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ใครเปนใครใน "สมัคร 1" 
 

 
 

ในที่สุด ครม.สมัคร 1 ก็คลอดออกมา ซ่ึงไมผิดเพี้ยนไปจากกระแสขาวกอนหนานี้วาใครจะไดรับตําแหนงอะไร 
หนาตา ครม.ท่ี สมัคร สุนทรเวช ยอมรับวา ข้ีเหรนั้น เต็มไปดวย "เดี่ยวมือสอง" หรือ "นอมินี" หรือ "ไลรุน"  

จนแทบไมเชื่อวา บางคน ดวยประสบการณ ดวยภูมิหลังเชนนี้จะกาวขึ้นเปนผูบริหารงาน ขับเคลื่อนกลไกของ
ประเทศ อยางไรก็ตาม เวลาและผลงานยอมเปนเคร่ืองพิสูจน  

 1. สมชาย วงศสวัสดิ์ รองนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการ  

 รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน เปนสามี "เจแดง" เยาวภา วงศสวัสดิ์ นองสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผานงาน
ทางดานกระบวนการยุติธรรมเปนสวนใหญในชีวิตราชการ เคยเปนผูพิพากษา ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปจจุบันเปนกรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ แกนนําคนสําคญัของพรรค
พลังประชาชน มาดูแลฐานเสียงและ ส.ส.ภาคเหนือท้ังในสังกัดวังบัวบานและ ส.ส.ใหม ถูกวางตัวในหลาย
กระทรวงสําคัญ เชน กระทรวงยุติธรรม รองนายกฯ แบงเคก ครม.คร้ังนี ้เปนหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณา ใน
นามพรรคพลังประชาชน  

 2. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย  

 อดีต ผอ.อสมท คนดัง ท่ีลาออกจากตําแหนงเมื่อป 2549 ในชวงหลังรัฐประหาร ถือเปนคนนอกเพียงไมก่ีคนที่
กลาอาสาเขามาชวยทํางานดานนโยบายเศรษฐกิจของพรรค เคยถูก พ.ต.ท.ทักษิณทาบทามใหมาเปนรัฐมนตรี
ในรัฐบาลไทยรักไทยสมัยท่ี 2 แตปฏิเสธไป ลาสุดตําแหนงของ มิ่งขวญั ไมราบรื่นนัก เพราะตองประสานงานกับ 
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกฯ และ รมว.การคลัง จนมีขาววา กินเกาเหลากันตั้งแตยังไมเร่ิมงาน  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี  7  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 3. นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกฯ และ รมว.การคลัง  

 คนเดือนตุลา ป 19 เคยดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล รมช.สาธารณสุข รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลทักษิณ นับเปนคนสายตรงวังจันทรสองหลา กอนพรรคไทยรักไทยถูกยุบ พ.ต.ท.
ทักษิณประกาศวา หมอเลี้ยบ นี่แหละคือเพื่อนตาย ในชวงที่เกิดการแบงโควตารัฐมนตรีไมลงตัว แลวหมอเลี้ยบ
ตัดสินใจไมรับตําแหนง  

 ในชวงกอตั้งพรรคพลังประชาชน ไดรับตาํแหนงส่ังตรงจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ใหเปนเลขาธิการพรรค เปนแกนนํา
คนสําคัญท่ีสามารถตอสายตรงถึง พ.ต.ท.ทักษิณ และชวยพรรคขับเคลื่อนทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่ง  

 แตการกาวเขามารับตําแหนง รมว.การคลงั อีกตาํแหนง กลับเกิดปญหาใหม เพราะ มิ่งขวัญ ก็ดูงานดาน
เศรษฐกิจ ตําแหนง รมว.การคลัง ท่ีมักจะเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจ ก็เลยมีปญหา หมอเลี้ยบจึงตัดสินใจแถลงวา
ไมมีใครเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ แมวา สมัคร สุนทรเวช จะเคยประกาศวา เขาคือหัวหนาทีมมาแลว
ก็ตาม  

 4. ดร.สหัส บัณฑิตกุล รองนายกฯ  

 สายตรงนายกฯ คนที่ 25 ท่ีขอโควตานี้มา อดีตรองผูวาฯ กทม.ฝายการโยธา อดีตผูบริหารบริษัทโอเลฟนส ใน
เครือ ปตท. วากันวาชวงที่ผานมา นายกฯ สมัครใหความไววางใจมาก เนื่องจากมีฝมือในการบริหารงานดานการ
วางผังเมืองและการวางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ จึงถูกวางตัวเขามาเปนรองนายกฯ เพื่อใหเขามาชวยดูแล
เร่ืองระบบขนสงมวลชนของประเทศ และทันทีท่ีอะไรตอมิอะไรลงตัว สมัคร ก็ประกาศทันทีวาจะสรางสวนตอ
รถไฟฟา และจะใหรัฐบาลซ้ือกิจการเอกชนมาทําเอง  

