
jsn Journal Vol.3 No.1 17

การอภิปรายในรัฐสภาญี่ปุ่น เรื่อง การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างญี่ปุ่น-ไทย

1	 อาจารย์	สาขาวิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Ph.D.	in	Economics

 ยูจิ มิซูคาม1ิ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

	 งานศึกษาช้ินนี้มุ ่งเน้นศึกษาความเป็นมาของการเจรจา

แก้ไขปัญหากรณีเงินเยนพิเศษ	ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งใน 

ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่น-ไทย	และจะพิจารณาถึงสาเหตุที่ญี่ปุ่นตัดสินใจ 

ยอมรับข้อเสนอของไทย	 โดยพิจารณากระบวนการและเนื้อหา 

การประชุมในรัฐสภาญี่ปุ ่นเพื่อรับรองในประเด็นนี้อย่างละเอียด	 

ผลการศึกษาพบว่าค�าอธิบายของนายกรัฐมนตรี	 ฮายาโตะ	อิเคดะ 

ในการตัดสินใจอ่อนข้อต่อประเทศไทยนั้น	สรุปได้	2	ประเด็น	คือ	(1) 

ประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศญี่ปุ่น	การที่ญี่ปุ่นได้เปรียบ

ดุลการค้าเป็นอย่างมากนั้น	 อาจมีโอกาสถูกกีดกันทางการค้าจาก

ประเทศไทยได้	 (2)	ญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาต่อรองกับรัฐบาลไทยเพื่อ

ให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อไทยอย่างเต็มที่แล้ว	แต่ไม่

ประสบความส�าเร็จ	แต่ค�าอธิบายดังกล่าวถูกพรรคฝ่ายค้านโต้แย้งว่า

มีเหตุผลที่แท้จริงในการอ่อนข้อให้ความช่วยเหลือครั้งนี้คือ	ต้องการ

สนับสนุนประเทศที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 ซึ่งเป็นค�าอธิบายที่

มีความน่าเชื่อถือมากกว่าค�าอธิบายของฝ่ายรัฐบาลในบริบทของ

สงครามเย็น	แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการช�าระเงินเยนพิเศษครั้งนี้

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากที่ท�าให้ญี่ปุ่นได้ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

ต่อประเทศไทย	 เหตุผลที่ญี่ปุ่นยอมประนีประนอมต่อประเทศไทยจึง

มักถูกอธิบายด้วยเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	แต่หากพิจารณา

ท่าทีทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะท่ีแสดงออกอย่าง

ชัดเจนว่าจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่าง

เต็มที่	 ก็จะเข้าใจได้ว่ามีเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทมาสู่ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนที่สหรัฐอเมริกาด้วยมาตรการความ 

ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ
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Abstract

	 This	 study	 focuses	on	negotiations	between	

Japan	and	Thailand	 to	 resolve	“Special	 Yen	Prob-

lem”	which	was	one	of	 the	serious	obstacles	 in	 the	

Japan-Thai	 relationship,	and	examine	why	Prime	Min-

ister	Hayato	 Ikeda	decided	to	make	a	concession	 to	

Thailand	by	endorsing	 the	settlement	of	 Japan-Thai	

Special	Yen	Problem	 in	the	parliamentary	debate,	 in	

the	debate,	PM	Ikeda	justified	the	concession.	His	argu-

ment	can	be	summarized	into	two	accounts	(1)	Trade	

imbalance	might	 let	Thailand	 impose	an	economic	

sanction	on	Japan,	and	(2)	 the	negotiations	were	not	

successful	 in	 reducing	 the	payment.	The	opposition	

parties	argued	that	there	was	a	hidden	agenda	which	

was	to	support	Thailand	against	communism.	It	is	more	

reliable	 than	Japanese	government’s	considering	 the	

political	context	of	the	Cold	War.	
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1. บทน�ำ
	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	 ในวันที่	 2	

พฤษภาคม	ค.ศ.	1942	ประเทศญี่ปุ่นได้ท�าข้อตกลง

กับประเทศไทยในการเปิดบัญชีกู ้ยืมเงินจากไทย

โดยใช้ค่าเงินเยน	ข้อตกลงนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถ

แลกเงินสกุลบาทจากบัญชีและสามารถน�าไปซ้ือ

ยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยที่ส�าคัญแก่กองทัพญ่ีปุ่น

ในประเทศไทย	แต่ได้เกิดปัญหาการช�าระหนี้เกิด

ขึ้น	 เรียกว่า	“ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	 เนื่องจากการ

ตีความข้อตกลงที่แตกต่างกัน	 ซึ่งท�าให้ปัญหานี้

กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทย-ญี่ปุ่น

	 เดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1961	 นายก

รัฐมนตรี	ฮายาโตะ	อิเคดะ	พรรคเสรีประชาธิปไตย

(LDP)	 ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะ

กับ	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	นายกรัฐมนตรีของไทย	

และต่อมาในวันที่	31	มกราคม		ค.ศ.	1962	ได้มีการ

ลงนาม	“ความตกลงเพื่อเปลี่ยนแทนบทบางบทของ

ความตกลงระหว่างประเทศญี่ปุ่น	กับ	ประเทศไทย	

เก่ียวกับการระงับ	 “ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	 ซึ่ง 

รายละเอียดของเนื้อหานั้นถือได้ว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้ยอม

เสียเปรียบต่อประเทศไทยอย่างมาก	และข้อตกลง

ครั้งใหม่นี้ท�าให้ความตึงเครียดระหว่างสองรัฐบาล

ที่ด�าเนินมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 ผ่อน

คลายลง	ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

มิตรภาพที่เหนียวแน่นอย่างมากระหว่างทั้งสอง

ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาเงิน

เยนพิเศษจะมีผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจอย่างมาก 

แต ่การศึกษาถึงป ัจจัยที่ท�าให ้นายกรัฐมนตรี 

ฮายาโตะ	 อิเคดะ	ยอมอ่อนข้อต่อประเทศไทย	ก็

ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ	 ดังนั้นงาน

ศึกษาชิ้นนี้จึงมุ ่งเน้นการศึกษาการแก้ไขปัญหา 

เงินเยนพเิศษในเชิงการเมอืงและเจาะลกึการอภปิราย 

ภายในรัฐสภาญี่ปุ่น	 เพื่อที่จะเข้าใจถึงการตัดสินใจ

ของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะอย่างลึกซึ้ง

2. ควำมเป็นมำของปัญหำเงินเยนพิเศษ

 2.1. ระบบเงินเยนพิเศษในช่วงสงครำม 

โลกครั้งที่ 2

	 ในวันท่ี	 9	ธันวาคม	ค.ศ.	1941	กองทัพ

ญี่ปุ ่นได้เข้าประจ�าการในประเทศไทยและได้ใช้

จ่ายเพื่อยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยโดยเงินบาทที่

กู้ยืมจากรัฐบาลไทยซ่ึงถือเป็นหนี้สินให้แก่ประเทศ

ญี่ปุ่น	 	ต่อมาในวันท่ี	21	ธันวาคม	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคลังของไทยนายวนิช	ปานะนนท์	 และ

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าไทยเตอิจิ	ซึโบกามิ	 ได้

ท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	ว่าญี่ปุ่นจะกู้ยืมเงิน

จากรัฐบาลไทย	80	ล้านบาท	 (50	ล้านเยน)	 โดย

มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยจะให้กู ้ยืมเงินผ่านบัญชี

ธนาคารโยโกฮาม่าสปีชีแบงค์	สาขากรุงเทพฯ		ส่วน

ฝ่ายญี่ปุ ่นจะต้องช�าระหน้ีด้วยทองค�าภายในส้ิน

เดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1942	

	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	ค.ศ.	1942	ญี่ปุ่นได้

เริ่มปีงบประมาณใหม่และผลักดันให้มีการช�าระ

หนี้	 โดย	“สกุลเงินเยนพิเศษ”	 (สกุลเงินตราที่ไม่มี

ธนบัตรหรือเงินตราที่เป็นรูปธรรม	แต่ก�าหนดขึ้น

เพื่อใช้ส�าหรับคิดค�านวณช�าระค่าใช้จ่ายระหว่าง

ประเทศ	 โดยค�านวณอัตราเทียบเท่าเงินเยนปกติ

ของญี่ปุ ่น)	 แทนท่ีการช�าระหนี้โดยเงินตราของ 

อินโดจีนเดิม	โดยญี่ปุ่นออกกฎเกณฑ์ว่า	1	ใน	3	ของ

ค่าใช้จ่ายในอินโดจีนนั้นจะช�าระเป็นทองค�า	 และ	

2	 ใน	 3	 ส่วนจะช�าระเป็นเงินเยนพิเศษ	 โดยค่า 

ใช้จ่ายเหล่านี้จะฝากอยู่ในบัญชีของธนาคารโยโก 

ฮาม่าสปีชี	(Yokohama	Specie	Bank)	ทั้งนี้รัฐบาล

ญ่ีปุ่นได้ขอร้องต่อรัฐบาลไทยให้ใช้ระบบเงินเยน
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พิเศษเช่นเดียวกับประเทศในอินโดจีนอื่นๆ	รัฐบาล

ญี่ปุ ่นยังมอบเงินให้เปล่ามูลค่า	200	ล้านบาทแก่

ประเทศไทยเพ่ือเพิ่มจ�านวนทองค�าส�ารองของ

ประเทศไทย	 โดยมีเง่ือนไขให้ไทยยอมรับการปรับ

อัตราสมดุลการแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทและเยน

ให้เท่ากัน	และยอมรับการจ่ายช�าระหนี้ที่โตเกียว

โดยรูปแบบเงินเยนพิเศษ

	 ในวันที่	2	พฤษภาคม	ค.ศ.	1942	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังโอคิโนริ	 คายะ	และรักษา

การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	วนิช	ปานะ-

นนท์	 ได้ท�าบันทึกความตกลงว่าด้วยเงินเยนพิเศษ	

ด้วยข้อตกลงน้ีรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ท�าการกู้ยืมเงินจาก

รัฐบาลไทย	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	ค.ศ.

