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1. ลักษณะทั่วไป (General Background)    
ประเทศศรีลังกามีชื่อทางการวา    ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธปิไตยศรี

ลังกา   
(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)   ซึ่งแตเดิมคนทั่วไปจะรูจักกันในนามชื่อ
ประเทศซีลอน (Ceylon) หรือลังกา (Lanka) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา แมจะ
เปนเพียงประเทศเล็กๆ ก็ตาม แตมีบทบาทตอระบบการเมืองของโลกเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะใน
กลุมประเทศ  “ที่ไมฝกใฝฝายใด” (Nonalignment หรือ Neutrality)   ซึ่งประกอบดวยประเทศ
ยากจนและกําลังพัฒนา  โดยจัดใหมีการประชุมสุดยอดขึ้นคร้ังแรกในภูมิภาคเอเซีย  ณ. 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   เม่ือวันที่  16 – 19  สิงหาคม   ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจึงเปนประเทศที่นาสนใจอีกประเทศหนึ่ง 

 
ชนชั้นสูงศรีลังกากอนตกอยูภายใตอิทธิพลของชาวตะวันตก 

 
  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย  
ตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงใตของสาธารณรัฐอินเดีย เดิมเรียกวาลังกาหรือซีลอน  ไดเปลี่ยน
ชื่อเปนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เม่ือวันที่  22  พฤษภาคม  ค.ศ.  1972  
และเคยอยูภายใตการปกครองของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)  นานเปนเวลา 32 ป ไดรับเอก
ราชเม่ือ  ค.ศ. 1958 
 ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ และใหญเปนอันดับที่ 24 ของโลก มีรูปรางคลายหยดนํ้า  
ตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดีย  หางจากเสนศูนยสูตร  550  ไมล  หรือ  880 กิโลเมตร ตั้งอยูหาง
จากจุดใตสุดของสาธารณรัฐอินเดียเพียง   28  ไมล  หรือ  35  กิโลเมตร 
 พ้ืนที่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธปิไตยศรีลังกา แบงออกเปน  3  เขตคือ 
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 1.  เขตชุมชื้น  ไดแก  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใตทั้งหมด มีฝนตกมากกวา  1,905  
มิลลิเมตรตอปในที่สูงกวา  3,750  มิลลิเมตร ฤดูแลงสั้นประมาณ 1 – 3   เดือน  อันไดแกภาค
ตะวันออกเฉียงใต   มีอุณหภูมิในที่ราบ  27  องศาเซลเซียสพิสัยนอยกวา  3  องศาเซลเซียส  
เขตชุ มชื ้นนี ้มีฝนตกหนักชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และฝนตกนอยชวงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ   ประชาชนประกอบอาชีพดวยการปลูกขาว  ยางพารา  ชา  กาแฟ  
และมะพราว 
 2.  เขตที่ราบ  ไดแก  บริเวณชายฝงตะวันออกทั้งหมด  และชายฝงทะเลดานตะวันตก
โคลัมโบ  พ้ืนที่มีทั้งที่ราบสูงและที่ราบต่าํ  เหมาะแกการเพาะปลูกยางพารา  ขาว  ชา  โกโก  
เปนตน  (ดนัย   ไชโยธา, 2537: 497) 
 

ภาวะเศรษฐกิจ  ทรัพยากร  และอาชพี  
 ประชากรมากกวารอยละ 60 มีอาชีพการเพาะปลูก  ซึ่งสวนใหญเพาะปลูกเพ่ือยังชีพ
กระจายทั่วประเทศ  สวนการเพาะปลูกเพ่ือการคาอยูในบริเวณชุมชื้นทางภาคตะวนัตกเฉียงใต 

1. อาชีพ  ประชากรประมาณ  60 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํา 
ฟารม 

 
2. เศรษฐกิจ การอุตสาหกรรม ไดแกการทํากระดาษอัดเคร่ืองแกว เคร่ือง   

กระเบื้อง ปูนซิเมนต  เคมีภัณฑ  ผาฝาย 
3. สินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก   ใบชา   มะพราว   ขาว   โกโก   อบเชย   ตระไคร

หอม ยาสูบ  และตะกั่วดํา 
4. สินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก ขาว  น้ําตาล  แปงสาลี  ปุย  ผลิตภัณฑนม  ปลา  

น้ํามัน และสิ่งทอ 
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5. ทรัพยากรธรรมชาติ   ไดแก   ยางพารา   สัตวน้ํา   ไขมุก   ตะกั่วดํา   ปูนขาว   
เหล็ก โมนาไซต  เพทาย 

ประเทศศรีลังกามีเมืองหลวงชื่อ  โคลัมโบ  (Columbo)  ซึ่งเปนที่ตั้งที่ทําการของรฐับาล  
และเปนศูนยกลางของธุรกิจการคา  รวมทั้งศูนยกลางทางการศึกษาอีกดวย   นอกจากนี้ยังมี
เมืองที่สําคัญอ่ืนๆ อีก  เชน  เมืองจาพนา  (Jabna)  เมืองแคนดี  (Candy)   ที่เปนศูนยรวม
ทางดานพุทธศาสนา  รวมทั้งเปนแหลงเพาะปลูกชา  โกโก  และทํานาแบบขั้นบันได 

 

 
สภาพของกรุงโคลัมโบและที่ตัง้ในปจจบุัน 
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2.  พัฒนาการดานการศึกษา 
 ประวัติศาสตรการศึกษาของศรีลังกาเร่ิมตนเม่ือโปรตุเกตุแสวงหาดินแดน  เพ่ือสราง
ศูนยกลางการคา รวมทั้งมีความสนใจในการที่จะคาขายทางดานเครื่องเทศ ดังน้ันในป ค.ศ. 1510  
โปรตุเกส จึงไดนํากําลังเขายึดเมืองกัว  ซึ่งตั้งอยูทางชายฝงตะวันตกของอินเดีย  และยึดเมือง      
มะละกาและเกาะศรีลังกาไดในป ค.ศ. 1511 

               ใ น ช ว ง ก ล า ง ศต ว ร รษที่  16 
โปรตุเกสไดเขาปกครองประเทศศรีลังกา  
โดยใหเมือง  โคลัมโบเปนศูนยกลางในการ
ปกครอง     
คณะสอนศาสนาของโปรตุเกสไดนําคริสต 
ศาสนานิกายโรมัน คาทอลิกมาเผยแผ  ทํา
ใหชาวศรีลังกาไดเรียนรูลัทธิศาสนาใหม   
เพ่ือ 
การดํารงชีวิต เชน  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประเพณีการแตงกายการศึกษาแบบตะวันตก 
ตะวันตก  ซึ่งกลาวไดวาชีวิตของชาวศรี