 5. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน รองนายกฯ   

 รุนใหญอีกหนึ่งชีวิตท่ีผานสนามการเมืองมากวา 20 ป ผานความสูงสุดในตําแหนงเสนาบดีหลายกระทรวง ผาน
การเปนเลขาธิการพรรคประชาธิปตยและอดตีหัวหนาพรรคมหาชน รวมทั้งยังเคยเปนอดีตผูจัดการรัฐบาลที่ลือ
ลั่นสมัยรัฐบาลชวน 2 ในกรณีดึงกลุมงูเหา รวมทั้งยังเคยตกต่ําทางการเมืองอยางสุดๆ คือโดนตัดสิทธิทางการ
เมือง 5 ป ในขอหาแจงบัญชีทรัพยสินเปนเท็จมาแลว คราวนี้มารับโควตารองนายกฯ สังกัดพรรคชาติไทย ท้ังท่ี
กอนหนานี้มีขาววา เสธ.หนั่นจะไปอยูกับ ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ท่ีพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แตวากันวา ดวย 
"ออปชั่น" ท่ีแตกตาง การเปลี่ยนใจจึงเกิดข้ึน  

 6. สุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ และ รมว.อุตสาหกรรม   

 หัวหนาพรรคเพื่อแผนดิน อดีต ส.ส.ขอนแกน ท่ีไมเคยสอบตกเลยตั้งแตลงเลนการเมอืง แตเลือกตัง้คราวนี้ตอง
พลาดทา โดนคูแขงท้ิงแตมแบบขาดลอย เพราะชาวรากหญายังศรัทธานโยบายประชานิยม ส่ิงท่ีนาสนใจอยาง
หนึ่งคือ สุวิทย ผูกขาดการเปนรัฐมนตรีมาหลายรัฐบาลแลว รวมถึงการไดดิบไดดีในการรวม ครม.สมคัร 1 
เชนกัน สุวิทย เคยจัดพิธีสวดยัดครั้งใหญให ทักษิณ เมื่อครั้งชะตาตกมาแลว ซ่ึงวากันวา คร้ังนั้นทําให ทักษิณ 
รอดพนและไดเปนายกฯ สมัยท่ีสอง  

 7. ชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจําสํานักนายกฯ  

 อดีตคณบดคีณะนิติศาสตร ม.รามคําแหง อดีตรองเลขาธิการพรรค และประธานคณะทํางานฝายกฎหมาย เคย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย (2544, 2548) กรรมาธิการในสภาผูแทนราษฎรหลาย
คณะ และที่ปรึกษาหัวหนาพรรคไทยรักไทย เนื่องจากยังคงปกหลักอยูกับพรรคและเปนหัวเรี่ยวหัวแรงคนสําคัญ
ในสวนของฝายกฎหมายในการตอสูคดีความตางๆ ของพรรค โดยเฉพาะผลงานชิ้นโบแดง คดียุบพรรค จึงทําให
ไดโควตาพิเศษตอบแทนผลงานใหเปนรัฐมนตรี  

 8. จักรภพ เพ็ญแข รมต.ประจําสํานักนายกฯ  

 อดีตผูดําเนินรายการโทรทัศน โฆษกรัฐบาลไทยรักไทย ผานงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
และแกนนํา นปก. ท่ีเขามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวตอตาน คมช.และปา ในชวงที่รัฐบาลทักษิณถูก
รัฐประหาร จนไดสัมผัสกับบรรยากาศในคุกมาแลว ถือไดวามีสวนสําคญัในการตอสูกับฝายตรงขามใหพรรคพลัง
ประชาชนกลับมามีอํานาจ จึงไดโบนัสถูกวางตัวใหรับตําแหนงรัฐมนตรีในฐานะโควตาโดยตรงอีกคนหนึ่ง กอน
หนานี้ถูกวางตัวในหลายกระทรวง เชน รมช.การตางประเทศ จนมาลงตัวที่เกาอี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 
ดูแลส่ือ  
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 9. ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํารุง รมว.มหาดไทย   

 อดีตดาวสภา ส.ส.พรรคประชาธิปตย รองหัวหนาพรรคความหวังใหม หัวหนาพรรคมวลชนและพรรคทางเลือก
ใหม เปน ส.ส.กทม.หลายสมัย แมจะเคยพลาดสอบตกไป 1 สมัยก็ตาม สวนงานดานเสนาบดีนั้น สารวัตรเหลิมก็
เคยเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับดูแลองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล 
พล.อ.ชาตชิาย ชุณหะวัณ ไดอนุมัติสัญญาสัมปทานดาวเทียมไอบีซีใหแก พ.ต.ท.ทักษิณ จนถูกอภิปรายไม
ไววางใจ และเมื่อ รสช.ยึดอํานาจ สารวัตรเหลิมก็ตองลี้ภยัไปเดนมารก สวีเดน โดยไดรับความชวยเหลือจาก 
พ.ต.ท.ทักษิณ  

