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การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาบทบาทของศรีลังกาในการประกาศวิสัยทัศน์ 

2025 ที่ประสงค์จะเป็น Hub (ศูนย์กลาง) ของมหาสมุทรอินเดีย และการที่ไทยได้ลงนามบันทึก  
ความเข้าใจว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับศรีลังกา โดยวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวระหว่างกัน 

ศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเล็กในมหาสมุทรอินเดีย และตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง  
มานานกว่า 26 ปี รัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลแห่งชาติ (Unity Government) ได้เร่งฟ้ืนฟูบูรณะ
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหม่ของศรีลังกาด้วยการประกาศวิสัยทัศน์ 2025 เพ่ือให้ศรีลังกาเป็น 
Hub ของมหาสมุทรอินเดียที่เป็นเส้นทางการเดินเรือและการขนส่งที่ส้าคัญของโลก ขณะที่  ศรีลังกา
และไทยซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านพุทธศาสนา และต่างเป็น Strategic 
location ในภูมิภาคของแต่ละฝ่าย การประกาศวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ท้าให้ไทยและศรีลังกาได้ตกลง  
ที่จะเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ที่จะยกระดับในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภูมิภาคและระบบโลก 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาบทบาทของศรีลังกาโดยใช้ (1) ทฤษฎีดุลแห่งอ้านาจ (Balance of Power) 
(2) ทฤษฎีรัฐเล็ก (Small State) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกาที่ตกลงจะเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยใช้ (3) SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค ในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ศรีลังกาในฐานะที่เป็น
ประเทศเล็กแต่มีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ (strategic location) ของมหาสมุทรอินเดีย ได้พยายาม
ด้าเนินนโยบายเพ่ือสร้างดุลกับประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนกับอินเดีย ขณะที่ศรีลังกา
พยายามลดความเสี่ยงจากการถูกกดดันโดยมหาอ้านาจ ด้วยการเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และพยายามแสวงหาความร่วมมือกับประเทศก้าลังพัฒนาด้วยกัน ในลักษณะของ Equal 
Partnership มากขึ้น  

ขณะที่ไทยซึ่งได้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเร่งยกระดับการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ดังนั้น การยกระดับความสัมพันธ์กับศรีลังกาในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ จึงนับเป็น
ผลประโยชน์ที่สอดคล้อง และสามารถหนุนเสริมซึ่งกันและกันได้อีกมาก 

ในรายงานนี้  จึ ง ได้ วิ เคราะห์จุ ด อ่อนจุดแข็ ง โอกาสแ ละอุปสรรค พร้อมกับได้ 
น้าเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ในยุคใหม่ระหว่างกัน ทั้งในกรอบทวิภาคี 
และพหุภาคี ซึ่งจากการศึกษาและจากประสบการณ์ในการท้างานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับศรีลังกา พบว่าอุปสรรคที่ส้าคัญที่สุดของฝ่ายไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ 
ทัศนคติที่ค่อนข้างเป็นลบต่อชาวเอเชียใต้และศรีลังกาโดยรวม ขณะที่ หลายภาคส่วนของไทย ยังรู้จัก
ศรีลังกาค่อนข้างน้อย การด้าเนินความสัมพันธ์กับศรีลังกาที่ผ่านมา มักจะถูกมองข้ามหรือจัดล้าดับ
ความส้าคัญในระดับต่้า และมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกานั้น ไทยมักจะต้อง  



จ 

“เป็นฝ่ายให้ มากกว่าที่จะได้รับ” มุมมองและทัศนคติเหล่านี้ อาจจะเคยเป็นจริงบางส่วนมาในอดีต 
แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งการที่
ไทยและศรีลังกาต่างอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขนานใหญ่ การปรับมุมมองและทัศนคติให้เท่าทันอย่างมี
วิสัยทัศน์ นับเป็นสิ่งที่ “จ้าเป็นอย่างยิ่ง” และจะเป็น “โอกาส” อีกมากส้าหรับทั้งของไทยและ 
ศรีลังกา 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดท้ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  จะไม่สามารถส้าเร็จลงได้  หากไม่ได้รับ 
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต  
ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช  ไชยเพ่ิม 
ที่กรุณาสนับสนุนให้ค้าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเนื้อหา โครงสร้างรายงาน และการแนะน้า
ด้านข้อมูล ผู้เขียนมีความซาบซึ้งใจในความอนุเคราะห์ดังกล่ าว ที่ท้าให้สามารถจัดท้ารายงานได้ 
แล้วเสร็จในเวลาอันจ้ากัด และขอแสดงความขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เขียน ที่ได้อนุญาตและกรุณาให้โอกาสเข้าร่วมรับการฝึกอบรม และ
ขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบทุกท่าน ที่ได้กรุณาช่วยรับภาระงาน
ในระหว่างที่ผู้เขียนต้องเข้าร่วมรับการฝึกอบรม  

ขอขอบพระคุณ นายกฤษณ์  ตันคณารัตน์ ผู้อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่กรุณาดูแล ประสานงาน และร่วมกันจัดการฝึกอบรม 
ในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ให้แนวคิดและวิทยาทานที่เป็นประโยชน์  

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมรุ่นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 
10 ทุกท่าน ส้าหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มิตรไมตรี และก้าลังใจที่มอบให้กันตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรม และขอขอบพระคุณการสนับสนุนด้วยดีจากครอบครัวเสมอมา ผู้เขียนรู้สึกยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในครั้งนี้ และจะน้าองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
มิตรภาพที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะและวิชาชีพสืบไป 
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สิงหาคม 2561 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
บทที่ 1  บทน้า 1 

1.1 ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด้าเนนิการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา 2 
1.4 ค้าถามการศึกษา 2 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 2 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 2 
1.7  นิยามศัพท์ 3 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 5 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 5 
2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 8 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 10 

บทที่ 3  ผลการศึกษา  11 
3.1  บริบทและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในภูมิภาคเอเชียและ 

ระดับโลก 11 
3.2  การปรับใช้ทฤษฎี: บทบาทและความเคลื่อนไหวส้าคัญของประเทศ

มหาอ้านาจในศรีลังกา 12 
3.3  วิสัยทัศน์และแนวนโยบายส้าคัญของศรีลังกา 17 
3.4  ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา และแนวนโยบายที่ส้าคัญของไทย 

ต่อศรีลังกา 20 
3.5  การวิเคราะห์ SWOT “ความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา ในการเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์” 23 
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 31 

4.1 สรุปผลการศึกษา 31 
4.2 ข้อเสนอแนะ 33 

บรรณานุกรม 36 
ประวัติผู้เขียน 38 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศรีลังกาเป็นประเทศเกาะซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ในมหาสมุทรอินเดียและมีความขัดแย้งทางด้าน
ชาติพันธุ์ศาสนามาเป็นเวลานาน จนน้าไปสู่สงครามกลางเมืองนานเกือบ 3 ทศวรรษ เมื่อศรีลังกา 
ยุติสงครามกลางเมืองโดยการปราบปรามทางทหารอย่างเด็ดขาดภายใต้การน้าของประธานาธิบดี 
Mahinda Rajpaksa เมื่อปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลศรีลังกาได้ถูกประณามทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมาก 
จากประเทศตะวันตก ท้าให้นโยบายด้านเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศของศรีลังกาหันไป
ใกล้ชิดกับจีน ซึ่งก้าลังแผ่ขยายบทบาททางเศรษฐกิจการเมืองการทหารทั้งในภูมิภาคและระดับโลก 

เมื่อนาย Maithripala Sirisena ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 
9 มกราคม ค.ศ. 2015 และต่อมาได้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ (Unity Government) โดยมีพันธกิจ
หลักเพ่ือผลักดันระบอบธรรมาภิบาลและกระบวนการปรองดองแห่งชาติ รวมทั้งพยายามด้าเนิน
นโยบายการทูตแบบรอบด้านมากขึ้น รัฐบาลแห่งชาติของศรีลังกา ได้ด้าเนินการบริหารประเทศ  
มาเป็นเวลา 2 ปี และได้ประกาศวิสัยทัศน์ 20251 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2017 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือมุ่งด้าเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่ให้ศรีลังกา
บรรลุเป้าหมาย “การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของมหาสมุทรอินเดีย” ดังนั้น บทบาทและแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศของศรีลังกาภายใต้วิสัยทัศน์ 2025 และข้อเท็จจริงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ศรีลังกา  
ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่ส้าคัญทางยุทธศาสตร์ (strategic location) ทั้งในมิติของ BRI (Belt and Road 
Initiative) และ Indo–Pacific ท้าให้พัฒนาการของศรีลังกาได้เป็นที่จับตามองว่าอาจจะเป็นกลไก
ส้าคัญในการบ่งชี้ความได้เปรียบเสียเปรียบแห่งดุลอ้านาจของมหาอ้านาจที่ก้าลังช่วงชิงบทบาทการน้า 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคเอเชียในภาพรวมด้วย ดังนั้น ไทยจะใช้
โอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับศรีลังกาท่ามกลางบริบทเหล่านี้ต่อไปประการใด 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกส้าคัญ ที่มีผลกระทบต่อการสนับสนุนหรือ 
เป็นอุปสรรคของศรีลังกาในการด้าเนินนโยบายตามวิสัยทัศน์ 2025 และโอกาสในการเป็นศูนย์กลาง
ของมหาสมุทรอินเดียของศรีลังกา 

1.2.2  น้ากรณีของศรีลังกา มาวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการก้าหนด
ท่าที ทั้งในมิติของยุทธศาสตร์และนโยบายการต่างประเทศของไทยต่อศรีลังกา ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่ก้าลังเกิดข้ึนในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ในภูมิภาค  

                                                 
1 PM Office, V 2025, A Country Enriched [Online], Available from: http://www.pmoffice.gov.lk. 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในและการด้าเนินนโยบายต่างประเทศท่ีส้าคัญ
ของศรีลังกา นับตั้งแต่ นาย Maithripala Sirisena ก้าวขึ้นสู่อ้านาจในต้าแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกา
เมื่อปี ค.ศ. 2015 จนกระท่ังการประกาศ “วิสัยทัศน์ 2025” เมื่อปี ค.ศ. 2017 และผลสืบเนื่องในเชิง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง รวมทั้งศึกษาการด้าเนินความสัมพันธ์ไทยกับ ศรีลังกา โดยเฉพาะการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เมื่อ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยที่ผู้ศึกษาประจ้าการอยู่ที่ศรีลังกา จึงมีโอกาสได้เข้าร่วม 

ในบางกิจกรรมและสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของ 
ศรีลังกา รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยวิเคราะห์ประมวลผลจากรายงาน และข่าวสารที่เก่ียวข้อง 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ไทยจะใช้ประโยชน์จากการที่ศรีลังกาซึ่งมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (strategic location)  
ในมหาสมุทรอินเดีย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่นี้อย่างไร และมีปัจจัยอะไร  
เป็นส่วนสนับสนุนและหรือเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกา 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ไทยควรเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับศรีลังกาในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
(Strategic Economic Partnership) และสามารถใช้ประโยชน์จากการที่ศรีลังกา มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ 
(strategic location) และการวางวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของมหาสมุทรอินเดีย 
โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือด้าน
การพัฒนาระหว่างกัน 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

ผู้ศึกษามุ่งหวังที่จะศึกษาบทบาทของศรีลังกา ในฐานะที่เป็นประเทศเล็กแต่มีความส้าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (strategic location) ของมหาสมุทรอินเดีย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ที่ส้าคัญของบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในมิติของยุทธศาสตร์ BRI (Belt and 
Road Initiative) ที่เสนอโดยจีน และแนวคิด Indo–Pacific ที่ก้าลังก่อตัวโดยการผลักดันของกลุ่ม 
Quad (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย)2 ดังนั้น จึงเห็นว่าบทบาทและพัฒนาการของ 
ศรีลังกาจึงเป็นที่น่าสนใจว่าจะสร้างสมดุลและเดินหน้าพัฒนาประเทศ ในการมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลาง
ของมหาสมุทรอินเดีย” ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยประการใด นอกจากนี้  ผู้ศึกษายังมุ่งหวังที่จะ
น้ากรณีศึกษาของศรีลังกามาวิเคราะห์ประเมิน เพ่ือก้าหนดท่าทีในมิติของยุทธศาสตร์และนโยบาย

                                                 
2 John Lee, The Free and Open Indo–Pacific and Implications for ASEAN, ISEAS Yusof Ishak 
Institute. 
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ต่างประเทศของไทย อีกท้ังเพ่ือเสนอแนะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือ
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยและศรีลังกาต่อไป 
 
1.7  นิยามศัพท ์

BRI (Belt and Road Initiative) : BRI เป็นยุทธศาสตร์และข้อเสนออภิมหาโครงการ 
โดยประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน (ขึ้นสู่อ้านาจตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งที่จะ
ฟ้ืนฟูและผลักดันการพัฒนา The Silk Road Economic Belt และ the 21st–century Maritime 
Silk Road โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป 
(Eurasian countries) ในระยะแรกเริ่มได้รับการเรียกขานว่า One Belt and One Road Initiative 
(OBOR) จนกระท่ังปี ค.ศ. 2016 ได้เปลี่ยนมาระบุเป็น BRI ซึ่งยุทธศาสตร์และแนวคิดนี้เป็นการขยาย
บทบาทในระดับโลกของจีน โดยผ่านการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภูมิภาค ซึ่งมีจีนเป็นศูนย์กลาง (China–centered trading network) โดยมีกลไกส้าคัญที่ให้
ความช่วยเหลือด้านการให้เงินกู้แก่ประเทศก้าลังพัฒนา ผ่าน Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB) ของจีน 

Indo–Pacific : การผงาดขึ้นของจีนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ ได้สร้าง
ความห่วงกังวลให้กับประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาคเอเชียและระดับโลกหลายฝ่าย ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก 
ที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องในการเสนอแนวคิดอินโด–แปซิฟิกในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ของญี่ปุ่น ได้ระบุถึง Free and Open Indo–Pacific (FOIP) ใน
หลายวาระโอกาส ภายหลังประธานาธิบดี Donald Trump เข้ารับต้าแหน่งเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 
2017 ญี่ปุ่นได้พยายามขยายแนวคิด FOIP อย่างเต็มที่ ซึ่งตรงกับที่รัฐบาลของประธานาธิบดี Trump 
ก้าลังมองหา broad strategic framework ในการปฏิสัมพันธ์กับเอเชีย สหรัฐอเมริกาได้รื้อฟ้ืน 
กรอบการหารือด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย (Quadrilateral Security Dialogue : 
Quad) ในช่วงการประชุม East Asia Summit (EAS) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยกลุ่ม 
Quad ได้มุ่งหารือเพ่ือมุ่งการคงให้ภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เสรีและเปิดกว้าง โดยมีท่าที
ร่วมเพ่ือผลักดันระเบียบที่อยู่บนพ้ืนฐานกฎเกณฑ ์(rules–based order) การเคารพกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย และ
ส่งเสริมการเชื่อมโยง อย่างไรก็ดี แนวความคิดนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่มีโครงการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนในขณะนี้ 

รั ฐบาลแห่ งชาติ  (Unity Government) ของศรีลั งกา  :  การชนะการ เลื อกตั้ ง
ประธานาธิบดีศรีลังกาของนาย Maithripala Sirisena และเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 
2015 และน้าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 จนกระท่ังมีการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบัน
โดย 2 พรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวทางการเมืองระหว่างกันมากว่า 60 ปี ได้แก่  พรรค 
SLFP (Sri Lanka Freedom Party) ซึ่งปัจจุบันน้าโดยประธานาธิบดี Sirisena และพรรค UNP 
(United National Party) ซึ่ งน้าโดยนาย Ranil Wickremesinghe (และได้รับการแต่งตั้ ง เป็ น
นายกรัฐมนตรี) นับเป็นปรากฏการณ์พิเศษส้าหรับสังคมการเมืองของศรีลังกา มีการเรียกขานรัฐบาลนี้ว่า 
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เป็นรัฐบาลแห่งชาติ  (Government of National Unity/Unity Government หรือระบุว่าเป็น 
Yahapalanaya Government ภาษาสิงหล หมายถึง good governance) โดยมีภารกิจส้าคัญ ได้แก่ 
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ การฟ้ืนฟูบูรณะประเทศ การสร้างเสริมระบอบธรรมาภิบาล 3 
ภายหลังที่ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลสิงหลกับกลุ่มต่อต้านฝ่ายทมิฬมากว่า 26 ปี 
โดยรัฐบาลนี้ยังคงเป็นพรรครัฐบาลร่วมกันมาถึงในปัจจุบัน (กรกฎาคม ค.ศ. 2018) 

วิสัยทัศน์ 2025 ของศรีลังกา : รัฐบาลแห่งชาติของศรีลังกาได้ร่วมกันบริหารประเทศ 
มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2017 ได้จัดงานประกาศวิสัยทัศน์  
2025 อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าวิสัยทัศน์นี้เป็นกรอบโครงนโยบายที่ส้าคัญ เพ่ือมุ่งสร้างความ
จ้าเริญและความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจ โดยผ่านกระบวนการปรองดองและความเป็นประชาธิปไตย 
และประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Social Market Economy ที่เน้นโครงสร้างการตลาดที่
แข็งแกร่งและสังคมที่เป็นธรรม และมีเป้าหมายเพ่ือให้ศรีลังกาก้าวไปสู่ “การเป็นประเทศศูนย์กลาง 
(Hub) ของมหาสมุทรอินเดีย”

                                                 
3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลมัโบ, วิสัยทัศน์ 2025 ของศรีลังกา, โทรเลขท่ี CMB ว.322/2560 (8 กันยายน 
2560). 



