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Abstract

 In this research entitled “The Roles of Think Tanks in China’s 

Policy Making Process: A Case Study of Belt and Road Initiative (BRI),” 

the researcher studies (1) the importance of think tanks in China's 

public policy making process (2) the current situation of the BRI 

think tanks development and network (3) the way to upgrade think 

tanks to increase China soft power on the world stage and to  

influence international public policy. This study is a participatory 

action research under the cooperation between the Thai-Chinese 

Strategic Center of Thailand National Research Council and 

think tanks in China. In using qualitative method, the researcher 

conducted documentary research and field research. Collecting 

data included structural in-depth interviews with key informants 

and focus groups. Findings show that intellectuals and think tanks 

have significant roles in advising the Chinese government to 

achieve Chinese Dream of national rejuvention. In this context, BRI 

think tanks are not only source of China’s soft power, but also 

significant strategic actors in international public policy making 

process. 

book1.indd   6 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

VII

ส�รบัญ

หน้�

บทคัดย่อภาษาไทย		 V 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	 VI 

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญตาราง	 	 X

สารบัญภาพประกอบ	 XI

		1	 บทน�า																																																																																								 1 

	 	 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	 1			

	 	 ค�าถามในการวิจัย	 2 

	 	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 3

			 	 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ	 3

	 	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 4

			2	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 5

	 	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสมอง	 5

								 ทฤษฎีพหุนิยม	(Pluralist	Theory)			 7

	 		 ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์	(Interest	Group	Theory)				 8

								 ทฤษฎีชนชั้นน�า	(Elite	Theory)	 9

													 ทฤษฎีในการศึกษาคลังสมองของจีน	 10

	 			 อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ		 11

	 			 มุมมองเกี่ยวกับคลังสมองของจีน		 11

book1.indd   7 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

VIII

	 	 แนวคิดคลังสมองอัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิง	 16

												 ประเภทของหน่วยงานคลังสมองจีนและเกณฑ์การจัดอันดับ	 21

												 แนวคิดการฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของชาติและข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ	 30

	 	 				และเส้นทางสายไหมยุคใหม่	

												 สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย	 34

 

3	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 35

															ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย	 36

	 	 หน่วยวิเคราะห์	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง	 37

																ขอบเขตในการวิจัย	 38

	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 39

	 	 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ	 40

	 	 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	 42

4			 การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 43 

	 	 ความเป็นมาและความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของ	BRI	 43

	 	 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนสู่การเปลี่ยนแปลงโลก	 46

	 	 ความสอดคล้องของ	BRI	กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ	ของจีน	 48

	 	 กรอบความร่วมมือสนับสนุนข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ	 49

	 	 				และเส้นทางสายไหมยุคใหม่

     

5		บทบาทของคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน	 55

									 ความส�าคัญของคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบาย	 55 

	 	 	 สาธารณะของจีน

	 	 บทบาทของปัญญาชนต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	 62

								 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน				 68										

									 การก่อตั้งหน่วยงานคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 70

book1.indd   8 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

IX

									 ผลการประชุมกลุ่มย่อย		ณ	สถาบันวิจัยเส้นทางสายไหม		 77

	 	 				มหาวิทยาลัยซีเป่ย

									 ผลการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเล			 78

	 	 				มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

	 	 แนวทางการยกระดับคลังสมองของจีนในการสร้างอ�านาจเชิงอ่อน	 79

   (soft	power)	บนเวทีโลกและอิทธิพลในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ

              		บทบาทของ	DRC	กับการสร้างความร่วมมือกับคลังสมองระดับนานาชาติ		80

	 	 ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์	 93

	 	 				ไทย-จีนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคลังสมองด้าน	BRI	

6	 บทสรุป		การอภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	 97	

  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล	 98 

	 	 ข้อเสนอแนะ	 104

	 	 ภาคผนวก	 105

	 	 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย	 105	

 

บรรณานุกรม	 107

ประวัติผู้เขียน	 113	

 

book1.indd   9 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

X

ส�รบัญต�ร�ง

ต�ร�ง		 	 หน้�	

1				 China’s	Top	25	National	Think	Tanks	as	Designated	by		 22

	 	 the	Chinese	Government	in	2015

2			 ประเภทและจ�านวนของคลังสมองที่ท�างานอย่างแข็งขัน	 26

3			 เครื่องมือวัดและระบบตัวชี้วัดอิทธิพลคลังสมองประเทศจีน	 28

4	 การจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองที่วิจัยเกี่ยวกับ	BRI				 59

5	 รายชื่อคลังสมองเกี่ยวกับ	BRI	 71

6				 Members	of	the	First	SiLKS	Steering	Committee	 84

7				 Members	and	partners	of	SiLKS	 85

book1.indd   10 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

XI

	 ภ�พ	 	 	 หน้�

1					 เครือข่ายโครงสร้างคมนาคมเส้นทางสายไหมศตวรรษที่	21	 33

2			 	กรอบแนวคิดในการวิจัย	 34

3			 	สีจิ้นผิงกล่าวเปิดงาน	“Belt	and	Road	Forum	for	International		 44

	 	 Cooperation”

4			 แนวระเบียงเศรษฐกิจ	6	แนว	 45

5			 เส้นทางสายไหมใหม่	(New	Silk	Roads)	 50

6				 ศาสตราจารย์	ดร.	Zhu	Xufeng	ให้สัมภาษณ์	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561	 56

7				 ระบบการปรึกษานโยบายและคลังสมองของจีน	 57

8				 ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ	 58

9				 อิทธิพลของคลังสมองตามแนวทางการศึกษาโครงสร้างทางสังคม	 60

10				การประชุมกลุ่มย่อย		ณ		Institute	of	International	and	Strategic	Studies		 64

	 	 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง		เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561

11			 ศาสตราจารย์	Wang	Jisi	เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับ	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	 64

	 	 ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	(วช.)	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	และคณะ		

12			 ศาสตราจารย์	ดร.	Zhang	Weiwei	ในกิจกรรมการแสดงปาฐกถาพิเศษ	 67

13			 การสัมมนาทางวิชาการและประเด็นซักถาม	 67

ส�รบัญภ�พประกอบ
 

book1.indd   11 10/10/2561   20:14:54



บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

XII

14			 การประชุมพลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมองในประเทศจีน		 69

	 	 ปี	2017

15			 การประชุมกลุ่มย่อย	ณ	สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม			 77

	 	 มหาวิทยาลัยซีเป่ย		เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม		2561

16			 แผ่นพับประชาสัมพันธ์	Silk	Road	Think	Tank	Network	(ด้านหน้า)	 89

17			 แผ่นพับประชาสัมพันธ์	Silk	Road	Think	Tank	Network	(ด้านใน)	 89

18			 ภาพถ่ายอาคารอนุรักษ์และห้องประชุมของ	Development		 90

	 	 Research	Center

19	 พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	แลกนามบัตรกับคุณ	Yu	Jun	รองผู้อ�านวยการ	 91

	 	 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง	DRC

20			 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ	(MOU)	 94

21			 การประชุม	ณ		China	Institute		มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น	 95

book1.indd   12 10/10/2561   20:14:54



บทที่ 1
บทน�ำ

 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 บนเส้นทางความฝันของจีน	 (Chinese	 Dream)	 ตามนโยบายของประธานาธิบด ี

สีจิ้นผิง*	 ซึ่งปรารถนาจะน�าพาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก	ปัญญาชนและ 

คลงัสมองนัน้มคีวามส�าคญัอย่างไร	หากจะเปรยีบเทยีบหน่วยงานคลังสมอง	(think	tanks)	เป็น

บ่อเกิดของ	“อ�านาจแห่งปัญญา”	หรือ	“พลังแห่งความรู้”	การให้ความส�าคัญกับการยกระดับ

และพฒันาคลงัสมองก�าลงัเป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแนวนโยบายของ

สจีิน้ผงิทีใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้าง	“คลงัสมองแบบใหม่ด้วยอัตลกัษณ์จนี”	โดยเน้นการพฒันา

คลังสมองของจีนให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก	 นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างอ�านาจ 

เชิงอ่อน	(soft	power)	ของจีน	(李国强,徐蕴峰, 2017,	p.6) และเพิ่มบทบาทให้คลังสมอง 

เป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์	 (strategic	 actors)	 (Menegazzi,	 2016)	 ที่น่าจับตามอง 

โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	 กรณ ี

ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
	 นับจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่	18	ในปี	ค.ศ.	2012	เมื่อสีจิ้นผิงได้ด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธกิารพรรคคอมมิวนิสต์จนีไดป้ระกาศนโยบาย	“ความฝันของจีน”	เพือ่ฟื้นฟูความยิง่ใหญ่

ของชาติ	 โดยก�าหนดเป้าหมายในวาระครบรอบ	 100	 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

(ปี	ค.ศ.	2021)	จีนจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสงัคมกนิดอียูดี่อย่างถ้วนหน้า	และในโอกาสครบ

	 *	ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่	19	(ระหว่างวันที่	18	–	24	ตุลาคม	2560) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ	“ความคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมแบบจีนส�าหรับยุคใหม่”	เป็นหลักการ

ส�าคัญในธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรค	 ท�าให้ฐานะทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับการยกย่องเทียบชั้น

กับผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ของจีนในอดีต	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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รอบ	100	ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี	(ค.ศ.	2049)	จนีจะบรรลเุป้าหมายในการ

สร้างสงัคมนยิมสมยัใหม่	รวมทัง้ประกาศความร่วมมือกับมิตรประเทศเพือ่พฒันาแถบเศรษฐกจิ

และเส้นทางสายไหมใหม่	 บนเส้นทางไปสู่การบรรลุความส�าเร็จน้ัน	 สีจิ้นผิงให้ความส�าคัญ 

อย่างยิ่งกับการยกระดับและการพัฒนาคลังสมองของจีน	และได้บรรจุแนวทางการพัฒนาและ

การสร้างเครอืข่ายคลงัสมองเกีย่วกบัการศกึษาเส้นทางสายไหมไว้ในแผนพฒันา	5	ปีฉบบัที	่13 

(黄蕊,	2017,	p.	51)

	 เดือนมกราคม	 2015	 ส�านักงานของคณะกรรมการกลางและมนตรีแห่งรัฐ	 ได้ร่วมกัน

จัดท�าเอกสาร	 “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน”	

ประกาศถึงความพยายามที่จีนจะส่งเสริมคลังสมอง	50	-100	แห่ง	ที่จะมีอิทธิพลทางความคิด

ในระดบัโลก	ภายในปี	2020	นอกจากนัน้ในการด�าเนนิการพฒันาคลงัสมองเพือ่ศึกษาวจิยัเรือ่ง	

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	(One	Belt	One	Road)	ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นข้อเสนอการริเริ่มแถบ

เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 (Belt	 and	 Road	 Initiative)	 ได้มีการสร้างเครือข่าย

คลงัสมองในรปูแบบทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่	งานวจิยันีจ้งึมเีป้าหมายทีจ่ะศกึษาบทบาทของคลงั

สมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน:	กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ

เส้นทางสายไหมยุคใหม่

 ค�ำถำมในกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่องบทบาทคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน: 

กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 ผู ้วิจัยมีค�าถามการวิจัย 

(research	questions)	เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้

	 1.	 คลังสมองของจีนมีความส�าคัญอย่างไรในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	

	 2.	 หน่วยงานคลังสมองของจีนหน่วยงานใดบ้าง	 มีหน้าที่และบทบาทส�าคัญ	 ในการ

ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	

	 3.	 ผู้น�าจนีมแีนวทางอย่างไรในการยกระดบัคลงัสมองและการสร้างเครอืข่ายพนัธมิตร

คลังสมอง	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	หรือเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง	BRI

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 4.	 ศูนย์วจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จนีควรจะสร้างช่องทางการตดิต่อกบัหน่วยงานคลังสมอง

ของจีน	หน่วยงานใดบ้าง	เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการร่วมกันก�าหนดนโยบายภายใต้

ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาบทบาทและความส�าคัญของคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะของจีน

		 2.	 เพ่ือศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ	ของจีนที่ท�าวิจัยด้านแถบ

เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม

	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคลังสมองสู่ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร

 คลงัสมอง	(Think	Tanks)	หมายถงึ	หน่วยงานและสถาบนัทีมุ่ง่ศกึษาวจิยั	เพ่ือมบีทบาท

เชิงนโยบาย	รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	โดย

แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	1)	คลังสมองของรัฐบาล	2)	คลังสมองของมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัย	3)	คลังสมองของรัฐวิสาหกิจ	4)	คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม	

 คลงัสมองทีม่อีตัลกัษณ์จนี	(Think	Tanks	with	Chinese	Characteristics)	คอื	องค์กร

ทีท่�าหน้าท่ีปรึกษาและท�าวจิยัโดยไม่มุง่หวงัก�าไร	เน้นวิจัยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาในเชงิยทุธศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ	โดยน�าเอาแนวคดิและหลกัการของพรรคคอมมิวนิสต์จนีทีจ่ะก�าหนดนโยบาย

บนพื้นฐานของกฎหมายมาเป็นแนวทางชี้น�า

 กระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ	 (Decision	Making	 Process)	 หมายถึง	

กระบวนการที่เป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ	 ซึ่งกระบวนการก�าหนด

นโยบายประกอบด้วยการระบุความส�าคัญของปัญหา	 และการพิจารณาทางเลือกในการ 

ตัดสินใจ
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 ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทำงสำยไหมยุคใหม่	 (Belt	 and	 Road	 Initiative)	 

หมายถงึ	การเชือ่มโยงภมูภิาคเอเชยี	ยโุรป	และแอฟรกิา	ด้วยแนวคดิทีเ่ริม่จาก	“หนึง่แถบ	หนึง่

เส้นทาง”	คอื	แถบเศรษฐกจิเชือ่มโยงเอเชยีและยโุรป	กบัหนึง่เส้นทางสายไหมทางทะเล	ต่อมาได้

พฒันาสูก่ารสร้างแนวระเบยีงเศรษฐกจิ	6	แนวระเบยีง	ได้แก่	ระเบยีงเศรษฐกจิจนี-มองโกเลยี-

รสัเซยี	แนวแลนด์บรดิจ์ยูเรเชยีสายใหม่	แนวระเบียงเศรษฐกจิจนี-เอเชยีกลางและเอเชยีตะวนัตก 

แนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน	 แนวระเบียงจีน-ปากีสถาน	 และแนวระเบียง

เศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-พม่า	

  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

		 1.	 ท�าให้ทราบถงึบทบาทและความส�าคัญของคลงัสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะของจีน

	 2.	 ท�าให้ทราบถงึการสร้างเครอืข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ	ของจนีทีท่�าวจิยัด้านแถบ

เศรษฐกิจและเส้นทางไหม

	 3.	 สามารถสร้างความร่วมมือให้กบัศนูย์วจัิยยทุธศาสตร์ไทย-จนีกบัเครอืข่ายคลงัสมอง

ของจีนในการวิจัยเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม

 อ�ำนำจเชิงอ่อน	(Soft	Power)	หมายถึง	อ�านาจที่ท�าให้ประเทศอื่นๆ	ปฏิบัติตามความ

ต้องการโดยไม่ต้องบังคับ	หรือมีข้อแลกเปลี่ยนประการใด	อ�านาจเชิงอ่อนมีที่มาจากวัฒนธรรม	

ค่านิยม	และนโยบายต่างประเทศ	โดยด�าเนินการผ่านเครื่องมือการทูตสาธารณะ

 กำรทตูสำธำรณะ	(Public	Diplomacy)	หมายถงึ	การด�าเนนิการเพือ่สร้างภาพลกัษณ์

ที่ดีให้กับประเทศ	ผ่านการสื่อสารในหลายรูปแบบ	เช่น	การแถลงข่าว	การรณรงค์	การสัมมนา	

และการให้ทุนการศึกษา	เป็นต้น

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 การวิจัยเรื่อง	 บทบาทคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน: 
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี 
เก่ียวกับคลังสมอง	 อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะและ
แนวคิดการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน	 รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คลังสมองของจีน	เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา	โดยล�าดับการน�าเสนอ	ดังนี้
	 1.	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสมอง
	 2.	แนวคิดคลังสมองอัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิง
	 3.	ประเภทของหน่วยงานคลังสมองจีนและเกณฑ์การจัดอันดับ
	 4.	 แนวคิดการฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของชาติและข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหมยุคใหม่	
	 5.	สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสมอง

	 ในความหมายสากล	คลังสมอง	(think	tanks)	หมายถึง	หน่วยงานและสถาบันวิจัยที่
มีบทบาทเชิงนโยบาย	และการส่งเสริมการพัฒนาสังคม	 (Zhu	Xufeng,	2013,	p.13)	แม้ว่า
ค�าศัพท์	 ‘think	 tanks’	 และการพัฒนาหน่วยงานคลังสมองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะนั้นจะปรากฏขึ้นในองค์ความรู้ของโลกตะวันตก	ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้เกี่ยว
กับนโยบายสาธารณะ	 แต่ในธรรมเนียมปฏิบัติของการบริหารราชการของจีนยุคโบราณหรือ
หลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การท�าสงครามรบพุ่งกัน	ต�าแหน่งที่ปรึกษาทางการรบหรือ	
“กุนซือ”	นั้นมีมาตั้งแต่ยุคชุนชิวจั้นกว๋อ	 (771-221	ก่อน	ค.ศ.)	และมีบันทึกเกี่ยวกับบทบาท
ของนักคิดที่มีความส�าคัญต่อการรบของฝ่ายต่างๆ	ในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก	(ค.ศ.220-280)	
ที่มีการน�ามาศึกษาในเชิงกลยุทธ์อย่างกว้างขวาง	
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	 ขณะทีโ่ลกตะวนัตกรบัรูว่้าค�าศพัท์	‘think	tanks’	เริม่มีครัง้แรกแรกในสหรัฐอเมรกิาช่วง
สงครามโลกครั้งที่	2	โดยบุคลากรทางการทหารและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพลเรือนมาร่วมกันพัฒนา
แผนในการท�าสงคราม	 และก�าหนดยุทธศาสตร์อื่นๆ	 ของกองทัพ	 ดังค�าที่อดีตประธานาธิบดี 
ทรูแมนเคยกล่าวในงานฉลองอายุครบ	 80	 ว่าอาจจะสามารถอยู่ถึง	 90	 ปี	 หาก	 “the	 old	 
think	tanks”	ยังท�างาน	ส�าหรับความหมายนี้	ทรูแมนหมายถึง	“สมอง”	นั่นเอง	จากนั้นคน
ทั่วไปก็เข้าใจและใช้ค�าว่า	Think	Tanks	โดยหมายถึง	กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อท�าวิจัยโดยใช้
สมองหรือปัญญา	เพื่อหาทางพัฒนาประเทศ	(Zhu	Xufeng,	2013,	p.13)	
	 ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก	 คลังสมองมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
และมีบทบาทสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายผ่านกระบวนการทางการเมือง	 ซึ่งสามารถอธิบายได้
ด้วยทฤษฎีทางการเมืองแบบพหุนิยม	 (pluralist	 theory)	 ตามทฤษฎีพหุนิยม	 คลังสมองนับ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย	 และมีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของกลุ่ม	และการสนับสนุนนโยบายที่กลุ่มผลักดัน	คลังสมองสามารถส่งเสริมการ
แข่งขนัทัง้ในด้านจ�านวนผูอ่้านและเงนิทนุซึง่ในบทความเรือ่ง	“แนวคดิขบัเคลือ่นชาต”ิ	(Ideas	
move	nation)	เกร็ก	อีสเตอร์บรู๊ค	(Greg	Easterbrook,	1986)	ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เปรียบ
การแข่งขันของคลังสมองเหมือนกับ	“ตลาดเสรีของปัญญาชน”	
	 Paul	Dickson	ได้น�าเสนอแนวคิดเรยีกคลังสมองจากมุมมองโครงสร้างหน้าทีท่างสังคม
คลงัสมองหมายถงึ	สถาบนัวจิยันโยบายทีมี่ความเป็นอสิระและมีความม่ันคง	โดยนกัวจัิยด�าเนนิ
โครงการวิจัยด้านระเบียบการวิจัย	และท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเชิงนโยบาย	โดยมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับรัฐบาล	ภาคธุรกิจ	และสาธารณชน	(Dickson,	1971,	p1-3)
	 Simon	 James	 ให้ค�านิยามว่าคลังสมอง	หมายถึง	 องค์การที่มีความเป็นอิสระ	ที่ท�า
หน้าที่อย่างเป็นสหวิทยาการ	เพื่อจะมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ	(James	S,	1993,	p.492)
	 Kent	Weaver	กล่าวถึง	คลังสมอง	ในฐานะของหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ
ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	Weaver	 ท�างานที่สถาบันบรุ๊กกิ้งส์	 (Brookings	 Institution)	 ของ
สหรฐัอเมริกา	มมุมองของ	Weaver	จงึสะท้อนจดุยนืเรือ่งองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไรอย่างชดัเจน	
และสะท้อนมุมมองของสถาบันที่เขาท�างานอยู่	(Weaver,	1989,	p.563-78)
	 Andrew	 Rich	 ให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับคลังสมองว่าเป็นองค์กรซึ่งมีความเป็นอิสระ	
(independent)	 ไม่มุ่งผลประโยชน์	 (not	 interest-based)	 และไม่ใช่องค์กรแสวงหาก�าไร	
(non-profit	organization)	มีเป้าหมายสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญและยึดเอาความเชี่ยวชาญ
ทีม่เีรยีกร้องการสนบัสนนุและมอีทิธพิลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ	(Rich,	2004,	p.11)

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

6

book2.indd   6 10/10/2561   20:15:21



	 Carol	Weiss	ได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคลังสมองกับหน่วยงานอื่นๆ	ที่ท�าวิจัย
นโยบาย	 โดยแบ่งเป็นสองประเภท	 ได้แก่	 หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร
ซึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาล	หน่วยงานประเภทที่สองเท่านั้นที่ควรนับว่าเป็นคลังสมอง	 ในมุมมอง	
Carol	Weiss	ศนูย์วจิยัของมหาวทิยาลยั	บรษิทัทีป่รกึษา	และองค์กรวจิยัทีแ่สวงหาผลก�าไรนัน้
ไม่ควรนับเป็นคลังสมอง	โดยชี้ให้เห็นว่าศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นเน้นการสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานไม่ได้เหมาะกับการสร้างนโยบาย	 ในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยนโยบาย
ภาครฐัทีม่ผีลก�าไรและสถาบนัวจิยันโยบายภายในหน่วยงานของรฐัไม่ควรมีฐานะเป็นคลงัสมอง	
เนื่องจากขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง	(Weiss,	1990,	p.1-20)
	 Cheng	Li	ผู้อ�านวยการและนักวิจัยอาวุโสของศูนย์จีนศึกษา	John	L.Thornton	แห่ง
สถาบันบรุกกิ้งส์	 (Brookings	 Institution)	 ได้เขียนหนังสือ	 “The	 Power	 of	 Ideas:	 The	
Rising	Influence	of	Thinkers	and	Think	Tanks	in	China”	น�าเสนอมุมมองว่าในการที่จีน
จะฟื้นคืนความรุ่งเรืองอีกครั้ง	 บทบาทของปัญญาชนและพลังแห่งความรู้นั้นมีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาและฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของจีน	(Cheng	Li,	2017)

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาคลังสมอง
	 ทฤษฎทีางการเมอืงทีเ่ป็นเสมอืนสถาปัตยกรรมแห่งกระบวนการนโยบายสาธารณะ	และ
มีความส�าคัญต่อการศึกษาคลังสมอง	มีสาระส�าคัญดังนี้	
 ทฤษฎพีหุนยิม (Pluralist Theory)	มองว่ากระบวนการทางนโยบายสาธารณะนัน้เป็น
กลไกทีเ่ป็นตวักลาง	มลีกัษณะเป็น	“เวทนีโยบาย”	อนัประกอบด้วย	การต่อสู	้การประสานงาน	
และการแบ่งปันผลประโยชน์	กระบวนการนโยบายจงึเป็นเครือ่งมือในการตรวจสอบการต่อรอง
ระหว่างตัวแสดงนโยบาย	(Hill,1997)	การวิจัยคลังสมองเหมาะสมในการอธิบายกระบวนการ
ทางนโยบาย	โดยเฉพาะระบบนโยบายย่อย	เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบการขดักนัของกลุม่ผลประโยชน์
และกระบวนการเรียนรู้นโยบายในกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย	(Zhu	Xufeng,	2013,p.8)

แนวคิดพหุนิยมนั้นยอมรับว่าชนชั้นน�ามีอยู่จริงในทุกสังคม	 แต่จะมีลักษณะที่กระจาย
ไปตามประเด็นทางการเมือง	 (political	 issue)	 และการคงอยู่ของผู้น�าจะต้องค�านึงถึงความ
ต้องการของมวลชน	 ที่ส�าคัญกลุ่มพหุนิยมนั้นเชื่อว่า	 ปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจได้	 เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 ก็จะเกิดการแข่งขันของ
ผูน้�าในแต่ละกลุม่	ซึง่ผูน้�ากลุม่นีจ้ะมีอ�านาจอนัชอบธรรมเพราะเป็นอ�านาจจากการเป็นตวัแทน
สมาชิกส่วนใหญ่	 โดยสรุปแล้วนักคิดส�านักพหุนิยมมีการน�าแนวความคิดแบบพหุนิยมมาเป็น 
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กรอบความคิด	และไม่เหน็ด้วยกับส�านกัชนชัน้น�านยิม	โดยกลุ่มพหนุยิมใช้วธิกีารศกึษาโครงสร้าง
อ�านาจจากกระบวนการตัดสินใจ	 (decision-making	 process)	 และประเด็นการตัดสินใจ 
ในกจิกรรมชมุชน	ท�าให้กลุม่นีม้คีวามเหน็ว่าทกุสงัคมมีชนชัน้น�าอยูจ่รงิ	หากแต่ชนชัน้น�าเหล่าน้ี 
จะมีลักษณะกระจายตัวออกเป็นหลายๆ	 กลุ่ม	 ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีการแข่งขันกันอย่างอิสระ	
และมีการหมุนเวียนกันเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	อ�านาจและโครงสร้างอ�านาจจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้	(เบญจวรรณ	บุณโทแสง,	2550)
 ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group Theory) มองว่าภายใต้กระบวนการ
นโยบาย	 ความสามารถของตัวแสดงนโยบายที่มีต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนั้นเป็น 
กลไกส�าคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย	 ในทางทฤษฎี	 กลุ่มผลประโยชน	์
(Interest	groups)	คอื	กลุม่คนทีร่วมตวักนัเพือ่ท�ากจิกรรมทางการเมอืงร่วมกัน	และมจุีดมุง่หมาย 
ที่จะมีอิทธิพลในการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ ่ม 
กลุม่ผลประโยชน์ไม่ได้มเีป้าหมายเพือ่เข้าไปมอี�านาจทางการเมอืงโดยตรงด้วยการส่งคนสมคัร 
รับเลือกตั้ง	 แต่กลุ่มผลประโยชน์สามารถแสดงบทบาทด้วยการเรียกร้อง	 เสนอแนะ	 กดดัน 
เพือ่ให้เกดิหรือเปลีย่นแปลงกฎหมาย	นโยบาย	โครงการ	หรอืกจิกรรมต่างๆ	ของรฐับาล	เพือ่ให้ 
สอดคล้องหรือเอื้อต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม	

		 การแบ่งกลุม่ผลประโยชน์โดยใช้เกณฑ์ลกัษณะของการจดัตัง้กลุม่	(Almond,	Powell,	
Strom	and	Dalton,	2008)	สามารถแบ่งได้ดังนี้
 1. กลุ่มผลประโยชน์ที่จัดข้ึนอย่างเป็นทางการ (Associational	 Groups)	 คือ 
กลุ่มผลประโยชน์ที่รวมตัวกันเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ	 มีสมาชิกที่แน่นอน	 มีส�านักงาน 
มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าส�านักงาน	 มีคณะท�างานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มที่ส�าคัญกลุ่มเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์แก่สมาชิกของกลุ่มโดยเฉพาะ 
เช่น	สภาหอการค้า	สหภาพแรงงาน	สมาคมธรุกจิ	องค์กรชมุชน	เป็นต้น	กลุม่ผลประโยชน์เหล่าน้ี 
เกิดข้ึนในสังคมประชาธิปไตยของโลกตะวันตก	 ในขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนา	 ยังมีไม่มากนัก 
แต่ก�าลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน
 2. กลุ่มผลประโยชน์ทีไ่ม่มกีารจดัตัง้เป็นทางการ	(Non-Associational	Groups)	ไม่มี 
โครงสร้างการรวมตัวกันอย่างแน่นอน	 ไม่ได้พบปะพูดคุยกันอย่างสม�่าเสมอ	 แต่มีความรู้สึก 
ร่วมกนัว่าเป็นพวกเดยีวกนั	อาจด้วยเหตุผลเพราะนบัถอืศาสนาเดยีวกนั	เชือ้ชาตเิดยีวกนัภมิูภาค 
เดียวกัน	หรือชนชั้นเดียวกัน	การเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 
แต่มีพลังทางการเมืองสูงหากอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสม	พบมากในประเทศก�าลัง
พัฒนาในเอเชีย	อาหรับ	ลาตินอเมริกาและแอฟริกา
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 3. กลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบัน	(Institutional	Groups)	คือ	กลุ่มผลประโยชน์ใน 
ระบบราชการ	เช่น	กองทพั	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรอืหน่วยงานราชการทัง้หลาย	ซึง่กลุม่ผลประโยชน์ 
เชงิสถาบันเหล่านีท้�าหน้าท่ีเรยีกร้องผลประโยชน์	เพือ่คนทีอ่ยูใ่นหน่วยงานและเพ่ือตวัหน่วยงาน 
เอง	 เช่น	 เรียกร้องให้มีการจัดสรรก�าลังคน	งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์ในการท�างานเพิม่มากขึน้ 
และเรยีกร้องเพ่ือผลประโยชน์ของคนทัง้หลายในสงัคม	 เช่น	 เรยีกร้องให้รฐับาลกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้พบเห็นมากในประเทศก�าลังพัฒนา 
ซึ่งมีกลุ่มผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็นทางการน้อย	ท�าให้มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูง
 4. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีไร้บรรทัดฐาน	 (Anomic	 Groups)	 เป็นกลุ่มประโยชน์ที ่
รวมตวักันของบคุคลหลายๆ	คนอย่างกะทนัหัน	ตามอารมณ์ความรูส้กึ	โดยปราศจากการจัดต้ังกลุม่ 
และไม่มผีูน้�าทีช่ดัเจน	เพือ่แสดงปฏกิริยิาต่อรฐับาล	หรอืผูน้�าทางการเมอืงได้รบัรูถ้งึการไม่ยอมรบั 
ในนโยบาย	หรือการด�าเนินงานของรัฐบาล	เช่น	การเดินขบวนประท้วง	การก่อจลาจล	เป็นต้น	
	 กลยุทธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ในการกดดันรัฐบาล	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม	 ได้แก่	 การล็อบบี้	 (lobby)	คือการพยายามโน้มน้าวผู้มีอ�านาจตัดสินใจของรัฐบาล	หรือ
สมาชิกรัฐสภา	 ซึ่งก�าลังพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์	 การให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	การส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
นอกจากการล๊อบบี้แล้ว	กลุ่มผลประโยชน์ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ	อีก	เช่น	การลงทุนด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงคุณลักษณะ	 โครงการต่างๆของกลุ่มเพื่อสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีด	ีการบรจิาคเงนิสนบัสนนุการเลอืกตัง้	การฟ้องร้องด�าเนนิคดเีพือ่ให้ศาลพจิารณา
นโยบายหรือการด�าเนินงานของรัฐบาล	ซึ่งจะช่วยระงับหรือชะลอนโยบายหรือการด�าเนินการ
ของรัฐบาลท่ีอาจส่งผลเสียต่อกลุ่มผลประโยชน์	 จนกระทั่งอาจจะด�าเนินการด้วยการประท้วง
เพื่อสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชน	 ซึ่งวิธีการนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับกลุ่ม 
ผลประโยชน์ที่ขาดเงินทุนและไม่มีอ�านาจในสังคม	(บูฆอรี	ยีหมะ,	2559,	หน้า	241-250).
 ทฤษฎชีนชัน้น�า (Elite Theory)	ระบวุ่ามกีลุม่คนจ�านวนน้อยซึง่มอี�านาจทางการเมอืง
และสงัคม	(ในทีน่ีร้วมถงึบรรดาคลงัสมอง)	จะเป็นผูก้�าหนดนโยบายสาธารณะ	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ
ในคลงัสมองใช้วธิสีร้างผลกัดนัและมอีทิธพิลเชงินโยบายโดยอาศยัความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นที่
มีกับกลุ่มผู้น�า	(Domhoff	and	Dye,1987;	Dye,	2001)	

Martin	N.	Marger	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	“ชนชัน้น�า	(elite)	หมายถงึผู้ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง 
สูงสุดของอ�านาจและทรัพย์สิน	 ซ่ึงชนชั้นน�าจะเป็นผู้ที่มีอ�านาจ	 อิทธิพล	 และสามารถควบคุม

ทรัพยากรที่ส�าคัญของสังคม	ทั้งยังมีอิทธิพลในการก�าหนดโยบาย	ชี้แนะกิจกรรม	และตัดสินใจ 
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ในประเด็นส�าคัญของสถาบันหลักทางสังคม	 เช่น	 รัฐบาล	 บรรษัท	 สถาบันการศึกษา”	

(Marger,1981)

