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ศรีลังกาจึงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขาดแคลนอาหารในประเทศ 

 

ศรีลังกาเกิดสถานการณ์ประชาชนไปเข้าคิวรอซื้อของใช้จ าเป็นเป็นเวลานาน ท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด 
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีสินค้าเริ่มเหลือน้อย บางร้านถึงกับว่างเปล่า โดย
สินค้าน าเข้าเหลือน้อยมาก เช่น นมผง ซีเรียล และข้าว   รัฐบาลปฏิเสธว่ามีปัญหาการขาดแคลนอาหารและโทษสื่อที่
ก่อให้เกิดความกลัว รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและหัวหน้าธนาคารกลางของศรีลังกาก้าวลงจากต าแหน่งท่ามกลางวิกฤต
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
รัฐบาลได้ท าอะไรบ้าง?  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ประธานาธิบดีโคตาบายา ราชปักษา ได้ประกาศควบคุมอย่างเข้มงวดในการจัดหาสินค้า
จ าเป็น รัฐบาลกล่าวว่าสิ่งนี้จ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้ากักตุนอาหารและควบคุมเงินเฟ้อ ศรีลังกาก าลังเผชิญกับค่าเงินที่อ่อน
ค่าลง เงินเฟ้อ และภาระหนี้ต่างประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังตกต่ าเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19  
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การชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าวิตกเป็นพิเศษส าหรับศรีลังกา ที่มีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดแห่ง
หนึ่งในเอเชียใต้ เมื่อปี 2562 ธนาคารโลกได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน แต่หลังจากนั้นก็ถูก
ปรับลดอันดับในปีถัดมา ภาระหนี้ของประเทศก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จาก 39% ของรายได้รวมประชาชาติ (GNI) ในปี 2553 เป็น 
69% ในปี 2562 ตามข้อมูลของธนาคารโลก  

เกิดอะไรขึ้นกับราคาอาหารและเสบียง?  
เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว ราคาอาหารจ าเป็นบางรายการเพ่ิมสูงขึ้น ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สินค้า

อย่างเช่น น้ าตาล หัวหอม และถั่วเลนทิลมีราคาสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน หลังจากที่เพ่ิมขึ้นในเดือนพฤษภาคม ราคาข้าว
ปรับตัวลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่องตามการก าหนดราคาขายปลีกสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน กฎระเบียบฉุกเฉินอนุญาต
ให้รัฐบาลจัดหารายการอาหารและสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ในราคาคงที่โดยการซื้อหุ้นจากผู้ค้า  กระทรวงการคลังศรีลังกาบอกกับ 
BBC ในแถลงการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนเหล่านี้เป็น "ข่าวปลอม" "การสร้างปัญหาการขาดแคลนเทียมโดยองค์ประกอบที่
ไร้ยางอายจะท าให้ราคาของสินค้าเหล่านั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด" 

 

 

รัฐบาลปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าการขาดแคลนก าลังจะเกิดขึ้น “เราสามารถให้การรับรองอย่างหนักแน่นว่าสิ่งของที่
จ าเป็นทั้งหมดจะมีเพียงพอตลอดเวลา” กระทรวงการคลังกล่าวต่อ BBC นายอจิธ นิวาร์ด กาบราล รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ต าหนิฝ่ายค้านที่มี "รายงานเท็จ" เกี่ยวกับการขาดแคลนอาหาร อย่างไรก็ตาม ก็จะพบเห็นประชาชนไป
ยืนเข้าคิวยาวนานๆ ส าหรับซื้อสินค้ารายการต่างๆ เช่น น้ าตาล ข้าว ถั่วเลนทิล และนมผง  นางรามยา ศรียานี ซึ่งต่อแถวซื้อ
สินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของรัฐในเมืองกัมปาฮาใกล้กับโคลัมโบ กล่าวว่า เธอต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็ไม่สามารถ
ซื้อข้าวหรือนมผงได้เนื่องจากของหมด  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้กล่าวว่ากฎหมายอ่ืนเพ่ือติดตามการกักตุนและการ
ขึ้นราคามีอยู่แล้ว และการตัดสินใจที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นเกิดขึ้นโดย "ไม่สุจริต" "วิกฤต” เป็นเพียงการต่อสู้แย่งชิง
อ านาจที่ประธานาธิบดีและรัฐบาลก าลังเสี่ยงชีวิตอย่างไร้ความปราณีด้วยความหวังในการรวมอ านาจ " Eran 
Wickramaratne จากพรรค SJB ฝ่ายค้านกล่าวในรัฐสภาศรีลังกา 
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การท าเกษตรอินทรีย์เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่? 

