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บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
มีเจตนารมณทีสํ่าคัญเพื่อกําหนดเจตจํานงใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจบริหารไดบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเกิดความตอเนือ่งมปีระสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยกอนทีค่ณะรัฐมนตรีจะเขา
บรหิารประเทศนั้นจะตองแถลงนโยบายตอรฐัสภาใหเปนท่ีปรากฏชดักอนวาจะดําเนินการในเรื่องใดบาง
และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐและจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภา
ปละหนึ่งครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ในการบรหิารราชการแผนดินของคณะรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรตีองจัดทําแผนการบรหิารราชการแผนดนิ 
เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏบิตัริาชการในดานตาง ๆ รวมท้ังแผนการตรากฎหมาย
ในแตละปซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปน
แนวทางใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ และเปนประโยชนแกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวา
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลหรือไมเพียงใด
 อยางไรก็ตาม เมือ่มีการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
แนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐดังกลาวจะมีสภาพบังคับหรือไม มีผลผูกพันใหรัฐตองดําเนินการ
ตามบทบัญญัติดังกลาวมากนอยแคไหนเพียงใดนั้น คําถามเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่เราตองหยิบยกขึ้นมา
พิจารณากันอยางจริงจังซึ่งในอดีตตั้งแตมีการบัญญัติรับรองเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไวเปนครั้งแรก
ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ จนถงึกอนท่ีจะมีการประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ ปญหาเหลานี้ไมเปนท่ีถกเถยีงกนัมากเทาใดนกั ประกอบกบั
นักกฎหมายสวนใหญก็มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ
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ใหรัฐตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงแนวทางในการดําเนินการของรัฐเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐโดยการกําหนดใหบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
เปน “เจตจํานง” เพื่อใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใชในอดีตที่กําหนดเปนเพียง “แนวทาง” 
ในการดําเนนิการบริหารราชการแผนดนิเทานัน้ ดงัน้ัน คอลมัน คมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ ฉบบันี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๒. ความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 สาํหรบัความหมายหรอืคาํจาํกดัความของคาํวา “แนวนโยบายแหงรฐั” หรอื “แนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐั” ยงัไมมกีฎหมายหรอืตาํราทีใ่หความหมายหรอืคาํจาํกดัความทีแ่นนอนตายตวั แตอยางไรกต็าม
มีนักวิชาการไดใหความหมายแนวนโยบายแหงรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไว ดังตอไปนี้
 ศาสตราจารย ดร. หยดุ แสงอทัุย ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายแหงรฐั” (Directive Principle 
of State Policy) หมายความถึงหลักการแหงนโยบายซึ่งรัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา
พรรคการเมืองท่ีเปนฝายขางมากในรัฐบาลจะมีนโยบายอยางไร และจัดตัง้รฐับาลโดยมีนโยบายอยางใด 
แนวนโยบายแหงรฐัไดวางหลักการไวเปนกลาง ๆ  สาํหรับรฐับาลทุกรฐับาลและรัฐสภาทุกรฐัสภาใหตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางแหงนโยบาย๑

 ผูชวยศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ใหความหมายของ “แนวนโยบายแหงรัฐ” (State Policy) 
หมายถึงนโยบายหลักซึง่กาํหนดไวในรัฐธรรมนูญเพือ่เปนแนวทางท่ีรฐับาลจะตองปฏิบตัติามบทบัญญตัิ
เก่ียวกบันโยบายแหงรฐั แนวนโยบายแหงรฐัจะตองเขยีนไวเปนหลกัการกวาง ๆ  ไมวาพรรคการเมอืงใด
จะเขามาจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือกระทําการ
ใหเปนการขัดกับแนวนโยบายแหงรัฐมิได๒

 นายไกรสุข แสงสวาง ไดกลาวในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ มีใจความสําคัญวา “ขาพเจามีความเห็นวา แนวนโยบายที่กฎหมายกําหนดไวมีแต
แนวนโยบายสําคัญ ๆ ซึ่งสวนใหญไมวารัฐบาลใด ๆ ที่จะข้ึนมาบริหารประเทศชาติบานเมืองแลว 
จะปราศจากนโยบายใหญ ๆ  นีเ้สยีไมได ถาขาดไปแลวรฐับาลน้ันกจ็ะเรียกวาขาดเสนโลหิตใหญของรางกาย”๓

