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การสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทตู 
 

          วนัสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทย  :   20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)   เป็นระดบั 
อคัรราชทูต  ต่อมาเม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ  2504  (ค.ศ. 1961) ได้ยกระดบัเป็นระดบัเอกอคัรราชทูต  
โดยในเบือ้งต้นให้มีส านักงานประจ าที่กรุงเดลี ประเทศอินเดีย ดูแล   ต่อมาจึงได้เปิดสถานเอกอคัรราชทูต  
ณ กรุงโคลัมโบ ในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)    
          รายนามเอกอคัรราชทูตไทยประจ าสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกา มีดงันี  ้
 

ส านกังานประจ าท่ีกรุงเดลี  อินเดีย 
1. นายบุณฑ์ เจริญไชย  2500 - 2502 
2. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์  2503 – 2505 
3. นายจิตติ สุจริตกุล  2506 – 2510 
4. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 2510 – 2515 
5. นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ 2515 – 2518 

 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโคลมัโบ ศรีลงักา 
6. นางสาวอมัพา ภทัรนาวิก  2520 -2524 
7. นายอาณัติ สุวรรณวิหค   2524 – 2529 
8. นางขจร โสภณ  2530 – 2532 
9. นายอภินนัท์ ปวนะฤทธ์ิ  2532 – 2535 
10. นายนรินทร์ พรธรรม  2535 – 2538 
11. นายส าเริง ลักษณะสุต  2539 – 2540  
12. นายฐากูร พานิช  2541 – 2543 
13. นายเจิม ติวยานนท์  2543 – 2546 
14. นายกาญจน์ ชีรานนท์   2546 – 2549 
15. นายสัจจพนัธ์ุ  อตัถากร  2549 – 2550 
16. นายทินกร กรรณสูต  2550 – 2554 
17. นายพลเดช วรฉัตร 2555 - ปัจจุบัน 

 
 
                



 
 

การเยือนระดับพระราชวงศ์ 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานนัทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
      พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2482 
     (ค.ศ. 1939) 
 

                                           
 
 

                                            
 
                                      (ส าเนาภาพถ่ายจากหนงัสือพิมพ์ศรีลังกา เก็บที่วดัธีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ)  
 
 
 
 
 
 



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
      เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือปี พ.ศ.  2493  (ค.ศ. 1950) 
 

                                                         
 

                                            
                                            
                                                                           (ส าเนาภาพถ่ายที่เก็บที่วดัธีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ)  
 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จฯ เยือนศรีลังกา  
      เม่ือวนัที่ 21 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2532  (ค.ศ. 1989)  
 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เม่ือวนัที่ 19 – 24 มกราคม  
     พ.ศ. 2536  (ค.ศ. 1993) 
 

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี เสด็จฯ เยือนศรีลังกา  
      เม่ือวนัที่ 23 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  
 

 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ  เยือนศรีลังกา 
      และได้พระราชทานพระไตรปิฎกฉบับอักษรโรมนัให้แก่รัฐบาลศรีลังกา เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 
     (ค.ศ. 2005) 



 

ความตกลงระหว่างไทยกบัศรีลงักา 
 

1. ความตกลงว่าด้วยบริการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ. 2493  (ค.ศ. 1950) 
2. ความตกลงทางวฒันธรรม ปี พ.ศ.  2524 (ค.ศ. 1981) 
3. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกนัการเล่ียงการรษัฎากรในส่วนที่เก่ียวกบั  

ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2533  (ค.ศ. 1990) 
4. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 
5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 
6. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณะโบราณสถานวดัธรรมาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
      ปี พ.ศ. 2547 (2004) 
7. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
8. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ  

ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
9. สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัทางกฎหมายทางอาญา ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 

10. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
11. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ปี พ.ศ. 2547 

(ค.ศ. 2004) 
12. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเก่ียวกบัการลงทุน ปี พ.ศ. 2547   (ค.ศ. 2004) 
13. บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปล่ียนข่าวกรองระหว่างกองทพัไทยกบักองทพับกศรีลังกา  

ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
   14.    บนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยและ  

     กระทรวง  เทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
           ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 
 15.   บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     แห่งราชอาณาจกัรไทยกับกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจสาธารณรฐัสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  

ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 
16. ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมประชาธิปไตย  

ศรีลังกาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนงัสือเดินทางทูตและหนงัสือเดินทางราชการ 

         ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

 
 
 



 

                                        ข้อมูลท่ัวไป 
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

สังคมนิยมศรีลังกา 
 
       ที่ตัง้  :                       เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย   ความยาว 353 กิโลเมตร  กว้าง 183 กิโลเมตร 
     พืน้ที่  :                       65,610 ตารางกิโลเมตร       
       ภูมิอากาศ :             ร้อนชืน้  ฝนตกชุก อุณหภูมเฉล่ีย   27 องศาเซลเซียส                                      

      เมืองหลวง  :            Sri Jayawardenapura - Kotte 

       เมืองศนูย์กลางธุรกิจ :   โคลัมโบ 

       ประชากร :              21,481,334  ล้านคน   (ก.ค. 2555) 
       เชือ้ชาติ  :                สิงหล 73.8 %  มวัร์ 7.2 %  ทมิฬ  8.5 %   อ่ืนๆ 10.5  % 
       ศาสนา :                 พุทธ 69.1 %  มุสลิม 7.6 %   ฮินดู 7.1 %   คริสต์ 6.2 %  อ่ืนๆ 10 %  

       ภาษา  :                    สิงหล ทมิฬ และองักฤษ  
        เวลา  :                   ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที 
       การขับรถ :             ชิดด้านซ้าย  เหมือนประเทศไทย  
                                       จ ากดัความเร็วในบริเวณชุมชน 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
                                       บริเวณนอกชุมชน 72 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง  
       ระบบไฟฟ้า :          230 -240 V   ใช้ปลั๊กเหล่ียมสามขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ของศรีลังกา 
 

1. ธงชาติ 
ศรีลังกาได้รับเอกราชเม่ือวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)  ธงที่ห้อยในวนัที่ได้รับเอกราช  

เป็นธงของกษัตริย์องค์สุดท้ายซ่ึงมีนามว่า วิกรมราชสิงห์   เป็นรูปราชสีห์เท้าขวาหน้าถือดาบ มีใบโพธ์ิ  
อยู่ตรงมุม 4 ใบ  นายกรฐัมนตรีคนแรกของศรีลังกา คือ นาย D.S. Senanayake ได้แต่งต ัง้คณะกรรมการ 
ออกแบบธงชาติและเม่ือ ปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ.  1950)  คณะกรรมการได้อนุมตัิธงชาติที่มีขอบเป็นสีเหลือง   
มีแถบอยู่ทางขวา 2 แถบ  สีเขียวและสีส้ม และมีพืน้สีแดงเข้มอีกด้านหนึ่งมีรูปราชสีห์เท้าขวาถือดาบ 
อยู่ตรงกลาง  ตรงมุมมีใบโพธ์สีเหลือง 1  ใบอยู่แต่ละมุม รวม 4 ใบ    ธงนีไ้ด้ขึน้สู่เสาเป็นครัง้แรกเม่ือวันที่  
3  มีนาคม พ.ศ.2493  (ค.ศ. 1950) 
 

 
 

 
   ความหมายของส่วนต่างๆ ของธงชาติศรีลังกา 

             ราชสีห์  หมายถึง  ชาวสิงหล  
             ดาบ  หมายถึง  อธิปไตยของประเทศ  

 ด้ามดาบ หมายถึง ดิน น า้ ลม  ไฟ  
    แผงคอของราชสีห์ หมายถึง การนับถือศาสนา ปัญญา และสมาธิ  
 เคราของราชสีห์  หมายถึง  ค าพูดท่ีบริสุทธ์ิ  
จมูก หมายถึง  สติปัญญา 
อุ้งเท้าหน้า หมายถึง ความมัง่ค ัง่  
 แถบสีเขียว หมายถึง ชาวมุสลิม  
 แถบสีส้ม  หมายถึง ชาวทมิฬ  
 ขอบสีเหลือง หมายถึง ชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ  
 ใบโพธ์ิ หมายถึง ศาสนาพุทธ  
 ใบโพธ์ิ  4 ใบ หมายถึง  ความมีเมตตา ความเป็นมิตร ความสุข และความสงบร่มเย็น  
 พืน้สีแดงเข้ม หมายถึง ชนกลุ่มน้อยที่น ับถือศาสนาอ่ืนๆ  
 



2. ตราสัญลักษณ์ 
เม่ือเป็นอาณานิคมขององักฤษ ศรีลังกาใข้ตราสัญลักษณ์มงกุฎขององักฤษ และใช้ต่อมาหลังจาก 

ได้รบัเอกราชแล้ว    คณะกรรมการแห่งชาติได้ประกาศใช้ตราประทบัสัญลักษณ์ของศรีลังกาแบบใหม่  
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.  2515  (ค.ศ. 1972)   เป็นรูปราชสีห์ถือดาบด้วยเท้าขวาหน้า อยู่กลาง  
กลีบดอกไม้  มีรวงข้าวขนาบซ้ายขวา  ด้านบนมีธรรมจกัร  ด้านล่างขวาเป็นรูปดวงจนัทร์คร่ึงเสีย้ว 
ด้านล่างซ้ายเป็นรูปดวงอาทิตย์  ส่วนราขการของศรีลังกาใช้ตราประทับนี  ้

                                                  
 
 
 
 
 
 

 

3. ต้นไม้ประจ าชาต ิ 
ต้น Ironwood หรือ NA  ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Mesua Nagassarium  ได้รบัการประกาศ  

เป็นต้นไม้ประจ าชาติ เม่ือวนัที่26 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2529  (ค.ศ.1986)   ต้นไม้ดงักล่าวเป็นต้นไม้ถ่ินด ัง้เดิม  
ของศรีลังกาอยู่ในป่าฝน ต้นสามารถเติบโตได้ถึง 30 เมตร  เป็นไม้เนือ้แข็ง  ใบอ่อนเป็นสีแดง เม่ือใบแก่จะ
เปล่ียนเป็นสีเขียวเข็ม  ดอกใช้ท ายาสมุนไพร น า้หอม  เคร่ืองส าอาง และสบู่  
              เชื่อกนัว่า  เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาศรีลังกาได้ปลูกต้นไม้ดงักล่าว  และพระศรีอารยเมตตรยั  
จะตรสัรู้ใต้ต้นไม้ดงักล่าว 
 

4. ดอกไม้ประจ าชาติ 
ดอกบัว Nil Mahanel ชื่อทางวิทยาศาสตร์  คือ Nymphaea Stellata   ได้รบัการประกาศเป็น  

ดอกไม้ประจ าชาติ เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)   เป็นดอกบวัสีม่วง มีเกสรสีเหลือง  
 

                                                   
 
 



5. นกประจ าชาติ  
               นกประจ าชาติของศรีลังกา คือ ไก่ป่า (Ceylon Jungle fowl  หรือ Wali Kukuli หรือ Gallus Lafayetti) 
พบเห็นทั่วไปในป่าของศรีลังกา   เวลากลางคืนนอนบนต้นไม้  เม่ือตกใจก็จะหนีขึน้ต้นไม้  แต่เวลาวางไข่  
จะวางไว้ที่กองใบไม้บนพืน้ดิน  
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การได้รับเอกราช 
 

        วันได้รับเอกราขจากอังกฤษ   :      4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2491  (ค.ศ. 1948)  
       

 ประมุข   
                    ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและรฐับาล และเป็นผู้บญัชาการทหารสูงสุด 
ได้รบัการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 6 ปี  จากการแก้ไขรฐัธรรมนูญเม่ือปี 
พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010)  สามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่จ ากดัสมยั  (เดิมก าหนดไว้เพียง 2 สมยั)    
                    ประธานาธิบดีมีอ านาจแต่งต ัง้และถอดถอนนายกรัฐมนตรี มีอ านาจในการยุบสภา  
รวมทัง้แต่งต ัง้ถอดถอนประธานศาลฎีกา  และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  
                    ประธานาธิบดี ปัจจุบนั  คือ นาย  Mahinda Rajapaksa   ได้รบัเลือกตัง้เม่ือวนัที่  
17 พฤศจิกายน 2548  (ค..ศ. 2005)   
        

รูปแบบการปกครอง  
         ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรฐั (Republic)    

           ฝ่ายบริหาร   :   ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต ัง้และเป็นหวัหน้าคณะรฐัมนตรีที่มาจากผู้แทนในรฐัสภา 
ที่มาจากการเลือกตัง้     ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้าพรรคการเมือง  ท าหน้าที่บริหารง านด้านกิจการ
ภายในประเทศ  
           ฝ่ายนิติบัญญัติ :   มีสภาเดียว มีผู้แทน 225 คน โดย 196 คนมาจากการเลือกตัง้โดยตรง อีก 29 คน 
มาจากระบบสัดส่วน   อยู่ในต าแหน่งคราวละ 6 ปี  ประธานาธิบดีสามารถยุบสภาได้หลังจากที่สภาท าหน้าที่  
แล้ว 1 ปี   สภาท าหน้าที่ออกกฎหมาย ใช้ระบบเสียงข้างมากสองในสาม  

           ฝ่ายตุลาการ :    ประกอบด้วยศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลสูง และศาลระดบัรองลงไป  ใช้ระบบกฎหมาย
แบบผสมผสาน โดยกฎหมายอาญาใช้แบบองักฤษ  ส่วนกฎหมายแพ่งใช้แบบโรมนัและดทัช์  ส่วนคดีที่เก่ียวกบั  
การสมรส การหย่า และมรดก ใช้กฎหมายจารีต ทัง้กฎหมายของ Kandyan  กฎหมาย Thesavalamai 
และกฎหมาย Sharia    (กฎหมายของฝ่ายพุทธ ฮินดู และอิสลาม)    ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต ัง้ผู้พิพากษา  
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลสูง     ส่วนหวัหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลฎีกาจะเป็นผู้แต่งต ัง้ถอดถอน  
ผู้พิพากษาในศาลระดบัรองลงไป 
 
 
 
 



 
 
 

เขตการปกครอง 
             แบ่งพืน้ที่การปกครองออกเป็น 9 จงัหวดั 25 อ าเภอ  ได้แก่  

                              จังหวัด                                            เมืองศูนย์กลาง   
                    1.  Central  Province                                        Kandy 
                    2.  Eastern Province                                        Trincomalee 
                    3.  North Central Province                               Anuradhapura 
                    4.  Northern Province                                       Jaffna 
                    5.  North Western  Province                             Kurunegala 
                    6.  Western  Province                                       Colombo 
                    7.  Southern Province                                       Galle 
                    8.   Sabaragamuwa Province                           Ratnapura 
                    9.   Uva Province                                              Badulla                                
           แต่ละจงัหวดัจะมี Provincial Council  ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน  ท าหน้าที่ 
บริหารจดัการในด้านต่างๆ ยกเว้นด้านที่ดินและต ารวจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมลูทั่วไป 
 
       GDP :                                    59.41  พนัล้านเหรียญสหรฐั    (ปี  พ.ศ. 2555 ) 

       GDP per Capita :                6,200   เหรียญสหรฐั (ปี พ.ศ.2555)   เป็นล าดบัที่ 146 ของโลก 
      อัตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  :  6.4 %  (ปี พ.ศ. 2554)  เป็นล าดบัที่ 37 ของโลก  
       สกุลเงิน     :                          รูปีศรีลังกา       
       เงินทนุส ารอง :                   7.4 พนัล้านเหรียญสหรฐั   เป็นล าดบัที่  80 ของโลก 
       อัตราเงินเฟ้อ  :                   6.2%  (ปี พ.ศ. 2555)  เป็นอนัดบัที่ 196 ของโลก 

       ภาคการผลิต  :                    ภาคเกษตรกรรม 12 %   ภาคอุตสาหกรรม 30.1 %    ภาคบริการ 57.9 %    
       ผลผลิตหลักทางการเกษตร  :   ข้าว  อ้อย ถัว่ ละหุ่ง เคร่ืองเทศ ผักผลไม้ ชา ยาง มะพร้าว  

       อุตสาหกรรมหลัก    :         ยาง  ชา มะพร้าว  ยาเส้น โทรคมนาคม  ประกันภัย ธนาคาร ท่องเที่ยว  
                                                      ขนส่งทางเรือ   เสือ้ผ้า ซิเมนต์ กลั่นน า้มนั  

       สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ   :      น า้มนั  ส่ิงทอ  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้าง อาหาร  
       ตลาดน าเข้าที่ส าคัญ :       อินเดีย จีน สิงคโปร์ อิหร่าน ญ่ีปุ่น 
       สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ :          เสือ้ผ้า ชา เคร่ืองเทศ ยาง อญัมณี มะพร้าว ปลา  

       ตลาดส่งออกท่ีส าคญั :        สหรฐัอเมริกา, องักฤษ, อินเดีย , อิตาลี, เยอรมัน, เบลเยียม 

       จ านวนแรงงาน  :                8.2  ล้านคน   เป็นล าดบัที่ 59 ของโลก 

       อัตราการว่างงาน :             4.5 %  เป็นอนัด ับที่ 42  ของโลก 
 

ภาพรวมทางเศรษฐกจิ  
         อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