ลังกา 
ไดเปลี่ยนแปลงไปมากชวงนี้จนกระท่ังถึง 
ศตวรรษที่ 17 เนเธอรแลนดไดสั่งกองทัพโจมตีทหารโปรตุเกสในสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตย ศรีลังกา และมีชัยชนะไดขับไลโปรตุเกสออกและเขาปกครองในป ค.ศ.  1658   
จึงนับวาสิ้นสุดการอยูภายใตอารักขาของโปรตุเกส เนเธอรแลนดไดสอนใหชาวศรีลังกาได
เรียนรูระบบการ คาขายเปนอยางดีจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1796 เนเธอรแลนดก็หมดอํานาจใน
การปกครองศรีลังกา   อังกฤษเปนชาติตอมาที่เขามามีอํานาจในการปกครอง อังกฤษให
ความสําคัญแกศรีลังกาเปนอยางมากเพราะอังกฤษถือวาเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ  และ
ตองการไดไวเปนฐานทัพเรือในการควบคุมเสนทางการเดินเรือทางดานฝงตะวันออก  ฉะนั้นในป 
ค.ศ.  1802  อังกฤษจึงไดพยายามหายุทธวิธีที่จะครอบครองดินแดนแหงศรีลังกาไดเปนผลสําเร็จ  
และพยายามหาผลประโยชนทางดานการคา และสิทธิประโยชนทางดานการเมือง  แตอยางไรก็
ตามอังกฤษไดพยายามปฏิรูปการศึกษาของศรีลังกาขึ้นมาอีก โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
ซึ่งประกอบดวยนักบวชและขาราชการของรัฐบาลใหมาดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา  มีการจัดตั้ง
โรงเรียนทั่วประเทศ  จัดแบงงบประมาณการศึกษาไวเฉพาะ อนึ่งพวกนักสอนศาสนาหรือ
มิชชันนารีไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาแผนใหม เชน สงเสริมการใชยารักษาโรค 
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แผนใหม ซึ่งถือวาเปนการศึกษาดานการแพทย และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังปรากฏวายังมี
ชาวศรีลังกาจํานวนมากที่ไดสําเร็จการศึกษาจาก สหราชอาณาจักร (Great  Britain)   และมี
สวนในการพัฒนาการศึกษาของชาวศรีลังกาเอง  อนึ่งในชวงระยะเวลานี้รัฐบาลอังกฤษเองไดให
ความชวยเหลือทางดานเงินทุนอุดหนุนทางการศึกษาเปนอยางดี 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  ไดเปนอาณานิคมของอังกฤษประมาณ  
120  ปเศษ  จึงไดปลดเปลื้องตนเองจาก
การเปนอาณานิคมดวยความราบเรียบและ
สั น ติ   โ ด ย ส ภ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด ต ร า
พระราชบัญญัติความเปนเอกราชของซีลอน 
ป ค.ศ. 1947  โดยใหสภาซีลอน มีอํานาจ
เต็มที่ในการนิติบัญญัติและมีอํานาจในการ
ปกครองตนเอง พระราชบัญญัติความเปน  
เอกราชของซีลอนไดรับพระบรมราชานุมัติ
พระมหากษัตริยแหงอังกฤษ เม่ือวันที่ 10 
มีนาคม ค.ศ. 1947 ตอมา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญใหม  ใน
เดือนพฤษภาคม  ค.ศ.  1947  และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  ไดรับเอกราชจากอังกฤษอยางสมบูรณ เม่ือวันที่  
4  กุมภาพันธ  ค.ศ.  1948 
 สรุปไดวา  สหราชอาณาจักรอังกฤษ  มีบทบาทสําคัญทางดานการเมืองการปกครอง
และการปฏิวัติการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะ
ดานการศึกษาจะเห็นไดวา  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   เปนประเทศหนึ่ง
ที่ประชาชนไดรับการศึกษาเปนอยางดีโดยประมาณวา ประชาชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ
มีอยูระหวาง  60 – 80  เปอรเซ็นต   (ดนัย   ไชยโยธา, 2537: 517)  ชาวศรีลังกานิยมสงบุตร
หลานของตนเขาเรียนในระดับสูงโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย  โดยหวังวาการศึกษาระดับสูง
จะทําใหมีโอกาสเขารับราชการไดงาย  และหางานดี ๆ ทําไดไมยาก 
 การศึกษาภาคบังคับ  เด็กๆ ตองเขาเรียนเม่ือมีอายุระหวาง  5 – 14  ป  ยกเวนเด็ก
บางคนในชนบทที่มีบานไกลจากโรงเรียนมาก  อาจมีการยกเวนได 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแหง  
ซึ่งสวนใหญจัดระบบการศึกษาแบบอังกฤษ   วิทยาลัยแหงแรกของสาธารณรัฐสังคมนิยม 
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ประชาธิปไตยศรีลังกาจัดตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ.  1870  ทําการสอนดาน
การแพทย  และในป ค.ศ. 1921  ไดจัดตั้ง   Ceylon  University  
College   ขึ้นมาเปดสอนสาขาวิชาตาง ๆ ตามมหาวิทยาลัย
ในสหราช อาณาจักรบริเตนใหญ  (ดนัย  ไชยโยธา,  2537: 517) 
 ฉะนั้นจะเห็นไดวา  รัฐบาลอังกฤษไดสนับสนุนใหมีการ
กอตั้งมหาวิทยาลัยมากมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
แหงลังกา  (University  of  Lanka)  เพ่ือเตรียมบุคลากรทางดาน
ตาง ๆ มารวมกันรับผิดชอบในการบริหารประเทศ  เนื่องจาก
อังกฤษ ไดมีโครงการใหเอกราชโดยสมบูรณแก สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในป ค.ศ. 1948 เพ่ือกาวสูบริบทโลก
สมัยใหมไดอยางเต็มภาคภูมิ 

 ออก

 
ประวัติศาสตรการศึกษาภายหลังไดรับเอกราชจากอังกฤษ 

 ในป  ค.ศ.  1960  นักการศึกษาไมนิยมกับการแยกการศึกษาออกเปน  2  ระบบ   จึง
กลาวไดวาการศึกษาระดับประถมศึกษา Sinhalese ภาษา Tamil จะตองอยูภายใตการ
รับผิดชอบของรัฐและใหรัฐขยายโรงเรียนแบบนี้ ใหมากขึ้น คณะกรรมการยอยไดจัดตั้ง 
“Department of Public Instruction“ ซึ่งอยูภายใตการคุมครองของ “Director of Public 
Instruction“ สวน การศึกษาที่แยกออกเปน  2  ฝาย  ยังคงมีอยู  และยังไดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
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โรงเรียนประถมในประเทศศรีลงักา 
 เหตุการณที่สําคัญในป ค.ศ. 1866 คือ การคนพบ “Buddhist Theosophical  Society” 
(ลัทธิที่ชื่อวามนุษยจะสําเร็จไดดวยญาณ ; หรือเทวปรัชญาของพวก   Theosophical  Society 
ในยุโรปและอเมริกาที่หวังจะรวมศาสนา โดยถือตามหลักศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธ) 
พลเมืองสวนใหญในประเทศศรีลังกานับถือศาสนาพุทธ ในการเขาเรียนหลักสูตรนี้จึงไดผลมาก  
โดยเฉพาะ อยางยิ่งเด็กๆ ที่นับถือศาสนาพุทธในชนบท และรัฐยังจัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นใน
หลายโรงเรียน 
 ในป  ค.ศ.  1867 ไดมีการพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กหญิงขึ้น 

 
เด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ประเทศศรลีังกา(2549) 

