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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

พูดแลวตองทํา! 'ในหลวง' ทรงเตือน-ครม. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรด
เกลาฯแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขาบริหารประเทศ
แลว พรอมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
คณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ ในโอกาสนี้
พระองคทรงมีพระราชดํารัสตอคณะรัฐมนตรี ขอให
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละทํางานเพื่อประโยชน
ของประเทศชาต ิเพื่อใหเปนหลักที่พึ่งของชาวไทยทั้ง 
63 ลานคน   

วาที่รัฐมนตรีรวมตัวที่ทาํเนียบฯ   

ผูสื่อขาวรายงานจากทําเนียบรัฐบาลวา เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 
เวลา 13.40 น. บรรดาวาที่รัฐมนตรีไดทยอยเดินทางมา

รวมตัวกันที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณท่ีพระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน โดยเจาหนาที่ทําเนียบรัฐบาลจัดเตรียมหองสีเหลือง ภายในตึกสันติ
ไมตรี ไวใหนายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรี และวาที่รัฐมนตรี 35 คนไดถายรูปติดบัตร
ประจําตัว นอกจากนี้ ยังจัดโตะเกาอี้และอาหารวางประกอบดวย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 
ลูกชุบ และผลไมจากราน “เกาพี่นอง” ที่สวนจตุจักร ซึ่งเปนรานประจําของนายสมัครไวรบัรอง
ดวย   

เตรียมเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ  

สําหรับวารัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางมาถึงทําเนียบฯ คือนายวุฒิพงศ ฉายแสง วาที่ รมว.
วิทยาศาสตร ตามมาดวยนายชูศักดิ์ ศิรินิล วาที่ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ ร.ต.อ.
เฉลิม อยูบํารุง วาที่ รมว.มหาดไทย นํารถไปจอดที่หนาตึกไทยคูฟา เพื่อรอพบกับนายสมัคร 
และใชเวลาหารือกันประมาณ 10 นาที จึงพากันเดินไปที่ตึกสันติไมตรี สวนวาที่รัฐมนตรีจากพรรค
เพื่อแผนดินนําโดยนายสุวิทย คุณกิตติ วาที่รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. อตุสาหกรรม ร.ต.หญิง
ระนองรักษ สุวรรณฉว ีวาที่ รมช.คลัง และนายสิทธิชัย โควสุรัตน วาที่ รมช.มหาดไทย เดินทาง
มาดวยรถตูคนัเดียวกัน รวมถึงวาที่รัฐมนตรีของพรรคชาติไทย คือนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล วา
ที่ รมว.เกษตรและสหกรณ นายวีระศกัดิ์ โควสุรัตน วาที่ รมว.การทองเที่ยวและกีฬา นาย
สมพัฒน แกววิจิตร วาที่ รมช.เกษตรฯ ทยอยเดินทางเขามา สวนคนสุดทายที่เดินทางมาถึงคอื

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  7  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นายสมพงษ อมรวิวัฒน วาที่ รมว.ยุตธิรรม โดยบรรยากาศภายในตึกสันติไมตรีเปนไปอยางคึกคัก 
บรรดาวาที่รัฐมนตรีมีสีหนายิ้มแยมพูดคุยทักทายกันอยางอารมณดี ทั้งน้ี นายสมัครและนายสุรชัย 
ภูประเสริฐ เลขาธิการ ครม. เดินทางไปเขาเฝาฯ ลวงหนาเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง ครม.ชุดใหม กอนที่จะนํารัฐมนตรีทั้งหมดตามไปเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ  

ในหลวงโปรดเกลาฯแตงตั้งรัฐมนตรี  

ตอมาเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จออก ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และนายสุรชัย ภู
ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เฝาฯรับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้ง
รัฐมนตรี   

สําหรับประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี มีใจความวา (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศ
วา ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2551 แลวน้ัน บัดน้ี นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรี 
ไดเลือกสรรผูที่สมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผนดิน สืบไปแลว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งรัฐมนตรี ดังตอไปน้ี  

นายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายมิ่ง
ขวัญ แสงสุวรรณ เปนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายสุรพงษ สืบ
วงศลี เปนรองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสหัส บัณฑิตกลุ เปนรอง
นายกรัฐมนตรี พลตรีสน่ัน ขจรประศาสน เปนรองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย คุณกิตติ เปนรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชูศักดิ์ ศิรินิล เปนรฐัมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  นายจักรภพ เพ็ญแข เปนรัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี นายสมัคร 
สุนทรเวช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อีกตําแหนงหนึ่ง นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ เปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง รอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉว ีเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง นายนพดล ปทมะ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายวีระศักดิ์ 
โควสุรัตน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายสุธา ชันแสง เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสมพัฒน แกวพิจิตร เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายธีระชัย แสนแกว เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นายสันติ พรอมพัฒน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี เปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายอนุรักษ จุรีมาศ เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม นาง อนงควรรณ เทพสุทิน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นายมั่น พัธโนทัย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พลโทหญิงพูนภิรมย ลิปตพัลลภ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายวิรุฬ เตชะไพบูลย 
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณชิย พันตํารวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย รอยตํารวจเอกเฉลิม อยูบํารุง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นายสุพล 
ฟองงาม เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย โควสุรัตน เปนรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงมหาดไทย นายสมพงษ อมรวิวัฒน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นางอุไร
วรรณ เทียนทอง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน นายอนุสรณ วงศวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม นายวุฒิพงศ ฉายแสง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศกร 
อรรณนพพร เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยา สะสมทรัพย เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายชวรัตน ชาญวีรกูล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
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สาธารณสขุ  

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พทุธศักราช 2551 เปนปที่ 63 ใน
รัชกาลปจจุบัน ผูรับสนองพระบรมราชโองการ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี   

พระราชทานพระบรมราโชวาท  

ตอจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายสมัคร สุนทรเวช 
นายก รัฐมนตรี นําคณะรฐัมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เฝาฯเพื่อถวายสัตย
ปฏิญาณกอนเขารับหนาที่   

หลังจากที่คณะรัฐมนตรกีลาวคําถวายสัตยปฏิญาณเสร็จสิ้นแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทวา “ขาพเจายินดีที่ไดยินทานทั้งหลายเปลงวาจา เพื่อจะเปนการ
แสดงความสัตย ความสัตยที่จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งความจริงก็ไมจําเปนที่จะ
พูด แตวาเมื่อพูดก็ตองถือวาคําพูดน้ีเปนคําที่ศักดิ์สิทธิ์ แลวทานก็ตองเก็บเอาไวเปนคําที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติในการกระทําทุกอยางในอนาคต เพราะหากพูดแลวไมปฏิบัติ ก็ไมไดเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ฉะน้ัน ขอใหทานไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ   

