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อย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะชนในวงกว้าง ซึง่ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและต่อประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องบทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
ของจีน: กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษา (1) ความสำ�คัญของคลังสมองต่อการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน
(2) สถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาคลังสมองและเครือข่ายของคลังสมอง
เกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (3) แนวทางการ
ยกระดับคลังสมอง เพื่อการเสริมสร้างอำ�นาจเชิงอ่อนของจีนบนเวทีโลกและ
อิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะในระดับนานาชาติ การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (documentary
research) และการวิจัยภาคสนาม (field research) ในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานคลังสมองในประเทศจีน และการดำ�เนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน (วช.) การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการประชุม
กลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่าปัญญาชนและคลังสมองของจีนมีบทบาทสำ�คัญใน
การให้คำ�ปรึกษาแก่รัฐบาลจีนในการจะบรรลุเป้าหมายความฝันของจีนและ
การฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของชาติ ในบริบทนี้ คลังสมองที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมนั้น นอกจากจะเป็นกลไกที่เสริมสร้างอำ�นาจ
เชิงอ่อนให้กบั ประเทศจีนแล้ว ยังสามารถเป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์ทสี่ ำ�คัญใน
กระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะระดับนานาชาติ
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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.
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บทที่ 1
บทน�ำ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
บนเส้นทางความฝันของจีน (Chinese Dream) ตามนโยบายของประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง* ซึ่งปรารถนาจะน�ำพาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก ปัญญาชนและ
คลังสมองนัน้ มีความส�ำคัญอย่างไร หากจะเปรียบเทียบหน่วยงานคลังสมอง (think tanks) เป็น
บ่อเกิดของ “อ�ำนาจแห่งปัญญา” หรือ “พลังแห่งความรู้” การให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
และพัฒนาคลังสมองก�ำลังเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของ
สีจนิ้ ผิงทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการสร้าง “คลังสมองแบบใหม่ดว้ ยอัตลักษณ์จนี ” โดยเน้นการพัฒนา
คลังสมองของจีนให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก นับเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการสร้างอ�ำนาจ
เชิงอ่อน (soft power) ของจีน (李国强,徐蕴峰, 2017, p.6) และเพิ่มบทบาทให้คลังสมอง
เป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์ (strategic actors) (Menegazzi, 2016) ที่น่าจับตามอง
โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ กรณี
ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
นับจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 18 ในปี ค.ศ. 2012 เมื่อสีจิ้นผิงได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จนี ได้ประกาศนโยบาย “ความฝันของจีน” เพือ่ ฟื้นฟูความยิง่ ใหญ่
ของชาติ โดยก�ำหนดเป้าหมายในวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
(ปี ค.ศ. 2021) จีนจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมกินดีอยูด่ อี ย่างถ้วนหน้า และในโอกาสครบ
* ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 (ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2560)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ “ความคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมแบบจีนสำ�หรับยุคใหม่” เป็นหลักการ
สำ�คัญในธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรค ทำ�ให้ฐานะทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับการยกย่องเทียบชั้น
กับผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่ของจีนในอดีต
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รอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 2049) จีนจะบรรลุเป้าหมายในการ
สร้างสังคมนิยมสมัยใหม่ รวมทัง้ ประกาศความร่วมมือกับมิตรประเทศเพือ่ พัฒนาแถบเศรษฐกิจ
และเส้นทางสายไหมใหม่ บนเส้นทางไปสู่การบรรลุความส�ำเร็จนั้น สีจิ้นผิงให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งกับการยกระดับและการพัฒนาคลังสมองของจีน และได้บรรจุแนวทางการพัฒนาและ
การสร้างเครือข่ายคลังสมองเกีย่ วกับการศึกษาเส้นทางสายไหมไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13
(黄蕊, 2017, p. 51)
เดือนมกราคม 2015 ส�ำนักงานของคณะกรรมการกลางและมนตรีแห่งรัฐ ได้ร่วมกัน
จัดท�ำเอกสาร “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน”
ประกาศถึงความพยายามที่จีนจะส่งเสริมคลังสมอง 50 -100 แห่ง ที่จะมีอิทธิพลทางความคิด
ในระดับโลก ภายในปี 2020 นอกจากนัน้ ในการด�ำเนินการพัฒนาคลังสมองเพือ่ ศึกษาวิจยั เรือ่ ง
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นข้อเสนอการริเริ่มแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and Road Initiative) ได้มีการสร้างเครือข่าย
คลังสมองในรูปแบบทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ งานวิจยั นีจ้ งึ มีเป้าหมายทีจ่ ะศึกษาบทบาทของคลัง
สมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมยุคใหม่

ค�ำถามในการวิจัย
การวิจัยเรื่องบทบาทคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะของจีน:
กรณี ศึ ก ษาข้ อ ริ เริ่ ม แถบเศรษฐกิ จ และเส้ น ทางสายไหมยุ ค ใหม่ ผู ้ วิ จั ย มี ค� ำ ถามการวิ จั ย
(research questions) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. คลังสมองของจีนมีความส�ำคัญอย่างไรในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. หน่วยงานคลังสมองของจีนหน่วยงานใดบ้าง มีหน้าที่และบทบาทส�ำคัญ ในการ
ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
3. ผูน้ ำ� จีนมีแนวทางอย่างไรในการยกระดับคลังสมองและการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
คลังสมอง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง BRI

2

book2.indd 2

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:21

4. ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนควรจะสร้างช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานคลังสมอง
ของจีน หน่วยงานใดบ้าง เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการร่วมกันก�ำหนดนโยบายภายใต้
ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะของจีน
2. เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ ของจีนที่ท�ำวิจัยด้านแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคลังสมองสู่ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการ
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
คลังสมอง (Think Tanks) หมายถึง หน่วยงานและสถาบันทีม่ งุ่ ศึกษาวิจยั เพือ่ มีบทบาท
เชิงนโยบาย รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลังสมองของรัฐบาล 2) คลังสมองของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย 3) คลังสมองของรัฐวิสาหกิจ 4) คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม
คลังสมองทีม่ อี ตั ลักษณ์จนี (Think Tanks with Chinese Characteristics) คือ องค์กร
ทีท่ ำ� หน้าทีป่ รึกษาและท�ำวิจยั โดยไม่มงุ่ หวังก�ำไร เน้นวิจยั สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ โดยน�ำเอาแนวคิดและหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ทีจ่ ะก�ำหนดนโยบาย
บนพื้นฐานของกฎหมายมาเป็นแนวทางชี้น�ำ
กระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ (Decision Making Process) หมายถึง
กระบวนการที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งกระบวนการก�ำหนด
นโยบายประกอบด้วยการระบุความส�ำคัญของปัญหา และการพิจารณาทางเลือกในการ
ตัดสินใจ
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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อ�ำนาจเชิงอ่อน (Soft Power) หมายถึง อ�ำนาจที่ท�ำให้ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความ
ต้องการโดยไม่ต้องบังคับ หรือมีข้อแลกเปลี่ยนประการใด อ�ำนาจเชิงอ่อนมีที่มาจากวัฒนธรรม
ค่านิยม และนโยบายต่างประเทศ โดยด�ำเนินการผ่านเครื่องมือการทูตสาธารณะ
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง การด�ำเนินการเพือ่ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศ ผ่านการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น การแถลงข่าว การรณรงค์ การสัมมนา
และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and Road Initiative)
หมายถึง การเชือ่ มโยงภูมภิ าคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ด้วยแนวคิดทีเ่ ริม่ จาก “หนึง่ แถบ หนึง่
เส้นทาง” คือ แถบเศรษฐกิจเชือ่ มโยงเอเชียและยุโรป กับหนึง่ เส้นทางสายไหมทางทะเล ต่อมาได้
พัฒนาสูก่ ารสร้างแนวระเบียงเศรษฐกิจ 6 แนวระเบียง ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลียรัสเซีย แนวแลนด์บริดจ์ยเู รเชียสายใหม่ แนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลางและเอเชียตะวันตก
แนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน แนวระเบียงจีน-ปากีสถาน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-พม่า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงบทบาทและความส�ำคัญของคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะของจีน
2. ท�ำให้ทราบถึงการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ ของจีนทีท่ ำ� วิจยั ด้านแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางไหม
3. สามารถสร้างความร่วมมือให้กบั ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนกับเครือข่ายคลังสมอง
ของจีนในการวิจัยเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง บทบาทคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะของจีน:
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับคลังสมอง อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและ
แนวคิดการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คลังสมองของจีน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา โดยล�ำดับการน�ำเสนอ 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�ำศัพท์ ‘think tanks’ และการพัฒนาหน่วยงานคลังสมองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะนั้นจะปรากฏขึ้นในองค์ความรู้ของโลกตะวันตก ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้เกี่ยว
กับนโยบายสาธารณะ แต่ในธรรมเนียมปฏิบัติของการบริหารราชการของจีนยุคโบราณหรือ
หลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การท�ำสงครามรบพุ่งกัน ต�ำแหน่งที่ปรึกษาทางการรบหรือ
“กุนซือ” นั้นมีมาตั้งแต่ยุคชุนชิวจั้นกว๋อ (771-221 ก่อน ค.ศ.) และมีบันทึกเกี่ยวกับบทบาท
ของนักคิดที่มีความส�ำคัญต่อการรบของฝ่ายต่างๆ ในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก (ค.ศ.220-280)
ที่มีการน�ำมาศึกษาในเชิงกลยุทธ์อย่างกว้างขวาง
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
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ขณะทีโ่ ลกตะวันตกรับรูว้ า่ ค�ำศัพท์ ‘think tanks’ เริม่ มีครัง้ แรกแรกในสหรัฐอเมริกาช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยบุคลากรทางการทหารและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพลเรือนมาร่วมกันพัฒนา
แผนในการท�ำสงคราม และก�ำหนดยุทธศาสตร์อื่นๆ ของกองทัพ ดังค�ำที่อดีตประธานาธิบดี
ทรูแมนเคยกล่าวในงานฉลองอายุครบ 80 ว่าอาจจะสามารถอยู่ถึง 90 ปี หาก “the old
think tanks” ยังท�ำงาน ส�ำหรับความหมายนี้ ทรูแมนหมายถึง “สมอง” นั่นเอง จากนั้นคน
ทั่วไปก็เข้าใจและใช้ค�ำว่า Think Tanks โดยหมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อท�ำวิจัยโดยใช้
สมองหรือปัญญา เพื่อหาทางพัฒนาประเทศ (Zhu Xufeng, 2013, p.13)
ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก คลังสมองมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
และมีบทบาทสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายผ่านกระบวนการทางการเมือง ซึ่งสามารถอธิบายได้
ด้วยทฤษฎีทางการเมืองแบบพหุนิยม (pluralist theory) ตามทฤษฎีพหุนิยม คลังสมองนับ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของกลุ่ม และการสนับสนุนนโยบายที่กลุ่มผลักดัน คลังสมองสามารถส่งเสริมการ
แข่งขันทัง้ ในด้านจ�ำนวนผูอ้ า่ นและเงินทุนซึง่ ในบทความเรือ่ ง “แนวคิดขับเคลือ่ นชาติ” (Ideas
move nation) เกร็ก อีสเตอร์บรู๊ค (Greg Easterbrook, 1986) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เปรียบ
การแข่งขันของคลังสมองเหมือนกับ “ตลาดเสรีของปัญญาชน”
Paul Dickson ได้นำ� เสนอแนวคิดเรียกคลังสมองจากมุมมองโครงสร้างหน้าทีท่ างสังคม
คลังสมองหมายถึง สถาบันวิจยั นโยบายทีม่ คี วามเป็นอิสระและมีความมัน่ คง โดยนักวิจยั ด�ำเนิน
โครงการวิจัยด้านระเบียบการวิจัย และท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงนโยบาย โดยมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสาธารณชน (Dickson, 1971, p1-3)
Simon James ให้ค�ำนิยามว่าคลังสมอง หมายถึง องค์การที่มีความเป็นอิสระ ที่ท�ำ
หน้าที่อย่างเป็นสหวิทยาการ เพื่อจะมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ (James S, 1993, p.492)
Kent Weaver กล่าวถึง คลังสมอง ในฐานะของหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ
ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร Weaver ท�ำงานที่สถาบันบรุ๊กกิ้งส์ (Brookings Institution) ของ
สหรัฐอเมริกา มุมมองของ Weaver จึงสะท้อนจุดยืนเรือ่ งองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไรอย่างชัดเจน
และสะท้อนมุมมองของสถาบันที่เขาท�ำงานอยู่ (Weaver, 1989, p.563-78)
Andrew Rich ให้ค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับคลังสมองว่าเป็นองค์กรซึ่งมีความเป็นอิสระ
(independent) ไม่มุ่งผลประโยชน์ (not interest-based) และไม่ใช่องค์กรแสวงหาก�ำไร
(non-profit organization) มีเป้าหมายสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญและยึดเอาความเชี่ยวชาญ
ทีม่ เี รียกร้องการสนับสนุนและมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Rich, 2004, p.11)
6
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Carol Weiss ได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคลังสมองกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ท�ำวิจัย
นโยบาย โดยแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
ซึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาล หน่วยงานประเภทที่สองเท่านั้นที่ควรนับว่าเป็นคลังสมอง ในมุมมอง
Carol Weiss ศูนย์วจิ ยั ของมหาวิทยาลัย บริษทั ทีป่ รึกษา และองค์กรวิจยั ทีแ่ สวงหาผลก�ำไรนัน้
ไม่ควรนับเป็นคลังสมอง โดยชี้ให้เห็นว่าศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นเน้นการสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานไม่ได้เหมาะกับการสร้างนโยบาย ในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยนโยบาย
ภาครัฐทีม่ ผี ลก�ำไรและสถาบันวิจยั นโยบายภายในหน่วยงานของรัฐไม่ควรมีฐานะเป็นคลังสมอง
เนื่องจากขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง (Weiss, 1990, p.1-20)
Cheng Li ผู้อ�ำนวยการและนักวิจัยอาวุโสของศูนย์จีนศึกษา John L.Thornton แห่ง
สถาบันบรุกกิ้งส์ (Brookings Institution) ได้เขียนหนังสือ “The Power of Ideas: The
Rising Influence of Thinkers and Think Tanks in China” น�ำเสนอมุมมองว่าในการที่จีน
จะฟื้นคืนความรุ่งเรืองอีกครั้ง บทบาทของปัญญาชนและพลังแห่งความรู้นั้นมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาและฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของจีน (Cheng Li, 2017)
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาคลังสมอง
ทฤษฎีทางการเมืองทีเ่ ป็นเสมือนสถาปัตยกรรมแห่งกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ
มีความส�ำคัญต่อการศึกษาคลังสมอง มีสาระส�ำคัญดังนี้
ทฤษฎีพหุนยิ ม (Pluralist Theory) มองว่ากระบวนการทางนโยบายสาธารณะนัน้ เป็น
กลไกทีเ่ ป็นตัวกลาง มีลกั ษณะเป็น “เวทีนโยบาย” อันประกอบด้วย การต่อสู้ การประสานงาน
และการแบ่งปันผลประโยชน์ กระบวนการนโยบายจึงเป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบการต่อรอง
ระหว่างตัวแสดงนโยบาย (Hill,1997) การวิจัยคลังสมองเหมาะสมในการอธิบายกระบวนการ
ทางนโยบาย โดยเฉพาะระบบนโยบายย่อย เพือ่ ทีจ่ ะตรวจสอบการขัดกันของกลุม่ ผลประโยชน์
และกระบวนการเรียนรู้นโยบายในกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย (Zhu Xufeng, 2013,p.8)
แนวคิดพหุนิยมนั้นยอมรับว่าชนชั้นน�ำมีอยู่จริงในทุกสังคม แต่จะมีลักษณะที่กระจาย
ไปตามประเด็นทางการเมือง (political issue) และการคงอยู่ของผู้น�ำจะต้องค�ำนึงถึงความ
ต้องการของมวลชน ที่ส�ำคัญกลุ่มพหุนิยมนั้นเชื่อว่า ปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก็จะเกิดการแข่งขันของ
ผูน้ ำ� ในแต่ละกลุม่ ซึง่ ผูน้ ำ� กลุม่ นีจ้ ะมีอำ� นาจอันชอบธรรมเพราะเป็นอ�ำนาจจากการเป็นตัวแทน
สมาชิกส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้วนักคิดส�ำนักพหุนิยมมีการน�ำแนวความคิดแบบพหุนิยมมาเป็น
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
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กรอบความคิด และไม่เห็นด้วยกับส�ำนักชนชัน้ น�ำนิยม โดยกลุม่ พหุนยิ มใช้วธิ กี ารศึกษาโครงสร้าง
อ�ำนาจจากกระบวนการตัดสินใจ (decision-making process) และประเด็นการตัดสินใจ
ในกิจกรรมชุมชน ท�ำให้กลุม่ นีม้ คี วามเห็นว่าทุกสังคมมีชนชัน้ น�ำอยูจ่ ริง หากแต่ชนชัน้ น�ำเหล่านี้
จะมีลักษณะกระจายตัวออกเป็นหลายๆ กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีการแข่งขันกันอย่างอิสระ
และมีการหมุนเวียนกันเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อ�ำนาจและโครงสร้างอ�ำนาจจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (เบญจวรรณ บุณโทแสง, 2550)
ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group Theory) มองว่าภายใต้กระบวนการ
นโยบาย ความสามารถของตัวแสดงนโยบายที่มีต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนั้นเป็น
กลไกส�ำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย ในทางทฤษฎี กลุ่มผลประโยชน์
(Interest groups) คือ กลุม่ คนทีร่ วมตัวกันเพือ่ ท�ำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน และมีจดุ มุง่ หมาย
ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลในการก� ำ หนดนโยบายสาธารณะที่ เ อื้ อ ต่ อ ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก กลุ ่ ม
กลุม่ ผลประโยชน์ไม่ได้มเี ป้าหมายเพือ่ เข้าไปมีอำ� นาจทางการเมืองโดยตรงด้วยการส่งคนสมัคร
รับเลือกตั้ง แต่กลุ่มผลประโยชน์สามารถแสดงบทบาทด้วยการเรียกร้อง เสนอแนะ กดดัน
เพือ่ ให้เกิดหรือเปลีย่ นแปลงกฎหมาย นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล เพือ่ ให้
สอดคล้องหรือเอื้อต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม
การแบ่งกลุม่ ผลประโยชน์โดยใช้เกณฑ์ลกั ษณะของการจัดตัง้ กลุม่ (Almond, Powell,
Strom and Dalton, 2008) สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผลประโยชน์ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ (Associational Groups) คือ
กลุ่มผลประโยชน์ที่รวมตัวกันเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ มีสมาชิกที่แน่นอน มีส�ำนักงาน
มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำส�ำนักงาน มีคณะท�ำงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มที่ส�ำคัญกลุ่มเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่สมาชิกของกลุ่มโดยเฉพาะ
เช่น สภาหอการค้า สหภาพแรงงาน สมาคมธุรกิจ องค์กรชุมชน เป็นต้น กลุม่ ผลประโยชน์เหล่านี้
เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยของโลกตะวันตก ในขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนา ยังมีไม่มากนัก
แต่ก�ำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน
2. กลุม่ ผลประโยชน์ทไี่ ม่มกี ารจัดตัง้ เป็นทางการ (Non-Associational Groups) ไม่มี
โครงสร้างการรวมตัวกันอย่างแน่นอน ไม่ได้พบปะพูดคุยกันอย่างสม�่ำเสมอ แต่มีความรู้สึก
ร่วมกันว่าเป็นพวกเดียวกัน อาจด้วยเหตุผลเพราะนับถือศาสนาเดียวกัน เชือ้ ชาติเดียวกันภูมภิ าค
เดียวกัน หรือชนชั้นเดียวกัน การเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
แต่มีพลังทางการเมืองสูงหากอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสม พบมากในประเทศก�ำลัง
พัฒนาในเอเชีย อาหรับ ลาตินอเมริกาและแอฟริกา
8
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3. กลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบัน (Institutional Groups) คือ กลุ่มผลประโยชน์ใน
ระบบราชการ เช่น กองทัพ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานราชการทัง้ หลาย ซึง่ กลุม่ ผลประโยชน์
เชิงสถาบันเหล่านีท้ ำ� หน้าทีเ่ รียกร้องผลประโยชน์ เพือ่ คนทีอ่ ยูใ่ นหน่วยงานและเพือ่ ตัวหน่วยงาน
เอง เช่น เรียกร้องให้มีการจัดสรรก�ำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการท�ำงานเพิม่ มากขึน้
และเรียกร้องเพือ่ ผลประโยชน์ของคนทัง้ หลายในสังคม เช่น เรียกร้องให้รฐั บาลกระจายโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้พบเห็นมากในประเทศก�ำลังพัฒนา
ซึ่งมีกลุ่มผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็นทางการน้อย ท�ำให้มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูง
4. กลุ่มผลประโยชน์ที่ไร้บรรทัดฐาน (Anomic Groups) เป็นกลุ่มประโยชน์ที่
รวมตัวกันของบุคคลหลายๆ คนอย่างกะทันหัน ตามอารมณ์ความรูส้ กึ โดยปราศจากการจัดตัง้ กลุม่
และไม่มผี นู้ ำ� ทีช่ ดั เจน เพือ่ แสดงปฏิกริ ยิ าต่อรัฐบาล หรือผูน้ ำ� ทางการเมืองได้รบั รูถ้ งึ การไม่ยอมรับ
ในนโยบาย หรือการด�ำเนินงานของรัฐบาล เช่น การเดินขบวนประท้วง การก่อจลาจล เป็นต้น
กลยุทธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ในการกดดันรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม ได้แก่ การล็อบบี้ (lobby) คือการพยายามโน้มน้าวผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจของรัฐบาล หรือ
สมาชิกรัฐสภา ซึ่งก�ำลังพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ การให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร การส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการล๊อบบี้แล้ว กลุ่มผลประโยชน์ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีก เช่น การลงทุนด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงคุณลักษณะ โครงการต่างๆของกลุ่มเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี การบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตัง้ การฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพือ่ ให้ศาลพิจารณา
นโยบายหรือการด�ำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยระงับหรือชะลอนโยบายหรือการด�ำเนินการ
ของรัฐบาลที่อาจส่งผลเสียต่อกลุ่มผลประโยชน์ จนกระทั่งอาจจะด�ำเนินการด้วยการประท้วง
เพื่อสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชน ซึ่งวิธีการนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ขาดเงินทุนและไม่มีอ�ำนาจในสังคม (บูฆอรี ยีหมะ, 2559, หน้า 241-250).
ทฤษฎีชนชัน้ น�ำ (Elite Theory) ระบุวา่ มีกลุม่ คนจ�ำนวนน้อยซึง่ มีอำ� นาจทางการเมือง
และสังคม (ในทีน่ รี้ วมถึงบรรดาคลังสมอง) จะเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายสาธารณะ กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในคลังสมองใช้วธิ สี ร้างผลักดันและมีอทิ ธิพลเชิงนโยบายโดยอาศัยความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นที่
มีกับกลุ่มผู้น�ำ (Domhoff and Dye,1987; Dye, 2001)
Martin N. Marger ได้ให้ความหมายไว้วา่ “ชนชัน้ น�ำ (elite) หมายถึงผูท้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
สูงสุดของอ�ำนาจและทรัพย์สิน ซึ่งชนชั้นน�ำจะเป็นผู้ท่ีมีอ�ำนาจ อิทธิพล และสามารถควบคุม
ทรัพยากรที่ส�ำคัญของสังคม ทั้งยังมีอิทธิพลในการก�ำหนดโยบาย ชี้แนะกิจกรรม และตัดสินใจ
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

book2.indd 9

9

10/10/2561 20:15:21

ในประเด็ นส�ำ คัญ ของสถาบันหลัก ทางสั งคม เช่ น รั ฐ บาล บรรษั ท สถาบั น การศึ กษา”
(Marger,1981)
Gaetano Mosca ได้เสนอแนวคิดเรื่องชนชั้นน�ำโดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทาง
โครงสร้างและการจัดระบบองค์การควบคูไ่ ปกับคุณลักษณะส่วนบุคคล Mosca เรียกชนชัน้ น�ำใน
สังคมว่าเป็น “political class” ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ชนชั้นผู้ปกครอง (ruling class)
เป็นชนชั้นน�ำที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างแตกต่างจากมวลชน โดยเฉพาะคุณสมบัติส่วนตัวที่มี
ความเป็นสุดยอด (superior) อันได้แก่ การมีความคิดสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถ
ในการควบคุมทรัพยากรหายาก เช่น เงิน คน ข้อมูลข่าวสาร (control of value resource)
และเป็นผูจ้ ดั การองค์การทีด่ ี (social organization) หรือการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม โดยพยายาม
แสดงออกในลักษณะของการเป็น “family man” หรือ “Mr.Clean” ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ชนชัน้ น�ำจะมี
กระบวนการทีเ่ รียกว่า “สูตรทางการเมือง” (political formula) ซึง่ ชนชัน้ น�ำจะสร้างขึน้ มาเพือ่
ให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ เช่น การขึ้นสู่อ�ำนาจโดยมาจากการยอมรับของประชาชน และสูตรทางการ
เมืองนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีใ่ ห้ความชอบธรรมแก่หวั หน้าหรือผูป้ กครองนัน่ เอง กลุม่ ทีส่ อง “subelite” คือ
กลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจในสังคมเนือ่ งจากมีความรูค้ วามสามารถและความช�ำนาญด้านต่างๆ คนกลุม่ นีจ้ ะ
จัดอยูใ่ น technostructure จะอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่าชนชัน้ ปกครอง เพราะต้องท�ำหน้าทีภ่ ายใต้
การดูแลของชนชั้นผู้ปกครอง และเป็นกลุ่มคนที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับมวลชนได้

