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 ศรีลงักาเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ของประชากรในชาติ   ซึ่งในจํานวน

ประชากรทัง้หมด   ชาวทมิฬและชาวสิงหล   เป็นสองกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีความขดัแย้งระหว่างกนัมาโดย

ตลอด   ตัง้แต่สมยัก่อนอาณานิคม   สมยัอาณานิคม   กระทัง่สมยัเอกราช   ความขดัแย้งระหว่างชน

สองเชือ้ชาติก็ไม่ได้ลดลง   กลับได้เพิ่มระดบัความรุนแรงมากขึน้   โดยท่ีฝ่ายทมิฬนัน้มีกลุ่มพยคัฆ์

อิสระแห่งทมิฬอีแลมเป็นผู้ นําในการตอ่สู้    ฝ่ายพวกสิงหลนัน้เน่ืองจากมีจํานวนประชากรมากท่ีสดุใน

ประเทศ   จึงเป็นพวกท่ีได้จดัตัง้รัฐบาลของศรีลงักาทุกสมยัตัง้แต่ได้รับเอกราช   และได้ใช้อํานาจรัฐ

เป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบัฝ่ายทมิฬ   ทําให้พวกสิงหลเป็นฝ่ายท่ีได้เปรียบในการตอ่สู้อยู่เสมอ   แต่

ถึงแม้จะอยูใ่นฐานะได้เปรียบก็ตาม   พวกสิงหลซึ่งเป็นรัฐบาลและกมุอํานาจรัฐ   ก็ไม่สามารถเอาชนะ

พวกทมิฬท่ีมีกลุม่พยคัฆ์อิสระแหง่ทมิฬอีแลมได้โดยง่าย   เน่ืองจากเหตผุลสองประการได้แก่   ประการ

แรกฝ่ายสิงหลเองไมไ่ด้มีความเป็นเอกภาพ   เพราะมีการแยง่ชิงอํานาจทางการเมืองระหว่างสิงหลสอง

กลุม่   ได้แก่พรรคสหชาติและพรรคเสรีศรีลงักา   ซึ่งทัง้สองพรรคการเมืองสลบักนัเป็นพรรครัฐบาลมา

ตลอดตัง้แต่ได้รับเอกราช   ประการท่ีสองการเมืองภายในประเทศ   ถูกแทรกแซงจากมหาอํานาจ

โดยเฉพาะอินเดีย   ท่ีเข้าแทรกแซงเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นมหาอํานาจของภมูิภาคเอเชียใต้   เม่ือไม่

สามารถยุติความขดัแย้งโดยเร็ว   ปัญหาระหว่างชาวสิงหลและทมิฬ   ท่ีได้พฒันาเป็นปัญหาระหว่าง

กลุ่มพยคัฆ์อิสระแห่งทมิฬอีแลมกบัรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ   เป็นระยะเวลาถึง 26 ปี   จึงสร้างความ

เสียหายแก่ประเทศศรีลงักาอยา่งมาก   ทําให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา   การเมืองภายในขาดความ

มัน่คง  และประชาชนทกุเชือ้ชาตทิกุศาสนา   ได้รับความเสียหายทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน  
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 Sri Lanka is a country with different ethnic groups.   Out of those groups, the Tamil 

and the Sinhalese have been in conflict for ages.   Since the colonial period after the 

independence of Sin Lanka the prolonged conflict has never subsided.  On the contrary, the 

conflict has become worse. The Tamil faction has the Liberation Tiger of Tamil Eelam 

playing the dominant role in fighting against the Sinhalese. Since the Sinhalese outnumber 

the Tamil, they are a better position to form government all the times since the 

independence and use government power as a messes to fighting against the Tamil ; as 

result, the Sinhalese are in are advantageous position all the time. Notwithstanding the 

advantage, the Sinhalese still have difficulty winning the fighting against the Tamil led by the 

Liberation Tiger of Tamil Eelam. If is so because of the two important factors: First the 

Sinhalese have no unity; there are two political parties of Sinhalese competing for political 

power: the United National Party and the Sri Lanka Freedom Party. Two Sinhalese Parties 

have taken turns ruling the country since the independence. Second, the country has been 

constantly intervened by India to show its great power in the South Asia Since the conflict 

between the Sinhalese and the Tamil fails to come to an end and has lasted over 26 years 

Needless to say, the conflict has careered untold damage to Sri Lanka. For instance, the 

economic recession, the political instability, the loss of lives and property of all ethnic 

groups living in Sri Lanka. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

  

 การต่อสู้ ระหว่างกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนเชือ้สายทมิฬและรัฐบาลศรีลังกาหลังได้รับเอก

ราช  เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างพวกสิงหลและพวกทมิฬ ท่ีสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่

เศรษฐกิจ สงัคม  และส่งผลต่อการเมืองของศรีลังกาอย่างมาก  เน่ืองจากมีการต่อสู้ โดยวิธีใช้ความ

รุนแรง  เชน่  การก่อจลาจล  การลอบสงัหาร  ยาวนานตัง้แต ่ค.ศ. 1983 – 2009  นกัการเมืองศรีลงักา

ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิ่มความนิยมในการเลือกตัง้  และมีการแทรกแซงจากประเทศมหาอํานาจ 

โดยเฉพาะอินเดีย   ท่ีต้องการแสดงออกถึงความเป็นมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียใต้   ทําให้การเมือง

ของศรีลังกาขาดความมั่นคง  และไม่สามารถพัฒนาตามแนวทางของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยได้      

 ประวตัิศาสตร์ศรีลงักาเร่ิมต้นพร้อมการอพยพเข้ามาของชาวสิงหลกลุ่มแรก  นําโดยเจ้าชาย

วิชยะ อพยพจากทางภาคเหนือของอินเดีย  มาตัง้รกรากบนเกาะศรีลังกาประมาณ 500 ปี ก่อน

คริสต์ศักราช  ช่วงแรกของการตัง้ถ่ินฐานชาวสิงหลยังไม่สามารถขยายอํานาจการปกครองไปยัง

ประชากรทัง้หมดของเกาะได้   ด้วยเหต ุสองประการ ได้แก่ ประการแรก  ชาวสิงหลกลุ่มแรกตัง้ถ่ินฐาน

บริเวณชายฝ่ังรอบเกาะเท่านัน้  พืน้ท่ีตอนกลางยังเป็นท่ีอยู่ของคนพืน้เมืองเดิมท่ีไม่ยอมรับการมี

อํานาจของชาวสิงหล  ประการท่ีสอง เจ้าชายวิชยะยังไม่ได้ทําการราชาภิเษก เป็นกษัตริย์อย่าง

สมบูรณ์  กล่าวได้ว่า ในระหว่างนีก้ารเมืองของศรีลงักายงัขาดความเป็นเอกภาพทางการปกครองอยู่

มาก 0

1  ต่อมาพวกสิงหลได้สร้างอาณาจกัรของพวกตนขึน้ ช่ือ อนรุาธปรุะ ซึ่งดํารงอยู่ได้ถึง 1,200 ปี  

ภายหลงัการสถาปนากรุงอนุราธปรุะเป็นราชธานี  ศรีลงักามีการปรับปรุงประเทศในหลายด้าน  อาทิ  

ด้านการเกษตร ด้านการจดัการท่ีอยู่อาศยัของประชากร  จากนัน้ปีท่ี 145 ก่อนคริสต์ศกัราช 1

2 เกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทางการเมือง คือชาวทมิฬจากตอนใต้ของอินเดียได้ย้ายถ่ินฐานลงมายงัเกาะศรี

                                                           
1จํานงค์ ทองประเสริฐ.  พระพทุธศาสนาในลงักา.  หน้า 87.     
2ปิยนาถ (นิโครธา) บนุนาค.  (2534).  ประวติัศาสตร์และอารยธรรมของศรีลงักาสมยัโบราณถึงก่อนสมยั

อาณานิคม และ ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างศรีลงักากบัไทย.  หน้า 66.  
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ลงักาและสามารถปกครองอาณาจกัรอนรุาธปรุะได้สําเร็จ  โดยมีกษัตริย์พระนามว่า เอฬาระ ภายหลงั

การขึน้ครองราชย์  พระเจ้าเอฬาระทรงปกครองโดยให้เจ้าเมืองเชือ้สายสิงหลปกครองหวัเมืองต่างๆ

ตามเดิมแต่ต้องส่งเคร่ืองบรรณาการมาถวายพระองค์ท่ีเมืองอนุราธปุระทุกปี ในฐานะเจ้าผู้ครองศรี

ลงักาทัง้หมด  ในจํานวนหวัเมืองเหล่านัน้  มีอยู่เมืองหนึ่ง ช่ือ โรหนะ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ  มีเจ้า

ผู้ครองเมืองเชือ้สายสิงหลพระนามว่า พระเจ้าทฏุฐคามนี  ไม่ยอมสวามิภกัดิ์ตอ่พระเจ้าเอฬาระ และมี

ความต้องการท่ีจะทําสงครามเพ่ือแย่งชิงราชย์บลัลงัก์เมืองอนุราธปรุะ  แต่ด้วยเหตท่ีุมีกําลงัพลน้อย

กว่า  พระเจ้าทุฏฐคามนีจึง เพิ่ม กําลังพลโดยประกาศว่า  การทําสงครามครั ง้ นี  ้ ทําเ พ่ือกู้

พระพทุธศาสนา  ให้พ้นจากการปกครองของตา่งชาติ   ทําให้มีชาวเมืองและพระสงฆ์  จํานวนมากเข้า

ร่วมกองทพัของพระองค์  จนสามารถสงัหารพระเจ้าเอฬาระ และชิงอํานาจในการปกครองได้สําเร็จ  

กล่าวได้ว่า  การท่ีพระเจ้าทุฏฐคามนีนําเอาพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองมือในการปลุกระดมชาว

สิงหล  ให้ทําการสู้ รบกบัชาวทมิฬซึ่งนบัถือศาสนาฮินดคูรัง้นี ้ เป็นจุดเร่ิมต้นของการเช่ือมโยงศาสนา

และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างชาวสิงหลและทมิฬเข้าด้วยกัน   อย่างไรก็ดีภายหลงัการล่ม

สลายของอาณาจกัรอนรุาธปรุะ พวกทมิฬสามารถสถาปนาอาณาจกัรของตนได้สําเร็จ ช่ือโปโลนารุวะ  

ท่ีมีอายยุาวนาน 200 ปี ตอ่มา คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ชาวยุโรปได้เร่ิมเข้ามาติดต่อทางการค้ากับศรีลงักา  

โดยมีโปรตเุกสเป็นชาติแรก ตามด้วยฮอลนัดา ใน ค.ศ. 1658 และองักฤษซึ่งสามารถปกครองในฐานะ

เจ้าอาณานิคมอยา่งสมบรูณ์ ใน ค.ศ. 1802 ภายใต้สญัญาสนัตภิาพเอเมียงส์ (Peace of Amiens)1   

 ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีประชากรสองกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีสําคญั ได้แก่ สิงหล และทมิฬ  ซึ่งมี

ความแตกตา่งทางด้านศาสนา วฒันธรรม ภาษา และจารีตประเพณี  ดงันัน้เพ่ือเป็นการจํากดัอํานาจ

ของชาวสิงหลซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ องักฤษจึงปกครองศรีลงักา ด้วยแนวคิดแบ่งแยกและ

ปกครอง (Divide and Rule) 3

2  โดยให้ชาวทมิฬซึ่งมีจํานวนประชากรมากเป็นอนัดบัสอง มีสิทธิและ

อํานาจในด้านตา่งๆ เช่น การเมือง และการศึกษา มากกว่าชาวศรีลงักาเชือ้สายอ่ืน  ผลของการดําเนิน

นโยบายนี ้ องักฤษสร้างสถานศกึษาจํานวนมากในเขตคาบสมทุรจาฟฟ์นา  ดินแดนทางภาคเหนือของ

เกาะ  ซึง่เป็นเขตท่ีชาวทมิฬอาศยัอยูห่นาแนน่  เพ่ือเป็นการส่งเสริมชาวทมิฬให้มีความรู้ และโอกาสใน

                                                           
1ดนยั ไชยโยธา.  (2537).  มนษุย์กบัอารยธรรมในเอเชียใต ้เล่ม 2.  หน้า 505.    
2วงเดือน นาราสจัจ์.  (2548).  ทมิฬอีแลม(Tamil Eelam) : ปัญหาชาติพันธ์ุในศรีลงักา.  วารสาร

ประวติัศาสตร์.  หน้า 83. 
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การเข้าทํางานสงูกว่าชาวศรีลงักาเชือ้สายอ่ืน  ทําให้เกิดความไม่พอใจจากชาวสิงหลซึ่งเป็นประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศแต่ไม่สามารถคดัค้านได้  จากนัน้ปลายสมยัอาณานิคมมีการนําการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยมาทดลองใช้  ทําให้ประชาชนชาวศรีลงักามีความต่ืนตวัอย่างมาก  มีการตัง้

พรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรค ซีลอน เนชัน่นอล คองเกรส Ceylon National Congress (CNC)  

ซึ่งเป็นพรรคการเมืองพรรคแรก ก่อตัง้ขึน้ เม่ือ ค.ศ. 1919 โดยชาวศรีลงักาเชือ้สายทมิฬ ช่ือ เซอร์โพน

นําภลมั อรุณชลมั (Sir Ponnambalam Arunchalum)  และ พรรค ลงักา สมา สมชัชา Lanka Sama 

Samaja Party (LSSP) ก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1935 โดยชาวสิงหล ช่ือ ดร.เปเรรา (Dr.N.M. Perera) เป็น

ต้น   

 หลังได้รับเอกราช เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948  ในตอนต้นพวกทมิฬท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากองักฤษตัง้แตส่มยัอาณานิคม  บางส่วนยงัเป็นข้าราชการ  บางส่วนเป็นนกัธุรกิจอยู่ตาม

หวัเมือง  ทําให้ยงัสามารถควบคุมเศรษฐกิจของประเทศไว้ได้  แต่หลงัจากท่ีศรีลงักาปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย ได้เปิดโอกาสให้ชาวสิงหลซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่  ซึ่งมีจํานวนประชากรคิด

เป็น ร้อยละ 74 ของประชากรทัง้ประเทศ  ขึน้มามีอํานาจทางการเมืองการปกครอง เม่ือมีอํานาจพวก

สิงหลได้ทําการเรียกสิทธ์ิท่ีพวกตนคิดว่าเสียให้กบัพวกทมิฬ   ตัง้แตช่่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ

องักฤษกลบัคืนมา เช่น การเมือง การศึกษา การรับบริการสาธารณะ และการได้สิทธ์ิในการทํางานสูง

กวา่ชาวทมิฬ  เป็นต้น  จากการดําเนินนโยบายท่ีไม่เป็นกลางของรัฐบาลสิงหล พวกทมิฬจึงก่อตัง้พรรค

การเมืองช่ือ พรรคเฟเดอรัล (Federal Party) เม่ือ ค.ศ. 1949  เพ่ือทําการเรียกร้องสิทธ์ิในการปกครอง

ตนเองในระบบสหพนัธรัฐ  ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออก  ซึ่งเป็นดินแดนท่ีชาวทมิฬรู้สึกว่า

เป็นดินแดนมาตภุูมิ (Homeland) 4

1  แนวคิดนีน้อกจากไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายสิงหลแล้ว  เม่ือ

พรรคศรีลงักาเสรี Sri lanka Freedom Party (SLFP) เป็นรัฐบาล ใน ค.ศ. 1956 ได้ใช้นโยบาย “เฉพาะ

สิงหล” (Sinhala Only) ออกกฎหมายให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการ และสงวนตําแหน่งสําคญัทาง

ราชการไว้สําหรับผู้ ท่ีพูดภาษาสิงหลเท่านัน้  นําไปสู่การจลาจลครัง้ใหญ่ใน ค.ศ. 1958  ซึ่งนบัเป็น

จุดเร่ิมต้นของปัญหาความขัดแย้งทางชาติพนัธุ์ 5 2  จากนัน้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึน้  เม่ือ

รัฐบาลของนายจเูนียส จเยวาเดเนร์  ได้ประกาศให้พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ เม่ือ ค.ศ. 1972 

                                                           
1พรรณสริิ พรหมพนัธุม.  (2539,  สงิหาคม).  ศรีลงักา.  เอเชียรายปี.  หน้า 336.  
2วงเดือน นาราสจัจ์.  (เล่มเดิม).  หน้า 85.   
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การกระทําดังกล่าวของนักการเมืองชาวสิงหล  สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวทมิฬอย่างมากแต่ไม่

สามารถคดัค้านได้  เน่ืองจากมีเสียงสนบัสนนุในสภาน้อยกว่า  เม่ือไม่สามารถตอ่สู้ โดยวิธีทางรัฐสภา 

ชาวทมิฬบางกลุ่มจึงเปล่ียนไปต่อสู้ ด้วยการใช้ความรุนแรงท่ีมีผู้ นําการต่อสู้  คือ กลุ่ม LTTE (The 

Liberation Tiger of Tamil Eelam) หรือ กลุม่ทมิฬอีแลม 

 กลุ่มทมิฬอีแลมก่อตัง้ขึน้โดยมีเป้าหมายเพ่ือแบ่งแยกดินแดนบริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวนัออก  ซึง่เป็นเขตท่ีประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวทมิฬ  ตัง้เป็นรัฐอิสระ ช่ือ อีแลม (Eelam) มีสมาชิก

ส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นเยาวชน  และเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลสูงสุดเพียงกลุ่มเดียวนบัแต่ ค.ศ. 19831 จน

สิน้สดุการตอ่สู้ เม่ือ ค.ศ. 2009   วิธีดําเนินการของกลุ่มทมิฬอีแลม มี 4 วิธี คือ ปฏิบตัิการโดยใช้ความ

รุนแรง การระดมทนุจากชาวทมิฬทัง้ในและตา่งประเทศ  การใช้อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ  และ

การประชาสมัพนัธ์ชวนเช่ือท่ีมีการเผยแพร่ผ่านส่ือของกลุ่มกบฏ  และส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถืออ่ืน เช่น 

สํานกัขา่ว CNN และ BBC เป็นต้น   

 เน่ืองจากวิธีการท่ีกลุม่ทมิฬอีแลมใช้ตอ่สู้กบัรัฐบาลสิงหล   เน้นวิธีใช้ความรุนแรง เช่น การก่อ

จลาจล การระเบิดสถานท่ีราชการ และสถานท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  ซึ่งส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่

ประเทศศรีลงักาทกุด้าน  ทัง้การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ  ประชาชนหลายหม่ืนคนเสียชีวิตจากการ

ต่อสู้   อีกหลายล้านคนต้องเสียทรัพย์สิน  ต้องอพยพย้ายท่ีอยู่อาศยัไปยังต่างประเทศ เกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา  เน่ืองจากรัฐบาลต้องแบง่ภาษีท่ีจดัเก็บได้ไปใช้ในการสู้ รบจํานวนมาก  เหตนีุรั้ฐบาล

สิงหลจงึตอบโต้ด้วยการใช้นโยบายขัน้เดด็ขาดเข้าปราบปราม   ส่งผลกระทบตอ่ประชาชนชาวศรีลงักา

ทกุเชือ้ชาต ิ ทกุศาสนา 

 การประชาสัมพันธ์ชวนเช่ือของฝ่ายทมิฬ  ท่ีอ้างว่า  การใช้กําลังเข้าปราบปรามของ

ฝ่ายรัฐบาลสิงหล  เป็นการกระทําท่ีรุนแรงเกินเหตแุละเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนของผู้ เรียกร้องชาว

ทมิฬ  ผ่านทางสํานักข่าวท่ีมีเช่ือเสียง เช่น BBC และ CNN  ทําให้เกิดการแทรกแซงจากประเทศ

มหาอํานาจ  โดยเฉพาะอินเดีย  ซึ่งมีบทบาทสําคญัต่อประเด็นความขดัแย้งสองประการ คือ บทบาท

                                                           
1A. Jeyaratnam Wilson.  (1988).  The Break – Up of Sri Lanka: The Sinhalese – Tamil Conflict.  

pp. 137 – 138.    
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ของการเป็นตวักลางในการเจรจาเพ่ือสนัติภาพ และ มีบทบาทเป็นผู้ กําหนดทิศทางของปัญหา 7

1  เช่น 

การเป็นตวักลางในการเจรจา ค.ศ. 1986   การลงนามในข้อตกลงสนัติภาพ Indo - Sri Lanka Peace 

Accord เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1987  และการส่งกองกําลงัรักษาสนัติภาพของอินเดีย (Indian Peace 

Keeping Force: IPKF) เข้าปฏิบตัภิารกิจในเขตคาบสมทุรจาฟฟ์นาของศรีลงักาตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 1987  เพ่ือควบคุมการหยุดยิงระหว่าง ฝ่ายกบฏและรัฐบาลกลางของศรีลังกา  ภายใต้

สนธิสญัญา 15 ข้อ เช่น รัฐบาลศรีลงักาจะต้องไม่ยินยอมให้เรือรบของต่างประเทศใช้ท่าเรือของศรี

ลงักา และ ต้องไมส่ง่เสริมให้มีการขยายเครือขา่ยวิทยเุสียงของสหรัฐฯ เป็นต้น   ซึ่งการทําสญัญาครัง้นี ้

เป็นการลงนามระหว่างรัฐบาลอินเดียกบัรัฐบาลศรีลงักาเท่านัน้  ทําให้ฝ่ายทมิฬอีแลม ไม่ยอมปฏิบตัิ

ตาม  และทําการต่อต้านอินเดียโดยการใช้กําลงั  จนเกิดการต่อสู้ ระหว่าง กองกําลงัของอินเดีย และ 

ทมิฬอีแลม อยู่บ่อยครัง้  ทําให้ประชาชนท่ีอาศยัในเขตสู้ รบซึ่งส่วนมากเป็นชาวทมิฬต้องลีภ้ัยและ

อพยพย้ายถ่ินเข้าไปยงัประเทศตา่งๆ  โดยเฉพาะประเทศอินเดียในส่วนท่ีเป็นรัฐทมิฬนาด ู ซึ่งเป็นรัฐ

ของชาวทมิฬ และ เป็นเหตุให้ฝ่ายกบฏได้ทําการลอบสังหาร นายกรัฐมนตรี ราจีฟ คานธี ใน ค.ศ. 

1991 ส่งผลให้รัฐบาลอินเดีย ประกาศถอนตวัจากความขดัแย้ง  และคว่ําบาตรกลุ่มกบฏแบ่งแยก

ดนิแดนเม่ือ ค.ศ. 1992   

 หลังการประกาศถอนตัวของอินเดีย  รัฐบาลศรีลังกาให้ความสําคัญแก่การเรียกร้องต่อ

นานาชาต ิ ให้ชว่ยเหลือรัฐบาลตอ่สู้กบักลุม่กบฏ โดยการตอ่ต้านสาขาของทมิฬอีแลม   ซึ่งมีมากถึง 40 

แหง่ ในหลายประเทศ  เชน่ องักฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ  อีกทัง้มีการเช่ือมสมัพนัธ์กบักลุ่มประเทศ

เอเชียแปซิฟิกมากขึน้ เช่น การเดินทางเยือนประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และ จีน ของประธานาธิบดีกมุารา

ตงุคะ ใน ค.ศ. 1996 เป็นต้น  ผลจากการดําเนินนโยบายดงักล่าว    ทําให้สหรัฐฯประกาศให้กลุ่มทมิฬ

อีแลม เป็น องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ เม่ือ เดือนตลุาคม ค.ศ. 19972   และองักฤษประกาศใช้

กฎหมายตอ่ต้านองค์กรก่อการร้ายท่ีจะใช้องักฤษเป็นฐานท่ีตัง้ทกุรูปแบบ   ทําให้ประสิทธิภาพในการ

ตอ่สู้ของกลุม่ทมิฬอีแลม ลดลง   และเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ฝ่ายรัฐบาลได้รับชยัชนะในภายหลงั 

 ปัญหาความขดัแย้งระหว่างชาติพนัธุ์นี ้ทําให้เกิดการทําลายหน่วยเลือกตัง้ และการลอบทํา

ร้ายฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครัง้ นกัการเมืองทัง้ท่ีเป็นสิงหล และทมิฬ ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเรียกคะแนน

                                                           
1Jonathan Goodhand; et al.  (2000).  Aid, Conflict and Peace building in Sri Lanka.  p. 19. 
2พรรณสริิ พรหมพนัธุม.  (2542, สงิหาคม).  ศรีลงักา.  เอเชียรายปี.  หน้า 268. 
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นิยมในการเลือกตัง้ มีการแบ่งฝ่ายของนกัการเมืองตามผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุตน คือ หากต้องการเสียง

สนบัสนุนจากฝ่ายสิงหลก็ต่อต้านทมิฬและหากต้องการเสียงสนับสนุนจากฝ่ายทมิฬก็ต่อต้านสิงหล 

เช่น การออกนโยบายสิงหลนิยมเพ่ือเรียกคะแนนจากชาวสิงหล เป็นต้น ถูกมหาอํานาจใช้เป็นข้ออ้าง

เพ่ือเข้าแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ  โดยเฉพาะอินเดียท่ีเข้ามามีบทบาทในศรีลงักาตัง้แต่ต้น

ทศวรรษ 1980 – 1992   สิ่งสําคญัอีกข้อหนึ่ง คือ การตอ่สู้ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล และ กลุ่มกบฏ เป็น

ปัญหาท่ียืดเยือ้มีการต่อสู้ ท่ียาวนาน ทําให้การเมืองของศรีลังกาขาดความมั่นคง และไม่สามารถ

พฒันาตามแนวทางประชาธิปไตยได้ 

 รัฐบาลกลางศรีลังกา และฝ่ายกบฏ  ต่างมีความพยายามท่ีจะยุติความขัดแย้งโดยการลง

นามในสนธิสญัญาเพ่ือการหยดุยิงอยู่หลายครัง้ นบัแตป่ลายทศวรรษ 1980 ซึ่งล้วนแตล้่มเหลวทกุครัง้

ไป โดยเฉพาะการละเมิดสนธิสญัญาเพ่ือการหยุดยิง ค.ศ. 2002 ของฝ่ายทมิฬ ทําให้รัฐบาลสิงหล

ตดัสินใจประกาศยตุิการหยุดยิงท่ีทําไว้กับกลุ่มกบฏ และใช้กําลงัเข้าจดัการกบักลุ่มกบฏอย่างจริงจงั

เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม ค.ศ. 20081 จนสามารถสงัหารผู้ นําของกลุ่มทมิฬอีแลมลงได้ในท่ีสดุ   เม่ือ เดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 2009   อนัเป็นผลให้การตอ่สู้ ท่ียาวนานสองทศวรรษเศษยตุลิง  

 จากท่ีได้กล่าวมา พบว่า ปัญหาความขดัแย้งระหว่างเชือ้ชาติ ทมิฬ และ สิงหล เป็นปัญหาท่ี

อยู่คู่กบัประเทศศรีลงักามายาวนาน มีพฒันาการตามยุคสมยั และมีต้นเหตมุาจากความขดัแย้งทาง

การเมือง และวฒันะธรรม   ดงันัน้ การทําความเข้าใจตอ่ปัญหาความขดัแย้งระหว่างสองเชือ้ชาติ จึงมี

ส่วนสําคญัอย่างย่ิงในการศึกษาและทําความเข้าใจพฒันาการทางการเมืองของประเทศศรีลงักา นบั

แตไ่ด้รับเอกราชจนสิน้สดุความขดัแย้ง เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009    

 

 

 

 

 

                                                           
1ศรีลงักาฉีกข้อตกลงหยดุยิงอีแลม.  (2551, 4 มกราคม).  มติชน. ออนไลน์.   
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ปิยนาถ (นิโครธา) บนุนาค.  (2534).  ประวติัศาสตร์และอารยธรรมของศรีลงักาสมยัโบราณ

ถึงก่อนสมยัอาณานิคม และ ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างศรีลงักากบัไทย.  กรุงเทพฯ :  โรง

พิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 ผู้ เขียนกล่าวว่า ทัง้ชาวสิงหลและทมิฬล้วนเป็นชนชาติท่ีอพยพมาจากประเทศอินเดียทัง้สิน้ ทัง้

สองจึงมีความผกูพนักบัอินเดียอย่างมาก ทัง้ด้านความเช่ือ ศาสนา และ การเมือง โดยท่ีอินเดียมีลกัษณะ

เป็นเมืองแม่ของศรีลังกา นอกจากนีแ้ล้วผู้ เขียนยังกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกานับแต่มี   

การประดิษฐานพุทธศาสนา การบันทึกประวัติศาสตร์จะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและ      

การทํานุบํารุงศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทําให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาททางการเมืองถึงขนาดแต่งตัง้

พระมหากษัตริย์ได้ การรุกรานของพวกทมิฬจากตอนใต้ของอินเดียมีความสําคญัตอ่ประวตัิศาสตร์ศรีลงักา

ก่อนสมยัอาณานิคมอย่างมากเน่ืองจากทําให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินของชาวสิงหลจากตอนเหนือและกลาง

ของเกาะลงมาทางใต้ และมีการแบง่แยกกนัอย่างชดัเจนนบัแตน่ัน้ 

 Austin, Dennis.  (1994). Democracy and Violence in India and Sri Lanka.  London : 

The Royal Institute of International Affairs. 

 งานวิจยัชิน้นีก้ลา่วถึงความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จากปัญหาความขดัแย้งระหวา่งเชือ้ชาติสิงหลและ

ทมิฬโดยตรง ผลวิจยัชีว้า่  การตอ่สู้ ระหว่างทมิฬและสิงหลเกิดขึน้มาตัง้แตเ่ม่ือครัง้อดีต และเม่ือได้เอก

ราชจากองักฤษก็เร่ิมรุนแรงขึน้โดยเฉพาะหลงัการแยกตวัเป็นอิสระจากรัฐบาลศรีลงักาของชาวทมิฬ

โดยการนําของ LTTE เม่ือต้น ค.ศ. 1987 เพราะเป็นช่วงท่ีศรีลงักาประสบความวุ่นวายจากกลุ่มก่อการ

ร้ายหลายกลุ่ม ปัญหาความขดัแย้งนีมี้ความเก่ียวพนัอย่างย่ิงกับศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธและ

ฮินดโูดยอย่างย่ิงศาสนาพทุธซึ่งเป็นศาสนาท่ีมีคนนบัถือมากท่ีสดุพระภิกษุได้เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ

อย่างเปิดเผย งานวิจยัได้ชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ก่อความเสียหายแก่ศรีลงักาอย่างมากทางด้าน

เศรษฐกิจ  
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 Gunguly, Rajat; & Macduff, Ian.  (2003).  Ethnic Conflict and Secessionism in South 

and Southeast Asia.  London :  Sage Publications Ltd.      

 งานชิน้นีผู้้ วิจยัจดัทําขึน้เพ่ือจุดประสงค์ 2 ประการได้แก่ อะไรคือสาเหตขุองความขดัแย้ง

ระหว่าง LTTE และรัฐบาลศรีลงักา และ อะไรคือปัจจยัท่ีทําให้เกิดการต่อสู้ ท่ียืดเยือ้ ผลของการวิจยั

พบวา่ ความขดัแย้งระหว่าง LTTE และ รัฐบาลศรีลงักานัน้เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากความแตกตา่งทางชาติ

พนัธุ์ระหวา่งพวกทมิฬและสิงหล อนัมีสาเหตสํุาคญัสองประการ คือ เร่ืองเล่าทางประวตัิศาสตร์ของศรี

ลงักา และ นโยบายการปกครองอาณานิคมขององักฤษ การท่ี LTTE สามารถทําการตอ่สู้กบัรัฐบาลได้

กว่าสองทศวรรษเป็นเพราะ เป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจไปทัว่โลกทําให้เกิดการแทรกแซงจากหลาย

ประเทศ เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และองักฤษ และในช่วงเวลาความขดัแย้ง 

LTTE สามารถจดัหาเงินงบประมาณได้จํานวนมากทัง้ท่ีได้มาจากการนําเข้าสินค้าเถ่ือน และการรีดไถ

จากผู้อพยพชาวทมิฬในตา่งประเทศ 

 Taras, Raymond C.; & Gunguly, Rajat.  (2010).  Understanding Ethnic Conflict.  

United States.  Pearson Education, Inc.   

 งานชิน้นีแ้บ่งช่วงเวลาของความขัดแย้งออกเป็นสามช่วง  ช่วงแรกตัง้แต่การเข้ามาของ

คณะกรรมการซลัเบอร์ร่ี (Salisbury Commission) ถึง การได้รับเอกราช   ช่วงท่ีสองนบัแตก่ารได้รับ

เอกราช ถึง การก่อตัง้  LTTE  และช่วงท่ีสามนบัแตก่ารก่อตัง้ LTTE  จนสิน้สดุความขดัแย้ง โดย

ภาพรวมแล้วผู้ วิจยักล่าวว่าปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนอย่างมาก เพราะ

เป็นปัญหาท่ีมีการนําศาสนาและการเมืองเข้าเป็นเร่ืองเดียวกันโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาททาง

การเมืองของพระสงฆ์ในศาสนาพทุธ        

 Seneratne, Jagath P..  (1997).  Political Violence in Sri Lanka,1977 – 1990 : Riot, 

Insurrection, Counter-insurgencies, Foreign Intervention.   Amsterdam.  VU University Press.  

 ผู้ วิจยักล่าวว่าช่วงเวลา ค.ศ. 1977 – 1990 เป็นช่วงท่ีมีความสําคญัท่ีสุด เพราะสามารถ

อธิบายถึงสาเหตขุองความขดัแย้งระหว่างกบฏแบง่แยกดินแดนชาวทมิฬกบัรัฐบาลสิงหล นอกจากนัน้

การศกึษาในช่วงเวลาดงักล่าวยงัสามารถนํามาอธิบายเหตกุารณ์หลงั ค.ศ. 1990 ได้เป็นอย่างดีด้วย 

วิธีการศกึษาของ Jagath P. Seneratne คือ การแบง่ช่วงของการศึกษาออกเป็นสามช่วงได้แก่ ค.ศ. 

1977 – 1983 ค.ศ. 1983 – 1987 ค.ศ. 1987 – 1990  
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จุดมุ่งหมายในการศึกษา 

 1. เพ่ือศกึษาท่ีมาของปัญหาความขดัแย้งระหวา่งชาวสิงหลและทมิฬในประเทศศรีลงักา  

 2. เพ่ือศกึษาการตอ่สู้ของกลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลมและการตอบโต้ของรัฐบาลสิงหล 

 3. เพ่ือศกึษาผลกระทบของความขดัแย้งท่ีมีตอ่การเมืองของประเทศศรีลงักา หลงัได้รับเอก

ราชจนถึงการสลายกลุม่พยคัฆ์อิสระแหง่ทมิฬอีแลม (ค.ศ. 1948 – 2009) 

  

ความสาํคัญของการศึกษา 

 1. ทําให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาความขดัแย้งระหวา่งชาวสิงหลและทมิฬในประเทศศรีลงักา 

 2. ทําให้ทราบถึงการตอ่สู้ของกลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลมและการตอบโต้ของรัฐบาลสิงหล 

 3. ทําให้ทราบถึงการเมืองของประเทศศรีลงักา และผลจากปัญหาความขดัแย้งระหว่างชาว

สิงหลและทมิฬ หลงัได้รับเอกราชจนสิน้สดุความขดัแย้ง (ค.ศ. 1948 – 2009)  

 4. ผลของการศกึษาสามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาปัญหาความขดัแย้ง

ข้อนีโ้ดยทัว่ไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ทําการศึกษาการเมืองของศรีลงักา ค.ศ. 1948 – 2009 โดยใช้กรณีความขดัแย้งระหว่าง 

สิงหล และ ทมิฬ เป็นกรณีศกึษา 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจยัรายงานฉบบันีใ้ช้วิธีการวิจยัทางประวตัิศาสตร์  และนําเสนอในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ โดยเน้นการใช้เอกสารทุติยภูมิทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษา

ค้นคว้า 
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แหล่งข้อมูล 

 สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์ 

 สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 

 หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ ศนูย์รังสิต 

 ศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ห้องสมดุคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 สํานกัหอสมดุแหง่ชาต ิ

 แหลง่ข้อมลูออนไลน์ 

 



บทที่ 2 

ภมูิหลัง 

 

 ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีประชากร  ท่ีมีบทบาทสําคญัต่อประวตัิศาสตร์ และการเมืองของ

ประเทศสองกลุ่มชาติพันธุ์  ได้แก่ สิงหล และทมิฬ  ซึ่งอพยพเข้ามายังเกาะศรีลังกาในระยะเวลา

ใกล้เคียงกัน  โดยท่ีชาวสิงหลเข้ามามีบทบาทราว 500 ปีก่อนคริสตศกัราช  ชาวสิงหลอยู่ในฐานะชน

ชัน้ปกครองตัง้แต่การเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน  จนกระทั่งเข้าสู่สมัยอาณานิคมจึงลดบทบาทลงไป  จากนัน้

ภายหลงัการได้รับเอกราช   พวกสิงหลสามารถกลบัมามีบทบาทในฐานะชนชัน้ปกครองจนถึงปัจจบุนั  

ส่วนชาวทมิฬอพยพเข้ามาหลงัชาวสิงหลประมาณสามร้อยกว่าปี  มีบทบาทสําคญัต่อประวตัิศาสตร์ 

และการเมืองของศรีลงักาตัง้แต่สมยัอาณานิคม  โดยเฉพาะช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ  

ชาวทมิฬได้ขึน้มาเป็นชนชัน้ปกครองแทนท่ีชาวสิงหล  และปัจจุบันชาวทมิฬยังเป็นชนชาติท่ีมี

ความสําคญัอยู ่   

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงศรีลังกาก่อนได้รับเอกราช   โดยมุ่งเน้นศึกษาเนือ้หาในส่วนท่ีมีความ

เก่ียวข้องกบัความขดัแย้งระหวา่งพวกทมิฬและสิงหลเทา่นัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองราวทัง้หมดในประวตัิศาสตร์ของ

ศรีลงักา  จึงแบง่หวัข้อท่ีจะทําการศกึษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  การตัง้รกราก

ของชาวสิงหลและชาวทมิฬก่อนสมัยอาณานิคม   การประดิษฐานพุทธศาสนาในศรีลงักา และ ศรี

ลงักาสมยัอาณานิคม 

  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของศรีลังกา 

ศรีลงักามีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลงักา (The 

Democratic Socialist Republic of  Sri Lanka)  ตัง้อยู่ในมหาสมทุรอินเดียระหว่างลองติจดูท่ี 80 – 82  องศา

ตะวนัออก และลองติจดูท่ี 6 – 10  องศาเหนือ   มีขนาดพืน้ท่ี 65,610 ตารางกิโลเมตร 0

1 หรือ  25,332 ตาราง

ไมล์ เทา่นัน้   เม่ือเทียบกบัประเทศไทยแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 8 – 9 เท่า   ส่วนท่ียาวท่ีสดุจากเหนือ

จดใต้ วดัระยะทางได้ 270 ไมล์ ส่วนท่ีกว้างสุดวดัจากตะวนัตกจดตะวนัออก  วดัระยะทางได้ 140 ไมล์  

                                                           
1ปิยนาถ (นิโครธา) บนุนาค.  เล่มเดิม. หน้า 5. 
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ลกัษณะทางกายภาพในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมาก คือ มีลักษณะเป็นท่ีสูงอยู่ตรงกลาง

เกาะ   และไล่ระดบัลงโดยรอบบริเวณเกาะ   ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาเปโดร (Mount Pedro) 

ความสงูวดัจากระดบันํา้ทะเล 8,291 ฟิท   มีแม่นํา้หลายสายไหลจากท่ีสงูตอนกลาง   ลงสู่ทะเลในทกุ

ทิศทาง สายท่ียาวท่ีสุด คือแม่นํา้มหาเวลิคงคา ยาว 206 ไมล์  มีช่องแคบ พอล์ค (Palk Strait) กัน้

ระหวา่งรัฐทมิฬนาดขูองอินเดีย   และคาบสมทุรจาฟฟ์นา (Jaffna Peninsula) ของศรีลงักา   โดยส่วน

ท่ีแคบท่ีสุดอยู่ห่างจากทางตอนใต้ของอินเดียเพียงแค่ 22 ไมล์   ศรีลังกายังเป็นพืน้ท่ีสําคญัทาง

เศรษฐกิจมาตัง้แต่โบราณ   เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะ   ตัง้อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลจดกับทะเล

อาหรับ  อยู่ก่ึงกลางระหว่างตะวนัตกและตะวันออก  ทําให้ศรีลงักาอยู่บนเส้นทางการค้าของพ่อค้า   

ทัง้จากยโุรปและเอเชีย  โดยมีฐานะเป็นจดุพกัเรือ  ด้วยเหตนีุศ้รีลงักาจึงเป็นท่ีรู้จกัดีของประเทศตา่งๆ   

ในฐานะ ประเทศศนูย์กลางการค้าโลก (A Center of  World Trade) มาตัง้แตส่มยัโบราณ 1

1  ลกัษณะ

ตา่งๆท่ีได้กลา่วมาแล้วล้วนแตส่ง่ผลตอ่   ประวตัศิาสตร์และการเมืองของศรีลงักาอย่างมาก ดงันี ้

การท่ีอยู่ห่างจากอินเดียเพียง 22 ไมล์   ทําให้มีการติดตอ่และอพยพระหว่างชาวศรีลงักา   และ

อินเดีย   โดยเฉพาะพวกทมิฬจากรัฐทมิฬนาดขูองอินเดียท่ีเดินทางเข้ามายงัศรีลงักา   ทัง้ท่ีเข้ามาเพ่ือการ

ตดิตอ่ค้าขาย   การเข้ามาเป็นทหารรับจ้าง การย้ายถ่ินเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า   และการเข้ามาเพ่ือรุกรานในยามท่ี

สถานภาพทางการเมืองของศรีลังกาอยู่ในภาวะอ่อนแอ   เช่นการเข้ายึดเมืองอนุราธปรุะของพระเจ้า

เอฬาระ เป็นต้น   แต่การท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่ตรงกลาง   แล้วไล่ระดับลงไปทุก

ทิศทางของเกาะ   ทําให้การเดินทางจากทางเหนือมายงัตอนกลาง   และตอนใต้ของเกาะเป็นไปอย่าง

ยากลําบาก   ดงันัน้เม่ือพวกทมิฬบกุโจมตี   และสามารถยดึครองเมืองหลวงของพวกสิงหลไว้ได้   พวก

สิงหลก็จะอพยพลีภ้ยัไปยงัดินแดนตอนกลางหรือตอนใต้ของเกาะ  เพ่ือทําการรวบรวมกําลงัพล   และ

กลบัมาแย่งชิงเมืองหลวงคืนจากพวกทมิฬในภายหลงั  สภาพภูมิประเทศเช่นนีไ้ม่เพียงแตส่่งผลดีต่อ

ชาวสิงหลผู้ถกูรุกรานจากต่างชาติเท่านัน้   แตย่งัส่งผลดีตอ่พระพทุธศาสนาอีกด้วย   กล่าวคือ ถึงแม้

พวกสิงหลซึ่งนบัถือพุทธศาสนา   จะถูกรุกรานจากพวกทมิฬซึ่งนบัถือศาสนาฮินดมูาแต่สมยัโบราณ   

และถูกรุกรานจากชาติตะวันตกหลายชาติในสมัยอาณานิคมก็ตาม  พวกสิงหลยังสามารถรักษา

วฒันธรรมทางพทุธศาสนาไว้ได้   โดยเอาเมืองแคนดี (Kandy) ซึ่งตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศเป็นฐาน

                                                           
1Argus John Tresidder.  (1960).  Ceylon An Introduction to the “Resplendent Land”.  p. 3  



13 
 

ท่ีมั่น   ทําให้ความรู้ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆของพุทธศาสนายังสามารถดํารงอยู่ได้มาจนถึง

ปัจจบุนั 

การมีท่ีตัง้อยูบ่นเส้นทางการค้าของโลก   ทําให้ศรีลงักาเป็นท่ีรู้จกัของประเทศตา่งๆมากมาย

มาตัง้แต่สมัยโบราณ เช่น กรีก โรมนั อาหรับ จีน โปรตเุกส และ ดตัช์ เป็นต้น ประเทศเหล่านีรู้้จกัศรี

ลงักาในช่ือ ตาโปรปาเน (Taprobane) ซึง่สนันิษฐานวา่ เพีย้นมาจาก ตมัพะปัณณิทวีป   หมายถึง 

”ดินแดนแห่งคนมีฝ่ามือแดง”   ตามช่ือท่ีชาวสิงหลกลุ่มแรกท่ีอพยพมาใช้เรียกดินแดนนี ้  นอกจากอยู่

ในเส้นทางการค้าของประเทศต่างๆทัว่โลกแล้ว   ศรีลงักายงัเป็นประเทศทีมีปัจจยัภายในส่งเสริมให้

เป็นท่ีรู้จกัอีกด้วย ได้แก่การมีทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณ์   โดยเฉพาะเคร่ืองเทศและเพชรพลอย   

แม้ในปัจจบุนั   ศรีลงักาก็ยงัได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ของพลอยไพลินท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุในโลก   นอกจากการ

