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คํานํา 

ประเทศภูฏานเปนประเทศเล็กๆ ซึ่งเน้ือที่สวนใหญเปนภูเขา ไมมีทางออกทะเลและมีพรหมแดนติดกับประเทศ

อินเดียและจีน  ประเทศภูฏานเปนประเทศชาวไทยใหความสนใจและอยากมาทองเที่ยวมากที่สุดประเทศหน่ึง แต

ดวยนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลภูฏานที่วาไววา High value, low impact/volume tourism จึงทําให

คาใชจายในการทองเที่ยวสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศรอบขาง 

การไดมาทํางานที่ประเทศน้ีจงึถือเปนโอกาสที่ดีที่จะไดเย่ียมชม เรียนรู สมัผัสประสบการณและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมที่แปลกใหมซึ่งยากที่จะเขาถึง รวมทั้งยังถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดเผยแพรช่ือเสียง ความสามารถของคน

ไทยและกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศที่เปนมิตรที่ดีมาโดยตลอดใหมากย่ิงขึ้น 

อน่ึง ประเทศภูฏานน้ันมีความแตกตางทั้งดานภูมิประเทศ วัฒนธรรมและการใชชีวิตกับประเทศไทยเปนอยางมาก 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการมาปฏิบัติงาน ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลและประสบการณในดานตางๆ 

เชน ความรูทั่วไป ขอแนะนํา ขอควรปฏิบัติและขอควรระวัง ไวในหนังสือเลมน้ีเพ่ือเปนประโยชนสําหรับ

อาสาสมัครรุนถัดไป  

ผูเขียนไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือเลมน้ี ถาหากพบ

ขอผิดพลาดผูเขียนขอรับผิดไวแตเพียงผูเดียวและโปรดแจงผูเขียนเพ่ือทําการปรับปรุงและแกไขจุดที่บกพรองตอไป 

  

 ชาติชาย เทียมสนิท 

 Rangjung, Trashigang 

 

หมายเหตุ หนังสือเลมน้ีมิใชคูมือสําหรับอาสาสมัครเพ่ือนไทยอยางเปนทางการ 
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เรื่องนารูกอนมา 

เก่ียวกับประเทศภูฏาน 

ชื่อประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) 

เมืองหลวง ทิมพู (Thimphu) 

เนื้อที ่ ๓๘,๓๙๔ ตารางกิโลเมตร 

ภาษาราชการ ภาษาซองคา (Dzongkha), ภาษาอังกฤษ 

พระมหากษัตริย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก 

ศาสนา พุทธทิเบต ฮินดู 

สกุลเงิน งุลตรัม (Ngultrum) BTN, Nu. 

เวลา GMT+6 ชากวาประเทศไทย ๑ ช่ัวโมง 

รหัสประเทศ ๙๗๕ 

ระบบไฟฟา ๒๓๐ โวลต ๕๐ เฮิรตซ   

ระบบเครือขายโทรศัพท GSM 

ระบบโทรทัศน PAL 

 

ภาพที่ ๑ ธงชาติประเทศภูฏาน 

การเดินทางมายังประเทศภูฏาน 

ปจจุบันมีสายการบินแหงชาติดรุกแอร (Druk Air, KB) และสายการบินเอกชนคือ Tashi Air (Bhutan Airline, 

B3) ใหบริการในเสนทางระหวางประเทศ (เสนทางในประเทศมีดรุกแอรเทาน้ัน) สายการบินดรุกแอรใหบริการ



 
๕ 

 

เที่ยวบินไปยังประเทศไทย, สิงคโปร, อินเดีย, เนปาลและบังคลาเทศ โดยมีเที่ยวบินไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทุกวันขั้นตํ่าวันละ ๑ เที่ยว ในบางวันจะเปนเที่ยวบินตรงมายังสนามบินพาโร (PBH) แตบางครั้งก็ตองแวะรับ-สง

ผูโดยสารที่อินเดียหรือบังคลาเทศดวย 

เครื่องบินที่ใหบริการอยูน้ันปจจุบันมีอยู ๔ ลํา โดย ๓ ลําเปนเครื่องบินเจ็ท Airbus A319 และอีก ๑ ลําเปน

เครื่องบินใบพัด ATR-42 ซึ่งไวใชบินระยะสั้นและภายในประเทศ 

 

ภาพที่ ๒ เครื่องบินของดรุกแอรจอดที่สนามบินพาโร 

การเดินทางใชเวลาประมาณ ๓ ช่ัวโมงจากประเทศไทยถาหากบินตรง เที่ยวบินโดยสวนมากจะออกจากทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิในเวลาเชาตรู ถาหากเปนไปไดขณะทําการเช็คอินใหขอที่น่ังฝงขวามือ ในวันที่อากาศดีขณะกอน

รอนลงจอดจะมองเห็นทิวเขาหิมาลัย 

ทาอากาศยานพาโรเปนทาอากาศยานนานาชาติแหงเดียวของภูฏานต้ังอยูในหุบเขาพาโร สนามบินแหงน้ีขึ้นช่ือวา

เปนสนามบินที่รอนลงจอดยากที่สุดแหงหน่ึงในโลกเน่ืองจากต้ังอยูในหุบเขาที่ซับซอนและไมสามารถใชระบบ

ชวยเหลือในการรอนลงจอดได (ILS) ตองใชสายตาของกัปตันเทาน้ัน (VFR) นักบินจึงตองมีความชํานาญลักษณะ

ภูมิประเทศเปนอยางมากและมีเพียงไมกี่ ๑๐ คนเทาน้ันทีจ่ะสามารถนําเครื่องลงจอดที่น่ีได ชวงเวลานําเครื่องลง

จอดเปนชวงเวลาที่ลุนระทึกและต่ืนเตนมากที่สุดจึงไมควรหลับในชวงน้ี 
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สภาพอากาศ 

ประเทศภูฏานมีความแตกตางทางภูมิประเทศเปนอยางมากในแตละเมอืง โดยสภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนตาม

ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ในเขตที่ราบทางตอนใตและพ้ืนที่สูงไมเกิน ๑,๐๐๐ เมตรจะมีอากาศรอนอบอาวในฤดู

รอนและอากาศเย็นในชวงฤดูหนาว ในเขตพ้ืนที่สูงไมเกิน ๒,๐๐๐ เมตร จะมีอากาศเย็นในฤดูรอนและอากาศ

หนาวในฤดูหนาว สวนพ้ืนที่สูงเกินกวาน้ีมันจะหนาวเย็นตลอดทั้งปแมในฤดูรอนก็ยังตองใชเสื้อกันหนาว แมวาฤดู

หนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากแตก็มีหิมะตกไมมาก โดยเฉลี่ยปหน่ึงจะตกประมาณ ๒-๓ ครั้ง 

 

ภาพที่ ๓ หิมะตกหนักที่บุมทงั 

ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมจะเริม่ชวงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม จะเปนชวงที่ฝนตกชุกมากที่สุดและทํา

ใหเกิดดินถลม นํ้าปาไหลหลาก เสนทางขาดและไฟดับ ชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธจะ

เปนชวงฤดูหนาวและฤดูรอนจะเริ่มประมาณเดือนเมษายน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแตละพ้ืนทีแ่ละความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล) 

ภูมิภาค 

ภูมิภาคในประเทศภูฏานแบงออกเปน ๕ ภาคใหญๆ  คือ ตะวันตก กลาง ตะวันออก เหนือและใต โดยแบงสวน

บริหารออกเปน ๒๐ ซองคาก (Dzongkhag) หรือจังหวัด เน่ืองจากความหลากหลายทางเช้ือชาติและชนเผาทําให

แตละภูมิภาคจะมีภาษาและเอกลักษณเปนของตนเองและแตกตางกันมากพอสมควร 
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• ภาคตะวันตก เปนภาคที่มีเมืองหลวงทิมพูต้ังอยูและมีความเจริญมากทีสุ่ด ภาษาที่ใชคือภาษาซองคาซึ่ง

ประดิษฐขึ้นโดยใชอักษรทิเบต ในภาคน้ีจะมีชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวหรือทํางานอยูมากที่สุด ผูคนจึง

สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีและคุนเคยกับชาวตางชาติ เมืองใหญอ่ืนๆ ในภาคเชน Paro, Punakha 

• ภาคเหนือ มีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงราวๆ ๔,๐๐๐ เมตร เปนที่อยูชนเผาเลี้ยงสัตวเรรอน เชน ลายา 

ซึ่งในชวงฤดูรอนก็จะพาฝูงจามรีขึ้นไปสรางแคมปอยูบนเขาสูงและชวงฤดูหนาวก็จะอพยพลงมาพ้ืนที่ตํ่า 

ชาวลายามีอีกหน่ึงอาชีพที่สรางรายไดใหเปนกอบเปนกําคือการเก็บหนอนสมุนไพรจีนถงัเฉา 

(Cordyceps) ซึ่งจะมีเฉพาะในเขตภูเขาสูงเทาน้ัน เมืองที่สําคัญ Gasa 

• ภาคกลาง เปนภาคที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งป เปนที่ต้ังของวัดที่เกาแกที่มีช่ือเสียงและวังตางๆ 

มากมาย หุบเขาบุมทังน้ันสวยงามจนไดช่ือวาเปนหุบเขาสวิตเซอรแลนด ภาษาที่ใชพูดในเขตน้ีเรียกรวมๆ 

วาบุมทับหรือถาจะเฉพาะเจาะจงก็มี เคงปะ เปนตน เมืองที่สําคัญ Trongsa, Jakar 

• ภาคตะวันออก มีเมืองที่สําคญัเชน Mongar, Trashigang  ใชภาษาชาฉอบในการสื่อสาร วัฒนธรรมใน

แถบน้ีแมวาจะไดรับอิทธิพลหลักมาจากทิเบตแตดวยระยะทางที่หางไกล ทําใหมีความแตกตางกัน

พอสมควร บางตําราเรียกวาวัฒนธรรมหิมาลายาตะวันออก 

• ภาคใต เปนภาคเดียวที่มีที่ราบเพราะอยูตรงเชิงเขาติดกับชายแดนอินเดีย เมืองตางๆ ในภาคน้ีจึงมี

ความสําคัญมากทางเศรษฐกจิเพราะเปนประตูสูโลกภายนอก สินคาสําคญัสวนใหญลวนนําเขาทางถนน

จากอินเดียเชน นํ้ามัน แกส็ รถยนตเปนตน ผูคนทางตอนใตสวนมากมีเช้ือสายอินเดียและเนปาล จึงใช

ภาษาฮินดีและเนปาลีกันเปนสวนมาก เมืองที่สําคัญ Phuentsholing, Gelephu, Samdrup Jongkha 

ถนนหนทาง 

เน่ืองจากประเทศภูฏานต้ังอยูบนภูเขา เสนทางตางๆจึงมีความคดเคี้ยวและแคบมาก การเดินทางระหวางเมืองจึง

ใชเวลาคอนขางนานจะยกเวนก็คงเปนชวงระหวางเมืองพาโร-ทิมพูซึ่งเปนชวงที่ถนนกวางและดีที่สุด ความเร็วเฉลี่ย

ในการขับรถทีน่ี่อยูที่ ๓๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมงและความเร็วสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตคือ ๕๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง 



 
๘ 

 

 

ภาพที่ ๔ ปายจอดรถแท็กซี่ระหวางเมืองและสี่แยกกลางเมืองทิมพู 

รถยนตสวนใหญจะนําเขาจากอินเดีย รถยนตขนาดเล็กเปนที่นิยมมากเพราะมีราคาถูกและซอมงายโดยย่ีหอที่ไดรับ

ความนิยมมากคือ Suzuki Maruti, Tata, Mahindra สวนรถยนตที่หรขูึ้นมาอีกหนอยตกเปนของเกาหลีและญี่ปุน

