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แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั (Directive Principle of State Policy) หมายความถึง 
หลักการแหงนโยบายซึ่งรัฐจะตองปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวาพรรคการเมืองที่เปนฝาย
ขางมากในรัฐบาลจะมีนโยบายอยางใด และจัดตัง้รฐับาลโดยมีนโยบายอยางใด แนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัไดวางหลักการไวเปนกลาง ๆ  สาํหรับรฐับาลทุกรฐับาลและรัฐสภาทุกรฐัสภา
ใหตองดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางแหงนโยบาย๑ ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐจึงเสมือนเปนการประกาศเจตนารมณของประเทศ ที่ไมวา
พรรคการเมืองพรรคใดจะทําหนาที่เปนรัฐบาลจะตองตระหนักถึงและใหความสําคัญในการ
ดาํเนนิการใหเปนไปตามนโยบายทีไ่ดบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูในหลาย ๆ  ประเทศ
มักจะมีบทบัญญัติในเรื่องนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แตอาจจะมีลักษณะการบัญญัติที่มีความ
แตกตางกัน กลาวคือ บางประเทศอาจกําหนดไวในคําปรารภ บางประเทศอาจจะแทรกอยู
ในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และในบางประเทศอาจบัญญัติแยกออกมาเปนหมวด
เอกเทศ ดังเชนกรณีรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เปนตน

แนวความคดิเกีย่วกบัสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐันัน้ ได
มีแนวความคิดที่แตกตางกันแบงออกเปน ๒ แนวทาง คือ๒

แนวทางที่ ๑ มีความเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสถานะหรือสภาพ
บังคับทางกฎหมาย แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวนโยบายเพ่ือใหรัฐบาลเลือก
ดําเนินการ เพราะถาหากใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐอยางเครงครัด 
จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารและปกครองประเทศเทานั้น

แนวทางที ่๒ มคีวามเหน็วา แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีถานะหรอืสภาพบงัคบั
ทางกฎหมาย โดยการตคีวามวา ในฐานะทีร่ฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสงูสดุ บทบญัญตัวิาดวย
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนญูตองการกาํหนดแนวทางหลกัในการพฒันาประเทศ 
ทัง้ดานการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม รฐับาลไมวาสงักดัพรรคการเมอืงใด จะตองนาํประเทศ
ไปสูแนวทางการพัฒนาดังกลาวนี ้เพยีงแตรฐับาลมีเสรีภาพในการเลือกมาตรการทางนโยบาย
และกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยไดเทานั้น

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”
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๑ หยุด  แสงอุทัย, “คําบรรยายช้ันปริญญาโทคณะรัฐศาสตร หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งทั่วไป,” 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๓), หนา ๑๓๘ – ๑๔๒. 

๒ รังสรรค  ธนะพรพันธ, “บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย,” เอกสารวชิาการหมายเลข 
๖๐๓, สํานักงานสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, หนา ๖๘ – ๗๐. 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

สาํหรบัแนวความคิดเกีย่วกับสถานะหรอืสภาพบงัคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐของไทยในอดีตนั้น หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
ไดมีการบัญญัติรับรองเร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐไว จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะเห็นไดชัดเจนวาบทบัญญัติวาดวย “แนวนโยบายแหงรัฐ” เปนเพียง
แนวทางสําหรับรฐัสภาและรัฐบาลในการตรากฎหมายและใชเปนแนวทางในการบริหารประเทศ
เทานั้น แมจะเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแตก็ไมมีสถานะทางกฎหมายหรือมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญเองไดบัญญัติวา “แนวนโยบายแหงรัฐไมกอใหเกิดสิทธิในการ
ฟองรองรัฐ” ทั้งนี้ ภายหลังตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงได
มกีารเปล่ียนช่ือหมวดเปน “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั” พรอมทัง้มกีารตดัถอยคาํหรอืหลกัการ
ที่วา “แนวนโยบายแหงรัฐไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ” ออก เนื่องจากมีแนวความคิด
ทีจ่ะใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัทีบ่ญัญตัใินหมวดน้ีเปนเรือ่งพืน้ฐานทีค่วรกําหนดเปนนโยบาย
จริง ๆ มิใชมีลักษณะเปนเรื่องทั่วไปที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาและสถานการณ 

จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักการของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในบางเรื่อง ดังนี้

(๑) กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดน้ีเปน “เจตจํานง” เพื่อใหรัฐตองดําเนินการตรา
กฎหมายหรือกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดนิใหเปนไปตามท่ีกาํหนดไว ซึง่แตกตาง
จากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่กําหนดวาเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายหรือกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน๓

(๒) กาํหนด “หนาที”่ ของคณะรัฐมนตรี โดยกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารประเทศน้ัน
จะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหเปนที่ปรากฏชัดกอนวาจะดําเนินการในเร่ืองใดบาง และมี
กาํหนดระยะเวลาเปนประการใดเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดนิเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ และจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอ
รัฐสภาปละหน่ึงคร้ังเพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบัติราชการในดาน
ตาง ๆ รวมทั้งแผนการตรากฎหมายในแตละปซึ่งจะสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ๔

ทั้งนี้ ดวยมีเจตนารมณที่จะกําหนดเจตจํานงบังคับใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐอยางจริงจังหรือเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกิดความชัดเจน
และมีผลบังคับไดจริงตามที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา๕

  ๓ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕.

  ๔ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๑๗๖.
  ๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, “เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,” 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร), หนา ๖๘ - ๖๙. 
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันประเด็นเรื่องสถานะทางกฎหมายหรือสภาพบังคับของแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐัดงักลาวยังคงเปนที่ถกเถียงในทางวิชาการ โดยเฉพาะการแกไขเพ่ิมเติม
ถอยคําจากเดิมใชคําวา “แนวทาง” มาเปนคําวา “เจตจํานง” แทนนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีความมุงหมายหรือเจตนารมณกวางขวางมากนอย เพียงใด 
กลาวคือ เพื่อยกระดับใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ “มีผล” ในทางปฏิบัติ หรือตองการให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ “มีผลบังคับ” หรือตองการใหมี “สภาพบังคับ” ถึงขนาดที่รัฐ
จะตองมีความรับผิดทางกฎหมาย รวมทัง้มกีารถกเถยีงในประเดน็วา ขอบเขตและสภาพบงัคบั
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัน้ันควรจะมีมากนอยแคไหน เพยีงใด ทัง้นี ้เพือ่มใิหเปนภาระแก
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมากจนเกินไปดวย

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ
จงึไดดาํเนนิการสมัภาษณเพือ่รบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญู : สภาพบงัคบัและปญหาในทางปฏบัิติ” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ
ที่เกี่ยวของอันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ  วงศสวัสด์ิกุล ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงที่มา ความหมาย และความสําคัญของแนว
นโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยในอดีตที่ผาน ๆ  มา และปจจุบัน โดยเฉพาะเพ่ือใหทราบวาแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุนั มคีวามเหมาะสมและมีความชัดเจนเพยีงพอสาํหรบั
เพือ่การใหความคุมครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนแลวหรอืไม เพยีงใด รวมทัง้เพือ่ใหทราบ
ถึงสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชบทบัญญัติที่วาดวยแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐั ขอบเขตและสภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัทีม่คีวามเหมาะสมและ
ไมเปนภาระกับรฐับาลหรือคณะรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารมากจนเกินไป ตลอดจนความสําคัญ
ของแผนนติบิญัญตั ิทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียดในเรือ่งดงักลาวไดในจุลนติฉิบบันี.้
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความสําคัญ
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ได
ปรากฏเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๔๙๒ โดยสภารางรฐัธรรมนญูซ่ึงทาํหนาท่ีในการยกรางรฐัธรรมนญู
ขณะนั้นไดพิจารณาเห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญไดกําหนดเรื่องสิทธิ 
เสรีภาพ และหนาที่ของปวงชนชาวไทยไวแลว ก็ควรมีบทบัญญัติ
ในเรื่องหนาที่ของรัฐไวดวยเพื่อประโยชนของประชาชน โดยการ
กําหนดแนวทางหลักที่เปนภารกิจสําคัญ ๆ ของรัฐที่รัฐพึงปฏิบัติไว
ในรฐัธรรมนูญเปนหมวดท่ีชือ่วา “แนวนโยบายแหงรฐั” เพือ่ใหเปน
นโยบายกลางที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่
เขามาบริหารประเทศ อันจะสงผลใหนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ไมวาจะเปนชุดใด มีความเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน

สําหรับคําวา “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” มีความแตกตาง
จากคําวา “นโยบายของรัฐบาล” กลาวคือ “แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ” จะเปนหลักการแหงนโยบายหลักซึ่งกําหนดไวเปนแนวทาง
กวาง ๆ  ในรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดใหรฐัจะตองปฏิบตัติาม แต “นโยบาย
ของรัฐบาล” นั้นจะเปนนโยบายท่ีรัฐบาลไดกําหนดวาจะทําอะไร 
หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงคือ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้นเปน 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบณัฑติยสภา, Master of Laws (LL.M.) มหาวทิยาลยันวิยอรก สหรฐัอเมริกา, นติศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
นิเทศศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.

 ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง  จันทรางศ ุ๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“เปาหมายสูงสุด” หรืออุดมคติวาเราตองการจะใหบานเมืองของเราเดินไปในทิศทางใด หรือไปสู
เปาหมายสุดทายอยางไร แตวิธีไปสูเปาหมายสุดทายเชนนั้นจะเปนเรื่องของรายละเอียดท่ีรัฐบาล
แตละชุดตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผาน ๆ มา และฉบับปจจุบัน
นั้นมีหลักการเหมือนกันและแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : เมื่อพิจารณาแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะใชชื่อเรียกเหมือนกัน คือ “แนวนโยบาย
แหงรฐั” โดยมกีารกาํหนดแนวทางของสภาพบงัคบัทีเ่หมอืนกนั คอื ใชเปนแนวทางในการตรากฎหมาย
และการกาํหนดนโยบาย และการไมกอใหเกดิสทิธหิรอืเปดโอกาสใหประชาชนใชเปนขออางองิหรอืเปน
เงื่อนไขใด ๆ ในการฟองรองรัฐไดหากรัฐไมดําเนินการตามนโยบายแหงรัฐ

ในสวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะใชชื่อเรียกเหมือนกันคือ “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” 
โดยสภารางรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. ๒๕๔๐) ยังคงรักษาสวนสําคัญของสภาพบังคับ
ที่กําหนดไวเหมือนเดิม คือ การใชเปนแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน แตสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีความ
พยายามจะทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น 
โดยไดกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญ
ในอดีตที่กําหนดไวแตเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการเทานั้น นอกจากน้ียังไดกําหนดหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่ตองช้ีแจงในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหชัดเจนวาจะดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐนี้อยางไร ในเร่ืองใดบาง และในแตละปคณะรัฐมนตรีจะจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อแสดงมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติ รวมทั้งตองมีแผนการตรากฎหมายที่จะแสดงวา
ไดดําเนินการใหเกิดผลอยางจริงจัง จนทําใหเกิดความเขาใจกันวามีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว

แตในความคิดเห็นโดยสวนตัว ผม
เห็นวาสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามบทบัญญตัริฐัธรรมนูญฉบับปจจุบนั
นั้นยังไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายอยาง
เด็ดขาดใหรฐัตองปฏิบตั ิหากแตมสีภาพบังคับ
เพียงการตรวจสอบทางการเมืองเทาน้ัน และ
ไมมีผลที่เปนการใหสิทธิแกประชาชนในการ
ทีจ่ะฟองรองรัฐตอศาลเพ่ือบงัคบัตามหมวด ๕ 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐได ทั้งนี้เพราะเหตุที่วาจะทําใหรัฐบาลตองถูกจํากัดใหตองกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวอยางเครงครัดโดยไมอาจปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลไดตามความเหมาะสม
กับสภาวการณของสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย และเปนการพนวิสัยที่รัฐบาลชุดหน่ึง
ชดุใดจะดําเนนิการตามท่ีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัไดกาํหนดไวไดทัง้หมดในทุกเรือ่ง จงึเปนสทิธแิละ
เสรีภาพของรัฐบาลที่จะเลือกกําหนดนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือจะกําหนดนโยบาย
อืน่ประกอบดวยก็ได ดงันัน้ สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในทางปฏิบตัแิลวจึงมีลกัษณะ
เปนการประกาศเจตนารมณ หรือแนวทางของประเทศหรือของรัฐมากกวา

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมาก
และคอนขางละเอียด จะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญอยางไรบาง 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไวเปนจํานวนมากหลายเรื่องนั้นไดถูกตั้งขอสังเกตไวอยางนาสนใจวา นับตั้งแตหลักการเรื่อง
แนวนโยบายแหงรฐัไดถกูบญัญตัขิึน้เปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ 
แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอ ๆ มาไดมีการแกไขปรับปรุง
แนวนโยบายที่ผูรางรัฐธรรมนูญมีความประสงคจะเพิ่มเติมหลักการใหม ๆ ขึ้นในทุกฉบับ จนทําให
บทบัญญัติในหมวดน้ีมีรายละเอียดมากเกินไป เมื่อครั้งมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้นก็มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นอีก แตในทายที่สุดคณะกรรมาธิการยกรางในขณะน้ัน
พิจารณาแลวเห็นวาควรบัญญัติเฉพาะสิ่งที่เปนหลักการพื้นฐานของรัฐไทยที่ตองดําเนินการ และ
กาํหนดเฉพาะหลกัการทีส่าํคญัไวเทานัน้ ดงัน้ัน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
สภารางรัฐธรรมนูญจึงเปลี่ยนชื่อหมวดนี้เสียใหมเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” ทําใหบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ซึ่งเคยมีความยาวถึง ๓๔ มาตรา ลดลงมาเหลือเพียง ๑๘ มาตราเทาน้ัน ซึ่งผมเห็นวามี
ความพอเหมาะพอดีอยูแลว แตเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กลับทําตรงกันขาม กลาวคือ มีการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยแยกหลักการและเนื้อหา
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จุลนิติ