ทรงรับสั่งใหเสียสละเพื่อประชาชน  

ที่ทานมาเปนรัฐมนตรีน่ันเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาประเทศตองมีผูใหญ และถาทานเปนผูใหญ 
ประเทศก็จะอยูเย็นเปนสุขได ถาประเทศอยูเย็นเปนสุข ก็หมายความวาประชาชนมีที่พึ่ง และถา
ประชาชนมีที่พึ่งแลว ก็สามารถที่จะมชีีวิตที่มีประกันวาจะสามารถอยูได เหมือนหลายประเทศใน
ละแวกนี้ก็มีความเดือดรอน ไมใช ละแวกนี้ ทั่วโลกมีความเดือดรอน เพราะวาไมมีคนที่มีหลัก 
ทานตองถือวาทานเปนคนที่มีหลัก มีหลักที่จะปฏิบัติงาน มีหลักที่จะทํางานเพื่อสวนรวม อาจจะ
แปลกทานอาจจะนึกวาแปลก ทําไมคน 35 คน จะตองเสียสละ เพื่อคน 63 ลาน ก็เพราะวาคน 63 
ลาน เคาหวังวาคณะรัฐมนตรีจะทํางานเพื่อเขา ถาไมทํางานเพื่อประชาชน ก็จะทํางานเพื่ออะไร 
ฉะน้ัน ก็ขอใหทานพยายามที่จะทําอาจจะทํายาก แตวาเชื่อวาทานจะตองทําได เพื่อให
ประเทศชาติหวัง ไมผิดหวังในงานที่ทานกําลังทําอยู ถาเขาไมผิดหวัง ทานก็เปนผูที่เรียกวามี
ความดี และอาจทํา มีความดีน้ันที่จริงก็โกไมหยอก รูสึกโกดีที่ทําเพื่อใหประชาชนไดหวัง และก็
มองเห็นวา คณะน้ีรัฐมนตรีจะทําเพื่อประโยชนของสวนรวม สวนรวมก็บอกไดแลววา ในประเทศที่
อยูใกลเคียงประเทศไทย แลวก็ประเทศอื่นๆ เขาไมคอยไดเห็นคนที่พยายามทําเพื่อสวนรวม 
ทานจะตองทําเพื่อสวนรวม ถาทําเพื่อสวนรวม ไมไดทําเพื่อสวนตัว ทานก็โกไมหยอก ทานก็มี
ความดีอยูกับตัวอยูแลว และในเมื่อทานไดปฏิญาณวาทานจะทําเพื่อสวนรวม   ทานก็มีเกียรติไม
นอย ฉะน้ัน  ก็ขอใหทานพยายามทําตามที่ทานไดปฏิญาณตน เพื่อใหเปนผลสําเร็จที่ดี ถาทําได 
แมจะนิดเดียวก็ยังดี ถาทําไดมากก็ยิ่งดี ฉะน้ัน ก็ขอใหทานรักษาความซื่อตรง และดานดี เมื่อตะกี้
ทานนายกฯไดมาพูดวาทานนายกฯเองและรัฐมนตรีตางๆไดมีความตั้งใจที่จะทํา ก็เปนเกียรติ
ไมใชนอย และถาทําใหเปนเกียรติอยางที่ทานไดทําอยางที่ทานไดพูดเมื่อตะกี้ ก็เปนสิ่งที่ดีมาก 
และประเทศก็จะอยูได ถาประเทศอยูเย็นเปนสุขได ทานเรียกวาทานไดบุญ ทานไดปฏิบัติในสิ่งที่
ดีมาก ในโลกนี้หายาก ถาทานทําดีในโลกนี้หายากคนที่ตั้งอกตั้งใจอยางที่ทานไดตั้งใจที่จะทํา   

ทรงใหพรใหทํางานสําเร็จ  

ในเมืองไทยนี้ ทานเปนผูใหญ ในประเทศตองมีผูใหญ รัฐมนตรีเปนผูที่เปนผูใหญ และถาทํา
สําเร็จทานมีความสามารถที่จะสามารถทําดวยความรูและความสามารถ ทําเพื่อใหคนจํานวนมาก 
ทาน 35 คน บวกกับนายกฯ เปน 36 คน ทําเพื่อคนเปนจํานวนลาน เปนสิ่งที่นายินดีเปนที่สุด และ
ก็ทานเองเมื่อรักษาความดี ความตั้งใจที่จะใหคณะของทานอยูเย็นเปนสุข ประเทศชาติก็อยูเย็น
เปนสุข ซึ่งเปนสิ่งที่มหัศจรรย ถาทําไดดี ทานก็มีเกียรติ และก็คณะทานก็มีเกียรติ ก็ขอใหทานได
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ทําสําเร็จ เพื่อเกียรติของคณะรัฐบาลไทย แลวก็ของประเทศชาติ ขอใหทานไดมีความสําเร็จใน
การกระทําที่ทานเองไดตั้งใจที่จะทํา และขอใหทานและนายกฯมีความสําเร็จในการ ฉะน้ันก็
ขอใหพรวา จะวาใหพรก็ไมใชใหพร ก็ขอใหทานไดพรที่จะปฏิบัติงานสําเร็จเรียบรอย ในงานที่
ทานตั้งใจจะทํา ก็ขอใหทานมีความสําเร็จในงานทุกอยางที่ไดตั้งใจจะทํา”   

