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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บทนํา
  การทีร่ฐัจะดาํเนนิการใด ๆ  เพือ่ประโยชนของสาธารณชนน้ัน มคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีร่ฐัจะตอง
กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการไปสูเปาหมายเอาไว เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาท่ีตองการจะ
ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิชีวติ กต็องมกีารวางแผนการดาํเนนิชีวติเอาไวลวงหนาเชนกัน หากปลอย
ใหชีวิตดําเนินไปอยางไรจุดหมาย ไรแนวทาง หรือในลักษณะที่เราเรียกกันวา “ไปตายเอาดาบหนา” 
แลวไซร ก็อาจสุมเสี่ยงตอการหลงทาง หรือไปไมถึงจุดหมายปลายทางที่วางเอาไวได
         การกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการดําเนินการของรัฐนัน้ มคีวามหมายและความสําคญั
มากกวาการวางแผนดําเนินชีวิตของบุคคลธรรมดาหลายเทานัก ดวยสาเหตุที่วารัฐมีหนาที่ตอง
ดาํเนินการใด ๆ  เพือ่ประโยชนของประชาชนท้ังประเทศ หากปลอยใหดําเนินการอยางใด ๆ  โดยไมมี
การวางแผนเอาไวอยางรอบคอบแลวนัน้ ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ยอมสงผลกระทบตอสาธารณชน
เปนวงกวางอยางแนนอน แตปญหาดังกลาวนี้ก็เปนที่เล็งเห็นไดไมยากนัก ดังนั้น จึงมีการกําหนด
ยทุธศาสตรและแนวทางดําเนนิการของรัฐเอาไว แลวนําไปบัญญตัใินรฐัธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ตัง้แตปพทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา ในช่ือวา “แนวนโยบายแหงรฐั” หรือ “แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ” ที่เรารูจักกันในปจจุบันนั่นเอง
         อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผูเขียนตองการจะใหความสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐันัน้กค็อื เมือ่มกีารนําเอาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัไปบัญญัติไวในรฐัธรรมนญูแลว แนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัดงักลาวจะมสีภาพบงัคบัหรอืไม มผีลผกูพนัใหรฐัตองดาํเนนิการตามบทบญัญตัดิงักลาว
มากนอยเพยีงไร คาํถามเหลานีเ้ปนสิง่สาํคญัทีเ่ราตองหยบิยกขึน้มาพจิารณากนัอยางจรงิจงั ซึง่ในอดตี
ตัง้แตปพทุธศกัราช ๒๔๙๒ - ๒๕๔๙ นัน้ ปญหาเหลานีไ้มเปนทีถ่กเถยีงกนัมากเทาไรนกั และนักกฎหมาย
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 ๑นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๔ (อันดับที่ ๑).

สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

สวนใหญก็มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับใหรัฐ
ตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงแนวทางในการดําเนินการของรัฐเทาน้ัน จนกระท่ังมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ อันทําใหการถกเถียงทางวิชาการเก่ียวกับสภาพบังคับของแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
        สาํหรบับทความน้ี ผูเขยีนใครขอเสนอและวิเคราะหถงึสภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยมุงเปรยีบเทยีบใหเหน็ถงึความแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญในอดีต รวมถึงแสดงใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไขดวย ทั้งนี้ โดยแบงออกเปน 
หัวขอตาง ๆ ดังนี้

 ๑.  ความหมายและความสําคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  การคนหาความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้น เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาไมมี
กฎหมายใด ๆ ที่ใหคําจํากัดความของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเอาไว ดังนั้น การคนหาความหมาย
ทีช่ดัเจนและแนนอนของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัจงึเปนไปไดยากมาก อยางไรก็ตาม เรายังอาจทราบ
ความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไดอีกทางหน่ึงโดยการพิจารณาจากคํานิยามท่ีนักวิชาการ
ไดใหเอาไวนั่นเอง ซึ่งในที่นี้ผู เขียนขอยกตัวอยางความหมายที่นักวิชาการบางทานไดใหเอาไว
อยางนาสนใจดังนี้
  ศาสตราจารย ดร.หยดุ  แสงอทุยั ไดใหความหมายของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัวา หมายถงึ๒ 
“หลกัการสําคญัแหงนโยบายแหงรัฐ (Directive Principle of State Policy) กลาวคือเปน “หลกัการ”
ใหญ ๆ  แหงนโยบายของรัฐ เชน ในเร่ืองการศึกษา รฐัมีหลกัการแหงนโยบายอยางไรบาง สวน “นโยบาย” 
เปนวิถีทางที่จะบรรจุหลักการที่ไดวางไว โดยนัยนี้ พรรคการเมืองตาง ๆ อาจมีหลักการแหงนโยบาย
หรือแนวนโยบายอยางเดียวกัน แตพรรคการเมืองอาจมีนโยบายคือวิถีทางท่ีจะใหเปนไปตามหลักการ
หรือตามแนวน้ัน ๆ แตกตางกัน เชน พรรคการเมืองชาตินิยมอาจมีนโยบายท่ีจะทําใหชาติเขมแข็ง
ดวยการมีทหารหรือศาสตราวุธมากมาย แตพรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมีนโยบายเพ่ือชักชวน
ใหประเทศตาง ๆ ลดกําลังทหารและทําสัญญาไมรุกรานกัน เปนตน”
  รองศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย ไดใหความหมายของแนวนโยบายแหงรัฐไววา หมายถึง๓ 