เข้ามาเพ่ือติดต่อค้าขายแล้ว   สมยัต่อมาชาวตะวนัตกหลายชาติได้พยายามเข้าแทรกแซงการเมือง

ภายในของศรีลงักา   และถือโอกาสยดึครองประเทศในท่ีสดุ 

   

การตัง้รกรากของชาวสิงหลสมัยก่อนอนุราธปุระ 

เดิมพวกสิงหลเป็นชาวอารยันท่ีอาศัยยู่บริเวณตอนเหนือของอินเดีย   ในบริเวณท่ีเป็น

แคว้นเบงกอลในปัจจบุนั  จากนัน้ เม่ือ 483  ก่อนคริสต์ศกัราช 2

1 ชาวอารยนักลุ่มนีนํ้าโดยเจ้าชายวิชยะ 

พร้อมด้วยบริวารอีก 700 คน อพยพจากอินเดียมาตัง้หลกัแหล่งบนเกาะศรีลงักาโดยขึน้ฝ่ังท่ีตําบลตมั

พะปัณณิ (Tambapanni)   เม่ือเข้ามาแล้วเพ่ือความมัน่คงของการตัง้ถ่ินฐาน   เจ้าชายวิชยะจึงทําการ

แต่งงานกับนางกุเวนิ (Kuveni) ธิดาของชนเผ่าท้องถ่ิน   หลังจากแต่งงานแล้วเจ้าชายและนางกุเวนิ   

ได้ร่วมกันกําจดัผู้ นําท้องถ่ิน   แล้วตัง้ตนเป็นเจ้าผู้ครองดินแดนตมัพะปัณณิ เม่ือทรงสร้างอาณาจกัร

ของตนได้แล้ว   เจ้าชายวิชยะทรงมีความต้องการท่ีจะขยายพระราชอํานาจ  จึงได้สัง่ให้ข้าราชบริพาร

ของพระองค์  แยกย้ายกนัไปตัง้เมืองตา่งๆ   โดยเลือกเอาพืน้ท่ีใกล้เคียงกนับริเวณชายฝ่ังของเกาะ  ซึ่ง

บางพืน้ท่ีก็มีคนพืน้เมืองเดิมอาศยัอยู่ก่อนแล้ว  ทําให้คนพวกนีอ้พยพเข้าไปยงัดินแดนตอนกลางของ

เกาะแทน    แล้วทําการราชาภิเษกขึน้เป็นเจ้าผู้ปกครองเกาะศรีลงักาอย่างเป็นทางการ   โดยมีพระ

นามวา่ “พระเจ้าวิชยะ”  

                                                           
1E. F. C. Ludowyk.  (1966).  The Modern History of Ceylon.  p.  3.     
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 ภายหลงัการราชาภิเษกของพระเจ้าวิชยะ  บรรดาเจ้าผู้ครองเมืองตา่งๆในศรีลงักาตา่งให้การ

ยอมรับพระเจ้าวิชยะ   ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองศรีลงักาทัง้หมด  พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ระหว่าง 

543 – 505 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   ทรงเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์สิงหลขึน้   และได้รับยกย่องให้เป็นปฐม

กษัตริย์แหง่ศรีลงักาด้วย   

 เม่ือพระเจ้าวิชยะสิน้พระชนม์ เสนาบดี ช่ือ อุปติสสะ ได้รักษาราชการในตําแหน่งเจ้าเมือง

เป็นเวลาหนึง่ปี  จากนัน้เจ้าชายปัณฑวาสเุทวะ (Pandavasudeva)   ซึง่เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 3 ของ

เจ้าชายสุมิตร   และมีศกัดิ์เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าวิชยะ   เสด็จมายังเกาะศรีลังกาพร้อมกับ

บริวารอีก 32 คน   แล้วทําพิธีราชาภิเษกขึน้เป็นกษัตริย์องค์ท่ี 2 ของศรีลงักา มีพระนามว่า “พระเจ้า

ปัณฑวาสเุทวะ” ทรงครองราชย์ระหว่าง 504 – 474 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   เม่ือพระเจ้าปัณฑวาสเุทวะ 

สิน้พระชนม์  พระราชโอรสองค์โต และองค์ท่ีสองของพระองค์  ได้แก่ เจ้าชาย”อภยะ”และ เจ้าชาย”ดิส

ราชกุมาร” ทรงครองราชย์สมบตัิสืบต่อจากพระราชบิดา เป็นกษัตริย์องค์ท่ี 3 และ 4 ของศรีลงักา 

ระหวา่ง 474 – 438 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   อนัเป็นการสิน้สดุประวตัิศาสตร์ศรีลงักา   สมยัก่อนอนรุาธปุ

ระ   โดยสรุปแล้วการตัง้หลกัแหลง่ของชาวสิงหลนีมี้ระยะเวลาทัง้สิน้ 105 ปี 

 

สมัยอนุราธปุระ 

 ประวัติศาสตร์ศรีลังกาในสมัยนีเ้ ร่ิมต้นเม่ือเจ้าชาย”ปัณฑุกาภยะ” (Pandukabhaya) 

พระโอรสของเจ้าหญิง “จิตรกมุารี” พระธิดาองค์ท่ี 11 ของ พระเจ้าปัณฑวาสเุทพ   ทําการย้ายเมือง

หลวงจากอปุติสสะคามไปยงัเมืองอนรุาธคาม   แล้วให้เรียกช่ือเมืองหลวงแห่งใหม่นีว้่า “อนุราธปรุะ” 

(Anuradhapura)   แล้วทําการาชาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แหง่กรุงอนรุาธปรุะ   และเป็นกษัตริย์องค์ท่ี 4 

ของศรีลงักา “พระนามวา่พระเจ้าปัณฑกุาภยะ”   ภายในสมยัของพระองค์   อาณาจกัรของชาวสิงหลมี

การเปล่ียนแปลงทัง้ด้านการจดัระเบียบการปกครอง และ การจดัการพลเรือน   

 ตอ่มาในรัชสมยัของพระเจ้าเทวานมัปิยติสสะ   กษัตริย์องค์ท่ี 3 แห่งอนรุาธปรุะครองราชย์

ระหวา่ง ปีท่ี 250 – 210 ก่อนคริสต์ศกัราช   และเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช   

 พระเจ้าเทวานมัปิยติสสะ ทรงศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาอย่างมาก ได้อทุิศมหาเมฆ

วนัอทุยานเป็นวดั เรียกว่า " วดัมหาวิหาร " ถวายแดพ่ระภิกษุสงฆ์ พระพทุธศาสนาเข้าสู่ลงักาในยคุนี ้ 
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เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาท  พระมหินทเถระพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช   ได้นําเอา

พระไตรปิฎกและอรรถกถาไปสูล่งักาด้วย  

 การเดนิทางไปสูล่งักาของพระมหินทเถระในครัง้นัน้ นอกจากเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

แล้ว   ยงัถือว่าเป็นการปลกูฝังวฒันธรรมของชาวลงักา   เพราะท่านมิเพียงแตนํ่าเอาพระพทุธศาสนา

ไปเทา่นัน้ ทา่นยงัได้นําเอาอารยะธรรม ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม เข้าไปด้วย   

 การท่ีศรีลังกาสามารถหันมาพัฒนาด้านพุทธศาสนาได้นัน้   เป็นการแสดงว่าบ้านเมืองมี

ความสงบสขุจากสงครามอยูพ่อควร   ซึง่เป็นผลมาจากสมยัพระเจ้าปัณฑกุาภยะนัน่เอง   เพราะการท่ี

พระเจ้าปัณฑุกาภยะทรงพฒันา   ทัง้ด้านการปกครองและด้านพลเรือนนัน้  ทําให้กรุงอนุราธปุระมี

ความสงบร่มเย็น   และเข็มแข็งกว่าสมยัท่ีผ่านมาอย่างมาก  เห็นได้จากการครองราชย์ของกษัตริย์ 5 

พระองค์แรก   กรุงอนรุาธปรุะไมมี่ผู้ รุกรานเลย 

 การตัง้รกรากของทมิฬและบทบาททางการเมือง 

  เช่ือว่าพวกทมิฬมีความเก่ียวข้องกับพวก ดราวิเดียน (Dravidian)  ท่ีเคยมีอารยธรรม

รุ่งเรืองอยูบ่ริเวณตอนเหนือของอินเดีย   พวกทมิฬอพยพเข้ามายงัศรีลงักาครัง้แรก   ตรงกบัรัชสมยัของ 

พระเจ้าสรุะตสิสะ กษัตริย์องค์ท่ี 6 ของกรุงอนรุาธปรุะ โดยชาวทมิฬ 2 คนพ่ีน้อง ช่ือ เสนะ (Sena) และ 

คตุติกะ (Guttika)   เม่ือยึดอํานาจจากพระเจ้าสรุะติสสะได้สําเร็จ   จึงครองราชย์ร่วมกนัเม่ือ 177   ปี

ก่อนคริสต์ศกัราช   และได้ถกูพระเจ้าอเสละ (Asela)   ซึ่งเป็นพระอนชุาองค์ท่ี 4 ของพระเจ้าเทวานมัปิ

ยะตสิสะ   ชิงราชบลัลงัก์กลบัคืนมาได้เม่ือ 155 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 22 ปี 

  พระเจ้าอเสละทรงครองราชย์บลัลงัก์ตอ่มาอีก 10 ปี   ชาวทมิฬชัน้สงูจากอาณาจกัรโจละ 

(Chola) ช่ือ เอลาระ (Elara)   ได้ทําการรุกรานอาณาจักรอนุราธปรุะอีกครัง้   และสามารถปลงพระ

ชนม์พระเจ้าอเสละ    แล้วตัง้ตนเป็นกษัตริย์ครองกรุงอนุราธปรุะ   พระนามว่า พระเจ้าเอลาระ เม่ือ 

145 ก่อนคริสต์ศกัราช    

  เม่ือได้ครองราชย์แล้ว  พระเจ้าเอลาระทรงอนุญาตให้เมืองต่างๆของศรีลงักาสามารถมี

เจ้าผู้ครองนครของตนเองได้   แตต้่องส่งเคร่ืองราชบรรณาการให้พระองค์ท่ีกรุงอนรุาธปรุะเป็นประจํา

ทุกปีเพ่ือแสดงความเคารพ   และการยอมรับพระองค์ในฐานะเจ้าผู้ครองศรีลงักาทัง้หมด   พระองค์

ทรงเป็นท่ียอมรับว่าเป็นกษัตริย์ท่ีมีคณุธรรมสงูมากพระองค์หนึ่ง   ทําให้พระองค์ได้รับการยกย่องจาก

ชาวสิงหลเป็นอย่างมาก   ดงัข้อความท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาวงส์ตอนหนึ่งว่า “พระองค์ทรงแขวนระฆงั
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ไว้เหนือพระแท่นบรรทม มีเชือกโยงจากพระแท่นไปยงัประตเูมือง  ไว้สําหรับผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อน

มาร้องเรียนต่อพระองค์ ” 3

1  ข้อสงัเกตประการหนึ่งของการท่ีชาวสิงหลให้การยกย่องพระเจ้าเอลาระ

อย่างมาก    อาจเป็นเพราะถึงแม้พระองค์เป็นชาวทมิฬท่ีนบัถือศาสนาฮินด ู  แต่เม่ืออยู่ในพระราช

อํานาจแล้ว   พระองค์ทรงให้การอุปถมัภ์พระพทุธศาสนาเป็นอย่างดี   อย่างไรก็ตาม   ถึงแม้จะยึด

ครองอํานาจกรุงอนรุาธปรุะได้สําเร็จ   เป็นท่ียอมรับของเจ้าเมืองสิงหลส่วนมาก   การท่ีพระเจ้าเอลาระ

เป็นชาวทมิฬ   ทําให้มีชาวสิงหลบางพวก   ไมย่อมรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ เช่น อาณาจกัรโรหนะท่ี

อยูท่างตอนใต้ของเกาะ   และ อาณาจกัรเกลานิยะท่ีอยู่ทางตะวนัตกของเกาะ   ทัง้สองอาณาจกัรล้วน

ประกาศตวัอยา่งชดัเจนวา่เป็นอิสระจากพระเจ้าเอลาระ 

  การท่ีเป็นอิสระจากอนรุาธปรุะทําให้ทัง้สองอาณาจกัรมีบทบาทอย่างมากในการโคน่ล้ม

อํานาจของพระเจ้าเอลาระ  และนบัเป็นการกอบกู้ เอกราชของชาวสิงหลด้วย  กล่าวคือ   พระเจ้ากาก

วณัณะตสิสะ กษัตริย์แห่งเมืองโรหนะ   ได้ทรงปลกูฝังให้เจ้าชายคามนีและเจ้าชายติสสะ     พระโอรส

ทัง้สองของพระองค์    ท่ีเกิดกับเจ้าหญิงเทวีพระราชธิดาจากเมืองเกลานิยะ   มีความเกลียดชงัชาว

ทมิฬท่ีเข้ามารุกรานศรีลงักาตัง้แตย่งัทรงพระเยาว์    และเม่ือทัง้สองพระองค์เจริญวยัขึน้  พระเจ้ากาก

วณัณะติสสะ  ได้ทรงจัดเตรียมไพร่พลเพ่ือบุกตีกรุงอนุราธปุระ  แต่เน่ืองจากเป็นเมืองเล็กไพร่พลท่ี

เตรียมได้   จึงมีจํานวนน้อยกว่ากองกําลงัของพระเจ้าเอลาระอยู่มาก  ทําให้พระเจ้ากากวณัณะติสสะ

ยงัไมอ่นญุาตให้พระโอรสของพระองค์ยกทพัไปตีกรุงอนรุาธปรุะ   แตด้่วยเหตท่ีุเจ้าชายคามนีทรงได้รับ

การปลกูฝังให้เกลียดชงัชาวทมิฬมาเป็นเวลานาน    จงึไมฟั่งคําทดัทานของพระราชบิดา   ถึงขัน้ทําการ

ประณามว่าพระราชบิดาเป็นคนขีข้ลาด   เป็นเหตุให้เจ้าชายคามนีถูกจําขงั  และได้พระนามใหม่ว่า 

“เจ้าชายทุฏฐคามนี” (Dutthagamani)   จากนัน้ เม่ือพระเจ้ากากวณัณะติสสะสิน้พระชนม์   เจ้าชาย

ทุฏฐคามนี   ได้เสด็จขึน้รองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองโรหนะ พระนามว่า “พระเจ้าทุฏฐคามนี” แต่

เน่ืองจากพระองค์มีพระราชหฤทยัตัง้มัน่ท่ีจะขบัไลช่าวทมิฬออกจากศรีลงักา   ภายหลงัการครองราชย์

ไมน่านพระองค์ก็มอบราชบลัลงัก์เมืองโรหนะให้แก่พระอนชุา คือ เจ้าชายตสิสะ   แล้วพระองค์ก็ทําการ

ยกทพัเพ่ือขบัไลพ่วกทมิฬท่ีกรุงอนรุาธปรุะแทน 

  การท่ีพระองค์เป็นกษัตริย์เมืองเล็ก   มีกองกําลังน้อยกว่าของพระเจ้าเอลาระอยู่มาก  

พระเจ้าทฏุฐคามนี   จงึใช้อบุายในการเพิ่มขนาดของกองทพัสองประการ ได้แก่  การปลกูฝังคา่นิยมรัก

                                                           
1มหาวงส์.  พงษาวดารลงักาทวีป เล่ม 2.  หน้า 419 – 420.   
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ชาติให้เกิดขึน้แก่ชาวสิงหล  ให้มีความเข้าใจว่าพวกตนเป็นเจ้าของประเทศ  ส่วนพวกทมิฬเป็น

ชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามารุกราน    และการนําเอาพระพทุธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการรวมพลงัให้เกิดความ

ฮกึเหิม  พร้อมทัง้เป็นกําลงัใจให้แก่ไพร่พลด้วย   ดงัท่ีพระองค์ได้ประกาศว่า “การทําสงครามครัง้นีเ้พ่ือ

กู้พระพทุธศาสนาให้พ้นจากการปกครองของตา่งชาต”ิ4

1  และ “พระองค์ไม่ได้ทําสงครามเพราะต้องการ

เป็นกษัตริย์  แตทํ่าเพราะเป็นภาระหน้าท่ีในการปกป้องพระพทุธศาสนา”5

2   เป็นต้น 

  ผลของการใช้อุบายดงักล่าว   มีพระภิกษุจํานวนมากสึกจากสมณะเพศ   เพ่ือเข้าร่วม

กองทพัของพระเจ้าทุฏฐคามนี   บางรูปแม้ไม่ได้ทําการสึก   แตก็่เข้าร่วมเดินทางไปพร้อมกับกองทพั

เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจแก่กําลงัพลด้วย    เม่ือมีกําลงัพลเพิ่มมากขึน้พระเจ้าทฏุฐคามนีเคล่ือนกําลงั

พลเข้าประชิดกําแพงเมืองของกรุงอนุราธปรุะ  แล้วสามารถบุกเข้าภายในเขตเมืองได้อย่างรวดเร็ว  

จากนัน้พระเจ้าทุฏฐคามนีได้ทําการยุทธหตัถีตวัต่อตวักับพระเจ้าเอลาระ   ท่ีสุดพระเจ้าทุฏฐคามนี

สามารถสงัหารพระเจ้าเอลาระได้สําเร็จเม่ือ ปีท่ี 101 ก่อนคริสต์ศกัราช   โดยสรุปแล้วพระเจ้าเอลาระ

สามารถปกครองอนรุาธปรุะได้ 44 ปี 

  พระเจ้าทฏุฐคามนีสวรรคตเม่ือ 77   ปีก่อนคริสต์ศกัราช   จากนัน้กรุงอนรุาธปรุะได้ถกู

ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์สิงหลอีก 5 พระองค์ 6

3   จนกระทั่งเข้าสู่สมัยของพระเจ้าวัฏฏคามนี 

(Vattagamani)   พระโอรสองค์ท่ี 4 ของพระเจ้าทฏุฐคามนี    ขึน้ครองราชย์เป็นกษัตริย์ของกรุงอนรุาธ

ปรุะ เม่ือ 43 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   ชาวทมิฬช่ือ ปลุหตัถ์ ได้ทําการรุกรานอาณาจกัรอนุราธปรุะและ

สามารถสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้าปลุหตัถ์   ปกครองนานถึง 13 ปี (43 – 29 ปี

ก่อนคริสต์ศกัราช)   สถานการณ์ในช่วงนี ้  มีความคล้ายคลึงกับช่วงท่ีพระเจ้าเอลาระปกครองอย่าง

มากสองประการ   คือ   ประการแรก   การท่ีพระเจ้าปลุหตัถ์เป็นชาวทมิฬ   ทําให้ชาวสิงหลบางพวกไม่

ยอมรับและตัง้ตนเป็นอิสระจากพระองค์  โดยเฉพาะเมืองมลยะ (Malaya) ทางใต้ของเกาะท่ีพระเจ้า

วฏัฏคามนีเดินทางหลบหนีเพ่ือซ่องสมุกําลงักลบัมาชิงอํานาจคืน  จากนัน้ปีท่ี  29 ก่อนคริสต์ศกัราช   

พระเจ้าวฏัฏคามนีได้ทําการยกทพักลบัมาชิงพระราชบลัลงัก์คืนจากชาวทมิฬได้สําเร็จ   แล้วเสด็จขึน้

                                                           
1ปิยนาถ (นิโครธา) บนุนาค.  เล่มเดิม.  หน้า  69.  
2ลงักากมุาร.  กรณีพระสงฆ์ศรีลงักาเล่นการเมือง.  หน้า  29.     
3สภุทัรดิศ ดิศกลุ มจ.  (2511).  เทีย่วเมืองลงักา.  หน้า  104.   



18 
 

ครองราชย์อีกครัง้   ประการท่ีสอง   ในชว่งท่ีพระเจ้าวฏัฏคามนีหลบหนีอยู่นัน้ได้รับความช่วยเหลือจาก

พระภิกษุในพทุธศาสนาอยา่งมาก 

  ภายหลงัการสิน้พระชนม์ของพระเจ้าพระเจ้าวฏัฏคามนีเม่ือ 17  ปีก่อนคริสต์ศกัราช   

กรุงอนรุาธปรุะได้ถกูปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์สิงหลตอ่มาอีก 39 พระองค์7

1  ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าว

ประวัติศาสตร์ของศรีลังกา   เน้นการเล่าเร่ืองเก่ียวกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่   ทําให้เร่ืองราว

เก่ียวกบัการเมืองจงึถกูลดบาทลงไป   จนกระทัง่   ค.ศ.  433   พวกทมิฬจากอินเดียได้ทําการรุกรานศรี

ลงักาอีกครัง้   และสามารถปกครองกรุงอนรุาธปรุะในฐานะกษัตริย์ได้ถึง 5 พระองค์   เป็นเวลานาน 27 

ปี (ค.ศ. 433 - 460)          

  ช่วงท่ีกรุงอนุราธปุระ  ยังปกครองโดยชาวทมิฬอยู่นัน้  กลุ่มผู้ นําชาวสิงหลได้ทําการ

หลบหนีเพ่ือไปซอ่งสมุกําลงัท่ีเมืองโรหนะ  พร้อมทัง้เลือกผู้ ท่ีมีความสามารถทําหน้าท่ีนําทพัเพ่ือกลบัไป

ชิงอํานาจคืนจากพวกทมิฬ  ช่ือ ธาตุเสนะ (Dhatasena)   ซึ่งเป็นคนท่ีมีความสามารถอย่างมาก   

ภายใต้การนําทพัของกองทพัสิงหลสามารถขบัไลพ่วกทมิฬออกไปได้สําเร็จ   ส่วนธาตเุสนะก็ตัง้ตนเป็น

กษัตริย์ปกครองกรุงอนรุาธปรุะพระนามว่า  “พระเจ้าธาตเุสนะ”  ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.  450 – 478  

หลงัการสิน้พระชนม์   กรุงอนุราธปรุะถูกปกครองโดยกษัตริย์ชาวสิงหลอีกหลายพระองค์  จนกระทัง่

ชว่งปลายในรัชสมยัของพระเจ้าเสนะท่ี 1  (ค.ศ. 831 - 851)  พวกทมิฬในศรีลงักาได้ให้ความช่วยเหลือ

พวกปาณฑยะ (Pandyas) ซึ่งมีถ่ินอาศยัอยู่ท่ีอินเดียตอนใต้   ให้เข้ามารุกรานเมืองอนรุาธปรุะ  จนทํา

ให้เมืองท่ีเคยสวยงามถกูทําลายอยา่งหนกั   ทําให้พระเจ้าเสนะท่ี 1 ต้องย้ายท่ีประทบัไปยงัเมืองโปโลน

นารุวะ  สง่ผลให้เมืองโปโลนนารุวะมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมาก    

   ค.ศ. 1017 – 1070 พวกโจละจากทางตอนใต้ของอินเดีย   ได้บกุรุกอาณาจกัรโปโลนนารุวะ   

แล้วเปล่ียนช่ือเป็นชนนาถปรุะมีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของอาณาจกัรโจละ   อิทธิพลของพวกโจละซึ่ง

เป็นผู้ปกครอง   ทําให้ประชาชนบางสว่นของศรีลงักา   ได้เปล่ียนไปนบัถือฮินดตูามพวกโจละ   อีกทัง้มี

วฒันธรรมและพิธีกรรมบางอย่างของฮินด ู  เข้ามามีบทบาทในพระพทุธศาสนาด้วย  เช่น  พระภิกษุ

เร่ิมคํานึงถึงชัน้วรรณะ   ประชาชนและภิกษุให้ความสนใจภาษาสนัสกฤตมากขึน้ เป็นต้น    จากนัน้ 

ค.ศ. 1070   พระเจ้าวิชยพาหไุด้รวบรวมกําลงัพลชาวสิงหลจากอาณาจกัรโรหณะ   เข้าโจมตีพวกโจละ   

                                                           
1สภุทัรดิศ ดิศกลุ มจ.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า  105 - 109.    
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และสามารถยึดเอาเมืองโปโลนนารุวะ   กลบัคืนเป็นของพวกสิงหลได้สําเร็จ   แล้วเปล่ียนช่ือกลบัเป็น

โปโลนนารุวะ   และเป็นเมืองหลวงของราชธานีของชาวสิงหลอยา่งเดมิ    

  ค.ศ. 1114 เม่ือพระเจ้าวิชยะพาหุ สิน้พระชนม์ลง   ศรีลังกาได้เข้าสู่ภาวะแห่งความ

วุ่นวายของการแย่งชิงราชสมบตัิระหว่างพวกสิงหลเอง   ทําให้ศรีลังกาถูกแบ่งออกเป็นส่ีเขตได้แก่ 

รชรฏะ (Rajarata) หรือ ราชารัฐ   เป็นรัฐของกษัตริย์มีเมืองหลวงอยู่ ท่ีโปโลนนารุวะ   มยรฏะ 

(Mayarata) หรือ รัฐทางใต้   และสองสว่นสดุท้ายเป็นการแบง่อาณาจกัรโรหณะออกเป็นสองส่วน   ทัง้

ส่ีเขตการปกครองมีการทําสงครามระหว่างกันอยู่เป็นระยะ   จนกระทัง่พระเจ้าปรกรมพาหุท่ี 1 โอรส

ของพระเจ้ามานาภารนะแหง่โรหณะ   สามารถปราบปรามเจ้าผู้ครองเขตทัง้สามของศรีลงักาได้สําเร็จ   

แล้วครองราชย์อยูท่ี่เมืองโปโลนนารุวะทําให้ศรีลงักาปกครองโดยกษัตริย์องค์เดียวอีกครัง้หนึง่ 

   ใน ค.ศ. 1186   ศรีลงักาตกอยู่ในภาวะของการแย่งชิงราชย์สมบตัิทัง้จากเชือ้พระวงศ์

สิงหลเอง   และจากเชือ้พระวงศ์ของพวกทมิฬจากอินเดีย   เป็นผลให้บ้านเมืองวุ่นวายหลายสิบปี   ตก

อยู่ในภาวะเส่ือมโทรมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน   และพวกทมิฬยังสามารถยึดครองดินแดนจาฟฟ์นา   

เป็นอาณาจกัรของพวกทมิฬขึน้ได้และมีอายนุานถึง 150 ปี 

 

ศรีลังกาสมัยอาณานิคม  

 ศรีลังกาภายใต้การปกครองของโปรตุเกส (ค.ศ. 1505 – 1658)   

  โปรตเุกสอยูใ่นฐานะเจ้าอาณานิคมของศรีลงักา ระหว่าง ค.ศ. 1505 – 1658 โดยมีอาณา

เขตของการปกครองท่ีสําคญั   ได้แก่อาณาจกัรโกตเต (Kotte) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทางตะวนัตกของเกาะ   ซึ่ง

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตเุกสตัง้แตต่อนต้นของการเป็นเจ้าอาณานิคม   และอาณาจกัรจาฟฟ์นา 

(Jaffna) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนเหนือของเกาะ   ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของโปรตเุกสเม่ือ ค.ศ.  1591  

  ด้วยเหตท่ีุโปรตเุกสมีจดุมุ่งหมายทางการค้า   เม่ือสามารถควบคมุอาณาจกัรทัง้สองของ

ศรีลงักาภายได้แล้ว   โปรตเุกสจึงไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัการเมืองภายในของศรีลงักา   ไม่เปล่ียนแปลง

กฎหมาย   และไม่นํากรอบแนวคิดด้านการบริหารจดัการทางการเมือง   แบบโปรตเุกสมาใช้กับศรี

ลงักา8

1  ซึ่งการท่ีโปรตเุกสไม่เข้าไปควบคมุการเมืองภายในของศรีลงักานัน้    ภายใต้การปกครองของ

โปรตเุกส   ศรีลงักาจึงมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองน้อยมาก   แต่อย่างไรก็ตาม  ใน

                                                           
1G. C. Mendis.  (1957).  Ceylon Today and Yesterday.  p. 51.  
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ฐานะของการเป็นเจ้าอาณานิคม   โปรตเุกสได้เข้าไปมีอํานาจเหนือผู้ปกครองเมืองตา่งๆของศรีลงักา   

ท่ีแยกตวัออกมาเม่ือตอนปลายสมยัโปโลนนารุวะ   โดยเฉพาะอาณาจกัรโกตเต และอาณาจกัรจาฟฟ์

นา   ซึง่สง่ผลตอ่ศรีลงักาสามประการได้แก่9

1   ประการแรก ทําให้เมืองตา่งๆท่ีเคยมีความสําคญัในอดีต   

ลดความสําคญัและหมดอํานาจในท่ีสดุ เชน่ อาณาจกัรโรหะนะ และ อาณาจกัรราชรัฐ (Rajarata) เป็น

ต้น   ประการท่ีสอง ทําให้ศรีลงักามีเมืองท่ีสําคญัสามเมือง คือ โกตเต  จาฟฟ์นา  และ แคนดี (Kandy)  

ประการท่ีสาม เกิดการแบ่งแยกระหว่างอาณาจักรของชาวทมิฬ   และชาวสิงหลอย่างชัดเจน คือ 

อาณาจกัร โกตเตและแคนดี เป็นของชาวสิงหล สว่นอาณาจกัรจาฟฟ์นาเป็นของชาวทมิฬ  

  แม้โปรตเุกสยดึครองศรีลงักาโดยมีเป้าหมายหลกัคือ ผลประโยชน์ทางการค้า  แตก่ารท่ีมี

อิทธิพลเหนือศรีลงักานาน  153 ปี   ได้ทําให้ชาวศรีลงัการับเอาวฒันธรรมบางอย่างของโปรตเุกสมาใช้

เป็นของตัวเอง เช่น การใช้ภาษาโปรตุเกสเรียกช่ือสิ่งต่างๆ   อาทิ ซุ้ มหน้าต่างของบ้าน เรียกว่า 

“Jenera”   หรือการใช้อปุกรณ์ตกแตง่บ้านแบบโปรตเุกส เป็นต้น 

  ความสําคญัอีกประการหนึ่งของช่วงท่ีศรีลงักาอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตเุกสนี ้คือ 

การท่ีโปรตเุกสได้นําศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิค   เข้ามาเผยแผ่ในศรีลงักา   ทําให้ประชาชนชาว

ศรีลงักาจํานวนมาก   เปล่ียนไปนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิค   แทนศาสนาท่ีตนนบัถืออยู่

เดิม 1 0

2   นอกจากนัน้ยงัมีการสร้างศาสนาสถานทางศาสนาคริสต์ เช่น โบสถ์ และโรงเรียนสอนศาสนา

หลายแห่ง   มีการทําลายศาสนสถาน   ศาสนวตัถุ  และ  โบราณสถานของพุทธศาสนา   ทําให้พุทธ

ศาสนากลบัเส่ือมถอยลง  จนถึงกบันิมนต์พระสงฆ์จากประเทศพม่า   มาให้การอปุสมบทแก่กลุบตุร

ชาวลงักา        

  ข้อควรสังเกตสําหรับการปกครองของโปรตุเกส คือ โปรตุเกสไม่มีนโยบายแบ่งแยก

ประชาชนศรีลังกาตามเชือ้ชาติ    ไม่ควบคุมการเมืองภายในโดยตรงแต่เข้าควบคุมผู้ ปกครอง

อาณาจกัรแทน      

 

 

 

                                                           
1Ibid.   
2ประทมุพร เหลา่วานิช.  (2511).  นโยบายต่างประเทศลงักา.  หน้า 13.    



21 
 

 ศรีลังกาภายใต้การปกครองของฮอลันดา (ค.ศ. 1658 – 1796) 

  หลังจากยึดครองอาณาจักรโกตเตและจาฟฟ์นาได้อย่างสมบูรณ์แล้ว   โปรตุเกสได้

พยายามอยา่งย่ิงท่ีจะเข้ายึดอาณาจกัรแคนดี   ซึ่งเป็นอาณาจกัรใหญ่แห่งสดุท้ายของเกาะศรีลงักาให้

ได้โดยเร็ว   ด้วยเหตุนีก้ษัตริย์แห่งเมืองแคนดีซึ่งต้องการรักษาความเป็นอิสระของตนไว้   จึงได้ขอ

ความช่วยเหลือจากฮอลนัดา   ซึ่งขณะนัน้เป็นชาติท่ีเร่ิมมีบทบาทความสําคญัทางการค้าในภูมิภาค

เอเชียแทนท่ีโปรตเุกสแล้ว    

  ฮอลันดาเร่ิมเข้ามาทําการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรแคนดี   โดยมีเมืองศูนย์กลางอยู่ท่ี

เมืองปัตตาเวียในหมู่เกาะชวา   เม่ือเข้ามาทําการติดต่อค้าขายกับอาณาจกัรแคนดีแล้ว  ด้วยเหตท่ีุเป็น

ชาวยโุรป  มีกองทพัท่ีทรงประสิทธิภาพ   กษัตริย์แคนดีจึงได้ทําสญัญากบัฮอลนัดาให้ขบัไล่โปรตเุกสออก

จากเกาะศรีลงักา   ดงันัน้ ค.ศ. 1656   ฮอลนัดาเร่ิมทําการขบัไล่โปรตเุกสโดยการยึดเมืองโคลอมโบ   

หลงัจากนัน้อีกสองปีฮอลนัดาก็สามารถขบัไล่โปรตเุกสออกจากศรีลงักาได้หมด   เม่ือสามารถขบัไล่

โปรตุเกสแล้วฮอลันดาได้แสดงความต้องการท่ีแท้จริง   โดยการยึดเอาพืน้ท่ีซึ่งเคยอยู่ภายใต้การ

ปกครองของโปรตเุกสมาเป็นของตน          

  ฮอลนัดาปกครองศรีลงักาในนามของบริษัทอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา   โดยการส่ง

กําลงัทหารเข้าควบคมุในเขตท่ีตนสามารถยึดได้   โดยการส่งนายทหารระดบัสงูเข้ามายงัศรีลงักาเพ่ือ

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองเรียกตําแหน่งนีว้่า “ข้าหลวงทหาร” (Military Governor)   มีการจดัระเบียบ

รูปแบบการปกครองใหม่   คือ   แบง่เขตการปกครองภายใต้ฮอลนัดาออกเป็น 3 เขตหรือ 3 แคว้น 1 1

1   

ได้แก่   แคว้นกอล (Galle)   โคลอมโบ (Colombo)   และจาฟฟ์นา (Jaffna)    

  ความสําคญัของช่วงท่ีศรีลงักาอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลนัดา   คือการท่ีฮอลนัดา

นําการปกครองแบบฮอลนัดาบางประการมาใช้กบัศรีลงักาด้วย   ได้แก่   การแบง่การปกครองออกเป็น

กระทรวง (Department)   ใช้ผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญ่เป็นชนพืน้เมือง   และได้นําเอาประเพณีของชาว

ทมิฬมาร่างเป็นกฎหมายด้วย12

2    

  นอกจากการนํารูปแบบการปกครองและกฎหมายแบบใหม่มาใช้กับศรีลังกาแล้ว   

ฮอลนัดาได้นําศาสนาคริสต์นิกาย “ดตัช์ใหม”่ (Dutch Reformed Church)   มาเผยแผ่ในศรีลงักา   ซึ่ง

                                                           
1ประทมุพร เหลา่วานิช.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า 14.   
2อา้งแลว้.  
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ศาสนาคริสต์นิกายใหม่นี ้  ได้เข้าไปมีบทบาทแทนท่ีนิกายโรมนัคาทอลิค   ท่ีโปรตเุกสนําเข้ามาเผยแผ ่  

และทําให้สถานการณ์พทุธศาสนาในขณะนัน้   ได้เส่ือมลงอยา่งมาก    

  จากนัน้ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี  18   อํานาจของฮอลนัดาได้เส่ือมถอยลงอย่างมาก   ทํา

ให้องักฤษท่ีเร่ิมมีอํานาจมากขึน้ในขณะนัน้    เข้ามาเป็นผู้ มีอํานาจแทนท่ีฮอลนัดา   แล้วสามารถเข้า

ปกครองศรีลังกาแทนฮอลันดาในท่ีสุด   โดยสรุปแล้วฮอลันดาสามารถปกครองศรีลังกา   ระหว่าง   

ค.ศ.  1658 – 1796   รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 138 ปี    

  ข้อสงัเกตของช่วงท่ีศรีลงักาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลนัดา   คือเป็นช่วงท่ีมีการ

นํารูปแบบการปกครองและกฎหมายแบบฮอลนัดามาปรับใช้กบัชนพืน้เมือง   และฮอลนัดาไม่สามารถ

ยดึครองอาณาจกัรแคนดีได้เชน่เดียวกบัโปรตเุกส    

 ศรีลังกาภายใต้การปกครองของอังกฤษ 

  ด้วยเหตผุลเร่ืองท่ีตัง้ท่ีอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป   ทําให้ศรีลงักาเป็นท่ีสนใจของ

อังกฤษอย่างมาก   ดังนัน้ขณะท่ีอํานาจทางการทหารของฮอลันดากําลังเ ส่ือมลงช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 18   องักฤษซึง่มีศนูย์บญัชาการกลางอยู่ท่ีเมืองมทัราสของอินเดีย   ก็มีความประสงค์

ท่ีจะเข้ายดึครองศรีลงักาแทนฮอลนัดา   เพ่ือเพิ่มพนูอํานาจทางการทหารของตนในทวีปเอเชีย   

  ตัง้แต่  ค.ศ.   1763   องักฤษได้เข้าติดตอ่กบักษัตริย์แห่งเมืองแคนดีซึ่งเป็นอิสระจาก

ฮอลนัดา   จากนัน้  ค.ศ.  1782     องักฤษได้ส่งกองทพัเรือเข้าจู่โจมศรีลงักาโดยการยึดเมืองตรินโค

มาลี (Trincomalee) เป็นฐานท่ีมัน่บนเกาะศรีลงักา   ซึง่การท่ีองักฤษเลือกยึดเมืองตรินโคมาลีเป็นฐาน

ท่ีมัน่นี ้  หากพิจารณาจากเหตผุลทางภูมิศาสตร์จะพบว่า   เดิมองักฤษมีศนูย์บญัชาการอยู่ท่ีเมืองมทั

ราสซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของอินเดีย   ทําให้สามารถควบคมุน่านนํา้ฝ่ังตะวนัตกได้ง่าย   แตไ่ม่

สะดวกสําหรับการขยายอิทธิพลฝ่ังตะวนัออก   สว่นเมืองตรินโคมาลีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของศรีลงักา   เม่ือยดึได้เมืองนีก้ารขยายอิทธิพลขององักฤษด้านตะวนัออกก็สะดวกขึน้    

  ชว่งท่ีองักฤษยดึครองตรินโคมาลีได้นัน้   เป็นช่วงเดียวกบัท่ีฮอลนัดากําลงัพยายามอย่าง

หนกัท่ีจะตีเมืองแคนดีให้ได้   ดงันัน้กษัตริย์แคนดีจึงเข้าขอความช่วยเหลือจากองักฤษให้ช่วยรบกับ

ฮอลนัดา   โดยมุง่หวงัให้องักฤษขบัไล่ฮอลนัดาออกจากศรีลงักา   แล้วให้ศรีลงักาปกครองตนเอง   แต่

เม่ือขับไล่ฮอลันดาออกไปได้หมด   อังกฤษได้ทําการยึดดินแดนต่างๆของศรีลังกาเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะเมืองท่ีเคยอยูภ่ายใต้การปกครองของฮอลนัดา เชน่ โคลอมโบ และจาฟฟ์นา เป็นต้น    
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  ในช่วงต้นอังกฤษปกครองศรีลังกาในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ 

(British East India Company)   โดยมีข้าหลวงประจําอยู่ท่ีเมืองมทัราส   ส่วนการปกครองท้องถ่ินนัน้

องักฤษกระทําภายใต้ข้าหลวงทหาร   และนําเอาประชาชนอินเดียท่ีได้รับการศกึษาแบบองักฤษ   มา

ปฏิบตังิานในหลายตําแหนง่13

1   อนัเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองเดมิของศรีลงักา   ผู้บริหาร

ทัง้ชาวองักฤษและชาวอินเดียตา่งฉ้อราษฎร์บงัหลวง   สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวศรีลงักาอย่างมาก   

ดงันัน้ ค.ศ.  1798   รัฐบาลองักฤษจึงมีคําสัง่ให้บริษัทอินเดียตะวนัออกยตุิหน้าท่ีบริหารทัง้หมด   แล้ว

รัฐบาลองักฤษได้เข้าทําหน้าท่ีบริหารโดยตรงทนัที 1 4

2   เม่ือเข้ามาบริหารจดัการเองแล้ว  รัฐบาลองักฤษ

ได้สนบัสนนุให้ชาวศรีลงักาทําการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ ชา และ อบเชย ซึ่งเป็นพืชท่ีสร้าง

รายได้อย่างดีในสมยันัน้   ด้วยเหตนีุรั้ฐบาลองักฤษจึงนําแรงานชาวทมิฬจากรัฐทมิฬนาดขูองอินเดีย  

เข้ามาเพ่ือเป็นแรงงานในไร่ชา   ด้วยเหตุท่ีชาวทมิฬเหล่านีมี้ค่าแรงถูกกว่าชาวสิงหล  ซึ่งการดําเนิน

นโยบายนําเข้าแรงงานจากอินเดียนี ้ ทําให้ชาวทมิฬจากรัฐทมิฬนาดจํูานวนมากเดินทางเข้ามายงัศรี

ลงักา   

  อย่างไรก็ดี   ถึงแม้องักฤษจะมีอิทธิพลมากในศรีลงักาแล้ว   อีกทัง้รัฐบาลองักฤษจะเป็น

ผู้ ทําหน้าท่ีการบริหารเอง   องักฤษก็ยงัไม่สามารถยึดครองศรีลงักาทัง้ประเทศได้   กระทัง่ ค.ศ. 1815   

พระเจ้าสิริวิกรมราชสีหะ (ค.ศ. 1798 - 1895) 1 5

3   กษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองแคนดีได้ทําการรบกับ

องักฤษจนพ่ายแพ้ในท่ีสุด   ทําให้การปกครองโดยระบอบกษัตริย์ของศรีลงักาสิน้สดุลง   และองักฤษ

สามารถยดึครองศรีลงักาได้ทัง้ประเทศตัง้แตน่ัน้มา    

  รัฐบาลองักฤษได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริหารและปกครองศรีลงักาอย่างจริงจงั   

มิใชเ่พียงแตเ่ป็นเมืองท่าเพ่ือหาผลประโยชน์ทางการค้าเหมือนโปรตเุกสและฮอลนัดา   ดงันัน้   นบัแต่

สามารถเข้าปกครองศรีลงักาได้อย่างสมบรูณ์   รัฐบาลองักฤษได้มีนโยบายสนบัสนนุให้เจ้าหน้าท่ีของ

องักฤษท่ีปฏิบตัิงานในศรีลงักา   สนใจศึกษาภาษาของชนพืน้เมืองชาวศรีลังกา   โดยการให้รางวัล

ตอบแทนสําหรับผู้ ท่ีสามารถอ่านเขียนภาษาของชนพืน้เมืองได้   แตน่โยบายนีก้ลบัไม่ได้ผลเท่าท่ีควร   

จากนัน้ ค.ศ. 1822 รัฐบาลจงึออกกฎให้เจ้าหน้าท่ีขององักฤษทกุคนเรียนภาษาของชนพืน้เมืองศรีลงักา   

                                                           
1ประทมุพร เหลา่วานิช.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า 15.   
2E. F. C. Ludowyk.  (1966).  op.  cit.  pp.  25 – 27.   
3สภุทัรดิศ ดิศกลุ.  มจ.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า 127.  
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โดยสามารถเลือกระหว่างภาษาสิงหล หรือ ภาษาทมิฬ ภาษาใดภาษาหนึ่ง   หรือเลือกเรียนทัง้สอง

ภาษาก็ได้   เม่ือสําเร็จการเรียนแล้วเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้จะต้องทําการสอบเพ่ือเล่ือนตําแหน่ง   โดยการ

สอบ เขียน อ่าน และ พดู ภาษาท่ีตนเรียนมาให้ได้ระดบัเดียวกบัเจ้าของภาษา   ซึ่งหากไม่สามารถทํา

ได้ก็จะไมส่ามารถเล่ือนขัน้16

1   จนกระทัง่ ค.ศ. 1832 รัฐบาลองักฤษจึงได้ออกกฎท่ีเข้มงวดมากขึน้   คือ

กําหนดให้ผู้ ท่ีปฏิบตังิานในศรีลงักาหากต้องการมีตําแหน่งสงู  หรือต้องการเล่ือนขัน้   จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ทัง้ภาษาทมิฬและภาษาสิงหลในระดบัดีเย่ียมเทา่นัน้17

2    

  ถึงแม้จะให้ความสําคญักบัการศกึษาชนพืน้เมืองอย่างมาก   แตก่ารท่ีองักฤษปกครองศรี

ลงักาโดยมีฐานะเป็นเพียงแคว้นหนึ่งของอินเดีย (British India)   ทําให้ชาวศรีลงักาเกิดความไม่พอใจ   

เพราะชาวศรีลงักาคิดว่าตนเป็นอิสระจากอินเดียนานแล้ว   ชาวศรีลงักาจึงทําการเรียกร้องตอ่องักฤษ   

