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บทวิจารณ์หนังสือ

	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	เป็นควำมสัมพันธ์แบบผสมที่มีทั้งควำมร่วมมือและ

ควำมขัดแย้งปนเปกัน	มีทั้งควำมเป็นหุ้นส่วนแต่ในเวลำเดียวกันก็มีกำรแข่งขันกันด้วย	ควำม

สัมพันธ์ลักษณะดังกล่ำวนี้เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ	และสำมำรถสืบสำวย้อนกลับไปได้ยำวนำน	

นับตั้งแต่ทั้งสองประเทศมีควำมสัมพันธ์กันมำในอดีต	 ในเวลำเดียวกัน	ควำมสัมพันธ์ลักษณะ

ดังกล่ำวของท้ังสองประเทศน้ีก็มีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำคด้วย	 เพรำะท้ังสอง

ประเทศเป็นมหำอ�ำนำจ	ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยของประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำค	และ

ต่อกำรพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิภำคในภำพรวม

	 ด้วยควำมส�ำคัญของควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยดังกล่ำว	 ในระยะ	 4-5	 ปีมำนี้จึงม ี

นกัวชิำกำรจ�ำนวนมำกได้ศึกษำเรือ่งนี	้และพยำยำมอธบิำยถงึสำเหตทุีท่�ำให้เกดิควำมสมัพนัธ์ใน 

ลักษณะดังกล่ำวขึ้น	ผลกระทบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสองประเทศคือ	จีนและญี่ปุ่น	รวมถึง

ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำคด้วย	เช่น	งำนของ	Christopher	R.	Hughes	ในปี	2008	

เรื่อง	Japan	in	the	Politics	of	Chinese	Leadership	Legitimacy	:	Recent	Develop-

ment	in	Historical	Perspective	หรือ	งำนของ	Claude	Meyer	ในปี	2011	เรื่อง	China	or 

Japan	 :	Which	Will	Lead	Asia	?	 เป็นต้น	และหนังสือเรื่อง	Sino-Japanese	Relations	 

After	the	Cold	War:	Two	Tigers	Sharing	a	Mountain	ของ	Michael	Yahuda	เล่มนี ้

ก็เป็นอีกผลงำนหนึ่งที่พยำยำมจะอธิบำยควำมสัมพันธ์ของสองประเทศและผลของควำม

สัมพันธ์สองฝ่ำยนี้ที่มีต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำค

	 Yahuda	 ได้อธิบำยไว้ในบทน�ำว่ำ	 เร่ืองส�ำคัญท่ีไม่อำจละเลยได้คือ	ญี่ปุ่นถือเป็น

อุปสรรคที่ขัดขวำงกำรเติบโตของจีน	ดังนั้น	ทั้งสองฝ่ำยจะต้องพยำยำมหำวิธีในกำรอยู่ร่วมกัน

ให้ได้	ซึ่ง	Yahuda	ก็ได้เสนอวิธีหรือทำงออกส�ำหรับเรื่องนี้ว่ำ	ให้ทั้งสองประเทศเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกัน	ซึ่งเปรียบเหมือนเสือ	2	ตัว	ที่ต้องแบ่งปันภูเขำ	 (พื้นที่)	กันอำศัย	ทั้งๆ	ที่ยังคงแข่งขัน 
*	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.,	คณะรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหำรำชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	
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กันอยู่	ซึ่งเป็นควำมคิดที่ขัดแย้งกับสุภำษิตจีนโบรำณที่ว่ำ	“เสือสองตัวอยู่ถ�้ำเดียวกันไม่ได้”	

แต่จนีและญีปุ่่น	ซึง่เป็น	2	มหำอ�ำนำจของเอเชยี	จ�ำเป็นต้องอยูร่่วมกนัในภูมภิำคเอเชยีตะวันออก 

ให้ได้

	 Yahuda	ยังให้ควำมเห็นอีกด้วยว่ำ	 โอกำสของควำมขัดแย้งกันทำงทหำรระหว่ำง

สองประเทศมีอยู่จ�ำกัด	 เนื่องจำกจีนจะถูกป้องปรำม	หรือขัดขวำงด้วยเหตุผล	2	ประกำร	

คือ	หนึ่ง	 โอกำสที่จะสูญเสียกำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น	และสอง	กำรเป็น

พันธมิตรระหว่ำงญี่ปุ่นกับสหรัฐ	แม้ว่ำญี่ปุ่นจะประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำมำเป็นเวลำนำน	

แต่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นก็ยังนับว่ำมีควำมเข้มแข็งอยู่มำก	 ท้ังยังมีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำม

ของโลก	แม้ว่ำจะเป็นรองจีนก็ตำม	ในด้ำนกำรทหำร	แม้ว่ำญี่ปุ่นจะอยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ

สันติภำพ	และไม่มีกองทัพแห่งชำติ	แต่กองก�ำลังป้องกันตนเองของญ่ีปุ่นก็มีสมรรถนะสูง	มี

ศักยภำพในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมมั่นคงภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจท่ีกฎหมำยระบุ	 ท้ังยังมี 

แนวโน้มทีจ่ะพัฒนำข้ึนเพือ่ให้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปภำยในภมูภิำค	นัน่คอื 