“หลักการแหงนโยบายที่รัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา ทั้งนี้ จะไมคํานึงวาพรรคการเมืองที่เปนฝายขางมาก
ในสภาผูแทนราษฎรจะมนีโยบายอยางใดและจดัตัง้รฐับาลอยางใด แนวนโยบายแหงรฐัไดวางหลกัการ
ไวเปนกลาง ๆ สําหรับรัฐบาลทุกรัฐบาล และสภาผูแทนราษฎรทุกสภา”

 ๒หยุด แสงอุทัย, คําบรรยายช้ันปริญญาโท คณะรัฐศาสตร หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ังท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๗, 
หนา ๒๔๒ - ๒๔๓.
 ๓สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, หนา ๗๘ - ๗๙.
 

P69-81.indd   70P69-81.indd   70 23/1/2556   17:39:2923/1/2556   17:39:29



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๗๑

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ไดอธิบายความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ไววาหมายถึง๔ “นโยบายหลักซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนแนวทางที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายแหงรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐจะตองเขียนไวเปนหลักการกวาง ๆ ไมวา
พรรคการเมืองใดจะเขามาจัดต้ังเปนรัฐบาล พรรคการเมืองน้ันหรือรัฐบาลน้ันจะกําหนดนโยบายของ
รัฐบาล หรือกระทําการใหเปนการขัดแนวนโยบายแหงรัฐมิได”
  ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดใหความหมายของแนวนโยบายแหงรัฐวา
หมายถึง๕ “แนวนโยบายหลักของรัฐหรือของประเทศ (State Policy) ไมใชแนวนโยบายของรัฐบาล
คณะใดคณะหนึ่ง (Government Policy) กลาวคือ ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปได
ตามพรรคการเมืองและคณะรฐับาลทีเ่ขามาบรหิารประเทศ แตแนวนโยบายแหงรฐัจะไมผนัแปรไปตาม
พรรคการเมอืงและคณะรัฐบาล เปนแนวทางขัน้พ้ืนฐานทีร่ฐับาลทกุรฐับาลจะตองปฏบิตัติามและทาํให
เกิดขึ้นจริง”
  อาจารยคณิน บุญสุวรรณ ไดใหความหมายวา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมายถึง
แนวนโยบายขั้นพื้นฐานที่รัฐ ฝายบริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชนกับ
ประเทศชาติและประชาชน”๖

  คาํนยิามของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัทีน่กัวชิาการไดใหเอาไวนี ้อาจทําใหเราสามารถทราบ
ถงึความหมายของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัไดดยีิง่ขึน้ และสาํหรบัตวัผูเขยีนเองนัน้ก็ขอใหความหมาย
ของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัวาหมายความถงึ “บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูทีท่าํหนาทีเ่ปนหลกัประกนั
ใหแกประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล และเปนสิ่งที่รัฐบาลทุกชุดตองยึดถือเปนนโยบาย
ขั้นพื้นฐานที่ตองทําใหสําเร็จ”
  สาํหรับการพิจารณาถึงความสําคญัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐันัน้ คงตองกลาวยอนกลับ
ไปในอดีตที่อํานาจในการบริหารปกครองบานเมืองอยูในมือของบุคคลคนเดียวอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ไมวาผูปกครองประสงคจะกําหนดนโยบายบริหารประเทศไปในลักษณะใดก็สามารถทําไดตามอําเภอใจ 
เพราะไมมหีลกัเกณฑใด ๆ มาควบคุม เมือ่ผูปกครองคนน้ันลงจากตําแหนง ผูปกครองคนใหมทีเ่ขามาแทน
ก็อาจนําพาประเทศชาติไปในทางใด ๆ ก็ไดตามท่ีเห็นสมควรอีกเชนกัน ทําใหแนวทางในการบริหาร
ปกครองประเทศชาติไมมเีอกภาพเลยแมแตนอย ซึง่ปญหาเชิงนโยบายลักษณะน้ีกย็งัคงมีอยูในปจจบุนั
ที่นักการเมืองเปนผูเขามาบริหารปกครองประเทศ เพราะธรรมชาติของนักการเมืองสวนมากยอมหวัง
ผลประโยชนทางการเมืองของตนเปนใหญ ทําใหบางคร้ัง การกําหนดนโยบายในการบริหารปกครอง
ประเทศอาจมิไดคํานงึถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ

 ๔วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒, หนา ๓๒๓. 
 ๕เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัด์ิ, สภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตกิบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั, รฐัสภาสาร ป ๕๑, หนาที ่๑ - ๒.
 ๖คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมืองไทย, หนา ๔๖๕.
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

