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     ศรีลังกาหนึ่งในประเทศหมู่เกาะทางตอนใต้ของเอเชียแถบมหาสมุทรอินเดีย มีประชากรราว ๒๒ ล้านคน ภายใต้การน าโดย
ประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา ก าลังได้รับผลกระทบจากการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงท าให้เกิดปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ.๒๔๙๑ ท าให้ชาวศรีลังกาต้องเผชิญกับ
ภาวะขาดแคลนสินค้าข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็น เช่น น้ าตาล ยารักษาโรค รวมไปถึงน้ ามันและเชื้อเพลิง เกิดภาวะอัตราเงิน
เฟ้อโดยค่าเงินรูปีของศรีลังกาตกต่ าลงมากถึง ๓๐% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ภาวะระบบสาธารณสุขก าลังล่มสลาย และ
การประกาศไม่จ่ายไฟฟ้าเป็นเวลา ๑๓ ชั่วโมงต่อวัน จากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ น ามาสู่การรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่
ของประชาชนลุกลามบานปลายไปเป็นเหตุการณ์จลาจลในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้รัฐบาลต้องส่งก าลังทหารออกมาควบคุมฝูงชน  

 ที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่  
ศรีลังกาเคยเป็นประเทศดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งเอเชียใต้ท่ี

มีเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วย
ตัว เลขของ GDP แต่ละปี สูงขึ้นอย่ าง ต่อเนื่ อง  โดยในปี  
พ.ศ.๒๕๔๙ เทียบกับพ.ศ.๒๕๕๗  ตัวเลข GDP ต่อหัวของ
ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๔๓๖ ดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็น 
๓,๘๑๙ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขท่ีสูง
มาก และในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ศรีลังกายังได้รับการยกระดับทาง
เศรษฐกิจจากธนาคารโลกให้ไปอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปาน
กลางระดับบน (Upper middle-income)” ซึ่ งมี สถานะ
เทียบเท่ากับประเทศไทย แต่สถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการ
เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่จนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งมีผลพวงจากประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ๒) ปัญหาการคอรัปช่ัน ๓) การ
ประกาศลาออกจากต าแหน่ ง ขอ งคณะรั ฐมนตรี และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลร่วม ๔๐ คน  
๔) ความขัดแย้งของขั้วอ านาจทางการเมืองท่ีเรื้อรังมามากกว่า 
๑๐ ปี ๕) การพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศมากจนเกินไป  
๖) ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ท่ีท าให้ราคา
สินค้าพุ่งสูงขึ้น และ ๗) การบริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ในระบบการปกครองแบบเครือญาติของตระกูลราชปักษา ซึ่ง

ควบต าแหน่งทางการเมืองของประเทศท้ังพี่และน้อง โดย
ต าแหน่งประธานาธิบดี คือ“โกตาบายา ราชปักษา” ซึ่งเป็น
น้องชายของนายกรัฐมนตรี“มหินทรา ราชปักษา” แต่อย่างไร 
ก็ตามปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน ศรีลังกาไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การบริหารงานของตระกูลราชปักษาเพียงอย่างเดียว เพราะ
ตลอดในช่วง ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมานโยบายทางเศรษฐกิจของ 
ศรีลังกาและความขัดแย้งขั้วอ านาจทางการเมืองศรีลังกาของ
สองตระกูลการเมืองระหว่าง “ราชปักษา”และ“สิริเสนา”คาน
อ านาจกันเพราะเมื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งข้ึนมามีอ านาจก็จะ
ไปยกเลิกโครงการท่ีท าไว้ของอีกตระกูล ซึ่งเป็นโครงการ
สาธารณูปโภค ท่ีได้กู้ยืมเงินจากมหาอ านาจต่าง ๆ เช่น  อินเดีย 
จีน และญี่ปุ่น โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นยังไม่ ไ ด้รับ
ผลตอบแทนท่ีงอกเงยจากการด าเนินการแต่อย่างใด และอาจ
เป็นการเข้ามามีอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ เช่น การกู้เงินจาก
จีนเพื่อสร้างสนามบิน Mattala Rajapaksa International 
Airport หรือการกู้เงินจากญี่ปุ่น เพื่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุง
โคลัมโบ เป็นต้น อีกท้ังการบริหารประเทศของศรีลังกาตลอด 
๔๐ ปีท่ีผ่านมา กระบวนการพัฒนาประเทศ ในโครงการต่าง ๆ 
ได้พึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศมากจนเกินไป และแบกรับภาระ
หนีสิ้นเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ จนกระท่ังรายได้ของประเทศไมเ่พยีงพอ 
ต่อรายจ่ายจึงท าใหศ้รลัีงกาพบกบัปญัหาการผิดนดัช าระหนี ้  

ถอดบทเรียนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในศรีลังกา 



ผลกระทบจากวิกฤตภายนอกกับนโยบายของรัฐ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ ช้ือไวรั ส  