 ศาสตราจารย ดร.วษิณ ุเครอืงาม ไดอธิบายความหมายของ “แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั” ไววา 
หมายถงึนโยบายหลกัซึง่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญู เพือ่เปนแนวทางทีร่ฐับาลจะตองปฏบิตัติามบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัแนวนโยบายแหงรฐั แนวนโยบายแหงรฐัจะตองเขยีนไวเปนหลกัการกวาง ๆ  ไมวาพรรคการเมอืง
ใดจะเขามาจัดตัง้เปนรฐับาล พรรคการเมอืงนัน้หรอืรฐับาลนัน้จะกําหนดนโยบายของรฐับาลหรอืกระทาํ
การใหเปนการขัดแนวนโยบายแหงรัฐมิได๔

 ๑หยดุ แสงอทุยั, คาํบรรยายชัน้ปรญิญาโทคณะรฐัศาสตร หลกัรฐัธรรมนญูและกฎหมายการเลอืกต้ังทัว่ไป, (กรงุเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๓) , น. ๑๓๘ – ๑๔๒ และ ๒๔๑ -๒๔๖. 
 ๒สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๕) น. ๑๒๐.
 ๓สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗” มกราคม ๒๔๙๒.
 ๔วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ,พิมพครั้งที่ ๒ ,น. ๓๒๓. 
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 ศาสตราจารยเกรยีงศกัดิ์ เจรญิวงศกัดิ์ ใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั” หมายถึง
แนวนโยบายหลกัของประเทศ (State Policy) ไมใชแนวนโยบายของรฐับาลคณะใดคณะหน่ึง (Government 
Policy) ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปไดตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามา
บริหารประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐจะไมผันแปรไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาล หากแตเปน
แนวทางขั้นพื้นฐานที่ทุกรัฐบาลจะตองปฏิบัตติามและทําใหเกิดขึ้นจริง๕

 อาจารยคณิน บุญสุวรรณ ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” หมายถึง
แนวนโยบายขัน้พืน้ฐานทีร่ัฐ ฝายบริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชน
กับประเทศชาติและประชาชน๖

๓. สภาพบังคับทางกฎหมาย
 เม่ือเราไดทราบถงึความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัดงักลาวมาแลวน้ัน ประเดน็ปญหา
ตอมาที่เราจะตองพิจารณากันก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทจริงแลว
มีสภาพบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามหรือไม เพียงไร หากรัฐฝาฝนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว
ดวยการปฏิบัติขัดแยงหรือละเลยจะมีผลอยางไร
 ในเบื้องตนขอนําเสนอแนวคิดทีเ่กี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ซึ่งพบวามีแนวคิดเรื่องนี้เปน ๒ แนวทาง๗

 แนวทางที่หนึ่ง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสถานะทางกฎหมาย แนวทางนี้เสนอวา 
บทบญัญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนูญเปนเพยีงการเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) 
เพื่อใหรฐับาลเลือกดําเนนิการ ถงึแมจะเปนบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ 
แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติทีม่ีลักษณะพิเศษมากกวาสวนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญในแงทีว่า
มิไดมีสภาพบังคับอยางเด็ดขาดใหรัฐตองปฏิบัติตาม หากแตเปนสิทธิและเสรีภาพของรัฐบาลและ
รัฐสภาที่จะเลือกดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายแหงรัฐหรือไมก็ได และถาหากใหรัฐบาลปฏิบัติตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัด จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระในการกําหนดนโยบายบริหาร
ประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น
 แนวทางที่สอง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสถานะในทางกฎหมาย แนวทางนี้มองวา
ในฐานะทีร่ัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
ตองกาํหนดเสนทางหลักในการพฒันาประเทศ ท้ังดานการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม รฐับาลไมวาสงักดั
พรรคการเมอืงใด จะตองนําประเทศไปสูเสนทางการพฒันาดงักลาวน้ี เพยีงแตรฐับาลมีเสรภีาพในการเลอืก
มาตรการทางนโยบายและกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยได

 ๕เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ,์ “สภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตกิบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั”, รฐัสภาสาร, ฉบบัท่ี ๔ ,
น. ๑ - ๒ (เมษายน ๒๕๔๖)
 ๖คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมือง, น.๕๖๕.
 ๗รงัสรรค ธนะพรพนัธ, “บทบญัญัตวิาดวยแนวนโยบายแหงรฐัในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย”, เอกสารวชิาการหมายเลข 
๖๐๓ , สํานักงานสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, น. ๖๘ - ๗๐. 
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 โดยสรุป แนวความเห็นทั้งสองแนวดังที่กลาวมาขางตนน้ัน แมจะมีมุมมองและเหตุผลท่ีตางกัน 
แตก็มีเหตุผลที่รับฟงไดทั้งสองแนว ดังนั้นจึงขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของแตละรัฐวาจะใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมากนอยเพียงใด
 สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่ยึดถือกันอยู
ในประเทศไทยนั้น สามารถสะทอนใหเห็นไดชัดเจนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต
รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายและใชเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําเกี่ยวกับสภาพบังคับอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา
แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปแลวหรือไม ในที่นี้ขอนําเสนอใหเห็นถึงความแตกตางของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ในฐานะท่ีมีแนวคิด
เกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเหมือนกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมาในอดีต) 
กับบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐๘ 
 ๓.๑ สภาพบงัคบัเกีย่วกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 บทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏอยูในมาตรา ๘๘ ดังนี้
 “มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน...”
 เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่ใชในมาตรา ๘๘ ยอมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น แมจะมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ก็มิไดมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด อยางไรก็ตาม แมแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
จะไมมสีภาพบังคบัตามกฎหมายใหรฐัตองปฏบัิตติาม แตในการบรหิารราชการแผนดนิของฝายบริหาร 
ก็จะตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติเสมอ ดังนั้น หากฝายบริหารฝาฝนหรือละเลยตอบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็อาจถูกควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้ง
กระทูถาม การอภิปรายทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน แตถึงกระน้ันก็ตาม การควบคุมทาง
การเมืองโดยวิธีการของฝายนิติบัญญัติที่กลาวมา แมสามารถทําไดในทางทฤษฎี แตในทางปฏิบัติ
ของการปกครองในระบบรัฐสภาแลวนัน้ ฝายรัฐบาลยอมเปนผูคมุเสยีงขางมากในรฐัสภา ดงันัน้ การควบคมุ
โดยฝายนิติบัญญัติในความเปนจริงจึงทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร และไมคอยมีประสิทธิภาพเทาใดนัก๙

 ๘ไกรพล อรัญรัตน, “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1491
 ๙เพิ่งอาง.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 เม่ือเปนเชนน้ี บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และทุกฉบับที่ผานมา จึงไมอาจทําหนาท่ีในการควบคมุการกําหนดนโยบายของรฐั 
และไมสามารถเปนหลักประกันการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนไดตามที่ควรจะเปน ในที่นี้ 
ขอยกตัวอยางคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๘/๒๕๔๕ ซึ่งเปนคําวินิจฉัยทีส่ะทอนใหเห็นถึงสภาพ
บังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดเปนอยางดี ดังนี้
 “…พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ เปนบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และวรรคสอง บัญญัติวา 
ในการแถลงนโยบายตอรฐัสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรฐัมนตรท่ีีจะเขาบรหิารราชการแผนดนิ ตองชี้แจง
ตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี ้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทัง้ปญหาและ
อุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ จึงเปนบทบัญญัติทีม่ีไวเปนแนวทาง
ในการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายในการบรหิาราชการแผนดนิ อยูในความควบคมุของรฐัสภา... ”
 จากการวิเคราะหถึงแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในอดีตนั้นไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแตอยางใด อีกทัง้การควบคุมการกําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสภานั้น ก็เปนสิ่งที่
ไมมีประสิทธิภาพและเกดิขึ้นไดยากมากในความเปนจรงิ ซ่ึงขอสรปุในลกัษณะเชนน้ี ก็เปนที่ยอมรบักนั
ในทางวิชาการในสมัยหนึ่ง จนกระทั่งไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 ๓.๒ สภาพบังคับเก่ียวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึง
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ ดังนี้
 “มาตรา ๗๕ บทบญัญัตใินหมวดนี้เปนเจตจาํนงใหรฐัดาํเนนิการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดิน…”
 เมือ่พิจารณาจากถอยคําทีป่รากฏในมาตรา ๗๕ จะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
อยางมากของบทบัญญัตวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั เพราะในรฐัธรรมนูญฉบบักอนหนาทัง้หลาย 
ใชถอยคําที่มีลักษณะแตกตางออกไปอยางเชนในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ใชคําวา “เปนแนวทาง” 
เปนตน แตในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กลับใชคําวา “เปนเจตจํานง” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับใชอยางจริงจัง
และมีนํ้าหนักมากกวาเดิมอยางชัดเจน๑๐

