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	 นายกรัฐมนตรี	ชินโซ	อาเบะ	ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี
ความคิดแนวอนุรักษ์นิยมและรักชาติมาก	 ในขณะที่
เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น	 ได้มีความเพียรพยายามใน
การด�าเนนินโยบายต่างประเทศในลกัษณะทีท่�าให้ญี่ปุ่น
มีบทบาทเด่นด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
หลายประการ		ซึง่นโยบายดงักล่าวนัน้ได้รบัการวิพากษ์
วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	ทั้งในด้าน
ที่เห็นด้วยและคัดค้าน	 รวมถึงวิตกกังวลต่อนโยบาย
ดังกล่าว	 เนื่องจากนโยบายของเขามีความแตกต่างไป
จากแนวทางเดมิของนโยบายต่างประเทศ	และนโยบาย
ความมั่นคงของประเทศมาก
	 ในปี	2015	Christopher	W.	Hughes	ได้ตีพิมพ์
หนงัสือเรือ่ง	Japan’s	Foreign	and	Security	Policy	
Under	the	‘Abe	Doctrine’:	New	Dynamism	or	
New	Dead		End	?	ขึ้น	ในช่วงเวลาระหว่างกลางสมัย
ที	่2	ของการเป็นผูน้�าในการจัดตัง้รฐับาลของนายชินโซ	
อาเบะ	 โดยมวัีตถุประสงค์ทีจ่ะศกึษานโยบายต่างประเทศ
และนโยบายความมัน่คงของญีปุ่่นในยคุสมัยของนายก
รัฐมนตรีอาเบะ	ภายใต้	“หลกัการอาเบะ”	(Abe	Doctrine)	

ซ่ึงผู้เขียนมีความเห็นว่า	 เป็นหลักการที่วางอยู ่บน
อุดมการณ์แบบ	Revisionism	(ลัทธิแก้	หรือ	การปฏิรูป
ลัทธิใหม่)		และมีทิศทางนโยบายที่รุนแรง	(Radical)	รวม
ทั้งประเมินความส�าคัญของ	 “หลักการอาเบะ”	 ที่มีต่อ
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น	
และสดุท้ายได้วเิคราะห์ว่านโยบายนีจ้ะน�าไปสูพ่ลวตัใหม่
ของการด�าเนินนโยบายหรือจุดสิ้นสุดทางการทูต
ของรัฐบาลนี้
	 หนังสือเล่มนี้มีความหนา	 114	 หน้า	 ได้พยายาม
ตอบค�าถามดงักล่าวโดยการวเิคราะห์เชงิลกึในเรือ่งพืน้ฐาน
ของอุดมการณ์และเป้าหมายนโยบายของ	 “หลักการอาเบะ”	
รวมทั้งตรวจสอบว่า	 ส่ิงเหล่าน้ีมีบทบาทต่อทิศทาง
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น
ในประเดน็ทีส่�าคญั	3	ประการอย่างไร	กล่าวคอื	หนึง่	สมรรถนะ
ในด้านการป้องกันประเทศของญีปุ่น่	 สอง	 ความสัมพันธ์
และความเป็นพนัธมติรระหว่างญีปุ่น่กับสหรฐั	 และสาม	
ความสัมพนัธ์ระหว่างญีปุ่น่กบัประเทศในเอเชยีตะวันออก	
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งหมายถึง	จีน	 เกาหลีใต้	
และประเทศในกลุ่มอาเซียน
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	 ผู ้เขียนได้พยายามอธิบายให้เห็นว่า	 นายก
รัฐมนตรีอาเบะ	เป็นผู ้มีอุดมการณ์แบบการปฏิรูป
ลทัธิใหม่	(Revisionism)	ในเวลาเดยีวกันก็มอีุดมการณ์
รักชาติ	 (Nationalism)	ด้วย	ดังนั้นนโยบายของเขา
ภายใต้หลักการอาเบะ	 จึงมีลักษณะสุดโต่ง	 รุนแรง	
เพราะเขาเชือ่ว่า	 นโยบายนีจ้ะน�าไปสูก่ารท�าให้ประเทศ
มีบทบาทมากขึ้นและสถานะของประเทศจะเป็น
ทีย่อมรับในสงัคมระหว่างประเทศมากข้ึน	ในเวลาเดียวกัน	
ผู ้เขียนก็ถกเถียงด้วยว่า	 แม้ว่าทิศทางนโยบายน้ี
จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในระยะแรกในแง่ของการยกระดบั
สถานะและบทบาทของประเทศ	รวมทั้งสร้างอิทธิพล
ของประเทศในภูมิภาคและในโลก	 แต่ยุทธศาสตร์นี้