 ในยุคนั้นมองกันวา สารวัตรเหลิม เปนสายลอฟาที่ทําใหเกิด รสช. เนื่องจากขดัแยงกับ จปร.5 กรณีรถโมบาย
และวิจารณบ๊ิกจ๋ิวและคุณหญิงหลุยส  

 การเขามาสังกัดพรรคพลังประชาชนของสารวัตรเฉลิม มเีง่ือนไขวาจะตองรับ 2 ลูกชาย คือ วัน และ ดวง อยู
บํารุง ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต กทม. แตถูกตอตานจากพรรค ความผดิหวังคร้ังนั้นของยอดคุณพอ ก็นาจะคุม
หากผลตอบแทนคือเกาอี้ มท.1  

 10. สุพล ฟองงาม รมช.มหาดไทย  

 อดีต ส.ส.วังน้ําเย็น และรองประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. มีผลงานการตรวจสอบโครงการงบประมาณ
ทองเท่ียวของ สมศักดิ์ เทพสุทิน สมัยเปน รมว.การทองเท่ียวฯ เคยปะทะกับนายกฯ คนที่ 23 เร่ืองการทําหนาที่
ของ ส.ส.วา ”ส.ส.ไมใชพนักงานบริษัท” จนทําให พ.ต.ท.ทักษิณไมพอใจ และทําหนาที่ตรวจสอบกรณีซีที
เอ็กซ เมื่อครั้งปาเหนาะเสนอเปนเลขานุการ รมว.การคลัง (ร.อ.สุชาติ เชาววิศิษฐ) แตผลงานเหลานั้น พ.ต.ท.
ทักษิณ ไมอนุมัต ิ 

 ตอมาเมื่อวังน้าํเย็นลมสลาย สุพล แยกตัวออกมาและยังคงอยูกับพลังประชาชน โดยยายมาอยูกลุมนายเนวิน 
ชิดชอบ แบบเต็มตัว ชวยตอสูใหพรรคในการเลือกตั้งในฐานะแกนนํากลุมเนวิน ในที่สุดก็สามารถซื้อใจนายเนวิน 
ท่ีอยูรวมหัวจมทายกับพรรค จนไดรับโควตา รมช.มหาดไทย  

 11. สิทธิชัย โควสุรัตน รมช.มหาดไทย  

 อดีต ส.ส.อุบลฯ คนใกลชดิ ปรีชา เลาหพงศชนะ และ พนิิจ จารุสมบัติ กาวขึ้นตําแหนงนี้ไปตามโผ แมชวงแรก
ชื่อจะไมปรากฏ แตคนวงในเพื่อแผนดินรูดวีาเกาอี้นี้ใครจองมาตั้งแตหัววัน แมจะเคยสังกัดไทยรักไทย แตกอน
เลือกตั้งก็มีเร่ืองกับพรรคพลังประชาชนเรื่องลายเซ็นใบสมัครท่ี กกต.ตรวจสอบพบวา "เส่ียอ๊ีด" เปนสมาชิก 2 
พรรค จนเกือบโดนตัดสิทธิลงสมัคร ส.ส.คราวนี้ และมีเร่ืองราวใหญโตกันพักหนึ่ง สุดทายก็เอวัง เพราะเพื่อ
แผนดินมารวมรัฐบาลกับพลังประชาชนนั่นเอง  

 12. นพดล ปทมะ รมว.การตางประเทศ  

 อดีตนักศึกษาทุนอานันทมหิดล ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศอังกฤษ จนสําเร็จนิติศาสตรบัณฑติ (เกียรตินิยม) 
จากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ตามดวยนิตศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน และเนติบัณฑิตอังกฤษ
แหงสํานักลินคอลน อินน อดีตทนายความและที่ปรึกษากฎหมายหลายแหง เขาสูการเมืองจากการชักนําของ
นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหนาพรรคประชาธปิตย ใหลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 3 คร้ังแรกป 2539 
ผลไดเปน ส.ส.ประชาธิปตย หนาใหมในสภา  

 เลือกตั้งถัดมายังเขาสภาในฐานะ ส.ส.กทม.เขต 12 ไดนั่งเลขานุการ รมว.ตางประเทศ ป 2542 ตอมาไดรับการ
ชักชวนจากเพื่อนสนิท ยงยุทธ ติยะไพรัช ใหเขามาชวยเรื่องคดีตางๆ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายสวนตัวของ 
พ.ต.ท.ทักษิณและตระกูลชินวัตร และเปนโฆษกสวนตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ในยามยากชวงหลังถูกรัฐประหาร กอน
ลงสมัคร ส.ส.สัดสวน กลุม 5 ในนามพรรคพลังประชาชน สอบตก แตก็ยังถือแคนดิเดตรัฐมนตรี ถูกวางตัวไว
หลายกระทรวงเชน ศึกษาธกิาร ยุติธรรม แตสุดทายมาลงตัวที่กระทรวงการตางประเทศ  

