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สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
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เมืองหลวง โคลัมโบ 

 

ท่ีต้ัง อยู+ในมหาสมุทรอินเดีย ห+างจากตอนใต<ของอินเดียประมาณ 80 กม. โดยมีอ+าวแมนนารF 

และช+องแคบพอลFกคั่นกลาง ระหว+างเส<นละติจูดที่ 7 องศาเหนือ และเส<นลองจิจูดที่ 81 องศาตะวันออก 

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

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือและทิศตะวันออก  ติดกับอ+าวเบงกอล 

  ทิศใต<และทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 
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ภูมิประเทศ ลักษณะเปXนเกาะรูปหยดน้ำหรือไข+มุก ขนาดใหญ+เปXนอันดับท่ี 24 ของโลก มีเทือกเขา

ตอนกลาง และตอนใต<ของประเทศมีแม+น้ำหลายสายไหลผ+าน บริเวณเชิงเขาเปXนท่ีราบกว<างใหญ+ เปXนแหล+ง

เพาะปลูกใบชาท่ีสำคัญ ทางตอนเหนือของเทือกเขาเปXนท่ีราบแห<งแล<ง และท่ีราบริมฝSTงทะเลทางตอนใต< รอบ

เกาะเปXนหาดทรายสวยงาม 

 

ภูมิอากาศ ร<อนช้ืนบริเวณชายฝSTงทะเล แต+หนาวเย็นเล็กน<อยบริเวณภูเขา อุณหภูมิเฉล่ีย 26.4 องศา

เซลเซียสในพ้ืนท่ีราบ และ 19.7 องศาเซลเซียสในพ้ืนท่ีหุบเขา มีฝนตก 2 ช+วง คือ ธ.ค.-ก.พ. ด<วยอิทธิพลของ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาฝนมาสู+ภาคตะวันออกของประเทศ และ พ.ค.-ก.ย. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต<

พัดพาฝนเข<ามาสู+ภาคตะวันตกของประเทศ ภัยธรรมชาติท่ีสำคัญ ได<แก+ พายุไซโคลน และมีทอรFนาโดเปXนคร้ังคราว 

 

ประชากร 21,618,642 คน (ต.ค.2565) ประกอบด<วย ชาวสิงหล 74.9% ทมิฬศรีลังกา 11.2% มัวรF 

9.2% ทมิฬอินเดีย 4.2% อ่ืน ๆ 0.5% อัตราส+วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปk) 23.68% วัยรุ+น

ถึงวัยกลางคน (15-64 ปk) 65.08% และวัยชรา (65 ปkขึ้นไป) 11.23% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 

77.56 ปk ชาย 74.3 ปk หญิง 80.7 ปk อัตราการเกิด 6.4 คนต+อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.3 

คนต+อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.19% (ปk 2565) 

 

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

 

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ สิงหล 75% ทมิฬ 18% และภาษาอ่ืน 8% โดยประชากร 10% 

สามารถใช<ภาษาอังกฤษได< 

 

การศึกษา 92% ของประชากรท้ังหมด โดยชาวศรีลังกาอายุ 15 ปkข้ึนไปสามารถอ+านและเขียนได< 

เน่ืองจากการวางรากฐานด<านการศึกษาของสหราชอาณาจักร รัฐบาลจัดการศึกษาแบบให<เปล+าต้ังแต+ระดับ

อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับ คือ ช้ันประถมศึกษา มีมหาวิทยาลัย 9 แห+ง วิทยาลัยครู 26 แห+ง 

สถาบันเทคโนโลยี 13 แห+ง และวิทยาลัยเทคนิค 8 แห+ง 

 

การก/อต้ังประเทศ ศรีลังกาตกเปXนเมืองข้ึนของสหราชอาณาจักรเม่ือปk 2339 ในนามประเทศซีลอน และ

ปกครองภายใต<กฎหมายสหราชอาณาจักร เม่ือปk 2358 ได<รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 4 ก.พ. 2491 

และเปล่ียนช่ือประเทศเปXนศรีลังกาเม่ือปk 2515 มีความขัดแย<งทางด<านเช้ือชาติจนกลายเปXนสงครามกลาง

