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สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง โคลัมโบ 

 

ท่ีตั้ง อยูในมหาสมุทรอินเดีย หางจากตอนใตของอินเดียประมาณ 80 กม. โดยมีอาวแมนนาร 

และชองแคบพอลกคั่นกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 7 องศาเหนือ และเสนลองจิจูดที่ 81 องศาตะวันออก 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 65,610 ตร.กม. ชายฝงทะเลยาว 1,340 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือและทิศตะวันออก  ติดกับอาวเบงกอล 

  ทิศใตและทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 



                                                        ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

2 

ภูมิประเทศ ลักษณะเปนเกาะรูปหยดน้ำหรือไขมุก ขนาดใหญเปนอันดับท่ี 24 ของโลก มีเทือกเขา

ตอนกลาง และตอนใตของประเทศมีแมน้ำหลายสายไหลผาน บริเวณเชิงเขาเปนท่ีราบกวางใหญ เปนแหลง

เพาะปลูกใบชาท่ีสำคัญ ทางตอนเหนือของเทือกเขาเปนท่ีราบแหงแลง และท่ีราบริมฝงทะเลทางตอนใต รอบ

เกาะเปนหาดทรายสวยงาม 

 

ภูมิอากาศ รอนชื้นบริเวณชายฝงทะเล แตหนาวเย็นเล็กนอยบริเวณภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ย 26.4 องศา

เซลเซียสในพ้ืนท่ีราบ และ 19.7 องศาเซลเซียสในพ้ืนท่ีหุบเขา มีฝนตก 2 ชวง คือ ธ.ค.-ก.พ. ดวยอิทธิพลของ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาฝนมาสูภาคตะวันออกของประเทศ และ พ.ค.-ก.ย. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

พัดพาฝนเขามาสูภาคตะวันตกของประเทศ ภัยธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก พายุไซโคลน และมีทอรนาโดเปนครั้งคราว 

 

ประชากร 21,535,624 คน (พ.ย.2564)  

 

รายละเอียดประชากร  สิงหล 74.9% ทมิฬศรีลังกา 11.2% มัวร 9.2% ทมิฬอินเดีย 4.2% อ่ืน ๆ 0.5% 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 23.68% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 65.08% 

และวัยชรา (65 ปขึ้นไป) 11.23% อายุเฉลี่ยของประชากร 77.56 ป อายุเฉลี่ยเพศชาย 74.3 ป อายุ

เฉลี่ยเพศหญิง 80.7 ป อัตราการเกิด 6.4 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.3 คนตอประชากร 

1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.73% (ป 2561) 

 

ศาสนา พุทธ 70.2% ฮินดู 12.6% อิสลาม 9.7% คริสต 7.4% 

 

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ สิงหล 75% และทมิฬ 18% ภาษาอ่ืน 8% โดยประชากร 10% 

สามารถใชภาษาอังกฤษได 

 

การศึกษา 92% ของประชากรท้ังหมด โดยชาวศรีลังกาอายุ 15 ป ข้ึนไปสามารถอานและเขียนได 

เนื่องจากสหราชอาณาจักรวางรากฐานดานการศึกษาไวให รัฐบาลจัดการศึกษาแบบใหเปลาตั้งแตระดับ

อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษา มีมหาวิทยาลัย 9 แหง วิทยาลัยครู 26 แหง 

สถาบันเทคโนโลยี 13 แหง และวิทยาลัยเทคนิค 8 แหง 

 

การกอตั้งประเทศ ศรีลังกาตกเปนเมืองข้ึนของสหราชอาณาจักรเม่ือป 2339 ในนามประเทศซีลอน และ

ปกครองภายใตกฎหมายสหราชอาณาจักร เม่ือป 2358 ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 4 ก.พ.2491 

และเปลี่ยนชื่อประเทศเปนศรีลังกาเม่ือป 2515 มีความขัดแยงทางดานเชื้อชาติจนกลายเปนสงครามกลางเมือง

เม่ือป 2526 ระหวางรัฐบาลกับกลุมแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีลัม (Liberation Tigers of Tamil Eelam-LTTE) 

และหลังจากสูรบกันมากวา 20 ป รัฐบาลลงนามขอตกลงหยุดยิงเม่ือ ก.พ.2545 โดยมีนอรเวยเปนคนกลางใน

การเจรจาสันติภาพ การสูรบระหวางรัฐบาลกับ LTTE เกิดข้ึนอีกครั้งเม่ือป 2549 และรัฐบาลประสบความสำเร็จใน

การปราบปราม LTTE ดวยการสังหารผูนำสูงสุดของ LTTE เม่ือ พ.ค.2552 
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วันชาต ิ 4 ก.พ. 

