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กฎการลงคะแนนเสียงกับกฎหมายสวนเกิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมไทยเปนสังคมที่มีกฎหมายมากเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level) การ
ตรากฎหมายมีผลในการใหอํานาจรัฐบาลและระบบราชการในการควบคุมและกํากับสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจไทย การควบคุมและกํากับดังกลาวนี้ควรจะอยูในระดับอันเหมาะสม ไมมากเกินไป และ
ไม น  อ ยเกิน ไป ระดับการควบคุ มและกํ ากับอันเหมาะสมนี้เรียกวา ระดับอุตมภาพ (Optimal
Regulation) อันไดแก ระดับการควบคุมและกํากับที่เกื้อกูลใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด (Social
Welfare Maximization) หากการควบคุมและกํากับสูงกวาระดับนี้ หรือตํ่ากวาระดับนี้ การสูญเสีย
สวัสดิภาพสังคม (Welfare Loss) ยอมกอเกิดขึ้น
การตรากฎหมายยอมตองมีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ควบคู
ไปด ว ย หากกฎหมายที่ตราขึ้นไมมีการบังคับใช สังคมยอมตองสูญเสียทรัพยากรในทางเปลา
ประโยชนในการตรากฎหมายดังกลาว เพราะมิไดรับประโยชนจากกฎหมายที่ตรานั้น ความหยอนยาน
ในการบังคับใชกฎหมายอาจเกิดจากสาเหตุอยางนอย 3 ประการ ประการหนึ่งเกิดจากการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมาย ประการหนึ่งเกิดจากความยากลําบากในการบังคับใช
กฎหมาย อันเปนผลจากธรรมชาติของกฎหมายนั้น อาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without
Victims) นับเปนอุทาหรณของความขอนี้ ประการสุดทายเกิดจากความไมเพียงพอของจํ านวน
เจาพนักงานในการบังคับกฎหมายอยางเสมอภาค
การตรากฎหมายจํานวนมากเกินกวาที่กําลังเจาพนักงานจะบังคับใชไดก็ดี หรือการ
ตรากฎหมายเกินกวาความจําเปนก็ดี เหลานี้ลวนกอใหเกิดสภาวะการมีกฎหมายลนเกิน ทุกวันนี้
ประชาชนได เ ห็ น ผู  ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต จํ านวนมากมิ ไ ด ส วมหมวกกั นน็ อ ก ทั้ ง ๆที่ มี ก ฎหมาย
หมวกกันน็อก สวนหนึง่ เปนเพราะการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
กําลังเจาหนาทีไ่ มเพียงพอที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค กระนั้นก็ตาม ผูคนในระบบราชการ
ยังคิดตรากฎหมายหามสตรีสวมรองเทาสนสูงในการขับรถยนต ซึ่งเปนกฎหมายที่เกินความจําเปน
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เพราะผูขับขี่รถยนต ไมวาสตรีหรือบุรุษ ลวนมีความรักตัวกลัวตายและกลัวการสูญเสียเหมือนกัน
ทั้งสิ้น
สภาวะที่สังคมมีกฎหมายลนเกินยอมเปดชองใหเจาพนักงานสามารถเลือกบังคับใช
กฎหมายในทางฉอฉลได และเลือกบังคับใชกฎหมายในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจได ในสังคม
ดังกลาวนี้ ประชาชนจะมีความเคยชินกับการละเวนการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานโดยมิได
ตรวจสอบวา การละเวนการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนี้เกิดจากการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงาน หรือเกิดจากจํานวนพนักงานไมเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่ ภาพการละเวนการบังคับใช
กฎหมายของเจาพนักงานใหสิ่งจูงใจแกประชาชนในการละเมิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎหมายเสือ่ มทรามลง และเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายชนิดเลือกปฏิบัติได
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดสังคมไทยจึงมีกฎหมายลนเกิน?