เมือง ระหว+างรัฐบาลกับกลุ+มแบ+งแยกดินแดนพยัคฆFทมิฬอีลัม (Liberation Tigers of Tamil Eelam-LTTE) เม่ือปk 

2526  และหลังจากสู<รบกันมากว+า 20 ปk รัฐบาลลงนามข<อตกลงหยุดยิงเม่ือ ก.พ.2545 โดยมีนอรFเวยFเปXน
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ตัวกลาง    ในการเจรจาสันติภาพ การสู<รบระหว+างรัฐบาลกับ LTTE เกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือปk 2549 และรัฐบาลประสบ

ความสำเร็จในการปราบปราม LTTE ด<วยการสังหารผู<นำสูงสุดของ LTTE เม่ือ พ.ค.2552 

 

วันชาติ 4 ก.พ. 

 

การเมือง ปกครองด<วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปXนประมุขของประเทศ 

หัวหน<าฝ�ายบริหาร รมว.กระทรวงกลาโหม และเปXนผู<บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน+ง แบ+งเขตการปกครอง

เปXน 9 จังหวัด 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระ 6 ปk และจำกัดวาระการดำรง

ตำแหน+งไม+เกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปSจจุบันคือ นายไมตรีพละ สิริเสนา ข้ึนดำรงตำแหน+งเม่ือ 9 ม.ค.2558 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : มีสภาเดียว สมาชิกสภาผู<แทนราษฎร (ส.ส.) 225 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 

วาระ 6 ปk สภาผู<แทนราษฎรมีสิทธิถอดถอนประธานาธิบดี (เสียงสนับสนุน 2 ใน 3 ของ ส.ส.) 

 ฝ�ายตุลาการ : ระบบศาล ประกอบด<วย ศาลช้ันต<น ศาลอุทธรณF และศาลฎีกา มีคณะกรรมการ

ตุลาการ ประกอบด<วย สมาชิก 5 คน ประธานศาลฎีกาทำหน<าท่ีประธาน และผู<ทรงคุณวุฒิอีก 4 คนได<รับการ

แต+งต้ังโดยประธานาธิบดี ดำรงตำแหน+ง 4 ปk มีหน<าท่ีพิจารณาร+างกฎหมายมิให<ขัดรัฐธรรมนูญและหลักความ

ยุติธรรม 

 พรรคการเมืองสำคัญ ได<แก+ 1) พรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 2) พรรคสหชาติ 

(United National Party-UNP) 3) พรรค Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) และ 4) พรรคทมิฬแห+งชาติ 

(Tamil National Party-TNA) 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใช<กลไกตลาด รายได<หลักมาจากภาคบริการ จากเดิมท่ีมีรายได<

หลักมาจากภาคการเกษตร ผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ได<แก+ ใบชา ยางพารา มะพร<าว ใบยาสูบ อ<อย และการ

ประมง ส+วนอุตสาหกรรมหลัก ได<แก+ ส่ิงทอและเส้ือผ<าสำเร็จรูป อัญมณี เคร่ืองหนัง และป�โตรเลียม 

 เศรษฐกิจของศรีลังกาได< รับประโยชนFจากการยุติของสงครามกลางเมือง โดยเฉพาะ 

การพัฒนาการคมนาคมและการท+องเท่ียว โอกาสของศรีลังกา คือ การได<สิทธิพิเศษทางการค<าจากสหภาพยุโรป 

ขณะท่ีรัฐบาลมีนโยบายบริหารกิจการสำคัญต+าง ๆ เอง และมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังต<องการเงินทุน

จำนวนมากในการพัฒนาประเทศ ทำให<ต<องพ่ึงพาเงินกู< เงินช+วยเหลือให<เปล+า และเงินลงทุนจากต+างชาติ โดย

ขอรับความช+วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว+างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) ญ่ีปุ�น และอ่ืน ๆ จีนและอินเดียเปXนผู<ให<กู<เงินรายใหญ+

สำหรับการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน ทั้งนี้ ศรีลังกาต้ังเป�าจะเปXนศูนยFกลางทางเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย 