  เมื่อมีปญหาตามท่ีกลาวมาน้ีเกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะใหมีการกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรฐัเอาไวใหชดัเจนในรัฐธรรมนญู เพือ่ใหรฐับาลยดึถอืเปนแนวทางในการบรหิารปกครอง และกาํหนด
ทิศทางของประเทศชาติ และถึงแมรัฐบาลจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาก่ีชุดก็จําเปนตองปฏิบัติ
ตามกรอบของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งสิ้น แนวทางในการบริหารปกครองประเทศก็จะมีความ
เปนเอกภาพม่ันคง นอกจากน้ี การท่ีนําแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ยอมเปนการสรางหลักประกันในการกําหนดนโยบายท่ีดีใหแกประชาชน
ไดอีกดวย
  กลาวโดยสรปุ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั หมายถึง เครือ่งมอืทีใ่ชในการกาํหนดทศิทางและ
แสดงถึงอุดมการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทาง
บริหารปกครองประเทศ และเปนหลักประกันในการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนไดอีกดวย

   ๒. สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
         เม่ือเราไดทราบถึงความหมายและความสําคญัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแลวน้ัน สิง่ตอมา
ทีเ่ราจะตองพิจารณากันก็คอื แนวนโยบายพ้ืนฐานท่ีกาํหนดเอาไวอยางสวยหรูในรัฐธรรมนูญ แทจริงแลว
มีผลผูกพันใหรัฐตองปฏิบัติตามหรือไม เพียงไร หากรัฐฝาฝนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว
ดวยการปฏิบัติขัดแยงหรือละเลยจะมผีลอยางไร
  จากการศึกษารวบรวมขอมูลของผู เขียนเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐัน้ัน ผูเขยีนสามารถสรปุไดดวยตนเองวา ประเดน็ปญหาทีว่าแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพ
บังคับหรือไม มีความคิดเห็นแยกออกเปน ๒ แนวความคิดใหญ ๆ ดังนี้
  แนวความคดิแรก มองวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัเปนบทบัญญตัทิีป่รากฏอยูในรัฐธรรมนูญ 
เปนสิง่ทีร่ฐัตองปฏบิตัติามอยางจรงิจงั มใิชวาจะปฏบิตัติามหรอืไมกไ็ดตามอาํเภอใจ และถาหากลอง
พจิารณาตามหลักความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญประกอบกับทฤษฎีความบริสทุธ์ิแหงกฎหมาย
ของ Hans Kelsen ซึง่มสีาระสาํคญัวา “กฎเกณฑทีใ่หอาํนาจในการออกกฎเกณฑอืน่ ยอมสงูกวากฎเกณฑ
ทีอ่อกโดยอาศัยอาํนาจท่ีรบัมาแลว”๗ บรรดากฎหมายตาง ๆ  ยอมไมสามารถท่ีจะขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญได 
ดงันัน้ เมือ่แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเปนบทบัญญตัใินรฐัธรรมนูญ ยอมมคีวามสงูสดุเดด็ขาดเหมอืนกับ
สวนอืน่ ๆ  ของรัฐธรรมนูญดวย รฐัตองปฏิบตัติามอยางเครงครัดและจะออกกฎหมายหรือดาํเนนิการใด ๆ  
ใหขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมได
  แนวความคิดท่ีสอง มองวา ถึงแมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษมากกวา
สวนอืน่ ๆ  ของรฐัธรรมนูญในแงทีว่ามไิดมสีภาพบังคบัอยางเด็ดขาดใหรฐัตองปฏิบตัติาม เพราะหาก
ใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัดแลว จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทาง
ในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น

 ๗เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, ที่มาของกฎหมายมหาชน, หนา ๖.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  จะเห็นไดวาทั้ง ๒ แนวความคิดมีมุมมองที่แตกตางกัน โดยตางฝายตางก็มีเหตุผลที่ดีดวยกัน
ทั้งคู ดังน้ันจึงขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของแตละรัฐวามีการใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมากนอยเพียงใด
  สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่ยึดถือกันอยูใน
ประเทศไทยนัน้ สามารถสะทอนใหเห็นไดชดัเจนจากบทบัญญติัในรฐัธรรมนูญทกุฉบบัต้ังแตรฐัธรรมนญู
ฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมาวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
และใชเปนแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น จนกระท่ังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดมีการ
เปลี่ยนแปลงถอยคําเกี่ยวกับสภาพบังคับอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวาแนวความคิดเกี่ยว
กบัสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัในประเทศไทยกาํลงัเปลีย่นแปลงไปแลวหรอืไม ในทีน่ี ้ผู
เขยีนขอนาํเสนอและวเิคราะหใหเหน็ถงึความแตกตางของบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
ทีป่รากฏตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ (ในฐานะทีม่แีนวคดิเกีย่วกบัสภาพ
บงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเหมอืนกบัรฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีผ่านมาในอดตี) กบับทบญัญตัวิา
ดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

  ๒.๑ สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ สาํหรบับทบญัญตัทิีส่ะทอนใหเหน็ถงึสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏอยูในมาตรา ๘๘ ดังนี้
    “มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน”
    เมือ่พิจารณาจากถอยคําท่ีใชในมาตรา ๘๘ ยอมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บทบัญญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติและ
แนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น แมจะมีการฝาฝน
หรือละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว ก็มิไดมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด
    อยางไรกต็าม แมแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัจะไมมสีภาพบงัคับตามกฎหมายใหรฐั
ตองปฏิบตัติาม แตในการบริหารราชการแผนดนิของฝายบริหาร ก็ยงัจาํเปนตองรับผดิชอบตอฝาย
นติบิญัญตัเิสมอ ดงันัน้ หากฝายบรหิารฝาฝนหรอืละเลยตอบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ ก็อาจถูกควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้งกระทูถาม การอภิปราย
ทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน แตถึงกระน้ันก็ตาม การควบคุมทางการเมืองโดยวิธีการของ
ฝายนิตบิญัญัตทิีก่ลาวมา แมสามารถทาํไดในทางทฤษฎ ีแตในทางปฏบิตัขิองรปูแบบการปกครองระบบ
รัฐสภาแลวนั้น ฝายรัฐบาลยอมเปนผูคุมเสียงขางมากในรัฐสภา ดังนั้น การควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติ
ในความเปนจริงจึงทําไดไมเตม็ที่เทาที่ควร และไมคอยมีประสิทธิภาพเทาใดนัก
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