 
 ในตนศตวรรษที่ 20 ปรากฏวานักเรียนที่ศึกษาภาษาอังกฤษ มีความสนใจแผนพัฒนา
ของชาติทุกรูปแบบ  โดยพบวา  ความออนแอทางการศึกษานั้นไดรับการสนับสนุน  สืบทอดกัน
มาเปนเวลาไมนอยกวา  40  ปนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลภายนอกทั้งส้ิน  ถึงเวลาแลวที่ควรจะ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของประเทศและวัฒนธรรมเกา ๆ ของตนเอง 
 ดังนั้นในระยะเวลาตอมาตั้งแตป ค.ศ. 1900 พระราชบัญญัติการศึกษาจึงไดตั้ง
วัตถุประสงค  เพ่ือกอใหเกิดหลักการดังกลาว 
 ในป  ค.ศ.  1903  รัฐบาลไดจัดตั้งครูขึ้น  เพ่ือฝกครูภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะ 
 ในป  ค.ศ. 1905  คณะกรรมาธิการการศึกษาไดเปดการศึกษาภาคบังคับขึ้น โรงเรียน
เหมาะสําหรับผูที่มีความรูสึกรับผิดชอบดีแลว  สวนมากเปนโรงเรียนของพวกคริสเตียน   
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แตไมใชการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กหญิง  สําหรับกฎหรือระเบียบของโรงเรียนนี้ออกโดย  
Town  School, ค.ศ. 1906  และ  Rural  School, ค.ศ. 1907 
 สวนการศึกษาของเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม  คณะกรรมการการศึกษาตางตระหนักถึง
ปญหาของเด็กเหลาน้ี  โดยสวนใหญเด็กมุสลิมจะชวยผูปกครองประกอบอาชีพ  การทําไรชา  
และการทําสวนยาง  รัฐบาลไดเสนอแนะใหงดเก็บคาเลาเรียนในโรงเรยีน  Sinhalese  และโรงเรยีน  
Tamil   ซึ่งสวนมากเปนโรงเรียนประถมศึกษาทั้งสิ้น 
 ไดเร่ิมมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค เม่ือป ค.ศ. 1907 เพ่ือฝกชางชั้นกลางและฝกเก่ียวกับ
การคาขาย 

 
โรงเรียนอาชวีะในศรลีังกาในปจจุบัน(2549) 

 
 การสํารวจเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม และอุดมศึกษาในป ค.ศ. 1911 โดยคณะกรรมการ
การศึกษา    โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสภาการศึกษาเปนผูชวยคือ นาย J.T R. Bridge    
คณะกรรมการ  ชุดนี้ไดเสนอใหตั้งมหาวิทยาลัย  แตขอเสนอนี้รัฐบาลไมยอมรับ  ในที่สุดได
จัดตั้ง  University  College เพ่ือเตรียมตัวนักการศึกษาเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัยลอนดอนขึ้นในป  ค.ศ.  1921  จนกระทั่งในป  ค.ศ.  1942  ไดพัฒนาขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยภายใตกฎของศรีลังกามหาวิทยาลัย  No. 20, ค.ศ. 1942  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่
กรรมการชุดน้ีเสนอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับเงินชวยเหลือโรงเรียน  อยูในความชวยเหลือ
ของ  Department  of  code  ป  ค.ศ.  1924 
 คําส่ัง  No. 1  ป ค.ศ. 1920  เก่ียวกับการเขาเรียนของเด็กที่ไมใชคริสเตียนในโรงเรียน 
คริสเตียน  เด็กเหลาน้ีไมไดโอกาสทางการศึกษาเก่ียวกับศาสนาของตนเอง  สมาคม 
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อาสาสมัครของชาวพุทธและชาวฮินดู  ไมสามารถสรางโรงเรียนใหเด็กเขาเรียนโดยทั่วถึงกัน  
ดังน้ันรัฐบาลจึงเขาชวยเหลือในการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กที่ไมใชคริสเตียนเหลานี้ขึ ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงที่มีเด็กเหลานั้นอาศัยอยูอยางหนาแนน แลวสั่งปดโรงเรียนของ
บาทหลวงที่อยูในแหลงเหลาน้ันดวย  ใชวิธีการสอนศาสนาที่เปนกลางและรักษา  ความกลัว
บาป  โดยการสนับสนุนของโรงเรียน  การขยายโรงเรียนของรัฐคือ  มุงใหยอมรับโรงเรียน  
Sinhalese   และ  Tamil  เทาน้ัน 
 เร่ิมรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1931  ซึ่งไดแนะนําคณะกรรมการของรัฐบาลไดเผยแพรหนาที่
และกฤษฎีกา ไดผานถูกตองตามกฎหมายอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาว จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาตามไปดวย อํานาจของฝายบริหารการศึกษาผูบริหาร
การศึกษาก็ถูกจํากัดตามกฎหมายดวย 
 ในป ค.ศ. 1941  เกิดมีคนวางงานมากที่สุดในระหวางคนที่ไดรับการศึกษา  และมีการ
แบงออกเปน 2  จําพวกคือ  พวกที่มีความรูภาษาอังกฤษดีกับพวกที่มีความรูภาษาพื้นเมือง  
คณะกรรมการไดสั่งใหสํารวจรายละเอียดของเนื้อหาวิชาโครงการการศึกษาที่ไดประกาศใชไป
แลว   ในรายงานของคณะกรรมการ   ไดแนะนําการปฏิรูปการศึกษาระยะยาวไว  2  ทางคือ 

1. การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยครู  ควรเปนการศึกษาใหเปลา 
2. ภาษาที่ใชในการสอนในการเรียนระดับประถมศึกษาควรเปนภาษาพื้นเมือง 
คณะกรรมการการศึกษายังไดคํานึงถึงปญหาในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา  

ในเหมาะกับความสามารถของเด็กในระดับตาง ๆ การยอมรับคุณคาของการศึกษาทางศาสนา  
และเสนอแนะนโยบาย  การปลอยปละละเลยของผูที่เปนกลางเกี่ยวกับการศึกษาทางศาสนา  

ขอเสนอเกี่ยวกับการศึกษาใหเปลา  และภาษาที่ใชสอนไดถูกยอมรับเม่ือป  ค.ศ.  
1945  นโยบายการใชภาษาไดนําไปใชในโรงเรียนหลังจากชั้นประถมศึกษาแลว  และในปจจุบัน
นี้ภาษาที่ใชสอนในโรงเรียนทุกวิชา ยกเวนวิชาคณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  เปนภาษาประจํา
ชาติ 

ในป ค.ศ.  1950  The White Paper of Education (ขอเสนอแนะของรัฐบาลสําหรับ
ปฏิรูปการศึกษาในประเทศศรีลังกา)   ไดมีการตีพิมพออกมา  รัฐไดแยกโรงเรียนออกเปนกลุม 
ๆ ตามพื้นฐาน  ในชั้นประถมศึกษา (5 + ถึง  11+)  junior  (11+ 14 +)  และชั้นมัธยมตอน
ปลาย  (Senior  Secondary)  (จาก 14 +)   ดังน้ันจึงแยกโรงเรียนภาษาอังกฤษ   โรงเรียน
สิงหล   และโรงเรียนทมิฬออก  แลวเสนอใหเด็กเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
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บทบัญญัติการแกไขการศึกษา  No. 5 ,  ค.ศ. 1951  ไดเสนอผลการเสนอแนะไวใน  
The  White  Paper 
 

3. จุดมุงหมายและนโยบายทางการศึกษา (Education Goals) 
 ตั้งแตประเทศศรีลังกาไดรับเอกราชแลว  การศึกษาของประเทศไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
สังคม  มีการพัฒนาการศึกษาแบบใหเปลา
และภาษาประจําชาติ  ซึ่งถือไดวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในเขตชนบท  มี
การเนนหนักทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมากขึ้น   ในขณะเดียวกัน
ภาษาอังกฤษก็กลายมาเปนภาษาที่สองใน
การติดตอส่ือสาร 

