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ภารกิจ กองทุนการเงินระหว[างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ก[อต้ังเม่ือ 22 ก.ค.2487 

เปjนผลจากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference หรือ Bretton Woods 

Conference ท่ีเบรตตันวูดสU สหรัฐฯ มีฐานะเปjนทบวงการชำนัญพิเศษแห[งสหประชาชาติ และมีหนvาท่ีสนับสนุน

ความร[วมมือทางการเงินและการคvาระหว[างประเทศใหvขยายตัวอย[างสมดุลเสริมสรvางเสถียรภาพของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว[างประเทศ จัดต้ังระบบการชำระเงินระหว[างประเทศ และใหvความช[วยเหลือทาง

การเงินแก[ประเทศสมาชิกท่ีประสบป{ญหาดvานการเงิน  

 IMF จะเผยแพร[รายงานการคาดการณUอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับโลก ระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศ ในช[วง เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปa พรvอมกับเสนอแนะนโยบายในการบริหาร นโยบายการเงิน 
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และจัดการเศรษฐกิจมหภาค นอกจากน้ี ยังมีการส[งผูvแทนเขvาศึกษาและประเมินเศรษฐกิจแต[ละประเทศใน

โครงการ Country Surveillance เปjนประจำทุกปa อีกท้ังจัดการประชุมระดับผูvบริหารกับธนาคารโลก (World 

Bank-WB) โดยเชิญรัฐมนตรีว[าการกระทรวงการคลังและผูvว[าการธนาคารกลาง นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และ    

ภาคประชาสังคม เขvาหารือประเด็นดvานเศรษฐกิจโลกปaละ 2 คร้ัง คือ ช[วง เม.ย. และ ต.ค. 

เม่ือปa 2562 เปjนปaแรกท่ี IMF สอดแทรกประเด็นดvานส่ิงแวดลvอมเขvาสู[แนวทางการดำเนิน

นโยบายการเงินและการคลัง อีกท้ังจะนำการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขvาสู[การวิเคราะหUและประเมิน

ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังกังวลต[อผลกระทบของเศรษฐกิจโลกจากการแพร[ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีอาจฉุดร้ังเศรษฐกิจโลก และทำใหvเศรษฐกิจโลกใชvเวลาหลายปaใน

การฟ��นตัว จึงเสนอใหvแต[ละประเทศปฏิรูปเชิงโครงสรvางเศรษฐกิจ ดำเนินนโยบายการคลังมากกว[าการพ่ึงพิง

นโยบายการเงินแบบผ[อนคลาย เน่ืองจากนโยบายการเงินท่ีผ[อนคลายยาวนานทำใหvเกิดความเส่ียงต[อระบบการเงิน  

ปa 2563 IMF ใหvเงินทุนช[วยเหลือใหvกับประเทศสมาชิกเพ่ือรับมือกับโรค COVID-19 โดยประเทศ

สมาชิกมีสิทธิเขvาถึงแหล[งเงินทุนผ[าน General Resources Account (GRA) ซ่ึงจะพิจารณาใหvความช[วยเหลือ

แต[ละประเทศแตกต[างกันตามสภาวะเศรษฐกิจ อาทิ IMF สนับสนุนเงินทุนใหvกับประเทศรายไดvนvอยดvวยอัตรา

ดอกเบ้ียรvอยละ 0 จนถึง มิ.ย.2564 ผ[าน Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) และสนับสนุน

เงินทุนใหvประเทศรายไดvนvอยท่ีตvองการเงินทุนสำหรับปรับโครงสรvางดุลการชำระเงินเพ่ือแกvไขป{ญหาราคา

สินคvาผันผวนรุนแรง การเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง ตลอดจนเกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจผ[านแหล[งเงินทุน 

Rapid Financing Instrument (RFI) จนถึงส้ิน ต.ค.2563 IMF ใหvเงินช[วยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือรับมือกับ

การแพร[ระบาดของโรค COVID-19 แลvวมูลค[า 250,000 ลvานดอลลารUสหรัฐ  

ปa 2564 IMF ประสบความสำเร็จในการเพ่ิมการจัดสรรสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing 

Rights-SDRs) หรือสินทรัพยUท่ี IMF กำหนดข้ึน และถือเปjนเงินสำรองระหว[างประเทศคร้ังใหม[มูลค[าสูงสุดเปjน

ประวัติการณU ท่ี 650,000 ดอลลารUสหรัฐ มีผลบังคับใชvเม่ือ ส.ค.2564 โดยจะเปjนสภาพคล[องในระบบ