ในเดือนเมษายนรัฐบาลห้ามน าเข้าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารก าจัดวัชพืช เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์   
แต่การเคลื่อนไหว และการน าไปปฏิบัติได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ "เราไม่ได้ต่อต้านการท าเกษตรอินทรีย์ แต่ต่อต้านปุ๋ยเคมีที่
ไม่ได้มาตรฐานซึ่งน าเข้ามา" Namal Karunaratne ผู้จัดงานระดับชาติของ All Ceylon Farms Federation กล่าว อย่างไร
ก็ตาม เขาเสริมว่า "รัฐไม่ควรออกประกาศห้ามน าเข้าตอนกลางคืนแล้วมีผลทันที" เกษตรกรบางคนกล่าวว่าการท าเช่นนี้ท า
ให้ผลิตผลการเกษตรลดการผลิตลงอย่างรวดเร็ว “ปุ๋ยอินทรีย์มีผลผลิตน้อยกว่าปุ๋ยเคมี มันจะลดการผลิตของเราและท าให้
การอยู่รอดของเรายากขึ้น” HC Hemakumara ประธานสมาคมเกษตรกรร่วมอ าเภอ Apara กล่าว ประมาณ 90% ของ
เกษตรกรในศรีลังกาใช้ปุ๋ยเคมี จากการส ารวจในเดือนกรกฎาคมและการพ่ึงพาปุ๋ยเคมีมากที่สุดคือการปลูกข้าว ยางพารา 
และชา ชาคิดเป็น 10% ของรายได้จากการส่งออก และผู้ผลิตบางรายกล่าวว่าพวกเขาอาจสูญเสียการผลิตพืชผลมากถึง 
50% 

 

Prof. Sabine Zikeli จากศูนย์เกษตรอินทรีย์แห่งมหาวิทยาลัย Hohenheim ในเยอรมนี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วไปสู่การใช้เกษตรอินทรีย์อาจคุกคามความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ "คุณไม่สามารถเปลี่ยนระบบการปลูก
พืชแบบเดิมเหล่านี้ได้ง่ายๆ ทันที คุณต้องมีช่วงการเปลี่ยนผ่าน" เธอกล่าว "ในการท าเกษตรอินทรีย์ ช่วงเปลี่ยนผ่านปกติต้อง
ปรับตัวประมาณ 3 ปีหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ" ในปี 2550 ภูฏานได้ประกาศนโยบายเกษตรออร์แกนิก 
100% ให้ไดภ้ายในปี 2563 แต่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายนี้ และการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าผลผลิตจากการท า
เกษตรอินทรีย์ที่น ามาใช้นั้นลดลงอย่างมาก น าไปสู่การพ่ึงพาการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น  Prof. Sabine Zikeli ผู้ร่วมศึกษาวิจัยนี้
กล่าวว่าศรีลังกาอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจเพ่ิมภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร ศรีลังกาเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่ า และเงินที่ศรีลังกาก าลังน าไปใช้ในการช าระหนี้  ทุนส ารอง
ต่างประเทศอยู่ที่ 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 เมื่อรัฐบาลเข้ารับต าแหน่งและมียอดค้างช าระจากหนี้ต่างประเทศในปีนี้ที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าน าเข้าที่จ าเป็น เช่น น้ าตาล ข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์จากนม และเวชภัณฑ์ ซึ่งอาจประสบปัญหา
อุปทานที่เพ่ิมข้ึน 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นของส านักงานฯ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
เศรษฐกิจของศรีลังกาที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วให้แย่ลงมากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวที่ปีละ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้หลักส าคัญของประเทศหายไป เนื่องจากภาวะท่องเที่ยวที่หยุดชะงักลง ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรที่
ลดลงอย่างมากอันเกิดจากการที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต้องการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตสินค้า เพ่ือส่งเสริมการผลิต
พืชผลเกษตรแบบธรรมชาติ เกษตรกรศรีลังกาไม่สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกและความ
พอเพียงของอาหารที่บริโภคในประเทศ รวมทั้งการน าเข้าเครื่องมือแพทย์และยาจากต่างประเทศมากขึ้นท าให้ประเทศขาด
ดุลการค่า เงินรูปีศรีลังกาอ่อนค่าลง ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น  นอกจากนี้ รัฐยังมีมาตรการหลายอย่างเข้ามาควบคุมราคา
สินค้าน าเข้าและราคาสินค้าในประเทศ ซึ่งไทยยังต้องติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ไทยสามารถเป็นแหล่งความ
มั่นคงทางอาหารให้ศรีลังกาได้  

การส่งออกไทยไปศรีลังกาในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มกราคม-กรกฎาคม 2564) คิดเป็นมูลค่ารวม  253.76 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกจากไทยมูลค่า 212.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ไทยน าเข้าจากศรีลังกามูลค่า 41.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ไทยเป็น
ฝ่ายได้ดุลการค้า 170.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  สินค้าส่งออกของไทยไปยังศรีลังกา 10 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบฯ  ผ้าผืน เม็ดพลาสติก น้ าตาลทราย ปลาแห้งและส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้า 
อัญมณีและเครื่องประดับ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์  
 
แหล่งที่มาข้อมูล   https://www.bbc.com, Why is there a food emergency in Sri Lanka? By Shruti Menon 
and Ranga Sirilal วันที่ 19 กันยายน 2564 , bangkokbiznews.com และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
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