป็นอยู่ โดยการกาหนดในรัฐธรรมนูญของภูฏานปี ค.ศ. 2008 มาตรา
5 ไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐจะมีหน้าที่ต้องรักษาป่าไว้ไม่ให้ ต่ากว่าร้อยละ60 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เพราะป่าไม้เป็ น
แหล่ งเก็บ กั กก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ที่ ดีที่ สุ ด กลไกหนึ่งภายใต้ UNFCCC คื อ CDM (Clean Development
Mechanism) ซึ่งเป็นการซื้อขายคาร์บอนโดยประเทศที่ปล่อยก๊าซมากจะมาตกลงกับประเทศกาลังพัฒนาในการ
ปลูกป่าเพื่อเอาคาร์บอนเดรดิตไปหักจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประเทศของตนมีข้อผูกพันต้องลดปริมาณ
ก๊าซ ดังนั้น รัฐธรรมนูญภูฏานจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่กาหนดหน้าที่ของรัฐในการรักษา carbon sink (ป่าไม้) เอาไว้ให้
ได้ม ากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั งได้กาหนดกลไกบังคับ ใช้ท างกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายว่าด้ว ยการประเมิ น
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2007 กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสีย ปี ค.ศ.
2009 กฎหมายว่าด้ ว ยน้ า ค.ศ. 2007 กฎหมายว่าด้ ว ยการคุ้ ม ครองด้ านอุ ต สาหกรรมและการท าเหมื อ งแร่
การกาหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอน กฎหมายว่าด้วยการปล่อยของเสีย
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3.2 หลั งจากนั้ น คณะฯ ได้ เข้ าเยี่ ย มคารวะ ฯพณฯ H.E. Lyonpo Damcho Dorji รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏาน และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง "The Relation between Bhutan and
Thailand" สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.2.1 นโยบายการต่างประเทศภูฏาน
 โดยปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู ฏ านที่ เ ป็ น ประเทศขนาดเล็ ก ไม่ มี ท างออกทะเล
(landlocked country) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอานาจขนาดใหญ่ คือ อินเดียและจีน ทาให้ ภูฏานต้องดาเนิน
นโยบายต่างประเทศที่สมเหตุผล (sound policy) โดยคานึงถึงผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศเป็นสาคัญ
ภูฏานให้การสนับสนุนหลักสันติภาพ และเป็นประเทศที่เคร่งครัดศาสนา รวมถึงมุ่งมั่นจะเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศต่างๆในภูมิภาคและทั่วโลก
 ภูฏ านได้ส ถาปนาระบอบการปกครองแบบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชย์โดยพระมหากษัตริ ย์
ภายใต้ราชวงศ์วังชุกเป็นประมุข โดยเริ่มรัชสมัยกษัตริย์แห่ง ภูฏานที่ 1 ในปี ค.ศ.1907 จากนั้น ภูฏานได้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย
ตลอดมา โดยเฉพาะในรัชกษัตริย์แห่งภูฏานที่ 3 ได้ทรง
เชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เช่น บัง
คลาเทศ เนปาล และอินเดีย จนกระทั่งในปี ค.ศ.1971
ภูฏานได้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ใน
รั ช ส มั ย ก ษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ภู ฏ า น ที่ 4 ได้ ท ร งข ย า ย
ความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี กั บ อี ก ประเทศต่ าง ๆ กว่ า 53
ประเทศและในกรอบพหุ ภาคี ภูฏ านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ มความร่วมมือสาคัญ ได้แก่ เช่น Non-Aligned
Movement (NAM) และ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) รวมทั้ งสหภาพ
ยุโรป
 ภูฏานได้เข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การสื่อสารมวลชน รวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศโดยสันติวิธี นอกจากนี้ มีนโยบายสนับสนุนการลดอาวุธ (disarmament) การต่อต้านการใช้อาวุธที่มีการ
ทาลายล้างสูงและนิวเคลียร์ รวมไปถึงมีจุดยืนในการต่อต้านก่อการร้ายเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาค
3.2.2 ความสัมพันธ์ทวิภาคีภูฏาน-ไทย
 ไทยและภู ฏ านมี ลั กษณะที่ ค ล้ ายคลึ งกั น คื อ เป็ น ประเทศที่ มี ส ถาบั น กษั ต ริ ย์ และเป็ น
ประเทศที่ป ระชากรส่ วนใหญ่ นั บ ถือศาสนาพุทธสาหรับทั้งไทยและภูฏ าน สถาบันกษัตริย์ถือเป็น symbol of
unity ของประเทศ และต่างมีบ ทบาทสาคัญ ต่อการส่ งเสริมการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ภายในประเทศรวมทั้งเป็น
ประเทศที่สามารถคงรักษาเอกราชไว้ได้ในช่วงยุคการล่าอาณานิคมของกลุ่มประเทศตะวันตก
 ไทยและภูฏ านสถาปนาความสั มพัน ธ์ทางการทู ตในปี 2532 ความสัมพั น ธ์ร ะหว่างสอง
ประเทศมีความใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
โดยมีค วามร่ว มมือกับ ไทยแบบรอบด้ าน (comprehensive cooperation) ความร่ว มมื อที่โดดเด่น คือ ความ
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ร่ว มมือ ด้านการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กับ กรมความร่ว มมื อระหว่างประเทศ หรือ TICA ซึ่งดาเนิ น มาตั้ งแต่
ทศวรรษ 1980 รวมถึงการจัดส่งอาสาสมัครจากประเทศไทยมาช่วยเหลืองานด้านวิชาการของภูฏาน
 ความร่วมมือด้านการศึกษา ภูฏานได้รับความร่วมมือภายใต้โครงการในพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อาทิ การทาเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดย
เน้นภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงการได้ ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาภู ฏ าน รวมทั้ ง ยั งมี ค วามร่ว มมื อ กั บ กรม
อาชีวศึกษาชองไทยเพื่อให้การอบรมด้านวิชาชีพแก่ครูของภูฏาน
 ความร่วมมือด้านการค้า การค้าขายกับไทยแม้จะมีปริมาณไม่มากเท่าประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น อินเดีย และทิเบต สินค้าที่นาเข้าจากไทย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ชิ้นส่วน
รถยนต์ อย่างไรก็ดี ภูฏานยังไม่สามารถส่งออกไปไทยได้มากเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูง
 ในอนาคต คาดหวังว่า การค้าระหว่างไทยกับ ภูฏานจะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว
 การสาธารณสุขและรักษาพยาบาล ชาวภูฏานนิยมไปรักษาพยาบาลที่ไทยและอินเดีย ซึ่ ง
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้แก่ชาวภูฏาน รวมถึงแหล่งชอปปิ้งที่สาคัญ โดยโรงพยาบาลไทยได้ให้การ
รักษาพยาบาลแก่พระภูฏานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 ความร่วมมือระดับองค์การระหว่างประเทศ ภูฏานให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเป็น
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ Asian-Pacific Postal Union รวมทั้งสนับสนุนไทยต่อการสมัครเป็น
สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และการเข้ารับตาแหน่งประธาน G77 ของ
ไทย เนื่องจากภูฏานมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยที่จะช่วยเป็นปากเสียงดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
เล็กๆ เช่น ภูฏาน
3.3 ต่อจากนั้นคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปโดย Gross National Happiness (GNH) Commission
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.3.1 ภูมิหลัง
 แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH) ริเริ่ม
ในปี ค.ศ. 1972 โดยกษัตริย์ Jigme Singye Wangchuck กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เนื่องจาก
ทรงมีความห่วงกังวลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยหลักการเริ่มแรกของ GNH มีจุดประสงค์เพื่อหา
คาตอบถึงความต้องการของประชาชน และรัฐบาลจะ
สามารถสร้างหรือดาเนินการให้ประชาชนได้อย่างไร ซึ่ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน ปี ค.ศ. 2008
บั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 9 ว่ า “The State shall strive to
promote those conditions that will enable the
pursuit of GNH” ส่งผลให้ GNH เป็นหลักปรัชญาของ
ภูฏ านในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาในด้านต่าง ๆ
ต่อมา
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3.3.2 กรอบแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH)
 ความสุขมวลรวมประชาชาติ คือ หลักแนวคิดการพัฒนาบนฐานของความสมดุลระหว่าง
ปัจจัยความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุกับปัจจัยความสุขทางสภาวะจิตใจของบุคคลและสังคม โดยกาหนดเสาหลักเพื่อการ
พัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้
(1) Sustainable and equitable socio-economic development โดยการลดปั ญ หา
ความยากจน และการจัดให้มีบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข
(2) Preservation and promotion of culture การอนุ รักษ์ และส่ งเสริมวัฒ นธรรมของ
ชาวภูฏาน โดยส่งเสริมความผูกพันระดับครอบครัวและการถ่ายทอดคุณค่าทางค่านิยม
และวัฒนธรรม
(3) Conservation of the environment การรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยการรักษา
พื้นที่ป่าให้คงอยู่ร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ และการลดก๊าซคาร์บอน
(4) Good Governance การส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมประชาธิปไตยและปรับปรุง
การทางานของภาครัฐ
 ปรั ช ญา GNH จึ ง ถื อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ มี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (people
centric) และการด าเนิ น การใด ๆ จะอยู่ บ นหลั ก ทางสายกลางตามปรั ช ญาของพุ ท ธศาสนา เปรี ย บเป็ น
fundamental human goal แต่ก็ไม่ได้ละเลยการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย
3.3.3 การจัดทาดัชนีค่าความสุขมวลรวมประชาชาติ
 ภายใต้เสาหลัก 4 ประการ มีก ารกาหนดดัชนีค่าความสุข (GNH index) เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ระดับการพัฒนาในประเทศครอบคลุมมิติต่าง ๆ 9 ด้าน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานความเป็นอยู่ (2) การศึกษา
(3) สุขภาพและสาธารณสุข (4) วัฒนธรรม (5) สังคมและครอบครัว (6) สิ่งแวดล้อมและการรักษาระบบนิเวศน์
(7) ระบบธรรมาภิ บ าล (8) ความเป็ น อยู่ แ ละสภาวะทางอารมณ์ และ (9) การจั ด สรรเวลาอย่ า งลงตั ว ใน
ชีวิตประจาวัน
 คณ ะกรรมาธิ ก าร GNH จั ด ระดั บ ค่ า ความสุ ข 4 ระดั บ คื อ (1) Deeply Happy
(2) Extensively Happy (3) Narrowly Happy และ (4) Unhappy โดยรัฐบาลภูฏานทาการสารวจความพอใจ
ของประชากรทุก ๆ 2 ปี และทามาแล้ว 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2008 และปี ค.ศ. 2010 โดยครั้งต่อไปเป็นการสารวจ
