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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๖

แนวนโยบายแห่งรัฐ”
 

ต

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

 อนที่แล้ว	 ได้น�าเสนอเนื้อหาสาระส�าคัญของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	หมวด	๖	แนว

นโยบายแห่งรัฐ	 หรือที่เรียกว่า “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”  

ซ่ึงเป็นแนวทางให้รัฐพึงปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประเทศชาติและประชาชน	 โดยจะมีข้อพิจารณาอย่างไรนั้น	 

ผู้เขียนขอน�าเสนอในเล่มนี้	ดังต่อไปนี้

	 เบื้องต้น	 ขอน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของ

ค�าว่า	“แนวนโยบายแห่งรัฐ”	ซึ่งถ้อยค�านี้ถูกก�าหนดขึ้นมานาน

แล้ว	 และมิใช่ค�าใหม่แต่อย่างใด	 โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	ฉบับที่ผ่านมา	ดังนี้

	 ๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๔๙๒	(หมวด	๕	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๕๔	–	มาตรา	๗๒)	

โดยก�าหนดหลกัการว่า	บทบญัญติัในหมวดนีม้ไีว้เพือ่เป็นแนวทาง

ส�าหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบาย

ดั่งก�าหนดไว้	 และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ	 อาทิ	 แนว

นโยบายด้านการศึกษา	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการสาธารณสุข	โดย

มีเจตนารมณ์ที่ปรากฏในค�าปรารภของรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่า	

“ก�าหนดแนวนโยบายแห่งรฐัเพือ่ช่วยรกัษาไว้ซึง่ความต่อเนือ่งกนั

โดยสม�่าเสมอในการบริหารราชการ”

	 ๒.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕	 (มาตรา	๔	ให้เพิ่ม

ความต่อไปนี้เป็นหมวด	๓	และมาตรา	๓๘	ถึงมาตรา	๔๔	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ฉบับพุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 

ตามล�าดับ)

	 ๓.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๑๑	(หมวด	๕	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๕๓	-	มาตรา	๗๐)

	 ๔.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๑๗	(หมวด	๕	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๖๒	-	มาตรา	๘๕)

	 ๕.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๒๑	(หมวด	๕	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๕๓	-	มาตรา	๗๓)

	 ๖.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๓๔	(หมวด	๕	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๕๙	-	มาตรา	๘๔)	

โดยมีข้อสังเกต	คือ	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

	 ต่อมา	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐	(หมวด	๕	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	มาตรา	๗๑	-	มาตรา	

๘๙)	 สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนช่ือหมวดนี้ใหม่โดยใช้ถ้อยค�าว่า	

“แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ”	 เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนว่าเป็น

แนวนโยบายพื้นฐาน	 ไม่ใช่นโยบายท่ัวไปของแต่ละรัฐบาลที่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสถานการณ์	 และรัฐบาลมีหน้าที่

พึงจะต้องด�าเนินการให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบังเกิดผลอย่าง

จริงจังด้วยการต้องรายงานต่อรัฐสภาว่าได้ด�าเนินการไปตามแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ๒	 ตั้งแต่นั้น

มาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(หมวด	๕	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	มาตรา	๗๕	 -	มาตรา	๘๗)	 

ก็ก�าหนดหลักการท�านองเดียวกัน

  ส�าหรับแนวคิดการก�าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น	

ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี	ฉบับปี	ค.ศ.	

ตอนบทวิเคราะห์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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๓	 ธีรวัฒน์	 ขวัญใจ.	 จากแนวนโยบายแห่งรัฐสู่ยุทธศาสตร์ชาติ	 :	 เหล้าเก่าในขวดใหม่?.	 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642673.	
สืบค้นเมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๖๑.

๔	อัชพร	จารุจินดา.	อ้างแล้ว.
๕	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๖๒.		
๖	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๖๔.	
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พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๒๙ 

ที่บัญญัติว่า	 “ในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา	 ๒๖๙	 (๔) 

ของรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เป็นผลจาก

มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี

โดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะ

กรรมการและวุฒิสภาทราบ	 และให้วุฒิสภาด�าเนินการตาม

มาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณี

เป็นปัญหาว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของ

คณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัยโดยเร็ว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของคณะ

รัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจโดยเร็ว ทั้งนี้ 

ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตพิจิารณา 

และมีมติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก

คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติโดยให้ฟังข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมายตามที่ปรากฏในค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”	

	 ดงัน้ัน	สภาพบงัคบัของแนวนโยบายแห่งรฐัตามรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	อาจกล่าวได้ว่า	ยังคง