    เม่ือเปนเชนนี้ บทบัญญัติว าดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และทุกฉบับที่ผานมา จึงไมอาจทําหนาที่ในการควบคุม
การกําหนดนโยบายของรัฐ และไมสามารถเปนหลักประกันการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนได
ตามที่สมควรจะเปน
    ในทีน่ี ้ผูเขยีนขอยกตัวอยางคาํวนิจิฉัยศาลรฐัธรรมนญูที ่๔๘/๒๕๔๕ ซึง่เปนคาํวนิจิฉยั
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดเปนอยางดี ดังนี้
    “พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ เปนบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน
แนวทางสาํหรบัการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ” แลววรรคสอง 
บัญญัติวา “ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ี และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงครั้ง” รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ จึงเปนบทบัญญัติ
ที่มีไวเปนแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน อยูในความ
ควบคุมของรัฐสภา...”๘

    ลักษณะของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ทีไ่มมสีภาพบงัคบัทางกฎหมายนัน้ มลีกัษณะคลายคลงึกนักบัแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศดังนี้
    - สาธารณรัฐไอรแลนด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ตอนตนบัญญัติไววา “หลักการของ
นโยบายสังคมบัญญัติไวในมาตรานี้ มีความมุงหมายเพื่อเปนการแนะนําแนวทางทั่วไปสําหรับรัฐสภา 
ในการนําหลักการดังกลาวนี้ไปใชในการตรากฎหมายเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาแตเพียงผูเดียว 
และบทบัญญัตินี้ไมอาจอยูภายในเขตอํานาจการพิจารณาของศาลใด ๆ”๙

    - สาธารณรัฐอินเดีย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ บัญญัติไววา “บทบัญญัติในหมวดนี้ 
ไมสามารถถูกฟองบังคับในศาลใด ๆ ได หากแตเปนหลักการพื้นฐานในการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศ และเปนหนาทีข่องรัฐทัง้หลายในการนําหลักการดังกลาวไปปรับใชในการตรากฎหมาย”๑๐

    - สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ไดบัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัไววา “หลกัการท่ีบญัญตัไิวในหมวดนีเ้ปนหลกัการพืน้ฐานในการบริหารราชการแผนดนิ
ของบังกลาเทศ ซึ่งรัฐพึงนําไปปรับใชในการตรากฎหมาย พึงใชเปนแนวทางในการตีความบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่นของรัฐ และพึงจัดเปนพื้นฐานของภารกิจของรัฐและประชาชน
แตไมอาจนําไปฟองบังคับในศาลได”๑๑

 ๘สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ เลม ๕, หนา ๒๘๗๐.
 ๙ธรีวฒัน ขวญัใจ, สถานะของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐, หนา ๓๑.
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.

P69-81.indd   74P69-81.indd   74 23/1/2556   17:39:3023/1/2556   17:39:30



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๗๕

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    จากการวเิคราะหถงึแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ไดขอสรุปวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในอดีตนั้นไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแตอยางใด อกีทัง้การควบคุมการกําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสภาน้ันกเ็ปนสิง่ที่
ไมมีประสิทธิภาพและเกิดขึ้นไดยากมากในความเปนจริง ซึ่งขอสรุปในลักษณะเชนนี้เปนที่ยอมรับกัน
เปนวงกวางในยุคสมัยหนึ่ง จนกระทั่งไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
         ๒.๒ สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติ
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ ดังนี้
           “มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและ
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน”
    เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่ปรากฏในมาตรา ๗๕ แลวนั้นจะเห็นไดถึงความเปล่ียนแปลง
ที่มีความสําคัญอยางมากของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ เพราะในรัฐธรรมนูญ
ฉบบักอนหนาทัง้หลาย ใชถอยคาํทีม่ลีกัษณะแตกตางออกไปอยางเชนคาํวา “เปนแนวทาง” ในรฐัธรรมนูญ
ฉบบัป ๒๕๔๐ เปนตน แตในรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๕๐ กลบัใชคาํวา “เปนเจตจาํนง” ซึง่แสดงใหเหน็
ถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีตองการใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพ
บังคับใชอยางจริงจังและมีนํ้าหนักมากกวาเดิมอยางชัดเจน
    เพื่อสนับสนุนขอคิดเห็นขางตน ผูเขียนใครขอเสนอถึงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดทําการอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลง
ในบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัครัง้น้ีวา “กาํหนดใหบทบญัญัตใินหมวดนีเ้ปนเจตจาํนง
เพื่อมีสภาพบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไปตาม
ที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญเดิมที่กําหนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ” ดังนั้น 
ยอมทําใหเขาใจไดวา การเปลี่ยนแปลงถอยคําไปจากเดิมนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับความเขมขน
ในสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั่นเอง
    ประเด็นตอมาท่ีตองพิจารณากันกค็อื การทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบั
ตามท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายไวนั้นหมายความวาอยางไร ซึ่งการทําความเขาใจ
ประเด็นนี้ ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ที่ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งสภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดย
รัฐสภายังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ตามที่ไดอธิบายมาแลว ดังนั้น ในการยกระดับความเขมขน
ของสภาพบงัคบัตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๕๐ จงึอาจมองได ๒ ทางคอื การนาํสภาพบงัคับ
ทางกฎหมายมาบังคับใช และการเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาใหมีความเขมขนมากขึ้น
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