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ 

หัวหนาฝายบริหาร รมว.กระทรวงกลาโหม เปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง แบงเขตการปกครองเปน 

9 จังหวัด 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระ 6 ป และจำกัดวาระการดำรง

ตำแหนงไมเกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปจจุบันคือ นายไมตรีพละ สิริเสนา ข้ึนดำรงตำแหนงเม่ือ 9 ม.ค.2558 

 ฝายนิติบัญญัติ : มีสภาเดียว ส.ส. 225 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 6 ป สภาผูแทนราษฎร

มีสทิธใินการถอดถอนประธานาธิบดี โดยเสยีงสนับสนุน 2 ใน 3 ของ ส.ส. 

 ฝายตุลาการ : ระบบศาล ประกอบดวย ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา มีคณะกรรมการ

ตุลาการ ประกอบดวย สมาชิก 5 คน ประธานศาลฎีกาทำหนาท่ีประธาน และผูทรงคุณวุฒิอีก 4 คนไดรับการ

แตงตั้งโดยประธานาธิบดี ดำรงตำแหนง 4 ป มีหนาท่ีพิจารณารางกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญและหลักความ

ยุติธรรม 

 พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 1) พรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 2) พรรคสหชาติ 

(United National Party-UNP) 3) พรรค Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) และ 4) พรรคทมิฬแหงชาติ 

(Tamil National Party-TNA) 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยใชกลไกตลาด ภาคบริการเปนรายไดหลัก จากเดิมท่ีมีรายได

หลักจากภาคการเกษตร ผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ใบชา ยางพารา มะพราว ใบยาสูบ ออย และการ

ประมง สวนอุตสาหกรรมหลัก ไดแก สิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป อัญมณี เครื่องหนัง และปโตรเลียม 

 เศรษฐกิจของศรีลังกาไดรับประโยชนจากการยุติของสงครามกลางเมือง โดยเฉพาะ 

การพัฒนาการคมนาคมและการทองเท่ียว โอกาสของศรีลังกา คือ การไดสิทธิพิเศษทางการคาจากสหภาพยุโรป 

ขณะท่ีรัฐบาลมีนโยบายบริหารกิจการสำคัญตางๆ เอง และมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังตองการเงินทุน

จำนวนมากในการพัฒนาประเทศ ทำใหตองพ่ึงพาเงินกู เงินชวยเหลือใหเปลา และเงินลงทุนจากตางชาติ โดย

ขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ญี่ปุนและอ่ืน ๆ 

อิหรานเปนผูใหความชวยเหลือมากที่สุด จีนเปนผูใหกูรายใหญสำหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ 

ศรีลังกาตั้งเปาหมายจะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย โดยปรับปรุงทาเรือใหมีขนาดใหญข้ึน 

เพ่ือรองรับเรือสินคาขนาดใหญ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีมาตรการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เชน ยกเวน

ภาษี 3-15 ป ยกเวนภาษีนำเขาวัตถุดิบ ธุรกิจท่ีเปนเปาหมายสงเสริม ไดแก สิ่งทอ ซอฟตแวร อัญมณีและ

เครื่องประดับ การทองเท่ียว และยางพารา 

 ปงบประมาณ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  รูปศรีลังกา (Sri Lanka Rupee/LKR) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 201.35 รูปศรีลังกา 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 6.14 รูปศรีลังกา (พ.ย. 2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 82,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -4.6%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 548.4 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,950 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 8,971,002 คน  

อัตราการวางงาน : 4.2%  

อัตราเงินเฟอเฉลี่ย : 4.7% 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 525 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 10,930 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : เสื้อผาสำเร็จรูปและสิ่งทอ ชา เครื่องเทศ ยางพารา เพชรและอัญมณี 

คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สิงคโปร เยอรมนี และอิตาลี 

มูลคาการนำเขา : 21,140 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : ปโตรเลียม สิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการขนสง วัสดุกอสราง และแรโลหะพ้ืนฐาน 