 13. วิรุฬ เตชะไพบูลย รมช.พาณิชย   

 บุตรชายเจาสัวอุเทน เตชะไพบูลย เครือธนาคารศรีนคร เขาสูวงการเมืองโดยการชักนําของ พล.อ.ชวลิต ยงใจ
ยุทธ อดีตนายกฯ เปนนายทุนใหพรรคความหวังใหมมาตลอด และเมื่อพรรคความหวงัใหมยุบมารวมกับไทยรัก
ไทยเมื่อป 2544 ก็ยังติดตาม พล.อ.ชวลติ มาตลอด เปนที่ปรึกษาในดานตางๆ แถมยังมีความใกลชดิกับนายวรา
เทพ รัตนากร อดีต รมช.การคลัง การเลือกตั้งท่ีผานมาทําหนาที่เปนหัวหนาทีมดูแลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
ปจจัยการเลือกตั้งในพื้นที่ตางๆ เชน ภาคอีสานบางสวน และภาคเหนอืตอนลาง จนไดโควตา รมช.พาณิชย  



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 2/7/2008  9:10:08 AM 

 14. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ รมช.พาณิชย  

 เคยเปนเลขานุการ รมว.แรงงาน นอนจองตําแหนง รมต.ตั้งแตหัววัน แตชวงปลายตองลุนแยงโควตานี้กับคนใน
พรรค แตก็หลดุเขามาเปนแคนดิเดต รมช.มหาดไทย คมนาคม เกษตรฯ สุดทายโดนเบียดจากคนในพลัง
ประชาชน มาลงตัวที่กระทรวงนี้ ประวัติความเปนมานั้นแกะรอยไดไมยาก เพราะเปนเด็กในคาถาวังน้ํายม ในชวง
ท่ี สมศักดิ์ แยกตวัออกมาตั้งกลุมและพรรคมัชฌิมาธิปไตย สารวัตรบรรยินก็ตามมาชวยลูกพี่จนไดดิบไดดีในวันนี้

 15. สุธา ชันแสง รมว.การพัฒนาสังคมฯ  

 อดีต ส.ส.กทม.หลายสมัย ติดตามคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ตั้งแตอยูพรรคพลังธรรม จนไดตําแหนง
ทางการเมืองหลายตําแหนงในรัฐบาลทักษิณ อาทิ รองประธานภาค กทม. เลขานุการ รมว.การคลัง และเปน 1 
ใน 9 คนที่สามารถฝาฟนกลับมาเปน ส.ส.กทม. พรรคพลังประชาชนอีกครั้ง ไดโควตาภาค กทม.เพียงหนึ่งเดียว
ใหเปน รมว.การพัฒนาสังคมฯ และไดรับมอบหมายใหมาชวยฟนฐานเสียงใน กทม.  

 16. สันติ พรอมพัฒน รมว.คมนาคม   

 นายทุนธุรกิจกอสราง ควาเกาอี้ รมว.มาไดตามแรงหนุนของเฮียเพงบวกกับสายตรงจันทรสองหลา ประวัติทาง
การเมืองก็ใชยอย เคยเปนกรรมการบริหารพรรคความหวงัใหม เปนที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจ
ยุทธ) เลขานุการ รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม (นายมนตรี ดานไพบูลย) การเลือกตั้งท่ีผานมา ดแูลพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง อาทิ พิษณุโลก เพชรบูรณ และประสบความสําเร็จไดรับเลือกตั้งในฐานะ ส.ส.สัดสวน กลุม 
2 ของพรรค  

 17.ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.คมนาคม  

 ส.ส.บุรีรัมย พรรคพลังประชาชน อดีตเด็กปาเหนาะ แตมาพักหลังแนบแนนกับ เนวิน ชิดชอบ โตมาจาก
พรรคชาติไทยยายมาพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน มีผลงานเขาตาคือเปนหนึ่งในแกนนําและอยูเบ้ืองหลัง
การเคลื่อนไหวของกลุมคนรักทักษิณไมเอาเผด็จการ และกลายเปนมือเปนไมในการเคลื่อนไหวขับไล คมช. ท้ัง
ในชวงที่พรรคถูกรัฐประหาร เร่ือยมาจนถึงชวงกอนการเลือกตั้งจนไดรับโควตา รมช.คมนาคม   

