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 วงวิชาการประวัติศาสตรและเศรษฐศาสตรกํ าลังชวยฟอกชื่อเสียงใหแฮรรี  
เด็กซเตอร ไวท (Harry Dexter White) อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังแหงสหรัฐ
อเมริกาในระหวางและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ไวทมีชื่อเสียงแปดเปอนดวยขอกลาวหาวาเปนสายลับสหภาพโซเวียต และถูก 
ตีตราวาเปนบุรุษผูทรยศตอชาติบานเมือง อันเปนมลทินแหงชีวิต

แฮรรี เด็กซเตอร ไวท เกิดในเดือนตุลาคม 2435 ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
ในครอบครัวชาวยิวที่อพยพจากประเทศลิธัวเนีย เขารับราชการในกองทัพบกอเมริกันในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดในขณะ
อายุ 31 ป และไดปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2473  
เมือ่สํ าเร็จการศึกษา ไวทประกอบอาชีพอาจารยสอนหนังสืออยูเพียง 4 ป เร่ิมตนที่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด และจบลงที่ Lawrence College ในมลรัฐวิสคอนซิน  หลงัจากนั้นแปรสภาพเปน 
ขารัฐการกระทรวงการคลังในยุครัฐบาลประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต ทั้งนี้ตามคํ าชักชวนของ
ศาสตราจารยจาค็อบ ไวเนอร (Jacob Viner) ผูเปนอาจารย

ไวทเจริญในหนาที่การงานภายในกระทรวงการคลังแหงสหรัฐอเมริกา จนในป 
2484 เฮนรี มอรเก็นธอ จเูนียร (Henry Morgenthau, Jr.) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง
ใหไวทดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ ไวทดํ ารงตํ าแหนงนี้จนถึงป 2489 เมื่อมีการจัดตั้ง 
กองทนุการเงินระหวางประเทศ ประธานาธิบดีเฮนรี ทรูแมน (Henry S. Truman) เลือกแตงตั้งไวท
ใหดํ ารงตํ าแหนงกรรมการบริหาร (Executive Director) องคกรโลกบาลแหงนี้ในฐานะผูแทนจาก
สหรัฐอเมริกา ไวทอยูในต ําแหนงเพียงปเศษ ก็ลาออกไปประกอบอาชีพอิสระ และถึงแกกรรมดวย
โรคหัวใจในเดือนสิงหาคม 2491 สิริรวมอายุ 54 ป
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แฮรรี เด็กซเตอร ไวท ถกูกลาวหาวาเปนสายลับสหภาพโซเวียต ทั้งนี้โดยการให
การของเดวิด วทิเท็กเกอร แชมเบอรส (David Whittaker Chambers) และเอลิซาเบ็ธ เทอรริลล 
เบ็นตลีย (Elizabeth Terrill Bentley)

แชมเบอรสเปนผูปฏิบัติการใตดินในนครวอชิงตันของพรรคคอมมิวนิสตแหงสหรัฐ
อเมริกา แชมเบอรสอางวา ไวทมคีวามสัมพันธกับสายลับรัสเซยี โดยอางอิงเหตุการณอยางนอย 3 
เหตุการณ

เหตุการณแรก บอริส ไบคอฟ (Boris Bykov) สายลับรัสเซียมอบเงิน 600 
ดอลลารอเมริกันใหแชมเบอรสในเดือนธันวาคม 2479 เพื่อจัดซื้อพรมมอบเปนของขวัญใหแกไวท 
เพือ่ตอบแทนบริการที่ไดรับจากไวท

เหตุการณที่สอง แชมเบอรสไปพบไวทที่บานในมลรัฐนิวแฮมปเชียรในเดือน
สิงหาคม 2480 ขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการเงินในสหภาพโซเวียต ตอมา ไวทไดเขียน
บันทกึความเหน็เกี่ยวกับเร่ืองนี้สงผานคนกลางไปใหแชมเบอรส ซึ่งสงตอใหบอริส ไบคอฟอีกทอด
หนึ่ง