คูคาสำคัญ : อินเดีย จีน สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และญี่ปุน 

ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ : หินปูน แรแกรไฟต ทราย แรอัญมณี ฟอสเฟต และดินเหนียว 

 

การทหาร กองทัพศรีลังกามีกำลังพล 243,000 นาย แยกเปน ทบ. 200,000 นาย ทร. 15,000 นาย 

และทอ. 28,000 นาย นอกจากนี้ มีกำลังพลสำรอง 5,500 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 62,200 นาย 

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก ถ.หลัก 62 คัน รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะอยางนอย 211 คัน รถรบทหารราบ

หุมเกราะ 62 คัน ปนใหญตอสูอากาศยาน ปนใหญนำวิถี เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง เครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด 81 มม. 82 มม. และ 120 มม. เรือตรวจการณ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก เรือลำเลียงพล บ.รบ 30 เครื่อง   

บ.ลำเลียงพล และ ฮ. 45 เครื่อง งบประมาณดานการทหาร 2.44% ของ GDP (ป 2559) 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือรวม 61 แหง 

อาทิ ADB, ARF, BIMSTEC, SAARC และ UN  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความล้ำหนาในภูมิภาคเอเชียใต

ภายในป 2563 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของศรีลังกา จัดการศึกษาและฝกอบรม กำกับดูแล

และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จัดตั้งหนวยงานใหคำปรึกษาและบริการดาน IT 

และพัฒนาบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดาน IT   

 

การขนสงและโทรคมนาคม   มีทาอากาศยาน 19 แหง ใชการไดดี 15 แหง เปนทาอากาศยานนานาชาติ 1 แหง 

คือ ทาอากาศยานบันดาราไนยเก เสนทางรถไฟระยะทาง 1,447 กม. ถนนระยะทาง 114,093 กม. มีทาเรือสำคัญ

ในโคลัมโบ ซ่ึงกำลังพัฒนาใหเปนทาเรือท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในเอเชียใต ดานการโทรคมนาคม มีโทรศัพท

พ้ืนฐานใหบริการประมาณ 2,479,802 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 25,797,199 เลขหมาย ระบบการติดตอ

ทางโทรศัพทกำลังไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว รหัสโทรศัพท +94 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 6,710,160 คน 

บัญชีผูใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook) 5,500,000 บัญชี รหัสอินเทอรเน็ต คือ .lk 

 

การเดินทาง  มีเสนทางบินตรงกรุงเทพฯ-โคลัมโบ ใหบริการเปนประจำทุกวัน โดยเปนของการบินไทย  

12 เท่ียวบินตอสัปดาห และของสายการบินอ่ืน ๆ อีกกวา 20 เท่ียวบินตอสัปดาห (รวมถึงสายการบินราคาถูก 

เชน แอรเอเชีย มาเลเซียแอรไลน) นักทองเท่ียวไทยตองขอรับการตรวจลงตราจาก สอท.ศรีลังกา/กรุงเทพฯ 

สวนผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการไดรับยกเวนการตรวจลงตรา และสามารถพำนัก

ในศรีลังกาไดไมเกิน 90 วัน เวลาท่ีศรีลังกาชากวาไทย 1 ชม. 30 นาที 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. รัฐบาลศรีลังกาประเมินวากลุมแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีลัม (Liberation Tigers of 

Tamil Eelam–LTTE) ยังคงเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของศรีลังกา หลังจากปรากฏความเคลื่อนไหวท้ังใน

ศรีลังกาและในตางประเทศ โดยรัฐบาลศรีลังกาเชื่อวา LTTE ยังคงมีความพยายามกอเหตุรุนแรง รวมกลุมใหม 

และจัดตั้งเขตปกครองตนเองในศรีลังกา 

 2. ความขัดแยงทางดานศาสนาระหวางชาวพุทธสิงหล ซ่ึงเปนชนสวนใหญ กับมุสลิมซ่ึงเปน   

ชนสวนนอยยังคงมีอยู ซ่ึงจะเปนอุปสรรคสำคัญตอความพยายามของรัฐบาลศรีลังกาในการสรางความ