     หลังจากที่ภาวะสงครามภายในศรีลังกาสิน้สุดลง เม่ือปี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจของศรีลังกาขยายตวั 
อย่างรวดเร็ว  ในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2554 เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ีย 8.1 %     แต่ในปี พ.ศ. 2555 ศรีลังกา 
ประสบภาวะภัยแล้ง มีผลกระทบโดยตรงต่อพืน้ที่เพาะปลูก โดยเฉพาะชาซึ่งเป็นสินค้าออกอันดบัแรกๆ  
ของศรีลังกา    นอกจากนี ้ ยงัส่งผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าซึ่งใช้พลังน า้ในการผลิตเป็นหลัก  ท าให้  
ในปี พ.ศ. 2555 เศรษฐกิจขยายตวัลดลงมาอยู่ที่  6.2 % 
             การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เนื่องจากท าให้ต้องน าเข้า  
น า้มนัจ านวนมากเพื่อผลิตกระแสไฟ  ในบางพืน้ที่ รฐับาลต้องหยุดส่งกระแสไฟ  นอกจากนี ้รฐับาลได้  
ประกาศขึน้ราคาค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าแก๊สหุงต้ม   ค่ารถเมล์  ขณะที่ค่าแรงงานยงัเท่าเดิม  
 
 
 



 

             อัตราแลกเปลี่ยน 
              อตัราแลกเปล่ียนเงินรูปีศรีลังกามีความผันผวนมาก เนื่องจากธนาคารกลางศรีลังกาได้ประกาศ  
ยกเลิกระบบก ากับดูแลค่าเงิน (trading-band system)   
              อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรฐั เท่ากบัประมาณ 112 รูปีศรีลังกา ในปีพ.ศ.  2555    แต่ในปี  
พ.ศ. 2556  เท่ากบัประมาณ 126 รูปีศรีลังกา 
 

             ภาคการเกษตร 
 ศรีลังกามีรายได้จากการส่งออกชาประมาณ 15%  ของรายได้การส่งออกทัง้หมด มีประชากร 

ประมาณ 2 ล้านคนเก่ียวข้องกบัธุรกิจการผลิตชาทัง้โดยตรงและโดยอ้อม แต่จากภาวะภยัแล้วในปี พ .ศ. 2555 
ท าให้ศรีลังกาลดอนัด ับจากประเทศที่ส่งออกเป็นล าดบัที่ 2 ของโลก กลายมาเป็นล าดบัที่ 4 ของโลก 
รองจาก จีน อินเดีย และเคนย่า  ทัง้นี ้เม่ือเดือนมีนาคม 2556 ศรีลังกาได้ร่วมกับประเทศผู้ปลูกชาอีก 
5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เคนย่า  อินโดนีเซีย รวนัดา และมาลาวี  ก่อต ัง้กลุ่มพนัธมิตร ที่มีชื่อว่า  
International Tea Producers’ Forum  (ITPF)   เพื่อก ากับดูแลการส่งออกชาของประเทศผู้ส่งออก  
โดยมีจีนและอิหร่านเข้าร่วมสังเกตการณ์  

 ศรีลังกามีโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (Value-added processing) 
ซึ่งเดิมส่งสินค้าในรูปผักและผลไม้สด ท าให้มูลค่าการส่งออกยงัอยู่ในระดบัต ่า  คาดว่าหลังจากมี  
การแปรรูปสินค้าเกษตร  จะท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรของศรีลังกาขยายตวัขึน้อีก 1.2 % 

 ธุรกิจประมงของศรีลังกาขยายตวัอย่างต่อเนื่องประมาณ 9.7 % และคาดว่าในปี 2556 
จะขยายตัวขึน้อีก 
 

               ภาคการก่อสร้าง 
          รฐับาลจีนให้การสนบัสนุนภาคการก่อสร้างของศรีลังกาเสมอมา โดยให้ความช่วยเหลือ  
ในโครงการการก่อสร้างสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน อาทิ ท่าอากาศยานแห่งใหม่และท่าเรือแห่งใหม่  
ที่เมือง Hambantota  การก่อสร้างถนนและทางด่วน   ประกอบกับการเติบโตในการก่อสร้างใน 
ภาคการท่องเที่ยว ท าให้ในปี พ.ศ. 2555 ภาคการก่อสร้างมีการชยายตวัถึง 17.9 % 
                ส าหรบัท่าอากาศยานแห่งใหม่ มีเพียงสายการบิน Sri Lankan Airlines และสายการบิน  
Air Arabia ที่ใช้บริการ    ส่วนสายการบินต่างชาติอ่ืนๆ ยงัไม่ไปใช้บริการมากนกั เนื่องจาก 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ยงัไม่พร้อม  การเดินทางจากท่าอากาศยานแห่งใหม่ไปยงักรุงโคลัมโบ  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง  แต่ทางรฐับาลศรีลังการก าลังเร่งการก่อสร้าง 
ทางด่วน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณ 2-3 ปี 
            
 
 



               ภาคการบริการ 
           หลังสงครามสิน้สุด   ธุรกิจภาคบริการของศรีลังกาขยายตวัขึน้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจด้านการส่ือสาร  ตวัเลขผู้ใช้โทรศพัท์และบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึน้  
อย่างมาก ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการด้านการส่ือสารหลายบริษัท  และมีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุน  
ในด้านการส่ือสารได้แก่ Dialog จากมาเลเซีย และ Etisalat จากสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ 

 
          ภาคการท่องเที่ยว   
                ภาคการท่องเที่ยวของศรีลังกาขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเพียงธุรกิจ 
หนึ่งในไม่ก่ีประเภทที่รัฐบาลศรีลังการอนุญาตให้ต่างชาติครองทรพัย์สินได้เต็มจ านวน    อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายบางฉบับของศรีลังกา อาทิ พ.ร.บ. การเวนคืนที่ดิน  ได้บัน่ทอนการดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติ  
แต่ศรีลังกายงัเปิดรบัการลงทุนของต่างชาติทัง้ในด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร  
ปัจจุบันจีนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนหลักในก่อสร้างโรงแรมและห้างสรรพสินค้า        
 

                โอกาสการลงทุน  
           โอกาสการลงทุนในศรีลังกา ได้แก่ การสร้างโรงไฟฟ้าและการขายกระแสไฟฟ้าให้กับรฐับาล  
ศรีลังกา ซึ่งปัจจุบนัมีภาคเอกชนหลายรายด าเนินการอยู่แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และโอกาส  
การลงทุนในสาขาการก่อสร้างและการท่องเที่ยวยงัมีโอกาสอีกมาก  แต่รฐับาลศรีลังกายงัมีข้อจ ากดัในด้าน  
เงินทุน  นกัลงทุนต่างชาติจะต้องน าเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน 
                 ปัจจุบนั  บริษัทดุสิต อินเตอร์เนชัน่แนล   เปิดกิจการโรงแรมที่เมือง Kandy   
 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ศรีลังกา 
     มูลค่าการค้าไทย- ศรีลังกา :   ปี 2555   ไทยส่งออกไปศรีลังกา        14,018,981,375   บาท 
                                                                        ไทยน าเข้าจากศรีลังกา        2,879,255,316    บาท 
                                                                        ไทยได้เปรียบดุลการค้า       11,139,726,059    บาท 
 

     สินค้าส่งออกของไทย   :            ผ้าทอ รถยนต์ ชิน้ส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม น า้ตาล  
                                            ปลาแห้ง  เคมีภณัฑ์  

     สินค้าน าเข้าจากศรีลังกา :         อญัมณี ผักและผลิตภณัฑ์จากผัก ผลิตภณัฑ์โลหะ  
                                                             เสือ้ผ้าส าเร็จรูป  ด้ายและเส้นใย 
 
     กลไกความร่วมมือด้านการค้า :    
              1)  คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ไทย-ศรีลังกา 
             2)    สภาธุรกิจศรีลังกา – ไทย 



 
 
 
 
 

เมืองส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรุงโคลัมโบ (COLOMBO) 
           อยู่ทางตะวนัตกของเกาะ  มีประชากรประมาณ  760,000   คน  โคลัมโบเป็นเมืองท่าส าคญัมากว่า  
2,000 ปี  ได้รบัการสถาปนาเป็นเมืองหลวงเม่ือปี พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815)  เม่ือศรีลังกาตกเป็นเมืองขึน้ของ  
องักฤษ   แม้ได้รับเอกราชแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1947)   โคลัมโบยงัคงสถานะเป็นเมืองหลวง   
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)   สถานที่ราขการหลายแห่งได้ย้ายไปอยู่ที่ Kotte    แต่สถานที่ราชการ 
หลายแห่ง รวมทัง้กระทรวงการต่างประเทศ ยงัอยู่ในกรุงโคลัมโบ   ธุรกิจส าคญัๆใหญ่น้อยยงัคงอยู่   
โคลัมโบจึงกลายเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจหรือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคญั  
            เมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก อันดบั 2   คือ Dehiwala    245,974   คน 
                          อนัดบั   3 คือ  Moratuwa   207,755  คน 
                          อนัดบั 4   คอื  Kotte         135,806   คน 
                          อนัดบั 5   คือ  Negombo  127,754  คน 
ล้วนเป็นเมืองบริวารของกรุงโคลัมโบ 

              
 

                  
       
 
 



           สถานที่ท่องเที่ยวส าคญัในกรุงโคลมัโบ 
 
           พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ(National Museum) 
   

                                      
  
              ตัง้อยู่ที่ Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 7 ทางด้านใต้ของสวน Viharamahadevi 
เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี  พิพิธภณัฑ์จดัต ัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2420 (ค.ศ.1877)   
โดย Sir William Henry Gregory ผู้ส าเร็จราชการชาวองักฤษ  ซึ่งมีแผนที่จะสร้างพิพิธภณัฑ์ต ัง้แต่เม่ือได้รับ
ต าแหน่งในปี  พ.ศ. 2415 (ค.ศ.1872)   หลงัจากทีไ่ด้รับอนุมตัิจากสภานิติบญัญัติ (legislative council)  
ในเวลา 1 ปีต่อมา จึงเร่ิมก่อสร้างอาคารซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419  (ค.ศ. 1876)  
             พิพิธภณัฑ์ เป็นที่รวบรวมโบราณวตัถุและศิลปวตัถุยุคสมยัต่างๆ ของศรีลังกา  ต ัง้แต่ยุคดึกด าบรรพ์  
จนถึงปัจจุบนั  โดยมีส่วนจดัแสดงดงันี ้
            1.  ช ัน้ล่างมีส่วนจดัแสดง 
                  -   ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 
                  -   ยุคอนุราชปุระ  
                  -   ยุคโปโลนารุวะ 
                  -   ยุคเปล่ียนผ่าน 
                 -   ยุคแคนดี ้
                     จุดส าคญั คือ   มงกุฎและบลัลังก์ ตลอดจนเคร่ืองใช้ของกษัตริย์ลังกา    
 
            2.  ช ัน้บนมีส่วนจดัแสดง 
                  -  ภาพเขียน 
                  -  ส่ิงทอ 
                  - เคร่ืองปัน้ดินเผา 
                  - เงินตราและเหรียญกษาปณ์  
 



 
 
                  - ธงโบราณ  ธงประจ าเมืองต่างๆ 
                 -  เคร่ืองหตัถกรรม 
                 -  อาวุธ  ได้แก่ ธนู มีด ปืน  
                 -   เคร่ืองมือการเกษตรแบบดัง้เดิม  
                 -   ส่วนแสดงเก่ียวกับ D.S. Senanayake บุคคลส าคญัของศรีลังกา 
                 -   ห้องแสดงหุ่นกระบอก 
                 -   ห้องหุ่นแสดงวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมของศรีลังกา  
                   

           พพิธิภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา  (National Museum of Natural History) 
          ตัง้อยู่ที่ Ananda Coomaraswamy Mawatha , Colombo 7 จดัต ัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2529 
(ค.ศ. 1986)  การจดัแสดงแบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ 
           1. แผนกพฤกษศาสตร์   
               มีการเก็บต ัวอย่างพืชพนัธ์ุ   ทัง้พืชใบ พืชดอก เฟิ ร์น ตะไคร่ เห็ด จากพืน้ที่ต่างๆ ในศรีลังกา  
มีรายละเอียดข้อมูลของพืชแต่ละชนิด  แสดงถึงส่ิงแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของศรีลังกา  
           2. แผนกกีฏวิทยา 
                มีการเก็บตวัอย่างของแมลงชนิดต่างๆ ในศรีลังกา  โดยเก็บตวัอย่างแบบแห้ง เช่น ผีเสื อ้ มอด เด่าทอง 
ยุง แมลงวนั เพลีย้ จกัจัน่ ต ั๊กแตน  จิง้หรีด แมลงปอ   และมีการเก็บในตัวอย่างในแอลกฮอล์ เช่น มด  ผึง้ ต่อ  
 แมงมุม  ปลวก   แผนกกีฏวิทยาแห่งนีไ้ด้ ร่วมมือกับสถาบนั Smithsonian ของสหรฐัอเมริกาด้วย  และในฐานะ 
ที่ศรีลังกาเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว  ทางแผนกได้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกบัด้วงมะพร้าว  
           3. แผนกสัตววิทยา 
                มีการจดัแสดงหวักะโหลกและโครงกระดูกของสัตว์ที่พบในศรีลังกา ได้แก่   สัตว์เลีย้งด้วยนม  นก   
ปลา สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ สัตว์เลือ้ยคลาน  รวมทัง้การท าหุ่นของสัตว์ต่างๆ   จุดส าคญั คือ เขากวางยกัษ์  
และหุ่นเสือดาวที่ถูกจับได้ที่บริเวณ Punani เมือง Batticaloa  เม่ือ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2467  (ค.ศ. 1933) 
ที่ฆ่าคนไป 13 คน  นอกจากนี ้ มีการแสดงเปลือกหอยชนิดต่างๆ  
           4. แผนกธรณีวิทยา  
                มีการแสดงสายแร่ หิน ฟอสซิล ต ัง้แต่สมยัดึกด าบรรพ์ จนถึงยุคก่อนประวตัิศาสตร์  
 
 
 
 
 
 



 

             วัดคงคาราม (Gangarama) 
              เป็นวดันิกายสยามวงศ์  ต ัง้อยู่ที่ถนน Sri Jinarathana  กรุงโคลัมโบ  เป็นศิลปะผสมผสาน ระหว่าง 
ศรีลังกา อินเดีย  ไทย จีน   ตามประวตัิพ่อค้านามว่า  Don Bastian de Silva Jayasuriya Goonawardene 
Mudaliya  ได้ซือ้ที่ดินจากแขกมวัร์ 3 คน เพื่อสร้างวดัโดยมีประชาชนร่วมบริจาค  
              วดัคงคารามสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) ซึ่งเป็นยุคที่ชาวพุทธในศรีลังกาตื่นต ัวเก่ียวกับ  

การฟืน้ฟูพระพุทธศาสนา หลังจากทีพ่ระ  Migettuwatte Gunananda Thero โต้วาทีชนะบาทหลวงชาวคริสต์ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ ณ เมือง Panadura ทางใต้ของกรุงโคลัมโบ เม่ือปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) 
   ผู้ก่อต ัง้วดันี ้คือ พระ Hikkaduwe Sri Sumanagala Nayaka Thera ซึ่งมีบทบาทน าในการเรียกร้อง
รฐับาลองักฤษเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธในศรีลังกาสามารถจดักิจกรรมทางศาสนาได้ หลังจากที่ ถูกปิดกัน้  
มานานตัง้แต่สมยัที่ ถูกโปรตุเกสปกครอง นบัเป็นเวลาเกือบ 400 ปี 
   ต่อมา พระ Hikkaduwe Sri Sumanagala Nayaka Thera ได้มอบหมายให้พระ Devundara  
Vacissara Nayake Thera ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ เป็นผู้ดูแลวดัแห่งนี ้และวดัได้รบัการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  
มีการสร้างพระอุโบสถกลางน า้เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีอุปสมบท  
   ในยุคนี ้วดัได้จดัพิธีบูชาพระพุทธเจ้าทัง้เช้าและเย็นตามประเพณีของชาวศรีลังกา มีเร่ืองเล่าขาน  
กนัว่า วนัหน่ึง นายพลชาวองักฤษท่านหนึ่งที่มีที่พกัในบริเวณใกล้เคียงไม่พอใจเสียงป่ีและกลองจึงสั่งให้ระงับ  
แต่หลังจากที่ไม่สามารถทานเสียงเรียกร้องของชาวพุทธได้ นายพลท่านนัน้จึงได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนแทน  
    พระ Devundara Vacissara Nayake Thera เป็นผู้มีวิสัยทศัน์ เห็นว่าในอนาคตของเก่าโบราณ  
ที่เป็นมรดกของชาติจะสาบสูญไป จึงเร่ิมเก็บสะสมไว้ที่วดั เม่ือชาวบ้านทราบข่าว ก็น าของเก่ามาถวาย  
เป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัวดัได้จดัเก็บของเก่าเหล่านัน้ไว้เป็นพิพิธภณัฑ์มี 2 อาคาร คือ อาคารเรือนไม้เดิม  
กบัอาคารใหม่  และเปิดให้บุคคลทัว่ไปเข้าชมทุกวนั  
    ในบริเวณวดัมีวิหารขนาดเล็ก ภายในมีพระปางสมาธิและพระยืนขนาดใหญ่  ด้านข้างวิหารมี 
โรงเลีย้งช้าง   ด้านหลังวิหารมีเจดีย์สีขาว  และถดัไปมีต้นโพธ์ิใหญ่ซ่ึงน าหน่อมาจากเมืองอนุราชปุระ  
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) รฐับาลศรีลังกาได้อนุมตัิงบประมาณจ านวนหน่ึงเพื่อ  
บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถกลางน า้ โดยมอบหมายให้นาย Geoffrey Bawa ซึ่งเป็นสถาปนิกเอกของศรีลังกา  
เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)  ปัจจุบนัมีพระพุทธรูป 
ทีค่นไทยได้บริจาคให้แก่วดัประดิษฐานอยู่รายรอบระเบียงของอุโบสถกลางน า้ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก  
               เม่ือปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)  พระ Galboda Gnanissara Thera เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั  
ได้เร่ิมจดัพิธีแห่ แห่พระธาตุ (Nawam Perahera) ขึน้ เพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมอนัดีงามของศรีลังกา  
 และเป็นการแสดงให้นกัท่องเที่ยวต่างชาติได้รบัชมด้วย ขบวนแห่จะเคล่ือนไปรอบๆ ทะเลสาบ Beira  
โดยจะจดัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  เป็นเวลา 2 วนั  มีรูปแบบคล้ายกบัพิธี Perahera  ที่เมืองแคนดี ้    
ขบวนเร่ิมด้วยการตีแส้ไปกับพืน้  ตามด้วยขบวนหม้อไฟและขบวนธง  มีการเป่าสังข์    ขบวนช้างแต่งตวั  
ด้วยผ้าคลุมที่สวยงาม   ช้างที่มีงายาวที่สุดจะเป็นตวัที่อญัเชิญพระธาตุ  โดยมีคนเดินน าปูผ้าขาวให้ช้าง  
อญัเชิญพระธาตุเดินไปตลอดทาง  มีการแห่พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนรถยนต์ขนาดเล็ก   ในขบวนจะสลับ  
การแสดงเคร่ืองดนตรีต่างๆ  เช่น  ป่ี กลอง แตรวง รวมทัง้  มีระบ าแบบแคนดี ้ ระบ าอ้อย   ระบ านกยูง   
ขบวนหน้ากาก  ขบวนปีศาจ  ขบวนลิง  ขบวนกลาสีสามขา  ขบวนคนขาไม้ยาว   ปิดท้ายด้วยขบวนไฟ  
 ปัจจุบนัวดัคงคารามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของกรุงโคลัมโบ  
 



