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2562 (วาระ 5 ปd)  

 

ภารกิจ WB ช่ือเดิม คือ ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนาระหว]างประเทศ (International Bank for 

Reconstruction and Development-IBRD) ก]อต้ังเม่ือ 27 ธ.ค. 2488 จากการประชุม United Nations 

Monetary and Financial Conference หรือ Bretton Woods Conference ท่ีเบรตตันวูดสG สหรัฐฯ โดย

ประเทศมหาอำนาจในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ซ่ึงต~องการให~ WB เป�นทบวงการชำนัญพิเศษแห]ง

สหประชาชาติท่ีให~ความช]วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ท้ังด~านการเงินและการให~คำปรึกษาทางวิชาการและ

เทคนิค รวมท้ังนำเสนอเเนวโน~มและการประเมินเศรษฐกิจโลก ประกอบด~วย 5 องคGกร ดังน้ี 

 1. ธนาคารระหว]างประเทศเพ่ือการฟ�� น ฟู บูรณะและพัฒนา (International Bank for 

Reconstruction and Development-IBRD) ทำงานร]วมกับรัฐบาล เพ่ือให~ความช]วยเหลือด~านการพัฒนาแก]

กลุ]มประเทศกำลังพัฒนารวมถึงไทย 

 2. สมาพันธGการพัฒนาระหว]างประเทศ (International Development Association-IDA) ทำงาน

ร]วมกับรัฐบาล เพ่ือให~ความช]วยเหลือด~านการพัฒนาแก]กลุ]มประเทศรายได~ต่ำ เช]น ลาว มองโกเลีย และกัมพูชา 
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 3. บรรษัทการเงินระหว]างประเทศ (International Finance Corporation-IFC) ร]วมกับ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ] อาทิ สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตยGของบริษัท

โซลารGเพาเวอรG (โคราช 1) จำกัด 

 4. สถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาคี (Multilateral Investment Guarantee Agency-

MIGA) ทำหน~าท่ีรับประกันความเส่ียงในการลงทุนโครงการเพ่ือการพัฒนาท่ีมีความเส่ียงสูง อาทิ โครงการ

พลังงานไฟฟ�าจากน้ำเข่ือนน้ำเทิน 2 ท่ีลาว 

 5. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) ประสานงานเพ่ือ

การลงทุนในประเทศท่ีมีความขัดแย~งรุนแรงและสงครามกลางเมือง (ไทยเป�นสมาชิกทุกองคGกร ยกเว~นองคGกรท่ี 5) 

 WB จะเผยแพร]รายงานการคาดการณGอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับโลก ระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศ ในช]วง เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปd พร~อมกับเสนอแนะนโยบายในการบริหาร นโยบายการเงิน 

และจัดการเศรษฐกิจมหภาค อีกท้ังจัดการประชุมระดับผู~บริหารกับกองทุนการเงินระหว]างประเทศ (International 

Monetary Fund-IMF) โดยเชิญรัฐมนตรีว]าการกระทรวงการคลังและผู~ว]าการธนาคารกลาง นักวิชาการ    

ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข~าหารือประเด็นด~านเศรษฐกิจโลกปdละ 2 คร้ัง คือ ช]วง เม.ย. และ ต.ค.  

 WB ให~ความช]วยเหลือทางการเงินมูลค]า 160,000 ล~านดอลลารGสหรัฐ นับต้ังแต]เกิดการแพร]

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ]านโครงการ COVID-19 Fast-Track Facility เพ่ือสนับสนุน

เงินทุนในการจัดสรรวัคซีนให~กับประเทศรายได~ต่ำ และโครงการท่ีได~รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการ

บูรณะและพัฒนาระหว]างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) 

และสมาพันธGการพัฒนาระหว]างประเทศ (International Development Association-IDA) ในการรับมือกับ

โรค COVID-19 รวมถึงการปรับโครงสร~าง การปรับใช~ และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู]ใหม] นอกจากน้ี ยังอนุมัติ

เงินกู~ให~กับประเทศต]าง ๆ เฉพาะอย]างย่ิงประเทศรายได~ต่ำ-ปานกลาง เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ]นในการฟ��นตัวทาง