   1.   จุดมุงหมายทางการศึกษาของชาติที่ปรากฏอยูใน  White  Paper  มี
ดังตอไปน้ี 
การจัดการศึกษาโดยทั่วๆ ไปตองจัดใหกวางขวางใหประชาชนไดเรียนโดยทั่วถึง ซึ่งจะทําให
ทัศนคติ  คุณภาพ  บุคลิกภาพ  และความรูสึกรับผิดชอบของพลเมือง  ไดพัฒนาความสามารถ
ยิ่งขึ้น  ในอันที่จะประกอบกิจการงานใหเปนประโยชนตอชาติ  และมองเห็นการไกล 
   2.  การกระตุนของการฟนฟูชาติ   ทําใหคนมีความพอใจสังคมวัฒนธรรมของชาติตน  
และพรอมที่จะรับใชประเทศชาติอยางเต็มความสามารถ ดวยจิตสํานึกแหงความรักชาติและมี
ความเขาใจในคุณคาของมนุษยอยางแทจริง 

3.  การเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับอาชีพ   และความสามารถทางวิชาการ  และกระทํา
ใหนักศึกษามีประสิทธิภาพ  เพ่ือทําใหนักศึกษากลาที่จะลงมือเก็บเกี่ยว   ทรัพยากรของชาติที่มี
อยูในประเทศ   นํามาใชประโยชนและทํางานทางดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการ
พาณิชย   เพ่ือความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ 

จะเห็นไดวานโยบายการศึกษาของรัฐบาลศรีลังกาไดกระตุนใหการศึกษาแก
ประชาชนเพื่อการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม   พรอมทั้งปลูกฝงใหเด็กมีความรักชาติและเห็นคุณคา
ของการอยูรวมกัน   นอกจากนี้รัฐบาลยังไดตระหนักถึงการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัย
ตนการศึกษาของชาติในปจจุบัน   นอกนี้จะเห็นไดวารัฐบาลถือวาการศึกษาเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย   ตามรัฐธรรมนูญไดระบุไววา  ความมุงหมายของการศึกษาคือ  การกําจัดความไมรู 
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หนังสือใหหมดไปและใหความม่ันใจแกทุกคนวา   สามารถเรียนไดทุกระดับโดยไมคํานึงถึงชั้น   
วรรณะ  ความเชื่อ  เพศ และอ่ืนๆ  ความมุงหมายทั่วไปนี้ทําใหมีนโยบายในการปรับปรุง
บุคลิกภาพใหดีขึ้น   ลดความไมสมดุลระหวางโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองใหนอยลง   
เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการทางวัฒนธรรม   และเศรษฐกิจของประเทศ   และจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนสําหรับบุคคลที่ไมมีโอกาสที่จะเขาเรียนในโรงเรียนได 
 
 การบริหารการศึกษา (Education Administration) 
 กลาวโดยทั่วไปการบริหารการศึกษาของชาติมีหลายหนวยงานหลายกระทรวงเขามา
เก่ียวของ   แตกระทรวงศึกษาธิการจะเปนหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบายการศึกษาของ
ชาติ   โดยสัมพันธกับแผนทางการเงินและความรวมมือทางการศึกษา   เลขาธิการการศึกษาจะ
เปนหัวหนาบริหารกระทรวง   ซึ่งทําหนาที่เปรียบเสมือนอธิบดีดวย   สวนภูมิภาคจะมี
หนวยงานเขต   จังหวัดรับผิดชอบในการทําหนาที่บริหารการศึกษาในสวนทองถิ่น   ซึ่งอาจ
กลาวไดวาการบริหารการศึกษาของประเทศศรีลังกาเปนแบบรวมอํานาจ   (Centralization)   
กลาวคืออํานาจหนาที่จะอยูที่สวนกลางกอนแลวกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่น   แตการ
กําหนดนโยบายตาง ๆ  นั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูกําหนดเองทั้งหมด   เชน   การออก
พระราชบัญญัติการศึกษาจะอยูในการดูแลและควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการของศรีลังกาไดออกพระราชบัญญัติฉบับแรกที่มีฐานะเทียบเทา 
กับกฎหมายการศึกษา คือ  พระราชกฤษฎีกา  No.1  ป ค.ศ. 1920   ซึ่งตอมาไดมี
พระราชบัญญัติ  No.31  อีกในป ค.ศ. 1939 แทน ซึ่งมีผลบังคับใชมาถึงปจจุบัน   ตัวอยางการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกประการหน่ึง เชน    ในป ค.ศ. 1943  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึงเพ่ือใหรายงานการศึกษาของรัฐ   โดย
มุงประเด็นที่การประเมินผลและการขยายตัวของการศึกษา   รวมทั้งการเสนอแนะการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกของการศึกษา    คณะกรรมการชุดน้ีไดเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ   
2  ประการคือ   การศึกษาจากระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยใหรัฐจัดการศึกษาฟรี   และใหใช
ภาษาประจําชาติเปนภาษาที่ใชสอนในโรงเรียน   ซึ่งปรากฏวารัฐสภายอมรับขอเสนอนี้และถือ
เปนแนวปฏิบัติตาม   ปจจุบันน้ีศรีลังกาไดแบงเขตการศึกษาออกเปน  14  เขต และแตละเขต
จะอยูภายใตการควบคุมของหัวหนาการศึกษา   ซึ่งจะตองไดรับขอเสนอแนะและการแนะแนวตาง 
ๆ  เทาที่จําเปนจากตัวแทนอธิบดีอีก  3  คน ที่ทํางานเก่ียวของกับการศึกษาอีก   นอกจากน้ียัง
มีกระทรวงอื่นอีกที่ทําหนาที่ชวยเหลือการศึกษาของชาติเอง   กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะดูแลใน 
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การสรางความเปนปกแผนของแผนดินในการสรางชาติและการกอใหเกิดสามัญสํานึกใหแกเด็ก
นักเรียนดวย 
 

5. ระบบการศึกษา (Education System) 
 ระบบการศึกษาของศรีลังกาก็เหมือนกับระบบการศึกษาของชาติอ่ืน ๆ  โดยแบง
ออกเปน  4  ระดับการศึกษาดังตอไปน้ี 
            1  การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา  (Kindergarten) 
            2  การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Primary  Education) 
            3  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  (Secondary  Education) 
            4  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (Higher  Education) 

การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา   (Kindergarten)  
 ในระดับน้ีจะเนนการฝกพัฒนาการของเด็กในการใชทักษะมือ  การอยูรวมกันกับเพ่ือน
ใหม  การเรียนในระดับน้ีจะไมมีหลักสูตรแนนอนขึ้นอยูกับความพรอมของโรงเรียน  เชน  การ
สอนดนตรี  การสอนวายนํ้า  หรือแมแตการศึกษาตาง ๆ   สวนมากจะรับเด็กตั้งแตอายุ  3 – 5  
ขวบ  รัฐบาลมีนโยบายใหโรงเรียนรัฐบาลจัดการเรียนภายในโรงเรียนเอง  มีลักษณะคลายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  (Childhood  Centre  for  Development)  สวนโรงเรียนเอกชนสามารถจัด
การศึกษาใหแกเด็กอนุบาลไดเลย  รัฐบาลจะไมมีสวนเขาไปดูแลเทาใดนัก  โรงเรียนเอกชนใน
เมืองใหญ ๆ จะมีการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กไดดีกวาโรงเรียนในสวนภูมิภาค  ผูปกครอง
ในเขตเมืองใหญ ๆ  จะนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในระดับนี้มากกวาผูปกครองในทองถิ่น
ทุรกันดาร 
 

การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Primary  Education)  
 การศึกษาในระดับนี้จะรับเด็กเขาเรียนตั้งแตอายุ  5  ขวบ  ถึง   11  ขวบ  การเรียน
การสอนในระดับน้ีจะเนนการฝกการคํานวณ  มีการเรียนวิชาประวัติศาสตรของชาติ  เรียนพล
ศึกษา  นอกจากนี้จะมีการเรียนวิทยาศาสตรเบื้องตน  ปจจุบันรัฐบาลไดออกนโยบายทางการ
ศึกษาแนวใหมเนนใหเด็กเปนจุดศูนยกลางในการเรียน  (Child  Centre  Curriculum)  มากขึ้น  
ครูจะเปนผูดูแลเด็กนักเรียนมากกวาที่จะเปนออกคําส่ัง  การเรียนในเมืองใหญ ๆ จะทําไดดีกวา
เมืองเล็กๆ  ตั้งแตป ค.ศ.  1970  เปนตนมา  ปรากฏวาเด็กเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
เปนจํานวนเต็ม  100  เปอรเซ็นต  (Postlethwaite, T.N, 1988: 616)   และการศึกษาในระดับนี้
รัฐบาลถือวาเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเปนการศึกษาภาคบังคับดวย 
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  (Secondary  Education)  
 นับตามความเปนจริงของการศึกษาของศรีลังกาแลว  การศึกษาในระดับนี้จะถือวาเปน
การศึกษาในระดับที่  2   จะรับเด็กเขาเรียนหลังจากที่เด็กผานระดับอนุบาลศึกษาหรือไมผาน
การเรียนระดับอนุบาลก็ได  แตถามีอายุครบ  5  ปกอนการเรียนชั้นเรียนของเด็กมัธยมศึกษา
นั้นจะเรียกเปนเกรด  (Grade)   
         มัธยมศึกษาตอนตน  (Junior – Secondary  School)  การศึกษาระดับน้ี
จัดการเรียนการสอนตั้งแตเกรด  6  จนถึงเกรด  10  เด็กนักเรียนจะตองใชระยะเวลาเรียน  5  
ป  หลักสูตรสวนใหญจะเปนการสอบเรียนตอเพ่ือพัฒนาวิชาชีพเบื้องตน  ไมคอยจะเนนทางดาน
วิชาการมากนัก  เด็กนักเรียนทั่วไประดับชั้นน้ีสามารถที่จะออกไปสอบทางดานพานิชย  เทคนิค   
และวิชาชีพตางๆ  หรือไมก็สอบเรียนตอในมัธยมศึกษาตอนปลาย  อนึ่ง  เด็กที่จะจบไดในชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนน้ัน  ตองสอบใหไดประกาศนียบัตร    GCE  (General  Certificate  of  
Education)  และตองสอบใหไดเกรดระดับ  O  (Ordinary  Level)  ดวย  มิฉะน้ันจะไมสามารถ
สอบเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  (Senior– Secondary  School)  นักเรียนที่จบ 
จากช้ันมัธยมศึกษาตอนตนนั้น  สามารถเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเวลา  2  
ป  คือ  เกรด  11 – 12    สวนมากนักเรียนที่จบชั้นน้ีจะมุงการสอบเขาเรียนตอในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงตอไป  หลักสูตรสวนมากจะมีโปรแกรมการเรียนทั้งที่
เนนไปทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และโปรแกรมที่เนนทางดานวิชาชีพ  ในป ค.ศ.  
1998  ปรากฏวามีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแลวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายนั้น  เด็กนักเรียนชาย  71  เปอรเซ็นต   และเด็กนักเรียนหญิง  78  เปอรเซ็นต   
(UNESCO,  1998: 142)   และปจจุบันน้ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะนิยมศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
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บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัแหงชาตศิรีลงักา 

 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (Higher  Education)  

การศึกษาในมหาวิทยาลัย  (University  Education)  
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยจะแบงออกเปน 3 ระดับคือ  การศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก  การเรียนในระดับปริญญาตรีของศรีลังกาคลาย ๆ กับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของหลาย ๆ ประเทศในเอเซียคือ  มีการเรียนโดยใชระยะเวลา  4  ป  ปที่  
1 – 2  จะเปนการเรียนเก่ียวกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  สวนการเรียนในปที่  3  และปที่  4  จะเนน
วิชาเอกของแตละวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียน  สวนนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาแพทย  จะใช
เวลาเรียน  6  ป  สวนสาขาทันตแพทยจะใชเวลาเรียน 5 ป  ปจจุบันน้ีปรากฏวานักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจะเลือกเรียนสาขาการเรียนเก่ียวกับสังคมมากขึ้น    จึงเปนผลใหเกิดปญหาการ
วางงาน  (Unemployment) 
 สวนการเรียนในระดับปริญญาโทน้ัน  สวนมากจะมี  2  โปรแกรมการเรียนคือ  การ
เรียนในกระบวนวิชาตาง ๆ (Course  Work)  รวมดวยการทําวิทยานิพนธ (Thesis)  ซึ่ง
นักศึกษาจะตองสงหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการกอนแลวคณะกรรมการอนุมัติหัวขอกอน
จึงมีสิทธที่จะทําวิทยานิพนธได  อนึ่ง  การที่จะเสนอหัวขอวิทยานิพนธไดนั้นจะตองสอบผาน
กระบวนวิชาตางๆ ตามที่สาขากําหนด  (Requirements)  กอน    สวนอีกโปรแกรมหนึ่งคือ  
เรียนกระบวนวิชาตาง ๆ แลวสอบประมวลความรู  (Comprehensive  Exam)   ซึ่งการเรียน
การสอนทั้งสองลักษณะนี้มีความยากพอ ๆ กัน  แตสวนมากนักศึกษาจะนิยมเรียนโปรแกรมที่
สองมากกวา 
 การเรียนในระดับปริญญาเอก  (Doctoral  Studies)   จะมีการเรียนทั้งกระบวนวิชาตาง 
ๆ  และการทําวิจัย (Dissertation)   ซึ่งการทําวิจัยในระดับนี้จะตองแสดงใหเห็นถึง 
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ศักยภาพของผลงานการวิจัย  ซึ่งในอดีตที่ผานมามีนักศึกษาปริญญาเอกจบการศึกษาจาก
ตางประเทศมากมาย  อน่ึงเปนเพราะวาการมีโครงการรวมกันระหวางประเทศที่เจริญแลวกับ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา  แตในปจจุบันมหาวิทยาลัยในศรีลังกาหลายๆ แหง   สามารถเปดทําการ
สอนในระดับปริญญาเอก 
 โดยภาพรวมของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของศรีลังกาน้ันจะมีทั้งมหาวิทยาลัย
เปด (Open  University)   และมหาวิทยาลัยของรัฐ (State  University)  ซึ่งมีทั้งหมดรวม  8  
แหง  ในป ค.ศ. 1983  ปรากฏวามีนักศึกษาเขาเรียนทั้งหมด 18,073  คน  เปนนักศึกษาหญิง 
7,500  คน   ซึ่งนับวาเปนจํานวนที่สูงพอสมควรคือ 1/3  ของจํานวนทั้งหมด 
 