“สมัคร” สั่งประชุม ครม.ทุกอังคาร  
 
ตอมาเวลา 18.00 น. ภายหลังจากที่ ครม.เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณเรียบรอยแลว นายสมัคร
ไดนําทีม ครม.ชุดใหมกลับมาที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อถายรูปหมูรวมกันเปนที่ระลึก ที่บริเวณถนน
หนาตึกไทยคูฟา จากนั้นนายสมัครแถลงวา รัฐมนตรีหลายคนคงเริ่มทํางานวันที่ 7 ก.พ. สวน 
ครม.จะเริ่มประชุมกันวันที่ 8 ก.พ. เพื่อเตรียมการอะไรตางๆ สวนการประชุมที่จะนําเรื่องเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรจะมีทกุวันอังคาร สําหรับการประชุมนัดแรกจะมีเรื่องตางๆตามที่ 
ป.ป.ช.มาอบรม แลวจะตองแบงงานอยางไร แตคงไมมีวาระอะไรสําคัญ   

มั่นใจไรปญหาทํางานพรรครวม  

ผูสื่อขาวถามวา จะมีปญหาในการทํางานรวมกันของรัฐมนตรีหรือไม นายสมคัรตอบวา ทํางาน
รวมกันอยางดี เรียบรอย ไมขัดแยง บานเมืองลมลุกคลุกคลานมานานเต็มทีแลว หากรวมประชุม
กันแลวยังไมรวมมือกันก็เปนเรื่องที่นาเสียใจ แตตั้งใจกันแลว รองนายก รัฐมนตรีทั้ง 6 คน ไดคุย
กันแลวในเบื้องตนตอนเขาเฝาฯ วันที่ 8 ก.พ. ก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่ง เมื่อถามวา เช่ือมั่นวา ครม.
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยหรือไม นายสมัครตอบวา เรื่องน้ีเปนมาตรฐานสากลไปแลว คือ
แนใจวาไปถวายสัตยฯไปแลว ใครจะไปทําอยางนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่ง
ถึงเรื่องน้ีดวย แทบจะไมตองพูดถึง และไมรูจะยืนยันอยางไร จึงขอใหจับจองดูกัน สวนการ
ประเมินผลงานรัฐมนตรีน้ัน ตองใหโอกาสกันบาง รอสักพักหนึง่   

ทาใหแอบฟงบรรยากาศการประชุม   

เมื่อถามวา มกีลยุทธอยางไรที่จะไมทําใหพรรครวมรัฐบาลแตกแยกกัน นายสมัครตอบวา ตองมา
แอบฟงการประชุม ครม.ถึงจะรูวาเปนอยางไร ตนมีวิธีการของตน ไมตองไปลอหลอก ไมตองใช
กลยุทธ ใชความรูสึกอยางคนธรรมดาวาจะทํางานดวยกันเทาน้ันเอง เมื่อถามวา รัฐบาลจะสราง
ความสมานฉันทใหคนในชาติอยางไร นายสมัครตอบวา มันเปนไปโดยอัตโนมัติอยูแลว หากเรา
ไมไปทะเลาะกับใครก็นาจะเห็นวาเราเรียบรอยดี แต ใครมาทะเลาะดวยก็ตองดวูาทํามาอยางไร 
แตบานเมืองนาจะถึงจุดที่จะตองอยูดวยกันอยางเรียบรอยแลว คือถาเราไมไปวอแวกับใคร เขาก็
ไมควรมาแตะตองเรา   