 ๑๐ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 เพื่อสนับสนุนขอคิดเห็นขางตน ขอนําเสนอถึงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดทาํการอธบิายถงึความเปลีย่นแปลงในบทบญัญตัวิาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐครั้งนี้วา “กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงเพื่อมีสภาพบังคับ
ใหคณะรฐัมนตรตีองดาํเนนิการตรากฎหมายหรอืกําหนดนโยบายใหเปนไปตามทีก่าํหนดไว ซึง่แตกตางจาก
รฐัธรรมนญูเดิมทีก่าํหนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ” ดงันัน้ยอมทาํใหเขาใจไดวา การเปลีย่นแปลง
ถอยคําไปจากเดิมนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความเขมขนในสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐนั่นเอง
 ประเด็นตอมาที่ตองพิจารณากันก็คือ การทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายไวนั้นหมายความวาอยางไร ซึ่งการทําความเขาใจ
ประเด็นนี ้ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ป ๒๕๔๐ ที่ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งสภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดยรัฐสภา
ยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ ดังนั้นในการยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จึงอาจมองได ๒ ทาง คือ การนําสภาพบังคับทางกฎหมายมาบังคับใช และ
การเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาใหมีความเขมขนมากขึ้น๑๑

 ในท่ีนีเ้หน็วาการกําหนดใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบันัน้ นาจะหมายถึงการกําหนด
ใหมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวา หากจะไปพิจารณาวาการทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
มสีภาพบงัคับหมายถงึการเพิม่สภาพบงัคบัทางการเมอืงคอืการควบคมุโดยรฐัสภานัน้ยอมไมสมเหตสุมผล 
เพราะถึงแมจะเพิม่มาตรการตรวจสอบโดยรฐัสภาอยางใด ๆ กต็าม สดุทายแลว รฐับาลผูคมุเสยีงขางมาก
ในรัฐสภามักจะชนะในการลงคะแนนเสียงอยูเสมอ การควบคุมโดยรัฐสภาก็ไมมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอ ดังนั้น การยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับนี้ นาจะหมายถึงการนําเอาสภาพบังคับ
ทางกฎหมายมาบังคับใชนั่นเอง๑๒

 เมื่อการเปลี่ยนแปลงถอยคําของบทบัญญัติตามที่กลาวมา นํามาซึ่งสภาพบังคับทางกฎหมาย
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ผูทีต่องตกอยูภายใตบทบงัคบัอยางเครงครดัของมาตรา ๗๕ แหงรฐัธรรมนูญ
ก็คือ ฝายบริหารผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินนั่นเอง หากมีการฝาฝน
หรอืละเลยไมปฏิบตัติามบทบัญญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแลวน้ัน กจ็ะถกูตรวจสอบในทาง
กฎหมาย โดยองคกรที่จะเขามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
 เมือ่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัเปนบทบญัญตัทิีม่คีาบงัคบัในระดับรฐัธรรมนญูแลว ศาลรฐัธรรมนญู
ยอมมีเขตอํานาจในการตรวจสอบ แตที่ผานมาในอดีตศาลรัฐธรรมนูญจะวางแนวบรรทัดฐานเสมอมา
วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงไมผูกพันใหฝายบริหารตองปฏิบัติตาม 
อยางไรก็ตาม เมือ่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐
มสีภาพบังคบัตามกฎหมายตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีการเปล่ียนแนวบรรทัดฐาน
ที่เคยวางเอาไวในอดีตก็เปนได

 ๑๑ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
 ๑๒ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
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 ในสวนของศาลปกครองนั้น จะเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหาร
มิใหขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
 “มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอืน่ใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญทีกํ่าหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
 (๓) คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระทาํละเมดิหรอืความรบัผดิอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรฐัอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสั่งทางปกครอง หรอืคาํสั่งอื่น หรอื
จากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบติัหรอืปฏิบติัหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร”

๔. ปญหาสภาพบังคับเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 จะพิจารณาเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัน้ันมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ในลาํดบัตอไปจะไดกลาวถงึปญหาและผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการท่ีมีสภาพบังคบัทางกฎหมายดงักลาว โดยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีฝายบรหิาร
จะตองปฏิบัติตามนั้นมีทั้งหมด ๙ สวนดวยกันคือ
 ๑) แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
 ๒) แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
 ๓) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
 ๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
 ๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ
 ๖) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
 ๗) แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
 ๘) แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
 ๙) แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
 การที่รฐัธรรมนญูไดกาํหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเอาไวมากมายเชนนี ้หากมองในแงมมุหน่ึง
ก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทีว่าแนวนโยบายพื้นฐานเหลานี้สามารถเปนหลักประกันในการกําหนด
นโยบายที่ดแีละครบถวนได แตถามองในอกีมมุหนึ่ง การกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดานรวมถึงการที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
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ก็เปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดงักลาว ทั้งนี้เพราะบางครั้งแนวนโยบายที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญก็เปนสิ่งที่ปฏิบัติตามไดยาก
หรืออาจไมสามารถปฏิบัติไดเลยในความเปนจริง ในที่นี้ขอยกตัวอยางแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดานเศรษฐกิจบางมาตรา๑๓ เชน 
 มาตรา ๘๓ บญัญตัวิา “รฐัตองสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
 การสนับสนุนใหประชาชนดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เปนสิ่งที่เหมาะสม
และสมควรทาํในสภาวะสงัคมปจจบุนั อยางไรก็ตามการกําหนดใหการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกลาวเปนสิง่ทีร่ฐัตองสนับสนุนและสงเสริม อาจไมเหมาะสมและเปนสิง่ทีส่รางความลําบากใจ
ใหรฐัพอสมควร เพราะบางคร้ังเพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ รฐัอาจจําเปนตองดาํเนนิการ
ในลักษณะที่ไมเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบาง เชน การจัดกองทุนใหประชาชนกูหรือ
การแจกเงินใหประชาชนในรูปแบบตาง ๆ  เพือ่ใหประชาชนนําไปใชสอย หรอืการกอหน้ีสาธารณะของรัฐบาล
เพื่อนําเงินมาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจทั้งสิ้น
แตก็อาจถูกตั้งคําถามถึงความสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน๑๔