เหตุการณที่สาม ไวทมอบบันทึกความเห็นเกี่ยวกับปญหาการเมืองระหวาง
ประเทศใหแชมเบอรสเมื่อตนป 2481 ซึ่งสงตอใหสายลับรัสเซยีอีกทอดหนึ่ง ตอมาในป 2491 
แชมบอรสสงมอบเอกสารนี้ใหกระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกาเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
กลาวหาไวท

ในเดือนมีนาคม 2488 แชมเบอรสเร่ิมใหขาวสารแก FBI โดยกลาวหาวา ไวทเปน
สมาชกิพรรคคอมมิวนิสตแหงสหรัฐอเมริกา และชวยเหลือสมาชิกพรรคคอมมิวสิสตอเมริกันใหเขา
ท ํางานในกระทรวงการคลัง

ในเดือนพฤศจิกายน 2488 เอลิซาเบ็ธ เบน็ตลีย สงมอบรายชื่อสมาชิกพรรค 
คอมมิวนิสตอเมริกันให FBI โดยมีชื่อไวทอยูดวย เบน็ตลียทํ างานเปนสายลับรัสเซีย แมจะมิไดรูจัก
ไวทโดยตรง แตเบน็ตลียกลาวหาวา ไวทสงผานขอมูลลับใหนาธาน เกร็กกอรี ซลิเวอรมาสเตอร 
(Nathan Gregory Silvermaster) ซึ่งสงมอบใหเบ็นตลีย โดยที่เบน็ตลียสงตอใหสายลับรัสเซียอีก
ทอดหนึ่ง

FBI สนใจตรวจสอบประพฤติกรรมของไวท และปกใจเชื่อวาไวทเปนสายลับ 
รัสเซีย จอหน เอ็ดการ ฮูเวอร (John Edgar Hoover) ผูอํ านวยการ FBI มบัีนทกึลับถึง
ประธานาธิบดีทรูแมน รายงานผลการสอบสวนเรื่องนี้ พรอมทั้งสงรายงานใหเจมส ไบรนส (James 
F. Byrnes) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ และทอม คลารก (Tom Clark) อัยการสูงสุด  
รายงานลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2488 ในเวลานั้น รัฐบาลอเมริกันกํ าลังแตงตั้งไวทเปนผูแทนสหรัฐ
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อเมริกาในคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ของกองทนุการเงินระหวางประเทศ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว ประธานาธิบดีทรูแมนมิไดดํ าเนินการใดๆในการเลนงานหรือ 
ลงโทษไวท

เมือ่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง กระแสตอตานลัทธิคอมมวินสิมในสหรัฐอเมริกา
ทวคีวามรุนแรงตามลํ าดับ  และขึ้นสูระดับสูงสุดเมื่อลัทธิแม็กคารธี (McCarhyism) ทรงอิทธิพล
ระหวางป 2493-2497  ในเดอืนมีนาคม 2490 คณะลูกขุนใหญแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Grand 
Jury) ซึ่งแตงตั้งโดยศาล Southern District of New York เร่ิมสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรม
ของพรรคคอมมิวนิสตในสหรัฐอเมริกา ตอมาในฤดูรอนป 2491 คณะกรรมาธิการวาดวยกิจกรรม
อันไมเปนอเมริกันแหงสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives Committee on Un-
American Activities = HUAC) กไ็ตสวนเรื่องเดียวกัน โดยมแีชมเบอรสและเบ็นตลียเปนผูใหการ
สํ าคัญ

ไวทเมื่อไดรับทราบรายงานขาวการไตสวนของคณะลูกขุนใหญแหงสหรัฐอเมริกา 
และการสอบปากคํ าของ HUAC กรู็สึกตกใจอยางยิ่ง จึงเสนอตัวเขาใหการตอ HUAC เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2491 รายงานขาวและบทวิเคราะหที่เปนกลางระบุวา ไวทตอบคํ าถามไดหมดจดและ 
สงางาม ทั้งนี้ตองเขาใจดวยวา HUAC เปนกลไกสํ าคัญในการกลาวหาและเลนงานปรปกษ 
การเมืองในยุค ‘หมอผีครองเมือง’