สมานฉันทในประเทศ และยังสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ 

 3. ความเปนไปไดในการแกไขรัฐธรรมนูญ หลังจากท่ีชนกลุมนอย โดยเฉพาะชาวทมิฬ

ตองการเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิและความเทาเทียม และการแกไขการแบงเขตการปกครอง 

 4. การแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทำให 

GDP ติดลบ -4.6% ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 เม่ือ 13 พ.ย.2563 มีจำนวน 15,723 ราย เสียชีวิต 48 ราย 
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ความสัมพันธไทย-ศรีลังกา 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตในระดับอัครราชทูตเม่ือ 20 พ.ย.2498 และยกระดับเปน

ระดับ ออท. เมื่อ 27 ธ.ค.2504 ความสัมพันธราบรื่นและใกลชิด มีความสัมพันธทางดานศาสนามากที่สุด 

ซ่ึงนำไปสูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การคา การทองเท่ียว และวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ดานการเมือง ไทยสนับสนุนการสรางสันติภาพในศรีลังกา โดยเฉพาะในชวงสงครามกลางเมือง

ระหวางป 2526-2552 โดยไทยเปนเจาภาพจัดการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลศรีลังกากับกลุม LTTE 3 ครั้ง 

ระหวางป 2545-2546 และปจจุบันไทยยังคงใหการสนับสนุนศรีลังกาในเวทีตางประเทศดวยดีเสมอมา 

โดยเฉพาะในเวทีสหประชาชาติ (UN) และในกรอบสิทธิมนุษยชนท่ีศรีลังกาโดนกดดันจากสหรัฐฯ และ UN  

ใหเรงตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชวงสงครามกลางเมืองเม่ือป 2552  

 ดานเศรษฐกิจ ศรีลังกาเปนคูคาอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต รองจากอินเดีย ปากีสถาน 

และบังกลาเทศตามลำดับ การคารวมในหลายปท่ีผานมามีมูลคาเฉลี่ยอยูท่ี 500 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเม่ือป 

2564 (ถึงเดือน ต.ค.) ไทยสงออกสินคาไปศรีลังกามูลคา 9,044 ลานบาท และนำเขาสินคาจากศรีลังกามูลคา 

1,715 ลานบาท สินคาท่ีไทยสงออก ไดแก ปลาแหง ผาผืน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบเครื่องจักรกล

และสวนประกอบของเครื่องจักรกล สวนสินคาท่ีไทยนำเขาจากศรีลังกา ไดแก เครื่องเพชรพลอยอัญมณี เงิน

แทง และทองคำ น้ำมันสำเร็จรูป เสื้อผาสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑจากพืช  

 นอกจากนี้ ไทยและศรีลังกาอยูระหวางการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-ศรลีังกา

โดยเริ่มการเจรจารอบแรกเม่ือ ก.ค.2561 ซ่ึงแผนปฏิบัติการความรวมมือทางเศรษฐกิจดังกลาวจะเปนพ้ืนฐาน

ของการเจรจาขอบทความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใต FTA ไทย–ศรีลังกา รวมท้ังยังชวยสงเสริมและสนับสนุน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาระหวางไทยกับศรีลังกาดวย 

 ดานการทองเท่ียว ไทยและศรีลังกาเห็นพองกันท่ีจะสงเสริมความรวมมือดานการทองเท่ียว

ระหวางกัน โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยศรีลังกายังมองไทยเปนตนแบบของ

การพัฒนาดานการทองเท่ียว นอกจากนี้ เม่ือป 2562 สำนักงานการทองเท่ียวแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา ไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับรัฐบาลไทย โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) รวมกันฟนฟูการทองเท่ียวของประเทศใหกลับมารุงเรืองอีกครั้ง หลังเหตุระเบิดครั้งใหญใจกลางโคลัมโบและ 

2 เมืองใหญเม่ือวันอีสเตอร (21 เม.ย.2562) ซ่ึงทำใหมีผูเสียชีวิต 258 คน บาดเจ็บเกือบ 500 คน 

 ขอตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับศรีลังกา ไดแก ความตกลงวาดวยบริการขนสงทางอากาศ  

(ป 2493) อนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษี

เก็บจากเงินได (ป 2533) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (ป 2539) ความตกลงวาดวย 