โดยรถโดยสารประเภท SUV น้ันไดรับความนิยมในหมูผูมฐีานะมากเชน Hyundai Santa Fe, Toyota Land 

Cruiser และ Prado สวนรถยนตจากยุโรปน้ันมีใหเห็นแทบจะนับคันได เจาของถาไมใชมหาเศรษฐีก็เปนเช้ือพระ

วงศ นานๆ ครัง้จะไดเห็น Benz S-class, BMW X5 หรือแมแต Porsche Cayenne แตถาหากพบ Range Rover  

ปายทะเบียน BHUTAN ใหหยุดเดินแลวมองเขาไปในหองโดยสารอาจจะพบสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีก็เปนได 

รถแท็กซ่ี 

การเดินทางไมวาจะใกลหรือไกลผูคนสวนใหญที่น่ีจะนิยมเรยีกใชบริการรถแท็กซี่ซึ่งมีว่ิงอยูมากมายบนทองถนน 

สังเกตไดจากปายแท็กซี่บนหลังคารถหรือปายทะเบียนสีเหลืองที่ขึ้นตนดวย BT รถแทก็ซี่ที่ว่ิงในเมืองสวนใหญจะ

เปนรถเล็กจําพวก Suzuki Maruti, Hyundai สวนรถที่ว่ิงระหวางเมืองจะมีขนาดใหญขึ้นมาจําพวก Tata Sumo, 

Mahindra Bolero 

การเรียกแท็กซี่ในเมืองก็งายๆ เพียงแคชะโงกดูวารถวางหรือไมแลวก็โบกไดเลย ราคาตองทําการเจรจาตอรองให

เรียบรอยกอนขึ้นรถ โดยสวนใหญถาว่ิงระยะสั้นๆ ราคามักจะเริ่มที่ ๔๐-๖๐ งุลตรัม แตสวนมากพอเห็นวาเปนคน

ตางชาติก็มักจะโกงราคาขึ้นมาทันที เพราะฉะน้ันควรจะสอบถามราคาคราวๆ จากคนทองถิ่นกอนจะไดไมโดนโกง

ราคา เวลากลางคืนราคาจะเพ่ิมมากขึ้นเกือบ ๒ เทา 



 
๙ 

 

รถแท็กซี่ระหวางเมืองจะมีจุดจอดประจําโดยจะเปนลักษณะแชรแท็กซีค่ือ รอจนผูโดยสารเต็มหรือเกือบเต็มกอน

คอยออกรถ ถารีบตองการออกกอนก็ตองจายราคาเหมา จุดหมายปลายทางก็มีใหเลือกมากมายเชน พูนาคา พาโร 

พุนโชลิ่ง โดยรถแท็กซี่จะมีราคาแพงกวารถบัสคอนขางมากแตมักจะถึงเร็วกวา จึงเปนตัวเลือกเวลาที่เราจองต๋ัวรถ

บัสไมไดหรือจุดหมายปลายทางน้ันไมมีรถบัสว่ิง 

รถประจําทาง 

รถประจําทางหรือรถเมลที่ว่ิงในเมืองน้ัน ปจจุบันเมืองทิมพูไดมีใหบริการแลวหลังจากทดลองว่ิงมาเปนเวลานาน 

รถประจําทางที่น่ีมาจํานวนสายไมมากนักและปายจอดก็สังเกตไดจากปายที่เขียนวา City Bus Stop โดยจํานวน

รถและเวลาออกรถน้ันมีคอนขางจํากัด บางสายอาจจะมีว่ิงแคเวลาเรงดวนเทาน้ันจึงควรสอบถามคนทองถิ่นกอน

เพ่ือจะไดไมตองรอเกอ ในช่ัวโมงเรงดวนผูโดยสารจะแนนมากจึงควรหลีกเลี่ยงชวงเวลาดังกวา คาโดยสาร ๖.๕๐ 

งุลตรัมตลอดสาย (ราคาป ๒๐๑๒) 

 

ภาพที่ ๕ รถบัส Coaster ติด Road Block 

รถประจําทางที่ว่ิงระหวางเมืองน้ันมีอยูหลายบริษัท แตสวนใหญจะนิยมดูที่ประเภทของรถที่ใชเปนหลักซึ่งแบง

ออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ  คือรถ Deluxe หรือ Coaster และ Ordinary รถ Coaster น้ันมาจากช่ือรุนของรถบัส

ย่ีหอ Toyota จะสะดวกสบายกวารถ Ordinary ซึ่งสวนมากจะเปนรถบัส Eicher, Tata ที่มาจากอินเดีย การซื้อ

ต๋ัวควรจะซื้อลวงหนาในชวงที่มีการเดินทางสูงเชน เปดเทอมหรือปดเทอม ถาเปนไปไดควรจะรีบไปจองลวงหนา

นานๆ แลวขอที่น่ังหมายเลข ๑ จะน่ังสบายและเปนสวนตัวมากที่สุดเพราะรถบัสจะจอดรับผูโดยสารขึ้นกลางทาง



 
๑๐ 

 

จนแนนเบียดไปทั้งคัน ถาหากเดินทางไปยังจุดหมายไกลๆ เชน ทาชิกัง รถบัสจะแวะพักคางคืนที่บุมทัง ระหวาง

การเดินทางก็มีแวะรับประทานอาหาร เขาหองนํ้า (ปาขางทาง)  

จุดหมาย (จากทิมพู) ราคา 

ทาชิกัง ๖๖๗ 

บุมทัง ๓๑๕ 

พุนโชลิ่ง ๒๐๐ 

ตารางที่ ๑ ราคาคาโดยสารรถบัส 

ตลาดและรานคา 

อยางที่ทราบกันดีวาสินคาอุปโภค บริโภคสวนใหญน้ันตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยสวนมากถาเปนสินคา

ทั่วไปก็จะนําเขาจากอินเดีย สินคาจากประเทศไทยก็ไดรบัความนิยมมากแมวาจะมีราคาแพง (ชาวภูฏานบอกวา

สินคาไทยน้ันดีและมีคุณภาพเมื่อเทียบกับอินเดีย) 

รานคาทั่วไปจะมีลักษณะคลายกับรานโชหวยเล็กๆ ในประเทศไทย รานสะดวกซื้ออยาง 7-Eleven น้ันไมมีที่น่ี แต

คุณจะพบกับราน 8-Eleven หรือแมแต 9-Eleven แทน รานคาสมัยใหมหรือหางสรรพสินคา (ขนาดยอม) เริ่มมีให

เห็นมากขึ้นในเมืองทิมพู หรือแมแตรานที่เปดตลอด ๒๔ ช่ัวโมงก็มีใหบริการแลว 

สินคาถาหากผลิตในประเทศหรือนําเขาจากอินเดีย ที่หีบหอจะมีการแจงราคาขายเอาไว (MRP) จึงสะดวกมาก

เวลาจับจาย แตสินคาบางอยางราคาจะถูกลบออกเพ่ือจําหนายในราคาที่สูงกวา (เชน เครื่องใชไฟฟา) ถาเปนสินคา

ที่นําเขาจากไทยหรือจีนจะไมมีราคา บางครั้งทางรานก็ไมไดเขียนราคาไวทําใหตองหยิบไปถามราคากันเอาเอง 

สินคาบริโภคทั้งผักสด ขาวสารน้ันมีทั้งของที่ปลูกในประเทศและนําเขา (ของที่นําเขาจะมีราคาถูกกวา) สวน

เน้ือสัตวน้ันสวนใหญจะนําเขาจากอินเดียเพราะคนภูฏานไมนิยมทําอาชีพที่ตองทําบาป มีเพียงสวนนอยเทาน้ันที่

เปนเน้ือสัตวที่เชือดในประเทศ ผักสดตางๆ จะมีขายที่ตลาด ถาในเมืองทมิพูก็มีที่ตลาดซับจิ ซึ่งเปนตลาดสดที่ใหญ

ที่สุดและตลาดฮองกง สวนเน้ือสัตวก็จะมีขายตามรานขายเน้ือที่มีกระจัดกระจายในเมือง 



 
๑๑ 

 

 

ภาพที่ ๖ รานขายเน้ือและตลาดผักที่ทาชิกงั 

สินคาที่มาจากไทยเชน นํ้าปลา ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนม นํ้าอัดลม นํ้าผลไม กระดาษทิชชู มีใหเลือก

จับจายมากมายในเมืองทิมพู แตถาหากออกไปนอกเมืองหรือชนบทตัวเลือกจะมีนอยลงมาก ในชวงวิกฤติการเงิน

รูปเมื่อตนป ๒๐๑๒ มีการสั่งหามนําเขาของฟุมเฟอยและสนิคาที่มาจากไทยหลายรายการ แมวาปจจบัุนจะยกเลิก

มาตรการดังกลาวไปแลวแตก็ควรติดตามขาวสารอยูเรื่อยๆ เพ่ือที่จะไดกกัตุนไดทันทวงที  

การซื้อของที่น่ีควรจะพกถุงมาเอง (ถาจะใหดีควรเปนถุงผา) เพราะที่น่ีไมคอยใหถุงพลาสติก (เพ่ือลดตนทุนพอคา

และชวยลดปริมาณขยะ) หรอืใหเปนถุงกระดาษซึ่งถือลําบากและอาจขาดกลางทาง 

อาหารการกิน  

สวนประกอบที่สําคัญที่จะขาดเสียไมไดในมื้ออาหารของชาวภูฏานคือพริก (ซึ่งชาวภูฏานกินแทนผกั) และชีส 

อาหารจานหลักที่คอนขางมีช่ือเสียงของประเทศคือ เอมา ดะซี่ (Ema Datsi) หรือพริกผัดชีส นอกจากน้ีแลวยังมี

เครื่องเคียงเชน เอะเซ (คลายนํ้าพริกนรกหรืออาจเปนพริกสดซอย คลุกหอมแดงกับชีส) ดาล (ซุปถั่วสีเหลือง) และ

เครื่องด่ืมที่มักมาพรอมกับมื้ออาหารคือ ตาชู (หางนมที่เหลือจากการทาํชีส) มีรสเปรีย้วๆ ไมแนะนําสําหรับผูที่

ทองเสียงาย 

ชาวภูฏานรับประทานอาหารมังสวิรัติคอนขางมาก ในชวงเดือน ๑ และเดือน ๔ ตามปฏิทินทางจันทรคติ (มักตกลง

ในชวงเดือนกุมภาพันธและพฤษภาคม) จะเปนเดือนที่งดขายเน้ือสัตวทุกชนิดเน่ืองจากเปนเดือนที่สําคัญทาง

ศาสนา ชาวภูฏานจะทําการกักตุนเน้ือสัตวตางๆ เปนจํานวนมากจนทําใหสินคาขาดตลาดเลยทีเดียว ชาวบานก็



 
๑๒ 

 

นิยมซื้อเน้ือมาตากแหงเพ่ือที่จะเก็บไวไดนานๆ โดยไมตองแชเย็น แตในรานอาหารก็ยังเสิรฟอาหารที่มเีน้ือสัตวได 

(จนกวาเน้ือที่เก็บไวจะหมด) 

ในเมืองใหญอยางเชนทิมพู จะมีรานอาหารนานาชาติ หลากหลายใหเลอืกชิม เชน ไทย ญี่ปุน อิตาเลี่ยน อินเดีย 

เนปาล จีน แตถาหากออกไปในพ้ืนที่ชนบท อาจจะมีแคขาวกับเอมา ดะซี่หรือขาวคลุกกับเอเซเทาน้ัน การ

รับประทานอาหารตามรานอาหารน้ันคอนขางจะราคาแพงและใชเวลานาน บางครั้งอาจจะใชเวลาถึง ๔๕ นาทีกวา

