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ค�ำน�ำ
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับ
ความร่วมมือจาก ดร.สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ศึกษาวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีแนวคิดและหลักการพื้นฐานอันเป็น
ที่ ม าในการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ไอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อินเดีย บังกลาเทศ จีน ฟิลิปปินส์
ไนจีเรีย และกานา ศึกษาแนวคิดและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศ 9 ประเทศ วิเคราะห์
เปรียบเทียบสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศทั้ง 9 ประเทศกับประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์
เปรียบเทียบกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาของศาลต่างประเทศกับค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไทยและกลไก
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รายงานการศึกษาวิจยั เล่มนีม้ เี นือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างยิง่ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�ำข้อค้นพบ
ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

(นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจัยนี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาวิ วั ฒ นาการของทฤษฎี แนวคิ ด และ
หลักการพืน้ ฐาน อันเป็นทีม่ าในการบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย ไอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อินเดีย บังกลาเทศ
จีน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย และกานา ศึกษาแนวคิดและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยและต่ า งประเทศทั้ ง
9 ประเทศดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศทั้ง 9 ประเทศนี้กับ
ประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง และ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไทยและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธี
การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และการประชุมกลุม่ ย่อยระดมความคิดเห็น
(Focus Groups) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants) ทีเ่ ลือก
สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposive Sampling) จ�ำนวน 15 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรภาครัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรตุลาการและกระบวนการยุติธรรม และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มองค์กรวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแหล่ง
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้ง 3 กลุ่ม
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
วิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis) การวิเคราะห์ทางนิติวิธี (Juristic Method
Analysis) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) รวมทั้งได้จัดให้มี
การประชุมสัมมนาวิชาการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละ

ค�ำสาคัญ : การบังคับใช้กฎหมาย, แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ, ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
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องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ได้ก�ำหนดให้แนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจน แต่รฐั ธรรมนูญบางประเทศรวมทัง้
ประเทศไทยมีแนวโน้มต้องการให้มสี ภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น ทั้งการบังคับใช้ทางการเมืองโดย
รัฐสภาและการบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล โดยเฉพาะการบังคับใช้ทางกฎหมาย
โดยศาล (justiciability) ซึ่งได้อาศัยค�ำวินิจฉัยของศาลตีความรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลสูงสุด
ของอินเดีย บังกลาเทศ ไนจีเรีย และกานา โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ใช้
“หลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน” (principle of practical concordance) เป็นหลัก
ในการตีความเพือ่ ให้รฐั ธรรมนูญนัน้ มีความสอดคล้องต้องกันระหว่างแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐกับบทบัญญัติอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหมวดสิทธิพื้นฐานของประชาชนเพื่อ
เกือ้ หนุนให้บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีการบังคับใช้ทางกฎหมายได้และต่อมา
ได้พฒ
ั นาแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีม่ กี ารตีความบทบัญญัตหิ มวดแนวนโยบายพืน้ ฐานและ
หมวดสิทธิพื้นฐานที่สอดคล้องเท่าเทียมกันจนมีผลให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับทางกฎหมายโดยศาลมากยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น 7 ประการ สรุปได้ดังนี้
1. ควรเพิม่ เติมสิทธิทยี่ งั ไม่ได้รบั การคุม้ ครองซึง่ บัญญัตอิ ยูใ่ นหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ แต่ไม่มีการรับรองไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เช่น
การส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ หรือการมีสิทธิในการที่จะได้รับค่าตอบแทน
อย่างเท่าเทียมกันในงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยอาจ
เพิม่ เข้าไปในหมวดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ สิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมตามแนวนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ควรส่งเสริมให้องค์กรตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทส�ำคัญ
ในการรับรองว่าแนวนโยบายบางประการในหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีฐานะเป็น
สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองประเภทหนึ่ง เพราะมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยายหรือโดย
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...” ถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยรับรองว่าแนวนโยบาย
เรื่องนั้นๆ เป็นสิทธิ ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
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องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมาย
3. ควรพัฒนาปรับปรุงกลไกการใช้สิทธิการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน
โดยวิธีใหม่ เพราะกลไกนี้สามารถเป็นกลไกในการผลักดันให้มีการออกกฎหมายมาอนุวัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเรื่องต่างๆ ได้ โดยให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายในรัฐสภา
4. ควรน�ำหลักปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสที่ว่า “ความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเพราะการละเลยไม่ออกกฎหมาย” มาใช้ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย หากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่ออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
ย่อมถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากสามารถน�ำหลักการนี้มาปรับใช้ใน
ประเทศไทยก็จะช่วยผลักดันให้รฐั สภาออกกฎหมายมาอนุวตั แิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ได้มากขึ้น
5. ควรวิจัยออกแบบกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งกลไกบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา กลไกบังคับใช้ทาง
ปกครองโดยรัฐบาล และกลไกบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลร่วมกันตรวจสอบให้เกิด
การบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
6. ควรมีการวิจัยพัฒนากลไกการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนเพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการออกกฎหมายอนุวตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
7. ควรมีการวิจัยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองให้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการรับรองและตรวจสอบว่าแนวนโยบายบางประการที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีฐานะเป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครองประเภทหนึง่
โดยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับศาลในต่างประเทศ
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study the evolution of theory
of concepts and basic principles that were origins of provisions on directives
principles of fundamental state policy under the constitutions of Thailand
and nine foreign countries: Ireland, Germany, Spain, India, Bangladesh, China,
the Philippines, Nigeria and Ghana; to study concepts and scope of content
on fundamental directives of state policy stipulated in the constitutions of
Thailand and nine foreign countries; comparative analysis of binding force
and review mechanism of law enforcement on directives principles of
fundamental state policy in the nine foreign countries with Thailand, as well
as comparative analysis of case studies on decisions and judgments of
foreign courts with decisions of Constitutional Court, judgments of
Administrative Court, and opinions of the Council of State in Thailand on
directives principles of fundamental state policy issues in order to propose
guidelines for the amendment of provisions on directives principles of
fundamental state policy in Thai constitution and review mechanism of
law enforcement on directives principles of fundamental state policy.
The research applied a qualitative research methodology by
documentary research methods and focus group meeting for the data
collection from 15 key informants by purposive sampling according to the
research objectives: (1) experts of state organs and administration, (2) experts
of judicial organs and justice process, (3) experts in political and legal
sciences of academic institutions in order to undertake the triangulation of
data collection process according to qualitative research methodology
and then data analysis by content analysis, logical analysis, juristic method

KEYSWORDS: law enforcement, directives principles of fundamental state policy,
comparative study with foreign countries
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analysis and comparative analysis, as well as organizing the academic seminar
to enquire opinions and suggestions from experts and related agencies,
leading to complete research conclusion and recommendations.
The results of this research found that Despite the provisions of all
constitutions had not clearly provided the binding force of directive principles
of fundamental state policy, the constitution of some foreign countries
including Thailand trends to adopt increasingly the binding force and review
mechanism of legal enforcement for directive principles of fundamental
state policy, both the political enforcement by the parliament and the
administrative enforcement by the government, especially the legal
enforcement by the court or justiciability. The court’s decisions or judgments
on constitutional interpretation, such as the Supreme Court of India,
Bangladesh, Nigeria, and Ghana, especially the German Constitutional
Court had applied the principle of practical concordance to interpret the
constitution concordantly between the directive principles of fundamental
state policy and other constitutional provisions, especially the provisions
of fundamental rights in order to support the legal enforcement of the
fundamental state policy; and then to develop the guideline of court’s
decisions or judgments for equally interpreting the provisions of
fundamental state policy and fundamental rights concordantly, resulting
the provisions of fundamental state policy has increasingly enforced by
the courts.
The research recommends: (1) to include unprotected rights
stipulated in the 5th provision on fundamental state policy, but not recognize
in the 3rd provision on fundamental rights, such as the promotion of people
at the age of work force having right for employment, or right for equal
payment for equal jobs under the provision of economic policy: right and
liberty for occupation, as well as right of equitable land for agriculture under
the policy of land, natural resources and environment; (2) to promote judicial
organs, especially constitutional court to play important role in endorsing
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some policies in the provision of fundamental state policy to become a
constitutional rights because the article 27 of the Constitution, B.E. 2550
stipulated that “the rights and liberty that the Constitution recognized
explicitly, discretely, or by the decision of the Constitutional Court…”, in
case of the constitutional court shall adopt its decision to endorse such
fundamental policy to become a rights, it shall be protected and obliged
the parliament, the council of ministers, the courts, the constitutional organs
and other state agencies directly to promulgate the legislation, to apply
law enforcement, and to undertake law interpretation; (3) to develop and
improve the mechanism of people initiative rights of draft legislation by
new methods because this mechanism shall push the law promulgation
for implementation of various provisions of fundamental state policy by
giving importance to people’s opinions and participation in the process of
legislation in the parliament; (4) to apply the rule of practice in the
constitutional court of Portugal : “unconstitutionality by negligence of
legislation” to control the constitutionality of law. If the parliament neglects
to legislate any draft legislation stipulated by the constitution, this shall be
considered as unconstitutionality of the act of parliament. If this principle
shall be applied in Thailand, it shall push the parliament to legislate much
more law for fundamental state policy implementation; (5) to research for
designing the review mechanism of legal enforcement of fundamental state
policy provisions: political enforcement by the parliament, administrative
enforcement by the government, and legal enforcement by the court jointly
review the effective enforcement of fundamental state policy provisions;
(6) to undertake the research and development of the mechanism of
initiative process of people legislation in order to mobilize people
participation to legislate law for effective implementation of fundamental
state policy provisions; (7) to research the important roles of constitutional
court and administrative court in the recognition and review any policy
stipulated in the fundamental state policy provisions to become a
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constitutional rights that shall be protected by the constitution as in the
courts of foreign countries.
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บทสรุปผู้บริหาร

[Executive Summary]
การศึก ษาวิจัยนี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาวิ วั ฒ นาการของทฤษฎี แนวคิ ด และ
หลักการพื้นฐานอันเป็นที่มาในการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย ไอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อินเดีย บังกลาเทศ
จีน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย และกานา ศึกษาแนวคิดและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศทั้ง 9
ประเทศดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศทั้ง 9 ประเทศนี้กับ
ประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง และ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไทยและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
การศึกษาวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธกี าร
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น
(Focus Groups) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants) ทีเ่ ลือก
สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposive Sampling) จ�ำนวน 15 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรภาครัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรตุลาการและกระบวนการยุติธรรม และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มองค์กรวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแหล่ง
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้ง 3 กลุ่ม
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
วิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis) การวิเคราะห์ทางนิติวิธี (Juristic Method
Analysis) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) รวมทั้งได้จัดให้
มีการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะให้มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจน รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศ
ต่างมีแนวโน้มทีต่ อ้ งการให้บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับและกลไก
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น
ทัง้ การบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภาและการบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล โดยเฉพาะ
การบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล (justiciability) ซึ่งได้อาศัยค�ำวินิจฉัยของศาลในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลสูงสุดของอินเดีย บังกลาเทศ ไนจีเรีย และกานา โดยเฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ใช้ “หลักการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกัน” (principle of practical
concordance) เป็นหลักในการตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นมีความสอดคล้องต้องกัน
ระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับบทบัญญัติอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหมวด
สิทธิพื้นฐานของประชาชนที่เกื้อหนุนให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับทางกฎหมายได้ และต่อมาได้พฒ
ั นาแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีม่ กี ารตีความบทบัญญัติ
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานและหมวดสิทธิพื้นฐานที่สอดคล้องเท่าเทียมกัน จนมีผลให้
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยศาล (justiciability) มากยิง่ ขึน้
สรุปผลวิจัยในส�ำระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในต่างประเทศ
		 1.1 กลุ่มประเทศยุโรป เยอรมนีเป็นประเทศแรกของโลกที่รัฐธรรมนูญไวมาร์
ค.ศ. 1919 ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐสอดแทรกไว้ในหมวด 2 สิทธิพื้นฐานโดยมิได้
แยกออกเป็นหมวดเฉพาะเหมือนรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ของโลกที่ได้บัญญัติแนวนโยบายแยกเป็นหนึ่งหมวดต่างหากโดยมุ่งให้เป็น “ค�ำแนะน�ำ
ทั่วไป” (General guidance) ในการตรากฎหมายและมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้น
หากรัฐสภาหรือรัฐบาลไม่ตรากฎหมายตามแนวนโยบายก็ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ที่เกิดสิทธิฟ้องแก่ประชาชนได้ รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับนี้เป็นต้นแบบให้หลายประเทศ คือ
สเปน อินเดีย บังกลาเทศ จีน ไนจีเรีย กานา ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งก็ไม่ได้ก�ำหนดให้
แนวนโยบายแห่งรัฐให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐสภาไม่ตรา
กฎหมายหรือรัฐบาลไม่บริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ประชาชนก็ไม่อาจ
น�ำไปฟ้องร้องในศาลได้ แนวนโยบายแห่งรัฐจึงมีสภาพบังคับทางการเมือง เช่น การแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา การตัง้ คณะกรรมาธิการ การตัง้ กระทูถ้ ามรัฐบาล การอภิปรายเพือ่ ลงมติ
ไม่ไว้วางใจ เท่านั้น ส่วนกลไกบังคับใช้แนวนโยบายแห่งรัฐจึงใช้กลไกรัฐสภาและรัฐบาล
โดยกลไกศาลแทบจะไม่ใช้อ�ำนาจตุลาการทบทวนตรวจสอบ (judicial review) เพราะ
ยึดหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจที่ศาลจะไม่ใช้อ�ำนาจตุลาการเข้าไปแทรกแซงการกระท�ำทาง
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รัฐบาล (Acte de gouvernement) ที่อยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร แนวนโยบายแห่งรัฐ
จึงไม่มีการบังคับทางกฎหมาย เพราะเกรงว่าถ้าให้มีการบังคับทางกฎหมายและรัฐ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ดว้ ยเหตุผลการเมือง เศรษฐกิจ และงบประมาณก็อาจถูกประชาชน
ใช้สิทธิฟ้องร้องรัฐบาลมากมาย ในกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ศาลได้ใช้ “หลักการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกัน” (principle of practical concordance) ซึง่ เป็น
หลักในการตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นมีความสอดคล้องต้องกันระหว่างแนวนโยบาย
แห่งรัฐกับบทบัญญัติอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ผลคือท�ำให้แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นบทช่วยเสริมก�ำลังให้บทบัญญัตหิ มวดสิทธิเสรีภาพให้มี
ความเข้มแข็ง หนักแน่นจริงจังกว่าบทบัญญัตขิ องตัวเอง ซึง่ ในบางกรณีหากพิจารณาเพียง
บทบัญญัตสิ ทิ ธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียวอาจเกิดปัญหาในการตีความหรือพิจารณาว่ากรณี
ดังกล่าวจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่
		 1.2 กลุ่มประเทศเอเชีย อินเดียเป็นประเทศที่สองของเอเชียที่บัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1950 หมวด 4 หลังจากไทยเป็นประเทศแรก
ในเอเชียที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 3
แต่อินเดียมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าไทยตรงที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดแนวนโยบาย
ไว้เป็นหมวดหมู่ตามอุดมการณ์ 4 หลัก คือ หลักการสังคมนิยม (Socialist Principles)
หลักการเสรีนิยม (Liberal Principles) หลักการคานธี (Gandhian Principles) และ
หลักการระหว่างประเทศ (International Principles) ที่มีสภาพบังคับตามอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสังคมนิยม (Socialist Democracy) รัฐธรรมนูญบังกลาเทศ ค.ศ. 1972
หมวด 2 บัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐเป็นหมวดหมูต่ ามอุดมการณ์ 4 หลัก คือ หลักทางโลก
(Secularity) หลักชาตินิยม (Nationalism) หลักประชาธิปไตย (Democracy) และ
หลักสังคมนิยม (Socialism) ต่อมาแก้ไขจากหลักทางโลก (Secularity) ให้เป็นหลักอิสลาม
แต่ทั้งสองประเทศก็ก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางการเมืองและมิได้
มีสภาพบังคับทางกฎหมายเช่นกัน จีนเป็นประเทศสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์บัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมจีน และความต้องการของประเทศซึ่งมี
เจตนารมณ์และอุดมการณ์สร้างสรรค์การปกครองประเทศในระบบสังคมนิยมแบบจีน
บนหลักการสี่ทันสมัยและหลักปฏิรูปเปิดประเทศสู่โลกภายนอกภายใต้การน�ำของพรรค
คอมมิวนิสต์จนี รัฐธรรมนูญจีน ค.ศ. 1982 จึงบัญญัตแิ นวนโยบายกระจัดกระจายในหลาย
หมวดให้เป็นเพียง “แนวทางค�ำแนะน�ำ” ในการตรากฎหมายซึง่ มีสภาพบังคับทางการเมือง
และไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 หมวด 2 บัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐ แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ (Principles) ก�ำหนดสภาพ
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บังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐ ส่วนที่ 2 นโยบายแห่งรัฐ (State Policy) รัฐธรรมนูญไทย
พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทุกฉบับโดยก�ำหนดให้
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็น“เจตจ�ำนง”แทน“แนวทาง” ซึง่ ต้องการให้หมวดนีม้ สี ภาพ
บังคับทางการเมืองและสภาพบังคับทางปกครองโดยพยายามจะให้เกิดสภาพบังคับทาง
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่รัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติให้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
โดยศาลใด ทั้งที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้หมวดนี้เป็นหลักพื้นฐานการปกครองประเทศที่มี
การบังคับใช้ทางการเมืองชัดเจนมากเช่นเดียวกับประเทศอื่นก็ตาม จากกรณีศึกษา
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลอินเดียและบังกลาเทศ พบว่า มีแนวค�ำวินจิ ฉัยทีโ่ ดดเด่นกว่าทุกประเทศ
ที่ศาลพยายามวินิจฉัยประเด็นสภาพบังคับและการบังคับใช้แนวนโยบายแห่งรัฐ โดยการ
ตีความเชือ่ มโยงกับบทบัญญัตหิ มวดสิทธิพนื้ ฐานทีม่ สี ภาพบังคับทางกฎหมาย จากสถานะที่
บทบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงใช้ตคี วามเสริมหรืออยูใ่ ต้อาณัตสิ ทิ ธิพนื้ ฐานมาเป็น
สถานภาพทีเ่ สมอภาคเท่าเทียมกันในการตีความบทบัญญัตสิ องหมวดนีร้ ว่ มกัน เพือ่ ส่งผลให้
แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ได้ ซึ่งถือว่าศาลได้ใช้อ�ำนาจทบทวนตรวจสอบ (judicial review) ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารว่าได้ทำ� หน้าทีต่ รากฎหมายและบริหารประเทศตามแนวนโยบายฯ ในฟิลปิ ปินส์
และไทย ศาลมักจะไม่พิจารณาประเด็นสภาพบังคับทางกฎหมายและการบังคับใช้แนว
นโยบายแห่งรัฐ โดยแกรงว่าจะเข้าแทรกแซงอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจบริหารจึงยึดถือ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจโดยเคร่งครัดเช่นยุโรป
1.3 กลุม่ ประเทศแอฟริกา รัฐธรรมนูญไนจีเรีย ค.ศ. 1999 บัญญัตใิ ห้เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กรรัฐที่ต้องด�ำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และแนวนโยบายแห่งรัฐ แต่กบ็ ญ
ั ญัตไิ ว้ชดั เจนว่า ศาลไม่มเี ขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่า
การกระท�ำใดสอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญ
กานา ค.ศ. 1992 ก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางด�ำเนินนโยบายและ
ใช้ตีความรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องทางศาล แม้ได้บัญญัติ
ให้มีสภาพบังคับทางการเมืองและทางปกครองไว้อย่างชัดเจน จากกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัย
ของศาลไนจีเรีย พบว่า มีแนวค�ำวินิจฉัยที่ก้าวหน้าคล้ายคลึงกับแนวค�ำวินิจฉัยของ
ศาลอินเดียและบังกลาเทศทีไ่ ด้พยายามวินจิ ฉัยประเด็นสภาพบังคับและการบังคับใช้แนว
นโยบายแห่งรัฐโดยตีความเชื่อมโยงกับหมวดสิทธิพื้นฐาน ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
จากสถานะที่บทบัญญัติแนวนโยบายใช้ตีความเสริมมาเป็นสถานะที่เท่าเทียมกันในการ
ตีความบทบัญญัตสิ องหมวดนีร้ ว่ มกัน เพือ่ ส่งผลให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับใช้ทาง
กฎหมายได้ส�ำเร็จ ซึ่งถือว่าศาลใช้อ�ำนาจตุลาการภิวัตน์เข้าทบทวนตรวจสอบ (judicial
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review) ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารว่าได้มีปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า
รัฐมีหน้าที่ในการตรากฎหมายและด�ำเนินการบริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
ในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 9 ฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
ไม่ได้ก�ำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท�ำให้เกิดความ
ไม่ชดั เจนในการตีความสภาพบังคับของบทบัญญัติ หมวด 5 เมือ่ มีการโต้แย้งการด�ำเนินการ
ตรากฎหมายของรัฐสภาหรือการบริหารราชการของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐว่า กฎหมายนั้นจะขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายก็ยงั ตีความสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐทีแ่ ตกต่างกัน จึงท�ำให้เกิดปัญหา
ลักลั่นในการวินิจฉัยว่าแนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ซึง่ ส่งผลให้เกิดค�ำถามตามมาว่า เมือ่ มีการตรากฎหมายทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดหรือแย้ง
ต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเข้าไปพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนัน้ ได้หรือไม่ เพียงใด และกฎหมายนัน้ จะสามารถ
ใช้บงั คับได้หรือไม่ ความไม่ชดั เจนของสภาพบังคับคับทางกฎหมายดังกล่าวยังอาจส่งผลให้
องค์กรผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการตามแนวโนบายแห่งรัฐไม่ให้ความสนใจต่อบทบัญญัติ
หมวดนี้ เนือ่ งจากไม่มกี ารก�ำหนดสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงท�ำให้ศาลไม่สามารถเข้ามา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ คงมีแต่เพียงสภาพบังคับทาง
การเมืองซึ่งเป็นการตรวจสอบระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาเท่านั้นที่อาจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลนั้นมีเสียงส่วนใหญ่อยู่ในรัฐสภาด้วย
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ตัดข้อความ “...และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการ
ฟ้ อ งร้ อ งรั ฐ ” ออกจากบทบั ญ ญั ติ ที่ เ คยเขี ย นไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อ นหน้ า นี้ ว ่ า
“แนวนโยบายของรัฐเป็นแต่เพียงแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนด
นโยบายของรัฐ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” เนื่องจากมาตรา 60 ของ
รัฐธรรมนูญฯ ได้รับรองสิทธิของบุคคลในอันที่จะฟ้องให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้ โดยเฉพาะมาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ก�ำหนดให้เป็น
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนการตรากฎหมาย
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและแผนการบริหารราชการ
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แผ่นดิน จากการวิจัยพบว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
ในแต่ละด้านแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ทีเ่ คยบัญญัตไิ ว้ เพราะแนวนโยบายของรัฐ
ในด้านต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐวางแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการ
ตรากฎหมาย รวมทั้งจัดท�ำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยสรุป ในการศึกษาวิเคราะห์สภาพบังคับและกลไกบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับประเทศไทยรวม
10 ประเทศ พบว่า ทุกประเทศไม่วา่ อยูใ่ นกลุม่ ประเทศยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอาเซียน
รวมทั้งประเทศไทย ต่างก็มีการบังคับใช้ทางการเมืองและการบังคับใช้ทางปกครอง
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยกลไกรัฐสภาและกลไกรัฐบาลทั้งสิ้น แม้ว่า
จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเกีย่ วกับองค์กรบังคับใช้ทางการเมืองและระดับความเข้มข้นของ
การบังคับใช้ทางการเมืองแตกต่างกันไปบ้าง แต่รัฐธรรมนูญของทุกประเทศได้บัญญัติให้
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยใช้กลไกรัฐสภา ประกอบด้วย การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
การก�ำหนดให้มีแผนตรากฎหมายและแผนการบริหารตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
การตั้งกระทู้ถามเพื่อการตรวจสอบทางการเมืองว่ารัฐบาลได้มีการด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ และการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อรัฐสภาทุกปี เนื่องรัฐสภาโดยเฉพาะ
สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน จึงเป็นกลไกองค์กรที่มีอ�ำนาจและความชอบธรรมในการตรวจสอบทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้มี
การบริหารประเทศและด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของ
พรรคการเมืองที่หาเสียงชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐที่ก�ำหนดบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรหรือไม่และได้
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมเป็นอย่างไร
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มเติมสิทธิต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
ซึง่ ได้มกี ารบัญญัตอิ ยูใ่ นหมวด 5 คือ หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ แต่ไม่มกี ารบัญญัติ
รับรองไว้ในหมวด 3 คือ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เช่น เรื่องการส่งเสริมให้
ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ หรือการมีสทิ ธิในการทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
ในงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างเดียวกันตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยอาจเพิม่ เข้าไปในหมวด
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สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการได้รบั การกระจายการถือครอง
ทีด่ นิ อย่างเป็นธรรมและด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีการอื่นใด รวมถึงสิทธิ
เกี่ยวกับน�้ำตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะ
เพิม่ เข้าไปในหมวดสิทธิและเสรีภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิชมุ ชน ซึง่ การเพิม่ เติมเรือ่ งเข้าไป
ในหมวดสิทธิและเสรีภาพนีจ้ ะเป็นการเปลีย่ นแปลงจากนโยบายไปเป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองเพื่อให้เกิดความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญได้จริงจังมากขึ้น
2. ควรให้องค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการรับรองว่าแนวนโยบายบางประการทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีฐานะเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองประเภทหนึ่ง เพราะจากมาตรา 27 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...” ดังนัน้ หาก ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้กา้ วเข้ามามีคำ� วินจิ ฉัยรับรองว่า แนวนโยบายเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นสิทธิ ก็ยอ่ มได้รบั ความคุม้ ครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย
ซึ่งเป็นการแสดงว่าเมื่อนโยบายเปลี่ยนไปเป็นสิทธิแล้วทุกภาคส่วนต้องให้ความเคารพ
ทีส่ ำ� คัญ คือ จะท�ำให้มกี ารออกกฎหมายมาอนุวตั สิ ทิ ธิตา่ งๆ เหล่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. ควรสร้างกระบวนการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนด้วยวิธีใหม่ เพราะ
กลไกการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนนั้นสามารถเป็นกลไกในการผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมายมาอนุวัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเรื่องต่างๆ ได้ แต่ทั้งนี้ควรที่จะให้
ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ เช่น ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายนี้ ไม่ควรให้รัฐสภามีอ�ำนาจแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายโดยอิสระมาก
จนเกินไป จนท�ำให้เนื้อหาของร่างกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชน แต่หากกรณีที่รัฐสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมาย หรือควรต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงร่างกฎหมาย ก็ควรให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ว่าสมควรให้
มีการแก้ไขในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้หรือไม่ ซึง่ หากประชาชนเห็นด้วย รัฐสภาก็สามารถแก้ไขเนือ้ หา
สาระนัน้ ได้ ดังนัน้ วิธนี จี้ ะช่วยให้รา่ งกฎหมายทีป่ ระชาชนเสนอยังคงมีเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นไป
ตามความประสงค์ของประชาชนอยู่ อีกทั้งควรมีมาตรการในการก�ำหนดกรอบระยะเวลา
ในการพิจารณาของสภาไม่ให้เกิดความเนิ่นช้าจนเกินสมควร โดยหากร่างกฎหมายที่
ประชาชนเสนอได้เข้าสูว่ าระการพิจารณาแล้ว ก็ไม่ควรเอาวาระอืน่ ขึน้ มาแทรกเป็นอุปสรรค
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ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายของประชาชน แต่หากจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาอาจใช้
วิธกี าร คือ เมือ่ ต้องการพิจารณาวาระอืน่ ก่อนก็ตอ้ งมีการลงมติโดยใช้เสียงเกินกึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น วิธีการนี้ก็จะเป็นการช่วยให้การพิจารณาร่างกฎหมาย
ของประชาชนไม่ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐสภานานเกินสมควร
4. ควรมีการน�ำหลักปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมาปรับใช้ กล่าวคือ
ศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์
ของตัวเอง ในระบบกฎหมายของโปรตุเกสนั้นเห็นว่าความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายมิได้จ�ำกัดเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือกฎหมายที่จะมี
ผลใช้บังคับเท่านั้น หากแต่ยังได้รวมถึงการที่องค์กรนิติบัญญัติละเลยการออกกฎหมาย
ซึ่งมีผลเป็นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่งด้วย เนื่องจากเห็นว่า
เมื่อรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
และบังคับใช้หรือขยายความตามรัฐธรรมนูญแล้ว หากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยโดยการ
ไม่ออกกฎหมายดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ซึง่ เรียกว่า
“ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะการละเลยไม่ออกกฎหมาย” โดยผู้ที่มีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ประธานาธิบดี ผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานสภา
นิติบัญญัติของแคว้นปกครองตนเองเฉพาะกรณีละเลยไม่ออกกฎหมายเกี่ยวกับแคว้น
ปกครองตนเอง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่ออก
กฎหมายจริง ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งไปยังองค์กรนิติบัญญัติที่มีอ�ำนาจ ทั้งนี้ ผลค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญมิได้มผี ลผูกพัน หรือบังคับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่จะเป็นไปในลักษณะการ
แจ้งให้ทราบโดยยังเป็นอ�ำนาจดุลพินิจของฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะมีการออกกฎหมายเมื่อใด
และมีเนือ้ หาสาระอย่างไร การทีไ่ ด้ขยายอ�ำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญนีก้ เ็ พือ่ ต้องการให้มี
การเติมเต็มในกรณีทปี่ ระชาชนไม่ได้รบั ประโยชน์ในการใช้สทิ ธิของตนเพราะเหตุจากการ
ละเลยไม่ออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ถึงแม้ว่ากลไกกฎหมายนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
จะมิได้มีการบังคับให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องปฏิบัติตาม เพราะมิเช่นแล้วจะเป็นการขัดกับ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตย (Separation of powers) เพราะฝ่ายตุลาการ
ไม่สามารถที่จะสวมบทบาทแทนฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายได้ มิเช่นนั้นแล้วก็จะ
กลายเป็นกรณีศาลกลายเป็นผู้ออกกฎหมายเสียเอง แต่กลไกนี้จะเป็นไปในลักษณะของ
การส่งสัญญาณเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้พินิจพิจารณา และจะเป็นกลไกกระตุ้นแก่รัฐสภา
ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ผู้วิจัยเห็นว่า หากสามารถน�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับ
ประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์ในการมีส่วนผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีการออกกฎหมาย
มาอนุวตั แิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้มากขึน้ ทัง้ นี้ อาจจะให้อำ� นาจหน้าทีแ่ ก่ผตู้ รวจการ
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แผ่นดิน หากเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติเพิกเฉยโดยไม่มีการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้หรือ
ขายความตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึงการละเลยไม่ออกกฎหมายมาอนุวัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นนโยบายที่มีความส�ำคัญอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากการละเลยไม่ออก
กฎหมายจริงก็ให้แจ้งไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณา ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณเตือน
และเป็นการกระตุน้ ให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ทราบว่าควรพิจารณาออกกฎหมายในเรือ่ งดังกล่าว
กลไกนีจ้ งึ เป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ แรงกดดันให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตมิ กี ารออกกฎหมาย
มาอนุวัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ส�ำคัญได้ ซึ่งจะท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีผลในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
5. บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นัน้ ยังไม่สามารถ
บังคับใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากกลไก
บังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรจะมุง่ ศึกษาออกแบบกลไก
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทัง้ กลไกบังคับใช้
ทางการเมืองโดยรัฐสภา กลไกบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล และกลไกบังคับใช้ทาง
กฎหมายโดยศาลร่วมกันตรวจสอบให้เกิดการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
6. สภาพบังคับของบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยังคงมีข้อบกพร่องอยู่
หลายประการ ไม่ว่ากลไกบังคับใช้ทางการเมือง เช่น การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา การตั้งกระทู้ถามและการเปิดอภิปรายทั่วไป
การรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากถูกละเลยจากฝ่ายบริหาร ส่วนกลไกการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดย
ประชาชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายที่มีหลักการตาม
หมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ แต่ในทางปฏิบตั กิ ลไกนีย้ งั คงประสบกับปัญหา
อุปสรรคหลายประการทีท่ ำ� ให้ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น ในครั้งต่อไปจึงควรการวิจัยพัฒนากลไกการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายโดยประชาชนเพือ่ ออกกฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
7. ปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นเรื่อง
ส�ำคัญมาก ไม่ว่าองค์กรตุลาการคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ที่ไม่สามารถเข้ามา
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มี ส ่ ว นส่ ง เสริ ม ให้ บ ทบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ โ ดยผ่ า น
ค�ำวินิจฉัยของศาล รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งองค์กรต่างๆ
เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท�ำให้ฝ่ายบริหารน�ำบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เมือ่ บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ เป็นบทบัญญัติ
กฎหมายทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากเป็นหมวดหนึง่ ของรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดทีใ่ ช้ในการ
ปกครองประเทศ ดังนั้นจึงสมควรที่มีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในการพัฒนาปรับปรุง
กลไกเดิม หรือสร้างกลไกใหม่ขนึ้ มาเพือ่ เป็นกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีผลบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ มีการ
เพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ยังไม่ได้มีการรับรองให้เกิดมีความคุ้มครองขึ้นใน
รัฐธรรมนูญ โดยให้เป็นหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการคุ้มครองตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
การให้องค์กรศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการรับรองและตรวจสอบว่าแนวนโยบายบางประการที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีฐานะเป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครองประเภทหนึง่
เช่ น เดี ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง สมควรพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กลไก
กระบวนการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนวิธีใหม่เพื่อออกกฎหมายตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐที่ควรจะมีการให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ
แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อต้องการให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผล
ในทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย

โดยทั่วไป รัฐธรรมนูญในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธปไตยจะมี
บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดกรอบแห่งความเป็นรัฐ เช่น รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง
ของรัฐ รวมไปถึงสถาบันและองค์กรภายในรัฐนั้น ซึ่งเป็นการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
และความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างกัน โดยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจ
ระหว่างองค์กรอันเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รวมทั้งมีการก�ำหนดและประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งยังมี
การก�ำหนดเงื่อนไขในการตรากฎหมาย สภาพบังคับ และการใช้บังคับกฎหมาย
ทั้งระบบ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญในบางประเทศยังมีบทบัญญัติให้หลักประกัน
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการก�ำหนด
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีการก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางให้กับรัฐในการด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธเสรีภาพของ
ประชาชน รวมไปถึงเป็นกรอบภารกิจของรัฐในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงของชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การอ�ำนวยความยุติธรรม
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ได้ บั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ครั้ ง แรกใน
รัฐธรรมนูญไวมาร์แห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางให้รัฐบาลปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อันเป็นหลักประกันที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามนโยบาย
รัฐบาลในแต่ละสมัย ซึ่งเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่างๆ เช่น สเปน สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ อินเดีย รวมทั้งประเทศไทย ได้น�ำแนวคิดหลักการของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มมีการบัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492 และได้บัญญัติไว้จวบจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
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อย่างไรก็ดี   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญของ
หลายๆ ประเทศนัน้ จึงเป็นเพียงการวางแนวทางเพือ่ ให้รฐั บาลน�ำไปก�ำหนดนโยบาย
ในการบริหารประเทศ หรือเพือ่ เป็นแนวทางในการตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ต่อไป ถ้ารัฐบาลในฝ่ายบริหารหรือรัฐสภาในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ปฏิบัติหรือละเลย
ที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น บทบัญญัติดังกล่าวนี้ก็ไม่มีสภาพ
บังคับให้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐบาลหรือรัฐสภาต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด
ดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
และรัฐธรรมนูญแห่งบังคลาเทศ ที่ก�ำหนดให้บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไม่สามารถฟ้องบังคับคดีในศาลใดๆ ได้ แต่รัฐธรรมนูญของบาง
ประเทศก็ไม่ได้มีถ้อยค�ำที่บัญญัติห้ามการก่อสิทธิในการฟ้องร้องรัฐบาลแต่อย่างใด
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ซึ่งได้ก�ำหนดให้รัฐสภาในฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถออกกฎหมายบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในบางประเด็ น ได้ แต่ บ ทบั ญ ญั ติ นั้ น ๆ ก็ มิ ไ ด้ มี ส ภาพบั ง คั บ หากในกรณี ที่ ฝ ่ า ย
นิติบัญญัติมิได้ออกกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด
ในท� ำ นองเดี ย วกั น กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยตั้ ง แต่ ฉ บั บ
พ.ศ. 2492 จนถึงฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 การตรวจสอบแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐถือเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาในการทีจ่ ะตัง้ กระทูถ้ ามรัฐบาลเพือ่ ติดตาม
ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หรือการอภิปรายเพือ่ การลงมติไม่ไว้วางใจเท่านัน้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้มีสภาพบังคับ ดังเช่นปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่
48/2545 ซึง่ เป็นค�ำวินจิ ฉัยทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ว่าเป็นบทบัญญัติ
ที่มีไว้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริการราชการ
แผ่นดิน ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่อยู่ในความควบคุมของรัฐสภา
หากแต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เปลีย่ นแปลง
ถ้อยค�ำเกี่ยวกับสภาพบังคับอย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ ในหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 75 ได้ก�ำหนดให้ “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนง
ให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน”
ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่ใช้ค�ำว่า “เป็นแนวทาง” ทั้งนี้ สภาพบังคับนั้น
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ย่อมถูกขยายความไปถึงสภาพบังคับทางกฎหมาย มิใช่แค่สภาพบังคับทางการเมือง
หรือการควบคุมโดยรัฐสภา และองค์กรทีจ่ ะมีอำ� นาจในการบังคับให้เกิดสภาพบังคับ
ทางกฎหมายกรณีที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ปฏิบัติตามหรือละเลยที่
จะปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ก็ย่อมจะต้องเป็นอ�ำนาจขององค์กรตุลาการ
ที่ จ ะเข้ า มาตรวจสอบการบั ง คั บ ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดดั ง กล่ า ว อั น ได้ แ ก่
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการซึ่งท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ในค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4– 21/2554 ว่า บทบัญญัตขิ องพระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2554 “มิได้ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระท�ำของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยในการที่จะใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็น
คดี แ พ่ ง หรื อ คดี อ าญาต่ อ ศาลยุ ติ ธ รรมอั น เป็ น การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมได้จากการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้แล้ว มิได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและ
การยุติธรรม หรือแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวค�ำวินิจฉัย
ไปจากแนวค�ำวินิจฉัยเดิมที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รวมไปถึงศาลปกครองที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ด�ำเนินการของฝ่ายบริหารมิให้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 (1) – (3) ซึ่งกรณีที่ฝ่ายบริหารละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ก็ย่อมจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครองได้เช่นกัน ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีและหลักการอันเป็นที่มาของแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สภาพบังคับทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีของต่างประเทศ
ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางกฎหมาย รวมทั้งกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญและค�ำพิพากษาของศาลปกครองในเชิงคดีที่เกี่ยวข้อง และ
กลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และองค์กร
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ที่มีอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมาของทฤษฎีแนวคิดและหลักการ
พืน้ ฐานอันเป็นทีม่ าในการบัญญัตหิ มวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไทยและรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและขอบเขตแห่งเนื้อหาในการ
ตรวจสอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สภาพบังคับและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.2.3 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองในประเทศไทยกับต่างประเทศ และความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพัฒนากลไกการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นการใช้
อ�ำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานที่รัฐบาล
เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายโดยต้องอาศัยรัฐสภาตรากฎหมายเพือ่ ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐาน รัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาซึ่งมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้ควบคุมทาง
การเมืองให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ในระบอบประชาธิปไตย แต่สภาพบังคับทางการเมืองโดยรัฐสภานัน้ ไม่เพียงพอและ
ไม่แน่นอน หากมีการควบรวมการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร (Fusion
of Powers) จึงเกิดแนวคิดให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ด้วย โดยให้มีองค์กรที่มีอ�ำนาจอิสระเข้ามาตรวจสอบควบคุมบังคับให้รัฐบาลและ
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รัฐสภาต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อให้การบริหาร
ราชการด�ำเนินไปเพื่อตอบสนองประโยชน์มหาชนและความต้องการของประชาชน
ส่วนรวม แม้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่ก�ำหนดให้รัฐต้อง
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ แต่ก็มิได้ก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายในกรณี ที่รัฐไม่ได้ด�ำเนินการตามหรือด�ำเนินการขัดแย้งกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น จึงควรให้มีบทบัญญัติก�ำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมาของแนวคิดและหลักการพื้นฐาน
อันเป็นที่มาในการบัญญัติหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทยและ
รัฐธรรมนูญต่างประเทศ คือ ประเทศในภาคพื้นยุโรป 3 ประเทศ (สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน) และประเทศใน
ภาคพื้นเอเชีย 4 ประเทศ (สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐบังกลาเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟลิปปินส์) และประเทศในภาคพืน้ แอฟริกา 2 ประเทศ
(สาธารณรัฐไนจีเรีย และสาธารณรัฐกานา) รวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ*
1.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและขอบเขตแห่งเนื้อหาในการตรวจสอบ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมถึงสภาพบังคับและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ คือ ประเทศ
ในภาคพื้นยุโรป 3 ประเทศ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและ
* เหตุผลที่เลือกศึกษา 9 ประเทศนี้เพราะ 3 ประเทศในยุโรปเป็นต้นแบบบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ
แม้เยอรมนีเปนประเทศแรกทีก่ ำ� หนดแนวนโยบายแห่งรัฐสอดแทรกไว้ในหมวดสิทธิพนื้ ฐานของประชาชน
ของรัฐธรรมนญ แต่ไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐแยกออกไว้เป็นหนึ่งหมวด
จากหมวดอื่น ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชีย 4 ประเทศ และในแอฟริกา 2 ประเทศ ได้น�ำต้นแบบ
2 ประเทศยุโรปที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ทั้ง 9 ประเทศที่เลือกนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าต่อเนื่องของสภาพบังคับของแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้
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ราชอาณาจักรสเปน) และประเทศในภาคพื้นเอเชีย 4 ประเทศ (สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) และ
ประเทศในภาคพื้นแอฟริกา 2 ประเทศ (สาธารณรัฐไนจีเรีย และสาธารณรัฐกานา)
รวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ*
1.4.3 ศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาค�ำวินจิ ฉัย/ค�ำพิพากษาและความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของไทย
เปรียบเทียบต่างประเทศ คือ ประเทศในภาคพื้นยุโรป 3 ประเทศ (สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน) ประเทศในภาคพืน้
เอเชีย 4 ประเทศ (สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) และประเทศในภาคพื้นแอฟริกา 2 ประเทศ (สาธารณรัฐ
ไนจีเรีย และสาธารณรัฐกานา) รวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ*
1.4.4 เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1.4.5 จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาเพือ่ น�ำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการประชุมมาปรับปรุง
ผลการศึกษาให้ถกู ต้องสมบูรณ์ โดยเชิญผูท้ รงคุณวฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญทางนิตศิ าสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สมาคมข้าราชการพลเรือน ผูแ้ ทนรัฐวิสาหกิจ องค์กร
* เหตุผลที่เลือกศึกษา 9 ประเทศนี้เพราะ 3 ประเทศในยุโรปเป็นต้นแบบบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ
แม้เยอรมนีเปนประเทศแรกทีก่ ำ� หนดแนวนโยบายแห่งรัฐสอดแทรกไว้ในหมวดสิทธิพนื้ ฐานของประชาชน
ของรัฐธรรมนญ แต่ไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐแยกออกไว้เป็นหนึ่งหมวด
จากหมวดอื่น ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชีย 4 ประเทศ และในแอฟริกา 2 ประเทศ ได้น�ำต้นแบบ
2 ประเทศยุโรปที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ทั้ง 9 ประเทศที่เลือกนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าต่อเนื่องของสภาพบังคับของแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้
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ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการการประชุมสัมมนา
วิชาการดังกล่าว

1.5 วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในการด�ำเนินการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) และ 2) วิธีการวิจัยนโยบาย (Policy Research) ตามกระบวนการ
ขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ น�ำไปสูส่ รุปผลการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัยดังต่อไปนี้
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) วิธกี ารวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารวรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐธรรมนูญต่างประเทศในหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและหมวดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้อง พระราชบัญญัตแิ ละอนุบญ
ั ญัติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ต�ำรากฎหมาย บทความ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเอกสาร
ข้อมูลและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(2) วิธีการวิจัยนโยบาย (Policy Research)
		 (2.1) ประชากรเป้าหมาย
		 ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) ที่ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposive  Sampling) จ�ำนวน 15 คน
แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ (1) ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ องค์กรภาครัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
(2) ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ องค์กรตุลาการและกระบวนการยุตธิ รรม และ (3) ผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มองค์กรวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อด�ำเนินการวิจัยให้เกิด
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การตรวจสอบแหล่งข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการเก็บรวบรวมจาก
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้ง 3 กลุ่มตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
		 (2.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การประชุมกลุม่ ย่อยผูท้ รงคุณวฒิ (Focus Groups) เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทัง้ สามกลุม่ ดังกล่าวโดยวิธสี มั ภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ซึง่ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากประชากรผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นผู้ทรงคุณวฒิที่เกี่ยวข้องทั้ง
สามกลุ่มแล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวฒิที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยขั้นกลาง (Interim Report)
และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากข้อ 1.5.1 ข้างต้นสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content  Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกวิทยา
(Logical Analysis) การวิเคราะห์ทางนิติวิธี (Juristic Method Analysis) และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) ถึงวิวัฒนาการของหลักการ
พืน้ ฐานอันเป็นทีม่ าในการบัญญัตหิ มวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไทยและรัฐธรรมนูญต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิดและขอบเขต
แห่งเนื้อหาในการตรวจสอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมถึงสภาพบังคับและ
แนวทางการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทัง้ ของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ วิเคราะห์กลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐและกลไกการตรวจสอบให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ วิเคราะห์
กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและค�ำพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐของต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐกานา และประเทศไทย ตาม
ขอบเขตการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างมี
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ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองของประเทศไทย และ
การให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ของประเทศไทยในประเด็นปัญหา
การบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของประเทศไทย
1.5.3 การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้อง 206 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากสถาบัน
การศึกษา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส� ำ นั ก งานศาลปกครอง ส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม และผู้แทนองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลการศึกษาวิจัยของร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เพื่อน�ำ
บทสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว
มาปรับปรุงสรุปผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัยให้
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบประวัติพัฒนาการและวิวัฒนาการของหลักการ
พืน้ ฐานอันเป็นทีม่ าในการบัญญัตหิ มวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไทยและรัฐธรรมนูญต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิดและขอบเขต
แห่งเนื้อหาในการตรวจสอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมถึงสภาพบังคับและ
แนวทางการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทัง้ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยวิเคราะห์กลไกการบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและกลไกตรวจสอบ การบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ศึกษากรณีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาของไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของไทยและต่างประเทศ คือ ไอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อินเดีย
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บังกลาเทศ จีน ไนจีเรีย กานา ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เพื่อสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมายให้มีการปฏิบัติตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาของศาลปกครองและความเห็น7
ของคณะกรรมการกฤษฎี
กาในประเด็กาในประเด็
นปัญหาการบั
งคับงคัใช้บใช้แแนวนโยบายพื
้นฐาน
ศาลปกครองและความเห็
นของคณะกรรมการกฤษฎี
นปัญหาการบั
นวนโยบายพื้นฐานแห่
งรัฐ
ในประเทศไทย
ดังแสดงกรอบแนวคิ
ของการวิจัยในรูปที่ 1 ดของการวิจัยในรูปที่ 1
แห่งรัฐในประเทศไทย
ดังดแสดงกรอบแนวคิ
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ทฤษฎีแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ
2. ทฤษฎีนโยบำยสำธำรณะ
3. ทฤษฎีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
4. ทฤษฎีวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
5. ทฤษฎีควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
6. ทฤษฎีกำรใช้อำนำจรัฐ/กำรกระทำของรัฐบำล
7. ทฤษฎีสภำพบังคับและกำรบังคับใช้กฎหมำย
8. ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวกับแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ
กำรบังคับใช้และกำรตรวจสอบให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ

องค์ควำมรู้แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
หมวดแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ

กำรบังคับใช้กฎหมำย
ให้เป็นไปตำมแนว
นโยบำยพื้นฐำนแห่ง
รัฐ
: ศึกษำเปรียบเทียบ
กับกรณีศึกษำ
ต่ ประเ ศ

กำรศึกษำเปรียบเทียบแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐของไทยกับต่ำงประเทศ
วิวัฒนำกำร หลักกำรพื้นฐำน แนวควำมคิด ขอบเขตเนื้อหำ กำรตรวจสอบ
(Evolution)

(Basic Principles)

(Concepts)

สภำพบังคับ แนวปฏิบัติตำม

(Content Scope) (Judicial Review) (Enforcement) (Compliance)

กลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ปฏิบัติตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ
กลไกกำรตรวจสอบบังคับให้ปฏิบัติตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ

คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ/ศำลปกครอง และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำในกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมแนว
นโยบำยพื้นฐำนของรัฐ : ศึกษำเปรียบประเทศไทยและต่ำงประเทศ

_17-0106(001-014)1P4.indd 10

7/20/60 BE 5:37 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

11

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย

แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ หมายถึง กรอบหรือแนวทางทีเ่ ป็นนโยบายหลัก
ในการบริหารงานของรัฐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้ยดึ ถือและปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าว
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงแห่ ง ความเป็ น รั ฐ และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน โดยให้รัฐบาล รัฐสภา หรือองค์กรของรัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการก�ำหนด
นโยบายบริหารราชการแผ่นดินและออกกฎหมายให้เป็นไปตามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้
ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยไม่ผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ได้บัญญัติเป็นครั้งแรก ในหมวด 5
ว่าด้วย “แนวนโยบายแห่งรัฐ” รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาบางฉบับก็มิได้ก�ำหนดไว้
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 หมวด 5
ได้เปลี่ยนจาก“แนวนโยบายแห่งรัฐ” มาเป็น “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”
นโยบายสาธารณะ (Public policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระท�ำ
หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลได้ทำ� การตัดสินใจและก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า
เพื่อชี้น�ำให้มีกิจกรรมหรือการกระท�ำต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท�ำโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการ
ด�ำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง
การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อ
จัดการปกครองหรือการบริหารประเทศในด้านต่างๆ ในแนวทางและวิธกี ารใดจึงจะ
บังเกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ รัฐประศาสโนบายเพือ่ การปกครองในการบริหารนโยบาย
ภายในประเทศ และรัฐวิเทโศบายเพื่อจัดการบริหารนโยบายต่างประเทศในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและการบังคับการให้
เป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อ ให้ น โยบายทั้ ง สองด้ า นนั้ น บั ง เกิ ด ผลเป็ น จริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง หมายถึง การเตรียมการและการด�ำเนินการ
ใดๆ ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการด�ำเนินการ
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ใดๆ ในทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
การใช้อำ� นาจรัฐ หมายถึง การกระท�ำของรัฐทีป่ รากฏออกมาในลักษณะต่างๆ
ซึ่งใช้อ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเพื่อการปกครองประเทศและ
การบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของรัฐ โดยผ่านทางองค์กรของรัฐ 3 ฝ่าย คือ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และ
องค์กรตุลาการที่มีการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and balance) ซึ่งกันและกัน
ในระบอบประชาธิปไตย
การกระท�ำของรัฐบาล (Acte  de  governement) หมายถึง การกระท�ำที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
ต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองอันเป็น
หน้าที่อีกประการหนึ่งของฝ่ายบริหาร
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายถึง หลักกฎหมายที่
ยอมรับว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับศักดิช์ นั้ สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ
กฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ ต�ำ่ กว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ ซึง่ ในกรณีทกี่ ฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนัน้ ย่อมเป็นอันใช้บงั คับมิได้ อย่างไรก็ดี
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าองค์กร
ที่มีอ�ำนาจ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า
กฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
สภาพบังคับทางกฎหมาย หมายถึง ข้อบังคับทางกฎหมายทีม่ งุ่ ให้บคุ คลหรือ
นิติบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ
โดยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ซึ่งสภาพบังคับที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
มี 3 ประเภท คือ สภาพบังคับทางอาญา สภาพบังคับทางแพ่ง และสภาพบังคับทาง
ปกครอง
การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้รัฐจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมายถึง ข้อบังคับตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีม่ เี จตนารมณ์กำ� หนดให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ มีหน้าทีใ่ นการ
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ออกกฎหมายและฝ่ายบริหารผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลย
ไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแล้วนัน้ ก็จะถูกตรวจสอบ
ทั้งในทางการเมืองโดยรัฐสภา หรือประชาชนและในทางกฎหมายโดยองค์กรที่จะ
เข้ามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองเป็นหลัก
การปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ หมายถึง การปฏิบตั งิ านในการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย

1.8.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ในครั้งนี้เสนอให้คณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1.8.2 หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาและภาค
ประชาสังคมสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป
1.8.3 สถาบันการศึกษากับแวดวงวิชาการนิติศาสตร์และวงการวิชาชีพ
ทางกฎหมายสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้าสืบต่อไป

1.9 โครงร่างการเสนอรายงานการศึกษาวิจัย

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดโครงร่างการเสนอรายงานการศึกษาวิจัย
โดยแบ่งออกเป็น 7 บท ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทน�ำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
บทที่ 3 วิวฒ
ั นาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
และประเทศไทย
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1.9 โครงร่ำงกำรเสนอรำยงำนกำรศึกษำวิจัย

บทที่ จ4ัยนี้ สภาพบั
งคับและการปฏิ
บัติตามแนวนโยบายพื
้นฐานแห่
ในการวิ
ผู้วิจัยได้กาหนดโครงร่
างการเสนอรายงานการศึ
กษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็
น 7 บทงรัดัฐงต่ของ
อไปนี้
บทที่ 1 บทนต่า างประเทศกับประเทศไทย
บทที
ดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้งกคั
ฎหมายให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื
้นฐานแห่งรัฐ
บทที่ 2่ แนวคิ
5 กลไกตรวจสอบการบั
บใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามแนวนโยบาย
บทที่ 3 วิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้
พื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย
บทที่ 4่ สภาพบั
6 กรณี
ึ ก ษาค� ำบวิัติตนามแนวนโยบายพื
ิ จ ฉั ย ของศาลรั
ฐ ธรรมนู
ค� ำ พิ พบประเทศไทย
ากษาของ
บทที
งคับศ
และการปฏิ
้นฐานแห่
งรัฐของต่าญงประเทศกั
ศาลปกครองงคับและความเห็
ของคณะกรรมการกฤษฎี
กาเกี
่ยวกับ
บทที่ 5 กลไกตรวจสอบการบั
ใช้กฎหมายให้เป็นนไปตามแนวนโยบายพื
้นฐานแห่งรัฐในต่
างประเทศ
เปรียแนวนโยบายพื
บเทียบกับประเทศไทย
้นฐานแห่งรัฐ
บทที่ 6 กรณีศึกษาคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คาพิพากษาของศาลปกครอง และความเห็นของ
บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1.10 แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
1.10 แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย

แผนการด�
ำเนินงาน
แผนกำรดำเนินงำน

แผนกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนดำเนินงำนวิจัย
1

2

3

4

5

เดือนที่
6 7 8

9

10 11 12

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและส่งรายงานการศึกษา

ขั้นต้น (Inception Report)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องตามขอบเขตของการวิจัยในข้อ 1.4 ข้างต้น
พร้อมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของผลการศึกษาวิจัยและส่งรายงานการศึกษา
ขั้นกลาง (Interim Report)
3. ส่งร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
4. จัดประชุมการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 1.5 ข้างต้น
5. ส่งร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) ฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีน่ ำ� มาค้นคว้าหา
แนวคิดทฤษฎีในบทที่ 2 ซึ่งได้น�ำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของต่างประเทศกับ
ประเทศไทยในบทที่ 3 วิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและ
ประเทศไทย บทที่ 4 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของ
ต่างประเทศกับประเทศไทย บทที่ 5 กลไกการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ บทที่ 6 กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง และความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ อันน�ำไปสูส่ รุปผลการวิจยั อภิปรายผล
และข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในบทที่ 7 ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (2.1) มีรากฐานความ
เป็นมาจากความจ�ำเป็นที่รัฐต้องมีนโยบายแห่งรัฐที่ตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามาปกครองประเทศ ส่วน
แนวคิ ด รวบยอดของทฤษฎี ต ่ า งๆ ที่ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละความ
สอดคล้องของทฤษฎีกบั แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอีก 6 ทฤษฎี  คือ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (2.2) เป็นทฤษฎีที่ใช้เป็นรากฐานก�ำหนดแนวนโยบาย
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อด�ำเนินการให้สอดคล้องตามกรอบแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อง
ยึดถือหลักการพื้นฐานและวิธีการปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
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ราชการแผ่นดิน (2.3) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง
(2.4) ดังนัน้ เมือ่ บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ถกู ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทีก่ ฎหมายล�ำดับรองจะขัดหรือแย้งมิได้
โดยทุกคนทุกองค์กรของรัฐจะต้องปฏิบัติตามจึงต้องใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2.5) มาใช้วเิ คราะห์เปรียบเทียบสภาพบังคับ
และการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ รวมทัง้ ใช้แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ (2.6) และแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพบังคับของกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย (2.7) มาใช้วิเคราะห์ด้วย

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

การทีร่ ฐั จะด�ำเนินการใดๆ เพือ่ ประโยชน์มหาชนของสาธารณชนนัน้ มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางนโยบายของรัฐในการ
ด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาที่ต้องการจะประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตได้ ก็จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนด�ำเนินชีวิตเอาไว้
ล่วงหน้าเช่นกัน หากปล่อยให้ชีวิตด�ำเนินไปอย่างไร้จุดหมาย ไร้แนวทาง หรือ
ในลักษณะที่เรียกกันว่า “ไปตายเอาดาบหน้า” ก็อาจสุ่มเสี่ยงต่อการหลงทาง หรือ
ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่วางไว้ได้
2.1.1 นิยามความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นิยามความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น ยังไม่มีกฎหมายใดๆ
ทีไ่ ด้ให้คำ� จ�ำกัดความของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ ดังนัน้ การค้นหาความหมาย
ที่ชัดเจนและแน่นอนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงเป็นไปได้ยากมาก อีกทั้ง
นักวิชาการก็ได้ให้นิยามความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากค� ำ นิ ย ามที่ นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ไว้ จึ ง พอประมวลนิ ย าม
ความหมายที่นักวิชาการบางท่านได้ให้ไว้ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้ให้นิยามความหมายของแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐว่า หมายถึง1 หลักการส�ำคัญแห่งนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principle
of State Policy) กล่าวคือ เป็นหลักการใหญ่ๆ แห่งนโยบายของรัฐ เช่น ในเรื่อง
1

หยุด แสงอุทยั . หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตัง้ ทัว่ ไป. ค�ำบรรยายชัน้ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7, 2514: หน้า 242-243.
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การศึกษา รัฐมีหลักการแห่งนโยบายอย่างไรบ้าง ส่วน “นโยบาย” เป็นวิถีทางที่จะ
บรรจุหลักการทีไ่ ด้วางไว้ โดยนัยนี้ พรรคการเมืองต่างๆ อาจมีหลักการแห่งนโยบาย
หรือแนวนโยบายอย่างเดียวกัน แต่พรรคการเมืองอาจมีนโยบายคือวิถีทางที่จะให้
เป็นไปตามหลักการหรือตามแนวนั้นๆ แตกต่างกัน เช่น พรรคการเมืองชาตินิยม
อาจมีนโยบายที่จะท�ำให้ชาติเข้มแข็งด้วยการมีทหารหรือศาสตราวุธมากมาย แต่
พรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมีนโยบายเพือ่ ชักชวนให้ประเทศต่างๆ ลดก�ำลังทหาร
และท�ำสัญญาไม่รุกรานกัน เป็นต้น
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้นิยามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไว้ว่า หมายถึง2 นโยบายหลักซึ่งก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นแนวทางที่รัฐบาล
จะต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐจะต้อง
เขียนไว้เป็นหลักการกว้างๆ ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาจัดตั้งเป็นรัฐบาล
พรรคการเมืองนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะก�ำหนดนโยบายของรัฐบาล หรือกระท�ำการ
ให้เป็นการขัดแนวนโยบายแห่งรัฐมิได้
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้นิยามความหมายของ
แนวนโยบายแห่งรัฐว่า หมายถึง3 แนวนโยบายหลักของรัฐหรือของประเทศ (State
Policy) ไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึ่ง (Government Policy)
กล่าวคือ ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปได้ตามพรรคการเมืองและ
คณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่แนวนโยบายแห่งรัฐจะไม่ผันแปรไปตาม
พรรคการเมืองและคณะรัฐบาล เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้อง
ปฏิบัติตามและท�ำให้เกิดขึ้นจริง
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ได้ให้ค�ำนิยามว่า แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมายถึง4 หลักการแห่งนโยบายที่รัฐจะต้องปฏิบัติจัดท�ำ  ทั้งนี้ จะไม่ค�ำนึงว่า
พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะมีนโยบายอย่างใดและ
วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์นติ บิ รรณการ, 2530:
หน้า 323.
3
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ.์ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบั แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ.
ในรัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 1, 2555: หน้า 1-2.
4
สมยศ เชื้ อ ไทย. ค� ำ อธิ บ ายหลั ก รั ฐ ธรรมนู ญ ทั่ ว ไป. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, 2554: หน้า 78-79.
2
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จัดตัง้ รัฐบาลอย่างใด แนวนโยบายแห่งรัฐได้วางหลักการไว้เป็นกลางๆ สาหรับรัฐบาล
ทุกรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎรทุกสภา
คณิน บุญสุวรรณ อธิบายว่า5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมายถึง แนว
นโยบายขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ฝ่ายบริหาร หรือองค์กรของรัฐต้องด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์
กับประเทศชาติและประชาชน ซึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด 56 มีสาระส�ำคัญ
ทั้งหมด 19 มาตรา (มาตรา 71-89) โดยมีข้อแตกต่างระหว่างแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้กับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ คือ แนวนโยบายแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มีลกั ษณะคล้ายกับหลักการกว้างๆ (Guidelines) ซึง่ ฝ่ายบริหาร
หรือองค์กรของรัฐจะปฏิบัติก็ได้ ไม่ปฏิบัติก็ได้ โดยไม่มีบทลงโทษหรือแม้มีข้อความ
บังคับไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนั้น แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้
เป็นเหมือนค�ำสัง่ ทีไ่ ม่วา่ ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจะต้องปฏบัตติ าม
และใช้เป็นแนวทางก�ำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่แถลงต่อประชาชนใน
ระหว่างการหาเสียงเลือกตัง้ แต่ไม่วา่ พรรคการเมืองจะได้นำ� แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไปใช้เป็นแนวทางก�ำหนดนโยบายการหาเสียงหรือไม่กต็ าม แต่เมือ่ พรรคการเมืองนัน้
ได้รับเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง
รัฐบาลบริหารประเทศก็จะต้องปฏิบตั ติ ามอยูด่ ี โดยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา7
รัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่า จะท�ำอะไรบ้างที่เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และเมื่อครบหนึ่งปีแล้ว รัฐบาลก็ต้องจัดท�ำและเสนอรายงานต่อ
รัฐสภาทุกครัง้ ว่า ในรอบปีทผี่ า่ นมารัฐบาลได้ทำ� อะไรไปแล้วบ้าง ส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ
ที่ไม่ส�ำเร็จมีปัญหาและอุปสรรคอะไร