ออกเปนถึง ๙ สวน และในแตละสวนก็ยังมีการกําหนดรายละเอียดอีกมากมาย จนสามารถกลาวไดวา
เปนรฐัธรรมนญูฉบบัทีม่กีารกาํหนดแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเอาไวมากและลงลกึในรายละเอยีดมาก
ที่สุด ตัวอยางเชน แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ตามมาตรา ๘๔ ๒ ของรัฐธรรมนูญปจจุบัน ซึ่งไดกําหนด
รายละเอียดไวถึง ๑๔ อนุมาตรา ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอยางอนุมาตราที่ ๑๒ กําหนดวา “รัฐตองสงเสริม
สนบัสนนุกจิการพาณชิยนาว ีการขนสงทางราง รวมทัง้การดาํเนนิการตามระบบบรหิารจดัการขนสงทัง้
ภายในและระหวางประเทศ” ผมเห็นวาเปนการบัญญัติที่ลงรายละเอียดมากเกินไป ทั้งที่แนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ ควรกําหนดเฉพาะแตในสิ่งที่เปนภาพรวมมากกวา

การท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเอาไวมากมายเชนน้ี หากมอง
ในแงหนึง่กเ็ปนผลดตีอประชาชนในแงทีว่า แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเหลานีส้ามารถเปนหลกัประกนั

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ บัญญัติวา 
“รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนบัสนนุระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีละเปนธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนนุใหมกีารพฒันาเศรษฐกจิอยางยัง่ยนื 

โดยตองยกเลกิและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑทีค่วบคมุธรุกจิซึง่มบีทบญัญตัทิีไ่มสอดคลองกบัความจาํเปนทางเศรษฐกจิ และ
ตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษา
ผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบกิจการ
(๓) ควบคมุใหมกีารรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัเพือ่สนบัสนนุเสถยีรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรง หรือ

ทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๖) ดาํเนินการใหมกีารกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ รวมทัง้สงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาภมูปิญญาทองถิน่และภมูปิญญาไทย เพือ่ใชในการผลติสนิคา บรกิาร 
และการประกอบอาชีพ

(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี
ที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน 
สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร

(๙) สงเสรมิ สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอสิระและการรวมกลุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตลอดทัง้การ
รวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของ
รัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน
อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ

(๑๑) การดาํเนนิการใดทีเ่ปนเหตใุหโครงสรางหรือโครงขายขัน้พ้ืนฐานของกิจการสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐานของรัฐอนัจาํเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละ
หาสิบเอ็ด จะกระทํามิได

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง
ทั้งภายในและระหวางประเทศ

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ”.
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

ในการกําหนดนโยบายท่ีดีและครบถวนได แตถามองในอีกมุมหน่ึง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
แนวนโยบายพืน้ฐานเอาไวมากมายจนครบทกุดานรวมถงึการทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคับ
ตามกฎหมาย จะเปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูที่มีหนาที่ใหตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกลาว 

ที่กลาวมาคือตัวอยางที่ทําใหเห็นวาการที่คาดหวังอะไรสูงเกินไปสําหรับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ โดยกําหนดรายละเอียดเขาไปเพื่อบังคับใหรัฐบาลทําตามนั้น สุดทายแลวจะทําใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเกิดผลตรงกันขาม หรือเปรียบเสมือนกับ “กระดาษเปอนหมึก” ที่สุดทายแลวไมมี
 สภาพบังคับแตอยางใด

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายที่จําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : ในเวลาที่รัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลก็ตองแถลง
นโยบายตอรฐัสภา ในการปฏิบตัติามนโยบายเหลานัน้กฎหมายยอมเปนเคร่ืองมือสาํคญัทีจ่ะทําใหรฐับาล
สามารถขับเคล่ือนหรือดาํเนินตามนโยบายตาง ๆ  เหลานัน้ไปได และถาหากวารฐับาลไดตรวจสอบแลว
กฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัอยูในปจจบุนัลวนแลวแตเปนกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัเพยีงพอตอการ
ใชงาน รฐับาลก็คงไมจาํเปนทีจ่ะตองไปเสนอรางกฎหมายฉบับใดใหม แตวาในการทํางานเพ่ือขบัเคล่ือน
นโยบายบางเรือ่งนัน้หากรฐับาลตรวจสอบแลวเหน็วายงัมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมกีารตรากฎหมายใหม
ก็ดี แกไขเพิ่มเติมกฎหมายก็ดี ยกเลิกกฎหมายที่มีมากอนที่เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
ก็ดี รัฐบาลก็จะตองมีการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งแนนอนวาความจําเปนในเรื่องนี้คงไมไดมีเพียงแคฉบับ
เดียวหรือสองฉบับ และเม่ือมีจํานวนรางกฎหมายหลายฉบับก็เปนหนาที่ของรัฐบาลท่ีจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง เพราะวากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยน้ันใชเวลามากพอสมควรใน
การตรากฎหมายแตละฉบบั ไมวากฎหมายฉบบัน้ัน ๆ  จะมบีทบญัญตัมิากหรอืนอยกย็งัตองใชระยะเวลา
ในการพจิารณาอยางนอย ๑ ป โดยเริม่จากเจาหนาทีผู่ทาํการยกรางตามคาํสัง่ทีผู่บงัคบับญัชามอบหมาย 
กวากระทรวงเจาของเรื่องจะดําเนินการรางเสร็จ กวาจะมาถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อเขาไปสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา กวาจะไปสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา ยิง่ถากฎหมายฉบบันัน้มคีวามซบัซอนหรอื
เปนทีถ่กเถยีงกนักต็องใชระยะเวลาทีน่านมากข้ึนไปอีก เพราะฉะนัน้การจัดลาํดบัวาใครจะทาํอะไรบาง 
ทาํเร่ืองไหนกอนเร่ืองไหนหลังจงึเปนเรือ่งท่ีมคีวามสําคญั ดงัน้ัน ในวาระเร่ิมแรกท่ีรฐับาลเขาสูตาํแหนง
ควรใหทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปตรวจสอบดูวาถารัฐบาลกําหนดนโยบายเชนน้ีจําเปนจะตองมีการ
ยกราง แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายฉบับใดกอนหรือไม ตัวอยางเชน ในอดีตรัฐบาลชุดหน่ึงไดมี
นโยบายท่ีจะไมปฏิบัติกับผูติดยาเสพติดเชนเดียวกับอาชญากร แตจะปฏิบัติตอผูเสพยาเสพติด
เชนเดียวกบัผูปวย กฎหมายของประเทศไทย ณ เวลาน้ันไดกาํหนดวาผูใดเสพยาเสพติดตองรบัโทษจําคกุ 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การบําบัดฟนฟูเปนแนวคิดใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคน้ัน เพราะฉะน้ันก็ตองมีกฎหมายฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ซึ่งตองมาคิดกลไกท้ังหมดวาจะทําอยางไร จึงจําเปนตองยกรางกฎหมายใหมขึ้นมา
เพื่อการนี้ 

ในสวนของภาคปฏิบัตินั้นจะมีการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกระบวนการเริ่มตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ
ขอใหสวนราชการตาง ๆ วิเคราะหนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน วาในการ
ผลกัดนัการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดนิใหประสบความสําเรจ็
นั้น แตละสวนราชการจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ฉบับใดบาง เพราะเหตุใด และใหแจงขอมูลเบ้ืองตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจาก
นัน้ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสาํนกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรจีะไดจดัประชมุรวมกบับคุคล
ซึ่งแตละสวนราชการแตงต้ังใหเปนผูประสานงานในการจัดทําแผนดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดและความจําเปนในการเสนอกฎหมายแตละฉบับ หลังจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะไดนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปน “แผนการ
ตรากฎหมาย” ที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือ 
“แผนนิติบัญญัติ” ขึ้น

โดยแผนการตรากฎหมายนี้เวลาเริ่มตนก็ดูดีมาก แตถาถามวาจะทําไดสําเร็จตามแผน
ไดมากนอยแคไหนเพยีงใดนัน้ ผมเหน็วาสดุทายแลวกไ็มอาจดาํเนนิการตามแผนไดอยางรอยเปอรเซ็นต 
เพราะยังมตีวัแปรอ่ืน ๆ  ทีอ่าจจะทําใหไมสามารถเดินตามแผนได เชน ความจําเปนเรงดวนสาํหรับกฎหมาย
บางฉบับ หรือการจะตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยเฉพาะรางกฎหมายที่มีแนวความเห็น
ที่แตกตางกันมาก ซึ่งไมไดแปลวาทุกสิ่งท่ีเขียนอยูในแผนนิติบัญญัติประชาชนทุกคนจะมีความเห็น
ดวย โดยบางคนอาจจะรูสึกไมเห็นดวยกับรางกฎหมาย หรืออาจจะเห็นดวยในผลสุดทายแตในดาน
รายละเอยีดอาจจะแตกตางกนักไ็ด เพราะฉะนัน้กําหนดระยะเวลาการปฏบิตัติามแผนรางกฎหมายอาจ
ไมเปนไปตามที่วางไวไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามผมยังเห็นวาการจัดทําแผนนิติบัญญัติก็ยังมีประโยชน
มากกวาไมดาํเนนิการจดัทาํเลย และแมวาอาจจะไมสามารถดาํเนนิการใหสาํเรจ็ตามเปาหมายไดทัง้หมด 
แตนาจะเปนการชวยใหรัฐบาลสามารถเสนอใหมีหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนิน
นโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินไดภายในเวลาที่เหมาะสม

การทีค่าดหวงัอะไรสงูเกนิไปสาํหรบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั โดยกาํหนดรายละเอยีด
เขาไปเพ่ือบังคับใหรัฐบาลทําตามน้ัน สุดทายแลวจะทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
เกิดผลตรงกันขาม หรือเปรียบเสมือนกับ “กระดาษเปอนหมึก” ที่สุดทายแลวไมมี
สภาพบังคับแตอยางใด

ทีค่าด
เพ่ือ

การ
ขาไป

ยแลวไมมี
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๐

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาปญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่สําคัญคือ การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับเร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมากและคอนขางละเอียด 
กลาวคือ ถาหากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมีรายละเอียดเนื้อหา
เปนจํานวนมากเชนนี ้รฐับาลกย็อมมคีวามจาํเปนท่ีจะตองกาํหนดนโยบายใหสอดคลองกบัแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจสงผลให
รัฐบาลไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ เพิ่มเติมไดอีก เพราะลําพังเพียงแนวนโยบายที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาที่จะทําสิ่งอื่นแลว ดังนั้น หากตองการให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ผมเห็นวาควรจะตองลดรายละเอียดเนื้อหาที่มี
อยูเปนจํานวนมากใหมีจํานวนนอยลง โดยใหกําหนดเปนหลักการกวาง ๆ  เฉพาะสิ่งที่เปนแนวนโยบาย
พื้นฐานสําคัญ ๆ ของรัฐที่รัฐบาลจะตองดําเนินการเทานั้น ดังเชนที่เคยมีบัญญัติไวอยางเหมาะสมแลว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ถาหากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมีรายละเอียดเนื้อหา
เปนจํานวนมากเชนนี ้รฐับาลกย็อมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองกาํหนดนโยบายใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
อยางหลกีเลีย่งไมได ซึง่อาจสงผลใหรฐับาลไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ  เพิม่เตมิ
ไดอีก เพราะลําพังเพียงแนวนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาที่จะทําสิ่งอื่นแลว

ากแน
านว

ถาห
ปนจ

าจักรไทย
ๆ เพิม่เตมิ
าจักรไทย
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความสําคัญ
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเครื่องมือ
ทีใ่ชในการกาํหนดทศิทางและแนวทางในการบริหารและการปกครอง
ประเทศ ซึ่งมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนหลักประกันในการกําหนด
นโยบายของรฐับาลใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับอุดมการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ของประเทศท่ีกาํหนดไวเปนบทบัญญตัิ
พื้นฐานในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น มีตนแบบมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศ
อนิเดยีและสาธารณรฐัไอรแลนด ซึง่มกีารกาํหนดเรือ่งทีร่ฐัพงึกระทาํ
ไวในหมวดหน่ึงของรัฐธรรมนูญวา “Directive Principle of State 
Policy” โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดนําแนวคิดดังกลาวมา
เปนหมวด ๕ วาดวย “แนวนโยบายแหงรัฐ” มีทั้งหมด ๑๙ มาตรา 
ซึ่งตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดเปลี่ยนชื่อหมวดเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Williams College, USA, 
ปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ๑
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๒

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

วิวัฒนาการของแนวนโยบายแหงรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๔๙๒ หมวด ๕ มาตรา ๕๔-๗๒ ๑๙ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ หมวด ๓ มาตรา ๓๘-๔๔ ๗ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๑๑ หมวด ๕ มาตรา ๕๓-๗๐ ๑๘ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๑๗ หมวด ๕ มาตรา ๖๒-๙๔ ๓๓ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๒๑ หมวด ๕ มาตรา ๕๓-๗๔ ๒๐ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๕ มาตรา ๕๙-๘๔ ๒๖ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๕ มาตรา ๗๑-๘๙ ๑๙ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๗๕-๘๗ ๑๓ มาตรา

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ “แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ” ไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๗๕ จนถึงมาตรา ๘๗ รวม ๑๓ มาตรา แบงออกเปน 
๑๐ สวน ประกอบดวย

สวนที่ ๑ บททั่วไป 
สวนที่ ๒ แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 
สวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
สวนที่ ๖ แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
สวนที่ ๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
สวนที่ ๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และ
สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

จลุนิต ิ: ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผาน ๆ มา และฉบับปจจุบันนั้น
มีหลักการเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับนานา
อารยประเทศ