ให้ปรับปรุงรูปแบบและสถานะของศรีลังกาใหม่   ดังนัน้เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   ดงันัน้ค.ศ. 1829 องักฤษจึงส่งคณะผู้สงัเกตการณ์มายงัศรีลงักา   โดยมีบคุคลสําคญั

สองคน ได้แก่ พนัตรี วิลเลียม โคลบรูค (William Colebrooke) นายทหารประจํากองทพัขององักฤษ   

และ นายชาลส์ คาเมรอน (Charles Cameron) ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย   คณะทํางานของ 

พนัตรี วิลเลียม โคลบรูค และ  นายชาลส์ คาเมรอน ได้ทําการศกึษาปัญหาในแต่ละด้านของศรีลงักา

เป็นเวลานานสามปี   จงึได้เสนอรายงานตอ่รัฐบาลองักฤษ ใน ค.ศ. 1832   ซึ่งมีเนือ้หาหลกัว่าด้วยเร่ือง 

การบริหาร การปกครอง และพฒันาการด้านตา่งๆของศรีลงักา   โดยเน้นไปท่ีการตําหนิวิธีการทํางาน

และการดําเนินนโยบายของรัฐบาลอาณานิคม   ว่ามีการใช้นโยบายในการปกครองท่ีผิดพลาด  เป็น

เหตใุห้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณโดยสิน้เปลือง   ไปกับการจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือนของข้าราชการ   

รัฐบาลให้สิทธ์ิแก่ประชาชนชาวศรีลงักาไมเ่ทา่เทียมกนั   เชน่ให้สิทธ์ิในการถือครองท่ีดินแก่ชนบางกลุ่ม

ในเขตเมืองแคนดี  เป็นต้น  และด้วยเหตท่ีุมีหวัหน้าชดุทําการศกึษาท่ีสําคญัสองคนดงักล่าวจึงให้ช่ือ

รายงานชิน้นีว้่า “รายงานของ โคลบรูค และ คาเมรอน” “The Colebrooke – Cameron Reports”  ซึ่ง

จากการศกึษาของคณะทํางานชดุนีเ้ป็นเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัแก่ศรีลงักา ดงันี ้

1. มีสภานิตบิญัญตั ิ (Legislative Council)  ทําหน้าท่ีหลกัในการให้คําปรึกษา 

                                                           
1Lennox  A. Mills.  (1964).  Ceylon Under British Rule 1795 – 1932. p. 60.       
2Ibid.    
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ในการปกครองแก่ข้าหลวงใหญ่ (Governor) เท่านัน้   เพราะถึงแม้สามารถร่างกฎหมายเสนอต่อสภา

ได้   หากถูกยับยัง้โดยข้าหลวงใหญ่กฎหมายก็ต้องตกไป   สภานิติบญัญัติในช่วงแรกนี ้  มีสมาชิก

ทัง้หมด 15 คน   ประกอบด้วยผู้ ท่ีเป็นข้าราชการชัน้สงู   ท่ีได้รับการเลือกจากข้าหลวงใหญ่ 9 คน   และ

จากประชาชนทัว่ไปท่ีสว่นมากเป็นเจ้าของท่ีดนิ หรือไมก็่เป็นพอ่ค้าท่ีมีอิทธิพล อีก 6 คน    

2. มีสภาบริหาร  (Executive Council)  สภานีมี้หน้าท่ีหลกัในการรับรายงานท่ีได้ 

จากการประชมุ   การออกกฎหมาย   หรือการตดัสินใจดําเนินการด้านตา่งๆ   ท่ีได้รับจากข้าหลวงใหญ่

แล้วส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี   ท่ีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ   ในช่วงนีส้ภาบริหารประกอบด้วย

ข้าราชการทัง้ท่ีเป็นพลเรือนและทหาร   ซึง่ต้องเป็นชาวองักฤษเทา่นัน้ 

3. มีการแบง่เขตการปกครองศรีลงักาออกเป็น 5 เขต ดงันี ้  

  เขตภาคเหนือ  ประกอบด้วย จาฟฟ์นา แมนนาร์ (Mannar) วานนิ (Wanni)  

และดนิแดนของอาณาจกัรแคนดีในส่วนท่ีเป็น นวุารากาลาวิยะ (Nuwarakalawiya) 

   เขตภาคใต้  ประกอบด้วย  กอลล์ (Galle) ตนักาลา (Tangalla) มาทาระ (Matara) 

ฮมับนัโททะ (Hambuntota) อวุะ ตอนล่าง (Lower Uva) วิลสั (Welasse)  และดินแดนของอาณาจกัร

แคนดีในสว่นท่ีเป็น สฟัฟรากมั (Saffragam)  

   เขตภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  ต รินโคมาลี  (Trincomali)  บัตติกาเลา 

(Buttigaloa) บินเทน (Bintene) และดินแดนของอาณาจักรแคนดีในส่วนท่ีเป็น ตามันกาดุวะ 

(Tamankaduwa)  

   เขตภาคตะวันตก  ประกอบด้วย  โคลอมโบ (Colombo) ชิลอว์ (Chilaw) ปัตตะลัม 

(Puttalam) และ บลูตักมัเม ตอนลา่ง (Lower Bulatgamme) 

   เขตภาคกลาง  ประกอบด้วย  ดนิแดนของอาณาจกัรแคนดีในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

4. มีการปรับลดเงินเดือนของข้าราชการหลายตําแหนง่  ท่ีสําคญั ได้แก่  ปรับลด 

เงินเดือนของ เหรัญญิก (The Treasurer) จาก 2,000 ปอนด์ เป็น 1,500 ปอนด์  ปรับลดเงินเดือนของ 

เจ้าหน้าท่ีศลุกากร (Collector of Customs) จาก 1,574 ปอนด์ เหลือเพียง 1,000 ปอนด์ เทา่นัน้  

  ทัง้ส่ีข้อถึงแม้สร้างความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองของศรีลงักาอย่างมาก   

แตเ่ม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่า   องักฤษยงัไม่ได้มีความจริงใจท่ีจะให้อํานาจในการบริหารตวัเองแก่ศรี

ลงักา   ดงันัน้ ค.ศ. 1908 ประชาชนศรีลงักาจึงได้ทําการเรียกร้องให้ผู้ปกครองชาวองักฤษ   ให้อํานาจ

ในการปกครองตนเองมากขึน้   โดยเสนอให้มีการปรับปรุงการเลือกสมาชิกสภานิติบญัญัติด้วยวิธีใหม ่  
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คือให้เลือกสมาชิกของสภาโดยการเลือกตัง้จากตวัแทนของแต่ละเขต   แทนการแต่งตัง้จากเชือ้ชาต ิ  

หรือการเลือกจากผู้ ท่ีเป็นข้าราชการระดบัสูง   ทําให้ ค.ศ. 1912 รัฐบาลองักฤษออกระเบียบใหม่ให้

สภานิตบิญัญตั ิ  มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตัง้ 4 คน อีก 11 คน ยงัมาจากการแตง่ตัง้เชน่เดมิ 

  การท่ีองักฤษให้การศกึษาแบบองักฤษแก่ประชาชนชาวศรีลงักานัน้   ทําให้ชาวศรีลงักามี

ความเช่ือมัน่ว่า   อังกฤษไม่ได้มีจุดประสงค์ท่ีจะหาผลประโยชน์จากศรีลงักาเพียงอย่างเดียว   ยงัมี

ความต้องการให้ชาวศรีลงักามีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ด้วย   ทําให้ชาวศรีลงักาเช่ือว่า   การดําเนินการตาม

แนวทางประชาธิปไตย   จะชว่ยทําให้องักฤษให้สิทธิในการปกครองตนเองมากขึน้   ด้วยเหตนีุ ้ใน ค.ศ. 

1917 ชาวศรีลงักาท่ีได้รับการศกึษาแบบองักฤษซึง่เป็นชาวทมิฬ   ได้ตัง้พรรคการเมืองพรรคแรกของ 

ศรีลงักาขึน้   ช่ือ พรรคซีลอน เนชัน่แนล คองเกรส (Ceylon National Congress)   ก่อตัง้ขึน้โดยมี

เป้าหมายเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลองักฤษ   ให้สิทธิในการปกครองตนเองแก่ศรีลงักามากขึน้   ส่งผลให้ 

ค.ศ. 1924 อังกฤษได้ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญของศรีลังกาอีกครัง้   โดยยอมให้สมาชิกคร่ึงหนึ่งของ

สภานิตบิญัญตัมิาจากการเลือกตัง้   โดยมีกฎเกณฑ์ว่าผู้ ท่ีมีสิทธ์ิรับเลือกตัง้   จะต้องเป็นผู้ ทีมีสญัชาติ

องักฤษเท่านัน้   การเปล่ียนแปลงครัง้นีน้บัว่าเป็นจดุสําคญัตอ่การเมืองศรีลงักาอย่างมาก   เพราะทํา

ให้ชาวศรีลงักาเห็นวา่การเรียกร้อง   ด้วยวิธีการทางประชาธิปไตย   สามารถนําความสําเร็จมาสู ่

ศรีลงักาได้ 

  ถึงแม้จะได้รับสิทธิในการปกครองตนเองมากกวา่ท่ีผา่นมา   แตช่าวศรีลงักาส่วนมากยงัมี

ความไม่พอใจอยู่   เพราะผลจากการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1924 ปรากฏว่า มีชาวศรีลงักาเพียง

ร้อยละ 4 ของประชากรเท่านัน้   ท่ีสามารถเป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติ   และมีสิทธิทางการเมืองของ

ประเทศ 1 8

1   ทําให้ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่ท่ีรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม   ยงัคงทําการเรียกร้องต่อ

รัฐบาลองักฤษตอ่ไปอีก   ส่งผลให้ ค.ศ. 1927 รัฐบาลองักฤษจึงได้ส่งคณะกรรมาธิการอีกชุดมายงัศรี

ลงักาอีกครัง้   เพ่ือทําการตรวจสอบและหาทางออกให้แก่ปัญหานี ้  คณะกรรมาธิการชดุนีมี้หวัหน้าชดุ 

คือ เอิร์ล แห่ง โดโนมอร์ (Earl of Donoughmore)   จึงถูกเรียกช่ือว่า “คณะกรรมาธิการโดโนมอร์ 

(Donoughmore Commission)”   คณะทํางานชุดนีใ้ช้เวลาในการศึกษาปัญหาต่างๆเป็นเวลา 4 ปี   

จงึได้เสนอรายงานตอ่รัฐบาลองักฤษ   จนทําให้ศรีลงักาประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ ใน ค.ศ. 1931 

โดยให้ช่ือวา่ “รัฐธรรมนญูโดโนมอร์”   ซึง่มีใจความสําคญัดงันี ้

                                                           
1ประทมุพร เหลา่วานิช.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า 18.   
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1. ให้สิทธิเลือกตัง้ทัว่ไปแก่ประชาชนชาวศรีลงักาทัง้ชายและหญิง   ท่ีมีอายเุกินกวา่  

21 ปี ขึน้ไป 

2. ปรับปรุงสภานิตบิญัญตั ิคือ ให้เรียกวา่ State Council   และเพิ่มจํานวนสมาชิก 

จาก 15 คน เป็น 58 คน ซึง่เป็นการเลือกตัง้ 50 คน และแตง่ตัง้ 8 คน   ซึ่งให้เลือกตัง้รวมกนัทกุเชือ้ชาต ิ  

ไมแ่ยกเชือ้ชาตเิหมือนก่อน    

3. ให้มีคณะกรรมการบริหาร เรียกวา่ Board of Ministers   ประกอบด้วยรัฐมนตรี 

ซึง่อยูใ่นตําแหนง่ประธานกรรมาธิการแห่งสภานิติบญัญัติด้วย 7 คน   และข้าราชการชาวองักฤษอีก 3 

คน รวมเป็น 10 คน     

  เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบันีแ้ล้ว   ปรากฏว่าการเปล่ียนแปลงกฎข้อบงัคบั

เก่ียวกับสภานิติบญัญัติ   ท่ีให้มีการเลือกตัง้สมาชิกโดยการคิดเป็นประชากรศรีลังกาทัง้หมด   ไม่

แบ่งแยกเลือกตัง้ตามเชือ้ชาติ   สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวทมิฬ   เน่ืองจากเป็นพวกท่ีมี

จํานวนประชากรน้อยกว่าชาวสิงหล   จึงกังวลว่าจะถูกพวกสิงหลจํากัดสิทธิทางการเมืองท่ีเคยได้รับ   

แตก็่ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎข้อบงัคบัดงักลา่วได้เลย    

  อย่างไรก็ดี   การเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองนบัแต ่  การเดินทางมาของ วินเลียม โค

ลบรูค   และชาร์ล คาเมรอน   เม่ือ ค.ศ. 1832   จนกระทัง่การปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบบัโดโนมอร์ ใน 

ค.ศ. 1931 นี ้  ได้สร้างความรู้สึกเช่ือมั่นให้แก่ชาวศรีลังกาทัง้ชาวสิงหล และชาวทมิฬ   ว่าวิธีการ

เรียกร้องและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   สามารถช่วยให้ประชาชนศรีลงักาได้สิทธิในการ

ปกครองตนเองมากขึน้   ดงันัน้บรรดาชนชัน้กลางท่ีสว่นมากได้รับการศกึษาแบบองักฤษ   จึงได้รวมตวั

กนัตัง้พรรคการเมืองขึน้หลายพรรค เชน่  

1. พรรคซีลอน เนชัน่นอล คองเกรส (Ceylon National Congress) หรือ CNC   ก่อตัง้ 

ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1917 โดยชาวทมิฬ   ช่ือเซอร์โพนนําภลมั อรุณชลมั (Sir Ponnambalam Arunchalum)  

เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของศรีลงักา   มีจดุมุ่งหมายสําคญั   คือเรียกร้องตอ่องักฤษ   ให้มอบสิทธิ

ในการปกครองตนเองมากขึน้    

2. พรรคลงักา สมา สมาจ (Lanka Sama Samaj Party) หรือ LSSP   ก่อตัง้ขึน้เม่ือ   

ค.ศ. 1935   โดยชาวสิงหล ช่ือ ดร. เอ็น. เอ็ม. เปเรรา (Dr.N.M. Perera)   และกลุ่มของผู้ ท่ีได้ไปศกึษา

ท่ีประเทศองักฤษ   จุดมุ่งหมายของพรรคนี ้  คือเป็นพรรคท่ีมีแนวความคิดแบบมาร์กซิสม์   และเป็น
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พรรคการเมืองพรรคแรกของชาวสิงหล   ดงันัน้สําหรับชาวสิงหลแล้ว   พรรคลงักา สมา สมาจ จึงถือ

เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของศรีลงักาด้วย19

1 

  3. พรรคกรรมกร (Labour Party) หรือ LP   ก่อตัง้ขึน้โดย นาย เอ.อี. กเูนสิงห์ (A.E. 

Goonesinghe) 

  4. พรรคทมิฬ คองเกรส (Tamil Congress) หรือ TC   เป็นพรรคท่ีก่อตัง้ขึน้โดยชาวทมิฬ   

และมีจดุมุง่หมายเพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้านตา่งๆให้แก่ชาวทมิฬ  

  5. พรรคสิงหล มหา สภา (Sinhala Maha Sabha) หรือ SMS   ก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1937 

โดยชาวศรีลงักาเชือ้สายสิงหล ช่ือ บนัดาราไนยเก   ซึง่ภายหลงัได้เป็นนายกรัฐมนตรีของศรีลงักาด้วย 

   เม่ือพิจารณาการตัง้พรรคการเมืองทัง้ 5 พรรคของชาวศรีลงักาจะพบว่า   ประชาชนชาว

ศรีลังกามีการแบ่งแยกกลุ่มของประชาชน   โดยการจําแนกตามเชือ้ชาติเป็นหลัก   โดยเฉพาะการ

แบ่งแยกระหว่างชาวทมิฬและชาวสิงหล   ซึ่งทัง้สองกลุ่มมองเห็นความสําคญัของการเรียกร้องตาม

แบบประชาธิปไตย   เป็นเชือ้ชาติท่ีตัง้พรรคการเมืองจํานวนมากท่ีสุดในศรีลงักา   และเป็นพวกท่ี

ขดัแย้งกนัอยา่งรุนแรงในภายหลงัด้วย 

  อยา่งไรก็ตาม   องักฤษให้ความสําคญักบัการปกครองประชากรชาวสิงหลท่ีอาศยัในเขต

เมืองแคนดีมากกว่าเขตอ่ืน   เน่ืองจากชาวสิงหลท่ีอาศยัในเมืองแคนดีนี ้  ยังเป็นกลุ่มท่ีคงความมี

อิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนีอ้ยู่มาก   โดยการเป็นเจ้าของท่ีดินเกือบทัง้หมดของอาณาจกัรแคนดี   ซึ่ง

เป็นการสืบตอ่อํานาจโดยการยึดสิทธิแตกํ่าเนิด   ท่ีดินเหล่านีส้่วนมากเป็นท่ีดินท่ีใช้เพ่ือการเพาะปลูก

พืชเกษตรกรรม   ซึ่งสร้างรายได้จํานวนมาก   แต่การท่ีชาวสิงหลเป็นเจ้าของท่ีดินอยู่   ทําให้รัฐบาล

องักฤษไมส่ามารถเข้าไปจดัเก็บภาษีท่ีมาจากท่ีดนิของชาวสิงหลได้   ทําให้ชาวสิงหลพวกนีส้ามารถนํา

เงินไปพฒันาจนเข็มแข็งขึน้มาระดบัหนึง่    

  สาเหตสํุาคญัอีกข้อหนึ่งท่ีทําให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชาวสิงหลในแคนดีนัน้   ได้แก่ความ

เข้มแข็งของพทุธศาสนา   ซึง่เป็นศาสนาประจําชาตขิองศรีลงักามานบัพนัปีแล้ว   เพราะถึงแม้การท่ีศรี

ลังกาต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของโปรตุเกส และ ฮอลันดานานถึงสามศตวรรษ   ได้ทําให้

อิทธิพลของพุทธศาสนาบริเวณชายฝ่ัง   ลดความสําคญัลงไปอย่างมาก   แต่ความอิทธิพลของพุทธ

ศาสนาในเขตเมืองแคนดีนัน้ยงัเข้มแข็งอยูม่าก    

                                                           
1The Lanka Samasamaja Party (LSSP) 1935 ? 2007.  (2012).  (Online).    
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  สถานการณ์เช่นนีทํ้าให้รัฐบาลองักฤษรู้ว่า   หากปล่อยให้ชาวสิงหลและศาสนาพุทธมี

อิทธิพลในศรีลังกาต่อไป   อังกฤษจะไม่สามารถปกครองศรีลังกาได้อย่างราบร่ืน   ดังนัน้ วันท่ี 2 

มีนาคม ค.ศ. 1815   รัฐบาลองักฤษจึงได้ทําข้อตกลงเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา   โดยมีใจความสําคญั

ว่า “การดําเนินการใดๆทางพุทธศาสนา   หากมีความเก่ียวพนักับชนกลุ่มใหญ่   โดยเฉพาะเป็นการ

ดําเนินการในฐานะศาสนาประจําชาติ   ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลองักฤษก่อนจึงจะกระทํา

ได้”20

1   หลงัจากการประกาศใช้ข้อตกลงข้อนี ้  ได้เกิดไม่พอใจอย่างมากจากชาวสิงหลผู้ ท่ีนบัถือศาสนา

พุทธ   จนเป็นเหตใุห้เกิดการต่อต้านโดยใช้การกําลงั   จากชาวสิงหลพุทธในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

1818   ซึ่งการใช้กําลงัต่อต้านของชาวสิงหลครัง้นีทํ้าให้รัฐบาลองักฤษแน่ใจว่า   การให้สิทธิพิเศษแก่

ชนชัน้สูงชาวสิงหลนัน้   เป็นภัยต่อการปกครองอย่างย่ิง   จึงอ้างว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ศาสนาพุทธ 

พระสงฆ์ และวดั   เป็นการสร้างความเหล่ือมลํา้ทางศาสนา   ทําให้องักฤษเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ปกครองของเมืองแคนดี   โดยการลดทอนอํานาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งส่วนมากเป็นพวกเชือ้พระวงศ์และ

ขนุนางเก่า   ให้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของตวัแทนจากรัฐบาลองักฤษอย่างเข้มงวด    

  ผลจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว   ทําให้รัฐบาลองักฤษสามารถปกครองศรีลงักาในฐานะ

อาณานิคมได้อย่างสะดวกเรียบร้อยชัว่ระยะเวลาหนึ่ง   จนกระทัง่ ค.ศ. 1848 ได้เกิดการใช้กําลงัเข้า

ต่อต้านการปกครองจากชาวสิงหลพุทธอีกครัง้   ซึ่งครัง้นีทํ้าโดยความร่วมมือของพระสงฆ์ในพุทธ

ศาสนา   ด้วยเหตท่ีุเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์สงบมานานถึง 30 ปี   ทําให้รัฐบาลองักฤษ

ต้องทําการตรวจสอบถึงท่ีมาท่ีแท้จริง   พร้อมทัง้หาทางออกให้แก่กรณีนีอ้ย่างเร่งดว่น  เป็นเหตใุห้เกิด

การเปล่ียนแปลงวิธีการคดัเลือกชนพืน้เมืองเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ซึ่งเดิมเลือกจากตระกลูชนชัน้สงู   

เป็นการเลือกท่ีความสามารถแทน   ซึ่งทําให้องักฤษสามารถปกครองศรีลงักาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกครัง้     

  อย่างไรก็ตาม   เพ่ือเป็นการจํากัดอํานาจทางการเมืองของชาวสิงหลท่ีเป็นประชากร

ส่วนมาก   ท่ีได้สร้างความวุ่นวายให้แก่อังกฤษอยู่เป็นระยะ   และเพ่ือทําให้ปกครองได้ง่ายขึน้   

องักฤษได้นํานโยบายท่ีมีลกัษณะแบ่งแยกและปกครอง (Divine and Rule) มาใช้กับศรีลงักา   ซึ่ง

แนวคิดหลักของนโยบายนี ้  คือการให้การสนับสนุนแก่ชนกลุ่มน้อยท่ีสามารถคานอํานาจของ

ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศท่ีเป็นอาณานิคม   ซึ่งองักฤษเลือกท่ีจะให้การสนบัสนุนแก่ชาวทมิฬ   

                                                           
1Lennox  A. Mills.  (1964).  op.  cit.   p.  125.        
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ซึ่งเป็นชนชาติท่ีมีจํานวนประชากรมากเป็นอนัดบัสอง   คือมีประมาณร้อยละ 12.5 ของประชากรทัง้

ประเทศ    

  ดงันัน้เพ่ือเพิ่มจํานวนชาวทมิฬ   นบัแต ่ค.ศ. 1843 รัฐบาลองักฤษได้นําเข้าชาวทมิฬจาก

รัฐทมิฬนาดปูระเทศอินเดีย   เพ่ือเข้ามาเป็นแรงงานในไร่ชาไร่กาแฟและสวนยางพารา   โดยมีเหตผุล

วา่   ชาวทมิฬมีคา่จ้างถกูกวา่และแข็งแรงกวา่ชาวสิงหล   ทําให้ชาวทมิฬจํานวนมากจากอพยพจากรัฐ

ทมิฬนาดมูายงัศรีลงักา   ซึง่มีการคาดวา่นบัแต ่ค.ศ. 1843 – 1859 มีชาวทมิฬอพยพเข้ามายงัศรีลงักา

ทัง้สิน้ 903,557คน21

1    

  นอกจากนีแ้ล้วองักฤษยงัได้ให้การสนบัสนนุด้านศกึษาแก่ชาวทมิฬมากว่าสิงหล   เห็นได้

จากจํานวนสถานศึกษาท่ีองักฤษสร้างนัน้   ในเขตจาฟฟ์นามีมากกว่าท่ีใดๆในศรีลงักา   การท่ีได้รับ

การสนับสนุนทางการศึกษาจากอังกฤษนัน้   ส่งผลดีต่อชาวทมิฬอย่างมาก   เพราะเป็นการสร้าง

โอกาสให้ชาวทมิฬได้ขึน้มาเป็นชนชัน้นําของประเทศ   ทัง้ในด้านการเมืองและการศึกษา   ทําให้ใน

สมัยปกครองของอังกฤษอัตราส่วนของชาวทมิฬท่ีมีการศึกษาดี   เป็นข้าราชการ   และอาชีพท่ีมี

ความสําคญัมีเกียรต ิ  เชน่ แพทย์และนกักฎหมายนัน้   มีจํานวนมากกว่าชาวสิงหล   นอกจากนัน้แล้ว

มหาวิทยาลยั Ceylon University College มหาวิทยาลยัแห่งแรก   และพรรค Ceylon National 

Congress พรรคการเมืองพรรคแรกของศรีลงักา   ยงัก็ตัง้โดย เซอร์ โพนนมัภลํา อรุณชะลํา ชาวศรี

ลงักาท่ีมีเชือ้สายทมิฬอีกด้วย                     

 

 

                                                           
1พฒันพงศ์ ประคลัพงศ์.  (2531).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  204.   
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บทที่ 3 

ความขัดแย้งระหว่างชนชาตทิมิฬและสิงหลในศรีลังกา  

(ค.ศ. 1948 – 1983)  

 

 ศรีลังกามีจํานวนประชากรทัง้หมดประมาณ 19.4 ล้านคน 0

1   ในจํานวนนีช้าวสิงหล 

(Sinhalese) เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสดุประมาณร้อยละ 74   รองลงมาได้แก่พวกทมิฬ (Tamil) ท่ี

มีประชากรประมาณร้อยละ 18   พวกมวัร์มีจํานวนมากเป็นอนัดบัสามมีจํานวนประมาณร้อยละ 7   ท่ี

เหลือคือพวกเบอร์เกอร์ (Burghers) สืบเชือ้สายมาจากเจ้าอาณานิคม   ทัง้โปรตเุกส ดตัช์ และองักฤษ   

พวกยเูรเซีย (Eurasia)   พวกทีมีเชือ้สายมาเลย์   และพวกเวททะ (Vedda)  ในจํานวนทัง้หมดนี ้   

ศรีลงักามีปัญหาความขดัแย้งทางชาตพินัธุ์ระหวา่งชนชาตสิิงหล   ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุใน

ประเทศ   และชนชาติทมิฬซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนประชากรมากเป็นอนัดบัสอง  ซึ่งกรณีความขดัแย้ง

ระหวา่งชนชาตทิมิฬและสิงหลนี ้  มีทัง้ความพยายามในการเจรจาเพ่ือยตุปัิญหา   การใช้กําลงัระหว่าง

กัน   และยังเป็นปัญหาท่ีทําให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลงักาท่ี

ยาวนานถึง 26 ปี   ทําให้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างมาก   ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็มี

ความเห็นตอ่ปัญหาเชือ้ชาตขิองศรีลงักา   ทัง้ในลกัษณะท่ีคล้อยตามและลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั   เชน่  

 ศาสตราจารย์ อโศกา บนัดาราเก (Prof. Asoka Bandarage) แห่งมหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์ 

(Georgetown University) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความขดัแย้งระหว่างทมิฬ

และสิงหลในศรีลงักา   วา่ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งทมิฬและสิงหลในศรีลงักาตัง้แตไ่ด้รับเอกราชนัน้   

เป็นปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลกลางของศรีลงักา   และกลุ่มกลุ่มทมิฬอีแลม โดยตรง   

เป็นปัญหาความขดัแย้งท่ีมีลกัษณะเดน่สามประการ   ได้แก่ การก่อการร้าย   ปัญหาเชือ้ชาติ   และ

เศรษฐศาสตร์การเมือง   สว่นประเดน็ท่ีมาของปัญหานัน้   ศาสตราจารย์ บนัดาราเก ได้ให้ความเห็นว่า   

                                                           
1ข้อมลูกระทรวงการตา่งประเทศของศรีลงักา ค.ศ. 2008.  ออนไลน์.  
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ความแตกตา่งของระยะเวลาท่ีสิงหลและทมิฬเข้ามาตัง้หลกัแหล่งยงัศรีลงักา   ท่ีห่างกนัมากกว่าร้อยปี   

เป็นประเดน็ท่ีสง่ผลมากท่ีสดุ1

1 

 ศาสตราจารย์ เบเนดิคท์ แอนเดอร์สนั (Prof. Benedict Anderson) แห่งมหาวิทยาลยัคอร์

เนลล์ (Cornell University) 2

2   ให้ความเห็นว่าชาวสิงหลเม่ืออพยพเข้ามายังศรีลงักาแล้ว   ได้สร้าง

ประเพณีและวัฒนธรรมของพวกตนขึน้เอง   แล้วได้มีการใช้สืบตอ่กันมาเร่ือยๆจนมีความแข็งแกร่ง   

ทําให้ชาวสิงหลรุ่นตอ่มามีความรู้สกึวา่ศรีลงักาเป็นประเทศของชาวสิงหลเทา่นัน้   สว่นชาวทมิฬซึ่งเป็น

ชนชาตท่ีิมีความแตกตา่งจากชาวสิงหลเกือบทกุด้านนัน้   เม่ืออพยพเข้ามายงัศรีลงักาได้นําวฒันธรรม

ของพวกตนมาด้วย   และได้มีการยึดถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัอย่างเหนียวแน่นโดยชาวทมิฬรุ่นหลงั   ทําให้

ชาวทมิฬกลา่ววา่ดนิแดนศรีลงักาบริเวณท่ีมีชาวทมิฬเป็นประชากรส่วนใหญ่นัน้   เป็นดินแดนบ้านเกิด

เมืองนอนของชาวทมิฬ   ด้วยเหตนีุเ้ม่ือเกิดความขดัแย้งขึน้หลงัได้รับเอกราช   จึงเป็นความขดัแย้งท่ี

รุนแรงและไมส่ามารถยตุด้ิวยการเจรจา3

3           

 ศาสตราจารย์ เรมอนด์ ซี. ทาราส (Prof. Raymond C. Taras) แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

(Standford University)   และ ราจาท กนักลีู (Rajat Ganguly) อาจารย์จากมหาวิทยาลยัเมอร์ดอคบ์ 

(Murdocb University)   ให้ความเห็นว่า   ปัญหาระหว่างทมิฬและสิงหลในศรีลงักานัน้   เป็นความ

ขดัแย้งท่ีมีพืน้ฐานสําคญัมาจากความแตกตา่งระหว่างทมิฬและสิงหลเอง   โดยเฉพาะความแตกตา่ง

ด้านภาษา ศาสนา และประเพณีตา่งๆ   เป็นปัญหาทางเชือ้ชาติท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั   เช่น   พระสงฆ์

ในศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อความขัดแย้งและการเมืองของประเทศ   แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนถูก

นํามาใช้ประโยชน์โดยฝ่ายกบฏ เป็นต้น   นอกจากนี ้เรมอนด์ ซี. ทาราส  และ ราจาท กนักลีู ได้ทําการ

แบ่งช่วงเวลาของความขัดแย้งออกเป็นสามช่วง ดงันี ้  ช่วงท่ี 1 ตัง้แต่คณะกรรมการซลัเบอร่ีถึงการ

ได้รับเอกราช ค.ศ. 1832 – 1948   ช่วงท่ี 2 นบัแตไ่ด้รับเอกราชจนถึงการจลาจล ค.ศ. 1983   และช่วง

ท่ี 3 หลงัการจลาจล ค.ศ. 1983 จนสิน้สดุความขดัแย้ง ค.ศ. 20094

4     

                                                           
1Asoka Bandarage.  (2009).  The Separatist Conflict in Sri Lanka.  pp.  1 – 10.  
2Benedict Anderson.  (2012).  (Online).     
3Asoka Bandarage.  (2009).  op.  cit.  p.  10.   
4Raymond C. Taras; & Rajat Gunguly.  (2010).  Understanding Ethnic Conflict.  pp.  178 – 201.  
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 จากาธ พี. เสนารัตตเน (Jagath P. Senaratne)   ให้ความเห็นเก่ียวกบัประเด็นความขดัแย้ง

ว่า   ช่วงเวลาท่ีมีความสําคญัท่ีสุดของปัญหาเชือ้ชาติทมิฬและสิงหลคือช่วงเวลา 13 ปี ระหว่าง ค.ศ. 

1977 – 1990   และยงักลา่ววา่การแทรกแซงของอินเดีย   ได้แบง่ช่วง ค.ศ. 1977 – 1990 ออกเป็นสาม

ระยะท่ีมีความแตกตา่งกนั   ได้แก่ระยะท่ีหนึ่ง ค.ศ. 1977 – 1983 เป็นช่วงท่ีรัฐบาลศรีลงักาต้องตอ่สู้

กบักลุ่มทมิฬหลายกลุ่ม   ซึ่งแต่ละกลุ่มมีฐานะเป็นกลุ่มผู้ เรียกร้องชาวทมิฬเท่าเทียมกัน ได้แก่   กลุ่ม 

TELO กลุ่ม PLOTE กลุ่ม EPRLF*  และ กลุ่ม LTTE  ระยะท่ีสอง ค.ศ. 1983 – 1987 เป็นระยะท่ีกลุ่ม 

LTTE เร่ิมปฏิบตัิการโดยใช้กําลงักบัรัฐบาลศรีลงักา   จนกลายเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลเหนือทมิฬกลุ่มอ่ืน   

ระยะท่ีสาม ค.ศ. 1987 – 1990 กลุ่มทมิฬอีแลม ประกาศแยกตวัเป็นรัฐอิสระ   จนทําให้เกิดการปะทะ

กนัอยา่งรุนแรงระหวา่งกลุม่กบฏและรัฐบาลศรีลงักา   ทําให้รัฐบาลอินเดียเข้าแทรกแซงกิจการภายใน

ของศรีลงักา   โดยใช้กรณีความขดัแย้งเป็นข้ออ้าง   ทําให้กลุม่ทมิฬอีแลมใช้กําลงัจู่โจมรัฐบาลศรีลงักา

น้อยลงและหนัไปตอ่ต้านกองกําลงัของอินเดียเป็นหลกั6

1    

 จากความเห็นของนักวิชาการท่ีกล่าวมาจะพบว่า   แต่ละท่านให้ทรรศนะเก่ียวกับปัญหา

ความขดัแย้งระหวา่งทมิฬและสิงหลท่ีคล้อยตามกนัวา่   สาเหตท่ีุทําให้เกิดปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

ทมิฬและสิงหลขึน้นัน้   สาเหตหุนึง่เป็นเพราะชนชาตทิมิฬและชนชาติสิงหลมีความแตกตา่งกนัอยู่มาก

นัน้เอง    

 

 

 

                                                           
*Tamil Eelam Liberation Organization (TELO) ผู้ นําของกลุม่ คือ ศรี สะบารัตนาม (Sri Sabaratnam) 

กลุ่มนีเ้ป็นกลุม่ท่ีมีนโยบายขดัแย้งกับ LTTE มากท่ีสดุ   เพราะต้องการเป็นผู้ นําของทมิฬแทน LTTE แต่ไม่สําเร็จ   

นอกจากนีย้งัเป็นต้นเหตขุองการลอบสงัหาร ราจีฟ คานธี ด้วย    

People’s Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE)  มีค่ายฝึกตัง้อยู่รัฐทมิฬนาดขูองอินเดีย 

ผู้ นําของกลุ่ม คือ อมุา  มาเหชวารัน  (Uma Maheswaran) เป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง   

โดยให้เหตผุลวา่ จะนํามาซึง่การตอบโต้ด้วยกําลงัเสมอ   กลุม่นีม้ีแนวคิดเอนเอียงทางฝ่าย คอมมิวนิสต์  

Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF) แยกตวัจากกลุม่ LTTE และ TELO มีบทบาท

ในช่วงท่ีอินเดียเข้าแทรกแซง ค.ศ. 1987 – 1990  
1Jagath P. Senaratne.  (1997).  Political Violence in Sri lanka 1977 – 1990.  pp.  33 – 157.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Eelam_Liberation_Organization
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ความแตกต่างระหว่างทมิฬและสิงหล 

 ทัง้ชนชาติทมิฬและสิงหลล้วนแต่เป็นชนชาติท่ีมีถ่ินกําเนิดจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน   

คือพวกสิงหลนัน้สนันิษฐานว่า   มีถ่ินกําเนิดบริเวณภาคเหนือของอินเดีย   ในส่วนท่ีเป็นแคว้นเบงกอล

ปัจจบุนั   และพวกทมิฬสนันิษฐานว่าเป็นพวกท่ีมีความเก่ียวข้องกบัพวกดราวิเดียน (Dravidian)   ซึ่ง

เคยมีอารยะธรรมรุ่งเรืองอยูบ่ริเวณลุม่แมนํ่า้สินธุเม่ือ 5,000 ปีก่อน   ชาวทมิฬและสิงหลเดินทางเข้ามา

ตัง้ถ่ินฐานยังศรีลังกาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน   ชาวสิงหลเดินทางมายงัเกาะศรีลังกาเม่ือ 483 ปี

ก่อนคริสตศกัราช 7

1   ส่วนชาวทมิฬนัน้เดินทางมาศรีลงักาเพ่ือรุกรานชาวสิงหลเม่ือ 145 ปีก่อนคริสต

ศกัราช   อยา่งไรก็ดีถึงแม้จะมีถ่ินกําเนิดจากอินเดียเหมือนกนั   แตช่นชาติทมิฬและสิงหลเป็นชนชาติท่ี

มีความแตกต่างกันท่ีมองเห็นได้ชัดเจนอยู่หลายประการ    เช่นชาวทมิฬใช้ภาษาทมิฬชาวสิงหลใช้

ภาษาสิงหล   ชาวทมิฬเป็นชนชาตท่ีิมีขนาดรูปร่างเล็ก ตวัเตีย้ มีผิวสีดํา จมกูแบน และผมหยิก   ท่ีเป็น

เช่นนีเ้น่ืองจากชาวทมิฬเป็นกลุ่มท่ีมีความใกล้ชิดกบัพวกดราวิเดียน   ทําให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัชน

เผ่าดราวิเดียนด้วย   ส่วนชาวสิงหลนัน้เดิมเป็นชาวอารยนัท่ีเม่ือเข้ามาตัง้ถ่ินฐานยงัศรีลงักา   แล้วได้

แต่งงานกับพวกเวททะซึ่งเป็นชนพืน้เมืองของศรีลงักา   ดงันัน้พวกนีจ้ึงมีลกัษณะใกล้เคียงกับพวก

อาระยนั   เช่นตวัสูงกว่า   และผิวขาวกว่าพวกทมิฬ   เป็นต้น   นอกจากความแตกตา่งของภาษาและ

ลกัษณะทางร่างกายแล้ว   ความแตกต่างท่ีนบัว่ามีผลต่อปัญหาความขดัแย้งอย่างมาก ได้แก่   ด้าน

ศาสนาท่ีนบัถือ   และด้านแนวความคดิ 

 ด้านการนับถือศาสนา    

  ชาวทมิฬท่ีอาศัยในศรีลังกานับถือศาสนาฮินดู (Hinduism)   ซึ่งยึดถือกันเป็นศาสนา

ประจํากลุ่มมาตัง้แตค่รัง้ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศอินเดีย   มีลกัษณะสําคญัคือ   เป็นศาสนาท่ีกําเนิดจาก

พวกอารยนั หรือ อินโด – ยโูรเปียน (Indo - European)   เป็นศาสนาท่ีพฒันามาจากศาสนาพราหมณ์   

เกิดขึน้เม่ือประมาณ 600 – 480 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   มีหลกัความเช่ือของศาสนา   ว่าทกุชีวิตเกิดขึน้

เพ่ือให้วิญญาณมาสถิตอยู ่  วิญญาณเทา่นัน้ท่ีเป็นสิ่งท่ีไมอ่าจนบัการเกิดได้ (เป็นอนนัตะ)   หรือกล่าว

ได้วา่เป็นศาสนาท่ีเช่ือในเร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด   ทัง้เกิดเป็นคนจน คนรวย เป็นสตัว์ หรือเป็นพืชก็มี   

การเวียนว่ายในลกัษณะนีจ้ะสิน้สุดก็ต่อเม่ือได้มาเกิดเป็นมนุษย์   แล้วบรรลุโมกษะซึ่งเป็นการบรรลุ

                                                           
1อา้งแลว้.   
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ธรรมขัน้สูงสุดของฮินดู   เม่ือบรรลุโมกษะแล้วทุกวิญญาณจะเข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของปฐม

วิญญาณ คือมหาพรหม หรือ ปรมาตมนั8

1    

  ศาสนาฮินดูแบ่งบุคคลในศาสนาออกเป็น 4 กลุ่มหรือ 4 ระดบั ใหญ่ๆเรียกว่า วรรณะ

ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพทย์ (ไวศยะ) และวรรณะศทูร   นอกจากวรรณะทัง้ 4 

แล้ว ศาสนาฮินดูยังมีการแยกบุคคลออกเป็นวรรณะต่างๆอีกหลายวรรณะ   โดยการแบ่งตามชาติ

กําเนิดของแตล่ะคน   และเม่ือเกิดมาอยู่ในวรรณะใดก็จะอยู่ในวรรณะนัน้ตลอดชีวิต 9

2   เช่น   หากเกิด

การแต่งงานข้ามวรรณะลูกท่ีเกิดจากแต่งงานนัน้จะเรียกว่า จัณฑาล   ถือเป็นบุคคลชัน้ต่ําท่ีสุดใน

ศาสนา   อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นศาสนาท่ีพวกทมิฬยึดถือปฏิบตัิมาตัง้แต่เม่ือครัง้อยู่ในประเทศ

อินเดียแล้ว   แตด้่วยการท่ีเป็นศาสนาของชนกลุม่น้อย   ศาสนาฮินดจูงึไมมี่อิทธิพลตอ่ประเทศศรีลงักา

มากนกั   เห็นได้จากบางช่วงเวลาแม้กษัตริย์ผู้ปกครองศรีลงักาจะเป็นชาวทมิฬ   ก็ต้องทํานบํุารุงพทุธ

ศาสนาด้วย10

3 

  ในส่วนของชาวสิงหลนัน้   ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (Buddhism)   อนัเป็น

ศาสนาท่ีชาวสิงหลยึดถือปฏิบตัิมาตัง้แต่ครัง้ประดิษฐานเม่ือช่วงต้นอนรุาธปรุะแล้ว   หลกัคําสอนท่ี

สําคัญของศาสนาพุทธ   ได้แก่เป็นศาสนาท่ีเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณ   และการเวียนว่ายตายเกิด

เชน่เดียวกบัศาสนาฮินด ู  แตกตา่งกนัท่ีศาสนาฮินดนูัน้เช่ือว่า   ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นเพราะพรหมบนัดาร

ให้เกิดขึน้   สว่นศาสนาพทุธเช่ือวา่ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้ไมมี่ใครบนัดาล   เป็นเพียงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการกระทํา

ท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งผลซึ่งกันและกัน   ตามหลกัคําสอนของพทุธ   แบ่งลําดบัขัน้ของการบรรลุธรรม

ออกเป็นส่ีขัน้   ได้แก่ โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี และอรหนัต์   เม่ือบคุคลใดสามารถบรรลธุรรมขัน้

สงูสดุคืออรหนัต์แล้ว   จะเข้าสู่ภาวะท่ีเป็นสขุอย่างย่ิง   สามารถแยกจิตและร่างกายออกจากกนัทําให้

เม่ือร่างกายสลายหรือตาย   ดวงจิตจะยังคงอยู่ไม่สลายไปกับร่างกายและไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

เรียกวา่นิพพาน11

4    

                                                           
1เสถียร พนัธรังส.ี  (2542).  ศาสนาเปรียบเทียบ.  หน้า 72.    
2เสรี  วฒุิธรรมวงศ์.  (2540).  ผา่ปมปัญหาพทุธ – ฮินด.ู  หน้า.   52.   
3ปิยนาธ (นิโครธา) บนุนาค.  (2534).  เล่มเดิม.  หน้า  67.    
4เสถียร พนัธรังส.ี  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 123 – 184.    
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  เน่ืองจากเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ   พุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อ

ประเทศศรีลงักาอย่างมาก   กล่าวคือทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างภาษาบาลีและภาษาสิงหล   ท่ี

เป็นเช่นนีเ้พราะภาษาบาลีเป็นภาษาท่ีใช้ในพระไตรปิฎก   และในช่วงแรกภาษาสิงหลมีคําท่ีใช้น้อย

กว่าเลยเกิดการยืมคําจากภาษาบาลีมาใช้   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเข้ามาของภาษาบาลีนี ้  ทําให้

ภาษาสิงหลมีพัฒนาการมากขึน้   การเข้ามาของศาสนาพุทธทําให้เกิดชิน้งานศิลปะ   และ

สถาปัตยกรรมขัน้สงูซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในศรีลงักา   เช่น การแกะสลกั การวาดภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั ศาสนสถานต่างๆ อาทิ เจดีย์ อุโบสถ และวิหารเป็นต้น   นอกจากอิทธิพลด้านภาษาและศิลปะ

แล้ว   หลักความเช่ือของศาสนาพุทธยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวสิงหลอย่างมาก   เช่น การบนัทึก