คณิน บุญสุวรรณ. ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
ตถาตา พับลิเคชั่น จ�ำกัด, 2548: หน้า 465-456.
6  
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 วรรคแรก บัญญัติว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ส�ำหรับตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน”.
7
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 211
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใดเพื่อ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ และต้อง
จัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
5
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่นักวิชาการได้นิยามไว้ท�ำให้ทราบความหมาย
ของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ดยี งิ่ ขึน้ เมือ่ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีเ่ ป็นหลักประกัน
ของประชาชนเพื่อตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลทุกชุดต้องยึดถือเป็น
นโยบายขั้นพื้นฐานที่ต้องท�ำให้ส�ำเร็จ ผู้วิจัยจึงสรุปว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่เป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของรัฐ ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรากฎหมายและ
การก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้ยดึ ถือ
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่ง
ความเป็นรัฐและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยให้รัฐบาล รัฐสภา
หรือองค์กรของรัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการก�ำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน
และออกกฎหมายให้เป็นไปตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
โดยไม่ผนั แปรไปตามการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2492 ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในหมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อมาบางฉบับมิได้กำ� หนดไว้จนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และ 2550 หมวด 5 ได้เปลี่ยนจาก “แนวนโยบายแห่งรัฐ” มาเป็น “แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ”
2.1.2 ความส�ำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการศึกษาถึงความส�ำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น จ�ำเป็นต้อง
วิเคราะห์ย้อนหลังไปในอดีตที่อ�ำนาจในการบริหารปกครองบ้านเมืองอยู่ในมือของ
บุคคลคนเดียวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ว่าผู้ปกครองประสงค์จะก�ำหนดนโยบาย
บริหารประเทศไปในลักษณะใดก็สามารถใช้อำ� นาจท�ำได้ตามอ�ำเภอใจ เนือ่ งจากไม่มี
หลักเกณฑ์ใดๆ มาควบคุมตรวจสอบได้ เมื่อผู้ปกครองคนนั้นลงจากต�ำแหน่ง
ผูป้ กครองคนใหม่ทเี่ ข้ามาแทนก็อาจจะน�ำพาประเทศชาติไปในทิศทางใดๆ ก็ได้ตาม
ที่เห็นสมควรเช่นกัน ท�ำให้แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีเอกภาพต่อเนื่อง
ซึ่งปัญหาเชิงนโยบายลักษณะนี้ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันที่นักการเมืองเป็นผู้เข้ามา
บริหารปกครองประเทศ เพราะธรรมชาติของนักการเมืองส่วนมากย่อมหวังผลประโยชน์
ทางการเมืองของตนเป็นใหญ่ จึงท�ำให้บางครั้งการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ปกครองประเทศอาจมิได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
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เมือ่ มีปญ
ั หาดังกล่าวเกิดขึน้ จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะให้มกี ารก�ำหนดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐเอาไว้ให้ชดั เจนในรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้รฐั บาลยึดถือเป็นแนวทางในการ
บริหารปกครอง และก�ำหนดทิศทางของประเทศชาติ และถึงแม้รฐั บาลจะผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนกันมากี่ชุด ก็จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ทั้งสิ้น แนวทางในการบริหารปกครองประเทศก็จะมีความเป็นเอกภาพมั่นคง
นอกจากนี้ การที่น�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ย่อมเป็นการสร้างหลักประกันในการก�ำหนดนโยบายทีด่ ี
ให้แก่ประชาชนได้อกี ด้วย ดังนัน้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจึงถือเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการก�ำหนดทิศทางและแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางบริ ห ารปกครองประเทศ และ
เป็นหลักประกันในการก�ำหนดนโยบายที่ดีให้แก่ประชาชนได้อีกด้วยการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางนโยบายในการด�ำเนินงานของรัฐมีความส�ำคัญ เนือ่ งจากรัฐ
มีหน้าที่ต้องด�ำเนินงานใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทั้งประเทศ
หากปล่อยให้ด�ำเนินงานใดๆ โดยไม่มีการวางแผนเอาไว้อย่างรอบคอบแล้วนั้น
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน
แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ก็เป็นที่เล็งเห็นได้ไม่ยากนัก ดังนั้น จึงมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางนโยบายในด�ำเนินงานของรัฐเอาไว้แล้วน�ำไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2492 เป็นต้นมา ในชื่อว่า
“แนวนโยบายแห่งรัฐ” ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และ 2550 ได้เปลี่ยนมาเป็น “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ในปัจจุบันนี้
อย่างไรก็ดี สิง่ ทีค่ วรจะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐนัน้ ก็คอื เมือ่ มีการน�ำเอาแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไปบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
แล้ว แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าวจะมีสภาพบังคับหรือไม่ มีผลผูกพันให้รัฐ
ต้องด�ำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวมากน้อยเพียงไร ค�ำถามเหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ผู้วิจัยต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดในบทที่ 4-5 ต่อไป
ซึ่งในอดีตตั้งแต่ปี 2492-2549 นั้น ปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นที่ถกเถียงกันมากเท่าไรนัก
และนักกฎหมายส่วนใหญ่ก็มีข้อสรุปไปในท�ำนองเดียวกันว่าแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐไม่มสี ภาพบังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ าม เป็นแต่เพียงแนวทางในการด�ำเนินการ
ของรัฐเท่านั้น จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช 2550 ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบทบัญญัติวาด้วยแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ อันท�ำให้การถกเถียงทางวิชาการเกีย่ วกับสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินด้วยเหตุผล 5 ประการคือ8 ประการแรก แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดภาระหน้าที่ส�ำคัญของรัฐที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจที่ส�ำคัญอันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และความ
เป็นอยูข่ องประชาชนส่วนรวมในระยะยาว โดยครอบคลุมถึงเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อวิถชี วี ติ ของคนในประเทศ ประการทีส่ อง แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นนโยบาย
กลางขัน้ พืน้ ฐานผูกพันรัฐสภาและรัฐบาลทุกชุดให้ตอ้ งด�ำเนินนโยบายและปฏิบตั ติ าม
กรอบหลักการของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐส่งผลให้กฎหมายและนโยบายส�ำคัญ
ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและอ�ำนวยประโยชน์แก่
ประชาชน ประการที่สาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เพราะประชาชนจะได้รับ
หลักประกันในการด�ำเนินการของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในแนวทางที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ประการที่สี่ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นการแสดง
หลักการบริหารประเทศของประเทศไทยให้บคุ คลทัว่ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ได้รบั ทราบแนวทางการบริหารประเทศทีช่ ดั เจน ประการทีห่ า้ แนวนโยบายพืน้ ฐาน
ของรัฐเป็นเครือ่ งมือของรัฐสภาทีใ่ ช้ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ว่าเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้หรือไม่
รัฐบาล

2.1.3 ความแตกต่างของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับนโยบายของ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ตั้งแต่มาตรา 75 ถึงมาตรา 87 โดยก�ำหนด
ความมุ่งหมายไว้ในมาตรา 75 ว่าบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐเป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
8

อัชพร จารุจนิ ดา. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชัน้ สูง หน่วยที่ 7
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: หน้า 39.
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บริหารราชการแผ่นดิน โดยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นคณะรัฐมนตรีต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่า จะด�ำเนินการใดในระยะเวลาใดเพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และในมาตรา 76 คณะรัฐมนตรี
จะต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานตามนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้นด้วย
ส่วนนโยบายของรัฐบาลได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ว่า คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา และชี้แจงการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยไม่มีการลงมติ
ความไว้วางใจ9 ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับนโยบายของรัฐบาลจึงมี
ความแตกต่างกัน โดยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้มีการก�ำหนดเป็นหลักการ
แน่นอนถาวรในเรื่องต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว และรัฐบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
โดยไม่อาจก�ำหนดเป็นอย่างอื่น รวมทั้งมีหน้าที่ช้ีแจงต่อรัฐสภาว่าจะด�ำเนินการให้
เป็นผลอย่างไรในเวลาใด ส่วนนโยบายของรัฐบาลเป็นการแสดงความประสงค์ในการ
บริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาลว่า รัฐบาลจะ
มีนโยบายด�ำเนินการในเรื่องใดบ้างเพื่อให้รัฐสภารับทราบและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ
บริหารประเทศของรัฐบาลแต่ละคณะ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบัติการก�ำหนด
นโยบายของรัฐบาลอาจเป็นการก�ำหนดรายละเอียดการด�ำเนินการต่างๆ ทีส่ อดคล้อง
กับเรื่องที่ก�ำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
2.1.4 ลักษณะส�ำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (State policy) เป็นกรอบพืน้ ฐานในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลทีท่ กุ รัฐบาลมีพนั ธะจะต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดนโยบายหรือ
การตรากฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับหลักการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ซึ่งโดยปกติจะ
ก�ำหนดในเรือ่ งส�ำคัญของประเทศและความเป็นอยูข่ องประชาชน และแนวนโยบาย
9

ปกรณ์ ปรียากร, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550: แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เดอะสยาม
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พืน้ ฐานแห่งรัฐมิใช่แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึง่ (Government  Policy)  
ซึ่งสามารถก�ำหนดให้เปลี่ยนแปรไปได้ตามความประสงค์ของพรรคการเมืองและ
รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะไม่ผันแปรไปตาม
พรรคการเมืองและรัฐบาล โดยจะเป็นแนวทางขัน้ พืน้ ฐานทีท่ กุ รัฐบาลจะต้องปฏิบตั ิ
ตามและท�ำให้เกิดขึ้นจริงตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และจะก�ำหนดนโยบายหรือ
ปฏิบัติที่ขัดแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมิได้
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยได้ ถู ก ยกเลิ ก และมี ก ารตราขึ้ น ใหม่
หลายครัง้ แต่บทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐยังคงมีการก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญทุกครั้งเพื่อให้เป็นแนวทางพื้นฐานให้รัฐบาลและรัฐสภาปฏิบัติตาม
โดยถือเป็นหลักประกันให้รฐั บาลมีหน้าทีป่ ฏิบตั มิ ใิ ห้ลว่ งละเมิดต่อหลักการทีก่ ำ� หนด
ไว้เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐบาลมีหน้าที่ต้องผลักดัน
ให้การปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐบังเกิดผลขึน้ แต่จากการทีม่ กี ารจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายครัง้ ท�ำให้แนวความคิดในการบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีการพัฒนาไปตามสภาพความต้องการของสังคม
ในขณะที่มีการตรารัฐธรรมนูญแต่ละครั้ง10 ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงมี
ลักษณะเป็นนโยบายหลักของประเทศซึง่ ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้รฐั บาลหรือ
รัฐสภามีหน้าทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการก�ำหนดนโยบายหรือตรากฎหมาย และเป็นการแสดง
หลักการส�ำคัญของการบริหารประเทศทีเ่ ป็นนโยบายกลางทีถ่ าวร เพือ่ ให้รฐั มีหน้าที่
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารตามหลั ก ประกั น ที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นเจตจ�ำนงที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดขึ้นเพื่อให้รัฐปฏิบตั ิตาม
รัฐจึงมีหน้าที่ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจะด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เรื่องใดในเวลาใด และต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนการ
ตรากฎหมายให้สอดคล้องกัน
2.1.5 บ่อเกิดที่มาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นมีบ่อเกิดที่มาจากรากฐาน ของกรอบแนวคิด
ทฤษฎีรัฐ (State theory) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการก�ำเนิดรัฐ หน้าที่
10

อัชพร จารุจินดา, เพิ่งอ้างถึงในเชิงอรรถ (8).
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ของรัฐ จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของรัฐรวม 4 ประการ คือ รัฐที่ดีในอุดมคติ
รัฐสัญญาประชาคม รัฐสหประโยชน์นยิ ม และรัฐประชาชาติ11 สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
1) รัฐที่ดีในอุดมคติ เป็นแนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองในยุคกรีก
โบราณ คือ โสกราตีส เพลโต และอริสโตเติล ซึง่ มีขอ้ เสนอเกีย่ วกับรัฐทีด่ ี ผูป้ กครองทีด่ ี
และการปกครองที่ดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่ของสังคม ดังนั้น
การสร้างรัฐทีด่ แี ละมีความสมบูรณ์ในอุดมคตินนั้ รัฐจึงมีภาระหน้าทีท่ พี่ งึ จะต้องกระท�ำ
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานครอบคลุมทัง้ ด้านการป้องกันประเทศ การเมืองการปกครอง
การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค การสร้างความยุตธิ รรม เศรษฐกิจและ
สังคม การศึกษาและการอบรมปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมการจัดท�ำบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
2) รัฐสัญญาประชาคม เป็นแนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองในยุค
การปฏิวัติประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17–18 โดยเฉพาะ
ในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส คือ โทมัส ฮอบส์, จอห์น ล็อค, ฌอง ฌากส์ รุสโซ
และมองเตสกิเออ ซึ่งมีแนวความคิดว่ารัฐถือก�ำเนิดมาจากเจตนารมณ์แห่งความ
ยินยอมพร้อมใจกันของประชาชนเพือ่ ต้องการใช้ประโยชน์จากรัฐร่วมกัน รัฐมีเป้าหมาย
เพื่อคุ้มครองรักษาประโยชน์และสร้างความสุขสมบูรณ์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั่วไป
รัฐพึงใช้อ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดของประชาชนในการปกครองตามแนว
นโยบายพื้นฐานเพื่อรับผิดชอบและตอบสนองต่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนรวม
3) รัฐสหประโยชน์นยิ ม เป็นแนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองทีผ่ สมผสาน
ลัทธิเสรีประชาธิปไตยสังคมนิยมและประโยชน์นิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18–19
คือ เจเรมี เบนทัม และจอห์น ออสติน ซึ่งเสนอให้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายของรัฐ
เพือ่ สนับสนุนการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ บนพืน้ ฐานของการ
เคารพเหตุผลของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน โดยมุ่งยึดถือ
ประโยชน์สงู สุดของคนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เป็นทีต่ งั้ โดยมีรฐั เป็นตัวกลางในการก�ำหนด
กฎหมายและนโยบายพืน้ ฐานซึง่ ก�ำหนดภาระหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ เป็นแกนน�ำการสร้าง
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมร่วมกันและสร้างดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับผลประโยชน์สว่ นตัวของประชาชน รวมทัง้ ป้องกันแก้ไขข้อพิพาทขัดแย้ง
11

เชาวนะ ไตรมาศ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540): แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ.
กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าครุสภา, 2545: หน้า 4-11.
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ผลประโยชน์เพื่อจรรโลงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของรัฐและสวัสดิการ
ของสังคมทั้งมวล
4) รัฐประชาชาติ เป็นแนวคิดของรัฐสมัยใหม่ทมี่ รี ากฐานมาจากลัทธิชาตินยิ ม
เพือ่ สถาปนาระบบรัฐชาติ (Nation State System) ในการประชุมสันติภาพ Congress
of Vienna ภายหลังสงครามนโปเลียนได้ยตุ ลิ งในปีค.ศ. 1815 ซึง่ ประชาชนเชือ้ ชาติ
เดียวกันในรัฐมีความภักดีผูกพันกับลัทธิชาตินิยมส่งผลให้รัฐอาศัยแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐเข้ามามีบทบาทน�ำเพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาคุม้ ครองผลประโยชน์แห่งชาติและ
ผลประโยชน์ของประชาชน
2.1.6 เหตุผลการมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
โดยที่รัฐกับรัฐบาล (State and government) นั้นเป็นสิ่งที่ต้องแยกออก
จากกัน เนือ่ งจากรัฐเป็นองค์รวมของดินแดน ประชากร อ�ำนาจอธิปไตย และรัฐบาล
แต่รฐั บาลเป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ของรัฐเท่านัน้ ดังนัน้ นโยบายของรัฐกับนโยบาย
ของรัฐบาลย่อมมีพื้นฐานและที่มาแตกต่างกันด้วย หากไม่มีการแยกแยะระหว่าง
นโยบายของรัฐกับนโยบายของรัฐบาลออกจากกัน ก็อาจเป็นปัญหาส�ำคัญในการ
ปฏิบตั ไิ ด้ เพราะรัฐบาลเป็นทีร่ วมของคณะบุคคล พรรคการเมือง และกลุม่ ผลประโยชน์
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปกครองประเทศตามวาระทางการเมือง รัฐบาลจึง
มุ ่ ง ด�ำเนินนโยบายที่มุ่งหวังเฉพาะเป้าหมายทางการเมืองเพื่อรักษาอ�ำนาจและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองจนอาจละเลยหรือไม่ให้ความส�ำคัญกับนโยบายอื่น
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมได้ ดังนั้นการก�ำหนดให้มีแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีเหตุผลสนับสนุนที่ส�ำคัญรวม 6 ประการ12 ดังนี้
1) เหตุผลเกีย่ วกับรัฐธรรมนญ การก�ำหนดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้นช่วยท�ำให้องค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ คือ ความสมบูรณ์
ในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญและความสามารถในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจริงได้ เนื่องจากมีกรอบแนวนโยบายแห่งรัฐก�ำหนดภาระ
หน้าที่ของรัฐและรัฐบาลที่เป็นพันธะผูกพันให้น�ำไปปฏิบัติในการปกครองประเทศ
และการบริหารราชการแผ่นดิน
12

เชาวนะ ไตรมาศ, เพิ่งอ้างถึง: หน้า 11-26.
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2) เหตุผลเกีย่ วกับรัฐ เนือ่ งจากรัฐเป็นองค์กรรับผิดชอบสูงสุดต่อประโยชน์
สาธารณะซึ่งถือว่ารัฐมีพันธะผูกพันต่อการจรรโลงรักษาไว้ซึ่งการด�ำรงอยู่ของรัฐ
(raison d’Etat)  ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
ดังนัน้ รัฐธรรมนูญจึงต้องบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้เป็นกรอบพันธะผูกพัน
รัฐในการปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการแผ่นดินเพือ่ สนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนให้บังเกิดผล
3) เหตุผลเกี่ยวกับการเมือง การแข่งขันทางอ�ำนาจของพรรคการเมืองที่
หมุนเวียนเปลีย่ นแปลงเข้ามาเป็นรัฐบาลท�ำให้เกิดความไม่แน่นอนด้านกฎหมายและ
นโยบายสาธารณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามการหมุนเวียนของพรรคการเมืองทีส่ ลับกัน
เข้ามาเป็นรัฐบาล ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ให้เป็นกรอบนโยบายกลางของรัฐให้เป็นพันธะผูกพันไว้ในรัฐธรรมนูญที่ทุกรัฐบาล
ต้องน�ำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องกัน
4) เหตุผลเกี่ยวกับการปกครอง การก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างหลักประกันให้รฐั ต้องมีวธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ที่ยุติธรรมในการพิทักษ์รักษาประโยชน์สาธารณะที่เป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนรวม
และประชาชนสามารถใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานเป็นเครือ่ งมือตรวจสอบการท�ำงานของ
รัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมตามกรอบแนวนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
5) เหตุผลเกีย่ วกับการบริการ การก�ำหนดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันเพือ่ ก�ำกับดูแลให้การใช้อำ� นาจรัฐในการบริหารราชการ
แผ่นดินต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ในการขจัดปัญหาอคติทางการเมืองและป้องกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม รวมทัง้
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานบริหารราชการแผ่นดินและเสริมสร้างเอกภาพ
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงบทบัญญัติอื่นของรัฐธรรมนูญให้มีผลในทางปฏิบัติ
จริงจังด้วย
6) เหตุผลเกี่ยวกับประชาชน แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ถือเป็นผลประโยชน์รว่ มกันของสังคมส่วนรวมทีป่ ระชาชนทุกคนมีหลักประกันให้ได้
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รับประโยชน์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เนื่องจากประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการมีส่วนร่วมเข้าชื่อกันของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายขั้นพื้นฐานแห่งรัฐที่เป็นประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้
2.1.7 ผลกระทบของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นนโยบายสูงสุดของประเทศที่ก�ำหนดขึ้นโดย
รัฐธรรมนูญ ซึง่ มีขอบเขตของเนือ้ หาสาระครอบคลุมถึงกิจการของรัฐอย่างกว้างขวาง
ย่อมมีผลท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นเสมือนทัง้ กติกาสูงสุดในด้านนโยบาย
ของประเทศและรากฐานส�ำคัญของนโยบายสาธารณะ (Public policy) ซึ่งรัฐบาล
ต้องก�ำหนดขึ้นและน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น
การน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปใช้ปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินจึงมี
ผลกระทบในขอบเขตที่กว้างขวางหลายด้าน คือ ผลกระทบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ผลกระทบเกี่ยวกับรัฐ ผลกระทบเกี่ยวกับการเมือง ผลกระทบเกี่ยวกับการปกครอง
ผลกระทบเกี่ยวกับการบริหาร และผลกระทบเกี่ยวกับประชาชน13 ดังนี้
1) ผลกระทบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซึง่ ถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบนั ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญใน 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาสาระและส่วนการน�ำไปปฏิบัติ
โดยมีผลท�ำให้เนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมกันไปกับการ
สร้างพันธะผูกพันในการน�ำไปปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ย โดยเฉพาะในส่วนการก�ำหนดภาระหน้าที่
ส�ำคัญซึ่งมีความจ�ำเป็นต่อการท�ำหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐ จึงท�ำให้รัฐธรรมนูญนั้น
ได้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญเสมือนเป็นอุปกรณ์ในการวางหลักประกันให้ประชาชนเกิดความ
เชือ่ มัน่ ว่า ความรับผิดชอบของรัฐในการทีจ่ ะต้องกระท�ำหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
ภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานนั้น ย่อมจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพัน
ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องดูแลเอาใจใส่ในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้สัมฤทธิผลจริงจัง

13
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2) ผลกระทบเกี่ยวกับรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันก่อผลกระทบต่อรัฐ
ใน 3 ส่วนส�ำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาพืน้ ฐานของรัฐ การท�ำหน้าทีพ่ นื้ ฐานของรัฐ และ
การน�ำรัฐไปสู่เป้าหมายพื้นฐานที่พึงปรารถนา ซึ่งผลกระทบทั้งสามส่วนนี้จะท�ำให้
ปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้รับการแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาลงได้
พร้อมๆ กันไปกับการเพิ่มศักยภาพพื้นฐานของประเทศและประชาชนให้มีรากฐาน
ที่มั่นคง ซึ่งจะน�ำประเทศชาติและประชาชนสู่การบรรลุเป้าหมายในการสร้างความ
สามารถทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันระหว่างประเทศ
3) ผลกระทบเกี่ยวกับการเมือง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันก่อผลกระทบต่อ
การเมืองใน 3 ส่วนส�ำคัญ คือ การแข่งขันทางอ�ำนาจ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ
การพัฒนาทางการเมือง ซึง่ จะท�ำให้การแข่งขันทางอ�ำนาจระหว่างกลุม่ อ�ำนาจทีเ่ ป็น
ฝักฝ่ายทางการเมืองและการหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงคณะบุคคลทีเ่ ข้าควบคุมอ�ำนาจ
ทางการเมืองนั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและนโยบายที่ผูกพันกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการทีป่ ระชาชนทีอ่ อ่ นแอเสียเปรียบและไม่มอี ทิ ธิพลกดดันทางการเมืองจะไม่ถกู
เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมจากรัฐบาล ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการทางการเมือง
นัน้ ก็คอื ผลกระทบทีเ่ กิดจากแผนพัฒนาการเมืองทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐนั่นเอง
4) ผลกระทบเกี่ยวกับการปกครอง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันก่อผลกระทบต่อ
การปกครองใน 2 ส่วนส�ำคัญ คือ การสร้างเป้าหมาย คือ การสร้างเป้าหมายทาง
ปกครองทีย่ ตุ ธิ รรม และการสร้างวิธกี ารปกครองทีย่ ตุ ธิ รรม ซึง่ ผลกระทบทัง้ สองส่วน
จะท�ำให้เป้าหมายทางการปกครองทีย่ ตุ ธิ รรมได้รบั หลักประกันในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสมดุลและ
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ขณะเดียวกันวิธีการปกครองที่ยุติธรรมก็จะได้รับหลักประกันจาก
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย โดยเฉพาะการมีเครื่องมือในการก�ำหนดมาตรการ
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และมาตรฐานอ้างอิงในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลและ
รัฐสภาให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งการมีเงื่อนไขก�ำหนด
เกี่ยวกับการก�ำกับและควบคุมตรวจสอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
นั้นด้วย
5) ผลกระทบเกี่ยวกับการบริหาร
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันก่อผลกระทบต่อ
การบริหารใน 5 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ การขจัดปัญหาอคติทางการเมือง การสร้างความ
สืบเนื่องในการปฏิบัติ การป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การสร้างความ
ยืดหยุ่นตามล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนและปัจจัยแวดล้อมของสถานการณ์ และ
การเสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการเชื่องโยงให้บทบัญญัติอื่นของ
รัฐธรรมนูญมีผลทางปฏิบตั ดิ ว้ ย ซึง่ ผลกระทบต่อการบริหารทัง้ ห้าส่วนนัน้ จะท�ำให้เกิด
แนวบรรทัดฐานทั่วไปของทุกรัฐบาลในการจัดท�ำกฎหมายและนโยบายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยปลอดจากเงือ่ นไขทางการเมืองเฉพาะกลุม่ หรือ
เฉพาะเวลา การด�ำเนินการของทุกรัฐบาลมีแนวทางก�ำหนดล�ำดับขัน้ ตอนทีแ่ น่นอน
ซึ่งต้องมุ่งผลักดันให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่อาจย้อนถอยหลังกลับหรือ
ล้มล้างหลักการส�ำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ การที่รัฐบาลต้องยึดมั่น
ในการปกครองเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนให้
สนองต่อเป้าหมายหลักของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างมีเอกภาพและเสมอภาค
ร่วมกันได้ การที่รัฐบาลต้องประสานปัจจัยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง และการที่รัฐบาลต้องท�ำการเชื่อมโยงการด�ำเนินการ
ระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราอื่น
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วย
6) ผลกระทบเกี่ยวกับประชาชน
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันก่อผลกระทบต่อ
ประชาชนใน 2 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ การได้รับโอกาสในการใชสิทธิขั้นพื้นฐานและ
การมีส่วนร่วม และการได้รับผลประโยชน์จากการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วม
ซึ่งผลกระทบทั้งสองส่วนดังกล่าวท�ำให้ประชาชนได้รับหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ
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ด้านต่างๆ ครอบคลุมทัง้ สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึง่ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามีสว่ นร่วมในกิจการส�ำคัญของรัฐด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง และ
ในขณะเดียวกันผลพวงจากการได้รบั สิทธิและการเข้ามีสว่ นร่วมนัน้ ท�ำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามมาอีกหลายประการ ซึ่งครอบคลุม
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อประชาชนได้รับ
หลักประกันในสิทธิเสรีภาพและได้เข้ามามีสว่ นร่วมในด้านใดก็ตาม ประชาชนก็ยอ่ ม
จะได้รับผลประโยชน์ในด้านนั้นเช่นกัน ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ให้รองรับสิทธิเสรีภาพและการเข้ามีส่วนร่วมในกิจการ
ด้านต่างๆ ของรัฐทัง้ ในด้านการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ประชาชนย่อมได้รับประโยชน์ด้านต่างๆ ตามมาจาก
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมนั้นตามมาหลายประการด้วย เช่น การได้รับการ
อ�ำนวยความยุติธรรม การได้รับบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบตาม
ความต้ อ งการของประชาชน การอ� ำ นวยสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเสมอภาค
การศึ ก ษาอบรม บริ ก ารสาธารณสุ ข การกระจายรายได้ การถื อ ครองที่ ดิ น
การมีงานท�ำ และการคุ้มครองความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2.1.8 ประโยชน์ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เนื่องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐถือเป็นภารกิจหน้าที่ส�ำคัญของรัฐที่มี
ขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องกับกิจการหลายด้านและส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
จึงถือได้ว่ามีประโยชน์ส�ำคัญหลายประการ ได้แก่ การช่วยให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหา
ที่สมบูรณ์และมีแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การช่วยให้รัฐมีกรอบก�ำหนด
ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ การท�ำหน้าที่พื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่
พึงประสงค์ของประชาชน การช่วยพัฒนาปรับระบบการเมืองให้ให้มีความต่อเนื่อง
ในด้านกฎหมายและนโยบายพื้นฐาน การป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อคนอ่อนแอ
เสียเปรียบในสังคม การสร้างหลักประกันเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการปกครอง
ทีย่ ตุ ธิ รรม การรักษามาตรฐานคุณธรรมทางการบริหารให้ปลอดจากอคติทางการเมือง
สร้างความสืบเนือ่ งในการบริหารปกครองประเทศและการล�ำดับขัน้ ตอนเชือ่ มโยงกับ