ในช่วงปี ค.ศ. 2014 - 2015 ซึ่งรัฐ บาลจะนาผลจากการสารวจนี้มาใช้ประกอบการกาหนดเป็น นโยบายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เพื่อ ให้นโยบายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องและไปในทิศทางที่ควรจะเป็น
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ GNH มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีเป็นรอง
ประธาน และประกอบด้วยรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ และจะกาหนดแผนงานระยะ 5 ปี
3.3.4 ข้อสังเกต
 กรอบแนวคิ ด GNH เป็ น กรอบแนวคิ ด ที่ มี ห ลั ก การและวิ ธี ก ารคล้ า ยกั บ หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงหลายประการ คือ (1) การริเริ่มนามาใช้โดยพระมหากษัตริย์ของทั้ง 2 ประเทศ (2) เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่ยึดหลักทางพุทธศาสนา เน้นการเดินทางสายกลาง โดยให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเพื่อให้มี
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ความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุกับการพัฒ นาเพื่อความสุขทางจิตใจ และ (3) เป็นแนวทางการพัฒ นาแบบยั่งยืน และ
สามารถตอบสนองต่อ Sustainable Development Goals ของ UN ได้
 ภูฏานไม่ได้เน้นให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอาจมีผลทาให้ระบบการทางานของ
ภูฏานมีลักษณะที่ไม่รวดเร็วมากนัก แต่ชาวภูฏานก็ยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความ
เป็นชาวภูฏานไว้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งแม้จะเกิ ดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันก็
ตาม แต่ทุกอาคารต้องมีการตกแต่งตัวอาคารที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภูฏานไว้
 แม้ว่าภูฏานจะไม่ได้จัดเป็นประเทศที่มีความร่ารวย มีระบบเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค
รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่มีความทันสมัย แต่จัดได้ว่าในแต่ละเมืองของภูฏานมีความเป็นระเบียบและความสะอาด
ไม่มีขอทานตามท้องถนน รวมถึงการใช้เส้นทางคมนาคมของชาวภูฏานจะเป็นไปด้วยความเอื้อเฟื้อให้ทางซึ่งกัน
และกัน ซึ่งแสดงถึงการนาแนวคิดของ GNH มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 เมื่อพิจารณาตามนัยข้ างต้น แล้ ว เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนอาจมาจากการที่คนชาติ ๆ นั้น ต้องมีความภาคภูมิใจและเห็ นความสาคัญของการรักษาเอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมของชาติตน เพื่อให้การพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม สามารถพัฒนาได้อย่างสมดุล
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาในภาพรวมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
3.4 ในช่วงบ่ ายคณะฯ ได้เดิน ทางไป Center for Bhutan Studies เพื่อเข้าพบ Dasho Karma Ura,
President of Center for Bhutan Studies และเยี่ยมชมศูนย์ภูฏานศึกษา (Center for Bhutan Studies) เพื่อ
รับฟังการบรรยายสรุปโดยนายเปมา ธินเลย์ ซึ่งได้บรรยายมโนทัศน์เรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ วิธีการวัด
และการนามโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักรภูฏาน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.4.1 มโนทัศน์เรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นความริเริ่มของราชาธิบดีที่ 4 ในช่วงคริสต์
ทศวรรษที่ 1970s เพื่อเสนอทางเลือกในการวัดการพั ฒนาที่ไม่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในภายหลังมี
การบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรภูฏาน รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรภูฏาน ปีค.ศ. 2008 มาตราที่ 9
กล่ าวไว้ว่า “รัฐ จะส่ งเสริ มเงื่อ นไขที่ ท าให้ เกิด ความสุ ขมวลรวมประชาชาติ (Constitution of Bhutan 2008
Article 9 “The state shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of
GNH.”)
 การเก็บข้อมูล และวัดดรรชนีความสุ ขมวลรวมประชาชาติ - การวัดดรรชนีความสุขมวล
ประชาชาติ ได้มีการนิ ยามและแบ่งเป้ าหมายความสุขเป็น 4 ด้าน คือ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม (Socio
economic development) วั ฒ นธรรม (Culture) สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) และ ธรรมาภิ บ าล (Good
governance) โดยเป้าหมายความสุขในแต่ละด้าน ยังแยกย่อยออกเป็นสาขาต่างๆ 9 สาขา ได้แก่
(1) Living standard
(2) Education
(3) Health
(4) Culture
(5) Ecology
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(6)
(7)
(8)
(9)

Good governance
Community vitality
Time use
Psychological well being
 ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 2006 ได้ มี ค วามพยายามในการวัด และส ารวจดรรชนี ค วามสุ ข มวลรวม
ประชาชาติ โดยจัดทามาแล้ว 3 ครั้งและอยู่ในระหว่างดาเนินการอีก 1 ครั้ง โดยสรุป การสารวจครอบคลุมพื้นที่
มากขึ้น ขยายผู้ตอบแบบสอบถามมากขึ้น โดยใช้คาถามน้อยลง รายละเอียดดังนี้
2006-7 Pilot GNH survey
- 350 respondents interviewed
- 9 Dzongkhags covered
- 474 questions
2007-8 First GNH survey
- 950 respondents interviewed
- 12 Dzongkhags covered
- 289 questions
2010 Second GNH survey
- 8,510 respondents sampled
- 20 Dzongkhags covered
- 249 questions