 

 

 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  การถ่วงดุลอ านาจ (Balance of Power)  
เป็นทฤษฎีแนวสัจนิยมที่ระบุถึง การก่อรูปของรัฐที่มีอ้านาจและเป็นผู้ที่มีอิทธิพล

เหนือกว่า (hegemony) ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และท้าให้รัฐอ่ืนๆ รู้สึกถึงความไม่
ปลอดภัยและการถูกคุกคาม ดังนั้นจึงต้องมีการถ่วงดุล เพ่ือต้านกับรัฐที่แสดงความมีอ้านาจเหนือกว่า 
ขณะที่รัฐที่มีอ้านาจเหนือกว่าก็จะพยายามใช้สรรพก้าลังแสดงความเหนือต่อรัฐที่อ่อนแอกว่า4  

แนวคิดนี้จึงเป็นแนวนโยบายที่เน้นไปในการสร้างปัจจัยทางอ้านาจโดยเฉพาะ
ทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและการทูต ในการสร้างดุลเพ่ือคัดง้างกับรัฐที่แข็งแรง ( rising 
power) เพ่ือมิให้เกิดการแทรกแซงและครอบง้าโดยรัฐที่แข็งแรงกว่า  

แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน ได้แก่ 
1) ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นระบบที่ เป็นอนาธิปไตยที่ ไม่มี

กฎระเบียบหรือองค์กรที่จะมีอ้านาจบังคับให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างแท้จริงและเป็นที่มาของ
การที่ต้องมีการถ่วงดุลอ้านาจและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือคานดุลอ้านาจหากมีการแทรกแซงหรือ 
การคุกคามโดยรัฐที่อาจมีอ้านาจและสรรพก้าลังที่เหนือกว่า 

2) เป้าหมายพ้ืนฐานหลักของแต่ละตัวแสดง (actor) ในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ คือ เพ่ือความอยู่รอด (own survival) ขณะที่บางตัวแสดง อาจต้องการแผ่ขยาย
บทบาทและอิทธิพล หรือแม้แต่แสวงหาความมีอ้านาจ และมีเป้าประสงค์ที่จะครองโลก (universal 
domination) ดังนั้น ระบบนี้จึงท้าให้ตัวแสดงหรือรัฐต่างๆ นอกจากจะวางนโยบายและการจัดการ
เพ่ือผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งรัฐแล้วยังต้องคอยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเป้าหมาย
แห่งการคุกคามโดยรัฐที่แข็งแกร่งกว่าด้วยจึงน้ามาซึ่งความพยายามในการถ่วงดุลดังกล่าว 

3) โดยที่ปัจจัยทางอ้านาจเป็นอ้านาจเชิงสัมพัทธ์ (relative nature of power) 
มิใช่โดยสมบูรณ์ แต่เป็นความสัมพัทธ์โดยการปฏิสัมพันธ์กับรัฐต่างๆ ดังนั้น การถ่วงดุลจึงมักจะถูก
น้ามาใช้เป็นกลไกเพ่ือให้เกิดการแบ่งสรรอ้านาจในการที่จะถูกครอบง้าโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง  

การถ่วงดุลมักจะด้าเนินการผ่านความพยายามและกลไกทั้งภายในและภายนอกรัฐ 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในความเป็นอิสระและความสามารถในเชิงแข่งขัน ส้าหรับการสร้างการถ่วงดุลกับ
ภายนอกมักจะเป็นไปในรูปของการสร้างพันธมิตรและแนวร่วมกับรัฐที่อาจมีก้าลังเป็นรองกว่า 

                                                 
4 Choi, Insu, Small states and the balance of power, Calhoun Institutional Archive of the Naval 
Postgraduate School, 1995. 



6 

(middle powers) เ พ่ือป้องกันและคานอ้านาจกับ rising power และ potential hegemon 
อย่างไรก็ดี การเป็นแนวร่วมและพันธมิตรไม่ได้เป็นเงื่อนไขถาวรหรือประกันความมั่นคงได้ตลอดไป 
แต่การถ่วงดุลภายนอกมักจะเป็นเกมของความร่วมมือ (game of coordination) และแปรเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ด้วย 

แนวความคิดนี้ มองว่าระบบความสัมพันธ์ปัจจุบันจะเป็นลักษณะของ soft–
balancing โดยประเทศมหาอ้านาจขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันโดยผ่านกลไกหลากหลาย 
อาทิ ด้านการทูต การเป็นพันธมิตร ผ่านกฎหมาย องค์กรระหว่างประเทศ และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดลักษณะการเป็นศูนย์อ้านาจใหญ่เพียงขั้วเดียว (unipolarity) 
หรือเพ่ือมิให้เกิดการประกาศและบังคับโดยฝ่ายเดียว (unilateralism) โดยหลายประเทศได้พยายาม
แสดงบทบาทของการเป็นผู้ถ่วงดุล (balancers) และเป็นผู้แข่งขัน (competitors) ในระบบนี้ด้วย 

การศึกษารายงานฉบับนี้ ได้น้าแนวคิดการถ่วงดุลอ้านาจมาเป็นกรอบการมอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยเฉพาะการผงาดขึ้นของจีน (The Rise of China)  
ที่พัฒนาเศรษฐกิจและขยายบทบาทด้านการเมือง ความมั่นคง โดยเฉพาะการประกาศและด้าเนิน
นโยบายตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) และ Built Road Initiatives (BRI) ที่มีจีน
เป็นจุดศูนย์กลาง ท้าให้หลายประเทศมหาอ้านาจ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น เร่งปรับ
นโยบายและขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการให้ความส้าคัญกับ
แนวความคิดขยายความร่วมมือในกรอบอินโดแปซิฟิก เพ่ือถ่วงดุลและแข่งขันด้านการเมืองและ 
ความมั่นคงกันอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ โดยที่สหรัฐฯ ได้หันมาใช้นโยบาย America First และเพ่ิม
มาตรการในการปกป้องทางการค้า และการประกาศฝ่ายเดียวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท้าให้ภูมิเศรษฐศาสตร์ใน
ระดับโลกและภูมิภาคมีความไม่แน่นอน และแต่ละฝ่ายต้องมีการปรับตัวหาประเทศแนวร่วมเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน 

2.1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับ Small states 
โดยที่ประเทศขนาดเล็ก (small state) มักจะมีความอ่อนไหวและค้านึงถึงความอยู่รอด

ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าประเทศใหญ่ และให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้นกับ
ปัจจัยดังกล่าว โดยสะท้อนออกมาในแนวนโยบายต่างประเทศอย่างชัดเจนมากกว่าประเทศใหญ่ 
ขณะที่ประเทศใหญ่มักจะให้ความส้าคัญกับปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศมากกว่าประเทศเล็ก 
และประเทศใหญ่มักจะมีหนทางเลือกในการด้าเนินนโยบายมากกว่าประเทศเล็ก 

ประเทศขนาดเล็กมักจะค้านึงถึงปัจจัยและเงื่อนไขของความมั่นคง และการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจจากภายนอกมากกว่าปัจจัยภายใน แต่หากประเทศเล็กวางยุทธศาสตร์ที่ดี รวมถึงการสร้าง 
alliance of shelter ก็สามารถสร้างการต่อรองและการแข่งขันในระบบระหว่างประเทศได้เช่นกัน 

ประเทศเล็กมักจะมองหาหลักประกันความมั่นคงโดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่แข็งแรง นอกจากนี้ประเทศเล็กมักจะพยายามหาแนวร่วมในรูปแบบต่างๆ ส้าหรับการเปลี่ยนผ่าน  
ในการพัฒนาประเทศ (transformation) และมักจะส่งผลกระทบระดับลึกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศเล็กด้วย5 

                                                 
5 Wikipedia, Small Power [Online], Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_power. 
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Baldur Thorhallsson and Alyson J. K. Bailes เห็นว่าประเทศเล็กมักจะมีความ
อ่อนไหวและต้องหาแหล่งพักพิงคุ้มครอง (shelter) ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม โดย
ในทางการเมืองและการทูต มักจะผูกพันในการใช้ shelter ตามปทัสฐานและกฏระเบียบของระบบ
ระหว่างประเทศ ส้าหรับในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส้าคัญ มักจะโดยผ่านการ
ให้ความช่วยเหลือ และการกู้ยืมเงินโดยผ่านรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะพ่ึงพิงต่อระบบ
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างสูง ส้าหรับด้านสังคม นับได้ว่าประเทศเล็ก มีความเสี่ยง
ทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการพ่ึงพิงเทคโนโลยี ขณะที่อาจจะไม่ได้พัฒนานวัตกรรมในสิ่ง
เหล่านี้มากพอ ดังนั้น ประเทศเล็กจึงต้องค้านึงถึงการเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ เพราะประเทศที่ให้  
การช่วยเหลือ (shelter providers) อาจยื่นเงื่อนไข ที่ท้าให้ประเทศเล็กเหล่านี้ไม่มีความเป็นอิสระ
หรือมีทางเลือกมากนักในการด้าเนินนโยบาย 

ลักษณะส้าคัญของประเทศเล็กมักจะถูกก้าหนดโดยการพ่ึงพิง (dependence) 
เพราะไม่มีก้าลังความสามารถด้วยตนเองมากพอ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องรักษาความเป็นกลาง หรือการสร้างพันธมิตร และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า โดยเฉพาะ
ประเทศเล็กที่มีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค (located in geopolitical regions) ยิ่งต้อง
ด้าเนินนโยบายที่จะรักษาความเป็นกลางและการรักษาสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ (status quo oriented) 
ให้ได้มากที่สุด และเมื่อมีประเด็นแห่งความเสี่ยงหรือความขัดแย้งก็จะยิ่งพยายามท้าให้เป็นประเด็น
ของประชาคมระหว่างประเทศ (internationalize) มากกว่าที่จะเป็นประเด็นเฉพาะของตนเอง 

ประเทศเล็กจึง “เป็น” และ “มีความจ้าเป็น” ที่จะเคารพและยึดถือในกฎหมาย
และระเบียบระหว่างประเทศ (lovers of the law) และมีแนวโน้มที่มุ่งแสวงหาพันธมิตรและแนวร่วม 
เพ่ือลดทอนอ้านาจของประเทศมหาอ้านาจ และเพ่ิมการยอมรับต่อประเทศเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงและการทหาร 

ส้าหรับฐาน (bases) และแนวทาง (means) การสร้างอ้านาจต่อรองของประเทศเล็ก 
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

1) มีความพิเศษที่สามารถเพ่ิมอ้านาจการต่อรองด้วยตนเอง (Particular–intrinsic 
power) ประเทศเล็กส่วนใหญ่อาจขาดสรรพก้าลังในหลายเงื่อนไขปัจจัย แต่บางประเทศอาจมี
ศักยภาพส้าหรับการเสริมสร้างอ้านาจการต่อรอง แต่จะได้รับการยอมรับมากเพียงใดขึ้นกับความ
สามารถในการก้าหนดยุทธศาสตร์และการด้าเนินนโยบายของรัฐนั้น อาทิ การมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์
และการครอบครองทรัพยากรส้าคัญ  

2) ได้รับอ้านาจมาจากผู้อ่ืน (Derivative power) ประเทศเล็กอาจด้าเนินนโยบาย 
เพ่ือโน้มน้าวให้รัฐที่ใหญ่กว่าหรือประเทศมหาอ้านาจด้าเนินนโยบาย เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ของตน 
และถ่ายโอนอ้านาจบางอย่างให้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศใหญ่และ
ประเทศเล็กเหล่านั้น ว่ามีผลประโยชน์และไมตรีระหว่างกันเพียงใด 

3) การสร้างอ้านาจการต่อรองร่วม (Collective power) เป็นความสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างแนวร่วมระหว่างประเทศเล็กกับประเทศเล็ก ที่อาจมีประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันในบางกรณี 
(single–issue groupings) หรือด้าเนินการร่วมกันผ่านสถาบันระหว่างประเทศ ส้าหรับกรณีของ 
ศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และการช่วงชิงอ้านาจและ
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ผลประโยชน์ในภูมิภาคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลของมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งมีนัยทั้งทางด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่ส้าคัญ จะเห็นได้ว่า  
ศรีลังกาเองได้พยายามใช้ประโยชน์จากการเป็น strategic location ดังกล่าว เพ่ือน้ามาเป็นจุดดึงดูด 
และเพ่ิมอ้านาจในการต่อรอง (ท่ีแม้จะมีอยู่อย่างจ้ากัด)  

อย่างไรก็ดี การสร้างโอกาสของการพัฒนาประเทศจากวิสัยทัศน์และการวาง
นโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Hub ของมหาสมุทรอินเดียดังกล่าว ได้ท้าให้ศรีลังกาได้รับ
ความส้าคัญจากประเทศมหาอ้านาจ และสามารถสร้างแนวร่วมในการหาพันธมิตรระหว่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาประเทศ อีกทั้งสามารถเพ่ิมบทบาทในการเป็น balancer ของภูมิภาคได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย 