                                                  
         

                      
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 



 

เมืองแคนดี ้(Kandy) 
           อยู่ตอนกลางของเกาะศรีลังกา  อยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 115 กิโลเมตร  อยู่เหนือระดบัน า้ทะเล  
ประมาณ 500 เมตร  เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล    โปรตุเกสได้เข้ารุกรานศรีลังกาเม่ือปี   
พ.ศ. 2048 (ค.ศ. 1505)  สามารถยึดเมืองต่างๆ ได้ ยกเว้นเมืองแคนดีท้ี่ท าการต่อต้านจกัรวรรดินิยมตะวนัตก  
อย่างเข้มแข็งมาตลอด   จนถึงปี พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815)  ได้ตกเป็นขององักฤษ  
             กษัตริย์สิงหลพระนามว่า ศรีวิกรามา ราชา สิงหะ มีบญัชาให้ขุดทะเลสาบชนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2350  
(ค.ศ. 1807)  พวกหวัหน้าหมู่บ้านที่คดัค้านการใช้แรงงานคนในหมู่บ้านไปขุดได้ถูกน าไปฆ่าทิง้ไว้ใน  
ท้องทะเลสาบ   ตรงกลางทะเลสาบเป็นเกาะ มีการก่อสร้างวงัขึน้มา  ต่อมาองักฤษได้ใช้เป็นที่เก็บยุทโธปกรณ์  
และได้ต่อเติมป้อมค่าย 
              ปัจจุบนั แคนดีเ้ป็นเมืองส าคญัทางวฒันธรรม และเป็นเมืองใหญ่อันดบั 6  มีประชากรประมาณ  
125,351  คน  พิธีที่ส าคญัที่ท าให้แคนดีมีชื่อเสียง คือ Esala Perahera  คือ พิธีจดัขบวนแห่พระทนัตธาตุ 
ไปทั่วเมืองเป็นเวลา 10 วนั ในช่วงพระจนัทร์เต็มดวงของงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ของแต่ละปี   
           

                                        
 

        
 



         
 
                  
   

        
 
 
                    ตามต านานเล่าว่า พระทนัตธาตุเขีย้วแก้วได้ รบัการอญัเชิญมาจากแคว้นกลิงคของอินเดีย 
โดยเจ้าหญิงเหมมาลาได้อญัเชิญไว้บนมวยผม เม่ือมาถึงศรีลังกาได้ถวายให้พระเจ้าสิริวรรณ ผู้ครองเมือง 
อนุราชปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกา  พระเจ้าสิริวรรณได้มีพระด าริรบัสั่งให้จดังานถวาย  
เป็นพุทธบูชา โดยให้จดัขบวนแห่พระทนัตธาตุจากวิหารที่ประดิษฐานไปทัว่เมือง  หลังจากสิน้พระชนม์  
พิธีค่อยๆ หายไป และได้รบัการฟืน้ฟูขึน้มาใหม่ภายหลังเม่ือพุทธศาสนารุ่งเรืองขึน้อีกครัง้  
                    พิธีแห่จะเร่ิมขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.   ในขบวนแห่ประกอบไปด้วย 5 ส่วน    
โดย 4 ส่วน จะมาจากเทวาลัยในเมืองแคนดี ้  ได้แก่  เทพ Natha          เทพวิษณุ เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องลังกา  
เทพ Skanda เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและชยัชนะ  และเทพ Pattini เป็นเทพเจ้าแห่งความดีงาม     
ส่วนที่ 5 มาจากวดัศรีดาลดา มาลิกาวา หรือวดัพระธาตุเขีย้วแก้ว   ในชบวนจะมีช้างที่ตกแต่งประดบัประดา  
มากถึง 80 เชือก และมีคนแสดงการร่ายร าและตีกลองสลับจ านวนมาก   ช้างตวัที่แบกพระธาตุเขีย้วแก้ว 
จะเดินไปบนผ้าขาวที่มีคนปูผ้าให้เดินไปตลอดทาง   
 
 
 



เมืองกอลล์ (Galle) 
            เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลัมโบ115 กิโลเมตร  เป็นเมืองท่าที่ส าคญัของศรีลังกา   
เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของอาณานิคมดทัช์ในช่วงกลางศตวรรษที่  17 ถึงปลายศตวรรษที่ 18      
              เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครัง้แรก เรือพระที่น ัง่มหาจกัรี  
ซึ่งเป็นเรือพระนัง่ในการเสด็จประพาสยุโรปครัง้น ัน้ ได้หยุดแวะที่เมืองกอลล์  เม่ือวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2440   
(ค.ศ. 1897) ได้เสด็จไปนมสัการวดัในเมืองกอลล์ 2 วดั ได้แก่ วดัศรีปรมนนัทะ และวดัคงคาราม และได้  
เสด็จต่อไปยงัป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) ที่อยู่ริมทะเล  ก่อนที่จะเสด็จกลับไปยงัเรือพระที่น ัง่  
มหาจักรี  เพื่อเสด็จฯต่อไปยงักรุงโคลัมโบ 
               ปัจจุบนั  ป้อมปราการดงักล่าวยงัคงอยู่และเป็นมรดกโลกของ UNESCO   นอกจากนี  ้
เมืองนีย้งัมีโบสถ์และอาคารสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 17  และถนนท่ีมีชื่อแบบดัทช์  
                
 

                                                       
 

       
 
                        
 
 
 



เมืองทรินโกมาลี (Trincomalee) 
           อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ  มีชายหาดที่สวยงาม เป็นสถานที่ตากอากาศ  
มีท่าเรือที่ส าคญัซึ่งคณะพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา น าโดยพระอุบาลีมหาเถระได้เดินทางจาก  
กรุงสยามในรชัสมัยพระเจ้าอยู่หวับรมโกษฐ์ฯ  โดยใช้เวลา 5 เดือน 4 วัน  มาขึน้ฝ่ังศรีลังกาที่ เมืองนี  ้
            ในปี พ.ศ. 2160 (ค.ศ. 1617)  เรือของเดนมาร์ก 5 ล า ได้เข้ามาที่อ่าว  Koddiyar  และได้จากไป 
โดยทิง้เรือที่อับปางไว้หนึ่งล า  ต่อมาในปี พ.ศ. 2167 (1624)  โปรตุเกสได้เข้ามาสร้างป้อมปราการ   
โดยเอาปืนใหญ่จากเรือเดนมาร์กมาไว้ที่ป้อมดงักล่าว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2182  (ค.ศ. 1639) พวกดทัช์ 
ได้เข้ามาครอบครอง แต่ก็ทิง้ร้างไว้จนถึงปี พ.ศ. 2218 (ค.ศ. 1675)  จึงได้มาซ่อมแซมและได้ต ัง้ชื่อว่า  
Fort Frederick ตามชื่อกษัตริย์ของตน   ต่อมาในปี พ.ศ. 2338  (ค.ศ. 1795)  องักฤษได้เล็งเห็นความ 
ส าคญัทางยุทธศาสตร์ของเมืองนี ้ได้เข้ามาท าการขับไล่พวกดทัช์  ถือเป็นจุดแรกที่องักฤษเข้าไปในเกาะลังกา 
            ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 องักฤษและฝ่ายสัมพนัธมิตรได้ใช้เมืองนีเ้ป็นศูนย์บญัชาการทางทะเล 
และเมืองนีก็้ได้กลายเป็นเมืองทหารเรือในเวลาต่อมา  
 
 

        
          

                                         
 
 
 



 

เมืองอนุราชปุระ  (Anuradhapura) 
            กษัตริย์สิงหล  Pandukabhaya  ซึ่งครองราชย์ ปี พ.ศ 283-333  เป็นผู้ก่อต ัง้เมืองขึน้   กษัตริย์  
Dutugemunu (ครองราชย์ ปี พ.ศ. 382 – 406)   ได้ขยายเมืองออกไปใหญ่โต  กษัตริย์มหาเสนา Mahasena  
(ครองราชย์ ปี พ.ศ. 819 -  846) ได้สร้างอ่างเก็บน า้ถึง 16 แห่ง  เมืองนีไ้ด้ เป็นเมืองหลวง เป็นเวลา 1,000 ปี   
โดยมีกษัตริย์สิงหลปกครอง แต่มีกษัตริย์จากอินเดียตอนใต้เข้ามารุกรานและปกครองเป็นครัง้คราว  
              เมืองอนุราชปุระปัจจุบนัแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่   ส่วนที่เป็นเมืองโบราณอยู่ทางเหนือ  
และทางตะวนัตกของเมืองใหม่  มีสถานที่ส าคญั คือ 
 

 วัดมหาวิหาร  
 เป็นอารามแห่งแรกของศรีลังกา สร้างขึน้ประมาณปี พ.ศ. 300  (ก่อนปี ค.ศ.  

 (243  ปี)   โดยพระมหินทร์หรือมเหนทรามหาเถโร (Arahant Mahendra Maha Thero) ซึ่งเป็นพระโอรสของ 
พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ผู้น าศาสนาพุทธมาเผยแพร่ที่ศรีลังกา  กษัตริย์เทวะนมัปิยะติสสะ 
(Devanampiya Tissa)  ได้ถวายที่ดินในอุทยานหลวงมหาเมฆาวรรณ (Maha Meghavana Udyanaya )   
ให้เป็นที่สร้างวดัดงักล่าว วดันีไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแบบเถระวาท  
                     เจ้าหญิงสังฆมิตตา น้องสาวของพระมหินทร์  ได้น าหน่อต้นศรีมหาโพธ์ิมาจากพุทธคยา 
ในประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่วดันี ้มีอายุกว่า 2,000 ปี 
 

                                                   
 
 

   วัง  Brazen Palace   
   สร้างขึน้โดยกษัตริย์ Dutugemunu  เป็นอาคาร  9 ชัน้ หลังคาเป็นทองแดง เป็นที่พกัของพระสงฆ์  

1,000 รูป  อาคารได้ผุพงัไป มีการบูรณะหลายครัง้  ปัจจุบนัเหลือแต่ซากเสา  
 
 



 

   เจดีย์ Ruvanvelisaya   
   มีก าแพงช้างล้อมอยู่ สร้างในสมัยกษัตริย์ Dutugemunu แต่ไม่ทนัสร้างเสร็จ ก็สวรรคตก่อน  

 รูปปัน้หินปูนทางด้านใต้ของเจดีย์เชื่อกันว่าเป็น รูปปัน้ของพระองค์ บริเวณรอบเจดีย์มีซากสระน า้  
และทางตะวนัออกเฉียงใต้มีซากโรงทาน  
 

                                            
  
 

                เจดีย์ Thuparama    
                สร้างขึน้โดยกษัตริย์ Devanampiya Tissa  เม่ือปี พ.ศ.  299 หรือประมาณ  244 ปี ก่อน ค.ศ.  
โดยมีพระมหินทร์เป็นผู้แนะน า  เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในอนุราชปุระ และที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
ของพระพุทธเจ้า   เดิมมีรูปทรงกรวยคว ่า    แต่ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840)  มีการบูรณะใหม่   
จึงมีรูปทรงเป็นระฆงัคว ่า   
 

                                             
 
 

    เจดีย์ Abhayagiri   
              ตามประวตัิเล่าว่ากษัตริย์ Valagambahu ได้หลบหนีพวกอินเดียที่มารุกรานถูกพระที่วดันีเ้ยาะเย้ย     
อีก 14 ปีต่อมา พระองค์สามารถยึดบลัลังก์คืนได้  จึงรับสั่งให้สร้างเจดีย์ทับกุฏิของพระดงักล่าว   ต่อมากษัตริย์ 
Parakramabahu ได้บูรณะเจดีย์ให้สูงขึน้ถึง 100 เมตร ปัจจุบันเหลือสูงเพียง 75 เมตร 
 



  

 รัตนปราสาท (Gem Palace)  
                   เป็นที่ท่ีพระขดัแย้งกบักษัตริย์  กษัตริย์ได้ส่งคนไปจับและลงโทษพระ   พวกพระจึงหนีไป    
ชาวบ้านไม่เห็นด้วยท่ีมีการบุกรุกสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิจึงจบัคนของกษัตริย์  และบงัคบัให้กษัตริย์ขอโทษพระ  
 แล้วให้พระกลับมาอยู่อย่างเดิม  
 

     วังมหาเสนา (Mahasena’s Palace)  
                    อยู่ทางตะวนัออก เป็นที่ที่มีหิน moonstone  แกะสลักที่สวยงาม  
 

     สระน า้คู่แฝด   
       สระด้านเหนือยาว 40 เมตร ส่วนสระด้านใต้ยาว 28 เมตร   เชื่อมต่อกันโดยมีท่อน า้ใต้ดิน  

 สันนิษฐานว่า พระจากวดัเจดีย์ Abhayagiri มาใช้สระนี ้  
 

                                   
 
 

     วัง Royal Palace  
       สร้างโดยกษัตริย์ Vijayabahu ปี พ.ศ. 1743   (ค.ศ. 1200)  ใกล้ๆ วงัมีบ่อน า้และโรงทาน  

ที่ญาติโยมมาใส่บาตร  และในบริเวณใกล้เคียงกนัมีโบสถ์พระธาตุเขีย้วแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่  
พระทนัตธาตุมาประดิษฐานในศรีลังกาเม่ือปี พ. ศ.  856   (ค.ศ. 313) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  เจดีย์ Jetavanarama    
               สร้างขึน้โดยกษัตริย์มหาเสนา  (Mahasena)   ประมาณปี พ.ศ. 573 (ค.ศ.30)  เป็นเจดีย์ 
ขนาดใหญ่สูงมากกว่า 100 เมตร แต่ปัจจุบนัสูงเพียง 70 เมตร  ด้านหลังมีซากวดัที่ เคยมีพระสงฆ์ประจ า 
อยู่ถึง 3,000 รูป    มีซากวงกบประตูบานหน่ึงสูง 8 เมตร  อีกบานหน่ึงสูง 3 เมตร 
 

                                       
 

   เจดีย์ Mirisavatiya   
    สร้างโดยกษัตริย์ Dutugemunu  เม่ือได้เมืองหลวงกลับคืน ตามต านานเล่าว่าพระองค์ได้มาสรงน า้  

และฝังคทาซึ่งบรรจุพระบรมธาตุไว้   พอกลับมาไม่สามารถดึงคทากลับมาได้  จึงรับสั่งให้สร้างเจดีย์ขึน้  
 

สวน Royal Pleasure Garden  
 เป็นที่ซ่ึงเจ้าชาย Saliya โอรสของกษัตริย์ Dutugemunu ได้พบรักกับนาง Asokamala  

หญิงชาวบ้าน และได้ตดัสินใจไม่รับบลัลังก์ต่อจากพระบิดา 
 

                  วัดถ า้  Vessagiriya   
                  อยู่ทางใต้ของวดั Isurumuniya   มีความเก่าแก่พอๆ กนั  