อาหารจะเสร็จพรอมเสิรฟ ชาวภูฏานรับประทานขาวเปนปริมาณมาก (นาจะสัก ๓-๔ เทาของมาตรฐานชาวไทย) 

แตกับขาวจะมีแคถวยเล็กๆ เทาน้ัน เพราะฉะน้ันขาวจึงเติมไดไมอ้ัน (รวมถึงดาลและเอเซ) 

 

ภาพที่ ๗ มื้ออาหารปกติของภูฏาน 

ชาวภูฏานโดยสวนมากมักจะรับประทานดวยมือ (ปจจุบันไดมีการรณรงคใหใชชอนสอมแลว แตชาวบานตาม

ชนบทยังใชมือ) จึงเปนการดีที่จะพกชอนไปดวยเวลาเดินทางไปชนบทหรือมีทิชชูเปยกไวเช็ดมือใหหายเหม็นคาว

เวลารับประทานเสร็จ การปรงุอาหารที่น่ีมักจะไมคอยสะอาด ไมถูกสุขลกัษณะอนามัย (ทางที่ดีอยาพยายามเขาไป

ในครัว มฉิะน้ันอาจจะกินอะไรไมลง) จึงควรพกยาแกทองเสียเวลาเดินทางดวย 

เครื่องดื่ม 

ชาเปนเครื่องด่ืมที่นิยมมาก แตการด่ืมชาที่ไมปรุงแตงหรือที่เรียกวาชาดําน้ันไมเปนที่นิยม ชานมที่มีรสหวานที่

เรียกวา งาจะ น้ันเปนเครื่องด่ืมรอนที่พบเห็นไดบอยมาก แตวาในการชงน้ันมักจะไมใชนมแตจะใชครีมเทียม

จํานวนมากแทนจึงไมควรด่ืมมากๆ หรือด่ืมบอยๆ ชาอีกประเภทหน่ึงที่ขึ้นช่ือมากในเขตเทือกเขาหิมาลัยคือชาเนย 



 
๑๓ 

 

(Butter tea) หรือ ซูจะ ซึ่งรสชาติน้ันนาจะเหมือนซุปมากกวาชา โดยมีรสเค็มและความเลี่ยนจากเนย ผูคนในแทบ

ทิเบตด่ืมชาน้ีเพ่ือชวยใหรางกายอบอุน ถาหากจะเสียเงินลองลิ้มชิมรสขอแนะนําวาลองคิดดูดีๆ กอน 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลน้ันโดยรวมๆ เรียกวา ชัง โดยถาเปนเหลาพ้ืนบานแลวที่พบเห็นไดบอยสุดคือ อารา ซึ่งเปน

เหลาที่หมักจากขาวหรือขาวโพด มีสีขาวออกขุนเล็กนอย ถาเปนในแถบตะวันออกการด่ืมอาราน้ันจะตองนําไปตม

ใหรอนกอนแลวตอกไข ใสเนยจึงจะพรอมด่ืม (รสชาตินาจดจําย่ิงนัก) นอกจากน่ียังมีเหลาพ้ืนเมืองอ่ืนๆ อีกเชน 

ชิงชัง บังชัง (มักพบเวลามีงานพิธี) ชังเก (จะหมักเวลาผูหญิงในบานใกลจะคลอดลูก) ซึง่ถาหากจําเปนตองด่ืม 

(หรือชิม) ขอแนะนําใหด่ืมแตนอย 

 

ภาพที่ ๘ สุรา AWP และอารารอนใสไขและเนยพรอมกับแกลม 

สุราตะวันตกจําพวกรัม วอดกา ไวนหรือวิสกี้น้ันผูกขาดโดยผูผลิต AWP ซึ่งมีหลากหลายคุณภาพและราคา เชน

Bhutan Highland, Special Courier, CSJ, K5 และที่แพงที่สุดคือ 1907 ซึ่งทําหีบหอออกมาสวยงามและมี

หมายเลขประจําขวด (ผลิตจาํนวนจํากัด) เปนที่นิยมซื้อนําไปประดับบาน ไวนที่มีขายที่น่ีสวนใหญมรีสชาติหวานถึง

หวานมาก (Port wine) ถาหากตองการไวนรสชาติแทๆ ฝาดๆ ตองเลือกของนําเขาและยี่หอใหดี 

เบียรเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมมากโดยย่ีหอที่ผลิตในประเทศคือ Druk 11000 ซึ่งมีระดับแอลกอฮอลอยูที่ 

๘% จึงตองระวังถาไมชินอาจจะเมาเร็วกวาปกติ อีกหน่ึงย่ีหอซึ่งเปนโรงหมักแบบ Micro Brewery คือ Red 

Panda ผลิตทีเ่มืองบุมทังเปนเบียรสไตลยุโรปไดรับการถายทอดเทคนิคมาจากประเทศสวิตเซอรแลนด มีรสชาติ

นุมและหอมแตมักจะหาซื้อไดยากและมีราคาแพง (ผูเขียนพบวาแตละขวดน้ันรสชาติไมเหมือนกันเลย) 
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ที่น่ีไมมีนํ้าแข็งและโซดา อีกทั้งการด่ืมเบียรหรือเหลาไมเย็น (อุณหภูมิหอง) น้ันเปนเรื่องปกติ โปรดสอบถามกอน

เขารวมวงหรือทําใจไวแตเน่ินๆ วาอาจจะไดด่ืมเบียรไมเย็นหรือวิสกี้ผสมนํ้าเปลา 

นํ้าเปลาบรรจุขวดที่มีขายทั่วไปจะไมมีซีลพลาสติกที่ฝาขวดเวลาซื้อตองดูที่ฝาใหดีวามีรอยเปดแลวหรือยัง บางครั้ง

พบวารานคาเอาขวดเกามาบรรจุนํ้ามาแลวเอามาขายอีก ในโรงแรมราคาประหยัดก็ตองระวังนํ้าที่วางไวในหองพัก

เหมือนกัน (แตสวนมากโรงแรมมักจะไมมีนํ้าเปลาแจกแตตองซื้อ) ตามบานชาวภูฏานจะนิยมใชเครื่องกรองนํ้า (ที่

เมืองไทยเรียกเครื่องทํานํ้าแร) แบบที่เทนํ้าลงดานบนแลวนํ้าจะคอยๆ ซมึผานฟลเตอร, ถานและหินลงมา วิธีใชก็ให

ตมนํ้าใหเดือดแลวรอใหเย็นกอนคอยกรอกใสเครื่อง ควรถอดลางเมื่อใชงานไปสักพักหรือเริ่มมีคราบสกปรก 

การเงินและธนาคาร 

ประเทศภูฏานใชเงินสกุลงุลตรัม (Ngultrum) มีหนวยยอยคือเชลตรัม (ซึ่งปจจุบันหาไดยาก) มีธนบัตรขนาด ๑, ๕, 

๑๐, ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๕๐๐ และ ๑๐๐๐ งุลตรัม ซึ่งทําการผูกคาของเงินไวเทากับรูปอินเดีย ๑ งุลตรัม = ๑ รูป 

(แตในความเปนจริงมักจะไมเทา) หลังจากเหตุการณ Rupee crisis เมื่อตนป ๒๐๑๒ มีการคุมเขมการแลกเงินสกลุ

รูปมากจึงเปนเหตุทําใหเงินรูปขาดแคลนในประเทศและมกัจะถูกกดราคาถาหากแลกเงินจากรานคา (เน่ืองจาก

ธนาคารจํากัดยอดเงินในการแลก) เชนถาหากนําเงิน ๑,๐๐๐ งุลตรัม ไปแลกเงินรูปจะไดราวๆ ๙๐๐ รูป เทาน้ัน  

 

ภาพที่ ๙ เงินรูป, งุลตรัม, สมดุเช็คและบัตรประจําตัว 

การนําเงินสดมาจากไทยสามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 

๑. เงินบาท สามารถนํามาแลกกบัคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศภูฏานได 
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๒. เงินดอลลารสหรัฐ ควรจะแลกมาดวยธนบัตรขนาด ๑๐๐ เหรียญ หรือ ๕๐ เหรียญ เทาน้ัน เน่ืองจาก

ธนบัตรยอยจะถูกกดราคามาก (เกือบ ๒๐% ของราคาแลกเปลี่ยน) และธนบัตรตองเปนธนบัตรปใหมๆ 

ควรจะเปนป ๒๐๐๓ เปนตนไปและตองสะอาด ไมมีรอยขาด รอยเลอะหรือตราปมแปลกๆ มากจนเกินไป 

เงินสกุลน้ีสามารถแลกไดที่ธนาคารและรานแลกเงินทั่วไปได บางครั้งคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศภูฏานก็

ยินดีรับแลกในอัตราที่ดีกวาธนาคาร 

๓. เงินรูป สามารถนํามาใชไดเลยโดยที่ไมตองแลก (ทุกที่ยินดีรับเพราะขาดแคลนเงินรูป) แมวาทางการจะ

กําหนดไววาสามารถใชธนบัตรรูปไดใหญสดุไมเกินใบละ ๑๐๐ รูป แตในความเปนจริงรานคาเอกชนยินดี

รับทั้งหมด (เวนหนวยราชการจะไมรับธนบัตรที่ใหญกวา ๑๐๐ รูปเลย) แตธนบัตรขนาด ๑๐๐๐ รูป

อาจจะใชยากสักหนอย 

เมื่อมาถึงประเทศภูฏานแลวทางหนวยงานจะพาไปเปดบัญชีกับธนาคารทองถิ่นซึ่งจะเปนบัญชีเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐไวสําหรบัรับเงินที่ถูกสงมาจากตางประเทศ ธนาคารที่น่ีจะไมมีสมุดคูฝากให เวลาตองการจะดูยอดเงินตอง

แวะไปถามที่สาํนักงานทําใหไมสะดวก (แตมบีริการเสริมทีส่ะดวกมาก จะกลาวภายหลัง) และเมื่อเปดบัญชีแลวจะ

ไดบัตรประจําตัว (เหมือนบัตรสมาชิก) และสมุดเช็คมา ๑ เลม เวลาตองการเบิกถอนเงินจะตองเขียนเช็คตามยอด

ที่ตองการแลวนําไปขึ้นเงินที่สํานักงาน เดิมทีเราสามารถฝากหรือถอนเงินดอลลารสหรฐัออกมาไดแตหลังจากวิกฤติ

การเงินรูป (Rupee crisis) ก็ไมสามารถทาํไดอีกตอไป (เวนแตปดบัญชีเมื่อเดินทางกลับประเทศ) ยอดเงินที่เรา

ระบุในเช็คจะถูกแปลงเปนเงินงุลตรัมโดยใชอัตราแลกเปลีย่นธนบัตรในวันน้ันๆ และจะไดเงินงุลตรัมออกมา 

เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนประเภทธนบัตรและ T/T  (Telegraphic Transfer) น้ันคอนขางตางกันมาก (อัตรา

แลกเปลี่ยนธนบัตรตํ่ากวา T/T ประมาณ ๐.๖-๐.๗ งุลตรัม/เหรียญ) ถาหากแลกเงินโดยใชวิธีขางตนจํานวนเงิน 

๑๐๐๐ เหรียญสหรฐัแลว สวนตางจะมากถึง ๖๐๐-๗๐๐ งุลตรัมเลยทีเดียว จึงแนะนําใหทําการเปดบัญชีประเภท 

Saving ไปพรอมกัน บัญชี Saving จะมีดอกเบ้ียใหและสามารถเปดใชบัตร ATM ไดอีกดวย การเปดบัญชีประเภท

น้ีตองเปดดวยเงินขั้นตํ่า ๕๐๐ งุลตรัม และจะไมสามารถถอนเงิน ๕๐๐ งุลตรัมสุดทายไดยกเวนปดบัญชี ทุกสิ้นป