    ในที่นี้ ผูเขียนเห็นวาการทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับนาจะหมายถึง
การทาํใหมสีภาพบงัคับทางกฎหมายมากกวา หากจะไปพจิารณาวาการทาํใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั
มีสภาพบังคับหมายถึงการเพิ่มสภาพบังคับทางการเมืองคือการควบคุมโดยรัฐสภานั้นยอมไมสมเหตุ
สมผล เพราะถงึแมจะเพิม่มาตรการตรวจสอบโดยรฐัสภาอยางใด ๆ  กต็าม สดุทายแลว รฐับาลผูคมุเสยีง
ฝายขางมากในรฐัสภามกัจะชนะในการลงคะแนนเสยีงอยูเสมอ การควบคมุโดยรฐัสภากไ็มมปีระสทิธภิาพ
อยูเหมือนเดิมนั่นเอง และผูเขียนก็เช่ือวาบรรดาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็คงตระหนักดีวา 
ถึงแมจะเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาอยางใด ๆ ก็ตาม การควบคุมก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐบาลเองเปนฝายคุมเสียงขางมากในรัฐสภาอยูแลว ดังนั้น การยกระดับ
ความเขมขนของสภาพบังคบันี ้จงึนาจะหมายถึงการนําเอาสภาพบังคบัทางกฎหมายมาบังคบัใชนัน่เอง
    เม่ือการเปล่ียนแปลงถอยคําของบทบัญญัติตามท่ีกลาวมา นํามาซ่ึงสภาพบังคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ผูที่ตองตกอยูภายใตบทบังคับอยางเครงครัดของ
มาตรา ๗๕ แหงรัฐธรรมนูญก็คือ ฝายนิติบัญญัติซึ่งมีหนาที่ในการออกกฎหมายและฝายบริหาร
ผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินนั่นเอง หากมีการฝาฝนหรือละเลย
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแลวน้ันก็จะถูกตรวจสอบในทางกฎหมาย 
โดยองคกรที่จะเขามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
    สาํหรบัศาลรฐัธรรมนญูน้ัน ทาํหนาทีใ่นการตรวจสอบการออกกฎหมายของฝายนิตบิญัญตัิ
ไมใหขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เมื่อแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนบทบัญญัติที่ปรากฏอยูใน
รฐัธรรมนูญแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีเขตอํานาจในการตรวจสอบอยางแนนอน แตเทาท่ีผานมาในอดีต 
ศาลรัฐธรรมนูญจะวางแนวบรรทัดฐานเสมอมาวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัไมมสีภาพบังคบัทางกฎหมาย
จงึไมผกูพนัใหฝายนติบิญัญตัติองปฏบิตัติาม อยางไรกต็าม เมือ่แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสภาพบังคับตามกฎหมายตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีการเปลี่ยนแนวบรรทัดฐานที่เคยวางเอาไวในอดีตก็เปนได
    ในสวนของศาลปกครองนั้น จะเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินการของ
ฝายบริหารมิใหขดัตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญ โดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) , ๙ (๒) และ ๙ (๓) ดังนี้
    “มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
    (๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เน่ืองจากกระทําโดย
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ
ขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเปนสาระสาํคัญทีก่าํหนดไวสาํหรบัการกระทาํนัน้ หรอืโดยไมสจุรติ หรอืมลีกัษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระ
ใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
    (๒)  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    (๓) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสัง่ทางปกครอง 
หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร”
    จากท่ีกลาวมาในสวนของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ นัน้ ผูเขยีนขอสรุปวาถอยคําทีเ่ปล่ียนไปในสวนของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบบัป ๒๕๕๐ รวมถึงคาํอธิบายของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนัน้ 
ไดทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว แตกระน้ันก็มิไดหมายความวาผูเขียนเห็นดวยกับการใหแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบัทางกฎหมายแตอยางใด เพราะปญหาท่ีจะเกิดขึน้ มาจากการมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายน้ันมีมากพอสมควรเลยทีเดียว