กำรขยำยอ�ำนำจของจีน	โดยเฉพำะกำรขยำยอ�ำนำจทำงทะเลของจีน	 ซ่ึงท�ำให้ญ่ีปุ่นเกรงว่ำ

จะเป็นอันตรำยต่อเส้นทำงเดินเรือเพื่อกำรค้ำของตน	และกำรแพร่กระจำยอำวุธนิวเคลียร์

ของเกำหลีเหนือ

	 นอกจำกประเด็นทำงด้ำนยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงแล้ว	 Yahuda	ยังอธิบำยว่ำ

อัตลักษณ์และผลพวงทำงประวัติศำสตร์ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงสองประเทศนี้อีกด้วย	ซึ่งประเด็นน้ีเก่ียวข้องอย่ำงแยกไม่ออกจำกเรื่องผู้น�ำ

และกำรเมืองภำยในของจีนและญี่ปุ่น	ผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยได้ใช้นโยบำยและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงอัตลักษณ์และควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองให้

แก่ผู้น�ำและประเทศของตนเอง	และสิ่งเหล่ำนี้แปรเปลี่ยนไปตำมเงื่อนไขของเวลำ	สภำพ

แวดล้อมของกำรเมืองระดับภูมิภำคและระดับโลก	 รวมทั้งทิศทำงหรือวิธีกำรของผู้น�ำใน

แต่ละยุคสมัยของทั้งสองประเทศด้วย	ตัวอย่ำงเช่น	 	กำรตีควำมประวัติศำสตร์	มักถูกน�ำไป 

ผูกโยงกับประเด็นเรื่องชำตินิยม	กำรสร้ำงชำติและควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง	 ในเวลำ 

เดียวกัน	 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองในระดับโลก	 ก็ถูกผู ้น�ำ 

ทำงกำรเมืองของทั้งสองประเทศใช้เพื่อก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันด้วย	เช่น	กำรสิ้นสุด

ของสงครำมเย็น	น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้และกำรด�ำรงอยู่ของ	“ศัตรูร่วม”	 ซ่ึงท�ำให้

ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเปลี่ยนไป

	 ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่มีผลต่อควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น 

ก็คือ	บทบำทของสหรัฐ	ซึ่ง	 Yahuda	 ได้ให้ควำมเห็นว่ำ	บทบำทของสหรัฐเป็นเคร่ืองมือ

ส�ำคัญในกำรประกันควำมมั่นคงและเสถียรภำพให้แก่ภูมิภำค	 แต่ในเวลำเดียวกัน	ทั้งสอง

ประเทศก็หวำดระแวงว่ำ	บทบำทของสหรัฐอำจจะน�ำไปสู่ควำมไม่มีเสถียรภำพในภูมิภำคได้ 
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เช่นเดียวกัน	กล่ำวคือ	จีนเกรงว่ำ	สหรัฐจะใช้นโยบำยปิดล้อมกับตน	ในขณะท่ีญ่ีปุ่นเกรงว่ำ	

สหรัฐจะไม่สนใจตน	หรือมองข้ำมญี่ปุ่นไปในกำรด�ำเนินนโยบำยในเอเชียตะวันออก

	 บนสมมุติฐำนว่ำปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นเหตุผลหลักของกำรด�ำเนินนโยบำยและ

กำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์แบบสองฝ่ำยระหว่ำงกันของจีนและญ่ีปุ่น	Yahuda	ได้อธิบำยและ

วิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ	โดยใช้กรอบแนวคิดทำงด้ำนควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	3	ประกำร	คือ	1)	ลัทธิสร้ำงสรรค์นิยม	 (Constructivism)	 ซ่ึงให้

ควำมส�ำคัญแก่เรื่อง	กำรรับรู้	อัตลักษณ์	และกำรที่ทัศนะเรื่องควำมจริงถูกประกอบสร้ำงด้วย

เงื่อนไขทำงสังคมอย่ำงไร	2)	ลัทธิเสรีนิยมสำกล	(Liberal	Internationalism)	ซึ่งถกเถียงเรื่อง

ควำมซับซ้อนของกำรพ่ึงพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อกำรกระชับควำมร่วมมือและ 

ขัดขวำงควำมขัดแย้ง	และ	3)	สัจนิยม	 (Realism)	 ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญแก่อ�ำนำจรัฐในระบบ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศแบบอนำธิปไตย

	 Yahuda	 ได้แบ่งเนื้อหำหลักของหนังสือออกเป็น	 6	บท	 โดยไม่รวมบทน�ำและ

บทสรุป	 ในบทน�ำเขำได้อธิบำยถึงแรงบันดำลใจในกำรเขียนหนังสือ	ข้อถกเถียงหลักและ

ข้อเสนอแนะของเขำ	 รวมถึงกรอบแนวคิดท่ีเขำใช้ในกำรอธิบำยและวิเครำะห์เรื่องรำวท่ี

เป็นเนื้อหำหลักของหนังสือ	ส�ำหรับบทที่	 1	Yahuda	อธิบำยควำมสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น	นับ

ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่	 2	 เป็นต้นมำจนถึงทศวรรษที่	 1980	 โดยใช้ค�ำอธิบำยทำง

ประวัติศำสตร์และอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองภำยใน

ของท้ังสองประเทศ	 โดยเฉพำะในกรณีของประเทศจีน	 เขำพยำยำมช้ีให้เห็นว่ำ	ค�ำอธิบำย

ที่ว่ำ	“ความสัมพันธ์ของสองประเทศที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเลวร้าย

ระหว่างจีนกับญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่นไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในเร่ืองนี้อย่างเพียงพอในระยะ