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการ (ป 2539) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการประมง (ป 2547) 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทวิภาคีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ (ป 2547) 

สนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญา (ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือเก่ียวกับการลงทุน 

(ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขาวกรองระหวางกองทัพไทยกับกองทัพบกศรีลังกา (ป 2548) 
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ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหวางไทยกับศรลีังกา (ป 2556) 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว (ป 2556) และบันทึกความเขาใจดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (ป 2556) บันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ (ป 2561) 

สนธิสัญญาวาดวยการโอนตัวผูกระทำผิดและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษา ในคดีอาญา

ระหวางไทยและศรีลังกา (ป 2561) แผนการดำเนินโครงการความรวมมือ เพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบอยาง

ยั่งยืนบนพ้ืนฐานการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา (ป 2561) บันทึกความเขาใจ  

วาดวยความรวมมือทางวิชาการ ดานการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาพ้ืนฐาน ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป 2561) 

 

-------------------------------------------------- 
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นายโกตาบายา ราชปกษา 

(Gotabaya/Gotabhaya Rajapaksa) 

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดี 

 

เกิด 20 มิ.ย.2492 (อายุ 73 ป/ป 2565) ท่ีเมือง Palatuwa เขตมาตาระ ทางตอนใต 

ของศรีลังกา โดยเปนบุตรคนท่ีหาในจํานวนพ่ีนอง 9 คน (หนึ่งในนั้นคือนายมหนิทะ 

ราชปกษา)  

 

การศึกษา จบระดับมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยอนันดา ในโคลัมโบ 

จบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายรอยของศรีลังกา เม่ือป 2514 

  จบปริญญาโทดานการศึกษาการปองกันจากมหาวิทยาลัย Madras ในอินเดีย 

เม่ือป 2526 

ปรญิญาโทดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยโคลัมโบ เม่ือป 2535 (เรียน

หลังจากเกษียณราชการทหารเม่ือป 2534)   

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนางอโยมา ราชปกษา มีบุตรชาย 1 คน คือ นายดามินดา มาโนช ราชปกษา 

 

ศาสนา   พุทธ 

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด 

ป 2559-ปจจุบัน พรรค  Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) 
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ประวัติทางการเมือง 

ป 2548-2558 - ไดรับแตงตั้งจากนายมหินทะ ราชปกษา ซ่ึงเปนพ่ีชาย (ขณะนั้นดํารงตําแหนง 

  ประธานาธิบดี) ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซ่ึงนายโกตาบายา  

  เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปราบกลุมแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬอีลัม (LTTE) 

  ซ่ึงทําใหสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อสิ้นสุดเม่ือป2552  

ป 2562-ปจจุบัน  - ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของศรีลังกา โดยสามารถเอาชนะนายนายสาจิต    

  เปรมทาสาจากพรรคสหชาติ (United National Party-UNP) ในการเลือกตั้ง

  เม่ือ 16 พ.ย.2562 

ขอมูลท่ีนาสนใจ  

- ชื่อ “โกตาบายา” มีความหมายวา ยักษ 

- เริ่มรับราชการทหารในกองทัพบกเม่ือป 2514 และไดรับการเลื่อนข้ันเรื่อย ๆ 

ในชวงเวลา 20 ป และไดเหรียญกลาหาญมากมาย โดยหลังเกษียณอายุราชการ 

เม่ือป 2541 ไดยายไปอยู ท่ีสหรัฐฯ เพ่ือทํางานดานไอที และเดินทางกลับ           

ศรีลังกาอีกครั้งเม่ือป 2548 ท่ีพ่ีชายไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี 

- ถือสองสัญชาติ คือ ศรีลังกา (ไดโดยกําเนิด) และอเมริกัน (ขอเม่ือป 2546) 

- แมจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการปราบกลุม LTTE แตในขณะเดียวกันก็ถูก 

กลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปราบปรามครั้งดังกลาว 

- การชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโกตาบายานํามาซ่ึงความคิดเห็นอัน 