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในอดีตเร่ิมจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นจะใช
คาํวา “เร่ืองทีร่ฐัพงึทาํ” ซึง่เปนคาํทีม่สีภาพเปนเพยีงแนวทางและขอแนะนาํแกรฐับาลทีค่วรดําเนินการ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เทานั้น ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใชคําวา “รัฐตอง” ทําให
เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันใหเกิดสภาพบังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการ 

อีกทั้งในมาตรา ๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปน
รฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนัยงัไดบญัญตัใิหคณะรฐัมนตรีทีจ่ะเขาบรหิารราชการแผนดนิตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา และช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงคร้ัง ในขณะท่ีมาตรา ๗๖ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ตองจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน” เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดินซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรฐัในการบริหารราชการแผนดนิ และคณะรัฐมนตรีตองจัดใหม ี“แผนการตรากฎหมาย” ทีจ่าํเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ เชน ศรีลังกา บังกลาเทศ ซีเรีย นามิเบีย 
แกมเบยี อนิเดยี ไอรแลนด ฯลฯ แลว ปรากฏวา สภาพบงัคบัของรฐัธรรมนญูไทยในหมวดทีว่าดวยแนว
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีความเครงครัด โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานั้นกําหนดใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหารราชการแผนดินหรือการ
ตรากฎหมายของรัฐบาลเทานั้น (Directive principles of state policy) ซึ่งมีสภาพบังคับนอยกวา

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับของบทบัญญัติแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตาม
บทบญัญติัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั มคีวามเหมาะสมชดัเจนเพยีงพอ
สําหรับการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม เพียงใด

นายอาคมฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีบทบัญญัติวาดวยเรื่องของ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งคอนขางครอบคลุม ประกอบดวย การกําหนดบทบัญญัติวาดวยการ
คุมครองผลประโยชนของเกษตรกร การจัดใหมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
และตองไมอยูในความผกูขาดของเอกชนอนัอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกรฐั การสงเสรมิใหประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ในทกุระดบั ในขณะทีส่ภาพบงัคบัของบทบญัญัติท่ีวาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัิ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้เมือ่เทยีบกบั
รัฐธรรมนูญในอดีต โดยมีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่เปนแผนการบรหิารของรฐับาล
ระยะเวลา ๔ ป เปนการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดนิทีม่เีปาหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน โดยมกีารกาํหนดผูทีจ่ะตองรบัผดิชอบ มกีารประเมนิรายรบั 
รายจาย และทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งระยะเวลาและกระบวนการติดตามประเมินผลอยางชัดเจน
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบังคบัใชบทบัญญตัทิีว่าดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ 
และหากรัฐไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้น จะสงผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพื่อบังคับใหรัฐปฏบิัติตาม 
ตลอดจนขอบเขตและสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐน้ัน ควรมีมากนอย
แคไหน เพียงใด จึงจะมีความเหมาะสมไมเปนภาระกับรัฐมากเกินไป

นายอาคมฯ : ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชบทบัญญัติที่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งที่เปนปจจัยภายใน ประกอบดวย ความเหมาะสม 
ความชัดเจน และการจัดลําดับความสําคัญของแผนการบริหารราชการแผนดิน ความพรอมดาน
งบประมาณ กําลังคน ระยะเวลา รวมท้ังกลไกในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ในขณะท่ีปจจัยภายนอก 
อาจประกอบไปดวย ภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพแวดลอมทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึง่รฐับาลตองมีประเมินและปรับเปล่ียนแผนใหสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม อกีทัง้อปุสรรค
ทางการเมืองก็เปนตวัแปรท่ีสาํคญัทีท่าํใหแผนการบริหารราชการแผนดนิขาดความตอเน่ือง และทําให
การดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐขาดความตอเน่ือง โดยพบวาระยะเวลาการบริหารงาน
ของรัฐบาลระหวางชวงป ๒๔๗๕ - ๒๕๕๔ มอีายุสัน้มาก เฉล่ียเพียง ๑ ป ๕ เดือน๒ เม่ือเทียบกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินตามกฎหมายที่มีอายุ ๔ ป 

อยางไรก็ตาม การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเปน ๓ แนวทาง คือ (๑) การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (๒) การติดตามประเมินผลแผนการบริหารราชการ
แผนดิน และ (๓) การกํากับการดําเนินการตามแผนและการตรวจสอบเชิงนโยบาย ซึ่งหากทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพนาจะเพียงพอตอการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือใหรัฐบาลดําเนินการตาง ๆ 
ใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางดี

อนึ่ง แมวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ จะมีความสําคัญสูงสุดในฐานะท่ีเปน
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู หากแตแนวนโยบายดงักลาวเปนกรอบการดาํเนินการอยางกวาง และมไิดระบุ
กรอบระยะเวลาการดําเนนิการไว ดงันัน้ เจตนารมณของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญ 
นาจะเปนเพียงหลักการและแนวทางสําหรับใชเปนกรอบในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
ซึ่งหากรัฐบาลจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
อยางเหมาะสมและมีความเปนไปไดใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐแลว สภาพบังคับดังกลาว
ก็จะมีลักษณะที่เปนความรับผิดชอบที่รัฐบาลตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
ที่สอดคลองกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภานั่นเอง

 ๑ คํานวณจากจํานวนรัฐบาล ๕๖ ชุด ในชวงเวลาระหวางป ๒๔๗๕ – ๒๕๕๔.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การวางนโยบาย
• แผนการบริหารราชการแผนดิน
• แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (มิติภารกิจงาน 
ตามอํานาจหนาที่ปกติ – มิติพื้นที่ - 
มิติระเบียบวาระพิเศษ)

การวางแผนปฏิบัติการ
• แผนปฏิบัติราชการประจําป 

(ผลผลิต - กิจกรรม - ทรัพยากร)

การติดตามและประเมินผล
การทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน

สถานการณ

การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป

ที่มา: แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายท่ีจําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) รวมท้ัง
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตามแผน
นิติบัญญัติดังกลาว

นายอาคมฯ : “แผนการตรากฎหมาย” คอืแผนทีจ่าํเปนตอการผลกัดนันโยบายของรฐับาล
ตลอดจนยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธในการดําเนินการตามนโยบายใหอยูในกรอบเวลา 
ที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จ รวมถึงชวยใหการตรากฎหมาย
มีทิศทางที่ชัดเจนแนนอน และกฎหมายที่ตราขึ้นสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบดานและ
เปนระบบ ซึ่งแผนการตรากฎหมายนี้รูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ “แผนนิติบัญญัติ” โดยในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ วรรคสอง ไดกําหนดไววา ในการบริหาร
ราชการแผนดนิ คณะรัฐมนตรีตองจดัใหมแีผนการตรากฎหมายท่ีจําเปนตอการดําเนนิการตามนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผนดิน

กระบวนการจัดทําแผนนิติบัญญัติ
มาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจะตอง
จัดใหมีขึ้นใหม หรือกฎหมายที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ เสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติให
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

เปนไปตามนัน้ โดยมีระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําแผนนิติบัญญัติ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนนิติบัญญัติ
การจัดทําแผนนิติบัญญัติจําแนกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดเตรียมขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยสวนราชการตาง ๆ มีหนาที่แจง

ใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทราบถงึความจาํเปนทีต่องจดัใหมกีฎหมายขึน้ใหม ปรบัปรงุแกไข
หรือยกเลิกกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและยุทธศาสตรที่กําหนดไว
ในนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่แผนการบริหาร
ราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ มีขอแนะนําในการจัดเตรียมขอมูลโดยนําแนวทาง
ดังตอไปนี้มาพิจารณา

 บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน
 ขอเสนอแนะของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตใินสวนทีเ่กีย่วของกบัภารกจิ

ของแตละกระทรวง
 นโยบายพรรคการเมืองตางๆ
 ยุทธศาสตรของกระทรวง
 ขาวสารความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก

ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละกระทรวง

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดเตรียมแผนนิติบัญญัติของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ตรวจสอบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
- ตรวจสอบกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอภารกิจ
- กําหนดกรอบการเสนอแกไขปรับปรุง ยกเลิก หรือเสนอใหมีกฎหมายใหม
- จัดทํารางแผนนิติบัญญัติ ๔ ป ที่ประกอบดวย (๑) ขอมูลชื่อกฎหมายที่จําเปนตองมี 

ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก (๒) หลักการของกฎหมายท่ีจําเปนตองมี ปรับปรุงแกไข 
หรอืยกเลิก (๓) หนวยงานผูรบัผดิชอบในการจัดทาํและเสนอกฎหมายนัน้ และ (๔) กรอบ
ระยะเวลาที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ

การจัดทําแผนนิติบัญญัติจําแนกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ การจัดเตรียม
ขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยสวนราชการตาง ๆ มีหนาที่แจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความจําเปนที่ตองจัดใหมีกฎหมายข้ึนใหม ปรับปรุงแกไข
หรือยกเลกิกฎหมายท่ีอยูในความรับผดิชอบ ขัน้ตอนที ่๒ การจดัเตรยีมแผนนิตบิญัญัติ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จัดทํา
ลของ

การ
ขอม

ตบญญต
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ปรับปรุงรางแผนนิติบัญญัติ
 เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการ

นายกรฐัมนตรภีายใน ๑๒๐ วนันบัแตวนัทีแ่ผนการบรหิารราชการแผนดนิประกาศในราชกจิจานเุบกษา
 จัดทํารางแผนนิติบัญญัติรายป เพ่ือเปนแนวทางการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา

ในแตละป อันจะเปนประโยชนในการเรงรัดและผลักดันกฎหมาย

การบังคับใชแผนนิติบัญญัติ
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนนิติบัญญัติแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจงเวียน

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวใหหนวยงานทุกหนวยทราบและถือปฏิบัติตอไป และแผนนิติบัญญัตินี้จะมี
ผลใชบังคับจนกวาจะมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับใหม

การปฏิบัติตามแผนนิติบัญญัติ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติมี ๓ หนวยงาน ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการ

แตกตางกันไป ดังนี้
1) หนวยงานที่เปนผูเสนอใหมี ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกกฎหมาย ตองดําเนินการจัดทํา

กรอบเวลาการจัดทําและเสนอรางกฎหมายแตละฉบับ ดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือประกอบการจัดทํา
รางกฎหมาย และตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย

2) สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรตีองจดัทาํความเหน็เกีย่วกบัรางกฎหมายและบนัทึกประกอบ
รางเพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรางกฎหมายน้ัน 
และตองแจงมติคณะรัฐมนตรีตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็ว

3) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองตรวจพิจารณารางกฎหมายใหแลวเสร็จและสงราง
กฎหมายทีต่รวจพจิารณาเสรจ็แลวกลบัไปยงัสาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่ดาํเนินการตอไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน มีสภาพบังคับที่กําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดพันธกรณีที่รัฐบาลตอง
ดาํเนนิการ ทัง้ทีเ่ปนแผนการบรหิารราชการแผนดนิ และแผนการตรากฎหมาย ทีต่องกาํหนดระยะเวลา
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การดําเนินการ อยางไรก็ตาม แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนกรอบการทํางานอยางกวางที่ใชกําหนด
ทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น เปนหนาท่ี
ของรัฐบาลที่ตองกําหนดแผนการดําเนินการใหสอดคลองและมีความเปนไปไดภายใตขอจํากัด
ตาง ๆ ตามสถานการณ ดังนั้น สภาพบังคับที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากแผนการบริหารราชการแผนดิน
ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น โดยรัฐบาลตองระบุเรื่องที่จะดําเนินการใหมีความเปนไปไดใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองอยางเหมาะสม ซึง่หากพจิารณาในแง
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๘

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

ความเหมาะสมและความเปนไปไดตามแผนการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาลกําหนดแลว จะเห็น
ไดวาสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นาจะมลีกัษณะเปนความรับผดิชอบและความสามารถในการบริหารงานของรัฐบาลตามพันธสญัญา
ที่รัฐบาลกําหนดภายใตกรอบแนวทางการดําเนินการของรัฐธรรมนูญมากกวา โดยปจจัยที่จะทําให
แผนการบรหิารราชการแผนดินของรฐับาลทีส่อดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัประสบผลสาํเรจ็ 
ประกอบดวย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินที่เหมาะสมภายใตกรอบขอจํากัดและความ
สามารถในทางปฏบิตั ิอาท ิงบประมาณ กาํลงัคน สภาพแวดลอมทางสงัคม และการเมอืง รวมทัง้กลไก
การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยนาจะมีลักษณะเปนความรับผิดชอบและความสามารถในการ
บริหารงานของรัฐบาลตามพันธสัญญาท่ีรัฐบาลกําหนดภายใตกรอบแนวทาง
การดําเนินการของรัฐธรรมนูญมากกวา

พบัง
อาณ

สภา
ราช

บแนวทาง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความ
สําคัญของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : ประเทศไทยมีการบัญญัติเรื่อง 
“แนวนโยบายแหงรฐั” เปนครัง้แรกในรฐัธรรมนญูฉบบัปพทุธศกัราช 
๒๔๙๒ จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” เนื่องจากมีแนวคิด
ใหแนวนโยบายที่บัญญัติในหมวดนี้เปนเรื่องพื้นฐานที่ควรกําหนด
เปนนโยบายจริง ๆ มิใชเรื่องทั่วไปท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามเวลา
และสถานการณ ในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐของประเทศไทยมีการ
กาํหนดไวในรฐัธรรมนญูทํานองเดยีวกบัรัฐธรรมนญูของบางประเทศ 
เชน ประเทศไอรแลนดและประเทศอนิเดยี ซึง่กอนทีจ่ะมกีารบญัญตัิ
เรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญ ก็ไดมีผูตระหนักถึงความ
สําคัญในเร่ืองที่จะใหรัฐมีแนวนโยบายพ้ืนฐาน โดยจะเห็นไดจาก
ป พ.ศ. ๒๔๘๙ ในการประชุมวิสามัญพฤฒสภา ครั้งที่ ๕/๒๔๘๙ 
เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๙ มีผูตั้งกระทูถาม สรุปไดวา “เนื่อง
ดวยประเทศไทยไดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยอมตอง
มีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดินตามวิถีทาง
รัฐธรรมนูญ เปนเหตุใหรัฐบาลแตละคณะกําหนดนโยบายบริหาร
ราชการแผนดินตามอุดมคติของรัฐบาลนั้น ๆ ไมมีแผนการที่
ตอเนื่องกัน บางครั้งก็ลมเลิกกิจการที่รัฐบาลกอนไดดําเนินไวดวยดี