ไวทขับรถกลับบานหลังการใหปากคํ าแก HUAC และถกูโรคหัวใจเลนงานอยาง
รุนแรง ไวทถงึแกกรรมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2491

ขอกลาวหาไวทมิไดมาจากเดวิด วทิเท็กเกอร แชมเบอรส และเอลิซาเบ็ธ เบ็นตลีย
เทานัน้ หากยังมาจากเครือขายความสัมพันธและผูคนที่แวดลอมไวทอีกดวย

ไวทมีเครือขายความสัมพันธกับนักวิชาการและขารัฐการฝายเสรีนิยมและฝาย
ซาย ภายในกระทรวงการคลังแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อนรวมงานที่ไวทสนิทชิดเชื้อดวยมีชื่อเสียงเปน 
มารกซิสตถึง 2 คน ไดแก แฟรงก โคว (Frank Coe) และโซโลมอน แอดเลอร (Solomon Adler) 
มิตรสนิทของไวทถงึ 4 คนตองสงสัยวาเปนสายลับรัสเซีย ไดแก นาธาน เกร็กกอรี ซิลเวอรมาสเตอร 
(Nathan Gregory Silvermaster)  ลุดวิก อุลลแมนน (Ludwig Ullmann)  ฮาโรลด กลาสเซอร 
(Harold Glasser) และยอรจ ซิลวอรแมน (George Silverman) เครอืขายความสัมพันธเชนนี้เอง
ท ําใหไวทตองสงสัยวาเปนสายลับรัสเซียดวย

ไวทถูกกลาวหาดวยวา เปนตัวการผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันจุนเจือสหภาพ 
โซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่สองมากเกินสมควร รวมทั้งใหสิทธิประโยชนเพื่อใหสหภาพโซเวียต
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เปนสมาชกิกองทนุการเงนิระหวางประเทศ ในอีกดานหนึ่ง ไวทกลับเตะถวงการใหความชวยเหลือ
แกรัฐบาลพรรคกกมินตั๋งแหงประเทศจีน จนเปนเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหพรรคคอมมิวนิสตยึดจีน
แผนดินใหญในป 2492 ได

เมื่อไวทถงึแกกรรมไปแลว 5 ป ขอกลาวหาเรื่องไวทเปนสายลับรัสเซียปะทุเปน
ขาวใหญอีกครั้งหนึ่งในยุคที่ลัทธิแม็กคารธีทรงอิทธิพล เมื่อ เจ.เอ็ดการ ฮเูวอร ผูอํ านวยการ FBI
และเฮอรเบิรต บราวเนลล (Herbert Brownell) อัยการสงูสุด รวมกันกลาวหาในป 2496 วา 
ประธานาธิบดีทรูแมนมิไดลงโทษไวท ทัง้ๆที่มีหลักฐานเชื่อถือไดวา ไวทเปนสายลับรัสเซีย และ
แอบสงเอกสารลับของทางราชการใหแกสหภาพโซเวียต ประธานาธิบดีทรูแมน ซึ่งในเวลานั้นออก
จากต ําแหนงแลว ตอบโตวา ประจักษพยานที่กลาวหาไวทไมชัดเจน การที่รัฐบาลทรูแมนตัดสินใจ
แตงตั้งใหไวทดํ ารงตํ าแหนงกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนปฏิบัติการที่ตัด
ขาดไวทจากรัฐการอเมริกัน

ขอกลาวหาที่วา แฮรรี เดก็ซเตอร ไวทเปนสายลับรัสเซียสรางความประหลาดใจ
ในหมูนักศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ในเมื่อไวทไดชื่อวาเปน ‘บิดาของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศและธนาคารโลก’ ผูมีบทบาทสํ าคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งชวยธํ ารงเสถียรภาพของระบบทุนนิยมโลก

