
ประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก



กลุ่มธนาคารโลกเป็นแหล่งให้ทุนและความรู้แก่ประเทศก�าลัง
พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ธนาคารโลกประกอบด้วย 
ห้าสถาบันที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันคือลดความยากจน เพิ่มการ 
กระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึง และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับกลุ่มธนาคารโลก ห้าสถาบัน  
หนึง่กลุ่มธนาคารโลก
กลุ่มธนาคารโลกประกอบด้วยห้าองค์การ ดังนี้

ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนา 
(IBRD) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้และความช่วย
เหลือทางเทคนิคแก่รัฐบาลในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และประเทศรายได้น้อยที่มีเครดิตดี

สมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ให้สัมปทาน 
เงินกู้และให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลของกลุ่ม
ประเทศยากจน

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ท�าหน้าที่ผสานการ
ลงทุนพร้อมให้ค�าแนะน�าและระดมทรัพยากรเพื่อช่วยให ้
ภาคเอกชนสามารถพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวหน้า

หน่วยงานประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) ท�าหน้าที่ส่งเสริม
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยให้การรับประกันและ
รับรองความเสี่ยงทางการเมืองแก่นักลงทุนและผู้ให้กู้

ศูนย์กลางระหว่างประเทศเพื่อยุติข้อขัดแย้งด้านการลงทุน 
(ICSID) ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในระดับนานาชาติ 
เพื่อการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทที่เกิดจากความขัดแย้ง 
ในการลงทุน

ยุติความยากจนขั้นรุนแรง
โดยการลดสัดส่วนประชากรที่ยากจนขั้นรุนแรงให้เหลือ 
ร้อยละ 3 ภายในปีพ.ศ. 2573

ส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง
โดยการช่วยให้ประชากรที่มีรายได้ต�่าล่างสุดร้อยละ 40  
ในแต่ละประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจของเรา

IBRD และ IDA รวมกนัเป็น ธนาคารโลก ซึง่ท�าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ให้ค�าแนะน�าด้านนโยบาย และให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคแก่รัฐบาลของประเทศก�าลังพัฒนา โดย IDA จะให้ความช่วย
เหลือแก่ประเทศยากจน ในขณะที่ IBRD ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ที่มีรายได้ระดับปานกลาง และประเทศที่ยากจนแต่มีเครดิตดี

หุ้นส่วนกับภาครัฐ



เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 7.5 ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2539  และร้อย
ละ 9 หลังจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียระ
หว่างปีพ.ศ. 2542-2548 สร้างงานให้คน
หลายล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน  
นอกจากนี้ ประชาชนก็ได้รับสวัสดิการ
หลายด้านจากภาครัฐ อาทิ เด็กสามารถ
เรียนในโรงเรียนได้นานขึ้นจากการขยาย
การศึกษาภาคบังคับ ประชาชนเกือบทุก
คนในปัจจุบันได้รับประกันสุขภาพ และมี
การขยายขอบเขตการคุ้มครองทางสังคม
มากขึ้น

หลังจากการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงเหลือเฉล่ียร้อยละ 3.5 ระหว่างพ.ศ. 
2548-2558 และร้อยละ 2.3 ในระหว่าง
พ.ศ. 2557-2559 เศรษฐกิจไทยได้กลับมา
เติบโตสูงสุดในรอบหกปีท่ีร้อยละ 4.1 เมื่อ
ปีพ.ศ. 2561 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
ภายนอกในเรื่องการค้าและการท่องเท่ียว  
ดังนั้น เศรษฐกิจของประเทศไทยระยะ 
ปานกลางยังสามารถเติบโตสูงขึ้นได้หาก
ด�าเนินการตามแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
เชื่อมต่อภูมิภาคที่ยังล้าหลัง รวมถึงการ
ลงทุนในทุนมนุษย์

ความยากจนลดลงอย่างย่ังยนืตลอด 30 ปีท่ี
ผ่านมาจากร้อยละ 67 เมือ่พ.ศ. 2529 มาอยู่
ทีร้่อยละ 7.8 เม่ือพ.ศ. 2560 (วัดจากเส้น
ความยากจนของประเทศทีม่รีายได้ปาน
กลางระดบัสูงทีร่ายได้ประมาณ 185 บาท  
ต่อวนั 2011 PPP)

เมือ่เทียบกบัทศวรรษทีผ่่านมา การเตบิโต
ของเศรษฐกจิไทยในช่วงพ.ศ. 2558-2560 
ลดลง ราคาสนิค้าเกษตรตกลงและผลกระ
ทบด้านลบทีม่ต่ีอเกษตรกรส่งผลให้
สวสัดิการของครัวเรอืนแย่ลง ในช่วงเวลานี้ 
อตัราการจ้างงานในภาคเกษตรและ
อตุสาหกรรมลดลง และค่าจ้างเพิม่ขึน้ช้า  
ประมาณการณ์ว่า เมือ่พ.ศ. 2560 จ�านวนคน
ยากจนทัว่ประเทศเพิม่ข้ึน 478,000 คน 
เทยีบกบัพ.ศ. 2558  นอกจากนี ้แต่ละ
ภมูภิาคยังมคีวามแตกต่างอยูม่าก โดย
เฉพาะอย่างย่ิงภาคตะวันออกเฉียงเหนอืท่ี
จ�านวนคนจนเพิม่ข้ึน