 
              อ่างเก็บน า้ 3 แห่ง    
                    1) Nuvwarawewa  อยู่ทางตะวนัออกของเมือง มีขนาดใหญ่ที่สุด สร้างขึน้ประมาณ  ปี  
พ.ศ. 563 (ค.ศ.20)  

                    2) Tissawewa   อยู่ทางใต้ของเมือง  
                    3) Bassawakkulama  อยู่ทางเหนือของเมือง เป็นอ่างเก็บน า้ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึน้ประมาณ  
400 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณปี พ.ศ. 143 แต่มีขนาดเล็กกว่าอ่างเก็บน า้ดงักล่าวข้างต้น  
 
               
 



 

           เมืองโปโลนนารุวะ  (Polonnaruwa) 
           กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจฬะซึ่งอพยพมาจากอินเดียทางตอนใต้ได้สร้างเมืองนีเ้ป็นเมืองหลวง  
ประมาณ ปี พ.ศ. 1543 (ค.ศ.1000)   หลังจากสามารถตีเมืองอนุราชปุระได้  หลังจากนัน้ได้มีการสู้รบ 
กบักษัตริย์สิงหล    กษัตริย์วิช ัยพาหุที่ 1 ได้ขบัไล่พวกโจฬะออกไปจากเกาะลังกาได้ในปี พ.ศ. 1613 
(ค.ศ. 1070)  แต่ยงัคงให้โปโลนารุวะเป็นเมืองหลวงต่อมา  
            พระเจ้าปรกรมพาหุที่ 1 ซึ่งครองราชย์ พ.ศ. 1696 -1729 (ค.ศ. 1153-1186)   ได้สร้างอาคาร 
ขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถานที่ราชาภิเษก สร้างวนอุทยานและอ่างเก็บน า้ชนาดใหญ่ที่ใหญ่มากจนได้ชื่อว่า  
“ปรกรมพาหุสมุทร”  เป็นการทดน า้จากทะเลสาบใกล้เคียงเข้ามา    กษัตริย์องค์ต่อมา คือ  พระเจ้า  
Nissanka Malla ซึ่งครองราชย์ พ.ศ.  1730 -   1739 ( ค.ศ. 1187-1196)  ก็ได้สร้างวงัใหญ่โต   
โปโลนนารุวะเป็นเมืองหลวงประมาณ 1,000 ปี   
            ปัจจุบนัเมืองโปโลนนารุวะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เมืองเก่าอยู่ทางตอนเหนือ   ส่วนเมืองใหม่ 
อยู่ทางตอนใต้    

             สถานที่ควรเข้าชม คือ  โบราณสถาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น  5 ส่วน คือ  
1) ซากอาคารที่อยู่บนตล่ิง ที่ย่ืนไปในอ่างเก็บน า้ “ปรกรมพาหุสมุทร” เคยเป็นวงัของกษัตริย์ 

Nissa Malla                          

2) กลุ่มอาคารพระราชวังทางตะวันออก  สร้างขึน้ต ัง้แต่สมยักษัตริย์ปรกรมพาหุที่ 1  
มีสามส่วน คือ 

- ตัวพระราชวัง  ก าแพงหนา 3 เมตร  มีเสา 30 ต้น  สูง 7 ชัน้  แต่ปัจจุบนัเห็นเพียง 3 ชัน้  
ชัน้ที่ 4 คงจะเป็นไม้ จึงผุพงัไป  
 

                  
 
 
 
 



 
 
 

- พลับพลาท้องพระโรง  ที่เป็นที่ประชุมสภาชุนนาง  ที่ฐานเป็นรูปช้างในอากัปกิริยาต่างๆ กนั   
มีสิงโตอยู่ข ัน้บนัไดสูงสุด   เคยมีบลัลังก์หินเป็นรูปสิงห์ต ัง้อยู่ แต่ปัจจุบนัย้ายไปเก็บที่พิพิธภณัฑ์ในกรุงโคลัมโบ   ใ  

 
 

                                                                                                  
 
 
                 -  วังฤดูร้อน  อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ มีสระสรงน า้ที่ มีหวัจระเข้พ่นน า้ 
 

                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3) กลุ่มซากอาคารทางด้านทิศเหนือ   ของพระราชวงั  มีก าแพงล้อมรอบ  
- Vatadage  เป็นอาคารเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร  มีทางเข้า 4 ด้าน ทางด้านเหนือ 
มีหิน moonstone  ตรงทางขึน้   ตรงกลางอาคารเป็นเจดีย์ใหญ่  มีรูปปัน้พระปางสมาธิ 4 องค์   
ในแต่ละทิศ 
 
 

                                                                                                                  
  

 
 

- Thuparama   เป็นเทวาลัย  สร้างสมยักษัตริย์ปรกรมพาหุที่ 1 เป็นศิลปะฮินดู แต่ภายใน 
มีพระพุทธรูปประดิษฐาน  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 



 

- Gal Pota  มีเสาหินท่ีสลักอกัษรโบราณ  มีขนาดความยาว 9 เมตร กว้าง 1.5 เมตร 
หนา 40 -66 เซนติเมตร กษัตริย์ Nissanka Malla เป็นผู้โปรดให้สร้างขึน้ โดยให้น าหินหนัก  
25 ตนัมาจากเมือง Mihintale ที่อยู่ห่างไป 100 กิโลเมตร 
 

                           
 
 
 
  -   Hatadage  สร้างขึน้สมยักษัตริย์ Nissanka Malla  เป็นที่ประดิษฐานพระทนัตธาตุ  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 -  Latha-Mandapaya  สร้างสมยักษัตริย์ Nissanka Malla เป็นอาคารที่มี รัว้เสาหินเลียนแบบรัว้ไม้ 
ล้อมรอบ ถดัไปภายในอีกชัน้มีเสาหินคล้ายก้านบวั   ล้อมเจดีย์ตรงกลางไว้  สถานที่นีก้ษัตริย์  
Nissanka Malla เคยฟังพระเทศน์  
 

                                       
                           
 

- Sadmahal Prasada  เป็นอาคารศิลปะเขมร มี 7 ชัน้ แต่ปัจจุบนัเหลืออยู่ 6 ข ัน้ 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Atadage  เป็นที่ประดิษฐานพระทนัตธาตุ สร้างขึน้สมยักษัตริย์ Vijayabahu I 

ชัน้บนเป็นไม้ ผุพงัไปแล้ว 
 

                           
 

- เทวาลยัของพระศิวะ  สร้างในสมยักษัตริย์โจฬะที่มาจากอินเดีย สร้างด้วยหินทัง้หมด 

 

- Pabula Vihara  สร้างในสมยักษัตริย์ปรกรมพาหุ เป็นเจดีย์ใหญ่อนัด ับสามในโปโลนนารุวะ  

 

4) กลุ่มซากปรักหกัพังทางก าแพงด้านทิศเหนือ  อยู่ในบริเวณณาปนสถานของกษัตริย์ 
ทีส่ร้างขึน้โดยกษัตริย์ปรกรมพาหุ  

- Rankot Vihara    สร้างในสมยักษัตริย์ Nissanka Malla  เป็นเจดีย์แบบอนุราชปุระ  สูง 55 เมตร 
 

                                          
 

- Buddha Seema Pasada   เป็นอาคารชุมนุมสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบนัเหลือแต่ฐานกับซากเสา  

 
 
 
 
 



 
 

- Lankatilaka  สร้างในสมยักษัตริย์ปรกรมพาหุ และบูรณะโดยกษัตริย์วิชยัพาหุ ที่ 5   
ก าแพงอาคารสูง 17 เมตร  ตรงกลางเป็นแท่นบูชา มีพระพุทธรูปยืนที่ไม่มีเศียรอยู่ตรงกลาง ภายนอกก าแพง  
เป็นภาพสลักนูนต ่าแสดงศิลปะแบบโปโลนนารุวะ  
 

               
 
 

- Kiri Vihara  เป็นเจดีย์ปูนสีขาว สร้างโดยพระราชินี Subhadra ในกษัตริย์ปรกรมพาหุ  
ได้ขื่อว่าเป็นเจดีย์สีน า้นม 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Gal Vihara   มีรูปปัน้สลักหินแกรนิต 4 ชิน้  เป็นพระปางสมาธิ 2 องค์  พระพุทธรูปยืนสูง  7 เมตร  
1 องค์   พระนอนยาว 14 เมตร 1 องค์ มีหมอนเป็นรูปธรรมจักร   
 

                   
 
 

 
 

                                     
 
 

- Demala Maha Seya    เป็นเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ เดิมกษัตริย์ปรกรมพาหุต ัง้ใจจะสร้างเจดีย์  
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 

-  สระรูปดอกบัว   มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร ท าเป็นชัน้ๆ  5  ช ัน้ๆ ละ 8 กลีบ 

 
         - Tivanka Image House   เป็นอาคารส่วนหน่ึงของวดัเชตวนาราม (Jetavanarama)  
 ภายใน มีรูปปัน้ผู้หญิงยืน  
               
 



 

5) ซากปรักหักพังทางตอนใต้ 
- Potgul Vihara  เป็นห้องสมุดที่เก็บหนงัสือ   มีรูปปัน้คนยืนถือหนงัสือสูง 4 เมตร  

  สันนิษฐานว่าเป็นกษัตริย์ปรกรมพาหุที่ 1 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



เมืองดัมบุลลา Dambulla 
 

           วัดถ า้  Dambulla 
            อยู่บนภูเขาทางใต้ของเมือง Dambulla  ตามประวตัิ เม่ือประมาณ 2000 ปีที่ผ่านมา พระเจ้า 
วลกรรมพาหุหลบภยัมาจากอนุราชปุระมาที่ถ า้ดงักล่าว  เม่ือสามารถทวงคืนราชบลัลังก์ได้ จึงได้สร้าง  
วดัขึน้ในถ า้  กษัตริย์องค์ต่อๆ มาได้ท านุบ ารุงวดั  รวมทัง้กษัตริย์ Nissanka Malla   ที่ได้ตกแต่งภายใน  
ถ า้เป็นสีทอง ท าให้วดัได้ชื่อว่า Ran Giri แปลว่า ภูเขาสีทอง   
 

                                  
 

   การเข้าชมต้องซือ้ต ัว๋ทางด้านล่าง แล้วปีนขึน้ไปตามทางลาดชนั ก่อนจะไปถึงบนัไดที่สร้างขึน้  
เพื่อปีนต่อขึน้ไปข้างบน  ระหว่างทางจะพบเห็นลิงที่อยู่ตามธรรมชาติด้านหน้าวดัจะเป็นลานโล่ง  
มีจุดชมวิว มองเห็นสภาพภูมิประเทศ และสีกิริยาที่อยู่ห่างไปอีก 19 กิโลเมตรเม่ือถึงหน้าวดัจะมีที่ 
ฝากรองเท้า  ให้ถอดรองเท้าฝากไว้ แล้วเดินเข้าไป จะมีคนตรวจตัว๋    จากนัน้เข้าในบริเวณวดั  
จะพบถ า้ 5 แห่ง   คือ 
 
 

                                        
 
 
 
 



 

               ถ า้หมายเลข 1  เทพราชาวิหาร  หรือ  Temple of the King of the Gods   
มีพระพุทธรูปปางค์ปรินิพพาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในยุคอนุราธปุระตอนปลายมีขนาดความยาว  15 เมตร 
 

                                                  
 
 

               ถ า้หมายเลข 2  มหาราชาวิหาร หรือ The Temple of the  Great King  มีขนาดใหญ่ 

กว่าถ า้อ่ืนๆ ซุ้มประตูเข้าถ า้มีรูปปัน้ Makara ทัง้ 2 ข้าง ท าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั เชื่อว่าถ า้นี ถู้กสร้างโดย
กษัตริย์ Vattagamini Abhaya   มีพระพุทธรูป 53 องค์   ภายในถ า้มีเจดีย์  
  

                                                   
 
 
 
 



                                            
 
 

                                          
 

                    ถ า้หมายเลข 3 มหาวิหาร  หรือ The Great New Temple แยกจากถ า้หมายเลข 2 

 โดยก าแพงอิฐ ถ า้นีเ้ดิมถูกใช้เป็นที่เก็บของ   
 

                ถ า้หมายเลข 4   ประจิมวิหาร  หรือ Western Temple  มีพระพุทธรูปขนาดเท่ากนั  
จ านวน 10 องค์ มีพระพุทธรูปปางค์สมาธิประทบัอยู่ใต้ซุ้ ม  เป็นพระพุทธรูปหลัก  
 

                                                     
 
 
 
 
 



                ถ า้หมายเลข 5  เทวดาวิหาร  มีขนาดเล็กที่สุดมีภาพวาดบนผนงัถ า้ขนาด    
มีพระพุทธรูป 11 องค์  องค์หลักเป็นพระพุทธไสยาสน์  
 

                    
        
                
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Sigiriya 
              สีกิริยา อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง Dambulla  อยู่บนภูเขาสูง 200 เมตร และอยู่ในระดบั 
377 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  
           ตามประวตัิ ประมาณปี พ.ศ.  1020 (ค.ศ. 477)  เจ้าชาย Kasyapa ซึ่งเป็นโอรสซึ่งเกิดจากสนมของ 
พระเจ้าธาตุเสนากษัตริย์แห่งอนุราชปุระ  ต้องการจะได้ราชสมบตัิ   พระเจ้าธาตุเสนาได้พาเจ้าชายไปที่  
แหล่งน า้แห่งหนึ่งแล้วเอามือกอบน า้ขึน้มาและบอกว่าจะให้น า้แก่เจ้าชาย   แต่เจ้าชายไม่เข้าใจว่าพระบิดา  
จะให้ทรพัยากรที่ส าคญัส าหรบัอาณาจกัรที่แห้งแล้ง  คิดแต่เพียงว่าพระบิดาจะให้ทรพัย์สมบตัิเ ป็นเงินเป็นทอง  
จึงฆ่าพระบิดา  แล้วต ัง้ตนเป็นกษัตริย์   เจ้าชายโมคลัลานะโอรสที่เกิดจากพระมเหสีได้หนีไปต ัง้หลักที่อินเดีย  
กษัตริย์  Kasyapa   เกรงว่าจะถูกแก้แค้นจึงไปสร้างวงัและป้อมค่ายขึน้บนภูเขาสีกิริยา   ต่อมาในปี  
พ.ศ.  1034 (ค.ศ. 491)  เจ้าชายโมคลัลานะได้ยกทพักลับมาสู้รบ    กษัตริย์ Kasyapa ก าลังจะได้เปรียบ 
ในการสู้รบ  แต่ไสช้างหนัไปทางเข้าเมือง  ทหารเห็นเข้าตีความว่าแพ้แล้ว จึงหนีแตกกระจายไป    
กษัตริย์ Kasyapa   เลยตกอยู่ในวงล้อมศตัรู  เห็นว่าตนจะพ่ายแพ้จึงใช้ดาบปาดคอฆ่าต ัวตาย    
เจ้าชายโมคลัลานะ จึงขึน้เป็นกษัตริย์ที่อนุราชปุระ และเปล่ียนสีกิริยาเป็นวดัในพุทธศาสนาซึ่งด าเนินมา 
จนถึงช่วงศตวรรษที่  13-14 จากนัน้ได้ถูกทิง้ร้างไป   
                 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2356  (ค.ศ. 1831) นายพล Jonathan Forbes  นายทหารองักฤษได้ค้นพบ 
ระหว่างที่จะเดินทางไปเมืองโปโลนนารุวะ   ต่อมานกัโบราณคดีได้เข้ามาท าการศึกษา  ในปี พ.ศ. 2525 
(ค.ศ. 1982)  รฐับาลศรีลังกามีนโยบายสามเหล่ียมวฒันธรรม จึงมีการศึกษาสีกิริยาอย่างจริงจงั   
                 สีกิริยาเป็นภูเขาหินท่ีด้านบนตดัราบ มีบนัไดขึน้ไปยงัยอดเป็นระยะๆ เป็นบนัไดอิฐปูด้วยหินอ่อน  
ด้านล่างๆ  รอบๆ เชิงเขามีคูน า้ซึ่งครัง้น ัน้มีจระเข้ไว้ป้องกนัศตัรู  และมีส่วนป้องกนัศตัรูอีกชัน้เป็นทรายดูด   
เม่ือข้ามคูเข้าไปจะเป็นสวนน า้ที่สร้างทางด้านตะวนัออกและตะวนัตก มีทางเดินอยู่ตรงกลาง  ส่วนแบ่งออกเป็น   
3 ส่วน  ส่วนที่ 1  เป็นสวนที่มีน า้ล้อมรอบ  ส่วนที่ 2 เป็นสระน า้แคบยาว มีน า้พุที่เกิดจากแรงดนัน า้ใต้ดิน    
มีการสร้างวงัฤดูร้อนในบริเวณนี ้  มีสระน า้ใหญ่ส าหรับนางก านลั  มีเก้าอีห้ินให้นัง่ดูนางก านลัเล่นน า้     
เดินขึน้บนัไดไปอีกชัน้หน่ึงเป็นสวนส่วนที่ 3 มีสระน า้รูปแปดเหล่ียมส าหรบัราขวงศ์   มีโขดหินใหญ่ที่มีร่อง 
แสดงว่าเคยมีไม้กระดานส าหรบักระโดดน า้   สวนน า้มีการเชื่อมต่อกนัและเชื่อมไปยงัทะเลสาบขุดที่อยู่  
ทางใต้เพื่อชกัน า้เข้าสู่สวน  สวนน า้เหล่านีไ้ม่ได้สร้างในช่วงกษัตริย์ Kasyapa  แต่สร้างประมาณศตวรรษที่ 10   
                 ขึน้บนัไดต่อไปประมาณคร่ึงทางก่อนถึงยอด  จะมีภาพเขียนฝาผนงัอายุประมาณ 1500 ปี  
เป็นรูปนางก านลัเปลือยอก บ้างก็ว่าเป็นหญิงสาวที่จะไปเข้าพิธีทางศาสนา  สันนิษฐานว่ามีถึง 500 ภาพ  
แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 22 ภาพ  ทางการศรีลังกาได้สร้างหลังคาบงัแดดฝนไว้   ถดัไปเป็นก าแพงสีส้มขดัให้ 
เรียบเป็นเงา เรียกว่า Mirror Wall  ใช้เพื่อสะท้อนภาพของผนงัอีกด้านหน่ึงเม่ือกระทบกับแสง   ที่ก าแพง  
ดงักล่าวมีอักษรโบราณสลักไว้  สันนิษฐานว่าเขียนโดยแขกเมืองเล่าถึงความประทับใจที่ได้ไปเยือนสีกิริยา  
นอกจากนีก็้มีลายเขียนของนักท่องเที่ยวสมัยหลัง ท าให้ต้องมีการกัน้เชือกกนัเว้นระยะระหว่างคนเดินกบัก าแพง  
 
