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โดมิโนหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 สายอํานาจในกลุมสุจินดา-อิสระพงศ
เสื่อมทรุดลงตามลํ าดับ เริ่มตนดวยการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา
คราประยูร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 ตามมาดวยการโยกยายตําแหนงทางทหารครั้งสําคัญ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ศกเดียวกัน ซึ่งยังผลใหพลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล พนจากตําแหนง
ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการกองทัพอากาศ และพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี พนจาก
ตําแหนงผูบัญชาการกองทัพบก การแตงตั้งทหารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ยังคงอยูในแนวทาง
การลิดรอนฐานอํานาจของกลุมอํานาจเกาเชนเดียวกัน โดยที่การโยกยายตําแหนงในกองทัพบก
มีลักษณะประนีประนอมมากกวากองทัพอากาศ
ผมเฝามองเหตุการณเหลานี้ดวยใจอุเบกขา ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร
ผมไมรูสึกประหลาดใจตอสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อํานาจเมื่อมีสูงสุด
ยอมมีตํ่าสุด ไมมีใครที่สามารถเปนผูบังคับบัญชาอํานาจได ผูที่ลุมหลงและตกอยูในกับดักของ
อํานาจเสียอีกที่ถูกอํานาจทําลายจนเสียผูเสียคน นาประหลาดใจที่ผูนําเหลาทัพคนแลวคนเลา
ไม เ รี ย นรู อนิ จลั กษณะแหงอํ านาจดังกลาวนี้ หลายคนในยามเรืองอํ านาจก็ปวารณาตัวเปน
สานุศิษยของพระภิกษุที่มีบารมีดานอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย แตไมมีใครเลยที่ปวารณาตัวเปน
สานุศิษยหรือหาโอกาสสนทนาธรรมกับปราชญทางพุทธศาสนา ดังเชนทานพุทธทาส หรือทาน
อื่นๆ การปวารณาตัวเปนสานุศิษยของพระภิกษุเรืองนามจึงเปนไปเพียงเพื่อการแสวงหาฐานที่มั่น
ทางจิตใจในการรักษาฐานอํานาจของตนมากกวาที่จะเรียนรูความเปนอนิจจังของสังคม
การเติบใหญของกลุม 0143 อันมี จปร.5 เปนแกนนําในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้
ทํ าใหผูคนจํ านวนมากพากันคาดการณวา กลุมขุนศึกดังกลาวนี้คงจะสามารถยึดกุมอํ านาจ
ในสังคมการเมืองไทยนานนับสิบป เพราะไมเพียงแตจะยึดกุมอํานาจและวางแผนการสืบทอด
อํ านาจในเกือบทุกเหลาทัพเทานั้น หากทวายังมีฐานอํานาจในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
อีกดวย แตอํานาจก็มีเสนหที่ทําใหผูทรงอํานาจสิ้นอํานาจได กระนั้นก็ตาม ไมมีใครคาดคิดวา
กลุม 0143 จะเสื่อมอํานาจในเวลาอันรวดเร็วเชนนี้
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แมว  าวั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุ ป ถั ม ภ จ ะครอบงํ ากองทั พ มาเปน เวลาชา นาน
แตก็ไมถึงกับมีการเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง จนกระทั่งกลุมทหารยังเติรกหรือกลุม จปร.7
ยึดกุมอํานาจในกองทัพได การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางชัดแจง นายทหารที่ตองการ
เติบโตดวยวิถีทางลัดพากันเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํากลุม จปร.7 ซึ่งกระจายกันยึดกุมตําแหนงที่
คุมกําลังในกองทัพชนิดที่เปนการยายขามหัวกลุม จปร.5 สภาพการณทํานองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก
เมื่อกลุม จปร.5 ยึดกุมกําลังในกองทัพได ไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะยายขามหัว จปร.2-4 เทานั้น
หากทวา จปร.11-12 ยังยายขามหัว จปร. 8-10 อีกดวย
ครั้งเมื่อกลุม จปร.7 ประสบความลมเหลวในการทํารัฐประหารในเดือนเมษายน
2524 สายอํานาจในกองทัพของกลุม จปร.7 ก็ถูกทําลายจนหมดสิ้น ในทํานองเดียวกับที่
วิกฤติการณพฤษภาคม 2535 มีผลในการทําลายสายอํานาจของกลุม จปร.5 ขอที่นาสังเกตก็คือ
ทั้งสองกลุมกุมอํานาจไดเพียง 5 ปเศษเทานั้น ในขณะที่การลมสลายของกลุม จปร.7 สงผลให
กลุม จปร.5 ผงาดขึ้นสูยอดปรามิดแหงอํานาจ การลมสลายของกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ก็ชวย
ใหกลุม จปร.8-10 เขามาแทนที่ จปร.11
แม ว  าการวางแผนเพื่ อ สื บ ทอดอํ านาจจะเป น เรื่ อ งธรรมดาในสัง คมที่มีค วาม
สัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา แตประพฤติกรรมเชนนี้กลับมิใชปรากฏการณที่โจงแจงใน
กองทั พ ไทย โดยทั่ ว ไปการสื บ ทอดอํ านาจมั ก จะเป น การสื บ ทอดอํ านาจระหว า งผู  ที่ อ ยู  ใ น
สายสัมพันธอุปถัมภเดียวกันมากกวาการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติ ในประวัติศาสตร
การเมืองไทย ความพยายามในการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติไมเคยประสบผลสํ าเร็จ
แมแตนอย ไมวาจะเปนกรณีกลุมถนอม-ประภาส หรือกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ขอที่นาสังเกต
ก็คือ แมจะมีรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพอยางแพรหลายเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดอํานาจ
ของกลุม 0143 ทั้งในกองทัพบกและกองทัพอากาศ แตผูนํากลุม จปร.5 ไมเคยแถลงขาวอยาง
เปนทางการเพื่อปฏิเสธเรื่องนี้ บางทีแลวขอเท็จจริงเกี่ยวกับการโยกยายทหารชวยเปลือยแผน
การสืบทอดอํานาจจนลอนจอนเกินกวาที่จะปฏิเสธได และไมตองสงสัยอีกเชนกันวา การโยกยาย
ทหารชนิ ด ที่ มี แ ผนการสื บ ทอดอํ านาจเช น นี้จะไมสร า งความไมพอใจแกผูนํ าฝ า ยทหารที่อยู
นอกสายสัมพันธอุปถัมภของกลุม จปร.5
การเสื่อมสลายของกลุม 0143 ไมเพียงแตจะทําใหเกิดการลมระเนนระนาดของ
โดมิโนในกองทัพบกและกองทัพอากาศเทานั้น แตปรากฏการณโดมิโนยังเกิดขึ้นในระบบราชการ
นอกกองทัพอีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในยุคสมัยที่กลุม จปร.5 เรืองอํานาจ อํานาจและบารมี
ของผูนํา จปร.5 บางคนสามารถแผอิทธิพลเขาไปแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการตําแหนงสําคัญ
ในกระทรวงทบวงกรมตางๆ ครั้นเมื่อผูนํา จปร.5 เหลานี้อํานาจเสื่อมถอย บรรดาสมุนบริวาร
ก็ ต  อ งกลายเป น ตั ว โดมิ โ นอย า งมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได ความข อ นี้ เ ห็ น ได จ ากกรณี ที่ น ายสิ ท ธิ
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ไชยทองพันธ รองอธิบดีกรมแรงงาน ซึ่งมีความสนิทสนมกับพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี จนไดรับ
แตงตั้งเปนรักษาการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลับถูกรัฐบาลอานันท 2 โยกยาย
ไปดํ ารงตํ าแหนงรองเลขาธิการสํ านักงานประกันสังคมเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2535 ขณะ
เดียวกัน ก็แตงตั้งใหนายประสงค รณะนันท อดีตอธิบดีกรมแรงงานซึ่งตองหนีไปเปนผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมิอาจทานพายุ จปร.5 ได กลับมาเปนอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2535) กรณีคลายคลึงกันนี้เกิดขึ้นที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อรองอธิบดีกรมชลประทาน 3 คน ยื่นเรื่องรองเรียนปญหา
การทํางานของนายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน จนตองแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเรื่องการเรี่ยไรเงินทอดผาปาดวย จนทายที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2535 ใหยายนายยุทธ ออกจากกรมชลประทานไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง
เกษตรฯสลับตําแหนงกับนายสวัสดิ์ วัฒนายากร ขอที่นาสังเกตก็คือ นายยุทธขึ้นมาดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมชลประทานดวยแรงผลักดันของผูนํา จปร.5 หากกลุม จปร.5 ยังคงเรืองอํานาจตอมา
การรองเรียนเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนายยุทธอาจจะยังไมเกิดขึ้น
ในสังคมที่มีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา เมื่อผูนําสายสัมพันธ
หนึ่งสายสัมพันธใดขึ้นมามีอํานาจ บรรดาบริวารภายใตการอุปถัมภพลอยไดดิบไดดีดวย ครั้นเมื่อ
ผูนํ าสิ้นสูญอํ านาจ สภาพการลมระเนนระนาดของบริวารในสายสัมพันธนั้นยอมตองเกิดขึ้น
เปนปรากฏการณธรรมชาติ นับตั้งแตเกิดวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เปนตนมา ปรากฏการณ
โดมิโนเกิดขึ้นทั้งในกองทัพและระบบราชการนอกกองทัพ โดยที่ปรากฏการณเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นใน
ภาครัฐวิสาหกิจ มีพลวัตอันนาตื่นตาตื่นใจไมยิ่งหยอนไปกวาที่เกิดขึ้นในกองทัพ