หลังสงคราม อันสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนและความสัมพันธ์สองฝ่ายนี้จะดีข้ึนถ้าญี่ปุ่น

แสดงความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้น”	นั้น	เป็นค�ำอธิบำยที่ง่ำยเกินไป	เขำมองว่ำ	ควำมสัมพันธ์

สองฝ่ำยในประเด็นนี้มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำนั้นและแปรเปลี่ยนไปตำมกำรเปลี่ยนแปลง

ของผู้น�ำประเทศ	 โดยเฉพำะกรณีของจีน	และผู้น�ำจีนได้ใช้ประเด็นนี้ในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ 

และควำมชอบธรรมในกระบวนกำรสร้ำงชำติของตนในยุคหลังสงครำม	เช่น	ในสมัยของเหมำ	

ประเด็นทำงประวัติศำสตร์อันขมขื่นระหว่ำงสองประเทศไม่ได้รับกำรหยิบยกมำกล่ำวถึง 

มำกนัก	 เพรำะจีนต้องกำรสร้ำงชำติด้วยอุดมกำรณ์สังคมนิยม	ดังนั้น	 เป้ำหมำยจึงอยู่ที ่

กำรต่อต้ำนทุนนิยมมำกกว่ำ	ขณะที่ในสมัยของเติ้ง	มุ่งพัฒนำประเทศจีนซ่ึงเพิ่งเปิดประเทศ

ได้ไม่นำน	ญี่ปุ่นจึงถูกมองเป็นตัวแบบของควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำประเทศ	และแน่นอนว่ำ

ประเด็นทำงประวัติศำสตร์ก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมำกล่ำวถึง	จนกระทั่งในทศวรรษที่	1980	ซึ่ง

จีนต้องกำรสร้ำงอัตลักษณ์ใหม่เพื่อใช้สร้ำงชำติให้มีเอกภำพ	 เพื่อรักษำอ�ำนำจของผู้น�ำและ

เพื่อควำมก้ำวหน้ำของประเทศ	ประเด็นทำงประวัติศำสตร์จึงถูกน�ำมำใช้เช่ือมโยงกับแนวคิด
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ชำตินิยม	โดยที่ในระยะหลังปัญหำที่เกิดขึ้น	คือ	 เกิดช่องว่ำงระหว่ำงทัศนคติแบบชำตินิยม

ที่แพร่หลำยในกลุ่มของคนรุ่นใหม่กับทัศนคติท่ีเน้นควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติของผู้น�ำ	 ซ่ึง

ช่องว่ำงน้ีกลำยเป็นควำมลักลั่นในกำรก�ำหนดท่ำทีและนโยบำยของจีน	และน�ำไปสู่ปัญหำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศที่เริ่มไม่รำบรื่นในปลำยทศวรรษที่	 1980	ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน	

ช่วงหลังสงครำมเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นฟื้นฟูบูรณะประเทศ	และพยำยำมก้ำวสู่กำรเป็นประเทศ

พัฒนำแล้ว	ญี่ปุ่นจึงเน้นประเด็นทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำประเด็นทำงประวัติศำสตร์และให้

ควำมส�ำคัญกับประเทศพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกำมำกกว่ำเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค

	 ในเวลำเดียวกัน	สภำพแวดล้อมระหว่ำงประเทศในยุคหลังสงครำมก็มีผลต่อควำม 

สมัพนัธ์ของจีนและญ่ีปุน่เช่นกนั	ในช่วงแรก	ทัง้สองประเทศไม่ได้มคีวำมสมัพนัธ์กนัทำงกำรทูต 

แต่หลังจำกทศวรรษที่	1970	เป็นต้นมำ	ทั้งสองก็ได้ปรับควำมสัมพันธ์กัน	และควำมสัมพันธ์ 

ทำงกำรทตูกไ็ด้ถกูพฒันำขึน้ในช่วงแรก	จนกระทัง่ถงึปลำยทศวรรษที	่1980	ในช่วงเวลำดงักล่ำว 

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงสนับสนุนกันละกัน	ดังที่ผู้เขียนเรียกว่ำ	“friendship	diplomacy”	ทั้งนี้

เนื่องจำกทั้งสองฝ่ำยมีศัตรูร่วมกัน	คือ	สหภำพโซเวียต	ในช่วงปลำยยุคสงครำมเย็น	เป็นต้น	

	 ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเร่ิมแปรเปลี่ยนเมื่อสงครำมเย็นสิ้นสุดในทศวรรษท่ี	1990	

Yahuda	ได้อธิบำยไว้ในบทที่	2	ว่ำ	กำรสิ้นสุดของสงครำมเย็นเป็นรำกฐำนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงหลำยประกำรในเอเชีย	และมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ญ่ีปุ่นกับจีนด้วย	กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียตเปลี่ยนธรรมชำติของประเด็นเรื่องควำม

มั่นคงในภูมิภำค	และเปิดทำงไปสู่กำรพัฒนำของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค	หรือกำรรวม

กลุ่มระดับภูมิภำคในเอเชียแปซิฟิก	ส�ำหรับทั้งจีนและญี่ปุ่น	กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 

ท�ำให้ศัตรูร่วมหำยไป	และเปิดโอกำสส�ำหรับกำรปรับตัว	 และกำรแสวงหำพันธมิตรใหม่	

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนแปลงไป	นอกจำกนั้น	กำรล่มสลำย