แตกแยก บางฝายบอกวาการเขารับตําแหนงของนายโกตาบายาจะนํามาซ่ึง 

ความขัดแยงระหวางกลุมเชื้อชาติ อีกฝายมองวานายโกตาบายาจะนําความ 

ม่ันคงกลับสูประเทศหลังเกิดเหตุกอการรายในวันอีสเตอรเม่ือ เม.ย. 2562 

- เคยพัวพันกรณีอ้ือฉาวเก่ียวกับคอรรัปชัน และเคยถูกตั้งขอสงสัยวามีสวน 

เก่ียวของกับการขนยายอาวุธของรัฐ  

- ครอบครัวราชปกษาไดรับการวิจารณวาเปนครอบครัวท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุด 

ครอบครัวหนึ่งในศรีลังกา โดยบิดาเคยเปนท้ัง ส.ส.และรัฐมนตรี สวนพ่ีชายเคย    

เปนประธานาธิบดีถึงสองสมัย  

- ไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหน งหัวหนาพรรค Sri Lanka Podujana 

Peramuna (SLPP) ซ่ึงกอตั้งโดยนาย Basil Rohana Rajapaksa นองชาย 

- ไดรับเหรียญกลาหาญจากกองทัพ (เหรียญ Rana Wickrama Padakkama 

และเหรียญ Rana Sura Padakkama) เม่ือป 2534 

- เคยถูกกลุม LTTE ลอบสังหารดวยรถยนตคารบอมบเม่ือ 1 ธ.ค.2549 

 
-------------------------------------------------- 
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มหินทรา ราชปกษา 

(Mahinda Rajapaksa) 

 

ตำแหนง  นรม.ศรีลงักา  

 

เกิด 18 พ.ย.2488 (อายุ 77 ป/ป 2565) ท่ีเมืองฮัมบันโตตา เขตฮัมบันโตตา มณฑล

ภาคใตในครอบครัวนักการเมือง โดยบิดาเปนหนึ่งในผูกอตั้งพรรคอิสรภาพศรีลังกา  

 (Sri Lanka Freedom Party-SLFP) ซ่ึงเปนพรรคแกนนํารัฐบาลศรีลังกาชุดปจจุบัน 

 

การศึกษา  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีวิทยาลัย Nalanda และ วิทยาลัย Thurstan ในโคลัมโบ 

   จบปริญญาตรีนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยกฎหมายโคลัมโบเม่ือป 2517 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Shiranthi (Wickremasinghe) Rajapaksa  อดีตมิสศรีลังกา         

ปจจุบันเปนนักจิตวิทยาเด็กและนักการศึกษาเด็กกอนวันเรียน มีบุตรชาย 3 คน  

 โดยนายนะมล ราชปกษา บุตรคนโตไดรับการวางตัวเปนทายาททางการเมือง         

นายโยศิตะ บุตรคนรอง เปนทหารประจํากองทัพเรือศรลีังกา สวนโรหิตะ  

 บุตรคนเล็ก เปนเจาของสถานีโทรทัศน Calton Sports Network (CSN) 

 

ศาสนา   พุทธ 

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  
ป 2559-ปจจุบัน หัวหนาพรรค Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) โดยแยกตัวจากพรรค Sri 

Lanka Freedom Party (SLFP) 
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ประวัติทางการเมือง   

ป 2513 - ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.ครังแรก ขณะอายุเพียง 25 ป  

ป 2532  - รมว.กระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของประธานาธิบดจีันทริกา กุมาระตุงคะ  

ป 2540-2544  - รมว.กระทรวงประมงและทรัพยากรน้ำ  

6 เม.ย.2547  - ดํารงตําแหนง นรม.คนท่ี 13 ของศรีลังกา ควบตําแหนง รมว.กระทรวงทางหลวง  

ป 2548 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดคีรั้งแรก ควบตําแหนง รมว.กระทรวงกลาโหม  

27 ม.ค.2553  - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 และควบตําแหนง รมว.กระทรวง  

  การคลังและการวางแผน กระทรวงการทาเรือและการบิน และกระทรวงทาง

หลวง  

26 ต.ค.2561  - ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธบิดีไมตรีพละ สิริเสนา ใหดํารงตําแหนง นรม.ศรีลงักา

 แทนนายรานิล วิคเกมีสิงเห ซ่ึงถูกปลดจากตําแหนง จากปญหาความขัดแยง    

 ภายในรัฐบาลผสม  

29 ต.ค.2561  - ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตําแหนง รมว.กระทรวงการคลัง ควบอีกหนึ่งตําแหนง 