เศรษฐกิจ อีกท้ังเรียกร~องประเทศต]าง ๆ เร]งฉีดวัคซีน รวมถึงเรียกร~องประเทศร่ำรวยจัดสรรวัคซีนให~กับประเทศ

ยากจนอย]างเร]งด]วน เพ่ือบรรลุเป�าหมายยุติการแพร]ระบาดโรค COVID-19 ภายในส้ินปd 2565 ซ่ึงจะส]งผลให~

เศรษฐกิจโลกฟ��นตัวได~เร็วข้ึน  

นาย David Malpass ประธาน WB กล]าวในการประชุมประจำปdระหว]าง IMF และ WB เม่ือ    

14 ต.ค.2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ  ว]า ธนาคารโลกได~จัดต้ังกองทุนตัวกลางทางการเงิน (Financial 

Intermediary Fund: FIF) สำหรับการป�องกัน การเตรียมพร~อม และการรับมือกับวิกฤตการณGต]าง ๆ         

ในอนาคต หลังจากท่ัวโลกได~รับผลกระทบจากสงครามระหว]างรัสเซียกับยูเครน เพ่ือช]วยเหลือประเทศสมาชิก 

รวมท้ังเรียกร~องให~ประเทศสมาชิกประสานงานและดำเนินการอย]างเร]งด]วน เพ่ือแก~ไขป�ญหาวิกฤตด~านอาหาร 

โดยการเพ่ิมการผลิตท่ัวโลกและช]วยเหลือประเทศท่ีกำลังเผชิญป�ญหาความม่ันคงด~านอาหาร  

 

บทบาทของ WB ในการกดดันทางเศรษฐกิจต0อประเทศท่ีได#รับความช0วยเหลือด#านการเงิน 

 เมียนมา WB แสดงบทบาทในการกดดันทางเศรษฐกิจต]อประเทศท่ีรับความช]วยเหลือด~าน

การเงินจาก WB โดยแจ~งระงับการจ]ายเงินสนับสนุนโครงการด~านการพัฒนาในเมียนมาเม่ือ 22 ก.พ.2564    
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ให~มีผลต้ังแต]วันท่ีมีการรัฐประหารในเมียนมา เม่ือ 1 ก.พ.2564 อีกท้ังขอให~รัฐบาลเมียนมาคืนเงินท่ีได~รับจาก WB 

ไปแล~ว แต]ยังไม]มีความจำเป�นต~องใช~ ส]วนเงินท่ีรัฐบาลเมียนมาขอเบิกจ]ายก]อน 1 ก.พ.2564 และได~ดำเนินการ        

จัดกิจกรรมไปแล~ว WB จะเบิกจ]ายตรงไปยังผู~รับเหมา ท่ีปรึกษา หรือคู]สัญญา โดยไม]ผ]านรัฐบาลเมียนมาดังท่ี

เคยปฏิบัติมา ท้ังน้ี WB ได~มีการประเมินสถานการณGและตรวจสอบโครงการท่ีกำลังดำเนินการอยู] เพ่ือให~ม่ันใจ

ว]าเป�นไปตามนโยบายของ WB รวมท้ังมีการวิเคราะหGและติดตามผลกระทบของสถานการณG เพ่ือสนับสนุน

ข~อมูลให~หุ~นส]วนด~านการพัฒนาและผู~มีส]วนได~เสียอ่ืน ๆ ใช~ประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนให~ความช]วยเหลือ

ด~านมนุษยธรรมและการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานแก]กลุ]มเปราะบางในเมียนมาโดยตรงผ]านหน]วยงานช]วยเหลือ

ระหว]างประเทศ 

 อัฟกานิสถาน WB ระงับการให~เงินช]วยเหลืออัฟกานิสถานเม่ือ 24 ส.ค.2564 หลังจากกลุ]มตอลิบัน

เข~าควบคุมประเทศ ซ่ึงการเคล่ือนไหวดังกล]าวเกิดข้ึนไม]ก่ีวันหลังจาก IMF ระงับการเข~าถึงทรัพยากรของ IMF 

ของอัฟกานิสถาน รวมถึงสิทธิพิเศษในการถอนเงิน (Special Drawing Rights-SDRs) คร้ังใหม]จำนวน 440 