ไมยี่หระฉายารัฐบาลตางตอบแทน  

ผูสื่อขาวถามวา จะจับตาการทํางานของรัฐมนตรีที่เคยระบุวาไมเหมาะสมหรอืไม นายสมัครตอบ
วา หนาที่ของตนตองพิสูจนใหคนเห็นวาเปนคนอยางไร ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงหรือไม คดี
ความทั้งหลายสูกันตรงไปตรง มา เพราะแนใจวาไมไดทําอะไรผิด จึงไมไดวิตกทุกขรอน และ
รักษาเนื้อรักษาตัวมาไดจนปานนี้ เมื่อมาอยูดวยกนั 35 คน ก็ตองเปนอยางนี้ ไมอยางนั้นจะเสีย
ช่ือเสียง สวน ร.ต.หญิงระนองรักษ สวุรรณฉวี รมช.คลังน้ัน ไดคุยกันวันน้ีก็หัวเราะ เมื่อไดพบกัน
ก็บอกวารูจักกับพอของ ร.ต.หญิงระนองรักษ ผูสื่อขาวถามวา คิดอยางไรกับคําวิจารณวาเปน 
ครม.ตางตอบแทน นายสมัครกลาววา จะนินทาก็นินทาไป ที่เอยไวคําหนึ่งมันพอเพียงแกเหตุ
แลว ไมตองมาซ้ําซากอกี  ที่เอยวาขี้เหรคือไมไดอยางใจเทาน้ันเอง แตไดมาอยางขี้เหรน้ัน แม
ไมสวย ถาคุณภาพดีจะวาอยางไร ก็ตองใหเวลากันหนอย  

ยอมใหนักวิชาการวจิารณ  
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เมื่อถามวา มองอยางไรกับที่นักวิชาการตั้งขอสังเกตวา จะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงและจะ
นําไปสูปญหา นายสมัครกลาววา หมอดูเหรอ ถานักวิชาการก็ใหวิพากษวิจารณกันไป สิ่งหนึ่งคือ
ไมอยากตอบโตนักวิชาการ เดี๋ยวจะเดินไปแบบ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
ตอยมาแลวตอยกลับก็มีเรื่องอีก ขอให ตอยไปขางเดียวก็แลวกัน แตถาวิจารณมาตนก็จะอาน   

เผยแนวทางนิรโทษกรรม 111 ทรท.  

ตอขอถามวา รัฐบาลจะอยูครบ 4 ปหรือไม นายสมคัรตอบวา ในรัฐธรรมนูญวาเอาไวอยางนั้น ก็
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แตถาจะใชคําวาลากไปถึง 4 ปก็จะดูแคลนกัน แตคิดวาสามารถทํางานได
ตามสิทธิ เมือ่ถึง 3 เดือนกอนที่รัฐบาลจะไป จะตองดูเรื่องรัฐธรรมนูญอีกที  

เมื่อถามวา 3 เดือนกอนที่รัฐบาลจะหมดวาระจะมีการนิรโทษกรรม 111 อดีตกรรมการบรหิารพรรค
ไทย�รักไทย พรอมกับแกรัฐธรรมนูญดวยหรือไม นายสมัครตอบวา อาจจะมาพรอมกัน แตถา
บุคลากรทางการเมืองไมมี รัฐบาลมาไดครึ่งทางแลวคิดวาเอาพวกนี้ออกมาดีกวา เราก็ทํา หากมี
เสียงเกินครึ่งโดยไมตองสอบถามความเห็นประชาชน ถามีปญหาเรื่องบุคลากรทางการเมืองเอา
มาใชไมได ก็ตองนิรโทษกรรม ซึ่ง 111 คน เปนคนดีทั้งน้ัน เมื่อถามวาจะมปีญหาตอกระบวนการ
ยุติธรรมหรือไม นายสมัครตอบวา เรื่องน้ีไมใชกระบวนการยุติธรรม เพราะเปนเรื่องที่ขัดแยงกันใน
เรื่องความเห็น ตุลาการรัฐธรรมนูญไมใชศาล เปนแคคณะกรรมการตุลาการเทาน้ัน จะมาอางวา
พิพากษาไมไดเลย เปนเพียงคําวินิจฉัยเทาน้ัน   

แจงแบงงานทีมเศรษฐกิจ  

เมื่อถามถึงการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ นายสมัครตอบวา เรื่องเศรษฐกิจเปนเรื่องใหญ 
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย จะดูแลเรื่องการทํามาหาได และ
การลงทุนตางๆ คือคนที่เอาเงินเขาประเทศ สวนการรักษาวินัยการเงินการคลัง เรื่องคาเงินบาท 
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะเปนคนดูแล และตนจะดูแลโดย
อัตโนมัติอยูแลว แตไมควรไปถือวาเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจ เพราะนายกฯมีตําแหนงใหอยูอยาง
เรียบรอย แตทั้งหมดนพ.สุรพงษและนายมิ่งขวัญจะมีทีมของตัวเอง และใครที่ไมกลาเขามา
ทํางานเพราะกฎหมายเจ็ดช่ัวโคตร ก็จะเขามาเปนที่ปรึกษา นพ. สุรพงษรายงานมาแลววามีอยู 
6-7 คน และมั่นใจวาจะไมมีการทะเลาะกันระหวางนายมิ่งขวัญกับ นพ.สุรพงษ   