ทฤษฎีในการศึกษาคลังสมองของจีน
ในทัศนะของ Zhu Xufeng ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัย
ชิงหัวผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมอง ซึ่งเขียนหนังสือ The Rise of China Think Tanks ทฤษฎี
ชนชั้นน�ำมีความเหมาะสมในการศึกษาคลังสมองจีน และในความเป็นจริงความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นระหว่างผู้น�ำนั้นมีความส�ำคัญกับคลังสมองจีนเป็นอย่างมาก และนักวิชาการคลัง
สมองจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้สนับสนุนทางการเงินของคลังสมอง และ
กับสื่อมวลชน ในการศึกษาคลังสมองของจีน Zhu Xufeng ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�ำเป็น
กรอบการวิเคราะห์ ระบุว่าคลังสมองของจีนนับว่าเป็นองค์กรของชนชั้นน�ำที่มีความรู้มากกว่า
ที่จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือการมองแบบพหุนิยม (Zhu Xufeng, 2013)
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อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
เป้าหมายสูงสุดของคลังสมองของจีนคือการสร้างอิทธิพลต่อนโยบายให้มากที่สุด
ดังนัน้ กลยุทธ์ของคลังสมองจึงเป็นการเลือกอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้ทรัพยากรของการก�ำหนด
นโยบาย (policy decision-making resources) ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็น
ไปได้ (Zhu Xufeng, 2013, p.8) ทรัพยากรของการตัดสินใจเชิงนโยบายนัน้ รวมถึงโอกาสต่างๆ
และขีดความสามารถทีเ่ ป็นไปได้ รวมทัง้ มีกลยุทธ์ในการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น เมือ่ พิจารณา
อิทธิพลของคลังสมองในกระบวนการนโยบายจึงต้องให้ความส�ำคัญกับโอกาสต่างๆ ที่เกิดจาก
การติดต่อกันระหว่างผู้น�ำทางการเมืองและสังคมจากหลายภาคส่วน ขีดความสามารถของ
องค์การ และกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์จากความรู้ (knowledge utilization)
มุมมองเกี่ยวกับคลังสมองของจีน
ส�ำหรับชาวจีน ค�ำว่า “คลังสมอง”อาจจะมองดูเป็นสิ่งใหม่ แม้ว่าแนวความคิดดังกล่าว
จะไม่ใช่ส่ิงใหม่ นักวิชาการจีน ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้คลังสมองแบบสมัยใหม่จะก�ำเนิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศจีนนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาชนกับผู้ก�ำหนดนโยบายมีมา
ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ในสมัยโบราณ ปัญญาชนมีความส�ำคัญในการบริหารกิจการพลเรือน ให้ข้อ
เสนอแนะทางนโยบายแก่จกั รพรรดิ และท�ำหน้าทีใ่ ห้การศึกษาแก่สาธารณชน (Erdong Chen,
2009) ค�ำศัพท์ของภาษาจีนโบราณทีใ่ ช้อธิบายบทบาทของคลังสมองในยุคปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น
ค�ำว่า กุนซือ เป็นต้น
ในบรรดาคลังสมองจีนทีก่ อ่ ตัง้ ในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา มีชอื่ เรียกเป็นสถาบันวิจยั ฝ่ายวิจยั
นโยบาย หรือส�ำนักทางสังคมศาสตร์ เป็นต้น จากการส�ำรวจครัง้ ล่าสุดของ James G. Mcgann
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซินเวนเนีย ในปี 2015 จีนมีคลังสมองอยู่ 435 แห่ง เป็นอันดับสองรอง
จากสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ 1,835 แห่ง และสหราชอาณาจักรนับเป็นอันดับสามมีคลังสมองอยู่
288 แห่ง (McGann, 2016)
Li Wei ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาของ (Development Research Center of
State Council) ระบุว่าในปัจจุบันจีนมีคลังสมอง 2,000 แห่ง (Zhou Qijun, 2015) และจาก
ผลการศึกษาในปี 2012 ของคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยอวกาศหนานจิง ใน
ปี 2015 จีนมีคลังสมองจ�ำนวน 2,400 แห่ง ในจ�ำนวนนี้มีคลังสมอง 1,500 แห่งเป็นของรัฐบาล
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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700 แห่งเป็นของมหาวิทยาลัย และ 200 แห่ง เป็นของเอกชน (Xu Xiaohu and Chen Qi,
2012)
ในส่วนของคลังสมองรัฐบาลมี คลังสมองระดับชาติจ�ำนวน 40 แห่ง ที่เป็นระดับชาติ
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�ำนักงานการวิจัยของคณะกรรมการพรรคระดับ
มณฑล ส�ำนักงานของรัฐบาลมณฑล สภาสังคมศาสตร์ในระดับมณฑล และโรงเรียนของพรรค
ระดับมณฑล และคลังสมองอีก 1,300 แห่ง อยูภ่ ายใต้การบริหารระดับเมือง (Xu Xiaohu and
Chen Qi, 2012)
มุมมองทางบวกเกี่ยวกับคลังสมองของจีน
บทบาทของปัญญาชนกับการริเริม่ นโยบาย ส�ำหรับนักวิชาการทีส่ นใจมุมมองของจีน
และบทบาทในระเบียบโลกใหม่ นักคิดชาวจีนและคลังสมองจะริเริ่มแนวคิดและนโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้น�ำระดับสูง การริเริ่มนโยบายส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับผู้น�ำ
ระดับสูงนั้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงการระดมสมอง การพูดคุยของนักคิดคนส�ำคัญ Wang Lili
ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
คลังสมองในประเทศจีน กล่าวยืนยันว่านักคิดของจีนมีบทบาทในการยกระดับประเทศจีนให้
ขึ้นมามีบทบาทบนเวทีโลกในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา (Wang Lili, 2015) Wang Huiyuo
และ Miao Lu มองว่าการขึ้นมามีอ�ำนาจของชาติมหาอ�ำนาจบนเวทีโลก จะต้องด�ำเนินการ
ควบคู่กับการก่อตั้งคลังสมองระดับโลกในประเทศนั้น (Wang Huiyao and Miao Lu, 2014)
รายงานฉบับสมบูรณ์ทเี่ ผยแพร่โดย China Center for International Economic Exchanges
(CCIEE) ในปี 2015 เน้นย�้ำว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่คิดจะท�ำการใหญ่จะต้องมีมันสมองที่ทรงพลัง
(Jing Chunmei, 2015) รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความส�ำคัญของการขึ้นมามีอ�ำนาจของจีน
กับความส�ำคัญที่มีมากขึ้นของคลังสมองจีน
ในบทความชื่อ “Thinkers are Valuable National Assets” เปรียบนักคิดเป็น
ดังสมบัติของชาติที่ประมาณค่าไม่ได้ Yu Keping มีมุมมองว่าชาติจะยิ่งใหญ่ต้องการแนวคิด
12
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ที่ทรงพลัง หรือกล่าวอย่างชัดเจนว่า ชาติจะรุ่งเรืองได้ต้องมีแนวคิดที่จะน�ำไปสู่ความรุ่งเรือง
Yu Keping เชื่อว่าผู้น�ำที่มีความคิดถูกต้อง จะมีคุณลักษณะ 3 ประการ (1) มองการณ์ไกล
คาดการณ์แม่นย�ำ  (2) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (3) ชื่นชมความหลากหลาย ส�ำหรับหนทางที่
นักคิดที่มีวิสัยทัศน์จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้นั้น จะต้องชี้ให้เห็นหนทางและเป้าหมาย
ที่จะท�ำให้สังคมมนุษย์ก้าวหน้าโดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรมเหตุผล การเสนอความคิด
เชิงวิพากษ์และแสวงหาฉันทามติอย่างกว้างๆ และที่ส�ำคัญมีการเสนอข้อแนะน�ำเพื่อให้รัฐบาล
รับไปเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี (Yu Keping, 2015)
ตัวอย่างนักวิชาการคนส�ำคัญของจีนทีเ่ คยน�ำเสนอแนวคิดให้ผนู้ ำ 
� ได้แก่ Wang Huning
(ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการประจ�ำกรมการเมือง) ในอดีตเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ฟู่ตั้น เป็นผู้ที่มีผลงานเกี่ยวกับ “ทฤษฎีสามตัวแทน” ของผู้น�ำจีนรุ่นที่ 3 (เจียงเจ๋อหมิน)
Zheng Bijian นักทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและอดีตรองอธิการบดีของโรงเรียน
ผูน้ ำ� พรรค น�ำเสนอแนวคิดการขึน้ มามีอำ� นาจอย่างสันติของจีน (Peaceful Rise of China) ใน
ยุคของผู้น�ำรุ่นที่ 4 (หูจิ่นเทา)
Jin Liqun นักวิชาการจีนทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับนานาชาติ ได้นำ� เสนอเรือ่ งการตัง้ ธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ให้แก่ผู้น�ำรุ่นที่ 5 (สีจิ้นผิง) (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ของ Cheng Li ในงาน Pudong Acadamy of Executive Leadership on March
27, 2016; Cheng Li, 2017, p.11) ในปัจจุบนั นักวิชาการท่านนีด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB)
บทบาทของการวิจารณ์นโยบาย ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับคลังสมองของจีนมีความ
ซับซ้อนมากกว่าทีน่ กั วิจารณ์ชาวตะวันตกจะรับรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ Zhu Xufeng มีความเห็นว่า
นักวิชาการตะวันตกมีอคติในการท�ำความเข้าใจคลังสมองของจีน โดยนักวิชาการตะวันตก
เข้าใจแบบผิวเผินว่าคลังสมองของจีนเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล ในความเป็นจริงนั้น
สถาบันวิจัยของจีนก็มีการวิจารณ์นโยบายของจีนอย่างเปิดเผย กรณีตัวอย่างที่สนับสนุน
ข้อโต้แย้งดังกล่าว เช่น โรงเรียนผู้น�ำพรรคเป็นคลังสมองที่ส�ำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์มา
เป็นเวลานาน ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ภายใต้การน�ำของหูเย่าปัง โรงเรียนผู้น�ำพรรค
คอมมิวนิสต์จีนได้เคยท้าทายความคิดและอุดมการณ์ของเหมาเจ๋อตง รวมถึงในช่วงการ
ปฏิวัติวัฒธรรม (Shen Baoxiang, 2015) ในช่วงกลางและปลายทศวรรษ 1980 สถาบันศึกษา
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รัฐศาสตร์ของสภาสังคมศาสตร์ (Chinese Academy of Social Science, CASS) ภายใต้
การน�ำของ Yan Jaiqi และสถาบันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายใต้การน�ำของ Chen Yizi
ทั้งสองสถาบันนี้เป็นคลังสมองส�ำคัญที่ท�ำงานให้กับนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค Zhao
Ziyang คลังสมองทั้งสองแห่งนี้เสนอแนวคิดการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปเศรษฐกิจ
รวมถึงการยกเลิกทีจ่ ะให้ผนู้ ำ� ระดับสูงของพรรคและรัฐบาลด�ำรงต�ำแหน่งไปตลอดชีวติ รวมทัง้
ศึกษาการขยายระบบการท�ำสัญญากับรัฐในการท�ำการเกษตรของชนบท (household contact
system) (Cheng Li, 2017, p.9)
บทบาทคลังสมองจีนในฐานะทีป่ รึกษาของรัฐบาล ส�ำหรับหน่วยงานของจีน การบริหาร
การปกครองยุคใหม่(modern government) ที่รวมถึงนโยบายสาธารณะในด้านการเงิน
การค้า การลงทุน ภาษี งบประมาณ เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม พลังงาน นโยบายสาธารณะเหล่านี้
จ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพุ่งทะยานและการบูรณาการของระบบ
เศรษฐกิจจีนกับสถาบันด้านการเงินระดับโลก และความจ�ำเป็นในการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของประเทศในระดับนานาชาติ ท�ำให้คลังสมองต้องมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการก�ำหนด
นโยบาย (Cheng Li, 2017, p.9) ในขณะเดียวกันอิทธิพลทีเ่ พิม่ ขึน้ ของคลังสมองและข้อวิจารณ์
ต่อความผิดพลาดของนโยบาย อาจจะสามารถลดความชอบธรรมทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์ ในลักษณะนี้ผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์มีความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชน
คลังสมอง
ส�ำหรับประชาคมคลังสมองในจีน ความใกล้ชดิ และการได้รบั การไว้วางใจจากผูก้ ำ� หนด
นโยบายในคณะรัฐบาลนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ปัญญาชนของประเทศจีนมีความหวังร่วมกันต่อ
ประเทศชาติเช่นเดียวกับรัฐบาล คือการเป็นมหาอ�ำนาจบนเวทีโลก อย่างไรก็ตามผูส้ งั เกตการณ์
ชาวต่างประเทศ ชีใ้ ห้เห็นว่าเมือ่ ประชาคมวิจยั ของจีนก้าวสูค้ วามเป็นนานาชาติมากขึน้ มีความ
เชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพยิง่ ขึน้ และผลิตผลงานวิจยั ทีห่ ลากหลายและมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ มีขอ้ เสนอ
แนะทางนโยบายที่กว้างขวางขึ้น ประชาคมคลังสมองก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะท้าทายการควบคุม
ทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ และประชาคมคลังสมองจะสามารถสร้างบรรยากาศ
ทางการเมืองทีเ่ ป็นพหุนยิ มมากขึน้ ส�ำหรับวาทกรรมทางนโยบายและการมีสว่ นร่วมของสถาบัน
(Menegazzi, 2016) การจะประสานสิง่ ทีเ่ ป็นความตึงเครียดของผูน้ ำ� ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
กับประชาคมคลังสมอง การประสานเป็นผลสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจ
14
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สังคมของจีน ฉะนัน้ จะต้องศึกษาบทบาทคลังสมองของจีนในหลายมิติ และนโยบายของรัฐบาล
ที่มีต่อคลังสมอง (Cheng Li, 2017, p.10)
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ประเด็นนีค้ ล้ายคลึงกับคลังสมองในประเทศอืน่ ๆ
ก็คือคลังสมองของจีนท�ำหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน
ความเสี่ยง ร่างกฎหมาย เสนอแนะและประเมินผลนโยบาย (Menegazzi, 2012) การท�ำงาน
ร่วมกับคลังสมองของจีนเป็นโอกาสทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะเข้าใจกระบวนการก�ำหนดนโยบายของประเทศ
ในประเด็นนีน้ กั วิชาการชาวเยอรมันท่านหนึง่ ยืนยันว่า ในการแลกเปลีย่ นบุคลากรกับหน่วยงาน
คลังสมองของจีน นักวิชาการชาวต่างชาติจะได้ประโยชน์อย่างยิง่ ทีจ่ ะมีชอ่ งทางทีไ่ ม่เป็นทางการ
ส่งผ่านความคิดเห็นหรือข้อค�ำนึงต่างๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานในประเทศจีน และหวังว่าจะน�ำมา
ซึ่งความเข้าใจอันดีและการสร้างความร่วมมือต่อกัน (Pascal Abb, 2013; Cheng Li, 2017,
p.11)
นอกจากนี้ คลังสมองของจีนได้รับค�ำสั่งโดยตรงจากผู้น�ำสูงสุดให้ท�ำการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบายที่ก�ำหนดไว้แน่นอนแล้ว ตัวอย่างเช่น ภายหลังจากสีจิ้นผิงประกาศข้อเสนอ
เรื่อง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (OBOR) เดือนกันยายน 2013 คลังสมอง 10 แห่งได้รับเชิญ
ให้ไปศึกษาส�ำรวจการด�ำเนินงานดังกล่าว หัวข้อในการวิจัยคลังสมองของจีน สะท้อนถึง
การเพิ่มบทบาทของจีนในเอเชียกลางผ่านข้อเสนอเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในปี 2014
จีนก่อตั้งคลังสมองให้อย่างน้อย 9 แห่ง ที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับเอเชียกลาง (Izimov, 2015)
มุมมองทางลบต่อคลังสมองของจีน
นักวิจารณ์มองว่าผูน้ ำ� จีนเร่งรีบทีจ่ ะพัฒนาคลังสมองนัน้ สืบเนือ่ งมาจากความปรารถนา
ของผู้น�ำพรรคที่จะต้องการเพิ่มอิทธิพลและอ�ำนาจเชิงอ่อนของจีน จากมุมมองนี้กลไกที่มี
ลักษณะระบบราชการมาก ไม่ได้น�ำไปสู่การผลิดอกออกผลทางปัญญาของนักวิชาการอย่าง
แท้จริงหรือมีวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐแต่อย่างไร นอกจากนั้นยังท�ำให้เกิด
ปัญหาของการทุม่ เทงบประมาณอย่างมหาศาล ท�ำวิจยั ซ�ำ้ ซ้อนในประเด็นเดิมๆ ขาดการประสาน
งานในเชิงสถาบัน
ในขณะเดียวกันนักวิจารณ์เชือ่ ว่าภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ปัญญาชนทีท่ ำ� งานให้คลัง
สมองถูกเรียกร้อง (ให้ไปแสดงความเห็นชอบ) แทนทีจ่ ะประเมินข้อริเริม่ เชิงนโยบายต่างๆ อย่าง
วิพากษ์วิจารณ์ Wan Jingbo นักวิชาการจากสถาบันนโยบายและการจัดการของ Chinese
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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Academy Of Sciences ตั้งข้อสังเกตว่าคลังสมองของจีนที่ได้รับงบประมาณจ�ำนวนมาก
ทั้งคลังสมองเก่าคลังสมองใหม่ ดูเหมือนจะเป็นคลังสมองที่เน้นการจัดประชุม (forumcentric think tanks) แทนที่จะเป็นคลังสมองที่เน้นการวิจัย (research-centric think
tanks) การอธิบายว่าจีนขาดนักคิดและนักสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักวิจารณ์ก็
สบประมาทจีนในท�ำนองว่าคลังสมองของจีนเป็นคลังที่ไม่มีนักคิด หรือมีคลังจ�ำนวนมาก
แต่คิดน้อย Wei Jaining เป็นนักวิจัยอาวุโสที่ Development Research Center ได้บอกว่า
จีนจะต้องลดความเป็นระบบราชการลงอย่างเร่งด่วน ถ้าจะสร้างคลังสมองระดับโลก การเข้ามา
แทรกแซงและการควบคุมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในการท�ำงานของหน่วยงาน
ท�ำให้คลังสมองท�ำงานไม่ได้เต็มที่ แล้วจะเอาความสามารถไหนไปประสบความส�ำเร็จเหมือน
นักวิชาการตะวันตก (Menegazzi, 2014; Cheng Li, 2017, p.7-8)
การควบคุมทางการเมืองและอุดมการณ์เหนือวาทกรรมทางปัญญาในมหาวิทยาลัย
องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อต่างๆท�ำให้เกิดมุมมองทางลบต่อข้อริเริ่มของรัฐบาลจีนในคลัง
สมอง ยิ่งไปกว่านั้นการประกาศกฎหมายควบคุมองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ของชาติ และ
กฎหมายความมั่นคงของชาติ ท�ำให้ความน่าเชื่อถือของผู้น�ำที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นอิสระของคลังสมองถูกลดความน่าเชื่อถือ ด้วยระบบการเมืองและสภาพแวดล้อมในทาง
อุดมการณ์แบบอนุรกั ษ์นยิ มไม่สอดคล้องกับการทีจ่ ะไปส่งเสริมการแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับ
คลังสมองของจีนกับคลังสมองนานาชาติ (Cheng Li, 2017, p.8)

แนวคิดคลังสมองอัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิง
นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2012 มี
การเปลีย่ นแปลงผูน้ ำ� พรรคคอมมิวนิสต์จนี โดยสีจนิ้ ผิงได้ขนึ้ สูอ่ ำ� นาจ และเป็นแกนน�ำของผูน้ ำ�
จีนรุ่นที่ 5 (จุลชีพ ชินวรรโณ 2555, หน้า 13)
มุมมองเกีย่ วกับคลังสมองของสีจนิ้ ผิงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “การสร้างคลังสมองอัตลักษณ์จนี ”
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 – 2017 สีจิ้นผิงได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาคลังสมองของจีน โดยมีการ
กล่าวเน้นย�ำ้ ประเด็นนีม้ ากกว่า 50 ครัง้ ซึง่ มีรายละเอียดครอบคลุมเนือ้ หาดังต่อไปนี้ (李国强,
徐蕴峰, 2017, p.1-2)
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1) การเสริมสร้างการก่อตั้งคลังสมองอัตลักษณ์จีน
2) ก่อตัง้ คลังสมองอัตลักษณ์จนี เป็นภารกิจเร่งด่วนทีม่ คี วามส�ำคัญ เป็นความหวังของ
พรรคและรัฐบาลจีนที่อยากจะก่อตั้งคลังสมองที่มีคุณภาพ
3) ภารกิจเร่งด่วนทีจ่ ะต้องสร้างคลังสมองอัตลักษณ์จนี ให้เป็นคลังสมองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
4) ก�ำหนดให้คลังสมองแต่ละประเภทน�ำเสนอทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
5) แนะน�ำด้านการปรับโครงสร้างองค์การและทิศทางในการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์
6) ก�ำหนดให้คลังสมองของพรรค คลังสมองของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง คลัง
สมองของกองทัพ คลังสมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเครือข่ายคลัง
สมอง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” มีข้อเสนอโครงการวิจัยในการก�ำหนดนโยบาย
และท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
7) ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาคลังสมองของจีน
8) การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญระดมความเห็นว่าจะท�ำอย่างไรในการเสริมสร้างการ
ก่อตั้งคลังสมองอัตลักษณ์จีน
9) ขอให้พรรคและรัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคลังสมอง
ในบริบทนี้คลังสมองที่มีอัตลักษณ์จีน คือ องค์กรที่ท�ำหน้าที่ปรึกษาและท�ำวิจัยโดย
ไม่มุ่งหวังก�ำไรเน้นวิจัยสิ่งที่เป็นปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยน�ำเอา
แนวคิดและหลักการของพรรคทีจ่ ะก�ำหนดนโยบายบนพืน้ ฐานของกฎหมายมาเป็นแนวทางชีน้ ำ 
�
(李国强,徐蕴峰,2017, p.1)
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคลังสมองของสีจิ้นผิง
แนวความคิดของสีจนิ้ ผิงเป็นแนวทางส�ำคัญในการพัฒนาประเทศจีน การสร้างคลังสมอง
ให้แข็งแกร่งด้วยอัตลักษณ์ของจีน ท�ำให้คลังสมองนับวันยิง่ มีความส�ำคัญมากขึน้ คลังสมองเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและวิจัยนโยบายอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับหน่วยงานที่ท�ำวิจัย
และทีป่ รึกษาด้านนโยบายสาธารณะ คลังสมองท�ำหน้าทีว่ างแผน สร้าง คิดค้นเชิงทฤษฎี เผยแพร่
ความรู้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการฟื้นฟูประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่
ตั้งแต่ปี 2007 รายงานการประชุมสมัชชาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 17
เน้นถึงความจ�ำเป็นที่จะขยายบทบาทคลังสมอง แต่ในยุคของสีจิ้นผิงนั้นการพัฒนาคลังสมอง
เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการให้ทุนในการพัฒนา ซึ่งนับเป็นการ
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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พัฒนาแบบจากบนลงล่าง (top-down) (Cheng Li, 2017, p.4) เดือนสิงหาคม 2012 ในการ
ประชุม Central Economic Work Conference ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สีจิ้นผิงมีความ
คิดเห็นว่าจีนจะต้องสร้างคลังสมองที่มีคุณภาพ เพื่อท�ำวิจัยและเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย
ในเดือนพฤศจิกายน 2013 การประชุมคณะกรรมการกลางครัง้ ที่ 3 ของสมัชชาพรรคครัง้
ที่ 18 สีจิ้นผิงกล่าวถึงการสร้างคลังสมองอัตลักษณ์จีนแบบใหม่ (new types of think tanks
with Chinese characteristic) และเดือนตุลาคม 2014 ในการประชุม Central Leading
Group for Comprehensively Deepening Reform ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สีจิ้นผิงเน้น
ความส�ำคัญของการพัฒนาคลังสมองของจีน เป็นการเพิ่มอ�ำนาจเชิงอ่อน (soft power) ของ
ประเทศ
เดือนมกราคม 2015 ส�ำนักงานของคณะกรรมการกลางและมนตรีแห่งรัฐร่วมกันจัด
ท�ำเอกสาร “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์ของจีน”
ประกาศถึงความพยายามที่จีนจะส่งเสริมคลังสมอง 50 -100 แห่ง ให้มีอิทธิพลทางความคิดใน
ระดับโลกภายในปี 2020 และในเดือนตุลาคม ปี 2016 สีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ เรียกร้องให้
เพิม่ การแลกเปลีย่ นทางวิชาการในการตัง้ สถาบันวิจยั การร่วมมือกับคลังสมองต่างประเทศเป็น
สิ่งจ�ำเป็น
ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี (Development Research Center,
DRC) ได้ท�ำการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน ตามที่สีจิ้นผิงได้กล่าวว่า
คลังสมองเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของอ�ำนาจเชิงอ่อน (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�ำคัญมาก แต่คลังสมองของประเทศจีนยังอยู่ในสภาพล้าหลังโดยเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้น
จีนต้องการสร้างคลังสมองที่มีอัตลักษณ์แบบจีน ต้องค้นหาทิศทางการบริหารและการจัดการ
คลังสมองอัตลักษณ์จีน และก�ำหนดให้คลังสมองพัฒนาโครงสร้างระบบภายใน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจด้านนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีน อีกทัง้ เน้นย�ำ้ เรือ่ งการสร้างคลัง
สมองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
การประชุมหน่วยงานการน�ำการปฏิรูปเชิงลึกและครอบคลุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
(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
ตุลาคม 2014 สีจนิ้ ผิงได้เน้นย�ำ้ ว่า สติปญ
ั ญาถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ของประเทศ นอกจาก
นี้ยังมีการผลักดันการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ประชาธิปไตย เพื่อที่จะให้มีความทันสมัย
18