 
 



                ทางด้านเหนือของภูเขา  เป็นทางขึน้รูปอุ้งเท้าสิงห์  สถานที่แห่งนี ้จึงได้ชื่อว่า Sigiriya แปลว่า 
Lion rock  คงเคยมีส่วนหัวสิงห์ แต่ถูกท าลายไปแล้ว   การปืนขึน้ไปข้างบนมีความสูงมาก มีราวบนัไดเหล็ก  
ให้เกาะเป็นระยะ  ส าหรบัผู้ที่กลัวความสูงไม่ควรมองไปด้านล่าง  นอกจากนี  ้ ในบริเวณนีเ้คยมีข่าวว่า 
มีตวัต่อออกมาต่อยนกัท่องเที่ยว 
                บนยอดเขาเป็นที่ต ัง้พระราชวงั  มีอ่างเก็บน า้ขนาด 27 x 21 เมตร  และมีหินท่ีตดัเป็นที่น ัง่ 
ส าหรบัพระราชา ด้านหลังที่น ัง่เป็นโขดหินตดัตรงส าหรับปล่อยให้น า้ที่ไหลลงไปเป็นม่านน า้ เพื่อลดอุณหภูมิ  
คล้ายเป็นระบบท าความเย็น   ด้านหน้ามีบริเวณที่เคยแสดงนาฏศิลป์   จากบริเวณนีย้งัมีบนัไดปืนขึน้ไปอีก  
ด้านบนมีฐานของอาคาร เดิมคงเป็นที่ประทบัของพระราชา  ปัจจุบนัเห็นเพียงบันไดหินอ่อน 2 ข ัน้ 
ถือเป็นสองขัน้สุดท้ายส าหรับนกัท่องเที่ยว     
 
 
 
 

        
 
                                                                                                                                      

                                                                                      
  



         
 

                          
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 



เมืองรัตนปุระ (Rattanapura) 
            เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอญัมณี โดยเฉพาะพลอย  ทับทิม  นิล    มีต านานเล่าว่า  กษัตริย์โซโลมอน 
ได้ส่งพลอยจากลังกาไปเป็นของก านลัพระราชินีชีบ้า    ปัจจุบนั ในรตันปุระยงัมีการท าเหมืองพลอยโดยชุด  
ลงไปใต้ดิน   ในอุตสาหกรรมอญัมณีของศรีลังกา มีการคนท าเหมือง 325,000 คน มีผู้ส่งออกอญัมณี 895 ราย 
มีช่างเจียระไน 72,000 คน   เม่ือก่อนมีพ่อค้าพลอยจากเมืองไทยจ านวนมากไปอยู่ที่เมืองนีเ้พื่อค้าพลอย   
แต่ขณะนีพ้ลอยมีจ านวนลดลง จึงมีพ่อค้าพลอยจากเมืองไทยเหลืออยู่ไม่มาก มักเดินทางไปมาระหว่าง  
ไทยกบัศรีลังกา 
             หน่วยงาน National Gem and Jewelry Authority (NGJA)  มีแผนที่จะจดัต ัง้ศูนย์อญัมณี 
ที่เมืองรตันปุระ  ให้มีความทนัสมัย ใช้เทคโนโลยีชัน้สูง มีมาตรฐานระดบัสากล  ตามโครงการเมืองคู่แฝด  
ระหว่างเมืองรตันปุระกับเมือง Idar-Oberstein ของเยอรมนั  เม่ือศูนย์ดงักล่าวสร้างเสร็จ การค้าพลอย  
จะมีความเป็นระบบมากขึน้  และศูนย์ดงักล่าวจะสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้ไปยงัเมืองรตันปุระมากขึน้  
              ตลาดอญัมณีทีส าคญัของศรีลังกา ได้แก่ สหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ี ปุ่น ฮ่องกง ฝรัง่เศส  
 แคนาดา  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ไทย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนั 
              

           
  

 

          
 

 



Sri Pada 
       Sri Pada  เป็นยอดเขาสูง 2,224 เมตร  อยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบ 65 กิโลเมตร สามารถขึน้ได้ 2 ทาง 
คือ จากเมือง Dalhousie เมืองในที่ราบสูง Hattan    และจาก Carney Estate เมืองรตันปุระ   
            Sri Pada  มีความส าคญั คือ มีรอยเท้าขนาดใหญ่  ซึ่งฝ่ายพุทธอ้างว่าเป็นรอยพระพุทธบาท    
ฝ่ายคริสต์อ้างว่าเป็นที่ท่ีอด ัมลงมาบนโลกเม่ือถูกขบัออกจากสวรรค์จึงเรียกว่า Adam’s Peak    ฝ่ายฮินดู 
อ้างว่าเป็นของพระศิวะ    ผู้แสวงบุญจากศาสนาต่างๆ จึงได้ไต่ภูเขานี เ้พื่อขึน้ไปนมสัการส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิข้างบน 
มานบัพนัปีแล้ว  กษัตริย์ปรกมพาหุ และกษัตริย์ Nissanka Malla  แห่งราชอาณาจกัรโปโลนนารุวะ ได้สร้าง  
ที่พกันกัเดินทางหลายแห่งบนภูเขาดงักล่าว  
             การแสวงบุญจะมีในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน ของทุกปี ส่วนช่วงเดือนอ่ืนๆ มีเมฆฝนมาก  
ท าให้การเดินทางยากล าบาก  ปัจจุบนัมีผู้บริจาครายใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร Standard Charter สร้างบนัได 
คอนกรีตไปสู่ยอดเขา  มีป้ายสีเหลืองบอกทางเป็นระยะๆ   ระหว่างทางมีร้านค้าขายเคร่ืองดื่มและขนมขบเคีย้ว  
ไปตลอดทาง     มีสถานที่บูชาพระตอนต้นทางและกลางทาง   มีช่วงหนึ่งที่จะเห็นผู้คนน าเส้นด้ายไปผูกพนั  
กนัเป็นทาง อยู่ข้างทางเดิน เชื่อกนัว่าจะท าให้สามารถขึน้ไปถึงยอดเขาได้   การปืนขึน้ไปใช้เวลาประมาณ   
6- 7 ชัว่โมง   ควรปืนขึน้ไปตอนกลางคืน เนื่องจากอากาศจะเย็นสบาย ตกดึกอากาศจะหนาวเย็นมาก    
              ระหว่างทางผู้แสวงบุญจะมีค าร้องที่ร้องกันทกัทายกนั   ที่แปลเป็นไทยว่า   “พระพุทธของเรา  
เราไหว้แล้ว “ ส าหรบัผู้ที่ก าลังปืนลงมา   ส่วนผู้ก าลังปืนขึน้ไปจะร้องว่า “พระพุทธของเรา เราจะไปไหว้” 
ผู้ปืนลงมาร้องต่ออีกว่า “ไต ไต ไต เดวิปิทิไต - ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรท่าน”  ผู้จะปืนขึน้ไปร้องตอบว่า  
“กรุณาไว – ขอจงมีความกรุณา”    ทัง้นี ้การร้องดงักล่าวมีเหตุผลเนื่องจากสมยัก่อนการขึน้ภูเขาไม่มีไฟฟ้า  
จึงมีแต่ความมืด การร้องเป็นการบอกทางและเป็นการร้องไล่สัตว์ป่าที่อาจเข้ามาเป็นอนัตรายได้  
             เม่ือไปถึงวดับนยอดเขา  นักแสวงบุญจะไปพกัรอที่วดัข้างบน เพื่อรอเวลา 6 โมงเช้า 
เพื่อดูพระอาทิตย์ขึน้ที่วดับนยอดเขาซึ่งอยู่สูงกว่าระดบัเมฆ  จะเห็นเงาของยอดเขาทาบไปบนเมฆ 
เม่ือปีนลงมาจะเห็นทศันียภาพสวยงามด้านล่าง และจะเห็นเจดีย์สีชาวของวดัด้านล่างเป็นเพียงจุดขาวๆ  
ทางกลับจะผ่านไร่ชาที่เขียวขจี  ซึ่งผู้แสวงบุญอาจมองไม่เห็นเม่ือตอนปืนขึน้ไปตอนกลางคืน  
 
 
 

               
 



 

           
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 

           
 
 
 



 

                               
 
 
 
 

           
                                                                  
      
 

           
 
 
 
 
 



 

                                                     
                         
 
 
                                                                              
 
 
 
                    
              

สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
ที่เก่ียวข้องกับไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัดพระธาตุเขีย้วแก้ว (Sri Dalada Maligawa) 
                ตัง้อยู่ที่เมือง Kandy  เป็นที่ประดิษฐสถานของพระทนัตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สร้างขึน้ในช่วงปี พ.ศ.  2230 – 2250 (ค.ศ. 1687 –1707)  ต่อมาพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคเส่ือม พระเจ้า 
วิมลธรรมสุรีย์ที่ 2   ได้จึงได้ส่งราชทูตมาขอพระสงฆ์จากมอญที่เมืองอารกัน ทางมอญได้ส่งพระสันตานเถระ  
พร้อมพระสงฆ์จ านวนหน่ึงเดินทางไป   พระองค์ได้จดัให้มีการบวชกุลบุตร 100 คนที่เกาะเล็กๆ ในแม่น า้ 
มหาเวลิคงคา และได้สร้างวิหารประดิษฐานพระธาตุเขีย้วแก้ว   วดั Sri Dalada Maligawa จึงรู้จกักนั 
ในนามของ วดัพระธาตุเขีย้วแก้ว  
                     มีอาคารเป็นรูป 8 เหล่ียมซึ่งสร้างในสมยัพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก   
และส่วนที่เก็บพระธาตุเขีย้วแก้วมีหลังคาเป็นสีทองต่อเติมในสมยัประธานาธิบดี Premadasa  
                    วดันีไ้ม่มีพระสงฆ์ประจ าวดั  มี Diyawadana Nilame (ไวยาวัจกร) ซึ่งเป็นคฤหสัถ์ 
ผู้ดูแลวดั มาจากการเลือกตัง้  เป็นผู้ถือกุญแจหน่ึงในสามดอกที่สามารถเปิดห้องชัน้ในสุดที่เป็นที่เก็บ 
สถูปพระธาตุเขีย้วแก้ว โดยเจ้าอาวาสของวตัมลัวตัตะซึ่งเป็นหวัหน้าคณะสงฆ์สยามนิกาย ฝ่ายคามวาสี  
และเจ้าอาวาสวดัอสักิริยาซึ่งเป็นหวัหน้าคณะสงฆ์สยามนิกาย ฝ่ายอรญัวาสี ถือกุญแจอีกท่านละ 1 ดอก 
ทัง้สามฝ่ายจะต้องอยู่พร้อมกนัและใช้กุญแจที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลรกัษาอยู่ไขพร้อมกนัจึงจะเปิดเข้าห้องนัน้ได้ 
                     วดัมลัวตัตะและวดัอสักิริยาจะสลับกันเป็นผู้ดูแลสังฆพิธีของวดัพระธาตุเขีย้วแก้ว 
โดยจะสลับกนัปฏิบตัิหน้าที่เป็นระยะเวลา ๑ ปีและจะเปล่ียนหน้าที่กนัในวนัเข้าพรรษาของแต่ละปี  
                     วดัพระธาตุเขีย้วแก้วเป็นหน่ึงในมรดกโลกของ UNESCO   และมีพิพิธภณัฑ์จดัแสดง 
พระพุทธรูปสมยัต่างๆ  จากประเทศต่างๆ อาทิ  ศรีลังกา อินเดีย  จีน ญ่ี ปุ่น  รวมทัง้ไทย  ทุกปีในช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม จะมีพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ  เป็นงานฉลองใหญ่ ของเมือง Kandy    มีช้างเข้าร่วม 
ขบวนแห่มากกว่า  40 เชือก  ในจ านวนนีมี้ช้างพระราชทานจากประเทศไทยมาร่วมขบวนด้วย  ขบวนแห่  
มีการร่ายร าและการตีกลองแบบ Kandyan หรือระบ าแคนดี ้
                      การเข้านมสัการพระธาตุเขีย้วแก้ว ก าหนดให้ทุกคนต้องใส่ชุดสีขาว  ผู้เข้านมสัการจะถือพาน  
ดอกไม้เดินเรียงแถวด้วยความสงบส ารวม   และเนื่องจากมีผู้เข้านมสัการเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องรีบ  
อธิษฐานและวางดอกไม้บนแท่นบูชา 
 
 
 
 



                                     
 
 

       
 

      
 
 
          
 
         
 
 
 
 



วัดมลัวัตตะมหาวิหาร (Malwata Maha Viharaya) 

                 อยู่ที่เมือง Kandy  เป็นวดัที่อยู่ตรงกนัข้ามกับวดัพระเขีย้วแก้วทางทิศใต้ มีทะเลสาบกัน้กลาง    
เป็นวดัในสยามนิกาย ฝ่ายคามวาสี  ชื่อของวดัมีความหมายว่า สวนดอกไม้ เนื่องจากตัง้อยู่บนที่ดินที่ 
เคยเป็นสวนดอกไม้ของราชวงศ์แคนดี   วดันีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่หนึ่งทางด้านขวาเป็นอุโบสถ 2 ชัน้ 
ส าหรบัการอุปสมบทเรียกว่า โปยามาลุวิหาร   เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าเสนาสัมมทา  
วิกรมพาหุ พ.ศ.2016 -2054 (ค.ศ. 1473- 1511)   อีกส่วนหนึ่ง คือ บุบผารามวิหาร หรือ มลัวตัตะวิหาร 
สร้างขึน้สมยัพระเจ้ากีรติศรีราชสิงห์ พ.ศ. 2290 – 2324 (ค.ศ. 1747-1781)   มีกุฏิ 3 หลัง  หลังหนึ่งเป็น 
ที่ประทบัของพระสังฆราช และเป็นที่เก็บส่ิงของเคร่ืองใช้ของมหาเวลิวิตา ศรีสรณกร สังฆราชา เถโร   
อีกหลังเป็นที่ประทบัของพระสังฆราช ทิพโพธ์ิวาเว เถโร  และหลังที่สามเป็นที่อยู่ของราชครูของพระราชา   
ปัจจุบนัวดันีเ้ป็นที่พ านกัของพระระดบัสูงที่อยู่ในสภาคณะสงฆ์   
                     วดันีมี้ความส าคญัเนื่องจากพระอุบาลีมหาเถระเคยจ าพรรษาอยู่   ตามประวตัิ  
พุทธศาสนาในศรีลังกาได้เข้าสู่ยุคเส่ือม กษัตริย์ศรีลังกาหลายพระองค์ได้พยายามฟืน้ฟูพระศาสนา   
โดยในปี พ.ศ. 2282  - 2290  (ค.ศ. 1739- 1747)  รชัสมยัพระเจ้าศรีวิช ัยราชสิงห์  ได้ส่งราชทูตมาขอ 
พระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปอุปสมบทคนลังกา  พระสงฆ์ชุดแรกได้เดินทางไปแต่เรือแตกกลางทาง  
แต่เม่ือจะส่งชุดใหม่ไป พระองค์ก็ประชวรและสวรรคตเสียก่อน  
                      หลังจากนัน้ พระเจ้ากีรติศรีราชสิงห์ได้ขึน้ครองราชย์ต่อในปี พ.ศ.  2290 – 2325 
(ค.ศ. 1747 – 1782) พระองค์ได้จดัส่งคณะราชทูตมาทูลขอพระสงฆ์จากพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา   
แต่คณะธรรมทูตได้เดินทางไปในปี พ.ศ. 2295   ในสมยัรชักาลพระเจ้าอยู่หวับรมโกษฐ์   คณะธรรมทูต
ประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รูป สามเณร 8 รูป  มีพระอุบาลีเถระ แห่งวดัธรรมารามเป็นประธาน   ได้เดินทาง  
ไปขึน้ฝ่ังที่เมือง Trincomalee แล้วเดินทางไปยงัเมืองศิริวฒันนคร หรือเมือง Kandy ในปัจจุบัน  และได้ 
ไปพ านกัอยู่ที่วดับุบผาราม หรือวดัมลัวตัตะในปัจจุบนั  พระอุบาลีฯ ได้ท าการอุปสมบทพระลังกาจ านวน  
700 รูปและบวชสามเณร 3,000 รูป การบวชครัง้นีเ้ป็นผลงานของพระสงฆ์จากสยาม  จึงเรียกว่า  
“นิกายสยามวงศ์”  และในจ านวนสามเณรดงักล่าว มีสามเณรสรณกร ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังฆราชใน  
นิกายสยามวงศ์องค์แรก   
                       การแต่งต ัง้ Mahanayake (ประมุขคณะสงฆ์)  แห่งสยามมหานิกาย ฝ่ายคามวาสี 
ในศรีลังกาครัง้แรกมีขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753)   โดยพระ Thibbotuwawe  Sri Siddhartha  
Buddharakkitha Mahanayake Thero ได้รบัการแต่งต ัง้ให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวเป็นองค์แรก    
ประมุขคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสี องค์ปัจจุบนัเป็นองค์ที่ 26    เจ้าอาวาสของวดัมลัวตัตะเป็นหน่ึงในสาม 
ของผู้ดูแลพระธาตุเขีย้วแก้ว ร่วมกบัวดัอสักิริยาและวดัพระธาตุเขีย้วแก้ว 
 
