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บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง

Japan’s ASEAN Policy: In Search
of Proactive Multilateralism
ญี่ปุ่นและอาเซียน ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์
สองฝ่าย เมือ่ 3 ปีทผี่ า่ นมา (ค.ศ. 2013) นับเป็นความสัมพันธ์
สองฝ่ายระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศ/องค์การระหว่าง
ประเทศระดั บภู มิภ าค ที่ มีค วามแน่ น แฟ้ น ยาวนานมาก
ที่สุดคู่หนึ่งของโลก ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี้มีรากฐาน
มาจากเหตุ ผ ลหลายประการทั้ ง จากฝ่ า ยญี่ ปุ ่ น และฝ่ า ย
อาเซียนเอง
หนังสือเรื่อง Japan’ s ASEAN Policy: In Search
of Proactive Multilateralism ของ Sueo Sudo
ตีพิมพ์โดย Institute of Southeast Asian Studies
ในสิงคโปร์ ในปี 2015 คือ 2 ปีหลังจากการฉลองครบรอบ
40 ปี ความสัมพันธ์สองฝ่ายดังกล่าว เป็นงานทางวิชาการ
ที่ออกมาได้พอดีเวลา และมีส่วนช่วยท�ำให้ผู้ที่สนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน รวมทั้งนโยบาย
ระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ ่ น เข้ า ใจถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น
ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความผูกพันแน่นแฟ้น
และด�ำรงอยูม่ าอย่างยาวนานรวมทัง้ เข้าใจถึงสาเหตุรากฐาน
จากฝ่ายญี่ปุ่นว่า ท�ำไมจึงให้ความส�ำคัญกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นอย่างมาก
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ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของหนังสือว่า
“ เพือ่ ทีจ่ ะอธิบายถึงวิธกี ารทีญ
่ ปี่ นุ่ ก้าวข้ามความสัมพันธ์
ที่วางอยู่บนประเด็นเหตุร้ายทางประวัติศาสตร์ และ
เปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศที่มีลักษณะด้าน
เดียวไปสู่รูปแบบอื่น” โดยที่ใช้วิธีการอธิบายที่แตก
ต่างจากนักวิชาการ หรือค�ำอธิบายในแบบ “กระแส
หลัก” ผู้เขียนได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปแล้ววิธี
การหรื อ มุ ม มองในการอธิ บ ายนโยบายต่ า งประเทศ
ของญี่ปุ่นมี 3 แบบคือ แบบกระแสหลัก แบบทางเลือก
และแบบสายกลาง ส�ำหรับพวกกระแสหลักหมายถึง
กลุม่ ทีอ่ ธิบายนโยบายต่างประเทศของญีป่ นุ่ ว่ามีลกั ษณะ
พึง่ พิงสหรัฐ หรือให้ความส�ำคัญแก่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ญี่ ปุ ่ น กั บ สหรั ฐ กลุ ่ ม นี้ มั ก จะถู ก เรี ย กว่ า “Yoshida
School” ด้วยความที่ให้ความส�ำคัญแก่รากฐานและ
พัฒนาการของนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่นที่วางอยู่บน
หลักการทีอ่ ดีตนายกรัฐมนตรี Yoshida Shigeru สร้าง
ไว้หลังสงครามและถูกปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อมาตลอด
ยุคสงครามเย็น และบนหลักการของนโยบายต่างประเทศ
ที่ให้ความส�ำคัญแก่ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ
ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นความสัมพันธ์แบบมิติเดียวนี้เอง
สถานะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความ
สัมพันธ์กับญี่ปุ่นจึงถูกจัดวางให้เป็นแค่แหล่งที่มาของ
ทรั พ ยากรหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ของญี่ปุ่นเท่านั้น ในขณะที่ กลุ่มที่สอง คือ “กระแสทาง
เลือก” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มที่ต่อต้านอดีตนายกรัฐมนตรี
Yoshida น�ำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี Kishi Nobusuke
ได้เข้ามามีอ�ำนาจและได้ริเริ่มนโยบายต่างประเทศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากนโยบายต่างประเทศ
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ซึ่งถูกวางรากฐานไว้โดยอดีตนายกรัฐมนตรี Yoshida
โดยให้ความส�ำคัญแก่ “นโยบายเอเชีย” และการปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐให้มีลักษณะเป็น
หุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันมากขึ้น กลุ่มนี้จึงมักถูกเรียกว่า
“กลุ่มต่อต้าน Yoshida” ส�ำหรับกลุ่มที่สาม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่มแรก ได้รับความสนใจ
เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี Miki Takeo ประกาศนโยบาย
เรือ่ งเอเชีย-แปซิฟกิ ในปี 1967 แม้วา่ แนวคิดเรือ่ ง “ความ
เป็นภูมิภาคแบบเปิด” (Open Regionalism) จะเป็น
แนวคิดหลักของกลุม่ นี้ แต่ภาพของนโยบายต่างประเทศ
ของญี่ปุ่นในเรื่องนี้ ก็ถูกอธิบายเน้นหนักไปในเรื่องของ
การเปิดเสรีทางการค้าเสียมากกว่า “การเปิด” ในเชิง
ของความเป็นสมาชิกขององค์กรระดับภูมิภาค
ผู้เขียนได้ให้ความเห็นว่า ในบรรดาค�ำอธิบายของ
ทั้งสามกลุ่มนี้ ค�ำอธิบายของกลุ่มที่สองได้รับการพัฒนา
ไปน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือ สหรัฐอเมริกา มี
บทบาทน�ำ หรือ มีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อนโยบายต่าง
ประเทศของญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เองก็ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ในภาวะทีไ่ ม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบกับสถานภาพของ “อาเซียน” ซึ่งเป็นองค์กร
ระดับภูมิภาค ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงนัก ท�ำให้หมู่นัก
วิชาการญี่ปุ่นไม่ใคร่สนใจที่จะศึกษาเรื่องภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ ค�ำอธิบาย “กระแสทาง
เลือก” ของนักวิชาการในกลุม่ ทีส่ อง ไม่ได้รบั การพัฒนาต่อ
ส�ำหรับผู้เขียน ผู้เขียนสนใจค�ำอธิบายในกลุ่มที่
สอง คือ กระแสทางเลือก โดยมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนา
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แนวคิดในกลุ่มนี้บนข้อสมมติฐานว่า นโยบายต่อเอเชีย
ของญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถเห็นได้จากนโยบายของญีป่ นุ่
ต่ออาเซียน โดยที่ค�ำถามส�ำคัญที่ผู้เขียนพยายามจะ
ตอบหรืออธิบายก็คือ ตั้งแต่เมื่อไหร่ และท�ำไมญี่ปุ่นจึง
เริ่ ม ด� ำ เนิ น นโยบายต่ า งประเทศในลั ก ษณะพหุ ภ าคี
เชิงรุก (Proactive Multilateralism) และเพื่อตอบ
ค�ำถามดังกล่าวนี้ มีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง 2 ประการ
คือ 1) นโยบายพหุภาคีทถี่ กู ริเริม่ โดยอดีตนายกรัฐมนตรี
Fukuda Takeo และ 2) นโยบายต่างประเทศของ
ญีป่ นุ่ ทีม่ ลี กั ษณะ “เชิงรุก” อันเนือ่ งมาจากความสัมพันธ์
พิเศษระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
ผู ้ เ ขี ย นได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งของหนั ง สื อ ออกเป็ น
7 บท เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของ
ญี่ปุ่นที่ให้ความส�ำคัญแก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน นับตั้งแต่
อาเซียนเริ่มก่อตั้ง ในปี 1967 โดยที่ในบทที่ 1 ผู้เขียน
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ น โยบาย
อาเซียนของญีป่ นุ่ ซึง่ รวมถึงแนวคิด สถาบัน และลักษณะ
พหุภาคีเชิงรุกของนโยบายต่างประเทศ บทที่ 2 ผู้เขียน
ได้ส�ำรวจถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น
กับอาเซียนและพัฒนาการของความสัมพันธ์ดังกล่าว
จนถึงปี 1976 โดยที่ค�ำอธิบายในบทนี้แสดงให้เห็น
ว่า ด้วยเหตุผลของความล้มเหลวของนโยบายการทูต
เศรษฐกิจที่สะท้อนถึงความจ�ำกัดของค�ำอธิบายแบบ
กระแสหลั ก รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ได้ เ ริ่ ม ต้ น สร้ า งกรอบใหม่
ส�ำหรับการจัดระเบียบระดับภูมิภาค บทที่ 3 ให้ความ
ส�ำคัญแก่วาทะ Fukuda (Fukuda Doctrine) ซึ่งเป็น

การวางรากฐานส�ำหรับความสัมพันธ์ที่กว้างขวางมาก
ขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน ซึ่งรวมความสัมพันธ์ใน
ทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยที่
บทนี้จะศึกษาถึงพัฒนาการของนโยบายต่างประเทศ
ของญีป่ นุ่ จากมุมมองทีแ่ ตกต่างหลากหลาย โดยให้ความ
ส� ำ คั ญ แก่ ก ารที่ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายบรรลุ ถึ ง การนิ ย าม
บทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในภูมิภาคที่ยังมีความแปรปรวน
ในขณะเดียวกันก็ผลักดันและสนับสนุนนโยบายพหุภาคี
ต่ออาเซียนแทนทีน่ โยบายเศรษฐกิจสองฝ่ายแบบดัง้ เดิม
ส�ำหรับบทที่ 4 ผู้เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับอาเซียนในช่วง 10 ปีต่อมา คือ จาก 1987
ถึง 1997 โดยเริ่มจากการประกาศวาทะ Takeshita
(Takeshita Doctrine) โดยนายกรัฐมนตรี Takeshita
Noboru ซึ่งความสัมพันธ์ในทศวรรษนี้แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่
นโยบายญี่ปุ่นต่ออาเซียน ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้
เห็นถึงการตอบสนองของญีป่ นุ่ ต่อเสถียรภาพในภูมภิ าค
โดยบทนี้จะศึกษาอย่างละเอียดถึงการที่ญี่ปุ่นผลักดัน
นโยบายความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมต่ออาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น บทที่ 5
เป็นการส�ำรวจถึงความสัมพันธ์ระหว่างญีป่ นุ่ กับอาเซียน
ที่ขยายตัวไป นับตั้งแต่การประกาศวาทะ Hashimoto
(Hashimoto Doctrine) ในปี 1997 โดยนายก
รัฐมนตรี Hashimoto Ryotaro ซึ่งการศึกษาแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ส องฝ่ า ยที่ ข ยายออกไปนอก
กรอบของภูมิภาค โดยที่เนื้อหาของบทนี้ให้ความส�ำคัญ
แก่การที่ญี่ปุ่นจัดการความสัมพันธ์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากปลายทศวรรษที่ 1990 ไปจนถึ ง ต้ น ทศวรรษที่
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2000 ในบทที่ 6 ผู ้ เ ขี ย นตรวจสอบพั ฒ นาการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนตั้งแต่ปี 2007
ถึง 2011 โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษแก่รัฐบาลใหม่
ภายใต้การน�ำของพรรคประชาธิปไตย (Democratic
Party of Japan-DPJ) บทนี้จะอธิบายให้เห็นถึงความ
พยายามของอาเซียนในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ภายใต้พิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย
เสาหลัก 3 เสา และบทบาทที่ส�ำคัญของญี่ปุ่นในการ
สนับสนุนประเด็นดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (East Asian Regionalism) และ
บทสรุปซึ่งเป็นบทสุดท้ายนั้น จะเป็นการถกเถียงเพื่อ
ตอบค�ำถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับผู้อ่านที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ญีป่ นุ่ กับอาเซียนจะพบว่า หนังสือมีความน่าสนใจ เพราะ
จุดแข็งของหนังสือ 3 ประการ ประการแรก คือ ผู้เขียน
ใช้แนวทางในการศึกษาที่แตกต่างไปจากแนวคิดกระแส
หลัก ท�ำให้เข้าใจนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นจากอีก

แง่มุมหนึ่ง เป็นการเติมเต็มให้ความรู้ในเรื่องนี้มีลักษณะ
ที่รอบด้าน ประการที่สอง ผู้เขียนใช้ข้อมูลที่ทันสมัยมาก
และกล่าวถึงสถานการณ์จนถึงเกือบจะเป็นปัจจุบันท�ำ
ให้ผู้อ่านเห็นและเข้าใจถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์
สองฝ่ายที่เกิดและเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
จนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และ ประการที่สาม หนังสือ
เล่มนี้เป็นหนังสือที่อุดมด้วยค�ำอธิบาย ให้ข้อมูลแก่
ผู้อ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ท�ำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้
มาก่อนสามารถอ่านเข้าใจได้ แต่ในเวลาเดียวกัน บน
จุดแข็งนี้ ก็ท�ำให้หนังสือเล่มนี้มีจุดอ่อนเช่นกัน กล่าว
คือ การใช้ข้อมูลจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดความทับซ้อน
ของข้อมูล กล่าวคือ มีการเล่าเรื่องนั้นซ�้ำหลายครั้ง
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ทันสมัยที่สุด
ในขณะนี้ มีความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึง
นโยบาย และความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนได้
กระจ่างมากขึ้น
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