2.1.3  SWOT Analysis  
ผู้ศึกษาเห็นว่าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพ่ือส่งเสริมการขยาย

โอกาสและความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกานั้น ควรที่จะเข้าใจสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งได้แก่ 
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของประเทศไทย โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง 
(Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) ทักษะความช้านาญ (Skill) ค่านิยมร่วม (Shared 
Value) บุคลากร (Staff) ฯลฯ ขณะที่พิจารณาศรีลังกาในฐานะสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กฎหมายและนโยบายส้าคัญ (Law and Policy) 
รัฐบาล (Government) เทคโนโลยี (Technology) แนวโน้มการแข่งขัน (Trend) เพ่ือประเมินและ
วิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ระหว่างกัน6 เพ่ือการปรับกลยุทธ์ของไทย 
ต่อศรีลังกาให้ชัดเจนและสอดคล้องยิ่งข้ึน  

 
2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1  Small states and the balance of power  
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วย 

Small states and the balance of power เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการถ่วงดุล
อ้านาจและพฤติกรรมของรัฐเล็ก (small states) ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษา 
ได้น้ากรอบการวิเคราะห์ดังกล่าวมาศึกษาบทบาทของประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาค และระดับโลก  
ที่มีผลต่อประเทศขนาดเล็ก เช่น ศรีลังกาและไทย ท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศของการสร้าง
ดุลอ้านาจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

2.2.2  ยุทธศาสตร์ OBOR และ Belt Road Initiative (BRI)  
ศึกษาการประกาศนโยบายเกี่ยวกับ One Belt One Road (OBOR) และ Belt 

Road Initiative (BRI) และความเคลื่อนไหวที่ส้าคัญ (ประมวลจากรายงานและข่าวสารที่เก่ียวข้อง) 
  

                                                 
6 Wikipedia, SWOT Analysis [Online], Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis 
[2018, June 16]. 



9 

2.2.3  The Free and Open Indo–Pacific and Implications for ASEAN โดย 
John Lee, ISEAS Yusof Ishak Institute  

เป็นบทความเกี่ยวกับแนวคิดและความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอ้านาจ ได้แก่ 
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบของ  
อินโดแปซิฟิก และนัยต่ออาเซียน 

2.2.4  บทบาทและความเคลื่อนไหวส าคัญของประเทศมหาอ านาจต่อศรีลังกา  
อาทิ การเยือนของผู้น้าระดับสูง การเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่างๆ และการให้

ความช่วยเหลือ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ส้าคัญต่อศรีลังกา (ประมวลจากรายงานและข่าวสาร  
ที่เก่ียวข้อง) 

2.2.5  แนวนโยบายและความเคลื่อนไหวที่ส าคัญของศรีลังกา  
วิสั ยทัศน์  2025 การเป็นประเทศเจ้ าภาพจัดการประชุม Indian Ocean 

Conference 2017 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในของศรีลังกาที่ส้าคัญ และการจัดท้า 
ความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ (รายงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ)  

2.2.6  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย  
ได้แก่  เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  โดยเป้าหมายใน 5 ปีแรก ได้แก่   

การปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ครั้งใหญ่ โดยเน้นแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของประเทศ และใช้จุดแข็งของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศ รษฐกิจ  
และเป้าหมายใน 10 ปี ได้แก่ การมีระบบเศรษฐกิจที่ดี โดยเริ่มจากการสนับสนุนการวิจัย การน้า
เทคโนโลยีมาผสมผสานกับสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรและสาธารณสุข และสร้างบุคลากรทางการวิจัย 
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป้าหมายใน 15 ปี มุ่งให้ประชากรมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ  
ลดความเหลื่อมล้้า โดยการจัดสรรทรัพยากร และกระจายบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ส้าหรับ
เป้าหมายใน 20 ปี อยู่ที่การสร้างกลไกเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพ ระบบราชการ
ของไทยเป็นแบบดิจิทัล รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการ เพ่ือความยั่ งยืนของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม7 

2.2.7  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (MOU 
on Economic Strategic Partnership)  

ในระหว่างการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ระหว่าง 12–13 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุม
ใน 10 สาขา ได้แก่ ด้านการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านอัญมณี 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ด้านการเงิน ด้านการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ การเยือนดังกล่าวยังได้มีการประกาศ 
เริ่มเจรจาการจัดท้าความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและศรีลังการอบแรกด้วย 

  

                                                 
7 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) [ออนไลน]์, 
แหล่งที่มา: http://nesdb.go.th [1 กรกฎาคม 2561]. 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ศรีลังกาเป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก แต่มีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดีย 

ประวัติศาสตร์ของศรีลังกามักจะถูกแทรกแซงทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยประเทศมหาอ้านาจ 
ปัจจุบันศรีลังกาอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคและ
ระดับโลกเพ่ิมข้ึนเป็นล้าดับ  

ศรีลังกาพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาดุลและขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน เพ่ือเร่งการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัย และมุ่งไปสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นน้าและการเป็น Hub ของภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียและเอเชีย ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยส้าคัญและนับเป็นโอกาส
ส้าหรับไทยในการขยายความร่วมมือกับศรีลังกาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีด้วย โดยเฉพาะการที่
ศรีลังกาและไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ทางเศรษฐกิจและการเริ่มเจรจาจัดท้าความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน  

การศึกษาในรายงานฉบับนี้ ได้ใช้กรอบการมองระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย 
Balance of power ที่สะท้อนภาพความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศมหาอ้านาจ ในการรักษาดุล
ซึ่งกันและกัน ขณะที่โครงสร้างใหญ่ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของประเทศระดับกลาง
และประเทศเล็กๆ (small states) ในภูมิภาคซึ่งรวมถึงศรีลังกาและไทยด้วย  

ขณะเดียวกัน ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบ SWOT วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของไทย ในฐานะที่เป็น 
ปัจจัยภายใน ขณะที่มองบทบาทและความเคลื่อนไหวของศรีลังกาเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือน้าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว มาประเมินและวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรค ในการขยายความร่วมมือ
ระหว่างกันต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  บริบทและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก 

นับตั้งแต่จีนได้เปิดประเทศและมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 
1980 เศรษฐกิจของจีนยังมีขนาดเล็กกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึง 15 เท่าและมีขนาดเล็กกว่าเศรษฐกิจ
ของอินเดีย แต่ปัจจุบัน GDP ของจีน มีมูลค่า 12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (สหรัฐฯ มีมูลค่า 19 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกท้ังเมื่อเปรียบเทียบ
กับอินเดีย เศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญ่กว่าอินเดีย 5 เท่า (GDP อินเดีย เท่ากับ 2 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ)8 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะการก้าวขึ้นสู่อ้านาจของประธานาธิบดี  
Xi Jinping และการประกาศยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) และ Belt Road Initiative 
(BRI) ได้ส่งผลสะเทือนต่อภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยุทธศาสตร์
แนวนโยบายนี้ เป็นการขยายบทบาทในระดับโลกของจีน โดยผ่านการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคซึ่งมีจีนเป็นศูนย์กลาง (China–centered trading network)  
โดยมีกลไกส้าคัญที่ให้ความช่วยเหลือด้านการให้เงินกู้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาผ่าน Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB) ของจีน ที่หลายฝ่ายเห็นว่า The Rise of China เป็นทั้ง “โอกาส” และ 
“ภัยคุกคาม” ต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกด้วยเช่นกัน  

แม้จีนจะประกาศว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นไปเพ่ือต่อสู้กับความท้าทายจากแนวโน้ม 
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มไปในทางปกป้อ งทางการค้า
(Protectionism) ซึ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีจากการชนะการเลือกตั้งของประธานาธิบดี Donald 
Trump ของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นประเทศแนวหน้าของการปกป้องเศรษฐกิจเสรีนิยมและโลกาภิวัตน์ 
การประกาศนโยบาย America First ในสมัยของประธานาธิบดี  Trump ท้าให้แนวโน้มของ 
การปกป้องและการตอบโต้ทางการค้า น้ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอย่างมีนัยส้าคัญ โดยจีนมีแผนการชัดเจนว่าจะผลักดันให้เกิดระเบียบโลกทางด้าน  
ความมั่นคงและเศรษฐกิจแบบจีนให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025 ขณะที่ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีน ก็ได้ส่งผลกระทบต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกเพ่ิมข้ึนเป็นล้าดับด้วยเช่นกัน  

การผงาดขึ้นของจีนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ได้สร้างความห่วงกังวลให้กับประเทศมหาอ้านาจใน
ภูมิภาคและระดับโลกหลายฝ่าย ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องในการเสนอ

                                                 
8 กระทรวงการต่างประเทศ, สรุปผลงานอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “จีน VS สหรัฐฯ 2018”, โทรเลขท่ี 1304/  
 ว.359/2561 (30 พฤษภาคม 2561). 
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แนวคิดอินโด–แปซิฟิกในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ของญี่ปุ่น 
ได้ ร ะบุ ถึ ง  Free and Open Indo–Pacific (FOIP) ในหลายวาระโอกาส  และภายหลั ง เมื่ อ
ประธานาธิบดี Donald Trump เข้ารับต้าแหน่งเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ญี่ปุ่นได้พยายามขยาย
แนวคิด FOIP อย่างเต็มที่ ซึ่งตรงกับที่รัฐบาลของประธานาธิบดี Trump ก้าลังมองหา broad 
strategic framework ในการปฏิสัมพันธ์กับเอเชีย  

สหรัฐฯ ได้รื้อฟ้ืนกรอบการหารือด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย 
(Quadrilateral Security Dialogue : Quad) ในช่วงการประชุม East Asia Summit (EAS) เมื่อวันที่   
12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 โดยกลุ่ม Quad ได้หารือเพ่ือมุ่งการคงให้ภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกเป็น
ภูมิภาคที่เสรีและเปิดกว้าง โดยมีท่าทีร่วมเพ่ือผลักดันระเบียบที่อยู่บนพ้ืนฐานกฎเกณฑ์ (rules–
based order) การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน ความมั่นคง
ทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย และส่งเสริมการเชื่อมโยง อย่างไรก็ดี กรอบความร่วมมือนี้ยังอยู่
ระหว่างการพัฒนาและยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนัก ขณะที่แนวคิดนี้ ถูกมองว่าเป็น
การปิดล้อมในการผงาดขึ้นของจีน (containment of the rise of China) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบ
การเมืองโลกได้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบหลายขั้วอ้านาจ (multipolar world) และหลายระดับชั้น 
(multilayered regional policy) มากขึ้นด้วย ส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคต่างต้องปรับตัวและ
พยายามหาจุดสมดุลท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอ้านาจในบริบทที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

 
3.2  การปรับใช้ทฤษฎี: บทบาทและความเคลื่อนไหวส าคัญของประเทศมหาอ านาจในศรีลังกา 

ภายใต้บริบทและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของประเทศมหาอ้านาจในระดับโลกและ
ภูมิภาคดังกล่าว จะเห็นได้ว่าศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเล็ก (small state) ผ่านสภาวะสงครามกลางเมือง 
มายาวนาน และอยู่ในช่วงของการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศ การมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเส้นทางการเดินเรือ 
ในมหาสมุทรอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบัน ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกขับ เน้น และดึงดูดให้
ประเทศมหาอ้านาจและประเทศต่างๆ เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับศรีลังกามากข้ึน 

นับตั้งแต่ศรีลังกายุติสงครามกลางเมืองโดยการปราบปรามทางทหารอย่างเด็ดขาดภายใต้
การน้าของอดีตประธานาธิบดี Mahinda Rajapaksa เมื่อปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลศรีลังกาในเวลานั้น 
ได้ถูกประณามทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงจากประเทศตะวันตก ท้าให้นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และการต่างประเทศของศรีลังกา หันไปใกล้ชิดกับจีน และได้รับความช่วยเหลือจากจีนเป็น
จ้านวนมาก เนื่องจากจีนก้าลังแผ่ขยายบทบาททางเศรษฐกิจการเมืองการทหารทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก โดยศรีลังกานับเป็น jigsaw ที่ส้าคัญอันหนึ่งของจีน ตามแนวคิด String of pearls 
ของจีนในมหาสมุทรอินเดีย  

จีนได้เข้าไปลงทุนวางโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยพัฒนาท่าเรือและท่าอากาศยานที่เมือง 
Hambantota ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของศรีลังกา แม้ Hambantota จะมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งและ
กันดาร ต้องลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยเงินทุนจ้านวนมหาศาล แต่โดยที่เป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิด
ของอดีตประธานาธิบดี Rajpaksa และมีชัยภูมิที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคง
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ของจีนในมหาสมุทรอินเดีย โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) ที่มีนัย 
ทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจต่อศรีลังกาและจีนเป็นอย่างยิ่ง9 

ท่าเรือ Hambantota ได้เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 2008 และแล้วเสร็จส้าหรับเฟสที่ 1 และ 2 
เมื่อปี ค.ศ. 2012 ปัจจุบัน ท่าเรือดังกล่าวมีพ้ืนที่ประมาณ 3,000 เอเคอร์ และเปิดให้บริการแล้ว  
แต่เรือสินค้าที่ใช้บริการท่าเรือดังกล่าวยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นเรือสินค้าที่บรรทุกรถยนต์ขนาดเล็ก 
เนื่องจากการเชื่อมโยงท่าเรือกับเมืองส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงโคลัมโบ ยังไม่สะดวกและใช้เวลา
เดินทางด้วยรถยนต์นานถึงกว่า 5 ชั่วโมง ขณะที่การขนส่งไปส่วนต่างๆ ของประเทศก็ยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาถนน ทางด่วน และระบบรางที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างอีกนานพอสมควรด้วยเช่นกัน 

จีนยังได้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ส้าคัญอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือ 
Colombo และการลงทุนขยาย Colombo Port City Project ด้วยการถมทะเลบริเวณชายฝั่งใจกลาง 
กรุงโคลัมโบในพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องกับท่าเรือกรุงโคลัมโบ เพ่ือพัฒนาเมืองใหม่และจะจัดตั้ง Financial 
Centre ในโครงการดังกล่าวด้วย10 

ตลอดทศวรรษของการด้ารงต้าแหน่งของอดีตประธานาธิบดี Rajapaksa ศรีลังกาค่อนข้าง
จะเหินห่างจากประเทศมหาอ้านาจอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก และอินเดีย แม้ญี่ปุ่นพยายาม 
จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้เยือนศรีลังกา เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 
2014 (นับเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางเยือนศรีลังกาในรอบ 24 ปี) หลังจากนั้น ประธานาธิบดี 
Xi Jinping ก็ได้เยือนศรีลังกาเช่นกัน ในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2014 เพ่ือเข้าไปวางศิลาฤกษ์
โครงการ Colombo Port City Project ซึ่งการเยือนศรีลังกาของผู้น้าญี่ปุ่นและจีนในช่วงเดียวกัน 
สะท้อนภาพความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดว่าจีนมีโครงการที่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายโครงการ  
ในศรีลังกา แต่ประเทศอ่ืนๆ หรือแม้แต่ญี่ปุ่นที่แม้จะแสดงความสนใจ แต่ก็ยังสงวนท่าทีและใช้เวลา
ตัดสินใจผลักดันโครงการต่างๆ ที่นานกว่าจีนมาก  

นอกจากนี้ ในสมัยอดีตประธานาธิบดี Rajapaksa ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางการทหาร
กับจีน รวมทั้งได้อนุญาตให้เรือด้าน้้านิวเคลียร์ของจีนมาแวะจอดที่ท่าเรื อ Colombo ของศรีลังกา
หลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 2014 (ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยการด้ารงต้าแหน่งของอดีตประธานาธิบดี 
Rajapaksa) สร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลอินเดียเป็นอย่างยิ่ง  