ก็มลีกัษณะ	“ทศันวสิยัสัน้”	ส�าหรบัเป้าหมายระยะกลาง	
และระยะยาวของนโยบายต่างประเทศและนโยบาย
ความมัน่คง	 รวมทัง้เป็นการยากทีจ่ะรกัษาความยั่งยืน
ของนโยบายนี้เอาไว้ได้	ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศในที่สุดด้วย
	 ผู้เขียนได้แสดงทัศนะว่า	ผู้เขียนอยู่ฝ่ายเดียวกับ
ผู้วิจารณ์นโยบายของญี่ปุ่นคนอื่นๆ	 ที่ว่านโยบายของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะนี	้มีลกัษณะทีเ่ป็นจดุจบ	(Dead	End)	
ส�าหรับนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมัน่คง
ของประเทศมากกว่าจะเป็นการน�าไปสูพ่ลวตัใหม่ๆ	และ
ผลของนโยบายนีจ้ะไม่เป็นเพยีงแค่การก้าวไปสูก่ารขาด
พลงัผลกัดนัในระดบันานาชาติเท่านัน้	 หากยังพาไปสู่
ความเสียหายในระยะยาวของความสัมพันธ์ในระดบั
ภมูภิาคของญีปุ่่นด้วย	 ในตอนท้ายของหนังสือ	 ผู้เขียน
ยังได้สรุปให้เห็นถึง	 ความขัดกันของหลักการที่นายก
รัฐมนตรีอาเบะน�าเสนอ	 มากกว่าการที่นโยบายนัน้ๆ	
จะผลิตทิศทางใหม่	 หรือยุทธศาสตร์ใหม่ที่ชัดเจน
ส�าหรับญีปุ่น่	 ในทางกลบักนั	“หลกัการอาเบะ”	น่าจะ
ท�าให้เกิดนโยบายต่างประเทศแบบที่พยากรณ์ไม่ได้	
มีลักษณะแข็งขืน	 และเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน	
หรือแม้แต่กับพันธมิตรเช่น	สหรัฐเองก็ตาม	ซึ่งผู้เขียน
สรุปลักษณะดังกล่าวของญี่ปุ่นว่าเป็น	 สัจนิยมที่น่า
ขุ่นเคืองใจ	(Resentful	Realism)	
	 หนังสือประกอบด้วยทั้งหมด	6	บท	โดยบทที่	1	
เป็นบทน�าที่กล่าวถึงความเชื่อและข้อถกเถียงของผู้
เขียน	รวมทั้งวิธีการศึกษาและอธิบายเพื่อตอบค�าถาม
หรือข้อถกเถียงดังกล่าว	ในบทที่	2	ผู้เขียนได้วิเคราะห์
แนวคิดและอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	และ

หลกัการอาเบะ	 โดยแสดงให้เหน็ว่าเขาเป็นพวกลัทธิแก้	
(Revisionist)	 ซึง่มีแนวคดิแบบประเพณนียิมแบบช่วง
ก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที	่ 2	 ทีเ่ชือ่ในความยิง่ใหญ่
ของประเทศ	ความพยายามในการขยายอ�านาจ	(จักรวรรดิ)	
และสถาปนาประเทศให้เป็นมหาอ�านาจในระดับต้น 	ๆของโลก	
ซึง่ในช่วงหลงัสงคราม	 ลกัษณะดังกล่าวจะปรากฏในรปูของ	
ความพยายามในการมีนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐ	
และการมบีทบาทเด่นในภมูภิาค	และมอีทิธพิลต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน	 เป็นรัฐเสรีนิยมท่ีมีอ�านาจและต่อต้านรัฐ
เผด็จการ	 ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า	 แม้ว่าหลักการอาเบะ	
จะมีลักษณะที่น�าไปใช้ได้จริง	(pragmatic)	แต่ก็มีความ
แตกต่างจากลักษณะของ	“หลักการโยชิดะ”	(Yoshida	
Doctrine)	อันเป็นทิศทางของนโยบายต่างประเทศและ
นโยบายความมัน่คงของญีปุ่น่เดมิทีม่มีาตัง้แต่หลังสงคราม	
อันวางอยู่บนหลักการการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และการรักษาสมดุลของอ�านาจในภูมิภาค	ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด-อุดมการณ์แบบการปฏิรูปลทัธใิหม่	
(Revisionism)	 ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ผ่านการ