เร่ืองราวต่างๆก็มกับนัทึกเร่ืองโดยมีศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องด้วย   เช่น คมัภีร์มหาวงศ์ (Mahawamsa) 

ซึ่งเป็นบนัทึกสําคญัทางประวตัิศาสตร์เป็นต้น   นอกจากนีแ้ล้วการยึดมัน่ในพุทธศาสนาอย่างเหนียว

แน่น   ทําให้ศรีลงักามีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับประเทศท่ีนบัถือศาสนาพุทธด้วย   เช่น จีน ไทย และพม่า   

ประการสุดท้ายซึ่งนบัว่าเป็นข้อท่ีมีความสําคญัท่ีสุด   คือการส่งผลต่อการเมืองทัง้ก่อนและหลงัการ

ได้รับเอกราช   ซึง่จะได้กลา่วโดยละเอียดในบทตอ่ไป 

 ด้านแนวความคิดเก่ียวกับสิทธิในการปกครอง    

  นบัแต่มีการเรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งการปกครองตนเอง   จนกระทัง่การได้มาซึ่งเอกราช

เม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 1948   ชาวศรีลงักาล้วนแต่มีความเช่ือว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย   คือ

วิธีการปกครองท่ีถกูต้อง   และเหมาะสมแก่การนํามาใช้กบัศรีลงักามากท่ีสดุ   นอกจากนีก้ารเรียกร้อง

เอกราชท่ีสมัฤทธ์ิผล   ยงัทําให้ประชาชนชาวศรีลงักาเช่ือมัน่ในวิถีทางประชาธิปไตยด้วย   เน่ืองจาก

แนวคิดด้านสิทธิมนษุยชน   เป็นหนึ่งในแนวคิดพืน้ฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ทําให้

ความแตกตา่งในประเดน็นี ้  เป็นข้อท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ระหว่างพวกสิงหลและ

ทมิฬมากท่ีสดุ 

  สําหรับการอ้างสิทธ์ิในการปกครองตนเองนัน้   พวกทมิฬได้อ้างถึงเ ร่ืองราวทาง

ประวตัศิาสตร์ท่ีอ้างวา่   ชาวทมิฬนัน้เดินทางเข้ามายงัศรีลงักาตัง้แต ่ปีท่ี 145 ก่อนคริสต์ศกัราช 1 2

1   นัน่

ทําให้ชาวทมิฬสามารถอ้างได้ว่า   ดินแดนของศรีลงักาในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออก   คือ

                                                           
1อา้งแลว้.  
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ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวทมิฬ (Tamil Homeland) 1 3

1   ซึ่งการอ้างว่าดินแดนภาคเหนือและ

ตะวันออกของศรีลังกาเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอน   หรือ Homeland ของพวกทมิฬนัน้   จาก

การศกึษาพบว่าเอกสารหรืองานวิจยัท่ีเป็นภาษาองักฤษไม่ได้ใช้คําว่า Homeland โดยตรง   แตใ่ช้คํา

ว่า National Homeland และ Traditional Tamil Homeland2   ซึ่งทัง้สองคําล้วนให้ความหมายว่า

ดินแดนภาคเหนือและตะวันออกของศรีลังกา   เป็นดินแดนท่ีพวกทมิฬอาศยัอยู่หนาแน่นมากกว่า

ประชากรเชือ้ชาติอ่ืน   ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของชาวทมิฬ   มีความสําคัญเหนือ

วฒันธรรมและประเพณีของเชือ้ชาติอ่ืน   ซึ่งแตกต่างจากการให้ความหมายของกลุ่มทมิฬอีแลมอยู่

มากทีเดียว       

  อยา่งไรก็ดีการท่ีมีแนวคดิเชน่นีส้ง่ผลให้พวกทมิฬบางกลุม่   ทําการเรียกร้องตอ่ชาวสิงหล   

เพ่ือให้ได้สิทธ์ิในการปกครองตนเอง   ในเขตพืน้ท่ีท่ีมีชาวทมิฬอาศัยอยู่หนาแน่น   ได้แก่ดินแดน

คาบสมทุรจาฟฟ์นา   จงัหวดัทางภาคเหนือ   และดินแดนฝ่ังตะวนัออกของศรีลงักา   ซึ่งในช่วงแรกนัน้

การเรียกร้องของฝ่ายทมิฬ   ยังเป็นเพียงการปกครองตนเองในระบบสหพันธรัฐ   จากนัน้จึงได้

เปล่ียนเป็นการเรียกร้องให้มีการแบง่แยกประเทศในท่ีสดุ 

  สําหรับพวกสิงหลสิทธิในการปกครองหมายถึง   สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย   ท่ีใช้

เสียงสว่นใหญ่ของประชากร   เป็นเกณฑ์ในการดําเนินการตา่งๆของรัฐ   ซึ่งได้แก่ประชากรชาวสิงหลท่ี

มีจํานวนประชากรมากถึงร้อยละ 74 ของประชากรทัง้ประเทศ   ด้วยเหตุนีช้าวสิงหลจึงเช่ือว่าพวก

สิงหลมีสิทธิในการปกครองประเทศ   และประชากรชาวศรีลังกาเชือ้สายอ่ืนรวมถึงพวกทมิฬด้วย   

ดงันัน้เม่ือพวกทมิฬทําการเรียกร้องสิทธิเพ่ือปกครองตนเอง   ทัง้ในแบบสหพนัธรัฐเร่ือยมาจนกระทัง่

การเรียกร้องให้มีการแบง่แยกประเทศนัน้   จงึไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากพวกสิงหล 

  ความแตกต่างเร่ืองแนวคิดด้านการปกครองระหว่างทมิฬและสิงหล   นอกจากส่งผลต่อ

ทิศทางของปัญหาความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ระหว่างสิงหลและทมิฬแล้ว   ยงัเป็นประเด็นท่ีถูกกลุ่ม

ทมิฬอีแลมนําไปใช้เรียกร้องต่อนานาชาติ   ว่าการโจมตีของรัฐบาลศรีลังกา   รวมถึงการออก

พระราชบญัญตัคิวามมัน่คงสาธารณะ (Public Security Act)   และพระราชบญัญัติป้องกนัการก่อการ

ร้าย (Prevention of Terrorism Act) เม่ือ ค.ศ. 1989   นัน้เป็นการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัสิทธิมนษุยชน   

                                                           
1The Tamil Home land.  (2012).  (Online).   
2Asoka Bandarage.  (2009).  op.  cit.  p.  3.    
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จนทําให้รัฐบาลศรีลงักาถกูกล่าวหาจากนานาชาติว่าเป็นผู้ ทําลายสิทธิมนษุยชน 1 5

1   ซึ่งทําให้เกิดความ

ยากลําบากตอ่การปราบปรามกลุม่กบฏให้แก่ฝ่ายรัฐบาลมากขึน้ไปอีก      

 

การเรียกร้องเอกราช     

 ด้วยเหตท่ีุเป็นหนึ่งในประเทศอาณานิคมขององักฤษ   เม่ือเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใน ค.ศ. 

1939   ศรีลังกาจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศครัง้นีด้้วย   คือ   ศรี

ลงักาได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยอตัโนมตัิ   เพราะการเป็นประเทศอาณานิคม

ขององักฤษ   และความสําคญัของการเกิดสงครามครัง้นีท่ี้เกิดแก่ศรีลงักา   คือชาวศรีลงักาทกุเชือ้ชาต ิ  

ทุกศาสนา   ล้วนแต่มีความหวงัร่วมกันว่า   หากให้การช่วยเหลือองักฤษในสงครามครัง้นี ้  รัฐบาล

องักฤษจะให้รางวลัด้วยการมอบเอกราชแก่ศรีลงักาเร็วขึน้   ดงันัน้นบัแตเ่กิดสงคราม ค.ศ. 1939   ศรี

ลงักาจงึให้ความชว่ยเหลือแก่องักฤษเป็นอยา่งดีโดยตลอด    

 อย่างไรก็ดี   เม่ือญ่ีปุ่ นเข้าร่วมสงครามและสามารถยึดครองดินแดนฝ่ังทวีปเอเชียได้เป็น

สว่นมากแล้ว   ศรีลงักาซึ่งเป็นประเทศซึ่งมีท่ีตัง้อยู่บริเวณก่ึงกลางทวีปเอเชีย   จึงได้กลายเป็นดินแดน

ท่ีญ่ีปุ่ นต้องการยึดครองอย่างย่ิง   เพ่ือใช้เป็นฐานทพัควบคมุประเทศในแถบเอเชียใต้ทัง้หมด   ด้วย

เหตนีุเ้พ่ือรักษาศรีลงักาจากการยึดครองของญ่ีปุ่ น   รัฐบาลองักฤษจึงตัง้สภานิติบญัญัติฉกุเฉิน (War 

Council)   ซึ่งสมาชิกเป็นชาวอังกฤษ   และส่งนายทหารระดับสูงมายังศรีลังกาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี

วางแผนทางทหารและการเมือง   พร้อมทัง้มีการพกังานข้าราชการชาวศรีลงักาหลายตําแหน่ง   แล้วให้

ทหารองักฤษเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีแทนด้วย    

 ด้วยเหตุท่ีอังกฤษเข้าควบคมุกิจการทางการเมืองทัง้หมดของศรีลังกา   ทําให้สถานการณ์

ภายในของศรีลงักาขณะเกิดสงครามนัน้   ได้เกิดความแตกแยกทางความคิด   ระหว่างพรรคการเมือง

ส่วนมากท่ีมีแนวคิดทางประชาธิปไตย   ต้องการสนับสนุนองักฤษในการทําสงครามกับญ่ีปุ่ น   และ

กลุ่มของนักการเมืองท่ีไม่ต้องการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร   ซึ่งส่วนมากเป็นนักการเมืองท่ีมี

แนวความคดิแบบมาร์กซิสต์จากพรรค ลงักา สมา สมชัชา (LSSP)   ซึ่งกรณีนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่า   กลุ่ม

ของผู้ ท่ีให้การสนับสนุนอังกฤษนัน้ส่วนมากเป็นชาวทมิฬ   และพรรคท่ีทําการต่อต้านการร่วมทํา

                                                           
1สมพงศ์ ชมูาก.  (2534).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  284.   
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สงครามกบัองักฤษเป็นพรรคของชาวสิงหล   สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างกลุ่มท่ีสนบัสนนุ   และ

กลุ่มท่ีตอ่ต้านการเข้าร่วมสงครามนัน้   ได้คล่ีคลายลงเม่ือสหภาพโซเวียตได้ตดัสินใจเข้าร่วมสงคราม

กบัฝ่ายสมัพนัธมิตร   ทําให้พรรคลงักา สมา สมาจ (LSSP) ยอมเข้าร่วมกบัองักฤษเพ่ือต่อสู้กับญ่ีปุ่ น   

การเข้ามาของรัสเซียนัน้นอกจากทําให้พรรคลงักา สมา สมาจ   เปล่ียนใจเข้าร่วมกบัองักฤษแล้ว   ยงั

ทําให้แนวความคดิแบบมาร์กซิสต์   และคอมมิวนิสต์   ได้รับความสนใจมากขึน้จากประชาชนชาว 

ศรีลังกา   เห็นได้จาก ค.ศ. 1944 ได้มีการก่อตัง้พรรคการเมืองช่ือ พรรคคอมมิวนิสต์   เพ่ือทําการ

เรียกร้องอิสรภาพจากองักฤษด้วย 

 หลังจากให้การสนับสนุนอย่างดีแก่อังกฤษแล้ว   ตัง้แต่ ค.ศ. 1942  ชาวศรีลังกาได้เร่ิม

เรียกร้องทางการเมืองต่ออังกฤษอีกครัง้   โดยมีผู้ นําการเรียกร้องคือ นายดอนสตีเฟ่น เสนาไนยเก   

เป้าหมายของการเรียกร้องครัง้นี ้  นบัว่าเป็นการเรียกร้องท่ีมากกว่าทกุครัง้   คือให้มีการเปล่ียนแปลง

ฐานะของประเทศศรีลงักา   จากประเทศอาณานิคม (Colony) เป็นรัฐเอกราช (Dominion)  เป็นผลให้ 

ค.ศ. 1944 รัฐบาลอังกฤษจึงได้ส่งคณะกรรมาธิการ   มายังศรีลังกาอีกคณะหนึ่ง   โดยการนําของ 

ลอร์ด ซลัเบอร์ร่ี (Lord Salisbury)  ทําให้คณะกรรมาธิการชดุนีมี้ช่ือว่า “คณะกรรมาธิการ ซลัเบอร์ร่ี 

(Salisbury Commission)”   เป้าหมายของคณะกรรมาธิการชุดนี ้  คือมาเพ่ือทําการศึกษาปัญหา

ตา่งๆ   และข้อเรียกร้องของ นายดอนสตีเฟ่น เสนาไนยเก   ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด   ผล

จากการศกึษาของคณะกรรมาธิการชุดนี ้  ได้สร้างความเปล่ียนแปลงแก่การเมืองของศรีลงักาอีกครัง้   

คือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่ค.ศ. 1946   โดยมีหลกัการสําคญัของรัฐธรรมนญูดงันี ้

1. ให้มีการแบง่สภานิตบิญัญตั ิ(State Council) ออกเป็นสองสว่น ได้แก่ สภาสงู  

(Senate) มีสมาชิก 30 คน   15 คน   ได้มาจากการเลือกของสภาผู้แทน  และอีก 15 คน   ได้มาจาก

การแตง่ตัง้ของข้าหลวงใหญ่ชาวองักฤษ   อีกส่วนหนึ่ง คือสภาผู้แทน (House of Representative) มี

สมาชิกทัง้สิน้ 101 คน   ซึง่ 95 คน มาจากการเลือกตัง้ อีก 6 คน มาจากการแตง่ตัง้   โดยภาพรวมแล้ว

สภานิตบิญัญตัท่ีิมีการปรับปรุงใหมนี่ ้  มีลกัษณะการทํางานคล้ายกบัรัฐสภาขององักฤษ   ดงันัน้ ค.ศ. 

1947 จงึมีการเปล่ียนช่ือ จากสภานิตบิญัญตั ิ(State Council) เป็นรัฐสภา (Parliament)    

2. เปล่ียนฐานะของศรีลงักาจากประเทศอาณานิคม   เป็นประเทศภายใต้การควบคมุ 

เท่านัน้   และให้คํามัน่ตอ่ศรีลงักาว่า องักฤษจะมอบเอกราชให้ในภายหลงั   แตศ่รีลงักาจะอยู่ภายใต้

เครือจกัรภพองักฤษ 
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 แม้ว่าการเปล่ียนภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946   จะทําให้ศรีลังกาได้รับการผ่อนปรนทาง

การเมืองจากองักฤษมากมายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน   และยงัได้รับคํามัน่จากองักฤษว่าจะให้เอกราช

โดยเร็วก็ตาม   กลุ่มของผู้ เรียกร้อง นําโดย นายดอนสตีเฟ่น เสนาไนยเก    ยังคงทําการเรียกร้องต่อ

องักฤษอยู่เร่ือยๆ   กระทัง่ ค.ศ. 1947 รัฐสภาองักฤษจึงผ่านพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกราชแก่

ศรีลงักา16

1   และได้ประกาศให้เอกราชแก่ศรีลงักา   เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1948   รวมระยะเวลาท่ี

ศรีลงักาตกเป็นอาณานิคมขององักฤษทัง้สิน้ 133 ปี 

 จากท่ีกล่าวมา   เห็นได้ว่าอิทธิพลทางศาสนาของประชากรนัน้   ส่งผลต่อการปฏิบตัิของ

ชาวต่างชาติท่ีเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนศรีลังกาอย่างย่ิง คือ นับแต่การมาของโปรตุเกส เม่ือ ต้น

คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตามมาด้วยฮอลนัดาและองักฤษ   ซึ่งเป็นชาติสดุท้ายและมีอิทธิพลเหนือดินแดน

แห่งนีน้านหลายร้อยปี   ทัง้สามชาติล้วนทําการเผยแผ่ศาสนาคริสต์   โดยการต่อต้านศาสนาพุทธ

ทัง้สิน้ เพราะพทุธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรชาวสิงหล   ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ดงันัน้  

นับแต่การเข้ามาของชาติตะวันตกศาสนาพุทธจึงถูกกีดกันมาโดยตลอด   และท่ีสําคญัในช่วงการ

ปกครองของอังกฤษภายใต้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง   ทําให้การกีดกันพุทธศาสนานัน้มีความ

เด่นชัดมากย่ิงขึน้เพราะอังกฤษหันไปสนับสนุนชาวทมิฬ   ซึ่งหมายความว่าต้องให้การสนับสนุน

ศาสนาของชาวทมิฬซึง่สว่นใหญ่นบัถือฮินดดู้วย 

 จากการท่ีพทุธศาสนาถกูรุกรานเป็นเวลาช้านานจากศาสนาคริสต์   หลงัการได้เอกราชเม่ือ 

ค.ศ. 1948   ทําให้ชาวลงักา (ชาวสิงหลผู้ ท่ีนบัถือพทุธศาสนา) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะฟืน้ฟูพทุธศาสนาใน

ลงักาอย่างจริงจัง และประกาศให้พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ   อีกทัง้รัฐบาลก็ดําเนิน

นโยบายท่ีกีดกันศาสนาฮินดแูละชาวทมิฬ เป็นเหตใุห้ชาวทมิฬรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอนัเป็นบ่อ

เกิดของปัญหาการสู้รบท่ียาวนานอีกประการหนึง่17

2 

 หลงัจากได้เอกราช   ด้วยเหตท่ีุพวกทมิฬและสิงหลมีความแตกตา่งกนัอย่างมาก   อีกทัง้พวก

สิงหลท่ีได้เป็นรัฐบาลก็ได้ใช้นโยบายสิงหลนิยม   ทําให้พวกทมิฬมีความต้องการท่ีจะปกครองตนเอง   

โดยเร่ิมจากการเรียกร้องเพ่ือปกครองตนเองภายใต้รัฐบาลกลางศรีลงักา   และเพิ่มความรุนแรงเป็น

การเรียกร้องให้มีการแบง่แยกดนิแดนจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง    

                                                           
1E. F. C. Ludowyk.  (1966).  op.  cit.  pp.  195 – 196.     
2พระเทพเวที (ปยทุธ์ ปยตฺุโต).  (2531).  พทุธศาสนาในอาเซีย.  หน้า  248.     



41 
 

การใช้นโยบายสิงหลนิยมของรัฐบาลศรีลังกา   และการก่อตัง้กลุ่มทมิฬอีแลม   

(ค.ศ. 1948 – 1983) 

  เม่ือได้รับเอกราชแล้วนายดอน สตีเฟ่น เสนาไนยเก หัวหน้าพรรคสหชาติ หรือ United 

Nation Party (UNP)   ซึ่งเป็นผู้ นําในการเรียกร้องเอกราชจากองักฤษด้วย   ได้รับเลือกตัง้จาก

ประชาชนชาวศรีลังกา   ให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของศรีลงัการะหว่าง ค.ศ. 1948 – 

1952   นโยบายในช่วงนีเ้ป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติระหว่างสิงหลและทมิฬ   ซึ่งมีนโยบายท่ีมี

ความสําคญัเป็นอย่างย่ิง   ได้แก่นโยบายการพฒันาดินแดนภาคตะวนัออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจของ

ประเทศ   และการสนบัสนนุให้ชาวสิงหลเข้าไปอยู่ในดินแดนภาคตะวนัออกด้วย 1 8

1   ซึ่งการมีนโยบายนี ้

ส่งผลให้ชาวทมิฬท่ีไม่เห็นด้วย   เพราะมีความเห็นว่าดินแดนภาคเหนือ   และภาคตะวนัออกของศรี

ลงักาเป็นดนิแดนของชาวทมิฬ   ทําการก่อตัง้พรรคการเมืองช่ือพรรคเฟเดอรัล ก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1949   

เพ่ือทําการเรียกร้องต่อรัฐบาลของนายเสนาไนยเก   ให้ชาวทมิฬสามารถปกครองตนเองในแบบ

สหพนัธรัฐในเขตภาคเหนือและตะวนัออก   การเรียกร้องของชาวทมิฬกลุ่มนี ้  ถึงแม้จะไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากฝ่ายสิงหล   จนทําให้สิงหลและทมิฬมีความขดัแย้งกนัมากขึน้   ถึงขนาดทําให้พวกสิงหล

ท่ีไม่เห็นด้วยกับนโยบายปรองดองกบัชาวทมิฬ   นําโดยนายโซโลมอน บนัดาราไนยเก   แยกตวัออก

จากพรรคสหชาต ิ  แล้วตัง้พรรคการเมืองช่ือพรรคเสรีศรีลงักา Sri Lanka Freedom Party (SLFP) เม่ือ 

ค.ศ. 1951   เพ่ือตอ่ต้านนโยบายปรองดองกบัชาวทมิฬ   แตส่ถานการณ์ในระหว่างนีก็้ยงัไม่มีการใช้

ความรุนแรงระหว่างกนั   นัน่เป็นเพราะนายดอน สตีเฟ่น เสนาไนยเก เป็นผู้ ท่ีชาวศรีลงักาทกุเชือ้ชาติ

ให้ความเคารพเป็นอยา่งย่ิง19

2   จนได้ช่ือวา่เป็น “บดิาแหง่ชาต”ิ (Farther of the Nation) นัน่เอง    

 หลงัการเสียชีวิตของนายดอน สตีเฟ่น   พรรคเสรีศรีลงักา Sri Lanka Freedom Party 

(SLFP) ได้เข้ามาบริหารแทน   มีนายโซโลมอน บนัดาราไนยเก เป็นนายกรัฐมนตรี   นโยบายทาง

การเมืองท่ีมีตอ่ชาวทมิฬได้เปล่ียนแปลงไป   จากการสร้างความปรองดอง   เป็นการใช้นโยบายสิงหล

นิยม   หรือนโยบายเฉพาะสิงหล (Sinhala Only Bill)   ภายใต้นโยบายใหม่นีรั้ฐบาลได้ออกกฎหมายให้

ภาษาสิงหล (Sinhalese) เป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียว   แทนภาษาองักฤษ เม่ือ ค.ศ. 1956   ซึ่ง

การออกกฎหมายนี ้  ทําให้เกิดการปฏิกิริยาตอบโต้ทัง้จากฝ่ายทมิฬและฝ่ายสิงหล   กล่าวคือฝ่าย

                                                           
1พฒันพงศ์ ประคลัภ์พงศ์.  (2531).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  203.     
2ถนอม  อานามวฒัน์.  (2527).  ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้อดีตถึงปัจจุบนั.  หน้า  357.   
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สิงหลหวัรุนแรงได้ทําการเรียกร้องเพิ่มเติม   ให้รัฐบาลประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ

ด้วย   สว่นฝ่ายทมิฬทําการตอ่ต้านการออกกฎนี ้  โดยการเรียกร้องให้ใช้ภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการ

ในบริเวณท่ีเป็นเขตของชาวทมิฬ    

 พรรคเสรี ศรีลงักา ไม่เพียงแตป่ฏิเสธการให้ภาษาทมิฬ   เป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษา

สิงหลเท่านัน้   ภายหลงัยงัได้ออกกฎหมายอีกหลายข้อ   เพ่ือเป็นการจํากดัสิทธิชาวทมิฬ   เช่น   การ

สงวนตําแหนง่ทางราชการ   ให้แก่ผู้ ท่ีพดูภาษาสิงหลเท่านัน้   และการเพิ่มคณุสมบตัิของชาวทมิฬ   ท่ี

จะเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัให้มากกวา่ชาวสิงหล   เน่ืองจากช่วงต้นของการได้รับเอกราชสดัส่วนของ

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั   เป็นชาวทมิฬมากวา่ชาวสิงหล2 0

1   เป็นต้น    ทําให้เกิดการรณรงค์อย่างสนัติ

ของชาวทมิฬในเขตจาฟฟ์นา   เพ่ือคดัค้านการประกาศใช้ข้อบงัคบัดงักล่าว   เพราะเกิดความไม่พอใจ

ท่ีชาวทมิฬจะไม่สามารถเข้าทํางานท่ีดีได้เลย   หากพวกเขาไม่มีความสามารถด้านภาษาสิงหล 2 1

2   จน

ทําให้เกิดการจลาจลครัง้ใหญ่ระหว่างผู้ประท้วงชาวทมิฬ   และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เม่ือ ค.ศ. 1958   ทํา

ให้มีผู้ เสียชีวิตหลายร้อยคน   และการปะทะกันครัง้นี ้  นับเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาชาติพนัธุ์ในศรี

ลงักาเลยทีเดียว22

3    

 หากเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุท่ีรัฐบาลศรีลงักา   ต้องประกาศให้ชาวสิงหลมีสิทธิด้านต่างๆ

มากกว่าชาวทมิฬ   โดยเฉพาะด้านการศึกษาและภาษานัน้   เป็นไปได้ว่ามีเหตุผลมาจากการใช้

นโยบายแบง่แยกและปกครองท่ีองักฤษใช้กบัศรีลงักานัน่เอง   เพราะผลของการใช้นโยบายนีทํ้าให้ชาว

ทมิฬ   เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีการศึกษาและความสามารถด้านภาษาองักฤษ   อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า

สิงหลนัน่   แตค่วามสามารถด้านภาษาสิงหลนัน้ชาวทมิฬกลบัมีความรู้น้อยมาก   ฉะนัน้การประกาศ

ให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการแทนภาษาองักฤษ   ก็เป็นการจํากดับทบาทในด้านตา่งๆของชาวทมิฬ

นัน่เอง      

 

                                                           
1The National Task Force on Education.  (1990).  Education in Sri Lanka the Past the Present the 

Future.  p.  7.     
2The Tamil Home land.  (2012).  (Online). 
3Dennis  Austin.  (1994).  Democracy and Violence in India and Sri Lanka.  p.  67.          
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 ภาพประกอบ 1 แสดงความสามารถด้านภาษาองักฤษของประชากรศรีลงักา ค.ศ. 1999 

  ท่ีมา: Deborah Winslow; & Michael D. Woost.  (2004).  Economy, Culture, and Civil 

War in Sri Lanka.  p.  121.  

 ตอ่มา ใน ค.ศ. 1965 เม่ือพรรคสหชาติหรือ UNP ได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้กลบัมาเป็น

รัฐบาลอีกครัง้   ทําให้พวกสิงหลท่ีเกรงว่าพรรคสหชาติ   จะใช้นโยบายท่ีอ่อนข้อให้แก่พวกทมิฬ   

เหมือนสมยันายเสนาไนยเก   ทําการก่อตัง้กลุ่ม ชนตะ วิมกุติ เประมนุา (Janatha Vimukti Peramuna 

หรือ JVP)   โดยมีวัตถุประสงค์หลัก   คือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างชาวสิงหลพุทธท่ีมีฐานะ

ยากจน 2 3

1   เพ่ือตอ่ต้านรัฐบาลท่ีต้องการปรองดองกบัฝ่ายทมิฬ   และตอ่ต้านองค์กรของรัฐ   อย่างไรก็

ตามการเรียกร้องของกลุ่ม ชนตะ วิมกุติ เประมนุา ไม่ได้ทําให้พรรคสหชาติเปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีมีตอ่

ชาวทมิฬ   เห็นได้จากการออกกฎหมายท่ีมีช่ือว่า The Tamil Regulations เม่ือ ค.ศ. 1966   กําหนดว่า

ให้ภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการ   ควบคูก่บัภาษาสิงหลในเขตท่ีมีชาวทมิฬหนาแน่น   จนเป็นเหตใุห้มี

การก่อจลาจลตอ่ต้านกฎหมายนีจ้ากฝ่ายสิงหลอยู่บอ่ยครัง้   โดยเฉพาะการก่อจลาจลของกลุ่ม ชนตะ 

                                                           
1เชาวล ีจงประเสริฐ.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  39.   
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วิมกุติ เประมนุา เม่ือ ค.ศ. 1971   ท่ีมีการปะทะกบัรัฐบาลนานถึง 8 สปัดาห์   เป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิต 

1,200 คน 

  จากนัน้ ค.ศ. 1972 ประเทศศรีลงักาภายใต้การบริหารของนาย จเูนียร์ส จาร์เยวาร์เดเน และ

พรรคสหชาต ิ(UNP)   ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่  ซึง่มีสาระสําคญัดงันี ้

1. ยกเลิกตําแหนง่ผู้ สําเร็จราชการ   โดยเปล่ียนมาเป็นตําแหนง่ประธานาธิบดี   ซึง่ผู้ ท่ี 

ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีคนแรกได้แก่ เซอร์ วิลเลียม โกปาลลวะ (Sir William Gopallawa)   

ผู้ สําเร็จราชการคนสดุท้ายก่อนเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนญู 

2. ประธานาธิบดีทําหน้าท่ีประมขุของประเทศ   โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แตง่ตัง้ 

3. ปกครองในระบบสภาเดียวเรียกวา่ สภาแหง่ชาต ิ  ซึง่สมาชิกของสภาอยูใ่นวาระครัง้ 

ละ 6 ปี   เป็นบคุคลท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป   และได้รับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน 

4. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล   แตง่ตัง้โดยสภาแหง่ชาต ิ

5. อํานาจตลุาการของประเทศ   ใช้โดย ศาลฎีกา ศาลอทุธรณ์ และศาลชัน้ต้น    

นอกจากนัน้กําหนดให้มีศาลรัฐธรรมนญู   เพ่ือทําหน้าท่ีตีความตามรัฐธรรมนญูอีกทีหนึง่ 

6. แบง่เขตการปกครองออกเป็น 22 จงัหวดั   แตล่ะจงัหวดัมีผู้วา่ราชการท่ีมาจากการ 

แตง่ตัง้ของรัฐบาลกลางเป็นผู้ปกครอง 

7. การปกครองในระดบั อําเภอ   ตําบล  และหมูบ้่าน   ให้มีคณะกรรมการ   อําเภอ    

ตําบล   และหมูบ้่านเป็นผู้ปกครอง 

 

   การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนญูครัง้นีทํ้าให้พวกทมิฬมองว่า   เป็นการกระทําเพ่ือเพิ่มอํานาจให้

รัฐบาลสามารถควบคมุชาวทมิฬได้ง่ายขึน้   ดงันัน้จึงมีการรวมตวัระหว่างกลุ่มทมิฬคองเกรส (Tamil 

Congress หรือ TC)   กลุ่มซีลอน เวอร์เกอร์ คองเกรส (Ceylon Workers Congress หรือ CWC)   

และกลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ (Tamil New Tiger หรือ TNT)   และพรรคเฟเดอรัล ใน ค.ศ. 1972   ภายใต้

ช่ือกลุม่แนวร่วมสหทมิฬ (Tamil United Front หรือ TUF)   จากนัน้ใน ค.ศ. 1976 ได้เปล่ียนช่ือเป็นแนว

ร่วมปลดปล่อยสหทมิฬ (Tamil United Liberation Front หรือ TULF)   โดยมีมติร่วมกนัให้ดําเนินการ

จดัตัง้รัฐอิสระของทมิฬ   ในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกช่ือรัฐทมิฬอีแลม (State of Tamil Eelam)   

ซึ่งการเลือกใช้ช่ือนีเ้พราะเป็นช่ือท่ีพวกสิงหล   ใช้เรียกทมิฬท่ีเดินทางมายงัเกาะศรีลังกาตัง้แต่ก่อน
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คริสต์ศกัราช   พวกทมิฬต้องการแสดงว่าชาวทมิฬนัน้   เข้ามาอาศยัในเกาะศรีลงักามานานสองกว่า 

2,000 ปีแล้ว   จงึมีความชอบธรรมในการได้สิทธ์ิปกครองตนเอง   ทําให้รัฐบาลตอบโต้กลุ่มปลดปล่อย

สหชาติทมิฬ (TULF)   โดยทําการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่อีกครัง้เม่ือ ปลาย ค.ศ. 1977   ซึ่ง

เป็นการปรับปรุงเนือ้หาบางสว่นจากรัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ. 1972   มีเนือ้หาสําคญั ดงันี ้

1. ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรง   ดํารงตําแหนง่เป็นประมขุ 

ของประเทศ   หวัหน้ารัฐบาล   และผู้ นําสงูสดุของสามเหลา่ทพั 

2. สมาชิกสภาแหง่ชาตสิามารถถอดถอนประธานาธิบดี   โดยการลงมตไิมไ่ว้วางใจจาก 

สมาชิกสภาจํานวน 2 ใน 3 ของทัง้หมด 

 การท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ให้อํานาจแก่ประธานาธิบดีมากขนาดนี ้  ทําให้กลุ่มทมิฬนิวไท

เกอร์ (TNT)   ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องการใช้ความรุนแรงในการเรียกร้อง   เช่ือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ี

ต้องการเพิ่มอํานาจให้แก่ประธานาธิบดี   เพ่ือให้สามารถปราบปรามกลุ่มทมิฬอย่างจริงจงั   ได้มีการ

แยกตวัจากกลุ่มสหชาติทมิฬ   แล้วเปล่ียนช่ือเป็น กลุ่มทมิฬอีแลม (The Liberation of Tamil Eelam 

หรือ LTTE)เม่ือ ค.ศ. 1978   โดยมีเป้าหมายของการก่อตัง้กลุ่มคือการปกป้องรักษาชนชาติทมิฬ   ซึ่ง

เน้นดําเนินการโดยการใช้กําลงัตอ่สู้กบัรัฐบาล   และบางครัง้ก็ใช้กําลงักบัทมิฬกลุม่อ่ืนด้วย   

  

กลุ่มทมิฬอีแลม (The Liberation Tiger of Tamil Eelam) หรือ LTTE 

 กลุม่ทมิฬอีแลมเป็นกลุม่ของชาวทมิฬท่ีแยกตวัออกจากกลุ่มสหชาติทมิฬหรือ TULF ใน ค.ศ. 

1978   เน่ืองด้วยไม่พอใจการใช้นโยบายเฉพาะสิงหลของรัฐบาลศรีลงักา   หลงัจากแยกตวัอย่างเป็น

ทางการแล้ว   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ทําการเรียกร้องต่อรัฐบาลศรีลังกา   ให้มอบอํานาจการปกครอง

ตนเองแก่ชาวทมิฬในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกของศรีลงักา   แตเ่ม่ือไม่ได้รับความเห็นชอบให้

ปกครองตนเองตามท่ีเรียกร้อง   กลุ่มทมิฬอีแลมจึงใช้ความรุนแรงเพ่ือเป็นการบีบบงัคบัให้รัฐบาลศรี

ลงักายอมรับตามข้อเรียกร้อง   และการท่ีเน้นการปฏิบตักิารณ์โดยการใช้ความรุนแรงนีเ้อง   ทําให้กลุ่ม

ทมิฬอีแลมกลายเป็นกลุม่ของผู้ เรียกร้องชาวทมิฬท่ีมีอํานาจมากท่ีสดุ    
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 ปณิธานของกลุ่มทมิฬอีแลม 

  ค.ศ. 1972 กลุ่มของชาวทมิฬผู้ ท่ีได้รับการศึกษาในระดบัดีซึ่งส่วนมากเป็นยงัเป็นวยัรุ่น

อยูน่ัน้   ได้รวมตวักนัก่อตัง้กลุ่มท่ีมีเป้าหมายชดัเจน   คือการให้ชาวทมิฬสามารถปกครองตนเองได้ใน

เขตท่ีชาวทมิฬอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก   โดยใช้ช่ือว่ากลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ (Tamil New Tiger) หรือ 

TNT   แต่เน่ืองจากในขณะท่ีก่อตัง้นัน้กลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ยังเป็นเพียงกลุ่มของวัยรุ่นท่ีมีขนาดและ

กําลงัไมเ่พียงพอตอ่การเรียกร้องด้วยตนเอง   ดงันัน้ใน ค.ศ. 1972 เม่ือชาวทมิฬท่ีไม่พอใจตอ่นโยบาย

สิงหลนิยมรวมตวักันก่อตัง้พรรคการเมืองสหชาติทมิฬ   กลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์นีจ้ึงได้เข้าร่วมเป็นส่วน

หนึง่ของพรรคสหชาตทิมิฬด้วย 

  การรวมตวักันของชาวทมิฬก่อตัง้เป็นพรรคสหชาติทมิฬนัน้   นอกจากกลุ่มทมิฬนิวไท

เกอร์แล้ว   ยังมีกลุ่มทมิฬอีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทมิฬคองเกรส   กลุ่มซีลอน เวอร์เกอร์ คองเกรส   

และพรรคเฟเดอรัล เป็นต้น   กลุ่มต่างๆเหล่านีร้วมตวักันในลกัษณะท่ีไม่เป็นเอกภาพนกั   และไม่มี

กลุ่มใดมีอํานาจในการควบคมุกลุ่มอ่ืนอย่างชดัเจน   ทําให้ขณะท่ีพรรคสหชาติมีแนวความคิดในการ

เรียกร้องผ่านทางรัฐสภา   และเป็นการเรียกร้องเพ่ือการปกครองตนเองในระบบสหพนัธรัฐเท่านัน้   

กลุม่ทมิฬนิวไทเกอร์ท่ีมีแนวคดิในการเรียกร้องให้ก่อตัง้รัฐอิสระของชาวทมิฬ   จงึได้ใช้กําลงัเพ่ือก่อเหตุ

ความไม่สงบ   โดยมีเป้าหมายเพ่ือบีบบงัคบัรัฐบาลให้มอบอํานาจการปกครองตนเองให้แก่ชาวทมิฬ   

ซึ่งในระหว่างท่ีปฏิบตัิการณ์โดยใช้กําลังนัน้   กลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ก็ยงัเป็นสมาชิกของพรรคสหชาติ

ทมิฬอยู ่

  ปฏิบตัิการครัง้แรกของกลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์เร่ิมขึน้เม่ือ ค.ศ. 1975 โดยการลอบสงัหาร

นายกเทศมนตรีเมืองจาฟฟ์นา   โดยมีเหตวุา่นายกเทศมนตรีท่ีถกูสงัหารนัน้เป็นชาวทมิฬแตเ่ข้าร่วมกบั

พรรคเสรี ศรีลงักา   ซึ่งเป็นพรรคการเมืองท่ีใช้นโยบายสิงหลนิยมมาตัง้แต ่ค.ศ. 1956 2 4

1   จากนัน้เม่ือ

พรรคสหชาติ (UNP) ได้จดัตัง้รัฐบาลในค.ศ. 1978   พรรคสหชาติได้มีนโยบายประณีประนอมตอ่ชาว

ทมิฬมากขึน้ เช่นการยอมให้ภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการควบคูก่บัภาษาสิงหล   ทําให้เสียงส่วนใหญ่

ของพรรคสหชาติทมิฬตดัสินใจเข้าร่วมรัฐบาลในครัง้นีด้้วย   ส่งผลให้กลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ซึ่งไม่เห็น

ด้วยกบัการเข้าร่วมกบัรัฐบาล   ก่อเหตคุวามวุ่นวายขึน้อีกครัง้ซึ่งรุนแรงมากกว่าใน ค.ศ. 1975 อยู่มาก   

                                                           
1วงเดือน นาราสจัจ์.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  86.  
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เป็นผลให้มีผู้ เสียชีวิตถึง 300 คน 2 5

1    นอกจากความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินแล้ว   หลงัจากการ

ปะทะกันระหว่างชาวสิงหลและกลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ครัง้นี ้  ยงัทําให้กลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์แยกตวัออก

จากพรรคสหชาติทมิฬแล้วเปล่ียนช่ือเป็นกลุ่มทมิฬอีแลม (The Liberation of Tamil Eelam) มีช่ือย่อ

วา่ LTTE ใน ค.ศ. 1978 นีเ้อง    

  เม่ือแยกตวัอย่างเป็นทางการจากพรรคสหชาติทมิฬแล้ว   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ประกาศตวั

ว่าเป็นกลุ่มของผู้ เรียกร้องชาวทมิฬ   ท่ีมีเป้าหมายหลกัคือการต่อสู้ เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่

ชาวทมิฬ (A Struggle for Justice)   โดยการดําเนินการจดัตัง้รัฐอิสระของชาวทมิฬในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวนัออก 2 6

2   วิธีการท่ีกลุ่มทมิฬอีแลมใช้นัน้ยงัคงเน้นการใช้กําลงัก่อเหตคุวามไม่สงบเพ่ือบีบ

บงัคบัรัฐบาล   ซึ่งเป็นวิธีท่ียึดถือปฏิบตัิมาตัง้แต่ ค.ศ. 1975   เหตท่ีุเลือกใช้วิธีนีเ้ป็นหลกัมีสาเหตมุา

จากในสมยัท่ีกลุ่มทมิฬอีแลมยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของพรรคสหชาติทมิฬ   ได้ทําการเรียกร้องด้วย

วิธีการทางรัฐสภาแตไ่ม่เป็นผลจึงได้หนัมาใช้ความรุนแรง   ซึ่งกลุ่มทมิฬอีแลมมองว่าเป็นวิธีท่ีถกูต้อง

เพียงวิธีเดียวท่ีจะสามารถก่อตัง้รัฐอิสระของชาวทมิฬขึน้ได้   ดงัท่ีสมาชิกของกลุ่มทมิฬอีแลมได้ให้

ความเห็นว่า   การกระทําโดยการใช้ความรุนแรงเท่านัน้จะทําให้ชาวสิงหลเกิดความกลวั   และความ

กลวัของชาวสิงหลน่ีเอง   ท่ีจะทําให้รัฐบาลศรีลังกายอมปฏิบตัิตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทมิฬอีแลม 

หรือ แนวคิดท่ีมีช่ือว่า   “ความกลวัคือกุญแจสู่ความสําเร็จ (Fear is the Key)”   ดงันัน้นบัแต่เร่ิม

ปฏิบตัิการก่อความไม่สงบครัง้แรก ค.ศ. 1975   กลุ่มทมิฬอีแลมจึงเป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายหลกัคือการ

ตัง้รัฐอิสระของชาวทมิฬ   โดยการใช้กําลงัก่อความไมส่งบเพ่ือบีบบงัคบัรัฐบาลมาโดยตลอด  

 สมาชิกของกลุ่มทมิฬอีแลม  

  กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นกลุ่มก่อการร้ายท่ีได้รับการยอมรับว่า   เป็นกลุ่มท่ีปฏิบตัิการได้ผล

มากท่ีสดุในโลก   ซึง่การท่ีกลุม่ทมิฬอีแลมสามารถปฏิบตักิารอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้   สาเหตหุนึ่งเป็น

เพราะสมาชิกของกลุม่สว่นใหญ่เป็นวยัรุ่นทีมีความคกึคะนอง   แม้กระทัง่ นายเวลพุิลไล ประภาคาราน 

(Valupillai Prabakaran) หวัหน้ากลุ่ม   ขณะท่ีก่อตัง้กลุ่ม TNT นายเวลุพิลไล ประภาคาราน มีอายุ

เพียง 17 ปี27

3 เทา่นัน้    

                                                           
1เชาวล ีจงประเสริฐ.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  37.  
2A Struggle for Justice.  (2011).  (Online).  
3Alex Bilodeau.  (2011).  The struggle for Tamil Eelam.  (Online).  
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  สมาชิกของกลุ่มทมิฬอีแลมนอกจากจะเป็นกลุ่มวยัรุ่นชาวทมิฬเหมือนกันแล้ว   ผู้ ท่ีร่วม

ก่อตัง้ทกุคนยงัเป็นผู้ ท่ีได้รับการศกึษาเป็นอยา่งดี   และบางส่วนยงัได้รับการศกึษาจากประเทศองักฤษ

ด้วย   แต่เม่ือกลบัมายงัประเทศศรีลงักากลุ่มของนกัศึกษาเหล่านี ้  กลุ่มของชาวทมิฬผู้ ท่ีมีการศึกษา

กลบัไม่สามารถเข้าทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีมีเกียรติเหมือนชาวสิงหล   ทัง้ท่ีความสามรถของชาว

ทมิฬท่ีได้รับการศกึษานีไ้ม่ด้อยกว่าชาวสิงหล   จนเป็นเหตใุห้รวมตวักนัก่อตัง้เป็นกลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์

เพ่ือเรียกร้องให้ตัง้รัฐอิสระของทมิฬดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว 2 8

1   อย่างไรก็ดีถึงแม้จะเป็นกลุ่มท่ีประกอบด้วย

สมาชิกท่ีมีการศกึษาดี   แตช่ว่งแรกของการก่อตัง้กลุ่มทมิฬอีแลมก็ไม่สามารถปฏิบตัิการณ์เพียงลําพงั

ได้   เน่ืองจากตอนแรกของการก่อตัง้กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกเพียงหลกัร้อยคน   ซึ่งจาก

การศกึษาพบวา่ในจํานวนนัน้มีสมาชิกท่ีเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้โดยตรงเพียง 25 คน ดงันี ้29

2 

 

ตาราง  1  กลุม่ผู้ นําของทมิฬอีแลม 

 

ลาํดับท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง 

 

1 

 

นายเวลพุิลไล ประภาคาราน 

(Velupillai  Prabhakaran) 

 

ผู้ นําสงูสดุของกลุม่ทมิฬอีแลม 

 

2 

 

นายบลัราช (Balraj) 

 

ผู้ควบคมุกองทพัของทมิฬอีแลม 

3 นายซูไซ (Soosai) ผู้ควบคมุกองทพัเรือ 

4 นายพอตต ูอมัมาน (Pottu 

Amman) 

ผู้ควบคมุการวางแผนและกลยทุธ์ 

5 นายธามิล เสลวาม (Thamil 

Salvam) 

ผู้ นําอนัดบัสอง 

6 นายกรุณาอมัมาน (Karuna 

Amman) 

ผู้ นําอนัดบัสอง 

   

                                                           
1ประทมุพร วชัระเสถียร.  (2530).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  262.  
2On a Hunt for LTTE Military Leaders.  (2012).  (Online).    