1942	 เป็นมูลค่า	 40,500,000	 บาท	 (เท่ากับ	

40,500,000	 เยน)	 โดยในส่วนน้ี	 36,500,000	

บาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัย

ของกองทัพ	ส่วนอีก	4	ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้างทางรถไฟไทย-พม่า	 โดย	 50%	ของ

มูลค่ารวมของเงินกู้เหล่านี้	คิดช�าระหนี้ด้วยทองค�า	

ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1943	 รัฐบาลญี่ปุ ่นกู้ยืมเงินจาก

รัฐบาลไทยมูลค่า	 100	 ล้านบาทโดยมีดอกเบี้ย 

ร้อยละ	4%	ต่อปี	 โดย	21%	ที่จ่ายช�าระหนี้นั้นจะ 

ช�าระด้วยทองค�า	ซึ่งการช�าระเงินกู้ส่วนที่เหลือจะ

ช�าระด้วยเงินเยนพิเศษ	แต่เนื่องจากตั้งแต่ฤดูใบไม้

ร่วงของปี	ค.ศ.	1943	กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรได้

โจมตีกองเรือขนส่งของญ่ีปุ่นอย่างต่อเน่ือง	 จึงเป็น

ความเส่ียงอย่างมากต่อญี่ปุ่นในการส่งทองค�าไปยัง

ต่างประเทศ	ท�าให้การบรรลุข้อตกลงนี้เป็นไปอย่าง

ล่าช้าอย่างมาก	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1944		กองทัพ

ญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น	จากการที่กองทัพญี่ปุ่น

ได้ซ้ือข้าวไทยเพื่อเป็นเสบียงให้กับทหารญี่ปุ ่นท่ี

ประจ�าการอยู่ในประเทศไทย	อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการ 

ก่อสร้างฐานประจ�าการก็เพิ่มสูงขึ้น	ญี่ปุ่นจึงต้องกู้ยืม 

เงินจากรัฐบาลไทยอีก	417	ล้านบาท	โดยมีดอกเบี้ย 

0.5%	ต่อปี	และมีเงื่อนไขต้องช�าระหนี้ในอีก	5	ปี

ให้หลัง	 	 ในปีถัดไป	ค.ศ.	1945	ญี่ปุ่นกู้ยืมเพิ่มอีก	

834	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงกว่างบประมาณ

ของรัฐไทยในปีนั้น	 (400	ล้านบาท)	 ต่อมาในวัน

ที่	11	กันยายน	ค.ศ.	1945	รัฐบาลไทยได้ประกาศ

ยกเลิกข้อตกลงท่ีท�าไว้กับรัฐบาลญ่ีปุ่นท้ังหมด	 มี

ผลให้บริษัทญี่ปุ ่นและทรัพย์สินของรัฐบาลญี่ปุ ่น

ตกเป็นสมบัติของไทย	ซึ่งในขณะนั้นยอดรวมเงิน

กู้เงินเยนพิเศษที่ญี่ปุ่นท�าสัญญาไว้กับธนาคารแห่ง

ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า	 1,556,650,000	 เยน	

(บาท)2

 2. 2 ข้อตกลงในปี ค.ศ. 1955

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ประเทศ

ญ่ีปุ ่นและไทยได้ท้ิงช่วงความสัมพันธ์ทางการทูต 

ต่อกัน	และไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ 

บัญชีเงินกู้นี้	 ในปี	 1949	 ได้พบบันทึกท่ีไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงว่า	GHQ	(General	Headquarter)	 ได้

มอบทองค�าของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง

ให้แก่รัฐบาลไทย	แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นการ

ช�าระหนี้3	ต่อมาในปี	1951	ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งส�านักงาน

ของรัฐข้ึนท่ีกรุงเทพฯ	 ซ่ึงรัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้

ช�าระหนี้เป็นจ�านวน	135,000	ล้านเยน	จากอัตรา

เงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อปอนด์สเตอร์ลิง 

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	 1954	 รัฐบาลไทยได้ส่ง

เซิร์จ	 ริปส์	 (Serge	Rips)4	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

2	 ค�านวณโดย	市川 (1976)	และ	Ingram	(1971)	ได้ว่า	1,530,100,000	บาท
3 市川 (1976)
4	 Serge	Rips,	Legal	memorandum	with	respect	to	the	Bank	of	Thailand	special	yen	account	at	the	Bank	of	Japan,	1950.
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ชาวอเมริกัน	 ไปยังสถานทูตไทยประจ�าญี่ปุ่นต้ังแต่

วันที่	 27	กันยายน	 เพื่อเริ่มเจรจากับตัวแทนของ

กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการช�าระหนี้	 ในเดือน

พฤศจิกายน	 1954	 รัฐบาลไทยลดจ�านวนหนี้ลง 

เหลือ	54,000	ล้านเยน	ต่อมาในเดือนมีนาคม	ค.ศ.

1955	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงต่างประเทศ	 ได้เดินทางไปยังประเทศ

ญี่ปุ่นเพื่อเจรจาลดหย่อนหนี้ให้ลดลงเหลือ	15,000	

ล้านเยน

	 ในช ่วงการเจรจาต ่อรองกับพระเจ ้า 

วรวงศ ์เธอ	 พระองค์เจ ้าวรรณไวทยากร	 ในท่ี

ประชุมกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาสูง 

ญ่ีปุ ่น	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต ่างประเทศ 

มาโมรุ	 ชิเกมิสึ	 กล่าวว่า	“ในแง่กฎหมายระหว่าง

ประเทศ	ประเทศไทยได้ยกเลิกสนธิสัญญาและ

ข้อตกลงที่ท�ากับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	

แล้ว	 ดังน้ันสัญญาที่ท�าไว้ในช่วงเวลานั้นก็ถือว่า

เป็นโมฆะ”	“ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว	ญี่ปุ่นจ�าเป็น

ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กองทัพญี่ปุ ่นใช้ไป

ในช่วงสงครามหรือไม่?	ส�าหรับการเจรจากับฝ่าย

ไทยครั้งนี้เป็นการเจรจาทางการทูตเพราะฉะนั้น

ควรจะประนีประนอมในระดับหนึ่ง”	 และ	 “ถ้า

ประนีประนอมได้การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นรวม

ทั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็จะได้รับการ

ส่งเสริมมากขึ้น	แม้ญ่ีปุ่นจะมีภาระมากขึ้นแต่ก็ยัง

คงได้รับผลประโยชน์ในส่วนหน่ึง	 ดังน้ันจึงควรจะ

รีบแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วง”5		

	 ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอต่อฝ่ายไทยว่าไม่ควรท่ี 

จะค�านวณอัตราเงินเฟ้อเข้ากับจ�านวนหนี้มูลค่า	

1,500	ล้านเยนในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ก็ควรจะ

มีค่าเท่าเดิม	นอกจากนี้หนี้สินมูลค่า	44	ล้านเยนท่ี

ญี่ปุ่นจะช�าระด้วยทองค�า	 รวมถึงทองค�าหนัก	0.5	

ล้านตันของไทยท่ีเก็บไว้ท่ีธนาคารของญี่ปุ่น	 ก็ควร

จะต้องค�านวณมูลค่าด้วยอัตราทองค�าในช่วงขณะ

นั้น	 ซึ่งเมื่อคิดรวมทั้งหมดแล้วจะมีมูลค่า	 5,400	

ล้านเยน6	แต่รัฐบาลไทยไม่ยินยอมท่ีจะลดหย่อนหนี้ 

ให้เหลือน้อยกว่า	15,000	ล้านเยน	ดังนั้นท้ังสอง

ฝ่ายได้ตกลงกันร่วมกันว่า	 (1)	ญี่ปุ ่นจะช�าระหนี้	

5,400	ล้านเยนคิดเป็นปอนด์สเตอร์ลิงและแบ่งการ

ช�าระหนี้ภายใน	5	ปี	(2)	เงินคงเหลือ	9,600	ล้านเยน 

ที่หัก	5,400	ล้านเยน	ออกจาก	15,000	ล้านเยนนั้น	

ญี่ปุ่นจะช�าระเป็นเงินกู้	เมื่อได้หลักการเช่นนี้ในวันที่	

16	 เมษายน	ค.ศ.	1955	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นจึงได้เดินทางมาเยือน

ญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีอิชิโร่	ฮาโตยาม่า 

หัวหน้าพรรคประชาธิปไตย7	 เพ่ือลงนาม	“ความ

ตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่นเก่ียวกับ

การระงับ	“ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	ก�าหนดให้ส่วน

เงินมูลค่า	5,400	ล้านเยน	ต้องเริ่มช�าระตั้งแต่วันที	่

9	กรกฏาคม	ค.ศ.	1955	ซึ่งญี่ปุ่นก็ช�าระหนี้หมดสิ้น

ในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1959

	 ซึ่งในครั้งนั้นพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย	 

ได้ตีความเงินจ�านวนนี้ว่าไม่ใช่เงินกู้แต่จะต้องเป็น

เงินให้เปล่าท่ีญ่ีปุ ่นจะมอบแก่ไทย	และช้ีแจงต่อ

ประชาชนว่า	“การแก้ไขปัญหาครั้งนี้ไม่ได้ล้มเหลว	

ไม่ได้เสียผลประโยชน์และศักดิ์ศรี”	ทั้งยังยืนยันว่า	

5 昭和30年03月30日- 参議院 予算委員会 第 4号
6	 หลักการค�านวณในการช�าระหนี้ที่ญ่ีปุ่นยอมรับนั้นมีดังนี้	 (A)	 (เป็นหนี้เงินเยนพิเศษ	1,500	ล้านเยน	–	44	ล้านเยนท่ีขายเป็นทองค�าในบัญชี)	+	

(B)	(44	ล้านเยนทองค�าที่ค�านวณตามอัตราปัจจุบันคิดเป็น	3,712,490	เยน	)	+	(C)	(ทองค�า	0.5	ตันของไทยใยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคิดตาม
อัตราปัจจุบัน	232	ล้านเยน)	=	5,400	ล้านเยน

7	 พรรคประชาธิปไตยนี้ภายหลังรวมตัวกับพรรคเสรี	เป็นพรรคเสรีประชาธิปไตย	(LDP)	ในปัจจุบัน
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“ประเทศไทยจะไม่ตกเป็นลูกหนี้ของญี่ปุ่น”8	การ

ตีความเช่นนี้ส่งผลให้ต้องมีการเจรจาเพ่ือท�าความ

เข้าใจกันอีกครั้ง	ในวันที่	24	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1956

	 ป ัญหาที่ เกิดจากการตีความเรื่องเงิน

จ�านวน	9,600	ล้านเยนนี้มีด้วยกันสามประการ	(1)	

กระแสของประชาชนไทยที่ไม่ต้องการให้รัฐบาล 

กู้ยืมเงินจ�านวนนี้จากลูกหนี้อย่างญี่ปุน่	การกู้ยืมนีจ้ะ 

สร้างผลประโยชน์ให้แก่ญี่ปุ่น	ทั้งยังมีกระแสโจมตี

พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรอย่างหนักเช่นกัน9	 (2)	

เจ้าหน้าที่เจรจาริปส์จะได้ส่วนแบ่งเป็นจ�านวน	2%	

จากเงินช�าระของญี่ปุ่น	หากเป็นจ�านวน	5,400	ล้าน

เยนร่วมกับ	9,600	ล้านเยน	ก็จะได้ส่วนแบ่งเพิ่ม

มากขึ้น	 เขาจึงมีแรงจูงใจที่จะท�าให้ประเด็นนี้ยังคง

อยู่	 (3)	 ในการเจรจาร่างข้อตกลง	ส�าเร็จลุล่วงไป

ได้เน่ืองจากค�าพูดของตัวแทนฝ่ายญี่ปุ ่นที่ว่า	“ใน 

สามัญส�านึกของญี่ปุ ่นนั้น	 การยืมเงินก็เปรียบ

เสมือนกับการได้รับเงิน”10 

	 ในเดือน	 สิงหาคม	ค.ศ.	 1956	พระองค์

เจ้าวรรณไวทยากรได้เดินทางไปญ่ีปุ่นอีกคร้ัง	 เพ่ือ

หารือเร่ืองเงินกู ้จ�านวนนี้	 แต่เนื่องจากการแก้ไข 

ข้อตกลงทีผ่่านการรบัรองแล้วน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย	อกีทัง้ 

รัฐบาลญี่ปุ ่นเองก็ไม่ได้ต้องการจะให้เงินให้เปล่า

แต่ต้องการให้เป็นในรูปแบบเงินกู้	 ท�าให้ในเดือน

พฤษภาคม	ค.ศ.	 1957	พระองค์เจ้าวรรณไวทยา

กรจึงได้เรียกร้องต่อรัฐบาลญ่ีปุ่นอีกคร้ังว่าให้มอบ

เงินจ�านวน	 9,600	 ล้านเยนเป็นเงินให้เปล่าแก่ 

ไทย	ในเดือนมิถุนายน	นายกรัฐมนตรีโนบุสึเกะ	คิชิ 

หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย	จึงได้เดินทางไป

พบปะกับจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 และยืนยัน

ว่าญี่ปุ ่นอยากจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน	แต่ไม่

สามารถแก้ไขข้อตกลงได้	แต่จะพยายามหาแนวทาง

แก้ไขโดยให้เงินจ�านวนหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ

เงินให้เปล่ามากที่สุด	 เช่น	 เสนอที่จะตั้งบริษัทหรือ

กองทุนร่วมระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นและให้กู้ยืมเงิน

ระยะยาวพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยต�่า	ให้ประเทศไทย

ได้ผลก�าไรมากท่ีสุดจนครบจ�านวน	9,600	ล้านเยน	

แต่ทั้งสองประเทศก็ไม่สามารถตกลงกันเรื่องอัตรา

ดอกเบี้ยได้11

2. 3 แผนกำรสร้ำงโรงกลั่นน�้ำมัน 

	 มกราคม	 ค.ศ. 	 1957	 รัฐบาลทันซัง	 

อิชิบาชิ	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากพรรคเสรี

ประชาธิปไตย	 ได้เสนอต่อรัฐบาลไทยว่าญ่ีปุ่นจะให้

เงินกู ้จ�านวนนี้เพื่อจัดตั้งบริษัทโรงกลั่นน�้ามันเพื่อ

สะสมก�าไรจากกิจกรรมของบริษัทจนครบจ�านวน

เงิน	9,600	ล้านเยนและจะได้มอบให้รัฐบาลไทย

ต่อไป	แผนการต้ังโรงกลั่นน�้ามันนี้	 เป็นการหารือ

อย่างไม่เป็นทางการ	 เจ้าหน้าท่ีการพาณิชย์ซูซูกิ

สังกัดสถานทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทยกล่าว

ว่า	“รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเงินเยน

พิเศษกับประเทศไทย	 	 โดยจะยอมรับการช�าระค่า

ก่อสร้างโรงกลั่นน�้ามันแก่บริษัทนิฮงโคคัน	 (NKK	

Corp)”12	 ซ่ึงบริษัทนิฮงโคคันและบริษัทปิโตรเคมี

มารู เซ็น	 (Maruzen)	 มีความสัมพันธ ์ที่ดีกับ 

พลต�ารวจเอกเผ่า	ศรียานนท์	แห่งกลุ่มซอยราชครู

ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายก

รัฐมนตรี	แต่ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	1957	จอมพล

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้ท�าการรัฐประหาร	ท�าให้กลุ่ม

ซอยราชครูหมดอ�านาจลงและจอมพล	ป.	 พิบูล

สงคราม	ถูกเนรเทศไปยังประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งภายหลัง

8 外務省情報文化局『世界月報』1956年2月号
9 外務省情報文化局『世界月報』1956年1月号
10 昭和36年12月9日『毎日新聞』
11	 ณรง	พ่วงพิศ	(2541)
12	 1	กรกฏาคม	1958	สยามนิกร
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13 昭和37年03月16日衆議院外務委員会第13号

รัฐประหารได้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีถนอม	กิตติขจร	

และในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	1958	รัฐบาลถนอม

ได้แจ้งต่อญี่ปุ ่นว่ารัฐบาลใหม่ไม่อนุมัติแผนการ

ตั้งโรงกลั่นน�้ามัน	อาจเนื่องจากไม่ยอมรับช่วงต่อ 

แผนงานที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ด�าเนินงานไว้	

แต่ในเดือนเดียวกันนั้นเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมพลตรีกฤช	ปุณณกันต์	 ก็ได้เสนอต่อ

ญี่ปุ่นว่าให้ธนาคารเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตของญ่ีปุ่น

ปล่อยเงินกู้ยืมมูลค่า	9,600	ล้านเยนแก่บริษัทญี่ปุ่น

เพื่อเข้ามาด�าเนินการสร้างโรงกลั่นน�้ามันอีกครั้ง

หนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม	โดยก�าไร

ของกิจการโรงกลั่นน�้ามันก็จะแบ่งคืนแก่ธนาคาร

เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่ง

จะมอบแก่รัฐบาลไทยจนครบจ�านวนเงินที่ตกลง

ไว้	 ซึ่งข้อเสนอน้ีมีเบื้องหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 กับบริษัทฟูจิชา-