ด�าเนนิการต่างๆ	เช่น	ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนญู	
โดยเฉพาะมาตรา	9	ความพยายามในการใช้ค�าทีห่มายถงึ	
comfort	woman	 ไปในลักษณะทีห่มายถงึโสเภณ	ีและ
การไปเยีย่มศาลเจ้ายาสุคุน	ิรวมทัง้การท้าทายต่อค�าตัดสิน
ของศาลระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรสงคราม	เป็นต้น
	 บทที่	 3	 ถึง	 บทที่	 5	 เป็นการขยายความและ
ประเมนิผลของหลกัการอาเบะ	 ทีม่ต่ีอนโยบายต่างประเทศ
และนโยบายความมั่นคง	 โดยเน้นที่ประเด็นส�าคัญ	3	
เรื่องคือ	 นโยบายความมั่นคงและสมรรถนะทางทหาร
ความสัมพันธ์กับสหรัฐ	 และความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
โดยในบทที	่3	ผูเ้ขียนได้อธบิายว่า	แม้ว่าการเปลีย่นแปลง
นโยบายความมัน่คงและการเพ่ิมสมรรถนะของกองก�าลัง
ป้องกันตนเองของญีปุ่น่จะมคีวามจ�ากดัและเป็นสัดส่วน
ทีไ่ม่มาก	 แต่กม็คีวามส�าคัญมาก	 เพราะส่ิงนีเ้ป็นการแสดง
ถึงความส�าคัญที่น้อยลงของรัฐธรรมนูญ	 ลดข้อจ�ากัด
ทางการเมืองต่อการใช้อ�านาจทางทหาร	 และการสร้าง
จุดหมายส�าหรับการส่งกองก�าลังออกไปยังภูมิภาคและ
พื้นที่อื่นของโลก	 โดยเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือ	
การยกเลกิการไม่ใช้สทิธกิารป้องกันตนเองร่วม	(Collective	
Self-Defense)	 ซึ่งผู้เขียนได้แสดงหลักฐานของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านการเปล่ียนแปลงในเชงิกฎหมาย
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และแผนปฏิบัติการที่ส�าคัญ	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ	 (National	 Security	
Strategy)	 แนวปฏิบัติ เรื่องการป ้องกันประเทศ	
(National	 Defense	 Program	 Guidelines)	 และ
กฎหมายเกีย่วกบัความลับของรฐั	(State	Secrecy	Law)	
ในระดบัปฏบิตักิารมกีารผ่อนปรนเก่ียวกับการห้ามส่งออก
อาวุธ	 และการท�าให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็น
ไปเพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ทางทหารได้	เป็นต้น	
อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด
ในเรื่องนี้ก็คือการตีความเรื่องสิทธิป้องกันตนเองร่วม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศมีบทบาทด้านความม่ันคง
เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า	อันที่จริงแล้วนายก
รัฐมนตรีอาเบะต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า	
แต่ด้วยการทีต่ระหนกัว่า	 การแก้ไขรฐัธรรมนญูไม่สามารถ
ท�าได้โดยง่ายและเร็ว	ดังนั้น	เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ให้ได้ทันกับการที่ตั้งเป้าหมายไว้	 นายกรัฐมนตรีอาเบะ	
จึงเลือกใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตีความรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิป้องกันตนเองร่วมแทน	 โดย
การตีความว่า	 ญี่ปุ ่นสามารถมีส่วนร่วมกับพันธมิตร
ในประเด็นความมั่นคงได้	และผู ้เขียนยังได้อธิบาย
ในรายละเอยีดถงึกระบวนการต่างๆ	ทีน่ายกรฐัมนตรอีาเบะ	
ได้พยายามด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตีความดังกล่าว	 เช่น	 การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	
