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ผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ไปแล้ว หนุม่ สาวหลายคนคงได้สาดน้�ำ กันอย่างสนุกสนาน แน่นอนใครๆก็
อยากถูกสาดน้�ำ ช่วงสงกรานต์ แต่จะมีซกั กีค่ นในประเทศนีท้ อ่ี ยากถูกสาดโคลน ก่อนถึงวันสงกรานต์
ช่วงวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2555 เราคนไทยเห็นการสาดโคลนกันไปมา อย่างไม่อายสายตา
ประชาชนในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ
ที่ 2 ทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พจิ ารณาเป็นรายมาตรา มีการโต้เถียงกัน ฝ่ายค้านพยายามยือ้
ให้การพิจารณาเลือ่ นออกไปก่อนด้วยเหตุผลต่างๆ ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ยอมและยืนยันทีจ่ ะเดินหน้าการ
พิจารณาต่อไป ดูแล้วประเทศนีไ้ ม่นา่ เดินไปได้ แต่เหตุการณ์ทไ่ี ม่มใี ครคาดคิดก็เกิดขึน้ ในช่วงเวลา
ประมาณสีโ่ มงเย็นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ถึง 8.6 ตามมาตราริกเตอร์
(อ่านต่อด้านใน)
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บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำ�ให้เกิดความกังวลว่าจะมีคลื่นสึนามิ
พัดถล่มชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศไทย
มีการนำ�เรื่องนี้เข้ามาพิจารณากันในสภาเกือบจะทันที ส.ส. ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบหลาย
คน เสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปก่อน เพื่อที่พวกเขาจะได้ลงไปดูแล
ประชาชนในพื้นที่ แน่นอนว่า ส.ส. เหล่านี้เป็น ส.ส. ฝ่ายค้าน และการเสนอให้เลื่อนการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เข้าทางความต้องการของฝ่ายค้านอยู่แล้ว แต่ในภาวะวิกฤตของชาติไม่มี ส.ส. ฝ่าย
รัฐบาลคนใดลุกขึ้นคัดค้าน ทั้งๆที่พวกเขาต่อสู้ขับเขี้ยวกันมากับ ส.ส. ฝ่ายค้านตลอดระยะเวลาเกือบ
สองวัน ส่งผลให้ประธานในที่ประชุมสั่งปิดการประชุมและเลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออก
ไปก่อน
		
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 11 เมษายน 2555 ทำ�ให้เราคน
ไทยยังพอมีความหวังอยู่บ้างว่า ในยามวิกฤตที่สุดของชาติ รัฐสภาก็พอที่จะเป็นที่พึ่งให้ได้บ้าง โดยที่
เรื่องไม่ต้องถึงหูครูอังคณา

คลิปแนะนำ�
บรรยากาศส่ ว นหนึ่ ง
จากที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา
กรณี เ หตุ แ ผ่ น ดิ น ไหว
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรคื อ ปากเสี ย ง
ของพี่น้องประชาชน

ชมคลิป
คลิกที่นี่
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ข้อมูลน่ารู้
ทางเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยได้ทำ�การรวบรวมการทำ�งานของสมาชิกรัฐสภาในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งจะออกมาเป็นสมุดพก ส.ส. และ ส.ว. ประจำ�เดือนมีนาคมในเร็วๆนี้
แต่ก่อนที่สมุดพกทั้งสองเล่มจะออกเราลองมาดูภาพรวมการทำ�งานของ ส.ส. และ ส.ว. ว่า
เป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคม

สภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 24 ปีที่ 1) สมัยสามัญนิติบัญญัติ ประจำ�เดือนมีนาคม 2555
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 29 มีนาคม 2555)
การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติเป็นสมัยประชุมที่ต่อจากการประชุมสมัยสามัญทั่วไป โดย
การประชุมสมัยนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะดำ�เนินการประชุมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองร่างกฎหมาย ติดตาม ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาให้บุคคล
ดำ�รงตำ�แหน่งและถอดถอนบุคคลออกจากตำ�แหน่ง (รัฐธรรมนูญ มาตรา 127)
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ได้ทำ�การประชุมสมัย
สามัญนิติบัญญัติทั้งหมด 27 ครั้ง โดยวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 29 มีนาคม 2555 มีการ
ประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องพิจารณาต่างๆ 15 ครั้ง
ผลการทำ�งานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนมีนาคม สามารถแจกแจง
ได้ดังนี้
(1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ที่ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 10 ร่าง และ ร่าง
พระราชกำ�หนด 2 ร่าง และ
(2) ตั้งกระทู้ถามสด และ กระทู้ถามทั่วไป เพื่อติดตามตรวจสอบการทำ�งานของฝ่าย
บริหารจำ�นวน 26 กระทู้
โดยผลงานทีโ่ ดดเด่นของการประชุมสภาในช่วงทีผ่ า่ นมา คือ การพิจารณาเห็นชอบพระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ�และสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ.2555 และ พระราชกำ�หนดปรับปรุงการบริหารหนีเ้ งินกูท้ ก่ี ระทรวงการคลังกูเ้ พือ่
ช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 ซึง่ คณะรัฐมนตรี
เป็นผูเ้ สนอ
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ข้อมูลน่ารู้
สำ�หรับสถิตกิ ารเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนมีนาคมนัน้ ค่าเฉลีย่ การเข้าประชุมอยูท่ ร่ี อ้ ยละ
93.21 ซึ่งสถิติดังกล่าวน้อยกว่าการประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยช่วง
เดือนมีนาคมนั้น มี ส.ส จำ�นวน 351 คน (ประมาณร้อยละ 70.20) มีสถิติการเข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ 90 โดย ส.ส. จำ�นวน 43 คน (ประมาณร้อยละ 8.6) มีสถิติเข้าประชุมต่ำ�กว่า
ร้อยละ 70
เมื่อพิจารณาสถิติการลงมติในเรื่องการพิจารณาต่างๆ (เรื่องเพื่อพิจารณา พระราชกำ�หนด
หรือ ร่างพระราชบัญญัติ) จะเห็นว่า ส.ส. ยังคงแสดงความบกพร่องในการทำ�หน้าที่ของตน
อยู่เช่นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้จากความเหลื่อมล้ำ�ในสถิติการลงมติและการ
เข้าประชุมสภา นั่นคือ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของการเข้าประชุมคือร้อยละ 93.21 แต่สถิติการลง
มติ (ของ ส.ส. ทั้งสภา) มีเพียงร้อยละ 73.42 ซึ่งมีนัยว่า ในจำ�นวน ส.ส. ร้อยละ 93.21 ที่ไป
ลงชื่อเข้าประชุม จะมี ส.ส. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิในการลงมติสูง
ถึงร้อยละ 26.58 ซึ่งมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเล็กน้อย
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่ารู้

วุฒิสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
(วันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2555)
การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติเป็นสมัยประชุมที่ต่อจากการประชุมสมัยสามัญทั่วไปโดยการ
ประชุมสมัยนิติบัญญัติของวุฒิสภามีเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย ติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่งและถอดถอนบุคคลออกจากตำ�แหน่ง และ
ยังสามารถพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมนี้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
		
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำ�การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกจำ�นวน 1 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 19 ครั้ง ใน
การประชุมระหว่างเดือนมีนาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 2 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่า
สนใจที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ พระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการ
วางระบบบริหารจัดการน้ำ�และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 และพระราชกำ�หนดปรับปรุงการ
บริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการ
เงิน พ.ศ.2555 วุฒิสภายังมีการพิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ได้
มีการเสนอรายชื่อบุคคลจากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด สำ�หรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
จำ�นวน 22 กระทู้
		
สถิติการลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา มีการ
เข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 62.16 ซึ่งสามารถจำ�แนกได้ดังนี้ วุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้งจำ�นวน 15
คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำ�นวน 73 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำ�กว่า
ร้อยละ 70 จำ�นวน 10 คน อยู่ลงมติต่ำ�กว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำ�กว่าร้อยละ 20 จำ�นวน 21 คน และ
วุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำ�กว่าร้อยละ 20 จำ�นวน 30 คน
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