เรียว	(Fuji	Car)	ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่ในอาคารเดียว

กับบริษัทบูรพาสากลเศรษฐกิจของจอมพลสฤษดิ์	

ธนะรัชต์	แต่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นไม่อนุมัติการส่งออกอุปกรณ์ใน

การติดตั้งแท่นขุดเจาะ	อีกทั้งธนาคารเอ็กซ์พอร์ต

อิมพอร์ตก็ไม่อนุมัติเงินกู้	 ส่งผลให้แผนการครั้งนี้

ต้องล้มเลิกไป		เนื่องจากในวันที่	11	มกราคม	1958	

รัฐบาลไทยได้แจ้งต่อรัฐบาลญี่ปุ่นว่าโครงการการ

ตั้งโรงกลั่นน�้ามันของกระทรวงกลาโหมและบริษัท

ฟูจิชาเรียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมเงินเยนพิเศษ

แต่อย่างใด	ท�าให้ญี่ปุ่นประเมินว่าการสร้างโรงกล่ัน

น�้ามันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการช�าระหน้ีเงินเยน

พิเศษของญ่ีปุ่น	 ไม่ตรงกับเงื่อนไขการส่งออก	และ

ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	 1959	รัฐบาลไทยแจ้งต่อ

ญี่ปุ ่นอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่า	 โครงการนี้ไม่

เก่ียวข้องกับเงินเยนพิเศษ	ดังนั้นวิธีการหาทางออก

ด้วยการตั้งโรงกลั่นน�้ามันนี้ จึงไม ่ประสบความ

ส�าเร็จ13

 2.4 นโยบำยกำรทูตของนำยกรัฐมนตรี 

ฮำยำโตะ อิเคดะ (Ikeda’s Diplomacy)

	 วันที่	19	กรกฎาคม	ค.ศ.	1960	ฮายาโตะ 

อิเคดะ	 ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่น	

เขาได้ด�าเนินนโยบายรายได้สองเท่า	 (Income	

doubling	plan)	เพื่อเบี่ยงเบนประชาชนญี่ปุ่นจาก

ความตื่นตัวทางการเมืองให้หันไปสนใจประเด็น

ทางเศรษฐกิจ	ส่วนในด้านนโยบายความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศกลับมีลักษณะต่างออกไป	 โดย

แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะฟื้นฟูความเชื่อถือ 

ของสหรัฐอเมริกาต่อญ่ีปุ่นท่ีลดลงอย่างมากภาย

หลังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านการแก้ไขสนธิสัญญา

ความมั่นคงญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Mu-

tual	Cooperation	and	Security	between	the	

United	States	 and	 Japan)	 ในสมัยของนายก

รัฐมนตรีโนบุสึเกะ	คิชิ	

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	 ได้แสดง

ท่าทีท่ีชัดเจนว่าญี่ปุ่นจะอยู่กับกลุ่มโลกเสรีและต่อ

ต้านคอมมิวนิสต์	 รวมถึงแสดงความต้องการที่ยก

สถานะของญี่ปุ ่นในเอเชียให้ดีขึ้นอีกด้วย	 ในวันที่	

20	มิถุนายน	ค.ศ.	1961	ได้เดินทางไปยังวอชิงตัน

ดีซี	 เพื่อพบกับประธานาธิบดีจอห์น	 เอฟ.เคนเนดี ้

เป ็นการยืนยันว ่าญี่ ปุ ่นกับอเมริกาจะเป็นมิตร 

ท่ีเท่าเทียมกัน	 (Equal	Partner)	และในวันท่ี	22	

มิถุนายน	ได้กล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาสหรัฐว่า	“ใน
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ฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียและเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมเพียงประเทศเดียวในเอเชีย	ประเทศ

ของเรามีความรับผิดชอบต่อประเทศเอเชียทั้งหลาย

ในการร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพและช่วยเหลือ

การพัฒนาด้วยสิ่งของและหัวใจ”	กล่าวคือได้แสดง 

ให้เห็นว่า	ญี่ปุ่นตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาเอเชีย14

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิ เคดะ	 ได ้

แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะต่อต้านคอมมิวนิสต์ใน

เอเชียและแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ใน 

อินโดจีน	ในปี	ค.ศ.	1959	การที่สงครามกลางเมืองใน 

ลาวปะทุขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยปิดชายแดนส่วน

ที่ติดกับประเทศลาวเนื่องจากมีแนวโน้มอย่างสูงว่า

ชัยชนะของสงครามกลางเมืองลาวจะตกเป็นของ

ฝ่ายคอมมิวนิสต์	 เหตุการณ์นี้ถือเป็นความเสี่ยง

ต่อความมั่นคงของประเทศไทย	 สงครามครั้งน้ี 

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช ่นกัน	 โดยประเทศไทย

เรียกร ้องต ่อซีโต ้ 	 (SEATO)	 ให ้ เข ้าแทรกแซง

สงครามกลางเมืองลาวแต่ซีโต้ก็ไม่ได้ตอบสนอง

แต่อย่างใด	 ดังนั้นกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ ่นจึง

เล็งเห็นว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนท่าทีมาสู่การ

ต่อต้านคอมมิวนิสต์และใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา	

อีกทั้ งมีแนวโน ้มที่ จะสร ้ างความสัมพันธ ์กับ

ฟิลิปปินส์และมาลายามากขึ้น	 ถือเป็นโอกาสอัน

ดีของญี่ปุ่นที่จะได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย	

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าไทยอะกิระ	 โอเอะ	จึง

ได้ส่งโทรเลขต่อกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ ่นว่า	

“ส�าหรับประเทศของเราประเทศไทยเป็นแนวหน้า

ทางเศรษฐกิจ	 เพราะฉะนั้นญี่ปุ ่นจะต้องให้ความ

ส�าคัญกับประเทศไทยเป็นอันดับแรก”	“บริเวณ

ของประเทศไทยและมาลายาจะเป็นป้อมปราการ

สุดท้าย”15	ส�าหรับญี่ปุ่นประเทศไทยไม่ได้มีความ

ส�าคัญทางด้านการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นปราการเพื่อ

ป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์อีกด้วย	นายกรัฐมนตร ี

ฮายาโตะ	อิเคดะซึ่งถือว่าญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โลกเสรีท่ีมีศักยภาพ	จึงจะรับผิดชอบบทบาทนี้และ

ด�าเนินนโยบายเชิงรุกต่อประเทศต่างๆ	 ในเอเชีย	

ท้ังยังมีแผนการว่าตั้งแต่วันท่ี	16-30	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	1961	จะเดินทางไปเยือนประเทศปากีสถาน	

อินเดีย	พม่า	และไทย	 โดยแสดงความพยายามที่

จะแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษในการเดินทางเยือน

ประเทศไทยอีกด้วย16

 2.5 กำรเจรจำที่ไม่มีทำงออก

	 การเจรจาเรื่องเงินเยนพิเศษนี้ไม่มีความ

ก้าวหน้ามากนัก	จนในเดือนมิถุนายน	1961	จอมพล 

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	นายกรัฐมนตรีของไทย	ได้แต่งตั้ง

นายบุญชนะ	อัตถากร	เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีให้

เจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ	เขาได้เจรจา 

กับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ ่นโคซากะ	

อธิบดีกรมเอเชียอิเซกิ	อธิบดีกรมการคลังไซบาระ

และเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศไทยโอเอะ	 โดย

ฝ่ายญี่ปุ่นมีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายคือ	

ฝ่ายหนึ่ง	 ได้แก่	 ไซบาระมีความคิดเห็นว่าข้อตกลง 

นี้ได้รับการรับรองจากรัฐสภาแล้ว	 จึงไม่สามารถ

แก้ไขได้อีกครั้งเพื่อให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์

มากขึ้น	อีกฝ่ายหนึ่ง	 ได้แก่	อิเซกิและโคซากะซึ่งมี

ความเห็นใจต่อฝ่ายไทย	ทั้งยังเห็นด้วยที่จะแก้ไข 

ข้อตกลงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-ญี่ปุ ่น 

14 外務省『池田総理の米国及びカナダ訪問』1961年8月外交記録A0362
15 大江発代務大臣宛「池田・サリット両総理会談に関し意見具申の件」1961年10月18日外交記録A0359
16 吉次（2009）
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โคซากะได้โน้มน้าวให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 

มิสึตะให้หันมาเห็นด้วยกับตนก่อนที่นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	จะเดินทางไปเยือนประเทศไทย

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ ่น

ต่อประเด็นเงินเยนพิเศษ	 9,600	 ล้านเยน	 คือ	 

เห็นว่าควรจะมีดอกเบี้ยต�่ากว่า	 5.5%	ต่อปี	 และ

ใช้เวลา	 20	 ปีตามข้อตกลงเดิม	 แต่ฝ่ายไทยไม  ่

เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว	 เนื่องจากนักการเมือง

และนายกรัฐมนตรีของไทยเกรงว่าจะได้รับเสียง

วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนไทยในการท่ีรัฐบาล

ไทยต้องกลายเป็นลูกหน้ีของญี่ปุ่นและการเงินกู้ยืม

ลักษณะน้ีก็สามารถหาได้จากประเทศอื่น	 รวมถึง

เง่ือนไขที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินจ�านวนนี้มาบริโภค