49 
 

ตาราง  1  (ตอ่) 

 

ลาํดับท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง 

7 นายรามานนั (Ramanan) ผู้ นําอนัดบัสอง 

8 นายชานะกา (Shanaka) ผู้ ก่อตัง้กองกําลงัทางอากาศ 

9 นายภาน ุ(Bhanu) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

10 นายเจยมั (Jayam) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

11 รัตตะนมั มาสเตอร์ (Ratnam 

Master) 

เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

12 นายธีพนั (Theepan) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

13 นายสรนมั (Sornam) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

14 นายราเมช (Ramesh) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ 

15 นายปาหะวาลาน (Pahavalan) ผู้ควบคมุกองทพัเรือ 

16 นายวินายากมั (Vinayagam) ผู้ชว่ยผู้ควบคมุกองทพัเรือ 

17 นายการเดร์ (Kader) ผู้ควบคมุกองทพัเรือ 

18 นายกาพิล อมัมาน(KapilAmman) ผู้ชว่ยผู้ควบคมุการวางแผนและกลยทุธ์ 

19 นายชาร์ลส์ (Charles) ผู้ชว่ยผู้ควบคมุการวางแผนและกลยทุธ์ 

20 นายธาวา (Thava) ชา่งภาพสว่นตวัของนายประภาคาราน 

21 นางธุระกา (Thuraka) เจ้าหน้าท่ีควบคมุกองกําลงัท่ีเป็นหญิง 

22 นางวิธุชา (Vithusha) เจ้าหน้าท่ีควบคมุกองกําลงัท่ีเป็นหญิง 

23 นายปาลาวนั (Palavan) ผู้ นําอนัดบัสอง 

24 นายเอลลงัโก (Llango) หวัหน้ากรมตํารวจของทมิฬอีแลม 

25 นายพี.นาเดชาน (P. Nadeshan) ผู้ นําทางการเมืองของทมิฬอีแลม 

 

 

  จากตารางแสดงกลุ่มผู้ นําของกลุ่มทมิฬอีแลมพบว่า   กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นองค์กรท่ีมีการ

จดัการกบับคุคลกรอย่างเป็นระบบ   มีการแยกส่วนของสมาชิกท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน   ทัง้ด้าน

การวางแผน   ด้านการเมือง   แยกกองทพับก   ทพัเรือ   และทพัอากาศออกจากกนัอย่างชดัเจน   และ

ในแตล่ะด้านนัน้หากเป็นด้านท่ีมีความสําคญั เช่นกองทพัเรือ และการวางแผนนัน้   กลุ่มทมิฬอีแลมมี
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การตัง้บุคคลสําหรับทําหน้าท่ีดูแลไว้มากกว่าหนึ่งคน   ทําให้การดําเนินงานด้านนัน้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ   นอกจากการแบง่ส่วนของหน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบร่ืนแล้ว   สิ่ง

ท่ีนบัว่ามีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ตัง้ให้มีตําแหน่งช่างภาพส่วนตวัของนาย

ประภาคารานผู้ นําสงูสดุของกลุ่มด้วย   ซึ่งหากวิเคราะห์ดอูาจกล่าวได้ว่ากลุ่มทมิฬอีแลมนอกจากจะ

ให้ความสําคญักับการจดัระบบองค์กรแล้ว   ยังให้ความสําคญัแก่การประชาสัมพนัธ์เป็นอย่างมาก

ด้วย 

  อยา่งไรก็ดีการวางรากฐานด้วยความเป็นระบบ   ได้ทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมได้รับผลดีอย่าง

น้อยสามประการได้แก่   ประการแรกทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง   จนสามารถยก

ฐานะขึน้เป็นกลุ่มของผู้ เรียกร้องชาวทมิฬท่ีมีอํานาจสูงสุดเพียงกลุ่มเดียว   ประการท่ีสองทําให้กลุ่ม

ทมิฬอีแลมสามารถตอ่สู้กบัรัฐบาลกลางศรีลงักาได้อย่างยาวนาน   และประการท่ีสามทําให้กลุ่มทมิฬ

อีแลมสามารถปฏิบตัิการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการก่อเหตคุวามไม่สงบโดยการลอบ

สงัหารบคุคลสําคญั   และการก่อวินาศกรรมสถานท่ีสําคญัเป็นต้น 

 วิธีการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬอีแลม    

  นอกจากการจดัการสมาชิกขององค์กรอย่างดีแล้ว   สิ่งท่ีทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมสามารถ

เป็นกลุม่ทมิฬท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุและตอ่สู้กบัรัฐบาลศรีลงักาได้อย่างยาวนานนัน้   คือการท่ีกลุ่มทมิฬ

อีแลมเป็นองค์กรท่ีมีวิธีการต่อสู้ ท่ีชดัเจน   และยึดมัน่ในวิธีการนัน้อย่างมั่นคง   โดยสรุปแล้ววิธีการ

ตอ่สู้ ท่ีกลุม่ทมิฬอีแลมมี  3  วิธี  ได้แก่   การใช้กําลงั   การประชาสมัพนัธ์   และการระดมทนุ 

  การใช้กําลังของกลุ่มทมิฬอีแลมเน้นการก่อเหตคุวามไม่สงบโดยการลอบสังหารบุคคล

สําคญั   การวางระเบิดสถานท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจและสงัคมของศรีลงักา   และการต่อสู้กับรัฐบาล

โดยตรงหากรัฐบาลใช้กําลงัทําการกวาดล้าง    

  ในสว่นการลอบสงัหารบคุคลสําคญันัน้   กลุ่มทมิฬอีแลมมกัใช้วิธีการลอบสงัหารด้วยมือ

ระเบิดพลีชีพ (Suicide Bomber)   เช่น   การลอบสังหารนายรณสิงห์ เปรมดาสา (Ranasimghe 

Premadasa) อดีตประธานาธิบดีของศรีลงักา   ปฏิบตัิการลอบสงัหารครัง้นัน้กระทําขึน้ใน ค.ศ. 1983 

ในขณะท่ีนายรณสิงห์ เปรมดาสา กําลงักล่าวสนุทรพจน์เน่ืองในโอกาสวนัแรงงานของศรีลงักา ณ กรุง

โคลอมโบ   เพ่ือสังหารนายรณสิงห์   กลุ่มทมิฬอีแลมใช้มือระเบิดท่ีพันระเบิดไว้รอบตัว   แล้วใช้
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จกัรยานเป็นพาหนะพุ่งเข้าหานายรณสิงห์แล้วกดชนวนระเบิด   เป็นเหตใุห้นายรณสิงห์และผู้ติดตาม

อยา่งน้อย 20 คน เสียชีวิตทนัที30

1 

  นอกจากการลอบสงัหารบคุคลสําคญั   การทําลายสถานท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจ   ก็เป็น

อีกวิธีหนึง่ท่ีกลุม่ทมิฬอีแลมใช้เพ่ือก่อเหตคุวามไม่สงบอยู่บอ่ยครัง้   เช่น   การทําลายธนาคารแห่งชาติ

ศรีลงักาท่ีสร้างความเสียหายอยา่งย่ิง   เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1996   คนร้าย 

2 คนของกลุ่มทมิฬอีแลมขบัรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนธนาคารแห่งชาติศรีลงักา ณ กรุงโคลอมโบ   เป็น

เหตุให้มีผู้ เสียชีวิตประมาณ 90 คน   และเป็นการก่อเหตุวินาศกรรมครัง้ใหญ่สุดในรอบ 13 ปีตัง้แต ่

ค.ศ. 1983 – 199631

2           

  ปฏิบตัิการของกลุ่มทมิฬอีแลมท่ีสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ศรีลังกา   ทัง้การลอบ

สงัหารบุคลสําคญั   และการก่อวินาศกรรมสถานท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจและสงัคม   ทําให้รัฐบาลศรี

ลงักาตดัสินใจใช้กําลงัเข้าปราบปราม   ซึ่งการเข้าปราบปรามแตล่ะครัง้ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่สามารถกวาด

ล้างกลุ่มทมิฬอีแลมได้โดยง่าย   เพราะกลุ่มทมิฬอีแลมเองก็ใช้กองกําลงัของตนต่อสู้กับกองทพัของ

รัฐบาลอย่างเข้มแข็ง   อาทิ   การบกุกวาดล้างกลุ่มทมิฬอีแลมภายใต้ภารกิจช่ือ Certain Victory ใน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997   รัฐบาลใช้กําลงัทหารจํานวนมากถึง 20,000 คน บกุโจมตีกองกําลงัของ

กลุ่มทมิฬอีแลมท่ีเมืองวาวนุิยา (Vavuniya)   ซึ่งเป้าหมายของการบกุโจมตีในครัง้นี ้  รัฐบาลต้องการ

บกุยดึดินแดนท่ีเคยเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มทมิฬอีแลมให้ได้ประมาณ 77 กิโลเมตร 3 2

3   และผลปรากฏ

ว่ารัฐบาลสามารถพืน้ท่ีได้ตามจํานวนท่ีต้องการ   แต่ต้องเสียทหารไปเป็นจํานวน 1309 คน   

หมายความว่าเฉล่ียแล้วการรุกคือเพ่ือยึดดินแดนเพียง 1 กิโลเมตร   ฝ่ายรัฐบาลต้องเสียกําลงัทหาร

มากมายถึง 17 คน33

4   การท่ีทําได้เชน่นีเ้ป็นเพราะฝ่ายกองกําลงัของกลุ่มทมิฬอีแลมนัน้มีการวางระบบ

ขององค์กรอย่างดีดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว   และอีกข้อหนึ่งคือกลุ่มทมิฬอีแลมใช้วิธีการต่อสู้แบบกองโจร

หรือ ตีแล้วว่ิงหนี (Hit and Run)34

5นัน่เอง             

                                                           
1พรรณสริิ  พรหมพนัธุม.  (2537).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  276.  
2พรรณสริิ  พรหมพนัธุม.  (2539).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  336.  
3พรรณสริิ  พรหมพนัธุม.  (2541).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  289.  
4แหล่งเดิม.  
5สมพงศ์ ชมูาก.  (2534).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  283.    



52 
 

   ในด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มทมิฬอีแลมใช้การต่อสู้ ด้วยวิธีนีเ้พ่ือเหตุผลสอง

ประการได้แก่   เพ่ือเรียกความสนบัสนนุจากตา่งชาติและเพ่ือการระดมทนุจากชาวทมิฬท่ีอพยพไปอยู่

ในประเทศต่างๆ   สาเหตท่ีุกลุ่มทมิฬอีแลมต้องใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือต่อสู้กับรัฐบาลนัน้   เป็น

เพราะกลุ่มทมิฬอีแลมเป็นองค์กรท่ีมีขนาดเล็ก   ไม่ว่าจะมีการบริหารจดัการท่ีดีเพียงใดหากรัฐบาล

ต้องการกําจดัอยา่งจริงจงัแล้ว   ก็ไมมี่ทางจะต้านทานกําลงัของรัฐบาลท่ีมีมากว่าได้   ดงันัน้กลุ่มทมิฬ

อีแลมจงึจําเป็นต้องได้รับความสนบัสนนุจากนานาชาติ เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และองักฤษเป็นต้น   

วิธีการท่ีกลุม่ทมิฬเลือกใช้คือการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือสารมวลชนของตะวนัตก   เช่น นิตยสาร Time 

โดยการกล่าวว่า   รัฐบาลศรีลังกาทําการจู่โจมกลุ่มทมิฬอีแลมด้วยความโหดร้ายขัดต่อหลักสิทธิ

มนษุยชน   และอ้างวา่กลุม่ทมิฬอีแลมนัน้เป็นเพียงกลุ่มของผู้ เรียกร้องชาวทมิฬท่ีเรียกร้องสิทธิของตน

เทา่นัน้    

   นอกจากการประชาสมัพนัธ์เพราะต้องการการสนบัสนนุจากตา่งชาติแล้ว   สิ่งหนึ่งท่ี

กลุม่ทมิฬอีแลมหวงัจะได้รับจาการประชาสมัพนัธ์นี ้  คือการการสนบัสนนุเงินทนุจากชาวทมิฬอพยพท่ี

อาศยัอยู่ในหลายประเทศทัว่โลก   ซึ่งวิธีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุด้านเงินทนุจาก

ชาวทมิฬนี ้  กลุ่มทมิฬอีแลมใช้ข้อมูลไม่แตกตา่งจาการขอเสียงสนบัสนุนจากตา่งชาติ   คือการแสดง

ให้ชาวทมิฬอพยพเห็นว่า   กลุ่มทมิฬอีแลมนัน้เป็นตวัแทนของชาวทมิฬในการทําหน้าท่ีเรียกร้องสิทธิ

ในการปกครองเพ่ือชาวทมิฬไม่ใช่องค์กรก่อการร้าย   และการใช้กําลงัของรัฐบาลศรีลงักาเป็นการ

กระทําท่ีเกินกว่าเหต ุ  และเป็นการละเมิดสิทธิท่ีชาวทมิฬมีสิทธ์ิในการปกครองตนเองได้ของชาวทมิฬ   

วิธีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวทมิฬท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ   นับว่าได้ผลเป็นอย่างดีย่ิงเพราะ

สามารถทําให้ชาวทมิฬจํานวนมากเช่ือว่ารัฐบาลศรีลังกากระทําเกินกว่าจริง   และกลุ่มทมิฬอีแลม

ไมใ่ช่องค์กรก่อการร้าย   ดงัท่ีชาวทมิฬอพยพรายหนึ่งได้ให้สมัภาษณ์แก่สํานกัข่าวบีบีซีว่า “การสลาย

กลุ่มทมิฬอีแลม ค.ศ. 2009 นัน้   รัฐบาลศรีลงักากระทําโดยการหลอกลวงกลุ่มทมิฬอีแลมให้ลงนาม

สงบศกึ   แตเ่ม่ือฝ่ายทมิฬวางอาวธุแล้ว   รัฐบาลศรีลงักาก็เข้าโจมตีทนัที”3 5

1   นอกจากจะสามารถทําให้

ชาวทมิฬในต่างประเทศเช่ือว่ากลุ่มทมิฬอีแลมเป็นกลุ่มท่ีทําเพ่ือชาวทมิฬทัง้หมดแล้ว   การ

                                                           
1Tamil Protest Ends After 73 Days.  (2009).  BBC.  (Online).  
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ประชาสมัพนัธ์ของกลุม่ทมิฬอีแลมนี ้  ยงัช่วยให้กลุ่มทมิฬอีแลมสามารถเร่ียรายเงินจากชาวทมิฬท่ีอยู่

ในตา่งประเทศได้ 60 ดอลลา่ร์สหรัฐฯตอ่เดือน36

1 

   นอกจากเงินทนุท่ีได้จากการบริจาคของชาวทมิฬท่ีอาศยัอยู่ในตา่งประเทศด้วยความ

เตม็ใจแล้ว   หากครอบครัวไหนทท่ีไม่เต็มใจบริจาคเงินให้   กลุ่มทมิฬอีแลมก็จะใช้วิธีการข่มขู่ว่าจะทํา

ร้ายญาติพ่ีน้องของชาวทมิฬท่ีอยู่ในศรีลงักาหากไม่ยอมบริจาคเงินอีกด้วย   อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

กลุม่ทมิฬอีแลมต้องการเงินทนุเพ่ือตอ่สู้กบัรัฐบาลจํานวนมาก   ทําให้เงินท่ีได้จากการเร่ียไรชาวทมิฬไม่

เพียงพอ   กลุ่มทมิฬอีแลมจึงใช้วิธีการค้ายาเสพติด   อาวุธ   และสินค้าผิดกฎหมายท่ีส่วนมากแล้ว

นําเข้ามาทางชายฝ่ังคาบสมทุรจาฟฟ์นาเขตอิทธิพลของกลุม่ทมิฬอีแลมเอง 

   กลา่วได้วา่ทัง้การตอ่สู้ โดยการใช้กําลงั   การประชาสมัพนัธ์   การระดมทนุ   และการ

จดัการองค์กรอย่างมีระบบของกลุ่มทมิฬอีแลมนัน้   คือการท่ีทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมกลายเป็นกลุ่มท่ี

ปฏิบตัิการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งส่งผลให้ทมิฬกลุ่มอ่ืนๆ  เช่น กลุ่ม Tamil Eelam Liberation 

Organization หรือ (TELO)   กลุ่ม People’s Liberation Organization of Tamil Eelam หรือ 

(PLOTE)  และกลุ่ม Eelam People’s Revolutionary Liberation Front หรือ (EPRLF) ถกูลดบทบาท

ลงไปโดยอตัโนมตัิ   ซึ่งทําให้เหตกุารณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึน้ในศรีลงักาหลงัจากการจลาจลครัง้ใหญ่ 

ในค.ศ. 1983 อันเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มทมิฬลอบสงัหารนายกเทศมนตรีของเขตจาฟฟ์นา   จน

ลุกลามเป็นการจลาจลนัน้   โดยมากแล้วจะเป็นการกระทําของกลุ่มทมิฬอีแลม   หรือหากเป็นการ

กระทําท่ีไม่มีผู้ออกมารับผิดชอบ   รัฐบาลศรีลงักาก็มกัจะกล่าวว่าเป็นการกระทําของกลุ่มทมิฬอีแลม

ทนัที   ส่งผลให้นบัแต่การจลาจลครัง้นัน้เป็นต้นมา   ความขดัแย้งระหว่างพวกทมิฬและสิงหลในศรี

ลงักา   ได้เปล่ียนเป็นความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ทมิฬอีแลมและรัฐบาลสิงหลโดยตรง    

 

   

 

                                                           
1วงเดือน นาราสจัจ์.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  91.  



บทที่ 4 

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทมิฬอีแลม และรัฐบาลศรีลังกา  

(ค.ศ. 1983 – 2009) 

 

 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลังกา   เป็นปัญหาท่ีมีระยะ

เวลานานถึง 26 ปีระหว่าง ค.ศ. 1983 – 2009   ต้นเหตุของปัญหาเร่ิมจากการจลาจลในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1983   และสิน้สุดด้วยการสงัหารนายประภาคาราน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009   

ในชว่งเวลา 26 ปีนีก้ลุ่มทมิฬอีแลมใช้ทัง้กําลงั   การระดมทนุ   และการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้สามารถ

ก่อตัง้รัฐอิสระทมิฬอีแลมให้สําเร็จ   ส่วนรัฐบาลศรีลงักาได้ใช้ทัง้กําลงัและการเจรจาเพ่ือยุติปัญหา   

โดยมีเป้าหมายว่าจะยุติปัญหาโดยไม่ยอมให้เกิดการแบ่งแยกประเทศอย่างเด็ดขาด   และด้วยเหตท่ีุ

กลุ่มทมิฬอีแลมและรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกันนีเ้อง  ทําให้ปัญหาความขดัแย้งระหว่างทมิฬอี

แลมและรัฐบาลศรีลงักาไมส่ามารถยตุไิด้โดยง่าย   เปิดโอกาสให้ประเทศมหาอํานาจโดยเฉพาะอินเดีย

เข้าแทรกแซงการเมืองภายในของศรีลังการะหว่าง ค.ศ. 1987 – 1990   ทําให้รัฐบาลศรีลังกาไม่

สามารถใช้กําลงัเข้ากวาดล้างกลุ่มทมิฬอีแลมได้   ฉะนัน้หลงัจากอินเดียถอนกําลงัออกจากศรีลงักา

แล้ว   รัฐบาลศรีลังกาจึงใช้นโยบายการกวาดล้างกลุ่มทมิฬอีแลมโดยการใช้กําลงั   จนเป็นเหตุให้

สามารถสลายกลุม่ทมิฬอีแลมได้ในท่ีสดุ   จากการศกึษาพบว่าปัญหาความขดัแย้งระหว่างทมิฬอีแลม

และรัฐบาลศรีลงักานัน้   สามารถแบง่ชว่งเวลาโดยใช้สถานการณ์ท่ีแตกตา่งๆกนัได้ดงันี ้                   

 

การลงนามเพื่อสันติภาพครั้งที่ 1   และการแทรกแซงของอินเดีย   (ค.ศ. 1983 – 

1990) 

 กลุ่มพยคัฆ์อิสระแห่งทมิฬอีแลม หรือ กลุ่มทมิฬอีแลม นัน้   เร่ิมปฏิบตัิการโดยการใช้กําลงั

ครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 1978 โดยการโจมตีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   แต่เป็นการโจมตีท่ีไม่ได้สร้างความเสียหาย

มากนัก 0

1   กระทัง่เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1983   กองกําลงัของกลุ่มทมิฬอีแลมได้ปฏิบตัิการลอบ

                                                           
1พฒันพงศ์  ประคลัภ์พงศ์.  (2531).  เล่มเดิม.  หน้า  204.  
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สงัหารทหารของรัฐบาลสิงหลจํานวน 13 นาย   ท่ีประจําอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ   ซึ่งการโจมตี

ของทมิฬหัวรุนแรงครัง้นีไ้ด้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างงรุนแรงจากชาวสิงหลพุทธ   จนเกิดการ

จลาจลทําร้ายชาวทมิฬท่ีอาศยัในกรุงโคลอมโบ   ความสญูเสียจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้มีผู้ เสียชีวิต อย่าง

น้อย 400 คน 1

1   โรงงานอุตสาหกรรมถูกวางเพลิงอย่างน้อย 100 โรงงาน   ทําให้มีคนตกงานทันที 

13,000 คน 100,000 คนต้องไร้ท่ีอยู่อาศัย   ชาวทมิฬท่ีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ต้องอพยพออกนอก

ประเทศอีกหลายแสนคน   ท่ีสําคญัในจํานวนชาวทมิฬท่ีถกูพวกสิงหลหวัรุนแรงสงัหารนัน้   บางส่วนได้

ถูกสงัหารขณะท่ีกําลงัพักผ่อนอยู่ในบ้านของตวัเองด้วย 2

2   ถึงแม้จะได้รับความเสียหายมากว่า   แต่

ปฏิบตักิารณ์ครัง้นี ้  ได้ทําให้กลุม่ทมิฬอีแลมอยูใ่นฐานะตวัแทนของกลุ่มทมิฬทัง้หมดตัง้แต ่ค.ศ. 1983 

เป็นต้นมา3

3     

 ความเสียหายร้ายแรงทัง้ชีวิตและทรัพย์สินจากการตอบโต้ของพวกสิงหล   ทําให้ฝ่ายกลุ่ม

ทมิฬอีแลมมองว่าเป็นการกระทําท่ีรุนแรงเกินกว่าเหต ุ  จึงใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือปฏิบตัิการรุนแรงเพิ่มขึน้

เร่ือยๆ   วิธีการท่ีกลุ่มทมิฬหวัรุนแรงกลุ่มนีน้ิยมใช้มากท่ีสดุคือ   การก่อการร้ายโดยการก่อวินาศกรรม

และการใช้มือระเบิดพลีชีพ   ซึ่งผู้ ท่ีรับหน้าท่ีเป็นมือระเบิดของกลุ่มทมิฬอีแลมนี ้  จะได้รับการเรียก

อย่างทรงเกียรติจากสมาชิกของกลุ่มว่า   “เสือดํา หรือ Black Panthers หรือ บางแห่งเรียก Black  

Tigers4”   ซึ่งความน่าสนใจประการหนึ่งเก่ียวกับมือระเบิดพลีชีพเหล่านี ้  ได้แก่ เกือบคร่ึงของ

ปฏิบตัิการทัง้หมดกระทําโดยมือระเบิดท่ีเป็นผู้หญิง   และการลงมือแต่ละครัง้มกัจะประสบผลสําเร็จ

เสมอจนได้ช่ือว่า   กลุ่มทมิฬอีแลมคือขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ   ท่ีปฏิบตัิการได้ผลและ

โหดเหีย้มมากท่ีสดุในโลก5

5 

 ปฏิบตัิการเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1983 ของกลุ่มทมิฬอีแลม   ส่งผลให้ ค.ศ. 1984 รัฐบาลศรี

ลงักาเกิดแนวคดิการให้อํานาจปกครองตนเองบางส่วน (Devolution)   แก่ชาวทมิฬในเขตท่ีมีชาวทมิฬ

อาศยัอยู่เป็นส่วนมาก   ซึ่งอินเดียได้ย่ืนข้อเสนอเป็นตวักลางในการเจรจา   ระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม

                                                           
1ถนอม อานามวฒัน์.  (2527).  เล่มเดิม.  หน้า  366.   
2Raymond C. Taras; & Rajat Gunguly.  (2010).  op.  cit.  p. 45.     
3Ibid.  
4Andrew Hosken.  I realised we would never win.  (2011).  BBC.  (Online).    
5Yoram Sheweitger.  (2011).  Suicide Terrorism : Development & Characteristics.  (Online).  
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กบฏ   การเจรจาครัง้นีก้ระทําขึน้โดยตวัแทนสองฝ่าย   ระหว่างรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลศรีลงักา   แต่

เป็นการเจรจาท่ีไม่ประสบผลสําเร็จเน่ืองจากเหตผุลสองประการ   ได้แก่ ข้อแรก กลุ่มทมิฬอีแลมมี

ความแน่วแน่ในเป้าหมายแบง่แยกดินแดนเป็นรัฐเอกราชเท่านัน้   ข้อสอง รัฐบาลของศรีลงักามีความ

เช่ือว่าการกระทําของอินเดีย   เป็นการกระทําโดยมีเป้าหมายเข้าแทรกแซงกิจการภายในของศรีลงักา

เทา่นัน้   ไมไ่ด้มีความจริงใจท่ีจะยตุคิวามขดัแย้งเลย      

 หลงัจากความล้มเหลวของการเจรจาครัง้แรก   อินเดียยงัมีความต้องการในการเป็นตวักลาง

ในการเจรจาอยู ่  จงึได้จดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งตวัแทนของกลุม่ทมิฬอีแลม   และตวัแทนของ

รัฐบาลศรีลังกาท่ีกรุงทิมปปุระเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1985   แต่ก็ยงัไม่ประสบผลใดๆ   อย่างไรก็ตาม

บรรยากาศของการพยายามสร้างความปรองดองจากฝ่ายรัฐบาลศรีลงักา   ยงัคงมีให้เห็นอยู่ตลอด 

ค.ศ. 1986   โดยรัฐบาลของนายจุเนียส จาร์เยวาร์เดเน จากพรรคสหชาติ ได้ประกาศว่า   “รัฐบาล

ยินยอมให้กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนชาวทมิฬ   สามารถมีอํานาจปกครองตนเองในระดบัท้องถ่ินได้   

แต่จะไม่ยอมให้แบ่งแยกประเทศโดยเด็ดขาด   และการมอบอํานาจปกครองตนเองแก่ฝ่ายทมิฬ   

สามารถกระทําได้เฉพาะดนิแดนตอนเหนือเทา่นัน้”6

1    

 จากนัน้ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีเดียวกัน   รัฐบาลของศรีลงักาได้ทําการเจรจากับ

ผู้ นําพรรค TULF   ซึ่งพรรค TULF ท่ีได้รับแรงกดดนัจากกลุ่มกบฏ   ได้ทําการย่ืนข้อเสนอแก่รัฐบาลว่า 

“รัฐบาลต้องยอมมอบอํานาจในการปกครองให้แก่ทมิฬ   ทัง้ดินแดนตอนเหนือและภาคตะวันออก

อยา่งเทา่เทียมกนั”7

2   จากข้อเรียกร้องของฝ่ายทมิฬนัน้   หลงัจากการพิจารณาแล้ว   รัฐบาลของนานจู

เนียส จาร์เยวาร์เดเน มีมติยอมให้ฝ่ายทมิฬปกครองตนเองได้เฉพาะเขตภาคเหนือเช่นเดิม   โดยนายจู

เนียส จาร์เยวาร์เดเนอ้างว่า   ในเขตภาคตะวนัออกนัน้มีชาวสิงหล ทมิฬ มวัร์ และมสุลิมอาศยัอยู่ใน

จํานวนเทา่ๆกนั   ซึง่เม่ือทําการพิจารณาจากหลกัฐานปรากฏวา่   คําอ้างนีถึ้งแม้จะไม่ตรงกบัความจริง

ทัง้หมด   แตพื่น้ท่ีเขตตะวนัออกก็เป็นเขตท่ีมีประชากรศรีลงักาหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่จริง   เห็นได้จาก

ผลการสํารวจจํานวนประชากรตามเชือ้ชาติ   ท่ีอาศยัอยู่ในเขตภาคเหนือ   และภาคตะวนัออกของศรี

ลงักา ใน ค.ศ. 1981 พบว่า 8

3   ในเขตภาคเหนือ มีชาวสิงหลอาศยัอยู่ร้อยละ 7.7 ชาวทมิฬศรีลงัการ้อย

                                                           
1ประชมุพร วชัระเสถียร.  (2530).  ศรีลงักา  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า 259.     
2แหล่งเดิม.    
3Asoka Bandarage.  (2009).  op.  cit.  p.  24.     
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ละ 69.7 ชาวทมิฬอินเดียร้อยละ 12.4 และชาวมวัร์ร้อยละ 9.8   ในเขตภาคตะวันออก มีชาวสิงหล

อาศยัอยู่ร้อยละ 24.9 ชาวทมิฬศรีลงัการ้อยละ 41.7 ชาวทมิฬอินเดียร้อยละ 1.2 และชาวมวัร์ร้อยละ 

31.6                  

 เม่ือผลของการเจรจาไม่เป็นไปตามต้องการ   นายเวลพุิลไล ประภาคาราน และกลุ่มทมิฬอี

แลม   จึงตดัสินใจประกาศแยกตวัเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลกลาง   เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 

ค.ศ. 1987   โดยยึดเอาดินแดนของเขตจาฟฟ์นาเป็นฐานท่ีมัน่   แล้วทําการจดัตัง้และบริหารกิจการ

ต่างๆ   เช่นเดียวกับประเทศอธิปไตยอ่ืนๆ   เช่น   เปิดดําเนินการธนาคาร   ดําเนินการกิจการขนส่ง

มวลชน   ดําเนินการเก็บภาษีเอง  จดัตัง้หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ และจดัตัง้องค์กรศาลเพ่ือตดัสินคดี

ความเองด้วย   เป็นต้น   ซึ่งการกระทําตา่งๆเหล่านีทํ้าให้รัฐบาลของนายจเูนียส จายาวาเดเนย์   ตอบ

โต้ด้วยการประกาศคว่ําบาตรชาวทมิฬทนัที   โดยการห้ามติดต่อค้าขายกบัเขตการปกครองชาวทมิฬ   

และมีสินค้าต้องห้ามสําคญั   ได้แก่สินค้าประเภทเชือ้เพลิง อาทิ นํา้มนั   ก๊าซหงุต้ม   และถ่านฟืน้ เป็น

ต้น   อย่างไรก็ตาม   ถึงแม้จะถูกโต้ตอบอย่างรุนแรงจากรัฐบาล   แตก่ารแยกตวัเป็นอิสระทําให้กลุ่ม

ทมิฬอีแลมกลายเป็นกลุม่ท่ีมีอํานาจสงูสดุเพียงกลุม่เดียวตัง้แตน่ัน้   และนอกจากดินแดนเขตจาฟฟ์นา

แล้วกลุ่มทมิฬอีแลม   ยงัได้วางแผนขยายดินแดนไปยงัเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออก   ซึ่งคิดเป็น

พืน้ท่ี 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของศรีลงักา   และเม่ือคิดเฉพาะพืน้ท่ีชายหาดแล้วยงัคิดเป็นจํานวน 2 

ใน 39

1ของพืน้ท่ีชาวหาดทัง้หมด ดงัภาพตอ่ไปนี ้ 

 

                                                           
1Asoka Bandarage.  (2009).  op.  cit.  p.  3.    
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ภาพประกอบ 2  แสดงอาณาจกัรทมิฬอีแลมของกลุม่ทมิฬอีแลม 

 ท่ีมา: Asoka Bandarage.  (2009).  op.  cit.  p.  4. 

 ผลจากการประกาศแยกตวัเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางของกลุม่ทมิฬอีแลม   ทําให้รัฐบาลของ

นายจาร์เยวาร์เดเน    ได้ออกแถลงการณ์คว่ําบาตรกลุม่กบฏ   เช่น การห้ามติดตอ่ค้าขายสินค้าใดๆกบั

ดนิแดนทางตอนเหนือ   โดยเฉพาะสินค้าประเภทเชือ้เพลิง   แล้วยงัประกาศว่ารัฐบาลศรีลงักา   จะไม่

ยอมให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนโดยเด็ดขาด   จากนัน้จึงมีการใช้กําลงัเข้าจดัการกับกลุ่มกบฏอย่าง

จริงจงั   โดยเร่ิมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐบุกเข้าโจมตีดินแดนท่ีเป็นแหล่งซ่องสุมกําลงัของฝ่ายกบฏ   ใน

เขตดนิแดนภาคเหนือและตะวนัออก   ทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมตดัสินใจใช้กําลงัตอบโต้รัฐบาล   โดยการ

บกุโจมตีหมู่บ้าน อารันตาวลา (Arantawala)   เป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิตประมาณ 30 คน   จากนัน้วนัท่ี 

19 กันยายน ค.ศ. 1987 ความพยายามยุติปัญหาจากฝ่ายรัฐบาลได้มีให้เห็นอีกครัง้   โดยเสนอ

แนวทางในการยุติปัญหาให้แก่ฝ่ายทมิฬว่า   รัฐบาลยินดียุติการกวาดล้างกองกําลงัของกลุ่มทมิฬอี

แลมท่ีกระทํามาตัง้แตเ่ดือนมกราคม   และจะนิรโทษกรรมให้แก่กองกําลงัของชาวทมิฬทัง้หมดท่ียงัไม่

ถกูจบั 5,000 คน   ภายใต้เง่ือนไข 4 ข้อ ได้แก่ 
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1. กลุม่ทมิฬอีแลม  ต้องยอมเข้าเจรจาเพ่ือสนัตภิาพท่ีจะจดัขึน้ ณ ประเทศอินเดีย   

2. กลุม่ทมิฬอีแลม  ต้องยตุกิารตอ่สู้กบัรัฐบาลสิงหลทนัที 

3. เลิกล้มรัฐบาลอิสระท่ีทําการบริหารเขตปกครองตนเอง จาฟฟ์นา 

4. เม่ือการลงนามเพ่ือสนัตภิาพดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะปลอ่ยตวักอง 

กําลงัของฝ่ายทมิฬท่ีถกูคมุขงัทัง้หมด 2,000 คน 

 หลงัจากรับทราบข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลแล้ว   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ทําการตอบข้อเสนอของ

รัฐบาลโดยการยืนยันในข้อเสนอดัง้เดิมของตน   คือรัฐบาลต้องยอมให้ทมิฬปกครองตนเอง   ใน

ดินแดนตอนเหนือและตะวนัออกอย่างเท่าเทียมกันเท่านัน้   อันเป็นข้อเสนอท่ีได้รับการปฏิเสธจาก

รัฐบาล   โดยท่ีรัฐบาลอ้างว่าการให้ดินแดนฝ่ังตะวนัออก   รวมเป็นดินแดนของฝ่ายทมิฬนัน้เป็นสิ่งไม่

ถกูต้อง   เพราะดินแดนฝ่ังตะวนัออกนัน้   เป็นดินแดนท่ีมีทัง้ชาวทมิฬ มสุลิม และชาวสิงหล อาศยัอยู่

ในจํานวนท่ีเทา่ๆกนั   พร้อมทัง้ย่ืนข้อเสนอเพิ่มเตมิอีกสองข้อ ได้แก่ 

1. ยอมให้มีการปกครองตนเองอยา่งมีขีดจํากดัภายใต้รัฐบาลกลาง   โดยให้มีการจดัตัง้ 

สภาจงัหวดัทัง้ 9 เขต   เพ่ือบริหารกิจการศกึษา วฒันธรรม และกิจการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัชาวทมิฬ 

2. รัฐบาลจะยอมให้ชาวสิงหลอพยพออกจากดนิแดนภาคตะวนัออก 

 

 ภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอทัง้สองข้ออย่างถ่ีถ้วนแล้ว    กลุ่มทมิฬอีแลมได้ออก

แถลงการณ์ เม่ือ วนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1987 สองข้อ ดงันี ้

1. รัฐบาลต้องยอมรับวา่ดนิแดนภาคเหนือและภาคตะวนัออก   เป็นดนิแดนท่ีชาวทมิฬ 

อาศยัอยูห่ลายชัว่อายคุนแล้ว 

2. การเจรจาท่ีจะเกิดขึน้ระหวา่งรัฐบาลและ   กลุม่ทมิฬอีแลมต้องมีอินเดียเป็นตวักลาง 

เทา่นัน้ 
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 ความพยายามของรัฐบาลเพ่ือการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี   ทําให้รัฐบาลศรีลังกา

ตัดสินใจยกเลิกภารกิจโจมตีกวาดล้างกลุ่มกบฏ   และได้ปล่อยตัวนักโทษชาวทมิฬถึง 450 คน   

จากนัน้ได้ทําการลงนามในข้อตกลงสนัติภาพ Indo - Sri Lanka Peace Accord   เม่ือ วนัท่ี 29 

กรกฎาคม ค.ศ. 1987   ท่ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้10

1 

 1. ให้มีการหยดุยิงภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจากลงนาม   และให้กบฏทมิฬวางอาวธุภายใน  

72 ชัว่โมง 

 2. ทหารรัฐบาลศรีลงักาต้องกลบัเข้าสูท่ี่ตัง้ภายใน 5 วนั   และต้องยกเลิกกองกําลงัใน 

หมูบ้่านและกองกําลงัอาสาสมคัร   ซึง่เคยใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบักบฏทมิฬ 

 3. ให้มีกองกําลงัทหารหรือกองกําลงัสนัตภิาพอินเดีย (Indian Peace Keeping Force :  

IPKF)   ประจําอยูท่ี่คาบสมทุรจาฟฟ์นา   เพ่ือควบคมุให้มีการหยดุยิง   และระงบัความขดัแย้งระหว่าง

ชาวทมิฬกบัชาวสิงหล   โดยมีคณะผู้สงัเกตการณ์ร่วมอินเดีย-ศรีลงักาคอยดแูลควบคูไ่ปด้วย  

 4. ให้มีสภาท้องถ่ินขึน้คณะหนึง่   ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออก   โดยจดัให้มีการ 

เลือกตัง้ภายใน 3 เดือน   และจะจดัให้มีการลงประชามติในจงัหวดัทางภาคตะวนัออก   ว่าต้องการอยู่

ร่วมการปกครองกบัจงัหวดัภาคเหนือหรือไม่   ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1988    หากมีประชามติ

วา่จะไมร่่วมก็จะมีสภาท้องถ่ินของตนเองตอ่ไป  

 5. ภาษาทมิฬ   ภาษาองักฤษ   และภาษาสิงหล   ใช้เป็นภาษาราชการได้เหมือนกนั 

 6. อินเดียจะสง่ผู้ ลีภ้ยัชาวทมิฬกลบั   ศรีลงักาก็จะสง่ชาวอินเดียทมิฬบางสว่นกลบั 

ประเทศด้วยเชน่กนั 

 7. ศรีลงักาจะยกเลิกประกาศภาวะฉกุเฉินในจงัหวดัภาคเหนือและภาคตะวนัออก   

ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1987 

 8. ศรีลงักาจะออกกฎหมายประกาศนิรโทษกรรมนกัการเมือง   หลงัจากประกาศยกเลา 

ภาวะฉกุเฉิน 

 9. อินเดียจะไมย่อมให้กบฏแยกดนิแดนศรีลงักา   ใช้ดนิแดนของตนเป็นฐานปฏิบตักิาร    

เพ่ือก่อการร้ายในศรีลงักา   และออกลาดตระเวนบริเวณชอ่งแคบ   เพ่ือป้องกนัการปฏิบตัิการของกบฏ

ทมิฬในอนาคต 

                                                           
1พฒันพงศ์  ประคลัพงศ์.  (2531).  เล่มเดิม.  หน้า  206 – 207.  
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 10. อินเดียจะจดัสรรความชว่ยเหลือทางทหารแก่ศรีลงักา   ตามท่ีร้องขอหากมีการ 

ละเมิดการหยดุยิง 

 11. ศรีลงักาต้องหารือกบัอินเดีย   ในการจ้างบคุลากรการขา่วกรองจากตา่งประเทศ    

เพ่ือมิให้มีผลตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 12. ศรีลงักาต้องไมอ่นญุาตให้ตา่งประเทศใช้ประโยชน์จากเมืองทา่ใดๆ   ท่ีมีเป้าหมาย 

ทางทหาร   อนัสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของอินเดีย 

 13. หลงัลงนาม   ศรีลงักายงัคงขอความชว่ยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ   องักฤษ   จีน    

และปากีสถานได้   โดยไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลง   อินเดียเองก็เสนอท่ีจะช่วยเหลือทางทหารและ

การฝึกอบรมทางทหารแก่ศรีลงักาด้วย 

 14. ศรีลงักาจะต้องทบทวนข้อตกลงท่ีมีกบัหน่วยงานกระจายเสียงตา่งประเทศ   เพ่ือมิให้ 

ใช้เป็นเคร่ืองมือทางทหารและการขา่วกรอง  

 15. ทัง้อินเดียและศรีลงักา   จะต้องจดัตัง้กลไกและมาตรการตา่งๆ   เพ่ือตดิตามเร่ืองราว 

ท่ีจะมีผลกระทบตอ่เอกภาพ   และบรูณภาพแหง่ดนิแดนและความมัน่คงของอีกประเทศหนึง่ 

 ประเดน็ท่ีนา่สงัเกตจากการลงนามครัง้นี ้  คือสาระสําคญัของข้อตกลงเกือบทกุข้อ   ล้วนเป็น

ประโยชน์แก่อินเดียมากกว่าศรีลงักา   เช่น    ข้อตกลงท่ี 12 และ 14 ท่ีห้ามศรีลงักาส่งเสริมการขยาย

เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของต่างชาติ   ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกา   และไม่อนุญาตให้เรือรบของ

ตา่งประเทศใช้ทา่เรือของศรีลงักาบริเวณคาบสมทุรจาฟฟ์นา   เพราะขดัผลประโยชน์ของอินเดียนัน่เอง 

 อย่างไรก็ตาม   การท่ีอินเดียเข้ามาเป็นตวักลางในการแก้ปัญหา   ไม่ได้ทําให้สถานการณ์

ความขดัแย้งผ่อนคลายลงเลย   เพราะการเซ็นสญัญาเพ่ือสนัติภาพระหว่างอินเดียกบัรัฐบาลศรีลงักา   

เป็นการกระทําท่ีได้รับการต่อต้านทัง้จากกลุ่มทมิฬอีแลม   และชาวสิงหลท่ีไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

โดยเฉพาะกลุม่สิงหลหวัรุนแรง     

 ทางด้านกลุ่มสิงหลหวัรุนแรง   ซึ่งมีความเห็นว่าการท่ีรัฐบาลยอมลงนามเพ่ือสนัติภาพนัน้   

เป็นการอ่อนข้อให้ชาวทมิฬ   และทําให้กองกําลงัของอินเดียสามารถเข้ามาเข้ามาในศรีลังกา   ได้

ดําเนินการสองลกัษณะควบคูก่นั   ได้แก่การเรียกร้องตอ่รัฐบาลศรีลงักา   ให้ทําการยกเลิกสญัญาท่ีทํา

กบัอินเดีย   แล้วให้ทหารอินเดียถอนตวัออกจากศรีลงักาทัง้หมด   และการก่อความวุ่นวายเพ่ือกดดนั

ควบคู่ไปด้วย   โดยการโจมตีกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนในการลงนาม   และสถานท่ีซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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เศรษฐกิจ   และสงัคมของศรีลงักาเป็นสําคญั   เช่น สหภาพการค้า กองทพัอินเดียในศรีลงักา สถานท่ี

ราชการ  ร้านค้า ธนาคาร รถเมล์ และรถไฟ    เป็นเหตุให้รัฐบาลศรีลงักาตดัสินใจ   ประกาศใช้กฎ

อยัการศกึเพ่ือจดัการกลุม่สิงหลหวัรุนแรง   จนสามารถจบักมุตวัผู้ ต้องสงสยัเป็นจํานวนถึง 4,000 คน 1 1

1   

แตก็่ไม่ได้ทําให้กลุ่มสิงหลหวัรุนแรง   หยดุก่อความวุ่นวายโดยการใช้กําลงั   แตก่ลบัทําการรุนแรงขึน้

กวา่เดมิ    

 จากนัน้วนัท่ี 2 มกราคม ค.ศ. 1989 ประเทศศรีลงักา   ได้มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลอีกครัง้   

โดยผู้ ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดี   คือนายรณสิงห์ เปรมดาสา จากพรรคสหชาติ   หลงัจาก

เข้ารับตําแหนง่แล้ว   ประธานาธิบดีรณสิงห์ได้แสดงออกถึงเจตจํานงอนัแน่วแน่   ท่ีจะให้กองกําลงัของ

อินเดียถอนตัวออกจากศรีลังกาโดยเร็วท่ีสุด   ซึ่งภายหลังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า   

รัฐบาลศรีลงักามีมติ   ให้รัฐบาลอินเดียถอนกองกําลงัของอินเดีย   ออกจากศรีลงักาทัง้หมดภายใน

วนัท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1989   แตห่ลงัจากการประกาศของศรีลงักา   อินเดียได้ออกประกาศโต้ตอบ

วา่   การท่ีจะให้อินเดียถอนกองกําลงัของอินเดียออกจากศรีลงักานัน้   รัฐบาลศรีลงักาและรัฐบาลของ

อินเดียจะต้องทําการหารืออยา่งเป็นทางการเสียก่อน   รัฐบาลศรีลงักาไม่สามารถตดัสินใจฝ่ายเดียวได้   

และท่ีสุดเม่ือครบกําหนด 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1989   อินเดียก็ยังไม่ได้ทําการถอนกําลงัแต่อย่างใด   

ด้วยเหตนีุก้ลุ่ม JVP จึงทําการโจมตีรัฐบาลด้วยความไม่พอใจ   ท่ีรัฐบาลของนายรณสิงห์ยอมให้กอง

กําลงัของอินเดียอยู่ในศรีลงักาต่อไป   เป็นเหตใุห้รัฐบาลศรีลงักาต้องใช้ความเด็ดขาดเข้าปราบปาม   

จนสามารถสงัหารนายโรหณะ วิชวีระ (Rohana Vijeweera) ผู้ นําของกลุม่สิงหลหวัรุนแรง ได้สําเร็จเม่ือ 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989    จนเป็นเหตใุห้สามารถสลายกองกําลงัของกลุ่มสิงหลหวัรุนแรง ได้

ในปีเดียวกนั 

 หลงัจากสลายกลุ่มสิงหลหวัรุนแรงแล้ว   รัฐบาลของนายรณสิงห์ได้เร่ิมเจรจาให้อินเดียถอน

กองกําลังอีกครัง้   โดยในครัง้นีป้ระธานาธิบดีรณสิงห์   ได้ให้เหตุผลต่ออินเดียว่า   ความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐบาลและชาวทมิฬนัน้เป็นเร่ืองภายในของศรีลงักา   ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองสมควรท่ีศรีลงักาจะ

แก้ปัญหานีเ้อง   ภายใต้การเรียกร้องนีส้่งผลให้รัฐบาลอินเดีย   ยอมถอนกําลงัออกจากศรีลังกาจน

หมด ใน วนัท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 1990         

                                                           
1เชาวล ีจงประเสริฐ.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  40. 
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 ส่วนกลุ่มทมิฬอีแลมนัน้อ้างว่า   การลงนามเพ่ือสันติภาพ ค.ศ. 1987   เป็นการกระทํา

ระหว่างอินเดียกับรัฐบาลศรีลงักา   และส่วนมากเป็นการกระทําของกองกําลงัของอินเดีย ก็เป็นการ

ตดัสินใจของทางฝ่ังอินเดียฝ่ายเดียว   ไม่ใช่ความเห็นชอบจากกลุ่มทมิฬอีแลม   ทําให้เกิดความไม่

พอใจจากฝ่ายทมิฬ   และไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีอินเดียทํากับรัฐบาลศรีลงักา   อีกทัง้ต่อต้านกอง

กําลงัของอินเดียโดยตรงด้วย   ทําให้ฝ่ายอินเดียหนัไปใช้วิธีการหนนุกองกําลงัชาวทมิฬกลุ่มอ่ืน   ให้มี

อํานาจแทนกลุ่มทมิฬอีแลม   ได้แก่ การสนบัสนุนทางอาวุธแก่กองกําลังแห่งชาติทมิฬ (Tamil 

National Army TNA)เพ่ือต้านอิทธิพลของกลุม่ทมิฬอีแลม12

1   การสนบัสนนุให้กองกําลงัแนวร่วมปฏิวตัิ

ประชาชนอีแลม (Eelam People’s Revolutionary Liberation Front EPRLF)   ให้เป็นกลุ่มอิทธิพล

ดนิแดนภาคเหนือและตะวนัออกแทนกลุม่ทมิฬอีแลม   และการตัง้กองกําลงัอาสาสมคัรกลาง (Central 

Volunteer Force CVF)   เพ่ือควบคมุพืน้ท่ีทางเหนือและตะวนัออกภายหลงัการถอนกําลงัของอินเดีย 1 3

2 

เป็นต้น  

 โดยสรุปแล้วการลงนามสนัติภาพ ค.ศ. 1987 นี ้  เป็นเหตใุห้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย

และ กลุม่ทมิฬอีแลมแยล่งอยา่งมาก   และยงัเป็นเหตใุห้กลุม่ทมิฬอีแลม   ตดัสินใจลอบสงัหาร นายรา

จีฟ คานธี เม่ือ ค.ศ. 1991 1 4

3   ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียประกาศคว่ําบาตรกลุ่มทมิฬอีแลม  เม่ือ ค.ศ. 