เศรษฐกิจโลกดvวยการสนับสนุนทุนสำรองระหว[างประเทศ และช[วยลดภาระหน้ีระดับสูงใหvกับสมาชิก อีกท้ัง

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับวิกฤตโรค COVID-19 ใหvกับสมาชิก โดย IMF    

ย้ำใหvสมาชิกใชv SDRs ใหvเกิดประโยชนUสูงสุด มีการกำกับดูแลท่ีเขvมงวดและโปร[งใส ซ่ึง IMF ไดvสรvางกรอบการ

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคของการจัดสรร SDRs คร้ังใหม[ อาทิ การกำกับดูแล การประเมินผลดีต[อ

การสรvางความย่ังยืนดvานการกูvเงินและภาระหน้ี อีกท้ังมีการทบทวน ติดตามผล และรายงานการใชv SDRs ทุก 2 ปa  

อย[างไรก็ดี The Atlantic Council Think Tank ของสหรัฐฯ ระบุหvวง ส.ค.2564 ว[า รัฐบาล

อัฟกานิสถาน เมียนมา และเวเนซุเอลา จะไม[ไดvรับการจัดสรร SDRs ดังกล[าว ทำใหvมีเพียง 187 ประเทศจาก 

190 ประเทศท่ีไดvรับการจัดสรร เพราะ IMF ระงับสิทธิ SDRs ต[อเวเนซุเอลาเม่ือปa 2562 ส[วนรัฐบาลเมียนมา

และอัฟกานิสถาน ยังไม[ไดvรับการรับรองสถานะอย[างเปjนทางการจากประชาคมระหว[างประเทศหลังการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในช[วงปa 2564  

IMF ยังร[วมกับธนาคารโลก (World Bank-WB) เรียกรvองใหvประเทศเจvาหน้ีผ[อนปรนการชำระหน้ี

ต[อประเทศยากจนท่ีไดvรับผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยระบุว[า เปjนวิธีเดียวท่ีจะทำใหvประเทศเหล[าน้ี    
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มีเงินทุนเพียงพอในการยับย้ังการแพร[ระบาดของโรค และบรรเทาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ท้ังน้ี  IMF และ WB ไดvร[วมกันออกมาตรการช[วยเหลือดvานเงินทุนฉุกเฉินอย[างต[อเน่ือง ท้ังการใหvเปล[าและใหvกูvเงิน 

โดยมุ[งเนvนท่ีประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม[ท่ีมีหน้ีระดับสูง นอกจากน้ี ยังเรียกรvองสมาชิก G20 

ใหvความช[วยเหลือคนจนและกลุ[มท่ีมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดvรับผลกระทบจากการแพร[ระบาดของ

โรค COVID-19 รุนแรงกว[ากลุ[มอ่ืน ๆ รวมท้ังช[วยเหลือภาคธุรกิจใหvสามารถรักษาระดับการจvางงานใหvทรงตัวไดv 

นาง Kristalina Georgieva ผอ. IMF กล[าวในการประชุมประจำปaระหว[าง IMF กับ WB เม่ือ    

14 ต.ค.2565 ว[า หลายประเทศตvองเผชิญกับภาวะวิกฤตท้ังจากโรคระบาด สงคราม และอัตราเงินเฟ�อท่ีสูง  

ทำใหvเกิดวิกฤตค[าครองชีพ ซ่ึง IMF ไดvจัดหาเงินทุนใหม[มูลค[า 260,000 ลvานดอลลารUสหรัฐ ใหvกับ 93 ประเทศ 

ต้ังแต[เกิดการแพร[ระบาดของโรค COVID-19 และใหvเงินสนับสนุน 16 ประเทศมูลค[าเกือบ 90,000 ลvาน

ดอลลารUสหรัฐ ต้ังแต[เกิดสงครามในยูเครน และอีก 28 ประเทศสนใจท่ีจะรับเงินสนับสนุนจาก IMF นอกจากน้ี 

IMF ยังอนุมัติเงินกูvจำนวน 141,000 ลvานดอลลารUสหรัฐ เพ่ือใหvประเทศต[าง ๆ สามารถฟ��นตัวจากการแพร[ระบาด

ของโรค COVID-19 และยังตกลงท่ีจะจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมใหvกับประเทศท่ีไดvรับผลกระทบหนักท่ีสุดจากวิกฤต

อาหารท่ัวโลก ตลอดจนใหvการสนับสนุนนโยบายเพ่ือการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับตัวและการเปล่ียนผ[านสู[เศรษฐกิจสีเขียว  

 