ของระบบโลกแบบ	2	ขั้ว	ยังมีผลกระทบต่อกำรเมืองภำยในของทั้งสองประเทศ	ควำมคิด 

ในเรื่องอัตลักษณ์ของตน	และท่ำทีในเรื่องนโยบำยควำมมั่นคงและนโยบำยต่ำงประเทศ

ด้วย	ประเด็นส�ำคัญก็คือ	กำรเกิดขึ้นของควำมคิดรักชำติแบบสุดโต่ง	หรือควำมหลงชำติของ 

จีนซึ่งมีญี่ปุ่นที่เป็นศัตรู	หรือเป็นเป้ำหมำยของกำรสร้ำงแนวคิดควำมรักชำตินี้	 ซ่ึงเรื่องนี้น�ำ

ไปสู่ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยที่เลวร้ำยลง

	 ปัจจัยส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ท�ำให้ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเลวร้ำยลงอย่ำงต่อเน่ือง

ในทศวรรษที่	1990	และลดต�่ำลงอีกในทศวรรษที่	2000	ก็คือ	กำรเติบโตของจีนและกำร

ตกต�่ำของญี่ปุ่น	สถำนกำรณ์ที่สวนทำงกันดังกล่ำวนี้ของทั้งสองประเทศ	ท�ำให้ทั้งสองฝ่ำย

หวำดระแวงกัน	และเป็นรำกฐำนที่พำไปสู่ควำมขัดแย้งในเวลำต่อมำ	ซึ่ง	Yahuda	ได้อธิบำย

ไว้ในบทที่	 3	อย่ำงละเอียดถึงกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของจีนที่กลำยเป็นมหำอ�ำนำจ	 และ		

มีขนำดทำงเศรษฐกิจใหญ่กว่ำญี่ปุ่นในทศวรรษท่ี	2000	รวมท้ังกำรขยำยตัวทำงทหำรของ
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จีนด้วย	 ในขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำและชะงักงันต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำน

ถึง	2	ทศวรรษ	ท�ำให้สถำนะกำรเป็น	“ตัวแบบ”	ของญี่ปุ่นทั้งต่อจีนและประเทศก�ำลังพัฒนำ

อื่นๆ	 ในเอเชียถูกสั่นคลอน	และกำรเติบโตข้ึนของจีนก็ได้กลำยเป็นควำมท้ำทำยต่อเรื่อง

ควำมมั่นคงและควำมเชื่อมั่นของญี่ปุ่น	ญี่ปุ่นตอบสนองต่อกำรถูกท้ำทำยโดยจีนนี้ด้วยกำร

กระชับควำมสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรท่ีแนบแน่นมำยำวนำน	และมีผลประโยชน์

ร่วมกันในภูมิภำค	โดยผ่ำนควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนกำร

ด�ำเนินนโยบำยของสหรัฐในเรื่องควำมมั่นคงท้ังระดับภูมิภำคและระดับโลก	แน่นอนว่ำกำร

กระท�ำเช่นน้ีของญ่ีปุ่น	ท�ำให้จีนหวำดระแวงมำกข้ึน	ซึ่งส่งผลให้ควำมสัมพันธ์เลวร้ำยลง

ไปอีก	Yahuda	ได้ให้ข้อมูลว่ำ	ช่วงระยะเวลำ	2000-2005	ภำยใต้ผู้น�ำ	คือ	Koizumi	และ	

Jiang	ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยอยู่ในระดับที่ต�่ำที่สุด	อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ที่กล่ำวมำ

แล้วผนวกกับคุณลักษณะของผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยท่ีมีลักษณะชำตินิยมด้วย	 อย่ำงไรก็ตำม	

กำรเปลี่ยนผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยในช่วงปลำยทศวรรษ	2000	ท�ำให้สถำนกำรณ์ดีขึ้น	 เพรำะ 

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรปรับตัวเข้ำหำกัน	ในฝ่ำยของญี่ปุ่น	รัฐบำลจำก

พรรค	LPD	หลัง	Koizumi	มีท่ำทีที่แข็งกร้ำวน้อยลงและเมื่อพรรค	DPJ	เข้ำมำเป็นรัฐบำลก็

พยำยำมที่จะสำนควำมสัมพันธ์กับจีนอย่ำงต่อเนื่อง	แต่ทว่ำรัฐบำลที่น�ำโดยพรรค	DPJ	ก็อยู่

ในอ�ำนำจเพียงระยะเวลำอันสั้น	และ	พรรค	LDP	 ก็ได้กลับมำเป็นรัฐบำลอีก	 ซ่ึงผู้เขียนก็ไม่

แน่ใจว่ำ	กำรกลับมำเป็นผู้น�ำอีกครั้งของพรรค	LDP		จะท�ำให้ควำมสัมพันธ์ของสองประเทศ

เปล่ียนแปลงไปหรือไม่	อย่ำงไร	 ในขณะท่ีฝ่ำยจีนก็มีกำรปรับเปลี่ยนผู้น�ำเช่นเดียวกัน	และ

ผู้น�ำใหม่หลัง	 Jiang	ก็มีท่ำทีประนีประนอมหรือร่วมมือกับญ่ีปุ่นมำกข้ึน	 ซ่ึงช่วยท�ำให้ควำม

สัมพันธ์พัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น

	 Yahuda	ชี้ให้เห็นว่ำ	อันที่จริงแล้ว	ปัจจัยทำงเศรษฐกิจคือประเด็นส�ำคัญท่ีช่วย

ให้เกิดกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรร่วมมือกันของท้ังสองประเทศ	 ในบท