จะถูกหักเงิน ๒๕๐ – ๓๐๐ งุลตรัมเปนคารักษาบัญชี (แตบัตร ATM ไมมีคาธรรมเนียมรายป)  
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การแลกเปลี่ยนเงินโดยใชอัตรา T/T น้ันทําโดยโดยการเขียนเช็คระบุจํานวนเงินดอลลารสหรัฐที่ตองการ หลังจาก

น้ันใหเขียนใบฝากเช็คใบดังกลาวเขาไปยังบัญชี Saving เงินดอลลารสหรฐัจะถูกแปลงเปนเงินงุลตรัมและฝากเขา

บัญชี Saving ดวยอัตรา T/T และหลังจากน้ันสามารถใชบัตร ATM กดเงินไดตามตองการ 

นอกจากน้ีธนาคารยังมีบริการเสริมที่ไมเสียคาบริการไดแก SMS Banking ซึ่งจะคอยสง SMS ไปยังโทรศัพทของ

เราเวลามีเงินเขาหรือออก (สะดวกมากเวลาเงินโอนเขามาจากตางประเทศจะมีขอความมาแจงทันที) Internet 

Banking สามารถใชตรวจสอบ รายการเคลือ่นไหวตางๆ ชําระคาบริการ เติมเงินโทรศัพทมือถือไดอีกดวย 

ในกรณีที่ตองเดินทางไปตางประเทศหรือกลับไทย สามารถเบิกถอนเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐไดไมเกนิ ๓๐๐๐ 

เหรียญ (ตองแสดงต๋ัวเครื่องบินและปจจุบันมีกฎใหมออกมาวาจะไดรับเงินสดที่สนามบินพาโรเมื่อแสดงบอรดด้ิง

พาสเทาน้ัน เพ่ือปองกันการปลอมต๋ัวเครื่องบินมาเบิกถอนเงิน) ในกรณีทีต่องปดบัญชีเมื่อเดินทางกลับประเทศ ถา

หากมียอดเกิน ๓๐๐๐ เหรียญสหรฐั จะตองโอนเงินกลับเทาน้ัน (ซึ่งมคีาธรรมเนียม) ดังน้ันจึงควรวางแผนการใช

เงินชวงเดือนสุดทายใหดี สวนเงินงุลตรัมที่เหลือสามารถแลกคืนไดทั้งที่ธนาคารและสนามบิน 

บัตรกดเงนิสดระหวางประเทศ 

ปจจุบันตู ATM ของธนาคาร BoB และ Druk PNB  สามารถกดเงินจากบัตร ATM ระหวางประเทศหรือบัตรเดบิต 

ที่ใชเครือขาย Plus (Visa) และ Circus (Master) ไดแลว จึงแนะนําใหทาํบัตรประเภทดังกลาวมาจากไทยจะ

สามารถกดเงินไดดวยคาใชจายที่ไมแพงมาก (ในกรณีที่ใชเงินไมมาก) เหมาะสําหรับยามฉุกเฉินหรือแมตอน

เดินทางกลับไทย เมื่อถึงสนามบินที่ไทยก็สามารถกดเงินสดมาเปนคาใชจายตางๆ ได โดยจะสามารถกดเงินไดครั้ง

ละสูงสุดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ งุลตรัม โดยที่คาธรรมเนียมการกดตอครั้งประมาณ ๑๐๐ บาท (ขึ้นอยูกับธนาคาร) ทั้งน้ี

ควรจะจดจํารหัสใหขึ้นใจรวมทั้งจดเบอรโทรศัพทฉุกเฉินของธนาคารที่ออกบัตรในกรณีสูญหายจะไดแจงอายัดได

ทันทวงที 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ปจจุบันในประเทศภูฏานมีผูใหบริการเครือขาย ๒ บริษทั คือ B-Mobile (ทั้งโทรศัพทบานและมือถือ), Tashicell 

โดย B-mobile เปนรัฐวิสาหกิจและเปนผูใหบริการเจาแรกและเครือขายครอบคลุมมากที่สุด Tashicell เปน

บริษัทเอกชนของ Tashi Group กลุมบรษิัทที่ใหญที่สุดในประเทศ ทั้ง ๒ บริษัทมีบริการทั้งแบบเติมเงินและราย

เดือน โดยผูที่มาทํางานช่ัวคราวควรจะเลือกใชบริการแบบเติมเงินจะสะดวกกวา ที่ประเทศภูฏานไมมีโทรศัพท
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สาธารณะและบริการโทรศัพทใหเชาหรือใหเชาโทรแบบอินเดียน้ันแทบจะลมหายตายจากไปเกือบหมดแลว

เน่ืองจากความแพรหลายของโทรศัพทมือถือ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีเบอรโทรศัพทเปนของตนเอง 

 

ภาพที ่๑๐ บัตรเติมเงินราคาตางๆ ของ B-mobile 

คาบริการ โปรโมช่ันตางๆ มีไมหลากหลายเทาเมืองไทย โดยในวันสําคัญตางๆ อาจจะมีโปรโมช่ันพิเศษเชน เติมเงิน

ในวันดังกลาวจะไดโบนัสเพ่ิม ๑๐-๕๐% เปนตน  

 B-mobile Tashicell 

Sim card/Preloaded value 100/100Nu. 200/200Nu. 

Local call rate (On-net) 0.3-0.5Nu./15 s 0.4-0.5Nu./15 s 

Local call rate (Off-net) 0.4-0.7Nu./15 s 0.4-0.5Nu./15 s 

SMS (On-net/Off-net) 0.45Nu./0.7Nu. 0.5Nu./0.5Nu. 

To Thailand (Economy) 7.5Nu./1 m 7.5Nu./1 m 

To Thailand 18Nu./1 m 18Nu./1 m 

Data (Edge/3G) 0.3Nu./1MB 0.2-0.6Nu./1MB 

ตารางที่ ๒ อัตราคาบริการ 
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การโทรกลับไทยสมารถทําไดโดยการกด (ทั้ง ๒ เครือขาย) 

- Economy  rate (ซึ่งก็เพียงพอสําหรับการพูดคุยทั่วไป) 010 66 ตามดวยหมายเลขโทรศัพทที่ตัด 0 ออก 

- Normal  rate 00 66 ตามดวยหมายเลขโทรศัพทที่ตัด 0 ออก 

เชน 010 66 812345678 (0812345678 ตัด 0 ออก) 

การใชบริการ Data ตองทําการเปดใชบริการกอน (ทั้ง Edge/3G) โดยใหติดตอศูนยบริการลูกคาและทําการต้ังคา 

APN ตามกําหนด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเว็บไซต) พยายามหลีกเลีย่งการนํา iPhone 5 มาใชเน่ืองจากที่น่ีไมมี 

นาโนซิมการด ซึ่งการตัดซิมอาจจะทําใหทั้งตัวซิมการดและเครื่องเสียหายได สําหรับเครื่องที่ใชไมโครซิมการด

สามารถตัดซิมการดเองไดไมยาก (หรือใหรานตัดใหก็ได)  

 

ภาพที ่๑๑ ความเร็วของอินเตอรเน็ต 3G B-Mobile 

ปจจุบันมีบริการแพกเกจขอมูลออกมาใหเลือกมากขึ้น เชน B-mobile ไดออกแพกเกจ ๒ ขนาดดังน้ี 

 ราคา ปริมาณขอมูล 

99 500MB + 30 Free SMS 

299 2GB + 30 Free SMS 

ตารางที่ ๓ แพกเกจ Data ของ B-mobile 
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โดยการสมัครน้ันจะคอนขางซับซอนและแตกตางจากเมืองไทยเล็กนอย โดยเมื่อเลือกแพกเกจที่ตองการไดแลวให

ติดตอรานคาที่เปนตัวแทนเติมเงิน E-Load และใหเติมเงินตามราคาของแพกเกจน้ัน ยกตัวอยาง ถาหากตองการ

สมัครแพกเกจราคา ๙๙ งุลตรัม ก็ใหบอกตัวแทนเติมเงินวาใหเติมเงินจํานวน ๙๙ งุลตรัม โดยเมื่อเติมเงินเสร็จ

ยอดเงินน้ีจะไมไปปรากฏในบัญชี (Airtime) ของเราแตจะไดรับสิทธิการสื่อสารขอมูลจํานวน 500MB มาแทน 

บริการ 3G มีใหบริการมาหลายป ทาง B-mobile ไดเพ่ิมพ้ืนที่ใหบริการไปยังเมืองใหญอ่ืนๆ นอกจากทิมพูแลว

หลายเมือง (สวนมากเฉพาะในเขตกลางเมืองเทาน้ัน) แตเน่ืองจากพ้ืนที่ที่เปนหุบเขาและมีสิ่งกอสรางมากมายทําให

มีปญหาเรื่องคลื่นสัญญาณ ทาง B-mobile จึงทําการเปลี่ยนความถี่จาก 2100MHz ไปเปน 850MHz เฉพาะใน

เขตทิมพู เพราะฉะน้ันหากตองการใชบริการ 3G จึงตองเลือกโทรศัพททีส่ามารถทํางานบนความถี่ดังกลาวได 

(เครื่อง Dtac, Truemove) นอกจากน้ีผูเขียนพบวาความเร็วบนเครือขาย 3G ถูกจํากัดไวที่ Down 1Mbps/Up 

512kbps เทาน้ันแตก็เพียงพอที่จะใช Line, Skype โทรไปตางประเทศได 

บริการ 4G น้ันเปนบริการใหมที่เพ่ิงเปดทดลองใหบริการเมื่อตนป ๒๐๑๔ โดยมีพ้ืนที่บริการจํากัดแคเขตเมืองทิมพู

เทาน้ัน โดยใหบริการบนคลื่น 1800MHz ผูที่ตองการใชงานจําเปนตองซื้อซิมการดพิเศษสําหรับ 4G เทาน้ัน (ซมิ

การดปกติจะไมสามารถใชบริการได) สนนราคาอยูที่ ๕๐๐ งุลตรัม (500 Nu. Airtime) และคาบริการขอมูลอยูที่

1Nu./1MB เน่ืองจากราคาที่สูงและพ้ืนที่ใหบริการที่จํากัดจึงยังไมเปนที่นิยมในหมูผูใชบริการ อีกทั้งประเทศภูฏาน

มี International Bandwidth เพียง 5Gbps เทาน้ัน บรกิาร 4G จึงไมไดมีความเร็วที่ตางไปจาก 3G มากนัก คน

ภูฏานเองก็วิจารณถึงความเหมาะสมในการนํางบประมาณจํานวนมาไปลงทุนในระบบ 4G อยางกวางขวาง 

การเติมเงินโทรศัพทที่น่ีทําไดทั้งแบบบัตรขูดเติมเงินและการเติมแบบออนไลนที่เรียกวา E-load, E-topup และ

บริการ B-wallet ที่รวมกับธนาคาร BNB แตระบบการนับวันใชงานที่น่ีจะไมเหมือนกันไทยคือจะไมมกีารสะสมวัน 

ยกตัวอยางเชนบัตรเติมเงินมูลคา ๒๕ งุลตรัม มีจํานวนวัน ๑๕ วัน ถาหากเติมเงินในวันที่ ๑ มกราคม วันหมดอายุ

จะขยายเปนวันที่ ๑๖ มกราคม แตถาหากเติมเงินดวยบัตรเติมเงินมูลคาดังกลาวเพ่ิมเขาไปอีกวันใชงานก็จะไมเพ่ิม 

แตถาหากเติมเงินเพ่ิมในวันเดียวกันดวยบัตรเติมเงินมูลคา ๕๐ งุลตรัม ซึ่งมีจํานวนวัน ๒๒ วัน วันหมดอายุจะ