1992   นอกจากนีส้ถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลอินเดีย รัฐบาลศรีลงักา กลุ่ม

ทมิฬอีแลม   และกลุม่สิงหลพทุธหวัรุนแรง  ตัง้แต ่ค.ศ. 1983 - 1990   ทําให้เกิดการอพยพของชาวศรี

ลังกามากมาย   โดยเฉพาะชาวศรีลังกาเชือ้สายทมิฬ   ซึ่งประเทศท่ีอนุญาตให้ชาวทมิฬท่ีได้รับ

ผลกระทบสามารถลีภ้ัยได้นัน้  ส่วนมากเป็นประเทศในเขตยุโรปและอเมริกา   เช่น แคนาดา 

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี องักฤษ และฝร่ังเศส เป็นต้น 

 

 

                                                           
1Rajat Gunguly; & Ian Macduff.  (2003).  Ethnic Conflict and Secessionism in South and 

Southeast Asia.  p.  133.    
2สมพงศ์ ชมูาก.  (2534).  เล่มเดิม.  หน้า  245 – 246.   
3O'balance   Edgar.  (1989). The Cyanide War: Tamil Insurrection in Sri Lanka 1973-88.  pp. 91- 

94.    
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การลงนามเพื่อสันติภาพครั้งที่  2   และนโยบายปราบปรามกลุ่มทมิฬอีแลมโดย

การใช้กาํลัง   (ค.ศ. 1990 – 1995)  

 เม่ือกองกําลงัของอินเดีย ถอนกําลงัออกไปทัง้หมด ในเดือน มีนาคม ค.ศ. 1990   รัฐบาลศรี

ลงักาภายใต้การนําของประธานาธิบดี รณสิงห์ เปรมดาสา   ได้มีแนวความคิดจะเจรจากบักลุ่มทมิฬอี

แลม  อีกครัง้   ซึง่แตกตา่งกบักลุม่ทมิฬอีแลม  ท่ีได้ใช้เวลาชว่งท่ีอยู่ภายใต้การลงนามสนัติภาพเกือบ 3 

ปี   เพ่ือซอ่งสมุกองกําลงัและอาวธุจนเข้มแข็งขึน้   ได้เร่ิมปฏิบตัิการโจมตีรัฐบาลเพ่ือก่อตัง้รัฐอิสระอีก

ครัง้   ซึ่งวิธีการของกลุ่มทมิฬอีแลม    ยงัคงเน้นการก่อวินาศกรรมสถานท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจและ

สงัคมเป็นหลกั   โดยการใช้ระเบิดพลีชีพเพ่ือลอบสงัหารบคุคลสําคญัท่ีได้รับการรักษาความปลอดภยั

ระดบัสงู   กลุม่ทมิฬอีแลมเปิดฉากใช้กําลงัจูโ่จมรัฐบาลอีกครัง้ในเดือน มิถนุายน ค.ศ. 1990   โดยการ

บกุสถานีตํารวจหลายแห่งท่ีตัง้อยู่ในภาคตะวนัออก   พร้อมทัง้จบักมุเจ้าหน้าท่ีได้หลายร้อยคน   โดย

เจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่ใช่ชาวทมิฬจะถกูสงัหารทัง้หมด   อาจมีจํานวนประมาณ 280 นาย   และมีเจ้าหน้าท่ี

สญูหายอีกประมาณ 800 นาย    

 การปะทะกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทมิฬอีแลม  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน ค.ศ. 1990   ได้

ขยายความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง   ซึ่งทําให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก   คือ

ตัง้แต ่11 มิถนุายน – 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 นัน้   มีทหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิต 450 คน   บาดเจ็บ

ทัง้สิน้ 15,000 คน และกลุม่ทมิฬอีแลม   นัน้มีการประเมินวา่มีผู้ เสียชีวิตอยา่งน้อย 2,000 คน15

1    

 อย่างไรก็ตาม   ด้วยความสามารถของกองกําลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหนือกว่า   รัฐบาล

สามารถยึดพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นดินแดนภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทมิฬอีแลม  ได้เป็นส่วนใหญ่   ทําให้กลุ่ม

ทมิฬอีแลม  เหลือพืน้ท่ีอิทธิพลเพียงแคด่ินแดนตอนเหนือ   และคาบสมทุรจาฟฟ์นาเท่านัน้   แตแ่ม้จะ

อยู่ในสถานะเสียเปรียบ   กองกําลงัของกลุ่มทมิฬอีแลม  ก็ยงัไม่มีทีท่าจะยอมแพ้ตอ่รัฐบาลเลยแม้แต่

น้อย   แตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล   ท่ีมีความพยายามยุติการสู้ รบ   โดยการพยายามเจรจาหาข้อยุติ

ตลอด ค.ศ. 1992   แตก่ลุ่มทมิฬอีแลม  กลบัแสดงออกถึงความแน่วแน่ในการแบง่แยกดินแดนเพ่ือตัง้

รัฐอิสระ   ด้วยการใช้มือระเบิดพลีชีพลอบสงัหารประธานาธิบดี รณสิงห์ เปรมดาสา   ในขณะท่ีกําลงั

ปราศรัยวนัแรงงานของศรีลงักา ณ กรุงโคลอมโบ ใน ค.ศ. 1993   จนเป็นเหตใุห้ประธานาธิบดี รณสิงห์ 

                                                           
1สมพงศ์ ชมูาก.  (2534).  เล่มเดิม.  หน้า  283.  
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ถึงแก่อสญักรรม   และบรรดาผู้ติดตามอีก 20 คน เสียชีวิต   ทําให้นายดิสสาไนยเก เข้ารับตําแหน่ง

ประธานาธิบดีแทน   และถกูลอบสงัหารเชน่เดียวกบันายรณสิงห์ เปรมดาสา    

 สถานการณ์ระหว่างรัฐบาลสิงหลและกลุ่มทมิฬอีแลม  ได้เกิดการเปล่ียนแปลงอีกครัง้   เม่ือ 

ค.ศ. 1994 นางจนัทริกา กุมาระตงุคะ (Chandarika Kumaratungka)  ช่วงแรกของการรับตําแหน่ง

นางกมุารตงุคะ   มีท่าทีแสดงออกถึงความเข็มแข็งแน่วแน่ท่ีจะแก้ปัญหาให้สําเร็จด้วยสนัติวิธี   ทําให้

กลุม่ทมิฬอีแลม  ตดัสินใจปล่อยตวัตํารวจ 19 คน ท่ีคมุขงัไว้   พร้อมทัง้เรียกร้องให้รัฐบาล   ลงนามใน

สญัญาเพ่ือสนัติภาพกบัฝ่ายกบฏ   โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ   จากนัน้ ในเดือนกนัยายน และตลุาคม 

ค.ศ. 1994   รัฐบาลได้ส่งตวัแทนเพ่ือทําการเจรจากับกลุ่มทมิฬอีแลม  ท่ีเมืองจาฟฟ์นา   แต่ก็ไม่

ประสบผลสําเร็จและยงัเกิดการปะทะกนัรุนแรงกวา่เดมิ    

 ด้วยสถานการณ์ท่ีเสียเปรียบมาก วนัท่ี 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ออก

ประกาศการหยุดยิงชั่วคราวเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 7 วนั   โดยมีเง่ือนไขเรียกร้องไปยงัฝ่ายรัฐบาลให้

ยกเลิกสิ่งท่ีเป็นผลมาจากการคว่ําบาตร   เช่น การห้ามค้าขายระหว่างดินแดนทางเหนือและส่วนอ่ืน   

และการปิดทางเช่ือมต่อระหว่างดินแดนทางเหนือและส่วนอ่ืนของเกาะ เป็นต้น   ความพยายามของ

รัฐบาลได้ประสบผลสําเร็จเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1995   ซึ่งนางกุมาระตงุคะ และนายประภาคา

ราน ผู้ นําของกลุ่มทมิฬอีแลม  ได้ลงนามเพ่ือสันติภาพร่วมกัน   โดยมีเนือ้หาให้หยุดยิงเป็นเวลา 2 

สปัดาห์   ให้มีการปฏิบตัติามข้อตกลงในวนัท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 1995   การลงนามครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ีมี

ความสําคญัมาก   เพราะมีลักษณะพิเศษสองประการ   ได้แก่   ประการแรก เป็นการลงนามเพ่ือ

สันติภาพท่ีผู้ นํารัฐบาลกลางกระทําร่วมกับผู้ นําของกลุ่มทมิฬอีแลมโดยตรง   และประการท่ีสอง 

ตวักลางในการเจรจาลงนามไมใ่ชอิ่นเดียแตเ่ป็น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และแคนาดา 

 วนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1995   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ทําการละเมิดสญัญาเพ่ือสนัติภาพโดยการ

โจมตีเรือของกองทัพศรีลังกา 2 ลํา   ทําให้ทหารเรือเสียชีวิต 12 นาย  และเป็นอีกครัง้ท่ีสัญญา

สนัติภาพถกูละเมิดโดยกลุ่มทมิฬอีแลม  เหตกุารณ์นีส้่งผลให้ท่าทีของนางกมุาระตงุคะ   ท่ีต้องการใช้

สนัตวิิธีจดัการกบัฝ่ายทมิฬ   เปล่ียนเป็นการใช้กําลงัเข้ากวาดล้างกลุ่มกบฏอย่างจริงจงั   สิ่งแรกท่ีนาง

กมุาระตงุคะทําได้แก่   การกล่าวโจมตีการสงัหารนายราจีฟ คานธี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย   พร้อม

ทัง้กล่าวว่าตวันางกุมาระตงุคะเองก็เป็นเป้าหมายสําคญัของกลุ่มกลุ่มทมิฬอีแลมอีกด้วย   หลงัจาก

การแถลงการณ์ครัง้นัน้กลุม่กลุม่ทมิฬอีแลมได้มีปฏิบตัิการท่ีรุนแรงมากขึน้   ปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 
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1995 กลุ่มทมิฬอีแลมได้ใช้ขีปนาวุธยิงเคร่ืองบินของกองทพัอากาศของศรีลงักาตกถึง 2 ลํา   ทําให้มี

ผู้ เสียชีวิตถึง 94 คน16

1    

 ปฏิบตัิการของกลุ่มทมิฬอีแลมทําให้สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครัง้   

จนรัฐบาลของประธานาธิบดีกมุาระตงุคะเปล่ียนแปลงท่าทีจากการเจรจา   เป็นการใช้กําลงัเข้ากวาด

ล้างอย่างเด็ดขาด   วิธีการท่ีนางกุมาระตุงคะเลือกใช้นัน้   นับว่าเป็นวิธีการท่ีแสดงออกถึงความ

ปราดเปร่ืองของตวันางอย่างย่ิง   คือตลอด ค.ศ. 1995 – 1996 นางได้ใช้นโยบายทางการทูต   เพ่ือ

ชีแ้จงและขอความสนบัสนนุจากนานาชาติ   เร่ืองความจําเป็นของการใช้กําลงักวาดล้างกลุ่มทมิฬอี

แลม   เพราะในขณะนัน้หลายประเทศยงัให้การสนบัสนนุกลุ่มทมิฬอีแลมอยู่   และเห็นด้วยกบัการยตุิ

ความขัดแย้งระหว่างทมิฬและสิงหลของศรีลังกา   ด้วยการเจรจาสันติภาพมากกว่าการใช้กําลัง   

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ   ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีสํานักงานสาขาของกลุ่มทมิฬอีแลมมาก

ท่ีสดุในโลก 

 เหตกุารณ์ท่ีสําคญัเกิดขึน้เม่ือ ค.ศ. 1996 นางกมุาระตงุคะ เดินทางเยือนประเทศกลุ่มเอเชีย

แปซิฟิก   ได้แก่ เกาหลี ญ่ีปุ่ น และจีน   ซึ่งแน่นอนว่านอกจากการปรึกษาหารือเร่ืองเศรษฐกิจแล้ว   

ปัญหาความขดัแย้งก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีถูกนํามาหารืออย่างเข้มข้น   ขณะท่ีนางกุมาระตงุคะเดินทาง

เยือนประเทศกลุม่เอเชียแปซิฟิกนัน้   นางได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตา่งประเทศของศรี

ลงักา   เดนิทางเพ่ือทําความเข้าใจกบักลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตก   และยโุรปเหนือโดยเฉพาะแคนาดา   

อนัเป็นประเทศท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกลบักลุ่มทมิฬอีแลม    เพ่ือชีแ้จงถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในศรี

ลงักา 

 การท่ีนางกุมาระตุงคะ มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศแถบยุโรป

และอเมริกาเหนือ   โดยไมไ่ปสหรัฐฯและองักฤษ   สว่นตวันางกมุาระตงุคะ เดินทางเยือนประเทศคูต่รง

ข้ามทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เช่น จีน นัน้   ทําให้สหรัฐฯท่ีกลวัว่าประเทศศรีลงักาจะหนั

ไปเช่ือมสัมพันธ์กับจีนมากขึน้   แสดงท่าทีท่ีเป็นประโยชน์แก่รัฐบาลศรีลังกาอย่างมาก   ด้วยการ

ประกาศให้กลุ่มทมิฬอีแลม   เป็นหนึ่งในกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ ใน เดือนตลุาคม ค.ศ. 1997   และ

ตามมาด้วยการท่ีองักฤษออกกฎหมายตอ่ต้านการมีอยู่ของสํานกังานสาขา   ขององค์กรก่อการร้ายทกุ

                                                           
1พรรณสริิ พรหมพนัธุม.  (2539).  ศรีลงักา.  เอเชียรายปี.  หน้า  334.    
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องค์กร   ทําให้กลุม่ทมิฬอีแลมออ่นแอลงอยา่งมาก   เพราะหนึง่ในสาเหตท่ีุทําให้กลุ่มทมิฬอีแลเข้มแข็ง   

คือความสามารถระดมทุนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยการแจ้งต่อชาวทมิฬใน

ตา่งประเทศวา่   จะทําร้ายญาตพ่ีิน้องของชาวทมิฬเหล่านัน้   ท่ีอาศยัอยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มทมิฬอี

แลม   ซึง่ในหนึง่ปีนัน้รายได้เฉล่ียของการระดมทนุ   จากสํานกังานสาขาในประเทศตา่งๆของกลุ่มทมิฬ

อีแลม   มีรายได้มากกว่างบประมาณรายปีของศรีลงักาเสียอีก   และการท่ีสามารถระดมทุนขนาดนี ้  

ทําให้กลุ่มทมิฬอีแลม   สามารถนําเงินท่ีได้ไปจดัซือ้ยทุโธปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสงู เช่น เคร่ืองบินรบ 

และเรือรบ   จนทําให้กลุ่มทมิฬอีแลม เป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเดียวในโลกท่ีมีทัง้เรือรบและเคร่ืองบิน

รบเป็นของตวัเอง17

1   

 

ภาพประกอบ 3  เคร่ืองบินรบของกลุม่ทมิฬอีแลม 

 ท่ีมา: Gurmeet Kanwal.  (2012).  LTTE’s growing air power : A  threat to regional  

security.  (Online). 

  อย่างไรก็ตามการท่ีถกูตดัรายได้จากชาวทมิฬท่ีอาศยัในตา่งประเทศ  ทําให้กลุ่มทมิฬอีแลม 

เหลือเพียงรายได้จากการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดเทา่นัน้18

2 

 

 

                                                           
1Gurmeet Kanwal.  (2012).  LTTE’s growing air power : A  threat to regional security.  (Online).     
2Jonathan Goodhand; et al.  (2000).  op. Cit.  p. 20.     

http://1.bp.blogspot.com/_otWn2PlEOdY/RyYJi2Td9mI/AAAAAAAACSI/OlE4qAbcKaE/s1600-h/LtteAir01.jpg
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กลุ่มทมิฬอีแลมใช้การประชาสัมพันธ์ต่อสู้กับการปราบปรามของรัฐบาล   และการ

ลงนามเพื่อสันตภิาพครัง้ที่ 3 (ค.ศ. 1995 - 2009)  

 ก่อน ค.ศ. 1995 การประชาสัมพนัธ์เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีกลุ่มทมิฬอีแลมใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

เสียงสนับสนุนจากนานาชาติ   และเพ่ือการระดมทุนจากกลุ่มผู้ ลีภ้ัยชาวทมิฬท่ีอาศัยอยู่ในหลาย

ประเทศทัว่โลก   ในส่วนการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งการสนบัสนนุจากนานาชาติ   กลุ่มทมิฬอี

แลมใช้การเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนตะวนัตกและออสเตรเลีย เช่นนิตยสาร Time และ National 

Geographic เป็นต้น  ก่อน ค.ศ. 1995 สํานกัขา่วเหลา่นีล้้วนเผยแพร่ข่าวในเชิงบวกตอ่กลุ่มทมิฬอีแลม

ทัง้สิน้   แตห่ลงัจากกลุ่มทมิฬอีแลมละเมิดสญัญาสนัติภาพ ค.ศ. 1995   ทิศทางการเผยแพร่ข่าวของ

สํานกัขา่วตา่งๆก็เปล่ียนเป็นการให้ขา่วในเชิงบวกแก่รัฐบาลศรีลงักาแทน    

 สําหรับการประชาสมัพนัธ์เพ่ือระดมทุนจากผู้ ลีภ้ยัชาวทมิฬในตา่งประเทศนัน้   นบัแต่ ค.ศ. 

1983 จนถึงต้นทศวรรษ 1990   กลุ่มทมิฬอีแลมใช้การส่งจดหมายไปยังกลุ่มผู้ ลีภัยท่ีอาศัยอยู่ใน

ตา่งประเทศ   ดงัท่ีมีการสํารวจพบว่าหลงัการประกาศแยกตวัเป็นอิสระของกลุ่มทมิฬอีแลมเม่ือ ค.ศ. 

1987 เป็นต้นมา   ชาวทมิฬท่ีลีภ้ยัไปอาศยัในแคนาดานัน้ได้รับจดหมายเพ่ือเร่ียไรเงินจากกลุม่ทมิฬ 

อีแลมเป็นจํานวนมาก19

1    

 หลงัจากการละเมิดสญัญาสนัติภาพของกลุ่มทมิฬอีแลมเม่ือ ค.ศ. 1995   รัฐบาลศรีลงักาจึง

มีนโยบายการปรามปรามกลุม่ทมิฬอีแลมโดยการใช้กําลงัทางทหารเข้ากวาดล้าง   และนางจนัทริกา กุ

มาระตงุคะ ประธานาธิบดีของศรีลงักา   ก็ดําเนินนโยบายการประชาสมัพนัธ์ตอ่นานาชาติเพ่ือชีแ้จงถึง

เหตุผลท่ีต้องใช้กําลังควบคู่ไปด้วย   ทําให้กลุ่มทมิฬอีแลมได้ใช้การประชาสัมพันธ์   เพ่ือกระจาย

ข่าวสารไปยงัชาวทมิฬทัว่โลก   และนานาชาติ   เพ่ือตอ่สู้กบันโยบายการเดินทางไปยงัประเทศตา่งๆ

ของนางกมุาระตงุคะ   โดยใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลกั   โดยมีเว็ปไซต์ท่ีสําคญัได้แก่   www.eelam.com 

และ  www.tamilnation.org   เช่นการนําเสนอข้อมลูของเว็ปไซต์  www.eelam.com นัน้กล่าว่ากลุ่ม

ทมิฬอีแลม   คือองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้เรียกร้องอิสรภาพของชาวทมิฬเท่านัน้   ไม่ใช่องค์กรก่อการร้าย 2 0

2   มี

การนําเสนอข้อมลูท่ีมีส่วนสําคญัในการปลุกระดมชาวทมิฬท่ีได้เข้ามาอ่าน   ให้มีความรู้สึกถึงความ
                                                           

1Mackenzie Institute.  (2010).  Funding Terror : The Liberation Tiger of Tamil Eelam and Their 

Criminal Activities in Canada the Western Word.  (Online).  
2Ltte as a freedom movement.  (2012).  (Online).    

http://www.eelam.com/
http://www.eelam.com/
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จําเป็นในการแยกตวัเป็นอิสระ   เช่นเดียวกบักลุ่มกบฏ   ได้แก่   การให้ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ท่ีมี

เนือ้หาสําคญัวา่ “ชาวทมิฬได้อพยพเข้ามายงัศรีลงักาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 6   และกล่าวว่าถึงแม้ชาว

สิงหลจะเป็นชนชาติท่ีมีประชากรมากท่ีสุด   แต่ประวตัิศาสตร์   วฒันธรรม  และสงัคมของศรีลงักาท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจบุนันัน้   เป็นการร่วมกนัสร้างสรรค์ระหว่างชาวทมิฬและสิงหล   ดงันัน้ชาวทมิฬจึงควรมี

สิทธ์ิในการปกครองตนเอง”21

1    

 นอกจากเว็ปไซต์ส่วนตวัแล้ว   สํานกัข่าวตา่งประเทศ เช่น สํานกัข่าว BBC   CNN  และNew 

York Time   ยงัเป็นส่ือท่ีสําคญัของการเผยแพร่ขาวสารของกลุม่กบฏแบง่แยกดินแดน   ไปยงัชาวทมิฬ

ท่ีอาศยัอยู่ตา่งประเทศอีกด้วย   และการเสนอข่าวของสํานกัข่าวท่ีกล่าวมานัน้ใน   ช่วงแรกจะให้ข่าว

ด้านบวกแก่ฝ่ายทมิฬและกล่าวถึงความโหดร้าย   และละเมิดสิทธิมนษุยธรรมของรัฐบาลศรีลงักาเป็น

หลกั   เช่น   การตีพิมพ์รายงานฉบบัเสริมพิเศษ (Special Supplementary)   ท่ีมีเนือ้หาสําคญักล่าว

โจมตีการบริหารประเทศของรัฐบาลชาวสิงหล   และกลา่วช่ืนชมความพยายามของฝ่ายทมิฬ22

2    

 จากนัน้เม่ือสหรัฐอเมริกาประกาศว่ากลุ่มทมิฬอีแลม   คือหนึ่งในองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ

ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 1997   ทิศทางของการนําเสนอข่าวจากสํานกัข่าวเหล่านี ้  จึงได้เปล่ียนไปใน

ทิศทางตรงกนัข้าม   จากนัน้องักฤษได้ประกาศตอ่ต้านการมีอยู่ของสํานกังาน   ขององค์กรก่อการร้าย

ทกุองค์กรใน ค.ศ. 2000   ซึ่งทําให้กลุ่มกบฏเสียผู้สนบัสนนุท่ีสําคญัอย่างองักฤษ   และสญูเสียรายได้

มหาศาลจากชาวทมิฬในองักฤษ 2 3

3   และเม่ือตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ   กลุ่มกบฏชาวทมิฬได้มี

ท่าทีอ่อนข้อให้แก่ฝ่ายรับบาลมากขึน้   นํามาสู่แนวคิดเร่ืองการยตุิปัญหาด้วยสนัติวิธีอีกครัง้ตัง้แตช่่วง 

ค.ศ. 2000   จากนัน้เกิดเหตกุารณ์ท่ีมีความสําคญั   ตอ่สถานการณ์ความขดัแย้งในศรีลงักาอย่างมาก  

ได้แก่ วนัท่ี 11 กันยายน 2001 ขบวนการก่อการร้าย อลักออิดะ (Al Qaeda)ท่ีมีนายอสุมะ บินลาเดน 

เป็นผู้ นํา   ได้ทําการจีเ้คร่ืองบินโดยสารจากสายการบินยไูนเต็ดแอร์ไลน์   และสายการบินอเมริกนัแอร์

ไลน์   เพ่ือก่อวินาศกรรมโดยการใช้เคร่ืองบินพุ่งเข้าชนตกึเวลิ์ดเทรดเซ็นเตอร์    ซึ่งสร้างความเสียหาย

แก่สหรัฐอเมริกาอยา่งใหญ่หลวง   ทําให้สหรัฐฯได้ประกาศกฎหมายตอ่ต้านการกระทํา   ขององค์กรก่อ

                                                           
1The History  of Tamil Eelam.  (2012).  (Online).   
2วงเดือน นาราสจัจ์.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า 89.     
3Men deny supplying Tamil Tigers.  (2011).  BBC.  (Online). 
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การร้ายช่ือว่า “War on Terror” 2 4

1   ทําให้สถานการณ์ของกลุ่มทมิฬอีแลมแย่ลงไปอีกมาก   เพราะ

สําหรับสหรัฐฯแล้ว   กลุ่มทมิฬอีแลมคือหนึ่งในกลุ่มก่อการร้ายสากลตัง้แต่ ค.ศ. 1997แล้ว   และท่ี

สําคญัสหรัฐฯเช่ือวา่วิธีการจีเ้คร่ืองบินพุ่งชนตกึนัน้   อลักออิดะเลียนแบบการทําระเบิดพลีชีพของกลุ่ม

ทมิฬอีแลม25

2    

 เม่ือขาดการสนบัสนนุจากนานาชาติ   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ยอมทําการเจรจาและลงนามเพ่ือ

สนัตภิาพอยา่งเป็นทางการกบัรัฐบาลศรีลงักาเม่ือ ค.ศ. 2002   กระทําขึน้ระหว่างตวัแทนของกลุ่มทมิฬ

อีแลมและนายกรัฐมนตรีศรีลงักา   ซึ่งมีเนือ้หาสําคญัคือยอมให้กลุ่มทมิฬอีแลมสามารถปกครองพืน้ท่ี

ของตนทางภาคเหนือตอ่ไปได้   ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีนางจนัทริกา กมุาระตงุคะ ไม่พอใจอย่างมากเพราะ

ถือเป็นการอ่อนข้อให้กลุ่มทมิฬอีแลมมากไป  ดงันัน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 นางจนัทริกา 

ในฐานะประธานาธิบดีได้ทําการรัฐประหารรัฐบาลของตนเองแล้วจดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่   ซึ่งการ

เลือกตัง้ครัง้นีน้างจนัทริกา ได้นําพรรคเสรี ศรีลงักา (SLFP)ของนางรวมกบัพรรคชะนะตะ วิมกุติ เประ

มนุา  (JVP)   ตัง้เป็นพรรคการเมืองใหม่ช่ือพรรคแนวร่วมปกป้องอิสรภาพ United People’s Freedom 

Alliance หรือ (UPFA)   ซึ่งผลจากการเลือกตัง้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 2004   พรรคแนวร่วมปกป้อง

อิสรภาพเป็นฝ่ายได้รับชยัชนะทําให้นางจนัทริกาสามารถจดัตัง้รัฐบาลขึน้อีกครัง้    

 ในรัฐบาลท่ีก่อตัง้ขึน้ใหม่นี ้  นางจันทริกาได้แต่งตัง้นายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาท่ีอยู่ใน

พรรคของนางเองช่ือนายมหินทะ ราชาปักษา (Mahinda Rajapaksa)   โดยมีเป้าหมายเพ่ือการจดัการ

กบัปัญหาความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลงักากับกลุ่มทมิฬอีแลมเป็นหลกั   นโยบายของนายมหินท

ทะภายใต้ประธานาธิบดีจันทริกานัน้   เน้นเร่ืองการใช้กําลังเข้าปราบปรามกลุ่มทมิฬอีแลมอันเป็น

นโยบายท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของนางจนัทริกา กมุาระตงุคะอยา่งย่ิง                

 จากนัน้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2005   ศรีลงักาเข้าสู่ช่วงของการเลือกตัง้ทัว่ไปอีกครัง้   ซึ่ง

ครัง้นีพ้รรคการเมือท่ีได้รับชยัชนะได้แก่พรรคแนวร่วมปกป้องอิสรภาพ   ซึ่งในครัง้นีน้ายมหินทะ ราชา

ปักษา ได้ขึน้มาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแทนนางจนัทริกา กมุาระตงุคะ   เม่ือเข้ามาดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีแล้ว   นายมหินทะได้แสดงท่าทีตอ่ปัญหากลุ่มทมิฬอีแลมแตกต่างไปจากตอนท่ีเป็น

นายกรัฐมนตรี   คือการมีนโยบายยุติปัญหาด้วยการใช้สนัติวิธีแทนการใช้กําลงัปราบปราม    ซึ่งได้

                                                           
1Cindy C. Combs; & Martin Slann.  (2007).  Encyclopedia of Terrorism.  pp.  4 – 6.  
2Asoka Bandarage.  (2009).  op. cit.  p.  Unpaged.           
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จดัการเจรจาขึน้อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 – 29 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์   และได้จดัให้มีการเจรจาอีกครัง้ใน ค.ศ. 2007 ท่ีประเทศนอร์เวย์   ซึ่งในระหว่างท่ี

ดําเนินการเจรจาอยู่นัน้   กลุ่มทมิฬอีแลมได้ทําการโจมตีรัฐบาลศรีลงักาโดยการใช้เคร่ืองบินทิง้ระเบิด 

ณ กรุงโคลอมโบ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2007 อนัทําให้แนวคดิการเจรจานัน้ได้ยตุไิปโดยอตัโนมตั ิ      

 ถึงแม้จะมีความพยายามหลายครัง้   และได้รับการกดดนัจากชาติยโุรปและสหรัฐฯ   ทัง้ฝ่าย

ทมิฬและสิงหล   ยงัไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกนัได้   เน่ืองจากตา่งฝ่ายยงัขาดความเช่ือใจกันและกัน   

ดังนัน้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2008 รัฐบาลศรีลังกาภายใต้ประธานาธิบดีมหินทะได้ตัดสินใจใช้

มาตรการกวาดล้างกลุ่มทมิฬอีแลม อย่างจริงจัง   จนสามารถยึดเมือง “มุลไลติวู” ฐานท่ีมั่นแห่ง

สดุท้ายของฝ่ายกบฏได้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009   และสามารถสงัหารนายประภาคารานผู้ นําของ

กลุ่มทมิฬอีแลมได้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม ปีเดียวกนั   และหลงัจากการสงัหารนายประภาคารานและ

สลายกลุ่มทมิฬอีแลมได้ในวันท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 แล้ว   รัฐบาลศรีลังกาโดยนายมหินทะ 

ราชาปักษาได้ออกแถลงการณ์ถึงชยัชนะตอ่สงครามท่ียาวนานถึง 26 ปี 

 โดยสรุปแล้วตัง้แต่ ค.ศ. 1983 กลุ่มทมิฬอีแลมได้มีปฏิบตัิการโจมตีรัฐบาลศรีลงักามากว่า 

200 ครัง้26

1   ซึง่ครัง้ท่ีมีความสําคญั   มีดงันี ้ 

ตาราง 2   แสดงปฏิบตักิารครัง้สําคญัของกลุม่ทมิฬอีแลมตัง้แต ่ค.ศ. 1983 – 2009       

      

ปี  ค.ศ. ปฏิบัตกิาร ผลของปฏิบัตกิาร 

1983 ลอบสงัหารทหารของรัฐบาลสิงหล 13 คน 

ท่ีประจําอยู่ดินแดนทางตอนเหนือของ

ประเทศ 

เ กิดการจลาจลต่อต้านชาวทมิฬจน

เหตกุารณ์ลกุลาม   มีผู้ เสียชีวิตหลายร้อย

โรงงานอตุสาหกรรมถกูไฟไหม   และชาว

ทมิฬท่ีอาศัยทางตอนใต้โดยเฉพาะโค

ลอมโบต้องอพยพออกนอกประเทศ 

1986 ระเบิดเคร่ืองบินท่ีสนามบินนานาชาติของ

กรุงโคลอมโบ 

มีผู้ เสียชีวิตทัง้สิน้ 21 คน   และบาดเจ็บ

จํานวนมาก 

 

                                                           
1วงเดือน นาราสจัจ์.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  89.  
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ตาราง 2  (ตอ่) 

 

ปี  ค.ศ. ปฏิบัตกิาร ผลของปฏิบัตกิาร 

1991 สังหารนายกรัฐมนตรี ราจีฟ คานธี ของ

อินเดีย  

นายกรัฐม นต รี  รา จี ฟ  คานธี  ถึ งแ ก่

อสญักรรม   และเป็นผลให้รัฐบาลอินเดีย

ตดัสินใจคว่ําบาตรกลุ่ม LTTE พร้อมทัง้

ยกเลิกความสมัพนัธ์ทุกประการกับทมิฬ

กลุม่นีด้้วย 

1993 สงัหารประธานาธิบดี รณสิงห์ เปรมดาสา 

(Ranasimghe Premadasa) 

ประธานาธิบดี รณสิงห์ เปรมดาสา ถึงแก่

อสญักรรม 

1997 ก่อวินาศกรรมครัง้ใหญ่ ณ กรุงโคลอมโบ   

 

1999 ลอบสงัหารประธานาธิบดี จนัทริกา กมุาร

ตงุคะ (Chandrika Kumaratungga) 

ไมส่ามารถสงัหารนาง กมุารตงุคะ ได้ แต่

ทําให้นาง กมุารตงุคะ สญูเสียดวงตาข้าง

หนึง่ 

2000 สั ง ห า ร รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง

อตุสาหกรรม นาย ซี.วี. กนูะรัตตะเน  

นายซี.วี. กนูะรัตตะเน ถึงแก่อนิจกรรม 

2005 ล อ บ สัง ห า ร รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ต่างประเทศของศรีลังกา นายลักชมาน 

กาดริะกามา (Lakshman Kadirgaman)  

นายลกัชมาน ถึงแก่อนิจกรรม 

2008 สังหารสมาชิกสภาผู้ แทนของจากพรรค 

สหชาติ (United National Party หรือ 

UNP) 

 

2008 ลอบสังหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

สร้างชาติ    นายดี.เ อ็ม.  ดาสาไนยเก 

(D.M. Dasanyake) 

นายดี.เอ็ม. ดาสาไนยเก ถึงแก่อนิจกรรม 

2008 ลอบสังหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทาง

หลวงและการพฒันาถนน   นายเจ เฟอร์

นนัโดปลุเล 

นายเจ เฟอร์นนัโดปลุเล ถึงแก่อนิจกรรม 
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 หลงัจากการสลายกลุ่มทมิฬอีแลมได้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2009   ปัญหาท่ีเป็นผลมา

จากความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลงักาก็ยงัไม่ได้หมดไป   เพราะเม่ือสามารถยตุิ

การใช้กําลังระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทมิฬอีแลมได้แล้ว   สิ่งท่ียังเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงได้แก่   

ปัญหาเก่ียวกบัผู้อพยพชาวทมิฬท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศตา่งๆทัว่โลก   เร่ิมจากในวนัท่ี 17 มิถนุายน ค.ศ. 

2009   ชาวทมิฬท่ีอพยพไปอาศยัอยู่ในประเทศองักฤษ   ได้ทําการเดินขบวนประท้วง ณ กรุงลอนดอน

ตอ่การใช้กําลงัของรัฐบาลศรีลงักาในการกวาดล้างกลุ่มทมิฬอีแลม   ว่าเป็นการกระทําท่ีละเมิดสิทธิ

มนษุยชน   ซึ่งในเหตกุารณ์นัน้มีชาวทมิฬท่ีอยู่ในองักฤษเข้าร่วมการเดินประท้วงเป็นจํานวนหลายพนั

คน27

1   แตเ่หตกุารณ์ก็ไมไ่ด้รุนแรงแตอ่ย่างใดเพราะเป็นการชมุนมุท่ีปราศจากอาวธุ   อย่างไรก็ตามการ

ก่อความวุ่นวายในครัง้นัน้   ทําให้รัฐบาลองักฤษมีความประสงค์ท่ีจะให้ชาวทมิฬออกนอกประเทศ

อังกฤษ   ดังนัน้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลประเทศอังกฤษได้มีนโยบายในการส่งกลบัผู้

อพยพชาวทมิฬให้แก่ประเทศศรีลงักาอยา่งจริงจงั   ซึง่ทําให้ชาวทมิฬในองักฤษท่ีไม่อยากกลบัมายงัศรี

ลงักานัน้ได้ก่อความวุ่นวายขึน้มาอีกครัง้   โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทมิฬอี

แลมกบัรัฐบาลศรีลงักานัน้พึง่จะยตไิมน่าน   หากกลบัศรีลงักาชาวทมิฬเหล่านีก้ลวัว่าจะไม่ได้รับความ

ปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน   ทําให้การผลกัดนัผู้อพยพชาวทมิฬในองักฤษครัง้นีย้งัไมเ่ป็นผลสําเร็จ28

2 

 ไม่เพียงแต่ผู้ อพยพในต่างประเทศจะไม่อยากกลับเข้าประเทศศรีลังกาเท่านัน้   แต่

สถานการณ์ท่ียังไม่แน่นอนในศรีลังกา   ได้ส่งผลให้ชาวทมิฬจํานวนมากต้องการอพยพออกจากศรี

ลงักาด้วย   เชน่วนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา   ตรวจ

พบชาวศรีลงักาเชือ้สายทมิฬเป็นจํานวนถึง 500 คน29

3   ซึง่หลงัจากการสอบสวนทราบว่า   ชาวศรีลงักา

เชือ้สายทมิฬเหล่านีเ้ดินทางออกจากศรีลงักามาเป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว   และตลอดระยะเวลา 3 

เดือนนัน้ชาวศรีลงักาเหล่านีต้้องอาศยัอยู่บนเรือตลอดเวลา 3 0

4   หลงัจากการตรวจพบชาวทมิฬทัง้ 500 

คนในวันท่ี 10 สิงหาคม 2010 แล้ว   เหตุการณ์นีไ้ด้รับความสนใจจากชาวแคนาดาเป็นอย่างมาก   

ดงันัน้ในวนัท่ี 14 สิงหาคม ปีเดียวกนัสํานกัขา่วบีบีซีขององักฤษได้ตีพิมพ์ข่าวนีอี้กครัง้   ซึ่งการนําเสนอ

                                                           
1Tamil Protest Ends after 73 days.  (2011).  BBC.  (Online).  
2Saroj Pathirana.  (2009).  Sri Lanka Tamil fear UK Deportation.  BBC.  (Online).  
3Almost 500 Sri Lanka Migrants.  (2010).  CNN.  (Online).  
4Ibid.  
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ของสํานักข่าวบีบีซีครัง้นีเ้น้นความสําคัญสองประเด็นได้แก่ ประเด็นแรกชาวทมิฬหลายร้อยคน

สามารถอาศยัอยู่ในเรือท่ีมีความยาวเพียง 59 เมตรนานถึง 3 เดือนได้อย่างไร 3 1

1   ประเด็นท่ีสองได้

กลา่วถึงสถานการณ์โดยรวมของเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหว่างทมิฬอีแลมและรัฐบาลสิงหล   โดยใน

เนือ้หานัน้เป็นไปในลกัษณะการสนบัสนนุการกระทําของรัฐบาลศรีลงักา   ท่ีใช้กําลงัปราบปรามอย่าง

จริงจงั   โดยให้เหตผุลว่ากลุ่มทมิฬอีแลมเป็นกลุ่มท่ีกระทําการโดยไร้มนุษยธรรม   เพราะใช้เด็ก และ

ผู้หญิงเป็นผู้ปฏิบตัิการณ์ระเบิดฆ่าตวัตาย (Suicide Bombing) 3 2

2   นอกจากนัน้ในส่วนสรุปของการ

นําเสนอข่าวนี ้  ยงักล่าวไว้ด้วยว่าถึงแม้จะเห็นใจผู้อพยพชาวศรีลงักา   แตก็่ไม่เห็นด้วยกบัการวิธีการ

ลักลอบเข้าเมืองเช่นนี ้  เพราะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับประเทศแคนาดา   เพราะรัฐบาล

แคนาดาไมส่ามารถปฏิเสธการรับชาวทมิฬเหลา่นีไ้ด้เลย33

3 

 นอกจากปัญหาผู้ อพยพแล้ว   ปัญหาบุคคลสูญหายกลายเป็นปัญหาหนึ่งท่ีปรากฏขึน้

หลังจากการสลายกลุ่มทมิฬอีแลม   เช่นในวันท่ี 24 กันยายน ค.ศ. 2010 สตรีชาวศรีลังกาได้ให้

สมัภาษณ์กบัสํานกัข่าวบีบีซีว่า   สามีของเธอได้สญูหายไปในเหตกุารณ์สลายกลุ่มทมิฬอีแลม   ตัง้แต่

วนัท่ี 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2009จนถึงปัจจุบนัเธอยังไม่สามารถติดต่อสามีได้เลย   อีกทัง้รัฐบาลศรี

ลงักาก็ไมส่ามารถให้ข้อมลูใดใดกบัเธอได้   ทําให้เธอต้องมาเรียกร้องตอ่สํานกัขา่วบีบีซีแทน34

4      

 จากข้อมูลเหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นว่า   ถึงแม้จะสามารถสลายกลุ่มทมิฬอีแลมและสงัหาร

นายประภาคารานได้แล้ว   สถานการณ์ในศรีลงักาก็ยงัไม่สงบอย่างแท้จริง   เพราะยงัมีทัง้ปัญหาชาว

ทมิฬต้องการอพยพออกนอกประเทศศรีลงักา   เน่ืองจากหวาดกลวัว่าจะถกูชาวสิงหลหวัรุนแรงทําร้าย   

ปัญหาท่ีประเทศตา่งๆต้องการผลกัดนัชาวทมิฬออกนอกประเทศ   โดยเฉพาะองักฤษและแคนาดาซึ่ง

เป็นประเทศท่ีมีชาวทมิฬอพยพไปอาศยัมากท่ีสดุ   และยงัมีปัญหาบคุคลสญูหายเป็นต้น    

 อย่างไรก็ดี   แม้จะถูกกวาดล้างตัง้แต่เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2009   แตสํ่านกัข่าวออนไลน์

จากต่างประเทศยงัให้ความสําคญัแก่การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบักลุ่มทมิฬอีแลมอย่างมาก   เห็นได้

                                                           
1Canada Processes Tamil Migrants.  (2010).  BBC.  (Online).  
2Ibid.  
3Ibid.  
4Swaminathan Natarajan.  (2011).  Tamil Tiger’s Wife Pleads for Help in Finding Him.  BBC.  