_17-0106(015-098)2P4.indd 30

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

31

บทบัญญัติมาตราอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ (Public policy) หรือนโยบายของรัฐ (State policy)
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ในกรณีประเทศไทย บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินจะต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใดในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการ
ด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งด้วย
2.2.1 นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ (Public policy) หรือนโยบายของรัฐ (State policy)
โดยหลักแล้วถ้าใช้ค�ำว่านโยบายสาธารณะจะเป็นเรื่องเฉพาะของรัฐบาลหรือคณะ
ผู้บริหารประเทศ แต่ถ้าใช้ค�ำว่านโยบายจะเป็นเรื่องขององค์กรธุรกิจหรือของ
หน่วยงานทั่วไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของนโยบาย
ว่าหมายถึง หลักการและวิธปี ฏิบตั ซิ งึ่ ถือเป็นแนวด�ำเนินการ ดังนัน้ นโยบายจึงต้องมี
ลักษณะทีส่ ำ� คัญในการใช้เป็นแนวทางในการกระท�ำหรือการปฏิบตั โิ ดยมีการก�ำหนด
เป้าหมายไว้ลว่ งหน้า ซึง่ แนวทางในการปฏิบตั นิ นั้ ไม่ได้จำ� กัดว่าจะต้องเป็นของรัฐบาล
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนนโยบายสาธารณะ (Public policy)
นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย สรุปได้ดังนี้
กุลธน ธนาพงศธร ให้นิยามว่า นโยบายสาธารณะของรัฐ หมายถึง แนวทาง
กว้างๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ก�ำหนดขึ้นเป็นโครงการ แผนการ หรือ
หมายก�ำหนดการเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นหนทางชี้น�ำให้มีการปฏิบัติต่างๆ ตามมา
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ตลอดจนเพื่อธ�ำรงรักษา
หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ของชาตินนั้ จากการศึกษานิยามของนักวิชาการอืน่ ๆ
พบว่า นโยบายสาธารณะมีความหมายที่ส�ำคัญ 3 แนวคิด คือ แนวคิดแรก นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท�ำของรัฐบาล ซึ่งผู้ที่ให้นิยามในแนวนี้
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เช่น เจมส์ แอนเดอร์ สัน, ไอรา ชาร์ แคนสกี้, ธอมัส ดาย และเดวิด อีสตีน
แนวคิดทีส่ อง นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึง่ ผูท้ ใี่ ห้
นิยามในแนวนี้ เช่น ลินตัน คอล์ดเวลล์, วิลเลียม กรีนวูด, อาร์. เจ. เอส. เบเกอร์,
อาทิตย์ อุไรรัตน์ และอมร รักษาสัตย์ แนวคิดที่สาม นโยบายสาธารณะ หมายถึง
แนวทางหรือหนทางในการกระท�ำของรัฐบาล ซึ่งผู้ที่ให้นิยามในแนวนี้ เช่น ฮาโรลด์
ลาสเวลล์, อับราฮัม แคปแลน ชาร์ลส์ จาคอป, ทินพันธ์ นาคะตะ, สุชาติ จุฑาสมิต
และชุบ กาญจนประกร เป็นต้น
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ จึงได้สรุปความเห็นร่วมกันของนักวิชาการที่ให้นิยาม
ความหมายไว้ 3 ประการ คือ ประการแรก นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของ
รัฐบาลและความผูกพันของรัฐบาลเป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ คี วามหมายต่อนโยบายสาธารณะ
หมายความว่า หากไม่มกี ารปฏิบตั ขิ องรัฐบาลและความผูกพันต่อนโยบายสาธารณะ
นั้นแล้ว นโยบายสาธารณะก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีทางบังเกิดผลจริงขึ้นมาได้
ประการที่สอง ส่วนของสังคมส่วนมากได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ หรือ
บางนโยบายมีผลกระทบต่อคนเกือบทุกคน เช่น นโยบายเกีย่ วกับภาษีหรือการป้องกัน
ประเทศ เป็นต้น ประการที่สาม นโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึง
เหตุการณ์ต่อเนื่องยากที่จะชี้ชัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของนโยบายก็ไม่แน่นอน
นักวิชาการเห็นตรงกันว่านโยบายสาธารณะจึงมีลักษณะที่ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการ
แปรเปลี่ยนและวิวัฒนาการอยู่เสมอ
โดยสรุป นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระท�ำ  หรือ
การเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ท�ำการตัดสินใจและก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
เพื่อชี้น�ำให้มีกิจกรรมหรือการกระท�ำต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดไว้ โดยมีการวางแผนการจัดท�ำโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นการรวมการตัดสินใจ
ความผูกพันและการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน โดยบุคคลที่อยูในต�ำแหน่งรัฐบาลหรือ
โดยคนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคคลทีม่ ตี ำ� แหน่งดังกล่าว จึงเห็นได้วา่ นโยบาย (Policy) และ
นโยบายสาธารณะ (Public policy) ต่างก็เป็นเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติ แต่
จุดต่างก็คอื แนวทางปฏิบตั นิ นั้ ใครเป็นคนก�ำหนดขึน้ ซึง่ จากการให้คำ� นิยามก็เห็นว่า
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ถ้าผู้ที่ก�ำหนดนโยบายเป็นรัฐบาลนั้นก็คือนโยบายสาธารณะ สิ่งที่ส�ำคัญคือนโยบาย
หรือนโยบายสาธารณะนั้น ตัวนโยบายจะถูกก�ำหนดโดยผู้บริหารโดยผู้บริหารนั้น
ต้องการ หรือคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น นโยบายปราบปราม
ยาเสพติด เป็นการบอกความต้องการว่าในอนาคตยาเสพติดจะลดน้อยลงหรือหมดไป
2.2.2 ความส�ำคัญของนโยบายสาธารณะ
ดังทีก่ ล่าวข้างต้นแล่วว่านโยบายสาธารณะนัน้ รัฐบาลได้กำ� หนดขึน้ เพือ่ ใช้ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนโยบายสาธารณะจึงมีความส�ำคัญต่อทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในสังคม ดังนี้
1) ความส�ำคัญต่อรัฐบาล เมื่อพิจารณาความส�ำคัญต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย
ประการแรก ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการก�ำหนดนโยบายบริหารประเทศ
ก็คอื รัฐบาล หากรัฐบาลก�ำหนดนโยบายสาธารณะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ทั้งในด้านค่าความนิยมของสังคมและการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
ประชาชน จะท�ำให้รฐั บาลได้รบั ความศรัทธาเชือ่ ถือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถ้ารัฐบาลสามารถผลักดันให้นโยบายน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริงก็จะยิ่งท�ำให้รัฐบาล
ได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชน แต่ถ้ารัฐบาลก�ำหนดนโยบายที่ไม่
สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน ประชาชนอาจรวมตัวกัน
คัดค้านเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรงถึงขั้นท�ำให้รัฐบาล
ต้องลาออกหรือยุบสภา ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีความส�ำคัญต่อเสถียรภาพ
ทางการเมืองของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง
2) ความส�ำคัญต่อข้าราชการ นโยบายสาธารณะซึ่งถูกก�ำหนดโดยรัฐบาล
และรัฐบาลผลักดันให้มีการน�ำนโยบายไปปฏิบัติโดยข้าราชการจึงมีความส�ำคัญต่อ
ข้าราชการในฐานะผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้ประสบผลส�ำเร็จตามทีแ่ ถลงไว้ตอ่ รัฐสภา ดังนัน้
รัฐบาล และข้าราชการจะต้องบริหารนโยบายสาธารณะร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายนั้นสัมฤทธิ์ผล เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
3) ความส�ำคัญต่อประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐบาล
ซึ่งรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายสาธารณะแล้วจึงให้
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ข้าราชการน�ำนโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ ผูท้ รี่ บั ผลจากปฏิบตั ติ ามนโยบายก็คอื ประชาชน
ดังนั้น นโยบายจึงมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกรัฐบาล
และมีความส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิเลือกนโยบายนั้นด้วยตนเองผ่านพรรคการเมืองหรือ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ ประชาชนย่อมได้รบั ผลกระทบจากนโยบายนัน้ แต่การปกครอง
ในระบอบเผด็จการประชาชนจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายอย่างเดียว
สรุปก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในรูปแบบใด การด�ำรงชีวิตของประชาชนจะถูก
ก�ำกับโดยนโยบายสาธารณะที่ก�ำหนดขึ้นโดยรัฐบาลนั้น
4) ความส�ำคัญต่อผู้ศึกษานโยบายสาธารณะ ปัจจุบันนี้มีการเปิดสอน
เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะในหลายมหาวิทยาลัยทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ดังนัน้ นโยบายสาธารณะจึงมีความส�ำคัญต่อผูศ้ กึ ษา เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์
เสนอแนะ และเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายสาธารณะ ดังนัน้ นโยบายสาธารณะ
จึงมีความส�ำคัญต่อประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวม เนื่องจากเป็นตัวก�ำหนด
ผลประโยชน์ของประเทศและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
2.2.3 องค์ประกอบนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล โดยสรุปนโยบายสาธารณะ
จึงมีองค์ประกอบส�ำคัญดังนี้
1) นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลได้
ตัดสินใจเพือ่ ให้มกี ารกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ การตัดสินใจ
เลือกทางเลือกนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นแนวทางที่จะ
น�ำไปสู่ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด
2) นโยบายสาธารณะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน และเป้าหมายนั้นๆ
จะต้องสอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม
3) ความเป็นไปได้ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ก�ำหนดขึ้นนั้น
ต้องมีขอ้ มูลครบถ้วนว่าทรัพยากรทีใ่ ช้ในการด�ำเนินนโยบายหรือแนวทางปฏิบตั ติ าม
นโยบายจะต้องมีหรือสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างแท้จริง
4) การประกาศให้ประชาชนรับรู้ถึงนโยบายสาธารณะนั้น เช่น การแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา การแถลงข่าวและการให้สมั ภาษณ์ของรัฐบาลโดยผ่าน
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สือ่ มวลชน เป็นต้น โดยสรุปองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะได้ มีนกั วิชาการเสนอ
แนวคิดไว้หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานของรัฐบาลโดยนโยบายนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน
สอดคล้องและตอบสนองต่อประชาชนโดยรวม และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ให้เป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ล โดยมีทรัพยากรทีพ่ ร้อมน�ำนโยบายนัน้
ไปปฏิบัติได้ส�ำเร็จและต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้รับรู้นโยบายนั้นโดยทั่วถึง
รวมทัง้ มีการก�ำกับดูแล ติดตามควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผลทัง้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานของรัฐว่านโยบายสาธารณะนั้นได้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
2.2.4 ลักษณะของนโยบายสาธารณะ
ลักษณะของนโยบายสาธารณะ สรุปได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะตามผลกระทบทีจ่ ะพึงเกิดขึน้
ถ้าหากจะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นจากการที่มีนโยบาย
สาธารณะหนึ่งๆ แล้ว อาจจจ�ำแนกได้ 4 ประการ ดังนี้
1.1) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ก็ตามขึ้นในสังคม เมื่อมีการก�ำหนดนโยบายใดๆ ขึ้น และน�ำเอานโยบายนั้นไป
ปฏิบัติแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคม ทั้งที่พอใจ
และไม่พอใจ ทั้งได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ย่อมแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับ
ผลกระทบในลักษณะใด
1.2) เป็นกลไกการจัดระเบียบสังคมไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับประเทศอืน่ หรือสังคมอืน่ ได้ ในประเทศต่างๆ โดยทัว่ ไปมักจะมีการก�ำหนด
นโยบายของตนส่วนหนึง่ ไปในแนวทางทีจ่ ะจัดระเบียบของสังคมให้เป็นไปในลักษณะ
ที่ต้องการ เช่น ให้มีความรักชาติ ให้นิยมใช้สินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ เป็นต้น
ซึ่งนโยบายในลักษณะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแยงกับนโยบายของอีกประเทศ
หนึ่งหรือหลายประเทศก็ได้ เช่น ประเทศเหล่านั้นมีนโยบายส่งสินค้าของตนออกไป
จ�ำหน่ายในต่างประเทศเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ เป็นตน
1.3) เป็นกลไกส�ำคัญในการจัดสรรปันส่วนสินค้าและบริการให้แก่
สมาชิกของสังคม ลักษณะประการที่สามของนโยบายสาธารณะก็คือ ประเทศต่างๆ
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นิยมใช้นโยบายสาธารณะเป็นกลไกในการกระจายสินค้าและบริการสาธารณะไปสู่
ประชาชน เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและทัว่ ถึงทุกคน ซึง่ ลักษณะเช่นนีอ้ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบอันเป็นลูกโซ่ตามมาก็ได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเกิดผลกระทบเช่นใดและ
ในระดับความรุนแรงใดก็ตาม รัฐบาลของทุกประเทศจะต้องยื่นมือเข้าด�ำเนินการ
ก�ำหนดนโยบายในลักษณะทีใ่ ห้เป็นกลไกของรัฐในการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรต่างๆ
ด้วยตนเอง
1.4) เป็นเครื่องมือในการดึงดูดหรือถอนเงินมาจากสังคมโดยทั่วไป
เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลในการดึงดูดเงินมาจากส่วนต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือรูปอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
น�ำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลิตบริการสาธารณะ เช่น การรักษา
ความสงบภายใน การรักษาพยาบาล เป็นต้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม เช่น
เพื่อเป็นมาตรการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น
2) การจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะตามรูปแบบลักษณะโดยทัว่ ไป
เป็นการจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะ โดยการพิจารณาถึงรูปแบบลักษณะ
ทั่วไปของนโยบายว่ามีอยู่อย่างไร ซึ่งการจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะ
เช่นนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์ประกอบของนโยบาย หากแต่เป็นการอธิบายถึง
ลักษณะของนโยบายมากกว่าองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะโดยหลักเกณฑ์
การจ�ำแนกลักษณะประการที่สองนี้ ได้อธิบายลักษณะของนโยบายสาธารณะ
ออกเป็น 5 ประการ ดังนี้
2.1) นโยบายมีลกั ษณะเป็นหลักเกณฑ์ และแนวทางเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
นโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านใดก็ตาม ต้องมีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์
และแนวทางการกระท�ำต่างๆ ของรัฐบาล โดยลักษณะข้อแรกนี้นโยบายสาธารณะ
โดยทัว่ ไปจึงมีรปู แบบลักษณะทีป่ รากฏให้เห็นได้ในแง่ทแี่ สดงถึงเป้าหมายปลายทาง
และหนทางที่จะน�ำไปสูเป้าหมายนั้นๆ กับทั้งยังจะต้องมีการประกาศหรือแถลง
ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันถึงนโยบายนั้นๆ ก่อนล่วงหน้าที่จะมีการน�ำเอา
นโยบายนั้นไปปฏิบัติ
2.2) นโยบายมีลักษณะส่งเสริมเสถียรภาพ ข้อความต่างๆ ในนโยบาย
ที่ ก� ำ หนดขึ้ น นั้ น มี ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ เ สถี ย รภาพในอั น ที่ จ ะให้ มี ภ าวะคงที่ ไ ม่
เปลีย่ นแปลงไปตามอารมณ์ของผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ เป้าหมายของนโยบาย

_17-0106(015-098)2P4.indd 36

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

37

ต่างๆ มุ่งที่จะให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติเป็นส�ำคัญ
2.3) นโยบายมีลักษณะแนบแน่น ความแนบแน่นของนโยบายเป็น
ลักษณะส�ำคัญอีกประการหนึ่งของนโยบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนและ
ความสมานฉันท์ในรายละเอียดต่างๆ ของนโยบายความแนบแน่นนี้ จึงเป็นลักษณะ
ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดภาวะความสอดคล้องต้องกันระหว่างนโยบายต่างๆ หรือป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งกันเองระหว่างนโยบายหนึ่งกับอีกนโยบายหนึ่ง ซึ่งเป็นสถาน
การณ์ที่ไม่พึงประสงค์และไม่ควรจะให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม
2.4) นโยบายมีภาวะเอกรูป ภาวะเอกรูปของนโยบาย หมายถึง นโยบาย
สาธารณะต่างๆ ทีก่ ำ� หนดขึน้ มานัน้ จะต้องมีแบบแผนเป็นแนวเดียวกัน นโยบายหนึง่ ๆ
ซึ่งมีรายละเอียดเป็นนโยบายปลีกย่อยต่างๆ ก็จะต้องก�ำหนดเป้าหมาย รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติเป็นไปในรูปแบบเดียวกันแต่อาจจะใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างจากกันได้
2.5) นโยบายมีภาวะต่อเนื่องกัน นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลชุดหนึ่งๆ
ก�ำหนดขึ้นมานั้น ย่อมต้องการที่จะให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไป มิใช่เป็น
การท�ำๆ หยุดๆ หรือ ท�ำปีเว้นปี ซึ่งถ้าหากเกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความไม่จริงใจและความไม่สามารถบริหารประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการก่อให้เกิดปัญหา
แก่ข้าราชการประจ�ำที่ต้องน�ำเอานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติอีกด้วย
3) การจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะตามกระบวนการก�ำหนด
นโยบาย เป็นการจ�ำแนกลักษณะของนโยบายสาธารณะโดยการยึดหลักเกณฑ์
ในเรื่องวิธีการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ กล่าวคือ เป็นการจ�ำแนกลักษณะของ
นโยบายโดยค�ำนึงถึงวาระก�ำหนดนโยบายสาธารณะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ย่อมมี
วิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติอย่างใดบ้าง ซึ่งเมื่อทราบแล้วก็จะได้น�ำไปเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากสิ่งอื่นๆ ที่มิใช่นโยบายสาธารณะ ดังนั้น
สิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายสาธารณะได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะของ
วิธีการก�ำหนดนโยบายเช่นที่ว่านั้น นักวิชาการที่จ�ำแนกลักษณะของนโยบาย
สาธารณะตามกระบวนการก�ำหนดนโยบายคือ เยเฮชเกิล ดรอว์ ซึง่ ได้อธิบายลักษณะ
ของนโยบายสาธารณะไว้ 12 ประการ ดังนี้
3.1) เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนมาก ทั้งนี้ เพราะมีขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานและมีตัวบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนกล่าวได้ว่าไม่มี
บุคคลหนึ่งใดสามารถล่วงรู้และด�ำเนินการได้เองตามล�ำพังเพียงผู้เดียว
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3.2) เป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สอดคล้องกับกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3.3) มีองค์ประกอบต่างๆ มากมาย ซึง่ องค์ประกอบเหล่านีแ้ ตกต่างกันไป
ตามประเภทของนโยบายระยะเวลาและสภาพของแต่ละสังคม
3.4) องค์ประกอบเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายใน
แนวทางทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละประเภทขององค์ประกอบ แต่ละกาลเวลา
และในแต่ละประเทศ
3.5) การก�ำหนดนโยบายมีลักษณะเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งนั้น คือ
การตัดสินใจว่าจะมีนโยบายในเรื่องราวต่างๆ เป็นเช่นใด และมักจะมีการน�ำเอา
แนวคิดทฤษฎีของการตัดสินใจมาใช้ในการก�ำหนดนโยบายด้วย
3.6) การก�ำหนดนโยบายก็คือการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำคัญๆ เพื่อ
เป็นเครื่องน�ำทางให้มีการปฏิบัติต่างๆ เกิดขึ้นตามมาอย่างแท้จริง
3.7) นโยบายที่ได้ก�ำหนดขึ้นนั้นก็เพื่อให้มีการกระท�ำต่างๆ เกิดขึ้น
ตามมา ซึ่งการกระท�ำนี้มีความหมายรวมถึงการงดเว้นไม่กระท�ำการด้วย
3.8) การกระท�ำดังกล่าวนัน้ มุง่ ทีจ่ ะกระท�ำในอนาคต กล่าวคือ จะกระท�ำ
ภายหลังจากที่ได้ก�ำหนดนโยบายขึ้นมาแล้วนั่นเอง มิใช่เป็นการกระท�ำก่อนหน้าที่
จะมีการก�ำหนดนโยบายขึ้น
3.9) การกระท�ำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นโดยส่วนใหญ่แล้ว จะกระท�ำโดย
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม อย่างไรก็ดี ในบางกรณี
นโยบายสาธารณะบางประเภทหรือบางส่วนอาจจะกระท�ำโดยเอกชนหรือองค์การ
ของเอกชนก็ได้ ซึ่งถ้าหากละเว้นไม่กระท�ำตามก็จะได้รับโทษตามบทบัญญัติที่ได้
ก�ำหนดไว้ เช่น หลีกเลี่ยงการเสียภาษี เป็นต้น
3.10) การกระท�ำต่างๆ เหล่านีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ความส�ำเร็จตามนโยบาย
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือกลไกต่างๆ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการกระท�ำ เช่น
มีก�ำลังเจ้าหน้าที่ มีงบประมาณ เป็นต้น
3.11) จุดมุ่งหมายของนโยบายที่ต้องการให้บรรลุผลส�ำเร็จนั้นก็คือ
ผลประโยชน์ของชาติมใิ ช่เป็นการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ
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3.12) การด�ำเนินการต่างๆ ตามนโยบายจะต้องกระท�ำในแนวทางที่
เป็นไปได้ทดี่ ที สี่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะได้รบั ผลสุทธิสงู สุดจากการด�ำเนินนโยบายนัน้ นัน่ เอง
2.2.5 ประเภทของนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะไว้หลากหลายประการ
แต่เมื่อน�ำมาจัดหมวดหมู่แล้วมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ คือ (1) แบ่งประเภทตาม
ลักษณะเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (2) แบ่งประเภทตามลักษณะขอบข่าย
ผลกระทบของนโยบาย (3) แบ่งประเภทตามลักษณะกระบวนการของนโยบาย และ
(4) แบ่งประเภทตามลักษณะกิจกรรมหรือภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล
1) แบ่ ง ประเภทตามลั ก ษณะเนื้ อ หาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย มี
นักวิชาการที่แบ่งตามนี้ เช่น ธีโอดอร์ โลวาย ได้แบ่งไว้ 3 ประเภท คือ นโยบาย
เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร และ
นโยบายเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ นักวิชาการไทยทีแ่ บ่งประเภทนโยบาย
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ ได้แบ่งไว้ 4 ประเภท คือ นโยบาย
เพื่อควบคุมหรือบังคับประชาชน นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบาย
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ นโยบายเพื่อการระดมทุนในการพัฒนา
ประเทศ
2) แบ่งประเภทตามลักษณะขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย นักวิชาการที่
แบ่งตามลักษณะนี้ เช่น เดวิด อีสตัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายเฉพาะ
กลุ่ม และนโยบายส่วนรวม
3) แบ่งประเภทตามลักษณะกระบวนการของนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ
ที่แบ่งตามลักษณะนี้ อาทิเช่น ไอรา ชาร์ แรนสกี้ ได้แบ่งไว้ เป็น 3 ประเภท คือ
ขั้นนโยบายสาธารณะ ขั้นผลผลิตของนโยบายสาธารณะ และขั้นผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ ส่วนเยเฮชเกิล ดรอว์ ได้แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือ ขั้นก�ำหนด
นโยบายต้นแบบ ขั้นการก�ำหนดนโยบาย และขั้นภายหลังการก�ำหนดนโยบาย
4) แบ่งประเภทตามลักษณะกิจกรรมหรือภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล ธอมัส ดาย
เป็นนักวิชาการที่แบ่งภารกิจของสหรัฐอเมริกาไว้ 12 ประเภท คือ นโยบายป้องกัน
ประเทศ นโยบายต่างประเทศ นโยบายการศึกษา นโยบายสวัสดิการ นโยบายการรักษา
ความสงบภายใน นโยบายทางหลวง นโยบายภาษีอากร นโยบายการเคหะสงเคราะห์
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นโยบายประกันสังคม นโยบายสาธารณะสุข นโยบายพัฒนาชุมชน/ตัวเมือง และ
นโยบายทางเศรษฐกิจ
นักวิชาการเสนอการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะไว้หลากหลายทั้งที่
ต่างกันและคล้ายกัน แต่จดั หมวดหมูแ่ ล้วแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ แบ่งตามเนือ้ หา
และวัตถุประสงค์ แบ่งตามขอบข่าย ผลกระทบแบ่งตามกระบวนการของนโยบาย และ
แบ่งตามกิจกรรมหรือภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล ดังนัน้ นโยบายสาธารณะจึงเป็นสิง่ ที่
รัฐบาลหรือผูบ้ ริหารประเทศใช้เป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินงานเป็นความประสงค์ หรือ
ความมุ่งหวังว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลก�ำหนดนโยบายสาธารณะแล้ว
และผลักดันนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติจะกระทบกับประชาชนทุกคนในสังคม ซึ่ง
ประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วมส�ำคัญในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินนโยบาย
ดังกล่าว
โดยสรุป นโยบายสาธารณะซึ่งก�ำหนดมาจากกรอบแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐมีความส�ำคัญมาก ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นนโยบายที่
รัฐบาลต้องแถลงต่อรัฐสภา จึงเป็นนโยบายระดับชาติของรัฐบาลแต่ละชุดที่มี
ความหมายและความส�ำคัญรองลงมาจากแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซีง่ เป็นนโยบาย
ของประเทศชาติ ใครเป็นรัฐบาลต้องก�ำหนดนโยบายสาธารณะตามกรอบแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็มไิ ด้มแี ค่นโยบายสองระดับนี้ ยังมีนโยบายอืน่ ๆ ทีล่ ดหลัน่
รองลงมาอีก กล่าวคือ นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของนายกรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐมนตรีจากแต่ละกระทรวงทบวงกรมในกิจการบริการสาธารณะของ
หน่วยงานในสังกัด แนวโยบายของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐลดหลั่น
กั น ไปตามสายงานการปกครอง นโยบายสาธารณะทั้ ง หมดนี้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชนไม่ทางบวกก็ทางลบ นโยบายสาธารณะในบางเรื่องกระทบต่อแผน
งบประมาณที่ อ าจก่ อ หนี้ ส าธารณะที่ เ ป็ น ภาระของรั ฐ บาลหรื อ เป็ น ภาระของ
ประชาชนที่ถูกเก็บภาษีให้รัฐบาลไปจ่ายช�ำระหนี้สาธารณะ ซึ่งกระทบวิถีชีวิตของ
ประชาชนและขวัญก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางครั้งนโยบายสาธารณะก็อาจ
กระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การก�ำหนดและ
ด�ำเนินนโยบายใดซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ โดย
ศึกษาวิจัยผลกระทบเปรียบเทียบทั้งมิติทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
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วัฒนธรรม และการต่างประเทศให้ถ้วนทั่วรอบด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก�ำหนดและตรวจสอบนโยบายดังกล่าว

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
2.3.1 นิยามความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน
วิษณุ เครืองาม ได้นิยามค�ำว่า การบริหารราชการแผ่นดิน14 หมายถึง
1) การก�ำหนดนโยบายสาธารณะว่าจะจัดการปกครองประเทศในด้านต่างๆ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ในแนวทางใด และ
ใช้วิธีการใดจึงจะบังเกิดประโยชน์สูงสุด นโยบายสาธารณะที่ว่านี้ถ้าเป็นนโยบาย
จัดการปกครองภายในประเทศว่า “รัฐประศาสโนบาย” ถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวกับ
การต่างประเทศจะเรียกว่า “รัฐวิเทโศบาย”
2) การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนดเพือ่ ผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลเป็นจริง
เช่น ต้องจัดหาอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออก
กฎระเบียบต่างๆ มารองรับให้พร้อมเพื่อให้นโยบายสาธารณะขับเคลื่อนไปได้หรือ
แปรผลเป็นรูปธรรมได้
3) การบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย เพราะกฎหมายที่ รั ฐ สภาให้
ความเห็นชอบตราขึ้นออกมาใช้บังคับนั้นไม่อาจมีผลในตัวเอง หากแต่ต้องมีการ
“บังคับการ” เช่น ถ้ากฎหมายนั้นก�ำหนดให้การกระท�ำใดเป็นความผิด ก็ต้องมีการ
บังคับแก่ผกู้ ระท�ำความผิด โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ บั กุมผูก้ ระท�ำผิด มีการสืบสวนสอบสวน
และฟ้องคดี ถ้ากฎหมายก�ำหนดให้จดั ตัง้ หน่วยงานใดขึน้ ก็ตอ้ งมีการบังคับให้เป็นผล
โดยจัดหาอาคารสถานทีแ่ ละบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีไ่ ปประจ�ำหน่วยงานนัน้ ตลอดจน
จัดหางบประมาณให้ เป็นต้น
4) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศชาติซึ่งไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า
มาก่อน ได้แก่ ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิบัติ โรคระบาดและปัญหาสาธารณสุข
ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ปัญหาชายแดนและความมั่นคงแห่งรัฐ ปัญหา
กรณีพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
14

วิษณุ เครืองาม. การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล. กรุงเทพมหานคร :
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2539: หน้า 1-2.
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2.3.2 แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดินมีสองแนวทาง ดังนี้
1) รัฐมนตรีแต่ละคนแยกกันปฏิบตั ภิ ารกิจไปตามสายงานของตนในกระทรวง
ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดูแลกิจการภายใน
กระทรวง ดูแลการแต่งตั้งโยกย้าย การอนุมัติงบประมาณ โครงการ และก�ำกับดู
และการปฏิบัติตามนโยบายในสายงานการแพทย์สาธารณสุข สุขภาพอนามัย
โรคระบาด หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) ในกิจการบางเรื่อง รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งไม่อาจอนุญาต อนุมัติ หรือ
เห็นชอบได้เอง จึงจ�ำเป็นต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่วมกัน
ตามที่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ หรือ นายกรัฐมนตรีก�ำหนดไว้15
มติคณะรัฐมนตรีจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายไม่ได้ มติคณะรัฐมนตรีทั้งหลาย
จะมีการเปิดเผยทั่วไปหรือตรวจสอบได้ ปกติแล้วจะมีการแถลงมติส�ำคัญทุกครั้งที่
การประชุมสิน้ สุดลงส่วนมติอนื่ ๆ ทีไ่ ม่มกี ารแถลง ผูส้ นใจอาจขอทราบหรือตรวจสอบ
ได้ทสี่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการทีเ่ ป็นฝ่ายมีคำ� ขอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาจนมีมติคณะรัฐมนตรีนั้นๆ
2.3.3 หลักการบริหารราชการแผ่นดิน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหลักว่า
การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นไป16 คือ (1) ต้องชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไป
ตามหลักนิติธรรม (2) ต้องไม่ล�ำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ (3) ต้องไม่ปฏิบัติน้อยกว่า
หรือเกินเลยไปจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด (4) ต้องไม่กระท�ำโดยทุจริต (5) ต้องไม่แสวงหา
ประโยชน์ใส่ตนหรือผูอ้ นื่ เนือ่ งจากการก�ำหนดนโยบาย การใช้ดลุ พินจิ หรือการสัง่ การ
ของตนอันผิดไปจากกรณีปกติหรือมีประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง (6) ต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราษฎรโดยไม่จ�ำเป็นหรือไม่เป็นธรรม (7) ต้องเป็นไปตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (8) ต้องเป็นไปตามหลักวิธีการบริหารกิจการ
15
16