คํ าตอบของคํ าถามนี้ตองอาศัยการเพงพิเคราะหกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา
โดยทีค่ าตอบอยู
ํ
ที่กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ในรัฐสภา
เมือ่ พิจารณาแตเพียงผิวเผินอาจหลงเขาใจวา รัฐสภาไทยยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก
(Simple Majority Rule) ในการลงมติในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งอาจหลงเขาใจวา กฎหมาย
ที่ผานรัฐสภาเปนกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อสมาชิกรัฐสภาเปนผูแทนของ
ปวงชนชาวไทย แทที่จริง หาไดเปนเชนนั้นไม
ภายใตกฎการลงคะแนนเสียงที่ใชกันมาตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475
เปนตนมา กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาเกินกวา 25% ของจํานวนสมาชิก
ทั้งสิ้นสามารถมีผลบังคับใชได โดยที่รางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ (25%+1) ก็ประกาศใชใน
ราชกิจจานุเบกษาไดแลว
ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
แมวารัฐสภาไทยจะยึดถือกฎคะแนนเสียงขางมากในการลงมติในกระบวนนิติบัญญัติ
แตมติของรัฐสภาเพียงไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมเทานั้น มิไดเขมงวด
ถือเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับตางๆยึดเกณฑวา
สมาชิกรัฐสภาจะตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู จึงจะถือเปน
องคประชุม รางกฎหมายที่ไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งขององคประชุมถือวาไดรับความเห็นชอบ
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จากรัฐสภา ดวยเหตุดงั นี้ หากมีสมาชิกมาประชุมเพียง 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู รางกฎหมายที่
ไดความเห็นชอบเพียง 25%+1 ของจํานวนสมาชิกที่มีอยูสามารถมีผลบังคับได
กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา หากพิจารณาแต
เพียงกะพีแ้ ลว ทําใหหลงเขาใจวาเปนกฎคะแนนเสียงขางมาก แตเนื้อแทเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
(Minority Rule) เพราะรางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไมถึง 50% ของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูอาจมีผลบังคับใชได การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยโดยเนื้อแทเชนนี้เอง ทําใหรัฐสภา
ไทยผลิตกฎหมายมากเกินกวาระดับอันเหมาะสม และมิอาจกลาวอางอยางเต็มปากเต็มคําไดวา
กฎหมายเหลานีไ้ ดรบั ความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อมีกฎหมายจํานวนมากที่ผานรัฐสภา
โดยมิไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่มีอยู กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชใน
กระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยจึงทําใหสังคมไทยมีกฎหมายลนเกิน
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกําหนดกฎการลงคะแนนเสียงใหแตกตางตามประเภทของ
กฎหมาย แมวารัฐธรรมนูญตัง้ แตฉบับป 2489 เปนตนมา จะจําแนกกฎหมายออกเปน 2 กลุม
อันประกอบดวยกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน แตหาไดบังคับใชกฎการลงคะแนนเสียง
ที่แตกตางกันไม จารีตรัฐธรรมนูญแตอดีตมุงสงวนอํานาจในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ไวกับฝายบริหาร และลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติในการเสนอรางกฎหมายประเภทนี้ จารีตเชนนี้
ไมเปนผลดีตอสุขภาพของรัฐสภา เพราะการลิดรอนอํานาจหนาที่ฝายนิติบัญญัติ นอกจากจะสราง
อุปสรรคในการเอื้ออํานวยใหมีนวัตกรรมในดานนิติบัญญัติแลว ยังอาจทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทํ าหนาที่นิติบัญญัติไดอีกดวย ดังนั้น การสงวนอํ านาจในการ
นําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหารจึงเปนจารีตซึ่งมิควรธํารงไวตอไป
หากจะมี ก ารแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ในอนาคต กฎการลงคะแนนเสี ย งในรัฐสภาเปน
ประเด็นสําคัญทีพ่ งึ พิจารณาอยางยิ่ง หลักการพื้นฐานที่พึงพิจารณามีอยางนอย 2 หลักการ หลักการ
แรกวาดวยความยากงายในการผานกฎหมาย หลักการที่สองวาดวยความยินยอมเห็นชอบของ
ประชาชน
กฎการลงคะแนนเสียงในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยเกื้อกูลใหการผาน
กฎหมายเปนไปไดโดยงาย (กระนั้นก็ตาม ยังไมทันอกทันใจผูคนบางหมูเหลา) แตทําใหกฎหมาย
จํานวนมากมิอาจกลาวอางไดวาไดรับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน
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หากยึดหลักความยินยอมเห็นชอบจากประชาชนในการรางกฎหมาย ก็ตองยึดกฎ
คะแนนเสียงขางมากแทนที่กฎคะแนนเสียงขางนอยที่ใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินสมควรตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะเปน
กฎหมายที่กระทบตอทุกขสุขและสวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้น จึงตองยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก
ทีแ่ ทจริง (เกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู) กฎหมายในกลุมนี้ประกอบดวยกฎหมายภาษีอากร
กฎหมายงบประมาณรายจาย กฎหมายเงินตรา กฎหมายหนี้สาธารณะ กฎหมายการบริหารการคลัง
กฎหมายการบริหารการเงิน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายการตรวจเงินแผนดิน
รัฐธรรมนูญมักจะกําหนดใหใชกฎคะแนนเสียงขางมากที่เขมงวด (Qualified Majority
Rule) อาทิเชน คะแนนเสียงสองในสาม หรือคะแนนเสียงสามในสี่ ในกรณีการทําสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางประเทศที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงเขตราชอาณาจักร และในกรณีการประกาศสงคราม
กฎคะแนนเสียงขางมากที่เขมงวด (คะแนนเสียงสองในสาม) สมควรนํามาบังคับใช
กับการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ทีผ่ ูกติดมา
กับเงินใหกูขององคกรโลกบาล (กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ) และประเทศ
มหาอํานาจ เพราะกฎหมายในกลุมนี้มักจะมีผลในการลิดรอนอธิปไตยของประเทศชาติ