ใช้แนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	แต่ข้อพิจารณา

ท่ีท�าให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในส่วนการก�าหนดแนวนโยบาย 

แห่งรฐัมคีวามแตกต่างจากรฐัธรรมนญูฉบบัทีผ่่านมาอย่างเหน็ได้ชัด	

คือ	การแบ่งบทบัญญัติส่วนหนึ่งของหมวด	๕	แนวนโยบายพื้นฐาน 

แห่งรฐั	และส่วนหน่ึงของหมวด	๓	สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย	

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ไปรวมไว้เป็น

บทบญัญตัหิมวดใหม่	คอื	หมวด	๕	หน้าทีข่องรฐั	ดงันัน้	รฐัธรรมนญู

ฉบับปัจจุบัน	จึงมีจุดเด่น	คือ	ได้แยกบทบัญญัติออกเป็น	๒	หมวด	

คือ	“หน้าที่ของรัฐ” รวม	๑๓	มาตรา	กับ	“แนวนโยบายแห่งรัฐ” 

ให้ลดลงเหลือเพียง	 ๑๕	 มาตรา	 ซึ่งท�าให้มีผลแตกต่างกันเมื่อ

เปรียบเทียบกับในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่รวมแนวนโยบายพื้นฐาน 

แห่งรัฐทั้งที่เป็นเรื่องยากในการปฏิบัติไปจนถึงเรื่องพื้นฐานที่สุด 

ทีต้่องปฏบิตัใิห้ได้	ดงันัน้	ในการบงัคับให้แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั

ท้ังหมดเป็นจรงิได้ในทางปฏบัิตก็ิอาจจะเกินก�าลงัของรฐั	รฐัธรรมนญู 
ฉบับปัจจุบันจึงก�าหนดในส่วนของหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องพื้นฐาน 
ที่รัฐจะต้องท�าและมีสภาพบังคับแน่นอน๗	 ส่วนในเรื่องที่ยาก 
ในการปฏบิตัมิากกว่ากไ็ปบญัญตัไิว้ในส่วนของแนวนโยบายแห่งรฐั	
อกีทัง้ในมาตรา	๗๘	กย็งัได้ก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูเป็นคร้ังแรกให้ม ี
แนวนโยบายแห่งรฐัในการส่งเสรมิให้ประชาชนและชมุชนมส่ีวนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ๘ 
	 กล่าวโดยสรุป	 ผู ้เขียนเห็นว่า	 สภาพบังคับของแนว
นโยบายแห่งรฐัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๖๐	 ยังคงใช้แนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญก่อนปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
ส่วนแนวนโยบายแห่งรฐัซึง่กรณเีป็นปัญหาว่ามตขิองคณะรฐัมนตรี
หรอืการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรเีป็นการปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจในการวินิจฉัยว่า 
มตขิองคณะรฐัมนตรหีรอืการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรเีป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามพระราชบัญญัต ิ
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีการวิพากษ์ว่า	 แม้จะเป็นเจตนาดีของ
รฐับาลปัจจบุนัทีไ่ม่ต้องการให้ยทุธศาสตร์ชาตเิป็นเรือ่งเพ้อฝันและ
เป็นแค่วิมานท่ีอยู่ในกระดาษ	 แต่การให้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีอายุถึง	
๒๐	ปีมาครอบคลมุรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้	จะกลายเป็นปัญหา
ว่ารัฐบาลในอนาคตจะมีอิสระในการบริหารประเทศได้๙

	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้เห็นว่า	 การก�าหนดในเรื่องการอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา	 และต้องมี
มาตรการและกลไกในการป้องกนัมใิห้มกีารบ่อนท�าลายพระพทุธ
ศาสนาไม่ว่าในรปูแบบใด	และการส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชนมส่ีวนร่วม 
ในการด�าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย	 (มาตรา	 ๖๗)	 
มาไว้ในหมวด	 ๖	 แนวนโยบายแห่งรัฐ	 จะท�าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่สามารถเข้าชือ่เสนอกฎหมายอนัเกีย่วกบัการอปุถมัภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นได้	 เนื่องจากไม่ใช่บทบัญญัติตาม
หมวด	๓	สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย	หรอืหมวด	๕	หน้าที่
ของรฐั	นอกจากนี	้หากรฐัไม่ด�าเนนิการตามมาตรา	๖๗	กไ็ม่สามารถ
ฟ้องรัฐได้
	 ประการส�าคัญ	มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐด้านกฎหมาย	 (มาตรา	 ๗๗)	 ว่า	 หน่วยงานใดที่จะเป็น 

๗		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๕๑	บัญญัติว่า
		“มาตรา	๕๑		การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี	้ถ้าการนั้นเป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง	ย่อมเป็นสิทธิ

ของประชาชนและชมุชนทีจ่ะตดิตามและเร่งรดัให้รฐัด�าเนนิการ	รวมตลอดทัง้ฟ้องร้องหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่จดัให้ประชาชนหรอืชมุชนได้รบัประโยชน์
นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”.