โดยปรับปรุงท+าเรือให<มีขนาดใหญ+ข้ึน เพ่ือรองรับเรือสินค<าขนาดใหญ+ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีมาตรการส+งเสริม

การลงทุนจากต+างประเทศ เช+น ยกเว<นภาษี 3-15 ปk ยกเว<นภาษีนำเข<าวัตถุดิบ ธุรกิจท่ีเปXนเป�าหมายส+งเสริม 

ได<แก+ ส่ิงทอ ซอฟตFแวรF อัญมณีและเคร่ืองประดับ การท+องเท่ียว และยางพารา 
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 ปkงบประมาณ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน :  รูปkศรีลังกา (Sri Lanka Rupee/LKR) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารhสหรัฐ :  1 ดอลลารFสหรัฐ : 362.60 รูปkศรีลังกา 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท :  1 บาท : 9.52 รูปkศรีลังกา (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปl 2565) 

ผลิตภัณฑFมวลรวมในประเทศ (GDP) : 73,739 ล<านดอลลารFสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -9.2%   

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 472.5 ล<านดอลลารFสหรัฐ 

รายได<เฉล่ียต+อหัวต+อปk : 4,300 ดอลลารFสหรัฐ  

แรงงาน : 8,400,000 คน  

อัตราการว+างงาน : 4.6%   

อัตราเงินเฟ�อเฉล่ีย : 69.8% 

ดุลการค<าระหว+างประเทศ : ขาดดุล 261 ล<านดอลลารFสหรัฐ (ก.ย.2565) 

มูลค+าการส+งออก : 12,000 ล<านดอลลารFสหรัฐ 

สินค<าส+งออกสำคัญ : เส้ือผ<าสำเร็จรูปและส่ิงทอ ชา เคร่ืองเทศ ยางพารา เพชรและอัญมณี 

คู+ค<าสำคัญ : สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สิงคโปรF เยอรมนี และอิตาลี 

มูลค+าการนำเข<า : 25,300 ล<านดอลลารFสหรัฐ 

สินค<านำเข<าสำคัญ : ป�โตรเลียม ส่ิงทอ เคร่ืองจักรและอุปกรณFท่ีใช<ในการขนส+ง วัสดุก+อสร<าง และแร+โลหะพ้ืนฐาน 

คู+ค<าสำคัญ : อินเดีย จีน สิงคโปรF สหรัฐอาหรับเอมิเรตสF และญ่ีปุ�น 

ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ : หินปูน แร+แกรไฟตF ทราย แร+อัญมณี ฟอสเฟต และดินเหนียว 

 

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

และ ทอ. 28,000 นาย นอกจากน้ี มีกำลังพลสำรอง 5,500 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 62,200 นาย 

ยุทโธปกรณFสำคัญ ได<แก+ ถ.หลัก 62 คัน รถสายพานลำเลียงพลหุ<มเกราะอย+างน<อย 211 คัน รถรบทหารราบ

หุ<มเกราะ 62 คัน ป¡นใหญ+ต+อสู<อากาศยาน ป¡นใหญ+นำวิถี เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกล<อง เคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 

81 มม. 82 มม. และ 120 มม. เรือตรวจการณF เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก เรือลำเลียงพล เคร่ืองบินรบ 30 

เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียงพล และ ฮ. 45 เคร่ือง งบประมาณด<านการทหาร 1.93% ของ GDP (ปk 2563) 

 

ปmญหาด"านความม่ันคง 

1) ปSญหาการก+อการร<าย เน่ืองจากศรีลังกามีความเคล่ือนไหวของกลุ+มมุสลิมหัวรุนแรงท่ีนิยม

แนวทางแบบกลุ+ม Islamic State (IS) ท้ังน้ี กลุ+มมุสลิมหัวรุนแรงท่ีนิยมแนวทางของกลุ+ม IS เคยก+อเหตุ           
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ก+อการร<ายคร้ังร<ายแรงท่ีกรุงโคลัมโบ เม่ือ 21 เม.ย. 62 (วันอีสเตอรF) ซ่ึงทำให<มีผู<เสียชีวิต 269 คน บาดเจ็บ