การศึกษาวิชาชีพครู   (Teacher  Training)    
 การศึกษาวิชาชีพครูนั้นเม่ือกอนเด็กที่จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนก็สามารถเขา
ศึกษาไดในวิทยาลัยการศึกษา  (College  of  Education)   แตตอมาวิทยาลัยการศึกษาได
พัฒนาเปนวิทยาลัยครู (Teacher  Training  College)   ซึ่งจะรับนักศึกษาที่จบทั้งมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย   นักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียน  2 ป  จะไดอนุปริญญา 
(Diploma)     สวนนักศึกษาครูที่เรียน  4  ป  จะไดวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  นอกจากจะ
เรียนในวิทยาลัยครูแลว   นักศึกษายังสามารถเรียนไดในมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีคณะศึกษาศาสตร
หรือครุศาสตร  (Faculty  of  Education)  เปนผูรับผิดชอบในการเรียนการสอน   อาชีพครูในศรี
ลังกานั้นคอนขางจะประสบปญหาดานอัตราเงินเดือน   จึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหนักศึกษาที่
เรียนครูมีจํานวนไมมากนัก   ดังจะเห็นไดจากตารางดังตอไปน้ี 
  

 ที่มา: ปรับปรุงจากกระทรวงศึกษาธิการ,   โคลัมโบ,  1983. 

ครูแบงตามวิชาชีพ จํานวนครู 

1. ครูทางดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 
2. ครูทางดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 
    (อนุปริญญา) 
3. ครูที่ไดรับการฝกเฉพาะ 
4. ครูที่ไดรับการฝกทั่วไป 
5. ครูในวิทยาลัยคร ู

2,486 
294 

 
28,858 
49,769 
8,382 
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จะเห็นไดจากจํานวนครูที่ปรากฏตามตารางขางตนจะมีจํานวนนอย  เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของศรีลังกา  อนึ่งงบประมาณที่รัฐบาลจัดใหแกสถาบันฝกหัด
ครูนั้นมีจํานวนนอยดวย 
 

อาชีวศึกษาและเทคนิค  (Vocational and Technical Education) 
 นัก เ รียนที่ จบจากชั้ น มัธยมศึกษาตอนตนสามารถเข า เ รียนได ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นตน  ซึ่งจะใชเวลาเรียน  3  ป  สวนนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ถาเขาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวะจะใชเวลาเรียน  2  ป  สําเร็จ
แลวไดประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ  (Professional  Certificate)  และสามารถเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงได  (Professional  College)  ตอไป แต
สวนมากเม่ือสําเร็จแลวนิยมออกไปประกอบอาชีพเลย  วิชาชีพสวนมากที่เปดสอนคือ  คหกรรม
ศาสตร  เลขานุการและพานิชย  ชางยนต  ชางเทคนิคอ่ืน ๆ ชางไฟฟา เปนตน  ปจจุบันน้ี
รัฐบาลศรีลังกาไดสงเสริมใหวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะเปดวิชาชีพใหม ๆ เชน คอมพิวเตอร  
เพ่ือนักศึกษาที่จะจบออกไปแลวสามารถทํางานเพ่ือประกอบอาชีพได 
 อนึ่งในชวงป ค.ศ.  1973   ประเทศศรีลังกาไดพัฒนาโครงการการศึกษาแบบเต็มเวลา 
(Full – time  technical  education  unit  programme)   ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือฝกทักษะสําหรับบุคคลที่สําเร็จการศึกษาแลวสูการทํางานหรือประกอบธุรกิจ
ของ 

ตนเองได  (Self – employment) 
2. เพ่ือฝกทักษะแกผูสําเร็จการศึกษาออกไปใหสามารถมีงานทําได 
3. เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการทํางานใหมากขึ้น 
4. เพ่ือลดปญหาการอพยพทางดานแรงงานจากชนบทสูเมือง 
5. เพ่ือเสริมสรางเจตนคติในการประกอบอาชีพแกเยาวชน 
6. เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุในทองถิ่นให 

เกิดประโยชน (UNESCO, 1982: 121) 
แมวาการจัดการน้ีไดดําเนินการสําเร็จไปดวยดีเปนเวลานานแลว  แตประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่เกิดจากโครงการยังเปนแนวปฏิบัติมาถึงปจจุบัน  อนึ่งศรีลังกาไดรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศเปนอยางดี  เชน  ประเทศสวีเดน  ประเทศเยอรมัน  จึงทําใหการ
พัฒนาทางดานการศึกษาทางดานเทคนิคศึกษาของศรีลังกาไดพัฒนามากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาผูใหญและการศึกษาพิเศษ (Adult and Special Education) 
 การศึกษาผูใหญของศรีลังกา  สวนมากจะเปนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
โปรแกรมเพื่อทักษะการอานเบื้องตน  (Literacy  Program)  แตทั้งน้ียังประสบปญหามากมาย  
ในป ค.ศ. 1993  ปรากฏวาชาวศรีลังกามีอัตราการรูหนังสือเพียง  90  เปอรเซ็นต  (Webster’s  
New  Encyclopedic  Dictionary,  1993: 1587)  ฉะน้ันรัฐบาลจึงไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยเฉพาะกรมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาทางไกลเปนผูรับผิดชอบในการจัด
โปรแกรม  หรือโครงการตางๆ  เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถอานออกเขียนไดและรักการอาน
มากขึ้น 
 สวนการศึกษาพิเศษน้ัน  (Special  Education)  นั้นในเมืองหลวงโคลัมโบ  จะมี    
โรงเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่พิการ   แตสวนมากจะเปนโรงเรียนที่ตั้งโดยมูลนิธิหรือองคการ
เอกชนมากกวา  ซึ่งโรงเรียนเหลาน้ีจะคิดคาเลาเรียนจากผูปกครองคอนขางแพงกวาโรงเรียน
ของรัฐบาล  ซึ่งผูปกครองสวนใหญไมนิยมสงบุตรหลานเขาเรียน  แตจะสงศูนยพัฒนาทางดาน
ความพิการเปนลักษณะเฉพาะ  เชน  พิการทางดานการฟง  ผูปกครองก็จะสงบุตรหลานไป
เรียนที่โรงเรียนเฉพาะ  เห็นไดวาในเมืองเล็กๆ ของศรีลังกาจะไมมีโรงเรียนประเภทนี้  ปญหา
อีกประการหน่ึงคือ  รัฐบาลมีงบประมาณในการจัดตั้งโรงเรียนแกเด็กพิเศษนอย  โรงเรียนจึงมี
ไมมากนัก  รวมทั้งผูปกครองเด็กก็มีฐานะยากจน  จึงเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหเด็กพิเศษเหลาน้ี
ไมมีโอกาสไดเขาเรียน  นอกจากผูปกครองตองสอนบุตรของตนเอง 
 

ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 6. 