ที่	 4	 เขำได้อธิบำยถึง	ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจในลักษณะของกำรพึ่งพำอำศัยกันของ

ทั้งสองประเทศนับตั้งแต่หลังสงครำมโลกคร้ังที่	 2	 เป็นต้นมำ	 โดยเขำได้ตั้งค�ำถำมว่ำ	“กำร

พึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจนี้จะมีส่วนช่วยในกำรลดควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและควำม 

มั่นคงได้มำกน้อยเพียงไร”	หรือพูดในอีกแบบหนึ่งก็คือ	 ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจท่ี 

ใกล้ชิดนี้	จะช่วยท�ำให้สองประเทศที่มีควำมแตกต่ำงและมีสถำนะที่สวนทำงกันสำมำรถปรับ

ควำมเข้ำใจกันได้มำกขึ้นหรือไม่	หรือว่ำ	ควำมใกล้ชิดทำงเศรษฐกิจนี้อำจจะท�ำให้เกิดกำร

แข่งขันกันทำงเศรษฐกิจและพำไปสู่ควำมขัดแย้งกันแน่	ผู้เขียนได้ตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ด้วย

กำรอธิบำยพัฒนำกำรของควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เริ่มตั้งแต่ในช่วง

สงครำมเย็นว่ำ	มีลักษณะไม่เป็นทำงกำร	โดยท่ีญ่ีปุ่นมีกำรค้ำขำยกับจีนภำยใต้นโยบำยแยก

กำรเมืองออกจำกเศรษฐกิจ	 เพรำะในขณะนั้น	ญี่ปุ่นรับรองรัฐบำลจีนท่ีไต้หวันอยู่	ส�ำหรับ



94 jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

ศิริพร วัชชวัลคุ

จีนแล้ว	ระยะเวลำในช่วงสงครำมเย็น	แม้ว่ำจะมีกำรค้ำกับญี่ปุ่น	แต่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่พันธมิตร

หลักทำงเศรษฐกิจของจีน	ทั้งจีนยังให้ควำมส�ำคัญแก่เศรษฐกิจระบบสังคมนิยมมำกกว่ำด้วย	

จนกระทั่งปลำยทศวรรษที่	1970	 เมื่อจีนปฏิรูประบบเศรษฐกิจและเปิดประเทศ	จีนจึงให้

ควำมสนใจญี่ปุ่นมำกขึ้น	 โดยมองควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นตัวแบบ	

ญี่ปุ่นเองก็ต้องกำรดึงให้จีนพ้นจำกควำมโดดเดี่ยวหรือผูกพันกับประเทศสังคมนิยมอื่น	 เช่น	

สหภำพโซเวียต	 ญ่ีปุ่นเชื่อว่ำกำรช่วยให้จีนพัฒนำเศรษฐกิจขึ้นจะท�ำให้จีนมีควำมสัมพันธ ์

ที่ดีกับประเทศอื่นๆ	รวมทั้งญี่ปุ่นด้วย	ญี่ปุ่นจึงสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของจีนผ่ำน

กำรค้ำกำรลงทุนและกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำแก่จีนเป็นจ�ำนวนมำก	

	 อย่ำงไรก็ตำม	ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจที่แนบแน่นนี้ไม่ได้น�ำไปสู่ควำมสัมพันธ์ 

อนัดทีำงกำรเมอืงและควำมมัน่คง	Yahuda	ได้ช้ีให้เหน็ว่ำ	นบัตัง้แต่ทศวรรษท่ี	1990	เป็นต้นมำ 

ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของท้ังสองประเทศเย็นชำ	ทั้งๆ	ที่ทั้งสองประเทศมีกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจกันอย่ำงมำก	จนนักวิชำกำรหลำยคนเรียกช่วงเวลำในขณะนั้นว่ำเป็น	“cold	

politics,	hot	economics”	ซึ่งสำเหตุส�ำคัญก็คือ	กำรขยำยตัวของจีนท้ังด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรทหำรกับควำมตกต�่ำของญี่ปุ่น	โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ	แม้ว่ำในช่วงหลังครึ่งแรก 

ของทศวรรษที่	 2000	 ไปแล้วทั้งสองประเทศจะพยำยำมปรับควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง 

ต่อกัน	 โดยใช้ประเด็นเรื่องกำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจเป็นพื้นฐำน	แต่ก็ไม่ได้ส่งผล 

ให้ควำมสัมพันธ์นั้นพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้นมำกนัก	 ผู ้เขียนจึงได้สรุปไว้ในตอนท้ำยว่ำ	 

กำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศไม่ได้ให้ทำงออกแก่ปัญหำ

ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและควำมมั่นคงที่มีมำอยู่อย่ำงลึกซึ้งยำวนำนของทั้งสองฝ่ำย

	 ควำมขัดแย้งและกำรแข่งขันกันของท้ังสองประเทศไม่ได้เกิดข้ึนในบริบทของ	2	

ประเทศเท่ำนั้น	แต่ยังเกิดขึ้นในควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	2	ประเทศกับประเทศอื่นๆ	ด้วย	โดย

เฉพำะในกรอบของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค	Yahuda	ให้ข้อมูลในบทท่ี	5	ว่ำ	จนกระท่ัง

ทศวรรษที่	1990	ทั้งสองประเทศไม่ได้ให้ควำมสนใจแก่กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคมำก

นัก	แต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี	1997	เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ	ทั้งสองประเทศหัน

