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Side Letter
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไดยินเรื่อง Side Letter ตัง้ แตปลายป 2540 ภายหลังจากที่รัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธยืน่ หนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) เพื่อขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby
Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
คงเปนที่จํ ากันไดวา เมื่อมีการเจรจาเรื่องเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy
Conditionalities) กับกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอเงินกูฉุกเฉิน นายทนง พิทยะ ดํารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คณะผูแทนประเทศไทยที่เจรจากับกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ นอกจากผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยแลว ยังมีอธิบดีกรม
ธนารักษอีกดวย เมื่อนายวีรพงษ รามางกูรรับตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในเวลาตอมา มีรายงาน
ขาวทีน่ า เชือ่ ถือไดวา นายวีรพงษมีปญหาในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงกับกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศในเวลานั้น มีเสียงรํ่าลือวา ฝายไทยไดทําขอตกลงขางเคียง ที่เรียกวา Side Letter
นอกเหนือจากเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํานง เสียงรํ่าลือยังมีอีกวา
อธิบดีกรมธนารักษทรี่ วมเจรจากับกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนผูเก็บ Side Letter ดังกลาว
นี้ ขาวลือประการหลังนี้ไมมีขอมูลยืนยัน
เมื่อแรกที่ผมไดยินเรื่อง Side Letter นั้น ผมรูส กึ ประหลาดใจอยางยิ่ง ในฐานะ
นักวิชาการที่สนใจศึกษาเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํ านงมานาน
นั บ สิ บ ป ผมมี ป  ญ หาในการได ม าซึ่ ง จดหมายแสดงเจตจํ านงในยุ ค รั ฐ บาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท ลํ าพังแตหนังสือแสดงเจตจํ านงกวาจะไดมาก็ยากเย็นแสนเข็ญอยูแลว หาก
ยังมี Side Letter อีก ความยากลําบากในการศึกษาวิจัยยอมมีมากขึ้น ผมสนใจศึกษา IMF
Conditionality ทัง้ ในแงเศรษฐศาสตรและกฎหมาย แตตองยอมรับวาไมเคยพบเรื่อง Side Letter
แมแตงานวิจัยดานกฎหมายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังเชน Law and Policy of IMF
Conditionality (Kluwer 1996) ของ Erik Denters ก็หาไดมีอรรถาธิบายเกี่ยวกับ Side Letter ไม
ผมเชื่อวา Side Letter มีจริง พัฒนาการของเหตุการณในเวลาตอมาก็ยืนยัน
ความขอนี้
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เมื่อมีการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระรวงการคลังเมื่อวันศุกรที่ 29
มกราคม 2542 นายจาตุรนต ฉายแสง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคความหวังใหม อภิปรายเรื่อง
Side Letter แตนายธานินทร นิมมานเหมินทปฏิเสธเรื่องนี้ในสภาผูแทนราษฎร จนหนังสือพิมพ
มติชน ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2542 พาดหัววา “อางสัญญาลับไอเอ็มเอฟขยมขุนคลัง ธารินทรโต
ทันทีไมจริง” แตแลวนายธารินทรกลับมายอมรับนอกสภาฯวา Side Letter มีจริง (มติชน ฉบับ
วันที่ 31 มกราคม 2542) ครั้นเมื่อถูกนายวีรพงษ รามางกูรกดดันใหเปดเผยสาระของ Side Letter
นายธารินทรนอกจากจะยืนยันไมเปดเผยแลว ยังโตตอบวา Side Letter มีมาตั้งแตนายวีรพงษ
ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีแลว (มติชน ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ 2542)
