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เรื่องราว

ทางการเมืองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงอยู่
อย่างน้อยสามเรื่อง ทั้งเรื่องการพบปะพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนักธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นการส่วนตัวที่โรงแรมโฟร์ซีซัน ทำ�ให้ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือ
ไม่ เรื่องต่อมาคือ กรณีการออกพระราชกำ�หนด 2 ฉบับ ของคณะรัฐมนตรี ฉบับหนึ่งเป็นการกู้เงินของรัฐบาล
เพื่อนำ�มาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำ�ท่วม อีกฉบับหนึ่งเป็นการโอนหนี้ของรัฐบาลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
ทำ�ให้ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเห็นว่าพระราชกำ�หนดทั้งสองฉบับนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จนเกิดความกังวลว่าถ้าพระราชกำ�หนดทั้งสองฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญจริง จะส่งผล
ต่อแผนการแก้ปญ
ั หาน้�ำ ท่วมหรือไม่และรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร แต่สดุ ท้ายศาลรัฐธรรมนูญได้ตดั สินว่าพระ
ราชกำ�หนดทัง้ สองฉบับไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญคือ เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
ความกังวลจากหลายฝ่ายว่าจะเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งรอบใหม่ แต่ในที่สุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2555 ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้มีมติรับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ ซึ่งเป็นร่างที่เสนอโดย
พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อไทยและคณะรัฐมนตรี การผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกทั้งสามร่าง
ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
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จากข่าวคราวทางการเมืองทั้ง
สามเรือ่ ง เรือ่ งทีน่ า่ ติดตามมากทีส่ ดุ
คงจะหนีไม่พน้ การเริ่มต้นกระบวน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งน่า
ติดตามในทุกกระบวนการนับจาก
นี้ ถ้าปฏิทนิ การร่างรัฐธรรมนูญไม่
คาดเคลื่อนหรือมีอุบัติเหตุทางการ
เมืองเสียก่อน เราคนไทยจะได้
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ภายในปีน้ี และจะได้ออกเสียงลง
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่หรือจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม
คือรัฐธรรมนูญปี 2550 ในปี 2556
และหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประกาศใช้ หลายฝ่ายคาดการว่า
รัฐบาลจะยุบสภา เพือ่ เปิดให้มกี าร
เลื อ กตั้ ง ภายใต้ รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ใหม่
สุ ด ท้ า ยหวั ง ว่ า ท่ า นผู้อ่า นคง
ไม่พลาดโอกาสในการร่วมกันถก
เถียงประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับเนือ้ หา
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพือ่
ให้ ไ ด้ ก ฎกติ ก าที่นำ� สั ง คมสู่ค วาม
สงบสุข แต่หากทีส่ ดุ แล้วกฎกติกา
นั้น ไม่ นำ�สั ง คมสู่ค วามสงบสุ ข กฎ
กติกานัน้ ก็จะอยูไ่ ด้ไม่นาน และจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของสังคม

ข้อมูลน่ารู้
จากการประชุมร่วมของรัฐสภา
เพือ่ พิจารณาร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ใช้เวลาอภิปรายทัง้
สิน้ 32 ชัว่ โมง
การลงมติรบั หลักการหรือไม่รบั หลักการทัง้ สามร่าง
		
รับหลักการ
399 เสียง
		
ไม่รบั หลักการ 199 เสียง
		
งดออกเสียง 14
เสียง
...............................................................................................................
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทัง้ หมด โหวตรับหลักการ ทัง้ สามร่าง
ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ยกเว้นพรรคภูมใิ จไทย โหวตไม่รบั หลักการ ทัง้ สามร่าง
ส.ส.พรรคภูมใิ จไทย ยกเว้นนายชัย ชิดชอบ โหวตรับหลักการ ทัง้ สามร่าง
นายชัย ชิดชอบ งดออกเสียง
ส.ว. รับหลักการ 75 เสียง ไม่รบั หลักการ 48 เสียงและงดออกเสียง 12 เสียง
...............................................................................................................
ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ จำ�นวน 45 คน ประกอบด้วย
สมาชิกรัฐสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคเพื่อไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคภูมิใจไทย
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติพัฒนา
พรรคพลังชล

19
11
2
1
1
1

สมาชิวุฒิสภา
จังหวัด
สรรหา

7
3
รวม

ข้อมูลจากสำ�นักข่าวไทย
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คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ใ

นการพัฒนาประเทศ รัฐได้ใช้จ่ายงบประมาณ
จำ � นวนมหาศาลไปกั บ โครงการพั ฒ นาด้ า น
ต่ า งๆทำ � ให้ เ กิ ด ช่ อ งทางการหาประโยชน์ จ าก
การดำ�เนินโครงการเหล่านี้ของรัฐ ซึ่งบริษัทที่ได้
ประโยชน์ จ ากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การประมู ล
โครงการของภาครัฐ ต่างมีสายสัมพันธ์กับนักการ
เมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จนเกิดสิ่งที่
เรียกว่า “ธุรกิจการเมือง”
บทความธุ ร กิ จ การเมื อ ง...ข้ อ สั ง เกตเรื่อ ง
“การกระจายโครงการอย่ า งผิ ด ปกติ ข องบาง
กระทรวง” โดยคุณวิชดุ า สาธิตพร นักวิจยั เครือข่าย
ข้อมูลการเมืองไทย ได้แสดงให้เห็นส่วนหนึง่ ของ
ธุรกิจการเมืองจากความผิดปกติของบริษัทที่ได้การ
ประมูลโครงการของรัฐ ซึง่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั

เหล่านัน้ มีนอ้ ยกว่ามูลค่าของโครงการหลาย
เท่าตัว จนเกิดคำ�ถามว่าบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะที่
กล่าวมา ทำ�ไมจึงสามารถประมูลโครงของรัฐ
ไปได้

แนะนำ�เว็บไซต์
สำ�หรับท่านที่ติดตามการทำ�งานของสมาชิก
รัฐสภา ขณะนี้ สมุดพก ส.ส. และ ส.ว. ประจำ�
เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ได้ออกมาแล้ว เชิญท่าน
ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)
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