Gaetano	Mosca	 ได้เสนอแนวคิดเรื่องชนชั้นน�าโดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยทาง

โครงสร้างและการจดัระบบองค์การควบคู่ไปกับคุณลกัษณะส่วนบุคคล	Mosca	เรยีกชนชัน้น�าใน

สังคมว่าเป็น	“political	class”	ซึ่งแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มแรก	ชนชั้นผู้ปกครอง	(ruling	class)	

เป็นชนชั้นน�าที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างแตกต่างจากมวลชน	 โดยเฉพาะคุณสมบัติส่วนตัวท่ีมี

ความเป็นสุดยอด	(superior)	อันได้แก่	การมีความคิดสติปัญญาเฉลียวฉลาด	มีความสามารถ

ในการควบคุมทรัพยากรหายาก	เช่น	เงิน	คน	ข้อมูลข่าวสาร	(control	of	value	resource)	

และเป็นผูจ้ดัการองค์การท่ีด	ี(social	organization)	หรอืการมีคณุธรรมจรยิธรรม	โดยพยายาม

แสดงออกในลกัษณะของการเป็น	“family	man”	หรอื	“Mr.Clean”	ทีส่�าคัญทีส่ดุชนชัน้น�าจะมี

กระบวนการทีเ่รียกว่า	“สตูรทางการเมือง”	(political	formula)	ซึง่ชนชัน้น�าจะสร้างข้ึนมาเพือ่

ให้ได้มาซึ่งอ�านาจ	เช่น	การขึ้นสู่อ�านาจโดยมาจากการยอมรับของประชาชน	และสูตรทางการ

เมอืงนีก็้เป็นสิง่ท่ีให้ความชอบธรรมแก่หัวหน้าหรอืผูป้กครองนัน่เอง	กลุม่ทีส่อง	“subelite”	คอื	

กลุม่ทีม่อี�านาจในสงัคมเนือ่งจากมคีวามรูค้วามสามารถและความช�านาญด้านต่างๆ	คนกลุม่นีจ้ะ

จดัอยูใ่น	technostructure	จะอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าชนชัน้ปกครอง	เพราะต้องท�าหน้าท่ีภายใต้
การดูแลของชนชั้นผู้ปกครอง	และเป็นกลุ่มคนที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับมวลชนได้	

 ทฤษฎีในการศึกษาคลังสมองของจีน

	 ในทัศนะของ	 Zhu	 Xufeng	 ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัย
ชิงหัวผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมอง	ซึ่งเขียนหนังสือ	The	Rise	of	China	Think	Tanks	ทฤษฎี
ชนชั้นน�ามีความเหมาะสมในการศึกษาคลังสมองจีน	 และในความเป็นจริงความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นระหว่างผู้น�านั้นมีความส�าคัญกับคลังสมองจีนเป็นอย่างมาก	 และนักวิชาการคลัง
สมองจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ	ผู้สนับสนุนทางการเงินของคลังสมอง	และ
กับสื่อมวลชน	ในการศึกษาคลังสมองของจีน	Zhu	Xufeng	ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าเป็น 
กรอบการวิเคราะห์	ระบุว่าคลังสมองของจีนนับว่าเป็นองค์กรของชนชั้นน�าที่มีความรู้มากกว่า
ที่จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือการมองแบบพหุนิยม	(Zhu	Xufeng,	2013)
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	 อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	

 เป้าหมายสูงสุดของคลังสมองของจีนคือการสร้างอิทธิพลต่อนโยบายให้มากที่สุด 
ดงันัน้กลยทุธ์ของคลงัสมองจงึเป็นการเลอืกอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะใช้ทรพัยากรของการก�าหนด
นโยบาย	(policy	decision-making	resources)	ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็น
ไปได้	(Zhu	Xufeng,	2013,	p.8)	ทรพัยากรของการตดัสนิใจเชงินโยบายนัน้รวมถงึโอกาสต่างๆ
และขดีความสามารถทีเ่ป็นไปได้	รวมทัง้มกีลยทุธ์ในการเข้าถงึทรัพยากรทีจ่�าเป็น	เมือ่พจิารณา
อิทธิพลของคลังสมองในกระบวนการนโยบายจึงต้องให้ความส�าคัญกับโอกาสต่างๆ	ที่เกิดจาก
การติดต่อกันระหว่างผู้น�าทางการเมืองและสังคมจากหลายภาคส่วน	 ขีดความสามารถของ
องค์การ	และกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์จากความรู้	(knowledge	utilization)	

  มุมมองเกี่ยวกับคลังสมองของจีน

	 ส�าหรับชาวจีน	ค�าว่า	“คลังสมอง”อาจจะมองดูเป็นสิ่งใหม่	แม้ว่าแนวความคิดดังกล่าว
จะไม่ใช่สิ่งใหม่	 นักวิชาการจีน	 ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้คลังสมองแบบสมัยใหม่จะก�าเนิดข้ึนใน
สหรัฐอเมริกา	 แต่ในประเทศจีนนั้น	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาชนกับผู้ก�าหนดนโยบายมีมา
ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ในสมัยโบราณ	 ปัญญาชนมีความส�าคัญในการบริหารกิจการพลเรือน	 ให้ข้อ
เสนอแนะทางนโยบายแก่จกัรพรรด	ิและท�าหน้าทีใ่ห้การศึกษาแก่สาธารณชน	(Erdong	Chen,	
2009)	ค�าศพัท์ของภาษาจีนโบราณทีใ่ช้อธบิายบทบาทของคลงัสมองในยคุปัจจบุนั	ตวัอย่างเช่น
ค�าว่า	กุนซือ	เป็นต้น	
	 ในบรรดาคลงัสมองจนีทีก่่อตัง้ในช่วง	40	ปีทีผ่่านมา	มีชือ่เรยีกเป็นสถาบันวจิยั	ฝ่ายวจิยั

นโยบาย	หรอืส�านกัทางสงัคมศาสตร์	เป็นต้น	จากการส�ารวจครัง้ล่าสดุของ	James	G.	Mcgann	

แห่งมหาวิทยาลัยเพนซินเวนเนีย	ในปี	2015	จีนมีคลังสมองอยู่	435	แห่ง	เป็นอันดับสองรอง 

จากสหรัฐอเมริกาท่ีมีอยู่	 1,835	 แห่ง	 และสหราชอาณาจักรนับเป็นอันดับสามมีคลังสมองอยู	่ 

288	แห่ง	(McGann,	2016)	

	 Li	Wei	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาของ	(Development	Research	Center	of	

State	Council)	ระบุว่าในปัจจุบันจีนมีคลังสมอง	2,000	แห่ง	(Zhou	Qijun,	2015)	และจาก

ผลการศึกษาในปี	2012	ของคณะเศรษฐศาสตร์และการจดัการ	มหาวทิยาลยัอวกาศหนานจงิ	ใน
ปี	2015	จีนมีคลังสมองจ�านวน	2,400	แห่ง	ในจ�านวนนี้มีคลังสมอง	1,500	แห่งเป็นของรัฐบาล	
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700	แห่งเป็นของมหาวิทยาลัย	และ	200	แห่ง	เป็นของเอกชน	(Xu	Xiaohu	and	Chen	Qi,	
2012)
	 ในส่วนของคลังสมองรัฐบาลมี	 คลังสมองระดับชาติจ�านวน	 40	 แห่ง	 ที่เป็นระดับชาต	ิ
เช่น	The	Central	Policy	Research	Office,	The	Central	Compilation	and	Translation	
Bureau,	The	Central	Party	School,	The	State	Council	Development	Research	
Center,	The	State	Council	Research	Office,The	Chinese	Acadeny	of	Social	Science	
(CASS),	and	The	Chinese	Academy	of	Governance	 เป็นต้น	ประมาณ	160	แห่งอยู่ 
ภายใต้การบริหารงานระดับมณฑล	 เช่น	 ส�านักงานการวิจัยของคณะกรรมการพรรคระดับ
มณฑล	ส�านักงานของรัฐบาลมณฑล	สภาสังคมศาสตร์ในระดับมณฑล	และโรงเรียนของพรรค
ระดับมณฑล	และคลงัสมองอกี	1,300	แห่ง	อยูภ่ายใต้การบรหิารระดบัเมอืง	(Xu	Xiaohu	and	
Chen	Qi,	2012)

 มุมมองทางบวกเกี่ยวกับคลังสมองของจีน 

 บทบาทของปัญญาชนกบัการรเิริม่นโยบาย ส�าหรบันกัวชิาการทีส่นใจมมุมองของจนี 
และบทบาทในระเบียบโลกใหม่	 นักคิดชาวจีนและคลังสมองจะริเริ่มแนวคิดและนโยบาย 
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้น�าระดับสูง	 การริเร่ิมนโยบายส�าคัญที่เชื่อมโยงกับผู้น�า 
ระดับสูงนั้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงการระดมสมอง	การพูดคุยของนักคิดคนส�าคัญ	Wang	Lili 
ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 
คลังสมองในประเทศจีน	 กล่าวยืนยันว่านักคิดของจีนมีบทบาทในการยกระดับประเทศจีนให้
ขึ้นมามีบทบาทบนเวทีโลกในช่วง	 3	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 (Wang	 Lili,	 2015)	Wang	 Huiyuo	
และ	Miao	 Lu	 มองว่าการขึ้นมามีอ�านาจของชาติมหาอ�านาจบนเวทีโลก	 จะต้องด�าเนินการ
ควบคู่กับการก่อตั้งคลังสมองระดับโลกในประเทศนั้น	(Wang	Huiyao	and	Miao	Lu,	2014)	
รายงานฉบบัสมบรูณ์ท่ีเผยแพร่โดย	China	Center	for	International	Economic	Exchanges	
(CCIEE)	 ในปี	 2015	 เน้นย�้าว่า	 ชาติที่ยิ่งใหญ่ท่ีคิดจะท�าการใหญ่จะต้องมีมันสมองท่ีทรงพลัง	
(Jing	 Chunmei,	 2015)	 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความส�าคัญของการข้ึนมามีอ�านาจของจีน 

กับความส�าคัญที่มีมากขึ้นของคลังสมองจีน
	 	 ในบทความชื่อ	 “Thinkers	 are	 Valuable	 National	 Assets”	 เปรียบนักคิดเป็น
ดังสมบัติของชาติท่ีประมาณค่าไม่ได้	 Yu	 Keping	 มีมุมมองว่าชาติจะย่ิงใหญ่ต้องการแนวคิด
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ที่ทรงพลัง	 หรือกล่าวอย่างชัดเจนว่า	 ชาติจะรุ่งเรืองได้ต้องมีแนวคิดที่จะน�าไปสู่ความรุ่งเรือง 
Yu	 Keping	 เชื่อว่าผู้น�าที่มีความคิดถูกต้อง	 จะมีคุณลักษณะ	 3	 ประการ	 (1)	 มองการณ์ไกล	
คาดการณ์แม่นย�า	 (2)	 มีความคิดเชิงวิพากษ์	 (3)	 ชื่นชมความหลากหลาย	 ส�าหรับหนทางที่ 
นักคิดที่มีวิสัยทัศน์จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้นั้น	 จะต้องชี้ให้เห็นหนทางและเป้าหมาย
ที่จะท�าให้สังคมมนุษย์ก้าวหน้าโดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรมเหตุผล	 การเสนอความคิด 
เชิงวิพากษ์และแสวงหาฉันทามติอย่างกว้างๆ	และที่ส�าคัญมีการเสนอข้อแนะน�าเพื่อให้รัฐบาล
รับไปเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี	(Yu	Keping,	2015)	
	 ตวัอย่างนกัวชิาการคนส�าคญัของจีนทีเ่คยน�าเสนอแนวคิดให้ผูน้�า	ได้แก่	Wang	Huning 
(ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และเป็นหนึ่งในคณะ 
กรรมการประจ�ากรมการเมือง)	 ในอดีตเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ฟู่ตั้น	เป็นผู้ที่มีผลงานเกี่ยวกับ	“ทฤษฎีสามตัวแทน”	ของผู้น�าจีนรุ่นที่	3	(เจียงเจ๋อหมิน)	
	 Zheng	Bijian	นักทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและอดีตรองอธิการบดีของโรงเรียน
ผูน้�าพรรค	น�าเสนอแนวคดิการขึน้มามอี�านาจอย่างสนัตขิองจนี	(Peaceful	Rise	of	China)	ใน
ยุคของผู้น�ารุ่นที่	4	(หูจิ่นเทา)
	 Jin	Liqun	นกัวชิาการจนีทีม่ชีือ่เสียงในระดบันานาชาต	ิได้น�าเสนอเรือ่งการตัง้ธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	 (AIIB)	 ให้แก่ผู้น�ารุ่นที่	5	 (สีจิ้นผิง)	 (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ของ	Cheng	Li	ในงาน	Pudong	Acadamy	of	Executive	Leadership	on	March	
27,	2016;	Cheng	Li,	2017,	p.11)	ในปัจจบัุนนกัวชิาการท่านนีด้�ารงต�าแหน่งประธานธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	(AIIB)

 บทบาทของการวจิารณ์นโยบาย	ความสมัพนัธ์ของรฐับาลกบัคลังสมองของจีนมีความ
ซบัซ้อนมากกว่าทีน่กัวิจารณ์ชาวตะวนัตกจะรบัรู้และท�าความเข้าใจ	Zhu	Xufeng	มีความเหน็ว่า 
นักวิชาการตะวันตกมีอคติในการท�าความเข้าใจคลังสมองของจีน	 โดยนักวิชาการตะวันตก 
เข้าใจแบบผิวเผินว่าคลังสมองของจีนเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล	 ในความเป็นจริงนั้น	
สถาบันวิจัยของจีนก็มีการวิจารณ์นโยบายของจีนอย่างเปิดเผย	 กรณีตัวอย่างที่สนับสนุน 
ข้อโต้แย้งดังกล่าว	 เช่น	 โรงเรียนผู้น�าพรรคเป็นคลังสมองที่ส�าคัญของพรรคคอมมิวนิสต์มา 
เป็นเวลานาน	 ในช่วงปลายทศวรรษที่	 1970	 ภายใต้การน�าของหูเย่าปัง	 โรงเรียนผู้น�าพรรค
คอมมิวนิสต์จีนได้เคยท้าทายความคิดและอุดมการณ์ของเหมาเจ๋อตง	 รวมถึงในช่วงการ 

ปฏิวัติวัฒธรรม	(Shen	Baoxiang,	2015)	ในช่วงกลางและปลายทศวรรษ	1980	สถาบันศึกษา
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รัฐศาสตร์ของสภาสังคมศาสตร์	 (Chinese	 Academy	of	 Social	 Science,	 CASS)	 ภายใต้

การน�าของ	 Yan	 Jaiqi	 และสถาบันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายใต้การน�าของ	 Chen	 Yizi	

ทั้งสองสถาบันนี้เป็นคลังสมองส�าคัญที่ท�างานให้กับนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค	Zhao	

Ziyang	 คลังสมองท้ังสองแห่งนี้เสนอแนวคิดการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

รวมถงึการยกเลกิทีจ่ะให้ผูน้�าระดบัสงูของพรรคและรฐับาลด�ารงต�าแหน่งไปตลอดชวีติ	รวมทัง้

ศกึษาการขยายระบบการท�าสญัญากบัรฐัในการท�าการเกษตรของชนบท	(household	contact	

system)	(Cheng	Li,	2017,	p.9)

 

 บทบาทคลังสมองจนีในฐานะทีป่รึกษาของรัฐบาล ส�าหรบัหน่วยงานของจนี	การบรหิาร 

การปกครองยุคใหม่(modern	 government)	 ที่รวมถึงนโยบายสาธารณะในด้านการเงิน 

การค้า	การลงทุน	ภาษี	งบประมาณ	เทคโนโลย	ีสิง่แวดล้อม	พลงังาน	นโยบายสาธารณะเหล่านี้ 

จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 การพุ่งทะยานและการบูรณาการของระบบ

เศรษฐกิจจีนกับสถาบันด้านการเงินระดับโลก	 และความจ�าเป็นในการปรับปรุงภาพลักษณ์

ของประเทศในระดับนานาชาติ	 ท�าให้คลังสมองต้องมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการก�าหนด

นโยบาย	(Cheng	Li,	2017,	p.9)	ในขณะเดยีวกนัอทิธพิลทีเ่พิม่ขึน้ของคลงัสมองและข้อวจิารณ์ 

ต่อความผิดพลาดของนโยบาย	 อาจจะสามารถลดความชอบธรรมทางการเมืองของพรรค 

คอมมิวนิสต์	 ในลักษณะนี้ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์มีความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชน

คลังสมอง	

	 ส�าหรับประชาคมคลงัสมองในจนี	ความใกล้ชดิและการได้รบัการไว้วางใจจากผูก้�าหนด

นโยบายในคณะรฐับาลนัน้เป็นสิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ด	ปัญญาชนของประเทศจนีมีความหวงัร่วมกนัต่อ

ประเทศชาตเิช่นเดยีวกบัรัฐบาล	คือการเป็นมหาอ�านาจบนเวทโีลก	อย่างไรกต็ามผูส้งัเกตการณ์

ชาวต่างประเทศ	ชีใ้ห้เหน็ว่าเมือ่ประชาคมวจิยัของจนีก้าวสูค้วามเป็นนานาชาตมิากขึน้	มคีวาม

เช่ียวชาญอย่างมอือาชพียิง่ขึน้และผลติผลงานวจิยัทีห่ลากหลายและมคีณุภาพมากขึน้	มข้ีอเสนอ

แนะทางนโยบายท่ีกว้างขวางข้ึน	 ประชาคมคลังสมองก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะท้าทายการควบคุม

ทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์	 และประชาคมคลังสมองจะสามารถสร้างบรรยากาศ

ทางการเมอืงทีเ่ป็นพหนุยิมมากขึน้	ส�าหรบัวาทกรรมทางนโยบายและการมส่ีวนร่วมของสถาบนั	

(Menegazzi,	2016)	การจะประสานส่ิงท่ีเป็นความตงึเครยีดของผูน้�าระหว่างพรรคคอมมวินสิต์

กบัประชาคมคลงัสมอง	การประสานเป็นผลสบืเนือ่งจากการเปลีย่นผ่านทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	
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สงัคมของจนี	ฉะนัน้จะต้องศกึษาบทบาทคลงัสมองของจนีในหลายมิต	ิและนโยบายของรฐับาล
ที่มีต่อคลังสมอง	(Cheng	Li,	2017,	p.10)
 การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู	ประเดน็นีค้ล้ายคลงึกบัคลงัสมองในประเทศอืน่ๆ	
ก็คือคลังสมองของจีนท�าหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์สถานการณ์	ประเมิน
ความเสี่ยง	ร่างกฎหมาย	เสนอแนะและประเมินผลนโยบาย	(Menegazzi,	2012)	การท�างาน
ร่วมกับคลงัสมองของจนีเป็นโอกาสทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะเข้าใจกระบวนการก�าหนดนโยบายของประเทศ	
ในประเดน็นีน้กัวชิาการชาวเยอรมนัท่านหนึง่ยนืยนัว่า	ในการแลกเปลีย่นบคุลากรกบัหน่วยงาน
คลงัสมองของจนี	นกัวชิาการชาวต่างชาตจิะได้ประโยชน์อย่างยิง่	ทีจ่ะมีช่องทางทีไ่ม่เป็นทางการ	
ส่งผ่านความคิดเห็นหรือข้อค�านึงต่างๆ	ให้กับเพื่อนร่วมงานในประเทศจีน	และหวังว่าจะน�ามา
ซึ่งความเข้าใจอันดีและการสร้างความร่วมมือต่อกัน	(Pascal	Abb,	2013;	Cheng	Li,	2017,	
p.11)
		 นอกจากนี้	คลังสมองของจีนได้รับค�าสั่งโดยตรงจากผู้น�าสูงสุดให้ท�าการศึกษาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับนโยบายที่ก�าหนดไว้แน่นอนแล้ว	 ตัวอย่างเช่น	 ภายหลังจากสีจิ้นผิงประกาศข้อเสนอ 
เรื่อง	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	 (OBOR)	 เดือนกันยายน	 2013	 คลังสมอง	 10	 แห่งได้รับเชิญ 
ให้ไปศึกษาส�ารวจการด�าเนินงานดังกล่าว	 หัวข้อในการวิจัยคลังสมองของจีน	 สะท้อนถึง 
การเพิ่มบทบาทของจีนในเอเชียกลางผ่านข้อเสนอเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 ในปี	 2014 
จีนก่อตั้งคลังสมองให้อย่างน้อย	9	แห่ง	ที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับเอเชียกลาง	(Izimov,	2015)

 มุมมองทางลบต่อคลังสมองของจีน 

	 นกัวจิารณ์มองว่าผูน้�าจนีเร่งรบีทีจ่ะพฒันาคลังสมองนัน้สืบเนือ่งมาจากความปรารถนา
ของผู้น�าพรรคที่จะต้องการเพิ่มอิทธิพลและอ�านาจเชิงอ่อนของจีน	 จากมุมมองนี้กลไกที่มี
ลักษณะระบบราชการมาก	 ไม่ได้น�าไปสู่การผลิดอกออกผลทางปัญญาของนักวิชาการอย่าง
แท้จริงหรือมีวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐแต่อย่างไร	นอกจากนั้นยังท�าให้เกิด
ปัญหาของการทุม่เทงบประมาณอย่างมหาศาล	ท�าวจิยัซ�า้ซ้อนในประเดน็เดมิๆ	ขาดการประสาน
งานในเชิงสถาบัน	
	 ในขณะเดยีวกนันกัวจิารณ์เช่ือว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนั	ปัญญาชนทีท่�างานให้คลงั
สมองถูกเรยีกร้อง	(ให้ไปแสดงความเหน็ชอบ)	แทนทีจ่ะประเมินข้อรเิริม่เชงินโยบายต่างๆ	อย่าง
วิพากษ์วิจารณ์	Wan	 Jingbo	 นักวิชาการจากสถาบันนโยบายและการจัดการของ	Chinese	
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Academy	Of	 Sciences	 ตั้งข้อสังเกตว่าคลังสมองของจีนที่ได้รับงบประมาณจ�านวนมาก 
ทั้งคลังสมองเก่าคลังสมองใหม่	 ดูเหมือนจะเป็นคลังสมองท่ีเน้นการจัดประชุม	 (forum- 
centric	 think	 tanks)	 แทนที่จะเป็นคลังสมองที่เน้นการวิจัย	 (research-centric	 think 
tanks)	 การอธิบายว่าจีนขาดนักคิดและนักสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 นักวิจารณ์ก ็
สบประมาทจีนในท�านองว่าคลังสมองของจีนเป็นคลังที่ไม่มีนักคิด	 หรือมีคลังจ�านวนมาก 
แต่คิดน้อย	Wei	Jaining	เป็นนักวิจัยอาวุโสที่	Development	Research	Center	ได้บอกว่า 
จีนจะต้องลดความเป็นระบบราชการลงอย่างเร่งด่วน	ถ้าจะสร้างคลงัสมองระดบัโลก	การเข้ามา 
แทรกแซงและการควบคุมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในการท�างานของหน่วยงาน 
ท�าให้คลังสมองท�างานไม่ได้เต็มท่ี	 แล้วจะเอาความสามารถไหนไปประสบความส�าเร็จเหมือน
นักวิชาการตะวันตก	(Menegazzi,	2014;	Cheng	Li,	2017,	p.7-8)	
	 การควบคุมทางการเมืองและอุดมการณ์เหนือวาทกรรมทางปัญญาในมหาวิทยาลัย	
องค์กรพัฒนาเอกชน	 และสื่อต่างๆท�าให้เกิดมุมมองทางลบต่อข้อริเร่ิมของรัฐบาลจีนในคลัง
สมอง	ยิ่งไปกว่านั้นการประกาศกฎหมายควบคุมองค์การพัฒนาเอกชน	(NGO)	ของชาติ	และ
กฎหมายความมั่นคงของชาติ	 ท�าให้ความน่าเชื่อถือของผู้น�าที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นอิสระของคลังสมองถูกลดความน่าเชื่อถือ	 ด้วยระบบการเมืองและสภาพแวดล้อมในทาง
อดุมการณ์แบบอนรัุกษ์นยิมไม่สอดคล้องกบัการทีจ่ะไปส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางวชิาการกบั
คลังสมองของจีนกับคลังสมองนานาชาติ	(Cheng	Li,	2017,	p.8)

  แนวคิดคลังสมองอัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิง

	 นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่	18	เดือนพฤศจิกายน	2012	มี
การเปลีย่นแปลงผูน้�าพรรคคอมมวินสิต์จนี	โดยสจีิน้ผงิได้ขึน้สู่อ�านาจ	และเป็นแกนน�าของผูน้�า
จีนรุ่นที่	5	(จุลชีพ	ชินวรรโณ	2555,	หน้า	13)	
	 มมุมองเกีย่วกบัคลงัสมองของสจีิน้ผงิทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอื	“การสร้างคลงัสมองอตัลกัษณ์จนี” 
ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2013	 –	 2017	 สีจิ้นผิงได้กล่าวถึงเร่ืองการพัฒนาคลังสมองของจีน	 โดยมีการ 
กล่าวเน้นย�า้ประเดน็นีม้ากกว่า	50	ครัง้	ซึง่มีรายละเอยีดครอบคลมุเนือ้หาดงัต่อไปนี	้(李国强,

徐蕴峰,	2017,	p.1-2)
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	 1)	 การเสริมสร้างการก่อตั้งคลังสมองอัตลักษณ์จีน
	 2)	 ก่อตัง้คลงัสมองอตัลกัษณ์จีนเป็นภารกจิเร่งด่วนท่ีมีความส�าคัญ	เป็นความหวงัของ 
	 	 พรรคและรัฐบาลจีนที่อยากจะก่อตั้งคลังสมองที่มีคุณภาพ
	 3)	 ภารกจิเร่งด่วนทีจ่ะต้องสร้างคลงัสมองอตัลกัษณ์จนีให้เป็นคลงัสมองทีม่คีณุภาพ
	 4)	 ก�าหนดให้คลังสมองแต่ละประเภทน�าเสนอทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
	 5)	 แนะน�าด้านการปรับโครงสร้างองค์การและทิศทางในการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์
	 6)	 ก�าหนดให้คลังสมองของพรรค	 คลังสมองของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง	 คลัง 
	 	 สมองของกองทพั	คลงัสมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเครือข่ายคลงั 
	 	 สมอง	 “หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	มีข้อเสนอโครงการวิจัยในการก�าหนดนโยบาย 
	 	 และท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
	 7)	 ให้ค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาคลังสมองของจีน	
	 8)	 การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญระดมความเห็นว่าจะท�าอย่างไรในการเสริมสร้างการ 
	 	 ก่อตั้งคลังสมองอัตลักษณ์จีน
	 9)	 ขอให้พรรคและรัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคลังสมอง
	 ในบริบทนี้คลังสมองท่ีมีอัตลักษณ์จีน	 คือ	 องค์กรที่ท�าหน้าที่ปรึกษาและท�าวิจัยโดย 
ไม่มุ่งหวังก�าไรเน้นวิจัยสิ่งที่เป็นปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	 โดยน�าเอา
แนวคดิและหลกัการของพรรคท่ีจะก�าหนดนโยบายบนพืน้ฐานของกฎหมายมาเป็นแนวทางชีน้�า	
(李国强,徐蕴峰,2017,	p.1)

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคลังสมองของสีจิ้นผิง 

	 แนวความคดิของสีจิน้ผิงเป็นแนวทางส�าคญัในการพฒันาประเทศจนี	การสร้างคลงัสมอง
ให้แขง็แกร่งด้วยอตัลกัษณ์ของจีน	ท�าให้คลงัสมองนบัวนัยิง่มีความส�าคญัมากขึน้	คลงัสมองเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและวิจัยนโยบายอย่างเป็นระบบ	 ส�าหรับหน่วยงานที่ท�าวิจัย
และทีป่รกึษาด้านนโยบายสาธารณะ	คลงัสมองท�าหน้าทีว่างแผน	สร้าง	คดิค้นเชงิทฤษฎ	ีเผยแพร่ 
ความรู้	เพื่อเป็นเป้าหมายในการฟื้นฟูประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่	
	 ตั้งแต่ปี	2007	รายงานการประชุมสมัชชาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	ครั้งที่	17	
เน้นถึงความจ�าเป็นที่จะขยายบทบาทคลังสมอง	 แต่ในยุคของสีจิ้นผิงนั้นการพัฒนาคลังสมอง
เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการให้ทุนในการพัฒนา	ซึ่งนับเป็นการ
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พัฒนาแบบจากบนลงล่าง	(top-down)	(Cheng	Li,	2017,	p.4)	เดือนสิงหาคม	2012	ในการ
ประชุม	Central	Economic	Work	Conference	ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	สีจิ้นผิงมีความ
คิดเห็นว่าจีนจะต้องสร้างคลังสมองที่มีคุณภาพ	เพื่อท�าวิจัยและเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย	
	 ในเดอืนพฤศจกิายน	2013	การประชมุคณะกรรมการกลางครัง้ที	่3	ของสมชัชาพรรคครัง้
ที่	18	สีจิ้นผิงกล่าวถึงการสร้างคลังสมองอัตลักษณ์จีนแบบใหม่	(new	types	of	think	tanks	
with	Chinese	characteristic)	และเดือนตุลาคม	2014	 ในการประชุม	Central	 Leading	
Group	for	Comprehensively	Deepening	Reform	ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	สีจิ้นผิงเน้น
ความส�าคัญของการพัฒนาคลังสมองของจีน	เป็นการเพิ่มอ�านาจเชิงอ่อน	(soft	power)	ของ
ประเทศ
	 เดือนมกราคม	 2015	 ส�านักงานของคณะกรรมการกลางและมนตรีแห่งรัฐร่วมกันจัด
ท�าเอกสาร	 “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์ของจีน”	
ประกาศถึงความพยายามที่จีนจะส่งเสริมคลังสมอง	50	-100	แห่ง	ให้มีอิทธิพลทางความคิดใน
ระดับโลกภายในปี	2020	และในเดือนตุลาคม	ปี	2016	สีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์	 เรียกร้องให้
เพิม่การแลกเปลีย่นทางวิชาการในการตัง้สถาบนัวจิยัการร่วมมอืกับคลงัสมองต่างประเทศเป็น
สิ่งจ�าเป็น
 ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 (Development	 Research	 Center,	
DRC)	 ได้ท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน	 ตามที่สีจิ้นผิงได้กล่าวว่า 
คลังสมองเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอ�านาจเชิงอ่อน	(soft	power)	ของจีน	(国务院发展

研究中心公共所课题组，王佩亨、李国强,	2013)	บทบาทของคลังสมองจะทวีความ
ส�าคัญมาก	 แต่คลังสมองของประเทศจีนยังอยู่ในสภาพล้าหลังโดยเปรียบเทียบ	 เพราะฉะนั้น
จีนต้องการสร้างคลังสมองที่มีอัตลักษณ์แบบจีน	 ต้องค้นหาทิศทางการบริหารและการจัดการ 
คลังสมองอัตลักษณ์จีน	และก�าหนดให้คลังสมองพัฒนาโครงสร้างระบบภายใน	 เพื่อสนับสนุน
การตัดสนิใจด้านนโยบายของพรรคคอมมวินสิต์และรฐับาลจนี	อกีทัง้เน้นย�า้เรือ่งการสร้างคลงั
สมองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ	

	 การประชุมหน่วยงานการน�าการปฏิรูปเชิงลึกและครอบคลุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
(中央全面深化改革领导小组第六次会议)	 ได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
คลังสมองอัตลักษณ์ของจีน《关于加强中国特色新型智库建设的意见》เมื่อวันที่	27	
ตลุาคม	2014	สจีิน้ผงิได้เน้นย�า้ว่า	สตปัิญญาถอืเป็นทรพัยากรทีมี่ค่าทีสุ่ดของประเทศ	นอกจาก
นี้ยังมีการผลักดันการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์	 ประชาธิปไตย	 เพ่ือที่จะให้มีความทันสมัย 
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เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในอ�านาจเชิงอ่อนให้เพิ่มสูงขึ้น	 โดยที่มีการน�าอัตลักษณ์ของ
จีนมาใช้	ทั้งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์	มีการปฏิรูปให้ทันสมัย	และมีการพัฒนาให้มีมาตรฐาน	
ทั้งในโรงเรียน	มหาวิทยาลัย	การทหาร	วิทยาศาสตร์และการบริการ	ฯลฯ 

 การขับเคลื่อนคลังสมองต้องเน้นเพิ่มคุณภาพและนวัตกรรม
	 สีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมด้านการขับเคลื่อนงานของปรัชญาและสังคมศาสตร์	 เม่ือ

วันที่	 17	พฤษภาคม	2016	สีจิ้นผิงกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนทุกระดับต้อง
ให้ความส�าคัญกับปรัชญาและสังคมศาสตร์ในการบริหารประเทศ	ในการประชุมครั้งที่	3	ของ
การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลางครั้งที่	 18	 ยังก�าหนดว่าต้องเร่งขับเคลื่อนการก่อตั้ง 
คลังสมองอัตลักษณ์ของจีน	 และสร้างระบบการปรึกษาในการตัดสินใจ	 การประชุมครั้งท่ี	 5	 
ของประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่	18	ก�าหนดว่าต้องเสริมสร้างนวัตกรรมทางด้านปรัชญา
และสังคมศาสตร์	และขับเคลื่อนการสร้างคลังสมองอัตลักษณ์ของจีน