วิษณุ เครืองาม, เพิ่งอ้างถึง: หน้า 7.
วิษณุ เครืองาม, เพิ่งอ้างถึง: หน้า 7.
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บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) กล่าวคือชอบด้วยกฎหมาย
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลอธิบายได้ มีความรับผิดรับชอบ มีส่วนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผลกระทบตามสมควร มีความคุ้มค่า มีคุณธรรมและอาจ
มีการประเมินได้ ดังนั้น การบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เป็นไปตามหลักข้างต้น
นอกจากเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ดีแล้ว ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายในทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางการเมืองได้ เช่น มีการตัง้ กระทู้
ถามจากสมาชิกรัฐสภา มีการเปิดอภิปรายเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ มีการด�ำเนินคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๗ มีการยกเลิกเพิกถอนค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ
หรืออาจมีการเข้าชื่อขอให้พิจารณาถอดถอนรัฐมนตรีจากต�ำแหน่ง
2.3.4 การแถลงนโยบายก่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
การแถลงนโยบาย คือ การแจ้งหรือรายงานให้สมาชิกรัฐสภาทราบว่า รัฐบาล
มีแนวทางหรือทิศทางการปฏิบตั งิ านอย่างไร ในทางการเมืองถือวาการแถลงนโยบาย
เป็นเหมือนค�ำมั่นหรือสัญญาประชาคมอย่างหนึ่ง รัฐธรรมนูญจึงระบุว่ารัฐบาลต้อง
บริหารราชการแผ่นดินตามที่ตนก�ำหนดไว้ในนโยบาย ว่าไปแล้วการแถลงนโยบาย
เป็นทั้งการแสดงความรอบรู้ในปัญหา การแสดงวิสัยทัศน์ การก�ำหนดทิศทางการ
ท�ำงาน และการขอความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาล
รัฐบาลที่จะเข้าท�ำงานหรือบริหารราชการแผ่นดินจะต้องแถลงนโยบายต่อ
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วแม้จะได้รับแต่งตั้งและถวายสัตย์
ปฏิญาณแล้วก็ยังไม่อาจเข้าท�ำงานได้ ข้อนี้เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่
พ.ศ. 2492 นับว่าทันสมัยเพราะสมัยนี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ มักต้อง
แถลงนโยบายแสดงวิสัยทัศน์ หรือแถลงยุทธศาสตร์ก่อน การแถลงนโยบายก่อน
เริ่มท�ำงานเป็นกิจที่ส�ำคัญของรัฐบาลในระบบรัฐสภาเพราะตอนเลือกตั้ง ประชาชน
ไม่ได้เลือกรัฐบาลโดยตรง แต่เลือก ส.ส. แล้ว ส.ส. จึงไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันเอง
อีกทีหนึ่ง นายกรัฐมนตรีนั้นบางทีก็ตั้งรัฐบาลผสมจากหลายพรรค บางสมัยเคยเอา
คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ�้ำ  การแถลงนโยบายส�ำหรับคนไม่เคยผ่านการ
เลือกตั้งจึงยิ่งส�ำคัญ ควรให้สภารับรู้ว่าใครจะท�ำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร
ในประเทศทีใ่ ช้ระบบประธานาธิบดีทเี่ ป็นทัง้ ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล
อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ซึง่ ผ่านการหาเสียงมาแล้วอย่างโชกโชน บางทีกม็ กี ารโต้วาที
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ประคารมกับผูส้ มัครคนอืน่ ๆ ด้วยว่าถ้าได้รบั เลือกจากประชาชนให้เป็นประธานาธิบดี
จะท�ำอะไรบ้าง ดังนั้น การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงไม่มีความจ�ำเป็นเพราะผู้น�ำ
ไม่ได้มาจากรัฐสภาและไม่ได้เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ อย่างมากก็แค่แถลงใน
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับต�ำแหน่ง ซึ่งมักจัดเป็นงานส�ำคัญกระท�ำต่อหน้าประชาชน
บางทีก็เชิญผู้แทนจากนานาประเทศมาร่วมพิธีและมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ไปทั่วโลกด้วย ค�ำกล่าวในโอกาสอย่างนั้นเรียกว่าค�ำกล่าวในพิธีเข้ารับต�ำแหน่ง
(inauguration address) เทียบของไทยได้กับพิธีเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีไปให้ที่บ้านหรือที่ท�ำการพรรค พอเสร็จพิธี นายกรัฐมนตรีใหม่ก็จะ
แถลงอะไรสั้นบ้างยาวบ้างเพื่อเป็นการ “ส่งสัญญาณ” แต่ไม่ถือว่ามีความส�ำคัญ
อย่างการแถลงนโยบายต่อทีป่ ระชุมร่วมกันของสองสภาซึง่ เป็นเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ
ในกรณีจำ� เป็นมีเรือ่ งเฉพาะกิจเกิดขึน้ ประธานาธิบดีจงึ จะแถลงต่อรัฐสภาเสียทีหนึง่
เรียกว่า “สุนทรพจน์แห่งสหภาพประเทศ” (State of the Union)
ในประเทศอังกฤษมีธรรมเนียมทีร่ ฐั บาลจะร่างพระราชด�ำรัสให้พระมหากษัตริย์
ทรงแถลงประจ�ำปีแทนรัฐบาลในโอกาสเปิดสมัยประชมุสามัญรัฐสภาประจ�ำปี
เรียกว่า “พระราชด�ำรัสจากราชบัลลังก์” (Speech from the Throne) ประเทศไทยเอง
ก็เคยรับเอาธรรมเนียมนี้มาใช้ในระยะแรกๆ แต่ภายหลังได้ยกเลิกเสีย ปล่อยให้เป็น
เรื่องของรัฐบาลพิจารณาด�ำเนินการเอง นโยบายจึงถือเป็นกลวิธีหรือวิธีการที่จะ
ปฏิบัติหรือแนวทางในการด�ำเนินการ ฉะนั้นเวลารัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
จึงเป็นเหมือนเข็มทิศว่าจะน�ำประเทศเดินไปทางไหน และเป็นดังค�ำมั่นสัญญาว่า
ในเวลาที่มีต่อไปนี้ รัฐบาลจะท�ำอะไรบ้าง ถ้าลงรายละเอียดถึงขนาดว่าจะท�ำอะไร
ก่อนหลัง และท�ำโดยวิธีการใดได้ก็ยิ่งเป็นการดี เพราะแสดงถึงความพร้อมและ
ความจริงใจของรัฐบาล
สมัยก่อน เคยมีกรณีทรี่ ฐั บาลยังไม่ทนั แถลงนโยบายหรือไม่กใ็ นวันเดียวกับที่
แถลงนโยบายนั่นเอง รัฐมนตรีบางคนต้องไปท�ำภารกิจที่มีลักษณะเป็นการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศต้องไปประชุมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งคนอื่นพร้อมกันหมดแล้ว แต่เรายังไม่ได้แถลงนโยบาย จะให้ประเทศ
อื่นรอก็คงไม่มีใครยอม ครั้นจะไม่ไปก็จะเสียประโยชน์ พอไปฝ่ายค้านก็จะต�ำหนิว่า
ยังไม่ทันแถลงนโยบาย สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ก็มีกรณีอย่างนี้
เกิดขึ้น กระทรวงการต่างประเทศต้องประกาศว่าการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้
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เพียงเพื่อร่วมสังเกตุการณ์หรือมิฉะนั้นก็ร่วมประชุมโดยมีข้อสงวนว่ายังไม่ผูกมัด
รัฐบาลหรือไม่ ก็มาฟังเฉยๆ เอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายให้เสร็จ รัฐมนตรี
มีอำ� นาจบริหารราชการแผ่นดินเต็มทีแ่ ล้วค่อยมีการเจรจาหรือลงนาม แต่บทบัญญัตนิ ี้
ไม่เป็นข้อขัดข้องอีกต่อไป เพราะมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า
“คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มี
การลงมติความไม่ไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ก่อนแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึง่ หากมีกรณีสาคัญ และจ�ำเป็นเร่งด่วนซึง่ หากปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่
จะด�ำเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที่จ�ำเป็นก็ได้”17 ซึ่งกลายมาเป็นวิธีปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญใหม่จนถึงบัดนี้
การแถลงนโยบายจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อใด ฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายได้เปรียบ
หากการแถลงนโยบายเสร็จสิน้ เร็วก็จะถือเอาการทีน่ ายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จเป็นเกณฑ์
ต่อจากนัน้ ใครจะอภิปรายกันสองวันสามวันก็ถอื ว่าเป็นกระบวนการอภิปราย ไม่ใช่
การแถลงในส่วนของรัฐบาล เพราะรัฐบาลอาจแถลงโดยไม่มีใครติดใจอภิปรายก็ได้
ถ้าถือตามนี้ เมือ่ นายกรัฐมนตรีแถลงจบ ตามด้วยค�ำว่า “จึงขอกราบเรียนท่านประธาน
มาดังนี้แหละครับ” รัฐบาลก็ลงมือบริหารราชการแผ่นดินได้ทันที แต่ฝ่ายค้าน
มั ก เห็ น ว่ า การอภิ ป รายของสมาชิ ก สภาฯ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแถลง ค� ำ ว่ า
“แถลงนโยบาย” ไม่ได้แปลว่าให้นายกรัฐมนตรีพูดอยู่ฝ่ายเดียว แต่อาจมีการ
ซักถาม มีการโต้ตอบ มีการอธิบายด้วยวาจาจากฝ่ายรัฐบาลด้วย ฉะนั้น การแถลง
นโยบายจะเสร็จสิ้นต่อเมื่อจบการอภิปราย ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามวัน ด้วยเหตุนี้
ระหว่างการอภิปราย รัฐบาลจะยังเข้าบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ ความจริงมาถึง
วันนี้ ประเด็นที่ว่านี้ไม่สู้จะส�ำคัญเท่าไรนัก เพราะอย่าว่าแต่การแถลงนโยบายจบ
หรือยัง แม้แต่ยงั ไม่ได้แถลงนโยบาย แต่ถา้ มีกรณีจำ� เป็นเร่งด่วน รัฐธรรมนูญก็อนุญาต
ให้ “ด�ำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�ำเป็น” อยู่แล้ว
เมื่อคราวร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 ผู้ร่างเห็นว่าการแถลงนโยบาย
ไม่ควรมีความหมายเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือสัญญาประชาคมอวดวาทะ
ของรัฐบาล แต่ควรมีความหมายมากกว่านั้น เรื่องบางเรื่องฟังก็รู้แล้วว่า “ท่ามันจะ
17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 176 วรรคสอง.
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ไปไม่รอด หากท�ำงานแบบนี”้ เหตุใดจึงต้องให้รฐั บาลลงมือท�ำงานไปตามนโยบายนัน้
ขืนปล่อยไปดีไม่ดีจะเข้าหลัก “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” ฉะนั้น ควร “กันไว้ดีกว่าแก้”  
มาตรา 84 ในครั้งนั้น จึงบัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความไว้วางใจมติความไว้วางใจต้อง
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกที่มาประชุม” ซึ่งแสดงว่าเมื่อ
นายกรัฐมนตรีแถลงจบตามด้วยการอภิปราย และลงท้ายด้วยการลงมติวา่ จะไว้วางใจ
นโยบายนัน้ หรือไม่ ถ้าไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็ลม้ ตัง้ แต่นนั้ โดยไม่ทนั ท�ำงาน รัฐบาลแรก
ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ คือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
2516 ในปี 2518
2.3.5 การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
การเป็นรัฐมนตรีนั้นมิใช่ว่าจะบริหารราชการอย่างใดก็ได้ หากแต่จะต้อง
บริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของ
องค์กรต่างๆ ดังนี้
1) คณะรัฐมนตรีตอ้ งบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา18
2) รัฐมนตรีแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน
ตามสายงานที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแล และต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาใน
นโยบายทัว่ ไปของคณะรัฐมนตรีแม้ตนจะไม่ได้รบั ผิดชอบในสายงานนัน้ ก็ตาม แต่เมือ่
เป็นนโยบายทั่วไปหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
3) การรับผิดชอบ หมายถึง การที่อาจถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาใช้อ�ำนาจควบคุมการบริหารราชการได้คือ (ก) ตั้งกระทู้ถามให้ตอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรในราชกิจจานุเบกษาหรือตอบด้วยวาจาในที่ประชุมสภา
(ข) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจเข้าชื่อยื่นญัตติเพื่อเปิดอภิปรายลงมติ ไม่ไว้วางใจ
(ค) สมาชิกวุฒิสภาอาจเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการ
ลงมติ
18

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78.
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4) หากรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี บ ริ ห ารประเทศหรื อ มี ม ติ สั่ ง การใด
เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ อาจมีการฟ้องคดีต่อศาล
เป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง และอาจมีการยื่นเรื่องให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยหรือตรวจสอบ เป็นต้น
5) ถ้าปรากฏว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ กระท�ำผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือจงใจใช้อ�ำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ�ำนวน
สมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
เข้าชือ่ ร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไต่สวน หากมีมูลก็ส่งเรื่องให้วุฒิสภามีมติถอดถอนต่อไป
6) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติภายในสามสิบวันเมื่อเข้ารับต�ำแหน่ง เพื่อพ้นจาก
ต�ำแหน่ง และเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
โดยสรุป การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อจัดการปกครองหรือการบริหารประเทศในด้านต่างๆ ในแนวทางและวิธีการใด
จึงจะบังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งรัฐประศาสโนบายเพื่อการปกครองในการบริหาร
นโยบายภายในประเทศ และรัฐวิเทโศบายเพือ่ จัดการบริหารนโยบายต่างประเทศใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและการบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้นโยบายทั้งสองด้านนั้นบังเกิดผลเป็นจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น การบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นระบบกลไก
ที่ส�ำคัญในการน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไป
ด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ใน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หลักการของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก่อนที่มีการตราพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน้ มีปรากฏอยูบ่ า้ งแล้วในกฎหมายฉบับ
ต่างๆ โดยเฉพาะวิธกี ารและระยะเวลาในการอุทธรณ์คำ� สัง่ ทางปกครอง แต่กฎหมาย
เหล่านัน้ ไม่ได้บญ
ั ญัตริ ายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้การพิจารณาเรือ่ งทางปกครอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ในทางวิชาการได้มีการเสนอแนะให้จัดท�ำ
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตั้งแต่ พ.ศ. 252819 ส�ำนักงานคณะกรรม
การกฤษฎีกาได้พยายามผลักดันให้มีการวางระเบียบบางส่วนเกี่ยวกับการปฏบัติ
ราชการทางปกครองขึ้นใน พ.ศ. 253220 คณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ก็ได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ
ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของ
รัฐท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย
ในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน จึงได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองขึ้นตามข้อเสนอของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการชุดนี้ได้อาศัยรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เรื่องทางปกครองหรือวิธีปฏิบัติรัฐการทางปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี (Verwaltungsverfahrensgesetz 1976) เป็นแนวทางในการยกร่างและ
ได้จัดท�ำร่างกฎหมายเสนอไปยังรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2534 อย่างไรก็ดี
รัฐบาลมิได้เสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จนกระทั่งรัฐบาลสิ้นอายุ
ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการยกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองเพื่อให้ท�ำหน้าที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
คณะอนุกรรมการได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง พ .ศ. ….
19
20

สมยศ เชือ้ ไทย. “ปัญหาทางทฤษฎีในการจัดท�ำประมวลกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการ”, ในวารสารนิตศิ าสตร์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2528), หน้า 141–151.
ค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ 24/2532, หน้า 67–78.
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เสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการได้น�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2536 หลังจากทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาและได้รบั ข้อสังเกตจากหน่วยงานต่าง ๆ
แล้ว ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อกฎหมายเป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ….”
อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายดังกล่าวยังมิทันได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ก็ปรากฏวามีการยุบสภาไปเสียก่อน ต่อมาในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร
ศิลปอาชา รัฐบาลได้หยิบยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาและได้เสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
2.4.1 นิยามความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5
ได้นยิ ามความหมายของ “วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง” ว่า การเตรียมการและการ
ด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการ
ด�ำเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แต่หากวิเคราะห์พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทั้งฉบับแล้วพบว่า ไม่มีมาตราใดหรือส่วนใดก�ำหนด
เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนในการออก “กฎ” เลย โดยสรุป วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หมายถึง การเตรียมการและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี
ค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการด�ำเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5
2.4.2 การบังคับใช้และข้อยกเว้นของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเป็น “กฎหมายทัว่ ไป” ส�ำหรับ
การใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการออก
“ค�ำสั่งทางปกครอง”21 การที่กฎหมายนี้เป็นกฎหมายทั่วไป หมายความว่า หากมี
กฎหมายเฉพาะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองในการออกค�ำสัง่ ทางปกครองไว้อย่างไร เจ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ไิ ปตามกฎหมาย
เฉพาะนัน้ เว้นแต่กรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายเฉพาะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
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ไว้หรือมีกฎหมายเฉพาะ แต่หลักเกณฑ์นี้มีลักษณะประกันความเป็นธรรมไว้ต�่ำกว่า
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ หรือกฎหมายเฉพาะ
ก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไว้ต�่ำกว่ามาตรฐานการปฏิบัติราชการใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง องค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงใช้
กฎหมายเฉพาะฉบับนัน้ ไม่ได้ แต่ตอ้ งใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
บังคับแก่กรณี ถ้าเป็นกรณีขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายเฉพาะ เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายเฉพาะนั้นบังคับเสมอ โดยถือว่าขั้นตอน/
ระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งนัน้ มีหลักประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หรือไม่
ด้วยเหตุนหี้ ากเป็นกรณีทกี่ ฎหมายเฉพาะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
ออกค�ำสั่งทางปกครองไว้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมต้องเปรียบเทียบ
กฎเกณฑ์ในกฎหมายเฉพาะทีต่ นรับผิดชอบบังคับการกับกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่า กฎหมายเฉพาะก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ประกัน
ความเป็ น ธรรมหรื อ มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ต�่ ำ กว่ า หลั ก เกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่ ถ้าใช่ องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมจะต้องใช้กฎเกณฑ์ที่ปรากฏในกฎหมายเฉพาะนั้น
บังคับแก่กรณี ถ้าไม่ใช่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะน�ำกฎเกณฑ์ในกฎหมาย
เฉพาะที่ ต นบั ง คั บ การอยู ่ ไ ปบั ง คั บ แก่ ก รณี ไ ม่ ไ ด้ แต่ จ ะต้ อ งใช้ ก ฎเกณฑ์ ใ น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแทน
ค�ำว่า “หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม”22 หมายถึง หลักเกณฑ์ที่
พิจารณาจากมุมมองของผู้ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับค�ำสั่งทางปกครองตลอดจน
ในทางภาวะวิสัยแล้ว เป็นหลักเกณฑ์จะท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสต่อสู้ป้องกัน
สิทธิของตน หรือเรียกร้องให้มกี ารบังคับตามสิทธิของตนได้ในฐานะทีต่ นเป็นประธาน
แห่งสิทธิ ไม่ใช่วตั ถุทรี่ ฐั มุง่ กระท�ำต่อ เช่น ในกระบวนการสอบสวนความผิดทางวินยั
21
22

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่).
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์ จ�ำกัด, 2554: หน้า 8-14.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เพิ่งอ้างถึง.

_17-0106(015-098)2P4.indd 50

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

51

(ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครอง) ก่อนท�ำค�ำวินิจฉัยจะต้องแจ้งสรุป
ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ให้คู่กรณีทราบก่อน จึงถือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะ
เกีย่ วกับการสอบสวนความผิดทางวินยั มีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมไม่ตำ�่ กว่า
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 31
ซึง่ ก�ำหนดเฉพาะสิทธิขอตรวจดูเอกสารทีเ่ กีย่ วกับตนเท่านัน้ ดังนัน้ องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงต้องใช้กฎเกณฑ์ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น
คือจะต้องแจ้งสรุปข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ให้คู่กรณีทราบก่อน อย่างไรก็ดี ใน
กระบวนการสอบสวนความผิดทางวินัยมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งก�ำหนดว่า ในการ
สอบปากค�ำผู้ถูกกล่าวหา ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่บุคคลที่
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะน�ำเอากฎเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ห้ามบุคคลที่ถูก
กล่ า วหามิ ใ ห้น�ำทนายความหรือที่ป รึก ษาเข้ามาในการสอบสวนไม่ได้ เพราะ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 23 บัญญัติให้คู่กรณี (บุคคล
ที่ถูกกล่าวหา) มีสิทธิน�ำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทาง
ปกครองได้ กรณีนจี้ งึ ถือว่ากฎหมายเฉพาะ (กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) มีหลักเกณฑ์ในการประกันความเป็นธรรม
ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนค�ำว่า “มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ” 23 นั้น หมายถึง คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานภาครัฐ เช่น การให้เหตุผลในค�ำสั่งทางปกครอง
ย่อมเป็นสิ่งที่ท�ำให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้น ในกรณี
ที่กฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้ค�ำสั่งทางปกครองที่ท�ำเป็นหนังสือบางประเภทเท่านั้น
ทีอ่ งค์กรเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองต้องให้เหตุผลประกอบการออกค�ำสัง่ แต่พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 37 ก�ำหนดให้ค�ำสั่งทางปกครองที่ท�ำเป็น
หนังสือและการยืนยันค�ำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยและ
ก�ำหนดว่าเนือ้ หาของเหตุผลต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ย่อมต้องถือว่าพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การให้เหตุผลในค�ำสั่งทางปกครองไว้สูงกว่ากฎหมายเฉพาะ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
23
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ปกครองจึงต้องให้เหตุผลประกอบค�ำสั่งทางปกครองที่ท�ำเป็นหนังสือทุกกรณี
เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก�ำหนดไว้
“ข้อยกเว้น” ที่ไม่ให้น�ำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้
บังคับข้างต้นนั้นเป็นข้อยกเว้นในแง่ของ “หลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมและ
มาตรฐานในการปฏบัติราชการ ” นอกเหนือจากข้อยกเว้นในแง่ของ “หลักเกณฑ์
ประกันความเป็นธรรมและมาตรฐานในการปฏิบตั ริ าชการ” ทีจ่ ะน�ำพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อยกเว้น
ที่ไม่ให้น�ำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับอีกกลุ่มหนึ่ง ข้อยกเว้น
กลุม่ นีเ้ ป็นข้อยกเว้นมิให้นำ� พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองไปใช้บงั คับ
กับ “องค์กร” และ “ประเภทของการปฏิบัติงาน” ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 กรณีด้วยกัน ทั้งนี้
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 คือ มิให้น�ำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ไปใช้กับ
1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รัฐสภา (สภาผูแ้ ทนราษฎร/วุฒสิ ภา) เป็นองค์กร
ทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจการเมืองในระดับรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เป็นองค์กรทีใ่ ช้
อ�ำนาจปกครอง แม้ไม่มีการบัญญัติยกเว้นไว้ ก็ไม่อาจน�ำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไปใช้บังคับกับรัฐสภาได้อยู่แล้ว แต่ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ถือว่าเป็นรัฐสภา ในกรณีที่
ส�ำนักงานเลขาธิการของสภาทั้งสองใช้อ�ำนาจทางปกครองออกค�ำสั่งทางปกครอง
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาทัง้ สองย่อมต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองเช่นกัน ส่วนคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่อาจใช้อ�ำนาจปกครองได้ แต่
เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยกเว้นไว้ในแง่องค์กร
แม้คณะรัฐมนตรีจะใช้อ�ำนาจปกครองตามพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องออกค�ำสั่ง
ทางปกครอง คณะรัฐมนตรีก็ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองโดยตรง จึงเป็นกรณียกเว้นส�ำหรับอ�ำนาจวินจิ ฉัยสัง่ การเกีย่ วกับ
การออกค�ำสัง่ ทางปกครองของคณะรัฐมนตรีในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรกลุม่ เท่านัน้ กรณี
รัฐมนตรีอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะออกค�ำสัง่ ทางปกครอง รัฐมนตรีตอ้ ง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย
2) องค์กรที่ใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนญโดยเฉพาะ องค์กรที่ใช้อ�ำนาจตาม
รัฐธรรมนูญไม่วาจะเป็นองค์กรใดย่อมได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น นายกรัฐมนตรีใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญให้
ค�ำรับรองหรือไม่ให้ค�ำรับรองข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน24 กรณีนี้
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายปกครอง จึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในกฎหมายปกครองและไม่อาจถูกตรวจสอบโดยกฎเกณฑ์ของกฎหมายปกครอง
ได้ว่าการใช้ดุลยพินิจทางการเมืองนั้นเป็นไปโดยชอบหรือไม่ หรือกรณีที่วุฒิสภา
อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย25 ถอดถอนบุคคลผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงออกจากต�ำแหน่ง วุฒิสภา
ไม่ได้ใช้อ�ำนาจทางปกครอง จึงไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ถึงแม้วา่ มติถอดถอนบุคคล
ออกจากต�ำแหน่งมีลักษณะเป็นค�ำสั่งที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลก็ตามองค์กรตาม
เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตกอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ต่อเมื่อองค์กรเหล่านี้
ใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรงเท่านั้น ถ้าองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นใช้อ�ำนาจ
ปกครองตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
และการใช้อ�ำนาจปกครองดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเตรียมการ
3) การด�ำเนินงานของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและศาล
การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการด�ำเนินงานทางนโยบาย
โดยตรงถือเป็นการกระท�ำในทางการเมือง ไม่ใช่การกระท�ำทางปกครอง จึงไม่ต้อง
ตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายปกครอง และวิธปี ฏิบตั ทิ างปกครอง
ส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไม่วา่ จะเป็นศาลใดเป็นการใช้อำ� นาจตุลาการ
ไม่ ใช่ ก ารใช้ อ� ำ นาจปกครอง แม้ ไ ม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ เ ป็ น ข้ อ ยกเว้ น ไว้ ก็ ไ ม่ อ าจน� ำ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับกับศาลได้ ในกรณีที่
ผู้พิพากษาหรือตุลาการไม่ได้ใช้อ�ำนาจมหาชนที่เป็นอ�ำนาจตุลาการในการพิจารณา
พิ พ ากษาคดี แต่ ใช้ อ� ำ นาจปกครองตามกฎหมาย และการใช้ อ� ำ นาจดั ง กล่ า ว

24
25

ดูรายละเอียดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 142 วรรคสอง.
ดูรายละเอียดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 274.
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มีลักษณะเป็นการออกค�ำสั่งทางปกครอง ผู้พิพากษาหรือตุลาการผู้นั้นย่อมต้อง
ปฏบัตติ ามกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองด้วย นอกจากนี้
การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี ตลอดจน
การวางทรัพย์นั้น โดยเหตุที่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการด�ำเนินงานของศาล
ประกอบกับมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง บัญญัตริ ายละเอียดต่างๆ ไว้แล้ว องค์กรเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ งึ ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง อีกทั้งการด�ำเนินงานตาม
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเป็นกระบวนการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ลักษณะเฉพาะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการปฏิบัติไว้โดยละเอียด ตั้งแต่การจับกุมผู้กระท�ำความผิดและ
การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จนถึงการด�ำเนินการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ
จึ ง ไม่ ต กอยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
แต่ปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น ดังนั้น จึงไม่มี
ประเด็นที่จะพิจารณาข้อยกเว้นข้อนี้
4) การด�ำเนินงานทางนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง การด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศเป็นการกระท�ำทางการเมือง มิใช่การกระท�ำทีใ่ ช้อำ� นาจปกครอง
จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส่วนการ
ด�ำเนินงานราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในประเทศ กิจการทหารเป็นเรือ่ งความมัน่ คงมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
หากเป็ น การป้ อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คาม
ทั้งภายในและภายนอก แม้การกระท�ำนั้นมีลักษณะเป็นการออกค�ำสั่งทางปกครอง
องค์กรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติย่อมไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง แต่ในกรณีทที่ หารเป็นองค์กรฝ่ายปกครองทีบ่ งั คับการ
ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจปกครอง มีการ
เตรียมการเพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครอง ทหารย่อมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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5) การด�ำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา การด�ำเนินกิจการขององค์การ
ทางศาสนา เช่น มหาเถรสมาคมซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
แม้ว่าในหลายกรณีจะมีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจทางปกครอง แต่โดยเหตุที่การใช้
อ�ำนาจดังกล่าวเป็นเรื่องในทางศาสนจักร มีสภาพเฉพาะพิเศษ เช่น การแต่งตั้ง
ถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุอันเกี่ยวกับ
ต�ำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต�ำแหน่งอื่นๆ 26 การลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุหรือ
การบังคับให้พระภิกษุสละสมณเพศ27 ไม่สมควรที่จะบังคับให้มหาเถรสมาคมต้อง
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง จึงได้บญ
ั ญัตเิ ป็นข้อยกเว้นไว้
นอกจากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นแล้วฝ่ายบริหารอาจตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
ยกเว้นมิให้น�ำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับกับองค์กร
ทางปกครองบางองค์กรทีฝ่ า่ ยบริหารเห็นว่าไม่สมควรตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าในการวินิจฉัยปัญหาทางปกครองนั้น แม้ว่าจะมี
กรณีที่ไม่อาจน�ำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้
บังคับโดยตรงก็ตาม ก็ไม่ตอ้ งห้ามทีจ่ ะน�ำเอาแนวความคิดเบือ้ งหลังกฎหมายดังกล่าว
ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรในเรื่องนั้นบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น “หลักการคุ้มครองความ
เชือ่ มัน่ ในความคงอยูข่ องค�ำสัง่ ทางปกครอง” ซึง่ เป็นหลักการทีป่ รากฏอยูใ่ นเรือ่ งการ
เพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมสามารถน�ำไปปรับใช้กับการ
ด�ำเนินการขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน หากการวินิจฉัยสั่งการ
ในเรื่องนั้นเป็นการวินิจฉัยสั่งการในทางกฎหมายที่อาจถูกควบคุมตรวจสอบได้โดย
องค์กรตุลาการ28
26
27
28

ดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 23.
ดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 24 – 27.
กรณีที่เป็นการกระท�ำซึ่งเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีกฎหมาย
เฉพาะวางแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการปกครองไว้เป็นระบบต่างหากแล้ว ไมใช่
การกระท�ำทางปกครองของเจ้าหนาที่ของรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำ� นาจบริหารที่ศาลปกครอง
จะรับค�ำฟ้องไว้พิจารณาได้ก็เช่น การที่เจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะต�ำบลสั่งห้ามพระภิกษุไม่ให้ปฏิบัติกิจ
ทางศาสนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฆราวาสค� ำ สั่ ง นี้ เ ป็ น ค� ำ สั่ ง ในกิ จ การทางปกครองของคณะสงฆ์ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ไม่เป็นกรณีที่ศาลปกครองจะเข้าไปตรวจสอบได้ ดูรายละเอียด
ในค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1/2545 และ 4/2545.
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โดยสรุป กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายที่ก�ำหนด
กฎเกณฑ์ทวั่ ไปเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กร เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง โดยเฉพาะ
กระบวนการออกค�ำสั่งทางปกครองและขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังจากที่ได้ออก
ค�ำสั่งทางปกครองแล้ว แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองจะเกี่ยวข้องกับ “วิธีพิจารณา” เรื่องทางปกครอง ซึ่งถือเป็นกฎหมายวิธี
สบัญญัตกิ ต็ าม แต่กฎหมายฉบับนีก้ ม็ เี นือ้ หาบางส่วนทีเ่ ป็นกฎหมายสารบัญญัตดิ ว้ ย
เช่น บทบัญญัติที่เกี่ยวกับค�ำสั่งทางปกครองและข้อก�ำหนดประกอบในค�ำสั่งทาง
ปกครอง เป็นต้น ดังนั้น จึงถือเป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญมากฉบับหนึ่ง เพราะ
เป็นกฎหมายหลักที่กำ� หนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีระบบระเบียบ นอกจากนี้ กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ยังได้ประกันสิทธิและก�ำหนดหน้าที่ของเอกชนในกระบวนวิธีพิจารณาเรื่องทาง
ปกครองไว้อย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนวิธี
พิจารณาเรื่องทางปกครองอีกด้วย
2.4.3 ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการทางปกครอง
1) ขั้นตอนการเตรียมการและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่
การพิจารณาทางปกครอง หมายถึง การเตรียมการและการด�ำเนินการของ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ จัดให้มคี ำ� สัง่ ทางปกครอง ในขัน้ ตอนการเตรียมการและการด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่นี้เป็นกระบวนการภายในของฝ่ายปกครองที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้ใช้อ�ำนาจทางปกครอง เพียงแต่มีการด�ำเนินการเพื่อ
น�ำไปสู่การจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครองเท่านั้น จึงยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอันมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ได้แก่ การตอบข้อหารือ
ของกรมบัญชีกลาง เป็นการเตรียมการและการด�ำเนิน การของเจ้าหน้าที่ เพือ่ จัดให้
มีค�ำสั่งทางปกครอง (ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 655/2555)
2) ขั้นตอนการออกค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎ
ค�ำสั่งทางปกครอง หมายถึง การใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน
ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
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ถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ ตามมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ส่วนกฎ หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอันที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขั้นตอนการ
ออกค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎนี้จึงเป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้
มีการใช้อ�ำนาจทางกฎหมายอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล
ในขั้นตอนการท�ำค�ำสั่งทางปกครองนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้กำ� หนดให้การท�ำค�ำสัง่ ทางปกครองต้องมีรปู แบบของค�ำสัง่ ทางปกครอง
คือ (1) ค�ำสั่งทางปกครองอาจท�ำเป็นหนังสือหรือท�ำด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วย
วิธีการอื่น หากท�ำด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกค�ำสั่ง พร้อมวันเดือนปี
ที่ออกค�ำสั่ง (2) ค�ำสั่งทางปกครองที่ท�ำเป็นหนังสือ จะต้องให้เหตุผลของการออก
ค�ำสั่งด้วย โดยกฎหมายได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญที่จะต้องแจ้งไปในค�ำสั่งทางปกครอง
(มาตรา 37) (3) เงื่อนไขในค�ำสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจจะก�ำหนดไว้ใน
ค�ำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่จะท�ำให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุ
เป้าหมายได้เท่านั้น และ (4) ค�ำสั่งทางปกครองใดเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่อาจ
อุทธรณ์โต้แย้งได้ ให้ระบุวธิ กี ารยืน่ อุทธรณ์ เจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลา
ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วย (ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)
3) ขั้นตอนการด�ำเนินการภายหลังการออกค�ำสั่งทางปกครอง
การด�ำเนินการภายหลังการออกค�ำสั่งทางปกครองเป็นขั้นตอนที่ค�ำสั่งทาง
ปกครองมีผลออกสู่ภายนอกองค์กรฝ่ายปกครอง ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายของ
ผู้รับค�ำสั่ง ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปและจะมีผลอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มี
การเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือเหตุอื่น และหากผู้รับค�ำสั่งทางปกครอง
เห็นว่าค�ำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิที่จะขอให้องค์กรฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ทบทวนค�ำสั่งทางปกครองได้ใน 3 ลักษณะ คือการขอให้พิจารณาใหม่
การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง หรือการที่องค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองใช้อ�ำนาจทบทวนค�ำสั่งทางปกครอง โดยการเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง
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แม้มิได้มีค�ำขอของผู้รับค�ำสั่งทางปกครองก็ตามและท้ายที่สุด ก็มีสิทธิที่จะน�ำคดี
เข้าสู่การวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคือศาลปกครองได้ ดังตัวอย่างค�ำวินิจฉัย
ของศาลปกครองในกรณีค�ำสั่งทางปกครองดังนี้
ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 903/2548 การด�ำเนินการของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นการเตรียมการและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครอง เนื่องจากคณะกรรมการฯ มิได้เป็นผู้มีอ�ำนาจใน
การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ค� ำ สั่ ง ทางปกครองในอั น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข องผู ้ ฟ ้ อ งคดี ดั ง นั้ น บรรดาขั้ น ตอนต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวด�ำเนินการก่อนที่จะมีค�ำสั่งรับค�ำเสนอขาย ย่อมไม่เป็น
ค�ำสั่งทางปกครอง
ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 118/2551 หนังสือแจ้งให้เอกชนผู้รับจ้างช�ำระ
ค่าปรับกรณีก่อสร้างล่าช้า เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา มิใช่การใช้อ�ำนาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ มี่ ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขนึ้ ระหว่างบุคคล จึงไม่ใช่
ค�ำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 125/2551 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นการด�ำเนิน
การภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอผู้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งทางปกครองวินิจฉัยสั่งการ
ต่ อ ไป ยั ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องผู ้ ฟ ้ อ งคดี จึ ง ไม่ ใช่
ค�ำสั่งทางปกครอง
ค�ำสั่ ง ศ า ล ป ก ค ร อ งสู ง สุ ด  ที่ 126/2550 ที่ 267/2550 ที่ 236/2551
ที่ 189/2552 ที่ 234/ 2552 ที่ 349/2552 และที่ 400/2552 การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นขั้นตอนการเตรียมการและการด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครองต่อไป
จึงยังไม่ส่งผลกระทบให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิของตนในขณะปฏิบัติราชการ จนกว่า
จะมีค�ำสั่งทางปกครองถึงที่สุดในเรื่องดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะถูกระงับสิทธิต่างๆ
ในระหว่างนี้ แต่หากว่าถึงทีส่ ดุ แล้ว ไม่มคี วามผิดทางอาญาหรือไม่ได้ถกู ลงโทษทางวินยั
ผู ้ฟ ้ องคดี ย ่ อมได้ รับ สิท ธิเ หล่านั้นคืน อย่างไรก็ตามมีค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 636/2549 ที่ 267/2550 และที่ 116/2551 วินิจฉัยว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