มากกว+า 500 คน ปSจจุบัน ทางการศรีลังกายังคงสืบสวนและขยายผลกรณีดังกล+าว  

2) ปSญหาอาชญากรรมข<ามชาติ เน่ืองจากมีชาวศรีลังกาบางส+วนต<องการหลบหนีออกนอก

ประเทศจากปSญหาวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังร<ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรFของประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางสำคัญ 

ได<แก+ ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป อย+างไรก็ดี การหลบหนีออกนอกประเทศของชาวศรีลังกาเปXน    

เร่ืองยาก เน่ืองจากศรีลังกาเปXนเกาะ ทำให<รอดพ<นการตรวจสอบของเจ<าหน<าท่ีได<ยาก และจำเปXนต<องเดินทางทางเรือ 

 

สมาชิกองคhการระหว/างประเทศ  เปXนสมาชิกองคFการระหว+างประเทศและกลุ+มความร+วมมือรวม 61 แห+ง 

อาทิ ADB, ARF, BIMSTEC, SAARC และ UN  

 

วิทยาศาสตรhและเทคโนโลยี  ส+งเสริมการพัฒนาด<านวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีให<มีความล้ำหน<าในภูมิภาคเอเชียใต<

ภายในปk 2563 เพ่ือส+งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของศรีลังกา จัดการศึกษาและฝ¤กอบรม กำกับดูแล

และส+งเสริมการวิจัยและพัฒนาด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จัดต้ังหน+วยงานให<คำปรึกษาและบริการด<าน IT 

และพัฒนาบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด<าน IT   

 

การขนส/งและโทรคมนาคม   มีท+าอากาศยาน 19 แห+ง ใช<การได<ดี 15 แห+ง เปXนท+าอากาศยานนานาชาติ 1 แห+ง 

คือ ท+าอากาศยานบันดาราไนยเก เส<นทางรถไฟระยะทาง 1,447 กม. ถนนระยะทาง 114,093 กม. มีท+าเรือสำคัญ

ในโคลัมโบ ซ่ึงกำลังพัฒนาให<เปXนท+าเรือท่ีใหญ+และทันสมัยท่ีสุดในเอเชียใต< ด<านการโทรคมนาคม มีโทรศัพทF

พ้ืนฐานให<บริการประมาณ 2,479,802 เลขหมาย (ปk 2560) โทรศัพทFเคล่ือนท่ี 25,797,199 เลขหมาย         

(ปk 2560) ระบบการติดต+อทางโทรศัพทFกำลังได<รับการพัฒนาอย+างรวดเร็ว รหัสโทรศัพทF +94 จำนวนผู<ใช<

อินเทอรFเน็ต 6,710,160 คน (ปk 2560) บัญชีผู<ใช<เฟซบุ¦ก 5,500,000 บัญชี (ปk 2560) รหัสอินเทอรFเน็ต คือ .lk  

 

การเดินทาง  มีเส<นทางบินตรงกรุงเทพฯ-โคลัมโบ ให<บริการเปXนประจำทุกวัน โดยเปXนของการบินไทย  

12 เท่ียวบินต+อสัปดาหF และสายการบินอ่ืน ๆ อีกกว+า 20 เท่ียวบินต+อสัปดาหF (รวมถึงสายการบินราคาถูก เช+น 

แอรFเอเชีย มาเลเซียแอรFไลนF) นักท+องเท่ียวไทยต<องขอรับการตรวจลงตราจาก สอท.ศรีลังกา ณ กรุงเทพฯ 

ส+วนผู<ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการได<รับยกเว<นการตรวจลงตรา และสามารถพำนัก

ในศรีลังกาได<ไม+เกิน 90 วัน เวลาท่ีศรีลังกาช<ากว+าไทย 1 ชม. 30 นาที 

 

สถานการณhสำคัญท่ีน/าติดตาม 

  การแก<ไขปSญหาวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังร<ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรFของศรีลังกามีความหวัง

มากข้ึน หลังจากกองทุนการเงินระหว+างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) อนุมัติเงินกู<จำนวน 