 ผลการส ารวจถูกนาเอาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒ นาประเทศ รวมถึงมโนทัศน์ เรื่อง
ความสุขมวลความสุขประชาชาติยังถูกนามาใช้ในกระบวนการบัญญัติกฎหมายด้วย
 ข้อจากัดของการวัดและเก็บข้อมูลดรรชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ
(1) กลุ่มคนที่เข้าร่วมในการสารวจยังค่อนข้างจากัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนด
นโยบายไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้
(2) การสารวจใช้เวลานาน ประมาณ 4 ชั่วโมง ต่อคน
3.5 ต่อมาในบ่ ายวัน เดีย วกัน คณะฯ ได้ เดิน ทางไปป้อมปราการซิมโตกา (Simtokha Dzong) ป้ อม
ประการที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏ าน เพื่อร่วมพิธีจุดตะเกียงเนย 1,000 ดวง ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเจ้าหญิงชิมิ ยังซม วังชุก ( Ashi
Chimi Yangzom Wangchuck) พระเชษฐภคินี ทรงเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่ งราชอาณาจักรภูฏาน และมีนายดัมโช ดอจี (Damcho Dorji) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศภูฏาน นางสาวพรรณพิมล สุ วรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาราชอาณาจักรภูฏาน
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(ถิ่ น พ านั ก กรุ ง ธากา บั ง กลาเทศ) นายสมศั ก ดิ์
จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอู
เก็ น เชชั บ ดอจี (Dasho Ugen Tsechup Dorji)
กงสุ ล ใหญ่ กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ณ กรุ ง ทิ ม พู ข้ า ราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เจ้าหน้าที่สถาน
กงสุ ล ใหญ่ กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ไ ทย ณ กรุ ง ทิ ม พู และ
อาสาสมัครชาวไทยในภูฏาน พร้อมด้วยข้าราชการ
ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศภู ฏาน อาทิ
ว่ า ที่ เอกอั ค รราชทู ต ภู ฏ านประจ าประเทศไทย
อธิ บ ดี ก รมพิ ธี ก ารทู ต ฯลฯ ร่ ว มในพระราชพิ ธี
ดังกล่าว รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน
3.6 ตอนค่าคณะฯ ได้ เดินทางไปร่วมงาน
เลี้ยงรับรองที่โรงแรม Le Meridien Thimphu ซึ่ง
Amb. Dasho Tshering Dorji ป ลั ด ก ร ะ ท รว ง
ต่างประเทศภูฏานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง และมี
ผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลภูฏานเข้าร่วม
4. วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
4.1 ในช่ วงเช้า คณะฯ ได้ เดิน ทางไปเยี่ยมชม Motithang Takin Preserve ซึ่งเป็ น ศูนย์ อนุรักษ์ สั ต ว์
ทาคิน (Takin) ซึ่งเป็นสัตว์ประจาชาติของภูฏาน ที่มีรูปร่างลักษณะพิ เศษ
ผสมระหว่างแพะกับวัว และเป็นสั ตว์ห ายากที่พ บในป่ าทึบตามเทือกเขา
หิ ม าลั ย ฝั่ งตะวั น ออก มี แ ต่ ในราชอาณาจั ก รภู ฏ านเท่ า นั้ น หลั งจากนั้ น
คณะฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ ไปทัศนศึกษาโดชูล าพาส (Dochula Pass)
หรือช่องเขาศิลา ที่มีความสูง 3,150 เมตรเหนือระดับน้าทะเล เป็นจุดสูงสุด
ในเส้นทางระหว่างกรุงทิมพูและเมืองพูนาคา เป็นที่ตั้งของ Druk Wangyel
Chorten หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของ
พระราชมารดาองค์ปัจจุบันของภูฏาน สมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม วังชุก ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังเมือง
พาโร
4.2 ในช่วงเย็น คณะฯ ได้เดินทางไป Haven Resort Paro ซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในภูฏานที่ลงทุนและ
บริ ห ารโดยคนไทย เพื่ อ เข้ า เยี่ ย มคารวะ ฯพณฯ
Thirzin (Dr.) Sonam Kinga ป ร ะ ธ า น ส ภ า
แห่งชาติภูฏาน และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “The
Monarchy and Development in Bhutan”
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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4.2.1 ภูมิหลัง
 ราชอาณาจักรภูฏานก่อตั้งเป็นประเทศในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 โดยลามะจากทิเบต ชื่อ
Ngawang Namgyal หรือต่อมารู้จักกันในนาม Zhabdrung Rinpoche โดย Zhabdrung Rinpoche เป็นผู้รวม
ชาติภูฏาน และกาหนดให้ ภูฏาน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ผู้นาฝ่ายอาณาจักร เรียกว่า Druk Desi
เป็นผู้ปกครองร่วมกับบรรดาเจ้าเมืองต่างๆ (รู้จักกันในนาม penlop) และผู้นาฝ่ายศาสนา เรียกว่า Je Khenpo
หลั งจาก Zhabdrung Rinpoche เสี ย ชีวิต ในปี ค.ศ. 1651 อานาจปกครองตกอยู่ในมือเจ้าเมืองต่างๆ แทน
ทายาทของ Zhabdrung Rinpoche โดยบรรดาเจ้าเมืองปกปิดการเสียชีวิตของ Zhabdrung Rinpoche ไว้เป็น
เวลาถึง 54 ปี
 เมื่อการเสี ยชีวิตของ Zhabdrung Rinpoche ถูกเปิดเผย การเสาะหาทายาทจึ งเกิดขึ้น
โดยภูฏานมีความเชื่อเรื่อง “การกลับชาติมาเกิดของ Zhabdrung Rinpoche” จึงมีพิธีเสาะหาทายาท หรือ เด็กที่
เป็ น Zhabdrung Rinpoche กลั บ ชาติ ม าเกิ ด นั่ น เอง เด็ ก ที่ ผ่ า นการทดสอบว่ า เป็ น ผู้ ก ลั บ ชาติ ม าเกิ ด ของ
Zhabdrung Rinpoche จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นาทั้งสองฝ่ายต่อไป
 การสื บ ทอดอ านาจในราชอาณาจั ก รภู ฏ านภายหลั ง การเสี ย ชี วิ ต ของ Zhabdrung
Rinpoche เกิดปัญหาอย่างมาก เพราะผู้นาทั้ง 2 ฝ่าย คือ Druk Desi และ Je Khenpo สมคบกันวางแผนรับรอง
