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โดมิโนหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 สายอํ านาจในกลุมสุจินดา-อิสระพงศ  
เสื่อมทรุดลงตามลํ าดับ เร่ิมตนดวยการลาออกจากตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา  
คราประยูร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 ตามมาดวยการโยกยายตํ าแหนงทางทหารครั้งสํ าคัญ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ศกเดียวกัน ซึ่งยังผลใหพลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล พนจากตํ าแหนง 
ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการกองทัพอากาศ และพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี พนจาก
ตํ าแหนงผูบัญชาการกองทัพบก การแตงตั้งทหารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ยังคงอยูในแนวทาง
การลิดรอนฐานอํ านาจของกลุมอํ านาจเกาเชนเดียวกัน โดยที่การโยกยายตํ าแหนงในกองทัพบก 
มีลักษณะประนีประนอมมากกวากองทัพอากาศ

           ผมเฝามองเหตุการณเหลานี้ดวยใจอุเบกขา ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร 
ผมไมรูสึกประหลาดใจตอส่ิงที่กํ าลังเกิดขึ้นหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อํ านาจเมื่อมีสูงสุด 
ยอมมีต่ํ าสุด ไมมีใครที่สามารถเปนผูบังคับบัญชาอํ านาจได ผูที่ลุมหลงและตกอยูในกับดักของ
อํ านาจเสียอีกที่ถูกอํ านาจทํ าลายจนเสียผูเสียคน นาประหลาดใจที่ผูนํ าเหลาทัพคนแลวคนเลา 
ไมเรียนรู อนิจลักษณะแหงอํ านาจดังกลาวนี้ หลายคนในยามเรืองอํ านาจก็ปวารณาตัวเปน
สานุศิษยของพระภิกษุที่มีบารมีดานอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย แตไมมีใครเลยที่ปวารณาตัวเปน
สานุศิษยหรือหาโอกาสสนทนาธรรมกับปราชญทางพุทธศาสนา ดังเชนทานพุทธทาส หรือทาน
อ่ืนๆ การปวารณาตัวเปนสานุศิษยของพระภิกษุเรืองนามจึงเปนไปเพียงเพื่อการแสวงหาฐานที่มั่น
ทางจิตใจในการรักษาฐานอํ านาจของตนมากกวาที่จะเรียนรูความเปนอนิจจังของสังคม
           การเติบใหญของกลุม 0143 อันมี จปร.5 เปนแกนนํ าในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้  
ทํ าใหผูคนจํ านวนมากพากันคาดการณวา กลุมขุนศึกดังกลาวนี้คงจะสามารถยึดกุมอํ านาจ 
ในสังคมการเมืองไทยนานนับสิบป เพราะไมเพียงแตจะยึดกุมอํ านาจและวางแผนการสืบทอด
อํ านาจในเกือบทุกเหลาทัพเทานั้น หากทวายังมีฐานอํ านาจในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
อีกดวย แตอํ านาจก็มีเสนหที่ทํ าใหผูทรงอํ านาจสิ้นอํ านาจได กระนั้นก็ตาม ไมมีใครคาดคิดวา  
กลุม 0143 จะเสื่อมอํ านาจในเวลาอันรวดเร็วเชนนี้
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           แมวาวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภจะครอบงํ ากองทัพมาเปนเวลาชานาน  
แตก็ไมถึงกับมีการเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง  จนกระทั่งกลุมทหารยังเติรกหรือกลุม จปร.7  
ยึดกุมอํ านาจในกองทัพได การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางชัดแจง นายทหารที่ตองการ 
เติบโตดวยวิถีทางลัดพากันเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํ ากลุม จปร.7 ซึ่งกระจายกันยึดกุมตํ าแหนงที่ 
คุมกํ าลังในกองทัพชนิดที่เปนการยายขามหัวกลุม จปร.5 สภาพการณทํ านองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก
เมื่อกลุม จปร.5 ยึดกุมกํ าลังในกองทัพได ไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะยายขามหัว จปร.2-4 เทานั้น 
หากทวา จปร.11-12  ยังยายขามหัว จปร. 8-10 อีกดวย
           คร้ังเมื่อกลุม จปร.7 ประสบความลมเหลวในการทํ ารัฐประหารในเดือนเมษายน 
2524  สายอํ านาจในกองทัพของกลุม จปร.7 ก็ถูกทํ าลายจนหมดสิ้น  ในทํ านองเดียวกับที่ 