ความเหล่ือมล�า้เพ่ิมข้ึนในช่วงพ.ศ. 
2558-2560 เมือ่วดัจากค่าสมัประสทิธิค์วาม
ไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient)  
ช่วงเวลานีพ้บว่า ค่าเฉลีย่การบรโิภคของครวั
เรอืนเพิม่ขึน้ หากแต่การบรโิภคของครัวเรือน
ท่ีรายได้ต�า่ล่างสดุร้อยละ 40 กลบัลดลง

อย่างไรก็ดี ความท้าทายด้านการพัฒนา 
ยังคงมีอีกมาก ดัชนีทุนมนุษย์ของ
ธนาคารโลกซ่ึงวัดระดับผลิตภาพของคน
ท�างานรุ่นใหม่ว่าจะมีศักยภาพเต็มที่เพียง
ใด หากพวกเขาได้รับการศึกษาและบริการ
สุขภาพจากรัฐอย่างเต็มที่ ผลการศึกษาพบ
ว่า ความเหล่ือมล�้าด้านคุณภาพการศึกษา
ยังเป็นความท้าทายใหญ่ของประเทศไทย 
เด็กไทยที่เกิดวันนี้จะได้รับการศึกษาใน
โรงเรียนเป็นเวลา 12.4 ปีจนถึงอายุ 18 แต่
การศึกษาพบว่า เด็กไทยคนดังกล่าวได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนเทียบเท่ากับระยะ
เวลาเพียง 8.6 ปี โดยมีช่องว่างทางการ
ศึกษาท่ีหายไปอีก 3.8 ปี

นอกจากนี้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ใหญ่
ไทยต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก อีกทั้ง ตลอด 
15 ปีที่ผ่านมา อัตราความชุกของโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึนถึงสาม
และส่ีเท่าตามล�าดับ รวมถึงประเทศไทยมี
อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนสูง ทั้งหมดนี้ ส่งผลลบต่ออัตราการ
รอดชีวิตของผู่ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 
คนไทยอายุ 15 ปีเพียงร้อยละ 85 เท่านั้น 
ที่จะมีชีวิตอยู่จนพ้นอายุ 60 ปีได้

เส้นทางการพัฒนาของประเทศไทย
ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างน่าประทับใจ และเปลี่ยนสถานะ
จากประเทศที่มีรายได้น้อยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางสูงในระยะเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งช่วงอายุคน ด้วยเหตุนี้ เรื่องราวของ
ประเทศไทยจึงถูกน�าไปอ้างอิงในฐานะประเทศที่ประสบความส�าเร็จด้านการพัฒนาอย่างแพร่หลาย จากการที่ประเทศไทยเติบโต
อย่างเข้มแข็งยั่งยืน ความยากจนลดลงอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 80



ได้เข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่ 47 ของธนาคารโลก
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2492 ประเทศไทย (ชื่อเดิม 
ราชอาณาจักรสยาม)

เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ 
(ท่าเรือ, ทางรถไฟ, และระบบชลประทาน) เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

พ.ศ. 2493 ประเทศไทยกู้เงินธนาคารโลกเป็น
ครั้งแรกเป็นมูลค่า 25.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

2492

2493

2500

2506

2509

2515

2524

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก

ธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้มูลค่า 66 ล้านเหรียญ
สหรัฐเพื่อสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตาก

โดยให้ทุนจ�านวน 181.9 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเวลา 
16 ปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน เพิ่มจ�านวนครู 
และสถาบันการศึกษา ตลอดจนช่วยพัฒนาระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยให้เงินกู้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เพื่อเพิ่มเครือข่ายในประเทศเป็น 2 เท่าจาก 
200,000 คู่สายเป็น 416,000 คู่สาย

ธนาคารโลกได้ช่วยกรมชลประทานปรับปรุงและขยาย
เขตชลประทานแก่พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น�้าแม่กลอง 

พ.ศ. 2500 เพื่อไฟฟ้าและควบคุมน�้าท่วม

พ.ศ. 2506 โครงการทางหลวงและ 
ถนนในแต่ละจังหวัด

พ.ศ. 2509 ธนาคารโลกได้ขยาย 
ความช่วยเหลือไปสู่ด้านการศึกษา

พ.ศ. 2515 ธนาคารโลกสนับสนุนการ 
พัฒนาอย่างรวดเร็วด้านโทรคมนาคม

พ.ศ. 2524  ที่ดินและเกษตรกรรมม ี
ความส�าคัญเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อประเทศไทย

ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
เพื่อปรับปรุงและสร้างความปลอดภัยแก่ระบบ
ทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ชนบทเข้ากับเมือง



2538

2540

2548

2550

2554

2555

2557

2559

2560

2562

ช่วยให้ไทยประสบความส�าเร็จในการให้บริการ
ขนส่งมวลชนแก่ประชาชนกว่า 4 แสนคนต่อวัน 

ธนาคารโลกและองค์กรด้านการพัฒนาได้ร่วมกันจัดท�า 
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 
เร่งด่วนและเสนอมาตรการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ

โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก 
และพิธีสารมอนทรีออลเพื่อลดการใช้สาร HCFC 
ซึ่งท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ภายใต้บริการสัญญาให้ค�าปรึกษาโครงการ 
แรกร่วมกับธนาคารโลก

การศึกษาที่จะช่วยก�าหนดล�าดับความส�าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศเพื่อลดความยากจนและ
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง

ผ่านเงินกู้ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อบริหาร
จัดการเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจเอเชีย

แก่ชุมชนที่มีความเปราะบางซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากคลื่นสึมามิที่ถล่มภาคใต้
ของประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2547

โครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชนได้
สนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพ

เพื่อพัฒนาการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืนด้วย
การส่งเสริม “เมืองแห่งการเคลื่อนที่เขียว”

พ.ศ. 2538  บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศได้ให้เงินกู้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
แก่โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส

พ.ศ. 2555 เมื่อเกิดมหาอุทกภัยที่
ภาคกลางและภาคเหนือของไทย

พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือ
ด้านสภาพภูมิอากาศ 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

พ.ศ. 2559 ความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการประกันภัยของประเทศไทย

เปิดตัวรายงานวิเคราะห์แนวทางการ 
พัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ

พ.ศ. 2562 เปิดตัวกรอบความร่วมมือ 
ในการพัฒนาประเทศ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565) ร่วมกับประเทศไทย

พ.ศ. 2540 ธนาคารโลกให้การสนับสนุน
ความพยายามในการปฏิรูปภาคการเงิน
และภาคเอกชน

พ.ศ. 2548  ธนาคารโลกให้ความ 
ช่วยเหลือหลังภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน

พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ขัดแย้งใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ. 2554  ธนาคารโลกอนุมัติเงินช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าแก่เทศบาลนครเชียงใหม่



ติดต่อเรา

เป้าหมายของกรอบความร่วมมือในการพัฒนาประเทศคือ สนับสนุนให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมในการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เติบโตแบบมีส่วนร่วม และมีความยั่งยืน กรอบความร่วมมือนี้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
โดยมุ่งเน้นที่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ส�าคัญเพ่ือลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดยให้ความส�าคัญ 
ในสองประเด็นหลักดังนี ้

กรอบความร่วมมือในการพัฒนานี้มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยจ�านวนมากผ่านการมีงานที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมี
ทกัษะความรูท้ีด่ขีึน้ส�าหรบังานในอนาคต อีกท้ังต้องให้แน่ใจได้ว่า คนยากจนและคนชายขอบได้รบัประโยชน์จากความมัง่คัง่ของประเทศอย่างทัว่ถงึ

•  รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย 
ทบทวนพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์แนว
โน้มเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะ 
ใกล้และระยะปานกลางอย่าง
เป็นกลาง

•  รายงาน Doing Business ท�าการ
ประเมินด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่อง
กฎระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจ
และการบังคับใช้กฏหมายกับ
บริษัทใน 189 ประเทศทั่วโลก
และเมืองส�าคัญบางแห่ง

•  งานวิเคราะห์วิจัยอ่ืนๆ ซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นด้านการ
พัฒนา อาทิ การศึกษา และ
สุขภาพซ่ึงสนับสนุนนโยบาย 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เชิงประจักษ์ของไทย

•  Open Data ธนาคารโลกเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้า
ถึงข้อมูลด้านการพัฒนาประเทศ
ทั่วโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ 
data.worldbank.org หรือ 
worldbank.org/research

ลำาดับความสำาคัญในการทำางานร่วมกับประเทศไทย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม

ส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา

การสร้างความเข้มแข็งให้กับการด�าเนิน
นโยบายสถาบันการเงินและการคลัง

การเสริมสร้างคุณภาพการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานในภาคส่วนระบบราง

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบคุ้มครองทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เปราะบางใน
พ้ืนท่ีขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดการกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการเติบโตแบบมีส่วนร่วม  

ปีพ.ศ. 2562 เป็นจุดเร่ิมต้นการท�างานภายใต้กรอบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 70 ปีท่ีราชอาณาจักรไทยเข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่ 47 ของธนาคารโลกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2492 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ราชอาณาจักรไทยและกลุ่มธนาคารโลกได้สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ ์
ร่วมกันมากมาย สัมพันธภาพนี้ได้เปลี่ยนจากการกู้ยืมและงานวิเคราะห์วิจัยแบบเดิมไปสู่หุ้นส่วนความรู้ที่ใช้นวัตกรรมในการด�าเนินงาน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางแบบมีพลวัตรของประเทศไทย

กรอบความร่วมมือของเรา

แหล่งความรู้ของเรา

โทรศัพท์  +662 686 8300
โทรสาร  +662 686 8301 
อีเมล์  thailand@worldbank.org

ธนาคารโลก ส�านักงานประเทศไทย
ชั้น 30 อาคารสยามพิรรธน์
989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330

Website: www.worldbank.org/thailand
Facebook: www.facebook.com/WorldBankThailand
Twitter: @WB_AsiaPacific