๘	 สุรพล	 ศรีวิทยา.	 รายงานการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 :	 ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ.	
กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	๒๕๖๐.

๙	ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์.	ยุทธศาสตร์ชาติ	คุมอ�านาจเด็ดขาด	๒๐	ปี.	https://www.posttoday.com/analysis/politic/499928.	สืบค้นเมื่อวันที	่
๒๐	มกราคม	๒๕๖๑.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ผูท้�าหน้าท่ีด�าเนนิการจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง 

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้าน

และเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ

การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณา

ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ

หรือฝ่ายบริหาร	โดยมีความเห็นผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

 ฝ่ายทีห่นึง่	เห็นว่า	ฝ่ายบรหิารเท่าน้ันท่ีจะต้องเป็นผูท้�าหน้าที่ 

ด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	

รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น 

ต่อประชาชน	 และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ

ตรากฎหมายทุกขั้นตอน	 เพราะถือว่าเป็นรัฐและหน่วยงานท่ีเสนอ

กฎหมาย

 ฝ่ายที่สอง	 เห็นว่า	 รัฐหมายถึงหน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย	

รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติด้วย	 จึงต้องมีหน้าที่ด�าเนินการจัดให้มีการ 

รบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง	วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	 รวมทั้งเปิดเผยผลการ

รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน	 และน�ามา

ประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอนด้วย

	 ในประเด็นเดียวกันนี้	มีผู้วิจารณ์ว่า	มาตรา	๗๗	จะท�าให้ 

กระบวนการออกกฎหมายนั้นมีความล่าช้า	 เพราะก่อนจะออก

กฎหมายทุกฉบับอาจจะต้องมีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู ้ที่เกี่ยวข้องก่อน	 ซึ่งกฎหมายบางประเภทไม่รู ้ว ่าจะต้อง 

รับฟังความคดิเหน็ใคร	เพราะคนทัง้ประเทศมส่ีวนได้ส่วนเสยี	ดงันัน้	 

การตีกรอบควรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐ	 เช่น	

โครงการสร้างเขื่อน	สร้างถนน	เวนคืนที่ดิน	ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชาวบ้านในแต่ละพื้นท่ีโดยตรง	 จะท�าให้การรับฟังมีเป้าหมาย

ชัดเจน	ไม่เสียเวลา

ส�าหรับในเรื่องนี้	 มีข้อสรุปยุติเป็นเบื้องต้นว่า	 เป็นหน้าท่ี

ของผู้เสนอกฎหมายท่ีจะต้องด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความ 

คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

อย่างรอบด้านและเป็นระบบ	 รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความ

คิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน	 และน�ามาประกอบการ

พจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอน	รวมตลอดถงึฝ่าย

นิติบัญญัติก็สามารถรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	 หรือ 

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	 รวมทั้งเปิดเผย 

ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน	 และ

น�ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอน 

เช่นกันตามแนวทางของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก�าหนด

ไว้๑๐	 ท้ังนี้	 โดยยึดหลักการหรือเจตนารมณ์ท่ีต้องการให้กฎหมาย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กล่าวโดยสรปุ	“แนวนโยบายแห่งรฐั”หรอื “แนวนโยบาย 

พื้นฐานแห่งรัฐ”	 ควรจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการด�าเนินการของ

รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี	 และผู้ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการ

ด�าเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ	 ก็ควรเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์และสุจริตใจ	 ไม่มุ่งแต่จะหาช่องทางเพื่อหวังผลในทาง 

การเมอืง	หากทกุฝ่ายด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจด้วยความสจุรติ 

แล้ว	 ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนโดย 

ภาพรวม	

๑๐	กองบรรณาธิการ.	แนวทางการจัดท�าการเสนอ	และการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัต	ิมาตรา	๗๗.	จุลนิติ,	ปีที่	๑๔	ฉบับที่	๓	 (พฤษภาคม	 -
มิถุนายน	๒๕๖๐),	หน้า	๓๓-๔๘.
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