(Online).  
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จากการสืบค้นข้อมลูเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน ค.ศ. 2012   พบว่าหากทําการค้นหาด้วยคําสําคญั LTTE 

จากสํานกัข่าว CNN พบข่าวท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้ 349 ข่าว   สํานกัข่าว BBC ใช้คําสําคญัในการค้นหา 

LTTE พบวา่มีขา่วท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้ 525 ขา่ว 

 นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาแล้ว   จากการสืบค้นยงัพบวา่ส่ือออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้บคุคล

ทัว่ไปสามารถเผยแพร่ขา่วสารของตนในรูปแบบส่ือวีดีทศัน์ ได้แก่ www.youtube.com   ซึง่เป็นส่ือ

ออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมอยา่งมากในปัจจบุนั   ยงัมีการเผยแพร่ส่ือวีดีทศัน์   ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบั

กลุม่ทมิฬอีแลมอยูเ่ป็นจํานวนมาก   จากข้อมลูการสืบค้นเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธุ์ ค.ศ. 2012   พบวา่

หากใช้คําสําคญัในการสืบค้น LTTE จะพบส่ือวีดีทศัน์ทีมีความเก่ียวข้องทัง้หมด 24,800 รายการ   ใน

จํานวนทัง้หมดเป็นเนือ้หาท่ีแสดงการกล่าวสนุทรพจน์ของ นายประภาคาราน โดยตรง 610 รายการ   

เป็นการแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัการโจมตีของ LTTE ตอ่รัฐบาล 3,800 รายการ   เนือ้หาแสดงเก่ียวกบัการ

สู้รบระหวา่งกลุม่กบฏและรัฐบาล 1,600 รายการ   เนือ้หาแสดงเก่ียวกบัการฝึกของทหารฝ่ายทมิฬ 

372 รายการ   และเนือ้หาท่ีเป็นเพลงปลกุใจชาวทมิฬให้สนบัสนนุการกระทําของฝ่าย LTTE ทัง้สิน้ 

4,750 รายการ  ซึง่เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่เนือ้หาท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุม่กบฏแบง่แยกดินแดนโดยการใช้

คําสําคญั LTTE   พบว่ามีการเผยแพร่ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 2012 แตกตา่งจากการนําเสนอ

ขา่วของเว็ปไซต์ www.eelam.com   ซึง่หวัข้อขา่วลา่สดุได้ถกูโพสต์ไว้ถึงแคว่นัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ. 

2010   และ www. Tamilnation.org ก็ประกาศปิดเว็ปไซต์ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ค.ศ. 2010 เทา่นัน้35

1   

ซึง่อาจแปลความหมายได้ว่า   หลงัจากผา่ยแพ้แก่ฝ่ายรัฐบาล   LTTE มีการนําเสนอขา่วสารผา่นเว็ป

ไซต์นีต้อ่มาเพียง 1 ปีเทา่นัน้   ซึง่อาจเป็นเพราะเหตสุองประการได้แก่  ประการแรกเนือ้หาท่ีถกู

เผยแพร่เป็นการเผยแพร่จากบคุคลท่ีไมใ่ชส่มาชิกกลุม่ทมิฬอีแลม   หรือ ประการท่ีสองการได้รับความ

นิยมอย่างมากของ www.youtube.com   ทําให้กลุม่ทมิฬอีแลมหนัมาเผยแพร่ขา่วสารของตนแทนการ 

ใช้แหลง่เดมิ 

 

                                                           
1Tamil Nation & Beyond.  (2012).  (Online).      

http://www.youtube.com/
http://www.eelam.com/
http://www.youtube.com/


บทที่ 5 

ผลของความขัดแย้ง 

  

 ความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ระหว่างพวกทมิฬและสิงหล   ซึ่งได้พฒันาจนเป็นสงครามกลาง

เมืองท่ียาวนานถึง 26 ปีนัน้   สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ประเทศศรีลังกาทัง้ต่อ

ประชาชนเศรษฐกิจและการเมือง ดงันี ้

 

ผลกระทบต่อประชาชน 

 ด้วยเหตท่ีุเป็นชนกลุม่น้อย  ทําให้ชาวทมิฬนัน้ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงมากเม่ือเทียบกบัประชาชน

ชาวสิงหล  ดงันัน้ในส่วนผลกระทบต่อประชาชนชาวทมิฬสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มของชาว

ทมิฬท่ีอาศยัอยูใ่นศรีลงักา และ กลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นตา่งประเทศ 

 ชาวศรีลังกาจํานวนมากท่ีอาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกาโดยเฉพาะชาวทมิฬ   ถูกละเมิดสิทธิ

มนษุยชนอยา่งรุนแรง   ทัง้จากการเข้าปราบปรามทมิฬอีแลมของทหารสิงหลในเขต จาฟฟ์นา จากการทําร้าย

ของชาวสิงหลหวัรุนแรง และท่ีสําคญัจากกลุ่มทมิฬอีแลมท่ีบีบบงัคบัให้ชาวทมิฬ   สนบัสนุนปฏิบตัิการ

แบง่แยกดนิแดน   เชน่  การเร่ียไรเงินและห้ามนกัหนงัสือพิมพ์รายงานขา่วตามจริง   และวิพากษ์วิจารณ์กลุม่

ทมิฬอีแลม   นอกจากนี ้การท่ีกลุ่มทมิฬอีแลมบงัคบัให้เด็กเข้าร่วมรบ   เป็นการขดัขวางพฒันาการเยาวชน

ศรีลงักา   ซึง่เป็นกําลงัของชาตใินอนาคต 

 ประชาชนนบัล้านต้องอพยพลีภ้ยั   และสญูเสียทรัพย์สินจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ ท่ีอาศยัอยู่ทาง

ตอนเหนือ   และตะวนัออกเพราะถูกกลุ่มทมิฬอีแลมรบกวน   ซึ่งชาวทมิฬท่ีอาศยัอยู่นอกเขตอิทธิพลของ

กลุม่ทมิฬอีแลม    ก็ถกูชาวสิงหลหวัรุนแรงทําร้าย   ทําให้จํานวนผู้ ลีภ้ยัไปยงัรัฐทมิฬนาด ูมีมากถึง 65,000 

คน   และอพยพไปอยูป่ระเทศตา่งๆอีกมากมาย  

 เหตกุารณ์ความไมส่งบภายในประเทศศรีลงักาท่ีเกิดขึน้เป็นเวลานาน   ได้สง่ผลให้เกิดการอพยพลี ้

ภยัของชาวทมิฬออกจากศรีลงักา   ไปยงัประเทศตา่งๆทัว่โลก   โดยเฉพาะประเทศองักฤษและแคนาดา   โดย

สองประเทศนีมี้ประชากรชาวทมิฬท่ีมีการสํารวจพบเม่ือ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 ประเทศละเกือบ 
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300,000 คน0

1   ประชาชนกลุ่มนีเ้สียสิทธิของการเป็นพลเมืองศรีลังกา   เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

ประเทศของตนได้   ทัง้ท่ีในความเป็นจริงชาวทมิฬเหล่านี ้  ล้วนแตไ่ม่รู้สึกว่าตนเป็นประชากรของประเทศท่ี

อาศยัอยู่   ไม่ว่าองักฤษหรือแคนาดา  เพราะยงัมีความผกูพนัอยู่กับประเทศศรีลงักา   ท่ีเป็นบ้านเกิดและ

เป็นท่ีอยู่อาศยัของบรรดาญาติพ่ีน้องของพวกเขา  เห็นได้จากชาวทมิฬท่ีอาศยัในแคนาดา   ยงัได้ให้ข้อมูล

ผ่านสํานกัข่าว BBC ขององักฤษว่า “หากสงครามจบเขาจะกลบัศรีลงักาทนัที” 1

2 อย่างไรก็ตามการสู้ รบท่ี

ยาวนาน   ได้ส่งผลแก่ชาวศรีลงักาส่วนรวมทัง้ประเทศ คือ นบัแต่เร่ิมสงครามกลางเมืองใน ค.ศ. 1983 – 

2009 มีผู้ เสียชีวิตกว่า 70,000 คน  ซึ่ง 3 ใน 4 เป็นพลเรือน   และ ทําให้ประชาชนผู้บริสทุธ์ิ 250,000 คนไร้ท่ี

อยูอ่าศยั2

3 

ตาราง 3  แสดงจํานวนผู้อพยพชาวทมิฬในประเทศตา่งๆทัว่โลก 

 

ลาํดับท่ี ประเทศ จาํนวนผู้อพยพชาวทมิฬ 

(คน) 

1 แคนาดา 400,000 

2 องักฤษ 300,000 

3 อินเดีย 150,000 

4 ฝร่ังเศส 100,000 

5 เยอรมนี 60,000 

6 ออสเตรเลีย 53,000 

7 สวิสเซอร์แลนด์ 40,000 

8 สหรัฐอเมริกา 35,000 

9 อิตาลี 24,000 

10 มาเลเซีย 20,000 

11 นอร์เวย์ 13,000 

12 เนเธอร์แลนด์ 7,000 

13 สวีเดน 6,000 

                                                           
1Almost 500 Sri Lankan migrants.  (2011).  CNN.  (Online).   
2Saroj Pathirana.  (2011).  Sri Lanka Tamils fear UK deportation.  (Online). 

3Ibid.    



78 

 

ตาราง 3  (ตอ่)     

 

ลาํดับท่ี ประเทศ จาํนวนผู้อพยพชาวทมิฬ 

(คน) 

14 นิวซีแลนด์ 4,000 

15 ฟินด์แลนด์ 600 

 

 ท่ีมา: Asoka Bandarage.  (2009).  The Separatist Conflict in Sri Lanka.  p.  28. 

 อีกประการหนึง่การการใช้นโยบายสิงหลนิยมของรัฐบาลสิงหล   ทําให้สดัส่วนการเข้าทํางาน

ของประชาชนท่ีไมใ่ชช่าวสิงหลนัน้   อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ท่ีควรดงัจะเห็นได้จากตารางตอ่ไปนี ้

 

 

ภาพประกอบ  4 สดัส่วนการเข้าทํางานในสาขาอาชีพตา่งๆของชาวศรีลงักาแยกตามเชือ้ชาต ิ

ค.ศ. 1971 (คดิเป็นร้อยละ)  

 ท่ีมา: Deborah Winslow; & Michael D. Woost.  (2004).  Economy, Culture, and Civil   

War in Sri Lanka.  p.  105. 

 กล่าวได้ว่าความเสียหายด้านนี ้  ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย   

โดยเฉพาะการต่อสู้ ระหว่าง   กบฏชาวทมิฬและรัฐบาลสิงหล   ทําให้สงัคมศรีลงักาเต็มไปด้วยภยนัตราย   
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เกิดความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของชาวศรีลงักาโดยรวม   ซึ่งไม่จํากดัเฉพาะชาวสิงหลและทมิฬ   

การท่ีต้องใช้งบประมาณส่วนมากเพ่ือการรบ   และการจดัหายุทโธปกรณ์   ทําให้สิทธิและสวัสดิการทาง

สงัคม   เชน่   สาธารณสขุ   และ การอปุโภค บริโภค  และมาตรฐานการครองชีพของพลเมืองต่ํากวา่ท่ีควร 

 

 

ภาพประกอบ 5 ความเสียหายจากระเบิดท่ีจาฟฟ์นา 

 

ภาพประกอบ 6 ความเสียหายจากระเบิดท่ีจาฟฟ์นา 

 

ภาพประกอบ 7 ชาวมสุลิมอพยพออกจากเขตภาคเหนือของศรีลงักา 

ท่ีมา :  William Clarance.  (2007).  Ethnic Warfare  in Sri Lanka and the UN Crisis.  p. 

Unpaged 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

 ศรีลงักาเป็นประเทศท่ีจดัอยู่ในกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา (Developing Country)   ฉะนัน้

ลกัษณะทางเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา   จึงขึน้อยู่กับการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก   

ได้แก่   การส่งออกสินค้าประเภทใบชา   มะพร้าว   และยางพารา   ซึ่งนบัแต่ได้รับเอกราชจนถึง ค.ศ. 

1983   ประเทศศรีลงักาสามารถผลิตและส่งออกสินค้าทัง้สามชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ส่งผลให้

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีดีขึน้เร่ือยๆ   โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรกหลงัจากได้รับเอก

ราช   เห็นได้จากผลการวัดอัตราการเพิ่มลดของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ หรือ GNP (Gross 

National Product)   ท่ีพบวา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมแหง่ชาต ิใน ค.ศ. 1948 เท่ากบัร้อยละ 2.5 ได้เพิ่มเป็น 

ร้อยละ 4.8 ใน ค.ศ. 1951   และร้อยละ 7.0 ใน ค.ศ. 1953 3

1   และการท่ีสินค้าประเภทใบชา   

ยางพารา   และ   มะพร้าวเป็นสินค้าออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลน่ีเอง   

เม่ือพรรคเสรีศรีลงักาได้เป็นรัฐบาล ในค.ศ. 1971   จึงได้ทําการยึดไร่ชาและไร่ยางพาราท่ีเป็นของชาว

องักฤษ   และนกัธุรกิจเอกชนชาวศรีลงักามาเป็นของรัฐ   แล้วจดัตัง้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูลกิจการ

ด้านนีโ้ดยตรง  เม่ือการส่งออกใบชา   มะพร้าว   และยางพาราสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีแล้ว   

รัฐบาลศรีลงักาจึงมีนโยบายท่ีจะทําให้ศรีลงักาสามารถสร้างผลกําไรด้วยสินค้าชนิดอ่ืนได้   ดงันัน้ใน 

ค.ศ. 1978 รัฐบาลศรีลงักาจงึจดัตัง้เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ขึน้ท่ีเมืองกาตไุนยเก   เพ่ือผลิต

สินค้าประเภทอุตสาหกรรมเป็นหลกั   เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   เสือ้ผ้าสําเร็จรูป   และสินค้าอิเล็กทรอนิค

ตา่งๆ   ซึง่ได้สร้างรายได้และตําแหนง่งานให้แก่ประชาชนชาวศรีลงักาอยา่งมากทีเดียว    

 ในระหว่างท่ีเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกากําลังอยู่ในช่วงของการเติบโตท่ีดี   ในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ได้เกิดเหตจุลาจลระหว่างพวกทมิฬและสิงหลท่ีเขตจาฟฟ์นาและโคลอมโบ   ท่ี

นอกจากเป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย   ยงัทําให้เศรษฐกิจของประเทศศรีลงักาตกต่ํา

ลง   เน่ืองจากสูญเสียคนงานในไร่ท่ีส่วนใหญ่แล้ว   เป็นชาวทมิฬซึ่งกลวัว่าจะถูกชาวสิงหลทําร้าย   

อพยพออกนอกประเทศไป   ทําให้เศรษฐกิจส่งออกใบชาเกิดการชะลอตวั   และนอกจากกระทบต่อ

การส่งออกพืชซึ่งเป็นรายได้หลักแล้ว   การจลาจลในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1983 ยังทําให้จํานวน

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดนิทางมายงัศรรีลงักาลดลงอย่างน่าตกใจด้วย   เห็นได้จากการสํารวจ

เม่ือ ค.ศ. 1982 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัศรีลงักาถึง 500,000 คน   แตห่ลงัเกิดการจลาจล ค.ศ. 
                                                           

1Henry M. Oliver, Jr.  (1957).  Economic Opinion  and Policy in Ceylon.  p.  91.  
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1983   จํานวนนกัท่องเท่ียวลดปริมาณลงเหลือเพียง 257,000 คน   ซึ่งเป็นการลดลงเกือบร้อยละ 50 

ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี4

1   ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลจากการท่ีรัฐบาลศรีลงักาเกิดความขดัแย้งกับชาว

ทมิฬท่ีนําโดยกลุ่มทมิฬอีแลมโดยตรง   ทําให้ฝ่ายรัฐบาลศรีลังกามีความพยายามอย่างสูงท่ีจะยุติ

ปัญหาโดยเร็ว   เป็นผลให้รัฐบาลจากพรรคสหชาติเสนอนโยบายการปกครองตนเองบางส่วน 

(Devolution) ให้แก่ชาวทมิฬ   แตก่ลบัไม่ได้รับความเห็นชอบจากชาวพทุธหวัรุนแรง   พระสงฆ์   และ

พรรคเสรีศรีลงักาซึ่งเป็นฝ่ายค้าน   ส่งผลให้ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1987 กลุ่มทมิฬอีแลมตดัสินใจ

ประกาศแยกตวัจากการปกครองของรัฐบาลกลาง   ทําให้ฝ่ายรัฐบาลใช้กําลงัเข้าโจมตีกลุม่ทมิฬ 

อีแลมอย่างหนกั   เป็นเหตใุห้รัฐบาลศรีลงักาต้องเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร   เพ่ือจดัการกบักลุ่ม

ทมิฬอีแลมสูงถึงร้อยละ 17 ของงบประมาณทัง้หมดใน ค.ศ. 19875

2   และในปีเดียวกันจากผลสํารวจ

ยงัพบว่าศรีลงักาต้องประสบกบัภาวะขาดดลุงบประมาณถึง 1,040 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   และมีหนีส้ิน

ตา่งประเทศมากถึง 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ6

3   เน่ืองจากรัฐบาลกลางศรีลงักาไม่สามารถจดัเก็บภาษี

จากเขตอิทธิพลของกลุ่มทมิฬอีแลมได้เลย   ในทางกลับกันนอกจากไม่สามารถจดัเก็บภาษีได้อย่าง

เต็มท่ีแล้ว   รัฐบาลศรีลงักายงัต้องใช้เงินงบประมาณของประเทศ   สนบัสนนุด้านกลาโหมอย่างมาก

ด้วย   ทัง้การจัดซือ้อาวุธยุทโธปกรณ์  เช่น เคร่ืองยินรบ เรือรบ และปืนท่ีมีประสิทธิภาพ   เพ่ือ

ปราบปรามกลุม่ทมิฬอีแลมโดยเฉพาะ    

 เม่ือไม่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งได้   รัฐบาลศรีลังกาจึงยอมให้อินเดียเข้ามาเป็น

ตวักลางในการไกล่เกล่ีย   จนเกิดการลงนามในสนธิสญัญาสนัติภาพในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1987   

ทําให้อินเดียสามารถสง่กองกําลงัเข้ามาในเขตจาฟฟ์นา   เพ่ือทําหน้าท่ีรักษาความสงบให้แก่ศรีลงักา    

 อย่างไรก็ตามการมาของอินเดียครัง้นี ้  นอกจากไม่สามารถยตุิปัญหาได้แล้ว   ยงัทําให้กลุ่ม

ทมิฬอีแลมหนัมาโจมตีกองกําลงัของอินเดียแทน   เป็นเหตใุห้อินเดียจดัตัง้กลุ่มทมิฬอ่ืน   ขึน้มาเป็น

ผู้ นําชาวทมิฬแทนกลุ่มทมิฬอีแลม   ทําให้ปัญหาความขดัแย้งซบัซ้อนและรุนแรงมากว่าเดิม   และท่ี

สําคญัไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจของศรีลังกาดีขึน้จากช่วงก่อนลงนามเลย   โดยมีผู้ประเมินค่าเสียหาย

                                                           
1ประทมุพร  วชัระเสถียร.  (2530).  เล่มเดิม.  หน้า.  266    
2พฒันพงศ์ ประคลัภ์พงศ์.  (2531).  ศรีลงักา.  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  208.  
3แหล่งเดิม.  
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ระหวา่ง ค.ศ. 1983 – 1988   สงูถึง 4.2 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ   ซึ่งเท่ากบัเงินงบประมาณของศรีลงักา 

ค.ศ. 1986 – 1988 เลยทีเดียว 

 นอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างกลุ่มทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลงักา

ได้แล้ว   ช่วงเวลาท่ีกองกําลงัของอินเดียตัง้มัน่อยู่ในศรีลงักายงัถกูกลุ่มทมิฬอีแลมนําไปใช้เพ่ือพฒันา

องค์กรจนแข็งแกร่งขึน้ด้วย   ดงันัน้เม่ือกองกําลงัของอินเดียถอนตวัออกไปในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990   

และรัฐบาลศรีลงักาตดัสินใจใช้กําลังเข้าปราบปราม   กลุ่มทมิฬอีแลมจึงสามารถต่อสู้กับรัฐบาลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   ทําให้รัฐบาลต้องสญูเสียงบประมาณจํานวนมากโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่

สามารถกําจดักลุม่ทมิฬอีแลมได้     

 จากนัน้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของศรีลงักากลบัมามีความหวงัขึน้อีกครัง้   เน่ืองจากเกิด

การลงนามเพ่ือสนัตภิาพระหว่างนางจนัทริกา กมุาระตงุคะกบันายเวลพูิไล ประภาคาราน   ซึ่งนบัเป็น

ครัง้แรกท่ีตวัแทนฝ่ายรัฐบาลร่วมลงนามกบัตวัแทนจากฝ่ายกลุ่มทมิฬอีแลมโดยตรง   การลงนามครัง้นี ้

เกิดขึน้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1995   มีเนือ้หาสําคญัของการเจรจาคือกองกําลงัของฝ่ายรัฐบาลและ

กลุม่ทมิฬอีแลม   ต้องยตุกิารใช้กําลงัระหว่างกนัโดยเด็ดขาดระหว่างวนัท่ี 8 – 22 มกราคม ค.ศ. 1995   

การลงนามครัง้นีท้ัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายทมิฬอีแลมตา่งปฏิบตัิตามข้อตกลงเป็นอย่างดี   ทําให้เม่ือครบ

กําหนดตามสญัญาแล้ว   ทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกลุม่ทมิฬอีแลมจึงได้ร่วมเจรจาเพ่ือหาข้อยตุิโดยสนัติ

วิธีอย่างมีความหวงั   อย่างไรก็ตามด้วยเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง   คือฝ่ายกลุ่มทมิฬอีแลม

ต้องการตัง้รับอิสระของตนในเขตภาคเหนือและตะวนัออก   ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่ยอมให้เกิดการ

แบ่งแยกประเทศโดยเด็ดขาด   ดงันัน้ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1995 กลุ่มทมิฬอีแลมจึงเป็นฝ่ายท่ี

โจมตีเรือรบของรัฐบาลทําให้ความหวงัในการยตุิความขดัแย้งโดยสนัติต้องล้มเลิกไป    

 ผลจากการละเมิดสญัญาหยดุยิงของกลุม่ทมิฬอีแลม   ทําให้รัฐบาลของนางจนัทริกา กมุาระ

ตงุคะ  ตดัสินใจใช้กําลงับกุโจมตีท่ีมัน่ของกลุม่ทมิฬอีแลม   จนสามารถยดึฐานท่ีมัน่ของกลุม่ทมิฬ 

อีแลมได้ในเดือนตลุาคมปีเดียวกัน   แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมาก   กลุ่ม

ทมิฬอีแลมก็ไมไ่ด้มีทีทา่จะยอมแพ้แตอ่ยา่งใด   กลบัทําการโจมตีกองกําลงัของฝ่ายรัฐบาลอย่างรุนแรง

เช่นกัน   เน่ืองจากยังมีกลุ่มประเทศตะวันตกหนุนหลงัอยู่นั่นเอง   จนกระทั่งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 

1997 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นองค์กรก่อการร้ายสากล   ตามด้วยการ

ออกกฎหมายต่อต้านการมีอยู่และการดําเนินงานตา่งๆขององค์กรก่อการร้ายของประเทศองักฤษใน 
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ค.ศ. 2000   ทําให้กลุม่ทมิฬอีแลมยอมหนักลบัมาเจรจากบัฝ่ายรัฐบาลอีกครัง้   อย่างไรก็ดีการต่อสู้กนั

เน่ืองจากการละเมิดสญัญาเพ่ือสนัติภาพโดยกลุ่มทมิฬอีแลมครัง้นี ้  ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศ

ศรีลงักาอยา่งใหญ่หลวง   เชน่   การท่ีรัฐบาลกลางของศรีลงักาต้องเพิ่มงบประมาณทางการทหารของ 

ค.ศ. 1996 จากเดิมท่ีตัง้ไว้ประมาณ 24,000 ล้านรูปีเป็น 29,400 ล้านรูปี ทําให้ความหวงัท่ีจะลดการ

ขาดดุลของเศรษฐกิจศรีลังกาต้องล้มเหลวไป 7

1   และมีการประเมินอย่างคร่าวๆว่า   ความเสียหาย

ในช่วง ค.ศ. 1989 -1997    มีมลูคา่สงูกว่า 10,000  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 8

2   ซึ่งเป็นจํานวนมหาศาล   

นอกจากนีผ้ลการสํารวจของธนาคารโลกยงัพบว่า   ความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลงักาและทมิฬนัน้   

ทําให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของศรีลงักาลดลงร้อยละ 2 – 3 ตอ่ปี 9

3   และด้วยเหตนีุต้ามการจดั

อนัดบัฐานะทางเศรษฐกิจ   ของทุกประเทศโดยธนาคารโลก   ศรีลงักาจึงเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุด

ประเทศหนึง่ในจํานวน 24 ประเทศทัว่โลก   ทัง้ท่ีการสํารวจใน ค.ศ. 1948 พบว่า   ศรีลงักาเป็นประเทศ

ท่ีร่ํารวยท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียใต้   และยงัรวยกวา่ประเทศไต้หวนัและเกาหลีใต้อีกด้วย 10

4 

 การท่ีสหรัฐอเมริกาประกาศให้กลุม่ทมิฬอีแลมเป็นองค์กรก่อการร้ายสากลใน ค.ศ. 1997 นัน้   

นอกจากเป็นผลให้กลุม่ประเทศตะวนัตกท่ีเคยสนบัสนนุกลุม่ทมิฬอีแลม   หนัมาตอ่ต้านการกระทําของ

กลุ่มทมิฬอีแลมตามสหรัฐอเมริกาด้วย   ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของศรีลงักาอย่างมาก   เช่น   ทําให้

รัฐบาลของศรีลงักาสามารถหนัมาพฒันาเศรษฐกิจได้มากขึน้   โดนเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกใบ

ชา   ซึ่งเป็นรายได้หลกัของประเทศ   ใน ค.ศ. 1997 รัฐบาลศรีลงักาสามารถผลิตและส่งออกใบชาได้

มากถึง 276.86 ล้านกิโลกรัม   ซึ่งมากกว่าใน ค.ศ. 1996 ถึงร้อยละ 7 1 1

5   นอกจากนีย้งัทําให้จํานวน

นกัทอ่งเท่ียว ในค.ศ. 1997 เพิ่มขึน้จากค.ศ. 1996 ถึงร้อยละ 26 ด้วย12

6 

 หลงัจากอังกฤษการประกาศต่อต้านการมีอยู่และการดําเนินงานทุกรูปแบบขององค์กรก่อ

การร้ายทัง้หมดใน ค.ศ. 2000   กลุ่มทมิฬอีแลมซึ่งขาดการสนบัสนนุจากชาติตะวนัตกได้หนัมาเจรจา

                                                           
1พรรณศิริ พรหมพนัธุม.  (2359).  เล่มเดิม.  หน้า  338.  
2อา้งแลว้.  
3Deborah Winslow; & Michael D. Woost.  (2004).  Economy, Culture, and Civil War in Sri Lanka.  

p.  7.  
4Dennis  Austin.  (1994).  op.  cit.  p.  64.      
5พรรณศิริ พรหมพนัธุม.  (2541).  ศรีลงักา.  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  291.  
6แหล่งเดิม.  
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กบัรัฐบาลศรีลงักาอีกครัง้   และได้เกิดการลงนามระหวา่งทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลงักาใน ค.ศ. 2002 

ซึ่งหลังจากการลงนามแล้ว   กลุ่มทมิฬอีแลมก็เป็นฝ่ายละเมิดสัญญาอีกเช่นเดิม   ทําให้รัฐบาลศรี

ลงักาตดัสินใจใช้กําลงับกุกวาดล้างอย่างเด็ดขาด   จนสามารถสลายกลุ่มทมิฬอีแลมได้สําเร็จใน ค.ศ. 

2009      

 เม่ือสงครามยตุ ิ  รัฐบาลศรีลงักาได้หนัมาพฒันาด้านการท่องเท่ียวอย่างจริงจงัอีกครัง้   และ

เป็นการพฒันาท่ีประสบผลสําเร็จ   เพราะสามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวได้มากมาย   โดยเฉพาะชาวยโุรป   

ท่ีนิยมเดินทางมาเท่ียวศรีลงักาในช่วงหน้าหนาวของยุโรป   เพราะด้วยปัจจยัด้านท่ีตัง้ของเกาะท่ีอยู่

บริเวณใกล้เส้นศนูย์สูตร   ศรีลงักาจึงมีภูมิอากาศอบอุ่น   อีกสิ่งหนึ่งท่ีรัฐบาลใช้ดึงดูดนักท่องเท่ียว

เหลา่นี ้  ได้แก่   ธรรมชาตท่ีิมีทัง้ภูเขาและหาดทราย   และ   โบราณสถานของพทุธศาสนาสมยัอนรุาธ

ปรุะ  โปโลนารุวะ  และ แคนดี   ท่ีเต็มไปด้วยศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์   ความนิยมของบรรดานกัท่องเท่ียว

เหล่านีท่ี้มีตอ่ศรีลงักาเห็นได้จาก   การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวศรีลงักาเป็นท่ีนิยมของบริษัทประเภทนํา

เท่ียวหลายบริษัท  

 

ผลกระทบทางการเมือง 

 ความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลสิงหลและทมิฬอีแลม   ทําให้การเมืองของศรีลงักามีลักษณะ

สําคญั 3 ประการ ได้แก่   พรรคการเมืองท่ีได้เป็นรัฐบาลประกาศใช้นโยบายเพ่ือเพิ่มอํานาจให้ตนเอง   

รัฐบาลศรีลงักาไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศได้   และพระสงฆ์มีบทบาททาง

การเมือง 

 การรวมกลุ่มทางการเมืองเน้นเชือ้ชาตเิป็นสาํคัญ    

  การเมืองของศรีลงักาตัง้แต่ได้เอกราช   เป็นการเมืองท่ีมีพรรคการเมืองสองพรรคพลัด

เปล่ียนกันเป็นพรรครัฐบาลเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั   ได้แก่พรรคเสรีศรีลงักา หรือ (SLFP)   และพรรค

สหชาติ หรือ (UNP)   ทัง้สองพรรคล้วนแต่เป็นท่ีก่อตัง้ขึน้โดยชาวสิงหล   ทําให้นโยบายท่ีออกโดย

รัฐบาลศรีลงักานบัแต่ได้เอกราชเป็นต้นมา   มกัเป็นนโยบายท่ีประกาศใช้โดยคํานึ่งถึงสิทธิประโยชน์

ของชาวสิงหลเป็นสําคญั   เป็นผลให้ชาวศรีลงักาเชือ้สายอ่ืนๆ เช่น ทมิฬ   และมวัร์ เป็นต้น   ทําการ

ก่อตัง้พรรคการเมืองของตนขึน้มาเพ่ือเป็นปากเสียงให้แก่พวกของตนเชน่กนั   ทําให้การเมืองของ 
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ศรีลงักามีลกัษณะของการรวมกลุม่โดยเน้นเร่ืองเชือ้ชาตเิป็นหลกั  ดงันี ้     

  หลังจากได้เอกราช   พรรคสหชาติท่ีมีนายดอนสตีเฟ่น เสนาไนยเก เป็นหัวหน้าพรรค   

เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกท่ีเป็นรัฐบาล   เน่ืองจากชาวศรีลงักายงัมีความศรัทธาในตวันายเสนไนย

เกอยู่มาก   และอีกสาเหตหุนึ่งคือนายเสนาไนยเกเป็นผู้ ท่ีมีนโยบายใกล้ชิดกับองักฤษ   จึงได้รับการ

สนบัสนุนจากอังกฤษด้วย   จากเหตสุองประการนีทํ้าให้พรรคสหชาติครองตําแหน่งพรรครัฐบาลถึง

สามสมยัระหว่าง ค.ศ. 1948 – 1956   แต่ถึงแม้จะเป็นช่วงท่ีพรรคสหชาติเรืองอํานาจ   แต่การท่ีนาย

ดอนสตีเฟ่น เสนาไนยเก นายกรัฐมนตรี   มีนโยบายพฒันาเขตภาคตะวนัออกของศรีลงักาแล้วให้ชาว

สิงหลสามารถย้ายเข้าไปอยูอ่าศยัได้นัน้   ชาวทมิฬท่ีรู้สึกว่าดินแดนเขตภาคตะวนัออกเป็นดินแดนของ

ชาวทมิฬไม่พอใจ   รวมตวักันการก่อตัง้พรรคเฟเดอรัล ของพวกทมิฬขึน้ ใน ค.ศ. 1949   เพ่ือทําการ

เรียกร้องให้ศรีลงักาปกครองในรูปแบบสหพนัธรัฐ   หลงัจากการก่อตัง้พรรคเฟเดอรัลแล้ว   ได้เกิดการ

ก่อตัง้หรือพรรคการเมืองตามเชือ้ชาติอีกหลายพรรค   เช่นพรรค Ceylon Indian Congress หรือ CIC 

ท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1939 ท่ีก่อตัง้ขึน้โดยชาวทมิฬท่ีอพยพมาจากอินเดีย   เพ่ือเป็นแรงงานในไร่ชาเม่ือ

สมยัปกครองขององักฤษ   ได้เปล่ียนช่ือเป็นพรรคกรรมกร Ceylon Workers Congress หรือ CWC 

เม่ือ ค.ศ. 1950 เพ่ือตอ่ต้านนโยบายการให้ชาวสิงหลเข้าไปอยูใ่นเขตของทมิฬเช่นกนักบัพรรคเฟเดอรัล   

ทําให้ชาวสิงหลกลุ่มท่ีไม่พอใจการเรียกร้องของชาวทมิฬ   นําโดยนายโซโลมอน บันดาราไนยเก   

ก่อตัง้พรรคเสรีศรีลงักา Sri Lanka Freedom Party ขึน้เม่ือค.ศ. 1951   โดยมีเป้าหมายคือการ

ผลกัดนันโบยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่ชาวสิงหลมากขึน้กวา่พรรคสหชาต ิ   

  ดงันัน้เม่ือพรรคเสรีศรีลงักาได้เป็นรัฐบาล ค.ศ. 1956   จึงมีนโยบายสิงหลนิยมจนชาว

ทมิฬท่ีไม่พอใจนําโดยพรรคเฟเดอรัลทําการต่อต้านอย่างรุนแรง   จนลุกลามเป็นการจลาจล ค.ศ. 

1958    ชาวสิงหลพุทธหวัรุนแรงท่ีไม่พอใจการตอ่ต้านของชาวทมิฬ   รวมถึงนโยบายท่ีอ่อนข้อของ

รัฐบาล   ได้รวมตัวกันก่อตัง้พรรคการเมืองช่ือ พรรคชนตะ วิมุกติ เประมุนา Janatha Vimukti 

Peramuna หรือ JVP เม่ือ ค.ศ. 1964   มีจดุมุ่งหมายคือ   การเป็นผู้ นําเพ่ือการปฏิวตัิสงัคมนิยมศรี

ลงักา   ก่อตัง้ขึน้โดยการนําของ   นายโรหะนะ วิชวีระ (Rohana Vijweera)   และกลุ่มคนหนุ่มสาวชาว

สิงหล   ท่ีรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในระหว่างท่ีองักฤษปกครอง   เช่น การไม่ได้รับการศึกษาแบบ
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องักฤษ 1 3

1   นโยบายหลกัของกลุ่มนี ้  คือ ตอ่ต้านรัฐบาล   องค์กรของรัฐ   ชนชัน้ปกครอง   และไม่เห็น

ด้วยกบันโยบายเอียงซ้ายของสิงหล   แต ่ต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชนชัน้ฐานะยากจน   ก่อ

การจลาจลครัง้แรกใน ค.ศ. 1971   โดยร่วมมือกบันกัการเมืองท่ีแพ้การเลือกตัง้   ในช่วงแรกพวก JVP 

สามารถยึดพืน้ท่ีบริเวณภาคใต้   และภาคตะวนัออกของศรีลงักาได้สําเร็จ   และสามารถยึดครองได้

นานถึง 8 สปัดาห์   ทําให้รัฐบาลของนาย บนัดาราไนยเก ต้องใช้กําลงัเข้าปราบปราม   ส่งผลให้มี

ผู้ เสียชีวิต 1,200 คน   และมีวยัรุ่นถกูจบัประมาณ 1,6000 คน 1 4

2   และครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ระหว่าง ค.ศ. 

1987 – 1989   เน่ืองจากข้อตกลงระหว่างอินเดียและศรีลงักาใน ค.ศ. 1987   เพราะเห็นว่าเป็นการ

อ่อนข้อให้แก่ชาวทมิฬมากเกินไป   และเป็นการนํากองทัพอินเดียเข้ามาในศรีลังกา   ผลของการ

จลาจลทําให้ชาวศรีลงักา 40,000 – 60,000 ตายหรือสญูหาย  

  ผลจากปฏิบตัิการณ์ตา่งๆของ JVP   ทําให้ชาวทมิฬท่ีไม่พอใจรวมกลุ่มกนัตัง้เป็นพรรค

การเมืองช่ือ พรรค Tamil United Front หรือ TUF เม่ือ ค.ศ. 1972   และได้รวมตวักับทมิฬกลุ่มตา่ง

แล้วเปล่ียนช่ือเป็น Tamil United Liberation Front หรือ TULF เม่ือ ค.ศ. 1976   โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือ

แบกแยกพืน้ท่ีภาคเหนือและตะวนัออกของศรีลงักาแยกเป็นรัฐอิสระช่ือ “อีแลม”   ปฏิกิริยาตอบโต้ของ

พรรคสหชาติซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนัน้   คือการตอ่ต้านการแบง่แยกดินแดนทกุรูปแบบ   และมีการ

แก้ไขรัฐธรรมนญูให้อํานาจแก่ประธานาธิบดี   เป็นทัง้หวัหน้าฝ่ายบริหารและคมุกําลงัพลทัง้หมดของ

ประเทศ เม่ือ ค.ศ. 1977   ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนญู   เพ่ือให้จดัการกบัปัญหาชาวทมิฬ

ได้ง่ายขึน้   ดงันัน้กลุ่มชาวทมิฬหวัรุนแรง   ท่ีมองว่าเป็นการกระทําเพ่ือมิให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน

ได้แก่ กลุ่ม TNT   จึงได้แยกตวัออกจากพรรค TULF เม่ือ ค.ศ. 1978   แล้วเปล่ียนช่ือกลุ่มของตวัเอง

เป็น กลุ่มทมิฬอีแลม The Liberation Tiger of Tamil Eelam หรือ LTTE   จากนัน้กลุ่มนีไ้ด้เร่ิม

ปฏิบตักิารโดยใช้ความรุนแรงตัง้แตน่ัน้มา     

  ต่อมาในค.ศ. 1981 ชาวมุสลิมท่ีมองว่าทัง้ชาวสิงหล   ชาวทมิฬศรีลังกา   และทมิฬ

อินเดีย   ตา่งก็มีพรรคการเมืองเป็นของตนเอง   และการเรียกร้องของ พรรค TULF และ กลุ่มทมิฬอี

แลม ก็มีเป้าหมายของการเรียกร้องเพ่ือเชือ้ชาติทมิฬและศาสนาฮินด ู  ทําให้ชาวศรีลงักาท่ีนบัถือ

                                                           
1เชาวล ี จงประเสริฐ.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า  39 
2อา้งแลว้. 
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ศาสนาอิสลามรวมตวักันก่อตัง้พรรคการเมืองของชาวมุสลิม   เพ่ือเรียกร้องสิทธิของพวกตนบ้าง ช่ือ 

พรรคศรีลงักามสุลิม Sri Lanka Muslim Congress หรือ SLMC เม่ือ ค.ศ. 1981 

  หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างเชือ้ชาติสิงหลและทมิฬเม่ือ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

1983   ความเคล่ือนไหวตา่งๆทางการเมืองของศรีลงักา   ได้เปล่ียนแปลงไปมีจดุเน้นท่ีปัญหาระหว่าง

เชือ้ชาติ   ทําให้นโยบายตา่งๆของรัฐบาลไม่ว่าพรรคใด   ล้วนเป็นการออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาระหว่าง

เชือ้ชาติทัง้สิน้   และเม่ือสถานการณ์รุนแรงขึน้   ได้ส่งผลให้พรรคการเมืองของเชือ้ชาติอ่ืน   เร่ิมหมด

ความสําคญัลงไปเร่ือยๆ   อีกประการหนึ่งการออกนโยบายของพรรครัฐบาล   ทัง้พรรคสหชาติและ

พรรคเสรีศรีลงักา   ท่ีกระทําเพ่ือมิให้เกิดการแบง่แยกนัน้  หลายนโยบายท่ีสนบัสนนุชาวสิงหลมากกว่า

ชนชาติอ่ืน   ทําให้พรรคสหชาติและพรรคเสรีศรีลงักาซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่   มีบทบาทในการเรียกร้อง

และทัง้สองพรรคยงัเป็นพรรคท่ีเป็นรัฐบาลก่อนการเกิดความขดัแย้ง   ทําให้เม่ือเกิดปัญหาเชือ้ชาติและ

ทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ   พรรคการเมืองสองพรรคนีจ้ึงเป็นพรรคท่ีแข่งขนักันเป็นพรรครัฐบาลเพียง

สองพรรคมาโดยตลอด   และทําให้การเมืองของศรีลงักาหลงัได้รับเอกราช   เป็นการแข่งขนักนัระหว่าง

พรรคของพวกสิงหลเอง 

  ความแข็งแกร่งของพรรคสหชาติทําให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองอีกครัง้   ได้แก่ ค.ศ. 

1994 เม่ือศรีลังกากําลังจะมีการเลือกตัง้ครัง้ใหม่   เน่ืองจากการประกาศยุบสภาเม่ือ วันท่ี 24 

มิถุนายน ค.ศ. 1994 ของประธานาธิบดี ดี.บี. วิเจตุงเก   หัวหน้าพรรคสหชาติ   ทําให้พรรคท่ีมี

แนวความคดิแบบสงัคมนิยมนําโดยพรรคเสรีศรีลงักา   รวมกลุม่กนัตัง้เป็นพรรคการเมืองใหม่ช่ือ พรรค

People’s Alliance หรือ พรรค PA   จนสามารถมีชยัเหนือพรรคสหชาติได้สําเร็จ   และเม่ือได้เป็นพรรค

รัฐบาลแล้วพรรค PA ได้ใช้นโยบายท่ีเด็ดขาดเข้าจดัการกบักลุ่มกบฏชาวทมิฬ   จนสามารถปราบได้

สําเร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 1 5

1   โดยสรุปแล้วศรีลังกามีพรรคการเมืองท่ีสําคัญดงัตาราง

ตอ่ไปนี ้

 

 

 

                                                           
1อา้งแลว้.   
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ตาราง 4  พรรคการเมืองท่ีสําคญัของศรีลงักา 

     

ช่ือพรรค ช่ือย่อ ปีท่ีก่อตัง้ (ค.ศ.) หมายเหตุ 

Ceylon National Congress CNC 1919 เป็นพรรคการเมืองพรรค

แรก   ก่อตัง้ขึน้โดยชาว

ทมิฬ 

Ceylon Labor Party CLP 1928  

Lanka Sama Samaja Party LSSP 1935 เป็นพรรคแรกท่ีมี

แนวความคิดเอียงซ้าย   

และมีสว่นร่วมในการ

เรียกร้องเอกราช   กบัพรรค 

UNP 

Sinhala Maha Sabha 

 

 

 

SMS 19371 ก่อตัง้โดยนายโซโลมอน 

บนัดาราไนยเก ซึง่ภายหลงั

ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 

 

 

Communist Party of Sri 

Lanka 

CPSL 1943 แยกตวัจากพรรค LSSP 

United Nation Party UNP 1946 เป็นผู้ นําในการเรียกร้อง

เอกราช   และเป็นพรรค

การเมืองท่ีมีบทบาทสําคญั

ท่ีสดุหนึง่ในสองพรรคหลงั

เอกราช 

Federal Party FP 1949 เป็นพรรคของชาวทมิฬท่ีมี

การเรียกร้อง   ให้มีการ

ปกครองแบบสหพนัธรัฐ 

Ceylon Worker’s Congress CWC 1950 เปล่ียนช่ือจากพรรค CIC 

                                                           
1Sinhala Maha Sabha.  (Online).   