book2.indd 18

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:21

เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในอ�ำนาจเชิงอ่อนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยที่มีการน�ำอัตลักษณ์ของ
จีนมาใช้ ทั้งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ มีการปฏิรูปให้ทันสมัย และมีการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย การทหาร วิทยาศาสตร์และการบริการ ฯลฯ
การขับเคลื่อนคลังสมองต้องเน้นเพิ่มคุณภาพและนวัตกรรม
สีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมด้านการขับเคลื่อนงานของปรัชญาและสังคมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 สีจิ้นผิงกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนทุกระดับต้อง
ให้ความส�ำคัญกับปรัชญาและสังคมศาสตร์ในการบริหารประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 3 ของ
การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลางครั้งที่ 18 ยังก�ำหนดว่าต้องเร่งขับเคลื่อนการก่อตั้ง
คลังสมองอัตลักษณ์ของจีน และสร้างระบบการปรึกษาในการตัดสินใจ การประชุมครั้งที่ 5
ของประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 ก�ำหนดว่าต้องเสริมสร้างนวัตกรรมทางด้านปรัชญา
และสังคมศาสตร์ และขับเคลื่อนการสร้างคลังสมองอัตลักษณ์ของจีน
สีจนิ้ ผิงกล่าวในการประชุมหน่วยงานการน�ำการปฏิรปู เชิงลึกและครอบคลุมของพรรค
คอมมิวนิสต์จนี เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2015 คลังสมองระดับสูงได้กอ่ ตัง้ ส�ำเร็จและเริม่ การด�ำเนิน
งาน ประเทศจีนยังต้องการคลังสมองจ�ำนวนหนึ่ง ที่ตรงกับความต้องการของประเทศและมี
อัตลักษณ์ของจีน ต้องการคลังสมองมีนวัตกรรมทางด้านระบบและสามารถน�ำพาพัฒนาประเทศ
การสร้างคลังสมองให้มคี ณ
ุ ภาพจะต้องมีการใช้แนวความคิดใหม่ทางปรัชญา วิทยาศาสตร์ สร้าง
อัตลักษณ์ของจีนเข้าไปในคลังสมองด้วย และมีการเพิม่ มิตขิ องการตัดสินใจ หรือการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อที่จะเป็นส่วนในการผลักดันการพัฒนาคลังสมองให้มีความแข็งแกร่ง
(习近平，2016)
การเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคลังสมอง
สีจิ้นผิงกล่าวในงานเฉลิมฉลองครบ 65 ปีของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน
(CPPCC) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2014 ว่าการเพิ่มการติดต่อของคลังสมองในช่องทางต่างๆ
จะต้องมีแนวทางแห่งความสันติ มีการพัฒนา มีการร่วมมือแบบ win-win ให้สอดคล้องตาม
ที่หน่วยงานของประเทศได้วางไว้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ ของ
คลังสมอง และยังเป็นการสนับสนุนสันติภาพของมวลมนุษย์กับการพัฒนา โดยมีการจัดท�ำ
สัญญาข้อตกลงต่างๆ การเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้กับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในประเด็นนี้ สีจิ้นผิงยังให้ความส�ำคัญกับคลังสมองในด้านของการทูต เพราะถือว่า
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เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการทูตบ่อยๆ เพราะคลังสมองนั้น
มีบทบาทส�ำคัญในกิจกรรมการทูตสาธารณะ
BRI

การเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทางด้านสติปญ
ั ญาเพือ่ ความเป็นเอกภาพและการพัฒนา

สีจิ้นผิงได้กล่าวในงานฉลองปีใหม่กับบุคคลนอกพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2016 ว่าการเป็นอันหนึง่ อันเดียวของคลังสมองทีย่ งิ่ ใหญ่นนั้ จะต้องเน้นย�ำ้ เรือ่ งการเป็นอันหนึง่
อันเดียวทางด้านสติปัญญา เพราะถือว่าเป็นคลังสมองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยังให้มองถึงทิศทาง
การพัฒนาตามแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 13 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา หรือ
การผลักดันให้มีการเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา นอกจากนั้น สีจิ้นผิงยังมีแนวทางส่งเสริมให้
สามารถแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล วิสาหกิจและคลังสมอง ซึ่งเป็นการ
สร้างทุนมนุษย์ให้กับคลังสมอง
การพัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (BRI) ต้องการการ
สนับสนุนด้วยพลังแห่งปัญญา ขับเคลือ่ นบทบาททางด้านการสนับสนุนของคลังสมอง และการ
สร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติ สีจิ้นผิงกล่าวในพิธีเปิดของงานสัมมนา BRI นานาชาติและ
ความร่วมมือท้องถิ่นและเศรษฐกิจระหว่างโปแลนด์กับประเทศจีน เมื่อ 20 มิถุนายน 2016
สีจิ้นผิง ได้เสนอว่าเส้นทางสายไหม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในการท�ำ
ข้อตกลงเกีย่ วกับเศรษฐกิจการค้า นับเป็นการเพิม่ ความร่วมมือกันทางเขตแดน การพัฒนาการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว สุขภาพและโบราณคดี
ในการเสริมสร้างบทบาทส�ำคัญของคลังสมองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมครั้งที่ 6 ของการประชุมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อ
23 มีนาคม 2016 ชี้แจงแนวทางการพัฒนาของคลังสมองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
แนวทางวิจยั ต้องเน้นการแก้ปญ
ั หาทางด้านบริหารพรรคการเมืองและปัญหาปรากฏการณ์ สรุป
ประสบการณ์การบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีน และทางด้านทฤษฎีมาร์กซิสต์แบบอัตลักษณ์
ของจีน โรงเรียนผู้น�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นคลังสมองส�ำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์
จีนและรัฐบาล สีจนิ้ ผิงได้กล่าวในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จนี แห่งชาติเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม
2015 ว่าโรงเรียนผูน้ ำ� ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ต้องให้ความส�ำคัญกับงานของพรรคคอมมิวนิสต์
จีนและรัฐบาล แผนและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาล ประเด็นปัญหาสังคม
และแนวคิดต่างๆ ต้องมีขอ้ เสนอทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเป็นคลังสมองทีด่ ขี องพรรคคอมมิวนิสต์จนี และ
รัฐบาล
20
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การขับเคลือ่ นคลังสมองด้านการป้องกันประเทศและการทหาร สีจนิ้ ผิงไปดูงานทีม่ หาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศและเข้าร่วมสัมมนากับตัวแทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016 สีจิ้นผิงกล่าวว่าต้องให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
ทางด้านทฤษฎีและงานที่ปรึกษาในการตัดสินใจ (习近平视察国防大学, 2006) คลังสมอง
ต้องมีเป้าหมายและวิธีการชัดเจน มีการด�ำเนินการไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบ และอัตลักษณ์
ของจีนนั้นถือเป็นแกนส�ำคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมาก และพรรคการเมืองและ
สมาชิกพรรคนั้นจะต้องให้ความส�ำคัญกับคลังสมอง และต้องเพิ่มการป้องกันประเทศกับ
กองก�ำลังทหารในการสร้างคลังสมอง เพื่อที่แสดงถึงความมีศักยภาพของคลังสมอง ต้องมีการ
ให้การดูแลกับกองก�ำลังและกองทัพ และในการรบนั้นก็ต้องมีวิธีการหรือทฤษฎีใหม่ๆ ที่ใช้
ในการรบด้วย เพื่อเป็นการปกป้องประเทศให้ปลอดภัย
กล่าวโดยสรุป แนวคิดคลังสมองอัตลักษณ์จนี ของสีจนิ้ ผิงได้ถกู เสนอให้เป็นส่วนส�ำคัญใน
การส่งเสริมความทันสมัยของระบบปกครองในประเทศจีน รวมทัง้ มีการสร้างอัตลักษณ์ของจีน
ไว้ในคลังสมอง สะท้อนถึงความส�ำคัญในการปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการรัฐและความ
สามารถในการก�ำกับดูแลของรัฐ และเป็นผลมาจากทฤษฎีทางการเมืองและแนวปฏิบัติทาง
สังคมนิยมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของจีน คลังสมองมีความส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายความฝันของ
จีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประเทศด้วยการพัฒนาคลังสมองที่นับวันจะยิ่งมีความส�ำคัญ
มากขึ้น ในการปฏิรูปตามจุดมุ่งหมายคือกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์ของจีนในระบบสังคมนิยม
คลังสมองถือเป็นโครงสร้างส�ำคัญของประเทศ เพราะคลังสมองนัน้ มีบทบาทในการทีจ่ ะแผ่ขยาย
รูปแบบทางสังคม มีการยกระดับนโยบายการตัดสินใจของรัฐบาล และถ้ามองในการพัฒนาทาง
ด้านสังคมนั้น คลังสมองได้มีการพัฒนาการเปิดโอกาสทางสังคมด้วย

ประเภทของหน่วยงานคลังสมองจีนและเกณฑ์การจัดอันดับ
การจัดอันดับคลังสมองระดับชาติของรัฐบาลจีนในปี 2015 ได้ก�ำหนดให้สถาบัน
25 แห่งเป็นคลังสมองระดับชาติ โดยจัดแบ่งประเภทของคลังสมองออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) คลังสมองของรัฐบาล 2) คลังสมองของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 3) คลังสมองของ
รัฐวิสาหกิจ 4) คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม ในจ�ำนวน 25 แห่งนี้ คลังสมองบางแห่ง เช่น
ส�ำนักข่าวซินหัว ก่อตั้งมาก่อนการสถาปนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน คลังสมองหลายแห่ง
ตั้งขึ้นในทศวรรษ 1950 ในจ�ำนวนนี้มีคลังสมองแห่งใหม่ที่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2015
และภายในเดือนเดียวก็ถูกจัดอยู่ในคลังสมองชั้นสูง 25 แห่ง   ได้เแก่ China Institute แห่ง
มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. Zhang Weiwei เป็นประธานสถาบัน
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ตาราง 1 : China’s Top 25 National Think Tanks as Designated
by the Chinese Government in 2015
Name

Current
Head

Category: Government

Location

Homepage

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
Liu
Chengjun

1937

N/A

Beijing

1958

N/A

Beijing

http://www.ams.ac.cn/
main.html

1985

N/A

Beijing

N/A

Academy of Military
Science, AMS
National Defense
University, NDU
22
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Year
Number
Founded
Of
Fellows

Zhang Shibo

http://www.news.cn
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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

Li Jianqing

1983

N/A

Beijing

http://etri.cnpc.com.cn

2009

N/A

Beijing

http://www.cciee.org.cn

1989

83

Shenzhen

http://www.cdi.com.cn/
index.aspx

Category: SOE

CNPC Economics &
Technology Research
Institute

Category: Social Organization
China Center for
Zeng Peiyan
International Economic
Exchanges, CCIEE
China Development
Institute, CDI

Fan Gang

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�ำการศึกษาคลังสมองโดย
ใช้กลุ่มของอิทธิพล 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบเชิงนโยบาย ได้แก่จ�ำนวนของข้อเสนอแนะ รายงาน งานวิจัย การให้
ค�ำปรึกษาต่อผู้น�ำที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ
2. ความส�ำคัญเชิงวิชาการ ได้แก่ จ�ำนวนสิง่ พิมพ์ทปี่ รากฏในรูปของวารสาร ในประเทศ
จีนและต่างประเทศ จ�ำนวนการอ้างอิง จ�ำนวนของการจัดประชุมในต่างประเทศ การตีพิมพ์
บทความ และการรวบรวมบทความในการประชุม
3. อิทธิพลในวงสื่อ ได้แก่ ศักยภาพของสถาบันจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ
สาธารณะชนผ่านสื่อมวลชน การที่ผู้เชี่ยวชาญของคลังสมองให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
4. ผลกระทบต่อสาธารณะชน คือ การที่สถาบันท�ำให้สังคมเกิดการตระหนักรู้ใน
ประเด็นสังคม และประเด็นที่มีความท้าทายต่างๆ
5. ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ การยอมรับจากนานาชาติ และความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยน ตลอดจนการมีความสนใจบทวิจัยเชิงลึกต่อเหตุการณ์ที่ส�ำคัญในระดับสังคม
6. การเติบโตและการแข่งขัน คือ การด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนของสถาบัน การลงทุน
งานวิจัย และความสามารถในการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในสถาบัน
จากเกณฑ์ดังกล่าว งานศึกษาชิ้นนี้ได้ส�ำรวจสถาบันวิจัยนโยบายของจีน จ�ำนวน 2,400
แห่ง และพบว่ามีคลังสมองจ�ำนวน 244 แห่งทีท่ ำ� งานอย่างแข็งขัน โดยแบ่งสัดส่วนประเภทของ
คลังสมองดังปรากฏในตาราง
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ตาราง 2: ประเภทและจ�ำนวนของคลังสมองที่ท�ำงานอย่างแข็งขัน
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
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.
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เกณฑ์การประเมินผลและจัดล�ำดับคลังสมอง
ในการจัดอันดับคลังสมองของจีนปี 2017 ศูนย์วิจัยคลังสมองของสภาสังคมศาสตร์
แห่งเซี่ยงไฮ้ ได้ศึกษาอิทธิพลของคลังสมองมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบาย โดยใช้ทฤษฎี
โครงสร้างสังคมของโจฮัน กันตุง (J. Galtung) และสถานการณ์ของสังคมจีน โดยมีการจ�ำแนก
อิทธิพลแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ อิทธิพลทางด้านการก�ำหนดนโยบาย อิทธิพลทางด้านวิชาการ
อิทธิพลทางด้านสังคม และอิทธิพลทางด้านนานาชาติ
อิทธิพลทางด้านการก�ำหนดนโยบายนัน้ เป็นอิทธิพลหลัก และเป็นช่องทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ที่ท�ำให้คลังสมองสามารถท�ำตามหน้าที่และมีบทบาทส�ำคัญ ท�ำให้กลุ่มนักวิชาการสามารถน�ำ
ความรู้มาใช้ก�ำหนดเป็นนโยบาย คลังสมองเป็นสะพานเชื่อมกับผู้ก�ำหนดนโยบาย เช่นการ
วิเคราะห์แนวคิดของนโยบาย สามารถใช้รายการวิจยั โดยหัวข้อเฉพาะ รายงานภายใน งานการ
ปรึกษาการก�ำหนดนโยบาย เพือ่ ให้ผลงานวิจยั มีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายด้วย สิ่งนี้ท�ำให้คลังสมองมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายในทุกขั้นตอน
อิทธิพลทางด้านวิชาการและอิทธิพลทางสังคมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของอิทธิพลคลัง
สมอง นักวิชาการของคลังสมองใช้วิธีการตีพิมพ์หนังสือ การลงบทความในหนังสือพิมพ์ การ
สร้างเว็บไซต์และบล็อกต่างๆ เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นในวงวิชาการ สื่อมวลชนและ
ประชาชน เพือ่ ให้เกิดการอภิปรายสาธารณะ ท�ำหน้าทีช่ นี้ ำ� ความคิดเห็นของสังคม และยกระดับ
ปัญหาสาธารณะต่างๆ ที่เป็นความต้องการทางด้านนโยบายของสาธารณะเสนอต่อผู้ตัดสินใจ
นอกจากนั้น อิทธิพลทางด้านนานาชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญในยกระดับความส�ำคัญของคลัง
สมอง ประเทศจีนได้เปิดประเทศและติดต่อกับสังคมนานาชาติมากขึ้น เมื่อมีปัญหาทางด้าน
ต่างประเทศและผลประโยชน์ของหลายฝ่าย คลังสมองที่ศึกษาเรื่องต่างประเทศจึงท�ำหน้าที่
ในการผลักดันแสวงหาความร่วมมืออันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน คลังสมองจึงมีบทบาททาง
การทูตสาธารณะและสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดบนเวทีนานาชาติได้
ประการสุดท้าย การพัฒนาของคลังสมองด�ำเนินการตามประเภทและลักษณะของคลัง
สมอง ทรัพยากรที่ได้มาจากสังคม และวัตถุประสงค์ของคลังสมอง
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ตาราง 3:  เครื่องมือวัดและระบบตัวชี้วัดอิทธิพลคลังสมองประเทศจีน
ปัจจัย

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

1. อิทธิพลทาง 1.1 ผู้นำ�ตอบกลับ/ ผู้นำ�ระดับประเทศตอบรับ  (ชิ้น/ปี) การเฉลี่ยตอบ
รับต่อคน
ด้านการกำ�หนด สั่งการ
ผู้นำ�ระดับมณฑตอบรับ (ชิ้น/ปี) การเฉลี่ย
นโยบาย  
ตอบรับต่อคน
1.2 ข้อเสนอได้นำ� สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ (CPPCC)
สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) และกระทรวง
ไปใช้
ได้รับข้อเสนอ (ชิ้น/ปี) ตัวเลขเฉลี่ยตอบรับต่อคน
สภาที่ปรึกษาทางการเมืองท้องถิ่น
สภาประชาชนท้องถิ่น และกรมได้รับข้อเสนอ
(ชิ้น/ปี) ตัวเลขเฉลี่ยตอบรับต่อคน
1.3 การยกร่าง
การจัดหรือเข้าร่วมแผนพัฒนาระดับชาติ
แผนงานโครงการ การยกร่างและประเมินผล (ชิ้น/ปี)
การจัดหรือเข้าร่วมแผนพัฒนาระดับมณฑล
การยกร่างและประเมินผล (ชิ้น/ปี)
1.4 กิจกรรมการ   ประชุมปรึกษาหารือและประชุมรับฟังประชาชน
ระดับชาติ (จำ�นวนคน/ปี)
ปรึกษาหารือ
ประชุมปรึกษาหารือและประชุมรับฟังประชาชน
(จำ�นวนคน/ปี)
2. อิทธิพลทาง 2.1 บทความ
การเฉลี่ยจำ�นวนบทความต่อคน (เรื่อง/ปี)
การเฉลี่ยจำ�นวนบทความที่เป็นเอกสารอ้างของ
ด้านวิชาการ   และสิ่งพิมพ์
บทความอื่นๆ ต่อคน (เรื่อง/ปี)
การตีพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความหรือรายงาน
คลังสมอง (เล่ม/ปี)
2.2 โครงการวิจัย โครงการ ทุน CASS และ NSFC ระดับสำ�คัญ
(เรื่อง/ปี)
โครงการมอบหมายจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และรัฐบาลจีน (เรื่อง/ปี)
โครงการมอบหมายจากรัฐบาลท้องถิ่น (เรื่อง/ปี)
28

book2.indd 28

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:22

3. อิทธิพลทาง
ด้านสังคม

3.1  เผยแพร่
ทางสื่อ

ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักระดับประเทศ
(เรื่อง/ปี)
ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักระดับท้องถิ่น
(เรื่อง/ปี)
เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญจากรายการสัมภาษณ์ของ
สื่อกระแสหลัก (ครั้ง/ปี)
เข้าร่วมข่าวที่มีอิทธิพลใหญ่ (ครั้ง/ปี)
3.2 เผยแพร่ทาง อัตราการคลิกของหน้าแรกของคลังสมอง
(จำ�นวน/ครั้ง)
สื่อออนไลน์
ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ (We Chat) (จำ�นวน/คน)
4. อิทธิพลทาง 4.1 ความร่วมมือ คณะกรรมการและคณะวิชาการรับจ้างนักวิชาการ
ต่างประเทศเที่ยบเท่าจำ�นวนคนทั้งหมด (%)
ด้านนานาชาติ นานาชาติ
การก่อตั้งสาขาในต่างประเทศ (ใช่/ไม่)
โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับคลังสมองนานาชาติ (เรื่อง)
4.2 การเผยแพร่ ลงข่าววิจารณ์ในสื่อกระแสหลักนานาชาติ (เรื่อง/ปี)
ผลงานในระดับ
มีการเชื่อมโยงกับคลังสมองมีชื่อเสียงของต่าง
นานาชาติ
ประเทศ (ใช่/ไม่)
ปริมาณการค้นหาของชื่อภาษาอังกฤษจาก
เครื่องมือค้นหาในเว็บไซต์
5. ความสามารถ 5.1 ประเภทคลัง จำ�นวนปีก่อตั้งของคลังสมอง (ปี)
ระดับของคลังสมอง (ระดับ กระทรวง กรม อ�ำเภอ
การพัฒนาของ สมอง
ต�่ำกว่าอ�ำเภอ)
คลังสมอง
แนวทางการวิจัย
5.2 แหล่ง
จำ�นวนนักวิจัย (นักวิชาการหลัก โครงสร้างทีมงาน)
ทรัพยากร
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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แนวคิดการฟืน้ คืนความยิง่ ใหญ่ของชาติและข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่
นับจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 18 ในปีค.ศ. 2012 สีจิ้นผิงได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้ประกาศนโยบาย “ความฝันของจีน” เพื่อฟื้นฟูความ
ยิง่ ใหญ่ของชาติ โดยก�ำหนดเป้าหมายในวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์
จีน (ปี ค.ศ. 2021) จีนจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมกินดีอยูด่ อี ย่างถ้วนหน้า และในโอกาส
ครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 2049) จีนจะบรรลุเป้าหมาย
ในการสร้างสังคมนิยมสมัยใหม่ รวมทัง้ ประกาศข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่
โดยความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่
ความฝันของจีนเป็นความฝันในแบบฉบับของชาวจีนและเรียกร้องให้ทั่วโลกมาร่วมฝัน
และแบ่งปัน (The Chinese dream to be shared with the world) ในมิติของการเมือง
ระหว่างประเทศ คือ ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่ นอกจากการเชื่อมโยง
ด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จีนยังมุ่งเน้นที่จะใช้เวที BRI เพื่อสร้างประชาคมร่วม
ชะตากรรม และสร้างอิทธิพลทางความคิดในการปฏิรปู ระบบระหว่างประเทศและธรรมาภิบาล
โลก ในยุคของสีจิ้นผิงจีนมีบทบาทที่โดดเด่นบนเวทีโลกนับเป็นช่วงเวลาที่ความฝันใกล้จะ
เป็นจริง กล่าวได้ว่าสีจิ้นผิงมีท่าทีที่กระตือรือร้นและแข็งกร้าวในการด�ำเนินนโยบายทั้งภายใน
ประเทศและนโยบายต่างประเทศ (Yongnian, Z., & Gore, L. , 2014, p.1) นโยบายและ
การประกาศความฝันของจีนโดยสีจิ้นผิงเป็นที่นิยมและเข้าถึงใจประชาชน ยิ่งกว่านั้น สีจิ้นผิง
ยังมองความฝันของจีนแตกต่างจากความฝันของอเมริกันชน กล่าวคือ ความฝันของจีนไม่ใช่
เพียงแค่การสนองความฝันของชนชัน้ กลางด้านวัตถุและความสุขสบายเท่านัน้ 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�ำให้จิต
วิญญาณของจีนเข้มแข็ง ประการที่สาม ต้องรวมผนึกก�ำลัง และข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมใหม่ จะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีน (China’ s grand strategy)
(Clarke, 2017)
30
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ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่ในมิติการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
สะท้อนถึงการประกาศจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของจีนจากสุนทรพจน์ของหูจิ่นเทา
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2005 บนเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กล่าวถึง “โลกแห่งดุลยภาค”
(Harmonious World) ในฐานะแนวคิดใหม่บนเวทีการเมืองโลกและเป้าหมายของจีนในการ
สร้างโลกแห่งดุลยภาคของสันติภาพที่ยั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันภายใต้ระเบียบโลกใหม่
นี้อารยธรรมทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก (Callahan, 2013, p.617)
ความเป็นมาของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่เริ่มขึ้นเมื่อเดือน
กันยายน 2013 สีจิ้นผิงไปเยือนคาซัคสถาน ได้กล่าวถึงการริเริ่มโครงการ “แถบเศรษฐกิจเส้น
ทางสายไหม” ทีป่ ระกอบด้วยเครือข่ายถนนและเส้นทางรถไฟเชือ่ มจีนกับยุโรปผ่านเอเชียกลาง
และในเดือนตุลาคม 2013 เมือ่ ไปเยือนอินโดนีเซีย สีจนิ้ ผิงกล่าวถึง “เส้นทางสายไหมทางทะเล”
ที่เชื่อมท่าเรือจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป
ตลอดเส้นทางบกและเส้นทางทะเล โดยจะมีการลงทุนปรับปรุงท่าเรือ และสร้างศูนย์การผลิต
อุตสาหกรรมและการค้าขึ้นมา โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลนี้มีชื่อ
เรียกอยูห่ ลายอย่าง เช่น การริเริม่ แถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) หรือ หนึง่ แถบ
หนึง่ เส้นทาง (One Belt, One Road) โครงการเส้นทางบกมีชอื่ เป็นทางการว่า “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�ำเนินการ ประกอบด้วยหลักการ
5 ประการ ได้แก่
(1) เพื่อสันติภาพ และการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งแสวงหา
ความมั่นคงที่ยั่งยืน ลดความอยุติธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
(2) เพื่อความรุ่งเรืองด้วยการพัฒนาการเชื่อมโยง และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยการ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงทางกายภาพ ทางดิจทิ ลั รวมทัง้ พลังงานและสังคม
สีเขียว
(3) เพื่อการเปิดกว้างโดยไม่โดดเดี่ยวใคร สร้างผลประโยชน์ทางการค้าที่เป็นธรรม
(4) เพื่อน�ำไปสู่นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ดิจิทัล, ปัญญาประดิษฐ์, นาโน, ควอนตัมคอมพิวเตอร์, big data, cloud computing, smart
city เพื่อเส้นทางสายไหมยุคดิจิทัล
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(5) เพื่อเชื่อมโยงทางอารยธรรม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความร่วมมือทางการ
ศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและวัฒนธรรม
หลักการดังกล่าวมีท่ีมาจากแนวคิด 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�ำเนินการจะเน้น (1) การประสานงานด้านนโยบาย
(2) การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ (3) การขจัดข้อจ�ำกัดและอุปสรรคทาง
การค้า (4) การเสริมสร้างความร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ (5) การสร้าง
ความสัมพันธ์จากประชาชนสู่ประชาชน
ข้อริเริม่ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นวิธีการที่จะน�ำไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนา
ร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริม
สร้างความเข้าใจร่วมกันและความไว้วางใจ รวมทัง้ การเสริมสร้างการแลกเปลีย่ นอย่างรอบด้าน
ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลส�ำคัญ
2 ประการ คือ
1. การเชือ่ มโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก แอฟริกา
เหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกันใน
การสร้างห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่ธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการ
สร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ และช่องทางการขนส่งคมนาคมทีส่ ะดวก ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่
ทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การค้าเสรีและการลงทุน ตลอดจน
การเปิดตลาดของประเทศทีม่ คี วามประสงค์ตามเส้นทางสายนีใ้ ห้มรี ะดับสูงยิง่ ขึน้ โดยข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นการส่งสัญญาณว่าจีนต้องการสันติภาพ
เปิดกว้าง และต้องการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก
2. ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก พร้อมทั้งยึดถือ
การแลกเปลีย่ นบุคลากรและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนส�ำคัญ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน
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ของประเทศในภูมภิ าค ซึง่ ฝ่ายจีนจะปฏิบตั ติ ามหลักการร่วมหารือกับประเทศตามเส้นทางสายนี้
ร่วมกันระดมความคิดเห็นและอาศัยความร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณ
ว่าจีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเส้นทางสายไหม
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2560)
ภาพ 1: เครือข่ายโครงสร้างคมนาคมเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21