เปดรายการสนทนาอาทิตยนี ้ 

เมื่อถามวา รฐับาลจะสนับสนุนการทํางานของ คตส. หรือไม นายสมัครตอบวา คตส.มีหนาที่
ทํางานของเขาแลว เราไมตองไปสนับสนุน สวนที่มีปญหาเรื่องงบประมาณ คตส.ก็รูวาจะไปขอที่
ไหน ไมเปนปญหาอะไร สํานักงบประมาณจะเปนผูดูแลใหนายสมัครยังกลาวถึงการจัดรายการ
สนทนาประสาสมัครวา ในวันอาทิตยที่ 10 ก.พ. เวลา 08.30 น. เตรียมพบกบัรายการสนทนา
ประสาสมัครได เพราะพูดคุยกันเรียบรอยแลว  

กําชับ ครม.นอมนําพระราชดํารัส  

หลังเสร็จสิ้นการแถลงขาว นายสมัครเรียก ครม.ชุดใหมมาหารือนอกรอบที่ตึกไทยคูฟาเปนเวลา 
30 นาที จากนั้น นายจักรภพ เพ็ญแข รมต.ประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา กอนที่ ครม.ชุด
ใหมจะเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีรับสั่งกับนายสมัครเปน
เวลา 30 นาที สวนการเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณของ ครม.ชุดใหมน้ัน พระองคทรงพระราชทาน
พรให ครม.ประสบความสาํเร็จถึง 3 ครั้ง และขอให ครม.ทั้ง 35 คน เสียสละเพื่อใหคนอีก 63 ลาน
คนดีขึ้น ซึ่ง ครม.ขอนอมนํากระแสพระราชดํารัสมาใสเกลาฯ สําหรับการหารือนอกรอบระหวาง
นายกฯกับ ครม.น้ัน นายกฯย้ําให ครม.นําพระราชดํารัสไปปฏิบัติ โดยใหถือเปนปณิธานในการ
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ปฏิบัติหนาที่  

เตือนอยาใหมีปญหาคอรัปชัน   

ผูสื่อขาวรายงานวา ในการประชุม ครม.นอกรอบครั้งน้ี นายสมัครไดกลาวใหกําลัง ครม. พรอมย้ํา
วาขอใหรัฐมนตรีทุกคนชวยกันทํางาน ตองระมัดระวังอยาใหมีปญหา โดยเฉพาะการทุจรติคอรัป
ชัน และขอใหทุกคนทํางานอยางเต็มที่ ทํางานใหสนุก กระทรวงตางๆจะมีการดูแลกันดวยดี ไม
ตองคิดวาใครมาจากพรรคไหน ทุกคนเปน ครม.เดียวกัน ควรเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได
ทํางานอยูกันยาวๆ การที่ไดเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณในวันน้ี ขอใหทุกทานยึดถือกระแสพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใสเกลาฯนําไปปฏิบัติ ตองรักษาเกียรติแหง
ตําแหนง และทํางานใหกับคนไทยทั้ง 63 ลานคน นอกจากนี้นายสมัครยังไดกําชับให ครม. ทุก
คนเดินทางไปรวมในงานพระราชพิธีครบรอบ 50 วันของงานพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อยางพรอมเพรียงกันดวย  

นายกฯไดฤกษสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ  

ผูสื่อขาวรายงานวา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พรอมดวยรองนายกฯและ รมต.ประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีทุกคน จะเดินทางเขาที่ทําเนียบรัฐบาลพรอมกันในวันที่ 7 ก.พ.น้ี เวลา 09.00 
น. เพื่อกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทําเนียบรัฐบาลเพื่อความเปนสิริมงคลกอนเริ่มทํางาน  