ทุนสำรองระหว0างประเทศท่ัวโลก 

      IMF เผยแพร[ผลสำรวจสัดส[วนทุนสำรองอัตราแลกเปล่ียนระหว[างประเทศอย[างเปjนทางการ 

(Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves-COFER) เม่ือ 5 พ.ค.2564 ว[า ทุนสำรอง

ระหว[างประเทศในรูปดอลลารUสหรัฐท่ีธนาคารกลางท่ัวโลกถือครองลดต่ำลงเหลือ 59% เม่ือไตรมาส 4 ของปa 

2563 ซ่ึงต่ำท่ีสุดในรอบ 25 ปa เน่ืองจากธนาคารกลางท่ัวโลกถือครองสกุลเงินอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนต[อเน่ืองต้ังแต[ปa 

2542 เฉพาะอย[างย่ิงสกุลเงินดอลลารUแคนาดา ดอลลารUออสเตรเลีย และเงินหยวนของจีน ท่ีเพ่ิมข้ึนอย[าง

รวดเร็วต้ังแต[ปa 2552 จนรวมกันอยู[ท่ี 9% ของทุนสำรองระหว[างประเทศท้ังหมด ภาวะดังกล[าวสะทvอนใหvเห็น

ถึงบทบาทของดอลลารUสหรัฐท่ีลดลงในระบบเศรษฐกิจโลก ซ่ึงหากสัดส[วนถือครองเงินทุนสำรองในรูปดอลลารU

สหรัฐลดต่ำลงมาก อาจกระทบตลาดอัตราแลกเปล่ียนและตลาดพันธบัตรท่ัวโลก  

 นอกจากน้ี สัดส[วนการถือครองเงินทุนสำรองระหว[างประเทศในรูปดอลลารUสหรัฐของธนาคารกลาง

ท่ัวโลกจะยังลดลงต[อเน่ือง เน่ืองจากธนาคารกลางท่ัวโลกมีแนวโนvมจะมุ[งกระจายความเส่ียงค[าเงิน เฉพาะอย[างย่ิง

ธนาคารกลางรัสเซียท่ีลดการถือครองดอลลารUสหรัฐลงอย[างมีนัยสำคัญในช[วงหลายปaท่ีผ[านมา อย[างไรก็ดี    

แมvจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนมากข้ึนเก่ียวกับสัดส[วนดังกล[าว แต[ IMF คาดว[า ดอลลารUสหรัฐ จะยังคงเปjน

เงินทุนสำรองระหว[างประเทศท่ีมากท่ีสุดในโลกต[อเน่ืองในระยะยาว 

 

การให#ความช0วยเหลืออัฟกานิสถานและเมียนมา  

      อัฟกานิสถาน IMF แถลงเม่ือ 18 ส.ค.2564 ว[า อัฟกานิสถานจะไม[สามารถเขvาถึงเงินทุนของ IMF 

ไดvอีกต[อไป รวมถึง SDRs เน่ืองจากประชาคมโลกยังไม[มีความชัดเจนเก่ียวกับการยอมรับรัฐบาลอัฟกานิสถาน 
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หลังจากกลุ[มตอลีบันเขvาควบคุมประเทศ ท้ังน้ี ความเคล่ือนไหวดังกล[าวของ IMF เกิดข้ึนหลังจากรัฐบาล

สหรัฐฯ ประกาศอายัดเงินทุนสำรองของรัฐบาลอัฟกานิสถานท่ีอยู[ในสหรัฐฯ เพ่ือป�ดก้ันกลุ[มตอลีบันไม[ใหvเขvาถึง

เงินทุนดังกล[าว 

     เมียนมา นาย Gerry Rice โฆษก IMF ระบุเม่ือ 3 พ.ย.2564 ว[า IMF ไม[พบหลักฐานและไม[

สามารถตรวจสอบไดvว[า รัฐบาลทหารเมียนมาเบิกจ[ายเงินทุนท่ี IMF สนับสนุนใหvกับเมียนมาตรงตาม

วัตถุประสงคUหรือไม[ โดย IMF สนับสนุนเงินทุนใหvกับเมียนมาเพียงไม[ก่ีวันก[อนการรัฐประหารเม่ือ 1 ก.พ.2564 

จำนวน 372 ลvานดอลลารUสหรัฐ เพ่ือแกvไขวิกฤตโรค COVID-19 และช[วยเหลือประชาชนเมียนมา เฉพาะอย[างย่ิง

กลุ[มเปราะบาง นอกจากน้ี นาย Rice ยังระบุว[า รัฐบาลทหารไม[มีความโปร[งใสเหมือนกับรัฐบาลพลเรือนก[อนหนvาน้ี

  