ที่มา: ค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/
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สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคลังสมองใน
กระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศกึ ษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ยุคใหม่ กรอบแนวคิดในการวิจยั มาจากการท�ำความเข้าใจทฤษฎีทใี่ ช้ศกึ ษาคลังสมอง โดยเฉพาะ
คลังสมองของจีนและอิทธิพลที่มีต่อการก�ำหนดนโยบาย ดังภาพ

ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์

ทฤษฎีชนชั้นนำ�

ทฤษฎีพหุนิยม

คลังสมองอัตลักษณ์จีน
การพัฒนาเครือข่ายคลังสมองBRI
และการสร้างอำ�นาจเชิงอ่อน Soft Power

คลังสมอง
ของ
ภาคเอกชน/
สังคม

คลังสมอง
ระดับ
ท้องถิ่น

คลังสมอง
ระดับ
ชาติ

คลังสมอง
ระดับ
นานาชาติ

ภาพ 2: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย การวิจยั
เอกสาร (documentary research) และการวิจัยภาคสนาม (field research) ในลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานคลังสมองในประเทศจีนทีศ่ กึ ษาวิจยั เกีย่ วกับ ข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหมยุคใหม่ (BRI) และการดำ�เนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ในการศึกษา
คลังสมองของจีน เพือ่ แสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันกำ�หนดนโยบายสาธารณะเกีย่ วกับ BRI
คุณลักษณะสำ�คัญของการวิจัย มีดังนี้
1. เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมของการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลสำ�หรับการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานคลังสมองของประเทศจีนในการเสนอนโยบาย
และศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ BRI
2. เป็นการศึกษาเจาะลึกเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของผู้นำ�จีนและผู้บริหารคลังสมองของ
จีน โดยทำ�การวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group)
3. เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาเครือข่ายคลังสมองเกี่ยวกับ
BRI ของจีน ทั้งเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4. เป็นการพรรณนาความและการวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ คณะผู้วิจัยลงไปศึกษา
สภาพแวดล้อมของการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน และบทบาทของหน่วยงานคลังสมอง
ในจีน เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรของหน่วยงานคลังสมองของจีนกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ของไทย เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามระเบียบวิธีการวิจัย
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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กระบวนการที่ 1
การวิจัยเอกสาร
- เอกสารภาษาไทย
- เอกสารภาษาจีน
- เอกสารภาษาอังกฤษ

กระบวนการที่ 2
การวิจัยภาคสนามและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม (participatory
action research)

กระบวนการที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจัย

ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเอกสาร (documentary research) ข้อมูลของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารชั้นต้น (primary sources) ซึ่งได้แก่ สมุดปกขาว เกี่ยวกับ
นโยบายด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน
การแถลงนโยบายของผู้นำ�จีน เป็นต้น
ข้อมูลทีไ่ ด้จากเอกสารชัน้ รอง (secondary sources) ประกอบด้วยหนังสือ รายงาน
ประจำ�ปี บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยภาคสนาม (field research) โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิควิจัย
เชิงคุณภาพ การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (participatory action research) เพื่อสร้างเครือข่ายคลังสมองในการร่วมมือ
กับหน่วยงานคลังสมองของจีน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุปผล เพือ่ ตอบคำ�ถามการวิจยั เกีย่ วกับ บทบาทของคลัง
สมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมยุคใหม่
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หน่วยวิเคราะห์ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเรื่อง บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน:
กรณีศกึ ษาข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่ หน่วยวิเคราะห์ คือ คลังสมองทีศ่ กึ ษา
วิจัยเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารของหน่วยงานคลัง
สมองของจีนทีม่ บี ทบาทในการกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับ BRI และนักวิจยั ของหน่วยงานคลังสมอง
ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Zhang Weiwei
(Director of China Institute, Fudan University)
Prof. Wang Jisi
(President, Institute of International and Strategic Studies, Peking
University)
Prof. Lu Shanbing
(Dean of Institute of Silk Road Studies, Northwest University)
Prof. Zhu Xufeng
(Associate Dean, School of Public Policy and Management, Tsinghua
University)
Ms.Yu Jun
(Deputy Director General, Department of International Cooperation,
Development Research Center of the State Council, DRC)
Prof. Zhao Zhongxiu
(Vice President, University of International Business and Economics)
Prof. Zhai Kun
(School of International Studies, Peking University)
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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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
(ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน, วช.)
ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา: การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาบทบาทของหน่วยงานคลังสมองใน
กระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน เฉพาะกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative)
ขอบเขตด้านเวลา: ศึกษาและเก็บข้อมูล 9 เดือน (ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561)
ขอบเขตด้านพื้นที่: ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์และการจัดประชุม
กลุ่มย่อย ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สัมภาษณ์หน่วยงานคลังสมองของรัฐที่มีความสำ�คัญในเรื่อง
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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จัดประชุมกลุ่มย่อยที่มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน มณฑลส่านซี รวมทั้งลงพื้นที่สำ�รวจ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่มณฑลกานซู่ เมืองตุนหวง ซึ่งเป็นเมืองสำ�คัญในเส้นทางสายไหม
ข้อจำ�กัดในการวิจยั ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานวิจยั ของศูนย์กลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน โรงเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และสถาบันวิจัยของกองทัพจีน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การค้นคว้าข้อมูลเอกสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จากหนังสือและ
บทความ ข่าวสารต่างๆ โดยการสืบค้นทางอินเตอร์เนท ด้วยฐานข้อมูล CNKI (บทความ
ภาษาจีน) และฐานข้อมูลของ Google รวมทั้งเวปไซด์ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
2. ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจีนในการติดต่อประสานงาน ดังนี้
2.1 ศาสตราจารย์ Zhang Xizhen (หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์) ช่วยติดต่อประสานงานการจัด Focus Group ทีม่ หาวิทยาลัย
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) ช่ ว ยประสานงานกั บ Development Research
Center (DRC) ซึ่งเป็นคลังสมองของสำ�นักนายกรัฐมนตรีของจีน (State
Council)
2.3 Chang Xiang นั ก วิ จั ย ของศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย-จี น ช่ ว ยติ ด ต่ อ
ประสานงานในการจัด Focus Group กับ Institute of Silk Road
Studies แห่งมหาวิทยาลัยซีเป่ย (Northwest University)
2.4 Colonel He Min ผูแ้ ทนของสถาบัน China Institute For International
Strategic Studies (CIISS) เป็นผู้ประสานงานการสำ�รวจพื้นที่และสภาพ
แวดล้อมที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่
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3. การสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการชาวจีน
		3.1 สัมภาษณ์ผบู้ ริหารหน่วยงานคลังสมองของจีน ในช่วงการเดินทางไปค้นคว้า
ข้อมูล ณ ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยการ
สนับสนุนของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ภายใต้โครงการศึกษา
			 เครื อ ข่ า ยคลั ง สมองเส้ น ทางสายไหมของศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย-จี น
ซึ่งนำ�โดยพลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง (ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน) เป็นหัวหน้าคณะ
3.2 สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และนักวิจยั ของหน่วยงานคลังสมองของจีนในช่วงทีม่ กี าร
จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมาย
ทางสากล” เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
3.3 ขอความร่วมมือจากนักวิชาการจีนทีม่ หาวิทยาลัยหัวเฉียว Dr. Liu Wenzheng
ผ่านทาง WeChat ให้ช่วยสัมภาษณ์ผู้อำ�นวยการสถาบันเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
4. ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากนางสาว Chen Liping และ นางสาว Luo Xiaofeng
นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกวางสีในการแปลเอกสารบทความภาษาจีน โดย
นักศึกษาทั้งสองได้มาฝึกงานที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561
และ Chang Xiang นักวิจยั ของศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนได้ชว่ ยแปลคำ�ถามในการสัมภาษณ์
เป็นภาษาจีน รวมทั้งช่วยแปลบทสัมภาษณ์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย

การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาที่จะสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง
3. สร้างแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
40
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4. นำ�แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างไปให้ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน (พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
5. นำ�แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างมาปรับปรุงก่อนนำ�ไปเก็บรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ซึง่ หมายถึง
การแสวงหาความเชือ่ ถือได้ของข้อมูล เพือ่ ตรวจสอบให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนถูกต้องในเรือ่ งเดียวกัน
ว่า สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งด้านบุคคล สถานที่ เวลา การตีความปรากฏการณ์
แตกต่างกันเพียงใด (Berg, 2001, pp. 4-6) ซึง่ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลด้าน
บุคคล ข้อมูลด้านสถานที่ และข้อมูลด้านเวลา
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) โดยการใช้แนวคิดทฤษฎี
หลายทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการตีความ
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)
โดยการใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้วธิ ีการ
ศึกษาจากเอกสาร ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็มาเขียนเป็นข้อสรุปของปรากฏการณ์ในแต่ละประเด็น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ� ตามประเด็นในวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำ�หนดไว้
สรุปการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 รูปแบบ
คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีศึกษาแบบ
พรรณนาและวิเคราะห์ (descriptive and analytical methods) การวิเคราะห์จากข้อมูล
ข่าว เอกสาร (documentary research) เป็นหลัก ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมกลุม่ ย่อย โดยจะนำ�เสนอในลักษณะการพรรณนาความ (thick
description)

42
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บทที่ 4

การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
การศึกษาบทบาทคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษา
ข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ในเบือ้ งต้นจะน�ำเสนอความเป็นมาของการ
เชือ่ มโยงแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative: BRI) และความส�ำคัญ
ในฐานะยุทธศาสตร์ใหญ่ (grand strategy) เพื่อจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์บทบาทของคลังสมอง
ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายดังกล่าว
ความเป็นมาและความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ของ BRI
ในวันที่ 7 เดือนกันยายน 2013 ขณะเดินทางเยือนประเทศคาซัคสถาน ประธานาธิบดี
สีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ และประกาศเจตนารมณ์ของจีนในการร่วมมือกับมิตรประเทศแถบ
เอเชียกลางในการสร้าง “แถบเศรษฐกิจ” (economic belt) บนเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมโยง
ภูมภิ าคเอเชียกับยุโรป และในปีเดียวกัน เดือนถัดมาระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ประธานาธิบดี
สีจิ้นผิงได้ประกาศความร่วมมือในการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (the
21st Century Maritime Silk Road) เป็นที่มาของค�ำว่า “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
สี จิน้ ผิง กล่าวเปิดการประชุมทีม่ ผี นู้ ำ� จาก 29 ประเทศเข้าร่วมว่า โครงการ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้น
ทาง” (One Belt, One Road) มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต “เมื่อ 2 พันกว่าปี
มาแล้ว บรรพบุรษุ ของเราเดินทางข้ามทุง่ หญ้าและทะเลทรายเพือ่ เปิดเส้นทางเชือ่ มโยงระหว่าง
เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เรียกว่า เส้นทางสายไหม บรรพบุรษุ ของเราเดินเรือในทะเลทีป่ น่ั ป่วน
เพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตก เรียกว่า เส้นทางสายไหมทางทะเล”
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ภาพ 3: สี จิ้นผิง กล่าวเปิดงาน “Belt and Road Forum for international Cooperation”
ที่มา: ค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/

การเน้นย�ำ้ ถึงหลักการและแนวคิด BRI ว่าเป็นข้อริเริม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีเ่ ปิด
กว้าง ซึง่ มีประเทศร่วมมือกันมากกว่า 60 ประเทศ ให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การแลกเปลีย่ นบุคลากรและการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม รวมทัง้ ยืนหยัดหลักการไม่แทรกแซง
กิจการภายในของประเทศในภูมิภาค ไม่แสวงหาอ�ำนาจครอบง�ำในกิจกรรมต่างๆ ของภูมิภาค
โดย BRI ไม่ใช่สิ่งที่ไปทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่มี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งความเชื่อมต่อกันของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมข้อได้เปรียบซึ่งกันและกันส�ำหรับประเทศตามแนวเส้นทาง ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตาม
หลักการ ร่วมหารือ ร่วมพัฒนา และร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตาม
เส้นทาง ร่วมกันระดมความคิดและใช้ความสามารถ ผลักดันโครงการความร่วมมือส�ำคัญที่ได้
รับความเห็นชอบด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนประเทศต่างๆ ตามเส้นทางฯ ได้รับผลประโยชน์
อย่างแท้จริง
การสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่และช่องทางการขนส่งคมนาคมใหม่ที่
สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่
44
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ซึง่ โครงการความริเริม่ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง” (The Belt and Road Initiative) จะประกอบ
ด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูประบบและกลไก อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการค้าของประเทศต่างๆ ภายในและระหว่างภูมภิ าคให้ดยี งิ่ ขึน้
เป็นประโยชน์ท�ำให้ปัจจัยส�ำคัญภายในภูมิภาคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี เป็นระเบียบและ
ได้รบั การจัดสรรอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สำ� หรับการพัฒนาของประเทศทีไ่ ม่มที างออก
ทะเลและพื้นที่ทุรกันดารของประเทศต่างๆ เป็นประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนการค้าการ
ลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศต่างๆ และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลัง
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู และพัฒนาของประเทศต่างๆ อีกด้วย โดยจีนต้องการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป รวมทั้งสิ้น 6 ระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia) แลนด์บริดจ์ยเู รเชีย
สายใหม่ (New Eurasian Land Bridge), จีน-เอเชียกลางและเอเชียตะวันตก (China-Central
and West Asia), จีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indo-China Peninsula), จีน-ปากีสถาน
(China-Pakistan), และ บังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-พม่า (Bangladesh-China-India-Myanmar)
และคาดว่า ต้องมีการลงทุนเป็นเงินมากกว่า 890,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินทุนสนับสนุน
ในเรื่องนี้จะมาจากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank หรือ AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund)

ภาพ4: แนวระเบียงเศรษฐกิจ 6 แนว
ที่มา: ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561, จาก http://vsktelangana.org/belt-and-road-initiativeimpications-for-central-asia/
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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การสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยการปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหมทั้ง
ทางบกและทางทะเล เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ นับเป็นการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศในเชิงรุกและสะท้อนถึงการสร้างมหายุทธศาสตร์ของจีนบนเวทีโลก และเพือ่ จะสาน
ความฝันแห่งเอเชีย (Asia Dream) และสร้างระเบียบใหม่ในภูมิภาคและโลกอนาคต ด้วย
กฎเกณฑ์ ปทัสถานและแนวคิดธรรมาภิบาลใหม่ (Callhan, 2016, p.2; Clarke, 2017) จุดเด่น
ของ BRI คือการมีเป้าหมายส�ำคัญทีก่ ารประสานนโยบาย เพือ่ ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ และนโยบายสนับสนุนเพื่อความร่วมมือดังกล่าว
BRI มุง่ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการเชือ่ มโยงระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงการเชือ่ มโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างระเบียงการคมนาคมระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วย และที่
ส�ำคัญการยกเลิกสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน และการก่อตัง้ เขตการค้าเสรี โดยจีนจะ
พยายามท�ำบันทึกความเข้าใจ แผน และข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีใหม่กับประเทศต่างๆ ใน
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายบนเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีน (Inclusive Development International,
2561; นิรุจ ดวงปัญญาและธนิตา วงษ์จินดา, 2561) ตั้งข้อสังเกตได้ว่า การท�ำความเข้าใจวิธี
คิดเชิงยุทธศาสตร์ของจีน จะต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ในด้านความมัน่ คง อธิปไตย และการ
พัฒนาที่สอดคล้องในขณะเดียวกัน (Wang Jisi, 2011) ในมุมมองของผู้วิจัย BRI  เป็นแนวคิด
ที่สามารถตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนสู่การเปลี่ยนแปลงโลก
การวิ เ คราะห์ ถึ ง มหายุ ท ธศาสตร์ ข องจี น และการเปลี่ ย นแปลงโลกได้ อ ย่ า งไร
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เคยกล่าวสุนทรพจน์ในเวที World Economic Forum ณ เมือง
ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือน มกราคม 2017 ว่าจีนส่งเสริมและผลักดัน
กระบวนการ “โลกาภิวัตน์แบบมีส่วนร่วม” (inclusive globalization) และตั้งข้อสังเกตว่าใน
ช่วงเวลาทีส่ หรัฐอเมริกาหันไปด�ำเนินนโยบาย “America First” และหันไปด�ำเนินนโยบายกีดกัน
ทางการค้านั้น กระบวนการโลกาภิวัตน์แบบมีส่วนร่วมดังกล่าวจะเป็นโลกาภิวัตน์ที่ถอยห่าง
ออกจากการครอบง�ำของอเมริกัน (de-Americanized globalization)
ความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ต่อ
อนาคตของจีน มีดังนี้
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ประการแรก จีนได้กลายมาเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง
ระหว่างประเทศ จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลายประเทศใน
ภูมิภาค ท�ำให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ขณะที่ประเทศต่างๆ
ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่เป็นมิตรเช่นกัน รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร
ประการทีส่ อง รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ
มากขึ้น โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน จะเป็น
ปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ประการทีส่ าม ในระยะยาวเส้นทางการส่งก�ำลังบ�ำรุงและการคมนาคมจะค่อยๆ ด�ำเนิน
ไปในลักษณะทีจ่ นี เป็นศูนย์กลางมากขึน้ ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของจีน
ในประเทศต่างๆ จะเป็นการกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ น�ำมาซึง่ ความเจริญและเสถียรภาพในภูมภิ าค
อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่กองทัพเรือจีนจะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือ
ต่างๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและความส�ำเร็จของจีน ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มาก
ขึ้น (ปณต แสงเทียน, 2558)
ในการเชื่อมโยงเส้นทางบกระหว่างจีนกับยุโรปตามแนวเส้นทางสายไหมนั้น เป้าหมาย
ของจีน ซึ่งมุ่งเดินหน้าเข้าสู่ดินแดนเอเชียกลางเพื่อหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ๆ และเพื่อ
การขนส่งพลังงานทางบกที่ปลอดภัยกว่าทางทะเล รวมทั้งใช้เอเชียกลางเป็นเส้นทางบก
(land bridge) เชื่อมเข้าหายุโรป โดยมุ่งเปิดประเทศออกไปหลายทางเพื่อไม่ให้ถูกปิดล้อม
โดยสหรัฐฯ ซึ่งท�ำให้ เอเชียกลางเชื่อมต่อกับจีนไปสู่รัสเซีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ใต้ ถึงแม้วา่ เส้นทางการค้าทางทะเลจะยังกุมหัวใจการค้าของโลกอยูใ่ นเวลานีก้ ต็ าม แต่เส้นทาง
การค้าทางบกที่ผ่านเอชียกลางก็ก�ำลังมีความส�ำคัญมากขึ้นทุกขณะ
จนกล่าวได้ว่า “ดินแดนยูเรเซีย” ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเมือง และ
อารยธรรมของโลกจะกลับมามีความส�ำคัญอีกครั้งหลังจากที่เป็นแผ่นดินปิดมาหลายร้อยปี
โดยดินแดนยูเรเซียมีความส�ำคัญในเชิงทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีดินแดนหัวใจ
(Heartland Theory) ซึ่งทฤษฎีดินแดนหัวใจนี้ได้รับการพัฒนาโดยนักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ.
ชื่อเซอร์ฮัลฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford John Mackinder ค.ศ.1869-1974) ใน
บทความของเขาชื่อ “หัวใจทางภูมิศาสตร์ ของประวัติศาสตร์” เมื่อปี ค.ศ.1904 ทฤษฎีหัวใจนี้
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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เกิดขึน้ มาได้ ก็เพราะผลจากการทีแ่ มคคินเดอร์ได้ทำ� การศึกษาสัมพันธภาพในระดับโลกระหว่าง
มหาอ�ำนาจทางบกกับมหาอ�ำนาจทางทะเล โดยมีสมมติฐานว่ามหาอ�ำนาจทางบกจะเจริญเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าครอบง�ำมหาอ�ำนาจทางทะเล เขาจึงได้เตือนไว้ว่า “(1) ใครครอบครองยุโรป
ตะวันออกได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (2) ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้ก็จะครอบครอง
เกาะโลก (3) ใครครอบครองเกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก” ดังนั้น แมคคินเดอร์ได้ประกาศ
สนับสนุนนโยบายทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างดุลยภาพแห่งอ�ำนาจระหว่างมหาอ�ำนาจทางบกกับ
มหาอ�ำนาจทางทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบง�ำ
ดินแดนหัวใจนั้นได้ จากมุมมองของทฤษฎีดินแดนหัวใจ หาก BRI ประสบผลส�ำเร็จในการ
เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป อิทธิพลของจีนจะเพิ่มสูงขึ้นและก้าวสู่การเป็นประเทศอันดับหนึ่ง
ของโลก
ความสอดคล้องของ BRI กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ของจีน
นอกจากจีนจะได้รับประโยชน์จาก BRI ซึ่งเป็นมหายุทธศาสตร์ในระดับโลกของจีน
การด�ำเนินนโยบายแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมใหม่ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงและพลังงาน และมีส่วนส�ำคัญต่อการผลักดันการด�ำเนินยุทธศาสตร์ “เมด อิน
ไชน่า 2025” (Made in China 2025 strategy) รวมทั้งการบรรลุเป้าหมาย “ความฝันของ
ชาวจีน” (Chinese Dream) ที่จะน�ำพาประเทศจีนเข้าสู่ฐานะความเป็นสังคม “ที่มีความมั่งคั่ง
ระดับปานกลาง” (“moderately affluent” society) เป็นการสานต่อยุทธศาสตร์การกระจาย
ความเจริญไปยังพื้นที่มณฑลภายในและชายแดน นอกจากนั้น อัตราการเติบโตของจีนที่ชะลอ
ตัวลง (จากร้อยละ 10-12 เป็นร้อยละ 5-7 ในปี ค.ศ.2015) ท�ำให้ผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง
ของจีน จ�ำเป็นต้องแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ภายนอกประเทศเพื่อคงการผลิตต่อไป มิเช่นนั้น
ภาวะเติบโตในภาคเศรษฐกิจนี้อาจเผชิญวิกฤตได้
ส�ำหรับด้านความมั่นคง BRI สอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ภายในของจีน ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาเขตปกครองตนเองซินเจียงและ
บริเวณโดยรอบ สะท้อนถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการต่อต้านการ
ก่อการร้าย โดยจีนระบุว่าเป็น “ผลประโยชน์หลักส�ำคัญ” (core interest) อย่างหนึ่ง (นอก
เหนือจากทิเบต ไต้หวัน ทะเลจีนใต้) เมืองต่างๆ ในเขตปกครองตนเองซินเจียง เช่น อุรุมชี
(Urumqi) คาร์กาซ (Korgas) คัชการ์ (Kashgar) ต่างอยู่บนเส้นทางทางบกภายใต้ยุทธศาสตร์
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“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ทั้งสิ้น นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือ Gwadar ในปากีสถานก็จะ
ช่วยเปิดเส้นทางการค้าไปยังซินเจียง ซึง่ เป็นดินแดนทางตะวันตกของจีนทีไ่ ม่มที างออกทะเล ทัง้
ยังเชือ่ มต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างจีน มหาสมุทรอินเดีย และยุโรป โดยเฉพาะท่าเรือ
Piraeus ในประเทศกรีซ ซึ่งจีนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นประตูเชื่อมไป
สู่ยุโรปกลางผ่านแผนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเบลเกรดสู่บูดาเปสต์
นอกจากนัน้ ในประเด็นความมัน่ คงทางพลังงาน จีนได้เข้าไปสร้างระบบท่อส่งน�ำ้ มันจาก
คาซัคสถานและลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Central Asia-China Pipeline ซึ่งเริ่มต้นมา
จากแหล่งก๊าซของเติร์กเมนิสถาน ผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน ก่อนข้ามมายังซินเจียงใน
จีน ซึ่งเป็นพื้นฐานของเส้นทางระบบท่อก๊าซตะวันออก-ตะวันตกของจีน การสร้างท่อส่งก๊าซ
ของจีนนี้เป็นการท้าทายการผูกขาดพลังงานของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียกลาง นอกจากนี้ จีน
ยังอาศัยการพัฒนาท่อส่งน�้ำมันจีน-เมียนมา ในการส่งน�้ำมันจากตะวันออกกลาง เข้าสู่เส้นทาง
ทางบกเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
ประการสุดท้าย BRI เป็นการสร้างสถานะและบทบาทของความเป็นมหาอ�ำนาจของจีน
ในภูมิภาคยูเรเชีย ผ่านการสร้างสถาบันและกลไกต่างๆ ในระดับภูมิภาคขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ
ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank:
AIIB) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายไหม (Silk Road Infrastructure Fund: SRIF)
รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank) ภายใต้กลุ่ม BRICS เป็นต้น
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2560)
กรอบความร่วมมือสนับสนุนข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization)
การตั้งกลุ่ม “เซี่ยงไฮ้ไฟว์” ประกอบด้วยประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย คาซัคสถาน
ทาจิกซิ สถาน และคีรก์ ซิ สถาน ซึง่ ประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ปี ค.ศ. 1996 นัน้ มีวตั ถุประสงค์
เบื้องต้นเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน (ในภายหลังมีการก�ำหนดให้มีความ
ร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย) และมี “ข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้วางใจ
ทางการทหารบริเวณชายแดน (Agreement on Deepening Military Trust in Border
Regions) ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม “ข้อตกลงเซีย่ งไฮ้” (Shanghai Agreement) เมือ่ กลุม่ เซีย่ งไฮ้
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