2,900 ล<านดอลลารFสหรัฐ ให<กับศรีลังกา โดยจะได<รับเงินช+วยเหลือในช+วงปลายปk 2565 นอกจากน้ี อินเดีย

อนุมัติเงินกู<จำนวน 4,000 ล<านดอลลารFสหรัฐ โดยแบ+งเงินส+วนหน่ึงใช<สำหรับจัดซ้ือน้ำมันส+งให<กับศรีลังกา
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ในช+วงท่ีเกิดวิฤติขาดแคลนอย+างหนัก อย+างไรก็ตาม ศรีลังกามีกำหนดต<องชำระหน้ีเงินกู<ให<กับเจ<าหน้ีหลายราย 

อาทิ จีน ญ่ีปุ�น บังกลาเทศ และหน้ีท่ีเกิดจากการออกพันธบัตรรัฐบาล เพ่ือกู<เงินจากภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต+างประเทศ โดยศรีลังกามีหน้ีมากกว+า 51,000 ล<านดอลลารFสหรัฐ ขณะท่ีเงินทุนสำรองระหว+างประเทศ

ลดลงอย+างต+อเน่ืองจนเกือบหมด ท้ังน้ี สาเหตุการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของศรีลังกาส+วนหน่ึงเกิดจากการบริหาร

ประเทศผิดพลาด การกู<ยืมเงินมาลงทุนโครงการต+าง ๆ แต+ไม+ก+อให<เกิดผลตอบแทน และผลกระทบจาก      

การแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

ซ่ึงส+งผลให<ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน และเกิดภาวะเงินเฟ�อท่ัวโลก  

  รัฐบาลศรีลังกาชุดปSจจุบัน ภายใต<การนำของประธานาธิบดีรานิล วิเกรมีสิงเห มีวาระ       

การดำรงตำแหน+งจนถึง ก.ค.66 ทำให<ศรีลังกากำหนดจะจัดการเลือกต้ังท่ัวไปใน ก.ย.2566 ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โดยพรรคของตระกูลราชปSกษายังมีโอกาสชนะการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะจัดข้ึน อย+างไรก็ตาม กระแส

ต+อต<านของประชาชนชาวศรีลังกาต+อตระกูลราชปSกษายังคงสูง จึงมีความเปXนไปได<ท่ีพรรค Sri Lanka 

Freedom Party (SLFP) จะเสนอรายช่ือผู<ได<รับตำแหน+งผู<นำประเทศท่ีไม+ใช+คนจากตระกูลราชปSกษากรณี

ได<รับเสียงข<างมากให<จัดต้ังรัฐบาล ขณะท่ีพรรค United National Party (UNP) ของประธานาธิบดีรานิล

น+าจะได<รับคะแนนเสียงเพ่ิมข้ึน หากสามารถแก<ไขปSญหาวิกฤติเศรฐกิจของประเทศให<คล่ีคลายได<  

 รัฐบาลศรีลังกาประเมินว+า LTTE ยังคงเปXนภัยคุกคามต+อความม่ันคงของศรีลังกา หลังจาก

ปรากฏความเคล่ือนไหวท้ังในศรีลังกาและในต+างประเทศ โดยรัฐบาลศรีลังกาเช่ือว+า LTTE ยังคงมี           

ความพยายามก+อเหตุรุนแรง รวมกลุ+มใหม+ และจัดต้ังเขตปกครองตนเองในศรีลังกา 

 ความขัดแย<งทางด<านศาสนาระหว+างชาวพุทธสิงหล ซ่ึงเปXนชนส+วนใหญ+ กับมุสลิมซ่ึงเปXนชน

ส+วนน<อยยังคงมีอยู+ ซ่ึงจะเปXนอุปสรรคสำคัญต+อความพยายามของรัฐบาลศรีลังกาในการสร<างความสมานฉันทF

ในประเทศ และยังส+งผลกระทบโดยตรงต+อการพัฒนาประเทศ 

 

ความสัมพันธhไทย-ศรีลังกา 

 สถาปนาความสัมพันธFทางการทูตในระดับอัครราชทูตเม่ือ 20 พ.ย.2498 และยกระดับเปXน

ระดับ ออท. เมื่อ 27 ธ.ค.2504 ความสัมพันธFราบรื่นและใกล<ชิด โดยเฉพาะความสัมพันธFทางด<านศาสนา