ล~านดอลลารGสหรัฐ (ประมาณ 14,620 ล~านบาท) เน่ืองจากประชาคมระหว]างประเทศยังไม]รับรองสถานะรัฐบาล

อัฟกานิสถานอย]างเป�นทางการ ท้ังน้ี WB มอบเงินทุนประมาณ 5,300 ล~านดอลลารGสหรัฐ (ประมาณ 176,000 

ล~านบาท) ผ]านสมาคมพัฒนาระหว]างประเทศสำหรับโครงการฟ��นฟูและพัฒนาในอัฟกานิสถานต้ังแต]ปd 2545  

 WB อนุมัติเม่ือ 1 มี.ค.2565 ในการจัดหาเงินทุนมากกว]า 1,000 ล~านดอลลารGสหรัฐ ให~กับ

หน]วยงานขององคGการสหประชาชาติและองคGกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ระหว]างประเทศ เพ่ือจัดหาด~านอาหาร

ท่ีจำเป�นและเร]งด]วน การดำรงชีวิต สุขภาพ และการศึกษาให~กับประชาชนในอัฟกานิสถาน พร~อมท้ังสนับสนุน

การทำงานของ NGOs โดยโครงการท้ังหมดดำเนินการผ]านหน]วยงานของสหประชาชาติและ NGOs และมุ]งให~

ความช]วยเหลือผู~หญิงและเด็กผู~หญิง ซ่ึงจะมีการควบคุมและตรวจสอบเพ่ือให~แน]ใจว]าเงินทุนจะถูกนำไปใช~ตาม

วัตถุประสงคGท่ีกำหนดไว~  

 สำหรับโครงการท่ีจะดำเนินการ อาทิ โครงการความม่ันคงด~านอาหารฉุกเฉินของอัฟกานิสถาน 

โครงการการฟ��นฟูและการดำรงชีวิตของชุมชนในอัฟกานิสถาน โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด~านสุขภาพ

ของอัฟกานิสถาน โครงการ Education Emergency Response in Afghanistan (EERA) ท่ีะเพ่ิมการเข~าถึง

การศึกษาของเด็กและปรับปรุงสภาพการเรียนรู~ท่ัวท้ังอัฟกานิสถาน โครงการสนับสนุนการทำงานของ NGOs 

และภาคประชาสังคม (CSOs) เพ่ือให~สามารถส]งผ]านความต~องการข้ันพ้ืนฐานได~ท่ัวอัฟกานิสถาน รวมท้ังเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององคGกรท่ีได~รับคัดเลือก  

 

ข#อวิจารณO WB 

 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr ซ่ึงเป�นบริษัทด~านกฎหมายของสหรัฐฯ ท่ีสืบสวน

ความผิดปกติของรายงาน Doing Business โดย WB ประจำปd 2561 กล]าวหาเม่ือ ต.ค. 2564 ว]า นาย Jim 

Yong Kim อดีตประธาน WB ได~กดดันให~เจ~าหน~าท่ีเปล่ียนแปลงข~อมูลในรายงาน Doing Business ประจำปd 

2561 เพ่ือปรับอันดับของจีนให~ข้ึนมาอยู]ท่ีอันดับ 78 จากอันดับ 85 การกระทำดังกล]าวน]าจะเป�นไปเพ่ือขอ

การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลจีน การกล]าวหาดังกล]าวอาจทำลายช่ือเสียงของ WB ซ่ึงเป�นองคGกรด~าน
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เศรษฐกิจและการเงินระดับโลก ขณะท่ีรายงาน Doing Business เป�นรายงานท่ีประเทศต]าง ๆ ใช~อ~างอิง

ความสามารถในการแข]งขันทางเศรษฐกิจ เม่ือเกิดความไม]โปร]งใสและข~อครหาถึงความเท่ียงธรรมในการจัด

อันดับ ทำให~ความน]าเช่ือถือลดลง ซ่ึงอาจนำไปสู]การยุติการเผยแพร]รายงานดังกล]าว หรือทำให~ประเทศต]าง ๆ 