และการต้ังคณะท�างาน	เป็นต้น	 ซ่ึงความพยายามดงักล่าวนี้	
มเีป้าหมายไกลท่ีสดุ	 คอืการมุง่ไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากข้อจ�ากัดทางกฎหมายใน
การมีบทบาทด้านความมั่นคงท่ีเพิ่มมากข้ึน	 อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ในการที่จะ
ยกระดับสถานะของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป
ลัทธิใหม่		(Revisionism)
	 ในบทที่	 4	 ผู้เขียนประเมินว่า	 แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
สนับสนุนนโยบายความเป็นพันธมิตรระหว่างสองฝ่าย
และนโยบาย	Rebalancing	ของสหรฐัในภมูภิาค	แต่ความ
สัมพันธ์สองฝ่ายก็ไม่ได้ราบรื่น	 เพราะญี่ปุ ่นประสบ
ปัญหาการเมืองภายในหลายเรื่อง	เช่น	การย้ายฐานทัพ
ในโอกินาวา	 การเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก	
(Trans	Pacific	Partnership	:	TPP)	รวมถึงความกังวล
ใจของสหรัฐต่อแนวทาง	การปฏิรูปลัทธิใหม่		(Revisionism)	
ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	เป็นต้น	ในด้านของความเป็น
พันธมติรด้านความม่ันคง	ผูเ้ขียนแสดงให้เหน็ว่า	ญ่ีปุน่มีความ

พยายามในการทบทวนแก้ไขแผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกัน
ประเทศมาตั้งแต่ปี	1997	โดยการพยายามปรับความ
ร่วมมือสองฝ่ายให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อ
การโจมตีทางอาวุธ	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 การต่อ
ต ้านโจรสลัด	 การรักษาสันติภาพ	 และการให ้
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม	 ญี่ปุ ่นมีความต้องการที่จะรวมเรื่อง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของตนเข้าไปในนโยบาย	
Rebalancing	 	 และยุทธศาสตร์ทางทหารที่กว้างกว่า
นั้นของสหรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการทบทวนแนว
ปฏบัิตด้ิานการป้องกนัประเทศกไ็ม่ได้รบัการด�าเนนิการ
โดยราบรื่น	ในเวลาเดียวกัน	แม้ว่าความร่วมมือระหว่าง
ญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดูเหมือนมีความแน่นแฟ้น	 แต่ผู้เขียน
ก็ได้อธิบายให้เห็นว่า	 รากฐานของความสัมพันธ์ไม่ได้
แน่นแฟ้นมากดงัทีน่ายกรฐัมนตรอีาเบะกล่าวอ้าง	 รวมทั้ง
ญี่ปุ่นยังมีความรู้สึกไม่ม่ันใจในการประกันความม่ันคง
ของสหรัฐที่มีต่อญี่ปุ่นด้วย	 ความกลัวการถูกละเลยจาก
สหรฐัยงัเป็นกระแสทีม่องเหน็ได้		ในขณะทีค่วามพยายาม
ในการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐของนายกรัฐมนตรี
อาเบะก็ไม่ก้าวหน้า	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายฐานทัพใน
โอกินาวา	 หรือการเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก
ที่ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ	ในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเกษตร	 และในประการสุดท้าย	 ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า
อุดมการณก์ารปฏิรูปลทัธใิหม่	 (Revisionism)	 และ
พฤติกรรมการไปเยีย่มศาลเจ้ายาสุคนุขิองนายกรัฐมนตรี
อาเบะ	 ท�าให้สหรัฐเกิดความระแวงแคลงใจในความ