	 สจีิน้ผงิกล่าวในการประชมุหน่วยงานการน�าการปฏริปูเชงิลกึและครอบคลมุของพรรค
คอมมวินสิต์จีน	เมือ่เดอืนพฤศจิกายน	2015	คลงัสมองระดบัสูงได้ก่อต้ังส�าเรจ็และเริม่การด�าเนนิ
งาน	 ประเทศจีนยังต้องการคลังสมองจ�านวนหนึ่ง	 ที่ตรงกับความต้องการของประเทศและม ี
อตัลกัษณ์ของจนี	ต้องการคลงัสมองมนีวัตกรรมทางด้านระบบและสามารถน�าพาพฒันาประเทศ	
การสร้างคลงัสมองให้มคุีณภาพจะต้องมีการใช้แนวความคดิใหม่ทางปรชัญา	วทิยาศาสตร์	สร้าง
อัตลกัษณ์ของจนีเข้าไปในคลงัสมองด้วย	และมกีารเพิม่มติขิองการตดัสนิใจ	หรอืการแลกเปลีย่น
ข้อมูลในหน่วยงาน	 เพื่อที่จะเป็นส่วนในการผลักดันการพัฒนาคลังสมองให้มีความแข็งแกร่ง 
(习近平，2016)

 การเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคลังสมอง 
 สีจิ้นผิงกล่าวในงานเฉลิมฉลองครบ	 65	 ปีของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน	
(CPPCC)	 เมื่อวันที่	 21	 กันยายน	 2014	 ว่าการเพิ่มการติดต่อของคลังสมองในช่องทางต่างๆ	
จะต้องมีแนวทางแห่งความสันติ	 มีการพัฒนา	 มีการร่วมมือแบบ	win-win	 ให้สอดคล้องตาม
ที่หน่วยงานของประเทศได้วางไว้	 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ	 ของ 
คลังสมอง	 และยังเป็นการสนับสนุนสันติภาพของมวลมนุษย์กับการพัฒนา	 โดยมีการจัดท�า
สัญญาข้อตกลงต่างๆ	การเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้กับนานาชาติ	และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ	 ในประเด็นนี้	 สีจิ้นผิงยังให้ความส�าคัญกับคลังสมองในด้านของการทูต	 เพราะถือว่า
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เป็นเรื่องที่ส�าคัญ	และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการทูตบ่อยๆ	เพราะคลังสมองนั้น
มีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมการทูตสาธารณะ

 การเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัทางด้านสตปัิญญาเพือ่ความเป็นเอกภาพและการพฒันา 
BRI

	 สีจิ้นผิงได้กล่าวในงานฉลองปีใหม่กับบุคคลนอกพรรคการเมือง	เมื่อวันที่	29	มกราคม	
2016	ว่าการเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวของคลงัสมองทีย่ิง่ใหญ่นัน้	จะต้องเน้นย�า้เรือ่งการเป็นอันหนึง่
อันเดียวทางด้านสติปัญญา	 เพราะถือว่าเป็นคลังสมองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	 และยังให้มองถึงทิศทาง
การพัฒนาตามแผนพัฒนา	5	ปี	ฉบับที่	13	ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา	หรือ
การผลักดันให้มีการเกิดแนวความคิดใหม่ๆ	ขึ้นมา	นอกจากนั้น	สีจิ้นผิงยังมีแนวทางส่งเสริมให้
สามารถแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล	วิสาหกิจและคลังสมอง	ซึ่งเป็นการ
สร้างทุนมนุษย์ให้กับคลังสมอง
	 การพัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 (BRI)	 ต้องการการ
สนบัสนนุด้วยพลงัแห่งปัญญา	ขบัเคลือ่นบทบาททางด้านการสนบัสนนุของคลงัสมอง	และการ
สร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติ	สีจิ้นผิงกล่าวในพิธีเปิดของงานสัมมนา	BRI	นานาชาติและ	
ความร่วมมือท้องถิ่นและเศรษฐกิจระหว่างโปแลนด์กับประเทศจีน	 เมื่อ	 20	 มิถุนายน	 2016 
สีจิ้นผิง	ได้เสนอว่าเส้นทางสายไหม	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในการท�า
ข้อตกลงเกีย่วกบัเศรษฐกจิการค้า	นบัเป็นการเพิม่ความร่วมมอืกนัทางเขตแดน	การพฒันาการ
ศึกษา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วัฒนธรรม	กีฬา	การท่องเที่ยว	สุขภาพและโบราณคดี	
	 ในการเสริมสร้างบทบาทส�าคัญของคลังสมองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
สีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมคร้ังท่ี	 6	 ของการประชุมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อ 
23	 มีนาคม	 2016	 ชี้แจงแนวทางการพัฒนาของคลังสมองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
แนวทางวจัิยต้องเน้นการแก้ปัญหาทางด้านบรหิารพรรคการเมืองและปัญหาปรากฏการณ์	สรปุ
ประสบการณ์การบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และทางด้านทฤษฎีมาร์กซิสต์แบบอัตลักษณ์ 
ของจีน	 โรงเรียนผู้น�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นคลังสมองส�าคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ 
จนีและรฐับาล	สจีิน้ผงิได้กล่าวในการประชมุพรรคคอมมวินสิต์จนีแห่งชาตเิมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	
2015	ว่าโรงเรยีนผูน้�าของพรรคคอมมวินสิต์จนีต้องให้ความส�าคญักบังานของพรรคคอมมวินสิต์
จีนและรัฐบาล	 แผนและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาล	 ประเด็นปัญหาสังคม	
และแนวคดิต่างๆ	ต้องมีข้อเสนอทีม่คุีณค่า	และเป็นคลงัสมองทีด่ขีองพรรคคอมมวินสิต์จนีและ
รัฐบาล
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 การขบัเคลือ่นคลงัสมองด้านการป้องกันประเทศและการทหาร	สจีิน้ผงิไปดงูานทีม่หาวทิยาลยั 
ป้องกันประเทศและเข้าร่วมสัมมนากับตัวแทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศเมื่อวันที่	 23	 มีนาคม	 2016	 สีจิ้นผิงกล่าวว่าต้องให้ความส�าคัญกับการวิจัย 
ทางด้านทฤษฎีและงานที่ปรึกษาในการตัดสินใจ	(习近平视察国防大学,	2006)	คลังสมอง 
ต้องมีเป้าหมายและวิธีการชัดเจน	มีการด�าเนินการไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบ	และอัตลักษณ์
ของจีนนั้นถือเป็นแกนส�าคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมาก	 และพรรคการเมืองและ
สมาชิกพรรคนั้นจะต้องให้ความส�าคัญกับคลังสมอง	 และต้องเพิ่มการป้องกันประเทศกับ 
กองก�าลังทหารในการสร้างคลังสมอง	เพื่อที่แสดงถึงความมีศักยภาพของคลังสมอง	ต้องมีการ
ให้การดูแลกับกองก�าลังและกองทัพ	 และในการรบนั้นก็ต้องมีวิธีการหรือทฤษฎีใหม่ๆ	 ที่ใช ้
ในการรบด้วย	เพื่อเป็นการปกป้องประเทศให้ปลอดภัย
 กล่าวโดยสรปุ แนวคดิคลังสมองอตัลกัษณ์จนีของสจีิน้ผงิได้ถกูเสนอให้เป็นส่วนส�าคญัใน
การส่งเสริมความทนัสมยัของระบบปกครองในประเทศจนี	รวมทัง้มกีารสร้างอตัลกัษณ์ของจนี
ไว้ในคลังสมอง	สะท้อนถึงความส�าคัญในการปรับปรุงระบบการก�ากับดูแลกิจการรัฐและความ
สามารถในการก�ากับดูแลของรัฐ	 และเป็นผลมาจากทฤษฎีทางการเมืองและแนวปฏิบัติทาง
สงัคมนยิมทีม่ลีกัษณะเฉพาะของจนี	คลงัสมองมีความส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายความฝันของ
จีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประเทศด้วยการพัฒนาคลังสมองที่นับวันจะยิ่งมีความส�าคัญ
มากขึ้น	 ในการปฏิรูปตามจุดมุ่งหมายคือกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์ของจีนในระบบสังคมนิยม	
คลังสมองถอืเป็นโครงสร้างส�าคญัของประเทศ	เพราะคลงัสมองนัน้มบีทบาทในการทีจ่ะแผ่ขยาย
รปูแบบทางสงัคม	มกีารยกระดบันโยบายการตดัสนิใจของรฐับาล	และถ้ามองในการพฒันาทาง
ด้านสังคมนั้น	คลังสมองได้มีการพัฒนาการเปิดโอกาสทางสังคมด้วย	

	ประเภทของหน่วยงานคลังสมองจีนและเกณฑ์การจัดอันดับ

	 การจัดอันดับคลังสมองระดับชาติของรัฐบาลจีนในปี	 2015	 ได้ก�าหนดให้สถาบัน	
25	 แห่งเป็นคลังสมองระดับชาติ	 โดยจัดแบ่งประเภทของคลังสมองออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่ 
1)	 คลังสมองของรัฐบาล	 2)	 คลังสมองของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย	 3)	 คลังสมองของ
รฐัวสิาหกิจ	4)	คลงัสมองประเภทองค์กรทางสังคม	ในจ�านวน	25	แห่งนี	้คลังสมองบางแห่ง	เช่น	
ส�านักข่าวซินหัว	ก่อตั้งมาก่อนการสถาปนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน	คลังสมองหลายแห่ง 
ตั้งขึ้นในทศวรรษ	 1950	 ในจ�านวนนี้มีคลังสมองแห่งใหม่ที่ก่อต้ังในเดือนพฤศจิกายน	 2015 
และภายในเดือนเดียวก็ถูกจัดอยู่ในคลังสมองชั้นสูง	 25	 แห่ง	 	 ได้เแก่	 China	 Institute	 แห่ง 
มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น		ซึ่งมีศาสตราจารย์	ดร.	Zhang	Weiwei	เป็นประธานสถาบัน

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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Name Current	

Head

Year

Founded

Number

Of	

Fellows

Location Homepage

Category:	Government
Development	Research	

Center	of	the	State	

Council,	DRC

Li	Wei 1981 200 Beijing http://www.drc.goc.cn

Chinese	Academy	of	

Social	Science,	CASS

Wang	

Weiguang

1977 2,200 Beijing http://cass.cssn.cn

Chinese	Academy	of	

Science,	CAS

Bai	Chunli 1949 777 Beijing http://www.cas.cn

Chinese	Academy	of	

Engineering,	CAE

Zhou	Ji 1994 850 Beijing http://www.cae.cn/cae/

html/main/	index.html

Central	Party	School,	

CPS

Liu	Yunshan 1977 1,100 Beijing http://www.ccps.gov.cn

Chinese	Academy	of	

Governance,	CAG

Yang	Jing 1944 500 Beijing http://www.nsa.gov.cn

Central	Compilation	

and	Translation	

Bureau,	CCTB

Jia	

Gaojian

1953 N/A Beijing http://www.cctb.net	

Xinhua	News	Agency Cai	Ming

zhao

1937 N/A Beijing http://www.news.cn	

Academy	of	Military	

Science,	AMS

Liu	

Chengjun

1958 N/A Beijing http://www.ams.ac.cn/

main.html	

National	Defense	

University,	NDU

Zhang	Shibo 1985 N/A Beijing N/A

ตาราง	1	:	China’s	Top	25	National	Think	Tanks	as	Designated	 
by	the	Chinese	Government	in	2015
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Category:	University	and	Research	Institution

CASS	National	Institute	

for	Finance	and	

Development,	NIFD

Li	Yang 2015 N/A Beijing http://www.nifd.cn/index.

html

CASS	National	

Institution	of	

International	Strategy,	

NIIS

Li

Xiangyang

2012 68 Beijing http://niis.cass.cn	

China	Institute	

of	Contemporary	

International	Relations,	

CICIR

Ji	Zhiye 1980 175 Beijing http://www.cicir.ac.cn/

chinese/	

Academy	of	

Macroeconomic	

Research,	NDRC

Zhu	Zhixin 1995 N/A Beijing http://amr.gov.cn/web/

Default.aspx	

Chinese	Academy	

of	International	

Trade	and	Economic	

Cooperation,	Ministry	

of	Commerce

Gu	Xueming 1997 110 Beijing http://www.caite.org.cn

National	School	of	

Development	at	Peking	

University,	NSD

Yao	Yang 2008 47 Beijing http://www.nsd.edu.cn

Institute	for	

Contemporary	China	

Studies,	Tsinghau	

University

Hu	Angang 2012 10 Beijing http://www.sppm.

tsinghau.edu.cn	

National	Academy	of	

Development 

and	Strategy,	 

Renmin	University

Liu	Wei 2013 N/A Beijing http://nads.roc.edu.cn	
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Institute	of	

Contemporary 

China	Studies, 

Fudan	University

Zhang	

Weiwei

2015 N/A Shanghai N/A

Wuhan	University	

Institute	of	

International	Law

Xiao	

Yongping

1980 12 Wuhan http://translaw.whu.edu.

cn/index.	html	

Center	for	Studies	of	

Hong	Kong,Macao	 

and	Pearl	River	Delta,	

Sun	Yat-sen	University

Chen	

Guanghan

2015 N/A Guang

zhou

http://hk.mac.sysu.edu.

cn/en/index.html	

Shanghai	Academy	of	

Social	Science,	SASS

Wang	Zhan 1958 760 Shanghai http://www.sass.org.cn

Category:	SOE
CNPC	Economics	&	

Technology	Research	

Institute

Li	Jianqing 1983 N/A Beijing http://etri.cnpc.com.cn

Category:	Social	Organization
China	Center	for	

International	Economic	

Exchanges,	CCIEE

Zeng	Peiyan 2009 N/A Beijing http://www.cciee.org.cn

China	Development	

Institute,	CDI

Fan	Gang 1989 83 Shenzhen http://www.cdi.com.cn/

index.aspx	

ที่มา: Sha	Lu,	“25	jigou	ruxuan	shoupi	guojia	gaoduan	zhiku	jianshe	shidian	danwei	han	
liangjia	shehui	zhiku”	[25	institutions	are	designated	as	high-end	pilot	units	in	think	tank	
development,	including	two	social	organizations],	Xin	jingbao	[New	Beijing],	December	3,	
2015,	http://www.bjnews.com.cn/news/2015/12/03/386602.html;	จาก	The	Power	of	Ideas	
and	Ideas	of	Power	(หน้า	24-26),	โดย	Cheng	Li,	2017,	New	Jersey:	World	Scientific.
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 	 ศูนย์วิจัยคลังสมองของสภาสังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้	 ได้ท�าการศึกษาคลังสมองโดย 

ใช้กลุ่มของอิทธิพล	6	ประเภท	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ผลกระทบเชิงนโยบาย	 ได้แก่จ�านวนของข้อเสนอแนะ	 รายงาน	 งานวิจัย	 การให ้

ค�าปรึกษาต่อผู้น�าที่ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ	

	 2.	 ความส�าคญัเชิงวิชาการ	ได้แก่	จ�านวนสิง่พมิพ์ทีป่รากฏในรปูของวารสาร	ในประเทศ

จีนและต่างประเทศ	 จ�านวนการอ้างอิง	 จ�านวนของการจัดประชุมในต่างประเทศ	การตีพิมพ์

บทความ	และการรวบรวมบทความในการประชุม	

	 3.	 อิทธิพลในวงสื่อ	 ได้แก่	 ศักยภาพของสถาบันจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ

สาธารณะชนผ่านสื่อมวลชน	การที่ผู้เชี่ยวชาญของคลังสมองให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	

	 4.	 ผลกระทบต่อสาธารณะชน	 คือ	 การที่สถาบันท�าให้สังคมเกิดการตระหนักรู้ใน

ประเด็นสังคม	และประเด็นที่มีความท้าทายต่างๆ	

	 5.		ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 การยอมรับจากนานาชาติ	 และความร่วมมือใน

การแลกเปลี่ยน	ตลอดจนการมีความสนใจบทวิจัยเชิงลึกต่อเหตุการณ์ที่ส�าคัญในระดับสังคม	

	 6.		การเติบโตและการแข่งขัน	 คือ	 การด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนของสถาบัน	 การลงทุน 

งานวิจัย	และความสามารถในการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในสถาบัน	

	 จากเกณฑ์ดังกล่าว	งานศึกษาชิ้นนี้ได้ส�ารวจสถาบันวิจัยนโยบายของจีน	จ�านวน	2,400	

แห่ง	และพบว่ามคีลงัสมองจ�านวน	244	แห่งทีท่�างานอย่างแขง็ขนั	โดยแบ่งสัดส่วนประเภทของ

คลังสมองดังปรากฏในตาราง	
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ตาราง	2:	ประเภทและจ�านวนของคลังสมองที่ท�างานอย่างแข็งขัน

ที่มา.	จาก	China’s Annual Think Tank Report, 2014.	by	Center	on	the	Research	of	Think	
Tanks	at	the	Shanghai	Academy	of	Social	Sciences.	อ้างใน	The	Power	of	Ideas	(หน้า	35)	by	
Cheng	Li,	2017.	New	Jersey:	World	Scientific.

Category	 Total	Number	 Portion	of	Total(%)

Party,	Government	and	Military	 101	 41.3

Nation	Level		 15	 6.1

Ministerial/Department	Level	 24	 9.8

Provincial	Development	Research	centers	or		 28		 11.5

Policy	Research	Office

Provincial	Party	School	or	Executive	Academy	 34		 13.9

Social	Science	Academy,	Academy	of	Science,	54		 22.1

	And	Academy	of	Engineering

National	Level	 3		 1.2

Provincial	Level		 30	 12.3	

Provincial	Capital	Level		 16	 6.6

Prefectural	Level		 5	 2.0

Private	and	Social		 89		 36.5

Social	Organization	(Trade	Association)		 	21	 8.6

Non-Governmental	Organization		 32		 13.1

Foundation		 3		 1.2

Enterprise		 20		 8.2	

Internet	and	Others		 13	 5.3

Total		 244	 100.0
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 เกณฑ์การประเมินผลและจัดล�าดับคลังสมอง

		 ในการจัดอันดับคลังสมองของจีนปี	 2017	 ศูนย์วิจัยคลังสมองของสภาสังคมศาสตร์
แห่งเซ่ียงไฮ้	 ได้ศึกษาอิทธิพลของคลังสมองมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบาย	 โดยใช้ทฤษฎี
โครงสร้างสังคมของโจฮัน	กันตุง	(J.	Galtung)	และสถานการณ์ของสังคมจีน	โดยมีการจ�าแนก
อิทธิพลแบ่งเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	อิทธิพลทางด้านการก�าหนดนโยบาย	อิทธิพลทางด้านวิชาการ	
อิทธิพลทางด้านสังคม	และอิทธิพลทางด้านนานาชาติ

	อทิธพิลทางด้านการก�าหนดนโยบายนัน้เป็นอทิธิพลหลกั	และเป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธิภาพ
ที่ท�าให้คลังสมองสามารถท�าตามหน้าที่และมีบทบาทส�าคัญ	 ท�าให้กลุ่มนักวิชาการสามารถน�า
ความรู้มาใช้ก�าหนดเป็นนโยบาย	 คลังสมองเป็นสะพานเชื่อมกับผู้ก�าหนดนโยบาย	 เช่นการ
วเิคราะห์แนวคิดของนโยบาย	สามารถใช้รายการวจิยัโดยหวัข้อเฉพาะ	รายงานภายใน	งานการ
ปรกึษาการก�าหนดนโยบาย	เพือ่ให้ผลงานวจิยัมีอทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายด้วย	สิ่งนี้ท�าให้คลังสมองมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายในทุกขั้นตอน

	 อิทธิพลทางด้านวิชาการและอิทธิพลทางสังคมเป็นส่วนประกอบส�าคัญของอิทธิพลคลัง
สมอง	 นักวิชาการของคลังสมองใช้วิธีการตีพิมพ์หนังสือ	 การลงบทความในหนังสือพิมพ์	 การ
สร้างเว็บไซต์และบล็อกต่างๆ	 เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นในวงวิชาการ	 สื่อมวลชนและ
ประชาชน	เพือ่ให้เกดิการอภปิรายสาธารณะ	ท�าหน้าทีช่ีน้�าความคดิเหน็ของสงัคม	และยกระดบั
ปัญหาสาธารณะต่างๆ	ที่เป็นความต้องการทางด้านนโยบายของสาธารณะเสนอต่อผู้ตัดสินใจ

	 นอกจากนั้น	 อิทธิพลทางด้านนานาชาติเป็นปัจจัยส�าคัญในยกระดับความส�าคัญของคลัง
สมอง	 ประเทศจีนได้เปิดประเทศและติดต่อกับสังคมนานาชาติมากขึ้น	 เมื่อมีปัญหาทางด้าน
ต่างประเทศและผลประโยชน์ของหลายฝ่าย	 คลังสมองที่ศึกษาเรื่องต่างประเทศจึงท�าหน้าที่
ในการผลักดันแสวงหาความร่วมมืออันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน	 คลังสมองจึงมีบทบาททาง 
การทูตสาธารณะและสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดบนเวทีนานาชาติได้

	 ประการสุดท้าย	 การพัฒนาของคลังสมองด�าเนินการตามประเภทและลักษณะของคลัง
สมอง	ทรัพยากรที่ได้มาจากสังคม	และวัตถุประสงค์ของคลังสมอง
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ตาราง	3:		เครื่องมือวัดและระบบตัวชี้วัดอิทธิพลคลังสมองประเทศจีน

ปัจจัย องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

1.	อิทธิพลทาง

ด้านการก�าหนด

นโยบาย		

1.1	ผู้น�าตอบกลับ/

สั่งการ

ผู้น�าระดับประเทศตอบรับ		(ชิ้น/ปี)	การเฉลี่ยตอบ
รับต่อคน
ผู้น�าระดับมณฑตอบรับ	(ชิ้น/ปี)	การเฉลี่ย 
ตอบรับต่อคน

1.2	ข้อเสนอได้น�า

ไปใช้

สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ	(CPPCC) 
สภาประชาชนแห่งชาติ	(NPC) และกระทรวง
ได้รับข้อเสนอ	(ชิ้น/ปี)	ตัวเลขเฉลี่ยตอบรับต่อคน

สภาที่ปรึกษาทางการเมืองท้องถิ่น  
สภาประชาชนท้องถิ่น และกรมได้รับข้อเสนอ 
(ชิ้น/ปี)	ตัวเลขเฉลี่ยตอบรับต่อคน

1.3	การยกร่าง

แผนงานโครงการ

การจัดหรือเข้าร่วมแผนพัฒนาระดับชาติ 
การยกร่างและประเมินผล	(ชิ้น/ปี)
การจัดหรือเข้าร่วมแผนพัฒนาระดับมณฑล	 
การยกร่างและประเมินผล	(ชิ้น/ปี)

1.4	กิจกรรมการ		

ปรึกษาหารือ

ประชุมปรึกษาหารือและประชุมรับฟังประชาชน
ระดับชาติ	(จ�านวนคน/ปี)
ประชุมปรึกษาหารือและประชุมรับฟังประชาชน	
(จ�านวนคน/ปี)

2.	อิทธิพลทาง

ด้านวิชาการ		

2.1	บทความ 

และสิ่งพิมพ์

การเฉลี่ยจ�านวนบทความต่อคน	(เรื่อง/ปี)
การเฉลี่ยจ�านวนบทความที่เป็นเอกสารอ้างของ 
บทความอื่นๆ	ต่อคน	(เรื่อง/ปี)
การตีพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความหรือรายงาน
คลังสมอง	(เล่ม/ปี)	

2.2	โครงการวิจัย โครงการ	ทุน	CASS	และ	NSFC	ระดับส�าคัญ	
(เรื่อง/ปี)
โครงการมอบหมายจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
และรัฐบาลจีน	(เรื่อง/ปี)

โครงการมอบหมายจากรัฐบาลท้องถิ่น	(เรื่อง/ปี)

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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3.	อิทธิพลทาง

ด้านสังคม	

3.1		เผยแพร่

ทางสื่อ

ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักระดับประเทศ
(เรื่อง/ปี)
ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักระดับท้องถิ่น
(เรื่อง/ปี)
เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญจากรายการสัมภาษณ์ของ
สื่อกระแสหลัก	(ครั้ง/ปี)
เข้าร่วมข่าวที่มีอิทธิพลใหญ่	(ครั้ง/ปี)

3.2	เผยแพร่ทาง

สื่อออนไลน์

อัตราการคลิกของหน้าแรกของคลังสมอง	
(จ�านวน/ครั้ง)
ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์	(We	Chat)	(จ�านวน/คน)

4.	อิทธิพลทาง	

ด้านนานาชาติ

4.1	ความร่วมมือ

นานาชาติ

คณะกรรมการและคณะวิชาการรับจ้างนักวิชาการ
ต่างประเทศเที่ยบเท่าจ�านวนคนทั้งหมด	(%)

การก่อตั้งสาขาในต่างประเทศ	(ใช่/ไม่)

โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับคลังสมองนานาชาติ	(เรื่อง)

4.2	การเผยแพร่

ผลงานในระดับ

นานาชาติ

ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักนานาชาติ	(เรื่อง/ปี) 

มีการเชื่อมโยงกับคลังสมองมีชื่อเสียงของต่าง
ประเทศ	(ใช่/ไม่)

ปริมาณการค้นหาของชื่อภาษาอังกฤษจาก 
เครื่องมือค้นหาในเว็บไซต์

5.	ความสามารถ 

การพัฒนาของ

คลังสมอง

5.1	ประเภทคลัง

สมอง

จ�านวนปีก่อตั้งของคลังสมอง	(ปี)
ระดับของคลังสมอง	(ระดับ	กระทรวง	กรม	อ�าเภอ	
ต�่ากว่าอ�าเภอ)
แนวทางการวิจัย

5.2	แหล่ง 

ทรัพยากร

จ�านวนนักวิจัย	(นักวิชาการหลัก	โครงสร้างทีมงาน)

งบประมาณงานวิจัย
สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลกลางต่องบ
ประมาณทั้งหมด 

ที่มา.	จาก《2017中国智库报告》影响力评价与排名 (หน้า1),	โดย上海社会科学院

智库研究中心
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แนวคดิการฟ้ืนคนืความยิง่ใหญ่ของชาตแิละข้อรเิริม่แถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมใหม่
	 นับจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่	 18	 ในปีค.ศ.	 2012	 สีจิ้นผิงได้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และได้ประกาศนโยบาย	 “ความฝันของจีน”	 เพื่อฟื้นฟูความ 
ยิง่ใหญ่ของชาต	ิโดยก�าหนดเป้าหมายในวาระครบรอบ	100	ปีของการก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์
จนี	(ปี	ค.ศ.	2021)	จนีจะบรรลเุป้าหมายในการสร้างสงัคมกนิดอียูด่อีย่างถ้วนหน้า	และในโอกาส
ครบรอบ	100	ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	(ค.ศ.	2049)	จีนจะบรรลุเป้าหมาย
ในการสร้างสงัคมนยิมสมัยใหม่	รวมทัง้ประกาศข้อริเริม่แถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมใหม่	
โดยความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่	
	 ความฝันของจีนเปน็ความฝันในแบบฉบับของชาวจีนและเรยีกร้องใหท้ั่วโลกมารว่มฝนั
และแบ่งปัน	(The	Chinese	dream	to	be	shared	with	the	world)	ในมิติของการเมือง
ระหว่างประเทศ	 คือ	 ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่	 นอกจากการเชื่อมโยง 
ด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว	 จีนยังมุ่งเน้นที่จะใช้เวที	 BRI	 เพื่อสร้างประชาคมร่วม
ชะตากรรม	และสร้างอทิธพิลทางความคดิในการปฏริปูระบบระหว่างประเทศและธรรมาภบิาล 
โลก	 ในยุคของสีจิ้นผิงจีนมีบทบาทที่โดดเด่นบนเวทีโลกนับเป็นช่วงเวลาที่ความฝันใกล้จะ 
เป็นจริง	กล่าวได้ว่าสีจิ้นผิงมีท่าทีที่กระตือรือร้นและแข็งกร้าวในการด�าเนินนโยบายทั้งภายใน
ประเทศและนโยบายต่างประเทศ	 (Yongnian,	Z.,	&	Gore,	 L.	 ,	 2014,	p.1) นโยบายและ 
การประกาศความฝันของจีนโดยสีจิ้นผิงเป็นที่นิยมและเข้าถึงใจประชาชน	 ยิ่งกว่านั้น	 สีจิ้นผิง 
ยังมองความฝันของจีนแตกต่างจากความฝันของอเมริกันชน	 กล่าวคือ	 ความฝันของจีนไม่ใช่ 
เพยีงแค่การสนองความฝันของชนชัน้กลางด้านวตัถแุละความสขุสบายเท่านัน้	แต่เป็นความฝัน 
ของชาติและความฝันของอารยธรรม	
	 ความฝันของจีนเป็น	 “ความฝันแห่งอารยธรรม”	 และการสร้างภาพลักษณ์ของจีน
ใหม่สู่สายตาชาวโลก	เป็นการทะยานขึ้นของรัฐอารยธรรม	(Rise	of	a	civilizational	state)	 
ความรุ่งโรจน์และความฝันของรัฐอารยธรรม	(Glory	and	dream	of	a	civilizational	state)	
(Zhang	Weiwei,	 2014)	 เมื่อความฝันของจีนเป็นแนวคิดหลักในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของ 
ชาติ	 (core	 concept	 of	 national	 rejuvenation)	 ในฐานะยุทธศาสตร์แห่งอนาคต	 การ
บรรลุความฝันนั้น	 ประการแรก	 จะต้องเดินบนหนทางของจีน	 ประการที่สอง	 ต้องท�าให้จิต
วิญญาณของจีนเข้มแข็ง	 ประการที่สาม	 ต้องรวมผนึกก�าลัง	 และข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมใหม่	จะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีน	(China’	s	grand	strategy) 
(Clarke,	2017)
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	 ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่ในมิติการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	
สะท้อนถึงการประกาศจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของจีนจากสุนทรพจน์ของหูจิ่นเทา	
ต้ังแต่เดือนกนัยายน	2005	บนเวทสีมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	กล่าวถงึ	“โลกแห่งดลุยภาค”	
(Harmonious	World)	 ในฐานะแนวคิดใหม่บนเวทีการเมืองโลกและเป้าหมายของจีนในการ
สร้างโลกแห่งดุลยภาคของสันติภาพท่ียั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันภายใต้ระเบียบโลกใหม่
นี้อารยธรรมทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก	(Callahan,	2013,	p.617)	
	 ความเป็นมาของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่เริ่มขึ้นเมื่อเดือน
กันยายน	2013	สีจิ้นผิงไปเยือนคาซัคสถาน	ได้กล่าวถึงการริเริ่มโครงการ	“แถบเศรษฐกิจเส้น
ทางสายไหม”	ทีป่ระกอบด้วยเครอืข่ายถนนและเส้นทางรถไฟเชือ่มจนีกบัยุโรปผ่านเอเชยีกลาง	
และในเดอืนตลุาคม	2013	เมือ่ไปเยอืนอนิโดนเีซยี	สจีิน้ผงิกล่าวถงึ	“เส้นทางสายไหมทางทะเล”	
ที่เชื่อมท่าเรือจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เอเชียใต้	 ตะวันออกกลาง	 และยุโรป	
ตลอดเส้นทางบกและเส้นทางทะเล	โดยจะมีการลงทุนปรับปรุงท่าเรือ	และสร้างศูนย์การผลิต
อุตสาหกรรมและการค้าขึ้นมา	โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลนี้มีชื่อ
เรยีกอยูห่ลายอย่าง	เช่น	การรเิริม่แถบและเส้นทาง	(Belt	and	Road	Initiative)	หรอื	หนึง่แถบ	
หนึง่เส้นทาง	(One	Belt,	One	Road)	โครงการเส้นทางบกมีช่ือเป็นทางการว่า	“แถบเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหม”	 (Silk	 Road	 Economic	 Belt:	 SREB)	 ส่วนเส้นทางมหาสมุทร	 เรียกว่า 
“เส้นทางสายไหมทางทะเล”	(Maritime	Silk	Road)	หรือเรียกรวมๆ	กันว่า	“อีไต้อีลู่”	แปลว่า 
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
	 ข้อริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์แบบมี
ส่วนร่วม	 (inclusive	globalization)	 (Liu,	2017)	 ในการด�าเนินการ	ประกอบด้วยหลักการ 
5	ประการ	ได้แก่	
	 (1)	 เพื่อสันติภาพ	 และการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งแสวงหา
ความมั่นคงที่ยั่งยืน	ลดความอยุติธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	
	 (2)	 เพ่ือความรุ่งเรืองด้วยการพัฒนาการเชื่อมโยง	 และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	 ด้วยการ
ปฏวิตัอุิตสาหกรรม	โดยเฉพาะการเชือ่มโยงทางกายภาพ	ทางดจิทิลั	รวมทัง้พลงังานและสงัคม
สีเขียว	
	 (3)	เพื่อการเปิดกว้างโดยไม่โดดเดี่ยวใคร	สร้างผลประโยชน์ทางการค้าที่เป็นธรรม	
	 (4)	 เพ่ือน�าไปสู่นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ดิจิทัล,	ปัญญาประดิษฐ์,	นาโน,	ควอนตัมคอมพิวเตอร์,	big	data,	cloud	computing,	smart	
city	เพื่อเส้นทางสายไหมยุคดิจิทัล
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		 (5)	 เพื่อเชื่อมโยงทางอารยธรรม	และมีการแลกเปลี่ยนความรู้	 มีความร่วมมือทางการ
ศึกษา	รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและวัฒนธรรม	
		 หลักการดังกล่าวมีที่มาจากแนวคิด	 เรื่อง	 “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วม
สร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	21	ซึ่ง
เป็นเอกสารปกขาวที่รัฐบาลจีน	มีความประสงค์จะเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	
เกี่ยวกับแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล	หรือ	 หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง	(One	Belt,	One	Road	หรือ	The	Belt	and	Road	Initiative)	ขณะที่ได้ไปเยือน
เอเชียกลาง	เมื่อเดือนกันยายน	2013	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนตุลาคม	2013	โดย 
ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี	 2015	 ในการด�าเนินการจะเน้น	 (1)	 การประสานงานด้านนโยบาย	
(2)	 การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ	 (3)	 การขจัดข้อจ�ากัดและอุปสรรคทาง 
การค้า	 (4)	 การเสริมสร้างความร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ	 (5)	 การสร้าง
ความสัมพันธ์จากประชาชนสู่ประชาชน	
	 	ข้อรเิริม่หนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทางเป็นวธิีการที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพฒันา
ร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ	 โดยการเสริม
สร้างความเข้าใจร่วมกนัและความไว้วางใจ	รวมทัง้การเสรมิสร้างการแลกเปล่ียนอย่างรอบด้าน	
ผ่านทวีปเอเชีย	 ยุโรปและแอฟริกา	 โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุผลส�าคัญ 
2	ประการ	คือ
 1. การเชือ่มโยงเอเชยีกลาง	เอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เอเชยีตะวนัตก	แอฟรกิา
เหนือ	และยุโรปเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกันใน
การสร้างห่วงโซ่อุปทาน	ห่วงโซ่ธุรกิจ	ห่วงโซ่คุณค่า	และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ด้วยการ
สร้างระเบยีงเศรษฐกจิระหว่างประเทศใหม่	และช่องทางการขนส่งคมนาคมทีส่ะดวก	ปลอดภยั	
และมีประสิทธิภาพสูง	 เพื่อประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่
ทุรกันดาร	อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ	 อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	 การค้าเสรีและการลงทุน	 ตลอดจน 
การเปิดตลาดของประเทศทีม่คีวามประสงค์ตามเส้นทางสายนีใ้ห้มรีะดบัสงูยิง่ขึน้	โดยข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 เป็นการส่งสัญญาณว่าจีนต้องการสันติภาพ 
เปิดกว้าง	และต้องการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก
	 2.	 ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก	 พร้อมทั้งยึดถือ 
การแลกเปลีย่นบคุลากรและวฒันธรรมเป็นตวัหนนุส�าคญั	โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกจิการภายใน

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ของประเทศในภมิูภาค	ซึง่ฝ่ายจนีจะปฏบิตัติามหลกัการร่วมหารอืกบัประเทศตามเส้นทางสายนี ้
ร่วมกนัระดมความคดิเหน็และอาศยัความร่วมมอืระหว่างกันผลักดนัให้เกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิ 
โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	 และถือเป็นการส่งสัญญาณ 
ว่าจีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเส้นทางสายไหม 
(ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล,	2560)

ภาพ	1: เครือข่ายโครงสร้างคมนาคมเส้นทางสายไหมศตวรรษที่	21

ที่มำ:	ค้นเมื่อ	21	มิถุนายน	2561,	จาก	https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/
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ภาพ	2: กรอบแนวคิดในการวิจัย

คลังสมอง

ระดับ 

ท้องถิ่น

คลังสมองอัตลักษณ์จีน

การพัฒนาเครือข่ายคลังสมองBRI

และการสร้างอ�านาจเชิงอ่อน	Soft	Power

ทฤษฎีชนชั้นน�ำทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์    ทฤษฎีพหุนิยม

คลังสมอง

ระดับ 

นำนำชำติ

คลังสมอง

ระดับ

ชำติ

คลังสมอง

ของ

ภำคเอกชน/

สังคม

 สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย

	 จากการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคลังสมองใน
กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจนี:	กรณศีกึษาแถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหม
ยคุใหม่	กรอบแนวคิดในการวจิยัมาจากการท�าความเข้าใจทฤษฎีทีใ่ช้ศึกษาคลังสมอง	โดยเฉพาะ
คลังสมองของจีนและอิทธิพลที่มีต่อการก�าหนดนโยบาย	ดังภาพ	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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บทที่ 3
วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ	(qualitative	research)	ประกอบดว้ย	การวจิยั

เอกสาร	 (documentary	 research)	 และการวิจัยภาคสนาม	 (field	 research)	 ในลักษณะ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (participatory	 action	 research)	 โดยความร่วมมือ

ของหนว่ยงานคลงัสมองในประเทศจนีทีศ่กึษาวจัิยเกีย่วกับ	ขอ้รเิริม่แถบเศรษฐกจิและเสน้ทาง 

สายไหมยุคใหม่	(BRI)	และการด�าเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	(วช.)	ในการศึกษา

คลงัสมองของจนี	เพือ่แสวงหาความร่วมมือในการรว่มกนัก�าหนดนโยบายสาธารณะเกีย่วกบั	BRI	

	คุณลักษณะส�าคัญของการวิจัย	มีดังนี้

1.	 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมของการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	 ซึ่งจะเป็น

ขอ้มลูส�าหรบัการวเิคราะหบ์ทบาทของหนว่ยงานคลงัสมองของประเทศจนีในการเสนอนโยบาย

และศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ	BRI

	2.	เป็นการศึกษาเจาะลึกเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของผู้น�าจีนและผู้บริหารคลังสมองของ

จีน	 โดยท�าการวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-depth	 interview)	 และ 

การประชุมกลุ่มย่อย	(focus	group)	

3.	 เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาเครือข่ายคลังสมองเกี่ยวกับ	

BRI	ของจีน	ทั้งเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ	

4.	 เป็นการพรรณนาความและการวิเคราะห์แบบอุปนัย	 คือ	 คณะผู้วิจัยลงไปศึกษา

สภาพแวดลอ้มของการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจนี	และบทบาทของหนว่ยงานคลงัสมอง

ในจีน	 เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจริง	 ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง

องค์กรของหน่วยงานคลังสมองของจีนกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	(วช.)	ของไทย	เพื่อให้

เกิดการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	และได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามระเบียบวิธีการวิจัย

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 กำรวิจัยเอกสำร (documentary research)	ข้อมูลของงานวิจัยนี้	ประกอบด้วย
 	 ข้อมูลที่ได้จากเอกสารชั้นต้น	 (primary	sources)	ซึ่งได้แก่	สมุดปกขาว	 เกี่ยวกับ 
นโยบายด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน 
การแถลงนโยบายของผู้น�าจีน	เป็นต้น
 	 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสารชัน้รอง	(secondary	sources)	ประกอบดว้ยหนงัสอื	รายงาน
ประจ�าปี	บทความ	วารสาร	สิ่งพิมพ์	ข่าวประชาสัมพันธ์	วิทยานิพนธ์	ดุษฎีนิพนธ์และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง	

กำรวิจัยภำคสนำม (field research)	 โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิควิจัย
เชิงคุณภาพ	การสังเกต	การสัมภาษณ์เจาะลึก	การประชุมกลุ่มย่อยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม	(participatory	action	research) เพื่อสร้างเครือข่ายคลังสมองในการร่วมมือ
กับหน่วยงานคลังสมองของจีน

กำรวิเครำะหข์อ้มลูและกำรสรุปผล เพือ่ตอบค�าถามการวจิยัเกีย่วกบั บทบาทของคลงั
สมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน:	กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมยุคใหม่

กระบวนกำรที่ 1

	 การวิจัยเอกสาร 

	 -	เอกสารภาษาไทย

	 -	เอกสารภาษาจีน

	 -	เอกสารภาษาอังกฤษ

กระบวนกำรที่ 2

 การวิจัยภาคสนามและ 

	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 แบบมีส่วนร่วม	(participatory 

  action	research) 

กระบวนกำรที่ 3

	 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 และสรุปผลการวิจัย

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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  หน่วยวิเครำะห์ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง

 ในการวิจัยเรื่อง	 บทบาทคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน:	

กรณีศกึษาขอ้ริเริม่แถบเศรษฐกจิเสน้ทางสายไหมยคุใหม่ หนว่ยวเิคราะห	์คอื	คลงัสมองทีศ่กึษา

วิจัยเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	ในการวจิยัครัง้นี	้ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารของหนว่ยงานคลัง

สมองของจีนท่ีมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายเกีย่วกบั	BRI	และนกัวจิยัของหนว่ยงานคลงัสมอง

ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informants)	ได้แก่

1.	 Prof.	Zhang	Weiwei

	 (Director	of	China	Institute,	Fudan	University)

2.	 Prof.	Wang	Jisi

	 (President,	 Institute	 of	 International	 and	 Strategic	 Studies,	 Peking	 

	 University)

3.	 Prof.	Lu	Shanbing	

	 (Dean	of	Institute	of	Silk	Road	Studies,	Northwest	University)

4.	 Prof.	Zhu	Xufeng

	 (Associate	Dean,	School	of	Public	Policy	and	Management,	Tsinghua 

	 University)

5.	 Ms.Yu	Jun

	 (Deputy	Director	General,	Department	of	International	Cooperation,	 

	 Development	Research	Center	of	the	State	Council,	DRC)

6.	 Prof.	Zhao	Zhongxiu

	 (Vice	President,	University	of	International	Business	and	Economics)

7.	 Prof.	Zhai	Kun	

	 (School	of	International	Studies,	Peking	University)

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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8.	 Prof.	Xu	Peiyuan

	 (Director,	Maritime	Silk	Road	Institute,	Huaqiao	University)

9.	 Assoc.	Prof.	Song	Jingrun	

	 (China	Institutes	of	Contemporary	International	Relations,	CICIR) 

10.	 Assoc.	Prof.	Song	Junying

	 (Deputy	Director,	Department	of	Asia-Pacific	Studies,	

	 China	Institute	of	International	Studies)

11.	 Assoc.	Prof.	Xi	Huidong

	 (Institute	of	Silk	Road	Studies,	Northwest	University)

12.	 Assoc.	Prof.	Zhou	Fangye

	 (National	Institute	of	International	Strategy,	CASS)

13.	 Assoc.	Prof	Qu	Jianwen	(Yunnan	University)	

14.	 Asst.	Prof.	Cao	Xiaoyang

	 (National	Institute	of	International	Strategy,CASS)

15.	 พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	

	 (ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน,	วช.)

ขอบเขตในกำรวิจัย

	 ขอบเขตด้านเนื้อหา:	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยศึกษาบทบาทของหน่วยงานคลังสมองใน

กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	เฉพาะกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง

สายไหมใหม่	(Belt	and	Road	Initiative)	

	 ขอบเขตด้านเวลา:	ศึกษาและเก็บข้อมูล	9	เดือน	(ธันวาคม	2560	–	สิงหาคม	2561)

	 ขอบเขตด้านพื้นที่:	 ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์และการจัดประชุม 

กลุ่มย่อย	ณ	 มหาวิทยาลัยปักก่ิง	 สัมภาษณ์หน่วยงานคลังสมองของรัฐที่มีความส�าคัญในเรื่อง	

BRI	เช่น	Development	Research	Center	(DRC),	National	Institute	of	International	

Strategic	 Studies,	 CASS,	 China	 Institute	 of	 International	 Studies	 (CIIS),	 China	

Institutes	 for	 International	 Strategic	 Studies	 (CIISS)	 และเดินทางไปสัมภาษณ์และ 
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จัดประชุมกลุ่มย่อยท่ีมหาวิทยาลัยซีเป่ย	 เมืองซีอาน	 มณฑลส่านซี	 รวมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจ 

สภาพแวดล้อมของพื้นที่มณฑลกานซู่	เมืองตุนหวง	ซึ่งเป็นเมืองส�าคัญในเส้นทางสายไหม

 ข้อจ�ากดัในการวจัิย	ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไมส่ามารถเขา้ถงึหน่วยงานวจิยัของศนูยก์ลาง 

พรรคคอมมิวนิสต์จีน	โรงเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	และสถาบันวิจัยของกองทัพจีน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 การค้นคว้าข้อมูลเอกสารภาษาไทย	 ภาษาจีน	 และภาษาอังกฤษ	 จากหนังสือและ	

บทความ	 ข่าวสารต่างๆ	 โดยการสืบค้นทางอินเตอร์เนท	 ด้วยฐานข้อมูล	 CNKI	 (บทความ 

ภาษาจีน)	และฐานข้อมูลของ	Google	รวมทั้งเวปไซด์ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	

	 2.	ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจีนในการติดต่อประสานงาน	ดังนี้

	 	 2.1	 ศาสตราจารย	์Zhang	Xizhen	(หวัหนา้โครงการจนีศกึษา	วทิยาลยันานาชาต ิ

	 	 	 ปรีด	ีพนมยงค์)	ชว่ยติดตอ่ประสานงานการจัด	Focus	Group	ทีม่หาวทิยาลยั	 

	 	 	 ปักกิ่ง	และการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์	ดร.	Zhu	Xufeng	ณ	มหาวิทยาลัย 

	 	 	 ชิงหัว

	 	 2.2	 Cao	 Xiaoyang	 นักวิจัยของ	 National	 Institute	 of	 International	 

	 	 	 Strategy	ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ	Chinese	Academy	of	Social	 

	 	 	 Science	 (CASS)	 ช่วยประสานงานกับ	 Development	 Research 

	 	 	 	 Center	 (DRC)	 ซึ่งเป็นคลังสมองของส�านักนายกรัฐมนตรีของจีน	 (State 

	 	 	 	Council)	

	 	 2.3	 Chang	 Xiang	 นักวิจัยของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ช่วยติดต่อ 

	 	 	 ประสานงานในการจัด	 Focus	 Group	 กับ	 Institute	 of	 Silk	 Road	 

	 	 	 Studies	แห่งมหาวิทยาลัยซีเป่ย	(Northwest	University)	

	 	 2.4	 	Colonel	He	Min	ผูแ้ทนของสถาบนั	China	Institute	For	International	 

	 	 	 Strategic	 Studies	 (CIISS)	 เป็นผู้ประสานงานการส�ารวจพื้นที่และสภาพ 

	 	 	 แวดล้อมที่เมืองตุนหวง	มณฑลกานซู่
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	 3.	การสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการชาวจีน	

  3.1 	สมัภาษณผ์ูบ้รหิารหนว่ยงานคลงัสมองของจนี	ในชว่งการเดนิทางไปคน้ควา้

	 	 	 ข้อมูล	ณ	 ประเทศจีนระหว่างวันที่	 14	 -	 25	 พฤษภาคม	 2561	 โดยการ 

	 	 	 สนับสนุนของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (วช.)	 ภายใต้โครงการศึกษา 

   เครือข่ายคลังสมองเส้นทางสายไหมของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

	 	 	 ซึ่งน�าโดยพลเอก	 สุรสิทธิ์	 ถนัดทาง	 (ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 

	 	 	 ไทย-จีน)	เป็นหัวหน้าคณะ 
	 	 3.2	 สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	และนกัวจิยัของหนว่ยงานคลงัสมองของจนีในชว่งทีมี่การ 

	 	 	 จัดบรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“เส้นทางการพัฒนาของประเทศจนีและความหมาย 

	 	 	 ทางสากล”	เมือ่วนัเสารท์ี	่24	มีนาคม	2561	ณ	ห้องนทิรรศการ	ศูนยว์ฒันธรรม 

	 	 	 แห่งประเทศจีน	กรุงเทพฯ

	 	 3.3	 ขอความร่วมมอืจากนักวชิาการจนีทีม่หาวทิยาลยัหวัเฉียว	Dr.	Liu	Wenzheng 

	 	 	 	ผ่านทาง	WeChat	ให้ช่วยสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการสถาบันเส้นทางสายไหม 

	 	 	 ทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	

	 4.	ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากนางสาว	Chen	Liping	และ	นางสาว	Luo	Xiaofeng	

นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย	 มหาวิทยาลัยกวางสีในการแปลเอกสารบทความภาษาจีน	 โดย

นักศึกษาทั้งสองได้มาฝึกงานที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ระหว่างวันที่	1-31	มีนาคม	2561	

และ	Chang	Xiang	นกัวจัิยของศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จีนไดช้ว่ยแปลค�าถามในการสมัภาษณ์

เป็นภาษาจีน	รวมทั้งช่วยแปลบทสัมภาษณ์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย	

 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพ

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1.	ทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

2.	ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง
3.	สร้างแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง	 ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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4.	น�าแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างไปให้ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์

ไทย-จีน	(พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง)	ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	

5.	น�าแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างมาปรับปรุงก่อนน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบขอ้มลูเปน็การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า	(triangulation)	ซึง่หมายถงึ	

การแสวงหาความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลู	เพือ่ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นถกูต้องในเรือ่งเดยีวกนั

ว่า	 สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งด้านบุคคล	 สถานที่	 เวลา	 การตีความปรากฏการณ์ 

แตกตา่งกนัเพยีงใด	(Berg,	2001,	pp.	4-6)	ซึง่ในการตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย

1.	การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 (data	 triangulation)	 โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่

ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่	วิธีการตรวจสอบ	คือ	การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล	ได้แก่	ข้อมูลด้าน

บุคคล	ข้อมูลด้านสถานที่	และข้อมูลด้านเวลา

2.	การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎ	ี(theory	triangulation)	โดยการใช้แนวคิดทฤษฎี

หลายทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการตีความ

3.	การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารรวบรวมขอ้มูล	(methodological	triangulation)	

โดยการใช้วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวธิีเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน	เช่น	การใช้วธิีการ

ศึกษาจากเอกสาร	ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก	และการจัดประชุมกลุ่มย่อย	เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็มาเขียนเป็นข้อสรุปของปรากฏการณ์ในแต่ละประเด็น	

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า	ตามประเด็นในวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้

สรุปการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ประกอบด้วย	3	รูปแบบ	

คือ	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี	 และการตรวจสอบ 

สามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
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 วิธีวิเครำะห์ข้อมูล

	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 โดยใช้วิธีศึกษาแบบ

พรรณนาและวิเคราะห์	 (descriptive	 and	 analytical	methods)	 การวิเคราะห์จากข้อมูล	

ข่าว	เอกสาร	(documentary	research)	เป็นหลัก	ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สมัภาษณเ์จาะลกึ	และการประชมุกลุม่ย่อย	โดยจะน�าเสนอในลกัษณะการพรรณนาความ	(thick	

description)
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บทที่ 4
กำรเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจและเส้นทำงสำยไหมยุคใหม่

การศึกษาบทบาทคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน:	 กรณีศึกษา 

ข้อรเิริม่แถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมยคุใหม่	ในเบือ้งต้นจะน�าเสนอความเป็นมาของการ

เช่ือมโยงแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	และความส�าคญั

ในฐานะยุทธศาสตร์ใหญ่	(grand	strategy)	เพื่อจะน�าไปสู่การวิเคราะห์บทบาทของคลังสมอง

ในกระบวนการก�าหนดนโยบายดังกล่าว	

 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ของ BRI

 ในวันที่	7	เดือนกันยายน	2013	ขณะเดินทางเยือนประเทศคาซัคสถาน	ประธานาธิบดี

สีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์	และประกาศเจตนารมณ์ของจีนในการร่วมมือกับมิตรประเทศแถบ

เอเชียกลางในการสร้าง	“แถบเศรษฐกิจ”	(economic	belt)	บนเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมโยง

ภมูภิาคเอเชยีกบัยโุรป	และในปีเดยีวกนั	เดอืนถดัมาระหว่างการเยอืนอนิโดนเีซยี	ประธานาธบิดี

สีจิ้นผิงได้ประกาศความร่วมมือในการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่	21	 (the	

21st	Century	Maritime	Silk	Road)	เป็นที่มาของค�าว่า	“หนึ่งแถบ”	(แถบเศรษฐกิจ)	และ	

“หนึ่งเส้นทาง”	 (เส้นทางสายไหมทางทะเล)	 ที่ต่อมาได้ใช้ชื่อว่า	 “ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ

เส้นทางสายไหมยุคใหม่”	(Belt	and	Road	Initiative	:BRI)	โดยมีการประชุม	The	Belt	and	

Road	Forum	for	International	Cooperation	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2015	ประธานาธิบดี 

ส	ีจิน้ผงิ กล่าวเปิดการประชมุทีม่ผีูน้�าจาก	29	ประเทศเข้าร่วมว่า	โครงการ	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้น

ทาง”	(One	Belt,	One	Road)  มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต	“เมื่อ 2 พันกว่าปี

มาแล้ว บรรพบรุษุของเราเดนิทางข้ามทุง่หญ้าและทะเลทรายเพือ่เปิดเส้นทางเชือ่มโยงระหว่าง

เอเชีย ยโุรป และแอฟรกิา เรยีกว่า เส้นทางสายไหม บรรพบุรุษของเราเดนิเรอืในทะเลทีป่ั่นป่วน

เพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตก เรียกว่า เส้นทางสายไหมทางทะเล” 
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ภำพ 3: สี	จิ้นผิง	กล่าวเปิดงาน	“Belt	and	Road	Forum	for	international	Cooperation”

ที่มำ: ค้นเมื่อ	21	มิถุนายน	2561,	จาก	https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/

 การเน้นย�า้ถงึหลกัการและแนวคดิ	BRI	ว่าเป็นข้อรเิริม่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีเ่ปิด

กว้าง	ซ่ึงมปีระเทศร่วมมือกนัมากกว่า	60	ประเทศ	ให้ความส�าคญักบัความร่วมมือทางเศรษฐกจิ	

การแลกเปลีย่นบคุลากรและการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม	รวมทัง้ยนืหยดัหลกัการไม่แทรกแซง

กิจการภายในของประเทศในภูมิภาค	ไม่แสวงหาอ�านาจครอบง�าในกิจกรรมต่างๆ	ของภูมิภาค	

โดย	 BRI	 ไม่ใช่สิ่งที่ไปทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 แต่มี 

เป้าหมายในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งความเชื่อมต่อกันของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

เสริมข้อได้เปรียบซึ่งกันและกันส�าหรับประเทศตามแนวเส้นทาง	 ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตาม 

หลักการ	 ร่วมหารือ	 ร่วมพัฒนา	 และร่วมแบ่งปัน	 ส่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตาม 

เส้นทาง	 ร่วมกันระดมความคิดและใช้ความสามารถ	 ผลักดันโครงการความร่วมมือส�าคัญท่ีได้

รับความเห็นชอบด้วยกัน	 เพื่อให้ประชาชนประเทศต่างๆ	 ตามเส้นทางฯ	 ได้รับผลประโยชน์

อย่างแท้จริง

	การสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่และช่องทางการขนส่งคมนาคมใหม่ที่

สะดวก	ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง	ท�าให้ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ 

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ซ่ึงโครงการความรเิริม่	“หน่ึงแถบ	หนึง่เส้นทาง”	(The	Belt	and	Road	Initiative)	จะประกอบ

ด้วย	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และการปฏิรูประบบและกลไก	อันจะเป็นประโยชน์ในการ

ปรบัปรงุภาวะแวดล้อมทางธรุกจิการค้าของประเทศต่างๆ	ภายในและระหว่างภมูภิาคให้ดยีิง่ขึน้ 

เป็นประโยชน์ท�าให้ปัจจัยส�าคัญภายในภูมิภาคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี	 เป็นระเบียบและ 

ได้รบัการจดัสรรอย่างมปีระสทิธิผล	เป็นประโยชน์ส�าหรับการพฒันาของประเทศทีไ่ม่มทีางออก

ทะเลและพื้นที่ทุรกันดารของประเทศต่างๆ	 เป็นประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนการค้าการ

ลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศต่างๆ	และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลัง 

ขบัเคลือ่นการปฏริปูและพฒันาของประเทศต่างๆ	อีกด้วย	โดยจนีต้องการสร้างระเบียงเศรษฐกจิ

ที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป	รวมทั้งสิ้น	6	ระเบียงเศรษฐกิจ	ประกอบด้วย	

ระเบยีงเศรษฐกจิจนี-มองโกเลยี-รสัเซยี	(China-Mongolia-Russia)	แลนด์บรดิจ์ยเูรเชยี

สายใหม่	(New	Eurasian	Land	Bridge),	จีน-เอเชียกลางและเอเชียตะวันตก	(China-Central	

and	West	Asia),	จีน-คาบสมุทรอินโดจีน	(China-Indo-China	Peninsula),	จีน-ปากีสถาน	

(China-Pakistan),	และ	บงักลาเทศ-จนี-อินเดยี-พม่า	(Bangladesh-China-India-Myanmar)	

และคาดว่า	 ต้องมีการลงทุนเป็นเงินมากกว่า	 890,000	 ล้านดอลลาร์	 ซึ่งเงินทุนสนับสนุน 

ในเรื่องนี้จะมาจากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	(Asian	Infrastructure	

Investment	Bank	หรือ	AIIB)	และกองทุนเส้นทางสายไหม	(Silk	Road	Fund)	

ภำพ4: แนวระเบียงเศรษฐกิจ	6	แนว
ที่มำ: ค้นเมื่อ	 18	 สิงหาคม	 2561,	 จาก	 http://vsktelangana.org/belt-and-road-initiative-
impications-for-central-asia/
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 การสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยการปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหมทั้ง 
ทางบกและทางทะเล	เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ	นบัเป็นการด�าเนนินโยบาย
ต่างประเทศในเชงิรกุและสะท้อนถึงการสร้างมหายทุธศาสตร์ของจนีบนเวทโีลก	และเพือ่จะสาน 
ความฝันแห่งเอเชีย	 (Asia	 Dream)	 และสร้างระเบียบใหม่ในภูมิภาคและโลกอนาคต	 ด้วย 
กฎเกณฑ์	ปทสัถานและแนวคดิธรรมาภบิาลใหม่	(Callhan,	2016,	p.2;	Clarke,	2017)	จดุเด่น
ของ	BRI	คอืการมเีป้าหมายส�าคญัทีก่ารประสานนโยบาย	เพือ่ความร่วมมอืทางยทุธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	และนโยบายสนับสนุนเพื่อความร่วมมือดังกล่าว	
BRI	มุง่ให้ความส�าคญัในเรือ่งการเชือ่มโยงระบบสาธารณปูโภค	การปรบัปรงุการเชือ่มโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน	การก่อสร้างระเบียงการคมนาคมระหว่างประเทศ	และการพัฒนาเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน	 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วย	 และที่
ส�าคญัการยกเลกิสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการค้าการลงทนุ	และการก่อตัง้เขตการค้าเสร	ีโดยจนีจะ
พยายามท�าบันทึกความเข้าใจ	แผน	และข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีใหม่กับประเทศต่างๆ	ใน
พืน้ทีเ่ป้าหมายบนเส้นทางสายไหมยคุใหม่ของจนี	(Inclusive	Development	International,	
2561;	นิรุจ	ดวงปัญญาและธนิตา	วงษ์จินดา,	2561)	ตั้งข้อสังเกตได้ว่า	การท�าความเข้าใจวิธี
คดิเชงิยทุธศาสตร์ของจนี	จะต้องตระหนกัถงึผลประโยชน์ในด้านความม่ันคง	อธิปไตย	และการ
พัฒนาที่สอดคล้องในขณะเดียวกัน	(Wang	Jisi,	2011)	ในมุมมองของผู้วิจัย	BRI		เป็นแนวคิด
ที่สามารถตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว

 กำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ใหญ่ของจีนสู่กำรเปลี่ยนแปลงโลก

	 การวิเคราะห์ถึงมหายุทธศาสตร์ของจีนและการเปลี่ยนแปลงโลกได้อย ่างไร	
ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิงได้เคยกล่าวสุนทรพจน์ในเวที	 World	 Economic	 Forum	ณ	 เมือง 
ดาวอส	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เมื่อเดือน	 มกราคม	 2017	 ว่าจีนส่งเสริมและผลักดัน 
กระบวนการ	“โลกาภิวัตน์แบบมีส่วนร่วม”	(inclusive	globalization)	และตั้งข้อสังเกตว่าใน 
ช่วงเวลาทีส่หรฐัอเมรกิาหันไปด�าเนนินโยบาย	“America	First”	และหนัไปด�าเนนินโยบายกดีกนั 
ทางการค้านั้น	 กระบวนการโลกาภิวัตน์แบบมีส่วนร่วมดังกล่าวจะเป็นโลกาภิวัตน์ที่ถอยห่าง 
ออกจากการครอบง�าของอเมริกัน	(de-Americanized	globalization)	

	 ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ต่อ

อนาคตของจีน	มีดังนี้
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 ประการแรก	 จีนได้กลายมาเป็นประเทศ	ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 และการเมือง

ระหว่างประเทศ	จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน	 ระหว่างจีนกับหลายประเทศใน

ภูมิภาค	ท�าให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคต่างๆ	 มากขึ้น	 ขณะที่ประเทศต่างๆ	

ต้องการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับจีนไว้	 โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่เป็นมิตรเช่นกัน	 รวมทั้ง	

หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร	

 ประการทีส่อง	รฐับาลจนีมคีวามสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ

มากขึ้น	 โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อ

ออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ	 ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน	 จะเป็น

ปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 ประการทีส่าม	ในระยะยาวเส้นทางการส่งก�าลงับ�ารงุและการคมนาคมจะค่อยๆ	ด�าเนนิ

ไปในลกัษณะทีจ่นีเป็นศนูย์กลางมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของจนี

ในประเทศต่างๆ	จะเป็นการกระตุน้ทางเศรษฐกจิ	น�ามาซึง่ความเจรญิและเสถยีรภาพในภมูภิาค	

อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง	 โดยที่กองทัพเรือจีนจะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือ

ต่างๆ	เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและความส�าเร็จของจีน	ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มาก

ขึ้น	(ปณต	แสงเทียน,	2558)

	 ในการเชื่อมโยงเส้นทางบกระหว่างจีนกับยุโรปตามแนวเส้นทางสายไหมนั้น	เป้าหมาย

ของจีน	 ซึ่งมุ่งเดินหน้าเข้าสู่ดินแดนเอเชียกลางเพื่อหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ๆ	 และเพื่อ 

การขนส่งพลังงานทางบกที่ปลอดภัยกว่าทางทะเล	 รวมทั้งใช้เอเชียกลางเป็นเส้นทางบก 

(land	 bridge)	 เช่ือมเข้าหายุโรป	 โดยมุ่งเปิดประเทศออกไปหลายทางเพื่อไม่ให้ถูกปิดล้อม 

โดยสหรัฐฯ	ซึ่งท�าให้	 เอเชียกลางเชื่อมต่อกับจีนไปสู่รัสเซีย	ยุโรป	ตะวันออกกลาง	และเอเชีย

ใต้	ถงึแม้ว่าเส้นทางการค้าทางทะเลจะยงักมุหวัใจการค้าของโลกอยูใ่นเวลานีก้ต็าม	แต่เส้นทาง 

การค้าทางบกที่ผ่านเอชียกลางก็ก�าลังมีความส�าคัญมากขึ้นทุกขณะ	

	 จนกล่าวได้ว่า	 “ดินแดนยูเรเซีย”	 ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า	 การเมือง	 และ

อารยธรรมของโลกจะกลับมามีความส�าคัญอีกครั้งหลังจากที่เป็นแผ่นดินปิดมาหลายร้อยปี	

โดยดินแดนยูเรเซียมีความส�าคัญในเชิงทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีดินแดนหัวใจ	

(Heartland	Theory)	ซึ่งทฤษฎีดินแดนหัวใจนี้ได้รับการพัฒนาโดยนักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ. 