อ~างอิงรายงานอ่ืน ๆ แทน เช]น รายงานการจัดอันดับความสามารถทางการแข]งขันท่ัวโลก โดย International 

Institute for Management Development (IMD) ของสวิตเซอรGแลนดG 

 WB ถูกวิพากษGวิจารณGอย]างหนักจากการดำเนินงานว]า ไม]เป�นไปตามหลักประชาธิปไตยและ

กำลังเผชิญวิกฤตในการสนับสนุนการค~าเสรี โดยมีการเรียกร~องให~ WB ดำเนินงานท่ีเอ้ือประโยชนGให~ 

ทุกประเทศอย]างเท]าเทียม เพราะเห็นว]า การดำเนินงานในลักษณะดังกล]าวของ WB ขัดต]อหลักประชาธิปไตย 

และเน~นการเอ้ือประโยชนGต]อกลุ]มทุนในประเทศพัฒนาแล~ว ซ่ึงจะซ้ำเติมความเหล่ือมล้ำระหว]างประเทศ      

ให~รุนแรงข้ึนในช]วงภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว อีกท้ังประธาน WB ท่ีมาจากการเลือกต้ังมักถูกช้ีนำโดย

สหรัฐฯ และสหรัฐฯ มีสิทธิใช~อำนาจยับย้ัง (Veto) แต]เพียงฝ¢ายเดียว        

 

ความร0วมมือกับไทย 

                   ไทยเข~าเป�นสมาชิกลำดับท่ี 48 เม่ือ 3 พ.ค. 2492 ได~รับเงินกู~จาก WB คร้ังแรกปd 2493 จำนวน 25 

ล~านดอลลารGสหรัฐ สำหรับโครงการบูรณะรางรถไฟโครงการปรับปรุงท]าเรือกรุงเทพฯ และโครงการพัฒนา

ระบบชลประทานของแม]น้ำเจ~าพระยา จากน้ันเม่ือปd 2545 เป�นต~นมา ความสัมพันธGไทย-WB ก~าวหน~ามาสู]

ภาคพัฒนามีการแลกเปล่ียนความรู~ด~านการพัฒนาและการให~คำปรึกษาผ]านโครงการความร]วมมือเพ่ือ        

การพัฒนาประเทศ (Country Development Partnership-CDP)  

 ป�จจุบัน ไทย และ WB พัฒนาแนวทางความร]วมมือในรูปแบบ Country Partnership Strategy 

(CPS) ซ่ึงเป�นรายงานประเมินการดำเนินงานของ WB ในการให~ความช]วยเหลือไทยตามยุทธศาสตรG Thailand-

World Bank Group Partnership for Development และยึดนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห]งชาติของไทย 

 

การคาดการณOเศรษฐกิจ 

      WB เผยแพร]รายงาน “East Asia and Pacific Fall 2021 Economic Update” ประจำเดือน

ต.ค.2564 เม่ือ 27 ก.ย.2564 ปรับลดการประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู]ท่ี 1% ซ่ึงเป�นการ

ปรับลดเป�นคร้ังท่ี 2 ของปd 2564 หลังปรับลดก]อนหน~าน้ีช]วงไตรมาส 2/2564 อยู]ท่ี 2.2% และเม่ือไตรมาสท่ี 

1/2564 อยู]ท่ี 3.4% เพราะความเสียหายและบาดแผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร]ระบาดของโรค 

COVID-19 คร้ังล]าสุด ทำให~ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง อีกท้ังส]งผลกระทบต]อความเหล่ือมล้ำของไทยให~

รุนแรงข้ึน และจะทำให~มีคนจนเพ่ิมข้ึนกว]า 170,000 คนในปd 2564 ซ้ำเติมภาวะหน้ีครัวเรือนระดับสูงของไทย

ให~น]ากังวลมากข้ึน ขณะเดียวกัน มาตรการควบคุมโรคท่ีเคยประสบความสำเร็จในการแพร]ระบาดระลอกก]อน 

กลับใช~ไม]ได~ผลกับสายพันธุGเดลตา อย]างไรก็ดี ยังคงมีป�จจัยบวกจากภาคการส]งออกท่ีขยายตัวได~อย]างเข~มแข็ง