ทายาท Zhabdrung Rinpoche ไม่เฉพาะแค่สายเดียว แต่แบ่งเป็น 3 สาย คือ (1) สายที่สืบทอดมาจากทายาทที่
เป็นบุคคล (2) สายที่สืบทอดมาจากจิตวิญญาณ (3) สายที่สืบทอดจากคาสอนของ Zhabdrung Rinpoche ผล
ของการดาเนินการดังกล่าว ทาให้ในช่วง 200 กว่าปี (ค.ศ. 1960-1905) กระบวนการสืบทอดอานาจ ก่อให้เกิด
สงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงการเป็นทายาท ทายาทสายบุคคลเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 แต่
ทายาทสายจิตวิญญาณและคาสอนยังคงสืบทอดมาถึงศตวรรษที่ 20 วิธีการสืบทอดอานาจดังกล่าว ทาให้ระบบ
การเมืองของภูฏานเกิดความอ่อนแออย่างมาก
 เพื่อยุติปัญหาการแย่งชิงอานาจในฐานะทายาท บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ จึงตกลงรวมตัวกัน
คัดเลือกทายาทและสถาปนาระบอบกษัตริย์ขึ้น โดยระบบกษัตริย์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ระบบเทวราชา แต่จะเป็นการ
ลงนามสัญญาประชาคมร่วมกันของบรรดาเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้นากลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ในการรับรองทายาทของผู้
ได้รับการสถาปนา และผู้ได้รับการสถาปนาสัญญาว่าจะต้องปกครองและนาพาดินแดนภูฏานไปสู่ความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงและมีเอกราชอธิปไตย รวมทั้งมีการระบุเกี่ยวกับการสืบทอดบัลลัง ก์หรือการสืบสันตติวงศ์จากพ่อสู่ลูกไว้ใน
สัญญาดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นรากฐานแนวคิดการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์สมัยใหม่ที่มิได้ใช้อานาจเด็ดขาดด้วย
พระองค์เองแต่เป็ นระบบกษัตริย์ภ ายใต้รัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา ซึ่ง Ugyen Wangchuck เจ้าเมือง Trongsa
ได้รับการเลือกเป็นกษัตริย์องค์แรกของภูฏาน ในปี ค.ศ. 1907
4.2.2 ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองของราชอาณาจักรภูฏาน
 ราชอาณาจักรภูฏานเป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกทะล ถูกขนาบด้วยมหาอานาจใหญ่
2 ประเทศ คือ จีนและอินเดีย ในอดี ตภูฏานมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นระบอบกษัตริย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าเกิดการแย่งชิงอานาจกัน ภูฏานจึงเลือกที่จะกลับมาใช้ระบอบ
กษัตริย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและนาพาประเทศให้มีความก้าวหน้าและเป็นปึกแผ่น ในขณะที่ประเทศรอบข้างได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งการเลือกระบอบกษัตริย์ดูจะ
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เป็นทางเลือกที่ถูกต้องสาหรับภูฏานเพราะทาให้ภูฏานมีลักษณะโดดเด่น และมีศูนย์รวมจิตใจ แม้เป็นประเทศเล็ก ๆ
แต่มีลักษณะเฉพาะ และสามารถรอดพ้นจากการยึดครองและไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด ดังนั้น การ
เลือกระบอบการปกครองตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่ได้มีสูตรสาเร็จ ประเทศที่เคยใช้ระบบกษัตริย์
อาจเปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐในอนาคต โดยหลายประเทศในยุโรปซึ่งเคยเป็นระบอบสาธารณรัฐมาก่อน ได้
กลับมาใช้ระบอบกษัตริย์ เช่น เนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ภูฏาน ซึ่งเคยเป็นระบอบสาธารณรัฐ กลับเปลี่ยนมาเป็น
ระบอบกษัตริย์เช่นกัน
4.2.3 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
 พระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรภูฏานเป็นสัญลักษณ์ของการ
สร้างประเทศ กษัตริย์ภูฏานทุกพระองค์ล้วนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น ระบอบกษัตริย์ของภูฏานไม่ใช่
ระบบเทวราชา แต่เป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้สัญญาประชาคมที่พระมหากษัตริย์ทรงสัญญาว่า จะนาพาความเจริญ
มาสู่ ป ระเทศ โดยกษั ต ริ ย์ อ งค์ แ รกของภู ฏ าน Ugyen ทรงเลื อ กที่ จ ะร่ว มมื อ กั บ สหราชอาณาจั ก ร เพื่ อ สร้า ง
ความชอบธรรมในการรับตาแหน่งกษัตริย์ และเพื่อป้องกันการขยายอานาจของจีน ซึ่งในขณะนั้น จีนเริ่มขยาย
อานาจและต้องการรวมภูฏานไว้ ช่วงสมัยของกษัตริย์ Ugyen จึงเป็นช่วงที่ภูฏานป้องกันการยึดครองของจีน ซึ่ง
สหราชอาณาจักรได้มีส่วนในการช่วยคานอานาจกับจีนอย่างมาก
 ในช่วงการปกครองภายใต้พระมหากษัตริย์องค์ที่ 1 และ 2 ของภูฏาน คือ กษัตริย์ Ugyen
และ Jigme จึ งทรงเน้ น การรวมชาติ การสร้างระบบโครงสร้างพื้ น ฐานภายในประเทศ การเจรจาต่อ รองกั บ
ประเทศมหาอานาจเพื่อสร้างพันธมิตรและนามาสู่ค วามมั่นคงปลอดภัยของชาติ รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา
ประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การปรับ โครงสร้างภาษี เพราะในอดีตประชาชนภูฏ านต้องเสี ยภาษีให้ กับศาสนจักร
(Monastery) มาก นโยบายการลดภาษีของกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศในเวลา
ต่อมา
 ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1950 อินเดียเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร กษัตริย์องค์ที่ 3 ของ
ราชอาณาจักรภูฏาน คือ Jigme Dorji ในขณะนั้น ทรงเน้นการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย (modernization) แต่
มิได้เปลี่ยนระบบสังคมเศรษฐกิจการเกษตรแบบดังเดิมของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม มีการสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และเรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ถนน บ้านพักอาศัย ระบบการสื่อสาร