ชื่อเซอร์ฮัลฟอร์ด	 เจ.	 แมคคินเดอร์	 (Sir	 Halford	 John	Mackinder	 ค.ศ.1869-1974)	 ใน
บทความของเขาชื่อ	“หัวใจทางภูมิศาสตร์	ของประวัติศาสตร์”	เมื่อปี	ค.ศ.1904	ทฤษฎีหัวใจนี้
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เกดิขึน้มาได้	กเ็พราะผลจากการทีแ่มคคนิเดอร์ได้ท�าการศกึษาสมัพนัธภาพในระดบัโลกระหว่าง
มหาอ�านาจทางบกกบัมหาอ�านาจทางทะเล	โดยมีสมมตฐิานว่ามหาอ�านาจทางบกจะเจรญิเตบิโต
ขึ้นเรื่อยๆ	จนเข้าครอบง�ามหาอ�านาจทางทะเล	เขาจึงได้เตือนไว้ว่า	“(1)	ใครครอบครองยุโรป
ตะวันออกได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ	(2)	ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้ก็จะครอบครอง
เกาะโลก	(3)	ใครครอบครองเกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก”	ดังนั้น	แมคคินเดอร์ได้ประกาศ
สนับสนนุนโยบายทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างดลุยภาพแห่งอ�านาจระหว่างมหาอ�านาจทางบกกบั
มหาอ�านาจทางทะเล	 ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบง�า
ดินแดนหัวใจนั้นได้	 จากมุมมองของทฤษฎีดินแดนหัวใจ	 หาก	 BRI	 ประสบผลส�าเร็จในการ 
เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป	 อิทธิพลของจีนจะเพิ่มสูงขึ้นและก้าวสู่การเป็นประเทศอันดับหนึ่ง 
ของโลก

 ควำมสอดคล้องของ BRI กับยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ ของจีน

 	 	 นอกจากจีนจะได้รับประโยชน์จาก	 BRI	 ซึ่งเป็นมหายุทธศาสตร์ในระดับโลกของจีน	
การด�าเนินนโยบายแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงและพลังงาน	 และมีส่วนส�าคัญต่อการผลักดันการด�าเนินยุทธศาสตร์	 “เมด	 อิน 
ไชน่า	2025”	(Made	in	China	2025	strategy)	รวมทั้งการบรรลุเป้าหมาย	“ความฝันของ
ชาวจีน”	(Chinese	Dream)	ที่จะน�าพาประเทศจีนเข้าสู่ฐานะความเป็นสังคม	“ที่มีความมั่งคั่ง
ระดับปานกลาง”	(“moderately	affluent”	society)	เป็นการสานต่อยทุธศาสตร์การกระจาย
ความเจริญไปยังพื้นที่มณฑลภายในและชายแดน	นอกจากนั้น	อัตราการเติบโตของจีนที่ชะลอ
ตัวลง	(จากร้อยละ	10-12	เป็นร้อยละ	5-7	ในปี	ค.ศ.2015)	ท�าให้ผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง
ของจีน	 จ�าเป็นต้องแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ภายนอกประเทศเพื่อคงการผลิตต่อไป	 มิเช่นนั้น
ภาวะเติบโตในภาคเศรษฐกิจนี้อาจเผชิญวิกฤตได้	
	 ส�าหรับด้านความมั่นคง	 BRI	 สอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ภายในของจีน	 ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาเขตปกครองตนเองซินเจียงและ
บริเวณโดยรอบ	 สะท้อนถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการต่อต้านการ
ก่อการร้าย	โดยจีนระบุว่าเป็น	“ผลประโยชน์หลักส�าคัญ”	(core	 interest)	อย่างหนึ่ง	 (นอก
เหนือจากทิเบต	 ไต้หวัน	 ทะเลจีนใต้)	 เมืองต่างๆ	 ในเขตปกครองตนเองซินเจียง	 เช่น	 อุรุมชี
(Urumqi)	คาร์กาซ	(Korgas)	คัชการ์	(Kashgar)	ต่างอยู่บนเส้นทางทางบกภายใต้ยุทธศาสตร์	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	ทั้งสิ้น	นอกจากนี้	โครงการพัฒนาท่าเรือ	Gwadar	ในปากีสถานก็จะ
ช่วยเปิดเส้นทางการค้าไปยงัซนิเจยีง	ซึง่เป็นดนิแดนทางตะวนัตกของจนีทีไ่ม่มทีางออกทะเล	ทัง้

ยงัเชือ่มต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างจนี	มหาสมทุรอนิเดยี	และยโุรป	โดยเฉพาะท่าเรือ	

Piraeus	ในประเทศกรีซ	ซึ่งจีนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นประตูเชื่อมไป

สู่ยุโรปกลางผ่านแผนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเบลเกรดสู่บูดาเปสต์	

	 นอกจากนัน้ในประเดน็ความมัน่คงทางพลงังาน	จนีได้เข้าไปสร้างระบบท่อส่งน�า้มันจาก

คาซัคสถานและลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	Central	Asia-China	Pipeline	ซึ่งเริ่มต้นมา

จากแหล่งก๊าซของเติร์กเมนิสถาน	ผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน	ก่อนข้ามมายังซินเจียงใน

จีน	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของเส้นทางระบบท่อก๊าซตะวันออก-ตะวันตกของจีน	 การสร้างท่อส่งก๊าซ

ของจีนนี้เป็นการท้าทายการผูกขาดพลังงานของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียกลาง	 นอกจากนี้	 จีน

ยังอาศัยการพัฒนาท่อส่งน�้ามันจีน-เมียนมา	ในการส่งน�้ามันจากตะวันออกกลาง	เข้าสู่เส้นทาง

ทางบกเป็นครั้งแรก	โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา	

	 ประการสดุท้าย	BRI	เป็นการสร้างสถานะและบทบาทของความเป็นมหาอ�านาจของจีน

ในภูมิภาคยูเรเชีย	ผ่านการสร้างสถาบันและกลไกต่างๆ	ในระดับภูมิภาคขึ้นมาใหม่	โดยเฉพาะ

ธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี	(Asian	Infrastructure	Investment	Bank:	

AIIB)	 กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายไหม	 (Silk	 Road	 Infrastructure	 Fund:	 SRIF)	

รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่	(New	Development	Bank)	ภายใต้กลุ่ม	BRICS	เป็นต้น 

(ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล,	2560)

  กรอบควำมร่วมมือสนับสนุนข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทำงสำยไหมยุคใหม่

องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization)  

การตั้งกลุ่ม	“เซี่ยงไฮ้ไฟว์”	ประกอบด้วยประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน 

ทาจกิิซสถาน	และคร์ีกซิสถาน	ซ่ึงประชมุสดุยอดผู้น�าครัง้ที	่1	เม่ือปี	ค.ศ.	1996	นัน้มีวตัถปุระสงค์

เบื้องต้นเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน	 (ในภายหลังมีการก�าหนดให้มีความ

ร่วมมอืในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย)	และม	ี“ข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้วางใจ

ทางการทหารบริเวณชายแดน	 (Agreement	 on	 Deepening	Military	 Trust	 in	 Border	

Regions)	ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัในนาม	“ข้อตกลงเซ่ียงไฮ้”	(Shanghai	Agreement)	เมือ่กลุม่เซีย่งไฮ้
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ไฟว์ทั้ง	5	ประเทศได้รับอุซเบกีซสถานเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มอีก	1	ประเทศ	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	
ค.ศ.	2001	ผู้น�าของทั้ง	6	ประเทศได้รับกันลงนามใน	“ประกาศองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”	
และมีการร่างกฎบัตรองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้	โดยอาศัยหลักความไว้เนื้อเชื่อใจ	การมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั	การมคีวามเท่าเทียมกัน	การปรกึษาหารอืร่วมกนั	การเคารพในอารยธรรม
ที่แตกต่างกัน	และการมีความมั่งคั่งร่วมกัน	กฎบัตรได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น�า
องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้	ปี	ค.ศ.	2002	ณ	นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

การท�าความเข้าใจความหมายของค�าว่า	“ภมูริฐัศาสตร์”	หมายถงึการศกึษาถงึผลกระทบ 
ของภมูศิาสตร์ทีม่ต่ีอการเมอืงอนัเป็นเครือ่งมอืของการก�าหนดนโยบายต่างประเทศทีส่�าคญัยิง่	
โดยน�าไปวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจและสามารถอธิบาย	 ตลอดจนคาดการณ์ว่าการแสดงออก
ของประเทศต่างๆ	ต่อปรากฏการณ์นานาชนดิได้	โดยพจิารณาจากองค์ประกอบทางภมูศิาสตร์
ทัง้หลายอันมสีถานทีต่ัง้	ขนาด	ภมิูอากาศ	ภมิูประเทศ	ประชากร	ทรพัยากรธรรมชาตแิละความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศในการประเมินศักยภาพของแต่ละประเทศ	 (โกวิท	
วงศ์สุรวัฒน์,	และวาสนา	วงศ์สุรวัฒน์,	2557)	

ปัจจัยเกี่ยวข้องกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เขตซินเจียง	ที่เป็นจุดเชื่อมดินแดนจีนกับภูมิภาค
เอเชียกลางและยุโรป	 จึงย่อมจะถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ของผู้น�าจีนในการผลักดันการพัฒนาตาม

ภำพ5: เส้นทางสายไหมใหม่	(New	Silk	Roads)
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แนวยทุธศาสตร์	“New	Silk	Road”	แม้ว่าจะมีจดุอ่อนจากการเป็นดนิแดนทีไ่ม่มีทางออกทะเล	
แต่ครอบคลมุอาณาบรเิวณคดิเป็น	1	ใน	6	ของพืน้ทีจ่นีทัง้หมด	และทีส่�าคญัซนิเจยีงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของจีนรวม	 8	 ประเทศ	 ได้แก่	 รัสเซีย	 คาซัคสถาน	 คีร์กีซสถาน 
ทาจิกิสถาน	อัฟกานิสถาน	ปากีสถาน	อินเดีย	และมองโกลเลีย	ด้วยท�าเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์
ดังกล่าว	 ท�าให้ซินเจียงมีความส�าคัญมากส�าหรับรัฐบาลจีน	 ทั้งในแง่ของความมั่นคงด้านการ
ป้องกันประเทศ	และการเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศโดยรอบ	รวมไปถึงความมั่นคงด้าน
พลังงาน	เน่ืองจากซินเจยีงเป็นแหล่งทรพัยากรพลงังานทีอ่ดุมสมบรูณ์ของจนี	รฐับาลจนีได้มกีาร
บริหารปกครองซินเจียงในฐานะเป็น	“เขตปกครองตนเอง”	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	ปี	ค.ศ.1955	

ดังท่ีทราบกนัในเชงิข้อมลูทางกายภาพ	“เขตปกครองตนเองซนิเจยีงของชนชาต	ิอยุกร์ู”	
มีพื้นที่	1.66	ล้านตารางกิโลเมตร	ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ประชาชนในพื้นที่
มจี�านวน	21	ล้านคนเศษ	โดยเป็นชาวอยุกร์ูทีน่บัถอืศาสนาอสิลามจ�านวนประมาณ	10	ล้านคน
เศษ	หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ	48	รองลงมาคือชาวจีนฮั่น	ชาวคาซัค	(ฮาซาเค่อ)	ชาวหุย	คีร์กีซ	
มองโกล	ซีบอ	และทาจคิตามล�าดบั	ลกัษณะของชนชาตอิยุกร์ูในประเทศจีนนัน้มคีวามคล้ายคลงึ
กับชนชาติเติร์กที่กระจายอยู่ท่ัวไปในแถบเอเชียกลาง จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่าส�าหรับความ
มั่นคงตามแนวชายแดนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเขตปกครองตนเองซินเจียง	 การ
สร้างและผลกัดนัความร่วมมอืด้านความม่ันคงระหว่างประเทศผ่าน	“องค์การความร่วมมือแห่ง
เซี่ยงไฮ้”	 จะเป็นค�าตอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับมือกับการจัดการปัญหา 
ซินเจียง	โดยอาศัยการทูตแบบพหุพาคีในกรอบองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้	

ความส�าเรจ็ของการพฒันาและยกระดบัความร่วมมอืเป็นองค์การระหว่างประเทศของ
กลุ่มเซ่ียงไฮ้ไฟว์นั้นมาจากผลประโยชน	์ และการเห็นภัยคุกคามร่วมกันของกลุ่มในการแก้ไข
ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน	และการต่อต้านการก่อการร้าย	ส�าหรับสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน	 “องค์การความร่วมมือแห่งเซ่ียงไฮ้”	 จะ
เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์การรกัษาความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัการแบ่งแยกดินแดนจากการใช้
ชาวอุยกูร์ที่อยู่ในเอเชียกลางเป็นฐานส�าหรับกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนในซินเจียง	“การทูต
แบบพหุพาคี”	ในองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ท�าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมั่นใจใน
ระดับหนึ่งว่า	มิตรประเทศของจีนในเอเชียกลางที่เป็นภาคีขององค์การความร่วมมือแห่ง

เซี่ยงไฮ้	 จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องทางศาสนาและชาติพันธุ์ของพวกเขาในกิจกรรม
การแบ่งแยกดินแดน	 ในขณะเดียวกัน	 องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเวทีส�าคัญ
ส�าหรับสาธารณรัฐประชาชนจนีร่วมมอืกบัรสัเซยีในการรกัษาสมดลุบนเวทกีารเมอืงโลก	ทัง้ใน
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ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	กิจกรรมด้านการทหาร	(การซ้อมรบร่วมกัน)	ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม	 และเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มี
บทบาทส�าคัญในยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่	21
 ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure 
Investment Bank) การก่อตัง้ธนาคารนีม้าจากด�ารขิองรฐับาลจนีเม่ือปี	ค.ศ.	2013	และรเิริม่
อย่างเป็นทางการในงานแถลง	ณ	กรุงปักกิง่เมือ่เดอืนตลุาคม	ค.ศ.	2014	แนวคิดก่อตัง้ธนาคารได้
รบัเสยีงสนบัสนนุจาก	“สมาชกิผูร่้วมก่อตัง้ตามแผน”	จ�านวน	37	ราย	และระดบัอ่ืนอีก	20	ราย	
รวมเป็น	57	ราย	สมาชิกเหล่านี้	ยกเว้นฟิลิปปินส์	ได้ลงนามใน	“ข้อบทความตกลง”	(Articles	
of	Agreement)	ชดุหนึง่เมือ่วนัที	่29	มถินุายน	ค.ศ.	2015	เพ่ือสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายในการ
ก่อตั้งธนาคาร	ก�าหนดกันว่าเมื่อความตกลงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว	นับเป็นการสถาปนาธนาคาร
ขึ้น	และความตกลงจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้รับสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอย่างน้อย	10	รัฐที่ถือ
หุ้นริเริ่ม	 (initial	subscription)	รวมแล้วไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นจด
ทะเบยีน	และเมือ่วนัที	่25	ธนัวาคม	ค.ศ.	2015	รฐัซึง่เป็นสมาชกิผูร่้วมก่อตัง้ตามแผน	คือ	จอร์เจยี	
จอร์แดน	จีน	นิวซีแลนด์	เนเธอร์แลนด์	บรูไน	พม่า	มองโกเลีย	เยอรมนี	ลักเซมเบิร์ก	ออสเตรีย	
และออสเตรเลยี	มอบสตัยาบนัสารให้แก่ผูร้บัมอบ	ท�าให้ความตกลงเริม่ใช้บงัคบั	และรฐัเหล่านี้ 
จึงชื่อว่าเป็น	“สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง”	(founding	members)	ทั้งนี้	รัฐที่มีเศรษฐกิจรายใหญ่ใน
โลกและไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตามแผนนั้นได้แก่	ญ่ีปุ่น	และสหรัฐอเมริกา
	 ในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	 (AIIB)	 แสดงให้
เห็นถึงบทบาทของการเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของจีนอย่างแท้จริง	 ที่ต้องการก่อตั้ง
ธนาคารเพ่ือเป็นแหล่งเงินส�าหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการเงิน	การผลิต	และอุตสาหกรรม	เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์ 
“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”	(เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที	่21)	ทีร่เิริม่โดยประธานาธบิดสีจีิน้ผิง
ของจนี	โดยสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ถงึ	50,000	ล้านดอลล่าร์สหรฐั	และนบัว่า
เป็นธนาคารในภมูภิาคแห่งใหม่ขึน้เทยีบชัน้กบัธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี	(Asian	Development	
Bank	หรือ	ADB)	ที่ริเริ่มโดยญี่ปุ่น	(อักษรศรี	พานิชสาส์น,	2557)

 การก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank)	 โดยความ
ร่วมมือกับกลุ่มบริกส์	 (BRICS)	 นับเป็นการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบ
ใหม่ส�าหรบัมหาอ�านาจเศรษฐกจิตลาดเกดิใหม่ของกลุม่บรกิส์	ซึง่ประกอบด้วยประเทศบราซลิ	
รัสเซีย	 อินเดีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และแอฟริกาใต้	 ในระหว่างการประชุมสุดยอดของ
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กลุ่มบริกส์	ครั้งที่	6	ณ	ประเทศบราซิล	เดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	2015	ได้มีการประกาศเปิดตัว
ธนาคารเพือ่การพัฒนาใหม่	(NDB)	และข้อตกลงจดัเตรยีมกองทนุส�ารองฉกุเฉนิ	(Contingency	
Reserve	Arrangement	หรือ	CRA)	
	 ในระหว่างการแถลงข่าว	 ภายหลังการพบปะหารือกันของเหล่าผู้น�าทั้ง	 5	 ประเทศ	
ประกอบด้วยประธานาธิบดี	 ดิลมา	 รุสเซฟฟ์	 (Dilma	Rousseff)	 แห่งบราซิล	ประธานาธิบดี 
วลาดิมีร์	ปูติน	(Vladimir	Putin)	ของรัสเซีย	นายกรัฐมนตรี	นเรนทรา	โมดี	(Narendra	Modi)	
แห่งอนิเดยี,	ประธานาธบิด	ีส	ีจิน้ผงิ	(Xi	Jinping)	ของจนี,	และประธานาธบิด	ีจาคอ็บ	ซมูา	(Jacob	
Zuma)	แห่งแอฟรกิาใต้	ประธานาธบิดแีห่งบราซลิ	ผูเ้ป็นเจ้าภาพการประชมุสดุยอดครัง้นีไ้ด้กล่าว
เน้นย�้าอย่างเป็นทางการว่า		ทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่	 (NDB)	และกองทุนส�ารองฉุกเฉิน	
(CRA)	มไิด้ถกูจดัตัง้ขึน้มา	“เพือ่ต่อต้านคัดค้านใครทัง้สิน้”	หากแต่มุ่งประสงค์ทีจ่ะ	“ตอบสนอง 
ความจ�าเป็นของพวกเราเอง”	 โดยนัยยะนี้	 เหล่าผู้น�าของกลุ่มบริกส์ต่างปฏิเสธไม่ยอมรับการ 
ตีความที่ว่ากลไกทางการเงินเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคัดค้านต่อต้าน 
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้กลายเป็นทางเลือกขึ้นมาประชันขันแข่งกับธนาคารโลก	 (World	 
Bank)	 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกแห่ง 
เบรตตันวูดส์	(Bretton	Woods	global	financial	system)	ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาในช่วง
ทศวรรษ	1940	
	 ส่วนข้อตกลงจัดเตรียมกองทุนส�ารองฉุกเฉิน	 (CRA)	 เป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาจากการ
ที่ทั้ง	 5	 ประเทศ	 น�าเอาเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศออกมาสมทบกันเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	
100,000	 ล้านดอลลาร์	 มีลักษณะเป็นเงินตรากองกลางที่จะสร้างความม่ันคงทางการเงินให้
แก่เหล่ารัฐสมาชิก	 โดยที่ประเทศเหล่านี้ไม่ได้ก�าลังจะถอนตัวออกจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศแต่ประการใด	 ทั้งนี้	 ถ้าหากประเทศกลุ่มบริกส์รายหนึ่งรายใด	 แสดงความปรารถนา
ที่จะขอกู้เงินจากกองกลางนี้ในระดับเกินกว่า	 30%	 ของยอดทั้งหมดท่ีประเทศนั้นมีสิทธิกู้ได้	
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือต่อสู้เอาชนะภัยคุกคามต่อภาวะดุลช�าระเงินของตนเองแล้ว	 ก็จะต้องถูก
พจิารณาจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศเพ่ือก�าหนดเงือ่นไขในการผ่อนช�าระหนีอ้ยู่ด	ี						
	 การก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่	(NDB)	โดยการผลักดันสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ร่วมกับประเทศกลุ่มบริกส์	(BRICS)	นับเป็นความพยายามครั้งส�าคัญที่จีนได้แสดงบทบาทเป็น
ผู้น�าทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	 จะสังเกตได้จากสัดส่วนที่จีนเป็นผู้ออกเงิน
สมทบนั้นสูงถึง	41	เปอร์เซ็นต์	และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่	(NDB)	มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
มหานครเซีย่งไฮ้	ความร่วมมอืดงักล่าวนีน้บัเป็นการเพิม่ความส�าคญัของเงนิหยวนในระดบัโลก	
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ลดทอนความส�าคัญของสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั	(Dedollarization)	และลดการพึง่พาแหล่งเงิน
ทนุของโลกเดมิ	คอื	กองทนุการเงนิระหว่างประเทศทีอ่ยูภ่ายใต้อิทธพิลของชาตติะวันตกมานาน	
(อักษรศรี	พานิชสาส์น,	2557)

จากการศึกษากลไกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหม	 AIIB	 และ	 NDB	 ในฐานะขององค์การระหว่างประเทศเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ
ของรัฐสมาชิก	 ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเวที
เศรษฐกิจการเมืองโลก	ขณะเดียวกันองค์การระหว่างประเทศก็เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการ
แสวงหาและรักษาผลประโยชน์ในเวทีโลกเช่นกัน	 ดังนั้นการริเริ่มก่อตั้งองค์การระหว่าง
ประเทศจะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองโลก	ที่ส�าคัญการแสวงหาความร่วมมือเชิงการทตูใน
ลักษณะพหุภาคี	สามารถสร้างบทบาทของการเป็นผู้น�าของรัฐท่ีมีพลังอ�านาจทางเศรษฐกจิ	
การเมือง	และสังคม	ฯลฯ	 เช่นการขึ้นมามีอ�านาจและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ศตวรรษที่	 21	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยการยอมรับและสร้างความร่วมมือกับรัฐสมาชิกในองค์การ
ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการเคารพ	 กฎ	 กติกา	 เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกันในเชิง
สถาบันในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศ	ตวัอย่างการรเิริม่ก่อตัง้องค์การระหว่างประเทศ
ของจีน	ได้แก่	องค์การความร่วมมอืแห่งเซีย่งไฮ้	(SCO)	ธนาคารเพือ่การพฒันาใหม่	(NDB)	และ
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	(AIIB)	ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้นให้ความส�าคัญกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	กลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้แนวคิดข้อริเริ่มแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่	21	เป็นส�าคัญ	(ศิริลักษม์	ตันตยกุล,	2561,	หน้า	
225-235)
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บทที่ 5
บทบำทของคลังสมองในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะของจีน

การวิเคราะห์บทบาทคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน:	กรณีศึกษา

ขอ้รเิริม่แถบเศรษฐกิจและเสน้ทางสายไหมยคุใหม	่ในงานวจิยัน้ีมุ่งตอบค�าถามตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1.	เพ่ือศึกษาบทบาทและความส�าคัญของคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะของจีน

	 2.	เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ	ของจีนที่ท�าวิจัยด้านแถบ

เศรษฐกิจและเส้นทาง

	 3.	เพ่ือศึกษาแนวการยกระดับคลังสมองสู่ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการก�าหนด 

นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

 ควำมส�ำคัญของคลังสมองในกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะของจีน

	 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ศาสตราจารย์	ดร.	Zhu	Xufeng	รองคณบดีคณะ 

นโยบายสาธารณะและการจดัการ	(School	of	Public	Policy	&	Management)	แหง่มหาวทิยาลยั 

ชิงหัว	 (Tsinghua	University)	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมองของจีนได้บรรยายเกี่ยวกับ

สถานการณ์การพัฒนาคลังสมองของจีนในปัจจุบัน	โดยเฉพาะบริบทของข้อริเริ่มแถบ 

เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 (Belt	and	Road	Intiative:	BRI)	ซึ่งต้องอาศัยผล

งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์	และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท�า 

การศึกษาเชิงลึกอย่างรอบด้าน 
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ภำพ 6: ศาสตราจารย์	ดร.	Zhu	Xufeng	ให้สัมภาษณ์	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561

	 ภายใต้ระบบการให้ค�าปรึกษาและการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	การแบ่ง 

คลังสมองออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	1)	คลังสมองของรัฐบาล	2)	คลังสมองของมหาวิทยาลัย 

และสถาบันวิจัย	3)	คลังสมองของรัฐวิสาหกิจ	4)	คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม* 

(ดรูายละเอยีดในบทที	่2)	และสามารถอธบิายถงึระบบการปรกึษาและการก�าหนดนโยบายสาธารณะ 

ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

 *การแบ่งองค์กรออกเป็น	4	ประเภทใช้เกณฑ์ที่นิยามจาก	The	General	Principles	of	the	Civil	Law	

of	the	People’s	Republic	of	China
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ภำพ 7: ระบบการศึกษานโยบายและคลังสมองของจีน

ที่มำ:	จาก	The Rise of Think Tanks in China	(p.	23),	by	Zhu	Xufeng,	2013,	London:	Routledge
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 กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	(policy	making	process)	อยู่ในขั้นตอนของ

การก�าหนดปญัหาและการวเิคราะหห์าทางเลือก	ซึง่ในบรบิทของสังคมจนีภายใตก้ารเมืองแบบ

ชนชั้นน�า	(elite	politics)	คลังสมองที่มีบทบาทในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของ

จีน	กรณีข้อริเร่ิมแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม	คือ	หน่วยงานคลังสมองของรัฐบาลที่มี

ความส�าคัญ	เช่น	The	Development	Research	Center	(DRC)	of	the	State	Council,	

The	China	Institute	of	International	Studies.,	The	China	Institute	of	Contemporary	

International	Relations	จะเห็นได้จากการจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองที่วิจัยเกี่ยวกับ	BRI	

โดยสถาบันสังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้	ดังตาราง

การก�าหนด

ปัญหา

การประเมินผล

นโยบาย
การวิเคราะห์ 

หาทางเลือก

การน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ

	 เมื่อพิจารณาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ	ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของการ

ก�าหนดปัญหา	การวิเคราะห์หาทางเลือก	การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	และการประเมินผล

นโยบาย	ดังแผนภาพ	

ที่มำ:	จาก	รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ (หน้า	292),	โดย	อุทัย	เลาหวิเชียร,	2551,	

กรุงเทพฯ:	เสมาธรรม.

ภำพ 8: ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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ตาราง	4:	การจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองที่วิจัยเกี่ยวกับ	BRI

	 ซื่อคลังสมอง	 ปี	2016	 ปี	2017

国务院发展研究中心  1 1 
Development	Research	Center	of	The	State	Council	 	

中国现代国际关系研究院   2 
China	Institutes	of	Contemporary	International	Relations	 	
商务部国际贸易经济合作研究院  3	 3
Chinese	Academy	of	International	Trade	and	Economic	Cooperation  
中国国际问题研究院   4
China	Institute	of	International	Studies	 	
国家发展和改革委员会国际合作中心  2 5	
International	Cooperation	Center	National	Development  
and	Reform	Commission

中国社会科学院亚太与全球战略研究院  4 6	
Chinese	Association	For	South	Asian	Studies	 	

中国国际经济交流中心  6 7 
China	Center	for	International	Economic	Exchanges	 	

当代世界研究中心  8
China	Center	for	Contemporary	World	Studies		 	

中国社会科学院国家全球战略智库  5		 9	
National	Institute	Of	International	Strategy	 	

中国人民大学重阳金融研究院   10
Chongyang	Institute	for	Financial	Studies,	Renmin	University	of	China	  

国家开发银行研究院   11 
China	Development	Bank	Research	Center	 	

中国国际工程咨询公司 

China	International	Engineering	Consulting	Corporation	 	 12

全球化智库（原中国与全球化智库） 9	 13
Center	for	China	and	Globalization	 	
东中西区域发展和改革研究院  10 14
China	Region	Development	&	Reform	Institute	 	

广东国际战略研究院   15
Guangdong	Institute	for	International	Strategies	 	

ทีม่ำ: จาก《2017中国智库报告》影响力评价与排名 (หนา้23),	โดย上海社会科学院智库研究中心
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 ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นคลงัสมองของจนี	ศาสตราจารย	์ดร.	Zhu	Xufeng	ไดใ้ชแ้นวทาง

ศกึษาสงัคมในเชงิโครงสรา้งของ	Johan	Galtung	(1964)	ในการอธบิายบทบาทและหนา้ทีข่อง

คลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน	ซึ่งหน่วยงานคลังสมองที่จะมีอิทธิพลต่อผู้

ก�าหนดนโยบายสาธารณะมากท่ีสดุ	จะตอ้งอยูใ่นฐานะทีป่รกึษาและมคีวามสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้น	

หรือเป็น	“คนวงใน”	ซึ่งหน่วยงานคลังสมองของรัฐบาลระดับชาติมีบทบาทส�าคัญในการให้ค�า

ปรึกษาแก่รัฐบาล	ดังแผนภาพที่ปรากฏ

ภำพ 9:	อิทธิพลของคลังสมองตามแนวทางศึกษาโครงสร้างทางสังคม

(The	influence	of	think	tanks	with	a	social	structural	approach)	

ที่มำ: จาก	The Rise of Think Tanks in China (p.37),	by	Zhu	Xufeng,	2013,	London:	Routledge.
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  ดงัจะเหน็ไดจ้ากจ�านวนรายงานทีน่�าเสนอตอ่รฐับาล	จากขอ้มลูป	ี2012	Development 
Research	Center	เสนอรายงานจ�านวน	572	ฉบับต่อผู้ก�าหนดนโยบายในคณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐ	(State	council)	และมีข้อมูลระบุว่าผู้น�าจีนมี
ข้อคิดเห็น	271	ข้อต่อรายงาน	145	ฉบับ	(Liu	Yi,	2013)	และข้อมูลปี	2014	Development	
Research	Center	เสนอรายงานจ�านวน	483	ฉบับตอ่ผู้ก�าหนดนโยบาย	ผู้น�าระดบัชาตมีิขอ้คิด
เห็น	301	ประการต่อรายงาน	121	ฉบับ	(Zhou	Qijun,	2015)	ในมุมมองของนักวิเคราะห์ชาว
ตะวนัตก	ความถ่ีและจ�านวนการใหข้อ้คิดเหน็ทีผู่น้�ามตีอ่รายงานของนกัวจิยัเปน็สิง่ทีส่�าคญัทีน่�า
มาวดัความสามารถการท�างานของหนว่ยงานคลงัสมอง	(Huang	Yanzhong,	2015;	Cheng	Li,	
2017,	p.28)
 จากการศึกษาพบว่าเป้าหมายสูงสุดของคลังสมองคือการสร้างอิทธิพลต่อนโยบายให้
มากทีส่ดุ ดงันัน้	กลยทุธข์องคลงัสมองจงึเปน็การเลอืกอยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะใชท้รพัยากรของ
การก�าหนดนโยบาย	(policy	decision-making	resources)	ดว้ยวธิกีารทีมี่ประสทิธภิาพสงูสดุ
เท่าที่เป็นไปได้	(Zhu	Xufeng,	2013,	p.8)	ทรัพยากรของการตัดสินใจเชิงนโยบายนั้น	รวมถึง
โอกาสต่างๆ	ท่ีเกดิจากการตดิตอ่กนัระหวา่งผูน้�าทางการเมอืงและสงัคมจากหลายภาคสว่น	และ
ขดีความสามารถท่ีเปน็ไปไดใ้นการเขา้ถงึทรพัยากรทีจ่�าเปน็	เชน่	งบประมาณ	ตลอดจนกลยทุธ์
ของการใช้ประโยชน์จากความรู้	(knowledge	utilization)	
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรของสถาบัน	China	Institute	of	International	Studies	
(CIIS)	ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองของกระทรวงการต่างประเทศของจีน	ในเรื่องการก�าหนด
นโยบายเก่ียวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	Prof.	Song	Junying	กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศจีน
ให้ความส�าคัญกับยุโรป-เอเชีย	และรัสเซีย	ส่วนการศึกษาเรื่องอาเซียนนั้นเป็นส่วนส�าคัญของ
นโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้านของจีน	ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับ
ประเทศอ่ืนๆ	สถาบัน	CIIS	จะศึกษาความเชื่อมโยงทางด้านนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหลัก ซึ่งโครงการวิจัยส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของรัฐ	เช่น	คณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งชาติ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงต่างประเทศ	และบริษัทรัฐวิสาหกิจเช่นบริษัท
พลังงาน	บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน	โดยใช้วิธีการร่วมวิจัยกับสถาบันคลังสมองของมหาวิทยาลัย	
ผลวิจัยส่วนใหญ่น�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายของรัฐและบริษัท	และประชาสัมพันธ์	BRI	ใน
ตา่งประเทศ	หรอืกลา่วไดว้า่ผลการวจิยัน�าไปใชใ้นการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	และชว่งเวลา
นี้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับผลงานวิจัยของคลังสมองอย่างยิ่ง	รัฐบาลน�าข้อเสนอด้านนโยบาย
ของงานวิจัยต่างๆ	ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	
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	 ในทัศนะของ	Prof.	Song	Junying	คลังสมองมีความส�าคัญ	ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
	 1.	การก�าหนดนโยบายในปัจจุบันต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการมากขึ้น	การก�าหนด
นโยบายและการตัดสินใจต้องการนักวิจัยสนับสนุน	โดยรัฐบาลจะจัดประชุมรับฟังค�าปรึกษา
ด้านนโยบายมากขึ้น	และให้ความส�าคัญกับค�าแนะน�าของนักวิชาการ
	 2.	คลังสมองสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน	ให้ประชาชนเข้าใจนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ	สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการน�านโยบายไปปฏิบัติ
	 3.	คลงัสมองเปน็หนว่ยงานมบีทบาทหนา้ทีข่องตวัเอง	สามารถเปน็สะพานเชือ่มระหวา่ง
รัฐบาลและประชาชน	อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือและช่องทางการทูตได้	(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
21	พฤษภาคม	2561)	
	 กล่าวโดยสรุป	คลังสมองมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	
โดยเฉพาะในกรณีแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	จากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
การสัมภาษณ์นักวิชาการคลังสมองคนส�าคัญ	หน่วยงานคลังสมองท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ 
ผูต้ดัสนิใจในกระบวนการก�าหนดนโยบาย	โดยเฉพาะบรบิทของ	BRI	ซึง่เปน็อภมิหาโครงการเกีย่ว
กับความร่วมมือระหว่างประเทศและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	จึงต้องอาศัยผลงานวิจัยของ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐศาสตร์	ภมูศิาสตร	์และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศท�าการศกึษาเชงิลึก
อยา่งรอบดา้น เปา้หมายสงูสดุของคลงัสมองคือการสรา้งอิทธพิลตอ่นโยบายให้มากทีสุ่ด	ปัจจยั
ของความส�าเร็จของหนว่ยงานคลงัสมองไดแ้ก	่ขดีความสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากรทีจ่�าเปน็
และกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์จากความรู้	