พยายามทีจ่ะมอี�านาจของญ่ีปุน่	 และมผีลท�าให้ความสัมพนัธ์
สองฝ่ายแย่ลง	 เพราะเกิดความกังวลในฝ่ายสหรัฐว่า	
ด้วยอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะนี้แทนที่ญี่ปุ่น
จะเป็นฝ่ายสนับสนุนสหรัฐ	เอาเข้าจริงแล้วอาจจะกลาย
เป็นว่า	 สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการกลายเป็นมหาอ�านาจ
ทางทหาร	หรือสนบัสนนุนโยบายรักษาสนัตภิาพในแบบ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	
ซึง่สถานการณ์นีน่้าจะเป็นอนัตรายต่อสหรฐัมากกว่าเป็นผลดี
	 ส�าหรับบทที่	 5	 ผู้เขียนก็ได้ประเมินผลของ
หลักการอาเบะต่อความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยผูเ้ขยีนแสดงความเหน็ว่า	หลกัการ
อาเบะ	 ชักน�าให้เกิดความพยายามในการเป็นผู้น�า
ในภูมิภาคของญี่ปุ่นโดยการตีกรอบ	 (ล้อมกรอบ)	 จีน	
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อย่างไรก็ตาม	 ผู้เขียนก็แสดงให้เห็นว่า	 การทูตของ
นายกรัฐมนตรอีาเบะมข้ีอจ�ากดั	และแทนท่ีญีปุ่น่จะเป็น
ฝ่ายล้อมกรอบจีน	 การณ์กลับกลายเป็นว่า	 การทูตของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะไม่ได้ผล	 แต่กลับท�าให้ญี่ปุ ่นเป็น
ฝ่ายถูกโดดเดี่ยว	 โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของความ
พยายามของญี่ปุ ่นในการสร้างความสัมพันธ ์กับ
ประเทศต่างๆ	 ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 เช่น	
เกาหลีใต้	 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	
ประเทศสมาชิกอาเซียน	และประเทศอื่นๆ	นอกจาก	2	
กลุม่นี	้เช่น	ตรุกี	ออสเตรเลยี	อนิเดีย	เป็นต้น	เพือ่ปิดล้อม
จีน	 หรือ	 แสวงหาพันธมิตรในประเด็นที่มีความขัดแย้ง
กับจีน	 เช่น	 ข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้	 และ
ทะเลจนีตะวันออก	เป็นต้น	แต่ก็ดเูหมือนว่า	ความพยายาม
ดังกล่าวนี้ให้ผลท่ีจ�ากัด	 ส่งผลให้เกิดความล้มเหลว
ในการแปลความสัมพันธ์ดังกล่าวไปสู่การคัดง้างกับจีน	
อย่างไรก็ตาม	 มีประเด็นหนึ่งที่นับได้ว่ามีความก้าวหน้า	
น่ันคือ	การทีท่ัง้จนีและญ่ีปุน่ยอมรบัว่าปัญหาความขดัแย้ง
ในทะเลจนีตะวนัออกเป็นรากฐานของปัญหาความขดัแย้ง
ของทั้งสองฝ่าย	ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า	มีปัญหา
น้ีเป็นประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้สถานการณ์ทีช่ะงักงนั	 สามารถ
เคลื่อนไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้และ
มผีลท�าให้การท�างานในระดบัปฏบิติัการได้รับการด�าเนิน
การใหม่อีกครั้ง
	 ส�าหรับบทสุดท้ายที่เป็นบทสรุป	ผู้เขียนได้เน้นย�้า
อีกครั้งถึงทิศทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ว่า
เป็นแบบการปฏิรูปลัทธิใหม่	(Revisionism)	และแม้ว่า		
“หลกัการอาเบะ”	 จะถกูประยกุต์ใช้ในนโยบายทีส่�าคัญ	
ทั้ง	 3	 เรื่อง	 คือ	 นโยบายความมั่นคงและการเพิ่ม
สมรรถนะให้กองก�าลงัป้องกันตนเอง	 ความสมัพันธ์กับสหรฐั	
และความสมัพันธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชยีตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลักษณะเดียวกัน	 แต่
ผลลัพธ์ของการด�าเนินนโยบายดังกล่าวก็ไม่เหมือนกัน	