15 ธ.ค.2562  - ลาออกจากตําแหนง นรม. โดยระบวุาเพ่ือเสถียรภาพของประเทศ และเพ่ือยุติภาวะ 

ป 2562-ปจจุบัน  - ดำรงตำแหนง นรม.ศรีลังกา รมว.กระทรวงการคลัง รมว.กระทรวงพระพุทธศาสนา 

 ศาสนา วัฒนธรรม รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมืองและท่ีอยูอาศัย   

 

ขอมูลอ่ืนท่ีนาสนใจ  

- เปนผูท่ียืนยันวาตองใชกําลังทหารในการปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดน 

พยัคฆทมิฬอีลัม (LTTE) เนื่องจากเห็นวาแนวทางการเจรจาไมไดผลอีกตอไป 

จนนําไปสูการปราบปราม LTTE ข้ันเด็ดขาดและไดรบัชัยชนะในป 2552 

- เปนผูท่ีถูกประชาคมระหวางประเทศวิพากษวิจารณอยางหนักเก่ียวกับการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมีพลเรือนเสียชีวิตจากการปราบปราม LTTE ถึง 

40,000 คน 

- ลักษณะเฉพาะตัวคือ นิยมคลองผาพันคอสี earthy brown ท่ีทําดวยฟงเกอร

มิลเลต  (finger millet ขาวมิลเลตหรือขาวฟางสามงามท่ีปลูกมากในเขตฮัมบัน

โตตา) ซ่ึงริเริ่มใชโดยนายดี เอ็ม ราชปกษา ผูเปนลุง 

- เปนผูนําในพิธีฟงธรรม ซ่ึงจัดข้ึนท่ีทําเนียบประธานาธิบดีเปนประจําทุกวันข้ึน 

15 ค่ำ โดยจะนิมนตพระสงฆมาเทศนาธรรมใหแกขาราชการ และยังเปน

วันหยุดราชการของศรีลังกา เพ่ือใหประชาชนไปทําบุญ 

- นามสกุล “ราชปกษา” มีความหมายวา ปราสาทใหญ มิใชหมายถึง นก 

 

------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีศรีลังกา 

 

ประธานาธิบดี        Gotabaya Rajapaksa 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Gotabaya Rajapaksa 

นรม.         Mahinda Rajapaksa 

รมว.กระทรวงการคลัง        Basil Rajapaksa 

รมว.กระทรวงพระพุทธศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม     Mahinda Rajapaksa 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมืองและท่ีอยูอาศัย     Mahinda Rajapaksa 

รมว.กระทรวงแรงงาน       Nimal Siripala de Silva 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ       Dinesh Gunawardena 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข       Pavithra Devi Wanniarachchi 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ      G. L. Peiris 

รมว.กระทรวงการประมง       Douglas Devananda 

รมว.กระทรวงการขนสง       Pavithra Wanniarachchi 

รมว.กระทรวงการคา        Bandula Gunawardena 

รมว.กระทรวงสัตวปาและการอนุรักษปาไม     R.M.C.B. Rathnayake 

รมว.กระทรวงบรกิารสาธารณะ สภาจังหวัดและรัฐบาลทองถ่ิน  Janaka Bandara Tennakoon 

รมว.กระทรวงสื่อสารมวลชน       Dullas Alahapperuma 

รมว.กระทรวงชลประทาน       Chamal Rajapaksa 

รมว.กระทรวงพลังงาน (แสงอาทิตย ลม ไฮโดร)    Gamini Lokuge 

รมว.กระทรวงทางหลวง       Johnston Fernando 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม      Wimal Weerawansa 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม       Mahinda Amaraweera 

รมว.กระทรวงท่ีดิน        S.M. Chandrasena 

รมว.กระทรวงเกษตร        Mahindananda Aluthgamage 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ      Wasudeva Nanayakkara 

รมว.กระทรวงพลังงาน        Udaya Prabhath Gammanpila 

รมว.กระทรวงเพาะปลูก        Ramesh Pathirana 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว       Prasanna Ranatunga 

รมว.กระทรวงการทาและการขนสงสินคา      Rohitha Abeygunawardene 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา       Namal Rajapakse 

รมว.กระทรวงยุติธรรม        Ali Sabry 

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

(พ.ย.2564)  