 บทบำทของปัญญำชนต่อกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ

จากการวิเคราะห์อิทธิพลของคลังสมองด้วยแนวทางศึกษาโครงสร้างทางสังคม 
ปัญญาชนหรือนักวิชาการ	ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ชนช้ันน�าของ	Mosca	จะจัดเป็นกลุ่ม	
“Subelite”	คอื	กลุม่ทีม่อี�านาจในสงัคมเนือ่งจากมีความรูค้วามสามารถและความช�านาญด้าน
ต่างๆ	คนกลุ่มนี้แม้จะอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าชนชั้นปกครอง	เพราะต้องท�าหน้าที่ภายใต้การดูแล
ของชนช้ันผูป้กครอง	แต่มคีวามส�าคัญเนือ่งจากเป็นกลุม่คนทีส่ามารถตดิต่อเชือ่มโยงกบัมวลชน
ได้	ซ่ึงสามารถพจิารณาได้ว่าปัญญาชนหรือนกัวชิาการจะอยู่ในกลุม่ของ	“พวกวงกลาง”	บรรดา

นักวิชาการคลังสมองของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ	จะอยู่ในวงนี้	และในทางทฤษฎี

กลุ่มวงกลางไม่เพียงมีอิทธิพลต่อวงใน	วงกลางยังมีอิทธิพลต่อวงนอกหรือสาธารณะชนด้วย

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานเขียนส�าคัญเพื่อทราบถึงความส�าคัญของคลัง

สมองและปัญญาชนในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	ในหนังสือ	The	Power	

of	Ideas	:	The	Rising	Influence	of	Thinkers	and	Think	Tanks	in	China	โดย	Cheng	

Li	(2017)	อธิบายถึงบทบาทของปัญญาชนกับการริเริ่มนโยบาย	ส�าหรับนักวิชาการที่สนใจ 

มมุมองของจนีและบทบาทในระเบยีบโลกใหม	่นกัคิดชาวจนีและคลงัสมองจะรเิริม่แนวคดิและ

นโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้น�าระดับสูง	การริเริ่มนโยบายส�าคัญที่เชื่อมโยงกับ

ผู้น�าระดับสูงนั้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงการระดมสมอง	การพูดคุยของนักคิดคนส�าคัญ	

	 ในบทความชื่อ	“Thinkers	are	Valuable	National	Assets”	เปรียบนักคิดเป็นดัง

สมบัติของชาติที่ประมาณค่าไม่ได้	Yu	Keping	มีมุมมองว่าชาติจะยิ่งใหญ่ต้องการแนวคิดที่ 

ทรงพลัง	หรือกล่าวอย่างชัดเจนว่า	ชาติจะรุ่งเรืองได้ต้องมีแนวคิดที่จะน�าไปสู่ความรุ่งเรือง	

ส�าหรบัหนทางทีน่กัคดิทีม่วีสิยัทศัน์จะเปล่ียนแปลงประวตัศิาสตร์ได้นัน้	จะต้องชีใ้ห้เห็นหนทาง

และเป้าหมายที่จะท�าให้สังคมมนุษย์ก้าวหน้าโดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรมเหตุผล	การเสนอ

ความคดิเชงิวพิากษ์และแสวงหาฉนัทามตอิย่างกว้างๆ	และทีส่�าคญัมีการเสนอข้อแนะน�าเพือ่ให้

รัฐบาลรับไปเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี	(Yu	Keping,	2015;	Cheng	Li,	2017,	p.13)	

	 Wang	Lili	ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน	ซึ่งเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมองในประเทศจีน	กล่าวยืนยันว่านักคิดของจีนมีบทบาทในการยกระดับ

ประเทศจีนให้ขึ้นมามีบทบาทบนเวทีโลกในช่วง	3	ทศวรรษที่ผ่านมา	ศาสตราจารย์หวาง 

ยงักล่าวอีกว่า	ประเทศทีย่ิง่ใหญ่จะทุม่เงนิทนุเพือ่ขยายความรูแ้ละพฒันาทนุทางปัญญา	(Wang	

Lili,	2015;	Cheng	Li,	2017,	p.13)	Wang	Huiyuo	และ	Miao	Lu	มองว่าการขึ้นมามีอ�านาจ

ของชาติมหาอ�านาจบนเวทีโลก	จะต้องด�าเนินการควบคู่กับการก่อตั้งคลังสมองระดับโลกใน

ประเทศนั้น	(Wang	Huiyao	and	Miao	Lu,	2014,	p.6)	รายงานฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่โดย	

China	Center	for	International	Economic	Exchanges	(CCIEE)	ในปี	2015	เน้นย�้าว่า	

ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่คิดจะท�าการใหญ่จะต้องมีมันสมองที่ทรงพลัง	(Jing	Chunmei,	2015,	p.	107)	

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความส�าคัญของการขึ้นมามีอ�านาจของจีนกับความส�าคัญที่มีมากขึ้น 

ของคลังสมองจีน	(Cheng	Li,	2017,	p.13)
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ภำพ 10:	การประชุมกลุ่มย่อย	Focus	Group ณ	Institute	of	International	and	

Strategic	Studies	แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561

 ภำพ 11: ศาสตราจารย์	Wang	Jisi	เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับ	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	(วช.)	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	และคณะ	
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	 ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย	(focus	group)	ณ	Institute	of	 International	and	

Strategic	Studies	แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	25561	คณะผู้เข้าร่วม

ประชมุได้อภปิรายถงึความส�าคญัของคลงัสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	โดย

เฉพาะกรณีของนโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	ที่ผู้น�าจีนประกาศอย่างเป็นทางการในปี	

2013	การประชมุกลุม่ยอ่ยเห็นพ้องกนัว่าคลงัสมองของจนีแสดงบทบาทเพิม่ขึน้ในกระบวนการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(One	Belt	One	Road)	และในระหว่าง

การด�าเนินนโยบายดังกล่าว	รัฐบาลจีนจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานคลังสมองท�าหน้าที่ค้นคว้า	และ

ศึกษา	โดยผู้น�าสูงสุดของจีน	สี	 จ้ินผิง	ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง	และสนับสนุน

ด้านการสร้างกลไกเป็นส�าคัญ	นอกจากนั้นวิสาหกิจและภาคประชาชนได้เร่ิมให้การสนับสนุน

หน่วยงานคลังสมองให้มีบทบาทมากขึ้น	

 จากการประชุมกลุ่มย่อยท�าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลเชิงลึกว่า	ส�าหรับประชาคมคลัง

สมองและนักวิชาการของสถาบันแห่งนี้	ทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจและเห็นว่าแนวคิดของ

ศาสตราจารย์	Wang	Jisi	ประธานของสถาบันฯ	นั้นมีผลงานทางความคิดที่ทรงพลังและมี

อิทธิพลอย่างมากต่อการก�าหนดนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	เนื่องจากท่านได้เสนอแนวคิด

เรื่อง	“การรุกไปทางตะวันตก”	(Marching	Westwards)	เพื่อปรับสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ของ

จนี	บทความเผยแพรต่อ่สาธารณะในป	ี2012	โดยวเิคราะหส์ถานการเมอืงระหว่างประเทศอยา่ง

รอบด้านและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาภายในประเทศจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาคตะวันตก	(Wang	Jisi,	2012)	

	 	ในทัศนะของศาสตราจารย์	Wang	Jisi	“การรุกไปทางตะวันตก”	เป็นความจ�าเป็น

ทางยุทธศาสตร์ของจีน	นับตั้งแต่ปี	2011	Hillary	Clinton	เคยเข้ามาเดินเกม	a	“new	Silk	

Road”	ในห้วงเวลาน้ันการแข่งขันระหว่างสหรัฐ-จีนในเอเชียตะวันออกเป็นสถานการณ์แบบ

แพ้-ชนะ	(zero-sum	situation)	อย่างชัดเจน	แต่ถ้าจีนด�าเนินนโยบายรุกทางตะวันตก 	ความ

รว่มมอืระหวา่งจนีกบัสหรฐัดา้นการลงทนุ	การตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย	การรกัษาความมัน่คงใน

ภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น	ซึ่งเป็นสถานการณ์แบบพอจะร่วมมือกันได้	(non	zero-sum	situation)	ใน

นามของสถาบนั	Institute	of	International	and	Strategic	Studies	แหง่มหาวทิยาลยัปกักิง่	

จึงเสนอให้รัฐบาลจีนด�าเนินการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่	(the	new	Silk	Road)	เพ่ือเพิ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	การค้า	ความช่วยเหลือให้กับประเทศเอเชียตะวันตก	เพ่ือเป็นการ

สร้างเสถียรภาพและการประสานสมดุล	(harmony)	ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อย	ซินเจียง	ทิเบต	รวม

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ทั้งเพิ่มอ�านาจเชิงอ่อนของประเทศจีน	(China’	s	soft	power)	ไปพร้อมๆ	กัน	ขณะเดียวกัน

บทความดังกล่าวได้วิเคราะห์สถานการณ์	เสนอให้มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	การสร้างสมดุล

ให้กับทุกฝ่าย	และพยายามศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยรวม

ของประเทศ	(an	overall	strategic	plan)	

	 ในมมุมองนี	้ผูว้จิยัมองเห็นคณุคา่ของพลงัทางปัญญาและบทบาทของสถาบันคลงัสมอง

ทีส่ามารถวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มสถานการณก์ารเมอืงระหวา่งประเทศและสถานการณภ์ายใน

ประเทศ	และเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้ผู้น�าตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	

ในกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	อย่างไรก็ตาม	ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต

ว่าในทางทฤษฎีอิทธิพลการก�าหนดนโยบายสาธารณะจากการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม	แม้

บทบาทของนักวิชาการจะเป็นกลุ่มคนในวงกลาง	แต่นักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศในระดบัโลกของจนีนัน้	อาจจะพิจารณาได้ว่าเปน็กลุม่คนทีใ่กลช้ดิวงใน	เพราะ

มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริหารในระดับรัฐบาล	(จางซีเจิ้น,	การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	21	

พฤษภาคม	2561)	

	 	ยิง่ไปกวา่นัน้	ความเกีย่วโยงทางวชิาการทีมี่ต่อคนวงในยงัเปน็สิง่ส�าคญัตอ่การยกระดบั

ของคลังสมอง	ดังเช่น	The	China	Institute	แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นได้รับการจัดอันดับเป็น	1	

ใน	25	คลังสมองที่มีความส�าคัญระดับชาติในปี	2015	ผู้อ�านวยการสถาบัน	คือ	ศาสตราจารย์

ดร.	Zhang	Weiwei	นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของจีน 

ในอดีตเคยเป็นล่ามภาษาอังกฤษให้ท่านเติ้งเสี่ยวผิง	ศาสตราจารย์ดร.	Zhang	Weiwei	มี

ผลงานเป็นหนังสือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ	ผลงานเรื่อง	The	China	Wave:	Rise	of	a	

Civilizational	State	(2012)	เป็นหนังสือท่ีได้รับการกล่าวขวัญและโดดเด่นในวงวิชาการ

เนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอ่านและมอบหนังสือเล่มนี้ให้แก่อดีตประธานธนาคารโลก	

(Robert	Zoellick)	

	 จากการสมัภาษณศ์าสตราจารย์ดร.	Zhang	Weiwei	ในโอกาสทีม่าแสดงปาฐกถาพเิศษ

เรือ่ง	“เสน้ทางการพฒันาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”	เม่ือวนัเสารท์ี	่24	มีนาคม	

2561	ณ	ห้องนิทรรศการ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	กรุงเทพฯ	ส�าหรับบทบาทของคลัง

สมองในการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน	การศึกษาเกี่ยวกับคลังสมองจะต้องพิจารณาใน

รายละเอียดของแตล่ะองคก์ร	ซึง่มคีวามช�านาญและมจุีดเดน่ในแตล่ะเร่ือง	หากจะศกึษาโมเดล

การพัฒนาของจีน	สถาบัน	China	Institute	ท�าได้ดีที่สุด	หากจะถามเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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และการก�าหนดนโยบายก็จะต้องไปศึกษาหน่วยงานคลังสมองของกองทัพ	เป็นต้น	การจะ

สร้างความร่วมมือระหว่างคลังสมองจะต้องพิจารณาที่จุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน	(สัมภาษณ์ 

ส่วนบุคคล,	24	มีนาคม	2561)

ภำพ 12:		ศาสตราจารย์	ดร.	Zhang	Weiwei	ในกิจกรรมการแสดงปาฐกถาพิเศษ	

 ภำพ 13: การสัมมนาทางวิชาการและประเด็นซักถาม

(ภาพจากซ้าย	ศาสตราจารย์	Zhang	Xizhen,	ศาสตราจารย์	ดร.	Zhang	Weiwei,	 

พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	และ	พันเอก	ดร.	ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล
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 กำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำงของจีน

	 ภารกิจการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	บรรจุไว้ในแผน

พัฒนา	5	ปีฉบับที่	13	(黄蕊,	2017,	p.	51)	มีสาระส�าคัญดังนี้	

 1.	ผลกัดนักระบวนการคลงัสมองใหม้คีวามเปน็สากลมากขึน้	โดยการสร้างความรว่มมอื

กบัคลงัสมองของประเทศตามแนวเสน้ทางสายไหม	ในปี	2016	มีการสรา้งความเชือ่มโยงในเวที

ทวิภาคีและพหุภาคี	30	กว่าแห่งกับประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม	ครอบคลุมเอเชียกลาง 

รัสเซีย	เอเชียใต้	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ยุโรป	ตะวันออกกลาง	และขยายจ�านวนสมาชิก

 2.	ก�าหนดขอบเขตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	อนาคต	และเข็มมุ่งทิศทางทางการ

พัฒนา	โดยก�าหนดมุมมองการพัฒนาระยะยาว	การออกแบบระบบของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	

ท�าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง	ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	เพื่อเป็นที่

ปรึกษาทางนโยบาย

 3.	สรา้งเวทกีารแลกเปลีย่นและความรว่มมืออยา่งกระตือรอืรน้	การแบ่งปันขอ้มูล	แบ่งปัน 

ทรัพยากรและแบ่งปันผลประโยชน์	ซึ่งในปี	2016	ส�านักเลขาของพันธมิตรคลังสมองได้จัด

งานประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่	3	ครั้ง	ครั้งแรกร่วมกับมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นและเมือง 

เซนิเจิน้จดัการประชมุจดุเริม่ตน้ความรว่มมอืของหนว่ยงานคลงัสมอง	ครัง้ทีส่อง	ส�านกังานการ 

ต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน	มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น	และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	ณ	เมืองเซี่ยเหมิน	

จัดงานสัมมนาเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่	21	และความร่วมมือด้านพลังทางการ

ผลิตระหว่างประเทศ	ครั้งที่สาม	สถาบันวิจัยการเงิน	มหาวิทยาลัยเหรินหมินในเขตฉงหยาง 

จัดประชมุทีเ่มอืงอีอู้	่เรือ่งเมอืงในแถบเศรษฐกจิเสน้ทางสายไหมของจนีป	ี2016	(黄蕊, 2017)
	 จากการศกึษาเอกสาร	การสรา้งพนัธมติรคลงัสมองหนึง่แถบหนึง่เสน้ทางเปน็การด�าเนนิ

งานโดยศนูยก์ลางพรรคคอมมวินสิตจี์น	โดยมีหน่วยงานตดิต่อตา่งประเทศของพรรคเป็นเจา้ภาพ

การด�าเนนิงาน	บนเสน้ทางความฝนัของจนี	(Chinese	Dream)	ตามนโยบายของประธานาธบิดี

สีจิ้นผิง	ซึ่งปรารถนาจะน�าพาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก	การสร้างความ 

รว่มมอืของคลงัสมองจงึเปน็บอ่เกดิของ	“อ�านาจแห่งปัญญา”	หรอื	“พลังแห่งความรู”้	โดยการ

ใหค้วามส�าคัญกบัการยกระดบัและพฒันาคลงัสมองใหเ้ปน็สว่นหน่ึงของยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศตามแนวนโยบายคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน	และเน้นการพัฒนาคลังสมอง

ของจีนให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย	นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างอ�านาจเชิงอ่อน 

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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(soft	power)	ของจีน	(李国强,徐蕴峰,	2017,	p.6)	และเพิ่มบทบาทให้คลังสมองเป็นตัว

แสดงทางยทุธศาสตร์	(strategic	actors)	(Menegazzi,	2016)	ทีส่�าคญัในกระบวนการก�าหนด

นโยบายสาธารณะ	กรณีของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

ภำพ 14:	ประชุมพลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมองในประเทศจีน	ปี	2017

	 จากข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการประชุมพลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมอง 

ในประเทศจีนเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2017	ผู้เกี่ยวข้องในพันธมิตรความร่วมมือคลังสมอง 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	มาร่วมงานประชุมจัดโดยหน่วยงานติดต่อต่างประเทศของศูนย์กลาง 

พรรคคอมมิวนิสต์	(对外联络部)	ร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเงิน	มหาวิทยาลัยเหรินหมิน	

(มหาวิทยาลัยประชาชนจีน)	ในเขตฉงหยาง	โดยมีผู้แทน	200	กว่าคนจากหน่วยงานคลังสมอง

และสถาบันวิจัยรวม	93	แห่ง	

	 นายกวัยา่โจว	(郭业洲)	เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตข์องมหาวทิยาลัยฟูต่ัน้	รองหวัหนา้

ของหนว่ยงานตดิตอ่ตา่งประเทศของศนูยก์ลางพรรคคอมมิวนสิต	์หนึง่ในคณะกรรมการบรหิาร 

(理事长)	หนว่ยงานพนัธมติรคลงัสมอง	ไดก้ลา่วสนุทรพจนว์า่	“โครงสร้างสำาคญัของพันธมิตร

คลังสมองได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และกำาลังพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ มีแนวโน้มที่จะเข้มแข็ง ยกระดับ

พันธมิตรของคลังสมอง การประชุมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่สำาคัญมาก ภายใต้สถานการณ์โลก 

ที่สับสน ขาดความชัดเจนและแรงจูงใจในการพัฒนา พันธมิตรคลังสมองมีบทบาทที่สำาคัญ 

บนเส้นทางอันยาวไกล” 

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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		 พันธมิตรคลังสมองจะต้องด�าเนินการ	3	ด้าน	ดังต่อไปนี้

	 	 1.		 พันธมติรคลงัสมองจะตอ้งท�าใหน้านาชาตรัิบรูก้ารพฒันาแบบรว่มกันชนะ	(win-

win)	หรอื	“合作共赢”	โดยจะตอ้งท�าความเขา้ใจอยา่งลึกซึง้ตอ่หลักการรว่มปรกึษา	(共商) 

ร่วมสร้าง	(共建) และร่วมแบ่งปัน	(共享) เพื่อท�าให้สังคมโลกเข้าใจประเทศจีน	มุมมอง 

โลกาภิวัตน์แบบใหม่	และธรรมาภิบาลโลกในมุมมองแบบจีน	ให้ความสามารถทางความรู้เป็น

เครือ่งชีน้�า	ท�าใหส้งัคมระหวา่งประเทศเขา้ใจลกัษณะของพรรค	ประเทศ	สงัคม	และประชาชน

จีนให้มากขึ้น	เพื่อสร้างความเห็นพ้องในบรรดาประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม

	 	 2.		มุมมองเกี่ยวกับการสนับสนุนพลังทางปัญญา	ยกระดับคุณูปการให้กับโครงการ

หนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง	โดยใชม้มุมองของโลกและประวตัศิาสตร	์พจิารณาแนวคดิเรือ่งหนึง่แถบ

หนึ่งเส้นทาง	ให้การสนับสนุนพลังทางปัญญาที่มีคุณภาพสูงข้ึน	เพื่อการก�าหนดนโยบายของ

ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

	 	 3.		 มิตขิองการสรา้งระบบเพ่ิมประสทิธภิาพของรปูแบบการท�างาน	เสรมิสร้างกลไก

ใหม	่ท�าใหพั้นธมติรคลงัสมองมคีวามเขม้แข็ง	มกีารแลกเปล่ียน	วจิยัรว่มกนั	มกีารประชาสัมพนัธ์

(แบบเป็นทางการ)	เอาพันธมิตรคลังสมองเป็นเวทีสร้างพลังความร่วมมือ	เพ่ือเป็นพลังทาง

ปัญญาของการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(黄蕊, 2017)
	 ส�าหรับประเด็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	ในการ

วิเคราะห์ของนักวิชาการคลังสมองของจีน	Prof.	Song	Junying	มีมุมมองว่าปัจจุบัน	ประเทศ

จีนมีสถาบันวิจัยและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจ�านวนมาก	และเรื่อง 

ดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัภมูภิาคและสาขาวิชาหลากหลาย	สถาบนัวิจยัแหง่เดยีวไมส่ามารถท�าวจิยั

ครบถ้วน	ดงันัน้เพือ่เรยีนรูร้ว่มกนัและแบ่งปันขอ้มูล	รวมถงึการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพ	

จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง	(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	21	พฤษภาคม	

2561)	

กำรก่อตั้งหน่วยงำนคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง

	 จากการศึกษาของ王传奇 และ李 刚	(2017)	ในการวิจัยคลังสมองของ“ข้อริเริ่มแถบ

เศรษฐกจิและเสน้ทางสายไหมยคุใหม	่(BRI)”	เนือ่งจากประธานาธบิดสีจีิน้ผงิไดเ้สนอ“ขอ้รเิริม่

แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม”	ท�าให้มีการพัฒนาคลังสมองแบบใหม่ของประเทศจีน	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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จ�านวนคลังสมองที่ศึกษาด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ตามสถิติตัวเลข
จนถึงเดือนมิถุนายน	ปี	2017	คลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่มีรายชื่อดัง
ตารางต่อไปนี้

     ขื่อคลังสมอง   หมวดหมู่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   ภูมิภำค เวลำท่ีจัดต้ังข้ึน          ประเด็นวิจัย

สถาบันวิจัย“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

ฮ่องกง

คลังสมอง

ของรัฐบาล

ศูนย์วิจัยองค์การ

การค้าโลกแห่ง

ฮ่องกง

ฮ่องกง 29/1/2016 ศึกษานโยบายที่ฮ่องกง

ก�าหนดนโยบายส�าหรับ 

BRI

สถาบันวิจัย“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง”

คลังสมอง

ของรัฐบาล

จงกว๋าหมินจู๋						

ถงเหมิง

ฮกเกี้ยน	

(ฝูเจี้ยน)

26/3/2016 วิจัยปัญหาหลักใน	BRI

สถาบันวิจัย	“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

หนานซา

คลังสมอง

ของรัฐบาล

ศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการ

พัฒนาและปฏิรูป

กวางตุ้ง 19/5/2017 ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่แท้จริงของดินแดน 

สามเหลี่ยมแม่น�้าเพิร์ล 

(จูเจียง)	และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง”

ศูนย์วิจัยแอฟริกา

“หนึ่งแถบหนึ่ง 

เส้นทาง”ของสถาบัน

สังคมศึกษาฉางโจว

คลังสมอง

ของสถาบัน

สังคมศึกษา

สถาบันสังคมศึกษา

ฉางโจว

เจียงซู 8/3/2017 ให้การสนับสนุนในการ 

ส่งเสริมฉางโจวท�าไปสู่ 

ความร่วมมือที่มีหลายระดับ 

และขยายวงกว้างไปสู่

แอฟริกา	

สถาบันวิจัย 

เส้นทางสายไหม 

มหาวิทยาลัยซีเป่ย	

(ตะวันตกเฉียงเหนือ)

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยซีเป่ย

หรือมหาวิทยาลัย

ตะวันตกเฉียงเหนือ	

(211)

ส่านซี 10/1/2014 การวิจัยยุทธศาสตร์

การพัฒนาทางด้าน

ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมเส้นทางสายไหม

สถาบันวิจัยเส้นทาง

สายไหมทางทะเล

มหาวิทยาลัยชาวจีน

โพ้นทะเล	(หัวเฉียว)

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

ชาวจีนโพ้นทะเล 

(หัวเฉียว)

ฮกเกี้ยน 

(ฝูเจี๋ยน)

20/3/2014 การวิจัยยุทธศาสตร์ 

ทางการเมือง	เศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศ	และ 

การแลกเปลี่ยนวัฒธรรม

ตาราง	5:	รายชื่อคลังสมองเกี่ยวกับ	BRI

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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สถาบันวิจัยเส้นทาง

สายไหมซีอาน 

(Xi’	an)	 

คณะการเงินและ

เศรษฐศาสตร์ซีอัน

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

ซีอาน

ส่านซี 28/12/2014 วิจัยประเทศตามเส้นทาง

สายไหมและรวบรวมข้อมูล

สถาบันวิจัยเส้น

ทางสายไหม

มหาวิทยาลัยภาษา

ต่างประเทศปักกิ่ง

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยภาษา

ต่างประเทศปักกิ่ง

ปักกิ่ง 10/1/2015 ศึกษายุทธศาสตร์ 

“เส้นทางสายไหม”	และ 

ให้การฝึกอบรมบุคลากร	

งานวิจัยทางวิชาการ	

การบริการทางสังคมและ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ศูนย์นวัตกรรม

ความร่วมมือการ

วิจัยแถบเศรษฐกิจ

เส้นทางสายไหม

มหาวิทยาลัย 

Xi’an	Jiaotong

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

Xi’an	Jiaotong

ส่านซี 28/12/2014 ร่วมมือกันวิจัยกฎหมาย	

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม

และวัฒนธรรมของแถบ

เศรษฐกิจเส้นทางสายไหม

สถาบันวิจัย	“BRI” 

วิทยาลัยภาษาต่าง

ประเทศอันดับที่สอง

ปักกิ่ง

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

วิทยาลัยภาษา 

ต่างประเทศ 

อันดับที่สอง 

ปักกิ่ง

ปักกิ่ง 31/1/2015 วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าทางการท่องเที่ยว	

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

และภูมิภาคกับต่างประเทศ

แพลตฟอร์มการ

วิเคราะห์ข้อมูลหนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ปักกิ่ง 1/3/2015 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 

สถาบันวิจัย 

เส้นทางสายไหม 

ทางทะเล 

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์ไหหล�า

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์ 

ไหหล�า

ไหหล�า 12/3/2015 ให้การสนับสนุนในการ

พัฒนาเส้นทางสายไหม 

ทางทะเล		ฝึกอบรม 

บุคลากร		จัดตัง้แพลตฟอร์ม

การแลกเปลี่ยน

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ศูนย์นวัตกรรม 

ความร่วมมือเส้นทาง

สายไหมทางทะเล

ศตวรรษ	21	

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

ภาษาและการค้า 

ต่างประเทศ

กวางตุ้ง

กวางตุ้ง 3/4/2015 วิจัยความร่วมมือทางด้าน

เศรษฐกิจ	การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	ในเส้นทาง

สายไหมทางทะเล

ศูนย์วิจัยเส้นทาง

สายไหมมหาวทิยาลยั

Beijing	Jiaotong

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

Beijing	Jiaotong

ปักกิ่ง 5/5/2015 วิจัยเศรษฐกิจการค้า	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

วัฒนธรรม	

มรดกทางวัฒนธรรม

แบบที่จับต้องไม่ได้

สถาบันวิจัย

เศรษฐกิจ“หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง”	

มหาวิทยาลัย							

ประชาชนแห่งชาติ

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย					

เหรินหมิน					

(มหาวิทยาลัย

ประชาชนแห่งชาติ)									

ปักกิ่ง 24/5/2015 วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวกับ 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

ศูนย์นวัตกรรมความ

ร่วมมือและการ

พัฒนา“หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง”

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย					

เจ้อเจียง

เจ้อเจียง 6/6/2015 ร่วมมือกันวิจัยทฤษฎีที่

ส�าคัญและปัญหาในความ 

ร่วมมือและการพัฒนา 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัยการจัด

ตั้งศูนย์กลางเส้นทาง

สายไหมทางทะเล

มหาวิทยาลัยฝูโจว

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยฝูโจว ฮกเกี้ยน 

(ฝูเจี๋ยน)

14/6/2015 รวบรวม	จัดระเบียบและ

วิจัยตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

มหภาคของประเทศใน 

เส้นทางสายไหมทางทะเล

ศูนย์วิจัย

กฎหมาย“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้น

ทาง”มหาวิทยาลัย					

เซี่ยเหมิน

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

เซี่ยเหมิน

ฮกเกี้ยน 

(ฝูเจี๋ยน)

20z/6/2015 วิจัยปัญหาทางกฎหมายที่

เกี่ยวกับการพัฒนา 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ศูนย์วิจัยเส้นทาง

สายไหม 

มหาวิทยาลัย 

หนานคัย

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

หนานคัย						

เทียนจิน 26/6/2015 วิจัยการตัดสินใจ 

เชิงยุทธศาสตร์	 

การฝึกอบรมบุคลากร 

การแลกเปลี่ยนระหว่าง

ประเทศ	ซึ่งเป็นหัวข้อการ

วิจัยที่เกี่ยวกับ 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัย 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง”มหาวิทยาลัย

ภาษาและวัฒนธรรม

ปักกิ่ง

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

ภาษาและ

วัฒนธรรม

ปักกิ่ง

ปักกิ่ง 22/9/2015 วิจัยปัญหาส�าคัญทางภาษา

ที่เกี่ยวกับ“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”

สถาบันวิจัย	“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์เจียงซู

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์เจียงซู

เจียงซู 11/11/2015 แก้ไขปัญหาทางการแลก

เปลี่ยนภาษาระหว่าง

ประเทศตามเส้นทาง“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัย	“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัยยูนนาน

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย				

ยูนนาน

ยูนนาน 16/1/2016 ให้ความช่วยเหลือทางวิชา 

การแก่ยูนนานในการเข้าร่วม 

พัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ

และเส้นทางสายไหม

สถาบันวิจัย	“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัย 

ชนชาติกวางสี

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย				

ชนชาติกวางสี

กวางสี 25/1/2016 ให้ความช่วยเหลือทางวิชา 

การแก่กวางสีในการเข้าร่วม 

พัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ 

และเส้นทางสายไหม

ศูนย์วิจัย	“หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง” 

จีน-อาหรับ

มหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมและการ

พาณิชย์	เจ้อเจียง

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรม

และการพาณิชย์						

เจ้อเจียง	

เจ้อเจียง 3/4/2016 วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ

ระหว่างจีนกับประเทศ

ตะวันออกกลาง

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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สถาบันวิจัยพันธมิตร

อุตสาหกรรม	“หนึ่ง 

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัย	

Beijing	Jiaotong

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย	

Beijing	Jiaotong

ปักกิ่ง 20/7/2016 การพัฒนาคลังสมอง	 

ความร่วมมือก�าลังการผลิต

ระหว่างประเทศ

ความส�าเร็จด้านเทคโนโลยี

ขั้นสูง	

ศูนย์วิจัยกฎหมาย 

“หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง”	 

มหาวิทยาลัยรฐัศาสตร์

และกฎหมาย

แห่งประเทศจีน

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตร์และ

กฎหมายแห่ง

ประเทศจีน

ปักกิ่ง 23/10/2016 วิจัยกฎการค้าและระบบ

กฎหมายของประเทศที่

เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัย	“ความ

ริเริ่มแถบเศรษฐกิจ 

และเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัยชิงหัว

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย		 

ชิงหัว

ปักกิ่ง 23/1/2016 วิจัยยุทธศาสตร์ในการ

ด�าเนินนโยบาย“หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัยเขต

ทดลองการค้าเสรี	

“หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง”	

มหาวิทยาลัย

Xi’an	Jiaotong											

คลังสมอง

ของสถาบัน

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย 

Xi’an	Jiaotong

ส่านซี 3/3/2017 ส�ารวจความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมรูปแบบ

ใหม่ระหว่างจีนกับประเทศ

ตามเส้นทาง“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”

สถาบันวิจัยทรัพย์สิน

ทางปัญญาและ

นวัตกรรมและการ

พัฒนา“	หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง” 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีฉงชิ่ง

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง 20/3/2017 วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา

และนวัตกรรมและ 

การพัฒนา

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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สถาบันวิจัย 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง”มหาวิทยาลัย

เสฉวน

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย		

เสฉวน

เสฉวน		 12/5/2017 วิจัยปัญหาทางด้านต่างๆใน

การพัฒนา“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”

หน่วยการวิจัยความ

ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	องค์กร

สังคมเยาวชน“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง”

คลังสมอง

ของสถาบัน	

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์กวางสี

กวางสี 16/6/2017 วิจัยการฝึกอบรมบุคลากร	

การพัฒนาคลังสมอง

สัมมนาร้อยคน คลังสมอง

ของสังคม

ปักกิ่ง 22/6/2014 สร้างเครือข่ายคลังสมอง

ของ	BRI	ผลักดันการพัฒนา	

BRI

คลังสมองอูเจีย คลังสมอง

ของสังคม

ซินเจียง 30/3/2015 ให้ความช่วยเหลือแก่

วิสาหกิจในการลงทุนและ

ย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศ

ตามเส้นทาง“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”

สถาบันวิจัย“หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” 

คลังสมอง 

โลกาภิวัตน์

คลังสมอง

ของสังคม

ปักกิ่ง 19/5/2015 ให้ความช่วยเหลือแก่

วิสาหกิจในการลงทุนและ

ย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศ

ตามเส้นทาง“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”

คลังสมองฝืงเมี่ยน คลังสมอง

ของสังคม

ปักกิ่ง 4/5/2016 เป็นแพลตฟอร์มวิจัยที่ให้

บริการแก่	“หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง”และแถบเศรษฐกจิ

แม่น�้าแยงซีเกียง

ที่มำ:	ปรับปรุงจาก	王传奇,李 刚 (2018,	p	2)
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  ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ณ สถำบันกำรศึกษำเส้นทำงสำยไหม มหำวิทยำลัยซีเป่ย