_17-0106(015-098)2P4.indd 58

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

59

แม้มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งทางปกครองแต่เป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งที่เป็นการเตรียมการและ
การด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด ให้ มี ค� ำ สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ซึ่ ง ถื อ เป็ น คดี พิ พ าท
เกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของค� ำ สั่ ง อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตัวอย่างค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
เกี่ยวกับค�ำสั่งทางปกครองในกรณีต่างๆ29 ดังนี้
ค�ำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ ข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ก�ำหนดให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือสิทธิประโยชน์ในกรณี
ดังต่อไปนี้เป็นค�ำสั่งทางปกครอง คือ (1) การสั่งรับหรือไม่รับค�ำเสนอขาย รับจ้าง
แลกเปลีย่ น ให้เช่า ซือ้ เช่า หรือให้สทิ ธิประโยชน์ (2) การอนุมตั สิ งั่ ซือ้ จ้าง แลกเปลีย่ น
เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณา
ค�ำเสนอหรือการด�ำเนินการอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และ (4) การสัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งาน
ค�ำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 542/2547 ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ลาป่วยย้อนหลัง
จนเป็นเหตุให้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีค�ำสั่งไล่ออกจากราชการ
เป็นค�ำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.30/2550 และค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 25/2550 ค�ำสั่งของหน่วยราชการที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็น
ค�ำสัง่ ทีม่ ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์อนั มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในการทีจ่ ะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือนของข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
โดยสรุป การปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ในด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

29

สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/5 1 6 3 38  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558.
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2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
2.5.1 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศทีม่ กี ฎเกณฑ์แบบแผนทีว่ า่ ด้วยการจัดระเบียบทางการเมือง
การปกครองของรัฐ ประกอบด้วย การก�ำหนดรูปแบบของรัฐ รูป แบบการปกครอง
โครงสร้าง และอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรสถาบันการเมืองที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
(Sovereignty) ซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (อ�ำนาจรัฐ) กฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจรัฐ (ผู้ปกครอง) กับประชาชน (ผู้ถูกปกครอง) ในลักษณะที่ผู้ปกครอง
จะไม่ใช้อ�ำนาจรัฐตามอ�ำเภอใจในการไปลิดรอนหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยรัฐธรรมนูญต้องให้หลักประกันรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และมุง่ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจรัฐของผูป้ กครอง30 ตามลัทธิรฐั ธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญตามแบบพิธกี ฎเกณฑ์แบบแผนทีว่ า่ ด้วย
การจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองของรัฐทีจ่ ะเป็นรัฐธรรมนูญตามแบบพิธไี ด้
จะต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 2 ประการ31 คือ (1) กฎเกณฑ์นั้นต้องบัญญัติอยู่ใน
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและ (2) รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรนั้นต้องมี
กระบวนการจัดท�ำเป็นพิเศษที่แตกต่างจากกระบวนการจัดท�ำกฎหมายธรรมดา
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญตามแบบพิธีข้างต้นกับหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็สามารถถูกจ�ำแนกแตกต่างกันออกได้เป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 คือ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Written constitution) ซึ่งยึดถือว่า
มีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญควบคูก่ นั ไป รูปแบบที่ 2 คือ รัฐธรรมนูญ
จารีตประเพณี หรือรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Unwritten constitution)

ดังปรากฏในข้อ 16 แห่งปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรั่งเศส
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “สังคมใดไม่มหี ลักประกันสิทธิเสรีภาพและไม่มกี ารแบ่งแยกอ�ำนาจโดยชัดเจน สังคมนัน้
ไม่มรี ัฐธรรมนูญ”.
31
สมยศ เชือ้ ไทย, ค�ำอธิบายหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทัว่ ไป, โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2535: หน้า 3-8.
30  
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อย่างในประเทศอังกฤษ ซึ่งมิได้มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญรวบรวมไว้เป็นกฎหมาย
ฉบับเดียว หากแต่กระจัดกระจายกันไปตามจารีตประเพณีซงึ่ ยึดถือกันมาโดยปรากฏ
อยูใ่ นรูปของกฎหมายธรรมดา (Common law) ค�ำพิพากษาของศาล หรือกฎหมาย
อื่นๆ อีกหลายฉบับด้วยกัน
ดังนัน้ ประเทศทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญจารีตประเพณีจงึ ไม่ยดึ ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจึงมีแต่เฉพาะใน
ประเทศที่ ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและมี ก ระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญที่ท�ำได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดาเท่านั้น ส่วนประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญ
จารีตประเพณีที่ใช้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวิธีเดียวกันกับการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา จึงไม่มีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เพราะกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้เสมอ
โดยทั่วไป รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจึงมักจะมีบทบัญญัติเพื่อรับรองฐานะ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง ใน
ประเทศไทยก็ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
2.5.2 เหตุผลความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
นอกเหนือจากบทบัญญัตใิ นลักษณะทีเ่ ป็นการรับรองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว ยังมีหลักเกณฑ์พิจารณาถึงความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
1) ในแง่บ่อเกิดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญซึง่ ถือว่าเป็นสัญญาประชาคม (Social  contract)  นนั้ มีบอ่ เกิดของ
กฎหมายพิเศษแตกต่างจากกฎหมายในล�ำดับรอง กล่าวคือ ในการจะสถาปนาหรือ
จัดให้มรี ฐั ธรรมนูญขึน้ นัน้ ต้องใช้อำ� นาจทีแ่ ตกต่างจากการตรากฎหมายในล�ำดับรอง
อ�ำนาจดังกล่าวนัน้ จะต้องสูงสุดเหนืออ�ำนาจอืน่ ใดภายในรัฐ และปราศจากข้อจ�ำกัด
เรียกว่า อ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ หรืออ�ำนาจก่อตั้งระบอบและองค์กร
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ทางการเมือง (Constituent power)32 อ�ำนาจดังกล่าวนี้เองที่เป็นบ่อเกิดของ
รัฐธรรมนูญ เป็นที่มาขององค์กรรัฐทั้งหลาย เป็นหลักก�ำหนดรูปแบบการปกครอง
ประมุขของรัฐไม่วา่ จะเป็นประธานาธิบดี หรือกษัตริย์ รูปของรัฐไม่วา่ จะเป็นรัฐเดีย่ ว
หรือรัฐรวม จึงกล่าวได้ว่าอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจซึ่งล้นพ้น
ไร้ขอบเขต และสามารถก�ำหนดกรอบ รูปแบบ และทิศทางการด�ำเนินไปของรัฐได้
ทั้งสิ้น แตกต่างจากบ่อเกิดของกฎหมายในระดับรองอื่นๆ ซึ่งอาจมีที่มาจากอ�ำนาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ หรืออ�ำนาจบริหาร ซึง่ องค์กรเหล่านีล้ ว้ นแต่ได้รบั อ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญ
ทัง้ สิน้ การตรากฎหมายในล�ำดับรองจึงมิอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึง่ ใช้อำ� นาจ
ที่สูงกว่าในการสถาปนา และได้จัดตั้งองค์กร ซึ่งท�ำหน้าที่ตรากฎหมายในล�ำดับรอง
ขึ้นมาได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีอยู่เหนือทุกส่วนของกฎหมายและสังคมการเมือง
ไม่วา่ จะเป็นผูป้ กครองหรือผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองโดยเสมอกัน ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความเคารพ
ต่อรัฐธรรมนูญในฐานะความเป็นกฎหมายสูงสุดและสัญลักษณ์แห่งอุดมการณ์
ประชาธิปไตย
2) ในแง่ อ� ำ นาจในการสถาปนารั ฐ ธรรมนญ อ� ำ นาจในการสถาปนา
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอ�ำนาจอธิปไตยของผู้จัดให้มีรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
สูงสุดและสูงกว่าอ�ำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งอ�ำนาจในการ
สถาปนารัฐธรรมนูญอาจมีบ่อเกิดมาจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 2.1) จากการปฏิวตั ปิ ระชาชน เช่น การปฏิวตั ใิ หญ่ฝรัง่ เศส เมือ่ ประชาชน
ท� ำ การปฏิ วั ติ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ อ� ำ นาจสู ง สุ ด ปราศจากขอบเขตย่ อ มตกแก่ ป ระชาชน
ประชาชนย่อมมีความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก�ำหนดระบอบ
การปกครอง หรือก�ำหนดรูปของรัฐ และก่อตั้งองค์กรทางการเมืองได้ทั้งสิ้น
		 2.2) จากการประกาศเอกราช เช่น ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ท�ำสงคราม
ในฐานะเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และประกาศเอกราชได้ส�ำเร็จ รัฐอาณานิคมซึ่ง
เป็นเอกราชนั้นก็ย่อมมีอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเอง โดยไม่ต้องอาศัย
อ�ำนาจภายใต้เจ้าอาณานิคมอีกต่อไป

32

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค�ำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554: หน้า 124.
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2.3) จากการได้รบั เอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคม โดยเจ้าอาณานิคม
ได้จัดให้มีรัฐธรรมนูญแก่ประเทศอาณานิคม เช่น ประเทศอังกฤษได้ให้เอกราชแก่
อินเดียและศรีลงั กา ท�ำให้มอี ำ� นาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญของตนเอง หรือกรณีที่
อังกฤษได้จัดให้มีรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรเลีย
2.4) จาการพระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ โดยพระมหากษั ต ริ ย ์ เช่ น
ในประเทศญีป่ นุ่ ทีพ่ ระจักรพรรดิของญีป่ นุ่ เห็นว่า ประเทศญีป่ นุ่ ได้พฒ
ั นามาถึงระดับ
อันเหมาะสมแล้ว จึงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
		
2.5) จากคณะรัฐประหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียบางประเทศ ภายหลัง
จากการท� ำ การรั ฐ ประหารส� ำ เร็ จ และประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ชั่ ว คราว
คณะรัฐประหารนั้นก็จะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา
3) ในแง่เนื้อหาและวิธีการตรารัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายซึง่ ก่อตัง้ องค์กรในทางการเมืองทัง้ หลายขึน้ โดยหาก
พิจารณาตามหลักการแยกการใช้อ�ำนาจอันเป็นหลักส�ำคัญประการหนึ่งในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว รัฐธรรมนูญซึง่ มีบอ่ เกิดมาจากอ�ำนาจอธิปไตย
อันเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองภายในรัฐ จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติเพื่อก่อตั้ง
องค์กรทางการเมืองขึ้น เพื่อใช้อ�ำนาจอธิปไตยในการบริหารกิจกรรมภายในรัฐ
โดยแยกออกเป็น อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ นอกเหนือ
จากอ�ำนาจอธิปไตยซึ่งจ�ำเป็นต้องแยกกันออกไป เพื่อการถ่วงดุลอ�ำนาจแล้ว
รัฐธรรมนูญยังมีลกั ษณะส�ำคัญประการอืน่ อีก เช่น การก�ำหนดรูปของรัฐ การก�ำหนด
รูปแบบของประมุข การจัดตั้งองค์กรส�ำคัญอื่นๆ ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ทั้งหลายซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ
ส่วนกฎหมายล�ำดับรองนั้นเป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติขยายอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกฎหมายซึ่งขยายความเพื่อรองรับ
หลักการใดๆ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีสภาพบังคับอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อก�ำหนดกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ หรือข้อละเว้น แก่ประชาชน
ภายในประเทศอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ เป็นต้น หากเปรียบเทียบลักษณะของรัฐธรรมนูญ
กับกฎหมายล�ำดับรองแล้วอาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายซึ่งมีลักษณะ
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เป็นการก�ำหนดบริบทของรัฐในด้านต่างๆ อย่างกว้างๆ และยังเป็นกฎหมายซึ่งให้
อ�ำนาจแก่องค์กรต่างๆ เพือ่ ให้ดำ� เนินกิจกรรมภายในรัฐต่อไป ส่วนกฎหมายล�ำดับรอง
นั้นมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพื่อให้เกิด
สภาพบังคับอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นอกจากความแตกต่างในด้านเนื้อหาของกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังมี
วิธีการตราและการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีลักษณะพิเศษกว่ากฎหมายล�ำดับรองอื่นๆ เช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังที่ได้ประกาศเอกราชจากอังกฤษในการริเริ่มตรา
รัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนได้ท�ำการเลือกสภาคอนเวนชั่นเพื่อประชุมและยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งน�ำมาสู่การก่อตั้งรูปแบบของสมาพันธรัฐโดยมลรัฐ 13 มลรัฐใน
คราวแรกเพื่อสร้างสภาคองเกรส ระบบประธานาธิบดี และศาลสูงสุดขึ้น โดยร่าง
รัฐธรรมนูญทีส่ ภาคอนเวนชัน่ ได้ยกร่างขึน้ นัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงสนับสนุน 2 ใน 3
จากสภาคองเกรสที่มาจากการเลือกของประชาชนในระดับสมาพันธรัฐ นอกจากนี้
เมื่อร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแล้วก็ต้องได้รับ
การยอมรับจากรัฐสภาแห่งมลรัฐ ในแต่ละมลรัฐ ด้วยคะแนนเสียงถึง 3 ใน 4
อีกด้วย33
กรณีการตรารัฐธรรมนูญในประเทศฝรัง่ เศส ก็ได้กำ� หนดให้ประชาชนท�ำการ
เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ท�ำการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ จะต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวกลับไปขอประชามติจาก
ประชาชนด้วยเสียงข้างมากอีกครัง้ ซึง่ หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนัน้ ไม่เป็นที่
ยอมรับจากประชาชน จะต้องเริ่มกระบวนการตรารัฐธรรมนูญใหม่ตั้งแต่ต้นทาง
กล่าวคือ เริม่ ตัง้ แต่การเลือกตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่34 การมีสว่ นร่วมจากประชาชน
ตัง้ แต่ตน้ ทางกระทัง่ ถึงปลายทางในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการตรารัฐธรรมนูญภายใต้
หลักสัญญาประชาคม ซึง่ ถือว่ารัฐธรรมนูญนัน้ มีลกั ษณะผูกพันปัจเจกบุคคลทัง้ หลาย
ภายในรัฐประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยย่อมสมควรมีส่วนร่วมมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก็มีที่มาซึ่งมีความพิเศษ
เหนือกว่ากฎหมายล�ำดับรองเช่นกัน กล่าวคือ ภายหลังจากคณะรัฐประหารได้ยกเลิก
33

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 128.
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 และประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 โดยมีบทบัญญัติก�ำหนดให้มีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึน้ โดยการสรรหาประชาชนและบุคลากรในภาครัฐ ตลอดจนนักวิชาการ
จ�ำนวนกว่าสองพันคน ให้มาท�ำการเลือกตั้งภายในเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 100 คน
เพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน 35 คน เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบกับผู้ที่คณะรัฐประหาร
เลือกอีก 10 คน เพือ่ ท�ำการยกร่างและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เมือ่ ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ จึงจัดให้มกี ารท�ำประชามติ
เพื่อให้ประชาชนได้ลงมติว่ารับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ เมื่อประชาชนให้
ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนีแ้ ล้ว จึงได้ทำ� การทูลเกล้าฯ เพือ่ ให้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญต่อไป
ส่วนการตรากฎหมายล�ำดับรองนัน้ อาจจะเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติได้หลายทาง เช่น คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือประชาชน โดยพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ เพียงแค่ผ่านการกลั่นกรองโดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาเท่านัน้ แต่ขนั้ ตอนและอ�ำนาจให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ
กับกฎหมายล�ำดับรองนั้น ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั ธรรมนูญจะต้องมีฐานะและความส�ำคัญ
เหนือกว่ากฎหมายล�ำดับรองทั้งปวง
2.5.3 ผลทางกฎหมายจากความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีการยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ย่อมก่อให้เกิดผลทางกฎหมายตามมาที่ส�ำคัญ 2 ประการ35 ดังนี้
1) กฎหมายซึง่ ตราโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
โดยศักดิ์แห่งความเป็นกฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเหนือกฎหมาย
ที่เป็นกฎหมายล�ำดับรองทั้งปวงไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือหลังจากการประกาศใช้
34
35

เพิ่งอ้างถึง, หน้าเดียวกัน.
ดู ร ายละเอี ย ดในเกรี ย งไกร เจริ ญ ธนาวั ฒ น์ , หลั ก พื้ น ฐานกฎหมายมหาชน. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชนจ�ำกัด, 2555: หน้า 146-150.
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รัฐธรรมนูญแล้วก็จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ ถ้าหากยอมให้กฎหมายล�ำดับรอง
อื่นๆ ในระบบกฎหมายมีสถานะเหนือกว่าหรือขัดแย้งรัฐธรรมนูญได้ก็ย่อมมีผล
เท่ากับเป็นการขยายอ�ำนาจของรัฐให้กบั ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถออกกฎหมายได้ตาม
อ�ำเภอใจซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติที่ขัดหรือละเมิดต่อหลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรม
2) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่ากฎหมายล�ำดับรอง
ในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญมิได้เป็นเพียงกฎหมายในการปกครอง
ประเทศเท่านัน้ แต่ยงั เป็นกฎเกณฑ์ในการจ�ำกัดอ�ำนาจผูป้ กครองและเป็นหลักประกัน
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การพิทักษ์
คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความมั่นคงพอสมควร ด้วย
เหตุผลเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีฐานะความเป็นกฎหมายสูงสุด จึงไม่ควรจะถูกแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เพื่อป้องกันมิให้รัฐธรรมนูญถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ตามอ�ำเภอใจของผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ ดังค�ำกล่าวของจอห์น มาร์แชล (John Marshall)
ผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาในคดีนี้ ตอนหนึ่งว่า “...เราจะถือว่ารัฐธรรมนูญ
เป็นรากฐานของกฎหมายอื่นทั้งหลายมีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายทั้งหลายอื่น และ
ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยกระบวนการเดียวกันกับกระบวนในการตรา
กฎหมายธรรมดา หรือเราจะถือว่ามีคา่ บังคับเสมอกับกฎหมายธรรมดาทีต่ ราขึน้ โดย
องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ ผลก็คอื หากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ เี จตจ�ำนงทีจ่ ะแก้ไขเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญแล้ว ก็สามารถท�ำได้ตามอ�ำเภอใจของตนทุกเวลา...”36 จากค�ำกล่าวนี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีท่ ำ� ให้การแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่ากฎหมายอืน่ ซึง่ รัฐธรรมนูญก็จะก�ำหนดวิธกี ารและ
กระบวนการแก้ไขไว้เป็นพิเศษให้แตกต่างจากการแก้ไขกฎหมายธรรมดาอื่นๆ โดย
ทั่วไป
2.5.4 การพิทักษ์คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจะเกิดความมัน่ คงได้จำ� เป็นต้อง
มีระบบกลไกการพิทักษ์คุ้มครองรัฐธรรมนูญให้มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
36

อ้างถึงใน สมยศ เชื้อไทย, อ้างแล้วในเชิงอรรถ (31): หน้า 48-49.
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ปกครองประเทศและให้ พ ้ น จากการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ตามอ� ำ เภอใจของผู ้ ป กครอง
โดยมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลัก
นิตธิ รรมเพือ่ มิให้มกี ารละเมิดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญรวมทัง้ สิน้
2 มาตรการ37 ดังต่อไปนี้
1) มาตรการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายล�ำดับรอง
การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายล�ำดับรองทั้งปวงมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รั ฐ ธรรมนู ญ ถื อ เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาในแง่ของล�ำดับชั้นของกฎหมายตามทฤษฎีกฎหมาย
บริสทุ ธิข์ องฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) แล้ว ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ ไม่ว่าจะหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมก็ตาม กล่าวคือ ในการใช้
อ�ำนาจรัฐ ในการตรากฎหมายล�ำดับรองขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนภายในรัฐ
หากอ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ น้ั น สามารถใช้ อ� ำ นาจตรากฎหมายอย่ า งไร้ ข อบเขต
ย่อมน�ำมาสูก่ ฎหมายซึง่ ไม่เป็นธรรม กระทั่งอาจน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจทางนิติบัญญัติ
หรือบริหารเพื่อการตรากฎหมายอันมีลักษณะส่งเสริมการใช้อ�ำนาจในลักษณะ
รวบอ�ำนาจได้
อย่างไรก็ดี การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มิได้หมายถึงเพียงแค่
การตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายล�ำดับรองทั้งหลาย จะมีบทบัญญัติหรือ
หลักการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงบรรดา
การกระท�ำซึ่งเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทางลบ ซึ่งรัฐจะกระท�ำการละเมิด
มิได้ หรือสิทธิในทางบวกซึ่งรัฐจะต้องกระท�ำการหากไม่กระท�ำการจึงจะถือว่าเป็น
การมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ38 กล่าวได้วา่ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนัน้
มิได้หมายความถึงเพียงแค่การพิจารณาเพียงบทบัญญัติแห่งกฎหมายล�ำดับรอง

ดูรายละเอียดใน สมยศ เชื้อไทย. เพิ่งอ้างถึงในเชิงอรรถ (36) และใน สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมาย
มหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน: หน้า 215-229.
38
วุฒชิ ยั จิตตานุ, “ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของโลก (ตอนหนึง่ )”, วารสารยุตธิ รรม
ปริทัศน์: หน้า 32. เข้าถึงข้อมูล http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=
27&&No=4&&Title=%A1%AE%CB%C1%D2%C2%C3%D1% เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556.
37
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อันใดว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการกระท�ำ
ในลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอีกด้วย
ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความ
ด�ำรงอยู่ในฐานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในแต่ละประเทศก็มี
การให้อำ� นาจแก่องค์กรหนึง่ องค์กรใดเพือ่ ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวนีแ้ ตกต่างกันไป ตามแต่
ระบบกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้
		 1.1) การตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา
		 เป็นระบบที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐที่ 1-3 ภายใต้อิทธิพล
ของหลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดย ฌอง ฌาร์ค รุสโซ (Jean Jacques
Rousseau)39 ซึ่งเห็นว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีค่าเป็นกฎหมายสูงสุด อย่างไรก็ดี
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมาจากประชาชนนั้น ถือได้ว่ากฎหมายซึ่ง
มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชน เช่นนี้
องค์กรซึง่ สมควรจะเป็นผูต้ รวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงควรจะเป็นรัฐสภา
อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวนี้ ก็ได้ถูกยกเลิกไปในสาธารณรัฐที่ 4 เนื่องจากมีการ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดที่ว่ากฎหมายซึ่งตราขึ้นโดยรัฐสภานั้น มีค่าเท่ากับ
เจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชน เนื่องจากรัฐสภานั้นเป็นเพียงตัวแทนซึ่งประชาชน
เลือกขึน้ มา ย่อมไม่อาจตีคา่ ว่าเทียบเท่ากับเป็นกฎหมายซึง่ ประชาชนตราขึน้ มาเองได้
		 1.2) การตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลยุติธรรม
		 ในปี ค.ศ. 1803 คดี Marbury v.Madison ได้กอ่ ให้เกิดบรรทัดฐานเกีย่ วกับ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลสูงสุด (Supreme Court) ของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ ค�ำพิพากษาในคดีดงั กล่าวนีไ้ ด้วางหลักไว้วา่ “กฎหมายทีต่ ราขึน้ โดย
สภาคองเกรสซึง่ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะได้” ดังนัน้ จึงเกิดเป็น
บรรทัดฐานสืบต่อกันมา ในกรณีทกี่ ฎหมายซึง่ ตราโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ มีความสงสัย
ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลมีอำ� นาจในการพิจารณาว่าบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายดังกล่าวนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ค�ำพิพากษาคดี Marbury
v. Madison จึงถือเป็นการยืนยันถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

39

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ 32: หน้า 185.
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		 1.3) การตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยองค์กรพิเศษ
		 องค์กรพิเศษ เช่น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศเยอรมนีท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นริเริ่มขึ้นโดย ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) นักปรัชญาชาว
ออสเตรีย โดยเห็นว่าการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
และจะต้องระงับผลของกฎหมายโดยการวินจิ ฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวนัน้ ใช้บงั คับมิได้
ซึง่ เป็นการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นทางลบเช่นนี้ องค์กรพิเศษซึง่ จะได้ทำ� การจัดตัง้ ขึน้
เพื่อตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
อ�ำนาจนิติบัญญัติ โดยให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนในการแต่งตั้งตุลาการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ถือเป็นศาลพิเศษทีจ่ ะท�ำการจัดตัง้ นัน้ มีอำ� นาจเพิกถอนกฎหมาย
ซึ่งตราขึ้นโดยรัฐสภา โดยการวินิจฉัยว่ากฎหมายซึ่งตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญและให้ผลของค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลผูกพันทุกองค์กรอื่นและผลบังคับ
เป็นการทั่วไป
โดยเหตุที่ “หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” เป็นหลักการ
ที่เรียกร้องให้กฎหมายล�ำดับรองทั้งหลายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งได้แก่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีต่ ราขึน้
โดยฝ่ายบริหาร ซึง่ ได้แก่ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา หรือประกาศคณะปฏิวตั ิ
บางฉบับทีม่ คี า่ เทียบเท่าพระราชบัญญัติ จะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุด ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันจึงได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ข้างต้นเหล่านั้นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันในการ
พิทักษ์คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
นอกจากหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายข้างต้นแล้ว การ
เรียกร้องให้กฎหมายล�ำดับรองที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร เช่น ค�ำสั่งและการกระท�ำ
ทางปกครองอื่นใดอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจรัฐก็ย่อมต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
ชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนั้น ย่อมเป็นไปตาม “หลักความ
ชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง” ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันได้
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ก�ำหนดให้ศาลปกครองเป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี40้
		 1.1) หลักการกระท�ำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หลักการนี้
ก�ำหนดให้องค์กรฝ่ายปกครอง ต้องผูกพันตนต่อกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง กรณีที่กฎหมายก�ำหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏบัติ องค์กร
ฝ่ายปกครองย่อมต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยหากกฎหมายมิได้
ก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้ตอ้ งกระท�ำ ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าทีไ่ ม่กระท�ำการทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การกระท�ำทางปกครองที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายย่อมตกเป็น
โมฆะ หรือไม่กอ่ ให้เกิดผลใดๆ ตามกฎหมาย ตามหลักความเป็นเอกภาพของอ�ำนาจรัฐ
และความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย
1.2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ หลักการดังกล่าวนี้ก�ำหนดให้ฝ่าย
ปกครองจะสามารถกระท�ำการใดๆ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจไว้เพือ่ กระท�ำการ
ดังกล่าวนี้ กล่าวคือ การกระท�ำขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง จะต้องมีฐานะทางกฎหมายรองรับเหตุผลเบื้องต้น โดยการกระท�ำ
ทัง้ หลายนีจ้ ะต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ฝ่ายปกครองจะอ้างกฎหมาย
จารีตประเพณีมาเป็นฐานของการใช้อ�ำนาจมิได้ ซึ่งโดยทั่วไปกฎหมายที่มีลักษณะ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะอยูใ่ นระดับพระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายอืน่ ซึง่ มีผลใช้บงั คับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนด เป็นต้น
ส่วนกฎหมายในล�ำดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก็อาจให้อำ� นาจแก่ฝา่ ยบริหารเพือ่ กระท�ำการใดๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากอนุบญ
ั ญัติ
แท้จริงแล้วเป็นการกระท�ำทางปกครอง ซึง่ แสดงออกมาในรูปของข้อบังคับ ซึง่ จะมีคา่
บังคับได้ก็แต่โดยอาศัยอ�ำนาจจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายซึ่งมีค่าเทียบได้
กับพระราชบัญญัติเท่านั้น
2) มาตรการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่ากฎหมายล�ำดับรอง
โดยเหตุผลของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญข้างต้น มาตรการ
และกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงท�ำได้ยากกว่ากฎหมายล�ำดับรองอื่น
40

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543: หน้า 15-20.
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ซึ่งเรียกสภาพนี้ว่า ความเป็นกฎหมายสูงสุดที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ (La rigidité
constitutionnelle)41 เนื่องจากหลายประเทศส่วนใหญ่ปัจจุบันยังคงถือหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเกิดมาจากอ�ำนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ�ำนาจในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ (Pouvoir  constituent)  
ซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดของรัฏฐาธิปัตย์ (ของประชาชน) ที่อยู่เหนือองค์กรทั้งสามที่
รัฐธรรมนูญสถาปนาขึ้นมา (องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ)
ใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนประชาชน จึงมีฐานะอ�ำนาจต�่ำกว่าอ�ำนาจในการสถาปนา
รัฐธรรมนูญซึ่งจะไปใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับการออกกฎหมายหรือ
การแก้ไขกฎหมายธรรมดาหาได้ไม่ อย่างไรก็ดี ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญนั้นก็มิได้หมายความว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้
เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการพัฒนาการเมืองไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ย่อมจ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสภาพการเมือง
ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป หากแก้ไขปรับปรุงไม่ได้ ก็จะท�ำให้เกิดการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญได้ แต่โดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญก็จะก�ำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ไว้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา42 เพื่อให้ระบอบรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีความมั่นคงและเสถียรภาพ
โดยสรุป หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนญ (Supremacy of
the Constitution) หมายถึง หลักกฎหมายที่ยอมรับว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
ที่มีล�ำดับศักดิ์ชั้นสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ กฎหมายที่มีล�ำดับชั้นต�่ำกว่าจะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ ซึง่ ในกรณีทกี่ ฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
กฎหมายนัน้ ย่อมเป็นอันใช้บงั คับมิได้ กฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะยังคง
มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าองค์กรที่มีอ�ำนาจ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยก็คือ
ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
เมือ่ ความกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเกิดมาจากอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
หรืออ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ย่อมก่อให้เกิดผลตามมาคือ กฎหมายอื่นๆ
41
42

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน, เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548: หน้า 17-19.
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์,
อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ 35: หน้า 148-162.
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ทีอ่ อกมาภายหลังในระบอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้ถกู จัดตัง้ มาก่อนหน้าแล้ว จะขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญไม่ได้ ตลอดจนต้องใช้องค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายนัน้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยากหรือง่ายโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับอันมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้นได้ก็ต้องใช้ “องค์กรพิเศษ” ที่มาจาก
ประชาชนในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยเท่านั้น