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย,  D.E.A. (Droit 
public) Toulouse I, Doctorat en droit (Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité ) Toulouse I 
จากประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล ๑
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

โดยปราศจากเหตุผล บางครั้งก็ดําเนินการไป
ในทางตรงกันขามก็มี การบริหารราชการแผน
ดินโดยทํานองน้ีทําใหเกิดความหมดเปลือง
ทรัพยสมบัติ แรงงานและสติปญญาโดยเปลา
ประโยชน ทําใหความกาวหนาของประเทศ
เขาสูความเจริญนั้นตองชะงักลง เพื่อแกไข
ขอบกพรองอันสําคัญนี้ สมควรที่จะมีกฎหมาย
กาํหนดแนวนโยบายแหงชาติไวเปนบรรทัดฐาน
ใหรัฐบาลทุกยุคสมัยถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอเนื่องกัน เพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดตอบ
กระทูถาม สรุปไดวา “การกระทําเชนน้ันไมเหมาะสมเพราะเปนการผูกมัดรัฐบาลชุดตอ ๆ ไป และ
ไมชอบดวยระบอบประชาธิปไตย นอกจากน้ี อุดมคติของแตละพรรคการเมืองก็ไมเหมือนกัน 
การทีพ่รรคการเมอืงหนึง่จะวางแนวนโยบายแหงชาตไิวแลว จะใหพรรคอ่ืนกระทําตามแนวทางทีว่างไว
ยอมไมได อยางมากท่ีสุดก็ทําไดโดยกฎหมาย แตกฎหมายน้ันเม่ือรัฐบาลชุดใหมข้ึนมาก็อาจท่ีจะยกเลิก
หรือไมปฏิบัติตามนั้นก็ได” 

ถาถามวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” หรือ “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” มีความหมายวา
อยางไร คงเปนเรือ่งยากทีเ่ราจะใหความหมายหรอืคาํจาํกดัความทีแ่นนอนตายตวั ทัง้นี ้เปนเพราะ
แนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่มีการจัดทํารัฐธรรมนูญแตละฉบับ การท่ีเราจะเขาใจความหมาย
ของถอยคําดังกลาว เราจะตองศึกษาและวิเคราะหบริบททางประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยในขณะท่ีจัดทํารัฐธรรมนูญแตละฉบับวามีวัตถุประสงคอยางไรในเร่ืองแนวนโยบายแหง
รฐัหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ แตหากจะกลาวโดยสรุปแลว แนวนโยบายแหงรัฐหรอืแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ คือ แนวทางท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามาบริหารประเทศ
จะตองยึดถือเพ่ือใชสําหรับเปนแนวทางในการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน

 สําหรับประเด็นที่ถามวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยมีความสําคัญอยางไร หากเราพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแนวนโยบายพื้น
ฐานแหงรัฐไดบัญญัติไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๗ โดยแบงแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐออกเปน ๙ ดาน คือ  (๑) แนวนโยบายดานความมั่นคง (๒) แนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน (๓) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
(๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
(๖) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ (๗) แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(๘) แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และ (๙) แนวนโยบายดาน
การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไดบญัญตัคิรอบคลุมการบริหารราชการแผนดินท้ังดานการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม และเม่ือพิจารณา
จากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ ซึ่งบัญญัติใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปน “เจตจํานงใหรัฐ
ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน” แสดงวารัฐบาลท่ีจะ
เขามาบรหิารราชการแผนดนิอยางนอยจะตองมกีารกาํหนดนโยบายใหสอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐัทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญ และเพือ่ใหเปนไปตามเจตนารมณดงักลาว รฐัธรรมนูญยงัไดกาํหนดให
คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินมีหนาท่ีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให
สมาชิกรฐัสภาไดอภิปราย สอบถาม ตลอดจนการใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอคณะรัฐมนตรี
สาํหรบันาํไปปรับใชกบัการบริหารราชการแผนดนิ และเมือ่คณะรฐัมนตรไีดแถลงนโยบายตอรฐัสภาแลว
จะตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และเพื่อสนับสนุนใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการ
ตรากฎหมายทีจ่าํเปนตอการดาํเนนิการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการแผนดนิดวย จึงกลาว
ไดวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศของรัฐบาล 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัทีผ่าน ๆ  มา และฉบบัปจจบุนันัน้
มีหลักการเหมือนกันและแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศ

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : ประเด็นเรื่องสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีแคไหน 
เพียงใด นั้น เปนปญหาทางวิชาการท่ีมีการถกเถียงกันมาโดยตลอด เมื่อกลาวถึงสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐสามารถแบงเปน ๒ กรณี คือ สภาพบังคับทางกฎหมาย กับสภาพบังคับทางการเมือง 

 กรณีแรกสภาพบังคับทางกฎหมาย คือ การใหฝายตุลาการเขามาตรวจสอบฝายบริหารวาได
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม ซึ่งเปนพัฒนาการทางความคิดที่มีความมุงหมาย
ใหรัฐบาลที่เขามาบริหารราชการแผนดินมีความผูกพันตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลละเลยหรือไมปฏิบัติตามจะมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องนี้
หากเราพิจารณาจากถอยคําที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
บัญญัติใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการบริหารราชการแผนดิน แตตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปน 
“เจตจํานง” ใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จะเห็น
ไดวาบทบัญญัติในเร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีสภาพบังคับเพ่ิมมาก
ขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา อยางไรก็ตามถาเขาใจธรรมชาติของคําวา “นโยบาย” ซึ่งมีความยืดหยุนตาม
สภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การจะตีความวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีเจตนารมณ
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

ใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับในทางกฎหมายนั้น ผมมองวาจะทําใหเกิดปญหากับ
ฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดิน ผมจึงเห็นวาคําวา “เจตจํานง” ไมไดมีความมุงหมายใหมี
สภาพบังคบัในทางกฎหมาย แตเปนเพียงการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงใหรฐับาลใหความสําคญัในการนํา
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากกวาในอดีต
ที่ผานมา ดังนั้น ในทัศนะของผมสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเพียงสภาพบังคับใน
ทางการเมืองมากกวาจะมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย 

 กรณทีีส่องสภาพบังคบัทางการเมือง คอื การใหฝายนติบิญัญตัสิามารถตรวจสอบฝายบรหิาร
วาไดดาํเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามทีบ่ญัญตัไิวในรัฐธรรมนญูหรอืไม หากเราพิจารณา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตรา ๗๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดิน จะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยจะตองชี้แจงใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด 
เพือ่บริหารราชการแผนดนิใหเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัและจะตองจดัทาํรายงานแสดงผล
การดาํเนนิการ รวมทัง้ปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงครัง้ แสดงวารัฐธรรมนญูฉบับปจจบุนั
มีเจตนารมณใหรัฐสภาซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติควบคุมตรวจสอบฝายบริหารวาไดดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทั้งกอนการเขารับหนาที่ กลาวคือในวันที่รัฐบาล
แถลงนโยบายตอรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาสามารถสอบถามรัฐบาลไดวาเหตุใดจึงไมไดบรรจุแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา 
และเม่ือรัฐบาลบริหารประเทศมาครบหนึ่งป รัฐบาลมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรฐัสภา ซึง่สมาชิกรฐัสภาสามารถสอบถามรัฐบาลถึงการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ไดแถลงนโยบายไวตอรัฐสภาวาไดดําเนินการไปถึงไหน มีปญหาและ
อปุสรรคอยางไร หากรัฐบาลไมสามารถใหคาํตอบท่ีชดัเจน หรอืรฐับาลละเลยหรือไมปฏบิตัติามนโยบาย
ที่ไดแถลงไว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๕๖ บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒุสิภามสีทิธิตัง้กระทูถามนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีกีย่วกับงานในหนาทีไ่ด และรฐัธรรมนูญมาตรา 
๑๕๘ ไดบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๙ บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหกของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได สําหรับในสวนของสมาชิกวุฒิสภา 
รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๑ กไ็ดบญัญตัใิหสมาชิกวฒุสิภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลง
ขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติได 

ผมจึงเห็นวาคาํวา “เจตจาํนง” ไมไดมคีวามมุงหมายใหมสีภาพบังคบัในทางกฎหมาย แต
เปนเพียงการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงใหรัฐบาลใหความสําคัญในการนํานโยบายพ้ืนฐาน
แหงรฐัทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูไปสูการปฏบิตัิใหเกิดผลเปนรปูธรรมมากกวาในอดตี
ที่ผานมา ดังนั้น ในทัศนะของผมสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเพียง
สภาพบังคับในทางการเมืองมากกวาจะมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย

งเหน็
พียงก

ผมจึ
ปนเ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในชวงเวลาทีม่กีารยกรางรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั กเ็คยเสนอแนวทางเกีย่วกบัแนวนโยบายวา
ในการแถลงนโยบายควรมกีารกาํหนดใหชดัวาในนโยบายทีแ่ถลงเรือ่งใดเปนแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั 
และเรือ่งใดเปนนโยบายของพรรคการเมอืง เพราะผมคดิวาไมควรเขยีนนโยบายทกุเรือ่งไวในรฐัธรรมนญู 
เนื่องจากวาเรื่องนโยบายเปนเรื่องที่ไมควรเครงครัดถึงขนาดจะไปบังคับวารัฐบาลที่จะเขามาบริหาร
ประเทศจะตองดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาลท่ีจะเขามาบริหารประเทศควร
จะมีความเปนอิสระพอสมควรในการท่ีจะตัดสินใจวาจะดําเนินนโยบายอยางไร โดยมีสิทธิที่จะเลือก
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและนโยบายท่ีพรรคการเมืองของตนไดสัญญาไว
กับประชาชนมาผสมผสานกันในการกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงตอรัฐสภาและใชในการ
บริหารราชการแผนดิน เพราะพรรคการเมืองจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนที่ใหการสนับสนุน
ใหชนะการเลือกตัง้ โดยจะตองดาํเนินการตามนโยบายท่ีพรรคการเมืองใชในการรณรงคหาเสียง คงเปน
ไปไมไดทีจ่ะใหรฐับาลดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญครบทุก
เร่ืองจนกระท่ังเพิกเฉยตอนโยบายที่ไดใหสัญญาไวกับประชาชน     

 สําหรับประเด็นเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศนั้น 
เทาท่ีผมไดศึกษาคนควาพบวาในตางประเทศมีการบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐทั้งรูปแบบ
ที่เขียนสั้นและเขียนยาว ในทางวิชาการสามารถเขียนไดทั้งสองรูปแบบ แตสําหรับประเทศไทยเราเคย
มีประสบการณทั้งแบบเขียนส้ันและเขียนยาว การเขียนสั้นมีขอเสียคือทําใหอานแลวไมเขาใจและเกิด
ปญหาในการใชและการตีความ แตวาพอเขียนยาวลงรายละเอียดมาก ๆ ทําใหเกิดปญหาตอรัฐบาล
ในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในทัศนะของผม ผมชอบแบบเขียนสั้น เพราะวา
นโยบายเปนเรือ่งยดืหยุน หากเขยีนแนวนโยบายทกุเรือ่งใหเปนแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัจะทาํใหเกดิ
ปญหาตอรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน ในตอนรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันผูที่มีสวนเก่ียวของ
ในเร่ืองใดก็พยายามที่จะยกระดับเรื่องนั้นใหไดรับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ เพราะมีความเขาใจวา
เม่ือบรรจุไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศแลว รัฐบาลตองปฏิบัติตามทุกเรื่อง ซึ่ง
แนวความคิดเชนนี้เองท่ีนํามาซ่ึงความคิดเห็นที่แตกตางกันเก่ียวกับปญหาเร่ืองสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซึ่งโดยธรรมชาติแลวนโยบายเร่ืองใดจะมีความสําคัญจะตองขึ้นอยูกับ
สภาพสังคมในขณะนั้นวาจะเรียกรองเรื่องอะไร เชน ปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอม รัฐบาลก็จะตองใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการบริหารราชการแผนดินไป
โดยอัตโนมัติ โดยไมจําเปนจะตองเปนเรื่องที่บัญญัติไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเสมอไป  

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับบทบัญญัติอันเก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มีความเหมาะสมและชัดเจน
เพยีงพอสําหรับเพือ่การใหความคุมครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนหรือไม เพยีงใด

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การที่ประเทศไทยเลือกรูปแบบในการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐแบบยาว คือ บัญญัตินโยบายโดยละเอียดครอบคลุมทุกเรื่อง ถาถามผมวามีความเหมาะสมและ
ชัดเจนเพียงพอสําหรับเพ่ือการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม เพียงใด นั้น 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