book2.indd 49

49

10/10/2561 20:15:26

ไฟว์ทั้ง 5 ประเทศได้รับอุซเบกีซสถานเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มอีก 1 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
ค.ศ. 2001 ผู้น�ำของทั้ง 6 ประเทศได้รับกันลงนามใน “ประกาศองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”
และมีการร่างกฎบัตรองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ โดยอาศัยหลักความไว้เนื้อเชื่อใจ การมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน การมีความเท่าเทียมกัน การปรึกษาหารือร่วมกัน การเคารพในอารยธรรม
ที่แตกต่างกัน และการมีความมั่งคั่งร่วมกัน กฎบัตรได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น�ำ
องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ ปี ค.ศ. 2002 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
การท�ำความเข้าใจความหมายของค�ำว่า “ภูมริ ฐั ศาสตร์” หมายถึงการศึกษาถึงผลกระทบ
ของภูมศิ าสตร์ทมี่ ตี อ่ การเมืองอันเป็นเครือ่ งมือของการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศทีส่ ำ� คัญยิง่
โดยน�ำไปวิเคราะห์เพื่อที่จะได้เข้าใจและสามารถอธิบาย ตลอดจนคาดการณ์ว่าการแสดงออก
ของประเทศต่างๆ ต่อปรากฏการณ์นานาชนิดได้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางภูมศิ าสตร์
ทัง้ หลายอันมีสถานทีต่ งั้ ขนาด ภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศในการประเมินศักยภาพของแต่ละประเทศ (โกวิท
วงศ์สุรวัฒน์, และวาสนา วงศ์สุรวัฒน์, 2557)
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เขตซินเจียง ที่เป็นจุดเชื่อมดินแดนจีนกับภูมิภาค
เอเชียกลางและยุโรป จึงย่อมจะถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ของผู้น�ำจีนในการผลักดันการพัฒนาตาม

ภาพ5: เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Roads)
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แนวยุทธศาสตร์ “New Silk Road” แม้วา่ จะมีจดุ อ่อนจากการเป็นดินแดนทีไ่ ม่มที างออกทะเล
แต่ครอบคลุมอาณาบริเวณคิดเป็น 1 ใน 6 ของพืน้ ทีจ่ นี ทัง้ หมด และทีส่ ำ� คัญซินเจียงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของจีนรวม 8 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน
ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และมองโกลเลีย ด้วยท�ำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ท�ำให้ซินเจียงมีความส�ำคัญมากส�ำหรับรัฐบาลจีน ทั้งในแง่ของความมั่นคงด้านการ
ป้องกันประเทศ และการเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศโดยรอบ รวมไปถึงความมั่นคงด้าน
พลังงาน เนือ่ งจากซินเจียงเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ของจีน รัฐบาลจีนได้มกี าร
บริหารปกครองซินเจียงในฐานะเป็น “เขตปกครองตนเอง” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี ค.ศ.1955
ดังทีท่ ราบกันในเชิงข้อมูลทางกายภาพ “เขตปกครองตนเองซินเจียงของชนชาติ อุยกูร”์
มีพื้นที่ 1.66 ล้านตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ประชาชนในพื้นที่
มีจำ� นวน 21 ล้านคนเศษ โดยเป็นชาวอุยกูรท์ นี่ บั ถือศาสนาอิสลามจ�ำนวนประมาณ 10 ล้านคน
เศษ หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 48 รองลงมาคือชาวจีนฮั่น ชาวคาซัค (ฮาซาเค่อ) ชาวหุย คีร์กีซ
มองโกล ซีบอ และทาจิคตามล�ำดับ ลักษณะของชนชาติอยุ กูรใ์ นประเทศจีนนัน้ มีความคล้ายคลึง
กับชนชาติเติร์กที่กระจายอยู่ทั่วไปในแถบเอเชียกลาง จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่าส�ำหรับความ
มั่นคงตามแนวชายแดนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเขตปกครองตนเองซินเจียง การ
สร้างและผลักดันความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศผ่าน “องค์การความร่วมมือแห่ง
เซี่ยงไฮ้” จะเป็นค�ำตอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับมือกับการจัดการปัญหา
ซินเจียง โดยอาศัยการทูตแบบพหุพาคีในกรอบองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้
ความส�ำเร็จของการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือเป็นองค์การระหว่างประเทศของ
กลุ่มเซี่ยงไฮ้ไฟว์นั้นมาจากผลประโยชน์ และการเห็นภัยคุกคามร่วมกันของกลุ่มในการแก้ไข
ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน และการต่อต้านการก่อการร้าย ส�ำหรับสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน “องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้” จะ
เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันการแบ่งแยกดินแดนจากการใช้
ชาวอุยกูร์ที่อยู่ในเอเชียกลางเป็นฐานส�ำหรับกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนในซินเจียง “การทูต
แบบพหุพาคี” ในองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ท�ำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมั่นใจใน
ระดับหนึ่งว่า มิตรประเทศของจีนในเอเชียกลางที่เป็นภาคีขององค์การความร่วมมือแห่ง
เซี่ยงไฮ้ จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องทางศาสนาและชาติพันธุ์ของพวกเขาในกิจกรรม
การแบ่งแยกดินแดน ในขณะเดียวกัน องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเวทีส�ำคัญ
ส�ำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมมือกับรัสเซียในการรักษาสมดุลบนเวทีการเมืองโลก ทัง้ ใน
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง กิจกรรมด้านการทหาร (การซ้อมรบร่วมกัน) ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม และเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มี
บทบาทส�ำคัญในยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank) การก่อตัง้ ธนาคารนีม้ าจากด�ำริของรัฐบาลจีนเมือ่ ปี ค.ศ. 2013 และริเริม่
อย่างเป็นทางการในงานแถลง ณ กรุงปักกิง่ เมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 แนวคิดก่อตัง้ ธนาคารได้
รับเสียงสนับสนุนจาก “สมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ ตามแผน” จ�ำนวน 37 ราย และระดับอืน่ อีก 20 ราย
รวมเป็น 57 ราย สมาชิกเหล่านี้ ยกเว้นฟิลิปปินส์ ได้ลงนามใน “ข้อบทความตกลง” (Articles
of Agreement) ชุดหนึง่ เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ. 2015 เพือ่ สร้างพืน้ ฐานทางกฎหมายในการ
ก่อตั้งธนาคาร ก�ำหนดกันว่าเมื่อความตกลงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว นับเป็นการสถาปนาธนาคาร
ขึ้น และความตกลงจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้รับสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอย่างน้อย 10 รัฐที่ถือ
หุ้นริเริ่ม (initial subscription) รวมแล้วไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นจด
ทะเบียน และเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2015 รัฐซึง่ เป็นสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ ตามแผน คือ จอร์เจีย
จอร์แดน จีน นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บรูไน พม่า มองโกเลีย เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย
และออสเตรเลีย มอบสัตยาบันสารให้แก่ผรู้ บั มอบ ท�ำให้ความตกลงเริม่ ใช้บงั คับ และรัฐเหล่านี้
จึงชื่อว่าเป็น “สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง” (founding members) ทั้งนี้ รัฐที่มีเศรษฐกิจรายใหญ่ใน
โลกและไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตามแผนนั้นได้แก่ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) แสดงให้
เห็นถึงบทบาทของการเป็นผู้น�ำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของจีนอย่างแท้จริง ที่ต้องการก่อตั้ง
ธนาคารเพื่อเป็นแหล่งเงินส�ำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการเงิน การผลิต และอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์
“หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” (เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21) ทีร่ เิ ริม่ โดยประธานาธิบดีสจี นิ้ ผิง
ของจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ถงึ 50,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และนับว่า
เป็นธนาคารในภูมภิ าคแห่งใหม่ขนึ้ เทียบชัน้ กับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development
Bank หรือ ADB) ที่ริเริ่มโดยญี่ปุ่น (อักษรศรี พานิชสาส์น, 2557)
การก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank) โดยความ
ร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ (BRICS) นับเป็นการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบ
ใหม่สำ� หรับมหาอ�ำนาจเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ของกลุม่ บริกส์ ซึง่ ประกอบด้วยประเทศบราซิล
รัสเซีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแอฟริกาใต้ ในระหว่างการประชุมสุดยอดของ
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กลุ่มบริกส์ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศบราซิล เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 ได้มีการประกาศเปิดตัว
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาใหม่ (NDB) และข้อตกลงจัดเตรียมกองทุนส�ำรองฉุกเฉิน (Contingency
Reserve Arrangement หรือ CRA)
ในระหว่างการแถลงข่าว ภายหลังการพบปะหารือกันของเหล่าผู้น�ำทั้ง 5 ประเทศ
ประกอบด้วยประธานาธิบดี ดิลมา รุสเซฟฟ์ (Dilma Rousseff) แห่งบราซิล ประธานาธิบดี
วลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) ของรัสเซีย นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี (Narendra Modi)
แห่งอินเดีย, ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง (Xi Jinping) ของจีน, และประธานาธิบดี จาค็อบ ซูมา (Jacob
Zuma) แห่งแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีแห่งบราซิล ผูเ้ ป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดครัง้ นีไ้ ด้กล่าว
เน้นย�้ำอย่างเป็นทางการว่า  ทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) และกองทุนส�ำรองฉุกเฉิน
(CRA) มิได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ มา “เพือ่ ต่อต้านคัดค้านใครทัง้ สิน้ ” หากแต่มงุ่ ประสงค์ทจี่ ะ “ตอบสนอง
ความจ�ำเป็นของพวกเราเอง” โดยนัยยะนี้ เหล่าผู้น�ำของกลุ่มบริกส์ต่างปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ตีความที่ว่ากลไกทางการเงินเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคัดค้านต่อต้าน
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้กลายเป็นทางเลือกขึ้นมาประชันขันแข่งกับธนาคารโลก (World
Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกแห่ง
เบรตตันวูดส์ (Bretton Woods global financial system) ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาในช่วง
ทศวรรษ 1940
ส่วนข้อตกลงจัดเตรียมกองทุนส�ำรองฉุกเฉิน (CRA) เป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาจากการ
ที่ทั้ง 5 ประเทศ น�ำเอาเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศออกมาสมทบกันเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
100,000 ล้านดอลลาร์ มีลักษณะเป็นเงินตรากองกลางที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้
แก่เหล่ารัฐสมาชิก โดยที่ประเทศเหล่านี้ไม่ได้ก�ำลังจะถอนตัวออกจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศแต่ประการใด ทั้งนี้ ถ้าหากประเทศกลุ่มบริกส์รายหนึ่งรายใด แสดงความปรารถนา
ที่จะขอกู้เงินจากกองกลางนี้ในระดับเกินกว่า 30% ของยอดทั้งหมดที่ประเทศนั้นมีสิทธิกู้ได้
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้เอาชนะภัยคุกคามต่อภาวะดุลช�ำระเงินของตนเองแล้ว ก็จะต้องถูก
พิจารณาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพือ่ ก�ำหนดเงือ่ นไขในการผ่อนช�ำระหนีอ้ ยูด่        
ี
การก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) โดยการผลักดันสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมกับประเทศกลุ่มบริกส์ (BRICS) นับเป็นความพยายามครั้งส�ำคัญที่จีนได้แสดงบทบาทเป็น
ผู้น�ำทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ จะสังเกตได้จากสัดส่วนที่จีนเป็นผู้ออกเงิน
สมทบนั้นสูงถึง 41 เปอร์เซ็นต์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
มหานครเซีย่ งไฮ้ ความร่วมมือดังกล่าวนีน้ บั เป็นการเพิม่ ความส�ำคัญของเงินหยวนในระดับโลก
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ลดทอนความส�ำคัญของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (Dedollarization) และลดการพึง่ พาแหล่งเงิน
ทุนของโลกเดิม คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของชาติตะวันตกมานาน
(อักษรศรี พานิชสาส์น, 2557)
จากการศึกษากลไกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหม AIIB และ NDB ในฐานะขององค์การระหว่างประเทศเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ
ของรัฐสมาชิก ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเวที
เศรษฐกิจการเมืองโลก ขณะเดียวกันองค์การระหว่างประเทศก็เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการ
แสวงหาและรักษาผลประโยชน์ในเวทีโลกเช่นกัน ดังนั้นการริเริ่มก่อตั้งองค์การระหว่าง
ประเทศจะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองโลก ที่ส�ำคัญการแสวงหาความร่วมมือเชิงการทูตใน
ลักษณะพหุภาคี สามารถสร้างบทบาทของการเป็นผู้น�ำของรัฐที่มีพลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ฯลฯ เช่นการขึ้นมามีอ�ำนาจและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้จะต้องอาศัยการยอมรับและสร้างความร่วมมือกับรัฐสมาชิกในองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการเคารพ กฎ กติกา เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกันในเชิง
สถาบันในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศ ตัวอย่างการริเริม่ ก่อตัง้ องค์การระหว่างประเทศ
ของจีน ได้แก่ องค์การความร่วมมือแห่งเซีย่ งไฮ้ (SCO) ธนาคารเพือ่ การพัฒนาใหม่ (NDB) และ
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้นให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา กลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้แนวคิดข้อริเริ่มแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นส�ำคัญ (ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2561, หน้า
225-235)
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บทที่ 5

บทบาทของคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน
การวิเคราะห์บทบาทคลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษา
ข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ในงานวิจยั นีม้ งุ่ ตอบคำ�ถามตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาบทบาทและความสำ�คัญของคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะของจีน
2. เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ ของจีนที่ทำ�วิจัยด้านแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทาง
3. เพื่อศึกษาแนวการยกระดับคลังสมองสู่ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ

ความสำ�คัญของคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร. Zhu Xufeng รองคณบดีคณะ
นโยบายสาธารณะและการจัดการ (School of Public Policy & Management) แห่งมหาวิทยาลัย
ชิงหัว (Tsinghua University) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมองของจีนได้บรรยายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ก ารพั ฒ นาคลั ง สมองของจี น ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะบริ บ ทของข้ อ ริ เริ่ ม แถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and Road Intiative: BRI) ซึ่งต้องอาศัยผล
งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำ�
การศึกษาเชิงลึกอย่างรอบด้าน
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ภาพ 6: ศาสตราจารย์ ดร. Zhu Xufeng ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ภายใต้ระบบการให้คำ�ปรึกษาและการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน การแบ่ง
คลังสมองออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลังสมองของรัฐบาล 2) คลังสมองของมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย 3) คลังสมองของรัฐวิสาหกิจ 4) คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม*
(ดูรายละเอียดในบทที่ 2) และสามารถอธิบายถึงระบบการปรึกษาและการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

*การแบ่งองค์กรออกเป็น 4 ประเภทใช้เกณฑ์ที่นิยามจาก The General Principles of the Civil Law
of the People’s Republic of China
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ภาพ 7: ระบบการศึกษานโยบายและคลังสมองของจีน
ที่มา: จาก The Rise of Think Tanks in China (p. 23), by Zhu Xufeng, 2013, London: Routledge
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เมื่อพิจารณาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของการ
กำ�หนดปัญหา การวิเคราะห์หาทางเลือก การนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย ดังแผนภาพ
การกำ�หนด
ปัญหา

การวิเคราะห์
หาทางเลือก

การนำ�นโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ

การประเมินผล
นโยบาย

ภาพ 8: ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ที่มา: จาก รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ (หน้า 292), โดย อุทัย เลาหวิเชียร, 2551,
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

กระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ (policy making process) อยู่ในขั้นตอนของ
การกำ�หนดปัญหาและการวิเคราะห์หาทางเลือก ซึง่ ในบริบทของสังคมจีนภายใต้การเมืองแบบ
ชนชั้นนำ� (elite politics) คลังสมองที่มีบทบาทในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของ
จีน กรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม คือ หน่วยงานคลังสมองของรัฐบาลที่มี
ความสำ�คัญ 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
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ตาราง 4: การจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองที่วิจัยเกี่ยวกับ BRI
ซื่อคลังสมอง
国务院发展研究中心

Development Research Center of The State Council

ปี 2016

ปี 2017

1

1

中国现代国际关系研究院 		
2

China Institutes of Contemporary International Relations

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
商务部国际贸易经济合作研究院

中国国际工程咨询公司

China International Engineering Consulting Corporation
9

12
13

10

14

广东国际战略研究院 		

15

全球化智库（原中国与全球化智库）

Center for China and Globalization
东中西区域发展和改革研究院

China Region Development & Reform Institute
Guangdong Institute for International Strategies

ทีม่ า: จาก《2017中国智库报告》影响力评价与排名 (หน้า23), โดย上海社会科学院智库研究中心
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ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคลังสมองของจีน ศาสตราจารย์ ดร. Zhu Xufeng ได้ใช้แนวทาง
ศึกษาสังคมในเชิงโครงสร้างของ Johan Galtung (1964) ในการอธิบายบทบาทและหน้าทีข่ อง
คลังสมองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของจีน ซึ่งหน่วยงานคลังสมองที่จะมีอิทธิพลต่อผู้
กำ�หนดนโยบายสาธารณะมากทีส่ ดุ จะต้องอยูใ่ นฐานะทีป่ รึกษาและมีความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้น
หรือเป็น “คนวงใน” ซึ่งหน่วยงานคลังสมองของรัฐบาลระดับชาติมีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�
ปรึกษาแก่รัฐบาล ดังแผนภาพที่ปรากฏ

Advisors

Think
Tanks

Decision-Maker
Influence

Social Elite
Academics Influence

Decision Makers

DM Nucleus

Social Elites
Center

Mass Media
Advocates

Public
Influence
Public

Social Roles

Influence

Policy Actors

Periphery

Social Structure

ภาพ 9: อิทธิพลของคลังสมองตามแนวทางศึกษาโครงสร้างทางสังคม

(The influence of think tanks with a social structural approach)
ที่มา: จาก The Rise of Think Tanks in China (p.37), by Zhu Xufeng, 2013, London: Routledge.
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ดังจะเห็นได้จากจำ�นวนรายงานทีน่ ำ�เสนอต่อรัฐบาล จากข้อมูลปี 2012 Development
Research Center เสนอรายงานจำ�นวน 572 ฉบับต่อผู้กำ�หนดนโยบายในคณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐ (State council) และมีข้อมูลระบุว่าผู้นำ�จีนมี
ข้อคิดเห็น 271 ข้อต่อรายงาน 145 ฉบับ (Liu Yi, 2013) และข้อมูลปี 2014 Development
Research Center เสนอรายงานจำ�นวน 483 ฉบับต่อผูก้ ำ�หนดนโยบาย ผูน้ ำ�ระดับชาติมขี อ้ คิด
เห็น 301 ประการต่อรายงาน 121 ฉบับ (Zhou Qijun, 2015) ในมุมมองของนักวิเคราะห์ชาว
ตะวันตก ความถีแ่ ละจำ�นวนการให้ขอ้ คิดเห็นทีผ่ นู้ ำ�มีตอ่ รายงานของนักวิจยั เป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญทีน่ ำ�
มาวัดความสามารถการทำ�งานของหน่วยงานคลังสมอง (Huang Yanzhong, 2015; Cheng Li,
2017, p.28)
จากการศึกษาพบว่าเป้าหมายสูงสุดของคลังสมองคือการสร้างอิทธิพลต่อนโยบายให้
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ กลยุทธ์ของคลังสมองจึงเป็นการเลือกอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้ทรัพยากรของ
การกำ�หนดนโยบาย (policy decision-making resources) ด้วยวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
เท่าที่เป็นไปได้ (Zhu Xufeng, 2013, p.8) ทรัพยากรของการตัดสินใจเชิงนโยบายนั้น รวมถึง
โอกาสต่างๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อกันระหว่างผูน้ ำ�ทางการเมืองและสังคมจากหลายภาคส่วน และ
ขีดความสามารถทีเ่ ป็นไปได้ในการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ ำ�เป็น เช่น งบประมาณ ตลอดจนกลยุทธ์
ของการใช้ประโยชน์จากความรู้ (knowledge utilization)
จากการสัมภาษณ์บุคลากรของสถาบัน China Institute of International Studies
(CIIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองของกระทรวงการต่างประเทศของจีน ในเรื่องการกำ�หนด
นโยบายเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Prof. Song Junying กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศจีน
ให้ความสำ�คัญกับยุโรป-เอเชีย และรัสเซีย ส่วนการศึกษาเรื่องอาเซียนนั้นเป็นส่วนสำ�คัญของ
นโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้านของจีน ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับ
ประเทศอื่นๆ สถาบัน CIIS จะศึกษาความเชื่อมโยงทางด้านนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหลัก ซึ่งโครงการวิจัยส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ และบริษัทรัฐวิสาหกิจเช่นบริษัท
พลังงาน บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้วิธีการร่วมวิจัยกับสถาบันคลังสมองของมหาวิทยาลัย
ผลวิจัยส่วนใหญ่นำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายของรัฐและบริษัท และประชาสัมพันธ์ BRI ใน
ต่างประเทศ หรือกล่าวได้วา่ ผลการวิจยั นำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ และช่วงเวลา
นี้รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับผลงานวิจัยของคลังสมองอย่างยิ่ง รัฐบาลนำ�ข้อเสนอด้านนโยบาย
ของงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ในทัศนะของ Prof. Song Junying คลังสมองมีความสำ�คัญ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การกำ�หนดนโยบายในปัจจุบันต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการมากขึ้น การกำ�หนด
นโยบายและการตัดสินใจต้องการนักวิจัยสนับสนุน โดยรัฐบาลจะจัดประชุมรับฟังคำ�ปรึกษา
ด้านนโยบายมากขึ้น และให้ความสำ�คัญกับคำ�แนะนำ�ของนักวิชาการ
2. คลังสมองสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
3. คลังสมองเป็นหน่วยงานมีบทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง สามารถเป็นสะพานเชือ่ มระหว่าง
รัฐบาลและประชาชน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือและช่องทางการทูตได้ (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
21 พฤษภาคม 2561)
กล่าวโดยสรุป คลังสมองมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน
โดยเฉพาะในกรณีแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ จากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ
การสัมภาษณ์นักวิชาการคลังสมองคนสำ�คัญ หน่วยงานคลังสมองทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแก่
ผูต้ ดั สินใจในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย โดยเฉพาะบริบทของ BRI ซึง่ เป็นอภิมหาโครงการเกีย่ ว
กับความร่วมมือระหว่างประเทศและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องอาศัยผลงานวิจัยของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำ�การศึกษาเชิงลึก
อย่างรอบด้าน เป้าหมายสูงสุดของคลังสมองคือการสร้างอิทธิพลต่อนโยบายให้มากทีส่ ดุ ปัจจัย
ของความสำ�เร็จของหน่วยงานคลังสมองได้แก่ ขีดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ ำ�เป็น
และกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์จากความรู้