2.6 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้อำ� นาจรัฐและการกระท�ำของรัฐบาล
2.6.1 ทฤษฎีว่าด้วยการใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กรบริหาร
1) นิยามความหมายของการใช้อ�ำนาจรัฐ
โดยทั่วไป ตามทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of powers) การใช้
อ�ำนาจรัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐจะปรากฏออกมาในรูปของการกระท�ำ
ในลักษณะต่างๆ โดยผ่านทางองค์กรของรัฐนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ
คือ การใช้อำ� นาจรัฐโดยองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยองค์กรบริหาร และโดยองค์กรตุลาการ
ซึง่ ในการวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาเฉพาะการใช้อำ� นาจรัฐขององค์กรบริหารในการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น
โดยสรุป การใช้อ�ำนาจรัฐ หมายถึง การกระท�ำของรัฐที่ปรากฏออกมาใน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งใช้อ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเพื่อการปกครอง
ประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของรัฐ โดยผ่านทางองค์กรของรัฐ 3 ฝ่าย คือ องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กร
บริหาร และองค์กรตุลาการทีม่ กี ารตรวจสอบถ่วงดุล (Check and balance) ซึง่ กัน
และกันในระบอบประชาธิปไตย
2) ทฤษฎีการใช้อ�ำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร
ในทางทฤษฎี การใช้อ�ำนาจรัฐขององค์กรบริหารสามารถแยกออกได้เป็น 2
ฐานะ คือ การใช้อ�ำนาจรัฐขององค์กรบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
กับการใช้อำ� นาจรัฐขององค์กรบริหารในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรฝ่ายปกครอง หรือกล่าวคือ
องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐบาล (Government) และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง (Administrative  organs) ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายปกครองนั้น เป็นที่ยอมรับกันเป็นที่ยุติว่า บรรดา “องค์กร”  หรือ “เจ้าหน้าที่”  
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ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�ำกับหรือควบคุมดูแลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น “องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง” หรือ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง” แต่ในขณะที่พระมหากษัตริย์โดยค�ำแนะน�ำของ
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนกระท�ำการได้สองฐานะด้วยกัน
กล่าวคือ บางกรณีกระท�ำการในฐานะทีเ่ ป็น “รัฐบาล” บางกรณีกระท�ำการในฐานะ
ที่เป็น “องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง”
การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกระท�ำการในฐานะทีเ่ ป็นรัฐบาล และกรณีใดเป็นกระท�ำ
การในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
สามารถพิจารณาได้จาก 3 ทฤษฎี43 ดังนี้
ทฤษฎีทหี่ นึง่ เสนอให้พจิ ารณาจากลักษณะของการกระท�ำของพระมหากษัตริย์
โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคน ซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก คือ การกระท�ำทางการเมือง ซึ่งเป็นการตัดสินใจ
เลือกทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การวางแผนการบริหารประเทศ การ
รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ การรักษาประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึง่ ถือว่ากระท�ำในฐานะทีเ่ ป็นรัฐบาล ประเภททีส่ อง คือ
การกระท�ำทีเ่ ป็นงานประจ�ำ ซึง่ เป็นการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือการน�ำแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินมาปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ทฤษฏีนี้มีข้อบกพร่อง คือ การจ�ำแนกการกระท�ำของ
พระมหากษัตริย์โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละ
คนเป็นสองประเภทดังกล่าว มีลกั ษณะค่อนข้างสัมพัทธ์ (relative) เพราะการกระท�ำ
ในบางกรณีไม่อาจวินจิ ฉัยลงไปได้อย่างแน่ชดั ว่าเป็นการกระท�ำในทางการเมือง หรือ
เป็นการกระท�ำเป็นงานประจ�ำ  ต้องอาศัยการพิจารณาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในแต่ละห้วงเวลา
ทฤษฎีที่สอง เสนอให้พิจารณาจากลักษณะของอ�ำนาจกระท�ำการของ
พระมหากษัตริย์ โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ ประเภทแรก คือ อ�ำนาจดุลพินิจ (Discretionary
43

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง”, ใน หนังสือคูม่ อื การ
ศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, กรุงเทพมหานคร ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
2547: หน้า 151.
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power) ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่กฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในอันที่จะวินิจฉัย
และตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าสมควรจะกระท�ำการหรือไม่ อย่างไร ประเภททีส่ อง คือ
อ�ำนาจผูกพัน (Bound power) ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่กฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่าย
บริหาร โดยบัญญัติไว้เป็นการล่วงหน้าว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้เกิดขึ้น องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องกระท�ำการ
อย่างนั้นอย่างนี้ หากมีการกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจดุลพินิจ ให้ถือว่ากระท�ำการ
ในฐานะรัฐบาล แต่กระท�ำการโดยอาศัยอ�ำนาจผูกพัน ให้ถือว่ากระท�ำการในฐานะ
“องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง” แต่ทฤษฎีนี้
ก็มขี อ้ บกพร่องทีอ่ ำ� นาจดุลพินจิ นัน้ ปกติแล้วไม่สามารถมีได้ ครบสมบูรณ์ เพราะต้อง
อาศัยฐานแห่งกฎหมายมารองรับอ�ำนาจเสมอ จะกระท�ำการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ
โดยขัดต่อกฎหมายมิได้ ขณะเดียวกันอ�ำนาจผูกพันนั้นก็มิได้มีอยู่ทุกขั้นตอนของ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอไป ปัจจุบันจึงใช้อ�ำนาจแบบผสม
ทฤษฎีที่สาม เสนอให้พิจารณาจากกฎหมายอันเป็นแหล่งที่มาของอ�ำนาจ
กระท�ำการของพระมหากษัตริย์ โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีแต่ละคน กล่าวคือ ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น อ�ำนาจกระท�ำการ
ต่างๆ ขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล้วนแต่เป็นอ�ำนาจตามกฎหมายทั้งสิ้น อย่างไร
ก็ตามอ�ำนาจกระท�ำการต่างๆ ขององค์กรของรัฐ ฝ่ายบริหารก็หาได้มีแหล่งบ่อเกิด
ที่มาของกฎหมาย (Source of law) จากกฎหมายล�ำดับชั้นเดียวกันไม่ อ�ำนาจ
กระท�ำการบางอ�ำนาจมีแหล่งที่มาจากรัฐธรรมนูญ บางอ�ำนาจมีแหล่งที่มาจาก
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในล�ำดับชั้นเดียวกับพระราชบัญญัติ เช่น
พระราชก�ำหนด เป็นต้น ดังนัน้ ในกรณีทกี่ ระท�ำการโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
ให้ถอื ว่ากระท�ำการในฐานะทีเ่ ป็น “รัฐบาล” แต่ในกรณีทกี่ ระท�ำการโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัตหิ รือพระราชก�ำหนด ให้ถอื ว่ากระท�ำการในฐานะทีเ่ ป็น “องค์กร
ของรัฐฝ่ายปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง”
3) ทฤษฎีว่าด้วยการกระท�ำของรัฐบาล
ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระท�ำของรัฐบาล (Acte de gouvernment) เป็นแนวคิด
เกีย่ วกับการจ�ำกัดอ�ำนาจของศาลในการควบคุมการกระท�ำของฝ่ายบริหาร ก่อให้เกิด
ผลในทางกฎหมาย คือ รัฐบาลไม่ต้องถูกควบคุมโดยศาลปกครอง (สภาแห่งรัฐ)
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ในการด�ำเนินงานบางอย่างรัฐบาลไม่ต้องรับผิด และเอกชนไม่อาจน�ำไปฟ้องร้องต่อ
ศาลได้ แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม กล่าวคือ เอกชนจะฟ้องร้องรัฐบาล
ว่าการกระท�ำนัน้ นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ และจะขอให้สงั่ เพิกถอนการกระท�ำนัน้
หรือขอให้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ ผลในทางกฎหมายแนวความคิดว่าด้วยการกระท�ำ
ของรัฐบาลคือการกระท�ำดังกล่าวย่อมตกอยูใ่ นความควบคุมทางการเมืองโดยองค์กร
และกระบวนการทางการเมือง เช่น รัฐสภาอาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล หรือ
สื่อมวลชนอาจวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้44
“การกระท�ำของรัฐบาล” ถือว่าเป็นการกระท�ำที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ทางศาลโดยสิน้ เชิง ด้วยเหตุนกี้ ฎหมายของประเทศต่างๆ จึงไม่พยายามก�ำหนดนิยาม
ของการกระท�ำของรัฐบาลเอาไว้ เพราะเกรงว่าหากมีการก�ำหนดนิยามไว้แล้วก็อาจ
จะมีการตีความขยายขอบเขตของการกระท�ำทางปกครองให้กลายเป็นการกระท�ำ
ของรัฐบาลได้มากขึ้น อันจะท�ำให้การกระท�ำของฝ่ายปกครองไม่ตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของศาล ฉะนัน้ การพิจารณาว่ากรณีใด ถือว่าเป็น “การกระท�ำของรัฐบาล”  
จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาเฉพาะตามรายการล�ำดับค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ยังมีนักนิติศาสตร์บางท่านได้ให้ค�ำนิยามค�ำว่า “การกระท�ำของ
รัฐบาล” ไว้ เช่น ศาสตราจารย์ Chapus ได้นิยามความหมายของการกระท�ำของ
รัฐบาลว่า หมายถึง การกระท�ำที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาล ซึ่งต่างจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองอันเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของฝ่ายบริหาร45 แต่เดิมใน
ทางปฏิบัติ ฝ่ายบริหารมักอ้างว่า การสั่งการต่างๆ โดยอาศัยเหตุผลทางการเมือง
เป็นการกระท�ำของรัฐบาล เพื่อแสดงว่าการใช้อ�ำนาจดังกล่าวไม่อยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลปกครอง ต่อมาศาลปกครองฝรั่งเศสได้ปฏิเสธทฤษฎีเรื่องเหตุผลทางการเมือง
และได้จ�ำกัดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารที่ศาลปกครองจะไม่ควบคุมใน
กิจการ 2 ประเภทดังนี้

44
45

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ทีม่ าและนิตวิ ธิ .ี กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นติ ธิ รรม,
2538: หน้า 179.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลการท�ำงาน
ของศาลปกครอง. เสนอสถาบันพระปกเกล้า, มิถุนายน 2547: หน้า 44.
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ประเภทแรก การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
การเมืองระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา เช่น การทีร่ ฐั บาลปฏิเสธไม่เสนอร่างกฎหมายต่อ
รัฐสภา หรือการทีร่ ฐั บาลถอนร่างกฎหมาย การออกรัฐกฤษฎีกา ประกาศใช้กฎหมาย
การออกรัฐกฤษฎีกาเปิดและปิดสมัยประชุม การออกรัฐกฤษฎีกาให้ประชาชนลงมติ
ในร่างกฎหมาย เป็นต้น กรณีเหล่านี้ต่างจากกรณีทั่วไป เพราะรัฐกฤษฎีกาเป็น
นิตกิ รรมทางปกครองอย่างหนึง่ ซึง่ หากออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมฟ้องได้
แต่กรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองฝรั่งเศสไม่รับพิจารณาคดีดังกล่าว
ประเภทที่สอง การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับรัฐอืน่ หรือองค์การระหว่างประเทศ ศาลปกครองไม่รบั พิจารณาคดี ดังจะ
เห็นได้ตลอดมาว่า สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ได้ปฏิเสธไม่รับพิจารณาในเรื่อง
ความสมบูรณ์ หรือการตีความในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ เท่าทีป่ รากฏสภาแห่งรัฐ
ได้รับเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้บังคับของสนธิสัญญาไว้พิจารณาก็แต่เฉพาะกรณีที่เป็น
ปัญหาเกีย่ วกับกฎหมายภายในของประเทศฝรัง่ เศส ตามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1909 สภาแห่งรัฐได้ยอมรับค�ำขอให้เพิกถอนค�ำสั่ง
ของฝ่ายปกครองเนือ่ งจากใช้อำ� นาจเกินขอบเขตและได้เพิกถอนค�ำสัง่ เนรเทศ เพราะ
เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา่ รัฐธรรมนูญของประเทศฝรัง่ เศส ปี 1946
ได้บัญญัติให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศมีฐานะเหมือนกับกฎหมายของประเทศ
ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐานค�ำพิพากษามิได้ชี้ชัดว่าศาลไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การกระท�ำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะเป็น “การกระท�ำของ
รัฐบาล”แต่ถือหลักว่าศาลไม่มีอ�ำนาจเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึง่ ศาลภายในไม่มอี ำ� นาจพิจารณา แต่กพ็ อสรุปประเภทของค�ำพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกระท�ำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้46 ดังนี้
(ก) การกระท�ำเกี่ยวกับการจัดท�ำหรือยกเลิกสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของรัฐกับรัฐ เช่น การด�ำเนินการเจรจาทางการทูต ตลอดจน
การตีความอนุสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล การปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศ เป็นต้น

46

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ 44: หน้า 177–178.
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(ข) การกระท�ำของผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลของฝรั่งเศสในต่างประเทศ
เช่น การปฏิเสธไม่ให้ความคุม้ ครองแก่คนฝรัง่ เศส หรือการให้ความคุม้ ครองไม่เพียงพอ
การไม่ยอมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) ให้นั้น แต่การปฏิเสธในกรณีหลังนี้
ปัจจุบันศาลปกครองยอมรับพิจารณาคดีแล้ว
(ค) การกระท�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินคดียังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เช่น
การปฏิเสธไม่ส่งข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสิน
(ง) การกระท�ำเกี่ยวกับสงคราม ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งถ้า
เป็นการกระท�ำที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างประเทศแล้ว จากบรรทัดฐานค�ำพิพากษา
สภาแห่งรัฐจะถือว่าการที่ศาลไม่มีอ�ำนาจควบคุม เพราะเป็นเรื่องของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ไม่ใช่การกระท�ำของรัฐบาล และรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใด
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระท�ำของรัฐบาลของประเทศฝรัง่ เศสในยุคแรก สภาแห่ง
รัฐได้สร้างทฤษฎีว่าด้วย “การกระท�ำของรัฐบาล” โดยถือว่าการกระท�ำที่มีมูลเหตุ
ในทางการเมืองเป็นการกระท�ำของรัฐบาล และนับตัง้ แต่คำ� พิพากษาของสภาแห่งรัฐ
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1875 ในคดี “Prince Napoléon” ศาลได้เลิกถือว่าการกระท�ำ
ที่มีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ทางการเมืองเป็นการกระท�ำของรัฐบาล ข้อเท็จจริงใน
คดีนี้ มีอยู่ว่า เมื่อ ปี ค.ศ. 1853 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ได้แต่งตั้งเจ้าชายนโปเลียน
โจเซฟ โบนาปาร์ต ซึง่ เป็นญาติให้เป็นนายพล ต่อมาในปี ค.ศ. 1873 หลังจากยุคของ
จักรพรรดิดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ได้มีการพิมพ์ท�ำเนียบทหาร ซึ่งระบุรายชื่อของ
นายพลต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อของเจ้าชายดังกล่าว เจ้าชาย
จึงได้มีหนังสือถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า การที่หนังสือดังกล่าว
ไม่ได้ลงชื่อของท่านนั้นเนื่องจากความพลั้งเผลอหรือเป็นการกระท�ำโดยเจตนา
รัฐมนตรีฯ ก็ได้มีหนังสือตอบว่าไม่อาจจะลงชื่อของเจ้าชายในท�ำเนียบได้ เพราะ
เมื่อพิจารณากฎหมายแล้วการแต่งตั้งเจ้าชายเป็นนายพลไม่ชอบ เนื่องจากเป็นการ
แต่งตั้งภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของระบอบการปกครองที่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว
ซึ่งท�ำให้การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผล เจ้าชายนโปเลียนจึงได้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อสภา
แห่งรัฐ (Conseil d’ Etat)  และรัฐมนตรีฯ ได้ตอ่ สูว้ า่ สภาแห่งรัฐไม่มอี ำ� นาจเนือ่ งจาก
มาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมือง จึงเป็นการกระท�ำของรัฐบาล โดยสภา
แห่งรัฐได้รับพิจารณาคดีดังกล่าวและได้พิพากษายกฟ้อง ซึ่งในคดีนี้มีความเห็นของ
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พนักงานผู้รับผิดชอบส�ำนวนว่า “...จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าถ้าเป็น
นิติกรรม (หรือการกระท�ำ) ที่ได้ท�ำลงโดยรัฐบาลหรือผู้แทนของรัฐบาล โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือที่ได้ท�ำลงโดยมีเหตุผลทางการเมือง (interét
politique) แล้วจะมีผลให้นติ กิ รรมดังกล่าวมีลกั ษณะพิเศษไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ทางศาล...” เป็นอันว่านับแต่นั้นมา “เหตุผลทางการเมือง” จึงไม่ใช่สาเหตุที่ท�ำให้
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำของรัฐบาล ต่อมาค�ำพิพากษาของคดีขัดกันและ
สภาแห่งรัฐได้พฒ
ั นาเรือ่ งการกระท�ำของรัฐบาล โดยใช้หลักว่า การกระท�ำใดจะเป็น
การกระท�ำของรัฐบาลก็ต่อเมื่อศาลคดีขัดกัน และสภาแห่งรัฐเห็นว่า การกระท�ำนั้น
เป็นการกระท�ำของรัฐบาลเพราะมีเหตุผลแห่งความเหมาะสม ดังนั้น การจะดูว่า
การกระท�ำใดเป็นการกระท�ำของรัฐบาลจึงดูได้แค่ค�ำพิพากษาว่าเป็นหรือไม่เป็น
คดีๆ ไป
ในประเทศอังกฤษ นับตั้งแต่ศาลอังกฤษปฏิเสธไม่ยอมตัดสินคดี ซึ่งดยุ๊ค
ออฟยอร์ค (Duke of York) ร้องว่าตนมีสิทธิที่จะขึ้นเสวยราชย์ในปี ค.ศ. 1460
เป็นต้นมา ศาลอังกฤษเองก็ปฏิเสธที่จะเข้าควบคุมการกระท�ำทางการเมืองเช่นกัน
แต่มีข้อน่าสังเกตว่าในอังกฤษนั้นศาลแบ่งประเภทคดีที่จะไม่ก้าวเข้าไปควบคุมการ
ท�ำทางการเมืองเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ถ้าเป็นเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แล้ว ศาลจะอ้างทฤษฎีการกระท�ำของรัฐบาล (Acts of government) แต่ถ้าเป็น
เรือ่ งการเมืองภายในของอังกฤษ เช่น ความสัมพันธ์ระหวางรัฐสภากับรัฐบาลในเรือ่ ง
การเปิดและปิดสมัยประชุม การยุบสภา การตั้งนายกรัฐมนตรี อ�ำนาจของรัฐสภา
ทีจ่ ะออกกฎหมาย ฯลฯ ศาลและนักวิชาการกลับอ้างว่าเป็นเรือ่ ง “ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทางรัฐธรรมนูญ” (Convention of the Constitution) ซึ่งศาลจะไม่รับบังคับ
ตัดสินให้

2.7 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพบังคับของกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย
สภาพบังคับของกฎหมายเป็นหนึ่งในห้าของลักษณะกฎหมายที่ส�ำคัญ คือ
หนึ่งกฎหมายต้องเป็นค�ำสั่งหรือข้อบังคับ สองกฎหมายต้องเป็นค�ำสั่งหรือข้อบังคับ
ที่ ม าจากรั ฏ ฐาธิ ป ั ต ย์ สามกฎหมายต้ อ งเป็ น ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใช้ ไ ด้ ทั่ ว ไป
สี่กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม และห้ากฎหมายต้องมีสภาพบังคับ

_17-0106(015-098)2P4.indd 78

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

79

ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์และประชาชนเคารพเชื่อฟังปฏบัติตาม
กฎหมาย จึงต้องมีสภาพบังคับ (Sanction) สภาพบังคับของกฎหมายนั้นแบ่งเป็น
สภาพบังคับของกฎหมายในทางอาญาและทางแพ่ง รวมทัง้ สภาพบังคับของกฎหมาย
ในทางปกครอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะสภาพบังคับทางปกครอง
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
2.7.1 สภาพบังคับของกฎหมายในทางอาญาและทางแพ่ง
สภาพบังคับทางอาญาเป็นการท�ำให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับ
ทุกข์ทรมาน หรือต้องสูญเสียสิทธิและเสรีภาพบางอย่างบางประการ เช่น สูญเสีย
เสรีภาพเพราะถูกจ�ำคุกหรือกักขัง สูญเสียทรัพย์เพราะถูกริบทรัพย์สิน สูญเสียชีวิต
เพราะถูกประหารชีวิต ซึ่งเหล่านั้นคือโทษทางอาญา ส่วนสภาพบังคับทางแพ่งเป็น
การบังคับให้บุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผรู้ บั ความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการนัน้ เพือ่ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย
อื่นเนื่องมาจากกฎหมายนั้น ได้กลับสู่ฐานะเดิมหรือมิฉะนั้นก็บังคับให้การกระท�ำ
บางอย่างบางประการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการกระท�ำที่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามความ
ประสงค์ของผู้กระท�ำ เช่น ให้เป็นโมฆะหรือโมฆียะซึ่งเหล่าโทษเหล่านี้ คือ เป็นโทษ
ทางแพ่ง
สภาพบังคับทางอาญาโดยทั่วไปแล้วคล้ายคลึงกัน คือ หากเป็นโทษสูงสุด
จะใช้วิธีประหารชีวิต ซึ่งบางประเทศให้ใช้วิธีการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า แขวนคอ แต่
ประเทศไทยในปัจจุบนั ให้นำ� ไปฉีดยาให้ตายใช้วธิ ปี ระหารด้วยวิธอี นื่ ไม่ได้ นอกจากนี้
ก็เป็นการจ�ำคุก เป็นการเอาตัวนักโทษควบคุมในเรือนจ�ำ  ซึ่งต่างกับกักขังเป็นการ
เอาตัวไปกักไว้ทอี่ นื่ ทีม่ ใิ ช่เรือนจ�ำ เช่นทีอ่ ยูข่ องผูน้ นั้ เอง หรือสถานทีอ่ นั ทีผ่ ตู้ อ้ งกักขัง
มีสิทธิ์ดีกว่าผู้ต้องจ�ำคุก ส�ำหรับกฎหมายไทยโทษกักขังจะใช้เฉพาะผู้ซึ่งกระท�ำผิด
ครั้งแรก และความผิดนั้นมีโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน ศาลจึงจะลงโทษกักขังแทน
จ�ำคุกได้ ส่วนการปรับคือ ให้ชำ� ระเงินตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไวในค�ำพิพากษาต่อศาล
การริบทรัพย์สนิ คือ การริบเอาทรัพย์นนั้ ตกเป็นของแผ่นดิน เช่น ปืนทีเ่ ตรียมไว้ยงิ คน
หรือเงินที่ไปปล้นเขามา นอกจากการริบแล้ว อาจสั่งท�ำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้
สภาพบังคับทางแพ่งก็ได้แก่ การก�ำหนดให้การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายตกเป็นโมฆะ
ตัวอย่างเช่น การซือ้ ขายทีด่ นิ โดยมิได้ทำ� เป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
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ตกเป็นโมฆะ การท�ำนิตกิ รรมซึง่ มีวตั ถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
ก็ดี เป็นการพ้นวิสยั ก็ดี เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนก็ดี ตกเป็นโมฆะ การให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งจากการ
ไม่ช�ำระหนี้ การให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกละเมิด เป็นต้น
สภาพบังคับทางแพ่งและทางอาญาดังกล่าวเป็นสภาพบังคับทางกฎหมาย
เอกชน ตามกฎหมายเอกชนโดยทั่วไปแล้วบุคคลย่อมอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกัน
ดังนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายเอกชนหรือ
การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิหรือหน้าทีต่ ามกฎหมายเอกชน เอกชนไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะ
บังคับให้การเป็นไปตามสิทธิหรือหน้าทีโ่ ดยอ�ำนาจของตนเอง ด้วยเหตุนี้ เอกชนจึงต้อง
น�ำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อให้องค์กรของรัฐท�ำหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ
หรือหน้าที่ตามกฎหมายเอกชน ส่วนสภาพบังคับทางปกครอง โดยที่ฝ่ายปกครอง
ด�ำเนินภาระหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ดังนัน้ การทีฝ่ า่ ยปกครองออกค�ำสัง่ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หากผู้มีหน้าที่ตามค�ำสั่งทางปกครองไม่ด�ำเนินการดังกล่าว ฝ่ายปกครอง
จึงมีเอกสิทธิ์ท่ีจะบังคับการให้เป็นไปตามค�ำสั่งทางปกครองได้เอง โดยไม่ต้องไป
อาศัยบารมีของศาล47
2.7.2 สภาพบังคับใช้กฎหมายในทางปกครอง
สภาพบังคับใช้ของกฎหมายในทางปกครอง คือ มาตรการต่างๆ ที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด�ำเนินการเพือ่ ให้คำ� สัง่ ทางปกครองบรรลุผล ดังนัน้
วัตถุประสงค์ของการบังคับทางปกครองจึงเป็นไปเพือ่ ให้คำ� สัง่ ทางปกครองบรรลุผล
ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยปกติ ค�ำสั่งทางปกครองไม่จ�ำเป็นต้องมีการ
บังคับทางปกครอง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของค�ำสั่งทางปกครองบางประเภทไม่
จ�ำเป็นต้องมีการบังคับทางปกครองรวมทัง้ ผูร้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองหรือผูท้ อี่ ยูใ่ นบังคับ
ของค�ำสัง่ ทางปกครองได้ปฏบัตติ ามค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ ก็ไม่จำ� ต้องมีการบังคับทาง
ปกครอง48 กล่าวให้แคบลงไปอีกว่า การบังคับทางปกครองใช้เฉพาะกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในค�ำสั่งทางปกครองนั้นเท่านั้น (หรือไม่มีการช�ำระเงิน
47
48

รายละเอียดดูแนวค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545.
ช�ำนาญ จันทร์เรือง. “ข้อสงสัยในมาตรการบังคับทางปกครอง”. ใน PUBLIC LAW NET, 2549. สืบค้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จาก www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=858.
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โดยถูกต้องครบถ้วน) และเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะต้องเป็นการบังคับให้ผู้รับค�ำสั่งทาง
ปกครองหรือผู้อยู่ในบังคับค�ำสั่งทางปกครองนั้นกระท�ำการ หรืองดเว้นกระท�ำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการบังคับในลักษณะการเพิกถอนสิทธิตามกฎหมาย
ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกค�ำสั่งทางปกครองไป
กรณีค�ำสั่งทางปกครองใดที่จะมีเงื่อนไขในการบังคับดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจในการสั่งการไว้ หากมิได้ก�ำหนดไว้เฉพาะแล้ว
ก็ต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่งก�ำหนดเกี่ยวกับค�ำสั่งทางปกครองและการบังคับทางปกครองไว้เป็นการทั่วไป
การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมิได้จำ� กัด
อยูท่ กี่ ารบังคับทางทรัพย์สนิ แต่เพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากทีป่ รากฏในมาตรา 57
มาตรา 58 และมาตรา 61 คือ (1) ค�ำสั่งทางปกครองที่ก�ำหนดให้ผู้ใดช�ำระเงินตาม
มาตรา 57 และการไม่ช�ำระค่าปรับทางปกครองตามมาตรา 61 มาตรการบังคับ
ทางปกครองคือ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�ำระเงินให้ครบถ้วน
(2) ค�ำสั่งทางปกครองให้กระท�ำหรือละเว้นกระท�ำตามมาตรา 58 การบังคับทาง
ปกครอง คือ (ก) เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด�ำเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทนโดยเรียกค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มจากผู้อยู่ในบังคับค�ำสั่งทางปกครอง
(ข) ให้มกี ารช�ำระค่าปรับทางปกครองการด�ำเนินการของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกีย่ วกับการบังคับทางปกครองเป็นการกระท�ำทางปกครองอย่างหนึง่
ซึ่งบางกรณีเป็นการกระท�ำทางกายภาพ เช่น การรื้อถอน ยึดหรืออายัด เป็นต้น
ในทางทฤษฎี การบังคับทางปกครอง เป็นมาตรการที่เกิดจากค�ำสั่งทาง
ปกครองและเป็นเครื่องมือส�ำคัญของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการด�ำเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งประโยชน์เอกชน
เจ้าหน้าที่จึงมีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง สั่งการต่างๆ นานาอันกระทบต่อสิทธิของเอกชนได้
การใช้อ�ำนาจดังกล่าวนี้มิได้เกิดขึ้นโดยอ�ำเภอใจหากแต่มาจากกฎหมาย การใช้
อ�ำนาจตามกฎหมายเป็นการบังคับตามกฎหมาย (โดยฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปกครอง)
และกฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจนีม้ ไิ ด้เกิดขึน้ ลอยๆ หากแต่มาจากรัฐสภา (ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ
และศาล (ฝ่ายตุลาการ) ย่อมเป็นองค์กรที่เข้าไปตรวจสอบการใช้อ�ำนาจดังกล่าวได้
ส่วนข้อทีว่ า่ การบังคับทางปกครองไม่ผา่ นกระบวนการทางศาลนัน้ เห็นว่า การบังคับ
ทางปกครองเป็นการด�ำเนินการเพื่อบังคับตามค�ำสั่งทางปกครองอันเป็นมาตรการ
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สืบเนือ่ งมาจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมายในการสัง่ การเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ รียกว่าค�ำสัง่ ทาง
ปกครอง49 ดังนัน้ ในเรือ่ งค�ำสัง่ ทางปกครอง มิได้ผา่ นกระบวนการทางศาลแต่เหตุใด
ฝ่ายปกครองจึงมีอำ� นาจในการกระท�ำการต่างๆ ทีก่ ระทบสิทธิของเอกชนได้ (รวมทัง้
สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง) ทั้งนี้ การกระท�ำของฝ่ายปกครองย่อมถูก
ตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการหรือศาล ตามหลักการใช้อ�ำนาจอธิปไตยนั่นเอง
เมื่อการบังคับทางปกครองเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของฝ่ายปกครองที่บังคับเพื่อให้
ค�ำสั่งทางปกครองบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยหลักก็ย่อมอยู่ใน
การควบคุมตรวจสอบขององค์กรตุลาการหรือศาลได้เช่นเดียวกัน
2.7.3 การบังคับใช้กฎหมายในทางอาญา
แนวคิดทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) มีทมี่ าจาก
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ต�ำรวจจะเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารควบคุมการกระท�ำความผิดในสังคมได้ ตามทีม่ งุ่ หมาย นักอาชญาวิทยา
ได้พัฒนาแนวคิดและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม
(Philosophy of  Enforcing Laws and Social Control) ให้รวมถึงการควบคุม
พฤติกรรมอันจะน�ำไปสูก่ ารกระท�ำผิดด้วย ส�ำหรับลักษณะทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการบังคับ
ใช้กฎหมายและการควบคุมทางสังคมมี 3 ประการ ดังนี้
1) รัฐเป็นผูใ้ ช้มาตรการทางกฎหมาย เพือ่ ควบคุมความประพฤติและคุม้ ครอง
พิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐ
มีอ�ำนาจเหนือราษฎร มิได้รวมถึงกฎหมายเอกชน อันเป็นกฎหมายว่าด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน
2) รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุม
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของชุมชน
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาค
ภายใต้ (Justice Under Law) ตามหลักนิตธิ รรม ปราศจากความล�ำเอียงหรือรังเกียจ
เดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง
49