 18.อนุรักษ จุรีมาศ รมช.คมนาคม  

 อดีต ส.ส.รอยเอ็ด ท่ีสอบตกมาหยกๆ แตประสบการณทางการเมืองนั้นถือไดวาพอตัว เคยเปนรัฐมนตรีมาแลว 3 
คร้ัง คือ รมช.เกษตรฯ รมว.การพัฒนาสังคมฯ รมว.วฒันธรรม และคราวนี้คือหนที่ส่ีท่ี "เส่ียแกะ" จะยายมา
ทํางานที่พรรคชาติไทยไดรับโควตาปนสวนนี้มาจากพลังประชาชน เกาอี้ตัวนี้ท่ี รมต.เมอืงเกินรอยความาไดนั้น 
สายขาวลับจากพรรคชาติไทยระบุวา "เส่ียแกะ" มาแรงแซงทางโคงเบียดตัวเลือกอ่ืนอยาง นพดล พลเสน และ 
จองชัย เท่ียงธรรม ไปไดโดยฝมือของบรรหารอีกเชนเคย  

 19.สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.เกษตรและสหกรณ  

 คนสนิทของมังกรเมืองสุพรรณ หนึ่งใน ส.ส.ผูกขาด จ.อางทอง ผานชีวติงานการเมืองในฝายบริหารคือ รมว.
ศึกษาธิการ และฝายนิติบัญญัต ิคือรองประธานสภาผูแทนฯ ป 2544 แตการทําหนาที่ดังกลาวในยามนั้น พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร มิใครจะนิยมชมชอบเทาใดนัก วากันวา การกาวขึ้นเปน "พญานาค 1" นั้น "เฮียตือ" ตองฝา
ขวากหนามทั้งจากในพรรคชาติไทยที่มีหลายคนใฝฝน อีกท้ังคนไกลจากฮองกงก็ขอใหเปลี่ยนตัว แตสุดทายก็
กาวขึ้นมาในตําแหนงนี้ไดดวยแรงสงของคนโตตัวเล็ก  

 20. สมพัฒน แกวพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ  

 สมพัฒน นั้นพูดไดวาเปนรัฐมนตรีแบบสมหลนโดยแท เพราะเดิม กมล จิระพันธุวาณิช ถูกวางตัวใหรับตําแหนง
นี้ แตมีปญหาในเรื่องการเปนคูสัญญาสัมปทานกับรัฐ ซ่ึงเปนส่ิงตองหามสําหรับคุณสมบัติการเปนรัฐมนตรี 
อยางไรก็ดี เกาอี้ตัวนี้ตองจับตา "ลูกท็อป" วราวุธ ศลิปอาชา ท่ีอาจจะมาสลับสับเปลี่ยนในจังหวะที่มีการปรับ 
ครม.  

 21.ธีระชัย แสนแกว รมช.เกษตรและสหกรณ  

 ส.ส.อุดรธานี พรรคพลังประชาชน ดาวสภาอีกคนหนึ่ง ไดรับการแตงตัง้คร้ังแรกเมื่อป 2544 ถือเปน ส.ส.กลุม
นกแล สังกัดกลุม พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตอมายายคายไปวังน้ํายมของ สมศักดิ์ เทพสุทิน 
ประกาศตัวเปน "อีโตอีสาน" ทําหนาที่ตอบโตทางการเมืองกับพรรคประชาธิปตย ผลงานสรางชื่อคือฟดกับ 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เร่ืองมรดกของตระกูล แตสุดทายก็หนาแตก เคยเปนโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล เลขานุการประจํานายกรัฐมนตรี 
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ในขณะที่บทบาทการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน เปนรองประธานชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน เลขาธิการ
สมาคมชาวไรออยอีสานเหนือ จ.อุดรธานี เมื่อครั้งท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกพิษรัฐประหารนั้น 
ไดเสนอชื่อให พ.ต.ท.ทักษิณ นั่งนายกสมาคมชาวไรออย เพื่อเปนการกรุยทางกลับเขาสูการเมืองไทย แตถูก
ตอตานจากสมาคม นอกจากนี้ยังเปนกองหนุน นปก. ลาสุดยายมาสังกัดอยูกลุมบุรีรัมย และเมื่อไดรับเลือกตั้ง
เปน ส.ส.อุดรธาน ีในการเลือกตั้งท่ีผานมา จึงไดรับโควตาที่เปนการจัดสรรใหในสวนของอีสานตอนบน   