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างศรีลังกากับจีนทั้ งทางเศรษฐกิจ การเมือง และ 
การต่างประเทศได้หยุดชะงักไป เมื่อนาย Maithripala Sirisena ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
เมื่อต้นปี ค.ศ. 2015 หลายโครงการขนาดใหญ่ของจีน ได้ถูกทบทวนและชะลอไปเป็นเวลาเกือบปี 
รวมถึงการทบทวนโครงการ Colombo Port City Project และโครงการพัฒนาท่าเรือที่ เมือง 
Hambantota  

ส้าหรับโครงการท่าเรือ Hambantota ซึ่งมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองภายใน 
และการเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างสูงนั้น รัฐบาลของประธานาธิบดี Sirisena ได้เดินหน้าที่จะ
                                                 
9 Daily FT, Implications of inward FDI on China: Lessons to be learnt [Online], Available from:  
 http://www.ft.lk [2018, June 25]. 
10 Daily FT, CM Port pays final $584 m for H’tota Port [Online], Available from: http://www.ft.lk  
 [2018, June 25]. 
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พัฒนาและขยายท่าเรือ Hambantota เฟสที่ 3 และ 4 ต่อ โดย Sri Lanka Port Authority (SLPA) 
ได้ลงนามความตกลงพัฒนาท่าเรือ Hambantota กับ China Merchants Port Holdings (CM Port) ของ
จีน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นความตกลงที่ให้สัมปทาน CM Port ในการลงทุนพัฒนา
และบริหารจัดการท่าเรือ Hambantota เป็นระยะเวลา 99 ปี โดย CM Port มีแผนจะพัฒนาท่าเรือ 
Hambantota โดยจะจัดให้มีการบริหารท่าเรือและการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในระดับ
ภูมิภาค 

แม้ว่าจะมีผู้หยิบยกประเด็นที่ SLPA ท้าความตกลงกับ CM Port โดยยินยอมให้ CM Port 
เช่าท่าเรือ Hambantota ยาวนานถึง 99 ปี เป็นการสูญเสียอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้กับจีน 
แต่รัฐบาลศรีลังกา ยังคงยืนยันว่าการท่าเรือของศรีลังกา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก กองทัพเรือ 
ต้ารวจ และผู้แทนกระทรวงกลาโหม จะเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านความมั่นคงของท่าเรือ และพ้ืนที่
โดยรอบ ไม่มีฝ่ายจีนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี การที่รัฐบาลศรีลังกามีนโยบายที่จะให้จีน
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม (industrial zone) ใกล้กับท่าเรือ Hambantota ได้สร้างความไม่พอใจแก่
ชาวศรีลังกา และเกิดการประท้วงอยู่เป็นระยะ 

โดยที่ศรีลังกาเพ่ิงฟ้ืนจากสภาวะสงครามไม่นาน ดังนั้น ความประสงค์ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และเครือข่ายการคมนาคม จึงยังมีอยู่อีกมาก และต้องใช้ 
เงินลงทุนจ้านวนมหาศาล ศรีลังกาจ้าเป็นต้องสร้างดุลและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตสู้รบเก่าในช่วงสงคราม
กลางเมืองของศรีลังกา อาทิ การพัฒนาโครงการต่างๆ ในเมือง Trincomalee ซึ่งมีท่าเรือธรรมชาติ 
(harbor) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางการเดินเรือเชื่อมต่อ
กับดินแดนทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

Trincomalee ยังเป็นฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศที่ส้าคัญของศรีลังกา ซึ่งการพัฒนา 
Trincomalee เป็นอีกโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลศรีลังกาพยายามถ่วงดุลกับอิทธิพลจีนทางด้าน
เศรษฐกิจและความมั่นคง โดยศรีลังกาพยายามผลักดันเจรจาเชิญชวนอินเดียและญี่ปุ่นที่มี
ผลประโยชน์ใกล้เคียงกัน เข้าไปลงทุนการบริหาร Oil Tank ท่าเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 นาย Kenichi Suganuma เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าศรีลังกาให้
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเจรจาหารือกับอินเดียเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือ 
Trincomalee แต่ยังไม่ได้ประกาศแผนร่วมกันที่ชัดเจน 

นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดีย ซึ่งประกาศแนวนโยบาย SAGAR “Security 
and Growth for All in the Region” เป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอินเดียกับ
ประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งอินเดียมีนโยบายที่จะพัฒนาท่าเรือและ maritime 
logistics ในศรีลังกา มัลดีฟส์ มอริเซียส และซีเชลส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนั้น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างศรีลังกากับอินเดียยังได้สะท้อนในหลายกรณี รวมถึงประเด็นการจอดแวะท่าเรือศรีลังกาของ
เรือด้าน้้าจีน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ทางการจีนได้ขอน้าเรือด้าน้้าแวะจอดที่ท่าเรือ 
กรุงโคลัมโบอีก แต่รัฐบาลประธานาธิบดี Sirisena ไม่อนุญาต ซึ่งในช่วงดังกล่าว นายกรัฐมนตรี Modi 
ของอินเดียยังได้เยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 2 ในห้วงเวลาไม่ถึง 2 ปีด้วย 
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พัฒนาการที่แสดงถึงการสอดประสานความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับอินเดีย และการขับเน้น
บทบาทของศรีลังกาต่อภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียให้เพ่ิมขึ้นอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การที่ศรีลังกา  
เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม Indian Ocean Conference ครั้งที่ 2 ที่กรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม–1 กันยายน ค.ศ. 201711  

สาระส้าคัญของการประชุม IOC ครั้งที่ 2 สะท้อนจากท่าทีของอินเดียที่เป็นผู้ริเริ่มกรอบนี้ 
และศรีลังกาในฐานะประเทศเจ้าภาพครั้งที่ 2 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  
ได้ระบุว่ามหาสมุทรอินเดียเป็นเส้นทางการค้าและการเดินเรือที่ส้าคัญยิ่ง กว่าครึ่งหนึ่งของเรือเดินสมุทร
ในโลกเดินทางผ่านมหาสมุทรอินเดีย ขณะที่มหาสมุทรอินเดียเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือ 
กว่า 1 ใน 3 ของโลก และเป็นเส้นทางการขนส่งน้้ามันกว่า 2 ใน 3 ของโลก ซึ่งอินเดียประสงค์จะธ้ารง
ความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Region) เนื่องจากอินเดียมี
บทบาทส้าคัญไม่เพียงในเชิงภูมิศาสตร์ แต่ยังรวมถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ในภูมิภาคแห่งน่านน้้านี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้เน้นถึงแนวนโยบาย SAGAR “Security 
and Growth for All in the Region” ของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ว่าเป็นแนวทางท่ีชัดเจน
ของอินเดียในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยอินเดียจะให้ความส้าคัญกับ
ความร่วมมือด้านความมั่นคง จะสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ การต่อต้าน 
การก่อการร้ายและโจรสลัด รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเพ่ือความ
ยั่งยืนในภูมิภาคอย่างเต็มที่ อินเดียจะให้ความส้าคัญกับหลักประกันความมั่นคง เพราะการจะฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลและการเดินเรือจ้าเป็นต้องมีความสงบและมีเสถียรภาพ ซึ่งประเทศ
ที่เก่ียวข้องสมควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบโลกร่วมกัน 

นาย Wickremasinghe นายกรัฐมนตรีของศรีลังกา ได้ระบุถึงการที่เศรษฐกิจและการเงินโลก 
ก้าลังอยู่ในช่วง rebalance จากอเมริกาเหนือและยุโรป เข้าสู่ยุคของประเทศในเอเชีย มีการคาดการณ์ว่า 
ในปี ค.ศ. 2030 ประเทศในเอเชียจะก้าวหน้าเป็น Global Power และจะเป็นยุคของ multipolar world 
โดยมี สหรัฐฯ จีน อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น และรัสเซีย เป็น key players และระบุว่า หากประเทศใน

                                                 
11 การประชุม Indian Ocean Conference เป็นความริเริ่มของรัฐบาลอินเดียเพื่อขยายบทบาทน้าของอินเดียใน
การส่งเสริมความร่วมมือ ประกันความมั่นคง และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในมหาสมุทรอินเดียกบัประเทศชายฝั่ง
มหาสมุทรอินเดยีและประเทศในภูมิภาค โดยจดัประชุม Indian Ocean Conference 2016 ที่สิงคโปร์ มีหัวข้อ
หลักได้แก่ Comity, Culture and Commerce และมีผู้น้าทางการเมือง อาทิ นาย Ranil Wickremasinghe 
นายกรัฐมนตรีของ ศรีลังกา และผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากหลายประเทศ ส้าหรับหัวข้อการประชุมครัง้ที่ 2 ว่าด้วย
“Peace, Progress and Prosperity” มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 35 ประเทศ และมผีู้น้าระดับสูงที่เข้าร่วมการ
ประชุม ได้แก่ นาย Vincent Meriton รองประธานาธิบดี Seychelles นาง Sushma Swaraj รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย นาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ 
นาย Krishna Bahadur Mahara รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล นาย Shri 
Suresh Prabhu รัฐมนตรีกระทรวงกิจการรถไฟอินเดีย นาย Tofil Ahmed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บังกลาเทศ นาย Iwao Horii ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Anh Dzung ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวยีดนาม ขณะที่ผู้แทนจีนเป็นนักวิชาการ 
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อาเซียน สามารถจัดตั้ง Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement ส้าเร็จ 
ก็จะครอบคลุมมูลค่าการค้ากว่าร้อยละ 30 ของ GDP โลกด้วย 

นายกรัฐมนตรีศรีลังกายังได้ระบุถึง IORA Summit 2017 ที่กรุงจาการ์ตาว่า ประเทศสมาชิก
ควรช่วยกันผลักดัน IORA Action Plan 2017–2027 เพ่ือลดอุปสรรคด้านภาษี ลดการปกป้องทางการค้า 
และขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับเสนอให้มีการจัดตั้ง “Indian Ocean 
Development Fund” เพ่ือสนับสนุนเงินทุนเพ่ือส้าหรับขยายธุรกิจและเศรษฐกิจในภูมิภาค  
และเน้นเกี่ยวกับ “Freedom of Navigation” ว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะ
ท้าให้ศรีลังกาสามารถพัฒนาและบรรลุเป้าหมายของการเป็น Hub ในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมกับระบุ
ว่าจะจัดประชุมเกี่ยวกับ “Freedom of Navigation and Over Flight” เ พ่ือผลักดันการวาง  
Code of Conduct ในมหาสมุทรอินเดียต่อไป12 

ท่าทีของอินเดียและศรีลังกาเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบของมหาสมุทรอินเดียดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นถึงการวางบทบาทน้าของอินเดียโดยความร่วมมืออันใกล้ชิดกับศรีลังกา นโยบาย 
SAGAR ของนายกรัฐมนตรี Modi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Act East Policy ของอินเดีย  
เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียใต้และอาเซียน ในด้านหนึ่งเป็นไปเพ่ือการขยาย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ connectivity กับประเทศในภูมิภาค ขณะที่ 
อีกด้านนั้น เป็นไปเพ่ือคานอ้านาจจีนและสร้างเขตอิทธิพลของอินเดียในภาคพ้ืนมหาสมุทรอินเดีย
อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วย 

ที่ผ่านมา รัฐบาลศรีลังกาของอดีตประธานาธิบดี Rajapaksa มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน
อย่างแนบแน่น จีนได้สัมปทานโครงการขนาดใหญ่ในศรีลังกาหลายโครงการ เมื่อประธานาธิบดี  
Sirisena ขึ้นบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรี Modi ได้เพ่ิมปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี Sirisena ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลายครั้ง เมื่อศรีลังกา
ประสบปัญหาอุทกภัยและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 
อินเดียเป็นประเทศแรกที่ส่งเรือ บุคลากร และสิ่งของมาให้ความช่วยเหลือศรีลังกาอย่างเร่งด่วน
จ้านวนมาก ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือของจีนต่อศรีลังกาในรัฐบาลนี้ นอกจากนี้ 
หลายโครงการที่จีนเคยได้สัมปทานในศรีลังกาเป็นหลัก ได้มีการทบทวน หรือเปิดพ้ืนที่ ให้กับอินเดีย
(และญี่ปุ่น) เพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Oil Tank ที่ท่าเรือ Trincomalee การพัฒนา Mattala 
Airport ที่เมือง Hambantota เป็นต้น  

ศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเล็ก แต่โดยที่มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (strategic location) และอยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูประเทศ ศรีลังกาได้วางบทบาทตนเองในการจะก้าวเป็น Financial Hub ตามแบบ
สิงคโปร์ ดูไบ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยง พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือที่จะเป็น Hub ของมหาสมุทร
อินเดีย ขณะที่ ศรีลังกาต้องพยายามสร้างดุลการเข้ามาแทรกแซงการบริหารภายในประเทศ 
เพราะหลายครั้งประเด็นร้อนในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนและ
อินเดีย มักจะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองภายในของศรีลังกาอยู่เป็นระยะด้วย รัฐบาลปัจจุบันของ

                                                 
12 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลมัโบ, การประชุม Indian Ocean Conference (ครั้งท่ี 2) ณ กรุงโคลัมโบ,  
โทรเลขท่ี CMB ว.313/2560 (4 กันยายน 2560). 
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ศรีลังกาพยายามจะรักษาความเป็นกลางและการเป็นมิตรกับทุกประเทศ (แม้ค่อนข้างจะเอนเอียงไป
ทางอินเดีย) ได้เน้นย้้าอย่างมากเกี่ยวกับ Freedom of Navigation รวมทั้งการพยายามจะผลักดันการวาง 
Code of Conduct ของการเดินเรือและการใช้ประโยชน์ในมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากไม่อยากเห็น
มหาสมุทรอินเดียมีความขัดแย้งและประเด็นการอ้างสิทธิต่างๆ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของการผลักดันความร่วมมือในกรอบอินโด–แปซิฟิก ของกลุ่ม Quad  
ที่ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลียด้วย 
 
3.3  วิสัยทัศน์และแนวนโยบายส าคัญของศรีลังกา 

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างศรีลังกากับจีนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศ
ในสมัยอดีตประธานาธิบดี Rajapaksa ได้ชะลอลง เมื่อนาย Maithripala Sirisena ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี และเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2015 จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวทางการเมืองระหว่างกันมากว่า 60 ปี ได้แก่ พรรค 
SLFP (Sri Lanka Freedom Party) ซึ่งปัจจุบันน้าโดยประธานาธิบดี Sirisena และพรรค UNP 
(United National Party) ซึ่ งน้ า โดยนาย Ranil Wickremesinghe และได้รับการแต่ งตั้ ง เป็น
นายกรัฐมนตรี  

การจัดตั้งรัฐบาลผสมของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ดังกล่าว นับเป็นปรากฏการณ์พิ เศษ 
ส้าหรับสังคมการเมืองของศรีลังกา มีการเรียกขานรัฐบาลนี้ว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติ (Government of 
National Unity / Unity Government หรือระบุ ว่ า เป็น  Yahapalanaya Government ภาษา
สิงหล หมายถึง good governance) โดยมีภารกิจส้าคัญ ได้แก่ การสร้างความปรองดองแห่งชาติ 
การฟื้นฟูบูรณะประเทศ การเสริมสร้างระบอบธรรมาภิบาล  