บทบาทของปัญญาชนต่อการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
จากการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของคลั ง สมองด้ ว ยแนวทางศึ ก ษาโครงสร้ า งทางสั ง คม
ปัญญาชนหรือนักวิชาการ ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ชนชั้นน�ำของ Mosca จะจัดเป็นกลุ่ม
“Subelite” คือ กลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจในสังคมเนือ่ งจากมีความรูค้ วามสามารถและความช�ำนาญด้าน
ต่างๆ คนกลุ่มนี้แม้จะอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าชนชั้นปกครอง เพราะต้องท�ำหน้าที่ภายใต้การดูแล
ของชนชัน้ ผูป้ กครอง แต่มคี วามส�ำคัญเนือ่ งจากเป็นกลุม่ คนทีส่ ามารถติดต่อเชือ่ มโยงกับมวลชน
ได้ ซึง่ สามารถพิจารณาได้วา่ ปัญญาชนหรือนักวิชาการจะอยูใ่ นกลุม่ ของ “พวกวงกลาง” บรรดา
นักวิชาการคลังสมองของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ จะอยู่ในวงนี้ และในทางทฤษฎี
กลุ่มวงกลางไม่เพียงมีอิทธิพลต่อวงใน วงกลางยังมีอิทธิพลต่อวงนอกหรือสาธารณะชนด้วย
62

book2.indd 62

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:27

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานเขียนสำ�คัญเพื่อทราบถึงความสำ�คัญของคลัง
สมองและปัญญาชนในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน ในหนังสือ The Power
of Ideas : The Rising Influence of Thinkers and Think Tanks in China โดย Cheng
Li (2017) อธิบายถึงบทบาทของปัญญาชนกับการริเริ่มนโยบาย สำ�หรับนักวิชาการที่สนใจ
มุมมองของจีนและบทบาทในระเบียบโลกใหม่ นักคิดชาวจีนและคลังสมองจะริเริม่ แนวคิดและ
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้นำ�ระดับสูง การริเริ่มนโยบายสำ�คัญที่เชื่อมโยงกับ
ผู้นำ�ระดับสูงนั้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงการระดมสมอง การพูดคุยของนักคิดคนสำ�คัญ
ในบทความชื่อ “Thinkers are Valuable National Assets” เปรียบนักคิดเป็นดัง
สมบัติของชาติที่ประมาณค่าไม่ได้ Yu Keping มีมุมมองว่าชาติจะยิ่งใหญ่ต้องการแนวคิดที่
ทรงพลัง หรือกล่าวอย่างชัดเจนว่า ชาติจะรุ่งเรืองได้ต้องมีแนวคิดที่จะน�ำไปสู่ความรุ่งเรือง
ส�ำหรับหนทางทีน่ กั คิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน์จะเปลีย่ นแปลงประวัตศิ าสตร์ได้นนั้ จะต้องชีใ้ ห้เห็นหนทาง
และเป้าหมายที่จะท�ำให้สังคมมนุษย์ก้าวหน้าโดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรมเหตุผล การเสนอ
ความคิดเชิงวิพากษ์และแสวงหาฉันทามติอย่างกว้างๆ และทีส่ ำ� คัญมีการเสนอข้อแนะน�ำเพือ่ ให้
รัฐบาลรับไปเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี (Yu Keping, 2015; Cheng Li, 2017, p.13)
Wang Lili ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมองในประเทศจีน กล่าวยืนยันว่านักคิดของจีนมีบทบาทในการยกระดับ
ประเทศจีนให้ขึ้นมามีบทบาทบนเวทีโลกในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ศาสตราจารย์หวาง
ยังกล่าวอีกว่า ประเทศทีย่ งิ่ ใหญ่จะทุม่ เงินทุนเพือ่ ขยายความรูแ้ ละพัฒนาทุนทางปัญญา (Wang
Lili, 2015; Cheng Li, 2017, p.13) Wang Huiyuo และ Miao Lu มองว่าการขึ้นมามีอ�ำนาจ
ของชาติมหาอ�ำนาจบนเวทีโลก จะต้องด�ำเนินการควบคู่กับการก่อตั้งคลังสมองระดับโลกใน
ประเทศนั้น (Wang Huiyao and Miao Lu, 2014, p.6) รายงานฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่โดย
China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) ในปี 2015 เน้นย�้ำว่า
ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่คิดจะท�ำการใหญ่จะต้องมีมันสมองที่ทรงพลัง (Jing Chunmei, 2015, p. 107)
รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความส�ำคัญของการขึ้นมามีอ�ำนาจของจีนกับความส�ำคัญที่มีมากขึ้น
ของคลังสมองจีน (Cheng Li, 2017, p.13)

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ภาพ 10: การประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ณ Institute of International and

Strategic Studies แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ภาพ 11: ศาสตราจารย์ Wang Jisi เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัย

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
ประชุมได้อภิปรายถึงความสำ�คัญของคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ โดย
เฉพาะกรณีของนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่ผู้นำ�จีนประกาศอย่างเป็นทางการในปี
2013 การประชุมกลุม่ ย่อยเห็นพ้องกันว่าคลังสมองของจีนแสดงบทบาทเพิม่ ขึน้ ในกระบวนการ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) และในระหว่าง
การดำ�เนินนโยบายดังกล่าว รัฐบาลจีนจำ�เป็นต้องมีหน่วยงานคลังสมองทำ�หน้าที่ค้นคว้า และ
ศึกษา โดยผู้นำ�สูงสุดของจีน สี จิ้นผิง ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง และสนับสนุน
ด้านการสร้างกลไกเป็นสำ�คัญ นอกจากนั้นวิสาหกิจและภาคประชาชนได้เริ่มให้การสนับสนุน
หน่วยงานคลังสมองให้มีบทบาทมากขึ้น
จากการประชุมกลุ่มย่อยทำ�ให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลเชิงลึกว่า สำ�หรับประชาคมคลัง
สมองและนักวิชาการของสถาบันแห่งนี้ ทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจและเห็นว่าแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ Wang Jisi ประธานของสถาบันฯ นั้นมีผลงานทางความคิดที่ทรงพลังและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการกำ�หนดนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เนื่องจากท่านได้เสนอแนวคิด
เรื่อง “การรุกไปทางตะวันตก” (Marching Westwards) เพื่อปรับสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ของ
จีน บทความเผยแพร่ตอ่ สาธารณะในปี 2012 โดยวิเคราะห์สถานการเมืองระหว่างประเทศอย่าง
รอบด้านและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาภายในประเทศจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันตก (Wang Jisi, 2012)
ในทัศนะของศาสตราจารย์ Wang Jisi “การรุกไปทางตะวันตก” เป็นความจำ�เป็น
ทางยุทธศาสตร์ของจีน นับตั้งแต่ปี 2011 Hillary Clinton เคยเข้ามาเดินเกม a “new Silk
Road” ในห้วงเวลานั้นการแข่งขันระหว่างสหรัฐ-จีนในเอเชียตะวันออกเป็นสถานการณ์แบบ
แพ้-ชนะ (zero-sum situation) อย่างชัดเจน แต่ถ้าจีนดำ�เนินนโยบายรุกทางตะวันตก ความ
ร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐด้านการลงทุน การต่อต้านการก่อการร้าย การรักษาความมัน่ คงใน
ภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์แบบพอจะร่วมมือกันได้ (non zero-sum situation) ใน
นามของสถาบัน Institute of International and Strategic Studies แห่งมหาวิทยาลัยปักกิง่
จึงเสนอให้รัฐบาลจีนดำ�เนินการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ (the new Silk Road) เพื่อเพิ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า ความช่วยเหลือให้กับประเทศเอเชียตะวันตก เพื่อเป็นการ
สร้างเสถียรภาพและการประสานสมดุล (harmony) ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อย ซินเจียง ทิเบต รวม
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ทั้งเพิ่มอำ�นาจเชิงอ่อนของประเทศจีน (China’ s soft power) ไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกัน
บทความดังกล่าวได้วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอให้มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การสร้างสมดุล
ให้กับทุกฝ่าย และพยายามศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยรวม
ของประเทศ (an overall strategic plan)
ในมุมมองนี้ ผูว้ จิ ยั มองเห็นคุณค่าของพลังทางปัญญาและบทบาทของสถาบันคลังสมอง
ทีส่ ามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและสถานการณ์ภายใน
ประเทศ และเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้ผู้นำ�ตัดสินใจในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
ในกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต
ว่าในทางทฤษฎีอิทธิพลการกำ�หนดนโยบายสาธารณะจากการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม แม้
บทบาทของนักวิชาการจะเป็นกลุ่มคนในวงกลาง แต่นักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในระดับโลกของจีนนัน้ อาจจะพิจารณาได้วา่ เป็นกลุม่ คนทีใ่ กล้ชดิ วงใน เพราะ
มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริหารในระดับรัฐบาล (จางซีเจิ้น, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21
พฤษภาคม 2561)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ความเกีย่ วโยงทางวิชาการทีม่ ตี อ่ คนวงในยังเป็นสิง่ สำ�คัญต่อการยกระดับ
ของคลังสมอง ดังเช่น The China Institute แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นได้รับการจัดอันดับเป็น 1
ใน 25 คลังสมองที่มีความสำ�คัญระดับชาติในปี 2015 ผู้อำ�นวยการสถาบัน คือ ศาสตราจารย์
ดร. Zhang Weiwei นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของจีน
ในอดีตเคยเป็นล่ามภาษาอังกฤษให้ท่านเติ้งเสี่ยวผิง ศาสตราจารย์ดร. Zhang Weiwei มี
ผลงานเป็นหนังสือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ผลงานเรื่อง The China Wave: Rise of a
Civilizational State (2012) เป็นหนังสือที่ได้รับการกล่าวขวัญและโดดเด่นในวงวิชาการ
เนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอ่านและมอบหนังสือเล่มนี้ให้แก่อดีตประธานธนาคารโลก
(Robert Zoellick)
จากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร. Zhang Weiwei ในโอกาสทีม่ าแสดงปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล” เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม
2561 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ สำ�หรับบทบาทของคลัง
สมองในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน การศึกษาเกี่ยวกับคลังสมองจะต้องพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละองค์กร ซึง่ มีความชำ�นาญและมีจดุ เด่นในแต่ละเรือ่ ง หากจะศึกษาโมเดล
การพัฒนาของจีน สถาบัน China Institute ทำ�ได้ดีที่สุด หากจะถามเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้
66

book2.indd 66

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:28

และการกำ�หนดนโยบายก็จะต้องไปศึกษาหน่วยงานคลังสมองของกองทัพ เป็นต้น การจะ
สร้างความร่วมมือระหว่างคลังสมองจะต้องพิจารณาที่จุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2561)

ภาพ 12:  ศาสตราจารย์ ดร. Zhang Weiwei ในกิจกรรมการแสดงปาฐกถาพิเศษ

ภาพ 13: การสัมมนาทางวิชาการและประเด็นซักถาม
(ภาพจากซ้าย ศาสตราจารย์ Zhang Xizhen, ศาสตราจารย์ ดร. Zhang Weiwei,
พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง และ พันเอก ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
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การสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
ภารกิจการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง บรรจุไว้ในแผน
พัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13 (黄蕊, 2017, p. 51) มีสาระสำ�คัญดังนี้
1. ผลักดันกระบวนการคลังสมองให้มคี วามเป็นสากลมากขึน้ โดยการสร้างความร่วมมือ
กับคลังสมองของประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม ในปี 2016 มีการสร้างความเชือ่ มโยงในเวที
ทวิภาคีและพหุภาคี 30 กว่าแห่งกับประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม ครอบคลุมเอเชียกลาง
รัสเซีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และขยายจำ�นวนสมาชิก
2. กำ�หนดขอบเขตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อนาคต และเข็มมุ่งทิศทางทางการ
พัฒนา โดยกำ�หนดมุมมองการพัฒนาระยะยาว การออกแบบระบบของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อเป็นที่
ปรึกษาทางนโยบาย
3. สร้างเวทีการแลกเปลีย่ นและความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น การแบ่งปันข้อมูล แบ่งปัน
ทรัพยากรและแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งในปี 2016 สำ�นักเลขาของพันธมิตรคลังสมองได้จัด
งานประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 3 ครั้ง ครั้งแรกร่วมกับมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นและเมือง
เซินเจิน้ จัดการประชุมจุดเริม่ ต้นความร่วมมือของหน่วยงานคลังสมอง ครัง้ ทีส่ อง สำ�นักงานการ
ต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ณ เมืองเซี่ยเหมิน
จัดงานสัมมนาเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และความร่วมมือด้านพลังทางการ
ผลิตระหว่างประเทศ ครั้งที่สาม สถาบันวิจัยการเงิน มหาวิทยาลัยเหรินหมินในเขตฉงหยาง
จัดประชุมทีเ่ มืองอีอ้ ู่ เรือ่ งเมืองในแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมของจีนปี 2016 (黄蕊, 2017)
จากการศึกษาเอกสาร การสร้างพันธมิตรคลังสมองหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางเป็นการดำ�เนิน
งานโดยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จนี โดยมีหน่วยงานติดต่อต่างประเทศของพรรคเป็นเจ้าภาพ
การดำ�เนินงาน บนเส้นทางความฝันของจีน (Chinese Dream) ตามนโยบายของประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง ซึ่งปรารถนาจะนำ�พาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก การสร้างความ
ร่วมมือของคลังสมองจึงเป็นบ่อเกิดของ “อำ�นาจแห่งปัญญา” หรือ “พลังแห่งความรู”้ โดยการ
ให้ความสำ�คัญกับการยกระดับและพัฒนาคลังสมองให้เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแนวนโยบายคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน และเน้นการพัฒนาคลังสมอง
ของจีนให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย นับเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการสร้างอำ�นาจเชิงอ่อน
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(soft power) ของจีน (李国强,徐蕴峰, 2017, p.6) และเพิ่มบทบาทให้คลังสมองเป็นตัว
แสดงทางยุทธศาสตร์ (strategic actors) (Menegazzi, 2016) ทีส่ ำ�คัญในกระบวนการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะ กรณีของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

ภาพ 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
นายกัวย่าโจว (郭业洲) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของมหาวิทยาลัยฟูต่ นั้ รองหัวหน้า
ของหน่วยงานติดต่อต่างประเทศของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์ หนึง่ ในคณะกรรมการบริหาร
(理事长) หน่วยงานพันธมิตรคลังสมอง ได้กล่าวสุนทรพจน์วา่ “โครงสร้างสำ�คัญของพันธมิตร
คลังสมองได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และกำ�ลังพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ มีแนวโน้มที่จะเข้มแข็ง ยกระดับ
พันธมิตรของคลังสมอง การประชุมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่สำ�คัญมาก ภายใต้สถานการณ์โลก
ที่สับสน ขาดความชัดเจนและแรงจูงใจในการพัฒนา พันธมิตรคลังสมองมีบทบาทที่สำ�คัญ
บนเส้นทางอันยาวไกล”
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พันธมิตรคลังสมองจะต้องดำ�เนินการ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. พันธมิตรคลังสมองจะต้องทำ�ให้นานาชาติรบั รูก้ ารพัฒนาแบบร่วมกันชนะ (winwin) หรือ “合作共赢” โดยจะต้องทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อหลักการร่วมปรึกษา (共商)
ร่วมสร้าง (共建 ) และร่วมแบ่งปัน (共享 ) เพื่อทำ�ให้สังคมโลกเข้าใจประเทศจีน มุมมอง
โลกาภิวัตน์แบบใหม่ และธรรมาภิบาลโลกในมุมมองแบบจีน ให้ความสามารถทางความรู้เป็น
เครือ่ งชีน้ ำ� ทำ�ให้สงั คมระหว่างประเทศเข้าใจลักษณะของพรรค ประเทศ สังคม และประชาชน
จีนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเห็นพ้องในบรรดาประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม
2. มุมมองเกี่ยวกับการสนับสนุนพลังทางปัญญา ยกระดับคุณูปการให้กับโครงการ
หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง โดยใช้มมุ มองของโลกและประวัตศิ าสตร์ พิจารณาแนวคิดเรือ่ งหนึง่ แถบ
หนึ่งเส้นทาง ให้การสนับสนุนพลังทางปัญญาที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อการกำ�หนดนโยบายของ
ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
3. มิตขิ องการสร้างระบบเพิม่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการทำ�งาน เสริมสร้างกลไก
ใหม่ ทำ�ให้พนั ธมิตรคลังสมองมีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลีย่ น วิจยั ร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์
(แบบเป็นทางการ) เอาพันธมิตรคลังสมองเป็นเวทีสร้างพลังความร่วมมือ เพื่อเป็นพลังทาง
ปัญญาของการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (黄蕊, 2017)
สำ�หรับประเด็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในการ
วิเคราะห์ของนักวิชาการคลังสมองของจีน Prof. Song Junying มีมุมมองว่าปัจจุบัน ประเทศ
จีนมีสถาบันวิจัยและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำ�นวนมาก และเรื่อง
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับภูมภิ าคและสาขาวิชาหลากหลาย สถาบันวิจยั แห่งเดียวไม่สามารถทำ�วิจยั
ครบถ้วน ดังนัน้ เพือ่ เรียนรูร้ ว่ มกันและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีความจำ�เป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 พฤษภาคม
2561)

การก่อตั้งหน่วยงานคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
จากการศึกษาของ王传奇 และ李 刚 (2017) ในการวิจัยคลังสมองของ“ข้อริเริ่มแถบ
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (BRI)” เนือ่ งจากประธานาธิบดีสจี นิ้ ผิงได้เสนอ“ข้อริเริม่
แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม” ทำ�ให้มีการพัฒนาคลังสมองแบบใหม่ของประเทศจีน
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จำ�นวนคลังสมองที่ศึกษาด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามสถิติตัวเลข
จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2017 คลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่มีรายชื่อดัง
ตารางต่อไปนี้
ตาราง 5: รายชื่อคลังสมองเกี่ยวกับ BRI
ขื่อคลังสมอง

หมวดหมู่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัย“หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”
ฮ่องกง

คลังสมอง
ของรัฐบาล

ศูนย์วิจัยองค์การ
การค้าโลกแห่ง
ฮ่องกง

สถาบันวิจัย“หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”

คลังสมอง
ของรัฐบาล

สถาบันวิจัย “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”
หนานซา

คลังสมอง
ของรัฐบาล

ภูมิภาค

เวลาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้

ประเด็นวิจัย

ฮ่องกง

29/1/2016

ศึกษานโยบายที่ฮ่องกง
กำ�หนดนโยบายสำ�หรับ
BRI

จงกว๋าหมินจู๋      
ถงเหมิง

ฮกเกี้ยน
(ฝูเจี้ยน)

26/3/2016

วิจัยปัญหาหลักใน BRI

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการ
พัฒนาและปฏิรูป

กวางตุ้ง

19/5/2017

ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงของดินแดน
สามเหลี่ยมแม่น�้ำเพิร์ล
(จูเจียง) และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”
ให้การสนับสนุนในการ
ส่งเสริมฉางโจวทำ�ไปสู่
ความร่วมมือที่มีหลายระดับ
และขยายวงกว้างไปสู่
แอฟริกา
การวิจัยยุทธศาสตร์
การพัฒนาทางด้าน
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเส้นทางสายไหม

คลังสมอง
ศูนย์วิจัยแอฟริกา
ของสถาบัน
“หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง”ของสถาบัน สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฉางโจว

สถาบันสังคมศึกษา เจียงซู
ฉางโจว

8/3/2017

สถาบันวิจัย
คลังสมอง
เส้นทางสายไหม
ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยซีเป่ย อุดมศึกษา
(ตะวันตกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยซีเป่ย ส่านซี
หรือมหาวิทยาลัย
ตะวันตกเฉียงเหนือ
(211)

10/1/2014

สถาบันวิจัยเส้นทาง
สายไหมทางทะเล
มหาวิทยาลัยชาวจีน
โพ้นทะเล (หัวเฉียว)

มหาวิทยาลัย
ชาวจีนโพ้นทะเล
(หัวเฉียว)

20/3/2014

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

ฮกเกี้ยน
(ฝูเจี๋ยน)

การวิจัยยุทธศาสตร์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และ
การแลกเปลี่ยนวัฒธรรม
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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” คลังสมอง
วิทยาลัยภาษาต่าง ของสถาบัน
ประเทศอันดับที่สอง อุดมศึกษา
ปักกิ่ง

วิทยาลัยภาษา
ต่างประเทศ
อันดับที่สอง
ปักกิ่ง

ปักกิ่ง

31/1/2015 วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าทางการท่องเที่ยว
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และภูมิภาคกับต่างประเทศ

แพลตฟอร์มการ
วิเคราะห์ข้อมูลหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ปักกิ่ง

1/3/2015

สถาบันวิจัย
เส้นทางสายไหม
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ไหหลำ�

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ไหหลำ�

ไหหลำ�

12/3/2015 ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาเส้นทางสายไหม
ทางทะเล  ฝึกอบรม
บุคลากร  จัดตัง้ แพลตฟอร์ม
การแลกเปลี่ยน
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ศูนย์นวัตกรรม
คลังสมอง
ความร่วมมือเส้นทาง ของสถาบัน
สายไหมทางทะเล
อุดมศึกษา
ศตวรรษ 21

มหาวิทยาลัย
ภาษาและการค้า
ต่างประเทศ
กวางตุ้ง

กวางตุ้ง

3/4/2015

วิจัยความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ในเส้นทาง
สายไหมทางทะเล

ศูนย์วิจัยเส้นทาง
คลังสมอง
สายไหมมหาวิทยาลัย ของสถาบัน
Beijing Jiaotong
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย
Beijing Jiaotong

ปักกิ่ง

5/5/2015

วิจัยเศรษฐกิจการค้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรม
แบบที่จับต้องไม่ได้

สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจ“หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”
มหาวิทยาลัย       
ประชาชนแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย     
เหรินหมิน     
(มหาวิทยาลัย
ประชาชนแห่งชาติ)         

ปักกิ่ง

24/5/2015 วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวกับ
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมความ คลังสมอง
ร่วมมือและการ
ของสถาบัน
พัฒนา“หนึ่งแถบ
อุดมศึกษา
หนึ่งเส้นทาง”

มหาวิทยาลัย     
เจ้อเจียง

เจ้อเจียง

6/6/2015

ร่วมมือกันวิจัยทฤษฎีที่
สำ�คัญและปัญหาในความ
ร่วมมือและการพัฒนา
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัยการจัด คลังสมอง
ตั้งศูนย์กลางเส้นทาง ของสถาบัน
สายไหมทางทะเล
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยฝูโจว

มหาวิทยาลัยฝูโจว

ฮกเกี้ยน
(ฝูเจี๋ยน)

14/6/2015 รวบรวม จัดระเบียบและ
วิจัยตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
มหภาคของประเทศใน
เส้นทางสายไหมทางทะเล

ศูนย์วิจัย
คลังสมอง
กฎหมาย“หนึ่ง
ของสถาบัน
แถบหนึ่งเส้น
อุดมศึกษา
ทาง”มหาวิทยาลัย     
เซี่ยเหมิน

มหาวิทยาลัย
เซี่ยเหมิน

ฮกเกี้ยน
(ฝูเจี๋ยน)

20z/6/2015 วิจัยปัญหาทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
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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
คลังสมอง
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้น ของสถาบัน
ทาง”มหาวิทยาลัย อุดมศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม
ปักกิ่ง

มหาวิทยาลัย
ภาษาและ
วัฒนธรรม
ปักกิ่ง

ปักกิ่ง

22/9/2015

วิจัยปัญหาสำ�คัญทางภาษา
ที่เกี่ยวกับ“หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง”

สถาบันวิจัย “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์เจียงซู

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์เจียงซู

เจียงซู

11/11/2015 แก้ไขปัญหาทางการแลก
เปลี่ยนภาษาระหว่าง
ประเทศตามเส้นทาง“หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัย “หนึ่ง คลังสมอง
แถบหนึ่งเส้นทาง” ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยยูนนาน อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย    
ยูนนาน

ยูนนาน

16/1/2016

ให้ความช่วยเหลือทางวิชา
การแก่ยูนนานในการเข้าร่วม
พัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ
และเส้นทางสายไหม

สถาบันวิจัย “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”
มหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสี

มหาวิทยาลัย    
ชนชาติกวางสี

กวางสี

25/1/2016

ให้ความช่วยเหลือทางวิชา
การแก่กวางสีในการเข้าร่วม
พัฒนาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ
และเส้นทางสายไหม

3/4/2016

วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างจีนกับประเทศ
ตะวันออกกลาง

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

ศูนย์วิจัย “หนึ่งแถบ คลังสมอง
หนึ่งเส้นทาง”
ของสถาบัน
จีน-อาหรับ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ เจ้อเจียง
74

book2.indd 74

มหาวิทยาลัย
เจ้อเจียง
อุตสาหกรรม
และการพาณิชย์      
เจ้อเจียง

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

10/10/2561 20:15:28

สถาบันวิจัยพันธมิตร คลังสมอง
อุตสาหกรรม “หนึ่ง ของสถาบัน
แถบหนึ่งเส้นทาง” อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
Beijing Jiaotong

มหาวิทยาลัย
Beijing Jiaotong

ปักกิ่ง

20/7/2016

ศูนย์วิจัยกฎหมาย
คลังสมอง
“หนึ่งแถบ
ของสถาบัน
หนึ่งเส้นทาง”
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์
และกฎหมาย
แห่งประเทศจีน

มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์และ
กฎหมายแห่ง
ประเทศจีน

ปักกิ่ง

23/10/2016 วิจัยกฎการค้าและระบบ
กฎหมายของประเทศที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัย “ความ
ริเริ่มแถบเศรษฐกิจ
และเส้นทาง”
มหาวิทยาลัยชิงหัว

มหาวิทยาลัย  
ชิงหัว

ปักกิ่ง

23/1/2016

วิจัยยุทธศาสตร์ในการ
ดำ�เนินนโยบาย“หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”

สถาบันวิจัยเขต
คลังสมอง
ทดลองการค้าเสรี
ของสถาบัน
“หนึ่งแถบ
อุดมศึกษา
หนึ่งเส้นทาง”
มหาวิทยาลัย
Xi’an Jiaotong           