สํ าหรับผูคนที่ยังมีความทรงจํ าอันดี คงจะจํ ากันไดวา เมื่อแรกรับตํ าแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2540 นายธารินทรแสดงความกระเหี้ยน
กระหือรือที่จะเปดเผยจดหมายแสดงเจตจํ านงที่ยื่นตอกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อให
สาธารณชนรับทราบ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความโปรงใสของการดําเนินนโยบาย วิญูชนพากันแสดง
ความชื่นชมนายธารินทร ทัง้ ๆทีร่ ฐั บาลพลเอกชวลิตไดเปดเผยจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับที่หนึ่ง
ตอสาธารณชนไปแลวตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม 2540 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2540
และ Bangkok Post, August 22, 1997) แตหาไดมีเสียงชื่นชมรัฐบาลพลเอกชวลิตในเรื่องนี้ไม
เนื่องเพราะสยามรัฐนาวาในเวลานั้นกําลังจมสูหุบเหวทางเศรษฐกิจ การเปดเผยหนังสือแสดง
เจตจํานงจึงเปนเพียงการสืบทอดจารีตที่เริ่มตนในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ในเวลานั้นสาธารณชน
มิไดรบั ทราบวา รัฐบาลพลเอกชวลิตเปดเผยขอมูลไมหมด ตัวพลเอกชวลิตเองจะทราบความขอนี้
หรือไมยังเปนขอกังขา กระนั้นก็ตาม ไมมีใครคาดวา นายธารินทรจะเปน ‘อีแอบ’ ดวยการซอนเรน
Side Letter
หากนายธารินทรมีเจตจํ านงอันมั่นคงและบริสุทธิ์ใจในการดําเนินนโยบายดวย
ความโปรงใส นายธารินทรยอมอยูในฐานะและมีอํานาจในการเปดเผยเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
ทั้งปวงที่ผูกพันกับองคกรที่ใหเงินกู ไมวาจะเปนกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาอาเซีย
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา นับตั้งแตนายธารินทรดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง เงื่ อนไขในการดํ าเนิ น นโยบายที่ผูก ติดกับเงิน กู ทั้ ง ปวงกลายเป น ขา วสาร
สาธารณะ (public information) ทีม่ คี วามสมบูรณมากกวาเดิมหรือไม
ทุกวันนี้ ผูที่ตองการขอมูล เมื่อเขาสู web site ของธนาคารแหงประเทศไทย ตอง
พานพบความลาหลังทางเทคโนโลยีของ ‘เตาลานปแหงบางขุนพรหม’ จนตองลาถอย เมื่อเขาสู
web site ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ จะมีขอมูลจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับที่ 2-6 ไมมี
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ฉบับที่หนึ่ง และเมื่อเขาสู web site ของธนาคารโลก จะมีขอมูล Letter of Development Policy
ของประเทศอื่น แตไมมีของประเทศไทย
ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา นับตั้งแตเกิดวิกฤติการณการเงินป 2540 เปน
ตนมา ประเทศไทยนอกจากกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว ยังกูเ งินจากธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาอาเซียดวย เงินกูจากองคกรเหลานี้ลวนแลวแตมีเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
หรือที่เรียกวา Policy Conditionalities ทั้งสิ้น ในกรณีการขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loan = SAL) จากธนาคารโลก รัฐบาลไทยตองยื่นหนังสือแสดงนโยบายการพัฒนา
(Letter of Development Policy)ในทํานองเดียวกับการยื่นหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of
Intent) ตอกองทุนการเงินระหวางประเทศ
นายธารินทร ผูซ งึ่ พยายามวาดภาพใหสาธารณชนเห็นวา เปนผูรักความโปรงใส
มิไดใชความพยายามแมแตนอยที่จะเปดเผยขอมูลเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดกับเงินกู
จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย แมวาขอตกลงบางเรื่องกระทํากอนรัฐบาลนายชวน