วิกฤติการณพฤษภาคม 2535  มีผลในการทํ าลายสายอํ านาจของกลุม จปร.5  ขอที่นาสังเกตก็คือ 
ทั้งสองกลุมกุมอํ านาจไดเพียง 5 ปเศษเทานั้น  ในขณะที่การลมสลายของกลุม จปร.7 สงผลให
กลุม จปร.5 ผงาดขึ้นสูยอดปรามิดแหงอํ านาจ  การลมสลายของกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ก็ชวย 
ใหกลุม จปร.8-10  เขามาแทนที่ จปร.11
           แมวาการวางแผนเพื่อสืบทอดอํ านาจจะเปนเรื่องธรรมดาในสังคมที่มีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา แตประพฤติกรรมเชนนี้กลับมิใชปรากฏการณที่โจงแจงใน 
กองทัพไทย โดยทั่วไปการสืบทอดอํ านาจมักจะเปนการสืบทอดอํ านาจระหวางผู ที่อยู ใน 
สายสัมพันธอุปถัมภเดียวกันมากกวาการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติ ในประวัติศาสตร 
การเมืองไทย ความพยายามในการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติไมเคยประสบผลสํ าเร็จ 
แมแตนอย ไมวาจะเปนกรณีกลุมถนอม-ประภาส หรือกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ขอที่นาสังเกต 
ก็คือ แมจะมีรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพอยางแพรหลายเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดอํ านาจ
ของกลุม 0143 ทั้งในกองทัพบกและกองทัพอากาศ  แตผูนํ ากลุม จปร.5 ไมเคยแถลงขาวอยาง 
เปนทางการเพื่อปฏิเสธเรื่องนี้ บางทีแลวขอเท็จจริงเกี่ยวกับการโยกยายทหารชวยเปลือยแผน 
การสืบทอดอํ านาจจนลอนจอนเกินกวาที่จะปฏิเสธได และไมตองสงสัยอีกเชนกันวา การโยกยาย
ทหารชนิดที่มีแผนการสืบทอดอํ านาจเชนนี้จะไมสรางความไมพอใจแกผู นํ าฝายทหารที่อยู  
นอกสายสัมพันธอุปถัมภของกลุม จปร.5
           การเสื่อมสลายของกลุม 0143 ไมเพียงแตจะทํ าใหเกิดการลมระเนนระนาดของ
โดมิโนในกองทัพบกและกองทัพอากาศเทานั้น แตปรากฏการณโดมิโนยังเกิดขึ้นในระบบราชการ 
นอกกองทัพอีกดวย  ทั้งนี้เพราะเหตุวา  ในยุคสมัยที่กลุม จปร.5 เรืองอํ านาจ  อํ านาจและบารมี 
ของผูนํ า จปร.5 บางคนสามารถแผอิทธิพลเขาไปแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการตํ าแหนงสํ าคัญ 
ในกระทรวงทบวงกรมตางๆ  คร้ันเมื่อผูนํ า จปร.5 เหลานี้อํ านาจเสื่อมถอย  บรรดาสมุนบริวาร 
ก็ตองกลายเปนตัวโดมิโนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขอนี้เห็นไดจากกรณีที่นายสิทธิ  
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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 
การทํ างานของนายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน จนตองแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่ง 
ครอบคลุมถึงเรื่องการเรี่ยไรเงินทอดผาปาดวย จนทายที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2535 ใหยายนายยุทธ ออกจากกรมชลประทานไปดํ ารงตํ าแหนงรองปลัดกระทรวง
เกษตรฯสลับตํ าแหนงกับนายสวัสด์ิ วัฒนายากร ขอที่นาสังเกตก็คือ นายยุทธขึ้นมาดํ ารงตํ าแหนง
อธิบดีกรมชลประทานดวยแรงผลักดันของผูนํ า จปร.5  หากกลุม จปร.5 ยังคงเรืองอํ านาจตอมา 
การรองเรียนเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนายยุทธอาจจะยังไมเกิดขึ้น

           ในสังคมที่มีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา เมื่อผูนํ าสายสัมพันธ 
หนึ่งสายสัมพันธใดขึ้นมามีอํ านาจ บรรดาบริวารภายใตการอุปถัมภพลอยไดดิบไดดีดวย คร้ันเมื่อ 
ผูนํ าสิ้นสูญอํ านาจ สภาพการลมระเนนระนาดของบริวารในสายสัมพันธนั้นยอมตองเกิดขึ้น 
เปนปรากฏการณธรรมชาติ นับต้ังแตเกิดวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เปนตนมา ปรากฏการณ
โดมิโนเกิดขึ้นทั้งในกองทัพและระบบราชการนอกกองทัพ โดยที่ปรากฏการณเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นใน
ภาครัฐวิสาหกิจ มีพลวัตอันนาตื่นตาตื่นใจไมยิ่งหยอนไปกวาที่เกิดขึ้นในกองทัพ