 
 
 



 
           วดัมลัวตัตะมหาวิหาร เป็นวดัที่มีความส าคญัล าดบัต้นๆ ของประเทศศรีลังกา  
เพราะถือเป็นต้นก าเนิดของสยามนิกายฝ่ายคามวาสีของศาสนาพุทธในศรีลังกา และเป็นวดัที่มี 
อิทธิพลทางจิตวิญญาณและภูมิปัญญาเหนือพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาจ านวนมาก  
 
                       ปัจจุบนั วดันีมี้พิพิธภณัฑ์เก็บส่ิงของเคร่ืองใช้ของพระอุบาลี  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้  
ของพระสังฆราชองค์แรกด้วย  นอกจากนี ้ยงัพบรูปปัน้ของพระอุบาลีด้วย  
 

                              
 
 
 

                            
 
                       
 
                                                                                                              



                                            
 

                                            
 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัดอัสกิริยามหาวิหาร (Asgiri Maha Viharaya) 

                       อยู่ที่ Sri Sumanga Mawatha ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง  Kandy  เป็นวดัใน 
สยามนิกาย ฝ่ายอรญัวาสี  มีอายุเก่าแก่กว่าวดัมลัวตัตะมหาวิหาร  สร้างขึน้โดยนายพลศิริวฒันา  
สมยัพระเจ้าปรกมพาหุ ที่ 4  ในยุค  Kurunegala  ปี พ.ศ. 1848 -1878 (ค.ศ. 1305- 1335)  ต่อมาในสมัย 
พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์  นายพลอุรุเลวทั  วิเชษฐ์สุนทรา ราชกรุณา เสเนวิรตั ได้สร้างโบสถ์ขึน้ใหม่ใกล้  
สถานที่เดิม   ในสมัยพระเจ้าราชาธิราชสิงห์ พ.ศ. 2322 – 2340 (ค.ศ. 1779- 1797)  ได้มีการสร้างวิหาร 
ขึน้มาใหม่  ต่อมาในสมยัพระเจ้าวิมาละธรรมะสุริยา  พ.ศ. 2230 – 2250 (ค.ศ. 1687 – 1707)  ได้มีการ 
ปฏิสังขรณ์วดัดงักล่าวอีก   การที่กษัตริย์ของเมืองแคนดีไ้ด้ท านุบ ารุงวดันีเ้ป็นอย่างมาก  และพระนิกายนี ้  
ได้ปกป้องพระธาตุเขีย้วแก้วในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบ     ปัจจุบนั พระสังฆราชของสยามนิกายพ านัก  
อยู่ที่วดันี ้ และเป็นหน่ึงในผู้บริหารดูแลพระธาตุเขีย้วแก้ว  
 
 

        
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัดเกดิเก (Gedige Viharaya) 

                 อยู่ที่เมือง Kandy  วดันีส้ร้างขึน้โดยพระเจ้าเสนาสัมมาธะ วิกรมพาหุ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน  
ให้กบัพระนางจนัทรวาที  มีเจดีย์ชื่อว่า “รตันะพาหุ”   มีฌาปนสถานส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์     
ในเทศกาลแห่พระบรมสารีริกธาตุที่เมืองแคนดี ้  วดันี่จะเป็นวดัสุดท้ายของการแห่  
                  ตามประวตัิ หลังจากที่ได้คณะธรรมทูตจากสยามชุดแรกได้เผยแพร่พุทธศาสนาในลังกา  
เป็นเวลา 3 ปี จึงได้เดินทางกลับ เพื่อให้พระธรรมทูตชุดต่อมาน าโดยพระวิสุทธาจารย์ปฏิบตัิภารกิจ     
แต่พระอุบาลีมหาเถระมิได้เดินทางกลับไปด้วย  ท่านยงัคงพ านกัอยู่และเผยแพร่พุทธศาสนาที่ศรีลังกา  
จนกระทัง่อาพาธแล้วมรณภาพ  ได้มีพิธีฌาปนกิจที่วดัแห่งนี ้  ปัจจุบนัจะเห็นสถูปบรรจุอฐิัของท่าน  
 และมีรูปปัน้ของท่านอยู่ที่วดันี ้       
 

        
 
 

                        
 
 
 
 
 



 

วัดธีปทุตตมาราม (Dipaduttamarama Purama 
Thai Raja Maha Viiharaya) 

            เป็นวดัพระพุทธศาสนาวดัแรกในกรุงโคลัมโบ  พระ ป.ชินวรวงศ์ หรือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ปฤษฎางค์ เคยเป็นเจ้าอาวาสที่วดันีร้ะหว่างปี พ.ศ. 2448-2453 ( ค.ศ.1905-1910)  และเป็นผู้ออกแบบ 
ควบคุมการก่อสร้างรตันเจดีย์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทย ศรีลังกา อินเดีย และพม่า  
พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาจากคณะสงฆ์เมืองลังกาให้มีสมณศักด์เป็นเถรนายกจงัหวดันครโคลัมโบ    
และทรงจดัต ัง้โรงเรียน Prince College ขึน้ในวดัเหมือนโรงเรียนของพวกมิชชนันารี  เพื่อเป็นแหล่งศึกษา 
พระธรรมวินัย  
 

                                                 
 
 
                  เม่ือวนัที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ได้เสด็จฯ เยือนวดัแห่งนี  ้ในการเสด็จครัง้น ัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดลได้ทรงปลูก 
ต้นไม้มงคลไว้ หลังจากนัน้ ในปี 2493 (ค.ศ. 1950)   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยือนวดันี  ้และพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงปลูกต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งไว้คู่กนั  
                  ต่อมาเม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ  
วลัยลักษณ์  อคัรราชกุมารี เสด็จฯ เยือนวดันี ้ทรงร่วมพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  และทรงปลูกต้นไม้มงคล 
ไว้ด้วย 1 ต้น  
 
 
 
 



                   เม่ือปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ทางวดัได้ขอความอนุเคราะห์จากรฐับาลไทยในการบูรณะ  
ซ่อมแซมยอดฉัตรรตันเจดีย์  ซึ่งทางกรมศิลปากรของไทยได้ส่งช่างสิบหมู่ไปตรวจสอบ  แล้วน าฉัตรไป 
ซ่อมแซมที่ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงน ากลับไป  ฉัตรดงักล่าวเป็นฉัตร 9 ชัน้ มีแกนเป็น  
สเตนเลส โครงฉัตรท าด้วยโลหะทองเหลืองทองแดง  ชัน้ฉัตรเป็นลวดลายระบายงดงาม ยอดฉัตรท าด้วย  
ทองค าและใส่อญัมณีทดแทนของเดิมที่หลุดหายไป   พิธีสมโภชยอดฉัตรรตันเจดีย์มีขึน้เม่ือวนัที่ 4 มีนาคม  
พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) 
 
 

                                                                    
 
 

                                                
 
    
 



               
 
                                                                  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัดรันเวลลาบูรณวิหาร  (Ranwella Temple) 
                ต ัง้อยู่ในเขต Kathaluwa  ของเมือง Galle  วดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงเป็นอุโบสถ 
มีพระพุทธรูปปูนปัน้และภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามเป็นภาพเก่ียวกบัประวตัิของพุทธศาสนา  
อีกส่วนหน่ึงเป็นกุฏิพระสงฆ์    เป็นที่เก็บรักษาแท่นพิมพ์หนงัสือซึ่งพระราชทานโดยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ รชักาลที่ 5  เม่ือปี พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860)  ให้แก่บูรตักามา 
ธรรมะลังการตัน์ สุมามะ ทิสสะ เถโร เจ้าอาวาสวดัในขณะนัน้   แท่นพิมพ์นีท้ าจากประเทศองักฤษ  
ใช้ส าหรบัพิมพ์หนงัสือพุทธศาสนาเผยแพร่ในศรีลังกา ในขณะที่ศาสนาคริสต์ก าลังแผ่อิทธิพลเข้าไป  
ในดินแดนพุทธศาสนาแห่งนี ้ หนงัสือพิมพ์พุทธศาสนาฉบบัแรกของศรีลังกามีชื่อว่า “ลังกาโลก” 
              แต่น่าเสียดาย ที่ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  เกิดไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส  
ท าให้อาคารและเคร่ืองพิมพ์เสียหาย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบูรณะซ่อมแซม   
 

              

         
 
 
 
 
 



 

วัดศรีปรมนันทะ (Sri Paramananda Raja Maha Vihara) 
               ต ัง้อยู่ที่เมือง Galle ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 118 กิโลเมตร ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้  
เป็นวดัพุทธอมรปุระนิกาย  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ  เสด็จเยือนเ มืองกอลล์ 
เม่ือวันที่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) ได้เสด็จฯ เยือนวดันีต้ามค ากราบบงัคมทูลเชิญของ   
พระ Bulathgama  Maha Nayaka Thero  เจ้าอาวาสในขณะนัน้ และต่อมา พระรูปดงักล่าวได้เดินทาง  
ไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพฯ หลายครัง้  
    ได้มีการสร้างธรรมศาลาจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นส่ิงระลึกถึงการเสด็จฯ ในครัง้น ัน้โดยพระบาท  
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาดงักล่าวด้วย  ปัจจุบนั วดัใช้  
ธรรมศาลาจุฬาลงกรณ์ส าหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ของวดั รวมทัง้เป็นสถานที่ 
ศึกษาธรรมะส าหรับเด็กและเยาวชนในวนัอาทิตย์ด้วย  
     ภายในธรรมศาลามีแท่นหินจารึกพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
และมีค าจารึกว่า ได้เสด็จฯ ไปทรงสร้างธรรมศาลาแห่งนีไ้ว้เม่ือปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)   
นอกจากนี ้วดัได้เก็บรกัษาต้นฉบบัพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2394 (ค.ศ. 1851)  ที่ได้ทรงมีถึงพระ  Sri Sumanatissa Nayaka Thero  
เจ้าอาวาสของวดัในขณะนัน้ด้วย 
          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เคยเสด็จฯ  
เยือนวดันีเ้ม่ือปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)   และวดัเคยได้รบัพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน 2 ครัง้  
ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  และ พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  
          นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ในวโรกาสครบรอบ 110 ปี ที่พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรปผ่านศรีลังกานัน้ เพื่อเป็นการร าลึกถึง  
วโรกาสที่ส าคญัดงักล่าว  พระราชรตันาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ได้จดัสร้างกุฏิพร้อม  
พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  โดยวดัได้จดัพิธีเปิดกุฏิดงักล่าวเ ม่ือวนัที่  
20 ธันวาคม 2550 (ค.ศ. 2007) โดยนายทินกร กรรณสูต เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ  ในขณะนัน้   
พร้อมด้วยพระราชรตันาภรณ์และคณะจากประเทศไทยประมาณ 60 คน เข้าร่วมพิธีด้วย 
 
 



           
 

                    
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัดคงคาราม (Gangarama Purana Viharaya)  
 

เมอืงกอลล์ 
 

               ตัง้อยู่ที่ Gangarama Road, Magalle เมือง Galle ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 118 กิโลเมตร  
เป็นวดัพุทธอมรปุระนิกาย ต ัง้เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2384  (ค.ศ. 1841) โดย Sumangala Nayake Thero  
เจ้าอาวาสองค์แรกสร้างขึน้บนที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากนกัธุรกิจชาวเมือง Ahangama  2 คน คือ  
นาย Henry Peera Abyawardena และนาย A. W. P. David de Silva   ชื่อของวดัแปลว่าพระอาราม  
ที่ต ัง้อยู่ริมน า้ เนื่องจากมีคลอง Maragoda และคลอง Pettigala ตัง้อยู่ในพืน้ที่รอบวดั   
                เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จฯ แวะเมืองกอลล์ เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.  2440 (ค.ศ. 1897)  ระหว่างทางเสด็จประพาสยุโรป   ได้เสด็จไปนมสัการวดัคงคารามด้วยอีกวดัหนึ่ง   
ปัจจุบันที่วดัคงคารามมีเสาศิลาจุฬาลงกรณ์ประดิษฐานอยู่เพื่อเป็นส่ิงระลึกถึงการเสด็จในครัง้น ัน้ด้วย  
                 เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (2004)  วดัได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากคล่ืนยกัษ์ซึนามิ  
อาคารธรรมศาลา ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชัน้ สร้างเม่ือปี  พ.ศ. 2440  (ค.ศ. 1897)  ได้รบัความเสียหายจ าเป็นต้อง  
ได้รบัการบูรณะปฏิสังขรณ์    เม่ือปี พ.ศ. 2555  (ค.ศ. 2012) กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้จดัสรรเงิน  
ให้เพื่อการซ่อมแซมอาคารดงักล่าว  
 
   

                                                        
 
 

                                   



                                                                  

วัด Kande Vihara 
                 เป็นวดัที่มีพระพุทธรูปนัง่หินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาประดิษฐ์สถานอยู่   ใต้ฐานองค์พระ 
ท าเป็นห้องแสดงนิทรรศการภาพปูนฉาบพุทธประวตัิ  มีภาพช่วงที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาศรีลังกา 
เพื่ออุปสมบทพระศรีลังกาจนกลายเป็นต้นตระกูลสยามวงศ์ด้วย  นอกจากนี ้ยงัเป็นที่ เก็บรวบรวมส่ิงของ  
ทางพุทธศาสนาเอาไว้มากมาย  รวมทัง้ภาพการมอบช้างของผู้แทนรฐับาลไทยดวัย 

                 โดยช้างพลายจากประเทศไทยนามว่า “ราชา”  มาอยู่ที่วดันี ้  เนื่องจากอดีตประธานาธิบดี 
Chandrika Kumaratunga แห่งศรีลังกา ได้มีหนงัสือกราบบงัคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
ขอพระราชทานช้างจากประเทศไทยเพื่อน าไปฝึกส าหรบัอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ในพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุประจ าปี  ทดแทนช้างเดิมที่มีอายุมากแล้ว   ในการนี ้สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชด าริให้รฐับาลไทยเป็นเจ้าของเร่ืองเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี  
ระหว่างประเทศทัง้สอง   กรมป่าไม้เป็นผู้สรรหาช้างพลาย 2 เชือก และกองทพัอากาศได้ขนส่งช้างดงักล่าว  
ไปศรีลังกา  มีผู้แทนรฐับาลไทยไปท าพิธีส่งมอบช้างให้ศรีลังกาเม่ือวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) 
 

          
 
 
 

         
 
 



 

วัดกัลยาณ ี(Kelaniya Raja Maha Vihara) 
                วดันีมี้อายุกว่า 2,000 ปี มีความส าคญัต่อชาวพุทธศรีลังกาเพราะเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้าและพระอรหนัต์ที่เป็นสาวกอีก 500 รูปได้เคยเสด็จมายงัวดัแห่งนีใ้นวนัวิสาขบูชาตามค าเชิญของ  
เจ้าผู้ครองแคว้นกลัยาณี  ซึง่เป็นพญานาค นามว่า มณีอคัขิกะ  (King Maniakkhika) ซึ่งปัจจุบนัในบริเวณ  
วดัมีพระเจดีย์ทรงระฆงัคว ่าสีขาวผุดผ่องขนาดมหึมาซึ่งชาวพุทธศรีลังกาเชื่อว่ าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่น  
บลัลังค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทบัเม่ือคราวมาโปรดพญานาคมณีอคัขิกะและบริวาร      
                     เม่ือปี พ.ศ .2431 (ค.ศ. 1888)   นางเฮเลนา วิเจวาร์เดนา   (Mrs. Helena Wijewardena)  
เศรษฐีนีแห่งกรุงโคลัมโบ  ได้อุทิศทรพัย์สินในการบูรณะปฏิสังขรณ์วดั  ดงันัน้ ส่ิงปลูกสร้างที่พบเห็นในบริเวณวดั  
ในปัจจุบันจึงเป็นผลจากแรงศรทัธาของเธอและครอบครวัทัง้สิน้   จุดเด่นที่ส าคญัของวดัคือพระวิหาร   
ซึ่งประกอบด้วยพระนอน  ห้องประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และภาพจิตรกรรมฝาผนงับอกเล่าเร่ืองชาดก  
พุทธประวตัิ  และเหตุการณ์ส าคญัทางพุทธศาสนาในศรีลังกา ซึ่งภาพเหล่านัน้เป็นผลงานของนายโสริอสั   
เมนดิส (Solius Mendis) ศิลปินชื่อดงัของศรีลังกาที่ได้อุทิศเวลากว่า 20 ปีในการรงัสรรค์ภาพจิตรกรรม  
ที่งดงามดงักล่าว  
               ไม่ไกลจากวดักลัยาณีนกั มีสถานที่ที่เรียกว่า Ingiriya ซึ่งมีล าธารและป่าละเมาะ เป็นที่อยู่อาศยั  
ของช้างพลายพระราชทานจากประเทศไทย นามว่า “กนัดูล่า” (Kandula) 
 