มากท่ีสุด ซ่ึงนำไปสู+การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การค<า การท+องเท่ียว และวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ด<านการเมือง ไทยสนับสนุนการสร<างสันติภาพในศรีลังกา โดยเฉพาะในช+วงสงครามกลางเมือง

ระหว+างปk 2526-2552 โดยไทยเปXนเจ<าภาพจัดการเจรจาสันติภาพระหว+างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ+ม LTTE 3 คร้ัง 

ระหว+างปk 2545-2546 และปSจจุบัน ไทยยังคงให<การสนับสนุนศรีลังกาในเวทีต+างประเทศด<วยดีเสมอมา 

โดยเฉพาะในเวทีสหประชาชาติ (United Nations-UN) และในกรอบสิทธิมนุษยชนท่ีศรีลังกาโดนกดดันจาก

สหรัฐฯ และ UN ให<เร+งตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช+วงสงครามกลางเมืองเม่ือปk 2552  

 ด<านเศรษฐกิจ ศรีลังกาเปXนคู+ค<าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต< รองจากอินเดีย ปากีสถาน 

และบังกลาเทศตามลำดับ การค<าโดยรวมในห<วงหลายปkท่ีผ+านมามีมูลค+าเฉล่ียอยู+ท่ี 500 ล<านดอลลารFสหรัฐ 

โดยเม่ือห<วง ม.ค.- ต.ค.2564) ไทยส+งออกสินค<าไปศรีลังกามูลค+า 9,044 ล<านบาท และนำเข<าสินค<าจากศรี
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ลังกามุลค+า 1,715 ล<านบาท สินค<าท่ีไทยส+งออก ได<แก+ ปลาแห<ง ผ<าผืน รถยนตF อุปกรณFและส+วนประกอบ

เคร่ืองจักรกลและส+วนประกอบ ส+วนสินค<าท่ีไทยนำเข<าจากศรีลังกา ได<แก+ เคร่ืองเพชรพลอยอัญมณี เงินแท+ง 

และทองคำ น้ำมันสำเร็จรูป เส้ือผ<าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑFจากพืช  

 นอกจากน้ี ไทยและศรีลังกาอยู+ระหว+างการเจรจาจัดทำข<อตกลงการค<าเสรี (Free Trade 

Agreement-FTA) ไทย-ศรีลังกาโดยเร่ิมการเจรจารอบแรกเม่ือ ก.ค.2561 และต้ังเป�าท่ีจะสรุปผลการเจรจา

ภายในปk 2563 ซ่ึงแผนปฏิบัติการความร+วมมือทางเศรษฐกิจดังกล+าวจะเปXนพ้ืนฐานของการเจรจาข<อตกลง

ความร+วมมือทางเศรษฐกิจภายใต< FTA ไทย–ศรีลังกา รวมท้ังยังช+วยส+งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธFทาง

เศรษฐกิจการค<าระหว+างไทยกับศรีลังกาด<วย 

 ด<านการท+องเท่ียว ไทยและศรีลังกาเห็นพ<องกันท่ีจะส+งเสริมความร+วมมือด<านการท+องเท่ียว

ระหว+างกัน โดยเฉพาะการท+องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยศรีลังกายังมองไทยเปXนต<นแบบของ

การพัฒนาด<านการท+องเท่ียว นอกจากน้ี เม่ือปk 2562 สำนักงานการท+องเท่ียวแห+งสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกาได<ร+วมลงนามบันทึกความเข<าใจ (Memorandum of Understanding-MoU) กับรัฐบาล

ไทย โดยการท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย (ททท.) ร+วมกันฟ¡ªนฟูการท+องเท่ียวของประเทศให<กลับมารุ+งเรืองอีกคร้ัง 

หลังเหตุระเบิดคร้ังใหญ+ใจกลางโคลัมโบ และ 2 เมืองใหญ+ เม่ือ 21 เม.ย.2562 (วันอีสเตอรF) ซ่ึงทำให<มีผู<เสียชีวิต 