COVID-19 ท่ี กระทบทุกมิ ติ ในระ ดับโลก  และประ เทศ 
ศรีลังกาซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกและการ
ท่องเท่ียวถึง ๓๕ % ของ GDP โดยสินค้าท่ีส่งออกคือ สินค้า
การเกษตร เช่น ยางพารา มะพร้าว ชา และการรับจ้างผลิต
เส้ือผ้าต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นประเทศท่ีได้รับความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวต่าง ๆท่ัวโลก ผลพวงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้น
ท าให้การบริหารงานของรัฐบาลต้องด าเนินการออกนโยบาย
ใหม่เพื่อเยียวยาประชากรในประเทศ แต่ไม่ได้ท าการฟื้นฟู
เศรษฐกิจไปควบคู่พรอ้มกัน โดยเริม่ต้นนโยบายจากประชานิยม 
ด้วยการลดภาษี จาก ๑๕% เหลือ ๘% ยกเลิกการเก็บภาษี
ก่อสร้างจากภาคธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้รายได้ของรัฐบาลมี
จ านวนน้อยลง  
 ต่อมาในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ รัฐบาลได้ออก
นโยบายให้ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศออแกนิค (organic) 
คือ ห้ามให้เกษตรกรใช้และน าเข้าปุ๋ยหรือเคมีทางการเกษตร 
เพื่อลดการรั่วไหลของเงินตราและเป็นการปฏิรูปการเกษตร
ภายในประเทศ แต่ผลท่ีตามมากลับกลายเป็นผลเสีย คือ ปรมิาณ
สินค้าทางการเกษตรลดลงถึง ๓๐% เพราะรัฐบาลได้ประกาศ
ส่ังห้ามใช้สารเคมีแต่ไม่ได้มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือ  
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเกษตรออแกนิค นโยบาย
ดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตาม  
ได้ส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ สินค้าเกษตรส่งออกมีปริมาณ
น้อยลงจึงท าให้รายได้เข้าประเทศน้อยลงตามไปด้วย และ
ในทางตรงกันข้าม เมื่อผลผลิตทางเกษตรไม่เพียงพอจึงต้อง
น าเข้าสินค้าทางการเกษตรจากต่างประเทศ รัฐบาลจึงต้องมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นในช่วงจังหวะท่ีราคา
สินค้าท่ัวโลกได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากปัญหาวิกฤต
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาสินค้าต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
จึงเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อ 
  จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น ท าให้ปัจจุบัน 
ศรีลังกาต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเงินทุนส ารองระหว่าง
ประ เทศ จาก เมื่ อ เ ดือนมิ ถุน ายน  พ .ศ . ๒๕๖๒ มี เ งิ น 
ทุนส ารองระหว่างประเทศ จ านวน ๘,๘๖๔ ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ลดลงเหลือ ๒,๓๖๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงท าให้ประชากรชาวศรีลังการวมตัว
กันออกมาประท้วงการบริหารงานของรัฐบาลตระกูล  

“ราชปักษา” เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศแย่
ลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนต้องต่อคิวซื้อน้ ามัน รัฐบาล
ประกาศไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๓ ช่ัวโมงต่อวันเพื่อจ ากัดการใช้
พลังงานท าให้ต้องระงับการผ่าตัดท่ีไม่ฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณสุขของศรีลังกา หลายพื้นท่ีประสบกับการขาด
แคลนยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงด้าน
การศึกษาท่ีรัฐบาลต้องระงับการสอบของเด็กนักเรียนเพราะไม่
มีกระดาษส าหรับพิมพ์ข้อสอบ 

 
บทเรียนและข้อเสนอแนะ 
ศรี ลังกานับว่าเป็นกรณีตัวอย่างของหลาย ๆ 

ประเทศในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะศรีลังกามีภาระ
หนี้สินเป็นจ านวนมากจากการพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีนเพื่อน ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
ไม่ได้มีผลก าไรตอบแทนท่ีงอกเงย รวมไปถึงการตัดสินใจปฏิวัติ
ด้านการเกษตรของประเทศโดยปราศจากสารเคมี ให้เป็น
เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค 100% ซึ่งผลสุดท้ายกลับ
กลายเป็นสร้างผลกระทบต่อการส่งออกและรายได้ของ
ประเทศ ท าให้ประเทศขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บทเรียน
ของศรีลังกาสะท้อนมุมมองได้ท้ังทางการเมืองและทางวิชาการ
ได้อย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประเทศท่ีก าลังพัฒนาเรียนรู้  
 ดังนั้นประเทศไทยควรศึกษาและใช้กรณีของศรีลังกา
เป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้กับประเทศได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจมหภาค การปรับใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อภาคการส่งออกสินค้าของประเทศไทย เนื่องจาก
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอาจน าไปสู่ปัญหาทางด้านสังคม
และเสถียรภาพทางการเมือง อีกท้ังยังรวมไปถึงภาพลักษณ์
และความน่าเช่ือถือของประเทศ 
 
 แหล่งที่มา  
 https://www.thegulfindians.com/lessons-learned-from-the-

sri-lankan-economic-crisis/ 
 https://www.channelnewsasia.com/commentary/sri-lanka-

economic-crisis-china-debt-trap-2626976 
 https://intsharing.co/archives/15471 
 https://www.channelnewsasia.com/asia/bankrupt-sri-lanka-

rations-fuel-crisis-worsens-2628396 
 https://www.bbc.com/thai/international-60984702 
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