 22. วีระศักดิ์ โควสุรัตน รมว.การทองเท่ียวและกีฬา  

 กระทรวงนี้ พรรคชาติไทยแลกกับศึกษาธิการที่พลังประชาชนขอคืน ท้ังๆ ท่ีทีมเศรษฐกิจของพลังประชาชนมิ
โอเคดวย แต "ดอกเตอรเอ" ตีตราจองเปนเจากระทรวงคนใหมไปแลว ประวัตคิวามเปนมาก็ไมใชยอย เพราะเคย
เปนหนึ่งในนักวิชาการทีมบานพิษณุโลกและศิษยกนกุฏิของ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ไดดิบไดดีเลื่อนชัน้ขึ้นมาเปน
รัฐมนตรีคร้ังแรกหลังจากเคยเปนผูชวยรัฐมนตรีมาครั้งหนึ่ง ภาพลักษณทางการเมืองนั้นถือวาดีมาก เพราะมีก๋ึน
ในการพูดจาและคิดนโยบาย แตชวงหนึ่ง ส่ือสวีเดนเคยเสนอขาววา มิสเตอรวี และมิสเตอรเอส ท่ีมาชวยงาน
รัฐบาลชาติไทยจัดซ้ือเรือดําน้ํา จนหลายคนสงสัยวามิสเตอรวีจะเปนใครในหมูคนรูใจอดีตนายกฯ บรรหาร  

 23.มั่น พัธโนทัย รมว.เทคโนโลยีและการสื่อสาร  

 สายตรงเจาพอปากน้ําที่ชวงแรกยึกยักไมยอมรวมรัฐนาวาลํานี้ แตเมื่อแรงบีบจาก ส.ส. สุดทายเจาพองูเหา ก็
ตองกล้ํากลืนฝนทน แตเพาเวอรภายในของ วัฒนา อัศวเหม ยังแรงดีไมมีตก สามารถเคาะเกาอี้ตัวนี้ไดตั้งแตหัว
วัน แมจะมีขาววา ส.ส.สายตี๋กรางขอโควตากระทรวงนี้ไป แตขาใหญในพรรคหลายคนก็รูวา อาวัฒน
ประคับประคองพรรคนี้มาเพียงใด หากจะไมตอบแทนกันเลยนั้น มันก็เกินไป  

 24. บุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการ  

 เด็กในคาถาของ สรอรรถ กลิ่นประทุม และอดีตส่ืออีก 1 ชีวิต ท่ีไตเตาขึ้นมาเปนนักการเมือง เร่ิมเปน ส.ส.
ราชบุรี ป 2544 มีตําแหนงทางดานการเมืองเปนผูชวยเลขานุการ รมว.มหาดไทย และเปนเลขานุการ รมว.
เกษตรฯ การเลือกตั้งคร้ังนี้เปนหัวหนาทีม จ.ราชบุรี ของพรรคพลังประชาชน แมจะไดมาเพียง 1 คน แตก็ได
รางวัลปลอบใจในฐานะโควตาพี่ตุย  

 25. พงศกร อรรณนพพร รมช.ศึกษาธิการ  

 การเลือกตั้งครั้งนี้เวนวรรคสงภรรยาลงแทนและก็สอบได อดีต ส.ส.ขอนแกน หลายสมัย เคยอยูกลุมวังน้ําเย็น 
ใกลชิดกับนายสรอรรถ กลิ่นประทุม เคยหอบหิ้วกันไปทํางานที่กระทรวงแรงงานอยูพักใหญ การขยับเปน รมช.
ในคราวนี้ ก็เพราะลูกพี่สนับสนุน ไปฝากฝงคนโตแหงอีสานใตใหดูแล ทามกลางเสียงครหาวากลุม 16 กลับมา
แจงเกิดทางการเมืองอีกคราวแลว  

 26.พล.ท.(หญิง) พูนภิรมย ลิปตพัลลภ รมว.พลังงาน  

 จองเกาอี้นี้ตั้งแตยังไมสะเด็ดน้ํา เพราะ ส.ส.รวมใจไทยฯ สายลําตะคองของ สุวัจน ลิปตพัลลภ กวาด ส.ส.มา
ไดเปนกอบเปนกําที่สุด แมพรรคนี้จะมี ส.ส. 9 ชีวิต แตเปนเด็กในคาถาสุวัจน ถึง 90 เปอรเซ็นต ฉะนั้น รมต.
พลังงาน จึงเปนของ "มาดามติ้ง" ไปโดยปริยาย แมบางชวงจะมีกระแสขาววาพลังประชาชนขอคืนโดยแลกกับ
กระทรวงหมอ แตตัวจริงในรวมใจไทยฯ อยางสุวัจน ไมโอเค ทําให "มาดามติ้ง" ไดคุมกระทรวงหลักท่ีมีผลตอ
ปากทองในยามที่น้ํามัน-แกสถีบตัวสูงแบบนี้ ก็ตองรอดูฝมือแมบานของสุวัจน วาจะฝาวิกฤติไปไดอยางไร  

 27. อนงควรรณ เทพสุทิน รมว.ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

 เลขาธิการพรรคมัชฌิมาธิปไตยที่วุนไมเลิกจนถึงปจจุบัน "เจเปา" แมจะสอบตก ส.ส.สัดสวน แตก็ยังแรง กําลัง
ตอรองสูง เดิมถูกวางไวท่ี รมว.แรงงาน แตก็มีการแลกเปลี่ยนเกาอี้ดนตรีกับ 3 พรรค เพราะพลังประชาชนไปขอ
การพัฒนาสังคมฯ จากประชาราช และ "ปาเหนาะ" ก็ขอแรงงานมาดูแล และมัชฌิมาฯ ก็ตอกลับเอากระทรวงนี้
ไวไดตามชั้นเชิงของเจาพอวังน้ํายม  