มำให้ควำมส�ำคัญแก่ควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคมำกขึ้น	ทั้งได้พยำยำมที่จะเข้ำมำมีอิทธิพล

ต่อกระบวนกำรรวมกลุ่มและควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคมำกข้ึนด้วย	 โดยในระยะแรก	

ญี่ปุ่นเป็นฝ่ำยที่มีบทบำทน�ำมำกกว่ำจีน	ด้วยควำมท่ีเป็นประเทศท่ีประสบควำมส�ำเร็จใน

กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจก่อน	ญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแบบในกำรพัฒนำประเทศให้แก่ประเทศก�ำลัง

พัฒนำอื่นๆ	 ในภูมิภำค	รวมทั้งเป็นประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำแก่ประเทศ

ต่ำงๆ	ในภูมิภำคเป็นจ�ำนวนมำกด้วย	แต่หลังจำกท่ีญ่ีปุ่นประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำ	และ

ชะงักงันต่อเนื่องยำวนำนนับตั้งแต่ทศวรรษที่	1990	 เป็นต้นมำ	ในขณะที่เศรษฐกิจของจีน

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	กำรแข่งขันระหว่ำงสองประเทศในภูมิภำคก็เห็นชัดมำกขึ้น	 เพรำะระบบ
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เศรษฐกิจของภูมิภำคมีลักษณะพึ่งพำอำศัยกัน	 ท้ังพึ่งพำอำศัยกันเองและพึ่งพำอำศัยกับ

ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น	จีน	และระบบเศรษฐกิจโลก	ภำพของควำมร่วมมือ	หรือควำมเป็น

หุ้นส่วนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	 ในภูมิภำคกับจีนและญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง	และควำมเป็นหุ้นส่วน

ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	(รวมเกำหลีใต้ด้วย)	อีกกลุ่มหนึ่งก็ปรำกฏขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน	เช่น	ควำม

ร่วมมือ	ASEAN	บวกสำม	 (APT)	หรือ	ควำมร่วมมือสำมฝ่ำยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	

เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	Yahuda	ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ำควำมร่วมมือระหว่ำงญี่ปุ่น-จีน	ภำยใต้

กรอบควำมร่วมมือ	3	ฝ่ำย	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำกว่ำควำม

ร่วมมือระดับภูมิภำคระหว่ำง	จีน-ญี่ปุ่น	กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เขำยังได้สรุปในตอนท้ำย

ของบทว่ำ	ภำยใต้บริบทของกำรเติบโตขึ้นของจีน	และกำรตกต�่ำของญ่ีปุ่น	 ท้ังสองประเทศ

ทั้งร่วมมือและแข่งขันกันในกรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคต่ำงๆ	 ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	และท้ังสองประเทศก็เผชิญกับควำมไม่ไว้ใจจำก

ประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำคด้วย	

	 กำรขยำยตัวของจีนน�ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และกับญี่ปุ่นด้วย	 ในขณะที่ญี่ปุ่นไม่มีควำมขัดแย้งเรื่องดินแดนกับประเทศในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน	แต่ประเทศเหล่ำนี้ก็ไม่ได้ให้ควำมไว้วำงใจญี่ปุ่นมำกนัก 

สืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต	 ดังน้ัน	ส�ำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กำร 

สร้ำงสมดุลของควำมสัมพันธ์กับสองประเทศและควำมใกล้ชิดกับสหรัฐดูเหมือนจะเป็น

ทำงออก	จึงมีแนวโน้มที่กำรแข่งขันกันของจีนกับญี่ปุ่นในภูมิภำคนี้จะด�ำรงอยู่ต่อไปและอำจ

รุนแรงมำกขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	กำรรวมกลุ่มระดับภูมิภำคก็จะเป็นกลไกที่ช่วยลดควำมขัดแย้ง

ในปัจจุบัน	และรวมถึงควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย

	 ในบทสุดท้ำย	Yahuda	 ได้อธิบำยถึงกำรแข่งขันเชิงยุทธศำสตร์ของจีนและญี่ปุ่น	

โดยเฉพำะในเรื่องควำมมั่นคงทำงทะเล	กำรขยำยตัวของจีนทำงทะเลเพื่อควบคุมเส้นทำง

เดินเรือสร้ำงควำมหวำดระแวงให้แก่ญี่ปุ ่นและประเทศพันธมิตรของญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำก	

เนื่องจำกญี่ปุ่นพึ่งพิงเส้นทำงเดินเรือในกำรค้ำและกำรผลิต	(กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ)	ดังนั้น	ญี่ปุ่น

ต้องกำรให้เส้นทำงเดินเรือปลอดภัย	และไม่ถูกควบคุมด้วยประเทศใดๆ	นอกจำกนั้น	กำร

ขยำยอ�ำนำจทำงทะเลของจีนยังถูกมองว่ำ	อำจมีผลต่อกำรผนวกรวมไต้หวันในอนำคต	ซึ่งทั้ง

ญี่ปุ่นและสหรัฐไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้น	ส�ำหรับจีน	กำรขยำยอ�ำนำจทำงทะเลก็เพื่อหำทำงออก

สู่มหำสมุทรแปซิฟิก	และรวมถึงกำรมีอิทธิพลเหนือน่ำนน�้ำนั้น	 ในขณะท่ีสหรัฐซ่ึงต้องกำรท่ี

จะคงอิทธิพลทำงทะเลเหนือมหำสมุทรแปซิฟิกไว้	 จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น	