                               
 
 



                         
 
 
 

                           
 
 

      
 
 
 
 
 



 
 

วัดไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา 
              ต ัง้อยู่ที่ 191 Mabima, Heiyanthuduwa    พระเทพปริยตัิมุนี เจ้าอาวาสวดัพระปฐมเจดีย์  
จงัหวดันครปฐม ได้เดินทางไปศรีลังกาเพื่อนมสัการพระเขีย้วแก้วหลายครัง้ และเม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ได้มีโอกาสไปดูที่ดินชานกรุงโคลัมโบ เนือ้ที่ 7 ไร่เศษ   เห็นว่ามีลักษณะที่เหมาะ 
ส าหรบัสร้างศูนย์วฒันธรรมไทย จึงได้บอกบุญให้ญาติโยมในประเทศไทยร่วมกนับริจาคเพื่อน าเงินไปซือ้ที่ดิน
ดงักล่าวเพื่อจดัสร้างศูนย์วฒันธรรมไทยพระปฐมเจดีย์ -ศรีลังกา   ได้รับเงินบริจาคเพียงพอจดัซือ้ที่ดิน  
โดยมอบให้พระสิวลี ซึ่งเป็นคนศรีลังกาด าเนินการเร่ืองการโอนที่ดิน   หลังจากนัน้ ได้มีการก่อสร้างอาคาร  
บุษบก  ศาลาอเนกประสงค์ อาคารอุโบสถ  หอระฆงั  ถนน ประปา  แท้งน า้ และห้องน า้  การก่อสร้างวดัดงักล่าว 
ใช้เวลาประมาณ 10 ปี  ต่อมาวนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554(ค.ศ. 2001)  ได้มีพิธีท าบุญผูกพทัธสีมาปิดทอง 
ฝังลูกนิมิต ณ อุโบสถศูนย์วฒันธรรมไทยพระปฐมเจดีย์ – ศรีลังกา   ปัจจุบนัวดันีเ้ป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนา  
วนัอาทิตย์ให้แก่เยาวชนศรีลังกาประมาณ 300 คน  
  
 

                                                  
 
 

                   
 
 



 

วัดศรีดุสิตาราม (Sri Dusitarama Temple) 
                 วดัศรีตุสิตาราม เป็นวดัเล็กๆ  ในเมือง Ehiliyagoda  ซึ่งห่างจากโคลัมโบประมาณ  2 ชัว่โมง  
ไปทางเมืองรตันะปุระ  ที่อยู่ทางตะวนัออกของโคลัมโบ  ก่อต ัง้โดยนักบวชหญิง 2 รูป  เม่ือประมาณ  
ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)  สมยันัน้ทางราชการยงัมีการยกที่ดินของหลวงให้แก่เอกชนไปท าประโยชน์ได้   
นกับวชหญิงจึงไปท าหนงัสือขอที่ดินมา 1 เอเคอร์ เพื่อมาเป็นส านักของนกับวชหญิงเพื่ออยู่อาศยัและ  
ปฏิบตัิธรรม   ต่อมาชาวบ้านเกิดความศรทัธาจึงช่วยกนัสร้างให้เป็นส านักธรรมของชุมชน  
                 ปัจจุบัน  วดัศรีตุสิตารามเป็นอารามที่มีวิถีอิงธรรมชาติ   ตัง้อยู่บนเชิงเขา  อาหารการกินยงัใช้วิธี 
หุงต้มโดยใช้ไม้ฟืนเป็นส่วนใหญ่   น า้ดื่มยงัใช้น า้จากบ่อธรรมชาติ  มีต้นโพธ์ิ ขนาดใหญ่  1 ต้น เป็นหัวใจ 
ของวดั  ประชาชนสามารถเข้ามาท าพิธีบูชาในโอกาสส าคญัๆ หรือเข้ามานัง่สวดมนต์และปฏิบตัิได้ตลอดเวลา  
มีศาลาเอนกประสงค์ 2 หลัง  ใช้สอนศาสนาวนัอาทิตย์ ส าหรบัเด็กเล็ก และเด็กโต ที่มีจ านวนกว่าร้อยคน     
นอกจากนัน้  มีหอฉัน ครัว และมีห้องพกั 4 ห้องใช้เป็นที่อยู่ของนกับวช  บริเวณด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ 
หลังใหญ่  มีกุฏิเดี่ยว 2 ห้อง 1 หลังส าหรบัเจ้าอาวาสและอาคนัตุกะ  มีวิหาร 2 ชัน้เล็กๆ  ภายในมีพระพุทธรูป 
ขนาดใหญ่   ชัน้บนไว้ส าหรบัสวดมนตร์  ขนาดนัง่ได้ประมาณ 6-7 คน ชัน้ล่าง ใช้เป็นห้องท างาน   นอกจากนี  ้
มีโบสถ์ขนาดเล็ก ส าหรบัใช้ท าสังฆกรรม   
                ศรีตุสิตารามเป็นศูนย์กลางทางใจของชุมชน เป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์  
ให้เยาวชน ในวนัธรรมดาเป็นสถานที่ให้ครูอาสาสมคัรใช้เป็นโรงเรียนอนุบาล   และเป็นศูนย์กลาง  
ของหญิงชาวต่างชาติที่จะบวชสามเณรีและภิกษุณี นกัวิชาการ  หรือผู้สนใจมาพกัพิงและศึกษาวิถีชีวิต 
แบบนักบวชอีกด้วย 
               ภิกษุณีสัทธา สุมนา เป็นเจ้าอาวาสวดัศรีสุตารามในปัจจุบนั เล่าว่า  ในระยะเร่ิมต้นการบวชเป็น  
พระภิกษุณียงัไม่เป็นที่ยอมรบัในศรีลังกา   แต่ปัจจุบนัสังคมศรีลังกาให้การยอมรับพระภิกษุณีเท่าเทียม  
กบัพระภิกษุสงฆ์ในการสืบสานพระพุทธศาสนา   พระภิกษุณีได้รับการนิ มนต์ไปสอนหนงัสือ  และ 
พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ยอมรบัให้พระภิกษุณีเข้าร่วมสังฆกรรมในพิธีทางศาสนาพร้อมกันหากญาติโยม  
นิมนต์ไป โดยพระสงฆ์จะนัง่สวดทางฝ่ังขวา  ส่วนพระภิกษุณีจะนัง่สวดทางฝ่ังซ้าย  
                 รฐับาลของศรีลังกาอนุญาตให้ผู้หญิงที่เป็นนกับวชใช้ค าน าห น้าว่า ”ภิกษุณี” ในบตัรประจ าตวั 
ประชาชน   ขณะนีมี้ภิกษุณีในศรีลังกาประมาณ 200 รูป สามเณรี ประมาณ  500 รูป และแม่ชีถือศีล 10 ข้อ 
ประมาณ 1,500 คน 
                 คุณสมบตัิของผู้ขอบวชของภิกษุณีในศรีลังกา จะต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดบัมธัยมศึกษา  
ปีที่ 3  และต้องบวชเป็นแม่ชีถือศีล 10 ข้อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หากคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน จะต้องมี  
การศึกษาธรรมนะ พระอภิธรรม และภาษาบาลีเพิ่มเติม  
                 พิธีการบรรพชาสามเณรีมีเพียงภิกษุณีเป็นปวคัคีนี (อุปัขณาย์) รูปเดียว  และการบรรพชา  
พระภิกษุณีจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป และพระภิกษุณี 5 รูป ซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติแรกเร่ิมของ
พระพุทธศาสนา 



 

                                           
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัดอิสุรุมณุีราชมหาวิหาร (Isurumuni Raja Maha Viharaya) 
 

                ตัง้อยู่ริมอ่างเก็บน า้ติสะ (Tisa Wewa หรือ Tisa Tank) ในหมู่บ้านอิสุรุมุณียะ (Isurumuniya)  
เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 206 กิโลเมตร ทางทิศเหนือ 
 เป็นวดัพุทธสยามวงศ์ ฝ่ายมลัวตัตะ (สายคามวาสี)  วดันีย้งัเป็นที่รู้จกัในชื่อ “เมฆาคีรีวิหาร”  
(Meghagiri Vihara) ด้วย ซึ่งมีความหมายว่าวิหารแห่งภูเขาก้อนเมฆ  และเป็นวดัที่มีความส าคญั 
เนื่องจากเป็นสถานที่แรกในเกาะลังกาที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระทนัตธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
หรือ พระธาตุเขีย้วแก้ว ซึ่งปัจจุบนัประดิษฐานอยู่ที่เมืองแคนดี  
     ตามคมัภีร์มหาวงศ์ (Mahavansa) ซึ่งเป็นการจารึกประวตัิศาสตร์ศรีลังกาโดยพระสงฆ์ 
ในยุคโบราณนัน้ กษัตริย์เทวานมัปิยะติสสะ (King Devanampiya Tissa) ผู้ปกครองนครอนุราธปุระ  
ในช่วงปีที่ พ.ศ. 779 – 819  (ค.ศ. 236 -276)  ได้สร้างวดัพุทธแห่งแรกขึน้ในพืน้ที่ท่ีเป็นที่ต ัง้ของวดัในปัจจุบนั   
เพื่อเป็นที่พ านักของพระสงฆ์ที่ได้รบัการอุปสมบทโดยพระอรหนัต์มหินดา (Arahath Mahinda) จ านวน 500 รูป 
    วดัได้รบัการท านุบ ารุงจากกษัตริย์ผู้ปกครองนครอนุราธปุระเร่ือยมา โดยกษัตริย์อนุราธปุระ  
ที่ท านุบ ารุงวดัแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก คือ กษัตริย์กสัยะปะที่ 1 (King Kasyapa I) พ.ศ. 1016- 1034   
(ค.ศ. 473 - 491) เพื่อเป็นการลบล้างที่เคยก่อปิตุฆาตกษัตริย์ธาตุเสนา (King Dhatusena) โดยได้ 
บริจาคที่ดินเพื่อขยายบริเวณวดัให้กว้างขวางขึน้และท าการซ่อมแซมวิหารของวดั  
    อย่างไรก็ตาม วดัได้ถูกละทิง้และกลายเป็นสถานที่รกร้างกลางป่าหนาทึบภายหลังจากที่ 
นครอนุราธปุระถูกรุกรานโดยข้าศึกจากแคว้นกาลิงคะจากทางใต้ของอินเดีย ส่งผลให้ชาวสิงหลจ าเป็นต้อง  
ย้ายไปตัง้เมืองหลวงแห่งใหม่ และถูกค้นพบอีกครัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943)  ในยุคนัน้ พืน้น า้รอบๆ  
บริเวณวดัเต็มไปด้วยจระเข้  
 

                                      
 
 
 
 
 
 



 
               วิหารของวดัต ัง้อยู่ระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน  ต้องขึน้บันไดไป  ข้างๆ บันไดด้านซ้าย  
มีโขดหินท่ีมีช่องส่ีเหล่ียม มีผู้ไปโยนเหรียญเส่ียงทาย หากสมปรารถนาก็ขอให้เหรียญเข้าไปในส่ีเหล่ียมดงักล่ าว   
ลงจากบนัไดเดินไปทางขวา จะมีถ า้ค้างคาว    
 

                                       
 
 

                เม่ือเดินไปด้านหลังของก้อนหิน จะมีบนัไดขึน้ไปด้านบน   จะพบเจดีย์สีขาวอยู่บนหินก้อนหน่ึง  
และบริเวณหินอีกก้อนหนึ่งมีสระน า้ขนาดเล็กต ัง้อยู่ และมีรูปสลักช้างหลายเชือกที่เหมือนก าลังจะก้าว  
ลงไปในสระน า้ที่แกะสลักจากหินก้อนดงักล่าว เหนือรูปสลักช้างมีรูปสลักผู้ชายนัง่ชนัเข่าในท่ามหาราชลีลา  
นัง่คู่อยู่กับม้าทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นศิลปะยุคปัลลวะของอินเดีย  
 

                                                
 
 
 
 
                                    
 
 
 



 
                นอกจากนี ้มีวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  และมีรูปปัน้พระเบญจวคัคีย์  
 

                                      
 
 

                                       
 
 
                      ในพิพิธภณัท์ขนาดเล็กของวดั  มีแท่นบลัลังก์หิน  และภาพแกะสลักหินที่งดงามอยู่หลายชิน้  
ภาพสลักหินท่ีส าคญั คือ รูปคู่ร ัก ศิลปะสมยัราชวงศ์คุปตะ ประมาณปี พ.ศ. 1000 (ค.ศ. 457)  เป็นรูป 
สลักหินรูปผู้หญิงยกนิว้ชีท้่าทางเขินอาย นัง่บนตกัผู้ชายที่โอบประคองด้วยท่าทีเสน่หา เชื่อกนัว่าสันนิษฐาน 
ว่าเป็นเจ้าชายสาลิยะ (Saliya)  ราชโอรสของกษัตริย์ฑุตุเกมุนู (King Dutugemunu) กบันางอโศกามาลา 
(Asokamala ) หญิงคนรกัที่เป็นชาวบ้าน ท าให้เจ้าชายตดัสินใจยอมสละบลัลังก์เพื่อไปแต่งงาน   
                     นอกจากนี ้ มีรูปสลักหินเป็นภาพกษัตริย์ Dutugemunu และครอบครวั    และมีรูปสลักหินเป็น  
เทพเจ้าสามองค์เชื่อกนัว่าเป็นเทพแห่งความสุข เทพแห่งสุขภาพดี และเทพแห่งความร ่ารวย  คล้ายความเชื่อ  
ของจีนท่ีเก่ียวกบัฮกลกซิ่ว 
 
 
 



                 
 
 
                    ส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงของวดั คือ  พระอุโบสถที่เป็นส่วนที่พระสงฆ์ใช้ท าพิธีส าคญั    
มีพระประธานสีทองแบบไทย   กระทรวงการต่างประเทศได้น ากฐินพระราชทานไปทอดที่วดันี เ้ม่ือ  
วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) นบัเป็นครัง้แรกที่ทางการไทยไปทอดกฐินที่เมืองอนุราชปุระ  
มีแผ่นจารึกภาษาไทยและภาษาองักฤษฝังอยู่ผนงัโบสถ์     ส่วนต่อจากพระอุโบสถเป็นกุฏิพระชัน้เดียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                               
 

                                  ข้อมูลด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริการด้านการแพทย์ในศรีลังกา 
 

               โรงพยาบาลของรฐั คนศรีลังกาไม่ต้องเสียค่าบริการ จึงมักจะมีคนไข้จ านวนมากและส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่เพียงพอ  ส่วนคนต่างชาติต้องเสียค่าบริการ  โรงพยาบาลของเอกชนจะให้บริการดีกว่า   รายชื่อ
โรงพยาบาลในกรุงโคลัมโบ  ได้แก่ 
               
           โรงพยาบาล                    ที่อยู่           หมายเลขโทรศพัท์ 
  Asiri Hospital 181, Kirula Road, Colombo +94 11  508766   

 
 Central Hospital 37, Horton Place, Colombo +94 11  696411- 2  

 
 National Hospital E.W. Perera Mawatha, 

Colombo  10 
+94 11 269 1111 (อุบตัิเหตุ)  
+94 11 269 3510 (สอบถาม) 

  Nawaloka 23, Sri Sugathodaya Mawatha 
Colombo  

+94 11 544444  
   

 
 
 

ร้านขายยา 
          การซือ้ยาโดยทัว่ไปต้องมีใบสั่งแพทย์  แต่สามารถซือ้ยาสามญัประจ าบ้านได้   ยาส่วนใหญ่ผลิตในอินเดีย  
ผู้ซือ้ควรดูวนัหมดอายุของยาด้วย     ร้านขายยาของรฐั   Rajya  Osu sala   เปิด 24 ชัว่โมง  มีสาขาหลายแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริการทางการศึกษา 
          โรงเรียนนานาชาติในศรีลังกา  สอนแบบระบบองักฤษ ต ัง้แต่ระดบัอนุบาล – มธัยมศึกษา 
รบัเด็กต ัง้แต่อายุ 2 ขวบคร่ึง -18 ปี     
 
               รายชื่อ             ที่อยู่  หมายเลขโทรศพัท์  
Asian International School 
(AIS)  

4/97 Thalakotuwa Gardens, Colombo 5 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1989   

+94 11  251 3181 
Fax +94 11 251 2633 
asianinter@eureka.lk 

British School 63 Elvitigala Mawatha, Colombo 8 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1994   

+94 11 532 9329 
Fax +94 11 269 0962 
admin@britishschool.lk 

Colombo International School 
(CIS) 
 