สินค้าและบริการจากญ่ีปุ่นก็ไม่มีความน่าสนใจต่อ

ฝ่ายไทย	อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยเสนอว่าเงินจ�านวน	

9,600	 ล้านเยนนี้เป็นหนี้ของญี่ปุ ่นและต้องการ

ให้ญี่ปุ ่นช�าระในงวดเดียวพร้อมทั้งไม่อนุมัติให้ลด

หย่อนหน้ีอีกด้วย	แต่สิ่งที่ฝ่ายไทยยอม	 คือ	ระยะ

เวลาช�าระภายใน	 5	 ปีหรือการช�าระด้วยสินค้า	 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	กล่าวต่อเอกอัครราชทูต

โอเอะว่า	 เศรษฐกิจของญี่ปุ ่นกับไทยแตกต่างกัน

อย่างมาก	จนไม่อาจจะเปรียบเทียบกันได้	ญี่ปุ ่น

เป ็นประเทศที่พัฒนาแล้วเงินจ�านวนแค่นี้ ไม ่มี 

ความหมายอะไร17	รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

โคซากะกล่าวในรัฐสภาญ่ีปุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	จะเดินทางไปเยือนประเทศไทยว่า 

“การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษจะส่งเสริมมิตรภาพ 

ระหว่างญ่ีปุ ่นกับไทยได้	 เพราะฉะน้ันเราตั้งใจที่

จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่	 แต่เป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็น 

การให้เปล่า”18	กล่าวคือ	 รัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ยอมที่จะ

เปลี่ยนเง่ือนไขในข้อตกลงท่ีตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรฮีายาโตะ	อเิคดะ	จะเดนิทางไปถงึ 

ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ไม่มีสัญญาณ

บ่งชี้ว ่าป ัญหานี้จะมีการพัฒนาข้ึน	 นอกจากนี้ 

เอกอัครราชทูตโอเอะได้ส่งโทรเลขให้แก่รัฐบาล

ญี่ปุ ่นว่า	 “ความดื้อรั้นของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องที ่

น่าเศร้าใจมาก”	หากนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้	 อาจน�ามาสู่ 

การตอบโต้อย่างรุนแรงของฝ่ายไทยและเป็นท่ี 

คาดหวงัว่าการประชมุระหว่างนายกรฐัมนตรฮีายาโตะ 

อิเคดะ	และจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	จะสามารถหา

ทางออกให้กับปัญหานี้ได้19

 2.6 กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี

ฮำยำโตะ อิเคดะและจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

	 การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเยน

พิเศษวันแรกนั้นมีขึ้นในวันที่	27	พฤศจิกายน		ค.ศ.

1961	จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 เรียกร้องให้ญี่ปุ่น

ช�าระหนี้งวดเดียว	 แต่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะปฏิเสธโดยตลอด	ส่งผลให้ไม่มีการตกลงใดๆ	

กันได้	 ต่อมาในวันที่	 28	การประชุมครั้งท่ีสองได้

หารือกันเรื่องเงินเยนพิเศษอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มี

สัญญาณว่าจะหาทางออกได้และเมื่อการประชุม

ด�าเนินไปได้ระยะหนึ่งนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะและจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้แยกออกไป

คุยกันเองตามล�าพัง	สุดท้ายนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ 

อิเคดะ	ยอมท่ีจะช�าระหนี้จ�านวน	9,600	ล้านเยน

ในระยะเวลา	8	ปี	ส่งผลให้ปัญหาเงินเยนพิเศษน้ี 

ก็สามารถลุล่วงไปได้	 แต่ก็เป็นการตัดสินใจของ

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	แต่เพียงผู้เดียว20 

17	 ณรง	พ่วงพิศ(2541)
18	 昭和36年10月20日参議院予算委員会第8号
19	 吉次(2009)
20	 石井・吉川(1987)
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หลังจากที่สามารถบรรลุข้อตกลงเร่ืองเงินเยนพิเศษ 

ได้ส�าเร็จแล้วนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะและ 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นกันต่อสถานการณ์โลก	 โดยนายกรัฐมนตรี 

ฮายาโตะ	อิเคดะ	ได้แสดงความเป็นห่วงต่อประเทศ 

ลาวและเวียดนาม	ทั้งยังเสนอว่า	“เพื่อที่จะตอบโต้

การขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต ์ทั้งสอง

ประเทศจะต้องร่วมมือกัน”	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์ 

ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	“ประเทศลาวน่าจะตกอยูใ่ต้ 

อิทธิพลของคอมมิวนิสต์”	และ	“เราจะคาดหวังให้ 

สหรัฐอเมริกาเข้ามาแก้ไขปัญหาในประเทศลาว 

ไม่ได้”	จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	ยังอธิบายแผนการ 

การตอบโต้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้นายก

รฐัมนตรีฮายาโตะ	อเิคดะ	ได้รบัทราบ	ในแถลงการณ์ 

ร่วมในวันที่	 28	พฤศจิกายน	 ได้มีการกล่าวถึงการ

แก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษท่ีบรรลุข้อตกลงแล้ว	 แต่

ไม่ได้มีการกล่าวถึงลัทธิคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด21 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวว่า	

“เหมือนได้สมบัติที่จมอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก”	

เขายังแสดงท่าทีพอใจอย่างมากที่สามารถแก้ไข

ปัญหาเงินเยนพิเศษได้ในที่สุด22

 2.7 ข้อตกลงเงินเยนพิเศษใหม่
	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

และจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้บรรลุข้อตกลงแล้ว	

ในวันที่	31	มกราคม	ค.ศ.	1962	ทั้งสองประเทศได้

ลงนามในข้อตกลงใหม่ครั้งนี้	ซึ่งระบุว่า	7	ปีแรกนั้น

ญี่ปุ่นจะช�าระเงินจ�านวนปีละ	1	พันล้านเยนในทุก

เดือนพฤษภาคมและในปีที่	8	ญี่ปุ่นจะช�าระเงินเป็น

จ�านวน	2,600	ล้านเยน	ส่วนรัฐบาลไทยจะซื้อสินค้า

ประเภททนุของญีปุ่น่และบริการของประชาชนญ่ีปุน่

3. กำรอภิปรำยในรัฐสภำ

 3.1 ภำพรวมของกำรอภิปรำยใน

รัฐสภำ
	 ในรัฐสภามีการอภิปรายอย ่างรุนแรง

ว่าด้วยการรับรองข้อตกลงใหม่นี้	 ทั้งในสภาสูง

และสภาล ่างในการประชุมวิสามัญพร ้อมกับ

กรรมาธิการการทูตและกรรมาธิการงบประมาณ	

ฝ่ายค้านคือพรรคสังคมนิยมญี่ปุ่น	พรรคสังคมนิยม

ประชาธิปไตย	 และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งญ่ีปุ ่น 

ได้ท�าการวิพากษ์วิจารณ์ต่อนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ 

อิเคดะและรัฐบาล	 โดยฝ่ายรัฐบาลได้อธิบายถึง 

ข้อตกลงเงินเยนพิเศษครั้งนี้ว่า	(1)	ประเทศไทยเป็น 

คู ่ค้าที่ส�าคัญของประเทศญี่ปุ ่น	 นอกจากนี้ญี่ปุ ่น

ยังได้ดุลอย่างมากในการค้ากับประเทศไทยและมี

โอกาสจะถูกกีดกันการค้าจากประเทศไทยได้	 (2)	

ญ่ีปุ่นเคยพยายามเจรจาและต่อรองกับฝ่ายไทยเพ่ือ

ให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญ่ีปุ่นต่อไทยอย่าง

เต็มที่แต่ไม่ประสบความส�าเร็จจึงต้องยอมอ่อนข้อ

ต่อฝ่ายไทย	แต่ในด้านของพรรคฝ่ายค้าน	 โต้แย้ง

ด้วยข้อสงสัยทางการเมืองในการช่วยเหลือครั้งนี้

คือ	การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	ต่อไปนี้จะเป็นการ

เจาะลึกถึงประเด็นทั้งสามนี้อย่างละเอียด

 3.2 ควำมหวำดกลัวในกำรตอบโต้

ทำงเศรษฐกิจจำกประเทศไทย 

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	ชี้แจงใน

รัฐสภาว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความส�าคัญ

ทางเศรษฐกิจต่อประเทศญี่ปุ ่นและในขณะนั้นได้

เสียดุลการค้าต่อญ่ีปุ่น	 ซ่ึงเป็นไปได้ว่าจะตอบโต้

ญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจ

21 吉次（2009）
22 石井・吉川（1987）
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	 “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส�าคัญที่สุด

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส�าหรับญี่ปุ ่น	

ชาวญี่ปุ่นก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า	 1	พันคน

และมีโรงเรียนประถมของชาวญ่ีปุ่นที่ประเทศไทย

อีกด้วย	 ไม่มีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีชาวญี่ปุ ่นอาศัยอยู่ในจ�านวนถึงหนึ่งพันคน	 ซึ่ง

หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ ่น

เป็นความสัมพันธ์พิเศษ	 ในอนาคตหากว่าญี่ปุ ่น

จะมุ่งหน้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทย

เปรียบเสมือนน่ังร้านส�าหรับญี่ปุ ่น”23	 “การช�าระ

หน้ี	 9,600	 ล้านเยนนี้	 หากว่ามีผลเสียต่อความ

สัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ ่นในแง่นโยบายต่อเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ญ่ีปุ่นก็ไม่อาจจะที่จะรับมือกับ

เหตุการณ์เช่นน้ีได้”24	“ส�าหรับประเทศไทยการค้า

กับญี่ปุ ่นมีมากที่สุด	 ซึ่งมากเสียยิ่งกว่าการค้ากับ 

สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ”25	“ก่อนหน้านี้การน�าเข้า 

และส่งออกระหว่างไทยและญี่ปุ ่นนั้นอยู่ในภาวะ 

ที่สมดุล	 แต่เน่ืองจากญี่ปุ ่นไม่ได้น�าเข้าข้าวจาก 

ประเทศไทย	จงึเกดิการเสยีดลุทางการค้า	การส่งออก 

จากญี่ปุ่นมีมูลค่า	100-120	ล้านดอลลาร์ต่อปี	แต่

ฝ่ายไทยไม่สามารถที่จะส่งออกข้าว	 เพราะฉะนั้น

การน�าเข้าจากญี่ปุ่นมีมูลค่าถึง	50-60	ล้านดอลลาร์

ต่อปี	 ซ่ึงประเทศไทยขาดดุลต่อญี่ปุ่นกว่าสองเท่า

คือ	ประมาณ	50-60	ล้านดอลลาร์”26	 “ถ้าหาก

ประเทศไทยจะก�าหนดปริมาณการน�าเข้าก็จะเป็น

ปัญหาใหญ่	 ซ่ึงหากมองในแง่เศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย 

มุมมองที่ลึกและกว้างแล้วส�าหรับประชาชนญี่ปุ่น

และประชาชนไทย	ไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วนอกจาก

การตกลงตามที่ได้ท�าไว้นี้	นี้เป็นผลสรุปของรัฐบาล

ที่คิดมากว่า	6	ปีแล้ว”27

	 ด้านฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับ 

ค�าอธิบายของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 

เรียวอิชิ	 อินามูระ	 (พรรคสังคมนิยม)	 กล่าวว่า	

“ความไม่พอใจของฝ่ายไทยต่อญี่ปุ ่นในเรื่องการ

เสียดุลการค้าต่อญี่ปุ่นในเวลาหลายปีมานี้	 ซ่ึงหาก

ญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนนโยบายพื้นฐานทางการค้า	มอบ

เงิน	9,600	ล้านเยนโดยให้เปล่าแล้ว	ก็ไม่อาจจะแก้

ปัญหาได้”	กล่าวคือ	การกระท�าเช่นนี้ของรัฐบาล

ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ ่นใน

สายตาของพรรคฝ่ายค้าน	อินามูระยังกล่าวอีกว่า 

“ระหว่างญี่ปุ ่นและไทยเองก็มีสนธิสัญญาไมตรี

พาณิชย์และการเดินเรือมาแล้ว	ดังนั้นส�าหรับไทย

ก็ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่

ราวกับจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตได	้

หากรัฐสภาไม่รับรองข้อตกลงใหม่และก่อให้เกิด

ปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศแล้ว	

เรื่องนี้จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอีกทาง

หนึ่ง”	อินามูระยังวิจารณ์รัฐบาลต่อไปอีกว่า	“ค�า 

อธิบายของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 ที่ 

หวาดกลัวต่อความเป็นไปได้ในการตอบโต้ทาง 

เศรษฐกิจจากประเทศไทย	ไม่มีความชอบธรรมใดๆ 

ในการอธิบายเรื่องการยอมบรรลุข้อตกลงกรณ ี

เงินเยนพิเศษ”28 

	 โมริฮิโตะ	 โมริชิม ่า	 (พรรคสังคมนิยม)	

อดีตนักการทูตวิจารณ์รัฐบาลว่า	 “ประเทศไทย

ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ

ญ่ีปุ่นได้และไม่สามารถท่ีจะข้ึนภาษีสินค้าน�าเข้า

ของญี่ปุ ่นได้	 ด้วยว่าเป็นความไม่เป็นธรรมอย่าง

ยิ่งและหากประเทศไทยด�าเนินการเช่นว่าจริง	ผู้ท่ี

จะเสียหายในระยะยาวก็คือประเทศไทยเอง	หาก

23 昭和37年01月29日衆議院予算委員会第2号
24	 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
25 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
26 昭和37年01月29日衆議院予算委員会第2号
27	 昭和37年02月27日衆議院外務委員会第6号
28 昭和37年04月06日衆議院本会議33号
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ประเทศไทยต่อต้านสินค้าและชาวญี่ปุ่นก็จะขัดแย้ง

กับหลักการชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง	 (Most	

favored	nation	clause)	ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ

สนธิสัญญาพาณิชย์”29

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้ตอบโต้

ว่า	“ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีฐานะเป็นชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์ย่ิงแล้ว	ประเทศไทยก็ยังสามารถตอบโต้

ทางเศรษฐกิจต่อญ่ีปุ ่นได้	 คือในประเภทสินค้า

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ

อื่น	 ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งต่อหลักการชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์ยิ่ง	หากประเทศไทยต้องการที่จะยกเลิก

สนธิสัญญานี้ก็จะสามารถยกเลิกได้ในเวลาอันสั้น”30 

กล่าวคือนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะย�้าอีกว่า

มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเสียผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ

 3.3 ประสิทธิภำพในกำรช�ำระหนี้ 

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะอธิบาย

ว่าการตัดสินใจคร้ังนี้ได้มีการเตรียมการมาก่อนแล้ว

และไม่ใช่การตัดสินใจของตนเพียงผู้เดียว	 โดยหลัง

จากที่ได้หารือกับจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	“ปัญหา

นี้เอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นก็ได้เร่ิมการเจรจามาเป็น

เวลานานแล้ว”	นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ยังได้อธิบายถึงความเป็นมาของการเจรจาว่า	“เงิน 

จ�านวน	 9,600	 ล ้านเยนนี้ เป ็นการลงทุนและ 

สินเชื่อเพ่ือให้มีผลประโยชน์ต่อประเทศไทย	 ให้มี

อัตราดอกเบี้ยต�่าในระยะยาว”31	“หากญี่ปุ่นให้เงิน

จ�านวนน้ีแก่ประเทศไทยเพื่อจัดตั้งโรงงานขึ้นมาใน

เวลา	20-30	ปี	 ก็จะสามารถสะสมทุนได้เท่าๆ	กับ

เงินกู้	9,600	ล้านเยน	มันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่?	หรือ

ให้กู้ยืมเงินจ�านวน	9,600	ล้านเยนเป็นเงินแล้วจะ

คิดดอกเบี้ยอย่างไร	หากให้กู ้ยืมเงินก้อนเดียวใน

ตอนนี้และคิดดอกเบี้ยร้อยละ	2-3%	และรอเวลา

ให้ประเทศไทยได้ก�าไรจากดอกเบี้ยเหล่านี้เพื่อให้

ประเทศไทยสะสมทุนได้เท่ากับเงินที่กู้ยืมไปจะเป็น

เรื่องดีหรือไม่?	รัฐบาลได้ให้เอกอัครราชทูตเจรจาใน

ประเด็นนี้เป็นเวลานานแล้ว”32	“การกู้ยืมเงินหรือ

การให้เปล่านั้นไม่ใช่ประเด็นใหญ่	การท�าอย่างไร

ให้การใช้จ่ายของญี่ปุ่นอยู่ในสภาพคล่อง	หรือจะ

ท�าให้ประเทศไทยมีความพึงพอใจกับสิ่งนี้ได้อย่างไร	

และจะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดี

ข้ึนหรือไม่เป็นเรื่องท่ีส�าคัญกว่า”33	“ในช่วงเวลานี้

เราได้หาแนวทางเพื่อเจรจากับฝ่ายไทยให้ยอมลด

หย่อนเงินจ�านวน	9,600	ล้านเยนลง	โดยพิจารณา

ความสัมพันธ์กับไทย”34	“มีแผนการของกระทรวง

การคลังและกระทรวงการต่างประเทศผ่านท่าน

เอกอัครราชทูตในตอนแรกได้เสนอต่อฝ่ายไทยว่า

ญี่ปุ่นจะช�าระหนี้เป็นจ�านวน	3,000	ล้านเยน	แต่

ฝ่ายไทยปฏิเสธข้อเสนอในการลดหย่อนหนี้ครั้งนี้” 

“จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้ตอบต่อท่านทูตว่า	 

ฝ่ายไทยจะไม่ยอมลดหย่อนหนี้แต่อย่างใดและ 

ตัง้หน้าตัง้ตารอเงนิเยนพเิศษจ�านวน	9,600	ล้านเยน

อยู่	 ซ่ึงก็เป็นการแสดงท่าทีต่อประชาชนไทย	 เพื่อ

ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยกู้ยืมเงินจากญี่ปุ่น

เท่านั้นเอง”35	“ในข้อตกลงปี	ค.ศ.	1955	การสรุป

ยังระบุว่าจะต้องช�าระหนี้เป็นจ�านวน	9,600	ล้าน

เยน	 เพราะฉะนั้นการลดหย่อนจากฝ่ายไทยจึง

เป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้	 เพราะข้อตกลงถูกก�าหนด

29 昭和37年03月27日衆議院外務委員会第17号
30 昭和37年03月27日衆議院外務委員会第17号
31	 昭和37年02月06日衆議院本会議第9号
32	 昭和37年02月09日参議院本会議第8号
33 昭和37年02月27日衆議院外務委員会第6号
34	 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
35	 昭和37年02月06日衆議院本会議第9号
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ไว ้แล้ว”	 “ในแง่เศรษฐศาสตร์ถ ้าหากญี่ปุ ่นให้

ประเทศไทยกู้ยืมส�าหรับตั้งโรงงาน	9,600	ล้านเยน

ในระยะเวลา	30	ปี	หากโรงงานเกิดขาดทุน	ก็ไม่รู้

ว่าจะได้ต้นทุนคืนเมื่อไหร่	ถือว่าขาดทุน	 เมื่อเทียบ

กับการแบ่งช�าระหนี้ในระยะยาวตามข้อตกลงก็เป็น

ผลดีต่อการคลังญี่ปุ่น	จะท�าให้จ�านวนเงินที่จะต้อง

ช�าระจริงๆ	 เหลือน้อยลง	อีกทั้งท�าให้ญี่ปุ่นมีสภาพ

คล่องทางการเงินอีกด้วย”36	“จะให้เงิน	9,600	ล้าน

เยนหรือ	15,000	ล้านเยน	แต่หากประชาชนไทย

ไม่พอใจกับวิธีการแบบญี่ปุ่นก็ไม่มีผลดีใดๆ	 เพราะ

ฉะนั้นเลือกวิธีที่คนไทยชอบจะท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดีขึ้นมาได้	 ซึ่งในทางการทูตก็

ควรจะท�าเช่นนี้”37	“ถึงอย่างไรญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายเป็น

จ�านวน	9,600	ล้านเยนอยู่ดี	 ส�าหรับญี่ปุ ่นวิธีที่ดี

ที่สุดก็คือ	การช�าระในระยะยาวและจ่ายในแต่ละ

คร้ังให้น้อยที่สุด”	“มีปัญหาแค่ว่าจะช�าระในระยะ

เวลาเท่าไหร่”	“ผมได้หารือกับจอมพลสฤษดิ์	 ธนะ-

รัชต์	แบบตัวต่อตัวโดยการค�านวณลงในกระดาษให้

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 เห็นและสรุปว่าจะช�าระใน

ระยะเวลา	8	ปี	 โดยปีสุดท้ายจะช�าระ	2,600	ล้าน

เยน	ซึ่งช่วง	7	ปีแรกจะช�าระเพียงแค่	1,000	ล้าน

เยนเท่านั้น”38	จากค�าพูดข้างต้นของนายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	 ได้อธิบายว่ามีความพยายามที่

จะเจรจาลดหย่อนปริมาณหน้ีมาก่อนแล้ว	แต่ก็ไม่

ประสบความส�าเร็จ	ปริมาณหน้ีของญ่ีปุ่นจึงมีเท่า

เดิม	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 จึงท�าการ

เปรียบเทียบรูปแบบการช�าระหนี้แบบระยะยาวกับ

แบ่งช่วงให้รัฐสภาเห็น	ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	

อิเคดะได้ยืนยันว่าแบบหลังนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ

ญี่ปุ่นมากกว่า	(ดูตารางเปรียบเทียบที่ภาคผนวก)

	 เซทสึโอะ	 โยโกมิจิ	 (พรรคสังคมนิยม)	 ได้

วิจารณ์นายกรรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะว่า	 “ถึง

อย่างไรการลดปริมาณหนี้นั้นญี่ปุ ่นจะได้เปรียบ

มากกว่าการช�าระเป็นช่วง”	 โยโกมิจิยังได้กล่าวใน

ท�านองท่ีว่านายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะเป็นผู้ท่ี

มีความสามารถในการคิดค�านวณสูงจึงไม่อาจที่จะ

ค�านวณคลาดเคลื่อนได้39	ตลอดการประชุมนายก

รัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะยังยืนยันว่าการช�าระหนี้

ตามข้อตกลงจะเป็นประโยชน์ทางการคลัง	 แต่ฝ่าย

ค้านก็ยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วยต่อนโยบายของ

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ

 3.4 ข้อสงสัยของพรรคฝ่ำยค้ำนเรื่อง 

กำรต่อต้ำนคอมมิวนิสต์ของรัฐบำล

	 ฝ่ายค้านมองว่าเหตุผลส�าคัญในการบรรลุ

ข้อตกลงนี้ไม่ได้มีสาเหตุทางเศรษฐกิจเพียงประการ

เดียวดังที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้อธิบาย	

แต่มีความมุ ่งหวังทางการเมืองในการต่อต ้าน

คอมมิวนิสต์

	 จิโระ	โมริโมโตะ	 (พรรคสังคมนิยม)	กล่าว

ในรัฐสภาว่า	“ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ได้เข้าพบประธานาธิบดีเคนเนดี้	 นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	 อิเคดะมีความรีบเร่งอย่างมากในการ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับอเมริกา	คือ	 ร่วมมือกับ

สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะใช้ระบบทหารเพื่อต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ในเอเชียและต้องการที่จะรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในภูมิภาคนี้แทนสหรัฐอเมริกา”40

36 昭和37年04月03日衆議院外務委員会第20号
37 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
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40 昭和36年12月22日参議院本会議第3号
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	 โทชิโอะ	 คูโรดะ	 (พรรคสังคมนิยม)	 ได้

วิจารณ์ถึงจุดร่วมกันระหว่างช�าระหนี้ต่อกองทุน	

GARIOA	 (Government	and	Relief	 in	Occu-

pied	Areas)	และ	EROA(Economic	Rehabili-

tation	 in	Occupied	Areas)	กับการช�าระหนี้เงิน

เยนพิเศษให้แก่ประเทศไทยและวิพากษ์วิจารณ์

นโยบายทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะ	“ส�าหรับกองทุน	GARIOA	และ	EROA	ที่

สหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นเพื่อช ่วยเหลือประเทศ

ญี่ปุ่น	ประชาชนญี่ปุ่นเข้าใจว่านี้คือเงินให้เปล่าของ

รัฐบาลอเมริกา	 ในรัฐสภาญ่ีปุ่นก็ลงมติขอขอบคุณ

แก่อเมริกาไปแล้ว	แต่ครั้งน้ีรัฐบาลสรุปว่ากองทุน

นี้เป็นหนี้ของญี่ปุ ่นและขออนุญาตช�าระหนี้เป็น

จ�านวน	490	ล้านดอลลาร์ต่อรัฐสภาอยู่	ส�าหรับเงิน

เยนพิเศษมีลักษณะตรงกันข้าม	 รัฐบาลท�าให้เงิน

กู้เปลี่ยนมาเป็นเงินให้เปล่าและขอการรับรองจาก

รัฐสภาเพื่อแก้ไขข้อตกลงอยู่ในขณะนี้	พูดง่ายๆ	ว่า

สิ่งที่คิดว่ารับมากลายเป็นหนี้	 สิ่งที่เป็นเจ้าหนี้กลับ

กลายเป็นให้เปล่า	ทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นสิ่งที่ย้อนแย้ง

กันอย่างแปลกประหลาด	ถึงแม้ว่าจะมีความย้อน

แย้งที่แปลกแต่ก็มีจุดร่วมกันว่าประเทศของเราจ่าย

เงินให้แก่ต่างประเทศโดย	มีจุดร่วมที่ส�าคัญมากกว่า

นี้อีก	 เงินเหล่าน้ีที่จะถูกใช้สนับสนุนประเทศที่เป็น

ฐานทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในโลกตะวัน

ออก	 เงินที่ช�าระหนี้ของกองทุน	 GARIOA	 และ	

EROA	รวมทั้งการช�าระหนี้เงินเยนพิเศษของไทย

และการประชุมร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ดูเหมือน

ว่าเป็นคนละเร่ือง	 แต่จริงๆ	แล้วมีความเชื่อมโยง

กันอยู่คือ	 ญ่ีปุ่นมีบทบาทที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศโลกเสรีให้เหนียวแน่นมากขึ้น

โดยมีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็น

ศูนย์กลาง	 ผู ้ผลักดันนโยบายนี้คือสหรัฐอเมริกา	

นโยบายทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะก็คือฐานทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