269 คน และบาดเจ็บมากกว+า 500 คน 

 ข<อตกลงท่ีสำคัญระหว+างไทยกับศรีลังกา ได<แก+ ความตกลงว+าด<วยบริการขนส+งทางอากาศ  

(ปk 2493) อนุสัญญาเพ่ือการเว<นการเก็บภาษีซ<อนและการป�องกันการเล่ียงการรัษฎากรในส+วนท่ีเก่ียวกับภาษี

เก็บจากเงินได< (ปk 2533) ความตกลงว+าด<วยการส+งเสริมและคุ<มครองการลงทุน (ปk 2539) ความตกลงว+าด<วย 

ความร+วมมือทางด<านเศรษฐกิจและวิชาการ (ปk 2539) ความตกลงว+าด<วยความร+วมมือด<านการประมง (ปk 2547) 

บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือทวิภาคีด<านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ (ปk 2547) 

สนธิสัญญาว+าด<วยความช+วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา (ปk 2547) บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือ

ด<านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ปk 2547) บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือเก่ียวกับการลงทุน 

(ปk 2547) บันทึกความเข<าใจว+าด<วยการแลกเปล่ียนข+าวกรองระหว+างกองทัพไทยกับกองทัพบกศรีลังกา (ปk 2548) 

ความตกลงว+าด<วยการยกเว<นการตรวจลงตราผู<ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว+างไทยกับศรีลังกา (ปk 2556) 

บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือด<านการท+องเท่ียว (ปk 2556) และบันทึกความเข<าใจด<านวิทยาศาสตรF

และเทคโนโลยี (ปk 2556) บันทึกความเข<าใจว+าด<วยการพัฒนาความเปXนหุ<นส+วนยุทธศาสตรFทางเศรษฐกิจ (ปk 2561) 

สนธิสัญญาว+าด<วยการโอนตัวผู<กระทำผิดและความร+วมมือในการบังคับให<เปXนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

ระหว+างไทยและศรีลังกา (ปk 2561) แผนการดำเนินโครงการความร+วมมือ เพ่ือการพัฒนาชุมชนต<นแบบอย+าง

ย่ังยืนบนพ้ืนฐานการประยุกตFใช<หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา (ปk 2561) บันทึกความเข<าใจว+า

ด<วยความร+วมมือทางวิชาการ ด<านการสร<างมูลค+าเพ่ิมของสินค<าพ้ืนฐาน ระหว+างกระทรวงอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF (ปk 2561) 

 

------------------------------------------ 
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นายรานิล วิเกรมีสิงเห 

(Ranil Wickremesinghe) 

 

ตำแหน/ง   ประธานาธิบดี 

 

เกิด 24 มี.ค.2492 (อายุ 74/ป� 2566) ท่ีกรุงโคลัมโบ บิดาช่ือนาย Esmond 

Wickremesinghe ซ่ึงมีอาชีพเปXนทนายความและนักข+าว มารดาช่ือ นาง Nalini 

Wickremesinghe และมีพ่ีชาย/น<องชาย 3 คน และน<องสาว 1 คน  

 

ศาสนา    พุทธ 

 

สถานภาพ สมรสกับศาสตราจารยF Maithree Wickremesinghe ผอ.Center for Gender 

Studies มหาวิทยาลัย Kelaniya ไม+มีบุตร 

 

การศึกษา  

ไม+ระบุปk - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัย Ceylon สาขากรุงโคลัมโบ 

ซ่ึงปSจจุบันคือ มหาวิทยาลัยโคลัมโบ  

14 ก.พ.2560  - ปริญญากิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย Deakin ของออสเตรเลีย ในฐานะ  

ท่ีมีบทบาทสำคัญเพ่ือปฏิรูปด<านเศรษฐกิจ การศึกษา และสิทธิมนุษยชน

ของประเทศ  

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด 

ปk 2520-ปSจจุบัน  - พรรค United National Party (UNP) 
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ประวัติทางการเมือง  

ปk 2520-2520 - รมช.กระทรวงการต+างประเทศ และ รมว.กระทรวงกิจการเยาวชนและ

การจ<างงาน 

ปk 2523   - รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

ปk 2532   - รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปk 2533    - รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 

ปk 2536-2537   - นรม. 