โดยทัศนะสวนตัวผมมองวามีความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน แตปญหาสําคัญเกี่ยวกับสภาพ
บังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมไดอยูที่การบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐสั้นหรือยาว แต
ปญหาการปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของประเทศไทยเกิดข้ึนจากการบริหารประเทศท่ีขาด
ความตอเน่ืองในลักษณะของความเปนสถาบัน กลาวคือ เรายังบริหารประเทศแบบพรรคใครพรรคมัน 
นโยบายในการบริหารประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง 
สภาพการณเชนนีท้าํใหนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิขาดความตอเนือ่งและขาดประสทิธภิาพ 
ดงันัน้ ในการบรหิารราชการแผนดนิของรฐับาลแตละชดุเราจะตองมเีปาหมายทีช่ดัเจนรวมกนั คอื “ความ
อยูดกีนิดีของประชาชน” หากนโยบายของรัฐบาลชดุเดิมเปนนโยบายทีด่แีละมปีระโยชน รฐับาลชดุใหม
ก็จะตองสานตอใหประสบความสําเร็จ หากทําไดเชนนี้แลวผมเช่ือวาการหยิบยกเอาสภาพบังคับ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาใชเพื่อประโยชนในทางการเมืองจะลดนอยลงไปในที่สุด

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบังคบัใชบทบัญญตัทิีว่าดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ 
และหากรฐัไมปฏบิตัติามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนัน้จะสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน รวมท้ังจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม ตลอดจน
ขอบเขตและสภาพบังคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัน้ันควรมมีากนอยแคไหนเพยีงใด
จึงจะมีความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐมากจนเกินไป

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การรางรัฐธรรมนูญแตละครั้งเปนการแสดงออกซ่ึงสภาพสังคม
ในขณะนั้นวามีสภาพปญหาอยางไร บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจบุนั แสดงใหเหน็วาสังคมขาดความไววางใจฝายบริหารในการบรหิารราชการแผนดนิ จงึบญัญตัิ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยละเอียดเพื่อใชเปนกรอบใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินใหเปนไปใน
ทิศทางที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว สําหรับประเด็นที่ถามวาหากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจะสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไมนั้น บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐไมใชบทบัญญัติในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แตเปนการ
กําหนดหนาที่ใหรัฐบาลดําเนินนโยบายในการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ หากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและเปนการละเมิดตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพสามารถ
ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดโดยตรง 
โดยไมจําเปนตองอางบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อใชเปนฐานแหงสิทธิแตอยางใด

สําหรับมาตรการหรือแนวทางเพ่ือบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหรัฐบาลท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาวาจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งถือเปน
มาตรการหน่ึงที่บังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสวนของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ เพื่อเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงคร้ัง มาตรการในเรื่องน้ีชวยสงเสริมสภาพบังคับทางการเมือง
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จุลนิติ

ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เนื่องจากการจัดทํารายงานดังกลาวจะชวยใหรัฐสภาสามารถ
พจิารณาถึงผลของการบริหารราชการแผนดนิวามผีลงานอยางไร 
มีความสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐหรือไม ตลอด
จนชวยใหรัฐสภาประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลไดอีกทาง
หนึง่ และถาหากพบความบกพรองในการบริหารราชการแผนดนิ
จากรายงานประจําปของรัฐบาล รัฐสภาก็จะใชเปนขอมูลในการ
ตั้งกระทูถามหรือขอเปดอภิปรายไมไววางใจการทํางานของ
รัฐบาลได ดังนั้น มาตรการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวจึงมีสวนชวย
บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เอาไวมากมายครบทกุดาน รวมถงึความพยายามในการยกระดบัใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพ
บงัคบัมากข้ึน กเ็ปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกบัคณะรัฐมนตรีทีจ่ะเขามาบริหาร
ราชการแผนดนิ เพราะบางคร้ังแนวนโยบายท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็เปนสิง่ท่ีปฏิบตัติามไดยาก ดงัน้ัน 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐบาลจนเกินไป หากจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในอนาคต ควรจะตองมีการปรับปรุงในเร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเพ่ือใหเกิดความชัดเจน โดย
เฉพาะปญหาเรือ่งสภาพบงัคบัทางกฎหมายวารฐับาลจะตองรบัผดิชอบและถกูตรวจสอบทางกฎหมาย
หรือไม หรือจะใหเปนเพียงแนวทางใหรัฐบาลเลือกมาใชในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินตามดุลพินิจของรัฐบาลท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาบริหารประเทศและอยูภายใตการ
ตรวจสอบทางการเมืองเทานั้น

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายที่จําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การดําเนินงานของฝายบริหารตองเปนกรณีที่กฎหมายใหอํานาจ
ในการดําเนินการดังกลาวไวโดยชัดแจง ถาเรื่องใดกฎหมายไมไดใหอํานาจไว ฝายบริหารจะกระทํา
การตามอําเภอใจมิได ขณะเดียวกัน กรณีใดที่กฎหมายใหอํานาจแกฝายบริหารที่จะดําเนินการ 
ฝายบริหารตองใชอํานาจน้ันในทางท่ีเปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
โดยจํากดัสทิธแิละเสรีภาพและสรางภาระแกประชาชนนอยทีส่ดุ ซึง่หากพจิารณาตาม มาตรา ๓ วรรคสอง 
แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติวา “ใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” จึงกลาวไดวากฎหมาย
เปนกลไกสําคัญที่ฝายบริหารจะใชเปนเครื่องมือในการผลักดันใหการบริหารราชการแผนดินบรรลุ
วัตถุประสงค
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

 นอกจากความสําคัญในการบริหารราชการ
แผนดินดังกลาวขางตนแลว กฎหมายยังมีสวนอยาง
มากตอความสาํเรจ็หรอืลมเหลวของการดาํเนนิงานตาม
นโยบายของรฐับาลดวย เพราะแมรฐับาลจะมนีโยบายที่
ดแีละสอดคลองกบัความตองการของประชาชน แตหาก
กฎหมายมิไดใหอาํนาจแกฝายบริหารท่ีจะดําเนินการใน
เรือ่งดงักลาว ฝายบรหิารกไ็มอาจผลกัดนันโยบายนัน้ให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมได หรือหากมีกฎหมาย
ในเรือ่งนัน้ใชบงัคบัอยูแลว แตบทบญัญตัขิองกฎหมายไม
เอื้อตอการดําเนินการตามนโยบาย กฎหมายยอมกลาย
เปนอปุสรรคสําคญัทีท่าํใหฝายบริหารไมสามารถบริหาร
ราชการแผนดินไดตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา

 ดังน้ัน เพื่อใหรัฐบาลมีกลไกในการผลักดันนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา ในป ๒๕๔๖ จึงไดมีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนนิติบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันก็ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแตละปของการบริหารราชการแผนดินซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และเม่ือมีการกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดินตาม
นโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภาแลว ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการเสนอใหมี 
ปรบัปรุงแกไข หรอืยกเลิกกฎหมายท่ีเปนอปุสรรคตอการบริหารราชการแผนดนิ เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนแนวนโยบายหลักของประเทศไมใช
แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหน่ึง ในขณะท่ีนโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปตาม
พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและไดจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศ แตแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจะไมผันแปรไปตามพรรคการเมือง หากแตเปนแนวทางท่ีรัฐบาลทุกคณะจะตองปฏิบัติตาม
และทําใหเกิดขึ้นจริง ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะกําหนดเฉพาะหลักการท่ีสําคัญที่
สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ สวนรายละเอียดหรือวิธีการในการดําเนินการควรปลอยใหเปน
ดลุพินจิของรฐับาลแตละคณะ เพือ่ใหเกดิจดุสมดุลระหวางแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐักบันโยบายของ
รัฐบาลแตละคณะ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะตองทําใหนโยบายของรัฐบาลมีความตอเน่ืองและเปน
เอกภาพ ดงัทีผ่มไดกลาวมาแลววาตองทาํใหนโยบายมคีวามเปนสถาบนั ทัง้น้ี เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค
ในการบริหารราชการแผนดินคือประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง 

่
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความสําคญั
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบัญญตัริฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

ดร. พรสันต : กอนอื่นผมตองขออนุญาตอธิบายแบบนี้
นะครับวาในเรื่องของแนวคิดวาดวย “The Directive Principles 
of State Policy” ที่เราเรียก หรือรู จักกันในภาษาไทยวา 
“บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” ที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ันไมใชเรื่องใหมเลย หากแตวาจริง ๆ 
แลวเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมากอนแลวในตางประเทศครับ กลาวคือ 
ในรัฐธรรมนูญของตางประเทศเองก็มีบทบัญญัติทํานองดังกลาว
ดวยเชนกนั ซึง่ของตางประเทศนัน้มมีากอนของเราเสยีอกี แตอาจเรยีก
ผิดแผกแตกตางกันไป เชน บางประเทศอาจจะเรียกวา “บทบัญญัติ
วาดวยเจตจํานงแหงรัฐ” หรือ “National Objectives” ฯลฯ 
แตหากไดศึกษาคนควาแลวก็จะพบวาประเทศแรกที่ไดมีการแยก
หมวดหมูในรัฐธรรมนญูเปนการเฉพาะวาดวยเรือ่งของบทบญัญัติ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้นก็คือประเทศไอรแลนด 
โดยเรียกวา “บทบัญญัตวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานของสังคม” หรอื 
“The Directive Principles of Social Policy” ซึง่หากสบืสาว
ราวเร่ืองไปแลวกจ็ะพบวารฐัธรรมนูญไอรแลนดในสวนของบทบัญญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้ไดรับแนวคิดมาจากรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสเปนอีกทอดหน่ึงซึ่งในสวนของบทบัญญัติวาดวยเร่ือง

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สาํเรจ็การศึกษา  นติศิาสตรบณัฑติ, นติศิาสตรมหาบัณฑติ (คะแนนดีเลศิ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั, M.L.I., S.J.D. University 
of Wisconsin Madison Law School, U.S.A., อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ดร. พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย ๑
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวสเปนอันมีสวน
เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงอยูกบัแนวคดิวาดวยรฐัสวสัดกิาร 
หรือ “Welfare State” ของประเทศเยอรมัน
ดวยนั่นเอง อยางไรก็ตาม บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้ไดกลายมาเปน
ที่รู จักอยางกวางขวางภายหลังจากที่ผู ร าง
รฐัธรรมนูญของประเทศอินเดียไดรบัเอาแนวคิด
ดงักลาวมาจากรฐัธรรมนญูของประเทศไอรแลนด

ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้นมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากนั้นประเทศตาง ๆ จึงไดรับ
เอาแนวคิดดังกลาวของประเทศอินเดียไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของตนเองไมวาจะเปนประเทศ
บังกลาเทศ ศรีลังกา ไนจีเรีย เนปาล ฟลิปปนส รวมถึงประเทศไทยของเราดวยนั่นเอง  

 สําหรับประเทศไทย แนวคิดวาดวยบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ันหาไดเพิ่งเกิด
หรือปรากฏขึ้นมาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ หากแตไดเกิดขึ้นมากอนหนานี้คอนขางนานแลว 
โดยบทบัญญัติดังกลาวเกิดขึ้นครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
ในหมวด ๕ ซึ่ง ณ ขณะน้ันใชคําวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” อันประกอบไปดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น 
๑๙ มาตรา ซึ่งกอนที่จะไดมีการบัญญัติแนวคิดดังกลาวลงไปในตัวรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการนั้น 
ไดมีการถกเถียงกันคอนขางมากในชั้นพิจารณารางรัฐธรรมนูญวาตกลงแลวควรที่จะใหมีการบัญญัติ
แนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งก็มีสองแนวความคิด กลาวคือ 

 ฝายหน่ึงมองวาสมควรท่ีจะมีการบัญญัติไว เพราะในตางประเทศเองก็มีการบัญญัติไว ตรงน้ี
ไมใชเรือ่งแปลกประหลาด อกีทัง้หากมกีารบญัญตัไิวกจ็ะเปนการปองกันมิใหการบรหิารราชการแผนดนิ
ตองหยุดชะงักไปเพียงเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อรัฐบาลที่หมดวาระกับ
รัฐบาลใหมมาจากคนละพรรคการเมืองกัน ซึ่งอาจสงผลใหมีการขัดแขงขัดขากันและไมทําการสานตอ
ซึง่นโยบายของรฐับาลชดุทีแ่ลวทีไ่ดพยายามกาํหนดเอาไวได ยิง่ไปกวานัน้ บทบัญญตัวิาดวยแนวนโยบาย
แหงรฐันีย้งัเปนประโยชนตอรฐับาลอยางมากในการท่ีจะไดเลอืกเอานโยบายทีเ่หมาะสมท่ีไดมกีารบญัญตัิ
ไวในรัฐธรรมนูญไปใชอีกดวย 

 ในขณะที่อีกฝายหนึ่งนั้นไมเห็นดวยกับการที่จะใหมีการบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐไวใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะเห็นวา การเขียนหรือบัญญัตินโยบายตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญถือเปนการ
ผูกมัดรัฐบาลมากเกินไปในการบริหารประเทศอันเปนการขัดแยงตอธรรมชาติของการบริหาร
ปกครองบานเมืองที่จําตองพิจารณาตามขอเท็จจริงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น 
นโยบายพึงตองออกมาเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงดังกลาวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งหาก
นํามากําหนดไวตายตัวแลวก็จะเปนการไมเหมาะสม และเหตุผลหนึ่งที่สําคัญของฝายที่คัดคาน
การบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญก็คือ บทบัญญัติดังกลาวจะเปนตัวบั่นทอนระบบ
พรรคการเมืองไทย กลาวคอื เม่ือรฐัธรรมนญูไดมกีารบญัญตันิโยบายตาง ๆ  ทีร่ฐับาลจะตองดาํเนินการ
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ไปแลวจะสงผลใหพรรคการเมืองตาง ๆ นั้นไมสามารถท่ีจะนําเสนอนโยบายตาง ๆ ที่ผิดแผก
แตกตางไปจากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูไดเพราะอาจถอืไดวาเปนการขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญู 