ในภูมิภาคเอเชีย	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือและท�าให้

องค์กรทหารของเอเชียตะวันออกมีความเข้มแข็งขึ้น 

ทัง้ยงัมเีจตนาทีจ่ะขยายอทิธพิลของญีปุ่น่ออกไปด้วย 

เราไม่เข้าใจว่าท�าไมนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ถึงตัดสินใจเช่นนี้ในกรณีประเทศไทย	ประเทศนี้

มีความหมายอะไร?	 เราเดาว่าการที่ประเทศไทย

เป็นที่ ต้ังของส�านักงานใหญ่ของซีโต ้ทั้งยังเป ็น

ศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพราะ

ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะมีเจตนาท่ี

จะสนับสนุนและท�าให้ประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เข้มแข็งภายใต้กลุ่มโลกเสรี	 ท้ังยังเป็นแนว

ร่วมในการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	นอกจากนี้การให้เงินแก่ประเทศไทย

เหตุใดจึงต้องรีบเร่งตกลง	แต่กรณีประเทศพม่าท่ี

วางตัวเป็นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับได้

รับค่าชดเชยจากสงครามที่ล่าช้า	 ในความหมายนี้

การแก้ไขข้อตกลงเงินเยนพิเศษกับประเทศไทยนั้น

เป็นผลของนโยบายทางการทูตของรัฐบาลฮายาโตะ 

อิเคดะ	ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสงครามเย็นใน

เอเชียตะวันออก	เราคิดอย่างนี้”41

	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต่างประเทศ 

โคซากะ	ได้อธิบายข้อสงสัยของฝ่ายค้านในประเด็น

การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ว่า	“การแก้ไขปัญหา

เงินเยนพิเศษครั้งนี้	 มีคนบางคนมองว่าเป็นการ 

รับผิดชอบแทนการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่

ความคิดแบบนี้ไม่มีหลักฐานและมีอคติอย่างมาก	

การส่งเสริมมิตรภาพกับประเทศในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต ้ซึ่งเป ็นนโยบายหลักของเรา	 ซึ่งเราได ้ 

41	 昭和37年03月13日衆議院外務委員会第11号
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ตัดสินใจด้วยตัวเอง”	โคซากะได้ปฏิเสธข้อสงสัยของ

พรรคฝ่ายค้าน	แต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดและ

ไม่อาจจะโน้มน้าวให้ฝ่ายค้านหันมาเห็นด้วยได้42 

	 รัฐบาลฮายาโตะ	 อิเคดะพยายามเน้น

เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นเหตุผลหลักในการยอม

บรรลุข้อตกลงในปัญหากรณีเงินเยนพิเศษ	แต่หาก

พิจารณาประเด็นส�าคัญทางการทูตแล้ว	ก็น่าเชื่อถือ

ได้ตามที่พรรคฝ่ายค้านได้ท�าการวิพากษ์วิจารณ์ไว้

ว่า	 เบ้ืองหลังและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	

อิเคดะยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์

เพื่อการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 ไม่ได้มีความ 

มุ่งหวังด้านเศรษฐกิจเพียงประการเดียว

	 ในที่สุดการประชุมรัฐสภาของสภาล่าง	ใน

วันที่	5	เมษายน	ค.ศ.	1962	ผลปรากฏว่าข้อตกลง

ที่ได้ท�ากับประเทศไทยสามารถผ่านสภาไปได้ด้วย

เสียงข้างมากและในวันที่	 4	พฤษภาคมข้อตกลงนี้

ก็ผ่านในสภาสูงด้วยเสียงข้างมากเช่นกัน	 ในวันที่	

9	พฤษภาคม	ค.ศ.	1962	ข้อตกลงนี้ก็มีผลบังคับ

ใช้	 โดยรัฐบาลญี่ปุ ่นส่งเงินมายังธนาคารโตเกียว	

ธนาคารมิตซุยและธนาคารแห่งประเทศไทยตาม 

ข้อตกลงในช่ือบัญชีของรัฐบาลไทยฝากไว้ด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยปีละ	3%	ในเดือนพฤษภาคม	1969	รัฐบาล

ญี่ปุ่นก็สามารถช�าระหน้ีเงินเยนพิเศษน้ีจนหมดสิ้น	

สินค้าประเภททุนและบริการของประชาชนญี่ปุ่นที่

รัฐบาลไทยได้ใช้นั้น	ได้แก่	การตั้งโรงงานผลิตเครื่อง

นุ่งห่มทหารของกระทรวงกลาโหม	1,600	 ล้าน

เยน	 เรือส�ารวจการประมง	200	ล้านเยน	อุปกรณ์

รถไฟ	1,900	ล้านเยน	หัวจักรดีเซล	400	ล้านเยน

และโรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนน�้าอูน	200	ล้านเยน	เป็นต้น	

แต่ยังคงเหลืออีก	 3,000	 ล้านเยนซึ่งอยู ่ในบัญชี

ของธนาคารต่างๆ	 ถึงแม้ว่าในปีสุดท้ายของการ

ช�าระหนี้ก็ยังมีเงินคงเหลืออยู่	 เพราะฉะนั้นรัฐบาล

ไทยจึงน�าเงินจ�านวนนี้ไปจัดตั้งกองทุนส่งเสริม 

อุตสาหกรรม	 เพื่อใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	

2504	 ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากญี่ปุ่น

ของธุรกิจเอกชนต่างๆ	 ซ่ึงเป็นผลให้การลงทุนของ

ญี่ปุ่นในไทยได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	จน

กลายเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานั้น43	 การช�าระ

หนี้เงินเยนพิเศษนี้มีลักษณะเหมือนการช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจซ่ึงเปรียบเสมือนต้นแบบของโอดีเอ 

ท่ีจะเริ่มข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี	 1968	 และ

ปรากฏว่าส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมาก

ในประเทศไทยและมีมูลค่าการส่งออกสินค้าญี่ปุ่น

มายังประเทศไทยก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

4. สรุป
	 ในงานศึกษาชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาความเป็น

มาของการเจรจากรณีการแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษ

และเจาะลึกถึงการอภิปรายภายในรัฐสภาญ่ีปุ่นเพื่อ

การรองรับข้อตกลงใหม่ในประเด็นเดียวกัน	ปัจจัย

เกี่ยวข้องที่ท�าให้นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ตัดสินใจยอมอ่อนข้อต่อประเทศไทย	 ซึ่งนายก

รัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้อ้างว่า	(1)	ประเทศไทย

เป็นคู่ค้าท่ีส�าคัญของประเทศญ่ีปุ่น	นอกจากนี้ญ่ีปุ่น

ยังได้ดุลอย่างมากในการค้ากับประเทศไทย	จึงมี

โอกาสจะถูกกีดกันการค้าจากประเทศไทยได้	 (2)	

ญี่ปุ ่นเคยพยายามเจรจาและต่อรองกับฝ่ายไทย

เพื่อให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อไทย

อย่างเต็มที่แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	จึงจ�าเป็นต้อง

ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทย	 อย่างไรก็ตาม	ทาง

พรรคฝ่ายค้านได้โต้แย้งว่ามีเหตุผลทางการเมือง

42	 昭和37年04月10日参議院外務委員会第11号
43	 外務省『わが外交の近況第10号』昭和41年8月
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ในการช่วยเหลือครั้งนี้คือ	 การสนับสนุนประเทศ

ท่ีต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 และในการประชุม

ระหว่างนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะกับจอมพล

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ประเด็นอื่นนอกจากเรื่องเงินเยนพิเศษคือการแลก

เปลี่ยนการจัดการในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ภายใน

ประเทศนี้	ซึ่งเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันข้อสงสัยของ

พรรคฝ่ายค้านว่ามีความเป็นจริงในระดับหนึ่ง	

	 อย่างไรก็ตาม	การช�าระหน้ีเงินเยนพิเศษ

นี้มีผลท�าให้บริษัทญี่ปุ ่นหลายแห่งสามารถขยาย

อิทธิพลทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้	 เป็น

ส่วนหนึ่งท�าให้สมัยของรัฐบาลฮายาโตะ	 อิเคดะ

จะถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเติบโตอย่าง

มากทางเศรษฐกิจ	 ไม่มีการประท้วงอย่างรุนแรง

เช่นเดียวกับสมัยของนายกรัฐมนตรีโนบุสุเกะ	 คิชิ 

และการอ่อนข้อของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

จะถูกชูประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 แต่จากที่กล่าวมา

ท้ังหมด	 จะเห็นได้ว่า	 สมัยของรัฐบาลฮายาโตะ	 

อิเคดะก็มีความมุ ่งหวังให้ญี่ปุ ่นเข้ามามีบทบาท

ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียแทนที่สหรัฐอเมริกา	

โดยผ่านการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ	และการเจรจา

แก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างไทยกับญี่ปุ ่น	

เพราะฉะนั้นอาจตีความใหม่ได้ว่า	การอ่อนข้อของ 

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 เป็นการใช้ผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นข้ออ้างเพื่อปิดบังจุด 

มุ่งหมายทางการเมือง	

	 แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา

เอกสารข้ันต้นท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นเพียงด้านเดียว	หาก

มีการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารข้ันต้นภาษาไทยท่ี

กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องของฝ่ายไทยมา

เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจะยิ่งท�าให้ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
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