โรงเรียน ระบบการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งทรงปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย ได้จัดตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Tshogdu) และสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์และคณะรัฐมนตรี (Royal Lodroe
Tshogdu) และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย
 ต่อมา ในปี ค.ศ. 1972 กษัตริย์องค์ที่ 4 คือ Jigme Singye ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงมุ่งเน้น
การปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อให้ราชอาณาจักรภูฏานสามารถคงยืนอยู่และคงอยู่ได้ (we are where we are)
และเกิดความสงบสุขภายในประเทศ โดยไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันกับผู้ใด เน้นการสร้างเอกลักษณ์ของประเทศ
รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มของชาติ และมี แ นวพระราชด าริ เ กี่ ย วกั บ “ความสุ ข มวลรวม” (Gross National
Happiness-GNH) ของประเทศ มากกว่า “ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ” (GDP) ทรงเห็นว่า เอกลักษณ์และ
ความเป็ น ตั ว ตนที่ โดดเด่ น ของภู ฏ านจะเป็ น อาวุธ ส าคัญ ในการป้ องกัน ภู ฏ านจากภั ย คุก คามจากมหาอ านาจ
ภายนอก นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และ global aspects
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กษัตริย์ Jigme Singye ทรงเป็นผู้พระราชทานประชาธิปไตยให้กับคนภูฏานโดยทรงกล่าว
กับประชาชนภูฏานว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ในวันหนึ่งข้างหน้าที่อาจมีผู้ปกครองที่ไม่ยึดมั่นในธรรม ภูฏานควรมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งรัฐธรรมนูญกาหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลการบริหารราชการแผ่นดินช่วยภารกิจพระมหากษัตริย์ และ
พระมหากษัตริย์จะทรงครองราชย์ได้ถึงพระชนมายุ 65 พรรษา ทรงเผยแพร่ให้ GNH ได้รับการยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ และมีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน ราชอาณาจักรภูฏานมีสถาน
เอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ และสถานกงสุลใหญ่ รวม 7 แห่ง รายได้และงบประมาณในการบริหารประเทศมา
จากความช่วยเหลือจากอินเดีย ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างชาติ (Official Development Assistance ODA) ความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ และการเก็บภาษีจากประชาชนภายในประเทศ
4.2.4 ประเด็นคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับราชอาณาจักรภูฏาน
 ปัญหาเร่งด่วนในการแก้ไขของราชอาณาจักรภูฏาน 1) ปัญหาความยากจน ประชากรชาว
ภูฏานประมาณร้อยละ 60 ยังคงยากจนอยู่ โดยกว่าร้อยละ 20 ยังมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน รัฐบาลจึงควร
เน้นการให้ความสาคัญกับการพัฒ นาภาคการเกษตร 2) ปัญหาการว่างงานของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
(youth unemployment) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูง 3) การพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (quality of education) รวมทั้ง
4) การด าเนิ น การใน การลดความเห ลื่ อ มล้ า/แตกต่ า งของรายได้ (reduce income gap/disparity)
ภายในประเทศด้วย ในส่วนของเงินงบประมาณในการบริหารประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
นอกจากนี้ จะมาจากการได้รับ เงิน ช่วยเหลือจากภายนอก (grant donate assistance) และมีการสร้างความ
หลากหลายให้กับแหล่งรายได้ในการบริหารประเทศ (diversify of financial resources) ไม่ว่าจะเป็นรายได้จาก
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลั ง น้ าจ าหน่ า ยให้ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ า มายั ง
ราชอาณาจักรภูฏาน
 ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทย อาจมิได้เกิดขึ้นเพราะ
ความเชื่อมโยงทางด้านภูมิศาสตร์ แต่ปัจจัยที่น่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพั นธไมตรีระหว่างประเทศน่าจะ
มีพื้นฐานการมีระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ที่เหมือนกัน ความคล้ ายคลึงกันทางด้านการนับถือศาสนาคือ
ศาสนาพุทธ และการที่ราชอาณาจักรทั้งสองไม่เคยตกเป็นประเทศราชของชาติใด
 วัตถุประสงค์/ความหมายของการแบ่งสี ของผ้ าพาดไหล่ ที่เรียกว่า kabney ที่แบ่งเป็น สี
ต่าง ๆ เช่น สีเหลือง (Saffron) เป็นสีที่ใช้สาหรับพระมหากษัตริย์กับสมาชิกในพระราชวงศ์และพระสังฆราช สีแดง
สาหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ที่พระราชาธิบดีทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สีส้มสาหรับรัฐมนตรี สีน้าเงินสาหรับสมาชิกรัฐสภา
สีเขียวสาหรับผู้พิพากษา และสีขาวสาหรับประชาชนธรรมดา ในความเป็นจริงแล้วมิได้มีเพื่อการแบ่งแยกทาง
สังคมหรือฐานันดรศักดิ์/วรรณะในสังคม หรือการแสดงซึ่งอานาจที่มากกว่าใคร แต่ละสีของผ้าที่พาดเป็นไปในเชิง
สัญญลักษณ์บ่งชี้/ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความประพฤติที่เหมาะและสอดคล้องกับตาแหน่งหน้าที่ ของ
บุคคลแต่ละคนที่ดารงอยู่