เมื่อรัฐบาลแห่งชาติได้บริหารประเทศมาเป็นเวลาครบ 2 ปี ได้มีฉันทามติประกาศ Vision 
2025 : A Country Enriched เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2017 โดยเน้นย้้าว่า วิสัยทัศน์นี้เป็นกรอบโครง
นโยบายส้าคัญเพ่ือมุ่งสร้างความเจริญและความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้ 
ศรีลังกา “ก้าวไปสู่การเป็น Hub ของมหาสมุทรอินเดีย” นโยบายส้าคัญและแนวทางการพัฒนา 
ในวิสัยทัศน์ 2025 ได้วางแนวทางว่าในช่วง 3 ปีแรก จะเป็นช่วงแห่งการส่งมอบการด้าเนินตาม  
แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน เพ่ือวางรากฐานส้าหรับ V 2025 โดยตั้งเป้ายกระดับรายได้
ประชากรต่อหัวเป็น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี การสร้างงานใหม ่จ้านวน 1 ล้านอัตรา การเพ่ิมการลงทุน
จากต่างประเทศ (FDI) เป็น 5 พันล้านดออลาร์สหรัฐต่อปี และเพ่ิมการส่งออกเป็นสองเท่า คือ 20 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  

ศรีลังกาประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบ knowledge based, highly competitive, 
social market economy ที่เน้นโครงสร้างการตลาดที่แข็งแกร่งและสังคมที่เป็นธรรม และจะให้
ภาคเอกชนมีบทบาทส้าคัญ ขณะที่รัฐจะเป็นผู้ประสานงาน ดูแลการปฏิรูป การออกและการบังคับใช้
กฎหมาย โดยเฉพาะที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี เน้นการ ใช้ 
PPP Public–Private–Partnership Model เน้นส่งเสริมการลงทุน FDI เพ่ือการส่งออก การจัดท้า 
New Trade Policy ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และคาดการณ์ได้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน 
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ในตลาดโลก จะใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ทั้งที่มีอยู่แล้ว และการเจรจาใหม่ 
โดยเฉพาะการเชิญชวนให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จาก GSP Plus กับ EU  

ศรีลังกาจะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบขนส่งควบคู่กับการบริหารจัดการเมือง 
(Transport Master Plan กับ The Megapolis Development Plan) อาทิ การจัดการด้านขยะ 
พัฒนาพลังงาน พัฒนาท่าเรือ ท่าอากาศยาน จะก่อตั้ง Science Park ส่งเสริม PPP การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศรีลังกาจะพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนการประกันสังคมและบ้านาญ ให้ความส้าคัญกับ 
การเงินรายย่อย (Samurdhi Program) เพ่ือสร้างและกระจายรายได้รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้าน
บริการ การศึกษา และการจ้างงานสู่ประชาชนในท้องถิ่นให้ทั่วถึงเพ่ิมขึ้น  

ส้าหรับด้านการเกษตร จะมุ่งพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดใหญ่  จัดท้า National Food Production Program จะจัดตั้ ง  Agricultural Megazones 
จัดตั้ง Agriculture Logistics Network (ALN) ในรูปแบบ PPP การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลผลิตหลัก 
ได้แก่ ชา ยาง มะพร้าว และน้้าตาล รวมทั้งเพ่ิมการลงทุนด้านการปศุสัตว์ การประมง  

ศรีลังกาจะจัดตั้ง New Development Bank เพ่ือส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จะด้าเนินการตามแผน Comprehensive District Development Plan ส้าหรับ Northern Province 
โดยเฉพาะด้าน resettlement การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 65,000 หลังคาเรือน พัฒนาการสาธารณูปโภค 
การจ้างงาน การสร้างอาชีพและรายได้ การให้การสนับสนุนด้านการลงทุนในท้องถิ่น ปรับปรุงการบริหาร
ภัยพิบัติ สนับสนุน Blue Green Initiative การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพลังงานตามแผน Long Term Generation Expansion Plan (2018–2034) และจัดท้า
แผนพัฒนาด้านปิโตรเลียม ได้แก่ การวางกฏระเบียบน้าเข้าและส่งออก การตลาด และพิจารณา  
ด้านการส้ารวจ โดยจะใช้โครงการ Trincomalee Oil Tank Farm Development เป็นโครงการน้า
และขยายบทบาทของศรีลังกาด้านนี้ในภูมิภาค  

ส้าหรับการพัฒนาธรรมาภิบาลนั้นจะปฏิรูปสถาบันต่างๆและการเพ่ิมการตรวจสอบ (Audit 
Act) ปรับปรุงด้านการบริหาร ตุลาการ ต่อต้านการคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส ส่งเสริมกระบวนการ
ปรองดองและหลักประกันสิทธิพลเมืองโดยเท่าเทียมกัน ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะ
ออกกฎหมายฉบับใหม่ (Right to Information Act) เพ่ือให้ประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ ตรวจสอบ และส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตย13 

นอกจากแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ 2025 แล้ว ล่าสุด รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศเริ่ม 
National Export Strategy (NES) เพ่ือยกระดับรายได้และการจ้างงานของประเทศ โดยตั้งเป้า
ส่งออกให้ได้ 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 202214 นอกจากนี้ ศรีลังกายังให้ความส้าคัญ
กับการจัดท้าความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) โดยศรีลังกาอยู่ระหว่าง 
การเจรจาจัดท้า FTA กับหลายประเทศ ได้แก่ อินเดีย (ฉบับใหม่) จีน มาเลเซีย บังกลาเทศ และไทย 
                                                 
13 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลมัโบ, วิสัยทัศน์ 2025 ของศรีลังกา, โทรเลขท่ี CMB ว.322/2560 (8 กันยายน 
2560). 
14 Daily FT, Govt. launches landmark five–year National Export Strategy [Online], Available from: 
http://www.ft.lk [2018, July 20]. 
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ส้าหรับการลงนาม FTA ล่าสุดของศรีลังกา ได้แก่ ความตกลงระหว่างศรีลังกากับสิงคโปร์ 
(SLSFTA) ในระหว่างการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22–24 มกราคม ค.ศ. 2018 ศรีลังกาให้ความส้าคัญ กับ SLSFTA นี้ เนื่องจากเป็น 
FTA แรกของศรีลังกาที่ลงนามส้าเร็จในรอบ 15 ปี (นับตั้งแต่ FTA กับอินเดียและปากีสถานที่เน้นเฉพาะ
ด้านสินค้า) และเป็น first comprehensive agreement ของศรีลังกา ที่มุ่งหมายจะให้เป็นกลไก 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Trade Policy)  

ศรีลังกาเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จาก SLSFTA ในการเพ่ิมการแข่งขันในการน้าเข้า และการปรับ
อุตสาหกรรมภายในของศรีลังกาการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและเป็นการกระตุ้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทักษะ การบริหารจัดการจากสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับประเทศที่น่า
ลงทุน (Ease of Doing Business Index) จาก World Bank เป็นอันดับสองของโลก (นิวซีแลนด์
อันดับหนึ่ง) ขณะที่ ศรีลังกาอยู่อันดับที่ 11115 

ศรีลังกายังประสงค์จะให้ SLSFTA เป็นประตูสู่อาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยในระยะยาว 
ศรีลังกาต้องการจะยกระดับและขยายความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสิงคโปร์ เพ่ือเป็นหนทางในการเข้าสู่ 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่ งรวมจีน อินเดีย และอาเซียน  
แม้ปัจจุบันศรีลังกาเป็นประเทศสมาชิก ASEAN Reginal Forum (ARF) แล้ว อย่างไรก็ดี ยังมุ่งหวัง 
ที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ โดยหวังจะเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ในอาเซียนและยกระดับ  
ปูทางสู่การเป็นสมาชิก RCEP ต่อไป 

ส้าหรับสิงคโปร์นั้นมองว่า SLSFTA จะเป็นช่องทางส้าคัญของสิงคโปร์ในการขยายการลงทุน 
ในศรีลังกาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และ e–commerce ซึ่งสิงคโปร์
ประเมินว่าศรีลังกาตอบโจทย์นี้ส้าหรับสิงคโปร์ (ticks all the boxes) และเห็นว่า ศรีลังกามีศักยภาพ
และสามารถด้าเนินธุรกิจด้วยง่ายกว่าประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียใต้ นอกจากนี้ SLSFTA ยังมีข้อบท
ที่ท้าให้สิงคโปร์เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (government procurement) ซึ่งสิงคโปร์จะได้
ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของรัฐบาลศรีลังกาอีกมากด้วย 

ข้อน่าสนใจของการพัฒนาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศรีลังกาและสิงคโปร์  
อีกประการ ได้แก่ การที่อดีตนายกรัฐมนตรี Lee Kuan Yew เคยกล่าวเมื่อหลายทศวรรษก่อนว่า 
“Ceylon was Britain’s model Commonwealth country” ปัจจุบัน ศรีลังกาได้มองสิงคโปร์ 
เป็น “Model” และพยายามแปลงแนวความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาศัย SLSFTA เป็นตัว
ขับเคลื่อนหลัก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี Ranil Wickremesinghe ถึงกับกล่าวว่า “There is a lot of 
hope in this agreement”16 

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของศรีลังกาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและมีสภาวะที่ ยังไม่มั่นคงนัก  
ศรีลังกาอยู่ภายใต้การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ซึ่งจะสิ้นสุด  
ในปี ค.ศ. 2019 นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ท้าให้ศรีลังกาเป็นหนี้
                                                 
15 The World Bank, Ease of Doing Business Ranking [Online], Available from: 
http://www.doingbusiness.org [2018, July 16]. 
16 สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโคลมัโบ, นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เยือนศรีลังกา และการลงนามความตกลง FTA ศรี
ลังกากับสิงคโปร์, โทรเลขท่ี CMB ว.45/2561. (26 มกราคม 2561). 
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ต่างประเทศจ้านวนมาก โดยเฉพาะกับจีน โดยในปี ค.ศ. 2017 ศรีลังกามีหนี้ต่างประเทศถึงประมาณ 
64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 79 ของ GDP) แม้จะมีความพยายามปรับลดหนี้กับจีน  
โดยแปลงหนี้ให้เป็นหุ้นในโครงการขนาดใหญ่ แต่ก็ท้าให้ศรีลั งกาอยู่ในสภาวะที่ต่อรองกับจีนได ้
ไม่มากนัก (debt trap) ดังนั้น ศรีลังกาจึงต้องเร่งเปิดรับการลงทุนจากชาติอ่ืนๆ และพยายามด้าเนิน
นโยบายแบบรอบด้าน แม้มีแนวโน้มจะเอนเอียงไปทางอินเดียในการถ่วงดุลกับจีนก็ตาม 
 
3.4  ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา และแนวนโยบายที่ส าคัญของไทยต่อศรีลังกา 

3.4.1.  ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา  
ศรีลังกาเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยมีพุทธศาสนานิกายเถรวาท (โดยเฉพาะการประดิษฐานนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา สืบเนื่องตั้งแต่
สมัยอยุธยามาถึงปัจจุบันกว่า 265 ปี) พื้นฐานที่แนบแน่นดังกล่าว ท้าให้ชาวศรีลังกามีความชื่นชมและ
มีทัศนคติในเชิงบวกต่อประเทศไทยเสมอมา ปัจจุบัน ศรีลังกาซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบูรณะประเทศ 
นับเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ศรีลังกามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านอัญมณี ด้านการเกษตรและการประมง นอกจากนี้ 
ไทยสามารถใช้ สิทธิ ประโยชน์ จาก  FTA ที่ ศรี ลั งกามีกับ อิน เดี ยและปากีสถาน รวมถึ ง 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP Plus) กับสหภาพยุโรป ศรีลังกาอยู่ระหว่างการพัฒนาระเบียบ
กฎหมายให้เอ้ือกับการค้าการลงทุนส้าหรับต่างชาติ และมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ อีกมาก  

การเยือนศรีลังกาของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8–12 
มีนาคม ค.ศ. 2016 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของข้อเสนอในการจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา น้าไปสู่การจัดท้าและลงนามบันทึกความเข้าใจ
ในระหว่างการเยือนศรีลังกาของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12–13 
กรกฎาคม ค.ศ. 2018  

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับศรีลังกา นับเป็นกรอบส้าคัญในการพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
และศรีลังกาในอนาคต และการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ยังได้มีการประกาศการเริ่ม 
การเจรจาเพื่อจัดท้าความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและศรีลังกาในรอบแรกด้วย17 

ส้าหรับมูลค่าการค้าการลงทุนนั้น ในปี ค.ศ. 2017 ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย 
ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าระหว่างไทยและศรีลังกามีมูลค่า 512.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.7 จากปี ค.ศ. 2016 โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา 442.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้าเข้าจากศรีลังกา 
70.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส้าหรับการลงทุน ปัจจุบันมีมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก  
70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 2015 

                                                 
17 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, ไทย–ศรีลังกา ประกาศเปิดเจรจา FTA ร่วมลงนาม MOU ยกระดับ ความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.dtn.go.th [16 กรกฎาคม 2561]. 
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สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปศรีลังกา ได้แก่ ปลาแห้ง ผ้าผืน น้้าตาลทราย รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สินค้าหลักที่ไทยน้าเข้าจาก
ศรีลังกา ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เสื้อผ้า
ส้าเร็จรูป สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน 
ลวดและสายเคเบิล ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องประดับอัญมณี18 เป็นต้น  

การเจรจาการจัดท้า FTA ไทย–ศรีลังการอบแรก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 
2018 ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปให้เริ่มการเจรจาใน 13 ประเด็น อาทิ การค้าสินค้า กฎว่าด้วย 
ถิ่นก้าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอ้านวยความสะดวกทางการค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า 
มาตรการสุขอนามัย การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น พร้อมกับได้ตกลงจะจัดตั้งคณะท้างาน (Working Groups) ขึ้น 9 คณะ ส้าหรับเจรจาประเด็น
เทคนิคต่างๆ รวมทั้งก้าหนดปฏิทินการเจรจาในอนาคต โดยตกลงประชุมกันทุกๆ 2–3 เดือน และตั้งเป้า
สรุปผลการเจรจา และวางเป้าหมายของการเพ่ิมมูลค่าการค้าเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 
ค.ศ. 2020  

ส้าหรับสาขาที่ไทยและศรีลังกาประสงค์จะเพ่ิมความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ใน 10 สาขา ได้แก่ การลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตร การประมง 
อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือ
ด้านการเงิน ความร่วมมือด้านการพัฒนาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ และความร่วมมือด้านการพัฒนา
สารสนเทศ  

อนึ่ง ส้าหรับการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ไทยและศรีลังกา ยังได้ลงนามในเอกสารอีกสามฉบับ ได้แก่ (1) สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระท้า
ความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค้าพิพากษาในคดีอาญาระหว่างไทยกับศรีลังกา 
(2) แผนการด้าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่า งยั่งยืนบนพ้ืนฐาน 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา และ (3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าพ้ืนฐานระหว่างกระทรวงสวัสดิการสังคม
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือย้้าเจตนารมณ์ของไทยที่จะ
สนับสนุนศรีลังกาในการพัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการแปรรูปวัตถุดิบแก่ศรีลังกา รวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นๆ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ร่วมกัน  

นอกจากนี้ ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความส้าคัญในด้านความมั่นคงทางทะเล 
การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงในภูมิภาค ศรีลังกาจึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งทางทะเล 
และการกระจายสินค้าที่ส้าคัญของโลก ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
เอเชียใต้และอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและคมนาคมในภูมิภาคภายใต้

                                                 
18 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, สถิติการค้าไทยกับศรีลังกา [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.dtn.go.th 
[16 กรกฎาคม 2561]. 
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แผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงในกรอบภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก อาทิ กรอบความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)19 สมาคม
แห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) เป็นต้น20 

3.4.2  แนวนโยบายที่ส าคัญของไทย 
เพ่ือให้เข้าใจแนวโน้มของการวางนโยบายยุทธศาสตร์ของไทยในปัจจุบันและ

อนาคต จึงควรที่จะพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของไทยประกอบด้วย โดยเฉพาะร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยโดยสังเขป ดังนี้  

3.4.2.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ปัจจุบัน ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของไทย พ.ศ. 2560–2579 (ค.ศ. 