และรักษำฐำนทัพของตนในญี่ปุ่นไว้	

	 Yahuda	ได้ให้ควำมเห็นว่ำ	แม้ว่ำควำมขัดแย้งในเชิงยุทธศำสตร์ระหว่ำงญี่ปุ่นกับ

จีนจะขยำยตัวมำกขึ้น	รวมทั้งควำมขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่ำงท้ังสองประเทศจะรุนแรง
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ขึ้น	แต่โอกำสที่ควำมขัดแย้งดังกล่ำวจะทวีขึ้นกลำยเป็นสงครำมนั้นมีอยู่จ�ำกัด	 เพรำะทั้งสอง 

ประเทศตระหนักถึงควำมสูญเสียอันมหำศำลที่จะเกิดขึ้นจำกควำมขัดแย้งที่รุนแรงดังกล่ำว 

เขำได้ยกเหตุผลมำอธิบำยในประเด็นดังกล่ำว	 โดยเน้นท่ีบทบำทของสหรัฐเป็นหลัก	 

โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐกับญ่ีปุ่น	 และบทบำทของสหรัฐในภูมิภำค	 และ

เขำยังให้ข้อมูลด้วยว่ำ	กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองภำยในของทั้งจีนและญี่ปุ่นก็มีผลต่อ

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของสหรัฐ	และปฏิกิริยำท่ีมีต่อกันและกันในกำรประกันควำมมั่นคง

ของตน	สุดท้ำย	 เขำได้ให้ข้อสรุปในตอนท้ำยของบทนี้เช่นเดียวกับในบทก่อนๆ	ว่ำ	แม้ว่ำ

ทั้งสองประเทศจะแข่งขันกันในเชิงยุทธศำสตร์	 และมีควำมขัดแย้งเรื่องดินแดน	 	แต่ควำม

สัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและบทบำทของสหรัฐจะเป็นตัวช่วยไม่ให้ควำมขัดแย้งและกำร

แข่งขันรุนแรงจนกลำยเป็นสงครำม	จำกข้อคิดเห็นนี้เขำได้สรุปว่ำ	 ท้ังสองประเทศ	 ซ่ึงเป็น

มหำอ�ำนำจของภูมิภำคเอเชีย	ที่เปรียบเสมือนเสือสองตัวจ�ำเป็นต้องพยำยำมหำวิธีท่ีจะอยู่

ร่วมกันในภูมิภำค	เหมือนกับที่เสือ	2	ตัวต้องพยำยำมอยู่ในถ�้ำหรือภูเขำเดียวกันให้ได้นั่นเอง

	 เมื่ออ่ำนหนังสือเล่มนี้จบแล้วจะพบว่ำ	หนังสือนี้มีจุดแข็งหลำยประกำรดังนี้	

 1.	ในด้านเนือ้หา	หนังสอืต้ังข้อถกเถยีงท่ีเป็นกำรต่อยอดกำรศกึษำท่ีมมีำก่อนหน้ำนี้ 

แม้ว่ำข้อสรุปของหนังสือจะเป็นไปในทำงเดียวกับกำรศึกษำอื่นๆ	ก่อนหน้ำนี้	แต่ผู้เขียนก็ได้

ให้ค�ำอธิบำยเพิ่มเติมและให้ตัวอย่ำงที่ชัดเจน	 เพื่อช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้มำกและเห็นพ้องกับ

ข้อเสนอของเขำ	

 2.	 ในด้านกรอบแนวคิด-ทฤษฎี	ผู้เขียนได้ใช้กรอบแนวคิดหลักด้ำนควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศ	3	แนวคิด	ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์	กล่ำวคือ	Constructivism,	Liberal	

Internationalism	และ	Realism	ซึ่งทั้งสำมทฤษฎีมีจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง	ที่สำมำรถ

เติมเต็มกันและกัน	และช่วยให้กำรอธิบำยเรื่องนี้ครอบคลุม	รอบด้ำน	และลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น		

 3.	ในด้านโครงสร้างของหนังสือ	ผู้เขียนวำงโครงสร้ำงหนังสือที่พำไปสู่ค�ำตอบของ

ค�ำถำมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นได้อย่ำงชัดเจน	และสำมำรถท�ำให้ผู้อ่ำนคิดตำมได้ง่ำย	 โดยกำรเรียง

ล�ำดับเหตุกำรณ์จำกอดีตถึงปัจจุบันและสอดแทรกกำรวิเครำะห์พร้อมตัวอย่ำงไว้ในแต่ละบท	

เรียงร้อยเนื้อหำของแต่ละบท	รวมทั้งเชื่อมโยงแต่ละบทไว้ด้วยค�ำถำมหลักของหนังสือ	นั่นคือ	

ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบที่สวนทำงกันของจีนและญี่ปุ่น	ที่มีทั้งกำรแข่งขันและร่วมมือในเวลำ

เดียวกัน	เพื่อน�ำไปสู่ค�ำตอบว่ำด้วยควำมขัดแย้งของ	2	ประเทศ	จะน�ำไปสู่สงครำมหรือควำม

พยำยำมในทำงกลับกัน	คือกำรอยู่ร่วมกัน	และ	

 4.	 ในด้านกลวิธีการเขียน	ผู้เขียนมีทักษะในกำรเขียนเรื่องท่ีซับซ้อนเข้ำใจยำกให้

เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	รวมทั้งให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นพื้นฐำนส�ำหรับควำมเข้ำใจในเรื่องนี้อย่ำง
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ละเอียด	ช่วยให้ผู้ที่สนใจเร่ืองน้ี	แม้ว่ำจะไม่มีควำมรู้หรือข้อมูลมำก่อนมำกนัก	ก็สำมำรถ