ข#อวิจารณT IMF 

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr บริษัทดvานกฎหมายของสหรัฐฯ ท่ีสืบสวนความ

ผิดปกติของรายงาน Doing Business โดย WB ประจำปa 2561 กล[าวหาเม่ือ ต.ค.2564 ว[า นาง Kristalina 

Georgieva ผอ. IMF กดดันใหvเจvาหนvาท่ีเปล่ียนแปลงขvอมูลในรายงาน Doing Business ประจำปa 2561 เพ่ือ

ปรับอันดับของจีนใหvข้ึนมาอยู[ท่ีอันดับ 78 จากอันดับ 85 การกระทำดังกล[าวน[าจะเปjนไปเพ่ือขอการสนับสนุน

เงินทุนจากรัฐบาลจีน อย[างไรก็ดี นาง Georgieva ปฏิเสธขvอกล[าวหาดังกล[าว ซ่ึงคณะกรรมการบริหารของ 

IMF ยกระดับการสอบสวนนาง Georgieva พรvอมท้ังผูvตรวจสอบขvอมูลรายอ่ืน ๆ ท้ังน้ี การกล[าวหาดังกล[าว

อาจทำลายช่ือเสียงของ IMF ท่ีเปjนองคUกรดvานเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก 

การจัดสรร SDRs เพ่ิมเติมสูงสุดเปjนประวัติการณUเม่ือ ส.ค.2564 ไดvรับการวิพากษUวิจารณUจาก

ประชาคมระหว[างประเทศว[า เปjนการจัดสรรตามโควตา ทำใหvประเทศรายไดvสูงไดvรับการจัดสรร SDRs เปjน

สัดส[วนสูง แต[ประเทศรายไดvต่ำไดvรับการจัดสรร SDRs ในสัดส[วนนvอย ท้ังท่ีประเทศกำลังพัฒนามีความ

จำเปjนตvองไดvรับการจัดสรร SDRs มากกว[าประเทศพัฒนาแลvว 

IMF ถูกวิพากษUวิจารณUอย[างหนักจากการดำเนินงานว[า ไม[เปjนไปตามหลักประชาธิปไตยและกำลัง

เผชิญวิกฤตในการสนับสนุนการคvาเสรี โดยมีการเรียกรvองใหv IMF ดำเนินงานท่ีเอ้ือประโยชนUใหvทุกประเทศอย[าง 

เท[าเทียม เพราะเห็นว[าการดำเนินงานในลักษณะดังกล[าวของ IMF ขัดต[อหลักประชาธิปไตย และเนvนการ       

เอ้ือประโยชนUต[อกลุ[มทุนในประเทศพัฒนาแลvว ซ่ึงจะซ้ำเติมความเหล่ือมล้ำระหว[างประเทศใหvรุนแรงข้ึนในช[วง 

ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว อีกท้ัง ผอ. IMF ท่ีมาจากการเลือกต้ังมักถูกช้ีนำโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

โดยสหรัฐฯ มีสิทธิใชvอำนาจยับย้ัง (Veto) แต[เพียงฝ¡ายเดียว  

                 องคUกรพัฒนาเอกชนกว[า 504 องคUกร ออกแถลงการณUเม่ือ ต.ค.2563 เรียกรvอง IMF ใหvทบทวน

เง่ือนไขการใหvเงินกูvเพ่ือช[วยเหลือประเทศต[าง ๆ จากผลกระทบของโรค COVID-19 ท่ีเนvนใหvประเทศท่ีไดvรับเงินกูv

ดำเนินนโยบายรัดเข็มขัด (Austerity) ในช[วงท่ีเศรษฐกิจฟ��นตัว เน่ืองจากห[วงกังวลว[า นโยบายรัดเข็มขัดจะฉุดร้ัง

การฟ��นตัวของเศรษฐกิจและการจvางงาน ไม[ไดvทำใหvการฟ��นตัวของเศรษฐกิจดีข้ึน รวมถึงทำใหvเกิดความยากจน

และความเหล่ือมล้ำมากข้ึน เน่ืองจากจะลดทอนการใชvจ[ายเพ่ือการลงทุนดvานสาธารณสุข การคุvมครองทางสังคม 

การศึกษา และเงินบำเหน็จบำนาญ ซ่ึงจะส[งผลใหvประชาชนกลุ[มเปราะบางของสังคมไดvรับผลกระทบอย[างรุนแรง  



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 5 

ความสัมพันธTกับไทย 

                ไทยสมัครเปjนสมาชิก IMF เม่ือ 3 พ.ค.2492 เปjนสมาชิกลำดับท่ี 44 ไทยเคยไดvรับความช[วยเหลือ