2017–2037) คาดว่าพร้อมจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ แผนแม่บทที่ก้าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี โดยได้วาง
แนวทางในการพัฒนาและด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลใดก็ตาม ซึ่งแผนระยะยาวนี้
จะเป็นกรอบท่ีช่วยให้แผนการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ มีจุดประสงค์เพ่ือน้าประเทศไปสู่ความ“มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้้า (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

สาระส้าคัญของแผนฯ มีเป้าหมายใน 5 ปีแรก ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
ระบบต่าง ๆ ครั้งใหญ่ โดยเน้นแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของประเทศ และใช้จุดแข็งของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าหมายใน 10 ปี 
ประเทศจะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ดี โดยเริ่มจากการสนับสนุนการวิจัย และการน้าเทคโนโลยีมา
ผสมผสานกับสินค้ากลุ่มเกษตรและสาธารณสุข ผู้ประกอบการจะต้องเท่าทันเทคโนโลยี และยังต้อง
สร้างบุคลากรทางการวิจัย เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส้าหรับเป้าหมายใน 15 ปี ได้แก่ ประชากรใน
ประเทศจะต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ ไทยจะเป็นสังคมที่เท่าเทียม และลด
ความเหลื่อมล้้าโดยการจัดสรรทรัพยากร และกระจายบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ขณะที่เป้าหมาย
ใน 20 ปี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องมีเสถียรภาพ ระบบราชการของไทยจะเป็นแบบดิจิทัล 
และจะวางแผนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศ เพ่ือความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
  

                                                 
19 ใน BIMSTEC ไทยเป็น Lead Country ด้านการสาธารณสุข การประมง และการตดิต่อภาคประชาชน ศรีลังกา 
เป็น Lead Country ด้านเทคโนโลยี (www.bimstec.org) 
20 ไทยและศรีลังกายังต่างเป็นสมาชิกแผนโคลัมโบ (Colombo Plan) ที่เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 (ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกปี ค.ศ. 1954) 
แผนโคลัมโบมีส้านักเลขาธิการอยู่ ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งไทยได้เข้าร่วมประชุม ให้การสนับสนุนการด้าเนนิงาน และการ
ฝึกอบรมแกโ่ครงการต่างๆ ของแผนโคลัมโบอย่างสม่้าเสมอ ปัจจุบัน แผนโคลมัโบอยูร่ะหว่างการจัดตั้ง Regional 
Office เพื่อความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพตดิ ที่กรุงเทพฯ ด้วย 
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3.4.2.2  ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
วิสัยทัศน์ ได้แก่ “การต่างประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพช่วยขับเคลื่อน

ให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน” ส้าหรับเป้าหมาย ได้แก่   
(1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ  
(2) ประเทศไทยมีบทบาทในการก้าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน (3) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน  
การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส้าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 
(ประเทศไทย 4.0) (4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ในปี ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) 
(5) ไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก้าหนดมาตรฐานสากล (6) ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีอ้านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากล 
เพ่ือปกป้อง รักษา และเพ่ิมพูนผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติ และ (7) การต่างประเทศของไทยมี
เอกภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน21 

ดังนั้น การด้าเนินการหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ จึง
ควรด้าเนินไปตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพิจารณายกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกาในอนาคตต่อไปด้วย 
 
3.5  การวิเคราะห์ SWOT “ความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา ในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์” 

โดยที่ไทยและศรีลังกา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ทางเศรษฐกิจ (MoU on Strategic Economic Partnership) และอยู่ระหว่างการเจรจาจัดท้าความตกลง
เขตการค้าเสรีระหว่างไทยและศรีลังกา ผู้ศึกษาจึงได้ใช้ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของไทย
ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับศรีลังกา และประเมินโอกาสและอุปสรรคในการขยายความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับศรีลังกาในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ดังนี้ 
  

                                                 
21 มีการเสนอร่างแผนฯ และอยูร่ะหว่างการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างแผนยทุธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมภิาค 
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SWOT Analysis “การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา” 
 

จุดแข็ง:ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  
1. ภูมิศาสตร์: Strategic location มีที่ตั้ง

ศูนย์กลางในอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อ  
ในภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งไทย
สามารถสร้างความเชื่อมโยง (connectivity)  

2. เศรษฐกิจ: ไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจค่อนข้าง
เสรี เน้นการส่งออก อ้านวยความสะดวกด้าน
การลงทุน มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คมนาคมค่อนข้างครอบคลุม22  

3. ทรัพยากรและความช านาญ: ไทยมีทรัพยากร
หลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์มีจุดแข็ง 
ด้านอาหาร การเกษตรอุตสาหกรรม OTOP  
การพัฒนา SMEs และการท่องเที่ยว  

4. ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ท้าให้ไทยมีแนวทางการปฏิรูป
และทิศทาง การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น  

5. จุดเด่นด้านนโยบาย: ไทยสามารถน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถขยายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนากับนานาชาติ (SEP for SDGs) 
ได้มาก  

6. ศาสนาและวัฒนธรรม: ไทยและศรีลังกามี
พ้ืนฐานแนบแน่นทางด้านพุทธศาสนาเถรวาท 
นอกจากนี้ไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สามารถน้ามาใช้เป็น Soft power ในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับศรีลังกา 

 

จุดอ่อน: ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
1. การเมืองและธรรมาภิบาล: มีปัญหาขัดแย้ง

ทางการเมือง การชะงักงันของการพัฒนา
ประชาธิปไตย ขาดการถ่วงดุลตรวจสอบที่
แท้จริง การขาดธรรมาภิบาลที่เป็นสากล23 
ส่งผลด้านความเชื่อมั่นจากนานาชาติ 

2. การศึกษา: ระบบการศึกษาไทยในการสร้าง 
ความตระหนักรู้และความเป็นวิทยาศาสตร์ยัง 
ไม่เข้มแข็ง การขาด R&D เมื่อเทียบกับขนาด
เศรษฐกิจ ท้าให้ไทยยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศอยู่อีกมาก 

3.  สังคม: ความเหลื่อมล้้าในการกระจายโอกาส 
รายได้และทรัพยากรของไทย ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมหลายด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานแรงงาน 
แรงงานต่างชาติ การค้าประเวณี ฯลฯ  
ส่งผลกระทบด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น 

4. การบริหารภาครัฐ: บูรณาการภาครัฐยัง 
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการรวบรวมและ 
การพัฒนา Big data เพ่ือการวางแผนและ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5. เงินทุน: กลไกการระดมทุนและงบประมาณ 
โดยเฉพาะเงินลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
ของไทย ยังไม่มากพอที่จะด้าเนินนโยบายเชิง
รุก ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงศรีลังกา 

6.  ทัศนคติของไทยต่อศรีลังกา: หลายภาคส่วน 
ของไทย ยังมีทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศ  
ในเอเชียใต้และศรีลังกา  

 
 
 

                                                 
22 Ease of Doing Business ปี ค.ศ. 2017 จัดอันดับไทยเป็นอันดับที่ 26 นับเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน   
(www.doingbusiness.org) 
23 Transparency International จัดอันดับความโปร่งใสของประเทศทั่วโลก ปี ค.ศ. 2017 ไทยอยู่อันดับท่ี 96  
 ศรีลังกา อันดับที่ 91 (www.tranparency.org) 
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โอกาส:สภาพแวดล้อมภายนอก  
1. ภูมิศาสตร์: มีที่ตั้งเป็น Strategic location 

อยู่กลางมหาสุมทรอินเดียซึ่งเป็นเส้นทาง
สัญจรและการขนส่งทางทะเลที่ส้าคัญของโลก 

2. การเมือง: ปัจจุบันศรีลังกามีความสงบ มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง  
มีรัฐบาลที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 

3.  เศรษฐกิจ: มีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรี 
สนับสนุนการจัดท้า FTA และเปิดรับการ
ลงทุนจากต่างชาติ (FDI) โดยเฉพาะในรูปแบบ 
P–P–P 

4.  ยุทธศาสตร์: มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่ชัดเจน (Vision2025) มีการเดินหน้า 
National Export Strategy (NES) และอีก
หลายด้าน ท้าให้เห็นทิศทางและคาดการณ์ได้
เพ่ิมข้ึน 

5.  การเป็น Gateway: ศรีลังกาสามารถเป็น 
Gate Way ในการย่นย่อระยะทาง และ
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ใน FTA และ GSP 
ของ ศรีลังกาไปยังประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน  

6. สังคมวัฒนธรรม: ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ด้านพุทธศาสนาเถรวาทนิกายสยามวงศ์ 
ระหว่างไทยกับศรีลังกา เป็นพ้ืนฐานทัศนคติ 
ที่ดียิ่งของชาวศรีลังกาต่อไทย  

7.  พลวัตโลก: ศรีลังกาพยายามกระจาย ความ
เสี่ยงในการถ่วงดุลกับมหาอ้านาจ และมุ่ง
แสวงหาเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ก้าลังพัฒนาที่มีศักยภาพ ในลักษณะ Equal 
Partnership และผลประโยชน์ร่วมเพ่ิมข้ึน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเร็วของระบบ
เศรษฐกิจการเมืองโลก  

อุปสรรค:สภาพแวดล้อมภายนอก  
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน: โดยที่ศรีลังกาอยู่ระหว่าง

การบูรณะประเทศภายหลังสงคราม ซึ่งยังขาด
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมอีกมาก  

2. หนี้สาธารณะสูง: ศรีลังกามีพ้ืนฐาน
เกษตรกรรม ตกอยู่ในภาวะสงครามนาน และ
ต้องกู้เงินจากต่างประเทศจ้านวนมหาศาล ศ 
รีลังกาจึงมีหนี้สาธารณะสูง24 และอยู่ในระยะ
เปลี่ยนผ่าน ยังไม่มีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ 

3. กฎหมาย: ศรีลังกาอยู่ระหว่างการออก
กฎหมาย และกฎระเบียบใหม่ๆ จ้านวนมาก 
โดยเฉพาะด้านภาษีและศุลกากร เพื่อส่งเสริม 
New Trade Policy ท้าให้อาจยังไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบัน  

4. สังคม: ศรีลังกาเป็นพหุสังคม และอยู่ระหว่าง
กระบวนการเยียวยาและปรองดองภายหลัง
สงคราม ซึ่งความขัดแย้งด้านเชื้อชาติศาสนา  
ยังด้ารงอยู่และมีการปะทะด้านเชื้อชาติ
ศาสนาอยู่บ้าง แม้จะไม่ลุกลามใหญ่โตเช่น 
ในอดีต 

5.  บุคลากรและทักษะ: ประชากรส่วนใหญ่ของ  
ศรีลังกา มีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดในเอเชียใต้ 
(ร้อยละ 95) และมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี แต่
โอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะ
อาชีพยังไม่ทั่วถึง ท้าให้แรงงานศรีลังกา ใน
ปัจจุบัน ยังเป็นแรงงานไร้ฝีมือและค่อนข้างไร้
ฝีมือจ้านวนมาก  

6.  ธรรมาภิบาล: ศรีลังกาอยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างและการบริหารภาครัฐ ที่มีลักษณะ
ซ้้าซ้อน มีปัญหาคอรัปชั่น และขาดการบูรณา
การ  

 
  

                                                 
24 ศรีลังกาอยู่ในภาวะทีเ่ป็นหนี้ต่างประเทศในระดับท่ีสูงถึงร้อยละ 79 ของ GDP 
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3.5.1  จุดแข็ง: ประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
3.5.1.1  ภูมิศาสตร์ 

ไทยมีที่ตั้งศูนย์กลางในอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อในภูมิภาคทั้งทางบก
และทางทะเล ซึ่งไทยสามารถสร้างความเชื่อมโยง (connectivity) กับศรีลังกา ทั้งในกรอบทวิภาคี 
(การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ) และในกรอบพหุภาคี อาทิ 
ใน BIMSTEC IORA ACD เป็นต้น 

3.5.1.2  เศรษฐกิจ 
ไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจค่อนข้างเสรี เน้นการส่งออก อ้านวยความสะดวก

ด้านการลงทุน มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมค่อนข้างครอบคลุม ไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก
ของศรีลังกา ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะของไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทย 
ในศรีลังกา 

3.5.1.3  ทรัพยากรและความช้านาญ 
ไทยมีทรัพยากรหลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์ มีจุดแข็งด้านอาหาร 

การเกษตรอุตสาหกรรม OTOP การพัฒนา SMEs และการท่องเที่ยว ซึ่งศรีลังกาประสงค์จะได้รับการ
ถ่ายทอดการบริหารเหล่านี้จากไทยในสาขาเหล่านี้ด้วย 

3.5.1.4.  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอ่ืนๆ ต่อเนื่อง ท้าให้ไทยมีแนวทางการปฏิรูป

และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น อาทิ การมุ่งพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะ Eastern Economic Corridor : EEC ซึ่งยุทธศาสตร์และนโยบายเหล่านี้ จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้ไทยสามารถพัฒนาต่อยอดการขยายโครงสร้าง พ้ืนฐาน และการพัฒนานวัตกรรมอย่างมี
ทิศทาง และนับเป็นจุดแข็งที่ไทยสามารถน้ายุทธศาสตร์นี้  มาประเมินเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ 
ศรีลังกาเพ่ือการวางแผนและก้าหนดกลยุทธ์ ที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เพ่ิมข้ึน 

3.5.1.5  จุดเด่นด้านนโยบาย 
ไทยสามารถน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้านการพัฒนา

ท้องถิ่นและสามารถขยายความร่วมมือด้านการพัฒนากับนานาชาติ (SEP for SDGs) ได้มาก 
โดยเฉพาะกับศรีลังกา ที่แสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับไทย (ทั้งแบบทวิภาคีและ  
พหุภาคี) ในการใช้ต้นแบบ SEP เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของศรีลังกาอย่างจริงจัง25 

3.5.1.6.  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไทยและศรีลังกามี พ้ืนฐานแนบแน่นทางด้านพุทธศาสนาเถรวาท 

นอกจากนี้ ไทยมีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถน้ามาใช้เป็น Soft power ในการ
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความสัมพันธ์กับศรีลังกาได้อีกมาก อาทิ อาหารไทย การจัดการพิพิธภัณฑ์
และศูนย์การเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา การเรียนการสอนภาษาไทย เป็นต้น 

                                                 
25 ปัจจุบัน TICA ได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนาโครงการนา้ร่องหมู่บ้านต้นแบบ SEP ในศรีลังกาแล้ว จ้านวน 3 
หมู่บ้าน และอยู่ระหวา่งการตดิตาม ประเมินผล เพื่อพิจารณาขยายความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
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3.5.2  จุดอ่อน: ประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  
3.5.2.1  การเมืองและธรรมาภิบาล 