หลีกภัย แตถานายธารินทรรักความโปรงใสจริง ก็อยูในฐานะและมีอํานาจที่จะเปดเผยขอมูลได
นายธารินทรรูอยูเต็มอกวามี Side Letter ตัง้ แตยุครัฐบาลพลเอกชวลิต แตนายธารินทรไมเคย
เอือ้ นเอยถึงเรื่องดังกลาว เพียงเพราะตองการปกปด Side Letter ทีต่ นแอบทํา
ถึ ง นายธาริน ทร รอดพน มติไมไวว างใจจากสภาผู แทนราษฎรมาได แตนาย
ธารินทรตองสูญเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิจากเรื่อง Side Letter อยางปราศจากขอกังขา
สาธารณชนเคยเห็นนายธารินทรเปนสุภาพบุรุษ แตภาพลักษณความเปนสุภาพบุรุษกําลังเลือน
จากสายตาสาธารณชนจํานวนมาก สุภาพบุรุษตองไมปกปดประชาชน และตองไมโกหกประชาชน
เหตุ ผ ลที่ น ายธารินทรใชในการปกปด Side Letter ยิ่งทํ าลายศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของนายธารินทร เมื่อกลาววา “… (Side Letter) เปนเพียงขอมูลขางเคียง แตเหตุที่ไม
สามารถเปดเผยได เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยปกติเปดเผย
ไมไดอยูแลว …” (มติชน ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2542) เมื่อนายวีรพงษ รามางกูรตอบโตวา
ในเมือ่ ประเทศไทยปลอยใหเงินบาทมีคาลอยตัวตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนไมควรเปนความลับอีกตอไป แตนายธารินทรยงั คงยืนยันนโยบายปกปด Side
Letter โดยอางวา “… แมอตั ราแลกเปลี่ยนจะลอยตัว แตบางครั้งตองแทรกแซงบาง …” (มติชน
ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ 2542)
ในขณะที่ นายธาริน ทรอางความจํ าเปนในการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเปน
เหตุผลในการปกปด Side Letter นายวีรพงษสนั นิษฐานวา อาจเปนเพราะมีขอตกลงนโยบายเงิน
บาทแข็งตัว จึงตองมีการปกปด Side Letter ไมวาเหตุจูงใจในการปกปด Side Letter จะเปน
ประการใด แตเจาหนาที่และกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหวางประเทศมีโอกาสไดอาน

4
Side Letter คนเหลานีม้ ีสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงินแหง Wall Street การแสวงหาประโยชน
จากขอตกลงดังกลาวนี้จึงมิใชเรื่องยาก การปกปด Side Letter จึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน นายธารินทรจะอธิบายไดอยางไรวา เหตุใดประชาชนคนไทยจึงไมมีสิทธิในการรับ
รูนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลไทย ในขณะที่ชาวตางชาติจํ านวนหนึ่งกลับมีสิทธิรับรู
นโยบายนี้ การปกปด Side Letter ยังกอใหเกิดขอกังขาในใจสาธารณชนไดวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะไมแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากขอมูลที่ปรากฏใน Side Letter หรอก
หรือ ในเมือ่ มีความสัมพันธกับกลุมทุนการเงินอยางแนนแฟน หากมีการเปดเผย Side Letter
ขอกังขาทํานองนี้ยอมไมเกิดขึ้น ในเมื่อทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจไทยไดรับทราบขอมูลนี้โดย
เสมอหนา
ผมมีความเห็นสวนตัวมาเปนเวลาชานานแลววา Letter of Intent ก็ดี Letter of
Development Policy ก็ดี หรือ Policy Conditionalities ทีผ่ กู ติดกับเงินกูตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา พันธะการดําเนินนโยบายเหลานี้อาจสรางความทุกขเข็ญแกประชาชนบางภาคสวน
ไมสมควรงุบงิบทําขอตกลงโดยปราศจากการถวงดุล ยิ่งในสังคมประชาธิปไตยที่กําลังอยูในชวง
ของการปฏิรูปการเมืองดังเชนสังคมไทย ไมควรให ‘อีแอบ’ แอบเขียน Side Letter อีกตอไป นอก
จากนี้ เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายเหลานี้จักตองตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปนขอมูล
สาธารณะอีกดวย