89 

 

ตาราง  4  (ตอ่) 

 

ช่ือพรรค ช่ือย่อ ปีท่ีก่อตัง้ (ค.ศ.) หมายเหตุ 

Sri Lanka Freedom Party SLFP 1951 แยกตวัจาก UNP เป็น

พรรคท่ีมีนโยบายเฉพาะ

สิงหล   และเป็นคูแ่ข็งทาง

การเมืองของ UNP 

 

Janatha Vimukti Peramuna JVP 1964 มีอีกช่ือหนึง่วา่ People’s  

Liberation Front 

Tamil United Front TUF 1972 เปล่ียนช่ือเป็น Tamil 

United Liberation Front 

ค.ศ. 1976  เป็นผู้ นําในการ

เรียกร้องให้มีการแบง่แยก

ดนิแดนเป็นครัง้แรก 

Sri Lanka Muslim 

Congress 

SLMC 1981 เป็นพรรคของชาวมสุลิม 

People’s Alliance PA 1994 รวมกลุม่ระหวา่งพรรคท่ีมี

แนวคิดสงัคมนิยม  นําโดย 

พรรค SLFP 

 

 จากตาราง 4 จะเห็นวา่บรรดาพรรคการเมืองท่ีมีความสําคญัของศรีลงักา   ล้วนแตเ่ป็นพรรค

การเมืองท่ีก่อตัง้มาก่อนการเกิดจลาจลในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1987 เกือบทัง้หมด   มีเพียงพรรค PA 

เท่านัน้ท่ีก่อตัง้ขึน้ทีหลงั   โดยการรวมกลุ่มทางการเมืองของพรรคท่ีเป็นฝ่ายตรงข้ามกบัพรรคสหชาต ิ  

ซึ่งหากดจูากพรรคท่ีเป็นแกนนําของกลุ่ม PA ก็คือพรรคเสรีศรีลงักา หรือ SLFP   ฉะนัน้จึงกล่าวได้ว่า  

นบัจากเกิดเหตคุวามขัดแย้ง ค.ศ. 1987 เป็นต้นมา   การเมืองของศรีลังกาเป็นการตอ่สู้กันระหว่าง

พรรคสหชาตแิละพรรคเสรีศรีลงักาเทา่นัน้ 
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 รัฐบาลศรีลังกาไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศได้    

  เม่ือได้รับเอกราชแล้วศรีลงักานบัแต่รัฐบาลของ นายเสนาไนยเก   ซึ่งเป็นรัฐบาลแรกได้

แสดงออกอย่างชดัเจนสองประการได้แก่   1. ประเทศของตนนัน้มีแนวความคิดตอ่ต้านคอมมิวนิสต์

และ   2. การมีนโยบายด้านการเมืองระหวา่งประเทศอิงอยูก่บัประเทศองักฤษ1 7

1   เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะ

รัฐบาลของศรีลงักามองว่า   ด้วยภูมิศาสตร์ของศรีลงักาท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก   และอยู่ห่าง

จากอินเดียเพียง 22 ไมล์   ล้วนไม่เป็นผลดีแก่ศรีลงักาเลย   เพราะหากอินเดียต้องการขยายอิทธิพล

เหนือศรีลงักา   ย่อมทําได้อย่างไม่ยาก   ดงันัน้การหาประเทศท่ีจะปกป้องคุ้มครองตนเองจากอินเดีย    

ซึ่งเป็นมหาอํานาจในภูมิภาค   คือเร่ืองท่ีจําเป็นอย่างย่ิง   แตป่ระเทศท่ีจะมาทําหน้าท่ีนีใ้ห้แก่ศรีลงักา

นัน้ต้องมีคณุสมบตัอิยา่งน้อย 3 ประการ คือ  

  1. เป็นประเทศท่ีเข้มแข็งทางการทหารสามารถปกป้องศรีลงักาจากอินเดียได้   

  2. ต้องมีอิทธิพลในวงการเมืองระหวา่งประเทศ  

  3. ต้องมีแนวคดิเป็นมิตรตอ่ศรีลงักา    

  จากคุณสมบัติทัง้ 3 ข้อ   ทําให้อังกฤษคือประเทศท่ีศรีลังกาตัดสินใจเลือก ทํา

สนธิสญัญาระหว่าง 2 ชาติ   โดยมีใจความสําคญั คือ   “ศรีลงักายอมให้อังกฤษคงมีกองทพัเรือท่ี

ตรินโคมาลี   และกองทัพอากาศท่ีเมืองกาตุไนยเก (Katunayake)  โดยไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาท่ี

แนน่อน   แตใ่ห้สญัญาสิน้สดุลง   ถ้าเป็นความต้องการจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”   ขณะเดียวกนัด้วยภาวะ

ทางการเมืองของโลกท่ีแบง่ออกเป็น 2 คา่ยการเมืองใหญ่   คือฝ่ายทนุนิยมและฝ่ายคอมมิวนิสต์   เม่ือ

ฝ่ายท่ีนิยมทนุนิยมได้เป็นรัฐบาล   ฝ่ายค้านท่ีสนบัสนนุคา่ยคอมมิวนิสต์   ก็คอยโจมตีรัฐบาลอยู่เสมอ   

จนกลา่วได้วา่ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ   ได้สง่ผลตอ่สถานการณ์ทางการเมืองของศรีลงักา

ด้วย 

  จากนัน้ในสมยัท่ีศรีลงักาอยูภ่ายใต้การบริหารของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เซอร์ จอห์น 

โกตีลาวาลา (Sir John Kotelawala)   เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองมีความมัน่คง   รัฐบาลศรีลงักาเร่ิม

มีความคดิท่ีจะเป็นประเทศซึง่มีบทบาทสําคญัทางการเมืองระหว่างประเทศ   โดยการท่ีเซอร์ จอห์น โก

ตีลาวาลา   ได้จดัการประชมุระหว่างประเทศ   โดยมีศรีลงักาเป็นเจ้าภาพ   ในครัง้แรกมีประเทศท่ีเข้า

                                                           
1ประทมุพร  เหลา่วานิช.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า  29. 
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ร่วม 5 ประเทศได้แก่   ศรีลงักา   อินเดีย   ปากีสถาน   พม่า   และอินโดนีเซีย   ซึ่งเหตท่ีุศรีลงักาเลือก

ประเทศเหลา่นี ้  เพราะเป็นประเทศท่ีได้รับการคกุคามจากอิทธิพลของชาตติะวนัตกทัง้สิน้   โดยเฉพาะ

อินเดียและพม่า   ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมขององักฤษเช่นกนั   การประชมุครัง้แรกนีจ้ดัขึน้ท่ีกรุงโคลอม

โบ   รู้จกักันในช่ือการประชมุนายกรัฐมนตรีของเอเชีย   มีหลกัการสําคญัของการประชมุได้แก่   การ

รวมตวัของประเทศต่างๆในเอเชีย   เพ่ือคานอํานาจของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย   โดยการดําเนิน

นโยบายเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   ผลปรากฏว่าการประชุมครัง้นีไ้ม่ประสบผลสําเร็จตาม

ความต้องการของ เซอร์ จอห์น โกตีลาวาลา   เน่ืองจากประเทศท่ีเข้าร่วมประชมุยงัขดัแย้งกนัอยู่   เช่น   

อินเดียและปากีสถานขดัแย้งกนัเร่ืองการถือสิทธิเหนือดนิแดนแคชเมียร์ เป็นต้น    

  ค.ศ. 1954 เม่ือสหรัฐฯพ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟู   สหรัฐฯ   องักฤษ   และฝร่ังเศส

ได้ร่วมกนัจดัตัง้องค์การสนธิสญัญาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   หรือ SEATO   เพ่ือทําหน้าท่ีตอ่ต้านการ

คุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   แล้วมีความต้องการให้ศรีลังกาเข้าเป็น

สมาชิกขององค์การนีด้้วย   แต่ศรีลงักาได้ทําการปฏิเสธโดยอ้างว่า   การก่อตัง้องค์การสนธิสัญญา

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   เป็นการกระทําของชาติตะวนัตกท่ีไม่ได้หารือกบัศรีลงักาตัง้แต่แรก   ดงันัน้

จึงมีสิทธิท่ีจะไม่เข้าร่วมโดยชอบธรรม   อย่างไรก็ดีถึงแม้จะไม่เข้าร่วมกบั  SEATO   ศรีลงักาภายใต้

เซอร์ จอห์น โกตีลาวาลา   ก็ยงัมีทา่ทีตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์อยา่งชดัเจน 

  จากนัน้ การประชุมของนายกรัฐมนตรีแห่งเอเชียได้จดัขึน้อีกครัง้หนึ่ง   ภายใต้ช่ือ การ

ประชุมแอโฟร – เอเชีย ณ กรุงบนัดงุประเทศอินโดนีเซียระหว่าง วนัท่ี 18 – 24 เมษายน ค.ศ. 1955   

การประชุมครัง้นีน้บัว่ามีความสําคญัมาก   เพราะสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมนอกจากสมาชิกเดิม   ยงั

ประกอบด้วยประเทศอ่ืนๆหลายประเทศ   ทําให้การประชมุนีมี้ผู้ เข้าร่วมรวมทัง้สิน้ 29 ประเทศ   ซึ่งมี

ประเทศจีนและประเทศกลุ่มอาหรับด้วย   ผลของการประชุมครัง้นี ้  ทําให้เกิดการก่อตัง้กลุ่มประเทศ 

“โลกท่ี 3”อย่างเป็นทางการ   ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีหลักการสําคัญท่ีเรียกว่า หลักการ 5 ข้อ หรือ Five 

Principles ดงันี ้18

1  

1. การเคารพบรูณภาพ   เขตแดน   และประชาธิปไตยซึง่กนัและกนั 

2. การไมรุ่กรานกนั 

3. การไมยุ่ง่เก่ียวในกิจการภายในประเทศซึง่กนัและกนั 

                                                           
1ประทมุพร เหลา่วานิช.  (2511).  เล่มเดิม.  หน้า  53.    
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4. การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั   และเทา่เทียมกนั 

5. การอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิ

   

  ถึงแม้จะมีความชดัเจนทัง้ในเร่ืองหลกัการและประเทศสมาชิก   แต่สถานะภายในกลุ่ม

ประเทศโลกท่ีสามนีย้งัเป็นกลุ่มท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัของสมาชิก   จนเกิดการแตกแยกเป็นสามฝ่าย

ได้แก่   กลุม่ประเทศทีมีแนวคิดทนุนิยม   กลุ่มประเทศท่ีมีแนวคิดแบบสงัคมนิยม   และกลุ่มประเทศท่ี

เป็นกลาง   ในสามกลุ่มนีศ้รีลงักาจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีแนวคิดทุนนิยม   การแตกแยกกันของสมาชิกนีเ้อง   

ทําให้กลุม่ประเทศโลกท่ีสาม   ไมส่ามารถคานอํานาจกบัสหรัฐฯ   และรัสเซียได้ดงัท่ีต้องการ 

  ค.ศ. 1956 นายโซโลมอน บนัดาราไนยเก เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของศรีลงักา   

ทิศทางของศรีลงักาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ   ก็ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างชดัเจน   คือมีนโยบาย

แบบสงัคมนิยมและตอ่ต้านสหรัฐฯและองักฤษ   ทําให้เกิดการเรียกร้องต่อองักฤษ   ให้ถอนทหารออก

จากศรีลงักา   ท่ีเข้ามาอยูใ่นศรีลงักาภายใต้สนธิสญัญาป้องกนัร่วม   ระหว่างองักฤษและศรีลงักาหลงั

ได้รับเอกราช   จนเป็นเหตใุห้องักฤษยอมถอนทหารท่ีเมืองกาตไุนยเก   และเมืองตรินโคมาลี เม่ือ ค.ศ. 

1957   และนอกจากการยกเลิกสนธิสัญญาป้องกันร่วมแล้ว   นายบนัดาราไนยเก ยงัได้ทําการเปิด

สมัพนัธ์ทางการทตูกบัประเทศจีน   โซเวียต  และประเทศอ่ืนๆท่ีปกครองในแบบคอมมิวนิสต์ด้วย    

  บทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของศรีลงักาได้ปรากฏอีกครัง้หนึ่ง   เม่ือเกิดเหตุ

วิกฤติการณ์คลองสุเอช ค.ศ. 1956   ซึ่งในเหตกุารณ์นี ้  ศรีลงักาได้แถลงการณ์ประณามการกระทํา

ของอังกฤษและฝร่ังเศสอย่างรุนแรง   เพราะวิกฤติการณ์คลองสุเอชส่งผลเสียต่อศรีลังกาอย่างมาก   

จากนัน้เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นกลาง   ปลายค.ศ. 1956 รัฐบาลศรีลงักาได้ออกแถลงกาประณาม

การรุกรานฮงัการีของรัสเซีย   แตถ้่าสงัเกตให้ดีจะพบว่าการประณามรัสเซียนัน้   ศรีลงักากระทําเพียง

แค่แถลงการณ์เท่านัน้   ไม่ได้มีปฏิบตัิการตอบโต้เหมือนการทํากับองักฤษ   ความสําคญัอีกประการ

หนึ่งของกลุ่มโลกท่ีสามนี ้  คือเป็นองค์กรท่ีภายหลงัได้พฒันาเป็นกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   หรือ 

“Non – aligned   Movement”   ท่ีก่อตัง้ขึน้ ณ กรุงเบลเกรด ประเทศยโูกสลาเวีย ใน ค.ศ. 1961    

  จากนัน้สถานการณ์ภายในประเทศของศรีลงักา   ตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงอีกครัง้เม่ือ 

ค.ศ. 1964 ชาวสิงหลพทุธหวัรุนแรง   ได้ก่อตัง้พรรค JVP แล้วปฏิบตัิการโดยใช้ความรุนแรงกับพรรค

รัฐบาลและชาวทมิฬ   ทําให้รัฐบาลศรีลงักาต้องให้ความสนใจกบัการแก้ปัญหาภายใน   จนไม่สามารถ
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แสดงบทบาทในเวทีโลก   นอกจากนัน้สถานการณ์ภายในของศรีลงักาย่ิงเลวร้ายลงอีก   เม่ือกลุ่มทมิฬ

อีแลมได้ประกาศแยกตวัเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางเม่ือ ค.ศ. 1987   ซึ่งทําให้ศรีลงักาถกูแทรกแซงจาก

อินเดียอย่างมากจากการลงนามในข้อตกลงสนัติภาพ Indo - Sri Lanka Peace Accord   เม่ือ วนัท่ี 

29 กรกฎาคม ค.ศ. 1987    

  ปัญหาดงักลา่วทําให้ศรีลงักาขาดความมัน่คงทางการเมือง   เน่ืองจากมีการแบง่ฝ่ายของ

นกัการเมืองตามผู้ ท่ีให้การสนับสนุนตน เช่น หากต้องการเสียงสนบัสนนุจากฝ่ายสิงหล   ก็ตอ่ต้าน

ทมิฬและหากต้องการเสียงสนบัสนนุจากฝ่ายทมิฬ   ก็ต่อต้านสิงหล   อีกทัง้เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล

นโยบายก็เปล่ียนตาม   โดยเฉพาะนโยบายเก่ียวกบัเชือ้ชาติ   ซึ่งเป็นสิ่งแรกๆท่ีรัฐบาลให้ความสําคญั   

และด้วยการแบ่งฝ่ายนีเ้อง   ท่ีทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง   และยงัทําให้นกัการเมือง   และ

ข้าราชการระดบัสูงหลายคนเสียชีวิต   นอกจากการเมืองภายในขาดความมัน่คงแล้ว   ความขดัแย้ง

ระหวา่งเชือ้ชาตนีิ ้  ยงัสง่ผลให้ถกูแทรกแซงจากประเทศมหาอํานาจประจําภมูิภาคคืออินเดีย โดยการสง่กอง

กําลงัรักษาสนัติภาพของอินเดีย (Indian Peace Keeping Force: IPKF)    เข้ามาปฏิบตัิงานในศรีลงักา

ตัง้แต ่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1987 ตามความตกลงสนัติภาพระหว่างอินเดียศรีลงักา   ท่ีทําขึน้ในปีเดียวกัน   

ซึง่ถือเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารของอินเดีย   มายงัประเทศศรีลงักาด้วย   เห็นได้จากการท่ีผู้ นําของศรี

ลงักา   มีความพยายามผลกัดนัให้กองกําลงัของอินเดียหน่วยนี ้  เคล่ือนย้ายกลบัประเทศตนอย่างรวดเร็ว

ท่ีสดุ   ซึง่ทําได้สําเร็จเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 

  จากการท่ีอินเดียถอนตวัออกจากศรีลงักา ค.ศ. 1990   และการประกาศคว่ําบาตรกลุ่มทมิฬ

อีแลม ค.ศ. 1992   ทําให้รัฐบาลของศรีลังกาตัง้แต่สมัยของนางกุมาระตุงคะ   สามารถมีบทบาททาง

การเมืองระหว่างประเทศได้อีกครัง้   เร่ิมจากการเดินทางเพ่ือหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   และชีแ้จงถึง

ท่ีมาและสถานการณ์ความขดัแย้งต่อนานาประเทศระหว่าง ค.ศ. 1994 – 1996   จากนัน้ประธานาธิบดีกุ

มาระตงุคะ   ได้มีโอกาสชีแ้จงถึงสถานการณ์ความขดัแย้ง   ตอ่ประเทศในกลุ่มผู้ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   ท่ีจดัขึน้

ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1998 ณ ประเทศแอฟริกาใต้   สนุทรพจน์ครัง้นัน้นางกมุาระตงุคะได้กล่าวว่า   กลุ่ม

กบฏชาวทมิฬนัน้เป็น “ลัทธิก่อการร้ายท่ีนํามาซึ่งหายนะ” หรือ “Scourage of Terrorism”1 9

1   เพราะเป็น

กลุ่มก่อการร้ายท่ีใช้วิธีอนัโหดเหีย้มกบัผู้บริสทุธ์ิ   และยงัใช้เด็กและผู้หญิงเป็นผู้ลงมือด้วย   ทําให้รัฐบาล

ไมส่ามารถใช้วิธีเจรจาตอ่รองใดๆได้เลย   ซึ่งภายหลงัการกล่าวสนุทรพจน์   ประธานาธิบดีกมุาระตงุคะ   ก็

                                                           
1พรรณศิริ พรหมพนัธุม.  (2542, สงิหาคม).  ศรีลงักา.  ใน  เอเชียรายปี.  หน้า  247.  
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ได้รับการสนบัสนุนอย่างดีจากนานาชาติ   จนเป็นการปทูางให้รัฐบาลต่อมา   สามารถปราบกลุ่มกบฏได้

สําเร็จ 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  กองกําลงัท่ีเป็นผู้หญิงของกลุม่ทมิฬอีแลม 

 ท่ีมา: http://www.military-quotes.com/forum/tigers-finished-military-force-t74958.html 

  

 พระสงฆ์มีบทบาททางการเมือง 

  ศาสนาพทุธในประเทศศรีลงักานัน้   กล่าวได้ว่ามีความแตกตา่งจากประเทศพทุธศาสนา

อ่ืนอยู่มาก   เพราะเป็นประเทศท่ีพระสงฆ์ในพทุธศาสนามีบทบาททางการเมืองสูง   คือนบัแตไ่ด้เอก

ราชเป็นต้นมา   พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญั   ในการเรียกร้องสิทธ์ิให้พระพุทธศาสนา   

และสิทธิตา่งๆของชาวสิงหลอยู่บอ่ยครัง้   ซึ่งความชดัเจนของบทบาททางการเมืองนี ้  เกิดขึน้เป็นครัง้

แรกในระหว่างท่ีกําลงัมีการหาเสียงเลือกตัง้ ค.ศ. 1956   หลงัจากการประกาศให้มีการเลือกตัง้ก่อน

กําหนดของ เซอร์ จอห์น โกตีลาวาลา แหง่พรรค UNP   สถานการณ์ขณะนัน้ความนิยมในตวัของ เซอร์ 

จอห์น อยู่ในช่วงตกต่ํามาก   เป็นเหตใุห้ นายบนัดาราไนยเก หวัหน้าพรรค SLFP   หาเสียงโดยการ

ประกาศใช้นโยบายสิงหลนิยม   ซึง่เป็นการกระทําท่ีได้ผลเป็นอย่างดี   แตถึ่งอย่างไรก็ยงัไม่แน่นอนนกั

วา่จะสามารถเอาชนะ เซอร์ จอห์น ได้   เน่ืองจากพรรค UNP คือพรรคท่ีก่อตัง้ขึน้โดย นายดอน สตีเฟ่น 

เสนาไนยเก   ผู้ ท่ีได้รับการยกย่องอย่างมากจากชาวศรีลงักา   และอีกข้อหนึ่งการท่ีพรรค UNP ครอง

อํานาจในฐานะพรรครัฐบาลมาถึง 8 ปี นัน้   ย่อมทําให้มีฐานเสียงท่ีเข้มแข็งอยู่พอควร   ด้วยเหตทุัง้

สองประการ   นายบนัดาราไนยเกจึงใช้วิธีการสร้างแนวร่วมสนบัสนุน   โดยการขอความร่วมมือกับ

พรรค เอกสธั ภิกข ุเประมนุา หรือ Eksath Bhikku Peramuna   ซึ่งเป็นพรรคการเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือ 
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ค.ศ. 1956 โดยพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ   แผนการของนายบันดาราไนยเกนับว่าได้ผลอย่างดีย่ิง   

เพราะเม่ือผลการเลือกตัง้เป็นท่ีสรุป   ปรากฏว่าพรรค SLFP ของนายบนัดาราไนยเก   ได้เสียงในสภา

จํานวนถึง 51 ท่ีนัง่   ขณะท่ีพรรคอดีตรัฐบาลอยา่งพรรค UNP นัน้ได้ไปเพียง 8 ท่ีนัง่  

  เม่ือนายบนัดาราไนยเก ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน ค.ศ. 1956   บรรดากลุ่มตา่งๆท่ี

เคยให้การสนบัสนนุพรรค SLFP   ได้ทําการเรียกร้องผลตอบแทน   ตามท่ีนายบนัดาราไนยเกได้เคย

ประกาศไว้   เช่น   การดําเนินนโยบายสังคมนิยมและต่อต้านอังกฤษ   ซึ่งนายบันดาราไนยเกได้

เรียกร้องตอ่องัองักฤษ   ให้ยกเลิกสนธิสญัญาป้องกนัร่วมระหว่างองักฤษและศรีลงักา   จนเป็นเหตใุห้

องักฤษต้องยอมถอนทหารออกจากศรีลงักาใน ค.ศ. 1957   การเชิดชคูวามเป็นสิงหลมากกว่าชนชาติ

อ่ืน   ข้อนีน้ายบนัดาราไนยเกกระทําโดยการใช้นโยบาย “เฉพาะสิงหล” ในการบริหารประเทศ   เช่น

การให้สิทธิในการทํางาน   และการศกึษาแก่ชาวสิงหลมากว่าชนชาติอ่ืน   และการประกาศให้ภาษา

สิงหลเป็นภาษราชการเพียงภาษาเดียวแทนภาษาอังกฤษ   อีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก   

ได้แก่การเรียกร้องของพระสงฆ์แห่งพรรค Eksath Bhikku Peramuna   ซึ่งมีข้อเรียกร้องสําคญัท่ีสดุคือ   

การเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้พทุธศาสนา   เป็นศาสนาประจําชาติควบคูก่บัภาษาสิงหล   ซึ่งเป็น

ข้อเรียกร้องท่ีนายบนัดาราไนยเกไม่สามารถกระทําได้   เพราะเพียงแคก่ารประกาศให้ภาษาสิงหลเป็น

ภาษาราชการภาษาเดียว   ก็นํามาซึ่งการต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายทมิฬแล้ว   กรณีนีมี้ความ

น่าสนใจท่ีไม่ค่อยกล่าวถึงอยู่ข้อหนึ่ง   ได้แก่การเรียกร้องสิทธิต่างๆของฝ่ายทมิฬนัน้   มีผู้ นําการ

เรียกร้องคือพรรคเฟเดอรัล   ซึ่งเป็นพรรคของชาวทมิฬอยู่แล้ว   ส่วนการเรียกร้องสิทธิต่างๆของชาว

สิงหลนัน้ผู้ นําในการเรียกร้องไม่ใช่พรรค SLFP หรือ UNP  แต่เป็นพรรคของพระสงฆ์อย่างพรรค 

Eksath Bhikku Peramuna   ทําให้กล่าวได้ว่า “ความเป็นอริกนัระหว่างทมิฬ   และพระสงฆ์ศาสนา

พทุธสมยัเอกราช   เร่ิมขึน้แตน่ัน้เป็นต้นมา” 

  แรงกดดนัจากฝ่ายทมิฬกรณีภาษาราชการนัน้   ทําให้มีการลงนามระหว่างนายบนัดารา

ไนยเกในฐานะนายกรัฐมนตรี   และนายเอส.เจ.วี. เชลวานายากมั S.J.V. Chelwanayagum ในฐานะ

ผู้ นําพรรค TULF และตวัแทนฝ่ายทมิฬ   เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1957   ให้ภาษาทมิฬเป็นภาษา

ราชการควบคูก่บัภาษาสิงหล   ในเขตจงัหวดัภาคเหนือและภาคตะวนัออก   เรียกว่า “Senenayke – 
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Chelvanayakam Pact” 2 0

1   จากนัน้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน   รัฐบาลยงัได้ประกาศให้ภาษาทมิฬ   

เป็นภาษาท่ีใช้ได้ทุกกรณีหากมีความจําเป็น   ทําให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากชาวสิงหล   

โดยอ้างวา่นายบนัดาราไนยเก   ไมป่ฏิบตัติามนโยบายท่ีเคยประกาศไว้ตอนหาเสียง   ส่งผลให้ระหว่าง

นีน้ายบันดาราไนยเกถูกโจมตีทัง้จากพวกทมิฬและสิงหล   จนเป็นเหตุให้คะแนนนิยมลดลงอย่าง

รวดเร็ว   และถูกลอบสงัหารเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน ค.ศ. 1959   โดยมือสงัหารท่ีเป็นพระภิกษุซึ่งสงักัด

พรรค SLFP เองด้วย   หลงัจากเหตกุารณ์นัน้ได้มีการวิเคราะห์ว่า   สาเหตหุลกัของการลอบสงัหารนัน้   

เกิดจากการท่ีนายบนัดาราไนยเก   ไมส่ามารถประกาศให้พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาตไิด้นัน่เอง 

  บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์   ไมไ่ด้มีแคส่มยันายบนัดาราไนยเกเป็นนายกรัฐมนตรี

เทา่นัน้   เพราะในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1986 ในขณะท่ีพรรค UNP เป็นรัฐบาลอยู่   ได้มีแนวความคิดท่ี

จะใช้นโยบายการมอบอํานาจปกครองบางส่วน (Devolution) ให้แก่ชาวทมิฬ   พรรค SLFP ได้ร่วมกบั

พระสงัฆราชของศรีลงักาช่ือ ปาลิปาเน จนัทะนนัดา (Palipane Chantananda)   จัดตัง้ขบวนการ

ป้องกนัชาติ หรือ The Movement for the Defense of the Nation – MDN   โดยการรวมวดัตา่งๆทัว่

ศรีลังกาจํานวน 17,000 วัด   และองค์การสงฆ์ 32 องค์การ   โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้พลงัของพุทธ

ศาสนา   ต่อต้านการมอบอํานาจปกครองตนเองบางส่วนแก่ชาวทมิฬ   โดยการแบ่งวิธีการออกเป็น

สองวิธีได้แก่   วิธีแรกให้พระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมขบวนการ   เผยแพร่ข่าวสารให้แก่ชาวพุทธทั่วประเทศ

ต่อต้านการกระทําของรัฐบาล   วิธีท่ีสองให้พรรคการเมืองต่างๆท่ีเข้าร่วมกับขบวนการ   ดําเนินการ

ขดัขวางทกุกรณีหากมีการเสนอร่างกฎหมายฉบบันีเ้ข้าสภา   ซึ่งผลจาการตอ่ต้านของขบวนการ MDN   

ทําให้แนวความคิดเร่ืองการมอบอํานาจปกครองบางส่วน   เป็นอันต้องล้มเลิกไปและยงัเป็นเหตใุห้   

ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งทมิฬและสิงหล   ไมส่ามารถยตุลิงได้ในขณะนัน้ 

  นอกจากทัง้สามกรณี ได้แก่   การช่วยเหลือนายบนัดาราไนยเกให้เป็นนายกรัฐมนตรี   

โดยพระสงฆ์พรรค Eksath Bhikku Peramuna เม่ือ ค.ศ. 1956   การลอบสงัหารนายบนัดาราไนยเก   

โดยพระภิกษุท่ีสงักดัพรรค SLFP ค.ศ. 1959   และการจดัตัง้ The Movement for the Defense of the 

Nation – MDN ค.ศ. 1986 แล้ว   พระสงฆ์ในศรีลงักายงัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและอิทธิพล

ทางการเมืองของศรีลงักาอยูต่ลอดเวลาด้วย            

 
                                                           

1Jonathan Goodhand; et al.  (2000).  Aid, Conflict & Peacebuilding in Sri Lanka.  p.  28.      



บทที่ 6 

สรุป 

 

 ปัญหาความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ระหว่างทมิฬและสิงหลในประเทศศรีลงักานัน้   เป็นปัญหา

ท่ีมีความซบัซ้อนทัง้ในด้านท่ีมา   องค์ประกอบในขณะท่ีปัญหาดําเนินอยู่   และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม   ในส่วนของท่ีมานัน้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดกรณีความขัดแย้งมีอยู่สาม

ประการได้แก่   ความแตกต่างระหว่างทมิฬและสิงหล   การใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครองของ

องักฤษ   และนโยบายสิงหลนิยมของรัฐบาลศรีลงักาเป็นประการสดุท้าย   ทัง้สามประเด็นล้วนแต่มี

ความสําคญัทัง้สิน้   แต่จากการศึกษาโดยละเอียดพบว่า   ประเด็นท่ีมีนํา้หนกัหรือส่งผลมากท่ีสดุคือ

ประเด็นเร่ืองความแตกต่างระหว่างทมิฬและสิงหล   ส่วนอีกสองข้อท่ีเหลือนัน้เป็นเพียงปัจจยัเสริม

เทา่นัน้  

 ความขัดแย้งระหว่างพวกทมิฬและสิงหลนีน้ับแต่ได้รับเอกราชจนถึงการสลายกลุ่มทมิฬอี

แลมเม่ือ ค.ศ. 2009   เป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษอยู่ส่ีประการได้แก่   การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา   

การเจรจาเพ่ือสันติภาพ   ประเทศมหาอํานาจเข้าแทรกแซงการเมืองภายในของศรีลังกา   และ

พระสงฆ์มีบทบาททางการเมืองด้วย 

 สําหรับการใช้ความรุนแรงเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้   เกิดขึน้อย่างเดน่ชดัตัง้แตก่ารจลาจลในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1983   และเป็นวิธีท่ีกลุ่มทมิฬอีแลมนิยมใช้มาตลอด   จนสิน้สุดความขดัแย้ง เม่ือ 

ค.ศ. 2009   นอกจากการใช้กําลงัแล้วในภาวะท่ีตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ   กลุ่มทมิฬอีแลมก็

ยอมรับข้อเสนอการเจรจาเพ่ือสนัติภาพ   ซึ่งฝ่ายรัฐบาลพยายามท่ีจะยุติด้วยวิธีนีม้าโดยตลอด   โดย

สรุปแล้วตลอดระยะเวลาของการขดัแย้ง ค.ศ. 1948 – 2009   มีการลงนามเพ่ือสนัติภาพทัง้หมดสาม

ครัง้ใน ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1995 และ ค.ศ. 2002   ซึ่งการลงนามครัง้แรกนัน้เป็นการลงนามระหว่าง

รัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลอินเดีย   ส่วนครัง้ท่ีสองและสามนัน้เป็นการลงนามโดยตวัแทนของกลุ่ม

ทมิฬอีแลมและรัฐบาลศรีลงักาโดยตรง        

 ส่วนประเทศมหาอํานาจอินเดียและสหรัฐฯนัน้   ทัง้สองประเทศล้วนเข้ามาเก่ียวข้องกับ

ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในศรีลังกา   โดยหวังผลประโยชน์จากศรีลังกาเหมือนกัน   โดยท่ี
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สหรัฐฯนัน้หวงัท่ีจะศรีลงักาเป็นฐานท่ีมัน่ในเอเชียใต้เพ่ือต่อต้านคอมมิวนิสต์   ส่วนอินเดียนัน้เข้ามา

เก่ียวข้องกับเหตกุารณ์นี ้  เพ่ือแสดงถึงความเป็นมหาอํานาจในเอเชียใต้   และทัง้สองประเทศนีห้าก

เป็นช่วงท่ีประเทศหนึ่งกําลงัมีอํานาจ   อีกฝ่ายก็จะลดบทบาทลงไปอตัโนมตัิ   สิ่งท่ีทําให้อินเดียและ

สหรัฐฯมีความแตกต่างกันอย่างมากอีกข้อหนึ่ง   บทบาทของอินเดียส่วนมากโดยเฉพาะการส่งกอง

กําลงัของอินเดีย   เข้ามายงัศรีลงัการะหว่าง ค.ศ. 1987 – 1990   ส่งผลให้เหตกุารณ์ความขดัแย้งไม่

สามารถยตุิได้โดยง่าย   ส่วนบทบาทของสหรัฐฯนัน้ส่งผลให้เกิดการยตุิความขดัแย้งมากว่า   เช่นการ

ประกาศให้กลุ่มทมิฬอีแลมเป็นหนึ่งในส่ีสิบองค์กรก่อการร้ายสากล   ซึ่งนํามาซึ่งการประกาศตอ่ต้าน

กลุม่กบฏจากประเทศตา่งๆหลายประเทศ 

 นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้วความขัดแย้งระหว่างทมิฬและสิงหล   ยังส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีมีความซบัซ้อนอย่างมากเช่นกนั   ได้แก่ทําให้การเมืองศรีลงักามีลกัษณะ

สามประการ   คือ   ประการแรก พรรคการเมืองท่ีได้เป็นรัฐบาลประกาศใช้นโยบายเพ่ือเพิ่มอํานาจให้

ตนเอง      ประการท่ีสอง รัฐบาลของศรีลงักาไมส่ามารถแสดงบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศได้   

และประการท่ีสาม พระสงฆ์เข้ามามีบทบาททางการเมือง   ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้   

 ประการแรก การรวมกลุม่ทางการเมืองของชาวศรีลงักาเน้นเร่ืองเชือ้ชาติเป็นสําคญั   เป็นผล

จากการประกาศใช้นโยบายสิงหลนิยมหรือเฉพาะสิงหล   ทําให้ความสําคญัของชาวศรีลงักาเชือ้ชาติ

อ่ืนถูกลดความสําคัญ   และรู้สึกว่าเสียสิทธิความเป็นพลเมือง   รวมตัวกันตัง้พรรคการเมืองเพ่ือ

เรียกร้องสิทธิตามระบอบรัฐสภา   เช่นการประกาศให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการ   ทําให้ชาวทมิฬ

ไม่พอใจ   ทําการเรียกร้องจนกลายเป็นเหตุจลาจล ค.ศ. 1958   จากนัน้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 

1977 ของพรรค UNP ท่ีให้อํานาจประธานาธิบดีอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน   เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา

ความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทมิฬอีแลมได้สะดวกขึน้   แตน่โยบายเช่นนีน้อกจากไม่สามารถ

ยุติปัญหาได้แล้ว   ยังทําให้กลุ่มทมิฬหัวรุนแรงตัง้ตวัเป็นกลุ่มทมิฬอีแลม   และตามมาด้วยการตัง้

พรรคการเมืองของชาวมุสลิม ในค.ศ. 1981   นอกจากนัน้ยงัทําให้พรรคการเมืองท่ีไม่ได้เป็นรัฐบาล   

คอ่ยๆหมดความสําคญัลงไปตามลําดบั   หรือแม้กระทัง่พรรคขนาดใหญ่เช่นพรรค SLFP   ท่ีได้รับผล

จากการประกาศใช้รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1977 จนเป็นพรรคท่ีมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพด้อยลงไป

ด้วย   เช่นการเลือกตัง้ ค.ศ. 1994 หากพรรค SLFP ไม่รวบรวมเสียงพรรคขนาดเล็กตัง้เป็นพรรค

ชัว่คราวได้แก่พรรค PA   ก็ไมแ่นว่า่จะชนะพรรค UNP ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ได้    
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 ประการท่ีสอง รัฐบาลศรีลังกาไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศได้   

ความมีเสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศนัน้   สิ่งท่ีเป็นเคร่ืองชีว้ดัอย่างดีประกาศหนึ่ง   ได้แก่

ความสามารถในการแสดงบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ   เพราะการท่ีจะดําเนินนโยบาย

ภายนอกได้ดีนัน้   สถานการณ์ภายในของตนต้องมัน่คงเสียก่อนนัน่เอง   สําหรับศรีลงักานบัแตไ่ด้รับ

เอกราชก็เร่ิมแสดงออกถึงบทบาทระหว่างประเทศแล้ว   คือในช่วง 24 ปีแรกหลังการได้รับเอกราช   

การเมืองภายในของศรีลงักาถือว่ามีความมัน่คงอย่างมาก   เห็นได้จากการท่ีสามารถเป็นผู้ ริเร่ิมและ

เป็นเจ้าภาพ   จดัการประชมุระหว่างประเทศท่ีถูกแทรกแซงจากตะวนัตกเป็นครัง้แรกท่ีกรุงโคลอมโบ   

ในสมยันายกรัฐมนตรีเซอร์ จอห์น โกตีลาวาลา ค.ศ. 1954   จากนัน้ได้พฒันาเป็นการประชมุแอรโฟร 

ค.ศ. 1955 ซึง่มีผู้ เข้าร่วมถึง 29 ประเทศ   ซึง่การประชมุทัง้สองครัง้ซึง่ริเร่ิมโดยศรีลงักา   เป็นการปทูาง

ไปสูก่ารก่อตัง้กลุม่ประเทศไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด ใน ค.ศ. 1961 ท่ีประเทศยโูกสลาเวียด้วย   บทบาทและท่าที

ทางการเมืองของศรีลงักาต่อเวทีโลกได้หายไปอย่างสิน้เชิง   ตัง้แต ่เหตกุารณ์จลาจลเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 1983   แล้วปรากฏให้เห็นอีกครัง้ ใน ค.ศ. 1994 หลงัจากอินเดียประกาศคว่ําบาตรกลุ่มทมิฬอี

แลม   จากนัน้รัฐบาลศรีลงักาก็ได้มีบาทบาททางการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 

 ประการท่ีสาม พระสงฆ์มีบทบาททางการเมือง   กรณีความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์และ

การเมืองของศรีลงักานัน้   เป็นสิ่งท่ีอยูคู่ก่บัศรีลงักามาตัง้แตก่่อนสมยัอาณานิคมแล้ว   จากนัน้ในสมยั

อาณานิคมการท่ีรัฐบาลอังกฤษสามารถปกครองศรีลงักาได้ทัง้หมด   ประกอบกับการใช้นโยบายท่ี

สนบัสนนุชาวทมิฬ   ทําให้บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ลดความสําคญัลงไป   ภายหลงัการได้รับ

เอกราชเม่ือชาวสิงหลกลับมามีอํานาจทางการเมืองอีกครัง้   บทบาทของพระสงฆ์ก็กลับมาเช่นกัน   

เพียงแตว่่าบทบาทและความสําคญัของพระสงฆ์นบัแต่ได้รับเอกราช   ล้วนมีลกัษณะท่ีชีว้่าเป็นเพียง

เคร่ืองมือของนกัการเมืองชาวสิงหลเพ่ือเพิ่มคะแนนเสียงในการเลือกตัง้   และเพ่ือสนับสนุนแนวคิด

ทางการเมืองของตน   หรือขดัขวางนโยบายท่ีทําให้ตนเสียผลประโยชน์เท่านัน้   เช่น   พรรค SLFP ใช้

เสียงสนับสนุนจากพระสงฆ์จนสามารถจดัตัง้รัฐบาลได้ ใน ค.ศ. 1956   และการก่อตัง้ MDN ค.ศ. 

1986 ท่ีพรรค SLFP ทําเพ่ือตอ่ต้านนโยบาย Devolution ของพรรค UNP เป็นต้น 

 จากท่ีได้กลา่วมาแล้วพบวา่   ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาความขดัแย้งระหว่างทมิฬและสิงหลนัน้   

คือปัจจยัด้านความแตกต่างระหว่างสองชาติพนัธุ์   ทัง้ทางด้านร่างกาย   ภาษา   และแนวความคิด  

ซึง่เหลา่นีล้้วนเป็นสิ่งท่ีทําให้ระหวา่งทมิฬและสิงหล   ไมอ่าจเกิดการรวมกลุม่ทางชาตพินัธุ์ได้เลย       
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 ดงันัน้ถึงแม้วา่ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งสองเชือ้ชาตจิะยตุแิล้ว   แตค่วามแตกตา่งดงักล่าว

ยงัคงอยูน่ัน่หมายความว่า   หากมีชนวนท่ีมากระตุ้นในปัจจยัข้อนี ้  ความรุนแรงเช่นในอดีตก็สามารถ

เกิดขึน้ได้อย่างไม่ต้องสงสยั   ฉะนัน้แล้วหากต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีเพียงวิธีเดียว   คือการ

แยกศาสนาและการเมืองออกจากกนั   คือนกัการเมืองต้องไมใ่ช้ศาสนาและพระภิกษุเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมือง   และพระภิกษุก็ต้องไม่ยุ่งเก่ียวกบัการเมืองเช่นกนั   หากทําได้เช่นนีจ้ึงจะเป็นการแก้ปัญหา

ได้อยา่งถาวร    

 อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม   คือผลกระทบต่างๆท่ีกล่าวมาล้วนเกิดขึน้และสัง่สมมา

เป็นเวลานาน   อีกทัง้ฝังลึกลงในความรู้สึกของชาวศรีลังกา   นัน่หมายความว่าหากต้องการพฒันา

ประเทศให้ก้าวทนัโลก   คงต้องใช้เวลาอีกมากทีเดียว   และท่ีสําคญัถึงแม้สงครามจะยตุิในช่วงเวลานี ้  

แตช่าวสิงหลชาวทมิฬและกลุ่มชนชาติตา่งๆ   ยงัไม่ได้หายไปจากศรีลงักา   ดงันัน้ปัญหาเร่ืองเชือ้ชาติ

และความขดัแย้งยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องเฝ้าด ู  และทําการศกึษาตอ่ไป 
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กลุ่มทมิฬอีแลม   

  ในเล่มนีห้มายถึงกลุ่มกบฏพยคัฆ์ทมิฬอีแลม (The Liberation of  Tamil Eelam)  หรือ 

LTTE  

กลุ่มสิงหลหัวรุนแรง  

  ในเล่มนีห้มายถึงกลุ่มของชาวสิงหลพุทธท่ีรวมตวักนัตัง้พรรคการเมือง   เพ่ือกระทําการ

เรียกร้องสิทธิให้แก่พุทธศาสนาและชาวสิงหล   โดยการใช้ความรุนแรงเป็นหลัก   มีช่ืออย่างเป็น

ทางการวา่ ชะนะตะ   วิมกุต ิ  เประมนุา (Janatha Vimukti Peramuna) หรือ JVP 

กองกาํลังของอินเดีย  

   ในเลม่นีห้มายถึงกองกําลงัรักษาสนัตภิาพของอินเดีย (Indian Peace Keeping Force) 

หรือ IPKF 

พรรคสหชาต ิ    

  ในเลม่นีห้มายถึงพรรคการเมืองช่ือ (United National Party) หรือ UNP 

พรรคเสรี ศรีลังกา   

  ในเลม่นีห้มายถึงพรรคการเมืองช่ือ (Sri Lanka Freedom Party) หรือ SLFP 
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