ที่ผ่านมาและปัจจุบัน ไทยยังมีปัญหาขัดแย้งทางการเมือง การชะงักงันของ
การพัฒนาประชาธิปไตย ขาดการถ่วงดุลตรวจสอบที่แท้จริง มีปัญหาคอรัปชั่น การขาดธรรมาภิบาล 
ที่เป็นสากล ซึ่งอาจท้าให้การก้าหนดนโยบายสาธารณะ ยังไม่ได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน และส่งผลกระทบในการได้รับการยอมรับ และความเชื่อม่ันจากนานาชาติ 

3.5.2.2  การศึกษา 
ระบบการศึกษาไทยในการสร้างความตระหนักรู้และความเป็น

วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้มแข็ง การขาด R&D เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ ท้าให้ไทยยังต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่อีกมาก การขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในเชิงรุก จ้าเป็นต้อง
ยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยให้สูงขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงทางเทคโนโลยีและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบัน แม้ไทยจะมีเทคโนโลยีในระดับที่ปรับใช้กับศรีลังกาได้
หลายด้าน เช่น ฝนหลวง การเกษตร สาธารณสุข แต่ยังต้องเร่งพัฒนาต่อยอดยกระดับ R&D และ 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ (value added) ให้สูงขึ้น  

3.5.2.3  สังคม 
ความเหลื่อมล้้าในการกระจายโอกาส รายได้และทรัพยากรของไทย 

ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานแรงงาน แรงงานต่างชาติ การค้าประเวณี ฯลฯ 
ปัจจุบัน มีแรงงานและการค้าบริการที่ไม่ถูกกฎหมายจากไทยไปสู่เอเชียใต้และศรีลังกาเพ่ิมขึ้นเป็นล้าดับ 
ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลกระทบด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อม่ันต่อไทย 

3.5.2.4  บูรณาการ 
ปัจจุบัน การบูรณาการภาครัฐของไทยยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการ

เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและเชิงลึก และการพัฒนาใช้ Big data เพ่ือการวางแผน และการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไทยควรบูรณาการข้อมูลและการประสานงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในภาพรวมของประเทศ และการบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์กับศรีลังกาในฐานะ
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (รู้ เขารู้ เรา) อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น 
Knowledge–based Economy และพัฒนา Digital Economy ของไทย ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

3.5.3.5  เงินทุน 
ปัจจุบัน ไทยยังเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (ยังอยู่ ในภาวะ 

middle–income trap) นอกจากนี้ กลไกการระดมทุนและงบประมาณ โดยเฉพาะเงินลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ของไทยยังไม่มากพอที่จะด้าเนินนโยบายเชิงรุกในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ (Megaprojects) ในศรีลังกา 

3.5.3.6  ทัศนคติของไทยต่อศรีลังกา 
หลายภาคส่วนในไทย ยังมีทัศนคติเกี่ยวกับ “แขก” แบบเหมารวม และ

ค่อนข้างเป็นไปในเชิงลบ ขณะที่ศรีลังกามีอัตลักษณ์และแตกต่างกับประเทศอ่ืน ในเอเชียใต้
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การส่งเสริมความร่วมมือกับศรีลังกา โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ มักจะมองว่าศรีลังกายังไม่พร้อม และไม่ใช่ “priority” ขณะที่ การส่งเสริมความร่วมมือ



28 

 

ทางด้านวิชาการและการพัฒนา มักจะถูกมองว่า “ไทยต้องเป็นฝ่ายให้ มากกว่ารับ” แม้ทัศนคติ
ดังกล่าวจะเป็นความจริงอยู่บ้าง แต่ก็มิใช่ทั้งหมด และนับเป็นอุปสรรคส้าคัญที่ปิดกั้นโอกาสและ 
การริเริ่มขยายความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ หากไทยมัวแต่รอและคาดหวังให้  
ศรีลังกาพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่านี้ แล้วค่อยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ก็จะยิ่งท้าให้ไทยสูญเสีย
โอกาสและความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในตลาดใหม่ที่ เป็นมิตรประเทศของไทย  
และมีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์เช่นศรีลังกา  

3.5.3  โอกาส: ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
3.5.3.1  ภูมิศาสตร์และความเชื่อมโยง  

ศรีลังกามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียที่มีความส้าคัญในด้าน
ความมั่นคงทางทะเล การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงในภูมิภาค ศรีลังกาจึงมีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและการกระจายสินค้าที่ส้าคัญของโลก (Marine Hub) ไทยและศรีลังกา 
ซึ่งต่างเป็น Strategic location สามารถขยายความร่วมมือทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ในการเป็น
ประตูเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านความเชื่อมโยง
และคมนาคมในภูมิภาคภายใต้แผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงในกรอบภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก
ได้อีกมาก โดยเฉพาะกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Rim 
Association : IORA) และการประชุมมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Conference : IOC)  

3.5.3.2  การเมือง 
ปัจจุบันศรีลังกามีความสงบ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ที่เข้มแข็งต่อเนื่อง มีรัฐบาลที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และผู้น้าของศรีลังกาให้ความส้าคัญในการเพ่ิมพูน
ความสัมพันธ์กับไทย 

3.5.3.3  เศรษฐกิจ 
ศรีลังกานับเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ที่อยู่ระหว่างการบูรณะ

ประเทศหลังสงคราม มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 6 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ศรีลังกา  
มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจเสรี สนับสนุนการจัดท้า FTA และเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะในรูปแบบ Public–Private Partnership) ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนไทย สามารถไปลงทุน
ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน แม้ศรีลังกาจะยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานจ้านวนมาก แต่ในด้านหนึ่ง 
ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของไทยในศรีลังกาด้วย 

3.5.3.4  ยุทธศาสตร์ 
มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน (Vision2025) มีการเดินหน้า 

National Export Strategy (NES) และอีกหลายด้าน ที่ท้าให้คาดการณ์ได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 
3.5.3.5  การเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

ศรีลังกาสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาค ในการย่นย่อระยะทางส้าหรับ
ผู้ประกอบการไทยในการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึง
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ใน FTA ของศรีลังกากับประเทศที่ศรีลังกามี FTA ด้วย เช่น อินเดีย 
ปากีสถาน รวมทั้งการใช้ GSP Plus ของศรีลังกากับ EU ในการเข้าสู่ตลาดยุโรป 



29 

 

3.5.3.6  สังคม 
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้านพุทธศาสนาเถรวาทนิกายสยามวงศ์  

เป็นความสัมพันธ์พิเศษของไทยกับศรีลังกาที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก และเป็นพ้ืนฐานทัศนคติที่ดียิ่ง 
ของชาวศรีลังกาต่อไทย นับว่าเป็น Soft power ที่ส้าคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างกันอีกมาก 

3.5.3.7  พลวัตโลกและภูมิภาค 
ศรีลังกาซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะประเทศ และอยู่ท่ามกลางการช่วงชิง

บทบาทและอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียอย่างเข้มข้น ศรีลังกาพยายามที่จะกระจายความเสี่ยง  
ในการถ่วงดุลกับมหาอ้านาจ และมุ่งแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศก้าลังพัฒนาที่มีศักยภาพ 
ซึ่งศรีลังกาเห็นว่าไทยตอบโจทย์หลายด้านส้าหรับศรีลังกา ทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนา ด้านการค้า
การลงทุน และการเป็นประตูสู่ภูมิภาคระหว่างกัน ทั้งนี้ เพ่ือศรีลังกาจะได้เร่งยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เข้าสู่ Global Value Chain และการเพ่ิมการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมั่นคง ซึ่งการยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันนี้ จะเป็นปัจจัยส้าคัญที่
จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกาในอนาคต และยังเป็นโอกาสส้าหรับไทยอีกมากในการขยาย
ความร่วมมือกับศรีลังกาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ที่มีลักษณะ Equal Partnership และเป็น
ผลประโยชน์ร่วม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกและ
เทคโนโลยี 

3.5.4  อุปสรรค: ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
3.5.4.1  โครงสร้างพื้นฐาน 

โดยที่ศรีลังกาอยู่ระหว่างการบูรณะประเทศภายหลังสงคราม ที่ยังขาด
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมอีกมาก ปัจจุบันศรีลังกาอยู่ระหว่างการลงทุนสร้างระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การคมนาคม และ ICT ซึ่งต้องการผู้ลงทุนในลักษณะ Public–Private Partnership อีกมาก 
ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคม และ ICT จะเป็น game changer ส้าหรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจศรีลังกา ซึ่งปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนี้ นับเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสส้าหรับ
การขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกา 

3.5.4.2  หนี้สาธารณะ 
ศรีลังกามีพ้ืนฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้น้อย ตกอยู่ในภาวะ

สงครามนาน และต้องกู้เงินจากต่างประเทศจ้านวนมาก ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตยังไม่ค่อยได้รับ
การพัฒนา ท้าให้ต้องพ่ึงพาการน้าเข้าอย่างสูง และเป็นเหตุให้ขาดดุลการค้าต่อเนื่อง ดังนั้น ศรีลังกา
จึงมีหนี้สาธารณะสูง และท้าให้การก้าหนดนโยบายต้องเป็นไปตามการกดดันของประเทศเจ้าหนี้ 
(อาทิ จีน อินเดีย) และองค์กรผู้ให้เงินกู้ยืม (อาทิ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ธนาคารโลก) ศรีลังกาจึงยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่ยังไม่มีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ
เพียงพอในขณะนี้ 

3.5.4.3  กฎหมาย 
ศรีลังกาอยู่ระหว่างการออกกฏหมาย และกฏระเบียบใหม่ๆ จ้านวนมาก 

เพ่ือส่งเสริม New Trade Policy โดยเฉพาะโครงสร้างด้านภาษี อัตราศุลกากร นโยบายด้านการเงิน
การคลัง การครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการพัฒนาด้านสังคม ดังนั้น การประกอบ
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ธุรกิจและการด้าเนินโครงการต่างๆ กับศรีลังกา จึงยังอาจไม่ได้รับความสะดวกนัก ซึ่งรวมถึง  
การเจรจาจัดท้าความตกลง FTA ระหว่างไทยกับศรีลังกาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย  

3.5.4.4  สังคม 
แม้ประชากรส่วนใหญ่ของศรีลังกาจะเป็นชาวสิงหล 26 และนับถือ 

พุทธศาสนา แต่ศรีลังกาก็มีเชื้อชาติและศาสนาอ่ืนๆ ที่มีปมความขัดแย้งและกลายเป็นสงครามกลางเมือง 
มาเกือบ 3 ทศวรรษ ศรีลังกาจึงนับเป็นพหุสังคมที่อยู่ระหว่างกระบวนการเยียวยาและปรองดอง 
ความขัดแย้งเหล่านี้ จะยังด้ารงอยู่ตราบเท่าที่การกระจายโอกาสและทรัพยากรยังมีอยู่จ้ากัด  
ซึ่งศรีลังกายังคงมีการปะทะด้านเชื้อชาติศาสนาอยู่เป็นระยะ แม้จะไม่ลุกลามใหญ่โตเช่นในอดีต 

3.5.4.5.  บุคลากรและทักษะ 
แม้ประชากรส่วนใหญ่ของศรีลังกา จะมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่นับว่าดี  

มีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดในเอเชียใต้ (ร้อยละ 95) ประชากรส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะในเขตเมือง) 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับค่อนข้างดีถึงดีมาก อย่างไรก็ดี  โดยที่ความเหลื่อมล้้าระหว่าง
เมืองกับชนบทมีอยู่สูง โอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการศึกษาและการกระจายรายได้ยังไม่
ทั่วถึง ท้าให้แรงงานศรีลังกาส่วนใหญ่ยังค่อนข้างขาดทักษะ ปรับไม่ค่อยทันการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมใหม่ เป็นแรงงานไร้ฝีมือและค่อนข้างไร้ฝึมือจ้านวนมาก ขณะที่สถาบันวิชาชีพ
หลายแห่งไม่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะในการผลิตบุคลากร ส้าหรับอัตราค่าจ้างแรงงานที่ได้รับการ
คุ้มครองโดยรัฐ มีอัตราที่ไม่ถูกนัก (ไม่ได้ก้าหนดอัตราขั้นต่้าเป็นมาตรฐานครอบคลุม แต่ขึ้นกับพ้ืนที่
และสาขาอาชีพ) ทั้งนี้ ศรีลังกามีความต้องการอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดย เฉพาะ
ด้านวิชาชีพ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนา HRD เพ่ือป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจที่
ก้าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจัยนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคส้าหรับการขยายความ
ร่วมมือกับต่างชาติ รวมทั้งไทยด้วย 

3.5.4.6  ธรรมาภิบาล 
นอกจากการปรับโครงสร้างด้านกฎหมายแล้ว ศรีลังกายังอยู่ระหว่าง 

การปรับโครงสร้างภาครัฐที่มีลักษณะซ้้าซ้อน red tape การบริหารงานเป็นไปตามลักษณะตัวบุคคล
แบบ top down เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าความเชื่อมั่นในระบบ มักจะขาดความต่อเนื่อง 
ขาดการบูรณาการ โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังคงมีปัญหาคอรัปชั่น (การ
จัดอันดับความโปร่งใสปี ค.ศ. 2017 โดย transparency.org ศรีลังกามีความโปร่งใสเป็นอันดับที่ 91 
ไทยอันดับที่ 96) ซึ่งรูปแบบเหล่านี้มักเป็นลักษณะความคล้ายคลึงกันของประเทศก้าลังพัฒนาหลาย
ประเทศ และเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญของการพัฒนาประเทศ 

                                                 
26 เชื้อชาติ : สิงหล (ร้อยละ 74.9) ศรีลังกาทมิฬ (11.2) ศรีลังกามัวร ์(9.2) อินเดียทมิฬ (4.2) ศาสนา : พุทธ (70.2) 
ฮินดู (12.6) อิสลาม (9.7) คริสต์ (7.4) 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สิ่งที่ค้นพบในรายงานฉบับนี้ คือ ไทยจะใช้ประโยชน์จากการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับศรีลังกาในการมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (strategic location) ในมหาสมุทรอินเดีย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกใหม่นี้ได้อย่างไร  

จะเห็นได้ว่าไทยและศรีลังกาต่างเป็นประเทศเล็ก ( small state) เมื่ออยู่ ในระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของการช่วงชิงบทบาทของประเทศมหาอ้านาจ อย่างไรก็ดี ระบบ
การเมืองโลก ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบหลายขั้วอ้านาจ (multipolar world) และเป็น multilayered 
regional policy มากขึ้นด้วย ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Quad เกี่ยวกับแนวความคิดอินโด–แปซิฟิก 
รวมถึงการประกาศสงครามการค้าของสหรัฐฯ กับจีน สะท้อนและส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคต่างต้อง
ปรับตัวและพยายามหาจุดสมดุลท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอ้านาจในบริบทเหล่านี้  

ประเทศมหาอ้านาจขนาดกลางและประเทศเล็กมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันโดยผ่านกลไก
หลากหลาย อาทิ ด้านการทูต การเป็นพันธมิตรผ่านกฎหมาย องค์กรระหว่างประเทศ และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดลักษณะการเป็นศูนย์อ้านาจใหญ่เพียงขั้วเดียว 
(unipolarity) หรือเพ่ือมิให้เกิดการประกาศและบังคับโดยฝ่ายเดียว (unilateralism) โดยหลาย
ประเทศได้พยายามแสดงบทบาทของการเป็นผู้ถ่วงดุลและเป็นผู้แข่งขันในระบบนี้ด้วย 

ศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเล็ก พยายามเพ่ิมอ้านาจการต่อรอง และดึงดูดความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ โดยใช้การมี strategic location ในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมกับวางนโยบายที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการสร้างความทันสมัย และเสริมสร้างศักยภาพของ 
ศรีลังกาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะที่ไทยซึ่งเป็นประเทศที่มี strategic location ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบโครงที่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ดี ไทยยังมีข้อได้เปรียบกว่าศรีลังกาที่มีบูรณาการในกลุ่ม ASEAN แน่นแฟ้นมากกว่าบูรณาการ
ของ SAARC ในภูมิภาคเอเชียใต้ (ที่ค่อนข้างล้มเหลว อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
อินเดีย–ปากีสถาน) การให้ความส้าคัญกับการรวมกลุ่มนี้ จะเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างอ้านาจการต่อรอง
ของประเทศเล็กเพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ก็คาดว่า ศรีลังกาภายใต้การสนับสนุนของอินเดีย จะพยายาม
น้าเสนอการวางมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น 
Indian Ocean Rim Association (IORA) และ Indian Ocean Conference (IOC) รวมทั้งกรอบ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) เพ่ิมข้ึน  
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ความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศมหาอ้านาจขนาดกลางและประเทศเล็กมีแนวโน้ม 
ที่จะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือรักษา status quo ที่เป็นแบบเปิด 
ครอบคลุม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบระหว่างประเทศ (open, inclusive and rules–based 
order) โดยพยายามใช้กลไกและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนเพ่ือขยายแนวร่วมและพันธมิตร 
ซึ่งคาดว่าไทยก็คงจะด้าเนินนโยบายภายใต้หลักการนี้ อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาขยายความร่วมมือ  
ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับศรีลังกา ในกรอบ ASEAN BIMSTEC และ IORA ให้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ Blue Economy การส่งเสริม Maritime logistics และการเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาค ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือขยายผลประโยชน์ของไทยในเวที
เหล่านี้ด้วยเช่นกัน  

ส้าหรับในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและศรีลังกานั้น จากการประเมิน 
จุดแข็งจุดอ่อน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (SWOT) ระหว่างกันนั้น ไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่จะพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยจะเน้นการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใน Global Value Chain และยกระดับให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แม้ปัจจุบันไทยจะยังมีจุดอ่อนอยู่หลายด้านโดยเฉพาะปัญหา
ทางด้านการเมือง ธรรมาภิบาล ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางโอกาสและสังคม ปัญหาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาเทคโนโลยี การบูรณาการภาครัฐ และการขาดเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  
แต่ไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปโครงสร้างและพัฒนากลไกเหล่านี้ ขณะที่จุดแข็งของไทยทั้งการมีที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ดี มีทรัพยากรและ
ความช้านาญการที่สามารถถ่ายทอดให้กับประเทศก้าลังพัฒนาด้วยกัน ไทยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น 
และมีจุดเด่นด้าน SEP for SDGs นอกจากนี้มีพ้ืนฐานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นกับ 
ศรีลังกา ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะสามารถขยายไปสู่ด้านอื่นๆ ได้อีกมาก  

ส้าหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของศรีลังกา ซึ่งเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อไทยนั้น จะเห็นได้ว่า
จุดแข็งของศรีลังกา คือ การเป็นประเทศที่มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทาง
การสัญจรและเส้นทางการขนส่งและการค้าที่ส้าคัญของโลก ศรีลังกามีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ต่อเนื่อง มีรัฐบาลที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจเสรี และเปิดรับ
การลงทุนจากต่างชาติ มีพ้ืนฐานทางด้านศาสนาและทัศนคติที่ดียิ่งต่อประเทศไทย มีความประสงค์ 
ที่จะเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศก้าลังพัฒนาเพ่ือลดแรงกดดันจากประเทศมหาอ้านาจ ศรีลังกา  
มีศักยภาพในการเป็นตลาดใหม่ของไทย และสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคระหว่างกันได้ การเพ่ิมการลงทุน
ของไทยในศรีลังกายังให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าที่ศรีลังกามีกับอินเดีย 
ปากีสถานและ EU  

อย่างไรก็ดี โดยที่ศรีลังกายังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ
ภายหลังสงคราม จึงยังมีข้อจ้ากัดของการพัฒนาประเทศอยู่อีกมาก อาทิ การขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเครือข่ายการคมนาคม ขาดแคลนเงินทุน มีหนี้สาธารณะสูง นอกจากนี้ ศรีลังกายังอยู่ระหว่าง 
การปรับโครงสร้างกฎหมาย กฏระเบียบและการปรับปรุงธรรมาภิบาล ส้าหรับด้านบุคลากรและ
แรงงาน ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือ ขณะที่มีความเหลื่อมล้้าระหว่างเมืองและชนบทสูง แต่ข้อจ้ากัด
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ท่ามกลางการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศเหล่านี้ อาจเป็นความท้าทายที่สามารถเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส
ส้าหรับไทยด้วยเช่นกัน  

ผู้ศึกษาเห็นว่า สิ่งที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคที่ส้าคัญที่สุดของฝ่ายไทยต่อศรีลังกา ได้แก่ 
ทัศนคติที่ค่อนข้างเป็นลบต่อชาวเอเชียใต้และศรีลังกาแบบเหมารวม ขณะที่ หลายภาคส่วนของไทย 
ยังรู้จักศรีลังกาค่อนข้างน้อย การด้าเนินความสัมพันธ์กับศรีลังกาที่ผ่านมา มักจะถูกมองข้ามหรือ
จัดล้าดับความส้าคัญในระดับต่้า และมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกานั้น ไทยมักจะต้อง 
“เป็นฝ่ายให้ มากกว่าที่จะได้รับ” มุมมองและทัศนคติเหล่านี้ อาจจะเคยเป็นจริงบางส่วนมาในอดีต 
แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งการที่
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขนานใหญ่ทั้งของไทยและศรีลังกา การปรับมุมมองและทัศนคติให้เท่าทัน 
นับเป็นสิ่งที่ “จ้าเป็นอย่างยิ่ง” และจะเป็น “โอกาส” อีกมากส้าหรับทั้งของไทยและศรีลังกาที่จะเปิด
ศักราชพัฒนาความร่วมมือในยุคใหม่ จากมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษด้านพุทธศาสนา 
ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ไปสู่การเกื้อกูลและร่วมมือกัน ในลักษณะ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ” อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย สามารถบังเกิดเป็น
รูปธรรมและ มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ต่อไป  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ไทยและศรีลังกาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับศรีลังกา และประกาศเจรจาจัดท้ากรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 
ไทยกับศรีลังกาในระหว่างการเยือนศรีลังกาของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
12–13 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ซึ่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
และการเจรจาจัดท้าความตกลง FTA นี้ จะเป็น Policy framework ที่ส้าคัญของการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

แม้ว่าไทยอาจจะยังไม่ใช่ประเทศที่มีเงินลงทุนใน Megaprojects ของศรีลังกา 
เป็นจ้านวนมาก แต่ยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความสัมพันธ์กับศรีลังกาในระยะสั้นและระยะกลาง 
ที่ไทยควรพิจารณาควบคู่ ไปกับการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนใน 10 สาขา (ได้แก่ การลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือด้านการพัฒนาหีบห่อและ
บรรจุภัณฑ์ และความร่วมมือด้านการพัฒนาสารสนเทศ) ที่ระบุในบันทึกความเข้าใจฯ ด้วย คือ  
การส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับลึกด้วยการใช้ soft power ในหลายระดับ  

โดยเฉพาะการน้าแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) เป็นธงน้า 
เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการจากชุมชนในระดับท้องถิ่นของศรีลังกา  
ซี่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ริเริ่มโครงการพัฒนา 3 หมู่บ้านต้นแบบ SEP ใน 
ศรีลังกาไว้แล้ว และควรที่จะพิจารณาขยายผล โดยบูรณาการกับ 10 สาขาดังกล่าว และขยายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป  
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เนื่องด้วยการพัฒนาชุมชนต้นแบบ SEP ของไทยในศรีลังกา ในอีกนัยหนึ่งจะ
เปรียบเสมือน การวางฐานของการสร้างความนิยมไทย และการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเช่นใน Thai 
Festival ที่หน่วยงานไทย ได้บูรณาการจัดกิจกรรมนี้ทั่วโลกอยู่แล้ว แต่การพัฒนาชุมชนต้นแบบ SEP 
ในศรีลังกานี้ ในระยะกลางและระยะยาวจะมีมิติที่กว้างไกลและลึกซึ้งกว่า Thai Festival มาก  
ซึ่งการพัฒนาชุมชนต้นแบบ SEP นี้ จะมิใช่เป็นเพียง event ประจ้าปี แต่คือ Soft power ในระดับลึก  
ที่ไทยสามารถสอดแทรก content เกี่ยวกับประเทศไทยในเชิงบวกได้อย่างรอบด้าน และสามารถ
พัฒนาให้เป็น flagship ส้าหรับไทยในการเป็น “Truly Partnership for Development” กับศรีลังกา 
และอาจขยายไปยังประเทศอ่ืนได้ด้วยต่อไป  

ขณะเดียวกัน ไทยควรพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ และอาจ
พิจารณาขยาย ไปยังพ้ืนที่สู้รบเก่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย อาทิ การช่วย
ยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงาน วิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมและการแปรรูปสินค้าเกษตร (smart farming) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การก่อสร้างที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง การขยาย
ความร่วมมือ ด้านการสาธารณสุขพ้ืนฐาน การดูแลผู้สูงอายุและ Child care การบริหารพิพิธภัณฑ์
และศูนย์การเรียนรู้ (เนื่องด้วยศรีลังกาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความเป็น 
พหุสังคมที่น่าสนใจยิ่ง แต่ยังขาดทักษะการบริหารจัดการอีกมาก ขณะเดียวกันศูนย์การเรียนรู้นี้ 
สามารถสอดแทรกความสัมพันธ์ระหว่างไทยและศรีลังกาได้มากอีกด้วย) การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทย (ซึ่งรวมไปถึงการจัดสอบ วัดระดับภาษาไทยเพ่ือให้น้าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ) อีกทั้ง
ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านเยาวชน การแลกเปลี่ยนเครือข่ายนักวิชาการให้มากยิ่งข้ึน เป็นต้น 

ส้าหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากการส่ง เสริมตาม 
สาขาหลักแล้ว ควรเน้นการพัฒนา “Blue–Green Economy” และการยกระดับความร่วมมือตาม
แนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ การส่งเสริมการวิจัยร่วมและการแลกเปลี่ยนด้าน Blue Economy 
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามระเบียงเศรษฐกิจพิเศษควรพิจารณาควบคู่ไปกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะและ recycle การ
สร้างเครือข่าย urban design & planning (ศรีลังกามีแนวคิดสถาปัตย์ด้าน tropical modernism 
ที่มีชื่อเสียง) การพัฒนา smart city ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (World Class Medical Health) 
ธุรกิจสันทนาการ (ปัจจุบันศรีลังกายังมีธุรกิจในด้านนี้น้อยมาก) การส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนด้าน 
startup การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาธุรกิจ outsourcing และการส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือด้ าน Fintech (ศรีลั งกาอยู่ ระหว่ างการก่อสร้างและจัดตั้ ง  Colombo 
International Finance Centre: CIFC ในโครงการ Colombo Port City Project) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาปรับปรุงกลไกในการสนับสนุนการระดมทุนและ
เงินทุนขนาดใหญ่เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยที่จะด้าเนินการเชิงรุกใน
ศรีลังกาให้เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากโครงการในศรีลังกามักจะเป็นรูปแบบ Public–Private Partnership 
(PPP) และหากการระดมทุนฝ่ายไทยมีสภาพคล่องและสะดวกมากขึ้น ก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทย 
ที่จะขยายบทบาทในเชิงรุกส้าหรับการลงทุน (Consortium) ในโครงการใหม่ๆ และเป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่ (Megaproject) เพ่ิมขึ้น รวมทั้งควรศึกษาและพิจารณาเชื่อมโยง Eastern Economic 
Corridor (EEC) กับศรีลังกาในอนาคตด้วย 
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ส้าหรับความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนั้น ไทยควรที่จะเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในกรอบที่
เป็นสมาชิกร่วมกับศรีลังกาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกรอบ BIMSTEC IORA และ IOC พร้อมกับควร
พิจารณาข้อเสนอใหม่ๆ ที่จะส่งเสริม Connectivity และความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ให้ความส้าคัญที่จะขับเคลื่อนประเด็นที่แต่ละฝ่ายต่างเป็น Lead Country 
รวมทั้งอาจพิจารณาข้อเสนอของการจัดตั้ง Development Fund เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจของกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้เพ่ิมพูนและเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นด้วย  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  โดยที่ปัจจุบัน ไทยและศรีลังกามี policy framework ในการพัฒนาความสัมพันธ์

อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ไทยควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนหารือในหลายระดับ โดยสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือระบุให้ชัดเจนว่าไทยมี best practice และพร้อมให้การ
สนับสนุน แลกเปลี่ยนกับศรีลังกาด้านใดได้บ้าง โดยมีการเก็บข้อมูลและประสานงานเผยแพร่ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Big data ของไทยด้วย) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ  

2)  สาขาที่มีศักยภาพและไทยควรให้ความส้าคัญ ได้แก่ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
การพัฒนา OTOP การขยายความร่วมมือด้าน Blue–Green Economy การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
การส่งเสริม Social Empowerment การจัดการวิสาหกิจชุมชน การแลกเปลี่ยน ด้านการศึกษา
ระหว่างสถาบันวิชาการ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและการวัดระดับในเชิงวิชาชีพ  
การฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนา HRD การจัดการองค์ความรู้ โดยใช้ IT และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการท้า CSR ของภาคเอกชนไทยในศรีลังกา เป็นต้น 

3)  โดยที่ปัจจุบันศรีลังกามีความสงบ และไทยกับศรีลังกาได้ตกลงที่จะพัฒนาการ
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันแล้ว ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ควรพิจารณาอ้านวย
ความสะดวกด้านการตรวจลงตราแก่ชาวศรีลังกาที่จะเดินทางไปประเทศไทยให้เพ่ิมขึ้นด้วย  
(ในระหว่างที่ไทยยังไม่ได้มีระบบ e–visa เต็มรูปแบบ) โดยเฉพาะการพิจารณาให้ Visa on arrival 
(VOA) และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการอ้านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราแก่นักธุรกิจ  
ศรีลังกาเพ่ิมขึ้น และในทางกลับกันก็ขอให้ฝ่ายศรีลังกาอ้านวยความสะดวกแก่ไทยด้านนี้ด้วยเช่ นกัน
ซึ่งการอ้านวยความสะดวกในด้านดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานส้าคัญ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับศรีลังกาให้เป็นรูปธรรมขึ้น และไทยควรประกาศให้ VOA แก่ศรีลังกาในวาระโอกาสที่มีการเยือน
ระดับสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้าง (great impact) ต่อสังคมศรีลังกา และจะส่งเสริมภาพลักษณ์
ของการเป็น strategic partnership ระหว่างไทยกับศรีลังกาได้อีกมาก.  
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