28 Gregory's Road Colombo 7 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1982  

+ 94 11 2697587 

Fax +94 11  2699592 
management@cis.lk 

Elizabeth Moir School ระดบัประถม 
100 Park Road, Colombo 5  
ระดบัมธัยม 
4/20 Thalakotuwa Gardens, Colombo 5 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1996 
 

ระดบัประถม 
+94 11 2582682 
Fax. +94 11 258 9984 
ระดบัมธัยม 
+94 11 251 2275 
Fax. +94 11 251 2109 

Gateway International School 6 Rodney Street, Colombo 8 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1986   

+94 11 267 0670 
 +94 11  267 0631 
Fax. 94  11 268 1108 

Overseas School of Colombo 
(OSC) 

Pelawatte, Battaramulla 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1957   

+94 11  2784920 – 2 
Fax. +94 11 278 4999 
admin@osc.lk 

Wycherley School 232 Baudhaloke Mawatha, Colombo 5  
ตัง้ขึน้เม่ือปี  1985  

+94 11 258 8743 
+94 250 3201 

French International School 
(สอนในระบบฝรัง่เศส) 

8 Don Carolis, Colombo 5 
ตัง้ขึน้เม่ือปี 1979  

Tel + Fax 
+94 11 258 9681 
ecolef@eureka.lk 

 
          



                                                          ข้อควรปฏบัิติ 
 

    ข้อควรปฏิบัต ิ
         -   อากาศที่ศรีลังการ้อนชืน้ ควรสวมเสือ้ผ้าที่ใส่สบาย แต่ไม่ควรนุ่งสัน้และรดัรูป  

-    เม่ือไปวดั  ควรถอดรองเท้าไว้ในที่ที่ก าหนด  สุภาพสตรีควรสวมชุดสุภาพ  ส่วนสุภาพบุรุษควรใส่กางเกง
ขายาว    ควรใส่เสือ้สีขาว 
- เม่ือพบพระภิกษุ ควรท าความเคารพด้วยการไหว้  เม่ือจะถวายของแด่พระภิกษุ  ให้ยกสองมือ 
- การย่ืนส่งของให้กนั ควรส่งด้วยมือขวา มือซ้ายถือว่าไม่สะอาด  
- ในศรีลังกาจะมีการด่านต ารวจและทหารอยู่เป็นระยะและมีการเรียกตรวจรถโดยสาร   

        จึงควรมีส าเนาหนงัสือเดินทางเก็บไว้กับตวัเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเวลาถูกเรียกตรวจ  
- หากได้รบัเชิญไปรับประทานอาหารที่ บ้านคนศรีลังกา ควรมีก านลัเล็กน้อยให้แก่เจ้าของบ้าน  

        เช่น ขนม ชา 
 

    ข้อควรระวัง 
         -   ห้ามถ่ายรูปโดยหนัหลังให้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ อาทิ พระพุทธรูป พระพุทธบาท  
         -    การซือ้อาหารส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ให้ดูวันหมดอายุของสินค้าด้วย  
         -    เม่ือมีผู้ให้ของขวญัแก่ท่าน  ไม่ควรเปิดดูต่อหน้าผู้ให้  

- ระวงัคนมาตีสนิทและบอกว่าจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  แล้วเรียกค่าบริการแพงเกินจริง 
- การค้าประเวณีทัง้ชายและหญิงเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย  และ Homosexual เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย  

เช่นเดียวกนั  จึงไม่ควรแสดงออกทางเพศ  
- ห้ามละเมิดทางเพศแก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี   มีโทษจ าคุก 7-20 ปี และถูกปรับ รวมทัง้ 

ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กบัผู้ถูกกระท าด้วย   
- หลีกเล่ียงการเดินทางไปในสถานที่เปล่ียว  ไม่ควรไปเดินชายหาดในเวลากลางคืน   
      เพราะอาจถูกจี ้ชิง ปล้น  
- สตรีไม่ควรเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน  ไม่ควรโดยสารรถเมล์ประจ าทาง  รถไฟ ที่มีผู้คนหนาแน่น  

ไม่ขึน้รถสามล้อ หรือขึน้รถยนต์ของคนแปลกหน้า  ให้โดยสารรถแท็กซี่ที่ มีบริษัทที่เชื่อถือได้เท่านัน้    
      การเดินคนเดียวในเวลากลางคืน  หลีกเล่ียงการมองหน้าหรือสบตาชายแปลกหน้า   
- ห้ามอยู่เกินก าหนดจากที่ วีซ่าอนุญาตให้อยู่ หากต้องการอยู่ต่อให้ติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

ที่ 41 Ananda Rajakaruna,  Punchi Borella, Colombo 10 

 
 

 



 
ข้อแนะน าส าหรับคนไทย 

เม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินในศรีลังกา 
 

ในสภาวะปกติ 
  1.  ส ารวจวา่ตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน       พร้อมเดินทางหากจ าเป็น 
2.  แจ้งท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ท่ีติดต่อได้ให้ สอท.  ณ กรุงโคลัมโบ ทราบ 
3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย 
4. พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม า่เสมอ 

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 1. เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจ าเป็น 
 2.  ติดต่อ สอท. ณ กรุงโคลัมโบ  เพื่อรับข้อแนะน า 
 3.  ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย 
      ให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ท่ีใด ไปท่ีไหน 
 4.  ส ารองอาหาร เคร่ืองดื่ม เชือ้เพลงิ ท่ีจ าเป็น 
5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพืน้ท่ีท่ีมีปัญหา  
6. หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวกิาล 
7. ประเมินความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้กับตน  
       หากไม่จ าเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพืน้ท่ีเสี่ยง 
 
 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ติดต่อ สอท.  ณ กรุงโคลัมโบ เพื่อขอค าแนะน า :   
       -   อยู่แต่ในท่ีพักอาศัย และให้สามารถตดิต่อได้ตลอดเวลา  หรือ 

       -   เดินทางออกนอกพืน้ท่ี  หรือ  
       -   ไปรวมท่ีจุดนัดหมายท่ี สอท.  ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

จุดนัดหมายเพื่อการเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภยั : 
    ท าเนียบเอกอัครราชทูต  เลขท่ี 10  ถนน Flower Road , Colombo 7 
      โทร.  + 94 11 237 2154 , + 94 11 237 2155 
      โทรสาร  + 94 11 237 0069 
 
 

                      

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการด้านการกงสุลของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การท าหนังสือเดนิทาง 

 
เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 

                   1)   หนงัสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมส าเนาหน้าที่มีรูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด  
                   2)  บตัรประชาชนไทย พร้อมส าเนาด้านหน้าและหลัง 1 ชุด 
                   3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อผู้ขอหนงัสือเดินทาง  
 

                    ค่าธรรมเนียม 
                       ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง  4,600  รูปีศรีลังกา  และค่าธรรมเนียมการบนัทึกรายการ  
                 ในหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ (Endorsement) 460 ปีศรีลังกา  รวมเป็น 5,060  รูปีศรีลังกา  
 
 
                   *  กรุณาโทรศพัท์นดัหมายกับทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก่อนเดินทางมาท า  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การขอสูตบัิตร 
 

 เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
     1)  ใบรบัรองการเกิดจากโรงพยาบาล 

                        2)  ใบแจ้งเกิดเด็ก ที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  ศรีลังกา 
3) ใบส าคญัการสมรสของบิดาและมารดา (หากจดทะเบียนสมรส) 
   ผ่านการรบัรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา  

4) ส าเนาบตัรประชาชนและหนงัสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งานอยู่ ส าหรบัฝ่ายที่เป็นคนสัญชาติ
ไทย (หรือของทัง้สองฝ่ายหากทัง้คู่มีสัญชาติไทย)  

     และส าเนาหนงัสือเดินทางต่างชาติของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสมิใช่คนไทย) 
5)  ส าเนาทะเบียนบ้านไทยและศรีลังกาของทัง้สองฝ่าย  
6) ใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีบิดา มาตรา หรือเด็กเคยเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล) 
7) รูปถ่ายเด็ก 1 ใบ 

 
                *   เอกสารภาษาต่างชาติใดๆ  ที่แปลเป็นภาษาองักฤษ ต้องฝ่ายการรบัรอง  
                     จากกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา  
 
               **   กรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา  
                    บิดาจะต้องมาด้วยเพื่อบนัทึกการแสดงความยินยอมให้บุตรใช้นามสกุล  
 
               ***  กรุณาโทรศพัท์นดัหมายกับทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก่อนเดินทางมาท า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การขอมรณบัตร 
 

เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
                   1)  ต้นฉบบัมรณบตัรที่ทางการท้องถ่ินออกให้ ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
                  และได้รบัการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกา  

2) เอกสารการชนัสูตรของทางการท้องถ่ิน (หากมี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
                 และได้รบัการรบัรองจากกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกา  
                   3)  หนงัสือเดินทาง บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย พร้อมส าเนา 1 ชุด 
                   4)  หนงัสือเดินทาง บตัรประชาชน ของผู้แจ้งการตาย พร้อมส าเนา 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับรองเอกสาร 
 

เอกสารที่ทางการท้องถิ่นออกให้  
1) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และได้รับการรบัรองจากกระทรวงการต่างประเทศ  

                    ศรีลงักา 
2) เอกสารที่ต้องการให้รบัรอง ต้องถ่ายส าเนา 1 ชุด  
3) หนงัสือเดินทาง และบตัรประชาชนของผู้ย่ืน พร้อมส าเนา 1 ชุด  
4) ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร ฉบบัละ 2,100 รูปีศรีลังกา 
 

        เอกสารที่ทางการไทยออกให้ 
1)   ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย 
2)  เอกสารที่ต้องการให้รบัรอง ต้องถ่ายส าเนา 1 ชุด  
3)   หนงัสือเดินทาง และบตัรประชาชนของผู้ย่ืน พร้อมส าเนา 1 ชุด  
4) ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร ฉบบัละ 2,100 รูปีศรีลังกา 
 

          การรับรองเอกสารสัญญาการจ้างงาน 
                           1)  สัญญาว่าจ้างงาน (Employment Contract)  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
           ต้องผ่านการรบัรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกา  
                           2)  หนงัสือจดทะเบียนบริษัท (Registration of Company) 
                           3)  หนงัสือแจ้งความประสงค์การจ้างงาน Demand  Letter 
                           4) หนงัสือมอบอ านาจ  (Power of Attorney)  หากมีตวัแทนมาย่ืนขอ                       

 5) ภาพถ่ายสถานที่ท างานและที่พกัส าหรบัคนงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                   ค่าธรรมเนียม 
 
งานบริการด้านการการกงสุล 
 
                           ประเภท                    ค่าธรรมเนียม 

                                    หน่วย : รูปีศรีลังกา 
1.   หนงัสือเดินทาง                        4,600 

2.    ค่าบนัทึกรายการในหนงัสือเดินทาง                          460 

3.   ค่ารบัรองเอกสาร                        2,100 
 
 
 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) 
 ส าหรับคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย 
 
                           ประเภท                    ค่าธรรมเนียม 

                                   หน่วย : รูปีศรีลังกา 
1.  ท่องเที่ยว                           4,600 
2.  เดินทางผ่าน                           3,700 
3.  คนอยู่ชัว่คราว  90  วนั                           9,200 
4.  คนอยู่ชัว่คราว 1 ปี                         23,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
 
 
 

          หน่วยงานของไทย 
            ในศรีลังกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

 
9th  Floor, Greenlanka Towers , 46/46 Navam Mawatha, Colombo 2  

                   Tel.   + 94 11 230 2500 -3 
                   Fax.   + 94 11 230 4511 -2 
                    Email :  อีเมล์  :   thaiemb@sltnet.lk 
                   Website :    www.thaiembassy.org/colombo 
                                      www.gotoknow.org 

         
    

 
 

                                                        
 

mailto:thaiemb@sltnet.lk
http://www.gotoknow.org/


 
 
 
 

ส านักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
         ประจ าศรีลังกาและมัลดีฟส์ 
 

3 Sir Ernest de Silva Mawatha     
Colombo 3 
Tel.   + 94 11  266 7892-96 

                   Fax   + 94 11  266 7890 
 
 

                                     
 

 

                               



                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              หน่วยงานของศรีลังกาที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 



 
  Department of Immigration & Emigration 
  Sri Lanka 

 
41 Ananda Rajakaruna 
Punchi Borella, Colombo 10 
Tel.   + 94 11 532 9000 
Fax.   +94 11 267 4621 
E-mail : controller@immigration.gov.lk 
Website :   www.immigration.gov.lk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.immigration.gov.lk/


 

           Department of Consular Division 
Ministry of Foreign Affairs, Sri Lanka 
 

3rd Floor, 14  Sir Baron Jayatillaka Mawatha, Colombo 1  
Tel. (ทัว่ไป)   + 94 11 4718972 / 4719593 
      (งานรับรองเอกสาร)   +94 11 2385571 
Fax   + 94 11 247 3899  
E-mail :  consular@sltnet.lk 
 
 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:consular@sltnet.lk


 

บริษัทคนไทยในศรีลังกา 
 

             Nopawong Construction Co., Ltd.  
  
                           643/7 Velehandiya Kaduwela  
                          Sri lanka 
                          Tel. + 94 77 2514710 
                           E-mail :  staber911@yahoo.com 
 

              
 

            Bischoff Gamma Lanka (Pvt) Ltd. 
  
                          Lot C7A & C7B,  
                         Seethawaka Export and Processing Zone,  
                         Avissawella  
                         Sri Lanka 
                         Tel. :        +94 36 223 3640 
                         Fax :         +94 36 223 3649 
                         E-mail :      khingk@bischoffgamma-lanka.lk 
                         Website :   www.bischoffgamma-lanka.lk 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:staber911@yahoo.com
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ร้านอาหารไทย 
   Cey-Nor 

                          335 A, D.R. Wijewarde Mawatha, Colombo 10 
                        Tel.  + 94 11 238 0972 ,  + 94 11 238 0973 
 

   Jack Tree 
          200 Park Rd., Colombo 5  
          Tel + 94 77 742 4742 

 

 Lagoon 
         Cinnamon Grand Hotel, 77 Galle Road, Colombo 3  
        Tel. +94 11 249 7371 
 

 Lemongrass 
         939 Sri Jayawardana Mawatha, Kotte  
        Tel. +94 11 288 8081, 077 735 5551 
 

Royal Thai 
                     Cinnamon Lakeside,  115 Sir C.A. Gardiner Mawatha, Colombo 2  
                     Tel.  +94 11 269 1945, 249 1951 
 

             Siam House 
                   สาขา 1     -   17  Melbourn Avenue., Colombo 14 
                                       Tel. +94 11 259 5966 
 
                   สาขา 2     -   1st  Floor, Departure Pulblic Concourse,  
                                        Bandaranaike International Airport 
                                         Tel. +94 11 311 0045  



 

ภาษาสงิหลในชีวิตประจ าวัน 
 

               ภาษาไทย                             ภาษาสงิหล 
                 สวสัดี                                                                     ayubowan 
                     ขอบคุณ                                                                 stutiay 
                     ใช่                                                                          ou 
                     ไม่ใช่                                                                      naa 
                     ฉัน                                                                         mam 
                     คุณ                                                                        oya 
                     เขา                                                                         eya 
                    คุณชื่ออะไร                                                             nama mokadhdha 
                    ฉันชื่อ …                                                                 ma-ge nama  
                    สบายดีหรือ                                                             kohomadha 
                    ฉันไม่ค่อยสบาย                                                      mata saniipa naa 
                    อะไร                                                                       mokadhdha 
                    ที่ไหน                                                                      kohe 
                    หยุดตรงนี ้                                                              metana nawaththanna  
                    เท่าไร                                                                      kiiyadha 
                    ฉันไม่ต้องการ                                                          epaa 
                    ก่ีโมงแล้ว/เวลาเท่าไหร่                                             welaawa kiiyadha 
                    วนันี ้                                                                       ada   
                    คืนนี ้                                                                      ada raa     
                    เม่ือวาน                                                                  pereda     
                    พรุ่งนี ้                                                                     heta 
                    วนัมะรืน                                                                  anidda 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    ตัวเลข        amka 
 

                   หนึ่ง                   eka                        สิบเอ็ด           ekolaha 
                    สอง                   deka                     สิบสอง          dolaha 
                    สาม                   tuna                      สิบสาม         dahatuna                                
                    ส่ี                       hatara                   สิบส่ี             dahahatara 
                    ห้า                     paha                     สิบห้า           pahalova 
                    หก                     haya                     สิบหก           dahasaya 
                    เจ็ด                    hata                      สิบเจ็ด          dahahata 
                    แปด                   ata                        สิบแปด         dahaata 
                    เก้า                    namaya                 สิบเก้า          dahanavaya 
                    สิบ                    dahaya                  ย่ีสิบ              vissa 
                 
 
 
 

               น่าสังเกต 
                ayya    ไม่ได้เป็นค าร้องอุทาน             แต่แปลว่า         พี่ชาย        
                mali     ไม่ได้แปลว่า    ดอกไม้            แต่แปลว่า        น้องชาย         
                gam    ไม่ได้แปลว่า    กรรม               แต่แปลว่า         หมู่บ้าน                    
                hora    ไม่ได้แปลว่า    หมอดู             แต่แปลว่า          โจร 
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