ภายหลังจากที่กองทัพญี่ปุนโจมตี Pearl Harbour มอรเก็นธอ เมื่อตนเดือน
ธนัวาคม 2484 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแหงสหรัฐอเมริกา มอบหมายใหไวทรางขอเสนอ
ในการจดัระเบยีบการเงินระหวางประเทศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2484 ขอเสนอเบื้องตนปรากฏเปน
รูปเปนรางเมื่อตนป 2485 สาระสํ าคัญของขอเสนอนี้ ก็คือ การจัดตั้งกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และธนาคารโลก เพื่อทํ าหนาที่จัดและดูแลระเบียบการเงินระหวางประเทศ ขอเสนอซึ่งมี
การขดัเกลาและพัฒนาตอมานี้รูจักกันในนาม White Plan

ทางอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก กระทรวงการคลังอังกฤษมอบหมาย
ใหจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) จดัท ําขอเสนอลักษณะเดียวกัน ซึ่งปรากฏ 
รูปรางในป 2485 และตีพิมพเผยแพรในป 2486 เคนสเสนอใหจัดตั้ง International Clearing 
Union ท ําหนาที่ประดุจธนาคารกลางของโลก โดยมีเงินตราสกุลหลักของโลก ซึ่งเคนสต้ังชื่อวา
Bancor ขอเสนอนี้รูจักกันในนาม Keynes Plan

รัฐบาลอังกฤษและอเมริกันประชุมปรึกษาหารือกันหลายรอบ โดยที่ไวทมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเคนสหลายครัง้ จนเกิดความสนิทสนมชนิดที่เรียกชื่อเลนกันได ในที่สุด 
ทัง้สองฝายตกลงที่จะยึด White Plan เปนหลกั โดยมีการพิจารณแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ 
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ภายหลังการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference ณ เมือง Bretton 
Woods มลรัฐ New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม 2487 ที่ประชุมบรรลุ 
ขอตกลงในการจัดตั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (IBRD)

ตลอดชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา ชื่อเสียงของแฮรรี เด็กซเตอร ไวท 
มัวหมองดวยขอหาสายลับรัสเซีย แตนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจจํ านวนไมนอยอดกังขามิไดวา 
หากไวทเปนคอมมิวนิสต เหตุใดจึงทุมเทชีวิตในการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศเพื่อการ
ดํ ารงอยูของระบบทุนนิยมโลก

ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรโซเวยีต การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบสายลับ
ของสหภาพโซเวียตเบงบาน ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอเมริกันพยายามถอดรหัสโทรเลขที่สง
ระหวางมอสโควกับนักการทูตโซเวียตประจํ าสหรัฐอเมริกา โครงการถอดรหัสโทรเลขดังกลาวนี้มี
ชือ่เรียกวา VENONA Project  ขอมูลของ VENONA Project เร่ิมเผยแพรสูสาธารณชนนับต้ังแตป 
2539 เปนตนมา (ดู www.nsa.gov) นอกจากการศึกษาขอมูลจาก VENONA Project แลว ยังมี
การศึกษาขอมูลจากเอกสารลับของ KGB อีกดวย  ผลการศึกษาระบบสายลับของสหภาพโซเวียต
จากแหลงขอมูลทั้งสองนี้ ยิ่งตอกยํ้ าความเชื่อที่วา แฮรรี เด็กซเตอร ไวท เปนสายลับรัสเซีย

อยางไรก็ตาม เจมส เอ็ม. บัฟตัน (James M. Boughton) แหง St. Antony’s 
College มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด พยายามประมวลขอกลาวหาบรรดามีเกี่ยวกับแฮรรี 
เด็กซเตอร ไวท พรอมทัง้ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลทั้งมวล แลวสรุปวา ขอกลาวหาไวท
ในฐานะสายลบัรัสเซียยังไมมีประจักษพยานอันเปนขอยุติที่ปราศจากขอกังขา

ทานเชื่อหรือไมวา ‘วิศวกร’ ผูสรางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศเปนคอมมิวนิสต
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