ทางการเงินจาก IMF ตามโครงการเงินกูv Stand-by รวม 5 คร้ัง วงเงินรวม 4,431 ลvาน SDR (Special Drawing 

Right/ค[าเงินกลางของ IMF) โดยเม่ือปa 2521 กูvเงิน 45.25 ลvาน SDR ต[อมาในช[วงท่ีไทยประสบป{ญหาภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำหลังวิกฤตน้ำมันคร้ังท่ี 2 ระหว[างปa 2524-2529 ไดvรับกูvเงิน 3 คร้ัง รวม 1,486 ลvาน SDR และ

เม่ือ ส.ค.2540 ไทยกูvเงิน 2,900 ลvาน SDR (วิกฤตตvมยำกุvง) อย[างไรก็ตาม ไทยสามารถชำระคืนเงินกูvจาก IMF 

ไดvท้ังหมดเม่ือ ก.ค.2546 ซ่ึงเปjนการชำระคืนก[อนกำหนดถึง 2 ปa ทำใหvป{จจุบันไทยไม[มีภาระหน้ีคงคvางกับ IMF 

และถือเปjนการประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจของไทย ท้ังน้ี ไทยไดvรับการจัดสรรสิทธิพิเศษในการถอนเงิน หรือ 

SDRs จาก IMF เม่ือ ส.ค.2564 เปjนเงินทุนสำรองระหว[างประเทศเพ่ิมข้ึน 140,000 ลvานบาท ซ่ึงไม[ใช[เงินใหvเปล[า 

แต[มีตvนทุนดvานดอกเบ้ียท่ีไทยตvองจ[าย 

 นาง Georgieva พบหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ระหว[างการประชุมผูvนำเอเปค เม่ือ 

18 พ.ย.2565 ท่ีไทยเปjนเจvาภาพ โดยท้ังสองฝ¡ายมีการหารือถึงภาพรวมในประเด็นดvานเศรษฐกิจ โดย IMF 

เห็นว[า ภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในปa 2565 จะขยายตัวอย[างต[อเน่ือง ขณะท่ี

เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากป{ญหาเงินเฟ�อและสถานการณUท่ีส[งผลต[อราคาพลังงานท่ีสูงข้ึน โดยนาง 

Georgieva ช่ืนชมการบริหารจัดการนโยบายการคลังของไทย โดยเฉพาะการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ ซ่ึงเงินกูv

ของรัฐบาลเกือบท้ังหมดอยู[ในรูปของสกุลเงินบาท ทำใหvไม[ไดvรับผลกระทบจากการท่ีดอลลารUสหรัฐแข็งค[า  

 นาง Georgieva เห็นว[า ความทvาทายทางเศรษฐกิจของไทยท่ีสำคัญ อาทิ การเขvาสู[สังคมผูvสูงอายุ     

ท่ีไทยอาจมีการแลกเปล่ียนประสบการณUในการรับมือกับป{ญหาดังกล[าวกับประเทศอ่ืน และป{ญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย IMF สนับสนุนการใชvกลไก Carbon Pricing นอกจากน้ี ยังสนับสนุนไทย  

ในการส[งเสริมความร[วมมือในการเสริมสรvางความเช่ือมโยงในภูมิภาค (Connectivity) โดย IMF พรvอมใหv

ความร[วมมือกับไทย กลุ[มประเทศลุ[มน้ำโขง และอาเซียน เพ่ือส[งเสริมการพัฒนาท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 

  นาง Kristalina Georgieva ผอ. IMF พบหารือกับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูvว[าการธนาคาร

แห[งประเทศไทย เม่ือ 18 พ.ย.2565 ระหว[างเยือนไทยเพ่ือเขvาร[วมการประชุมผูvนำเอเปค เม่ือ 19 พ.ย.2565 เก่ียวกับ

ภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกท่ีเผชิญความทvาทายสูงจากการดำเนินนโยบายของกลุ[มประเทศเศรษฐกิจหลัก      

ท่ีส[งผลต[อประเทศตลาดเกิดใหม[ความเส่ียงจากการแบ[งข้ัวทางเศรษฐกิจ (economic fragmentation) จาก

ป{ญหาภูมิรัฐศาสตรUท่ีเพ่ิมข้ึนต[อเน่ือง และความเส่ียงต[อเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง

บทบาทของ IMF ท่ีจะช[วยประเทศสมาชิกรับมือกับความทvาทายดังกล[าว และเนvนย้ำความสำคัญของการมี 

safety net เพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

 

---------------------------------- 

 

 