นายนพดล ปทมะ รมว.ตางประเทศ เปดเผยวา วันที่ 7 ก.พ. เวลา 09.00 น. จะเดินทางเขา
กระทรวงเพื่อเรียกประชุมขาราชการและมอบนโยบายดานการตางประเทศ จากนั้นวันที่ 8 ก.พ. 
จะมีการประชุม ครม. นัดแรก เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการรางนโยบายรัฐบาล และกําหนด
วันแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเปนผูแถลงดวยตัวเอง โดยนโยบายของรัฐบาลจะให
ความสําคัญทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาเศรษฐกิจ    

“สุรพงษ” ปดขาวเคลยีรใจ “มิ่งขวัญ”  

นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ใหสัมภาษณกระแสขาวความขัดแยงกับ
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชยวา รูสึกประหลาดใจในเรื่องน้ี ยืนยัน
วาไมมีความขัดแยงกัน ที่ผานมาไดแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเศรษฐกิจกับนายมิ่งขวญัมาตลอด
ตั้งแตชวงเลือกตั้ง การที่บอกวามีความเห็นแตกตางกันจึงเปนไปไมไดเลย รวมถึงกรณีที่มีขาววา
นายกฯเรียกตนกับนายมิ่งขวัญไปปรับความเขาใจกัน ก็ไมเปนความจริงเชนกัน นายกฯรูดีวาพวก
ตนทั้ง 2 คนพรอมที่จะรวมกันทํางาน ไมมีความขดัแยงใดๆ สําหรับการประชุม ครม.นัดแรกวันที่ 
8 ก.พ.น้ัน จะมีการหารือเรื่องสถานการณของประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 
รวมถึงหารือเรื่องการจัดทํานโยบายของรัฐบาลที่จะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา   

“สันต”ิ เดงรับโครงการขยายรถไฟฟา  

นายสันติ พรอมพัฒน รมว.คมนาคม กลาวถึงนโยบายเมกะโปรเจกตวา ไดรับมอบหมายนโยบาย
ดังกลาวจากนายกรัฐมนตรีแลว จึงพรอมที่จะปฏิบัติ แตตองรอการรายงานจากสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.)กอน ยืนยันวาจะพยายามทําใหโครงการรถไฟฟาเดินหนา
เร็วที่สุด เพื่อใหคน กทม.และปริมณฑลได ประโยชน  

“สุวิทย” ชวยการันตี “ระนองรักษ”  

นายสุวิทย คณุกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. อุตสาหกรรม กลาวถึงเสียงวิจารณคุณสมบัติ
ของ ร.ต.หญิงระนองรักษ สุวรรณฉว ีซึ่งเปนพยาบาล แตมาดูงานคลังในตําแหนง รมช.คลังวา 
คงไมมีปญหาอะไร เพราะนพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมว.คลัง ก็จบแพทยมา แต ร.ต.หญิงระนองรักษ
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จบมหาบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร มีประสบการณดานการบริหาร   เปนพยาบาลแคไมกี่ปเทาน้ัน 
ตอนนั้นเลือกเรียนอยางที่ตัวเองชอบไมได สอบตดิพยาบาลก็ตองไปเรียนพยาบาล วันน้ีจึงอยาก
ใหนักเรียนที่จบม.6 เลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบ ไดเปนอยางที่อยากเปน  

ดาน ร.ต.หญิงระนองรักษ สุวรรณฉว ีรมช.คลัง พยายามหลีกเล่ียงการใหสัมภาษณกรณีที่ถูก
วิจารณ คุณสมบัติเรื่องการเปนพยาบาล แตมาทําหนาที่เปน รมช.คลัง โดยกลาวเพียงสั้นๆวา ตน
จบปริญญาโทจากคณะรฐัศาสตร และเคยรับราชการมากอน จึงไมรูสึกกดดันในการทํางาน เพราะ
คิดวาเมื่อไดรับมอบหมายอะไรมา ก็จะทําใหดีที่สุด  