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5. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
5.1 คณะฯ ได้แบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกเดินทางไป Takshang Base และขึ้นเขาไปเยี่ยมชมวัดทัก
ซัง Takshang Monastery หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าวัดถ้าเสือ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร และเป็นสถานที่
แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน

5.2 คณะฯ กลุ่มที่สองไปทัศนศึกษาวัดคิชู (Kichu
Lhakhang) และป้ อมป ราการพ าโรริ น ปุ ง (Rinpung
Dzong) และศึกษาวิถีชีวิตและสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของภูฏาน โดยวัดคิชูเป็นหนึ่งในสองวัดที่เก่าแก่
ที่สุดของประเทศภูฏาน เล่าลือว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ทิเบต
องค์หนึ่งในอดีตเพื่อตรึงเท้าซ้ายนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ เพราะ
ต้องการขัดขวางมิให้พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ ภูฏาน กษัตริย์ดังกล่าวจึงได้สร้างวัดต่าง ๆ เพื่อตรึงร่างนางยักษ์ให้
หมดฤทธิ์ ในขณะที่พาโรรินปุงซองเป็นป้อมปราการเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 218 อยู่บนเนินเขาในจุด
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมลาน้าพาโร เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองพาโร
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6. วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
คณะฯ ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโร โดยสายการบิน Royal Bhutan Airline
กลั บ ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยสวัส ดิ ภ าพ เป็ น การสิ้ น สุ ด การทั ศนศึ ก ษาราชอาณาจัก รภู ฏ าน ซึ่ งถือ เป็ น
ประสบการณ์ ที่ เปิ ดโลกและวิสั ย ทั ศน์ ให้ แก่ คณะฯ ได้ เรียนรู้เกี่ย วกั บประวัติ ศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒ นธร รม และ
หลักการในการบริหารประเทศอย่างยั่งยืนของราชอาณาจักรภูฏ าน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารประเทศ
และอนุรักษ์บารุงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัต น์ที่ย่อมนาความเปลี่ยนแปลงต่า ง ๆ มาสู่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีด ารงชี วิต ดั้งเดิม ของชาวภู ฏ านก็ต าม แต่รัฐ บาลภู ฏ านก็ ตระหนั กถึงความท้ าทายดั งกล่ าว และ ก าลั ง
พยายามกาหนดทิศทางการบริหารประเทศเพื่อหาความสมดุลระหว่างการพัฒนา และการอนุรักษ์เอกลักษณ์และ
ทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

*********************

ภาคผนวก
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ประวัติวิทยากร

H.E. Lyonpo Damcho Dorji
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศภูฏาน
H.E. Lyonpo Damcho Dorji เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2508
H.E. Lyonpo Damcho Dorji ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่
Punakha และมาเข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ วิ ท ยาลั ย
Sherubtse ใน Trashigang และศึกษาต่อที่วิทยาลัยกฎหมายของรัฐ
ในมุมไบ และ Georgetown University ในกรุงวอชิงตันดีซี
H.E. Lyonpo Damcho Dorji ปี 2006 และ 2007 ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด
H.E. Lyonpo Damcho Dorji เป็ น สมาชิ ก พรรค People’s Democratic Party และเป็ น ครั้ ง แรกที่
ได้รับเลือกให้เป็นสมัชชาแห่งชาติของภูฏานในการเลือกตั้งปี 2008 หลังจากการเลือกตั้งในปี 2013 H.E. Lyonpo
Damcho Dorji ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบ้านและวัฒ นธรรม (Ministry of Home and
cultural Affairs) สมั ย ฯพณฯ นายก H.E. Lyonchhen Tshering Tobgay จากนั้ น ในเดื อ นสิ งหาคม 2015
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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Dasho Karma Ura,
President of Center for Bhutan Studies
Dasho Karma Ura earned his undergraduate degree
at Oxford University and his Masters in Philosophy of
Economics from the University of Edinburgh. He worked for
the Ministry of Planning for 12 years before becoming the
Director of the Centre for Bhutan Studies (CBS) from its
founding in 1999 until 2008 when he became its President.
Under Dasho Karma Ura, the CBS has been at the forefront
in promoting and deepening national and global understanding
of Bhutan's home-grown development philosophy of Gross National Happiness. He was a
member of the Drafting Committee of Bhutan's first Constitution, enacted in July 2008. He was
awarded the Red Scarf and the ancient title of Dasho (knighthood) by His Majesty the Fourth
King in December 2006, and in 2010, he was bestowed the honour of Druk Khorlo (Wheel of
Dragon Kingdom) by His Majesty the King for his contributions to literature and fine arts. He is
also a painter. His paintings can be seen in the renowned iconic Dochula Temple near Thimphu
built under the generous patronage of HM the Queen Mother Ashi Dorji Wangmo Wangchuck.