กล่าวคอื	นโยบายความมัน่คงของญีปุ่น่มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปมาก	 ในขณะที่ความสัมพันธ์กับ
สหรัฐดูเหมือนว่า	 จะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าเช่นกัน	
แต่ไม่ราบรืน่	ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างญีปุ่น่กบัประเทศ
ในเอเชยีตะวันออกและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	มลีักษณะ

ชะงักงัน	 หรือถดถอย	 นอกจากนั้น	 ผู้เขียนยังแสดงให้
เห็นถึงความขัดแย้ง	 3	 ประการของทิศทางการด�าเนิน
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น	
กล่าวคือ	 หนึ่ง	 การสนับสนุนคุณค่าสากล	 และแนวคิด
เสรีนิยม	 แต่ก็มีอุดมการณ์	 การปฏิรูปลัทธิใหม่	
(Revisionism)	 ซึง่ขัดแย้งกบัคณุค่าและแนวคดิดงักล่าว	
สอง	 การยุติระบอบหลังสงคราม	 โดยการตีความ
ประวัตศิาสตร์ใหม่	 ไม่ได้ท�าให้ระบอบหลงัสงครามยติุลง	
แต่กลับเพิ่มความขัดแย้ง	 และสาม	 แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
พยายามด�าเนินนโยบายที่เป็นอสิระจากสหรฐั	หากแต่กย็งั
พึง่พงิสหรฐัอยูใ่นด้านความมั่นคงท�าให้เกิดความขัดแย้งว่า
ในที่สุดแล้ว	ญี่ปุ่นจะพยายามเป็นอสิระ	หรอืต้องการพึง่พงิ
สหรัฐ	 จากความขัดแย้งดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนสรุปว่า	
หลกัการอาเบะไม่น่าจะน�าประเทศไปสู่ทางออกของปัญหา	
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการสร้าง
นโยบายท่ีสนบัสนนุการมีบทบาทน�าของญีปุ่น่ในภมูภิาคได้	 แต่
สถานการณ์จะกลายเป็นว่า	ญีปุ่น่ด�าเนนินโยบายแบบทีเ่รยีกว่า	
สัจนิยมที่น่าขุ่นเคืองใจ	(Resentful	Realism)	มากกว่า
	 ข้อถกเถยีงทีผู่เ้ขยีนน�าเสนอในหนงัสือเล่มนี	้ แม้ว่า
จะมไิด้เป็นประเดน็ใหม่มากนกั	แต่กม็คีวามทนัต่อเหตุการณ์	
และอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเดน็ท่ีก�าลงัได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก	นอกจากนั้น	แม้ว่าจะเคยมีค�าอธิบายต่อ
การด�าเนนินโยบายของนายกรฐัมนตรอีาเบะ	 มาบ้างแล้ว	
แต่การอธบิายหลกัการอาเบะ	 และการด�าเนนินโยบายต่างๆ	
ของเขา	 โดยใช้กรอบแนวคดิการเป็นผูน้�าทีม่อีดุมการณ์แบบ	
การปฏิรูปลัทธิใหม่	 (Revisionism)	 นบัว่าเป็นเรือ่งใหม่	
และผู้เขียนได้วิพากษ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	
อย่างชดัเจน	 และเต็มไปด้วยหลกัฐานท่ีละเอยีดท้ังในเชิง
เอกสาร	 ล�าดบัขัน้ตอน	 และระยะเวลา	 ในเวลาเดียวกัน	
แม้ว่าผู้เขยีนจะให้รายละเอยีดต่างๆ	มาก	แต่ผู้เขยีนกเ็ขียน
ได้อย่างสัน้	กระชบั	อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก	โดยเฉพาะส�าหรบั
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือติดตามเรื่องราวเหล่านั้นบ้าง	
หากส�าหรบัคนท่ีไม่เคยรู้เรือ่งน้ีมาก่อน	 กอ็าจจะประสบ
ปัญหาในการท�าความเข้าใจและตดิตามสถานการณ์อยูบ่้าง	
อย่างไรกต็าม	อาจกล่าวได้ว่า	หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศ	 และนโยบายความมัน่คงของญี่ปุ่น
ที่ก้าวหน้า	ทันสมัยที่สุดเล่มหนึ่งในขณะนี้
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