ทีมงาน “สุธา” พาซินแสไปดูฮวงจุย  

วันเดียวกัน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อาคาร 4 วังกรมหลวงสิงหวิ
กรมเกรียงไกร คณะทํางานของนายสุธา ชันแสง รมว.การพัฒนาสังคมฯ นําโดยนายเอนก หุตัง
คบดี วาที่ที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมฯ และนายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ วาที่เลขานุการ รมว.
การพัฒนาสังคมฯ ไดเชิญซินแสมาดูฮวงจุยที่ทํางาน โดยนายเฉลิมชัยระบุวาไมไดเปนนโยบาย
ของรัฐมนตรีที่ใหมาดูฮวงจุย แตเปนการดําเนินงานของทีมงาน เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวเปนวังเกา 
หลักใหญคือมาดูทิศทางจัดตั้งหิ้งพระเพื่อสักการะ โดยโตะที่ทํางานของนายสุธายังอยูในมุมเดิม
ที่หันไปทางทิศเหนือ  

นายสุธาใหสัมภาษณทางโทรศัพทวา จะเขาทํางานที่กระทรวงในวันที่ 11 ก.พ.น้ี ไมไดถือฤกษ
ยาม แตถือความพรอม ภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สทิธิ์ของกระทรวงชวงเชาแลว ชวงบายจะประชุม
ช้ีแจงนโยบายกับผูบริหารกระทรวงทันที โดยจะเรงดําเนินการ 3 เรื่องรอนคือ สอบวินัยรายแรง
นายวัลลภ พลอยทับทิม อดีตปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมฯ ปญหาแฟลตดินแดง และปญหา
บานเอื้ออาทร สวนปญหาแกงเด็กซิ่งเด็กแวนน้ัน สวนตัวมีแนวคิดแกปญหาที่รับรองวาจะตอง
สําเร็จแนนอน  

“อนงควรรณ” ถือฤกษวันตรุษจีน    

อีกดานหนึ่ง ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางอนงควรรณ เทพสุทิน  รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดสงทีมงานนําโดยนายศิริ หวังบุญเกิด อดีตผูสมัคร ส.ส.กทม. ไปดู
สถานที่และประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการตางๆของรัฐมนตรีกับสํานักปลัดกระทรวง โดยนายศิริ
กลาววา มาดูสถานที่และกําหนดการการทํางาน สวนหองทํางานของรัฐมนตรีไมไดจัดเตรียม
อะไรพิเศษ เพราะนางอนงควรรณเปนคนงายๆ และไมไดมีคําสัง่อะไรลงมา ทั้งน้ีหลังเขาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงแลว จะมกีารแถลงขาวกับสื่อมวลชน เกี่ยวกับนโยบายตางๆของ
รัฐมนตรี   

ผูสื่อขาวรายงานดวยวา สําหรับการเดินทางเขาทํางาน ที่กระทรวงในวันแรกของนางอนงควรรณ 
ถือเอาฤกษดีวันเที่ยวของชาวจีน ซึ่งถือเปนวันปใหมของคนจีนเขาทํางานเพื่อความเปนสิริมงคล   

“ยงยุทธ” รอ ครม.นัดวนัแถลงนโยบาย   

ที่รัฐสภา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผูแทนราษฎร ใหสัมภาษณวา หลังจากมีพระบรม
ราช โองการโปรดเกลาฯแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม คาดวาเร็วๆน้ีทางรัฐบาลจะประสานกําหนด
วันแถลงนโยบายมายังรัฐสภา สําหรับปญหาการใชภาษามือเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีน้ัน คงตอง
ถามทางรัฐบาล เพราะไมใชเรื่องของสภาฯ แตทุกอยางขึ้นอยูกับงานดานวิชาการเปนหลัก 
ตลอดจนความเหมาะสม ความสุภาพ และความถูกตอง ตรงนี้เปนเรื่องวิชาชีพมากกวา   

ผูสื่อขาวรายงานวา ตามรัฐธรรมมาตรา 176 ระบุวา ครม.ที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลง
นโยบายตอรัฐสภา และช้ีแจงการดําเนินการตามแนวทางนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามมาตรา 75
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โดยไมมีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่  
 

 