       ๓. ปญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  จากการวิเคราะหถงึสภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนั 
ผูเขียนไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว 
ลําดับตอมาผู เขียนจะวิเคราะหถึงปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ ที่วา 
“บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน” ยอมแสดงอยูในตัววาผูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้น
คือฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เพราะมีหนาที่ในการออกกฎหมายและบริหารราชการแผนดิน
ตามลําดับ ดังนั้น กฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติจะออกมาหรือการดําเนินการใด ๆ ของฝายบริหารจึงตอง
เปนไปตามทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐักําหนดเอาไว โดยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัทีฝ่ายนติบิญัญตัิ
และฝายบริหารตองปฏิบัติตามนั้นมีทั้งหมด ๙ สวนดังนี้
  (๑)  แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
  (๒)  แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
  (๓)  แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
  (๔)  แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
  (๕)  แนวนโยบายดานการตางประเทศ
  (๖)  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
  (๗)  แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
  (๘)  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
  (๙)  แนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชน
  นอกจากนี ้ในแตละสวนก็ยงัมรีายละเอียดอีกมากมายทีถ่กูกําหนดเอาไว จนสามารถกลาวไดวา 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญที่มีการกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเอาไวมากและละเอียด
มากที่สุดนับตั้งแตมีมาเลยทีเดียว
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

  การที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเอาไวมากมายเชนนี้ หากมอง
ในแงหนึ่งก็เปนผลดีตอประชาชนในแงที่วา แนวนโยบายพื้นฐานเหลานี้สามารถเปนหลักประกัน
ในการกาํหนดนโยบายทีด่แีละครบถวนได แตถามองในอกีมมุหนึง่ การกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดาน รวมถึงการท่ีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ก็เปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูมีหนาที่
ปฏบิตัติามบทบัญญตัดิงักลาว เพราะบางครัง้แนวนโยบายทีก่าํหนดเอาไวในรฐัธรรมนญูก็เปนส่ิงที่
ปฏิบัติตามไดยากมากหรืออาจไมสามารถปฏิบัติไดเลยในความเปนจริง
  เพื่อความเขาใจท่ีดียิ่งขึ้น ผูเขียนขอยกตัวอยางแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในสวนของ
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจบางมาตรา พรอมทําการวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว ดังนี้
  “มาตรา ๘๓ รฐัตองสงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”
  การสนับสนนุใหประชาชนดําเนนิการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เปนสิง่ทีเ่หมาะสม
และสมควรทําในสภาวะสังคมปจจุบัน อยางไรก็ตาม การกําหนดใหการดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวเปนส่ิงที่รัฐตองสนับสนุนและสงเสริม อาจไมเหมาะสมและเปนสิ่งที่สราง
ความลําบากใจใหรัฐพอสมควร เพราะบางครั้ง เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจจําเปน
ตองดาํเนนิการในลกัษณะทีไ่มเปนไปตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบาง ตวัอยางเชน การจดักองทนุ
ใหประชาชนกูหรอืการแจกเงนิใหประชาชนในรปูแบบตาง ๆ  เพือ่ใหประชาชนนาํไปใชสอย หรอืการกอหนี้
สาธารณะของรฐับาลเพือ่นาํเงนิมากระตุนเศรษฐกจิ สิง่เหลานีล้วนเปนนโยบายในการกระตุนเศรษฐกจิ
ทั้งสิ้น แตก็อาจถูกตั้งคําถามถึงความสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน
  “มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังนี้
  (๖)  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบธุรกิจ”
  ถึงแมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม แตในปจจบุนักลบัพบวาความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจอันเปนเหตจุากการกระจายรายได
ที่ไมเปนธรรมนั้นยังคงมีอยูและเปนรากแหงความขัดแยงทางสังคมมาโดยตลอด ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลทกุวนันีก้ย็งัคงมลีกัษณะทีก่อใหเกิดความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิอยู เชน การไมเกบ็ภาษจีาก
