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นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี
ความคิดแนวอนุรักษ์นิยมและรักชาติมาก ในขณะที่
เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มีความเพียรพยายามใน
การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะทีท่ ำ� ให้ญี่ปุ่น
มีบทบาทเด่นด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
หลายประการ  ซึง่ นโยบายดังกล่าวนัน้ ได้รบั การวิพากษ์
วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งในด้าน
ที่เห็นด้วยและคัดค้าน รวมถึงวิตกกังวลต่อนโยบาย
ดังกล่าว เนื่องจากนโยบายของเขามีความแตกต่างไป
จากแนวทางเดิมของนโยบายต่างประเทศ และนโยบาย
ความมั่นคงของประเทศมาก
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ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น หลั ก การที่ ว างอยู ่ บน
อุดมการณ์แบบ Revisionism (ลัทธิแก้ หรือ การปฏิรูป
ลัทธิใหม่)  และมีทิศทางนโยบายที่รุนแรง (Radical) รวม
ทั้งประเมินความส�ำคัญของ “หลักการอาเบะ” ที่มีต่อ
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น
และสุดท้ายได้วเิ คราะห์วา่ นโยบายนีจ้ ะน�ำไปสูพ่ ลวัตใหม่
ของการด� ำ เนิ น นโยบายหรื อ จุ ด สิ้ น สุ ด ทางการทูต
ของรัฐบาลนี้
หนังสือเล่มนี้มีความหนา 114 หน้า ได้พยายาม
ตอบค�ำถามดังกล่าวโดยการวิเคราะห์เชิงลึกในเรือ่ งพืน้ ฐาน
ของอุดมการณ์และเป้าหมายนโยบายของ “หลักการอาเบะ”
รวมทั้ ง ตรวจสอบว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ มีบทบาทต่ อ ทิ ศ ทาง
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น
ในประเด็นทีส่ ำ� คัญ 3 ประการอย่างไร กล่าวคือ หนึง่ สมรรถนะ
ในด้านการป้องกันประเทศของญีป่ นุ่ สอง ความสัมพันธ์
และความเป็นพันธมิตรระหว่างญีป่ นุ่ กับสหรัฐ และสาม
ความสัมพันธ์ระหว่างญีป่ นุ่ กับประเทศในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหมายถึง จีน เกาหลีใต้
และประเทศในกลุ่มอาเซียน
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ผู ้ เ ขี ย นได้ พ ยายามอธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า นายก
รั ฐมนตรี อ าเบะ เป็น ผู้มีอุด มการณ์แ บบการปฏิรูป
ลัทธิใหม่ (Revisionism) ในเวลาเดียวกันก็มอี ุ ด มการณ์
รั ก ชาติ (Nationalism) ด้วย ดังนั้นนโยบายของเขา
ภายใต้หลักการอาเบะ จึงมีลักษณะสุดโต่ง รุนแรง
เพราะเขาเชือ่ ว่า นโยบายนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารท�ำให้ประเทศ
มีบทบาทมากขึ้ น และสถานะของประเทศจะเป็ น
ทีย่ อมรับในสังคมระหว่างประเทศมากขึน้ ในเวลาเดียวกัน
ผู ้ เ ขี ย นก็ ถ กเถี ย งด้ว ยว่า แม้ว ่าทิศทางนโยบายนี้
จะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในระยะแรกในแง่ของการยกระดับ
สถานะและบทบาทของประเทศ รวมทั้งสร้างอิทธิพล
ของประเทศในภูมิภาคและในโลก แต่ยุทธศาสตร์นี้
ก็มลี กั ษณะ “ทัศนวิสยั สัน้ ” ส�ำหรับเป้าหมายระยะกลาง
และระยะยาวของนโยบายต่างประเทศและนโยบาย
ความมัน่ คง รวมทัง้ เป็นการยากทีจ่ ะรักษาความยั่งยืน
ของนโยบายนี้ เ อาไว้ ไ ด้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การรั ก ษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศในที่สุดด้วย
ผู้เขียนได้แสดงทัศนะว่า ผู้เขียนอยู่ฝ่ายเดียวกับ
ผู้วิจารณ์นโยบายของญี่ปุ่นคนอื่นๆ ที่ว่านโยบายของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะนี้ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นจุดจบ (Dead End)
ส�ำหรับนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมัน่ คง
ของประเทศมากกว่าจะเป็นการน�ำไปสูพ่ ลวัตใหม่ๆ และ
ผลของนโยบายนีจ้ ะไม่เป็นเพียงแค่การก้าวไปสูก่ ารขาด
พลังผลักดันในระดับนานาชาติเท่านัน้ หากยังพาไปสู่
ความเสียหายในระยะยาวของความสัมพันธ์ในระดับ
ภูมภิ าคของญีป่ นุ่ ด้วย ในตอนท้ายของหนังสือ ผู้เขียน
ยังได้สรุปให้เห็นถึง ความขัดกันของหลักการที่นายก
รัฐมนตรีอาเบะน�ำเสนอ มากกว่าการที่นโยบายนัน้ ๆ