ปk 2542-2544   - ผู<นำฝ�ายค<าน 

ปk 2544-2547   - นรม. 

ปk 2547-2553   - ผู<นำฝ�ายค<าน 

ปk 2553-2553   - นรม. 

ปk 2553-2556   - นรม. 

ปk 2557-2558   - นรม. 

ปk 2565   - นรม. 

ก.ค.2565-ปSจจุบัน   - ประธานาธิบดีคนท่ี 9  

 

ข"อมูลท่ีน/าสนใจ - เคยถูกสมาชิกพรรค UNP กล+าวหาว+า มีพฤติกรรมเผด็จการเม่ือปk 2553 

เน่ืองจากไม+รับฟSงความคิดเห็นของสมาชิกพรรค นอกจากน้ี ประธานาธิบดี

รานิลได<รับฉายาจากชาวศรีลังกาท่ีชุมนุมประท<วงต+อต<านรัฐบาลว+า เปXนนัก

เจรจาผลประโยชนFทางการเมือง   

- ชาวศรีลังกามองว+า ประธานาธิบดีรานิลเปXนตัวแทนทางการเมืองของ

ตระกูลราชปSกษา เน่ืองจากได<รับการแต+งต้ังให<ดำรงตำแหน+ง นรม.โดยนาย

โกตาบายา ราชปSกษา ก+อนท่ีนายโกตาบายาหลบหนีออกนอกประเทศ 

นอกจากน้ี นายมหินทะ ราชปSกษา และสมาชิกพรรค SLFP บางส+วน

ลงคะแนนให<นายรานิลดำรงตำแหน+งประธานาธิบดีแทนนายโกตาบายา  

- ประธานาธิบดีรานิลจำเปXนต<องทำหน<าท่ี รมว.กระทรวงการคลัง อีก

หน<าท่ีหน่ึง เน่ืองจากไม+มีผู<ต<องการทำหน<าท่ีดังกล+าว ซ่ึงต<องแก<ไขปSญหา

วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังร<ายแรงของประเทศ อย+างไรก็ตาม ประธานาธิบดีรานิล       

มีประสบการณFด<านเศรษฐกิจค+อนข<างมาก และมีบทบาทสำคัญใน        

การประสานขอความช+วยเหลือจากอินเดียในช+วงแรกของการเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ  

 

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

 

ประธานาธิบดี        Ranil Wickremesinghe  

นรม.         Dinesh Gunawardena  

รมว.กระทรวงการคลัง       Ranil Wickremesinghe 

รมว.กระทรวงแรงงานและการจ<างงานจากต+างประเทศ   Manusha Nanayakkara 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ       Susil Premajayantha 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการประปา      Keheliya Rambukwella 

รมว.กระทรวงพระพุทธศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม     Vidura Wickramanayake 

รมว.กระทรวงการประมง       Douglas Devananda 

รมว.กระทรวงการขนส+ง ทางหลวง และส่ือ     Bandula Gunawardena 

รมว.กระทรวงการค<า พาณิชยF และความม่ันคงทางอาหาร   Nalin Fernando 

รมว.กระทรวงเกษตร สัตวFป�า และการอนุรักษFป�าไม<    Mahinda Amaraweera 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมืองและท่ีอยู+อาศัย     Prasanna Ranatunga 

รมว.กระทรวงพลังงาน        Kanchana Wijesekera 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล<อม       Naseer Ahamed 

รมว.กระทรวงการต+างประเทศ      Ali Sabry 

รมว.กระทรวงเพาะปลูกและอุตสาหกรรม     Ramesh Pathirana 

รมว.กระทรวงการท+องเท่ียวและท่ีดิน     Harin Fernando 

รมว.กระทรวงกีฬา กิจการเด็ก และชลประทาน    Roshan Ranasinghe 

รมว.กระทรวงยุติธรรม ราชทัณฑF และการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ    Wijeyadasa Rajapakshe 

รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ      Tiran Alles 

 

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

  (ต.ค.2565)  