 28. อุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน  

 ตัวแทนของ เสนาะ เทียนทอง หัวหนาพรรคประชาราช ท่ีล็อบบี้ตําแหนงเสนาบดีหญิงมาแลว 3 สมัยตาม
อํานาจตอรองของนักเลงวังน้ําเย็นที่หลายฝายยังไมเขาใจวา เหตใุดมารวมงานกับพลังประชาชน ท้ังๆ ท่ีกอน
หนานี้ เสนาะประกาศลั่นเมืองวาชาตินี้จะไมสังฆกรรมการเมืองกับทักษิณและนอมินี แตสุดทายก็เปลี๊ยนไป แม 
"ปาเหนาะ" ละวางตําแหนงทางการเมืองแลว แตก็ผลักดันศรีภรรยาใหไปทําหนาที่แทน "ปาอุ" กลับมานั่ง
กระทรวงนี้เปนสมัยท่ีสอง ชวงที่เวนวรรคไปขณะหนึ่งนั้น ก็ยายไปเปน รมว.วัฒนธรรม  
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 29.วุฒิพงศ ฉายแสง รมว.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 บุตรชายอีกคนของ อนันต ฉายแสง ท่ีมีสายสัมพันธอันดีกับครอบครัวของ เลิศ-ยินดี ชินวัตร มาหลายสิบป นิ
ติศาสตรบัณฑติ ลูกพอขุน เดินตามรอยเทาพอและครอบครัวบนถนนการเมือง สอบตกบาง ไดบาง แตไมทอ วา
กันวาตําแหนงนี้เปนรางวัลบรรณาการที่นายใหญตอบแทน จาตุรนต ฉายแสง ท่ีดูแลพรรคไทยรักไทยจวบจน
นาทีสุดทาย และเมื่อโอกาสเปดก็แจงเกิดเปน รมว.วิทยาศาสตรฯ ทันที จนวันนี้ตระกูลฉายแสงมีอีกหนึ่งชีวิตท่ี
ข้ึนแทนรัฐมนตรี ซ่ึง สมัคร สุนทรเวช ถึงกับออกปากวาอยากใหนั่ง รมช.การคลัง เพราะเห็นแกหนาพี่ชาย  

 30. สมพงษ อมรวิวัฒน รมว.ยุติธรรม  

 มีพี่เปนอดีตอธิบดีกรมตํารวจ และ ส.ว.เชียงใหม สวนนองชายก็เคยเปนอธิบดีกรมดีเอสไอ ลูกเขยเจาสัวอุเทน 
เตชะไพบูลย อดีตหัวหนากลุม 16 อันโดงดัง ท่ีตอนนี้กลุม 16 กําลังกลับมาทวงความยิ่งใหญบนถนนการเมือง 
เลนการเมืองมานาน อยูมาหลายพรรค เปนรัฐมนตรีหลายคราว และผูแทนการคาไทย ชวงหนึ่งท่ีไทยรักไทย
กําลังตั้งไข คนคนนี้ก็เปนแคนดิเดตเลขาธกิารพรรค แตชวงนั้นสมพงษไปสังกัดพรรคชาติไทยแลว แผนนี้ตอง
ยุติ เพื่อไมให บรรหาร-ทักษิณ มีปญหาคาใจ แตภายหลงัก็มาเปนหนึ่งในขุนพลภาคเหนือของพลพรรครักแมว 
คราวนี้มีชื่อตดิโผประธานสภา และรัฐมนตรกีระทรวงเกรดเอหลายแหง สุดทายก็ไดในสิ่งท่ีหมายปอง  

 31. อนุสรณ วงศวรรณ รมว.วัฒนธรรม  

 บุตรชายพอเลี้ยงณรงค วงศวรรณ เจาของพื้นที่ ส.ส.ลําพูน 4 สมัย มีดีกรีเปนอดีต รมช.อุตสาหกรรม รมช.
มหาดไทย รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม มาเลื่อนชั้นเปน รมว.คร้ังแรกก็คราวนี้ มาในโควตาภาคเหนือ และ
ชวงที่วิ่งตอรองกันนั้น ชื่อนี้ก็เคลื่อนไปหลายกระทรวง เพราะสไตลนายใหญจากแดนไกลนั้นตองมีหลายแผนไว
ตัดสินใจ และเมื่อรวมกับกระแสขาววา นายกฯ สมัครใหพิจารณาชื่อนี้ในกระทรวงศึกษาฯ นั้น ทําใหตองไหลลง
มาควาเกาอี้นีท่ี้นาจะดีกวาควาลม หรือไดปลาเล็กปลานอยปลอบใจ  