ขยายเปนวันที่ ๒๓ มกราคม และถาวันรุงขึ้น (คือวันที่ ๒ มกราคม)  ทําการเติมเงินดวยบัตรเติมเงินมูลคา ๕๐ 

งุลตรัม  วันหมดอายุจะขยายเปนวันที่ ๒๔ มกราคม เทาน้ัน (แค ๒๒ วัน) 



 
๒๐ 

 

การโทรจากไทยมายังภูฏานมีราคาคอนขางแพง ราคาขั้นตํ่าเริ่มตนที่นาทีละ ๒๐ บาทขึ้นไป ในเมืองไทยมีผูให

บริการโทรศัพทระหวางประเทศหลายระบบเชน 001, 009 (CAT), 005 (AIS) การโทรมายังประเทศภูฏานทําได

โดยการเลือกหมายเลขบริการ ตอดวยรหัสประเทศ 975 และหมายเลขโทรศัพทเชน 009 975 17315078 

TIP! จากประสบการณผูเขียนพบวาบริการของ AIS 00500 น้ันมีคาบริการถูกที่สุดคือ ๒๐ บาทไมรวมภาษี ทั้งน้ี

ผูอานสามารถนัดแนะกับทางบานใหโทรมามิสคอลแลวโทรกลับก็ได จะประหยัดกวามาก 

อินเตอรเน็ต 

บริการอินเตอรเน็ตตามบานน้ันมีผูใหบริการหลักคือ Bhutan Telecom (เจาเดียวกับ B-Mobile) โดยการคิด

คาบริการน้ันแตกตางจากเมืองไทยมากจึงควรจะตองศึกษาใหดีกอนใชงาน 

การคิดคาบริการที่น่ีแบงออกเปน ๒ ระบบ คือระบบ pre-paid และ post-paid ซึ่งความหมายก็ตรงตัว pre-paid 

คือจายเงินกอนแลวถึงใชบรกิารได post-paid คือใชกอนจายที่หลัง (เหมือนรายเดือนเมืองไทย) แตขอควรระวัง

อยางยิ่งคือการใชบริการอินเตอรเน็ตที่น่ีคิดคาบริการตามปริมาณขอมูลที่รับ-สง (ตางจากเมืองไทยที่คิดตาม

ความเร็ว ไมจํากัดปริมาณการสื่อสาร) ยกตัวอยางเชน แพกเกจ pre-paid แบบ Home ของ BT ราคา ๓๙๙ 

งุลตรัม ตอ 30 วัน มีความเรว็ในการสื่อสาร 2Mbps และปริมาณขอมูล 4GB (นับทั้ง Up/Down) น่ันหมายความ

วา หลังจากชําระคาบริการแลว หากใชจนปริมาณขอมูลครบ 4GB แลวอินเตอรเน็ตจะถูกตัดใชงานไมไดอีกจนกวา

จะไปติดตอชําระคาบริการเพ่ิม แตถาเปนแบบรายเดือนจะสามารถใชตอไปไดแตคิดคาบริการเพ่ิมตามปริมาณ

ขอมูล (ประมาณ 0.15Nu./MB) 

ดังน้ันจึงควรระวังไมดาวโหลดหนังหรือโปรแกรมเกินควรโดยเฉพาะ Bittorrent และ Youtube เคยมกีรณีผูใช

แบบรายเดือนโหลดบิตจนคาบริการพุงไปถึงเกือบ ๕๐,๐๐๐ งุลตรัม  ในรอบบิล (ถาเปนแบบ pre-paid จะไมมี

ปญหาน้ี) 

การติดต้ังสายอินเตอรเน็ตน้ัน ตองใหเจาของบานเปนคนติดตอ ทางที่ดีควรจะตกลงต้ังแตแรกเขาและใหรวม

คาบริการเขาไปในคาเชาบานเลย สวนจะเลือกบริการ pre-paid หรือ post-paid แพกเกจใดน้ัน สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดภายหลัง (อาจจะยุงยากสักหนอย) 



 
๒๑ 

 

ปจจุบันยังไมมีผูใหบริการรายใดใหบริการแบบ Unlimited (ขอแสดงความเสียใจกับนักโหลดบิต) หากตองการใช

แบบ Unlimited จริงตองใชบริการ Leased line เทาน้ัน ซึ่งคาบริการสาํหรับความเร็ว 1Mbps น้ัน ตกเดือนละ 

๙,๔๗๗ งุลตรมั 

โทรทัศน 

การถายทอดสัญญาณชองโทรทัศนน้ันดําเนินการโดย Bhutan Broadcasting Service (BBS) แตเพียงผูเดียว 

ปจจุบันมีทั้งหมด ๒ ชอง ซึ่งออกอากาศเปนภาษาซองคาและภาษาอังกฤษสลับกันไป รายการสวนใหญจะเปน

ขาวสาร สารคดี ละครและการประกวดเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ 

เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่เปนหุบเขาการสงสัญญาณคลืน่โทรทัศนจึงทาํไดไมคอยดี จึงทําใหตองใชบริการการสง

สัญญาณทางสายที่เรียกวาเคเบิลทีวี สมัยกอนที่จะมีการจดัต้ัง BBS ชาวภูฏานจะแอบลักลอบติดต้ังจานรับ

สัญญาณดาวเทียมของอินเดียเชน Tata Sky, Dish TV พอมีการออกอากาศอยางเปนทางการ ทางรัฐบาลก็ออกกฎ

ใหผูชมตองใชบริการเคเบิลทวีีทองถิ่น โดยปกติแลวเคเบิลทีวีจะมีชองรายการของ BBS ทั้ง ๒ ชองและรายการ

อ่ืนๆ จากอินเดียอีกกวา ๔๐ ชอง เชน NHK, Arirang, CNN, BBC, Aljazeera, Animal Planet, Discovery 

Channel, National Geographic, Star Movies, HBO, ESPN เปนตน ซึ่งชองรายการดังกลาวผูใหบริการเคเบิล

ทีวีก็เพียงแคซือ้จานรับสัญญาณดาวเทียมของอินเดียมาติดไวใหครบทุกชองแลวทําการ Mix สัญญาณสงมาตาม

สายเทาน้ัน ซึ่งผิดกฎหมายเพราะละเมิดลิขสิทธ์ิในการออกอากาศจึงเปนที่วิจารณกันอยางกวางขวางทั้งในประเทศ

ภูฏานและอินเดียถึงความถูกตองแตทางอินเดียก็ไมสามารถทําอะไรไดเน่ืองจากอยูนอกประเทศของตนเอง 

คาบริการของเคเบิลทีวีน้ันเฉลี่ยอยูที่ ๓๐๐ งุลตรัมตอเดือน 



 
๒๒ 

 

 

ภาพที่ ๑๒ รายการประกวดรองเพลงของ BBS 

ระบบไฟฟา 

ระบบไฟฟาของประเทศภูฏานน้ันเหมือนของอินเดียทุกประการน่ันคือ 230V 50Hz เปนปลั๊กขากลม ๓ ขา 

เครื่องใชไฟฟาที่มาจากไทยสามารถนํามาใชงานไดทันที ในกรณีที่เปนปลัก๊ขาแบน จะตองใสตัวแปลงขาใหเปนขา

กลมกอน ถาหากเปนปลั๊กขากลม (๒ ขา) จะสามารถใชไดเลย ตัวแปลงขาปลั๊กน้ันหาซือ้ที่น่ีไดราคาไมแพงและ

ปลั๊กพวงน้ันมีแบบ Universal คือใชไดกับปลั๊กทุกรูปแบบดวย 

แตเน่ืองจากระบบไฟฟาที่ประเทศภูฏานน้ันไมเสถียร มีไฟกระชากซึ่งอาจจะสรางความเสียหายใหกบั

เครื่องใชไฟฟาได ที่น่ีจึงนิยมใชเครื่องกรองไฟ (Stabilizer) หรือเครื่องสํารองไฟ (UPS) และควรมีไฟฉายไวใกลตัว

เสมอเพราะไฟดับบอย 

 



 
๒๓ 

 

 

ภาพที ่๑๓ ปลัก๊มาตรฐาน (อินเดีย) 

 

ภาพที ่๑๔ ปลัก๊ตัวผูขนาดตางๆและหัวแปลงแบบ Universal 

ฮีทเตอรและเครื่องทําน้ําอุน 

ฮีทเตอรเปนอุปกรณที่คนไทยมักไมคุนชินเพราะที่เมืองไทยไมมีความจําเปนตองใช แตที่ประเทศภูฏานเปนเมืองที่

อยูบนภูเขาสูง อากาศเย็นถึงหนาวเกือบตลอดทั้งป ฮีตเตอรจึงมีความจําเปน ฮีตเตอรมีหลายชนิดเชน 

 

ภาพที ่๑๕ บคุคาร่ีและฮีทเตอร์แบบขดลวด 



 
๒๔ 

 

๑. บุคคารี่ (Bukhari) เปนเตาผิงที่นํามาเผยแพรโดยโครงการชวยเหลือจากสวิสเซอรแลนดในยุดแรกๆ นิยม

มากในเขตหนาวจัดเชนบุมทัง ใชไมฟนเปนเช้ือเพลิง ขอดีคือรอนเร็วและรอนจัด สามารถใชตมนํ้าไดถา

วางกานํ้าไวบนเตา ขอเสียคือตองสั่งซื้อไมฟน ตองจุดเตาและคอยเติมฟนเรื่อยๆ 

๒. แบบหลอดฮาโลเจนหรือขดลวด ขอดีคือราคาถูกและรอนเร็ว ขอเสียคืออาจเกิดเพลิงไหมไดงายถาไมระวัง

และมีแสงสวางแสบตา 

 

ภาพที ่๑๖ ฮีทเตอร์แบบพาเนล 

๓. แบบครีบ, พาเนลหรือแบบบรรจุนํ้ามัน มลีกัษณะเปนครีบโลหะ จํานวนมากนอยก็ขึ้นอยูกับราคา ขอดีคือ

ไมมีแสงแสบตาและไมคอยอันตราย แตขอเสียคือรอนชาและตองใชในหองที่ปดมิดชิด 

ฮีตเตอรจะทําใหความช้ืนในอากาศลดลงอยางมาก จึงไมควรเปดไวทั้งคืนตอนนอน (เวนแตขี้หนาวมาก) และควร

จะหาจานหรือชามใสนํ้าไวขางๆเตียง หรือผาขนหนูบิดหมาดๆ เพ่ือเพ่ิมความช้ืนในหอง 

เครื่องทํานํ้าอุนที่นิยมใชกันมากที่น่ีมีลักษณะเปนถังขนาดใหญเรียกวา Geyser ซึ่งจะแตกตางจากเครื่องทํานํ้าอุนที่

ใชกันในประเทศไทยตรงที่จะทําการเก็บกักนํ้ารอนเอาไวในตัวของมัน เน่ืองจากในฤดูหนาวนํ้าจะเย็นจัดมากทําให

เครื่องทํานํ้าอุนแบบบานเราไมสามารถทําใหนํ้าที่ไหลอุนไดทัน ซึ่งเครื่องที่ขนาดใหญกวาก็จะเก็บกักนํ้าอุนได

มากกวา เวลาอาบนํ้าหรือใชนํ้าอุนเยอะๆ เครื่องจะทํานํ้าอุนไมทัน นํ้าทีอ่อกมาก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆ จึงควรเวนระยะ

การใชเพ่ือใหเครื่องทํานํ้าอุนและกักเก็บเพ่ิม การใช Geyser น้ันจะตองเปดเครื่องไวตลอดเวลานํ้าจึงจะรอนมิใช



 
๒๕ 

 

พอจะใชนํ้าอุนแลวคอยเปดเหมือนเมืองไทย เวลาเปดเครื่องใหมๆ อาจตองรอหลายช่ัวโมงกวานํ้าจะเริ่มรอน บน