 
ธงชาติประเทศศรีลังกา 

 ที่ตั้งเปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย หางจากตอนใตของอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตร 
 พื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร  
 เมืองหลวง กรุงโคลัมโบ (Colombo)  
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 เมืองสําคัญตางๆ แคนด้ี เปนเมืองสําคัญทางศาสนา มีพระบรมสารีริกธาตุ(พระเขี้ยว
แกว) และมีตนพระศรีมหาโพธิ์เกาแก รัตนะปุระเปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานอัญมนีของ
ประเทศศรีลังกา 

 
วัดพระธาตุเข้ียวแกว(Dalada Maligawa) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา 

 
 ภูมิอากาศ มีอากาศแบบเมืองรอน ฝนตกชุกในชวงมรสุม  
 ประชากร 20,064,766 คน  
 เชื้อชาติ สิงหล รอยละ 74 ทมิฬ รอยละ 8 แขกมัวร (มุสลิมจากอินเดียและตะวันออก
กลาง) รอยละ 7 และอ่ืน ๆ คือ พวกเชื้อชาติเบอรเกอร เวดดา และมาเลย  
 ภาษา ภาษาสิงหล (ภาษาราชการและภาษาประจําชาติ) ภาษาทมิฬ (เปนภาษาประจํา
ชาติเชนกัน) และภาษาอังกฤษใชติดตอส่ือสารทั่วไปในภาครัฐ  
 ศาสนา พุทธศาสนารอยละ 70 ฮินดูรอยละ 15 คริสเตียนรอยละ 8 อิสลาม รอยละ 7 
และอ่ืน ๆ  
 วันสําคัญ วันชาติ (Independence Day) วันที่ 4 กุมภาพันธ 
 การศึกษา อัตราการรูหนังสือโดยรวม รอยละ 92.3 (ป 2547) เพศชาย รอยละ 94.8 
และเพศหญิง รอยละ 90 
 หนวยเงินตรา รูปศรีลังกา (Sri Lankan Rupee) 1 ดอลลารสหรัฐ ประมาณ 99.78 รูป  
 
 