อกีท้ังหากพิจารณาใหดแีลวก็จะเห็นวาเร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐเปนเร่ืองท่ีไมมคีวามจําเปนเลย 
เพราะเรื่องนโยบายของฝายบริหารน้ันมีความสัมพันธกับตัวประชาชน หากฝายบริหารมีการนําเอา
นโยบายใด ๆ มาใชในการบริหารราชการแผนดินแลว ถาปรากฏวาไมเปนที่ถูกอกถูกใจตอประชาชน 
ตรงนีก้จ็ะสงผลใหทายทีสุ่ดแลวรฐับาลกจ็ะตองเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลาวไป ซึง่ถอืเปนเรือ่งธรรมชาติ 
ซึ่งไมมีความจําเปนตองมีบทบัญญัติใด ๆ ที่วาดวยเรื่องนโยบายที่จะตองนํามาบัญญัติไว 

อยางไรกต็าม แมวาทัง้สองฝายจะไดถกเถยีงกันเปนสองแนวความคดิ แตสดุทายแลวบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายแหงรฐักไ็ดรบัการสนบัสนนุมากกวาและถกูผลกัดนัใหมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
อยางชัดเจน ซึ่งภายหลังจากที่บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐไดมีการบัญญัติไวคร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ บทบัญญัติดังกลาวก็ไดมีการบัญญัติไว
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอ ๆ มาอยางคอนขางตอเน่ือง ตราบจนกระท่ัง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกจากเดิมที่ใช
คําวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” มาเปนคําวา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” โดยตั้งแตในชวงที่มีการ
ประชมุคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูกไ็ดมกีารอธิบายถงึแนวคดิในเรือ่งดงักลาวไวคอนขางชดัเจน
โดยเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญของประเทศบังกลาเทศวา ประเทศบังกลาเทศนั้นมีบทบัญญัติในทํานอง
ดงักลาวเชนเดยีวกนั โดยมลีกัษณะเปน “แนวทาง” ในการบรหิารประเทศ รวมถงึในการตราตวับทกฎหมาย
กไ็มมผีลในทางคดีแตอยางใด ซึง่ภายใตรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่เปน
ฉบับปจจุบัน ก็ยังคงใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ อยูนั่นเอง 

ที่กลาวมาทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องที่มาที่ไปของแนวคิดวาดวยบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐัอนัมพีฒันาการมาจากตางประเทศมาจนในประเทศไทยเรา คราวนีห้ลายทานเองกอ็าจจะสงสยั
วาในเรื่องของแนวนโยบายดังกลาวนี้คืออะไรและทําหนาที่อยางไร ตรงนี้ผมขออนุญาตสรุปอยางสั้น ๆ  
เพื่อใหทุกทานไดเขาใจอยางงาย ๆ วา “บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” นั้นก็คือ 
บทบัญญัติที่มีการระบุไวเปน “นโยบายแนวทาง” ที่ฝายบริหารหรือรัฐบาลอาจจะนําไปใชในการ
บรหิารราชการแผนดนิอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนแนวทางในการตราตัวบทกฎหมายของรัฐสภา
อันนําไปสูการนํานโยบายมาปฏิบัติไดในความเปนจริง โดยนโยบายท่ีไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นั้นในเชิงหลักการแลวก็จะเปนนโยบายที่มีวัตถุประสงคเพื่อเขาไปชวยเหลือประชาชนเพื่อใหมีชีวิต
ในสังคมดวยความกินดีอยูดี ดังน้ัน เราก็จะพบวาบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐน้ัน 
จะมีการพดูถงึเรือ่งของสิง่แวดลอมบาง เรือ่งการศกึษาบาง เรือ่งการทาํมาหากนิของผูคนบาง เรือ่งเศรษฐกจิ
ของประเทศบาง เรื่องของการสาธารณสุขบาง เรื่องของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมบาง ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลักดันใหประเทศบรรลุเปาหมายตามแนวคิดที่เรียกวา “รัฐสวัสดิการ” หรือ 
“Welfare State” ซึ่งก็คือ คนทุกคนตองมีการดํารงชีวิตท่ีไดมาตรฐานขั้นต่ําเปนอยางนอย
นั่นเองครับ
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ
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จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผาน ๆ มา และฉบับปจจุบัน
นั้นมีหลักการเหมือนและแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศ

 ดร. พรสนัต : คาํถามขอนีถ้อืไดวาเปนประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัซ่ึงตองทาํความเขาใจกบัสงัคม
อยางมาก วาดวยเรื่องของสภาพบังคับของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ กลาวอีก
นัยหนึ่งคือ ประเด็นนี้ถือไดวาเปน “หัวใจหลัก” ของแนวคิดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั่นเอง 
ซึ่งขออธิบายแบบน้ีนะครับวา ตามหลักการทางระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญแลวแนวคิดวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นโดยตัวมันเองแลวไมมีสภาพบังคับ อันมีความหมายวา หากแมวา
รฐับาลไมไดมกีารกระทาํ หรอืดาํเนนิการใด ๆ  ไปตามนโยบายทีไ่ดมกีารบัญญัตไิวในบทบญัญัตขิอง
รฐัธรรมนูญกต็าม กไ็มสามารถท่ีจะฟองรองตอศาลใด ๆ  (not justiciable) เพือ่มผีลบังคบัใหรฐับาล
ตองกระทําตามบทบัญญัติดังกลาวได 

 ซึ่งรัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศจะเขียนไวอยางประจักษชัดวา “ไมสามารถดําเนินการ
ฟองรองได” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย รัฐธรรมนูญของประเทศไนจีเรีย รัฐธรรมนูญของ
ประเทศกานา และรัฐธรรมนูญของประเทศไอรแลนด ฯลฯ อันเปนหลักการสากล คําถามคือทําไมจึง
เปนเชนนัน้ ตรงน้ีเราตองทําความเขาใจในแนวคิดพืน้ฐานของระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญวา ตามตรรกะ
ของระบบกฎหมายเขามองวา เรื่องของ “นโยบาย” หรือ “Policy” นั้นเปนเรื่องของการตัดสินใจ
ของฝายบรหิารโดยแททีจ่ะตองมกีารพจิารณาตามสภาวการณของสงัคม ณ เวลานัน้ ๆ  ดงันัน้ หาก
จะใหมีสภาพบังคับโดยกําหนดใหมีการนําไปฟองรองตอศาลได ยอมสงผลใหฝายบริหารจําตองปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และอาจจะเปนการแข็งตัวมากจนเกินไปอันเปนการขัดตอ
ธรรมชาติของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งตรงน้ีจะสงผลกระทบตอการปกครองประเทศในองครวม
เสยีดวยซํา้เพราะนโยบายทีม่กีารกาํหนดไวในรฐัธรรมนญูอาจจะเหมาะสมกบัสภาวะของสงัคมแบบหนึง่ 
แต ณ เวลาน้ัน ๆ นโยบายดังกลาวอาจจะไมเหมาะสมแลวก็เปนได ฉะน้ัน หากมีการฝนใหตองนํา
นโยบายดังกลาวมาใชอาจจะสงผลรายมากกวาผลดี ตรงนี้คอนขางอันตรายมากครับ ดังนั้น 
เรื่องของนโยบายจึงตองเปนอะไรท่ีคอนขางยืดหยุนพอสมควร หรือสอดคลองกับสภาวการณของ
สังคมท่ีมีความเปนพลวัตรนั่นเอง ทั้งหมดนี้คือหลักการ หรือแนวคิดวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามหลักสากล  

 จากหลักการท่ีกลาวมาขางตน หากไดพินิจพิจารณาบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐที่ไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนับตั้งแตฉบับแรก ๆ จนกระทั่งฉบับ
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับปจจุบันคือ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็พบวามิไดผิดแผกแตกตางไปจาก
นานาอารยประเทศแตอยางใด แมวาจะมีหลายทานไดตั้งคําถามวา “เคยอานบทบัญญัติในหมวด ๕ 
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลวไมเห็นจะมีถอยคําใดที่บอกได
อยางชดัเจนวาไมสามารถท่ีจะฟองรองตอศาลไดหากรัฐบาลไมไดปฏิบตัติามหรือมนีโยบายท่ีไมสอดคลอง
กบับทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูดงักลาว ตรงนีน้าจะฟองรองไดหรอืไม” หรอืมขีอสงัเกตเกีย่วกบับทบญัญตัิ
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วาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัของบางทานวา “จรงิ ๆ  แลวแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนญูฉบบันีม้คีวามแตกตางจากรฐัธรรมนญูฉบบักอน ๆ  กลาวคอื มกีารบญัญตัิ 
“เจตนารมณ” ของหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเพื่อเปนการแสดงถึงเจตจํานงที่ตองการใหรัฐนั้น
ไดไปดาํเนนิการกําหนดนโยบายใหเปนไปตามท่ีไดบญัญตัไิว เพือ่ใหบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐนี้มีสภาพบังคับเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหรัฐบาลน้ันตองกระทําตามแนวนโยบายท่ีไดบัญญัติไว
ดังที่สภารางรัฐธรรมนูญไดเคยกลาวไวหรือไม” แตทายที่สุดแลวก็ยังคงเปนเชนเดิมมิไดสงผลใด ๆ ซึ่ง
หมายถึงวา แมวารัฐบาลจะไมไดกระทําตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐก็ไมสามารถเปนเหตุใหไป
ทําการฟองรองกับศาลไดอยูดี ทั้งนี้ เปนไปตามหลักการที่ผมไดอธิบายไปแลวในเบื้องตน อีกทั้งหาก
ไดศกึษาคนควากจ็ะพบวามคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีไ่ดวนิจิฉยัรบัรองสถานะของบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัไมวาจะทางตรงหรอืทางออมไวแลววาเปนบทบญัญตัทิีไ่มสามารถ
ที่จะฟองรองได จริง ๆ  แลวหากเขาไปศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
อันถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็จะพบวามีการ
ระบุไวอยางชัดเจนเสียดวยซํ้าวาหากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็มิอาจที่จะใช
สทิธทิางศาลเพือ่ทาํการฟองรองตอรฐัได ดงันัน้ จงึสรุปไดวาในเร่ืองของสภาพบังคบัในบทบัญญตัวิา
ดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทีผ่าน ๆ  มา
นั้นมิไดมีสารัตถะที่ผิดแผกแตกตางกันเลย นั่นก็คือ ไมสามารถที่จะมีการฟองรองตอศาลเพื่อใหมี
การบังคบัใชในตัวนโยบายดังกลาวได ซึง่ตรงน้ีเองก็เปนการสอดคลองกับหลักการทางดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญสากลอีกดวย

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับบทบัญญัติอันเก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มีความเหมาะสมและชัดเจน
เพยีงพอสาํหรับเพือ่การใหความคุมครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนหรอืไม เพียงใด

ดร. พรสันต : ดังที่ผมไดกลาวอธิบายไปแลวเม่ือสักครูนี้นะครับวาบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันถึงแมวาจะมีความพยายามโดยผูรางก็ตาม 
ในเรือ่งของการผลกัดนัใหสถานะของสภาพบงัคบัมคีวามแตกตางจากรฐัธรรมนญูฉบบัเดมิ ๆ แตกห็าได
มผีลทาํใหบทบญัญตัดิงักลาวมสีภาพบงัคบัทีเ่ปนรปูธรรมขึน้มาได กลาวอกีนัยหน่ึงคอื อยางไรกแ็ลวแต
ก็ยังคงไมสามารถนําไปฟองรองตอศาลไดอยูดีนั่นเอง คราวนี้คําถามและประเด็นที่นาคิดตอไปก็คือ 
เมื่อบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นไมสามารถที่จะบังคับใหรัฐบาลจําตองปฏิบัติ
ตามได ทายที่สุดแลวจะสงผลอยางไร หรือมีผลกระทบอยางไร จริง ๆ แลวการที่ไมมีสภาพบังคับ

สภาพบังคับในบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผาน ๆ มาน้ันมิไดมีสารัตถะที่ผิดแผกแตกตาง
กนัเลย นัน่กค็อื ไมสามารถทีจ่ะมกีารฟองรองตอศาลเพือ่ใหมกีารบงัคบัใชในตวันโยบาย
ดังกลาวได

พบัง
รรมน

สภา
รัฐธ

ตวันโยบาย
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

ดังกลาวน้ันเปนปญหาในทุกกรณี แตตรงนี้ผมคิดวาเราพึงตองทําความเขาใจเสียกอนวา เมื่อเราพูดถึง
เรือ่งของนโยบาย โดยหลักแลวเราอาจจําแนกแยกแยะประเภทของนโยบายออกไดเปน ๒ ประเภท คอื 

ประเภทที่หนึ่ง เปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องทางดานการเมืองการปกครอง ยกตัวอยาง
เชน นโยบายทางดานการตางประเทศที่จะมีการเปดประเทศในการทําการคากับประเทศตาง ๆ ซึ่ง
นโยบายประเภทนี้เราจะพบเห็นกันคอนขางบอยคร้ัง แตนโยบายอีกประเภทหน่ีงที่เราไมอาจมองขาม
ไปไดเลยน่ันก็คือ นโยบายท่ีเขามาเก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหาไดเปนนโยบาย
ในเร่ืองทางการเมืองการปกครองโดยแทเชนเดียวกับประเภทแรกไม โดยนโยบายท่ีเขาไปเก่ียวของกับ
เรื่องสิทธิเสรีภาพ เชน นโยบายในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนท่ีถูกเจาหนาที่รัฐลวงละเมิด 
หรือนโยบายในการสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ 