เครื่องบางรุนจะมีเข็มบอกความรอนของนํ้าในถังดวย ดานบนหรือดานขางของเครื่องจะมีปุมหมุนปรับความรอน

ของนํ้าบางครั้งถาปรับใหรอนเกินไประบบปองกันไฟเกินในเครื่องอาจจะทํางานทําใหไฟไมเขาเครื่อง ตองเปดฝา

เครื่องออกมาหาปุมรีเซตขางใน 

ไปรษณีย 

ระบบไปรษณียที่น่ียังไมคอยเจริญนักแตก็ไมคอยประสบปญหาจดหมายหรือพัสดุหายแตอาจจะถึงชาสักหนอย 

โดยปกติแลวการสงหรือรับจดหมายกับประเทศไทยจะใชเวลาราวๆ ๑ สปัดาหสําหรับจดหมายอากาศ สําหรับ

ประเทศอ่ืนๆ อาจจะใชเวลามากกวาน้ีสักหนอย เชน สงโปสการดไปญี่ปุนใชเวลา ๑ เดือนกวา และสหรัฐอเมริกา

เกือบ ๒ เดือน (จากประสบการณของผูเขียน) 

 

ภาพที ่๑๗ ไปสการดพรอมแสตมปราคา ๒๐ งุลตรัม 

ถึงแมวาประเทศภูฏานจะเริ่มมีการใชบานเลขที่แลว (ป ๒๐๑๒) แตก็จํากัดเฉพาะในเขตเมืองใหญเชนทิมพู และยัง

ไมมีการนําจายไปรษณียตามบานโดยบุรุษไปรษณีย โดยสวนใหญแลวหนวยงาน หางรานหรือบานคนที่มีฐานะจะ

ไปใชบริการเชาตูไปรษณีย (P.O. Box) หรือไมก็ตองไปคอยสอบถามที่ไปรษณียวามีจดหมายมาถึงตนเองหรือไม 

ถามีความจําเปนตองสงพัสดุมาจากไทยจึงควรสงไปที่ทํางานจะสะดวกกวา อยาลืมแจงผูที่มีหนาทีดู่แลดาน

จดหมายใหชวยดูช่ือของเราใหดวยเวลาที่มีจดหมายหรือพัสดุมา 



 
๒๖ 

 

การสงไปประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ ถาเปนจดหมายและไปรษณียบัตรที่นํ้าหนักไมเกิน ๒๐ กรัม สงไป

ตางประเทศที่ใดใดก็ราคา ๒๐ งุลตรัม สําหรับจดหมายที่หนักกวาน้ีหรือพัสดุสามารถตรวจสอบราคาไดจาก

เว็บไซตของการไปรษณียภูฏาน 

นอกจากน้ียังมีบริการรับสงพัสดุเอกชนระหวาประเทศเชน DHL, Fedex, TNT สําหรับในประเทศคนภูฏานนิยม

ฝากพัสดุไปกับรถประจําทาง (คลายกับเมืองไทย) 

การเตรียมตัว 

สัมภาระที่สายการบินทั่วไปรวมถึงดรุกแอร (Druk air) อนุญาตสําหรับช้ันประหยัดน้ันคือ ๒๐ กิโลกรมั ถาหากเกิน

กวาน้ันจะมีคาปรับกิโลกรัมละ ๑๗๕ บาท ซึ่งทางสพร. อนุมัติคาระวางสัมภาระไวไมเกิน ๕๐ กิโลกรัมตอเที่ยว น่ัน

หมายความวาสัมภาระ ๒๐ กิโลกรัมแรกจะไมมีคาใชจาย ๕๐ กิโลกรัมถดัมาสามารถเบิกจายไดตามจริงจากสพร. 

ถาหากยังเกินกวาน้ันตองรับผิดชอบคาใชจายเอง การขนสัมภาระมามากเกินไปจะเปนภาระทั้งกับตนเองและผูรวม

เดินทาง จึงควรคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จําเปน สิง่ที่หาซื้อลําบากหรือหาไมไดที่ประเทศภูฏาน 

ศุลกากร 

ประเทศภูฏานมีกฎหมายหามจําหนายบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบและหามสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ แตก็มขีอยกเวน

สําหรับชาวตางชาติที่เขามาพํานักช่ัวคราวจะสามารถนําเขาบุหรี่ได ๒๐๐ มวน (๑ คารตัน) โดยจะตองชําระภาษี

ตางๆ อีกประมาณ ๒๐๐% ของมูลคา (ขึ้นอยูกับย่ีหอ) จึงเปนการดีสําหรับผูที่สูบบุหรีท่ี่จะถือโอกาสน้ีเลิกเสีย 

แมวาการซุกซอนไวในกระเปาเดินทางจะเปนวิธีที่นิยมแตก็มีความเสี่ยง โทษสูงสุดสําหรับการลักลอบนําเขาบุหรี่

คือจําคุก ๓ ป 

ยา 

ยาที่น่ีจะมีราคาถูกมากเพราะนําเขาจากอินเดียแตอาจจะไมมีใหเลือกมากนัก การรักษาพยาบาลที่ประเทศภูฏาน

น้ันไมมีคาใชจายอยูแลว (เวนบางกรณี) จึงไมตองเตรียมมาเยอะจนเกินไป ยาที่ควรเตรียมมาเชน ยาแกไขหวัด 

ปวดศีรษะ แกแพ แกไอ แกทองเสีย ยาธาตุ ยาทาแผลสด ปลาสเตอรยา ยาหมอง ยาทากันยุง ยาแผลในปาก ยา

แกเมารถเปนตน การนํายามามากเกินไปอาจจะเปนลางบอกเหตุเชน เอายาพาราเซตตามอลมาเยอะก็มักจะพบกับ

เรื่องชวนปวดหัวเยอะ (ความเช่ือสวนบุคคล) 



 
๒๗ 

 

แวนและคอนแทคเลนส 

ควรจะมีแวนตาสํารองเผื่อกรณีเสียหาย แมวาในเมืองทิมพูจะมีรานแวนตาแตตัวเลือกก็มีจํากัดมากเชนกัน เมือง

อ่ืนๆที่อยูหางออกตามชนบทไปน้ันแทบจะไมมีรานแวนตาเลย ผูทีใ่ชคอนแทคเลนสก็ควรจะเตรียมนํ้ายา และเลนส

สํารองมาใหพอดีกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 

เครื่องนุงหม 

เครื่องแตงกายที่ควรตองนํามาคือชุดเสื้อสูทไวสําหรับเขารวมงานสําคัญตางๆ หรือพบแขกผูใหญ สวนชุดทํางาน

และชุดลําลองน้ันก็เตรียมมาตามความเหมาะสมของแตละคน สวนอุปกรณกันหนาวน้ันควรจะดูชวงเวลาที่เดินทาง

มาถึงดวยถาหากมาฤดูหนาวก็ตองเตรียมมาอยางดี ควรมีหมวกปดหู ถุงมือและผาพันคอ ลองจอหนแตถาเปนฤดู

อ่ืนก็เตรียมแบบที่ไมตองหนามาก็ไดเน่ืองจากอุปกรณกันหนาวน้ันสวนใหญที่เมืองไทยมกัจะมีราคาแพงแลวมาซื้อ

เอาที่น่ีจะมีราคาถูกและคุณภาพดีกวาเพราะที่น่ีเปนเมืองหนาวและเปนของจําเปน 

เรื่องสุขอนามัย 

ควรเตรียมพวกที่ตัดเล็บ, ไมแคะหูหรือ Cotton Bud, ทิชชูเปยก, สบู, ยาสระผมขวดเล็กๆ, แปรงสีฟน, ยาสีฟน, 

Lip Balm, ไหมขัดฟน, ไมจิ้มฟน, ชอนสอม, แกวนํ้ามาดวยจํานวนหน่ึงเพ่ือที่จะไดสะดวกใชเวลามาถึงใหมๆ แลว

คอยหาซื้อเพ่ิมเติม 

อาหารแหง 

เน่ืองจากอาหารภูฏานไมอรอย (ความคิดเหน็สวนบุคคล) และไมหลากหลาย จึงควรจะเตรียมอาหารแหงและของที่

ชอบรับประทานมาใหมากทีส่ดุ ที่เมืองทิมพูจะมีรานนําเขาสินคาจากไทยแตสินคาก็ไมหลากหลายมาก ของที่มีขาย

เชน นํ้าปลา ซอสหอยนางรม ซีอ้ิวตางๆ ผงปรุงรส บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวตางๆ การเลือกซื้อของที่น่ี

จําเปนตองดูวันหมดอายุใหถีถ่วนกอนซื้อทกุครั้ง เพราะของที่น่ีมักขายไดชาและบอยครั้งที่หมดอายุไปนานแลว 

อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

ควรเตรียมเครื่องไมเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตัวเองมาบางเพ่ือความสะดวก อยาคิดวาที่น่ันจะมี

เครื่องมือเพียบพรอมสําหรับการทํางาน ปจจุบันอินเตอรเน็ตเปนแหลงความรูขนาดใหญการพกหนังสือมาจํานวน

มากอาจจะเปนภาระหนักจนเกินไป (เวนแตเน้ือหาที่ไมมีบนอินเตอรเน็ต) 



 
๒๘ 

 

เครื่องใชไฟฟา 

ควรเตรียมมาจากไทยใหเรียบรอยเพราะที่น่ีจะมีราคาคอนขางแพงเพราะตองนําเขามา สิ่งที่ควรเตรียมมาคือ 

1. คอมพิวเตอรแลปทอป (โนตบุค) 

2. โทรศัพทมือถือพรอมที่ชารจ 

3. กลองดิจิตอลพรอมที่ชารจ เตรียมเมโมรี่การดและแบตเตอรี่สํารองมาใหเพียงพอ 

สิ่งเล็กๆ นอยๆ อ่ืนๆ ท่ีควรนํามา 

• รูปถาย ๒ น้ิว สัก ๑ โหล 

• เข็มและดายไวซอมแซมเสื้อผาที่ขาดเล็กๆ นอยๆ 

• ดินสอ ปากกา ที่ลบคําผิด 

• ไขควงชุดเล็กๆ ไวซอมแซมหรืองัดแงะอะไรเล็กๆ นอยๆ 

• ไมแขวนเสื้อแบบลวด (แบบพลาสติกอาจจะหักเวลาใสไวในกระเปา) ๒-๓ อัน (สําหรับชวงมาถึงใหมๆ) 

• เชือก ไวมัดของหรือทําราวตากผาช่ัวคราว 

• หนังยาง 

• ไฟฉาย 

• แวนกันแดด 

• ของที่ระลึกหรอืของขวัญสําหรับเพ่ือนรวมงาน 

• กระเปา, เปสําหรับใชประจําวัน 

• กระเปาเดินทางใบเล็กหรือเปใบใหญสําหรับเดินทางไปตางเมือง 

วันเดินทาง 

ควรมาถึงสนามบินกอนเวลาเครื่องออก ๓ ช่ัวโมง เน่ืองจากวาคนภูฏานนิยมมาซื้อของที่ประเทศไทยเปนอยางมาก 

คิวเช็คอินจะยาว แตละคนกม็ีสัมภาระมาก เจาหนาที่บริการก็มีนอยจึงใชเวลานานมากกวาปกติ ถาหากนํ้าหนัก



 
๒๙ 

 

สัมภาระเกินมากกวาที่อนุญาตจะตองเสียคาปรับ จึงควรพกเงินสด (บาท) มาใหเพียงพอตอคาปรับดวย (อยาลืม

เก็บใบเสร็จไวใหดี) 