Further, he has written several books, including a novel, The Hero with a Thousand Eyes. He
holds numerous international positions, including; 2010~ Executive Committee Member of the
School of Well-being, Chulalongkorn University, and San Nagarprada Foundation, Thailand;
2010~ Member of the Reflection Group on Global Development Perspectives, Global Policy
Forum, Europe, Bonn; and Member of the Chief Economist’s Advisory Panel, South Asia Region,
World Bank. In Bhutan, he is a member of several bodies, such as the Board of the Royal
Monetary Authority (Central Bank) of Bhutan.

20
ดาโช อูเกน เชชัป ดอร์จี (Dasho Ugen Tshechup Dorji)
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจากรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
(Honorary Consul of Thailand in Thimphu, Kingdom of Bhutan)
เกิด
สถานภาพ
การศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
สมรสแล้วมีบุตร 3 คน
ปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ จาก St. Stephens College
กรุงนิวเดลี
ประวัติการทางาน
รองประธานบริษัท Singye Group of Companies
รองประธานอาวุโส สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม SAARC
2546 – ปัจจุบัน กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจากรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
ข้อมูลสาคัญ
บริษัท Singye Group of Companies เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในภูฏาน ดาเนินธุรกิจหลายด้าน เช่น
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว โรงแรม และโลจิสติกส์สาหรับการก่อสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งสาคัญในภู ฏานหลายตาแหน่ง อาทิ ประธานสมาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูฏาน
ประธานสภาเพาะกายและยกน้าหนักภูฏาน ประธานสมาคมภาพยนตร์ภูฏาน รองประธานสมาคมคริกเก็ตภูฏาน
รองประธานสภาฟุตบอลภูฏาน รองประธานสภากอล์ฟภูฏาน ประธานกองทุนพัฒ นาเยาวชน ประธาน Bhutan
Telecom Ltd. ประธาน Bhutan Tourism Corporation Ltd. ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาการก่ อ สร้ า ง
สมาชิกถาวร National Arbitration Committee สมาชิกสมาคมมิตรภาพภูฏาน-อินเดีย และสมาชิก Thimphu
City Corporation Committee
เป็นพระอนุชาของพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4 แห่งภูฏาน และได้รับการเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิโ์ ดยรัฐบาลภูฏาน โดยมีนาง Dechen Jamyang ภริยาดารงตาแหน่งรองกงสุลกิตติมศักดิ์
เป็นผู้คุ้นเคยกับประเทศไทย เนื่ องจากเคยเดินทางมาติดต่อกับภาคเอกชนไทยหลายแห่ ง อาทิ บริษัท
อิตาเลียนไทย และบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
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Amb. Dasho Tshering Dorji, Foreign Secretary of Bhutan
Dasho Tshering Dorji started as a Trainee Officer under
Ministry of Trade in Industry in 1984. After serving the ministry for
five years, he joined the Agro-Industry Development Project as a
General Manager. In December 1988, he became the General
Manager of Bhutan Polythene Company and was promoted to
Managing Director in 1990. After serving the office for 9 years, he
was appointed as Dzongda of Pemagatshel Dzongkhag in 1997 and
Samtse in 2002. In 2003, he became the Managing Director of
NHDC and later served as the Chief of Protocol under Ministry of
Foreign Affairs. In 2007, he was appointed as the Ambassador to
Bangladesh with concurrent accreditation to Sri Lanka, Pakistan,
Maldives & Republic of Korea and Ambassador to Thailand with concurrent accreditation to
Australia and Singapore in 2009 before becoming the Secretary of Ministry of Home and Culture
Affairs in 2012. He graduated from Arthur D. Little School of Management, Massachusetts, USA
with Master of Science in Management and holds Bachelor Degree in B.A (Eng. Hons) from Kirori
Mal College, University of Delhi.
Mr. Chencho Norbu
Secretary for National Environment Commission
Mr. Chencho Norbu joined the National Environment
Commission Secretariat of Bhutan as the new Secretary
on 18 April 2016. Prior to his appointment, he served as
the Director General of the Department of Forests and
Park Services and Director for the Department of
Agriculture under the Ministry of Agriculture and Forests. He represented Bhutan as a member
of High Level Delegation to COP 18 of UNFCCC in Durban, 2011 and COP 15 in Copenhagen,
2009. He was the Chair of Bhutan Water Partnership from 2007 – 2010. He also served as the
Focal Person of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and chaired
meetings of subsidiary bodies. He has Masters in Soil Science from Cornell University, USA.
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H.E Hon'ble Thirzin (Dr.) Sonam Kinga, Chairperson of National Council
Thrizin Dr. Dasho Sonam Kinga is the Chairperson of National
Council. He was elected to this position on 10 May 2013 after winning his
second term to represent the largest district of Tashigang in March 2013.
He obtained his Ph.D in Area Studies from Kyoto University, Japan,
BA in English Honours from Sherubtse College, Bhutan and I.B (Diploma)
from Lester B. Pearson College, Canada. He started his career as a Publication
Officer at the Curriculum Division of Ministry of Education in 1998. Later, he worked as Research
Officer with the Centre for Bhutan Studies, Senior Program Officer with Save the Children US,
Thimphu and Executive Editor for Bhutan Observer (private newspaper). After his election to the
National Council during the historic parliamentary elections of 2008, he served as the Deputy
Chairperson between 2008-2013. He also served as Chairperson of the Good Governance
Committee and House Committee.
He is an academic. His research and publications have focused on Bhutanese history,
society, politics and culture. He is primarily interested in state-society relations in Bhutan, state
rituals and oral literature. He is a Faculty Member at the Royal Institute of Governance and
Strategic Studies.
He has been conferred the distinguished honour and award of Red Scarf in 2012 and
National Order of Merit (Gold) in 2014 by His Majesty the King.