 32. ไชยา สะสมทรัพย รมว.สาธารณสุข  

 อดีต รมช.คมนาคม และ ส.ส.นครปฐม หลายสมัย โควตาภาคกลางที่ สรอรรถ กลิ่นประทุม ชวยผลักดันเมื่อรวม
กับสัญญาใจที่ ไชยยศ สะสมทรัพย ใหไวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ พี่นองสะสมทรัพยแหงเมืองสมโอก็บรรลุผล เดิมมี
ชื่อติดโผ รมว.ยุติธรรม หรือไมก็มหาดไทยตามที่เจาตัวเคยเผยไวกับส่ือบางสํานัก แตกลับตองแหว เพราะแรง
บีบจากใครบางคนในพรรค จึงตองยายไปกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเจาตัวก็ดูจะตื่นเตนไมนอย เพราะโรไปดูหอง
หับตั้งแตไกโห  

 33. ชวรัตน ชาญวีรกูล รมช.สาธารณสุข  

 หนที่แลวเปนคิวลูกชาย อนทิุน ชาญวีรกูล แตเพราะติดอยูบานเลขที่ 111/5 หนนี้ ผูเปนพอก็เลยตองเขามา วา
กันวามาตามแรงผลักดันของคุณหญิงหนอย เพราะครอบครัวมีธุรกิจกอสราง ”เครือชิโนไทย” จึงไมยากที่จะดแูล 
ส.ส.กทม. ชื่อนี้ซุมเงียบมาหลายเพลา และมาปรากฏเอาในชวงทายแตก็ไมผิดหวัง แมบางโผจะระบุวา อาจจะ
ไปเปน รมช.พาณิชย ก็ตาม วันนี้แมวัยจะ 70 กวาแลว แตก็ยังไมยอมพายสังขาร เคยเปน รมช.การคลัง มาครั้ง
หนึ่ง แลวคราวนี้ก็กลับมาทําหนาที่ รัฐมนตรีชวยกระทรวงหมอและพยาบาล ก็ยังนาสนใจวา ชวรัตน จะทํา
อยางไร ในเมื่อ ลูกชายโดน คตส.สอบเซ็นทรัลแล็บ  

 34. ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รมช.การคลัง  

 เลขาธิการพรรครวมใจไทยฯ ตอรอง รมช.การคลัง มาไดสําเร็จ ทามกลางการขับไลของลูกพรรคท่ีโวยวายวา 
ไมดูแลลูกนองและไปรวมรัฐบาลโดยไมมีมติพรรค แตขาวนี้กลับเงียบไปในสายลมแบบนาฉงน มีขาวในชวงแรก
วาจะไปเปน รมช.คมนาคม รมว.การทองเท่ียวฯ แมกระทั่งหลุดไปอยูสํานักนายกฯ ก็ยังมี แตเส่ียออด ยืนกราน 
สัญญาใจที่มีไวแตแรก จึงทําใหเกาอี้ รมช.การคลัง ท่ีเทียบเทา "รัฐมนตรีวาการ" ไมหนีหายไปไหน แถมพรรค
รวมรัฐบาลอื่นๆ ก็ดูจะมองคอนเขาให เพราะเสียงแค 9 กลับไดโควตาถึง 2  

 35.ร.ต.หญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี รมช.การคลัง  

 คนเคียงหมอนของวาที่ ร.ต.ไพโรจน สุวรรณฉวี ท่ีตอนนี้ติดคกุการเมอืง 5 ป ถือวาดังตั้งแตยังไมไดนั่งเกาอี้ 
เพราะถูกมองวาจาก "พยาบาลวิชาชีพ"  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แลวโอนยายไปรับตําแหนง 
"ผูอํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดลอม" องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา แลวลาออกมาลงสมัคร ส.ว.
นครราชสีมา จนไดรับเลือก แตถูกรัฐประหารกอน ถูกสามีจับลงสมัคร ส.ส.เปนเพื่อนลูก "พลพีร สุวรรณฉวี" และ
ไดรับเลือกท้ังคู กอนที่ "ร.ต.หญิง ระนองรักษ" จะมาแรงแซงทางโคงในชวงทายๆ กาวจากส.ส.สมัยแรกมาเปน 
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"รัฐมนตรีโควตาสามี" แตพอ "นายกฯ สมัคร" เห็นหนาคาตารูสึกวา "ครม.ข้ีเหร" จึงขอสลับตําแหนงกับ "วุฒิ
พงศ ฉายแสง" นองชาย "เส่ียออย" จาตุรนต ฉายแสง อดตีหัวหนากลุมไทยรักไทย แตพรรคเพื่อแผนดินไม
ยอมจึงตองปลอยเลยตามเลย 

 