กาํไรทีไ่ดมาจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย เปนตน โดยสาเหตทุีร่ฐัคงนโยบายเชนนีไ้ว กอ็าจเพราะ
สาเหตเุพือ่กระตุนการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย แตนโยบายเชนนีก้อ็าจถกูตัง้คาํถามถงึความสอดคลอง
กบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั โดยเฉพาะแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี ทีม่สีภาพ
บังคับทางกฎหมายอยูดวย
  “(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อนัจาํเปนตอการดาํรงชวีติของประชาชนอยูในความผกูขาดของเอกชนอนัอาจกอความเสยีหายแกรฐั”
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  “(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได”
  การหามมิใหระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนน้ัน ก็คงเปน
เพราะตองการควบคุมราคาคาบริการสาธารณะตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะ
ใชได อยางไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาอาจมีความจําเปนที่จะตองมอบบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน
บางประเภทไปใหเอกชนเปนผูจดัทาํ ดวยสาเหตุในเร่ืองภาระคาใชจายจาํนวนมหาศาลท่ีรัฐตองอุดหนุน
ในการจดัทาํบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกิจในปจจุบนั รวมถงึเหตผุลในเรือ่งระบบการบรหิารงานและ
คณุภาพของการจดัทาํบรกิารสาธารณะทีเ่อกชนมกัจะมคีวามกาวหนากวาราชการเสมอ ดงันัน้ การมอบ
บริการสาธารณะใหแกเอกชนไปจัดทําอาจเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองทําในอนาคตขางหนานี้
  จากท่ีผูเขียนไดทาํการยกตัวอยางมาน้ีแสดงใหเห็นวา การมีสภาพบังคบัตามกฎหมายของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ไดสรางภาระ อปุสรรค และความยากลําบากในการบริหารราชการแผนดนิ
ใหแกภาครฐัเปนอยางมาก เพราะในการบรหิารราชการแผนดินบางครัง้อาจมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง
ปฏิบัติแตกตางจากนโยบายที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญบางไมมากก็นอย
  นอกจากนี ้เราจะเหน็ไดจากรฐัธรรมนญูของประเทศตาง ๆ  ทีผู่เขยีนไดยกตวัอยางมาในหวัขอ
กอนหนานี้ รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๒ - ๒๕๔๐ 
มักจะบัญญัติขอความไวเพื่อปองกันไมใหประชาชนถือเอาบทบัญญัติเหลานี้มาบังคับเอากับรัฐได
โดยผานกระบวนการยตุธิรรม ทัง้นีเ้นือ่งจากวา แมรฐัธรรมนูญจะกําหนดบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัไวโดยมุงหมายวารฐัจะตองดาํเนนิการใหเปนไปตามนัน้ แตรฐัธรรมนญูก็เลง็เหน็วา การทีร่ฐั
จะดําเนนิการดงักลาวไดกต็องอาศยัปจจยัหลายประการประกอบกัน เชน ความพรอมดานงบประมาณ 
อัตรากําลัง ระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน รัฐจึงจําเปนตองมีดุลพินิจพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน
ของแตละนโยบายวาจะดําเนินการใดกอนหลังตามท่ีสามารถกระทําได๑๒ ซึ่งถาหากเปนอยางในอดีต
ทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมไิดมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย กอ็าจไมเปนขอกงัวลเทาใดนกั แตในปจจุบนั
ที่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย รัฐจึงถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได
  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งที่ผูเขียนอยากนําเสนอก็คือ หากเราพิจารณาดูเจตนารมณและ
ความมุงหมายของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จากคาํปรารภจะพบขอความ
ตอนหน่ึงที่วา “รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีสาระสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
ของประชาชนชาวไทย ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม...” อันแสดงใหเห็นวา
รฐัธรรมนูญฉบบันีม้เีจตนาท่ีจะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยางเขมขนมาก ซึง่การท่ีแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญฉบบัป ๒๕๕๐ มสีภาพบงัคบัทางกฎหมายน้ัน เทากับเปนการเพ่ิมชองทาง
ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลทางหน่ึง โดยเฉพาะในเร่ืองของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ซึง่เปนเรือ่งทีม่คีวามละเอยีดมากและรฐัอาจตองดาํเนนิการฝาฝนดวยความจาํเปนบางอยางอยูเรือ่ย ๆ  

 ๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

หากใหมสีภาพบังคบัทางกฎหมาย กอ็าจทําใหการดําเนินการใด ๆ  ของรัฐถกูตรวจสอบโดยศาลตลอดเวลา 
ซึง่ไมใชสิง่ทีถ่กูตองเทาใดนัก เพราะการควบคมุการทาํงานของรฐัอยางเครงครดั กอ็าจนาํมาซึง่ความลมเหลว
พอ ๆ  กบัการไมควบคมุอะไรเลย นอกจากนี ้การท่ีบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูเขามาควบคมุการทาํงาน
ของรัฐบาลจนอาจทําใหขาดเสถียรภาพน้ันก็ยังขัดตอหลักรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 
ที่มีหลักสําคัญประการหนึ่งวา รัฐธรรมนูญที่ดีตองมีลักษณะที่สงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลดวย

 ๔.  ขอเสนอแนะในการแกไขบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนแสดงใหเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้นมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะมาก อีกทั้งยังมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายอีกดวย ทําใหรัฐบาลและรัฐสภามีความจําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนั้น 
รฐับาลและรัฐสภาภายใตรฐัธรรมนูญฉบบันีจ้งึเสมือนหน่ึงวาถกูตรึงใหตองปฏิบัตติามบทบัญญตัวิาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได
   อยางไรกต็าม เคยมผีูกลาววา ตัง้แตมกีารบงัคบัใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ เปนตนมา ยงัไมมกีารฟองรองวาการทํางานของฝายบริหารและฝายนิตบิญัญตั ิขดัตอบทบัญญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัแตอยางใด จงึสะทอนใหเหน็ไดวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัน้ันมไิด
มีสภาพบังคับทางกฎหมายในความเปนจริง ซึ่งผูเขียนรูสึกไมเห็นดวยกับคํากลาวเชนวาน้ัน เน่ืองจาก
ผูเขียนคิดวาการปลอยใหแนวทางปฏิบัติของคนในสังคมมาทําลายความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ
รวมถึงหลักทางวิชาการน้ัน เปนสิ่งท่ีไมถูกตองเทาใดนัก ถึงแมตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จะไมเคยปรากฏถงึการฟองรองวาการทาํงานของฝายบรหิาร
หรือฝายนิติบัญญัติขัดตอบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐก็ตาม ก็มิอาจพิจารณาไปไดวา
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายแตอยางใด ผูเขียนคิดวา ถาหากไมตองการ
ใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบัทางกฎหมายก็ควรจะตองใชวธิกีารแกไขกฎหมายใหกลบัไป
เปนแบบเกาเสีย ไมควรใชวธิกีารตีความใหผดิไปจากเจตนารมณของกฎหมายมากมายถึงเพียงน้ี เพราะ
การกระทําดงักลาวจะทําใหเกดิวงเกลียวแหงความสับสนทางวิชาการตอไปเร่ือย ๆ  จนไมมใีครกลาทีจ่ะ
สรุปวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม อีกทั้งรัฐบาลและรัฐสภาท่ีเปน
ผูมหีนาทีป่ฏบิตัติามบทบัญญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐักอ็าจเกิดความไมมัน่ใจในการทํางาน
อีกดวย
   เมื่อเปนเชนนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไว ๒ ประการ
ดังตอไปนี้
   ประการแรก ในกรณทีีไ่มตองการใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคับทางกฎหมาย 
กใ็หแกไขบทบญัญตัใินมาตรา ๗๕ โดยเปลีย่นคาํวา “เปนเจตจาํนงใหรัฐดาํเนนิการ” เปน “เปนแนวทาง
ในการดําเนินการ” เพื่อใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
เพราะการใชคําวา “เปนเจตจํานง” นั้น ยอมแสดงใหเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับ
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อยางจริงจัง ดังนั้น ถาไมตองการใหมีสภาพบังคับก็ควรแกไขรัฐธรรมนูญเสีย ไมควรปลอยใหแนวทาง
ปฏบิตัหิรอืการตคีวามอยางเกนิเลยเจตนารมณ มาสรางบรรทดัฐานใหมดวยตวัเอง และเมือ่มกีารแกไขให
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการแลวน้ัน แมแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั
จะมีรายละเอยีดเนือ้หามากมายเพยีงใด กไ็มเปนอปุสรรคหรอืภาระในการทาํงานของรฐับาลและรฐัสภา
เทาใดนัก
   ประการทีส่อง ในกรณีทีต่องการใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคับทางกฎหมาย
ตอไปนัน้ กต็องแกไขในเรือ่งของรายละเอียดเนือ้หาของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ไมใหมรีายละเอยีด
มากมายเหมือนอยางในปจจุบัน เพราะผูเขียนเชื่อวา ขอกังวลตอการมีสภาพบังคับทางกฎหมายของ
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัในปจจบุนัประการหนึง่กค็อื การทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมรีายละเอยีด
เนื้อหาจํานวนมากน่ันเอง ถาหากแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมี
รายละเอยีดเปนจาํนวนมากดวยนัน้ รฐับาลคงไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ  ไดอกีตอไป เพราะลาํพงั
เพียงแนวนโยบายท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาท่ีจะทําสิ่งอื่นแลว ดังนั้น ถาหาก
ยงัคงตองการใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบัทางกฎหมายตอไป กเ็หน็ควรตองลดรายละเอียด
เนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่มีอยูเปนจํานวนมาก ใหมีจํานวนนอยลงแตครอบคลุมทกุดาน
จะเหมาะสมมากกวา ซึ่งจะลดภาระและอุปสรรคในการทํางานแกรัฐบาลและรัฐสภา
   ขอเสนอท้ัง ๒ ประการน้ีเปน ๒ แนวทางท่ีตรงกันขามอยางส้ินเชิง การจะเลือกทางใดทางหน่ึง
ขึ้นอยูกับวาตองการใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับหรือไม ซึ่งปญหานี้ ผูเขียนก็มั่นใจวา
ยังมีทั้งผู ที่เห็นควรวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตองมีสภาพบังคับทางกฎหมาย และผูที่เห็นวา
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัไมควรมีสภาพบังคบัทางกฎหมาย ดงันัน้ หากมีโอกาสในการแกไขรัฐธรรมนูญ
อกีคร้ังหน่ึง ประเด็นเรือ่งสภาพบังคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัควรจะถูกนาํเขาไป
พิจารณากันอยางจริงจังดวย เพราะบทบัญญัติน้ีก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาบทบัญญัติเรื่องอื่น ๆ 
ทีบ่รรดานักการเมืองเห็นวาเปนเรื่องสําคัญเลยแมแตนอย
   สาํหรบัแรงจงูใจในการเขยีนบทความนี ้เกดิขึน้มาจากการทีผู่เขยีนไดมโีอกาสศกึษาถงึสภาพ
บงัคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแลวพบวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ นัน้ มสีภาพบังคบัทางกฎหมาย ซึง่เปล่ียนแปลงจากในอดีต
ที่ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายไปอยางสิ้นเชิง อยางไรก็ดีก็ยังมีนักกฎหมายหลาย ๆ ทานที่พยายาม
ยกเอาบรรทัดฐานเดิมที่เคยเขาใจกันวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายมาใช
ในปจจุบันแลววางขอสรุปกันอยางงาย ๆ วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
ซึง่ผูเขยีนเหน็วาไมถกูตอง เพราะถอยคาํในกฎหมายกส็ะทอนใหเหน็อยางชดัเจนวาแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐมีสภาพบังคับแลว เราควรจะตองยอมรับความเปลี่ยนแปลงแลวหาแนวทางในการแกไขปญหา
มากกวาที่จะสรุปเอาอยางงาย ๆ โดยใชบรรทัดฐานเดิมมาเปนเกณฑ เพราะจะทําใหเกิดความสับสน
อยางไมมีที่สิ้นสุด. 
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