 

ภำพ 15: การประชุมกลุ่มย่อย	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561

	 หลงัจากการศึกษาขอ้มลูเอกสารขา้งตน้	ผูว้จิยัไดเ้ดนิทางไปส�ารวจและประชมุกลุม่ยอ่ย 

ณ	สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม	หน่วยงานคลังสมองที่ตั้งขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยซีเป่ย	

(มหาวทิยาลยัตะวนัตกเฉยีงเหนอื)	ขอ้มลูจากการประชมุกลุม่ยอ่ย	(focus	group)	เมือ่วนัที	่15	

พฤษภาคม	2561	ท�าใหท้ราบวา่รฐับาลจนีไดใ้หค้วามส�าคญักบัสถาบนัการศกึษาเส้นทางสายไหม

แหง่มหาวทิยาลยัซเีปย่	(Northwest	University)	ในฐานะคลงัสมองระดบัสูงทีมี่บทบาทในการ

พัฒนาแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม	เป็นศูนย์รวมข้อมูล	และมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประเทศ

ต่างๆ	เช่น	ปากีสถาน	เนปาล	และคาซัคสถาน	เป็นต้น	และสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม 

แห่งนี้ยังได้ด�าเนินงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	และกระทรวง

ศึกษาธิการของจีนในการจัดท�าคู่มือ	เผยแพร่ความรู้เรื่องเส้นทางสายไหมให้นักศึกษาและ 

ประชาชนท่ัวไป		ในการประชมุกลุม่ยอ่ย	รองศาสตราจารย	์Xi	Huidong	(รองคณบดขีองสถาบนัการ 

ศกึษาเสน้ทางสายไหม)	ไดก้ลา่วถงึมมุมอง	3	ดา้นทีส่ามารถน�ามาเชือ่มต่อการพฒันาในปัจจบัุน

และความร่วมมือกับประเทศในแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม	ได้แก่	(1)	ประเทศในแถบ

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมร่วมกันก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์	(2)	ร่วมกันดูแลมรดก

ทางวัฒนธรรม	และ	(3)	ร่วมกันด�าเนินโครงการวิจัย	นอกจากนั้น	สถาบันการศึกษาเส้นทาง

สายไหมยงัไดร้บัคดัเลอืกจากรฐับาลจีนใหเ้ปน็กลุม่พนัธมติรคลงัสมอง	BRI（一带一路智库

合作联盟) ซึง่เปน็การพฒันาเครอืขา่ยคลงัสมองตามแนวคดิประธานาธบิดีสจีิน้ผงิ	ทีต่อ้งการ

สร้างความสามัคคีและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	โดยสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่าย-

พันธมิตร	ภายใต้การน�าของแผนกความร่วมมือกับต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

   ผลกำรสัมภำษณ์ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล 

   มหำวิทยำลัยหัวเฉียว

	 จากการสัมภาษณ์โดยส่งแบบสัมภาษณ์ทาง	WeChat	ให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวช่วยด�าเนินการสัมภาษณ์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	ศาสตราจารย์สวี่เผยหยวน	(许培源) ให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามหาวิทยาลัย

หวัเฉียวเปน็กรรมการและมสีว่นรว่มในการกอ่ตัง้เครอืขา่ย	/พนัธมติรคลงัสมอง	BRI	สถาบนัวจิยั

เส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นคลังสมองของสถาบันอุดมศึกษา	ภารกิจหลักอยู่ที่อบรมให้การ

ศึกษา	แลกเปลี่ยนความรู้	อบรมข้าราชการ	สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการทูต

สาธารณะ	สนบัสนุนความร่วมมือ	แลกเปลี่ยนความรู้ของคลงัสมอง	รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้าง

ความเห็นพ้องกันต่อความร่วมมือในทางปฏิบัติของ	BRI	นอกจากนั้นได้จัดท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายกับกระทรวงและรัฐบาลท้องถิ่นใช้ในด้านการตัดสินใจและการน�านโยบายไปปฏิบัติ	

ตลอดจนให้ค�าปรึกษากับวิสาหกิจที่จะก้าวสู่สากล	(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	4	กรกฎาคม,	2561)

	 จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร	การประชุมกลุ่มย่อย	และการสัมภาษณ์	ท�าให้ทราบถึง

บทบาทของคลังสมองของมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องเส้นทางสายไหม	ลักษณะการ

ด�าเนินงานของคลังสมองของมหาวิทยาลัยจะเป็นการด�าเนินงานตามการชี้น�าของศูนย์กลาง

พรรคคอมมวินสิตท่ี์มท้ัีงอ�านาจและบทบาทในการสัง่การ	โดยผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัจะให้

ความส�าคญักบัการกอ่ตัง้คลงัสมองขึน้ใหม่อยา่งกระตอืรอืรน้	เพือ่ศึกษาหนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง	โดย 

การด�าเนินกิจกรรมคลังสมองของมหาวิทยาลัยจะท�าหน้าที่ร่วมกับกระทรวงและส่วนราชการ

ของจีน	ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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  แนวทำงกำรยกระดับคลังสมองของจนีในกำรสรำ้งอ�ำนำจเชงิออ่น (soft power) 

  บนเวทีโลกและอิทธิพลในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ

	 จากข้อมูลเอกสารการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารคลังสมองในประชุม“พลัง

อทิธพิลระหวา่งประเทศของคลงัสมองในประเทศจนี”	ป	ี2017	ในประชมุครัง้นี	้นกัวชิาการและ

นักวิจัยหลายท่านได้แสดงความคิดเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับพลังอิทธิพลระหว่างประเทศ

ของคลังสมองให้สูงขึ้น	(智库观点,	2017)	มีรายละเอียดดังนี้

	 Jin	 Xin	 (金鑫)	 เลขาธิการใหญ่พันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (“一带一

路”智库合作联盟 秘书长	 )	กล่าวว่าการยกระดับพลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลัง

สมองให้สูงขึ้นมี	 4	 ประเด็นที่ส�าคัญ	 คือ	 (1)	 คลังสมองต้องมีผลงานที่มีคุณภาพสูง	 (2)	 ปรับ

ความสามารถทางการแลกเปลี่ยนของคลังสมองให้ดีขึ้น	 (3)	 สามารถชี้แนะทิศทางการวิจัยใน

วงการคลังสมองระหว่างประเทศ	(4)	ต้องฝึกอบรมนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง	

 Rong	Guoqiang	( 隆国强) รองผู้อ�านวยการของ	Development	Research	

Center	of	State	Council (国务院发展研究中心 副主任 )	กล่าวว่าการยกระดับ

พลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมองให้สูงขึ้น	ท�าได้โดย	(1)	ส่งเสริมการแลกเปล่ียน

ระหว่างคลงัสมองกบัต่างประเทศ	(2)	สง่เสรมิการวจิยั	เชน่	รฐัวสิาหกจิจีนเขา้ไปในตา่งประเทศ	 

ก็ต้องเข้าใจระบบการเมือง	นโยบาย	กฎหมาย	วัฒนธรรม	และตลาดของประเทศนั้น	(3)	ต้อง

มีแบบแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา	

	 Wang	 Jisi	(王辑思)  ประธานสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่ง	

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (北京大学国际战略研究院 院长) กล่าวว่า	ในเร่ืองวิจัยปัญหา

ระหวา่งประเทศ	ทกุฝา่ยจะตอ้งประสานงานเพือ่ประสทิธภิาพการท�างานทีส่งูขึน้	ส�าหรบักจิการ

การต่างประเทศเป็นนั้นเป็นหน้าที่ของ	Track	I	องค์กรสถาบันวิจัยเป็นTrack	II	วงการวิชาการ

และมหาวทิยาลยัเปน็	Track	III	ซึง่ทัง้สามระดับนีล้ว้นมีความส�าคัญเหมือนกนั	โดยแตล่ะ	Track	

มคีวามสามารถเฉพาะและท�าหนา้ท่ีของตัวเองทีส่�าคญัจะตอ้งประสานงานกัน	กระทรวงการต่าง

ประเทศต้องรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว	เผชิญหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระตือรือร้น	

สถาบันวิจัยต้องมีการวางแผนระยะยาวและก�าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยต้องศึกษา

มุมมองจากประวัติศาสตร์	และวิจัยปัญหาในอนาคตอย่างเป็นวิชาการ
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   บทบำทของ DRC กับกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับคลังสมองระดับนำนำชำติ 

	 ภายใตก้ลไกการด�าเนนิงานของ	Development	Research	Center	of	State	Council	

ของประเทศจนี	ทีผ่ลกัดนัการสรา้งความรว่มมือกบัคลงัสมองระดับนานาชาต	ิในป	ี2015	สถาบนั

คลงัสมองทีม่ชีือ่เสียง	43	แหง่ซ่ึงมาจากประเทศตา่งๆและองคก์ารระหวา่งประเทศ	เชน่	โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNIDO)	

และองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาของเศรษฐกิจ	(OECD)	เป็นต้น	ได้ร่วมกันจัดตั้ง

เครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม	(The	Silk	Road	Think	Tank	Network	หรือ	

SiLKS)	ที่นครมาดริด	ประเทศสเปน	โดยมี	Development	Research	Center	of	State	

Council	เป็นส�านักงานเลขาธิการของ	SiLKS

	 ในการประชุมปี	2016	ที่มีก�าหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือ	รวมทั้งรับสถาบันอีก	5	แห่ง

เปน็สมาชกิใหม่	ตอ่มาไดร้ว่มมอืกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	ด�าเนนิการวิจยั

ร่วมกันเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	รวมทั้ง	มีความร่วมมือกับสมาชิกของสถาบันคลังสมอง 

คาซัคสถานและอินโดนีเซียในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ในการประชุมปี2017	มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน	SiLKS 

อย่างเป็นทางการ	และรับสถาบันอีก	7	แห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก	ในปี	2017	เครือข่ายมีสมาชิก

รวม	54	องค์กร

	 การประชุมสุดยอดของความร่วมมือระหว่างประเทศได้น�า	BRI	เข้าสู่ขั้นของความ 

ร่วมมือระดับที่สูงขึ้น	และในขั้นตอนนี้	บทบาทของสถาบันคลังสมองจะมีความส�าคัญยิ่งขึ้น	

วิธีการด�าเนินการและพัฒนา	SiLKS	ให้ดีขึ้นน้ัน	นายหลี่เหว่ย	ผู้อ�านวยการ	Development	

Research	Center	of	State	Council	ได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี้
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Silk Road Think Tank Network Declaration on Joint Action

May	16,	2017

Beijing,	China	

In	2015,	based	on	the	common	understanding	 that	 the	Belt	and	Road	 Initiative 
is	an	 important	endeavor	 to	promote	world	economic	growth,	deepen	 regional	
cooperation	 and	 improve	 the	wellbeing	 of	 people	 around	 the	world,	 adhering	
to	 the	Silk	Road	 spirit	of	“peace	and	cooperation,	openness	and	 inclusiveness,	
mutual	learning	and	mutual	benefit”,	and	adhering	to	the	principles	of	“extensive 
consultation,	joint	contribution	and	shared	benefits”,	we	jointly	launched	the	Silk	
Road	Think	Tank	Network	(SiLKS).	

Since	then,	focusing	on	the	common	vision	of	the	Belt	and	Road	Initiative,	we,	SiLKS	
members	and	partners,	have	conducted	in-depth	discussion,	candid	exchange	of	
view,	joint	research,	and	put	forward	policy	suggestions	and	proposals,	making	our	
contribution	to	the	Belt	and	Road	Initiative.	

Today,	we,	all	SiLKS	participating	delegates,	believe	that	it	called	for	more	in-depth	
and	extensive	 cooperation	of	 all	 parties	 if	 they	were	 to	 seize	 and	 create	huge	
opportunities	in	the	Belt	and	Road	Initiative.	To	strengthen	policy	coordination,	to	
improve	mechanism	for	cooperation,	to	promote	the	integration	of	development	
strategies,	and	to	intensify	people-to-people	bond	are	the	key	moves	and	priority	
tasks.	In	this	process,	SiLKS	must	and	will	play	an	irreplaceable	role	by	contributing	
our	wisdom.	

We,	 SiLKS	members	 and	 partners,	 agree	 to	 continue	 to	 work	 together,	 take 
respective	advantage,	further	step	up	efforts	on	information	exchange,	knowledge	
sharing,	joint	research	and	capacity	building,	and	provide	extraordinary	intellectual	
support	to	the	Belt	and	Road	Initiative	as	well	as	world	peace	and	development.	
 

Adopted	by	SiLKS	Members	and	Partners
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 1.	การยนืหยดัแนวทางรว่มกนัปรกึษาและรว่มกนักอ่สรา้ง	และการไดรั้บประโยชนด์ว้ย
กนั	ความรว่มมอืในดา้นการปรกึษา	การกอ่สรา้ง	และการแบง่ปนัเปน็หลกัการในการผลกัดนักอ่
ตัง้	BRI	และเปน็หลกัการในการกอ่ตัง้เครอืขา่ยคลงัสมองนานาชาตขิองเสน้ทางสายไหมเช่นกัน	
การสร้างเครือข่ายคลังสมองเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลกันและการสื่อสาร
ประสานกันระหว่างสมาชิก	โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ที่เวปไซด์	รวมทั้งน�าข้อเสนอและ 
ผลงานวจัิยไปเผยแพรไ่ด	้และคณะกรรมการขบัเคล่ือน	(SiLKS	Steering	Committe)	มบีทบาท
ในการเสนอข้อคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลไกความร่วมมือและการรายงานผลงาน
เป็นต้น	รวมท้ัง	การรบัสถาบนัเขา้ร่วมเปน็สมาชกิใหม	่และการยกระดบัอทิธพิลระหวา่งประเทศ 
ของเครือข่าย	SiLKS
 2.	สง่เสริมการเรยีนรูจ้ากกันและกันเพือ่ไดร้บัการพฒันารว่มกนั	เจตจ�านงคข์องเสน้ทาง
สายไหม	คือ	ความร่วมมือแห่งสันติภาพ	การเปิดกว้าง	การอภัย	การเรียนรู้จากกันและกัน	และ
ตา่งไดป้ระโยชนด้์วยกนั	การสง่เสรมิไดร้บัการพฒันารว่มกนัเป็นเป้าหมายของการก่อสรา้งหนึง่
แถบหนึง่เสน้ทาง	ดงันัน้	SiLKS	เปน็แพลตฟอรม์การแลกเปลีย่นและความรว่มมือซึง่เราสามารถ
เรียนรู้จากกันและกัน
	 ในการประชุมสุดยอดการพัฒนาสหประชาชาติ	เดือนกันยายนปี2015	ประธานาธิบดี
สีจ้ิงผิงได้แถลงไว้ว่า	ประเทศจีนจะก่อตั้งศูนย์ความรู้เพื่อการพัฒนานานาชาติท่ีจะจับมือกับ 
ต่างประเทศศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนทฤษฎีการพัฒนาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ	โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีบทบาทในการวางแผน	
ประสานทรัพยากรการวจิยัภายในและภายนอก	ด�าเนนิการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตักิารพฒันา
และทฤษฎีการพัฒนา	รวมทั้งติดตามความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของนโยบายแต่ละ
ประเทศ	การพัฒนาเชิงพาณิชย์	โอกาสทางการตลาด	นอกจากนี้	ยังสามารถเป็นฐานการเรียน
รู้และค้นคว้าของบุคคลทั่วไปได้	ในอนาคต	ศูนย์ความรู้เพื่อการพัฒนานานาชาติและส�านัก
เลขาธิการของSiLK	จะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น	และจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน
	 3.	การมุ่งเนน้ใหค้วามรว่มมอืการค้นควา้วจิยั	ในอนาคต	SiLKS	จะมีสมาชกิใหม่เขา้รว่ม
มากขึ้น	มีความเข้มแข็งและมีผลประโยชน์ท่ีกว้างขวางต่อการให้ความร่วมมือการค้นคว้าวิจัย	
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้ดีขึ้น
	 จากการศึกษาค�าแถลงของนายหลี่เหว่ย	(李伟)	ผู้อ�านวยการ	DRC	กล่าวในการ
ประชมุประจ�าป2ี017	เครอืขา่ยสถาบันคลงัสมองนานาชาตขิองเสน้ทางสายไหม	ในสามปทีีแ่ลว้ 
การก่อสร้างแพลตฟอร์มและการสร้างกลไกของเครือข่ายสถาบันคลังสมองนานาชาติของ 
เส้นทางสายไหม	(SiLKS)	ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จากการประชุมนานาชาติ	ปี	2014	
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นายหลี่เหว่ย	(ผู้อ�านวยการ	DRC)	และ	นายวุคเจเรมิค	(Vuk	Jeremic)	(ประธานการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งท่ี67	อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเซอเบียร์)	 ได้เสนอ 
ขอ้รเิร่ิมในการสร้างเครอืขา่ยคลงัสมองนานาชาตดิา้นเสน้ทางสายไหม	Silk	Road	Think	Tank	
Network	(SiLKS)	ค�าแถลงของนายหลี่เหว่ยมีดังนี้
 “...นานกวา่สองพนัปเีสน้ทางสายไหม ไดเ้ช่ือมต่อกบัอารยธรรมสำาคญัหลายแหง่ในเอเชยี
ยุโรปและแอฟริกา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เป็นสัญลักษณ์สำาคัญของการแลกเปล่ียนและความร่วมมือระหว่างตะวันออกและตะวันตก…
ปัจจุบันมคีลงัสมองมากกวา่ 40 แห่งจาก 27 ประเทศและหนว่ยงานระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้นำาพา Spirit แห่งเส้นทางสายไหมเพื่อสันติภาพและความร่วมมือ การเปิดกว้าง การยอมรับ
ด้วยกันการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมใจกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง 
เครือข่ายคลังสมองนานาชาติ ร่วมกันสร้างและทำางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้า และการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและ
การพัฒนาของโลก
 เครือขา่ย SiLKS เปน็เครอืขา่ยแบบเปดิและเครอืขา่ยทีค่รอบคลมุ เรายนิดตีอ้นรบับรรดา
สถาบันคลังสมองจากทั่วโลกมาเป็นร่วมเป็นสมาชิก เรายินดีต้อนรับองค์การระหว่างประเทศ
หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรต่างๆ และองค์กรนอกภาครัฐ มาเป็นเครือข่าย รวมทั้งยินดีต้อนรับ
นักวิชาการ ผู้นำาทางการเมือง และธุรกิจ มาให้คำาปรึกษาแก่เครือข่าย
 เราจะใหค้วามสำาคญักับขอ้ไดเ้ปรยีบของสมาชกิเครอืขา่ยทัง้หมด เราจะดำาเนนิการวจิยั
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันความรู้และความร่วมมืออย่างจริงจังและเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการวจิยัและใหค้ำาปรึกษาด้านนโยบายเพือ่สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
อย่างยั่งยืนของทุกประเทศ
 เราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าด้วยความพยายามร่วมกันของทุกฝ่ายเครือข่าย Silk Road 
International Think Tank จะมีความเหนือกว่าทางปัญญา สามารถช่วยในการบริหารภาค
รัฐและการเงิน สามารถสำารวจศักยภาพของความร่วมมือระหว่างทุกประเทศและส่งเสริมการ
สือ่สารและการประสานงานระหวา่งทกุประเทศ เพือ่สง่เสริมการสรา้งเครือข่ายทีค่รอบคลมุและ
มีประสิทธิภาพสูง มีระบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งและความมี
เสถียรภาพของโลกด้วยภูมิปัญญาและความเข้มแข็ง…” （李伟，2017 ）
 ในปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการขับเคลื่อน	SiLKS	ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วย
งานคลังสมองและองค์การระหว่างประเทศ	มีรายชื่อในตารางดังต่อไปนี้

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

83

book2.indd   83 10/10/2561   20:15:29



Organization Name	of	Commissioner Position

Development	Research	Center	of	
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Administrator	and	
Director	of	the	

Asia-Pacific	Bureau

International	Centre	for	Trade	and	
Sustainable	Development Ricardo	Meléndez-Ortiz Chief	Executive

United	Nations	Industrial	
Development	Organization Zou	Ciyong

Director	of	
Department	of	
Partnerships	&	

Results	Monitoring

OECD	Development	Center Mario	Pezzini Director

Mekong	Institute Watcharas	Leelawath Director

Institute	of	World	Economics	and	
Politics	under	the	Foundation	of	the	
First	President	of	the	Republic	of	

Kazakhstan

Yerzhan	Saltybayev Director

Centre	for	Strategic	and	
International	Studies,	Indonesia Jusuf	Wanandi Vice	Chairman

Elcano	Royal	Institute	of	Spain Charles	Powell Director

Center	for	International	Relations	
and	Sustainable	Development Vuk	Jeremić President

Institute	of	Far	Eastern	Studies,	
Russian	Academy	of	Science Sergei	Luzianin Director

ตำรำง 6: Members	of	the	First	SiLKS	Steering	Committee

ที่มำ. จาก	Members	of	the	First	SiLKS	Steering	Committee,	2561,	ค้นเมื่อ	5	มิถุนายน	2561,	จาก 

http://www.esilks.org/about/committee
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	 ข้อมูลจากเวปไซด์ทางการของ	SiLKS	คือ	www.esilks.org	ระบุถึงองค์การที่เข้าร่วม

เป็นสมาชิกและหุ้นส่วนของเครือข่ายดังต่อไปนี้

ตำรำง7:  Members	and	partners	of	SiLKS	

 Name ชื่อองค์กำร (ภำษำจีน)

	 Asian	Development	Bank	Institute	 亚行学院 

 The	Asian	Peace	and	Reconciliation	Council,	 泰国亚洲和平与调解理事会

	 Thailand	

	 Belarusian	State	University	 白俄罗斯国立大学

	 Cambodia	Development	Resource	Institute	 柬埔寨发展资源研究所 

	 (CDRI)

	 Center	for	International	Relations	and	 国际关系与可持续发展中心

	 Sustainable	Development	(CIRSD)	

	 Centre	for	Strategic	and	International	Studies	 印尼战略与国际问题研究所

 (CSIS),	Indonesia

	 Center	for	Strategic	Research	of	Turkey	(SAM)	 土耳其战略研究中心

	 Chatham	House,	UK	 英国皇家国际事务研究所

	 China	Energy	Fund	Committee	 香港中华能源基金会

	 Development	Research	Center	of	the	State	 中国国务院发展研究中心

	 Council

	 East	Asian	Institute,	National	University	 新加坡国立大学东亚研究所 

 of	Singapore

 Elcano	Royal	Institute	of	Spain	 西班牙埃尔卡诺皇家研究所

	 Finance	Center	for	South-South	Cooperation	 南南合作金融中心

	 Fundación	Alternativas,	Spain	 西班牙选择基金会

	 Geoeconomic	Forum	of	Croatia	 克罗地亚地缘经济论坛研究所

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 German	Development	Institute	 德国发展研究所

	 Institute	for	Strategic	Studies,	Mongolia	 蒙古战略研究所

	 Institute	of	Development	Studies,	UK	 英国发展研究所

	 Institute	of	Far	Eastern	Studies,	Russian	 俄罗斯科学院远东研究所

 Academy	of	Science

	 Institute	of	Policy	Studies	of	Sri	Lanka	 斯里兰卡政策研究所

	 Institute	of	Strategic	and	International		 马来西亚战略与国际问题研究所

 Studies	(ISIS)	Malaysia	

	 Institute	of	World	Economics	and	Politics		 哈萨克斯坦世界经济与政治研究所

	 (IWEP)	under	the	Foundation	of	the	First

	 President	of	the	Republic	of	Kazakhstan.	

	 International	Centre	for	Trade	and		 国际贸易与可持续发展中心 

	 Sustainable	Development	(ICTSD)	

	 International	Food	Policy	Research	Institute	 国际食物政策研究所

	 King	Abdullah	Petroleum	Studies	and	 沙特国王阿卜杜拉石油研究中心

 Research	Center	(KAPSARC),	Saudi	Arabia

	 Korea	Institute	for	International	Economic)	 韩国对外经济政策研究院

 Policy	(KIEP)

	 Mekong	Institute	 湄公学院

	 Mongolian	Academy	of	Sciences	 蒙古科学院

	 Myanmar	Institute	of	Strategic	 缅甸战略与国际问题研究所

	 and	International	Studies	(	Myanmar	ISIS)	 

	 The	National	Institute	for	Strategic	Studies		 吉尔吉斯斯坦国家战略研究所

 of	the	Kyrgyz	Republic	

	 New	Silk	Road	Institute	Prague,	Czech	Republic	 捷克布拉格新丝绸之路研究会

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 OECD	Development	Center	 经合组织发展中心

 Pakistan-China	Institute	 巴基斯坦巴中学会

	 Polish	Investment	and	Trade	Agency	 波兰投资与贸易局

	 Primakov	Institute	of	World	Economy		 俄罗斯科学院世界经济与国际关系

	 and	International	Relations,	 研究所

	 Russian	Academy	of	Sciences	

	 Research	and	Information	System	for	 印度发展中国家研究与信息系统

 Developing	Countries	(RIS),	India 研究所

	 Swedish	Agency	for	Growth	Policy	Analysis	 瑞典分析与发展署

	Századvég	School	of	Politics	Foundation,	Hungary	 匈牙利跨世纪基金会

	The	S.	Rajaratnam	School	of	International	Studies,	 新加坡南洋理工大学拉惹勒南

	 	Nanyang	Technological	University,	Singapore	 国际关 系学院

	 Toledo	International	Center	for	Peace	 西班牙托莱多国际和平中心

	 of	Spain	

Vivekananda	International	Foundation,	India	 印度辩喜国际基金会

	 The	48	Group	Club,	UK	 伙伴（按首字母排序）：

  英国 48 家集团

	 Beijing	Shenwu	Environment	&	Energy	Te	 北京神雾集团

 chnology	Corp.	(Shenwu	Corp.)	

	 Central	European	Initiative	(CEI)	 中欧倡议国组织

	 Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	 德国国际合作机构

	 Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH	

	 Ericsson	 爱立信

	 European	Bank	for	Reconstruction	 欧洲复兴开发银行

	 and	Development	(EBRD)	

	 France	China	Committee	 法中委员会

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 International	Road	Transport	Union	(IRU)	 知行汽车公司

	 Future	Mobility	Corporation	 国际道路运输联盟

	 Suez	Environnement	 苏伊士环境集团

	United	Nations	Development	Programme	(UNDP)	 联合国开发计划署

	 United	Nations	Industrial	Development		 联合国工业发展组织

 Organization	(UNIDO)	

	 World	Ocean	Council	 世界海洋理事会

ที่มำ: จาก	Members	and	partners	of	SiLKS,	2561,	ค้นเมื่อ	5	มิถุนายน	2561,	จาก	www.esilks.org

 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่	23	พฤษภาคม	2561	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)	และพันเอก	

อาทติย	์มว่งเลก็	ผูช้ว่ยทตูทหารบกไทยประจ�ากรงุปักกิง่	(รักษาราชการแทนผูช่้วยทตูทหารไทย

ประจ�ากรงุปกักิง่)	และผูว้จัิยไดเ้ดนิทางไปศึกษาดงูาน	และเขา้พบคุณ	Yu	Jun	รองผู้อ�านวยการ

ฝา่ยความร่วมมอืระหวา่งประเทศแห่งศนูยว์จิยัการพฒันา	ส�านกันายกรฐัมนตร	ี(Development	

Research	Center	of	the	State	Council	of	PRC:	DRC)	สถาบันคลงัสมองของจีนทีมี่บทบาท

ส�าคญันบัต้ังแต่จีนเปดิประเทศและปฏริปูเศรษฐกจิ	ปัจจบัุน	DRC	เป็นหนว่ยงานทีมี่บทบาทหลกั

ในการสร้างเครือข่ายคลังสมองเส้นทางสายไหม	ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	โดย

ความร่วมมือของคลังสมองระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ	The	Silk	Road	Think	Tank	Network	

(SiLKS)	ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่	28	ตุลาคม	2015	ณ	กรุงมาดริด	ประเทศสเปน	

มีสถาบันวิจัยและองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในการก่อตั้งเครือข่ายจ�านวน	43	แห่ง	

(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	23	พฤษภาคม	2561)

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ภำพ 16: แผ่นพับประชำสัมพันธ์ Silk Road Think Tank Network (ด้ำนหน้ำ)

ภำพ 17: แผ่นพับประชำสัมพันธ์ Silk Road Think Tank Network (ด้ำนใน)
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	 จากขอ้มลูแผ่นพบัทีจ่ดัพมิพโ์ดย	DRC	สาระส�าคัญของเครอืข่าย	SiLKS	ไดแ้กวิ่สยัทศันใ์น

การสรา้งความรว่มมอืและแลกเปลีย่นความรูเ้ชงิลกึ	มพีนัธกจิในการสรา้งความเข้าใจรว่มกนัและ

ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความรุ่งเรืองและสันติภาพของโลก	โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 

คลังสมองในระดับนานาชาติร่วมกันก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยมีภารกิจในการ

ด�าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน	การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้	และพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

นโยบายและการท�าหน้าที่ที่ปรึกษา	สมาชิกของ	SiLKS	ได้แก่คลังสมองที่เห็นด้วยกับพันธกิจของ	

SiLKS	โดย	SiLKS	มคีวามรว่มมอืแบบหุน้สว่น	(partners)	กบัองคก์ารระหว่างประเทศ	หนว่ยงาน

ของรัฐบาล	องค์การพัฒนาเอกชน	ตลอดจนปัจเจกบุคคล	ที่สามารถสนับสนุนเงินทุนและความ

ช่วยเหลือต่างๆ	แก่	SiLKS

ภำพ 18: ภาพถ่าย	ณ	อาคารอนุรักษ์และห้องประชุมของ	DRC

(ภาพจากซ้าย	พันเอก	อาทิตย์	ม่วงเล็ก,	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง,	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	DRC 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษม์์	ตันตยกุล

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการร่วมกับผู้บริหารศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 

ไทย-จีน	และประชุมร่วมกันกับฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ	DRC	จากการสัมภาษณ์ 

พลเอก	สรุสทิธิ	์ถนดัทาง	ท�าใหท้ราบถงึการใหค้วามส�าคญักบั	DRC	และการปรกึษาหารอืเกีย่ว

กับแนวทางการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย	SiLKS	และโอกาสในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ร่วมกัน	(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	23	พฤษภาคม	2561)

	 ในมมุมองของผูว้จิยั	การสร้างเครอืข่ายคลงัสมองนานาชาติเสน้ทางสายไหมนัน้เป็นความ

รว่มมอืระหวา่งองคก์ารคลังสมองและการสรา้งเครอืข่าย	ซึง่ตามค�านยิามของ	SiLKS	จากเวปไซด์

ทางการระบุว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ (informal	international	network)	

โดยไม่ได้เป็นการบีบบังคับให้ต้องมาเป็นสมาชิก	การด�าเนินการในลักษณะน้ีจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีอ�านาจเชิงอ่อน	(soft	power)	หรืออ�านาจที่มีลักษณะเป็นเสน่ห์เชิงรุก	และก่อตั้งศูนย์

ความรูเ้พือ่การพัฒนานานาชาตท่ีิจะจบัมอืกบัตา่งประเทศศกึษาคน้ควา้และแลกเปลีย่นทฤษฎี

การพฒันาและพฒันาแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัสถานการณข์องแตล่ะประเทศ	สะทอ้นให้

เหน็ถงึกลยทุธใ์นการใชค้วามรูแ้ละสรา้งอทิธพิลในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	เพือ่

ใหน้านาชาติใหก้ารยอมรบัแนวทางการพัฒนา	โดยเชญิชวนใหมิ้ตรประเทศมารว่มกันศกึษาวจิยั

เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาร่วมกัน

ภำพ 19: พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	แลกนามบัตรกับคุณ	Yu	Jun	รองผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง	DRC
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DEFINITION AND MISSION

Definition 

The	Silk	Road	Think	Tank	Network	(hereinafter	referred	to	as‘SiLKS’)	is	an	
informal	international	network	initiated	jointly	by	think	tanks,	international	
organizations,	and	relevant	institutions.

Mission 

Carrying	on	the	Silk	Road	Spirit—namely	“peaceful	cooperation,	openness	
and	inclusiveness,	mutual	learning,	and	mutual	benefits”—	the	SiLKS	is	
devoted	to	inspiring	the	knowledge	generation,	sharing	and	application	of	
think	tanks,	in	an	effort	to	jointly	build	the	Belt	and	Road	and	to	promote	
the	common	development	of	all	countries.		