มหาวิทยาลัย
Xi’an Jiaotong

ส่านซี

3/3/2017

สำ�รวจความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมรูปแบบ
ใหม่ระหว่างจีนกับประเทศ
ตามเส้นทาง“หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง”

สถาบันวิจัยทรัพย์สิน คลังสมอง
ทางปัญญาและ
ของสถาบัน
นวัตกรรมและการ อุดมศึกษา
พัฒนา“ หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีฉงชิ่ง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง

20/3/2017

วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมและ
การพัฒนา

คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

การพัฒนาคลังสมอง
ความร่วมมือกำ�ลังการผลิต
ระหว่างประเทศ
ความสำ�เร็จด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
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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”และแถบเศรษฐกิจ
แม่น�้ำแยงซีเกียง

ที่มา: ปรับปรุงจาก 王传奇,李 刚 (2018, p 2)
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ผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ย

ภาพ 15: การประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หลังจากการศึกษาข้อมูลเอกสารข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปสำ�รวจและประชุมกลุม่ ย่อย
ณ สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม หน่วยงานคลังสมองที่ตั้งขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยซีเป่ย
(มหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงเหนือ) ข้อมูลจากการประชุมกลุม่ ย่อย (focus group) เมือ่ วันที่ 15
พฤษภาคม 2561 ทำ�ให้ทราบว่ารัฐบาลจีนได้ให้ความสำ�คัญกับสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม
แห่งมหาวิทยาลัยซีเป่ย (Northwest University) ในฐานะคลังสมองระดับสูงทีม่ บี ทบาทในการ
พัฒนาแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม เป็นศูนย์รวมข้อมูล และมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประเทศ
ต่างๆ เช่น ปากีสถาน เนปาล และคาซัคสถาน เป็นต้น และสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม
แห่งนี้ยังได้ดำ�เนินงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
ศึกษาธิการของจีนในการจัดทำ�คู่มือ เผยแพร่ความรู้เรื่องเส้นทางสายไหมให้นักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไป  ในการประชุมกลุม่ ย่อย รองศาสตราจารย์ Xi Huidong (รองคณบดีของสถาบันการ
ศึกษาเส้นทางสายไหม) ได้กล่าวถึงมุมมอง 3 ด้านทีส่ ามารถนำ�มาเชือ่ มต่อการพัฒนาในปัจจุบนั
และความร่วมมือกับประเทศในแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม ได้แก่ (1) ประเทศในแถบ
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมร่วมกันกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ (2) ร่วมกันดูแลมรดก
ทางวัฒนธรรม และ (3) ร่วมกันดำ�เนินโครงการวิจัย นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาเส้นทาง
สายไหมยังได้รบั คัดเลือกจากรัฐบาลจีนให้เป็นกลุม่ พันธมิตรคลังสมอง BRI（一带一路智库
合作联盟) ซึง่ เป็นการพัฒนาเครือข่ายคลังสมองตามแนวคิดประธานาธิบดีสจ
ี นิ้ ผิง ทีต่ อ้ งการ
สร้างความสามัคคีและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้การนำ�ของแผนกความร่วมมือกับต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
จากการสัมภาษณ์โดยส่งแบบสัมภาษณ์ทาง WeChat ให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวช่วยดำ�เนินการสัมภาษณ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ศาสตราจารย์สวี่เผยหยวน (许培源) ให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเป็นกรรมการและมีสว่ นร่วมในการก่อตัง้ เครือข่าย /พันธมิตรคลังสมอง BRI สถาบันวิจยั
เส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นคลังสมองของสถาบันอุดมศึกษา ภารกิจหลักอยู่ที่อบรมให้การ
ศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ อบรมข้าราชการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการทูต
สาธารณะ สนับสนุนความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ของคลังสมอง รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้าง
ความเห็นพ้องกันต่อความร่วมมือในทางปฏิบัติของ BRI นอกจากนั้นได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายกับกระทรวงและรัฐบาลท้องถิ่นใช้ในด้านการตัดสินใจและการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
ตลอดจนให้คำ�ปรึกษากับวิสาหกิจที่จะก้าวสู่สากล (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 4 กรกฎาคม, 2561)
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ ทำ�ให้ทราบถึง
บทบาทของคลังสมองของมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องเส้นทางสายไหม ลักษณะการ
ดำ�เนินงานของคลังสมองของมหาวิทยาลัยจะเป็นการดำ�เนินงานตามการชี้นำ�ของศูนย์กลาง
พรรคคอมมิวนิสต์ทมี่ ที งั้ อำ�นาจและบทบาทในการสัง่ การ โดยผูบ้ ริหารระดับมหาวิทยาลัยจะให้
ความสำ�คัญกับการก่อตัง้ คลังสมองขึน้ ใหม่อย่างกระตือรือร้น เพือ่ ศึกษาหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง โดย
การดำ�เนินกิจกรรมคลังสมองของมหาวิทยาลัยจะทำ�หน้าที่ร่วมกับกระทรวงและส่วนราชการ
ของจีน ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
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แนวทางการยกระดับคลังสมองของจีนในการสร้างอำ�นาจเชิงอ่อน (soft power)
บนเวทีโลกและอิทธิพลในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
จากข้อมูลเอกสารการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารคลังสมองในประชุม“พลัง
อิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมองในประเทศจีน” ปี 2017 ในประชุมครัง้ นี้ นักวิชาการและ
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 ประเด็นที่สำ�คัญ คือ (1) คลังสมองต้องมีผลงานที่มีคุณภาพสูง (2) ปรับ
ความสามารถทางการแลกเปลี่ยนของคลังสมองให้ดีขึ้น (3) สามารถชี้แนะทิศทางการวิจัยใน
วงการคลังสมองระหว่างประเทศ (4) ต้องฝึกอบรมนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง
Rong Guoqiang ( 隆国强) รองผู้อำ�นวยการของ Development Research
Center of State Council (国务院发展研究中心 副主任 ) กล่าวว่าการยกระดับ
พลังอิทธิพลระหว่างประเทศของคลังสมองให้สูงขึ้น ทำ�ได้โดย (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างคลังสมองกับต่างประเทศ (2) ส่งเสริมการวิจยั เช่น รัฐวิสาหกิจจีนเข้าไปในต่างประเทศ
ก็ต้องเข้าใจระบบการเมือง นโยบาย กฎหมาย วัฒนธรรม และตลาดของประเทศนั้น (3) ต้อง
มีแบบแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
Wang Jisi (王辑思) ประธานสถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศแห่ ง
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (北京大学国际战略研究院 院长) กล่าวว่า ในเรื่องวิจัยปัญหา
ระหว่างประเทศ ทุกฝ่ายจะต้องประสานงานเพือ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานทีส่ งู ขึน้ สำ�หรับกิจการ
การต่างประเทศเป็นนั้นเป็นหน้าที่ของ Track I องค์กรสถาบันวิจัยเป็นTrack II วงการวิชาการ
และมหาวิทยาลัยเป็น Track III ซึง่ ทัง้ สามระดับนีล้ ว้ นมีความสำ�คัญเหมือนกัน โดยแต่ละ Track
มีความสามารถเฉพาะและทำ�หน้าทีข่ องตัวเองทีส่ ำ�คัญจะต้องประสานงานกัน กระทรวงการต่าง
ประเทศต้องรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว เผชิญหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระตือรือร้น
สถาบันวิจัยต้องมีการวางแผนระยะยาวและกำ�หนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยต้องศึกษา
มุมมองจากประวัติศาสตร์ และวิจัยปัญหาในอนาคตอย่างเป็นวิชาการ
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บทบาทของ DRC กับการสร้างความร่วมมือกับคลังสมองระดับนานาชาติ

ภายใต้กลไกการดำ�เนินงานของ Development Research Center of State Council
ของประเทศจีน ทีผ่ ลักดันการสร้างความร่วมมือกับคลังสมองระดับนานาชาติ ในปี 2015 สถาบัน
คลังสมองทีม่ ชี อื่ เสียง 43 แห่งซึง่ มาจากประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ เช่น โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาของเศรษฐกิจ (OECD) เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้ง
เครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม (The Silk Road Think Tank Network หรือ
SiLKS) ที่นครมาดริด ประเทศสเปน โดยมี Development Research Center of State
Council เป็นสำ�นักงานเลขาธิการของ SiLKS
ในการประชุมปี 2016 ที่มีกำ�หนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือ รวมทั้งรับสถาบันอีก 5 แห่ง
เป็นสมาชิกใหม่ ต่อมาได้รว่ มมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดำ�เนินการวิจยั
ร่วมกันเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รวมทั้ง มีความร่วมมือกับสมาชิกของสถาบันคลังสมอง
คาซั ค สถานและอิ น โดนี เซี ย ในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ หนึ่ ง แถบหนึ่ ง เส้ น ทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการประชุมปี2017 มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน SiLKS
อย่างเป็นทางการ และรับสถาบันอีก 7 แห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในปี 2017 เครือข่ายมีสมาชิก
รวม 54 องค์กร
การประชุมสุดยอดของความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำ� BRI เข้าสู่ขั้นของความ
ร่วมมือระดับที่สูงขึ้น และในขั้นตอนนี้ บทบาทของสถาบันคลังสมองจะมีความสำ�คัญยิ่งขึ้น
วิธีการดำ�เนินการและพัฒนา SiLKS ให้ดีขึ้นนั้น นายหลี่เหว่ย ผู้อำ�นวยการ 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
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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1. การยืนหยัดแนวทางร่วมกันปรึกษาและร่วมกันก่อสร้าง และการได้รบั ประโยชน์ดว้ ย
กัน ความร่วมมือในด้านการปรึกษา การก่อสร้าง และการแบ่งปันเป็นหลักการในการผลักดันก่อ
ตัง้ BRI และเป็นหลักการในการก่อตัง้ เครือข่ายคลังสมองนานาชาติของเส้นทางสายไหมเช่นกัน
การสร้างเครือข่ายคลังสมองเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลกันและการสื่อสาร
ประสานกันระหว่างสมาชิก โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ที่เวปไซด์ รวมทั้งนำ�ข้อเสนอและ
ผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ได้ และคณะกรรมการขับเคลือ่ น (SiLKS Steering Committe) มีบทบาท
ในการเสนอข้อคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา กลไกความร่วมมือและการรายงานผลงาน
เป็นต้น รวมทัง้ การรับสถาบันเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ และการยกระดับอิทธิพลระหว่างประเทศ
ของเครือข่าย SiLKS
2. ส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากกันและกันเพือ่ ได้รบั การพัฒนาร่วมกัน เจตจำ�นงค์ของเส้นทาง
สายไหม คือ ความร่วมมือแห่งสันติภาพ การเปิดกว้าง การอภัย การเรียนรู้จากกันและกัน และ
ต่างได้ประโยชน์ดว้ ยกัน การส่งเสริมได้รบั การพัฒนาร่วมกันเป็นเป้าหมายของการก่อสร้างหนึง่
แถบหนึง่ เส้นทาง ดังนัน้ SiLKS เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือซึง่ เราสามารถ
เรียนรู้จากกันและกัน
ในการประชุมสุดยอดการพัฒนาสหประชาชาติ เดือนกันยายนปี2015 ประธานาธิบดี
สีจิ้งผิงได้แถลงไว้ว่า ประเทศจีนจะก่อตั้งศูนย์ความรู้เพื่อการพัฒนานานาชาติที่จะจับมือกับ
ต่างประเทศศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนทฤษฎีการพัฒนาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีบทบาทในการวางแผน
ประสานทรัพยากรการวิจยั ภายในและภายนอก ดำ�เนินการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารพัฒนา
และทฤษฎีการพัฒนา รวมทั้งติดตามความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของนโยบายแต่ละ
ประเทศ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ โอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นฐานการเรียน
รู้และค้นคว้าของบุคคลทั่วไปได้ ในอนาคต ศูนย์ความรู้เพื่อการพัฒนานานาชาติและสำ�นัก
เลขาธิการของSiLK จะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน
3. การมุง่ เน้นให้ความร่วมมือการค้นคว้าวิจยั ในอนาคต SiLKS จะมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม
มากขึ้น มีความเข้มแข็งและมีผลประโยชน์ที่กว้างขวางต่อการให้ความร่วมมือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้ดีขึ้น
จากการศึกษาคำ�แถลงของนายหลี่เหว่ย (李伟) ผู้อำ�นวยการ DRC กล่าวในการ
ประชุมประจำ�ปี2017 เครือข่ายสถาบันคลังสมองนานาชาติของเส้นทางสายไหม ในสามปีทแี่ ล้ว
การก่อสร้างแพลตฟอร์มและการสร้างกลไกของเครือข่ายสถาบันคลังสมองนานาชาติของ
เส้นทางสายไหม (SiLKS) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมนานาชาติ ปี 2014
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นายหลี่เหว่ย (ผู้อำ�นวยการ DRC) และ นายวุคเจเรมิค (Vuk Jeremic) (ประธานการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่67 อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเซอเบียร์) ได้เสนอ
ข้อริเริม่ ในการสร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติดา้ นเส้นทางสายไหม Silk Road Think Tank
Network (SiLKS) คำ�แถลงของนายหลี่เหว่ยมีดังนี้
“...นานกว่าสองพันปีเส้นทางสายไหม ได้เชือ่ มต่อกับอารยธรรมสำ�คัญหลายแห่งในเอเชีย
ยุโรปและแอฟริกา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เป็นสัญลักษณ์สำ�คัญของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างตะวันออกและตะวันตก…
ปัจจุบนั มีคลังสมองมากกว่า 40 แห่งจาก 27 ประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้นำ�พา Spirit แห่งเส้นทางสายไหมเพื่อสันติภาพและความร่วมมือ การเปิดกว้าง การยอมรับ
ด้วยกันการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมใจกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง
เครือข่ายคลังสมองนานาชาติ ร่วมกันสร้างและทำ�งานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้า และการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและ
การพัฒนาของโลก
เครือข่าย SiLKS เป็นเครือข่ายแบบเปิดและเครือข่ายทีค่ รอบคลุม เรายินดีตอ้ นรับบรรดา
สถาบันคลังสมองจากทั่วโลกมาเป็นร่วมเป็นสมาชิก เรายินดีต้อนรับองค์การระหว่างประเทศ
หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรต่างๆ และองค์กรนอกภาครัฐ มาเป็นเครือข่าย รวมทั้งยินดีต้อนรับ
นักวิชาการ ผู้นำ�ทางการเมือง และธุรกิจ มาให้คำ�ปรึกษาแก่เครือข่าย
เราจะให้ความสำ�คัญกับข้อได้เปรียบของสมาชิกเครือข่ายทัง้ หมด เราจะดำ�เนินการวิจยั
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันความรู้และความร่วมมืออย่างจริงจังและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการวิจยั และให้ค�ำ ปรึกษาด้านนโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืนของทุกประเทศ
เราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าด้วยความพยายามร่วมกันของทุกฝ่ายเครือข่าย Silk Road
International Think Tank จะมีความเหนือกว่าทางปัญญา สามารถช่วยในการบริหารภาค
รัฐและการเงิน สามารถสำ�รวจศักยภาพของความร่วมมือระหว่างทุกประเทศและส่งเสริมการ
สือ่ สารและการประสานงานระหว่างทุกประเทศ เพือ่ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทีค่ รอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพสูง มีระบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งและความมี
เสถียรภาพของโลกด้วยภูมิปัญญาและความเข้มแข็ง…” （李伟，2017 ）
ในปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการขับเคลื่อน SiLKS ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วย
งานคลังสมองและองค์การระหว่างประเทศ มีรายชื่อในตารางดังต่อไปนี้
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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ตาราง 6: Members of the First SiLKS Steering Committee
Organization

Name of Commissioner

Position

Development Research Center of
the State Council of China

Li Wei

President

United Nations Development
Programme

Xu Haoliang

Assistant
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

ที่มา. 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
ตาราง7: Members and partners of SiLKS
Name

ชื่อองค์การ (ภาษาจีน)

Asian Development Bank Institute

亚行学院

The Asian Peace and Reconciliation Council,
Thailand
Belarusian State University
Cambodia Development Resource Institute
(CDRI)

泰国亚洲和平与调解理事会

Center for International Relations and
Sustainable Development (CIRSD)
Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), Indonesia

国际关系与可持续发展中心

Center for Strategic Research of Turkey (SAM)
Chatham House, UK
China Energy Fund Committee
Development Research Center of the State
Council
East Asian Institute, National University
of Singapore
Elcano Royal Institute of Spain
Finance Center for South-South Cooperation
Fundación Alternativas, Spain
Geoeconomic Forum of Croatia

土耳其战略研究中心

白俄罗斯国立大学
柬埔寨发展资源研究所

印尼战略与国际问题研究所

英国皇家国际事务研究所
香港中华能源基金会
中国国务院发展研究中心

新加坡国立大学东亚研究所

西班牙埃尔卡诺皇家研究所
南南合作金融中心
西班牙选择基金会
克罗地亚地缘经济论坛研究所

บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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German Development Institute

德国发展研究所

Institute for Strategic Studies, Mongolia
Institute of Development Studies, UK

蒙古战略研究所

Institute of Far Eastern Studies, Russian

俄罗斯科学院远东研究所

英国发展研究所

Academy of Science
Institute of Policy Studies of Sri Lanka
Institute of Strategic and International
Studies (ISIS) Malaysia
Institute of World Economics and Politics
(IWEP) under the Foundation of the First
President of the Republic of Kazakhstan.
International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD)
International Food Policy Research Institute

马来西亚战略与国际问题研究所

哈萨克斯坦世界经济与政治研究所

国际贸易与可持续发展中心

国际食物政策研究所

King Abdullah Petroleum Studies and
Research Center (KAPSARC), Saudi Arabia
Korea Institute for International Economic)
Policy (KIEP)

沙特国王阿卜杜拉石油研究中心

Mekong Institute
Mongolian Academy of Sciences
Myanmar Institute of Strategic
and International Studies ( Myanmar ISIS)
The National Institute for Strategic Studies
of the Kyrgyz Republic
New Silk Road Institute Prague, Czech Republic

湄公学院
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斯里兰卡政策研究所

韩国对外经济政策研究院

蒙古科学院
缅甸战略与国际问题研究所

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所

捷克布拉格新丝绸之路研究会
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OECD Development Center

经合组织发展中心

Pakistan-China Institute
Polish Investment and Trade Agency
Primakov Institute of World Economy
and International Relations,
Russian Academy of Sciences
Research and Information System for
Developing Countries (RIS), India
Swedish Agency for Growth Policy Analysis
Századvég School of Politics Foundation, Hungary
The S. Rajaratnam School of International Studies,
Nanyang Technological University, Singapore
Toledo International Center for Peace
of Spain
Vivekananda International Foundation, India
The 48 Group Club, UK

巴基斯坦巴中学会
波兰投资与贸易局
俄罗斯科学院世界经济与国际关系
研究所

印度发展中国家研究与信息系统
研究所
瑞典分析与发展署
匈牙利跨世纪基金会
新加坡南洋理工大学拉惹勒南
国际关 系学院
西班牙托莱多国际和平中心

印度辩喜国际基金会
伙伴（按首字母排序）：
英国

		

Beijing Shenwu Environment & Energy Te
chnology Corp. (Shenwu Corp.)
Central European Initiative (CEI)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ericsson
European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)
France China Committee

48

家集团

北京神雾集团

中欧倡议国组织
德国国际合作机构

爱立信
欧洲复兴开发银行

法中委员会
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International Road Transport Union (IRU)

知行汽车公司

Future Mobility Corporation
Suez Environnement

国际道路运输联盟

United Nations Development Programme (UNDP)

联合国开发计划署

United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)

联合国工业发展组织

World Ocean Council

世界海洋理事会

苏伊士环境集团

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

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และพันเอก
อาทิตย์ ม่วงเล็ก ผูช้ ว่ ยทูตทหารบกไทยประจำ�กรุงปักกิง่ (รักษาราชการแทนผูช้ ว่ ยทูตทหารไทย
ประจำ�กรุงปักกิง่ ) และผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเข้าพบคุณ Yu Jun รองผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งศูนย์วจิ ยั การพัฒนา สำ�นักนายกรัฐมนตรี (Development
Research Center of the State Council of PRC: DRC) สถาบันคลังสมองของจีนทีม่ บี ทบาท
สำ�คัญนับตัง้ แต่จนี เปิดประเทศและปฏิรปู เศรษฐกิจ ปัจจุบนั DRC เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหลัก
ในการสร้างเครือข่ายคลังสมองเส้นทางสายไหม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย
ความร่วมมือของคลังสมองระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ The Silk Road Think Tank Network
(SiLKS) ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 28 ตุลาคม 2015 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
มีสถาบันวิจัยและองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในการก่อตั้งเครือข่ายจำ�นวน 43 แห่ง
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 พฤษภาคม 2561)
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ภาพ 16: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Silk Road Think Tank Network (ด้านหน้า)

ภาพ 17: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Silk Road Think Tank Network (ด้านใน)
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จากข้อมูลแผ่นพับทีจ่ ดั พิมพ์โดย DRC สาระสำ�คัญของเครือข่าย SiLKS ได้แก่วสิ ยั ทัศน์ใน
การสร้างความร่วมมือและแลกเปลีย่ นความรูเ้ ชิงลึก มีพนั ธกิจในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและ
ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความรุ่งเรืองและสันติภาพของโลก โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
คลังสมองในระดับนานาชาติร่วมกันกำ�หนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจในการ
ดำ�เนินโครงการวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการวิจัย
นโยบายและการทำ�หน้าที่ที่ปรึกษา สมาชิกของ SiLKS ได้แก่คลังสมองที่เห็นด้วยกับพันธกิจของ
SiLKS โดย SiLKS มีความร่วมมือแบบหุน้ ส่วน (partners) กับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงาน
ของรัฐบาล องค์การพัฒนาเอกชน ตลอดจนปัจเจกบุคคล ที่สามารถสนับสนุนเงินทุนและความ
ช่วยเหลือต่างๆ แก่ SiLKS

ภาพ 18: ภาพถ่าย ณ อาคารอนุรักษ์และห้องประชุมของ DRC
(ภาพจากซ้าย พันเอก อาทิตย์ ม่วงเล็ก, พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ DRC
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์์ ตันตยกุล
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ภาพ 19: พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง แลกนามบัตรกับคุณ Yu Jun รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง DRC

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการร่วมกับผู้บริหารศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน และประชุมร่วมกันกับฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ DRC จากการสัมภาษณ์
พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ทำ�ให้ทราบถึงการให้ความสำ�คัญกับ DRC และการปรึกษาหารือเกีย่ ว
กับแนวทางการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย SiLKS และโอกาสในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ร่วมกัน (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 พฤษภาคม 2561)
ในมุมมองของผูว้ จิ ยั การสร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหมนัน้ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างองค์การคลังสมองและการสร้างเครือข่าย ซึง่ ตามคำ�นิยามของ SiLKS จากเวปไซด์
ทางการระบุว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ (informal international network)
โดยไม่ได้เป็นการบีบบังคับให้ต้องมาเป็นสมาชิก การดำ�เนินการในลักษณะนี้จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีอำ�นาจเชิงอ่อน (soft power) หรืออำ�นาจที่มีลักษณะเป็นเสน่ห์เชิงรุก และก่อตั้งศูนย์
ความรูเ้ พือ่ การพัฒนานานาชาติทจี่ ะจับมือกับต่างประเทศศึกษาค้นคว้าและแลกเปลีย่ นทฤษฎี
การพัฒนาและพัฒนาแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ สะท้อนให้
เห็นถึงกลยุทธ์ในการใช้ความรูแ้ ละสร้างอิทธิพลในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ เพือ่
ให้นานาชาติให้การยอมรับแนวทางการพัฒนา โดยเชิญชวนให้มติ รประเทศมาร่วมกันศึกษาวิจยั
เพื่อกำ�หนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาร่วมกัน
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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.  
จากการวิเคราะห์พนั ธกิจของ SiLKS ทีม่ งุ่ สร้างความร่วมมืออย่างสันติ เปิดกว้าง และให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยร่วมกันเรียนรู้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน กระทั่งสามารถสร้างความรู้และ
แบ่งปัน สะท้อนถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้ “อำ�นาจของความรู้” และ “พลังแห่งปัญญา”
ในการสร้างการยอมรับแนวทางการพัฒนา ซึง่ การดำ�เนินการภายใต้การนำ�ของ DRC หน่วยงาน
คลังสมองที่ทุ่มเทศึกษา BRI การสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นขอบเขตทีไ่ กลเกินกว่าอำ�นาจอธิปไตยภายในประเทศของจีน
ซึง่ กระบวนการนีแ้ ตกต่างไปจากการกำ�หนดนโยบายสาธารณะภายในประเทศทีห่ น่วยงานคลัง
สมองของรัฐบาลมีบทบาทเป็นทีป่ รึกษาได้เต็มทีแ่ ละการตัดสินใจอยูใ่ นอำ�นาจของ “ชนชัน้ นำ�”
หรือ “คนวงใน” เท่านั้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในมิตกิ ารเมืองระหว่างประเทศทีจ่ นี ต้องเผชิญกับ “คูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์”
เช่น สหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ ทีพ่ ยายามจะสกัดกัน้ และปิดล้อมการขยายอิทธิพลของจีนโดยการ
ประกาศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการทางการเมืองแบบเปิดกว้าง
ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายและมีมุมมองที่แตกต่าง นำ�ไปสู่การคัดค้านการดำ�เนิน
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โครงการของ BRI ในหลายๆ ประเทศจึงเป็นความท้าทายต่อการสร้างเครือข่ายและ “อำ�นาจ
ของความรู้” ที่แม้จะเกิดจากการร่วมกันศึกษาวิจัยของหน่วยงานคลังสมอง แต่หากต้องเผชิญ
กับการคัดค้านการดำ�เนินโครงการ สำ�หรับประเทศที่มีกลไกและโครงสร้างทางการเมือง
แตกต่างจากประเทศจีน บทบาทของคลังสมองที่ร่วมมือกันศึกษา BRI จะทำ�หน้าที่เป็นเพียง
กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันโครงการเท่านั้น
จากการสัมภาษณ์นกั วิชาการจีน Prof. Song Junying กล่าวว่าแนวทางการสร้างอำ�นาจ
เชิงอ่อนให้กบั ประเทศจีน ประกอบด้วย (1) ต้องพัฒนาคลังสมองของประเทศจีน โดยการสร้าง
ทีมงานวิจัยให้เข้มแข็ง สามารถเข้าใจประเทศจีนและต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง และมีผลงานที่มี
อิทธิพลในวงกว้าง (2) คลังสมองต้องมีแนวทางการพัฒนา โดยสามารถรักษาผลประโยชน์ของ
จีนและให้ตา่ งประเทศเข้าใจการพัฒนาของจีน รวมทัง้ ลดความเสีย่ งในการตัดสินใจผิด (3) คลัง
สมองมีหน้าทีต่ อ้ งสือ่ สารกับต่างประเทศ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกลไกการทูตTrack II และส่งเสริมการ
ทูตของรัฐบาลจีน เพื่อสร้างอำ�นาจเชิงอ่อน (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 พฤษภาคม 2561)
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับคลังสมองด้าน BRI
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร การลงพืน้ ทีส่ ำ�รวจข้อมูลจริง การประชุมกลุม่ ย่อยและการ
สัมภาษณ์ ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม มีผลของความร่วมมือกับสถาบัน
คลังสมองที่สำ�คัญดังนี้
1) การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม
มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ได้ร่วม
ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ย
(ศาสตราจารย์ Lu Shanbing) กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจและการค้าอาเซียน
(ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล)
สาระสำ�คัญของการลงนามบันทึกความร่วมมือ ได้แก่ การร่วมมือกันในด้านการวิจัย
แลกเปลี่ยนบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม
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ภาพ 20: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะให้ความสำ�คัญกับโครงการการร่วมมือ
- การศึกษาประวัตศิ าสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน และ
คาบสมุทรอินโดจีน
- การประเมินความเสี่ยงของความร่วมมือในโครงการคาบสมุทรอินโดจีน
- ฝึกอบรมบุคลากรสำ�หรับโครงการแถบเศรษฐกิจ 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 สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน พร้อมคณะ
ได้ร่วมประชุมกับศาสตราจารย์ ดร. Zhang Weiwei ณ China Institute มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น
โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบการพัฒนาของจีน
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ภาพ 21: China Institute มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