 ในเร่ืองของนโยบายทางดานการเมืองการปกครองน้ัน ผมไมไดบอกวาไมมีความสําคัญ แต
เห็นวามีความสําคัญ ทั้งนี้จะตองพิจารณาตามสถานการณของประเทศ หรือสังคม ณ เวลานั้น ๆ 
ดวยวาพงึจะตองดาํเนนินโยบายใด กลาวคอื นโยบายทีร่ฐับาลจะกระทํานัน้จะตองเปนไปในแนวทางใด 
หรือแนวทางน้ันตองสอดคลองกับนโยบายท่ีมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไม หากสอดคลองแลว
รัฐบาลไมกระทําตามก็จะเปนปญหา แตหากไมสอดคลองกับบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวแลว
รัฐบาลไมไดดําเนินการ ผมก็เห็นวาไมเปนอะไร ซึ่งที่อธิบายมาท้ังหมดในเร่ืองของนโยบายทางดาน
การเมืองการปกครองนี้ก็เพื่อที่จะบอกวา ในกรณีที่นโยบายทํานองดังกลาวมันคอนขางท่ีจะมีความ
ยืดหยุนมากพอสมควรแลวเราก็ไมควรที่จะทําใหแข็งมากจนเกินไป ดังน้ัน การท่ีบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นไมสามารถนําไปฟองรองตอศาลเพื่อใหศาลหรือองคกรใด ๆ นั้นมีคําสั่ง
บังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญนั้น ในมุมน้ีก็มีเหตุผลท่ีดี เพราะการเรียกรองใหมีการ
บังคับใชอยางจํากัดเครงครัดอาจจะเปนผลรายมากกวาผลดี 

 แตในเรื่องที่ผมคิดวานาสนใจและนาคิดวิเคราะหก็คือ นโยบายอันเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยตรง ซึ่งไมใชเรื่องแปลกวาเหตุใดนโยบายจึงเขามาเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อธบิายไดงาย ๆ วาในเรือ่งของการบริหารราชการแผนดนิโดยรฐับาลน้ัน อยางไรกเ็ลีย่งไมพน
ทีจ่ะเกีย่วของกบัการจดัการกบัประชากรในประเทศ อกีทัง้ไดอธิบายขยายความไปแลวในเบือ้งตนของ
การสัมภาษณในครั้งนี้แลววา วัตถุประสงคของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นก็เพื่อใหบรรลุแนวคิดวา
ดวยรัฐสวัสดิการ นโยบายของรัฐบาลจึงเขามาเกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางหลีกเล่ียง
มิไดนั่นเอง โดยตัวอยางของนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิของประชาชน เชน รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
ใหรัฐนั้นตองเขามาจัดการดูแลดานสาธารณสุขใหดีมีมาตรฐานแกประชาชน แตรัฐบาลก็ไมมีนโยบาย
ในการเขามาจัดการในเร่ืองดังกลาวแตอยางใด ก็มีปญหาทันทีวาประชาชนจะถูกกระทบสิทธิที่เขาพึง
ไดรับจากการใหบริการหรือดูแลทางดานการสาธารณสุขจากภาครัฐ ซึ่งหากมองในเชิงหลักการวาดวย
เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่เรามิอาจฟองรองตอศาลใหมีคําสั่งใหรัฐบาลดําเนินการตามนโยบาย
ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวได กรณีจะทําอยางไรนั้นถือเปนปญหาที่ผมอยากจะใหเราไดหยิบยกขึ้นมา
ขบคิดและชวยกันหาทางออก เพราะกรณีดังกลาวถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชนที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบังคบัใชบทบัญญตัทิีว่าดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ 
และหากรัฐไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้นจะสงผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพื่อบังคับใหรัฐตอง
ปฏิบัติตาม ตลอดจนขอบเขตและสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้น
ควรมีมากนอยแคไหนเพียงใดซึ่งจะมีความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐมากจนเกินไป

 ดร. พรสันต : สําหรับเร่ืองน้ีผมขออนุญาตท่ีจะวิเคราะหถึงสาเหตุของสภาพปญหา
ของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญวา ตองจําแนกออกเปน ๒ ประการ
ซึ่งมี ๒ สาเหตุ กลาวคือ ประการแรก เปนปญหาในเชิงหลักการของบทบัญญัติวาดวยการบังคับใช
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และประการท่ีสอง เปนปญหาในเชิงแนวคิดวาดวยระบอบการเมือง
การปกครองของประเทศไทยที่ยังคงมีปญหาเกี่ยวพันและสงผลตอการบังคับใช 

โดยสาเหตขุองปญหาในประการแรกนัน้ ตามทีไ่ดนําเรยีนไปแลววาโดยหลกัการของบทบัญญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นมีแนวคิดเปนเพียง “แนวทางเพื่อปฏิบัติ” ดังนั้น ไมวาจะเปน
ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติก็มิไดถูกผูกมัด หรือมีสภาพบังคับใหตองปฏิบัติตามแตอยางใด ดังนั้น
จงึสงผลใหเกิดการละเลยหรือไมปฏบิตัติามโดยองคกรดังกลาวได ทัง้นีไ้มไดหมายความวาทัง้สององคกร
นั้นตั้งใจที่จะไมปฏิบัติตาม แตเม่ือมองในเชิงหลักการวา เมื่อบทบัญญัติดังกลาวไมไดสรางพันธกรณี
กับองคกรที่ใชอํานาจแลว ในทางทฤษฎีจึงอาจเกิดชองวางในเรื่องของการบังคับใชไดนั่นเอง 

 สวนสาเหตใุนประการทีส่องทีส่งผลตอการบงัคบัใชแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัคอื แนวคดิวาดวย
ความเปนประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยที่ปญหาของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ซึง่ไมมสีภาพบงัคบัใหตองกระทาํตามไดมกีารกลาวถงึกนับางแลว แตสาํหรบัเรือ่งแนวคดิประชาธปิไตยนัน้
แทบจะไมมีการกลาวถึงกันเลย ซึ่งสวนนี้เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะจะสงผลทั้งทางตรงและ
ทางออมเกี่ยวกับการพยายามผลักดันใหนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนรูปธรรม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ 
แนวคดิวาดวยระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยนัน้ ถอืเปนปจจยัสาํคญัอนักอใหเกดิการปฏบิตัิ
ตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐโดยไมจําตองมีการบีบบังคับใหตองกระทําการ
ดวยการฟองรองตอศาลเลย ซึ่งเราตองยอมรับวาในเรื่องของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐมีแนวคิดของความเปนประชาธิปไตยทับซอนอยู เพราะมีแนวคิดวาดวย “ความเทาเทียมกัน” 
หรือ “Equality” ของประชาชนในรัฐอยู ในแงน้ีเองจึงมองวาประชาชนทุกคนจะตองมีการใชชีวิตอยู
ในรัฐอยางเทาเทียมกัน คําวา “เทาเทียม” นี้ไมไดหมายความวา “เหมือนกันทุกประการ” หากแตตอง
อาศัยและใชชีวิตของตนเองอยูไดในมาตรฐานท่ีดี เชน ประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาข้ันตํ่า 
ประชาชนทุกคนตองไดรับการสาธารณสุขที่อยูในมาตรฐาน ประชาชนทุกคนตองไดรับการชวยเหลือ 
หรอืถกูปฏิบตัติามกระบวนการยตุธิรรมตามมาตรฐาน ฯลฯ ทัง้หมดน้ีอยูบนพ้ืนฐานการมองคนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะยากดีมีจน สูงตํ่าดําขาว ก็เปนมนุษยและเปนคนในประเทศเหมือนกัน 
หากมองไดแบบน้ีแลวก็จะสงผลใหภาครัฐตองพยายามผลักดันนโยบาย หรือผลักดันการ
ตรากฎหมายเพือ่ใหทกุ ๆ  คนในสงัคมไดรบัการปฏบิติัอยางเทาเทียมกนั ซึง่ทายทีส่ดุกจ็ะนาํพาสงัคม
ไปสูความเปนธรรม (Justice) 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

 และถาถามวาความเปนธรรมนัน้คอือะไร กต็อบไดวาคอืความเทาเทยีมกนั ทัง้ในดานการเมอืง
ทีท่กุคนสามารถใชสทิธเิสรีภาพไดอยางไมถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืปดกัน้ รวมทัง้ในดานเศรษฐกิจ แตในดานนี้
ไมไดหมายความวาทกุคนจะตองรวยเทากนั แตหมายถึงทกุคนน้ันอยางนอยตองมปีจจยัในทางเศรษฐกิจ
ขั้นตํ่าในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน สิทธิในการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมกัน ซึ่งตรงน้ีจะนําไปสู
การลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางคนท่ีมรีายไดสงูกับคนท่ีมรีายไดตํา่ หรอืท่ีทางวิชาการเรียกประเด็น
ดังกลาววา “ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ” นั่นเอง 

 สาํหรบัในประเดน็เรือ่งความเปนประชาธปิไตยในสงัคมไทยนัน้ โดยสวนตวัแลวคดิวาสงัคมไทย
ยังมีปญหา และทุกทานคงจะทราบวาสังคมไทยยังมีแนวคิดที่ไมเปนประชาธิปไตยนัก โดยสวนหน่ึง
ชี้วัดไดจากการที่ประเทศไทยยังไมเปนนิติรัฐ ดังนั้น เราตองพยายามปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 
หากเราทําใหประเทศเปนประชาธิปไตยและยึดหลักนิตริฐัได เรือ่งของการผลักดันแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐใหเปนรูปธรรมก็จะมีประสิทธิภาพและเปนจริงมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ในสวนของปญหาที่วาจะมีทางออกอยางไรเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐันั้น มีความเห็นวา เราตองพิจารณาเปนประเด็น ๆ วา นโยบายที่ไมไดมีการดําเนินการดังกลาว
เปนนโยบายประเภทใด หากนโยบายท่ีไมไดดําเนินการนั้นเปนนโยบายทางดานการเมืองก็ตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวานโยบายดังกลาวสอดคลองกับสภาพสังคม ณ เวลาน้ัน ๆ หรือไม อยางไร 
ซึ่งไดกลาวแลววา แมวารัฐจะไมไดดําเนินการใด ๆ  กับนโยบายดังกลาวเลยเราก็ไมสามารถที่จะไปฟอง
รองตอศาลเพ่ือบงัคบัใหตองดําเนนิการได แตหากจะผลักดนักท็าํไดโดยการกดดันทางดานภาคประชาชน
ดวยการวิพากษวิจารณ หรือดวยกระบวนการทางรัฐสภา เชน การตั้งกระทูถาม แตหากเปนนโยบาย
ทีเ่กีย่วกบัสิทธเิสรภีาพของประชาชน เราอาจจะตองพิจารณาและถกเถียงกนัพอสมควรวา ควรมีการ
ผลักดันใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวหรือไม เชน หากเปนนโยบายที่เกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนแลวอาจกําหนดใหมีการฟองรองตอศาลได หรือไม อยางไร 

โดยแนวคิดที่ผมไดพยายามเสนอมาดังกลาวนั้นไมไดเรียกรองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทุกประการ ทั้งน้ี เพราะเราตองคํานึงถึงสภาพธรรมชาติของนโยบาย
ดวยวาตองมคีวามยดืหยุนกบัการบรหิารราชการแผนดนิ ซึง่ตรงนีเ้องจะเชือ่มโยงกบัประเดน็เร่ืองภาระ
ของรัฐวา หากเราพยายามกําหนดสภาพบังคับของนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหมีการฟองรองกับศาลได
ในทกุกรณแีลว รฐัคงมภีาระมากจนเกนิไป อกีทัง้จะทาํใหไมสอดคลองกบัสภาวการณของสงัคมอกีดวย 
แตอยางไรก็ตาม หากเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว 
ตองถือเปนอีกกรณีหนึ่งซึ่งจําเปนที่จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอไป  

หากเราพยายามกําหนดสภาพบังคับของนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐใหมีการฟองรอง
กับศาลได ในทุกกรณีแลว รัฐคงมีภาระมากจนเกินไป อีกท้ังจะทําใหไมสอดคลอง
กับสภาวการณของสังคมอีกดวย แตอยางไรก็ตาม หากเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานท่ี
สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว ตองถือเปนอีกกรณีหนึ่งซึ่งจําเปน
ที่จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอไป

หากเราพ
กับศาลได

P27-38.indd   34P27-38.indd   34 23/1/2556   17:26:1223/1/2556   17:26:12



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๓๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายที่จําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

ดร. พรสันต : ในประเด็นนี้ขออธิบายหลักการพื้นฐานของการบริหารราชการแผนดิน
อยางมีประสิทธิภาพแบบงาย ๆ ใหทราบวา โดยหลักการแลวเมื่อรัฐบาลเขามาปฏิบัติหนาที่
กจ็ะมกีารกาํหนดแผนงาน หรอืโครงการท่ีคิดวาจะดําเนนิการ ซึง่เรยีกอยางเปนทางการวา “นโยบาย” 
ซึ่งคําวานโยบายในที่นี้มีนัยของนโยบายที่คิดวาจะดําเนินการในอนาคตซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา 
“Action Plan” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญัญตัหิลกัการเก่ียวกบัเรือ่ง “Action Plan” 
หรือ “นโยบายที่จะดําเนินการ” ไววา กอนที่จะเขาปฏิบัติหนาที่รัฐบาลตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
วาจะทาํอะไรบาง ทัง้นีเ้พือ่ใหรฐัสภาหรอืฝายนติบิญัญตัไิดรบัทราบวาฝายบรหิารจะเขามาทาํอะไรบาง 
เหมาะสมหรือมีขอบกพรองหรือไม ซึ่งหากมีก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงกัน หรือ
ในบางเรื่องตองบัญญัติกฎหมายขึ้นมารองรับซึ่งเปนการบอกอยางกลาย ๆ วารัฐบาลตองการกฎหมาย
ใดบางในการนําไปใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือเรื่องงบประมาณที่จะตองนําไปใชเพื่อ
การดงักลาวดวย โดยหากไมมงีบประมาณแลวกเ็ปนการยากทีจ่ะดาํเนนินโยบายใหสาํเรจ็เสรจ็สิน้ไปได
อยางเปนรปูธรรม ดงันัน้ เมือ่คราวถงึเวลาก็อาจจําตองขอความสะดวกจากการใหรฐัสภาผานรางกฎหมาย
งบประมาณใหนั่นเองครับ ซึ่งหากเรามองในหลักการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพตามที่
ผมไดกลาวมาแลวขางตน ยอมสะทอนใหเห็นวาการตราตัวบทกฎหมายของรัฐสภานั้นมีความสําคัญ
อยางยิ่งในฐานะท่ีเปนกลไกหน่ึงในการทําใหนโยบายของรัฐมีความเปนรูปธรรม ในทางกลับกัน 
หากไมมีตัวบทกฎหมายออกมารองรับก็จะสงผลใหนโยบายกลายเปน “วิมานในอากาศ” 