 มาตรา ๘๔ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
 (๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชน
ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัในทางเศรษฐกจิ และตองมใิหสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอนัจาํเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
 (๑๑) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไป
เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได”
 การหามมิใหระบบบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานตกไปเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชนน้ัน กค็งเปนเพราะ
ตองการควบคุมราคาคาบริการสาธารณะตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ประชาชนทุกคนสามารถท่ีจะใชได 
อยางไรกต็าม ในอนาคตขางหนาอาจมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมอบบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานบางประเภท
ไปใหเอกชนเปนผูจดัทาํ ดวยสาเหตุในเร่ืองภาระคาใชจายจํานวนมหาศาลท่ีรฐัตองอุดหนุนในการจัดทาํ
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน รวมถึงเหตุผลในเร่ืองระบบการบริหารงานและคุณภาพ
ของการจดัทาํบรกิารสาธารณะทีเ่อกชนมกัจะมคีวามกาวหนากวาระบบราชการ ดงันัน้ การมอบบรกิาร
สาธารณะใหแกเอกชนไปจัดทําอาจเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองทําในอนาคตขางหนานี้๑๕ 

 ๑๓ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
 ๑๔ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘. 
 ๑๕ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘. 
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บทสรุป
 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัถอืเปนนโยบายหลกัของประเทศซึ่งรฐับาลทกุรฐับาลหรอืคณะรฐัมนตรี
ทุกชดุท่ีจะเขามาบรหิารประเทศจะตองใชเปนแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ 
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่อง ซึ่งตางกับนโยบายของรัฐบาลในแตละชุด
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ จึงไดบัญญัติใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ
เปนเจตจาํนงใหรฐัดําเนนิการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ ซึ่งแตกตาง
จากรฐัธรรมนญูท่ีเคยประกาศใชในอดตีท่ีกําหนดใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเปนเพยีงแนวทางในการ
ดาํเนนิการบรหิารราชการแผนดินเทาน้ัน จึงแสดงใหเหน็ถงึความพยายามท่ีจะยกระดบัใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวาการยกระดับสภาพบังคับทางการเมือง ซึ่งหากมอง
ในแงหนึ่งก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทีว่าแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
สามารถเปนหลักประกันในการกําหนดนโยบายที่ดีและครบถวนได 
 อยางไรกต็ามการกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเอาไวมากมายครบทกุดาน
รวมถงึความพยายามในการยกระดับใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคบัตามกฎหมาย กเ็ปนการ
สรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับคณะรัฐมนตรีที่จะเขามาบริหารราชการแผนดิน เพราะ
บางครั้งแนวนโยบายที่กาํหนดเอาไวในรฐัธรรมนญูกเ็ปนสิ่งท่ีปฏบิตัติามไดยากหรอือาจไมสามารถปฏบิตัิ
ไดเลยในความเปนจรงิ ดงัน้ัน หากจะมกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูในอนาคต ประเดน็เรื่องสภาพบงัคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัควรจะถกูหยบิยกขึ้นพจิารณาอยางจรงิจงั ทัง้นี ้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาจะใหมีสภาพบงัคบัทางกฎหมายท่ีรฐับาลจะตองรบัผดิชอบและถกูตรวจสอบทางกฎหมาย
จากฝายตุลาการหากมีการละเลยหรือเพิกเฉย หรือจะใหเปนเพียงแนวทางในการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหาราชการแผนดินตามดุลพินิจของรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เขามาบริหารประเทศและอยูภายใตการตรวจสอบทางการเมืองจากฝายนิติบัญญัติเชนทีเ่คยเปนมา
ในอดีต  
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