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 การประชุมสุดยอดผู้น ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า ๗ 
ประเทศ (G7) ได้มีการจัดขึ้นที่ Cornwall สหราชอาณาจักร ใน
ระหวา่งวนัที ่๑๑-๑๓ มิถนุายน ๒๕๖๔ ประเทศทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ
ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร (เจา้ภาพ) สหรัฐฯ แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี 
อิตาล ีและญีปุ่น่ นอกจากน้ียงัมีผูน้ าสหภาพยโุรป อินเดีย เกาหลีใต ้
แอฟริกาใต ้และออสเตรเลยี ไดรั้บเชญิเขา้ร่วมการประชมุคร้ังน้ีด้วย 
เน้ือหาสาระในการประชมุคร้ังน้ีประกอบดว้ย (๑) การกระจายวคัซีน
ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (๒) ความร่วมมือด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ และ(๓) ปญัหาสิง่แวดลอ้ม (โลกร้อน)๑ และโครงการใหม่ที่มี
ชือ่เรียกวา่ “Build Back Better World (B3W)” 
สรา้งโลกทีด่กีวา่: Build Back Better World (B3W) 
 โครงการ Build Back Better World (B3W) ได้เป็นที่รู้จัก
ผ่านเวทกีารประชมุ G7 และมีรายละเอียดอยา่งเปน็ทางการผ่านการ
เผยแพร่ Fact Sheet ของท าเนียบประธานาธิดีสหรัฐฯในช่วงการ
ประชุมสุดยอดผู้น ากลุ่ม G7 โดยโครงการ B3W เป็นหุ้นส่วนการ
ลงทนุดา้นโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศชัน้น าทีป่กครองดว้ยระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อช่วยเหลือในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานของประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป้าหมาย
ของ B3W จะมุ่งเน้นไปที่ ๔ องค์ประกอบหลักได้แก่ (๑) สภาพ
ภูมิอากาศ (๒) เทคโนโลยีดิจิทัล (๓) ความม่ันคงทางสุขภาพและ
สาธารณสขุ และ (๔) ความเทา่เทยีมทางเพศและความเสมอภาค โดย

เงนิลงทนุส าหรับโครงการน้ีสหรัฐฯได ้มีการประเมินไวท้ี ่๔๐ ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๑,๒๔๕ ล้านล้านบาท๒ ซึ่งครอบคลุม
พื้นทีต่ัง้แตล่าตนิอเมริกา-แคริบเบยีน แอฟริกา และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่อินโด-แปซิฟกิ 
กรอบแนวทางในการด าเนนิโครงการ๓ 

 (๑) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน มี
ความโปร่งใส เปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม และมีผลลัพธ์ท่ีดีต่อประเทศที่
ไดรั้บความชว่ยเหลอื 
 (๒) เน้นการท างานบนหลกัธรรมาภิบาลมีมาตรฐานระดับสูง
ต่อการรับมือในสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ปฏิบัติอย่างเป็น
ประโยชน์และมีความตอ่เน่ืองระยะยาวสอดคล้องกับแนวทาง Blue 
Dot Network (ฉบบัปรับปรุง)  
 (๓) การลงทุนในการด าเนินการในโครงการจะต้องมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงปารีส  
 (๔) โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการพัฒนาร่วมกับผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จะตอ้งมีความยัง่ยนืและยาวนาน  
 (๕) แนวทางในการจดัหาเงนิลงทนุ เปน็ในรูปแบบของเอกชน 
เน้นการท างานอยา่งโปร่งใส มีประสทิธภิาพระยะยาวและยัง่ยนื 
 (๖)  หน่วยงานหรือสถาบนัทางการเงนิระหวา่งประเทศมีหน้าที่
บริหารจดัการบนฐานทีส่หรัฐฯก าหนดไวค้อืโปร่งใสและมีประสทิธภิาพ 
เพราะเปน็เงนิทีม่าจากภาษปีระชาชน 