ในวันเดินทางสิ่งที่หามลืมนํามาเด็ดขาดไมใชต๋ัวเครื่องบินแตเปนใบรับรองการออกวีซา ถาไมมีจะไมสามารถ

เดินทางได หนังสือเดินทางควรตรวจสอบวันหมดอายุวาครอบคลุมระยะเวลาปฏิบัติงาน (และอยาทําหาย) เพราะที่

ประเทศภูฏานไมมีสถานเอกอัครราชทูตไทยจึงไมดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางไดอยางสะดวก 

 

ภาพที่ ๑๘ ตัวอยางใบรับรองการออกวีซา 

กระเปาใบที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง (Carry on) ตองไมมีของเหลวหรือครีมทีภ่าชนะใหญกวา ๑๐๐ มิลลิลติรหรือกรัม 

โดยเด็ดขาด เพราะถาตรวจพบจะตองทํากลับไปโหลดลงใตเครื่องหรือตองทิ้งเทาน้ัน รวมถึงของมีคม กรรไกร ที่ตัด

เล็บ มีดพับ ผลิตภัณฑบรรจุแก็สเชน กระปองสเปรยนํ้าหอม 

TIP! ควรพกปากกาติดตัวดวย เพ่ือที่จะไดกรอกขอมูลลงใบตม. ที่จะไดรับบนเครื่อง   

TIP! ในใบวีซาจะมีชอง Gratis ถาระบุวา Yes จะไมตองเสียคาวีซา ถาหากตองเสียคาวีซาตองเก็บใบเสร็จไวดวย 

TIP! ใหแลกธนบัตรยอยสําหรับชําระคาวีซาจํานวน 40USD มาใหเรียบรอย ถาหากแลกธนบัตรขนาด 100USD มา

ก็จะถูกทอนดวยธนบัตรยอย ทําใหเอาไปแลกไดอัตราไมดี จึงควรแลกเงินจํานวนน้ีมาจากไทยเลยจะดีที่สุด 

(ธนบัตร ๑ เหรียญสหรฐัมีราคาถูกที่สุด แตถาแลกมาเพ่ือชําระคาวีซาจํานวน ๔๐ เหรียญอาจจะดูนาเกลียดสัก

หนอยแตก็สามารถทําได)  
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เมื่อมาถึงแลว 

ยินดีตอนรับสูภูฎาน เมื่อผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจะมีเจาหนาที่จาก RCSC หรอืหนวยงานที่

รับเราเขาทํางานไปรอรับ จากน้ันก็จะเดินทางไปยังที่พักที่เมืองทิมพู โดยในชวงคืนแรกๆ จะจองโรงแรมไวให แต

ถาใครที่จัดการบานพักไดเรียบรอยแลวก็สามารถออกไปพักที่บานของตนเองไดเลย คาโรงแรมจะตองชําระเองโดย

ทางสพร. จะมกีารสํารองจายลวงหนาใหแลวจํานวนหน่ึงและตองเก็บใบเสร็จไวเปนหลกัฐานดวย กรณีผูที่ทํางานที่

เมืองอ่ืนอาจจะตองพักโรงแรมนานหลายคนืเพ่ือดําเนินการดานเอกสารหรือรอการเดินทางไปที่ทํางานสามารถเบิก

เพ่ิมเติมกับสพร. ไดภายหลัง 

การปฐมนิเทศ 

ทาง RCSC จะจัดหาคนมาแนะนําการใชชีวิต วัฒนธรรมและสถานที่ตางๆ ในเมืองให รวมถึงจัดการตออายุวีซา, 

ตรวจสุขภาพ, ทํา Work Permit, พาไปซื้อ Sim Card, เปดบัญชีธนาคารและบัตร ATM (ถาทํางานที่เมืองอ่ืน ก็

สามารถเปดบัญชีที่เมืองทิมพูได เวลาจะฝากจะถอนสามารถฝากเพ่ือนที่ไวใจใหดําเนินการได) 

วีซาและ Work Permit 

เมื่อเดินทางมาถึงภูฏานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะปมตราอนุญาตใหอยูในประเทศไดเบ้ืองตน ๑๔-๓๐ วัน 

หลังจากน้ันตองไปดําเนินการทํา Work Permit กอนแลวจึงจะตออายุวีซาได การตออายุวีซาน้ันมักจะไดระยะตาม 

Work Permit (แตสูงสุดไมเกิน ๑ ป) ควรตรวจสอบที่ตราประทับบนเลมวากรอกขอมูลถูกตองหรือไม 

บางครั้งระยะวีซาอาจจะไมครอบคลุมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด เวลาวีซาใกลหมดควรแจงเพ่ือนรวมงานหรือ 

Counterpart ใหดําเนินการกอนวีซาหมดอายุไมนอยกวา ๑๕ วัน (ทางที่ดีควรเริ่มดําเนินการต้ังแต ๒ เดือนกอน

หมดอายุ) คาใชจายตางๆ ทางสพร. ไดเจรจากับทาง RCSC แลววาสามารถเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัดได ใน

กรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดใหเก็บใบเสร็จไวใหดีแลวนํามาเบิกจายจากสพร. 

ถาหากมีความจําเปนตองออกไปนอกประเทศภูฏาน (เชน กลับไทยไปรกัษาพยาบาล) และในวีซาระบุไววาเปน 

Single Entry จะตองทํา Endorse วีซากอนออกนอกประเทศ โดย Re-entry น้ันสามารถเลือกจํานวนการเขา-

ออกไดตามตองการ (ราคาแปรผันตามจํานวน Entry) ถาหากออกนอกประเทศโดยไมทําการ Endorse จะทําใหไม

สามารถกลับเขามาไดอีกและตองเริ่มกระบวนการขอวีซาใหมทั้งหมด จึงตองระวังในจุดน้ีใหดี 



 
๓๑ 

 

การปฏบิัติงาน 

เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตามหนวยงานที่ไดรับเขาทํางานแลว สิ่งแรกที่ควรจะทาํคือศึกษาระบบการทํางานของหนวยงาน

น้ันๆ กอนแลวทําการปรึกษาเพ่ือนรวมงานหรือ Counterpart ถึงแนวทางการทํางานและสิ่งที่อยากจะทํารวมกัน 

หลังจากน้ันจึงเริ่มเขียนแผนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานน้ันควรใชรูปแบบของสพร. และดูตัวอยางจากแผนของรุนกอนๆ งานที่วางแผนจะทํา

ควรเปนงานที่ไมลําบากทั้งกับตัวเองและเพ่ือนรวมงานจนเกินไปและตองสามารถทําไดจริง ไมควรวางแผนในสิ่งที่

ไมแนใจวาจะสามารถทําไดหรือวางแผนเผื่อไวจนเกินไป ถาหากงานที่จะทํามีความจําเปนที่จะตองใชอุปกรณหรือ

เครื่องมือพิเศษควรจะตรวจสอบใหแนใจกอนวาสามารถจัดหาไดหรือไม 

การเดินทางไปทํางาน ถาหากที่พักอยูใกลทีท่ํางานก็คงไมลําบากแตถาอยูไกลอาจจะตองขึ้นรถประจําทาง แท็กซี่

หรือติดรถเพ่ือนรวมงานหรือรถที่ทํางาน คนที่น่ีชินกับการเดินระยะทางไกลๆ ก็คิดเสียวาออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

อาหารกลางวันสําหรับชาวภูฏานน้ันมักจะนําใสกลองขาวมาจากบาน บางครั้งที่ทํางานอาจจะมีโรงอาหารหรือ

รานอาหารใกลๆ แตการออกไปรับประทานอาหารกลางวันที่รานน้ันเปนคาใชจายที่คอนขางแพงชาวภูฏานจึงไม

นิยมสักเทาไร 

การสงรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานน้ันโดยสวนใหญจะจัดสงทุกไตรมาส รูปแบบของรายงานควรจะใชรูปแบบของสพร. หรือ

รูปแบบอ่ืนแตควรจะครอบคลุมหัวขอหลักๆ ตามรูปแบบของสพร. รายงานควรจะแนบภาพถายผลงานหรือภาพ

ขณะกําลังปฏิบัติงานดวย เน้ือหาในรายงานควรจะสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไว ถาหากไมสามารถปฏิบัติ

ตามแผนหรือมกีารเปลี่ยนแปลงควรจะช้ีแจงใหชัดเจน  

ทาง RCSC จะขอใหอาสาสมคัรสงรายงานใหทาง RCSC ทุก ๖ เดือนโดยจะมีรูปแบบมาให 

การเดินทางไปเมืองอ่ืนๆ 

ถาหากมีความจําเปนตองเดินทางไปยังเมืองอ่ืนๆ ตามกฎแลวจะตองขออนุญาตเดินทางกอนโดยใบอนุญาตเดินทาง

น้ันเรียกวา Route Permit สามารถขอไดที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ทิมพู 



 
๓๒ 

 

ผูที่ทํางานที่เมอืงทิมพูหรือพาโรน้ันจะไมสามารถเดินทางไปที่อ่ืนนอกเหนือจาก ๒ เมืองดังกลาวได แตผูที่ทํางานที่

ตางจังหวัดจะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดที่ตนเองทํางานอยูไดโดยไมตองขอ Route Permit ตราบใดที่ Work 

Permit น้ันยังไมหมดอายุ (ตองพกติดตัวเสมอ) เชน ถาหากทํางานที่ทาชิกังจะสามารถเดินทางไปเมืองใดก็ไดที่อยู

ระหวางทางไปทาชิกัง แตก็ไมสามารถเดินทางไปในเสนทางอ่ืนที่ไมใชทางผานไดเชน ถาหากทํางานที่พุนโชลิ่งก็ไม

สามารถเดินทางไปบุมทังไดเพราะไมไดอยูในเสนทาง 

การขอ Route Permit ถาหากเดินทางในหนาที่ทางหนวยงานจะเปนผูดําเนินการให (บางครั้งเพ่ือนรวมงาน

อาจจะไมรูหรือละเลยการขอ Route Permit จึงตองเนนย้ําใหดีกอนเดินทาง) แตถาหากเดินทางดวยเรื่องสวนตัว

จะตองดําเนินการขอเอง เอกสารที่ใชขอมดัีงน้ี 

• แบบคํารอง (ดาวโหลดไดจากเว็บไซต) 

• หนังสือนําจากหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู ระบุเหตุผลการเดินทาง สถานที่ที่ไปและระยะเวลา 

• สําเนาหนังสือเดินทางและวีซา 

แลวนําไปยื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใชเวลาประมาณ ๑ วันทําการ 

การเดินทางโดยไมมีใบอนุญาตเดินทางน้ันมีความผิดตามกฎหมาย ถาหากตรวจพบอาจถูกปรับไดหรือถูกดําเนินคดี 

การเชิญญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยม 

ชาวตางชาติที่ทํางานหรืออยูอาศัยที่ประเทศภูฏานสามารถเชิญญาติหรอืเพ่ือนมาเยี่ยมเยียนไดปละไมเกิน ๒ คน 

โดยจะไมตองเสียคาธรรมเนียมการทองเที่ยว โดยเอกสารที่ใชมีดังน้ี 

• แบบคํารองขอวีซา (สําหรับแขกกรอก) 

• แบบคํารองขอเชิญญาติและเพ่ือน (สําหรับผูเชิญกรอก) 

• หนังสือนําจากหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู ระบุช่ือผูถูกเชิญ ชวงเวลาที่เดินทาง 

• สําเนาหนังสือเดินทาง (ของทั้งผูเชิญและแขก) และวีซา 

ขั้นตอนการดําเนินการอาจจะยุงยากสักเล็กนอย (ผูที่ไมไดทํางานที่ทิมพูจะลําบากกวาพอสมควร) 



 
๓๓ 

 