ตัวแบบการพัฒนาประเทศจีนมีสาระสำ�คัญ ได้แก่ (1) การเมืองที่เป็นตัวแทนของ
ผลประโยชน์ของประชาชน (2)บทบาทด้านการตลาดกับบทบาทของรัฐ คือ ในยุคศตวรรษที่
21 จะใช้กลไกของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ และใช้กลไกตลาดอย่างเดียวไม่ได้ จึงต้องผสมผสานกัน
อย่างดี (3) ขีดความสามารถในการปฏิรปู และความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาด ตลอด 40
ปีที่ผ่านมาประเทศจีนปฏิรูปทุกวัน (4) การทำ�ให้ประเทศมีเสถียรภาพภายในและมีเอกราชต่อ
ภายนอก การมีเอกราชเป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญมาก และมีศกั ยภาพมีสทิ ธิบ์ อก No กับสหรัฐ ถ้าไม่สทิ ธิน์ ี้
ก็ไม่มจี นี ทีผ่ งาดขนาดนี้ และทีส่ ำ�คัญคนจีนจะต้องมีความเชือ่ มัน่ ต่ออนาคตในการพัฒนาประเทศ
จากการศึกษาหน่วยงานคลังสมองของจีน ทำ�ให้ศนู ย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนได้เรียน
รูแ้ นวทางการพัฒนาและยกระดับองค์กรสูก่ ารเป็นคลังสมองในระดับนานาชาติ แนวทางการ
สือ่ สารกับสาธารณะและการเผยแพร่ขอ้ มูลรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพือ่ ให้ผกู้ ำ�หนด
นโยบายนำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจ อีกทัง้ ยังสามารถหาช่องทางดำ�เนินงานการทูตเชิงวิชาการ โดย
การแลกเปลีย่ นข้อมูลความรู้ บุคลากร ตลอดจนการกำ�หนดโจทย์ในการวิจยั เชิงยุทธศาสตร์
และวิจยั ร่วมกับหน่วยงานคลังสมองของจีน เพือ่ นำ�เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับโครงการทีอ่ ยูใ่ นบริบทของข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ยุคใหม่
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บทที่ 6

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง บทบาทคลังสมองในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณี
ศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาบทบาทและความสำ�คัญของคลังสมองในกระบวนการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะของจีน (2) เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลังสมองในมณฑลต่างๆ ของจีนที่
ทำ�วิจยั ด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม (3) เพือ่ ศึกษาแนวทางการยกระดับคลังสมองสู่
ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย การ
วิจยั เอกสาร (documentary research) และการวิจยั ภาคสนาม (field research) ในลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
หน่วยงานคลังสมองในประเทศจีนที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ BRI ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม
2561 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants)ได้แก่ ผู้บริหารและนัก
วิชาการของหน่วยงานคลังสมองที่ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ณ สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ยเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และการประชุมกลุม่ ย่อยครัง้ ที่ 2 ณ สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งการเดินทางไปสำ�รวจเมือง
ตุนหวงซึ่งเป็นเมืองสำ�คัญของเส้นทางสายไหม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ได้แก่การประสานงานเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานของ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ในการศึกษาคลังสมองของจีน และแสวงหาความร่วมมือ
ในการร่วมกันกำ�หนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ BRI
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพือ่ ศึกษาบทบาทและความสำ�คัญ
ของคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน
จากการศึกษาของศูนย์วจิ ยั คลังสมองของสภาสังคมศาสตร์แห่งเซีย่ งไฮ้ ในการจัดอันดับ
คลังสมองของจีนปี 2017 โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างสังคมของโจฮัน กันตุง (Galtung, 1964) และ
สถานการณ์ของสังคมจีนวิเคราะห์อิทธิพลของคลังสมองที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะ สามารถจำ�แนกอิทธิพลของคลังสมองแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ อิทธิพลทางด้านการ
กำ�หนดนโยบาย อิทธิพลทางด้านวิชาการ อิทธิพลทางด้านสังคม และอิทธิพลทางด้านนานาชาติ
(上海社会科学院智库研究中心, 2017)
สำ�หรับการศึกษากระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน ในบรรดาคลังสมองทัง้
4 ประเภท ซึง่ ได้แก่ 1) คลังสมองของรัฐบาล 2) คลังสมองของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั 3)
คลังสมองของรัฐวิสาหกิจ 4) คลังสมองประเภทองค์กรทางสังคม คลังสมองของรัฐบาลมีบทบาท
และอิทธิพลเชิงนโยบายสูงสุด ขณะที่สถาบันวิจัยมีการวางแผนระยะยาวและคลังสมองของ
มหาวิทยาลัยศึกษาปัญหาในอนาคตอย่างเป็นวิชาการ จากการจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองที่
วิจัยเกี่ยวกับ BRI โดยสภาสังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้ หน่วยงานคลังสมองที่ทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับ
BRI และมีอิทธิพลสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในปี 2016 และ ปี 2017 คือ ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่ง
สำ�นักนายกรัฐมนตรีของจีน (Development Research Center of State Council)
ในทางทฤษฎี บทบาทของคลังสมองของจีนนั้นสะท้อนตัวแบบการเมืองของชนชั้นนำ� 
กลุม่ คนจำ�นวนน้อยซึง่ มีอำ�นาจทางการเมืองและสังคม จะเป็นผูก้ ำ�หนดนโยบายสาธารณะ กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญในคลังสมองใช้วิธีสร้างผลักดันและมีอิทธิพลเชิงนโยบายโดยอาศัยความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นที่มีกับกลุ่มผู้นำ� (Domhoff and Dye,1987; Dye, 2001) นักวิชาการมีสถานะเป็น
กลุ่มที่มีอำ�นาจในสังคมเนื่องจากมีความรู้ความสามารถและความชำ�นาญด้านต่างๆ และทำ�
หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้นำ�และประชาชน และสำ�หรับผู้นำ�จีน หน่วยงานคลังสมองมี
ความสำ�คัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการส่งเสริมหลักการเลือกอย่างสมเหตุ
สมผล (rationality) ในการตัดสินใจ เป็นกลไกที่ทำ�ให้เกิดประชาธิปไตยและการตัดสินใจอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ (Wan li, 1986; Zhu Xufeng, 2013, p. 5) ในปัจจุบันแนวคิดคลังสมอง
อัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิงเป็นส่วนสำ�คัญต่อการส่งเสริมความทันสมัยของระบบปกครองใน
ประเทศจีน
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ในทางทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมหน่วยงานคลังสมองที่จะมีอิทธิพลต่อผู้
กำ�หนดนโยบายสาธารณะมากทีส่ ดุ จะต้องอยูใ่ นฐานะทีป่ รึกษาและมีความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้น
ในฐานะเป็น “คนวงใน” หรือมีความใกล้ชิดกับ “คนวงใน” ซึ่งหน่วยงานคลังสมองของรัฐบาล
ระดับชาติมีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�ปรึกษาแก่รัฐบาล ปัจจัยความสำ�เร็จของคลังสมองใน
ประเทศจีน คือ การมีอทิ ธิพลต่อนโยบายสาธารณะผ่านการยอมรับของผูน้ ำ� ซึง่ มีกลยุทธ์ในการ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ (Zhu Xufeng, 2013, p.8)
จากการศึกษาบทบาทของปัญญาชนกับการริเริ่มนโยบายสาธารณะ ในทัศนะของ
ศาสตราจารย์ Wang Jisi “การรุกไปทางตะวันตก” เป็นความจำ�เป็นทางยุทธศาสตร์ของจีน
แนวคิดเรือ่ ง “การรุกไปทางตะวันตก” (Marching Westwards) เพือ่ ปรับสมดุลทางภูมริ ฐั ศาสตร์
ของจีนเป็นผลงานทางความคิดที่ทรงพลังและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำ�หนดนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง บทความเผยแพร่ต่อสาธารณะในปี 2012 โดยวิเคราะห์สถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศอย่างรอบด้านและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาภายในประเทศจีน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันตก (Wang Jisi, 2012) สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ “พลัง
ทางปัญญา” อย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ
และสถานการณ์ภายในประเทศอย่างรอบด้าน และเสนอยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้ผู้นำ�ตัดสิน
ใจในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ ในกรณีข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
สำ�หรับประชาคมคลังสมองของจีน ความใกล้ชดิ และการได้รบั การไว้วางใจจากผูก้ ำ�หนด
นโยบายในคณะรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด หน่วยงานคลังสมองของจีนไม่ได้มีอิสระในการ
ดำ�เนินงาน เพราะต้องพึ่งพาทรัพยากร งบประมาณ และการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะแตก
ต่างจากมุมมองและการเมืองพหุนิยมแบบตะวันตก ที่คลังสมองมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระ (Weiss, 1990, p1-20) และมีบทบาทสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายผ่านกระบวนการ
ทางการเมืองตามทฤษฎีทางการเมืองแบบพหุนิยมหรือกลุ่มผลประโยชน์ (Almond, Powell,
Strom and Dalton, 2008)
นอกจากนี้ คลังสมองของจีนยังทำ�หน้าที่เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบายที่รัฐบาลประกาศแล้ว หรือได้รับคำ�สั่งโดยตรงจากผู้นำ�ให้ทำ�การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว
กับนโยบายที่กำ�หนดไว้แน่นอนแล้ว ตัวอย่างเช่น ภายหลังจากสีจิ้นผิงประกาศข้อเสนอเรื่อง
หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (OBOR) เมือ่ เดือนกันยายน 2013 คลังสมอง10 แห่งได้รบั เชิญให้ไปศึกษา
สำ�รวจการดำ�เนินงานดังกล่าว หัวข้อในการวิจัยคลังสมองของจีน สะท้อนถึงการเพิ่มบทบาท
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ของจีนในเอเชียกลางผ่านข้อเสนอเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในปี2014 จีนก่อตั้งคลังสมองให้
อย่างน้อย 9 แห่ง ทีเ่ น้นศึกษาเกีย่ วกับเอเชียกลาง (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
ประชุมได้อภิปรายถึงความส�ำคัญของคลังสมองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ โดย
เฉพาะกรณีของนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่ผู้น�ำจีนประกาศอย่างเป็นทางการในปี
2013 คลังสมองของจีนแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเรื่อง
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) และในระหว่างการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว
รัฐบาลจีนจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานคลังสมองท�ำหน้าที่ค้นคว้า และศึกษา โดยผู้น�ำสูงสุดของจีน
สี จิ้นผิง ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง และสนับสนุนด้านการสร้างกลไกเพื่อผลักดัน
โครงการเป็นส�ำคัญ
นอกจากนั้นวิสาหกิจ และภาคประชาชน ได้เริ่มให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง
ให้มีบทบาทมากขึ้น ตามแนวคิดการบริหารการปกครองยุคใหม่ ที่รวมถึงนโยบายสาธารณะ
ในด้านการเงิน การค้า การลงทุน ภาษี งบประมาณ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน นโยบาย
สาธารณะเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และความจ�ำเป็นในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติ ท�ำให้คลังสมองต้องมีบทบาทมากขึน้ ในกระบวนการ
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ (Cheng Li, 2017, p.9) สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของคลังสมองที่มี
มากขึ้นต่อสังคมและอิทธิพลต่อนานาชาติ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายคลัง
สมองในมณฑลต่างๆ ของจีนที่ท�ำวิจัยด้านแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี (Development Research Center of
State Council) ได้ท�ำการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน ตามที่สีจิ้นผิงได้
กล่าวว่าคลังสมองเป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของอ�ำนาจเชิงอ่อน (soft power) ของจีน บทบาท
ของคลังสมองจะทวีความส�ำคัญมาก แต่คลังสมองของประเทศจีนยังอยู่ในสภาพล้าหลังโดย
เปรียบเทียบ เพราะฉะนัน้ จีนต้องการสร้างคลังสมองทีม่ อี ตั ลักษณ์แบบจีน ต้องค้นหาทิศทางการ
บริหารและการจัดการคลังสมอง เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์
และรัฐบาลจีน อีกทัง้ เน้นย�ำ้ เรือ่ งการสร้างคลังสมองเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ของประเทศ ภารกิจการสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13
การสร้างพันธมิตรคลังสมองหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นการด�ำเนินงานโดยศูนย์กลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จนี โดยมีฝา่ ยติดต่อต่างประเทศของพรรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ด�ำเนินงาน และสถาบันคลังสมองทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุค
ใหม่ (Belt and Road Initiative: BRI) เป็นเครือข่ายของพันธมิตรคลังสมอง เนือ่ งจากประเทศ
จีนมีสถาบันวิจยั และโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางจ�ำนวนมาก ท�ำการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคและสาขาวิชามีความหลากหลาย สถาบันวิจัยแห่งเดียวไม่สามารถท�ำวิจัย
ครบถ้วน ดังนัน้ เพือ่ เรียนรูร้ ว่ มกันและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีความจ�ำเป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรคลังสมอง
บนเส้นทางความฝันของจีน (Chinese Dream) ตามนโยบายของประธานาธิบดีสจี นิ้ ผิง
ซึ่งปรารถนาจะน�ำพาประเทศจีนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก การสร้างความร่วมมือของ
คลังสมองจึงเป็นบ่อเกิดของ “อ�ำนาจแห่งปัญญา” หรือ “พลังแห่งความรู้” โดยการให้ความ
ส�ำคัญกับการยกระดับและพัฒนาคลังสมองให้เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแนวนโยบายคลังสมองแบบใหม่ด้วยอัตลักษณ์จีน และเน้นการพัฒนาคลังสมองของจีน
ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย นับเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการสร้างอ�ำนาจเชิงอ่อน (soft
power) ของจีน (李国强,徐蕴峰, 2017, p.6) และเพิม่ บทบาทให้คลังสมองเป็นตัวแสดงทาง
ยุทธศาสตร์ (strategic actors) (Menegazzi, 2016) ที่ส�ำคัญในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะ กรณีของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 เพือ่ ศึกษาแนวทางการยกระดับคลังสมองสู่
ระดับนานาชาติและอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ
บทบาทของปัญญาชนและพลังแห่งความรู้ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาและฟืน้ คืนความ
ยิ่งใหญ่ของจีน (Cheng Li, 2017) ปัญญาชนของประเทศจีนมีความหวังร่วมกันต่อประเทศ
ชาติเช่นเดียวกับรัฐบาล คือ การฟื้นคืนฐานะความเป็นมหาอ�ำนาจบนเวทีโลก ดังเช่นนโยบาย
ความฝันของจีน ความฝันของจีนเป็นความฝันในแบบฉบับของชาวจีนและเรียกร้องให้ทั่วโลก
มาร่วมฝันและแบ่งปัน (The Chinese dream to be shared with the world) ในมิติของ
การเมืองระหว่างประเทศ คือ ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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Road Initiative: BRI) นอกจากการเชื่อมโยงด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จีนยัง
มุ่งเน้นที่จะใช้เวที BRI เพื่อสร้างประชาคมร่วมชะตากรรม และสร้างอิทธิพลทางความคิดใน
การปฏิรูประบบระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลก
ในขณะเดียวกันปัญญาชนของจีนมีมมุ มองว่าข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
ยุคใหม่ และนโยบายความฝันของจีนเป็น “ความฝันแห่งอารยธรรม” และการสร้างภาพลักษณ์
ของจีนใหม่สู่สายตาชาวโลก เป็นการทะยานขึ้นของรัฐอารยธรรม (Rise of a civilizational
state) สะท้อนถึงความรุ่งโรจน์และความฝันของรัฐอารยธรรม (Glory and dream of a
civilizational state) (Zhang Weiwei, 2014) และจากการสำ�รวจลงพืน้ ทีเ่ มืองตุนหวงซึง่ เป็น
เมืองสำ�คัญบนเส้นทางสายไหม แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหมเป็นประจักษ์
พยานที่สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรม เป็นความงดงามของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะภูมิปัญญาที่เป็นความภูมิใจของชาวโลก
แนวคิดการสร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม (The Silk Road Think
Tank Network หรือ SiLKS) ภายใต้การดำ�เนินงานของ Development Research Center
สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของจีนในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยใช้หน่วยงาน
คลังสมองเป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานคลังสมองของประเทศในแถบ
เส้นทางสายไหมศึกษาวิจัย เพื่อสร้างอิทธิพลเชิงนโยบายสาธารณะในเวทีนานาชาติ เป็นการ
ยืนหยัดแนวทางร่วมกันปรึกษาและร่วมกันก่อสร้างและการได้รับประโยชน์ด้วยกัน ซึ่งความ
ร่วมมือในด้านการปรึกษาหารือ การร่วมกันก่อสร้าง และการแบ่งปันเป็นหลักการในการผลักดัน
ก่อตั้ง BRI
ในปี 2015 การประชุมครัง้ แรกมีสมาชิกก่อตัง้ จำ�นวน 43 องค์กร และขยายจำ�นวนการ
รับสมาชิก โดยในปี 2017 มีสมาชิกจำ�นวน 54 องค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
คลังสมองในระดับนานาชาติร่วมกันกำ�หนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ของเส้นทางสายไหม โดยมีภารกิจในการดำ�เนินโครงการวิจัยร่วมกัน การแลก
เปลี่ยนข้อมูลและความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการวิจัยนโยบาย สมาชิกของ SiLKS ได้แก่
คลังสมองที่เห็นด้วยกับพันธกิจของ SiLKS โดยมีความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับองค์การระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การพัฒนาเอกชน ตลอดจนปัจเจกบุคคล ทีส่ ามารถสนับสนุน
เงินทุนและความช่วยเหลือต่างๆ ในอนาคต SiLKS จะมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมมากขึ้น มีความ
เข้มแข็งและมีผลประโยชน์ที่กว้างขวางต่อการให้ความร่วมมือค้นคว้าวิจัย เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
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จากกรอบแนวคิดการวิเคราะห์อิทธิพลของคลังสมองที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ อิทธิพลทางด้านการกำ�หนดนโยบาย อิทธิพลทาง
ด้านวิชาการ อิทธิพลทางด้านสังคม และอิทธิพลทางด้านนานาชาติ (上海社会科学院智库
研究中心, 2017) จะเห็นได้ว่าอิทธิพลทางด้านนานาชาติเป็นปัจจัยสำ�คัญในยกระดับความ
สำ�คัญของคลังสมองสู่ระดับสากล ประเทศจีนและติดต่อกับสังคมนานาชาติมากขึ้น คลังสมอง
จึงมีบทบาททางการทูตสาธารณะและสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดบนเวทีนานาชาติได้
การสร้างเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม (SiLKS) เป็นการดำ�เนินการที่จะขยาย
อิทธิพลเชิงนโยบายโดยผ่านการศึกษาวิจัยร่วมกัน นับเป็นกลยุทธ์สำ�คัญของคลังสมองของจีน
ที่จะสร้างพลังแห่งความรู้ที่ผลิตขึ้นในบริบทของ BRI เพื่อให้มีอิทธิพลต่อสังคมโลก โดยการ
สนับสนุนของ Development Research Center (DRC) ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสำ�นักงานเลขาธิการ
ของเครือข่ายคลังสมองนานาชาติเส้นทางสายไหม
ในมุมมองของประเทศที่แสวงหาความร่วมมือกับจีนหรือร่วมกันศึกษาผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการ การตัดสินใจจะทำ�หรือไม่ทำ�โครงการต่างๆ นั้น การทำ�งาน
ร่วมกับคลังสมองของจีนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจกระบวนการกำ�หนดนโยบายของ
ประเทศจีนในประเด็นนี้นักวิชาการชาวเยอรมันท่านหนึ่งยืนยันว่า ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับหน่วยงานคลังสมองของจีน นักวิชาการชาวต่างชาติจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะมีช่องทาง
ทีไ่ ม่เป็นทางการ ส่งผ่านความคิดเห็นหรือข้อคำ�นึงต่างๆให้กบั เพือ่ นร่วมงานในประเทศจีน และ
หวังว่าจะนำ�มาซึ่งความเข้าใจอันดีและความสร้างความร่วมมือต่อกัน (Pascal Abb, 2013;
Cheng Li, 2017, p.11)
ในยุคที่จีนกำ�ลังมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกและศูนย์กลางของอำ�นาจ ความรู้และ
ทรัพยากรในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะระดับนานาชาติกำ�ลังเคลือ่ นย้ายจากโลกตะวันตกสู่
ตะวันออกในลักษณะของกระบวนการบูรพาภิวฒ
ั น์ ด้วยมุมมองเชิงภูม-ิ รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
โลกใหม่ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554) ตามแนวคิดของมุมมองเชิงโครงสร้างทางสังคมในบริบท
โลก บทบาทของคลังสมองของจีนจะเป็นตัวแสดงทางยุทธศาสตร์ทสี่ ำ�คัญในการเผยแพร่ความรู้
ร่วมมือกับคลังสมองของประเทศตามแนวเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของรัฐบาล หรือเป็นกลไกทีจ่ ะช่วยสร้างความกระจ่างแก่สงั คมโลก รวมทัง้ ทำ�หน้าที่
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางอำ�นาจกับพื้นที่วงนอกในอนาคต
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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  ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางการใช้ประโยชน์จากความรู้และพลังทางปัญญา ซึ่งคลังสมองของจีนมี

บทบาทในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะนั้น มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับการเมืองของจีน
ตามแนวทฤษฎีชนชั้นนำ�  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองของจีนทำ�ให้ทราบถึงปัจจัย
ของความสำ�เร็จของคลังสมองทีม่ บี ทบาทในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ การติดต่อ
และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับคลังสมองของประเทศจีน โดยเฉพาะกรณี BRI เป็นแนวทาง
ให้ประเทศไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน
2. ผูก้ ำ�หนดนโยบายของประเทศไทยสามารถส่งเสริมให้มกี ารสร้างความร่วมมือระหว่าง
คลังสมองของประเทศไทยกับคลังสมองเกีย่ วกับ BRI ของจีน เพือ่ ร่วมมือกันในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจหรือการกำ�หนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน ซึง่ สามารถกระทำ�ได้ทงั้ ในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับมณฑล และระดับคลังสมองของสังคม
3. ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ควรเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับหน่วย
งานคลังสมองของจีนทีศ่ กึ ษาข้อริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันความรู้ และส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน ตลอดจน
การร่วมมือกันดำ�เนินโครงการวิจยั ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในบริบทของ BRI
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姓名：.......................................................... 职称：............................
机构：............................电话：........................邮箱：.............................
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�ำนวนเท่าใด)

..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

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�ำคัญอย่างไรในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในบริบทของ
ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะของจีน :
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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�ำผลการวิจัยเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมาใช้ด้านใดบ้าง รัฐบาลจีนน�ำผลการ
ศึกษาจากหน่วยงานคลังสมองมาใช้ก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหรือไม่ 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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