	 จากการวเิคราะหพั์นธกจิของ	SiLKS	ทีมุ่่งสรา้งความรว่มมืออยา่งสนัต	ิเปดิกวา้ง	และให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	โดยร่วมกันเรียนรู้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน	กระทั่งสามารถสร้างความรู้และ

แบ่งปัน	สะท้อนถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้	“อ�านาจของความรู้”	และ	“พลังแห่งปัญญา”	

ในการสรา้งการยอมรบัแนวทางการพฒันา	ซึง่การด�าเนนิการภายใต้การน�าของ	DRC	หนว่ยงาน

คลังสมองที่ทุ่มเทศึกษา	BRI	การสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เป็น

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ	เปน็ขอบเขตทีไ่กลเกนิกวา่อ�านาจอธปิไตยภายในประเทศของจนี	

ซึง่กระบวนการนีแ้ตกตา่งไปจากการก�าหนดนโยบายสาธารณะภายในประเทศทีห่นว่ยงานคลัง

สมองของรฐับาลมบีทบาทเปน็ทีป่รกึษาไดเ้ตม็ทีแ่ละการตดัสินใจอยูใ่นอ�านาจของ	“ชนชัน้น�า”	

หรือ	“คนวงใน”	เท่านั้น	

	 ยิง่ไปกวา่นัน้ในมติกิารเมอืงระหวา่งประเทศทีจ่นีตอ้งเผชญิกบั	“คูแ่ขง่ทางยทุธศาสตร”์	

เช่น	สหรฐัอเมรกิาและญ่ีปุน่	ทีพ่ยายามจะสกดักัน้และปิดลอ้มการขยายอทิธพิลของจนีโดยการ

ประกาศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา	

ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	และอินเดีย	ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการทางการเมืองแบบเปิดกว้าง

ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายและมีมุมมองที่แตกต่าง	น�าไปสู่การคัดค้านการด�าเนิน

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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โครงการของ	BRI	ในหลายๆ	ประเทศจึงเป็นความท้าทายต่อการสร้างเครือข่ายและ	“อ�านาจ

ของความรู้”	ที่แม้จะเกิดจากการร่วมกันศึกษาวิจัยของหน่วยงานคลังสมอง	แต่หากต้องเผชิญ

กับการคัดค้านการด�าเนินโครงการ	ส�าหรับประเทศที่มีกลไกและโครงสร้างทางการเมือง 

แตกต่างจากประเทศจีน	บทบาทของคลังสมองที่ร่วมมือกันศึกษา	BRI	จะท�าหน้าที่เป็นเพียง

กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันโครงการเท่านั้น	

	 จากการสมัภาษณน์กัวชิาการจนี	Prof.	Song	Junying	กลา่ววา่แนวทางการสรา้งอ�านาจ

เชิงอ่อนใหก้บัประเทศจนี	ประกอบดว้ย	(1)	ตอ้งพฒันาคลงัสมองของประเทศจนี	โดยการสรา้ง

ทีมงานวิจัยให้เข้มแข็ง	สามารถเข้าใจประเทศจีนและต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง	และมีผลงานที่มี

อิทธิพลในวงกว้าง	(2)	คลังสมองต้องมีแนวทางการพัฒนา	โดยสามารถรักษาผลประโยชน์ของ

จนีและใหต้า่งประเทศเขา้ใจการพฒันาของจีน	รวมทัง้ลดความเสีย่งในการตดัสนิใจผดิ	(3)	คลงั

สมองมหีน้าท่ีตอ้งสือ่สารกบัตา่งประเทศ	ปฏบิตัหินา้ทีใ่นกลไกการทตูTrack	II	และสง่เสรมิการ

ทูตของรัฐบาลจีน	เพื่อสร้างอ�านาจเชิงอ่อน	(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	21	พฤษภาคม	2561)

  ผลกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของศูนย์วิจัยยุทธศำสตร์ไทย-จีนในกำรสร้ำง    

  เครือข่ำยควำมร่วมมือกับคลังสมองด้ำน BRI 

 จากการศกึษาขอ้มลูเอกสาร	การลงพืน้ทีส่�ารวจขอ้มูลจรงิ	การประชมุกลุม่ยอ่ยและการ

สัมภาษณ์	ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	มีผลของความร่วมมือกับสถาบัน

คลังสมองที่ส�าคัญดังนี้

	 1)	การลงนามในบันทึกความร่วมมือ	(MOU)	กับสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม 

มหาวทิยาลยัซเีปย่	เมือ่วนัท่ี	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	14.00	น.	พลเอก	สรุสทิธิ	์ถนดัทาง 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)	 ได้ร่วม

ลงนามบันทึกความร่วมมือ	ระหว่างสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม	มหาวิทยาลัยซีเป่ย	

(ศาสตราจารย์	Lu	Shanbing)	กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	และสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจและการค้าอาเซียน 

(ดร.ธารากร	วุฒิสถิรกูล)

	 สาระส�าคัญของการลงนามบันทึกความร่วมมือ	ได้แก่	การร่วมมือกันในด้านการวิจัย	

แลกเปลี่ยนบุคลากร	เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา	และจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ภำพ 20: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ	(MOU)

	 โดยทั้ง	3	ฝ่ายจะให้ความส�าคัญกับโครงการการร่วมมือ	

	 -	 การศกึษาประวตัศิาสตร	์และมรดกทางวฒันธรรมตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิจนี	และ

คาบสมุทรอินโดจีน

	 -	 การประเมินความเสี่ยงของความร่วมมือในโครงการคาบสมุทรอินโดจีน

	 -	 ฝึกอบรมบุคลากรส�าหรับโครงการแถบเศรษฐกิจ	และเส้นทางสายไหม

	 -	 การจัดเวทีคลังสมองไทย-จีน

	 -	 การศึกษาการค้าเสรีจีน-อาเซียน

	 -	 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเซียน

	 2)	การเดินทางไปเยือน	China	Institute	แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น	เพื่อประชุมสัมมนา

ร่วมกัน	และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบการพัฒนาของจีน	ในวันที่	20	กรกฎาคม	2561	

ศาสตราจารย์	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	ประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 

ไทย-จีน	และพลเอก	สุรสิทธ์ิ	ถนัดทาง	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	พร้อมคณะ 

ได้ร่วมประชุมกับศาสตราจารย์	ดร.	Zhang	Weiwei	ณ	China	Institute	มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น 

โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบการพัฒนาของจีน	
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ตัวแบบการพัฒนาประเทศจีนมีสาระส�าคัญ	ได้แก่	 (1)	การเมืองที่เป็นตัวแทนของ 

ผลประโยชน์ของประชาชน	(2)บทบาทด้านการตลาดกับบทบาทของรัฐ	คือ	ในยุคศตวรรษที่	

21	จะใช้กลไกของรัฐอย่างเดียวไม่ได้	และใช้กลไกตลาดอย่างเดียวไม่ได้	จึงต้องผสมผสานกัน

อยา่งดี	(3)	ขดีความสามารถในการปฏิรปูและความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด	ตลอด	40	

ปีที่ผ่านมาประเทศจีนปฏิรูปทุกวัน	(4)	การท�าให้ประเทศมีเสถียรภาพภายในและมีเอกราชต่อ

ภายนอก	การมเีอกราชเปน็สิง่ทีส่�าคญัมาก	และมีศกัยภาพมีสทิธ์ิบอก	No	กบัสหรฐั	ถา้ไม่สทิธิน์ี้

กไ็มม่จีีนทีผ่งาดขนาดนี	้และทีส่�าคญัคนจนีจะตอ้งมคีวามเชือ่มัน่ตอ่อนาคตในการพฒันาประเทศ

 จำกกำรศกึษำหนว่ยงำนคลังสมองของจนี ท�ำใหศ้นูยว์จิยัยุทธศำสตรไ์ทย-จนีไดเ้รยีน

รูแ้นวทำงกำรพฒันำและยกระดบัองค์กรสู่กำรเป็นคลังสมองในระดับนำนำชำติ แนวทำงกำร

สือ่สำรกบัสำธำรณะและกำรเผยแพรข่อ้มูลรำยงำนขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย เพือ่ใหผู้ก้�ำหนด

นโยบำยน�ำไปสูก่ำรตดัสนิใจ อกีทัง้ยงัสำมำรถหำช่องทำงด�ำเนนิงำนกำรทตูเชงิวชิำกำร โดย

กำรแลกเปลีย่นขอ้มลูควำมรู ้บคุลำกร ตลอดจนกำรก�ำหนดโจทยใ์นกำรวจิยัเชิงยทุธศำสตร์

และวิจยัรว่มกบัหนว่ยงำนคลงัสมองของจนี เพือ่น�ำเสนอข้อเสนอแนะเชงินโยบำย โดยเฉพำะ

กำรศกึษำวิจัยเกีย่วกบัโครงกำรทีอ่ยูใ่นบรบิทของขอ้รเิร่ิมแถบเศรษฐกจิและเส้นทำงสำยไหม 

ยุคใหม่

ภำพ 21: China	Institute	มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น
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บทที่ 6
บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

	 การวิจัย	 เร่ือง	 บทบาทคลังสมองในการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน:	 กรณี

ศึกษาข้อริเร่ิมแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

3	 ประการ	 คือ	 (1)	 เพ่ือศึกษาบทบาทและความส�าคัญของคลังสมองในกระบวนการก�าหนด

นโยบายสาธารณะของจีน	(2)	เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ	ของจีนที่

ท�าวจิยัดา้นแถบเศรษฐกิจและเสน้ทางสายไหม	(3)	เพือ่ศกึษาแนวทางการยกระดบัคลงัสมองสู่

ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	ประกอบด้วย	การ

วจัิยเอกสาร	(documentary	research)	และการวจิยัภาคสนาม	(field	research)	ในลกัษณะ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (participatory	 action	 research)	 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

หน่วยงานคลังสมองในประเทศจีนที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ	BRI	ระหว่างวันที่	14	–	25	พฤษภาคม	

2561	 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (key	 informants)ได้แก่	 ผู้บริหารและนัก

วิชาการของหน่วยงานคลังสมองที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม	

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่	 1	 ณ	 สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม	 มหาวิทยาลัยซีเป่ยเม่ือ 

วนัที	่15	พฤษภาคม	2561	และการประชมุกลุม่ยอ่ยครัง้ที	่2	ณ	สถาบันศึกษายทุธศาสตรร์ะหวา่ง

ประเทศ	มหาวิทยาลัยปักกิ่ง	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561	รวมทั้งการเดินทางไปส�ารวจเมือง

ตุนหวงซึ่งเป็นเมืองส�าคัญของเส้นทางสายไหม	 ระหว่างวันที่	 17-18	 พฤษภาคม	 2561	 การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้	 ได้แก่การประสานงานเพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของ

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (วช.)	 ในการศึกษาคลังสมองของจีน	 และแสวงหาความร่วมมือ

ในการร่วมกันก�าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ	BRI

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 

 สรปุผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยัข้อที ่1 เพือ่ศกึษาบทบาทและความส�าคญั
ของคลังสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน
	 จากการศกึษาของศนูยว์จิยัคลงัสมองของสภาสงัคมศาสตรแ์ห่งเซีย่งไฮ้	ในการจดัอนัดบั
คลงัสมองของจนีป	ี2017	โดยใชท้ฤษฎโีครงสรา้งสงัคมของโจฮนั	กนัตงุ	(Galtung,	1964)	และ
สถานการณ์ของสังคมจีนวิเคราะห์อิทธิพลของคลังสมองที่มีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ	สามารถจ�าแนกอิทธิพลของคลังสมองแบ่งเป็น	4	ด้าน	ได้แก่ อิทธิพลทางด้านการ
ก�าหนดนโยบาย	อทิธพิลทางด้านวชิาการ	อทิธพิลทางดา้นสงัคม	และอทิธพิลทางดา้นนานาชาติ	
(上海社会科学院智库研究中心,	2017)

	 ส�าหรับการศกึษากระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจนี	ในบรรดาคลงัสมองทัง้	
4	ประเภท	ซึง่ไดแ้ก	่1)	คลงัสมองของรฐับาล	2)	คลงัสมองของมหาวทิยาลยัและสถาบันวจิยั	3)	
คลังสมองของรัฐวสิาหกิจ	4)	คลงัสมองประเภทองคก์รทางสงัคม	คลังสมองของรฐับาลมบีทบาท
และอิทธิพลเชิงนโยบายสูงสุด	 ขณะที่สถาบันวิจัยมีการวางแผนระยะยาวและคลังสมองของ
มหาวทิยาลยัศกึษาปญัหาในอนาคตอยา่งเปน็วชิาการ	จากการจดัอันดบัหนว่ยงานคลงัสมองที่
วิจัยเกี่ยวกับ	BRI	โดยสภาสังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้	หน่วยงานคลังสมองที่ทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับ	
BRI	และมีอิทธิพลสูงสุดเป็นอันดับที่	1	ในปี	2016	และ	ปี	2017	คือ	ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่ง
ส�านักนายกรัฐมนตรีของจีน	(Development	Research	Center	of	State	Council)	
 ในทางทฤษฎี	 บทบาทของคลังสมองของจีนนั้นสะท้อนตัวแบบการเมืองของชนชั้นน�า	
กลุ่มคนจ�านวนนอ้ยซึง่มอี�านาจทางการเมืองและสงัคม	จะเปน็ผูก้�าหนดนโยบายสาธารณะ	กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญในคลังสมองใช้วิธีสร้างผลักดันและมีอิทธิพลเชิงนโยบายโดยอาศัยความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นที่มีกับกลุ่มผู้น�า	(Domhoff	and	Dye,1987;	Dye,	2001)	นักวิชาการมีสถานะเป็น 
กลุ่มที่มีอ�านาจในสังคมเนื่องจากมีความรู้ความสามารถและความช�านาญด้านต่างๆ	 และท�า
หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้น�าและประชาชน	และส�าหรับผู้น�าจีน	หน่วยงานคลังสมองมี
ความส�าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการส่งเสริมหลักการเลือกอย่างสมเหตุ 
สมผล	(rationality)	ในการตัดสินใจ	เป็นกลไกที่ท�าให้เกิดประชาธิปไตยและการตัดสินใจอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์	 (Wan	li,	1986;	Zhu	Xufeng,	2013,	p.	5)	ในปัจจุบันแนวคิดคลังสมอง 
อัตลักษณ์จีนของสีจ้ินผิงเป็นส่วนส�าคัญต่อการส่งเสริมความทันสมัยของระบบปกครองใน

ประเทศจีน	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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	 ในทางทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมหน่วยงานคลังสมองท่ีจะมีอิทธิพลต่อผู้

ก�าหนดนโยบายสาธารณะมากท่ีสดุ	จะตอ้งอยูใ่นฐานะทีป่รกึษาและมคีวามสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้น

ในฐานะเป็น	“คนวงใน”	หรือมีความใกล้ชิดกับ	“คนวงใน”	ซึ่งหน่วยงานคลังสมองของรัฐบาล

ระดับชาติมีบทบาทส�าคัญในการให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาล	 ปัจจัยความส�าเร็จของคลังสมองใน

ประเทศจนี	คอื	การมอีทิธพิลตอ่นโยบายสาธารณะผ่านการยอมรบัของผู้น�า	ซึง่มีกลยทุธใ์นการ

ใช้ประโยชน์จากความรู้	(Zhu	Xufeng,	2013,	p.8)	

	 จากการศึกษาบทบาทของปัญญาชนกับการริเริ่มนโยบายสาธารณะ	 ในทัศนะของ

ศาสตราจารย์	Wang	 Jisi	 “การรุกไปทางตะวันตก”	 เป็นความจ�าเป็นทางยุทธศาสตร์ของจีน	

แนวคดิเรือ่ง	“การรกุไปทางตะวนัตก”	(Marching	Westwards)	เพ่ือปรบัสมดลุทางภมูริฐัศาสตร์

ของจีนเป็นผลงานทางความคิดที่ทรงพลังและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก�าหนดนโยบาย

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 บทความเผยแพร่ต่อสาธารณะในปี	 2012	 โดยวิเคราะห์สถานการณ์ 

การเมอืงระหวา่งประเทศอยา่งรอบดา้นและวเิคราะหส์ถานการณก์ารพฒันาภายในประเทศจนี

ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคตะวนัตก	(Wang	Jisi,	2012)	สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคณุคา่ของ	“พลงั

ทางปญัญา”	อยา่งชดัเจน	ในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มสถานการณก์ารเมืองระหวา่งประเทศ

และสถานการณ์ภายในประเทศอย่างรอบด้าน	 และเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้ผู้น�าตัดสิน

ใจในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ในกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	

	 ส�าหรบัประชาคมคลงัสมองของจนี	ความใกลช้ดิและการได้รบัการไวว้างใจจากผูก้�าหนด

นโยบายในคณะรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	หน่วยงานคลังสมองของจีนไม่ได้มีอิสระในการ

ด�าเนินงาน	เพราะต้องพึ่งพาทรัพยากร	งบประมาณ	และการสนับสนุนจากรัฐบาล	ซึ่งจะแตก

ต่างจากมุมมองและการเมืองพหุนิยมแบบตะวันตก	ที่คลังสมองมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีความ

เป็นอิสระ	 (Weiss,	 1990,	 p1-20)	 และมีบทบาทสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายผ่านกระบวนการ

ทางการเมืองตามทฤษฎีทางการเมืองแบบพหุนิยมหรือกลุ่มผลประโยชน์	(Almond,	Powell,	

Strom	and	Dalton,	2008)

	 นอกจากนี้	 คลังสมองของจีนยังท�าหน้าที่เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

นโยบายที่รัฐบาลประกาศแล้ว	 หรือได้รับค�าสั่งโดยตรงจากผู้น�าให้ท�าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว

กับนโยบายที่ก�าหนดไว้แน่นอนแล้ว	 ตัวอย่างเช่น	 ภายหลังจากสีจิ้นผิงประกาศข้อเสนอเรื่อง 

หนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง	(OBOR)	เมือ่เดอืนกนัยายน	2013	คลงัสมอง10	แหง่ไดร้บัเชญิใหไ้ปศกึษา	

ส�ารวจการด�าเนินงานดังกล่าว	 หัวข้อในการวิจัยคลังสมองของจีน	 สะท้อนถึงการเพิ่มบทบาท 

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ของจีนในเอเชียกลางผ่านข้อเสนอเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	ในปี2014	จีนก่อตั้งคลังสมองให้

อยา่งนอ้ย	9	แหง่	ทีเ่นน้ศกึษาเก่ียวกบัเอเชยีกลาง	(Izimov,	2015,	p.5;	Cheng	Li,	2017,	p.44)	

ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย	 (focus	 group)	ณ	 Institute	 of	 International	 and	

Strategic	Studies	แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	25561	คณะผู้เข้าร่วม

ประชมุได้อภปิรายถงึความส�าคญัของคลงัสมองในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	โดย

เฉพาะกรณีของนโยบาย	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 ที่ผู้น�าจีนประกาศอย่างเป็นทางการในปี	

2013	 คลังสมองของจีนแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะเรื่อง

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (One	 Belt	 One	 Road)	 และในระหว่างการด�าเนินนโยบายดังกล่าว	

รัฐบาลจีนจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานคลังสมองท�าหน้าที่ค้นคว้า	 และศึกษา	 โดยผู้น�าสูงสุดของจีน	

สี	จิ้นผิง	ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง	และสนับสนุนด้านการสร้างกลไกเพื่อผลักดัน

โครงการเป็นส�าคัญ	

นอกจากนั้นวิสาหกิจ	 และภาคประชาชน	 ได้เริ่มให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง

ให้มีบทบาทมากข้ึน	 ตามแนวคิดการบริหารการปกครองยุคใหม่	 ที่รวมถึงนโยบายสาธารณะ

ในด้านการเงิน	การค้า	การลงทุน	ภาษี	งบประมาณ	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	นโยบาย

สาธารณะเหล่านีจ้�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	และความจ�าเป็นในการปรบัปรงุ

ภาพลกัษณ์ของประเทศในระดบันานาชาต	ิท�าให้คลงัสมองต้องมีบทบาทมากขึน้ในกระบวนการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะ	(Cheng	Li,	2017,	p.9)	สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของคลังสมองที่มี

มากขึ้นต่อสังคมและอิทธิพลต่อนานาชาติ	

 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาการสร้างเครือข่ายคลัง

สมองในมณฑลต่างๆ ของจีนที่ท�าวิจัยด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม 

	 ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งส�านักนายกรัฐมนตรี	(Development	Research	Center	of	

State	 Council)	 ได้ท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน	 ตามที่สีจิ้นผิงได้

กล่าวว่าคลงัสมองเป็นส่วนประกอบทีส่�าคัญของอ�านาจเชงิอ่อน	(soft	power)	ของจนี	บทบาท

ของคลังสมองจะทวีความส�าคัญมาก	 แต่คลังสมองของประเทศจีนยังอยู่ในสภาพล้าหลังโดย

เปรยีบเทยีบ	เพราะฉะนัน้จนีต้องการสร้างคลงัสมองทีม่อีตัลกัษณ์แบบจีน	ต้องค้นหาทศิทางการ

บรหิารและการจดัการคลงัสมอง	เพือ่สนับสนนุการตดัสนิใจด้านนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์

และรฐับาลจนี อกีทัง้เน้นย�า้เรือ่งการสร้างคลงัสมองเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์การพฒันา

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ของประเทศ	ภารกิจการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา	5	ปีฉบับที่	13

	 การสร้างพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นการด�าเนินงานโดยศูนย์กลาง

พรรคคอมมวินสิต์จีน	โดยมฝ่ีายตดิต่อต่างประเทศของพรรคเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการ

ด�าเนนิงาน	และสถาบนัคลงัสมองท่ีศึกษาเกีย่วกบัข้อรเิริม่แถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมยคุ

ใหม่	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	เป็นเครอืข่ายของพนัธมติรคลงัสมอง	เนือ่งจากประเทศ

จนีมสีถาบนัวจิยัและโครงการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัหนึง่แถบหนึง่เส้นทางจ�านวนมาก	ท�าการศกึษา

วิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคและสาขาวิชามีความหลากหลาย	สถาบันวิจัยแห่งเดียวไม่สามารถท�าวิจัย

ครบถ้วน	ดงันัน้เพือ่เรยีนรูร่้วมกนัและแบ่งปันข้อมูล	รวมถึงการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ	

จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง	

	 บนเส้นทางความฝันของจนี	(Chinese	Dream)	ตามนโยบายของประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ 

ซึ่งปรารถนาจะน�าพาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก	การสร้างความร่วมมือของ

คลังสมองจึงเป็นบ่อเกิดของ	 “อ�านาจแห่งปัญญา”	หรือ	 “พลังแห่งความรู้”	 โดยการให้ความ

ส�าคญักบัการยกระดบัและพัฒนาคลงัสมองให้เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ

ตามแนวนโยบายคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน	 และเน้นการพัฒนาคลังสมองของจีน

ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย	 นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างอ�านาจเชิงอ่อน	 (soft	

power)	ของจนี	(李国强,徐蕴峰,	2017,	p.6)	และเพิม่บทบาทให้คลงัสมองเป็นตัวแสดงทาง

ยุทธศาสตร์	(strategic	actors)	(Menegazzi,	2016)	ที่ส�าคัญในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ	กรณีของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

สรปุผลการวิจัยตามวัตถปุระสงค์การวจิยัข้อท่ี 3 เพือ่ศึกษาแนวทางการยกระดบัคลงัสมองสู่

ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

	 บทบาทของปัญญาชนและพลงัแห่งความรู	้มคีวามส�าคัญต่อการพฒันาและฟ้ืนคนืความ

ยิ่งใหญ่ของจีน	 (Cheng	 Li,	 2017)	 ปัญญาชนของประเทศจีนมีความหวังร่วมกันต่อประเทศ

ชาติเช่นเดียวกับรัฐบาล	คือ	การฟื้นคืนฐานะความเป็นมหาอ�านาจบนเวทีโลก	ดังเช่นนโยบาย

ความฝันของจีน	 ความฝันของจีนเป็นความฝันในแบบฉบับของชาวจีนและเรียกร้องให้ทั่วโลก

มาร่วมฝันและแบ่งปัน	(The	Chinese	dream	to	be	shared	with	the	world)	ในมิติของ

การเมืองระหว่างประเทศ	คือ ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	 (Belt	and	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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Road	 Initiative:	 BRI)	 นอกจากการเช่ือมโยงด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว	 จีนยัง 
มุ่งเน้นท่ีจะใช้เวที	 BRI	 เพื่อสร้างประชาคมร่วมชะตากรรม	 และสร้างอิทธิพลทางความคิดใน 
การปฏิรูประบบระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลก	
	 ในขณะเดยีวกนัปญัญาชนของจนีมีมุมมองวา่ขอ้รเิริม่แถบเศรษฐกจิและเสน้ทางสายไหม
ยคุใหม	่และนโยบายความฝนัของจนีเป็น	“ความฝันแห่งอารยธรรม”	และการสรา้งภาพลักษณ์
ของจีนใหม่สู่สายตาชาวโลก	เป็นการทะยานขึ้นของรัฐอารยธรรม	(Rise	of	a	civilizational	
state)	 สะท้อนถึงความรุ่งโรจน์และความฝันของรัฐอารยธรรม	 (Glory	 and	 dream	 of	 a	
civilizational	state)	(Zhang	Weiwei,	2014)	และจากการส�ารวจลงพืน้ทีเ่มอืงตนุหวงซึง่เปน็
เมอืงส�าคญับนเสน้ทางสายไหม	แหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมบนเสน้ทางสายไหมเป็นประจกัษ์
พยานที่สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรม	 เป็นความงดงามของความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม	และเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะภูมิปัญญาที่เป็นความภูมิใจของชาวโลก
	 แนวคดิการสรา้งเครอืข่ายคลงัสมองนานาชาตเิสน้ทางสายไหม	(The	Silk	Road	Think	
Tank	Network	หรือ	SiLKS)	ภายใต้การด�าเนินงานของ	Development	Research	Center	
สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของจีนในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยใช้หน่วยงาน
คลังสมองเป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์ท่ีร่วมมือกับหน่วยงานคลังสมองของประเทศในแถบ 
เส้นทางสายไหมศึกษาวิจัย	 เพื่อสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายสาธารณะในเวทีนานาชาติ	 เป็นการ 
ยืนหยัดแนวทางร่วมกันปรึกษาและร่วมกันก่อสร้างและการได้รับประโยชน์ด้วยกัน	 ซึ่งความ 
รว่มมือในดา้นการปรกึษาหารอื	การร่วมกนักอ่สรา้ง	และการแบง่ปนัเป็นหลกัการในการผลกัดนั 
ก่อตั้ง	BRI	
	 ในป	ี2015	การประชมุครัง้แรกมสีมาชกิกอ่ต้ังจ�านวน	43	องคก์ร	และขยายจ�านวนการ
รับสมาชิก	 โดยในปี	2017	มีสมาชิกจ�านวน	54	องค์กร	 โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 
คลังสมองในระดับนานาชาติร่วมกันก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนบนแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ	ของเส้นทางสายไหม	โดยมีภารกิจในการด�าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน	การแลก
เปลี่ยนข้อมูลและความรู้	 และพัฒนาศักยภาพในการวิจัยนโยบาย	 สมาชิกของ	 SiLKS	 ได้แก่
คลังสมองที่เห็นด้วยกับพันธกิจของ	SiLKS	โดยมีความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับองค์การระหว่าง
ประเทศ	หนว่ยงานของรฐับาล	องค์การพฒันาเอกชน	ตลอดจนปัจเจกบุคคล	ทีส่ามารถสนบัสนนุ
เงินทุนและความช่วยเหลือต่างๆ	 ในอนาคต	 SiLKS	 จะมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมมากขึ้น	 มีความ 
เข้มแข็งและมีผลประโยชน์ที่กว้างขวางต่อการให้ความร่วมมือค้นคว้าวิจัย	 เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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		 จากกรอบแนวคิดการวิเคราะห์อิทธิพลของคลังสมองที่มีผลกระทบต่อการก�าหนด

นโยบายสาธารณะ	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	อิทธิพลทางด้านการก�าหนดนโยบาย	อิทธิพลทาง

ด้านวิชาการ	อิทธิพลทางด้านสังคม	และอิทธิพลทางด้านนานาชาติ	(上海社会科学院智库

研究中心,	 2017)	 จะเห็นได้ว่าอิทธิพลทางด้านนานาชาติเป็นปัจจัยส�าคัญในยกระดับความ

ส�าคัญของคลังสมองสู่ระดับสากล	ประเทศจีนและติดต่อกับสังคมนานาชาติมากขึ้น	คลังสมอง

จึงมีบทบาททางการทูตสาธารณะและสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดบนเวทีนานาชาติได้	

การสร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม	(SiLKS)	เป็นการด�าเนินการที่จะขยาย

อิทธิพลเชิงนโยบายโดยผ่านการศึกษาวิจัยร่วมกัน	 นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญของคลังสมองของจีน

ที่จะสร้างพลังแห่งความรู้ที่ผลิตขึ้นในบริบทของ	 BRI	 เพื่อให้มีอิทธิพลต่อสังคมโลก	 โดยการ

สนบัสนนุของ	Development	Research	Center	(DRC)	ซึง่ท�าหนา้ทีเ่ป็นส�านกังานเลขาธกิาร

ของเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม	

	 ในมุมมองของประเทศที่แสวงหาความร่วมมือกับจีนหรือร่วมกันศึกษาผลกระทบต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ	 การตัดสินใจจะท�าหรือไม่ท�าโครงการต่างๆ	นั้น	 การท�างาน 

ร่วมกับคลังสมองของจีนเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุดที่จะเข้าใจกระบวนการก�าหนดนโยบายของ 

ประเทศจีนในประเด็นนี้นักวิชาการชาวเยอรมันท่านหนึ่งยืนยันว่า	ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

กับหน่วยงานคลังสมองของจีน	 นักวิชาการชาวต่างชาติจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะมีช่องทาง 

ทีไ่มเ่ป็นทางการ	สง่ผา่นความคดิเหน็หรอืข้อค�านงึตา่งๆใหก้บัเพือ่นรว่มงานในประเทศจนี	และ

หวังว่าจะน�ามาซึ่งความเข้าใจอันดีและความสร้างความร่วมมือต่อกัน	 (Pascal	 Abb,	 2013;	

Cheng	Li,	2017,	p.11)	

	 ในยุคท่ีจีนก�าลังมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกและศูนย์กลางของอ�านาจ	 ความรู้และ

ทรพัยากรในการก�าหนดนโยบายสาธารณะระดบันานาชาตกิ�าลังเคล่ือนยา้ยจากโลกตะวนัตกสู่

ตะวนัออกในลกัษณะของกระบวนการบูรพาภวิฒัน	์ดว้ยมุมมองเชงิภมิู-รฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิ

โลกใหม่	(เอนก	เหล่าธรรมทศัน,์	2554)	ตามแนวคดิของมมุมองเชิงโครงสรา้งทางสงัคมในบรบิท

โลก	บทบาทของคลงัสมองของจีนจะเปน็ตวัแสดงทางยทุธศาสตรท์ีส่�าคญัในการเผยแพรค่วามรู้ 

ร่วมมือกับคลังสมองของประเทศตามแนวเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ

การตัดสนิใจของรฐับาล	หรอืเปน็กลไกทีจ่ะช่วยสรา้งความกระจา่งแกส่งัคมโลก	รวมทัง้ท�าหนา้ที่

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางอ�านาจกับพื้นที่วงนอกในอนาคต
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		ข้อเสนอแนะ

 1. แนวทางการใช้ประโยชน์จากความรู้และพลังทางปัญญา	 ซึ่งคลังสมองของจีนมี

บทบาทในการก�าหนดนโยบายสาธารณะนั้น	 มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับการเมืองของจีน	

ตามแนวทฤษฎีชนช้ันน�า	 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองของจีนท�าให้ทราบถึงปัจจัย

ของความส�าเรจ็ของคลงัสมองทีม่บีทบาทในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	การตดิตอ่

และมคีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัคลงัสมองของประเทศจนี	โดยเฉพาะกรณ	ีBRI	เปน็แนวทาง

ให้ประเทศไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการก�าหนดนโยบายสาธารณะของจีน

	 2.	ผูก้�าหนดนโยบายของประเทศไทยสามารถสง่เสรมิใหม้กีารสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง

คลงัสมองของประเทศไทยกบัคลงัสมองเกีย่วกบั	BRI	ของจนี	เพือ่รว่มมอืกนัในการศกึษาข้อมลู

ประกอบการตดัสินใจหรอืการก�าหนดนโยบายสาธารณะรว่มกนั	ซึง่สามารถกระท�าไดท้ัง้ในระดบั

นานาชาติ	ระดับชาติ	ระดับมณฑล	และระดับคลังสมองของสังคม

	 3.	ศนูยศ์กึษายทุธศาสตรไ์ทย-จนี	(วช.)	ควรเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รกบัหนว่ย

งานคลงัสมองของจนีทีศ่กึษาขอ้รเิริม่แถบเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมยคุใหม่	เพือ่ส่งเสรมิให้

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล	แบ่งปันความรู้	และส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน	ตลอดจน

การรว่มมอืกนัด�าเนนิโครงการวจิยัทีม่คีวามส�าคญัตอ่การตัดสนิใจเชงินโยบายในบริบทของ	BRI	

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ 105
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日期：......................................... 时间：.............................................

1.。“一带一路”研究的课题主要来自哪些机构，目前智库获得
的项目经费大概 多少？ 

    (หน่วยงานคลังสมองใดศึกษาเรื่อง”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นหลัก  และปัจจุบันคลังสมอง 

ได้รับทุนวิจัยจ�านวนเท่าใด)
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

2。智库对中国制定公共政策的重要性，特别是在“一带一路”
倡议的背景条件下。 

      (คลังสมองมีความส�าคัญอย่างไรในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ  โดยเฉพาะในบริบทของ 

ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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3。“一带一路”研究的成果主要应用在哪些方面，政府是否将智
库的研究成果用于政策制定？

      (มีการน�าผลการวิจัยเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมาใช้ด้านใดบ้าง  รัฐบาลจีนน�าผลการ

ศึกษาจากหน่วยงานคลังสมองมาใช้ก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหรือไม่  อย่างไร)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4。在中国国内组建“一带一路”智库合作联盟的目的是什么？您
所在的机构如何参与 智库网络的建设？

 (วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองคืออะไร   หน่วยงานของท่าน 

ได้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5。中国智库如何成为中国的软实力？

 (คลังสมองของจีนเป็น Soft Power ของจีนหรือไม่  อย่างไร)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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