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ในวันเด็กปีนี้

เด็กๆได้เที่ยวเล่นอย่างสนุกสนาน ในโลก
อันสดใสของพวกเขาเป็นที่ใฝ่หาของผู้ใหญ่หลายคน ความสุขในวัย
เด็กทำ�ให้ผู้ใหญ่เริ่มตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่า การทีเ่ ราคิดมากขึน้ รูม้ ากขึน้
จำ�มากขึ้น ทำ�ให้ความสุขของเราลดน้อยลงไปหรือไม่? แต่ก็มีผู้ใหญ่
บางคนตั้งคำ�ถามกลับว่า การที่ผู้ใหญ่มีความสุขน้อยลงก็เพื่อให้เด็กๆ
ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นมิใช่หรือ เมื่อเด็กๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาควร
ส่งต่อความสุขอย่างที่พวกเขาได้รับให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปใช่หรือไม่ การ
ส่งต่อความสุขทำ�ได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่
สร้างสังคมที่เป็นสุข ทุกวันนี้เรื่องการเมืองทำ�ให้เราเคร่งเครียดเกินไป
ซึ่งบางทีถ้าเราไม่สนใจเลยอาจจะมีความสุขมากกว่า แต่ทำ�ไมเราถึง
สนใจทั้งๆที่ทำ�ให้เราทุกข์มากขึ้น คำ�ตอบอาจไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่
เป็นเพื่อเด็กๆ ของเราต่างหาก

เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เราและทำ � ให้ เ รา
มีความสุขน้อยลงเรื่องหนึ่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
เป็นเรื่อง “การเมือง” สถานการณ์ทางการเมือง
หลังวันเด็ก จะมีความตึงเครียดมากขึ้นหรือไม่
ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ในเรื่องของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรคเพื่อไทย ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ว่าในที่สุดแล้ว
จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร ซึ่งการที่ทุก
ฝ่ายจับตามองการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็น
อย่างมาก เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้
จะเป็นการแก้ไขในมาตราที่สำ�คัญๆ ที่แตกต่าง
จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงรูปแบบการเลือกตั้ง
เท่านั้น

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องเริ่มที่การ
แก้ไขมาตรา 291 เพือ่ เปิดทางให้มกี ารตัง้ สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งในขณะนี้ที่มา
ของ ส.ส.ร. ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ส่วนใหญ่
ต้องการให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็มี
ปัญหาว่าแต่ละจังหวัดจะมี ส.ส.ร. ได้กี่คน เพื่อ
สะท้อนเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ไม่ถูกครอบงำ�โดยพรรคการเมืองหรือข้อเสนอ
ของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอนธ. เสนอให้คณะ
รัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 34 คน
จากทั้ง นักวิชาการ สื่อมวลชน แกนนำ�พันธมิตร
กลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเริ่มยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อใด แต่ได้มีข่าวคราวออกมาบ้างแล้วว่า
มาตราใดควรถูกแก้ไขบ้าง โดยมาตราที่พรรคเพื่อไทยต้องการแก้ไขตามที่เป็นข่าว มีดังนี้

1)มาตรา 111 และ มาตรา 114 ซึง่ ระบุทม่ี าของสมาชิกวุฒสิ ภา
2)มาตรา 206 ซึง่ เกีย่ วกับทีม่ าขององค์กรอิสระ
3)มาตรา 237 เกีย่ วกับโทษยุบพรรคการเมือง ถ้ากรรมการ บริหาร
พรรคคนใดคนหนึง่ ไปกระทำ�ความผิด แม้พรรคจะไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น
4)มาตรา 265 ห้ามสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นข้าราชการการเมือง
ไม่วา่ ตำ�แหน่งใดๆ
5)มาตรา 266 ห้ามสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง
การทำ�งานของข้าราชการประจำ�

เพื่อให้เห็นภาพการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ในครั้งนี้อย่างชัดเจน
เราลองมาฟังการเสวนาใน หัวข้อ

“รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย :
การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกรัฐสภา”
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้
นายพีรภันธ์ พาลุสุข - ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
รศ.วุฒิสาร ตันไชย - รองเลขาสถาบันปกเกล้า
นายสิริวัตน์ ไกรสินธุ์ - สมาชิกวุฒิสภา

ชมคลิป ตอนที่ 1
				ตอนที่ 2
การจั ด เสวนาในครั้ ง นี้ จั ด โดยมู ล นิ ธิ ค อนราดอเดนาวร์ ร่ ว มกั บ สถาบั น ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย ซึง่ มีบคุ คลทีว่ า่ กันว่าเป็นระดับมันสมองของพรรคเพือ่ ไทย อย่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง
สมาชิกบ้านเลขที่ 111 เป็นประธาน
หลังจากที่ท่านได้ฟังการเสวนาจบแล้ว หวังว่าท่านจะเห็นภาพการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนะนำ�บทความ เว็บไซต์ TPD.IN.TH
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีวงเงินราย
จ่ายถึง 2.38 ล้านล้านบาท ทำ�ให้เกิดข้อสงสัย
ว่างบประมาณจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
จั ด สรรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
หรือไม่
บทความ “ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

อยากเห็นการจัดสรรงบประมาณแผ่ น ดิ น
เป็นเช่นใด” โดย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ดร.จรัส

สุวรรณมาลา และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้เสนอผล

สำ�รวจจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ ย วกั บ แนวทางในการจั ด สรรงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 จำ�นวน
1,500 คน ในหัวข้อ “การรับรู้และทัศนคติ
ทางการคลังและงบประมาณของประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง พ.ศ. 2554”

อ่านบทความ คลิกที่นี่

แนะนำ�เว็บไซต์
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันแบ่งปันกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
หรือท่านต้องการประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ปักหมุดกิจกรรม”

ท่านสามารถ “คลิก” เข้าไปตามภาพที่
ลูกศรสีแดงชี้ เพือ่ ทำ�การแบ่งปันกิจกรรม
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ น่ า สนใจหรื อ
กิจกรรมทีท่ า่ นต้องการประชาสัมพันธ์

โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ก่อนจะปักหมุดกิจกรรมทุกครั้ง

ท่านต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บก่อน

ขั้นที่ 2 คลิกเข้าไปในหัวข้อ “ปักหมุด

กิจกรรม” เมือ่ เข้าไปทีห่ น้าปักหมุดกิจกรรม
แล้วให้คลิกที่ข้อความใต้รูปแผนที่ ตาม
หมายเลข 2

ขั้นที่ 3 ใส่ชื่อสถานที่ที่จัดกิจกรรม

หรือมีเหตุการณ์ตา่ งๆ ตามทีท่ า่ นต้องการ
ประชาสัมพันธ์ ในช่อง “ค้นหาสถานที่
เพื่อปักหมุด” แล้วกดที่ปุ่ม Search จาก
นั้นกรองข้อมูลต่างๆ ของกิจกรรมในช่อง
“ชื่อกิจกรรม” และ “รายละเอียด”

ขั้นที่ 4 ใส่วันที่ เริ่ม และสิ้นสุดกิจกรรม

เมื่อเสร็จแล้วกดปุม่ “บันทึก” จากนัน้ กิจกรรม
ของท่านจะปรากฎอยูด่ า้ นล่างของหน้าบันทึก
ปักหมุด
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