จะผลิ ต ทิ ศ ทางใหม่ หรือยุทธศาสตร์ใหม่ที่ชัด เจน
ส�ำหรับญีป่ นุ่ ในทางกลับกัน “หลักการอาเบะ” น่าจะ
ท�ำให้เกิดนโยบายต่างประเทศแบบที่พยากรณ์ไม่ได้
มีลักษณะแข็งขืน และเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน
หรือแม้แต่กับพันธมิตรเช่น สหรัฐเองก็ตาม ซึ่งผู้เขียน
สรุปลักษณะดังกล่าวของญี่ปุ่นว่าเป็น (Resentful
Realism) สัจนิยมที่น่าขุ่นเคืองใจ
หนังสือประกอบด้วยทั้งหมด 6 บท โดยบทที่ 1
เป็นบทน�ำที่กล่าวถึงความเชื่อและข้อถกเถียงของผู้
เขียน รวมทั้งวิธีการศึกษาและอธิบายเพื่อตอบค�ำถาม
หรือข้อถกเถียงดังกล่าว ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้วิเคราะห์
แนวคิดและอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ และ

หลักการอาเบะ โดยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพวกลั ท ธิ แ ก้
(Revisionist) ซึง่ มีแนวคิดแบบประเพณีนยิ มแบบช่วง
ก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีเ่ ชือ่ ในความยิง่ ใหญ่
ของประเทศ ความพยายามในการขยายอ�ำนาจ (จักรวรรดิ)
และสถาปนาประเทศให้เป็นมหาอ�ำนาจในระดับต้นๆ ของโลก
ซึง่ ในช่วงหลังสงคราม ลักษณะดังกล่าวจะปรากฏในรูปของ
ความพยายามในการมีนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐ
และการมีบทบาทเด่นในภูมภิ าค และมีอทิ ธิพลต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นรัฐเสรีนิยมที่มีอ�ำนาจและต่อต้านรัฐ
เผด็จการ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าหลักการอาเบะ
จะมีลักษณะที่น�ำไปใช้ได้จริง (pragmatic) แต่ก็มีความ
แตกต่างจากลักษณะของ “หลักการโยชิดะ” (Yoshida
Doctrine) อันเป็นทิศทางของนโยบายต่างประเทศและ
นโยบายความมัน่ คงของญีป่ นุ่ เดิมทีม่ มี าตัง้ แต่หลังสงคราม
อันวางอยู่บนหลักการการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และการรักษาสมดุลของอ�ำนาจในภูมิภาค ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด-อุดมการณ์แบบการปฏิ รู ป ลัทธิใหม่
(Revisionism) ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ ผ่านการ
ด�ำเนินการต่างๆ เช่น ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะมาตรา 9 ความพยายามในการใช้คำ� ทีห่ มายถึง
comfort woman ไปในลักษณะทีห่ มายถึงโสเภณี และ
การไปเยีย่ มศาลเจ้ายาสุคนุ ิ รวมทัง้ การท้าทายต่อค�ำตัดสิน
ของศาลระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรสงคราม เป็นต้น
บทที่ 3 ถึง บทที่ 5 เป็นการขยายความและ
ประเมินผลของหลักการอาเบะ ทีม่ ตี อ่ นโยบายต่างประเทศ
และนโยบายความมั่นคง โดยเน้นที่ประเด็นส�ำคัญ 3
เรื่องคือ นโยบายความมั่นคงและสมรรถนะทางทหาร
ความสัมพันธ์กับสหรัฐ และความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในบทที่ 3 ผูเ้ ขียนได้อธิบายว่า แม้วา่ การเปลีย่ นแปลง
นโยบายความมัน่ คงและการเพิม่ สมรรถนะของกองก�ำลัง
ป้องกันตนเองของญีป่ นุ่ จะมีความจ�ำกัดและเป็นสัดส่วน
ทีไ่ ม่มาก แต่กม็ คี วามส�ำคัญมาก เพราะสิง่ นีเ้ ป็นการแสดง
ถึงความส�ำคัญที่น้อยลงของรัฐธรรมนูญ ลดข้อจ�ำกัด
ทางการเมืองต่อการใช้อ�ำนาจทางทหาร และการสร้าง
จุดหมายส�ำหรับการส่งกองก�ำลังออกไปยังภูมิภาคและ
พื้นที่อื่นของโลก โดยเฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดคือ
การยกเลิกการไม่ใช้สทิ ธิการป้องกันตนเองร่วม (Collective
Self-Defense) ซึ่งผู้เขียนได้แสดงหลักฐานของการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านการเปลีย่ นแปลงในเชิงกฎหมาย
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และแผนปฏิ บัติก ารที่ส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security
Strategy) แนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น ประเทศ
(National Defense Program Guidelines) และ
กฎหมายเกีย่ วกับความลับของรัฐ (State Secrecy Law)
ในระดับปฏิบตั กิ ารมีการผ่อนปรนเกีย่ วกับการห้ามส่งออก
อาวุธ และการท�ำให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็น
ไปเพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ทางทหารได้ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ประเด็ น ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวมากที่ สุ ด
ในเรื่องนี้ก็คือการตีความเรื่องสิทธิป้องกันตนเองร่วม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศมีบทบาทด้านความมั่นคง
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า อันที่จริงแล้วนายก
รัฐมนตรีอาเบะต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า
แต่ดว้ ยการทีต่ ระหนักว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถ
ท�ำได้โดยง่ายและเร็ว ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ให้ได้ทันกับการที่ตั้งเป้าหมายไว้ นายกรัฐมนตรีอาเบะ
จึงเลือกใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตีความรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิป้องกันตนเองร่วมแทน โดย
การตีความว่า ญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมกับพันธมิตร
ในประเด็ น ความมั่ น คงได้ และผู ้ เ ขี ย นยั ง ได้ อ ธิ บ าย
ในรายละเอียดถึงกระบวนการต่างๆ ทีน่ ายกรัฐมนตรีอาเบะ
ได้พยายามด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตีความดังกล่าว เช่น การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการตัง้ คณะท�ำงาน เป็นต้น ซึง่ ความพยายามดังกล่าวนี้
มีเป้าหมายไกลทีส่ ดุ คือการมุง่ ไปสูก่ ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมายใน
การมีบทบาทด้านความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของนายกรัฐมนตรีอาเบะ ในการที่จะ
ยกระดับสถานะของประเทศตามแนวทาง การปฏิรูป
ลัทธิใหม่  (Revisionism)
ในบทที่ 4 ผู้เขียนประเมินว่า แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
สนับสนุนนโยบายความเป็นพันธมิตรระหว่างสองฝ่าย
และนโยบาย Rebalancing ของสหรัฐในภูมภิ าค แต่ความ
สั ม พั น ธ์ ส องฝ่ายก็ไ ม่ไ ด้ราบรื่น เพราะญี่ปุ่น ประสบ
ปัญหาการเมืองภายในหลายเรื่อง เช่น การย้ายฐานทัพ
ในโอกินาวา การเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก
(Trans Pacific Partnership : TPP) รวมถึงความกังวล
ใจของสหรัฐต่อแนวทาง การปฏิรปู ลัทธิใหม่  (Revisionism)
ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ เป็นต้น ในด้านของความเป็น
พันธมิตรด้านความมัน่ คง ผูเ้ ขียนแสดงให้เห็นว่า ญีป่ น่ ุ มีความ

พยายามในการทบทวนแก้ไขแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกัน
ประเทศมาตั้งแต่ปี 1997 โดยการพยายามปรับความ
ร่วมมือสองฝ่ายให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อ
การโจมตีทางอาวุธ การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อ
ต้ า นโจรสลั ด การรั ก ษาสั น ติ ภ าพ และการให้
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม ญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะรวมเรื่อง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของตนเข้าไปในนโยบาย
Rebalancing   และยุทธศาสตร์ทางทหารที่กว้างกว่า
นั้นของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทบทวนแนว
ปฏิบตั ดิ า้ นการป้องกันประเทศก็ไม่ได้รบั การด�ำเนินการ
โดยราบรื่น ในเวลาเดียวกัน แม้ว่าความร่วมมือระหว่าง
ญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดูเหมือนมีความแน่นแฟ้น แต่ผู้เขียน
ก็ได้อธิบายให้เห็นว่า รากฐานของความสัมพันธ์ไม่ได้
แน่นแฟ้นมากดังทีน่ ายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวอ้าง รวมทั้ง
ญี่ปุ่นยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจในการประกันความมั่นคง
ของสหรัฐที่มีต่อญี่ปุ่นด้วย ความกลัวการถูกละเลยจาก
สหรัฐยังเป็นกระแสทีม่ องเห็นได้   ในขณะทีค่ วามพยายาม
ในการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐของนายกรัฐมนตรี
อาเบะก็ไม่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายฐานทัพใน
โอกินาวา หรือการเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก
ที่ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ ในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเกษตร และในประการสุดท้าย ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า
อุดมการณ์ การปฏิ รู ป ลัทธิใหม่ (Revisionism) และ
พฤติกรรมการไปเยีย่ มศาลเจ้ายาสุคนุ ขิ องนายกรัฐมนตรี
อาเบะ ท�ำให้สหรัฐเกิดความระแวงแคลงใจในความ
พยายามทีจ่ ะมีอำ� นาจของญีป่ น่ ุ และมีผลท�ำให้ความสัมพันธ์
สองฝ่ายแย่ลง เพราะเกิดความกังวลในฝ่ายสหรัฐว่า
ด้วยอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะนี้แทนที่ญี่ปุ่น
จะเป็นฝ่ายสนับสนุนสหรัฐ เอาเข้าจริงแล้วอาจจะกลาย
เป็นว่า สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการกลายเป็นมหาอ�ำนาจ
ทางทหาร หรือสนับสนุนนโยบายรักษาสันติภาพในแบบ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ
ซึง่ สถานการณ์นนี้ า่ จะเป็นอันตรายต่อสหรัฐมากกว่าเป็นผลดี
ส� ำ หรั บบทที่ 5 ผู ้ เ ขี ย นก็ ไ ด้ ประเมิ น ผลของ
หลั ก การอาเบะต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งญี่ ปุ ่ น กับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในเอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยผูเ้ ขียนแสดงความเห็นว่า หลักการ
อาเบะ ชั ก น� ำ ให้ เ กิ ด ความพยายามในการเป็ น ผู ้ น� ำ
ในภูมิภาคของญี่ปุ่นโดยการตีกรอบ (ล้อมกรอบ) จีน
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็แสดงให้เห็นว่า การทูตของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะมีขอ้ จ�ำกัด และแทนทีญ
่ ปี่ นุ่ จะเป็น
ฝ่ายล้อมกรอบจีน การณ์กลับกลายเป็นว่า การทูตของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะไม่ได้ผล แต่กลับท�ำให้ญี่ปุ่นเป็น
ฝ่ายถูกโดดเดี่ยว โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของความ
พยายามของญี่ ปุ ่ น ในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น
เกาหลีใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นๆ นอกจาก 2
กลุม่ นี้ เช่น ตุรกี ออสเตรเลีย อินเดีย เป็นต้น เพือ่ ปิดล้อม
จีน หรือ แสวงหาพันธมิตรในประเด็นที่มีความขัดแย้ง
กับจีน เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ และ
ทะเลจีนตะวันออก เป็นต้น แต่กด็ เู หมือนว่า ความพยายาม
ดังกล่าวนี้ให้ผลที่จ�ำกัด ส่งผลให้เกิดความล้มเหลว
ในการแปลความสัมพันธ์ดังกล่าวไปสู่การคัดง้างกับจีน
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นหนึ่งที่นับได้ว่ามีความก้าวหน้า
นัน่ คือ การทีท่ งั้ จีนและญีป่ นุ่ ยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้ง
ในทะเลจีนตะวันออกเป็นรากฐานของปัญหาความขัดแย้ง
ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า มีปัญหา
นีเ้ ป็นประเด็นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สถานการณ์ทชี่ ะงักงัน สามารถ
เคลื่อนไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้และ
มีผลท�ำให้การท�ำงานในระดับปฏิบตั กิ ารได้รบั การด�ำเนิน
การใหม่อีกครั้ง
ส�ำหรับบทสุดท้ายที่เป็นบทสรุป ผู้เขียนได้เน้นย�้ำ
อีกครั้งถึงทิศทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ ว่า
เป็นแบบการปฏิรูปลัทธิใหม่ (Revisionism) และแม้ว่า  
“หลักการอาเบะ” จะถูกประยุกต์ใช้ในนโยบายทีส่ �ำคัญ
ทั้ ง 3 เรื่ อ ง คื อ นโยบายความมั่น คงและการเพิ่ม
สมรรถนะให้กองก�ำลังป้องกันตนเอง ความสัมพันธ์กบั สหรัฐ
และความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลักษณะเดียวกัน แต่
ผลลัพธ์ของการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวก็ไม่เหมือนกัน
กล่าวคือ นโยบายความมัน่ คงของญีป่ นุ่ มีความก้ า วหน้ า
และเปลี่ยนแปลงไปมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์กับ
สหรัฐดูเหมือนว่า จะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าเช่นกัน
แต่ไม่ราบรืน่ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างญีป่ นุ่ กับประเทศ
ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะ

ชะงักงัน หรือถดถอย นอกจากนั้น ผู้เขียนยังแสดงให้
เห็นถึงความขัดแย้ง 3 ประการของทิศทางการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น
กล่าวคือ หนึ่ง การสนับสนุนคุณค่าสากล และแนวคิด
เสรี นิ ย ม แต่ ก็ มี อุ ด มการณ์ การปฏิ รู ป ลั ท ธิ ใ หม่
(Revisionism) ซึง่ ขัดแย้งกับคุณค่าและแนวคิดดังกล่าว
สอง การยุ ติ ร ะบอบหลั ง สงคราม โดยการตี ค วาม
ประวัตศิ าสตร์ใหม่ ไม่ได้ทำ� ให้ระบอบหลังสงครามยุตลิ ง
แต่กลับเพิ่มความขัดแย้ง และ สาม แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
พยายามด�ำเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐ หากแต่กย็ งั
พึง่ พิงสหรัฐอยูใ่ นด้านความมั่นคงท�ำให้เกิดความขัดแย้งว่า
ในที่สุดแล้ว ญี่ปุ่นจะพยายามเป็นอิสระ หรือต้องการพึง่ พิง
สหรัฐ จากความขัดแย้งดังกล่าว ท�ำให้ผู้เขียนสรุปว่า
หลักการอาเบะ ไม่นา่ จะน�ำประเทศไปสูท่ างออกของปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการสร้าง
นโยบายทีส่ นับสนุนการมีบทบาทน�ำของญีป่ น่ ุ ในภูมภิ าคได้ แต่
สถานการณ์จะกลายเป็นว่า ญีป่ น่ ุ ด�ำเนินนโยบายแบบทีเ่ รียกว่า
สัจนิยมที่น่าขุ่นเคืองใจ (Resentful Realism) มากกว่า
ข้อถกเถียงทีผ่ เู้ ขียนน�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ แม้ว่า
จะมิได้เป็นประเด็นใหม่มากนัก แต่กม็ คี วามทันต่อเหตุการณ์
และอาจกล่าวได้วา่ เป็นประเด็นทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจ
เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น แม้ว่าจะเคยมีค�ำอธิบายต่อ
การด�ำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ มาบ้างแล้ว
แต่การอธิบายหลักการอาเบะ และการด�ำเนินนโยบายต่างๆ
ของเขา โดยใช้กรอบแนวคิดการเป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ดุ มการณ์แบบ
การปฏิรูปลัทธิใหม่ (Revisionism) นับว่าเป็นเรือ่ งใหม่
และผู้เขียนได้วิพากษ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ
อย่างชัดเจน และเต็มไปด้วยหลักฐานทีล่ ะเอียดทัง้ ในเชิง
เอกสาร ล�ำดับขัน้ ตอน และระยะเวลา ในเวลาเดียวกัน
แม้วา่ ผูเ้ ขียนจะให้รายละเอียดต่างๆ มาก แต่ผเู้ ขียนก็เขียน
ได้อย่างสัน้ กระชับ อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก โดยเฉพาะส�ำหรับ
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือติดตามเรื่องราวเหล่านั้นบ้าง
หากส�ำหรับคนทีไ่ ม่เคยรูเ้ รือ่ งนีม้ าก่อน ก็อาจจะประสบ
ปัญหาในการท�ำความเข้าใจและติดตามสถานการณ์อยูบ่ ้าง
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายความมัน่ คงของญี่ปุ่น
ที่ก้าวหน้า ทันสมัยที่สุดเล่มหนึ่งในขณะนี้
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สาเนาหลักฐานยืนยันตัวตนที่แนบมาด้วยคือ (ต้องมีอย่างน้อย 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสาเนาถูกต้อง)
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
 ทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………….
รายละเอียดการชาระเงิน
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วันที่โอน .................................................................................................. (วัน/เดือน/ปี)
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วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม

แบบที่ 2

แบบฟอร์มการตอบรับลงโฆษณาในวารสาร เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
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ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
ในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/สถาบัน.............................................................................................................................
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