ดงันัน้ “Action Plan” ของรัฐบาลในเรือ่งของนโยบายตาง ๆ  กถ็อืหรอืเทากบัวาเปน “Action 
Plan” ของรัฐสภาเฉกเชนเดียวกันที่จะตองทํางานกันอยางสอดคลองรองรับกัน อยางไรก็ดี ปญหาท่ี
เกิดขึน้ในทางปฏบิตัขิองการทาํหนาทีข่องรฐัสภาไทยกค็อื รฐัสภาไมทาํหนาทีใ่นการตราตวับทกฎหมาย
ที่มีความจําเปนในการออกมารองรับนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้สําคัญครับเพราะหากมีกฎหมายออกมา
รองรับก็จะมีสวนเกี่ยวพันกับเรื่องของการฟองรองของประชาชนตอศาลไดหากเปนกรณีที่ประชาชน
ถูกลวงละเมิดสิทธิโดยภาครัฐ

เพราะฉะน้ัน ประเด็นทีเ่ราจะตองมาคิดตอไปคอื จะทาํอยางไรหากฝายนติบิญัญตั ิหรอืรฐัสภา
นัน้ไมไดตราตวับทกฎหมายออกมาโดยไมเจตนาบาง หรอืโดยจงใจละเลยเพิกเฉยไมตราตวับทกฎหมาย
บาง โดยในเชิงหลักการทางดานกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเรียกปรากฏการณนี้วา “สภาวะวาดวย
ฝายนิติบัญญัติละเวนการปฏิบัติหนาที่” หรือ “Legislative Omission” ประเด็นดังกลาว
ผมเหน็วาอาจมทีางออกทีจ่ะมาเยยีวยาเพือ่แกไขประเดน็ปญหาดงักลาวได หากกรณเีปนเรือ่งทีเ่กีย่วของ
กบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนโดยตรงตามหมวด ๓ ของรฐัธรรมนญูทีว่าดวยเรือ่งของสทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งผมก็ไดอธิบายไปแลววามีกรณีที่นโยบาย
นัน้อาจไปเก่ียวของกับสทิธแิละเสรีภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงสทิธทิางดานสังคม (Social Rights) เศรษฐกิจ 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

(Economic Rights) หรือวัฒนธรรม (Cultural Rights) โดยประชาชนสามารถท่ีจะเขาชื่อกัน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเพื่อเขาชื่อเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา ซึ่งกลไกตรงนี้ก็อาจจะชวย
อดุชองวางของการท่ีรฐัสภาไมไดออกตัวบทกฎหมายตรงน้ีได แตอยางไรก็ด ีในทางปฏิบตักิย็งัเปนปญหา
อยูมาก เพราะแมวารัฐธรรมนูญจะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถยื่นรางกฎหมายเพื่อใหรัฐสภา
พิจารณาไดก็ตามที แตจะทําอยางไรเมื่อในทายที่สุดแลวรัฐสภาเองก็ยังมิไดดําเนินการพิจารณาตอ 
หรือแมแตดําเนินการพิจารณารางกฎหมายตอแตจะมีอะไรที่จะเปนการรับประกันวาเนื้อหาสาระของ
รางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอมาน้ันจะไมถูกบิดเบือน หรือปรับเปล่ียนทางดานสารัตถะอยางมาก
จนกระท่ังไมไดเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน ประเด็นดงักลาวน้ีเองก็จะตองนํามาพูดคุยถกเถียง
เพื่อหาทางออกกันตอไป 

 นอกจากการหาทางเยียวยาเพ่ือแกไขปญหาในกรณีที่รัฐสภาละเลยไมปฏิบัติการตราตัวบท
กฎหมายเพ่ือทําใหนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลเปนรูปธรรมไดในความเปนจริง ดวยการท่ีประชาชน
ไดใชกลไกตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง โดยการรวบรวมรายช่ือกันและเสนอ
รางกฎหมายในกรณทีีเ่กีย่วของหรอืกระทบตอสิทธเิสรภีาพของประชาชนในฐานะทีเ่ปนเจาของอธิปไตย 
ซึ่งอยางท่ีผมไดกลาวไปแลววาก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูพอสมควร ซึ่งเราอาจคิดถึงระบบกลไก
อื่น ๆ ที่สงผลใหรัฐสภาไดดําเนินการตราตัวบทกฎหมายท่ีมีความจําเปนตอประชาชนอันถือไดวาเปน
ภารกจิหลกัของฝายนติบิญัญตั ินัน่กค็อื เปนไปไดหรอืไมหากจะมกีารออกแบบเรือ่งของอาํนาจหนาท่ี
ของสถาบันการเมืองหลักท่ีใชอํานาจอธิปไตยเสียใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงกับสถาบันตุลาการ
ใหเขามามีบทบาทตรงนี้ กลาวคืออาจจะมีการกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญไดเขามาทําหนาท่ีในการ 
“แจงเตือน” ฝายนิติบัญญัติวาการท่ีไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายน้ันสงผลกระทบตอสิทธิ
ของประชาชน แตตรงนี้อาจจะตองระมัดระวังอยูพอสมควรกับกรณีของ “สภาวะตุลาการภิวัฒน” 
หรอื “Judicial Activism” ดวย เพราะเราจะเหน็ไดวาสภาวะดงักลาวในประเทศไทยกอใหเกดิปญหา
อยางมากมายและจะสงผลตอความนาเชื่อถือขององคกรตุลาการเองในระยะยาว 

ดังนั้น อาจจะตองมีการกําหนดวาประชาชนอาจจะไปฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย หากการไมตราตัวบทกฎหมายถือไดวานําไปสูการกระทบตอสิทธิของ
ประชาชนโดยตรงจริงก็อาจจะมีคําวินิจฉัยไปในเชิงที่วาตัวบทกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญ
อยางไรตอประชาชน รฐัสภาอาจจําตองดําเนินการตราตัวบทกฎหมายเสีย แตจาํตองทําความเขาใจ
ดวยนะครับวาคําวินิจฉัยดังกลาวนี้ “ไมมีสภาพบังคับ” ทั้งนี้ เนื่องจากจะไดเปนการปองกันมิให
ศาลนั้นเขาไปทําหนาที่เปนรัฐสภา หรือใชอํานาจนิติบัญญัติเสียเองอันเปนการขัดแยงตอหลัก
แบงแยกอาํนาจ หรอื “Separation of Powers” ซึง่เปนหลกัการพืน้ฐานทีส่าํคญัทางดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการกําหนดกลไกเชนนี้มีหลายประเทศท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เชน ประเทศ
โปรตเุกส หรอืประเทศในแถบละตนิอเมรกิา หากมีการรับเอาแนวคดิดงักลาวไปแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหรัฐสภาตองต่ืนตัวและปฏิบัติหนาท่ีในการตราตัวบทกฎหมายท่ีจําเปน
มากขึ้น อีกทั้งกรณีจะเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันเกี่ยวกับการที่รัฐสภาไมดําเนินการตรา
ตัวบทกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวอีกดวยครับ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ

ดร. พรสันต : ตามท่ีผมไดกลาวและอธิบายไปท้ังหมด คอื ในเบ้ืองตนผมวาตองมกีารทําความเขาใจ
ในหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐใหถูกตองตรงกันเสียกอน แนนอนครับ
เรื่องของสภาพบังคับนั้นมีความจําเปนอยางมากในการผลักดันใหนโยบายที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มีผลสําเร็จ แตก็ไมไดเปนผลดีเสมอไปในทุกกรณี กลาวคือ หากมีการกําหนดใหสามารถที่จะฟองรอง
ตอศาลใหบังคับใหรัฐบาลหรือรัฐสภาตองดําเนินการใหนโยบายที่ไดกําหนดไวมีผลสําเร็จทุกประการ 
ก็อาจจะเปนการขัดแยงตอธรรมชาติของนโยบายที่จะตองสอดคลองรองรับกับสภาวการณของสังคม
ในชวงเวลาน้ัน ๆ ซึ่งจะใหกําหนดไวอยางตายตัวและนําไปใชในกับทุก ๆ กรณีโดยรัฐธรรมนูญมิได 
เพราะในเชิงหลักการแลวเปนเรือ่งของ “แนวทาง” หรอื “Guidance” สาํหรบัการปฏิบตั ิหาใชขอบงัคบัไม 
มฉิะนัน้แลวกจ็ะเกดิการกระทําทีข่ดัแยงกบัรฐัธรรมนญูเยอะแยะมากมาย แตอยางไรกด็ ีการจะละเลย
เพกิเฉยตอการไมทาํหนาทีข่องฝายบริหารและฝายนิติบัญญติัในการผลักดันนโยบายดานตาง ๆ  ใหมผีล
สาํเรจ็ ๑๐๐ เปอรเซน็ตเลยกค็งจะไมได หากแตพงึตองพยายามหาหนทางในการทาํใหนโยบายดงักลาว
เปนรปูธรรมมกีารใชบงัคบัไดจรงิ โดยเฉพาะอยางยิง่นโยบายทีเ่กีย่วของกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชน
โดยตรง ประเด็นนี้เองผมเห็นวาตองมาพูดคุยทบทวนกันวาจะทําอยางไร โดยเสนอแนะใหมีการพูดคุย
กันเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติวาดวยนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนน้ันพึงตองฟองรองกับศาลใหมีผลใชบังคับไดหรือไม เพราะเปนเร่ืองของประชาชนโดยตรง 
หากแตปจจุบันสาเหตุสวนหนึ่งที่ไมยอมรับใหมีการฟองรองกันนั้นก็เพราะมองวาเปนเรื่องนโยบาย 
ไมใชเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ตรงนี้อาจนําไปสูการพูดคุยกันเพื่อบัญญัติ
รบัรองเร่ืองดงักลาวในฐานะของสิทธเิสรภีาพเพ่ิมเติมดงัทีจ่ะไดปรากฏอยูในหมวด ๓ วาดวยเร่ืองสทิธแิละ
เสรีภาพของชนชาวไทยกันตอไป หรือไม 

นอกจากนี ้อาจตองมกีารมานัง่ทบทวนกนัในเรือ่งของบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูทีจ่ะตองมกีาร
แกไขกลไกการทําหนาที่ของศาลตามท่ีผมไดกลาวไป กลาวคือ อาจกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเขามา
ทําหนาที่รับคํารองในกรณีที่รัฐสภาไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายเพื่อทําใหนโยบายนั้นบรรลุผล 
เพราะตองไมลมืวาตามหลกัการบรหิารราชการแผนดนิทีม่ปีระสทิธิภาพอนัเกีย่วของกับการทาํใหนโยบาย
ตาง ๆ สามารถปรากฏขึ้นไดจริงตาม “Action Plan” โดยกรณีดังกลาวหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา
การไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายเปนการกระทบตอสิทธิของประชาชนก็จะมีคําวินิจฉัยในเชิง 

โดยหลักความเสมอภาคดังกลาวนี้ถือเปนหัวใจหลักของ
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อสังคมยังไมมีความเปน
ประชาธิปไตย กลาวคือ มองทุกคนหรือมองประชาชน
แบบไมเทาเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติก็จะสงผลตอการ
ผลักดันใหนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เห็นวามีความสําคัญ

ั

สาคญ
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัต”ิ

จุลนิติ

“สงสัญญาณ” ไปยังฝายนิติบัญญัติวาพึงพิจารณาในการที่จะตราตัวบทกฎหมายดังกลาวข้ึนมา 
คําวินิจฉัยดังกลาวไมมีผลผูกพันใหรัฐสภาตองกระทําตาม เน่ืองจากวาจะไดไมเปนไปขัดตอหลักการ
แบงแยกอํานาจอันเปนการหลีกเลี่ยงสภาวะที่ศาลไดเขาไปนั่งทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติเสียเอง 

 อกีประเด็นหน่ึงซึง่ผมเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเราไมคอยไดมกีารกลาวถึง คอื ประเดน็วาดวยเรือ่งของ 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” กับ “สภาพบังคับ” นั่นก็คือเรื่องของแนวคิดวาดวย “ระบอบ
ประชาธิปไตย” หรือ Democracy ท่ีหลายคนมองขาม แตกลับไปมุงเนนแตเรื่องในเชิงเทคนิค
ทางกฎหมายวาจะเขียนกฎหมายอยางไรหรือจะแกไขรัฐธรรมนูญอยางไรเพ่ือทําใหนโยบาย
ถูกนํามาบังคับใชได แตอาจไมไดมองวาเร่ืองของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ันมีวัตถุประสงค
ในการสถาปนาความเปนรฐัสวสัดกิารอันประกอบไปดวยหลักความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
โดยหลักความเสมอภาคดังกลาวนี้ถือเปนหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อสังคมยังไมมี
ความเปนประชาธิปไตย กลาวคือ มองทุกคนหรือมองประชาชนแบบไมเทาเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ
ก็จะสงผลตอการผลักดันใหนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เห็นวามีความสําคัญ 

 จะเห็นไดวาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ถือไดวาเปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น เพราะหากนํามาคิด
พจิารณากนัอยางละเอยีดถีถ่วนแลวกจ็ะพบวา แนวคดิวาดวยเรือ่งแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐักับกลไก
ในการบังคับใชมีมิติที่ไปเกี่ยวพันกับหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งจะตองนํามาพูดคุยและถกเถียงเพื่อหาทางออก
ใหกับประชาชนในฐานะของเจาของอํานาจอธิปไตยกันไดอีก 
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