จากความต~องการสินค~าจากต]างประเทศท่ีกลับมาอย]างรวดเร็ว 
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 WB คาดว]า เศรษฐกิจไทยต~องใช~เวลาอย]างน~อย 3 ปdในการฟ��นตัว (2564-2566) จึงจะกลับไป

ขยายตัวได~เท]ากับช]วงก]อนวิกฤตโรค COVID-19 ล]าช~ากว]าท่ีคาดก]อนหน~าน้ีว]าจะใช~เวลา 2 ปd (2564-2565) 

เน่ืองจาก 1) ไทยยังไม]สามารถบรรลุเป�าหมายการฉีดวัคซีนร~อยละ 70 ของประชากรในปd 2564 ซ่ึงเป�นป�จจัย

สำคัญอย]างมากต]อการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ โดยไทยจะฉีดวัคซีนได~ร~อยละ 60 ภายในปd 2564 และคาดว]าจะได~

ถึงร~อยละ 70 ท่ีจะช]วยลดอัตราการเจ็บป¢วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร~อมขับเคล่ือนเศรษฐกิจให~กลับมา

ดำเนินต]อไปได~ในภายในกลางปd 2565 2) ภาคการท]องเท่ียว เคร่ืองจักรทางเศรษฐกิจหลักของไทย ยังไม]ฟ��นตัว 

โดยคาดว]าท้ังปd 2564 จะมีชาวต]างชาติเดินทางมาท]องเท่ียวผ]านโครงการภูเก็ตแซนดGบ็อกซGเพียง 160,000 คน 

ซ่ึงอุตสาหกรรมทางการท]องเท่ียวจะเดินหน~าต]อได~ ก็ต]อเม่ือไทยฉีดวัคซีนได~ร~อยละ 70 ในกลางปd 2565 ท้ังน้ี 

ในคร่ึงหลังของปd 2565 WB คาดว]า จะมีนักท]องเท่ียวชาวต]างชาติเข~ามายังไทยเพียง 1.7 ล~านคน น~อยกว]าท่ี

ไทยเคยได~รับก]อนการแพร]ระบาดของโรค COVID-19 ท่ี 40 ล~านคน  

 ในปd 2565-2566 WB ปรับลดคาดการณGการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และเตือนว]าหลายประเทศ

อาจเข~าสู]ภาวะถดถอย เน่ืองจากความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

คาดว]าจะลดลงเหลือ 2.9% ในปd 2565 จาก 5.7% เม่ือปd 2564 ซ่ึงต่ำกว]าท่ีคาดการณGไว~ท่ี 4.1% เม่ือ ม.ค.

2565 และคาดว]าจะอยู]ในระดับดังกล]าวจนถึงปd 2566-2567 ขณะท่ีอัตราเงินเฟ�อยังคงสูงกว]าเป�าหมาย ท้ังน้ี 

เป�นผลจากสงครามในยูเครน ราคาสินค~าโภคภัณฑGท่ีสูงข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดจากการแพร]ระบาดของโรค 

COVID-19 ของเศรษฐกิจโลก  

 สำหรับเศรษฐกิจไทย WB คาดว]าจะเติบโต 3.4% ในปd 2565 เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีคาดการณGไว~ท่ี 

2.9% และเศรษฐกิจไทยจะฟ��นตัวอย]างต]อเน่ืองโดยอัตราการเติบโตจะเพ่ิมเป�น 3.6% ในปd 2566 โดยมีป�จจัย

สนับสนุนจากภาคการท]องเท่ียว การลงทุน การบริโภคของภาคเอกชนท่ีฟ��นตัว และการจ~างงานท่ีคาดว]าจะ

กลับเข~าสู]ระดับก]อนการแพร]ระบาด ขณะทีระบบการเงินโดยรวมของไทยยังมีเสถียรภาพ การขาดดุลการคลัง

ท่ีลดลง และการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ สำหรับความท~าทายของเศรษฐกิจไทยในปd 2566 มาจากป�จจัยภายนอก

ท่ีส]งผลกระทบต]อการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ เฉพสะอย]างย่ิงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ�อและแรง

กดดันด~านราคาท่ีคาดว]าจะยังอยู]ในระดับสูง 
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