ติดตำมหรือเข้ำใจได้โดยไม่ยำก	หนังสือเล่มนี้จึงเหมำะส�ำหรับใช้เป็นต�ำรำเรียนในระดับ

อุดมศึกษำ	 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงได้	และส�ำหรับผู้สนใจท่ัวไป	หนังสือ

เล่มนี้สำมำรถให้ทั้งข้อมูลพื้นฐำนและแนวคิด	รวมทั้งข้อถกเถียงที่ต่อยอดไปจำกควำมรู้เดิม

ได้ด้วย

	 ในด้ำนของข้อด้อย	หนังสือเล่มนี้มีจุดเน้นที่เฉพำะเจำะจง	นั่นคือ	ควำมสัมพันธ์

จีน-ญี่ปุ่น	และเป็นกำรศึกษำในช่วงเวลำที่ไม่ยำวมำก	ดังนั้น	 เนื้อหำของหนังสือจึงไม่แน่น	

เนื่องจำกหนังสือแบ่งออกเป็น	6	บท	ไม่รวมบทน�ำและบทสรุป	ท�ำให้ผู้เขียนต้องพยำยำม

กระจำยเนื้อหำของหนังสือออกไปด้วยข้อจ�ำกัดของปริมำณข้อมูลและประเด็นในกำรศึกษำ	

ผู้อ่ำนจะรู้สึกว่ำอ่ำนเรื่องเดียวกันซ�้ำหลำยครั้ง	 ในหลำยบท	เพรำะผู้เขียนใช้ตัวอย่ำงเดียวกัน	

ช่วงเวลำเดียวกัน	แต่ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในกำรอธิบำยแตกต่ำงกันในแต่ละบท	ซึ่งถ้ำ 

ผู้อ่ำนไม่แยกแยะ	หรือระมัดระวังในกำรใช้กรอบแนวคิดก�ำกับกำรอ่ำนในแต่ละบท	ก็จะรู้สึก 

เหมือนว่ำอ่ำนหนังสือที่มีเรื่องรำวซ�้ำกันอยู่หลำยคร้ัง	ซึ่งประเด็นนี้เป็นควำมยำกส�ำหรับ 

ผู้อ่ำนในกำรอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำของหนังสือและจุดมุ่งหมำยของผู้เขียนหนังสือ

เล่มนี้	นอกจำกนี้	กำรที่ผู้เขียนเป็นนักวิชำกำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในฝ่ำยญี่ปุ่นได้มำกกว่ำ					

จึงสำมำรถให้ค�ำอธิบำยและหลักฐำนของฝ่ำยญี่ปุ ่นได้ชัดเจน	แต่อำจท�ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกว่ำ 

ผู้เขียนอธิบำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจฝ่ำยญี่ปุ่นมำกกว่ำ	และโต้เถียงกับควำมรู้เดิมหรือข้อสรุป 

ที่มีมำก่อนในลักษณะที่เข้ำข้ำงญี่ปุ่นมำก	แม้ว่ำผู้เขียนจะมีหลักฐำนและตัวอย่ำงยืนยัน	แต่

กำรตั้งค�ำถำมและกำรหำค�ำอธิบำยเพื่อไปสู่ค�ำตอบนั้นอำจถูกมองว่ำมีควำมเป็นวัตถุวิสัย

เพียงพอหรือไม่

	 แม้ว่ำหนังสือเล่มนี้จะมีจุดอ่อนอยู่บ้ำง	แต่ประเด็นเหล่ำนี้ก็มิใช่จุดอ่อนโดยตัวของ

มันเอง	แต่เป็นจุดอ่อนโดยเปรียบเทียบกับงำนช้ินอื่น	หนังสือเล่มนี้โดยตัวของมันเองแล้วก็

มีจุดแข็งหลำยประกำรคือให้มุมมองที่แตกต่ำง	 ให้ตัวอย่ำงที่ชัดเจน	มีกรอบแนวคิดในกำร

อธิบำย	และมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ที่เป็นระบบ	ซึ่งสำมำรถเป็นตัวแบบให้แก่นักศึกษำและ 

นกัวชิำกำรทีส่นใจศึกษำเร่ืองน้ีได้เป็นอย่ำงด	ียิง่กว่ำนัน้	หนงัสอืเล่มนีอ้อกมำในจงัหวะเดยีวกับ 

ที่เกิดวิกฤตด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	หนังสือนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ควำมรู้

เก่ียวกับประเด็นดังกล่ำวแก่สังคม	ทั้งยังเป็นควำมรู้และข้อถกเถียงท่ีมำจำกอีกมุมมองหนึ่ง 

ที่แตกต่ำง	ช่วยเติมเต็มควำมรอบด้ำนให้แก่กำรคิดวิเครำะห์	 ซึ่งผู้วิจำรณ์เช่ือว่ำจะน�ำไป

สู่ควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นของทั้งสองฝ่ำย	และของประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภำค	อันจะน�ำไปสู่ควำม

สัมพันธ์ที่ดีขึ้น	 ลดควำมขัดแย้งและกำรเผชิญหน้ำ	และสร้ำงหรือธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพใน

ภูมิภำคด้วย