EF304(S) 169 



 
ธนบัตรราคา 50 รูปศรีลังกา 

 
 ประธานาธิบดี นาย Mahinda Rajapaksa (18 พ.ย. 2548) 
 นายกรัฐมนตรี นาย Ratanasiri Wickramanayake (21 พ.ย. 2548) 
 ประวัติ ชาวสิงหลจากอินเดียตอนใตเขามาตั้งรกรากที่ประเทศศรีลังกา ในปลาย
ศตวรรษที่ 6  กอนคริสตกาล สวนศาสนาพุทธไดเร่ิมเผยแผในศรีลังกาเม่ือกลางศตวรรษที่ 3 
กอนคริสตกาล สําหรับอารยธรรมในดินแดนนี้ไดถือกําเนิดในเมือง (เม่ือราว 200 ปกอน
คริสตกาล ถึง คริสตศักราชที่ 1000) และเมื่อคริสตศตวรรษที่ 14 ราชวงศหน่ึงทางอินเดียตอน
ใตไดยึดอํานาจในบริเวณตอนเหนือของเกาะ และไดกอตั้งราชอาณาจักรทมิฬ ตอมาศรีลังกาถูก
ยึดครองโดยโปรตุเกสในคริสตศตวรรษที่ 16 และถูกยึดครองโดยดัตชในคริสตศตวรรษที่ 17 ใน
ที่สุดก็ตกอยูภายใตอํานาจของอังกฤษอยางสิ้นเชิงในป ค.ศ.1815 ศรีลังกาไดรับเอกราชเม่ือป 
ค.ศ.1948 และไดเปลี่ยนชื่อจาก Ceylon เปนศรีลังกาเม่ือป ค.ศ.1972  
 ความขัดแยงระหวางชาวสิงหลซ่ึงเปนคนสวนใหญกับกลุมแบงแยกดินแดนชาวทมิฬได
ปะทุขึ้นเปนสงครามเม่ือป ค.ศ.1983 เน่ืองจากชาวทมิฬตองการปกครองตนเอง ทําใหประชาชน
หลายพันคนเสียชีวิต เน่ืองมาจากการปะทะกันระหวางสองกลุมน้ี การตอสูไดดําเนินมาถึง 2 
ทศวรรษ ตอมารัฐบาลและกบฎพยัคฆทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) 
ไดบรรลุขอตกลงหยุดยิงในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ.2002 โดยนอรเวยเปนตัวกลางในการเจรจา 
 การเมืองการปกครอง 
 ฝายนิติบัญญัติ ศรีลังกาเปนประเทศสาธารณรัฐมีการปกครองแบบรัฐสภา และมี
ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล (Head of State and Head of Cabinet) 
เปนระบบสภาเดียว (unicameral parliament) มีสมาชิกทั้งหมด 225 คน โดยจํานวน 196 คน 
ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด 22 เขต และอีก 29 คน มาจาก 
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การจัดสรรที่นั่งใหกับพรรคการเมืองตามอัตราสวนของคะแนนเสียงที่ไดรับจากประชาชนในแต
ละเขตเลือกตั้ง ประธานรัฐสภาไดรับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา 
 ประมุข ตามรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีมีอํานาจมาก (Executive Presidency) เปนทั้ง
ประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล และดํารงตําแหนงสูงสุดของกองทัพ (โดยเปนหัวหนาพรรค
การเมืองดวย) มีอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีโดยการปรึกษากับ
นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีอํานาจในการถอดถอน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจในการ ยุบสภา (สามารถกระทําไดภายหลังจาก
การเลือกตั้งทั่วไป 1 ป) รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาศาลอุทธรณ  
ประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยูในตําแหนงคราวละ 6 ป และดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน 2 สมัย ไดมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 นาย 
Mahinda Rajapaksa ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี และเขารับตําแหนงเม่ือวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2548 (ค.ศ.2005) สืบแทนนาง Chandrika Kumaratunga ซึ่งหมดวาระการดํารง
ตําแหนงสมัยที่ 2 
 ฝายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญหัวหนาฝายบริหาร คือ ประธานาธิบดี โดยหัวหนาพรรคที่
ไดรับเสียงขางมากในสภาในการเลือกตั้งทั่วไป จะไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีใหเปน
นายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีถือวาเปนหัวหนารัฐบาล เพราะมีอํานาจในการ
แตงตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีมีวาระดํารง
ตําแหนง 6 ป นายกรัฐมนตรีปจจุบัน คือ นาย Ratanasiri  Wickamanayake เขารับตําแหนง
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 (ค.ศ. 2005) 
 เศรษฐกิจการคา GDP 20,100 ลานดอลลารสหรัฐ (2548)  
 รายไดเฉลี่ยตอหัว 1,031 ดอลลารสหรัฐ (2548) 
 อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ รอยละ 6 (2548)  
 มูลคาการสงออก 5,306 ลานดอลลารสหรัฐ (2547) 
 มูลคาการนําเขา 7265 ลานดอลลารสหรัฐ (2547) 
 สินคาสงออกที่สําคัญ เสื้อผาสําเร็จรูป ชา พลอย 
 สินคานําเขาที่สําคัญ เคร่ืองจักรกล สิ่งทอ และแรธาตุ 
 ประเทศคูคาที่สําคัญ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี อินเดีย จีน ฮองกง ญี่ปุน สิงคโปร และ
ไตหวัน  
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 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  
 ดานการทูต ไทยและศรีลังกาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในระดับอัครราชทูต 
เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2498 (ค.ศ.1955) และยกระดับเปนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือวันที่ 27 
ธันวาคม 2504 (ค.ศ. 1961) ปจจุบัน นายกาญจน ชีรานนท เปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
และนาย Mr. J.D.A Wijewadena เปนเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําประเทศไทย  
 ดานการเมือง ไทยสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหวางกลุม LTTE และศรีลังกา โดย
รับเปนสถานที่จัดการเจรจา ตามที่ผูแทนของนอรเวยไดทาบทาม จนกวาการเจรจาจะบรรลุผลที่
ยั่งยืน  
 ดานความชวยเหลือทางวิชาการ รัฐบาลไทยไดเสนอที่จะใหความชวยเหลือฟนฟู
บูรณะศรีลังกาภายหลังวิกฤติจากการกอการรายของกลุมLTTE โดยแผนความชวยเหลือมีระยะ 
2 ป คือ ป 2546-2547 ใหความรวมมือทางวิชาการแกศรีลังกาในวงเงิน 34 ลานบาท คือ 
โครงการเพื่อชวยเหลือฟนฟูบูรณะศรีลังกาในภาคเหนือและภาคตะวันออก และโครงการเพื่อ
สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติของศรีลังกา ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและความชํานาญ 
เชน การกูกับระเบิด การแกไขปญหาผูพลัดถิ่นภายในประเทศ สาธารณสุข การเกษตร 
การศึกษา และการพัฒนาชนบท เปนตน ทั้งน้ี เนื่องจากเหตุการณความไมสงบภายใน 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตองการความชวยเหลือซึ่งอยูในการปกครองในกลุม LTTE ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทําใหไทยไดดําเนินการเพียงบางสวนและตองชะลอการให
ความชวยเหลือออกไป  
 ดานการคา ในชวงป 2547 การคาระหวางไทยกับศรีลังกามีมูลคา 193.7 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยไทยสงสินคาออกไปยังศรีลังกาเปนมูลคา 183.1 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขาสินคา
จากศรีลังกา 9.6 ลานดอลลารสหรัฐ ดังน้ัน ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา ในระหวางการ
เยือนศรีลังกาอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีในป 2546 ไดมีความตกลงที่จะเพ่ิมมูลคา
การคาระหวางกันใหได 1,000 ลานดอลลารสหรัฐภายใน 3-5 ป โดยไทยไดให Export Credit 
มูลคา 20 ลานดอลลารสหรัฐแกผูนําเขาศรีลังกา และไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการการคา ภายใต
กรรมาธิการรวมไทย-ศรีลังกา (JC) โดยไดเจรจาจัดทํา Preferential Trade Agreement – PTA 
เพ่ือศรีลังกาจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับสินคาชา 
 ความสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรม ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธพิเศษ
ทางดานพุทธศาสนา ตั้งแตศตวรรษที่ 12 (ราว 800 ปที่แลว) เจาเมืองนครศรีธรรมราชไดสง
คณะผูแทนไปศรีลังกา เพ่ือนิมนตพระภิกษุ ศรีลังกา 3 รูปมาชวยฟนฟูเผยแพรพุทธศาสนาที่
นครศรีธรรมราช กอนที่จะเผยแพรไปยังอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ทํา 
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ใหพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุงเรืองขึ้น และเรียกวานิกายลังกาวงศ แตตอมา ป 2296 
ไทยไดสงคณะพระภิกษุนําโดยพระอุบาลีมหาเถระเดินทางไปศรีลังกาตามคํารองขอ เพ่ือฟนฟู
พุทธศาสนาในศรีลังกาอีกคร้ัง และไดสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศขึ้นในศรีลังกา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือเดือน
มกราคม 2482 และเสด็จฯ ไปวัดทีปทุตตามารามอันเปนวัดเกาแกที่สุดในกรุงโคลัมโบ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงปลูกตนไมมงคลคือตนจันทร หลังจากนั้นในป 
2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถไดเสด็จฯ เยือนที่วัดน้ีอีก และในเดือนสิงหาคม 2542 สมเด็จพระเจาฯ ลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนวัดน้ีเชนกัน 
 ศรีลังกาไดมอบหนอพระศรีมหาโพธิ์จากวัดพระเขี้ยวแกวเมืองแคนดี้ และจากเมือง
อนุราชปุระในศรีลังกาเพ่ือมาปลูกในไทย นอกจากน้ัน ศรีลังกายังไดบริจาคเงินเพ่ือรวม
บูรณะปฏิสังขรณวัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,440,000 บาท เม่ือป 2546 ทั้งน้ี
เน่ืองจากวัดธรรมารามเปนวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเปนวัดที่พระอุบาลีมหาเถระเคยเปนเจา
อาวาสกอนที่จะเดินทางไปศรีลังกา  
 การเยือนของผูนําระดับสูง 
 พระราชวงศ 
 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูทิพล
อดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือวันที่ 25 
มกราคม 2482 
 - พระบาทสมเ ด็จพระ เจ าอยู หั ว ภู มิพลอดุลย เดชและสมเ ด็จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือป 2493  
 - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเยือนศรีลังกา 
เม่ือวันที่ 21-28 มิถุนายน 2532 
 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือวันที่ 19- 
24 มกราคม 2536 
 - สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนศรีลังกา 
เม่ือวันที่ 23 -29 สิงหาคม 2542 
 - สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จ
เยือนศรีลังกา เพ่ือประดิษฐานพระไตรปฎกอักษรโรมันที่กรุงโคลัมโบ เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2548 
รัฐบาล 
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 ฝายศรีลังกา 
 - นาง Sirimavo Bandaranaike นายกรัฐมนตรี เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล เม่ือ
เดือนมกราคม 2519 
 - นาย Ranil Wickremesinghe รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ เยือนไทย
เม่ือเดือน มีนาคม 2521 
 - นาย Ranasinghe Premadasa นายกรัฐมนตรี เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล เม่ือ
วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2524 
 - นาย Lakshman Kadirgamar รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เยือนไทยเม่ือ
วันที่ 2-5 มกราคม 2539  
 - นาย Tyronne Fernando รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศศรีลังกา เยือนไทย
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 
 - นาย Lakshman Kadirgamar รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศศรีลังกา เยือนไทย 
เม่ือวันที่ 28 – 29 กรกฏาคม 2547 กอนเขารวมประชุม BIMSTEC 
 - นาง Chandrika Kumaratunga ประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางมาเขารวมการประชุม 
BIMSTEC Summit เม่ือวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม 2547 

 
7. บทสรุป (Conclusion) 
 แมวาปจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจะมีอิสระจากการ
ปกครองของอังกฤษ  แตระบบการจัดการศึกษายังใชรูปแบบของอังกฤษอยู  ไมวาจะเปนระบบ
โครงสรางการศึกษา  การบริหารการศึกษา  รวมทั้งการวัดผลประเมินผล  ในป ค.ศ.  2000  นี้
รัฐบาลพยายามหากลยุทธตางๆ  โดยเฉพาะนโยบายที่จะสงเสริมใหเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
เม่ือจบออกไปแลวสามารถประกอบอาชีพไดเลย    ถึงแมวาประเทศศรีลังกาจะประสบปญหา
ทางดานการเงินงบประมาณ    แตโดยภาพรวมแลวศรีลังกาไดพยายามปรับปรุงการศึกษาของ
ตนเองใหสอดคลองกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  ที่กําลังเปลี่ยนแปลง
และชาวศรีลังกาเองก็ยินดีที่จะรับวัฒนธรรมใหมที่กําลังหลั่งไหลเขามาอยางไมหยุดยั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF304(S) 174 


	3. จุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษา (Education Goals)
	ครูแบ่งตามวิชาชีพ
	จำนวนครู