Build Back Better World (B3W) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสของการเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานของประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวน าเสนอโดย สหรัฐฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสุดยอดผู้น ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นน า ๗ ประเทศ (G7) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลก จึงเป็นที่น่าจับตามอง
ว่า B3W จะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการณ์ (Covid-19) แต่อีกนัยหน่ึง
โครงการ B3W อาจแสดงถึงความพยายามของสหรัฐฯ และอาจรวมถึงชาติพันธมิตรใน G7 ในการจ ากัดการแผ่อิทธิพลของ
จีน ผ่านโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ดังน้ันประเทศซึ่งอยู่ท่ามกลางโครงการดังกล่าวควรมีบทบาทที่เป็นการ
เสริมสร้างประโยชน์ต่อประเทศตนเองอย่างไร  
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บทวิเคราะห์ 
 โ ค ร ง ก า ร  Build Back Better World (B3W) ที่ ถู ก
น าเสนอโดยสหรัฐฯ ผ่านการประชุม G7 เม่ือเดือนมิถุนายนที่ผ่าน
มาน้ัน เป็นเหมือนทางเลือกใหม่ให้แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาใน
การฟื้นฟูประเทศจากวิกฤต COVID-19 ผ่านกรอบแนวทางในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ   ซ่ึงอาจมีนัยในความพยายามขยายอิทธิพล
กระจายในหลายพื้นที่ภายใต้กลุ่มประเทศใน G7 และประเทศ
ก าลั งพัฒนาหลายประเทศ ตั้ ง แต่บ ริ เวณลาตินอเม ริกา 
แคริบเบียน แอฟริกา และอินโด -แปซิฟิก ซ่ึงเป็นพื้นที่การ
ด าเนินการที่ทับซ้อนกับ BRI ซ่ึงอาจหมายถึงการล้อมกรอบจีน
เพื่อไม่ให้แผ่อ านาจ จึงเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการกลับมา
ของอ านาจทางตะวันตก เพราะประเทศที่เป็นหุ้นส่วนในโครงการ
น้ีน้ันเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลต่อภาคอุตสาหกรรม
ในระดับโลก  
 ส าหรับประเทศไทย หน่ึงในประเทศสมาชิกแห่งประชาคม
อาเซียนได้มีการกล่าวผ่านที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-
สหรัฐฯ ว่าสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ เพราะมุ่งม่ัน
ส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็น
แนวความคิดที่มีความสอดคล้องกับ BCG๔ จากท่าทีดังกล่าวของ
ไทยมีความสอดคล้องกับหลักการของ B3W ในด้านการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนของกรอบเวลาและ
รายละเอียดที่แน่ชัด อีกทั้งวัตถุประสงค์ของสหรัฐฯกับ G7 
อาจจะก าลังไปกันคนละทิศทาง กล่าวคือสหรัฐฯอาจจะมุ่งเป้า
ไปสู่การป้องกันและลดการขยายอิทธิพลของจีนและเชื่อมโยงกับ
โครงการ Blue Dot Network ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการภายใต้
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก เข้าไปในกรอบการ
ด า เ นินการ โครงการ  B3W แต่ ส าห รับกลุ่ ม  G7 น า โดย 
สหราชอาณาจกัร อาจเน้นไปทีส่ิง่แวดลอ้มตามทีน่ายบอริส จอหน์สนั 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่า โครงการน้ีจะสัมพันธ์โดยตรงกับ
การปล่อยพลังงานและการฟ้ืนฟูธรรมชาติ การสร้างงานและการ
ท าให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาว๕  
 แต่อย่างไรก็ตามหากโครงการ B3W มีรูปธรรมที่ชัดเจน
มากขึ้นอาจเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือของสหรัฐฯและประเทศสมาชิก
ในการขยายอิทธิพลและเป็นการสกัดก้ันการแผ่อ านาจของจีน ซ่ึง
อาจน ามาสู่การตอบโต้เชิงนโยบายทางยุทธศาสตร์จากจีนต่อ
โครงการดังกล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคที่จะต้อง
เผชิญกับสภาวะกดดันจากยุทธศาสต ร์นโยบายของชาติ
มหาอ านาจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้รวมถึงประเทศไทยและ

กองทัพไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ การประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) โดยเฉพาะ
คณะท างานผู้เชี่ยวชาญด้านความม่ันคงทางทะเล (EWG on  
Maritime Security) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐฯในวงรอบ 
๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖๕ ดังน้ันอาจถูกกดดันจาก
สหรัฐฯให้เข้าร่วมหรือช่วยผลักดันโครงการ B3W ซึ่งจะน ามาสู่
ความไม่พอใจต่อจีนและถูกตอบโต้ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงนับว่า
เป็นความท้าทายต่อหน่วยงานด้านความม่ันคงของประเทศไทย
ต่อการวางบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะต่อกองทัพ 
 จากแนวทางการด าเ นินงานของโครงการ B3W ที่
ครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
กองทัพไทยหน่ึงในหน่วยงานด้านความม่ันคงของไทย ควรเตรียม
ความพร้อมดังน้ี 
 (๑) กองทัพควรติดตามพัฒนาการของโครงการ B3W ที่
อาจเป็นผลกระทบทั้งเชิงบวก-ลบต่อความม่ันคงของประเทศไทย
อย่างใกล้ชิด  
 (๒) หากรัฐบาลไทยเข้าร่วมโครงการ B3W กองทัพควร
แสวงประโยชน์จากโครงการ B3W ในการพัฒนากองทัพ เช่น ด้าน
ความม่ันคงทางไซเบอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
   (๓) กองทัพไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐฯในการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ADMM-
Plus) ควรตระหนักถึงการแสดงออกของบทบาทที่เหมาะสม เพื่อ
รักษาความม่ันคงระหว่างประเทศและหลีกเลี่ยงการถูกกดดันจาก
ประเทศมหาอ านาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯหรือจีน 
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รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา คร้ังท่ี ๗ รวมท้ังการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง.ออนไลน์ สืบค้นเม่ือ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
แหล่งท่ีมา https://opp.mod.go.th/OIT/O33.aspx 
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