๑. ผูเชิญกรอกแบบคํารองขอเชิญญาติและเพ่ือน 

๒. ใหแขกที่ถูกเชิญกรอกคํารองขอวีซาแลวแสกนสงมาทางอีเมลพรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

๓. นําเอกสารทั้งหมดพรอมหนังสือนําจากหนวยงานไปที่กระทรวงการตางประเทศ 

๔. เมื่อกระทรวงการตางประเทศอนุมัติแลวใหนําเอกสารอนุมัติพรอมเอกสารที่เหลือไปย่ืนขอวีซาที่สํานักงาน

ตรวจคนเขาเมือง 

๕. เมื่อไดใบรับรองการออกวีซาแลวก็แสกนสงกลับไปใหแขกที่ถูกเชิญ 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยนารู 

• ไมควรใหคนภูฏานยืมเงินทุกกรณีถาหากไมอยากทวงแลวทวงอีก 

• ไมควรรับปากซื้อของมาใหคนภูฏานโดยที่ออกเงินใหกอน (เชน ไดกลับไทยชวงสั้นๆ) ควรเก็บเงินกอน 

• ถาหากคนภูฏานมาขอซื้อตอของใชสวนตัว (โดยเฉพาะผูที่ทาํงานตางจังหวัด) เชน กลอง โทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอร แลวไมอยากขายใหบอกไปวาของมีตําหนิหรือมีจุดเสียบางอยางจะลดการเซาซี้อยางไดผล 

• ทั้งหมดที่กลาวมาใชกับคนภูฏานทุกระดับต้ังแตเพ่ือนรวมงานจนถึงระดับหัวหนา 

• ควรเก็บใบเสรจ็ทุกอยางไวใหดี อยาใหสูญหายมิฉะน้ันอาจจะเบิกคาใชจายกับทางสพร. ไมได 

• ใบเสร็จคาเชาบานใหรวมคาใชจายตางๆ ไวในคาเชาบานใหหมด ไมตองแยกออกมาเปน คาไฟฟา คา

อินเตอรเน็ตและอ่ืนๆ 

• ในการกรอกคาํรองบางประเภทจะตองติดอากรแสตมป (สเีขียว) ราคา ๑๐ งุลตรัม 

• สุนัขจรจัดคอนขางเยอะในเมืองทิมพูและคอนขางดุ จึงไมควรไปเลนดวย ถาหากโดนว่ิงไลใหแกลงกมเก็บ

หินแลวขวางจะไดผลกวาหาไมมาไลตี 

• สุนัขที่น่ีนอนกลางวันแลวเหาตลอดทั้งคืน ถาเปนคนขี้รําคาญควรจะนํา Ear plugs มาดวย 

• กัญชาที่น่ีขึ้นตามขางถนนและพบไดเกือบจะทุกที่ ทางที่ดีไมควรไปยุงกับมัน 

• ที่น่ีแมลงวันเยอะมาก โดยเฉพาะหนารอน 

• นมสด Pasteurize ไมมีขาย (เคยมีแตเลิกแลว) แตมแีบบกลองซึ่งแบงออกเปน Toned milk และ 

Double toned milk แบบแรกจะมีราคาแพงและรสชาติดีกวา (เล็กนอย) 



 
๓๔ 

 

• นํ้าผลไมควรหลีกเลี่ยงที่นําเขาจากบังคลาเทศ (การผลิตไมดี) ของในประเทศมีรสชาติดี 

• เน้ือหมูที่น่ีมักมีแตมันแทบไมมีเน้ือแดงเลย ถาตองการเน้ือแดงตองสั่งพิเศษ 

• ที่รานอาหารจะบริการนํ้ารอนฟรี สามารถพกซองชาไปชงเองไดถาหากไมชอบนํ้ารอนเปลาๆ 

• รานอาหารที่น่ีใชเวลาปรุงอาหารนานมาก ควรไปแตเน่ินๆ 

• เวลาทําอาหารควรอานฉลากเครื่องปรุงดีๆ จะไดไมรสเขมจนเกินไป 

• คนที่ทํางานตางจังหวัดควรฝกรับประทานมังสวิรัติ 

• ขาวภูฏานมักมีราคาแพงกวาขาวอินเดีย (ผูเขียนชอบขาวภูฏาน) 

• ขาวแดงน้ันไมใชขาวกลองหรือขาวซอมมือแตเปนพันธุที่มีเน้ือขาวสีแดง ราคาแพงกวาขาวขาว 

• ควรสอบถามถงึวันที่ตลาดเปดหรือนําของสดมาลง เพราะบางครั้งไปตลาดอาจจะเจอแตผักเนาๆ 

• วันอาทิตยรานรวงตางๆ มักปดใหบริการ (บางแหงก็วันจันทร) 

• ในบางพ้ืนที่ระบบนํ้าประปายังไมดีพอ ควรจะซื้อถังใบใหญๆ  ไวเก็บกักนํ้า 

• ถาเปนคนชอบเลนเกมสควรนําเครื่องเลมพรอมแผนมาใหพรอมจะชวยแกเหงาไดมาก 

• ควรมีไพสัก ๑ สํารับเพ่ือความบันเทิง (ไมควรเลนการพนัน) 

• ถาชอบเลนกีฬาควรอุปกรณกีฬามาดวยเลยจะดีกวาเพราะที่น่ีมีใหเลือกนอยและคุณภาพอาจไมดีพอ 

• ถาเปนคนติดภาพยนตรและละครควรจะโหลดใสฮารดดิสกภายนอกมาใหพรอมเพราะที่น่ีอินเตอรเน็ตชา

และคิดคาใชจายตามปริมาณขอมูล 

• ไมควรใชอินเตอรเน็ตของที่ทํางานโหลดบิตเชนกัน 

• เครื่องคอมพิวเตอรควรลงโปรแกรมรวมทั้งนําแผนสําหรับลงมาดวยเผื่อกรณีตองลงโปรแกรมใหม 

• Virus ทาง USB drive คอนขางเยอะ ควรลง Anti-Virus หรือระวังเวลานํา USB drive ของคนอ่ืนมาใช 

• ไมควรเดินทางชวงฤดูฝนเพราะมีเหตุการณดินโคลนถลมบอยและหมอกมักจะลงจัดทําใหทัศนะวิสัยไมดี 

• ไมควรเดินทางชวงฤดูหนาวเพราะบนยอดดอยถนนอาจถูกปกคลุมดวยนํ้าแข็งหรือหิมะเปนอันตรายมาก 

• ถามีเวลาวางควรออกไปเที่ยวชมสถานที่และงานเทศกาลตางๆ ใหมากทีส่ดุ 

• เวลาจะเดินทางไปที่ไหนไกลๆ ควรแจงเพ่ือนรวมงานและหัวหนากอน 



 
๓๕ 

 

• หมั่นดูปฏิทินวันหยุดและเทศกาลในที่ตางๆ แลววางแผนลวงหนาจะไดไมพลาด 

• ต๋ัวเครื่องบินดรุกแอรมักจะลดราคาในชวงฤดูรอน (กลางป) และฤดูหนาว ถาหากมีความจําเปนตอง

เดินทางอยาลืมขอสวนลด (ซื้อที่สํานักงานขายเทาน้ัน) 

• โรงแรมที่น่ีม ี๒-๓ มาตรฐานราคาคือ ราคาชาวภูฏาน ราคาชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศและราคา

นักทองเที่ยว ถาหากตองเดินทางไปพักแรมที่ใด ควรใหเพ่ือนชาวภูฏานติดตอใหจะไดราคาถูกกวา 

• โรงแรมบางแหงใหสวนลดพิเศษสําหรับอาสาสมัคร (สวนมากเปนชาวญี่ปุนที่มาโครงการของ JICA) หรอื

บุคคลที่ทํางาน NPO ควรสอบถามจากเพ่ือนชาวตางชาติอ่ืนๆ ถึงช่ือโรงแรมและสวนลด 

• ควรถายรูประหวางทํางานหรือผลงานเปนระยะ เพ่ือจัดทํารายงาน 

• ควรอานและทาํการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับประเทศภูฏานกอนเดินทางมา 

• ถุงยางอนามัยจะมีแจกตามจดุตางๆ (ฟรีเพราะรัฐบาลรณรงคใหใช) แตคุณภาพอาจจะไมคอยดีนัก 

• ควรยืดอก พกถุง (ผา) เวลาไปจับจายซื้อของเพราะถุงพลาสติกมักไมคอยมีแจก 

• ผูชายภูฏานมักคิดวาเปนการใหทาถาหากมีการถูกเน้ือถูกตัวแลวไมวาอะไร แมวาจะเปนการหยอกลอฉนัท

เพ่ือนก็สามารถคิดเกินเลยไปไดเหมือนกัน สุภาพสตรีควรระวัง 

• ผูชายภูฏานเดินจับมือกันเปนเรื่องปกติ ไมใชเกยแตเปนเพ่ือนสนิท 

• พระที่ภูฏานสามารถถูกเน้ือตองตัวผูหญิงได อีกทั้งยังขับรถ รองรําทําเพลง เลนกีฬาเฮฮาไดอีกดวย 

• พระที่ภูฏานถาหากมีช้ันสูงๆ จะสามารถไวผมยาวหรือนอนที่บานได 

• ชาวภูฏานแตงงานและมีลูกเรว็ จึงไมตองแปลกใจหากพบสาวอายุนอยๆ แตมีลูกแลว ๓ คน 

• ชาวภูฏานบางสวนอยากแตงงานกับชาวตางชาติเพ่ือที่จะไดเดินทางไปตางประเทศหรือตองการมีชีวิตที่

ดีกวา จึงควรระวังความสัมพันธใหดี อยาปลอยใหไปไกลเกินที่จะควบคุม 

• ถาหากไมลําบากจนเกินไป การเรียนภาษาซองคาจะมีประโยชนในชีวิตประจําวันมาก 

• หนังสือที่ขายทีน่ี่นําเขามาจากอินเดียจึงมีราคาถูก (เวนของนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ) 

• ไมควรวิจารณราชวงศและเช้ือพระวงศโดยเด็ดขาด 

• ซื้อชุดโกะหรือคิราไวสักชุดเวลาไปทํางานหรือไปรวมงานตางๆ จะดีมากอีกทั้งยังเก็บไวเปนที่ระลึกได 



 
๓๖ 

 

• อยาเช่ือคํารับปากของชาวภูฏานมากนัก อยาถือสาถาหากเขาจะลืมเรื่องที่รับปากหรือไมทําเลย 

• ชาวภูฏานไมตรงตอเวลา อยาถือสาถานัด ๙ โมงแลวมาบาย ๒ พรอมดวยเหตุผลคําแกตัว ๑๐๘ 

• อยาคาดหวังวาชาวภูฏานจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปในทิศทางที่เราหวังหรือแนะนํา (เราเปลี่ยนคนอ่ืน

ยาก แตเปลี่ยนตัวเองงาย) จึงไมควรไฟแรงจนเกินไป (อาจจะไหมตัวเองได) 

• การไมเปนเจาหนี้ชาวภูฏานเปนลาภอันประเสริฐ 

เว็บไซตที่นาสนใจ 

หนังสือพิมพ Kuensel http://www.kuenselonline.com 

หนังสือพิมพ Bhutan Observer http://www.bhutanobserver.bt 

การไปรษณียภูฏาน http://www.bhutanpost.com.bt 

ธนาคาร BnB http://www.bnb.bt 

ธนาคาร BoB http://www.bob.bt 

Bhutan Telecom http://www.bt.bt 

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทย http://www.royalthaiconsulate.bt 

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงธากา http://www.thaidac.com 

Drukair http://www.drukair.com.bt 

 

ภาพที่ ๑๙ เตือนสติการใหยมืเงิน เครดิต: เหี้ยดิสคัฟเวอรี่ 
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