ช�ำนาญ จันทร์เรือง. เพิ่งอ้างถึง.
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของการ
บังคับใช้กฎหมายในอันที่จะควบคุมการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม น�ำตัว
ผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ และป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในสังคม จึง
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทราบทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีอยู่ 2 แนวทฤษฎี คือ แนวทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม และ
แนวทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม
1) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)
ทฤษฎีนเี้ ป็นทฤษฎีทเี่ น้นหนักทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
โดยมุ่งจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก คดีอาญาทั้งหลาย
ที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้จะต้องด�ำเนินการไปตามขั้นตอน
ต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอไม่หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง
(Screening Process) ในแต่ละขัน้ ตอน และเป็นการปฏิบตั งิ านประจ�ำ ซึง่ จะเริม่ ต้น
ตั้งแต่การสืบสวนก่อนท�ำการจับกุม การจับกุม การสอบสวนภายหลังการจับกุม
การเตรียมคดีเพือ่ ฟ้องร้องยังศาล การพิจารณาคดีและการพิพากษาลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
และการปลดปล่อยจ�ำเลย ดังนัน้ การด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวมานี้
ในการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความรวดเร็วและแน่นอน หมายถึง โอกาสทีผ่ กู้ ระท�ำ
ความผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้
น้อยที่สุด
ดังนั้น เมื่อได้ตัวผู้กระท�ำความผิดมาแล้ว ทฤษฎีนี้จึงให้สันนิษฐานว่า ผู้นั้น
เป็นผูก้ ระท�ำความผิดไว้กอ่ น จากนัน้ จึงจะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนจนถึงการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้ การค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลมีอยู่น้อยมาก
เนื่องจากเน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ขั้นตอนต้นๆ ของกระบวนยุติธรรม
อันได้แก่ ต�ำรวจและอัยการ อันท�ำให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อย
โดยเร็ว และจะท�ำให้การด�ำเนินคดีกบั ผูต้ อ้ งหามีพยานหลักฐานแน่นแฟ้นและก่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
2) ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)
การบังคับใช้กฎหมายตามทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเป็นหลักโดยจะต้องมีความ
เป็นธรรมตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคขัดขวาง
มิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่านไปตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวก
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ไม่ได้ ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของ
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายขั้นต้น
และเห็นว่าต้องจัดให้มีการพิจารณาคดี หรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่าง
เป็นทางการก่อนการด�ำเนินการนั้น ต้องกระท�ำโดยเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม
ทฤษฎีนจี้ งึ ถือว่าบุคคลจะไม่ถกู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐาน
ว่าเขาได้กระท�ำผิดเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายได้
พิจารณาพิพากษาชีข้ าดแล้วว่าเขามีความผิดจริง ผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาจะต้อง
ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างครบถ้วนแล้ว
ทฤษฎีนี้ยอมรับว่ามีแต่องค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นกลางและไม่ล�ำเอียงเท่านั้นที่จะ
เชือ่ ถือได้ ในการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ศาลอีกเช่นกัน
ที่จะคอยทบทวนวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขั้นต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มา
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติ (Procedures) ในการ
บังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีแรกเน้นความมีประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วและแน่นอนของหน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายของกระบวนการยุตธิ รรม
ขั้นต้น เนื่องจากทฤษฎีนี้ต้องการผลส�ำเร็จที่รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจ
จะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเป็นภารกิจของรัฐ การค้นหา
ความจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดจึงเป็นกระบวนการของฝ่ายบริหาร ซึ่งอาศัย
บทบัญญัติของฝ่ายบริหารเป็นข้อผูกมัดในการใช้อ�ำนาจของตนเอง แต่ทฤษฎีที่สอง
จะเน้นการบังคับใช้ในด้านของตัวบทกฎหมายโดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชน ซึง่ ถือว่าเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal  
Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศต่างๆ ก็มไิ ด้บงั คับใช้กฎหมายตามแนวคิดทฤษฎี
หนึ่งในสองทฤษฎีน้ันอย่างเฉพาะเจาะจง แต่มักจะใช้ทฤษฎทั้งสองผสมผสานกัน
โดยค�ำนึงถึงสภาพการกระท�ำผิดในสังคมเป็นหลัก สังคมใดที่มีปัญหาอาชญากรรม
รุนแรงก็จะใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเป็นหลักและเสริมด้วยกระบวนการ
นิตธิ รรม ขณะเดียวกันสังคมทีม่ กี ารควบคุมอาชญากรรมอยางดีมปี ญ
ั หาอาชญากรรม
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น้อยจะใช้ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมน�ำหน้าและตามด้วยทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม
การศึกษาการป้องกันอาชญากรรมของต�ำรวจตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย
Wilson and McLaren พบว่า การปรากฏตัวของต�ำรวจย่อมมีผลในการยับยั้งผู้มี
แนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ดังนั้น ต�ำรวจ
สายตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบและรถวิทยุสายตรวจที่มีลักษณะเด่นชัดเห็นได้ง่าย
เพื่อเป็นการข่มขวัญยับยั้งอาชญากรรม การตรวจท้องที่โดยสม�่ำเสมอต่อเนื่อง
สามารถท�ำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรูส้ กึ ว่ามีตำ� รวจอยูท่ วั่ ไป ด้วยเหตุนี้ ตามแนว
ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย การปรากฏตัวของต�ำรวจ และการกระจายก�ำลังต�ำรวจให้
ครอบคลุมทั่วชุมชนสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรม โดยลดช่วงโอกาสส�ำหรับผู้ที่
ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย อนึ่งงานตรวจท้องที่ของต�ำรวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงาน
ประจ�ำและงานเฉพาะกิจในลักษณะงานประจ�ำ ต�ำรวจสายตรวจมักได้รบั การก�ำหนด
พื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรม และระงับเหตุร้ายภายในระยะเวลา
แต่ละผลัดทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ ส่วนในลักษณะงานเฉพาะกิจนัน้ ต�ำรวจสายตรวจในทุกเขต
พื้นที่คือก�ำลังหลักที่พร้อมที่จะรวมตัวในทันทีที่ได้รับค�ำสั่งจากศูนย์บัญชาการ
เพือ่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะกิจทีเ่ ร่งด่วน โดยสรุป แนวคิดทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมายมุง่ ก�ำหนด
ให้ป้องกันอาชญากรรมเป็นงานหลัก ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้โดยกลไกของรัฐ
เพียงฝ่ายเดียว รวมทั้งก�ำหนดอัตราส่วนของต�ำรวจต่อประชากรในจ�ำนวนที่เชื่อว่า
พอเพียงต่อการรับผิดชอบปัญหาอาชญากรรม
แนวคิ ด การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทางปกครองมี พั ฒ นาการจากเดิ ม ที่ ใ น
ประเทศไทยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท�ำตามแนวทางปฏิบัติที่เคย
ท�ำกันมา ซึ่งมีลักษณะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งประชาชนก็อยู่ในฐานะที่
ไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งให้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ทางปกครองของตน
หากไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิของประชาชนไว้อย่างชัดแจ้ง จึงมีการตรา
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกรัฐมนตรีได้น�ำกฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ
ประเทศสหพนธสาธารณรัฐเยอรมนีมาเป็นแนวทางในการยกร่างวางหลักเกณฑ์
ทั่วไปในการปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเป็นหลัก
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ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ต้องกระท�ำการตามกฎหมาย
ปกครองเฉพาะเรื่องต่างๆ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนภายใต้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
ค�ำสั่งทางปกครองที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามค�ำสั่งทางปกครอง
สามารถแบ่งแยกประเภทตามเกณฑ์การบังคับเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการบังคับ
ทางปกครอง ได้แก่ ค�ำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการเรียกให้ผู้รับค�ำสั่ง
ทางปกครองช�ำระเงินตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้กับค�ำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะ
เป็นการก�ำหนดให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองกระท�ำการยอมรับภาระบางอย่าง หรือ
ละเว้นการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนัน้ การบังคับทางปกครองมีหลักเกณฑ์วา่ จะ
ไม่ใช้กับค�ำสั่งทางปกครองที่โดยสภาพไม่ต้องมีการบังคับทางปกครอง และกรณีที่
ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงถึงระดับโมฆะกรรมรวมทั้ง
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองมีอำ� นาจทีจ่ ะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพือ่ ให้
เป็นไปตามค�ำสัง่ ทางปกครองของตนได้โดยไม่ตอ้ งฟ้องต่อศาล ตลอดจนไม่อาจบังคับ
ทางปกครองกับค�ำสั่งทางปกครองที่ถูกสั่งให้ทุเลาการบังคับ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองย่อมไม่อาจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อหน่วยงานของรัฐได้
การก�ำหนดให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองช�ำระเงินมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องด�ำเนินการบังคับทางปกครอง ได้แก่ ออกหนังสือเตือนให้ผู้รับค�ำสั่ง
ทางปกครองช�ำระเงินภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและยึดหรืออายัดทรัพย์สินและ
ขายทอดตลาดตามล�ำดับ โดยน�ำประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม ส่วนการก�ำหนดให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองกระท�ำการหรือละเว้น
กระท�ำการมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องด�ำเนินการบังคับทางปกครอง
โดยต้องมีค�ำเตือนเป็นหนังสือ และต้องระบุข้อความเกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ปกครองและค่าใช้จา่ ย ได้แก่ ระบุมาตรการบังคับทางปกครองทีจ่ ะใช้ให้ชดั แจ้ง และ
ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด�ำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทนหรือจ�ำนวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ก�ำหนดค่าใช้จา่ ย
ในค�ำเตือน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ก�ำหนดไว้
ในค�ำเตือนหรืออาจใช้ก�ำลังเข้าด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทาง
ปกครองได้ถา้ ผูอ้ ยูใ่ นบังคับของค�ำสัง่ ทางปกครองต่อสูข้ ดั ขวางการบังคับทางปกครอง
อย่างไรก็ดี หากผู้ถูกด�ำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองเห็นว่า เจ้าหน้าที่
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ด�ำเนินการตามมาตรการทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย ก็มีสิทธิอุทธรณ์การ
บังคับทางปกครองนั้นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เดียวกันกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองและอาจใช้สิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อเข้ามา
ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการกระท�ำของฝ่ายปกครองได้
ด้วยเหตุที่การบังคับทางปกครองมีขึ้นเพื่อให้มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของค�ำสั่งทางปกครอง ในกรณีเอกชนฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติ ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง หรือปฏิบัติไม่ครบตามข้อก�ำหนดในค�ำสั่งทางปกครอง แสดงให้เห็นว่า
การบังคับทางปกครองจะใช้กับค�ำสั่งทางปกครองประเภทที่ต้องมีการบังคับการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค�ำสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่มี
ข้อก�ำหนดให้กระท�ำการห้ามมิให้กระท�ำการ หรือหนังสือเรียกให้ช�ำระเงินก็ตาม50
การบังคับทางปกครองไม่ใช้กบั ค�ำสัง่ ทางปกครองโดยสภาพทีไ่ ม่ตอ้ งมีการบังคับทาง
ปกครอง เช่น ค�ำสั่งทางปกครองที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับค�ำสั่งทางปกครอง
ได้แก่ การออกใบอนุญาต การอนุมตั กิ ารออกใบรับรองนิตบิ คุ คล สูตบิ ตั ร ใบมรณบัตร
เป็นต้น รวมทัง้ ไม่ใช้กบั กรณีทคี่ ำ� สัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรง
ถึงระดับโมฆะกรรม (Die Nichtigkeit von Verwaltengsakten)51 กล่าวคือ เป็น
ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากออกโดยผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด
แม้แต่วิญญูชนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมาย ก็เห็นได้ว่ามีการผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง หรือ
กรณีค�ำสั่งทางปกครองออกโดยไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ออก หรือกรณีค�ำสั่ง
ทางปกครองทีอ่ อกให้แก่ผรู้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองนอกเหนือเขตท้องทีท่ เี่ จ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปกครองมีอ�ำนาจเป็นต้นกรณี เช่นนี้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองไม่ต้องปฏิบัติตามและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค�ำสั่งทาง
ปกครองได้ นอกจากนี้ สภาพบังคับกฎหมายบางประเทศนั้นมีสภาพบังคับในการ
ตัดสิทธิบางอย่างโดยไม่ต้องมีค�ำสั่งทางปกครองในกรณีก�ำหนดให้การเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ เช่น ประเทศไทยก�ำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตัง้ ถ้าไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยไม่แจ้งเหตุอนั ควรทีท่ ำ� ให้ไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
50
51

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร, ส�ำนักพิมพ์
จิรรัชการพิมพ์, 2540.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร, ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543.
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ย่อมเสียสิทธิทกี่ ฎหมายบัญญัติ ได้แก่ เสียสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย สิทธิในการ
เข้าชื่อให้วุฒิสภาถอดถอนผู้ด�ำรงตาแหน่งส�ำคัญ เป็นต้น
2.7.4 การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์พิเศษ
แนวคิ ด ทฤษฎีสถานการณ์พิเ ศษ (La théorie des circonstances
exceptionnelles) ในเหตุการณ์บางอย่างทีม่ คี วามส�ำคัญและกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะอย่างมาก หากฝ่ายปกครองซึง่ จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต้องปฏิบตั ติ ามตัวบท
กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะท�ำให้ฝา่ ยปกครองไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เพือ่ ให้การ
ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองมีประสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จ ฝ่ายปกครองจึงต้องเลือก
ตัดสินใจที่จะด�ำเนินการบางอย่างที่มีผลเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทฤษฎีว่าด้วย
สถานการณ์พเิ ศษ (la théorie des circonstances exceptionnelles) จึงเป็นสิง่ ที่
ถูกสร้างขึน้ เพือ่ รองรับการด�ำเนินการของฝ่ายปกครองทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย จุดเริม่ ต้นของ
ทฤษฎีมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ฝ่ายปกครองต้อง
ก�ำหนดมาตรการบางอย่างเกินไปจากอ�ำนาจตามปกติของตนเพือ่ ต่อสูแ้ ละรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นข้อยกเว้นของหลัก
ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
ทฤษฎีวา่ ด้วยสถานการณ์ฉกุ เฉินนีเ้ กิดจากการยอมรับของสภาแห่งรัฐ ในการ
ใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครองที่เกินกรอบที่กฎหมายก�ำหนด คือ ค�ำพิพากษาลงวันที่
28 มิถุนายน ค.ศ. 1918 ในคดี Heyriès ที่เกี่ยวข้องกับการที่ฝ่ายปกครองออกรัฐ
กฤษฎีกาเพื่อระงับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายบางประการที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินยั ข้าราชการ เนือ่ งจากอยูใ่ นสถานการณ์สงคราม และค�ำพิพากษา
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 ในคดี Doles et Laurent ที่ฝ่ายปกครองออกกฎ
ห้ามผู้หญิงเข้าไปในสถานบริการบางแห่ง ซึ่งในคดีหลังนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ได้ให้
เหตุผลไว้อย่างชัดเจนในค�ำพิพากษาว่าอ�ำนาจของต�ำรวจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยสาธารณะ และความปลอดภัยจะแตกต่างกันระหว่างในยามสงบกับในยาม
สงคราม ซึ่งในยามสงครามจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเพื่อให้การรักษาความ
สงบเรียบร้อยสาธารณะและความปลอดภัยได้ผลเต็มที่
พื้นฐานความคิดของทฤษฎีสถานการณ์พิเศษ มาจากหลักการที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่ก�ำหนดหน้าที่ของฝ่ายปกครองให้ต้องดูแลรักษาให้เกิดความสงบ
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เรียบร้อยขึ้นภายในรัฐและให้บริการสาธารณะต่างๆ ด�ำเนินไปตามปกติ ซึ่งภารกิจ
รักษาความสงบเรียบร้อยเป็นภารกิจพืน้ ฐานของรัฐทีล่ ะเว้นไม่ได้ (Negative function
of state) ภายใต้สถานการณ์รา้ ยแรงเช่นนัน้ การทีจ่ ะให้ฝา่ ยปกครองเคารพกฎเกณฑ์
แห่งกฎหมายเคร่งครัดเหมือนภาวะปกติก็คงจะไม่ได้ เพราะในสถานการณ์เหล่านั้น
ความจ�ำเป็นย่อมเป็นกฎหมาย (Nécessité fait loi) ดังนัน้ หากการปรับใช้บทบัญญัติ
ของกฎหมายอาจมีผลท�ำให้ฝ่ายปกครองไม่อาจรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ส่วนรวมได้ ฝ่ายปกครองอาจระงับการปฏิบัติตามกฎหมายไว้ได้ชั่วคราว ผลก็คือ
ยกเว้นอ�ำนาจบังคับใช้ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายปกติ และเริ่มการบังคับใช้ของ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายพิเศษกับการกระท�ำทางปกครองนั้น การกระท�ำของฝ่าย
ปกครองภายใต้สถานการณ์พิเศษ การกระท�ำนั้นอาจถูกถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
กล่าวคือถือเป็น Légalité d’exception ก็ได้
การกระท�ำของฝ่ายปกครองในสถานการณ์พิเศษที่จะถูกถือว่าชอบด้วย
กฎหมายได้นั้น จึงต้องมีองค์ประกอบสามประการ52 ดังนี้
1) จะต้องมีขอ้ เท็จจริงอันจัดว่าเป็นสถานการณ์พเิ ศษเกิดขึน้ จริง เช่น ภาวะ
สงคราม ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาด จลาจลวุ่นวาย ในอาณาบริเวณกว้างและ
เป็นเวลานานจนท�ำให้การบริการสาธารณะสะดุดลง เป็นต้น
2) สถานการณ์เช่นว่านั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วท�ำให้ฝ่ายปกครองไม่อาจปฏิบัติ
ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายได้ดังเช่นสถานการณ์ปกติ
3) ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการใช้ ม าตรการที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายใน
สถานการณ์ยกเว้นดังกล่าวนัน้ ต้องคุม้ ค่าเพียงพอ เช่น ท�ำไปเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ
หรือเพื่อความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
ทฤษฎีสถานการณ์พเิ ศษทีใ่ ห้อำ� นาจฝ่ายปกครองกระท�ำการนอกเหนือกรอบ
ความชอบด้วยกฎหมายนี้ เป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสถานการณ์พิเศษท�ำให้
ถือว่าการกระท�ำของฝ่ายปกครองชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรใดรองรับ ซึ่งต่างจากกรณีการประกาศกฎอัยการศึก
และการบริหารประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และรายละเอียดการใช้อ�ำนาจเอาไว้
52

ณัฐพล มาปราณีต. “ทฤษฎีสถานการณ์พเิ ศษ (La théorie des circonstances exceptionnelles)”.
ในหลักกฎหมายปกครองวันละเรือ่ ง, 12 ธันวาคม 2555. สืบค้นจาก. https://th-th.facebook.com
/DroitAdministrative/posts/568133883202526 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558.
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อย่างไรก็ดี สถานการณ์พิเศษนั้นมีผลเพียงท�ำให้การกระท�ำที่ในสถานการณ์
ปกติอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกถือว่าชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ แต่มไิ ด้หมายความ
การกระท�ำของฝ่ายปกครองในสถานการณ์พเิ ศษจะไม่ถกู ตรวจสอบโดยศาล โดยปกติ
ศาลจะตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงอันถือว่าเป็นสถานการณ์พิเศษตามที่กล่าวอ้าง
หรือไม่ สถานการณ์พิเศษนั้นยังคงด�ำรงอยู่ในขณะที่มีการกระท�ำทางปกครองที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาปัญหาความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และที่ส�ำคัญคือศาล
จะตรวจสอบว่ า มาตรการที่ ฝ ่ า ยปกครองกระท� ำ ลงไปนั้ น พอสมควรแก่ เ หตุ ใ น
สถานการณ์พเิ ศษนัน้ หรือไม่ ส�ำหรับในกรณีสถานการณ์พเิ ศษในเรือ่ ง “วิกฤติการณ์”
เช่น การจลาจล การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ศาลจะตรวจสอบการกระท�ำทาง
ปกครองภายใต้หลักพืน้ ฐานส�ำคัญสองประการคือ ประการแรก เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
กล่าวคือ การกระท�ำในขณะที่มีวิกฤติการณ์นั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
วิกฤติการณ์ คือการระงับหรือท�ำให้วิกฤติการณ์นั้นสิ้นสุดลง และ ประการที่สอง
วิธีการที่น�ำมาใช้ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายตามทฤษฎีสถานการณ์พิเศษดังกล่าวข้างต้น
จึงสามารถน�ำมาวิเคราะห์สภาพบังคับของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในสถานการณ์พิเศษหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือ
ปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทางด้านความ
มัน่ คงแห่งรัฐ และนโยบายต่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาชาติ
และองค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั ประเทศภาคีสมาชิกประชาคม
อาเซียน

2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ศรัญญา ทรัพย์ชาติอนันต์ (2555)53 ได้ศึกษาวิจัยในการท�ำวิทยานิพนธ์
ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต เรือ่ ง “กลไกการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ”
พบว่า มาตรการอันเป็นสภาพบังคับของบทบัญญัตเิ รือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
53

ศรัญญา ทรัพย์ชาติอนันต์. กลไกการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555.
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คงยังมีขอ้ บกพร่อง ทัง้ ในส่วนของกลไกทีเ่ ป็นสภาพบังคับทางการเมือง เช่น การแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี การจัดท�ำ
รายงานแสดงผลการด�ำเนินการต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง อีกทั้งการตั้งกระทู้ถาม
ตลอดจนการเปิดอภิปรายทัว่ ไป ซึง่ มีการละเลยจากฝ่ายบริหาร รวมถึงกลไกการเข้าชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนก็ยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคบางประการ
นอกจากนี้ สภาพบังคับทางกฎหมายก็เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องพิจารณา กล่าวคือ
องค์กรตุลาการ คือ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง อีกทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
บางองค์กร ซึง่ กลไกต่างๆ เหล่านีไ้ ม่มปี ระสิทธภาพเพียงพอในการท�ำให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีผลได้ในทางปฏิบัติ
ณัฐพล บุญชิต (2555)54 ได้ศกึ ษาวิจยั ในการท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต เรื่อง “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” โดยมุ่งศึกษาถึงสภาพบังคับของ
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 อันเป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นภารกิจของรัฐในด้านต่างๆ ซึ่ง
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ มีความเหมาะสมกับการก�ำหนดแนวทาง
ในการบริหารและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ในระยะยาว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
จึงได้น�ำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในแนวเดียวกับรัฐธรรมนูญไวมาร์ของประเทศ
เยอรมนี ซึ่งเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยน�ำมาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญของตนเอง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้บัญญัติบทบัญญัติดังกล่าวไว้ภายใต้ชื่อว่า “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”
จากการศึกษาพบว่า การบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา มักจะมีปัญหาว่าองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องมักไม่ให้
ความส�ำคัญกับบทบัญญัติดังกล่าวเท่าที่ควร ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงพยายามหากลไก
หรือมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีการน�ำแนวนโยบายแห่งรัฐไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้
ก�ำหนดเป็นเจตจ�ำนงให้รัฐต้องตรากฎหมาย และก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
54

ณัฐพล บุญชิต. สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญา นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555.
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ราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ รวมทั้งยังได้
ก�ำหนดกลไกสนับสนุนให้มีการน�ำบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไปปฏิบตั มิ ากขึน้ กว่ารัฐธรรมนูญฉบับทีผ่ า่ นมา เพือ่ มุง่ หวังให้บทบัญญัตนิ มี้ ผี ลผูกพัน
รัฐมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้จะมีความพยายามท�ำให้บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ มากขึ้ น แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ก็ไม่ได้บัญญัติถึงสภาพบังคับในกรณีที่รัฐไม่ได้ด�ำเนินการหรือ
ด�ำเนินการขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสภาพบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น จึงควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยการก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้รับการน�ำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
ดรุณี นันทชัย (2556)55 ได้ศกึ ษาวิจยั ในการท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550” พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มี
กฎหมายเกีย่ วกับการกระจายอ�ำนาจทางการเงินและการคลังให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอิสระในการบริหารงานและรัฐส่วนกลางท�ำหน้าที่เพียงก�ำกับ
ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้ง
ระเบียบและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ดี กฎหมายเกีย่ วกับการจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งท�ำให้มีปัญหาผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังมีอปุ สรรคหลายประการ เช่น ปัญหาด้าน
การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นการบริหารเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การแบ่งแยกอ�ำนาจ
55

ดรุณ นันทชัย. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกีย่ วกับการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
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การกระจายอ�ำนาจ การถอดถอน ด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ด้านบุคลากร ทางระบบทางส่วนราชการ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้านการวางแผน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กฎหมายแม่บทได้ให้อ�ำนาจในการบริหารงานแก่
องค์กรปกครองท้องถิ่นไว้ตามหลักการกระจายอ�ำนาจ แต่กฎหมายล�ำดับรองก็ยัง
ไม่สามารถช่วยให้กฎหมายแม่บทมีประสิทธิภาพอย่างเต็มทีโ่ ดยทีก่ ฎหมายล�ำดับรอง
ไม่สามารถที่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท ตามล�ำดับชั้นของกฎหมายและ
หลักกฎหมายมหาชนได้ ควรมีการแก้ไขบัญญัตขิ องกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วกับการจ่ายเงินอดหนุน เฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่
น�ำงบประมาณไปบริหาร เพื่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับควรเพิ่มเติมเนื้อหาใน
กฎหมายล�ำดับรองเพือ่ ให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกฎหมายแม่บทอืน่ ได้แก่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เช่น การจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นการจัดสรรเงินอดหนุนแบบ
ไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำงบประมาณนั้นไปพัฒนาท้องถิ่น
ให้ตรงกับความช่วยเหลือและความต้องการของประชาชนได้ การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเป็นวิธกี ารก�ำกับดูแลให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักกฎหมายแม่บทและเป็นไปตามหลักการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารกิจการงาน
และบริหารในด้านการเงินและการคลังอย่างอิสระภายใต้กรอบอ�ำนาจทีก่ ฎหมายให้ไว้
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีการวางแผนงานทีด่ แี ละ
ต้องค�ำนึงถึงความสามารถหรือความพร้อมของบุคลากรผู้ที่จะปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนรวมของท้องถิ่นนั้นได้
นพดล นิม่ หนู (2547)56 ได้ศกึ ษาวิจยั ในการท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต เรื่อง “ระดับความเป็นรัฐสวัสดิการของประเทศไทย : ศึกษาพัฒนาการ
ของการคุ้มครองสิทธเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ” พบว่า
รัฐสวัสดิการเป็นรัฐสมัยใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพของ
56

นพดล นิ่มหนู. ระดับความเป็นรัฐสวัสดิการของประเทศไทย : ศึกษาพัฒนาการของการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
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ปัจเจกชนเท่านั้น ยังให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคมด้วย โดยรัฐสวัสดิการจะเคารพในหลัก
นิติรัฐและขณะเดียวกันก็จะยึดบทบาทรัฐแทรกแซงในทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างให้
สังคมมีสทิ ธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างแท้จริง วิทยานิพนธ์ฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาถึ ง ระดั บ ความเป็นรัฐสวัสดิก ารของประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึง่ จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญไทยฉบับต่างๆ ทีผ่ า่ นมา
มีพัฒนาการในการก�ำหนดบทบาทให้รัฐเข้าไปแทรกแซงทางสังคมเพื่อคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐสวัสดิการมากขึน้ เป็นล�ำดับ
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่จะให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
เท่านัน้ แต่ยงั ให้ความส�ำคัญกับบทบาทรัฐในการคุม้ ครองสิทธเสรีภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมากขึ้นกว่าในอดีต ดังจะเห็นได้จาก
การรับรองสิทธินี้ไว้ในหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
อย่างชัดเจนและก�ำหนดให้รัฐบาลต้องผูกพันในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้
จัดสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
อย่างเสมอภาคและมีประสิทธภาพ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับความเป็นรัฐสวัสดิการของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี
ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ (2557)57 ได้ศึกษาวิจัยในการท�ำวิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง “แนวทางในการกระจายอ�ำนาจแบบจังหวัด
จัดการตนเอง: ศึกษากรณี “ธรรมนูญประชาชนฅนอ�ำนาจเจริญ พ.ศ. 2555” พบว่า
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจแบบจังหวัดจัดการ
ตนเอง ในกรณีศึกษาของ “ธรรมนูญประชาชนฅนอ�ำนาจเจริญ พ.ศ. 2555” เป็น
กระบวนการทีต่ อ้ งมีกฎหมายรองรับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) “รัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ...
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
57

ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์. แนวทางในการกระจายอ�ำนาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง : ศึกษากรณี
“ธรรมนูญประชาชนฅนอ�ำนาจเจริญ พ.ศ. 2555”. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.
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โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้ ” และ ในหมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ได้ก�ำหนดให้ “ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้
ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก�ำหนด”
แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับให้ท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมในการปกครองตนเอง จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครอง
ตนเองได้ตามหลักการกระจายอ�ำนาจอย่างแท้จริงตามทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ บัญญัตไิ ว้เลย
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวทางในการกระจายอ�ำนาจแบบจังหวัดจัดการตนเองที่
เหมาะสมกับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ คือ การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง และธรรมนูญ ประชาชนฅน
อ�ำนาจเจริญ มีสถานะเป็นกฎหมายล�ำดับรองของร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง เพื่อให้ธรรมนูญฯ ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนในจังหวัด
อ�ำนาจเจริญได้ตกลงร่วมกันและยอมสละสิทธิและเสรีภาพของตนเพื่อปฏิบัติตาม
กติกาที่ประชาชนได้ตกลงร่วมกันไว้ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายและเกิดการน�ำไป
ใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชนฅนอ�ำนาจเจริญ
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการตราร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเองฯ เพือ่ ให้รฐั ธรรมนูญฯ มาตรา 218 มีผลใช้บงั คับและกระจายอ�ำนาจ
ให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ได้อย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จและมีความยั่งยืน ตรงกับความต้องการของประชาชน
มีงบประมาณเพียงพอ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมและประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น รัฐส่วนกลาง
ก็สามารถกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงท�ำให้
รัฐส่วนกลางมีภารกิจลดน้อยลง และสามารถด�ำเนินการพัฒนาประเทศให้ทดั เทียมกับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไพศาล ลิ้มสถิต (2550)58 ท�ำการวิจัย เรื่อง “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ : มิติทางกฎหมาย” ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
58

ไพศาล ลิม้ สถิต. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรือ่ ง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ : มิตทิ างกฎหมาย.
นนทบุรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข: 2550.
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สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถูกก�ำหนดให้เป็นกรอบและแนวทางก�ำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ คือ เป็นกรอบก�ำหนดทิศทาง
ระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อท�ำให้ประชาชนมีสุขภาวะหรือสุขภาพอย่างสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และทางสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติไม่ถือเป็นกฎหมายตามแบบพิธีและไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าธรรมนูญฯ ซึง่ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
แล้วเป็นสิ่งที่ปราศจากความผูกพันใดๆ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ได้วางกลไกที่จะสร้างความผูกพันของหน่วยงานของรัฐไว้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดผลผูกพัน
อย่างจริงจังต่อเมื่อเนื้อหาของธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติมีความเชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 80 (2), มาตรา 78,
มาตรา 76 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กล่าวคือ จะต้องมีการผลักดันให้
ธรรมนูญฯ เป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายรัฐบาล” และ “แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน” ของรัฐบาลที่จะมีผลผูกพันฝ่ายบริหารและส่วนราชการต่างๆ รวมถึง
“แผนการตรากฎหมาย” ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน บทบัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพบางมาตรา รวมทั้ง
ธรรมนูญฯ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีความเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติใน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 แนวทาง
ทีจ่ ะท�ำให้เนือ้ หาของธรรมนูญฯ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจังแน่นอน
คือ การท�ำให้สาระส�ำคัญของธรรมนูญฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะต้องร่วมกับสมัชชาสุขภาพและเครือข่าย
สุขภาพ เพื่อผลักดันให้ประชาชนใช้สิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาตาม
มาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ จึงจะท�ำให้พระราชบัญญัตนิ กี้ ลายเป็นกฎหมายแม่บท
สุขภาพสมดั่งเจตนารมณ์ของผู้มีส่วนยกร่างกฎหมาย ทั้งนี้ เนื้อหาของธรรมนูญฯ
จะต้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) รวมถึงกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพต่างๆ ด้วย
59

สิทธิกร ศักดิแ์ สง. รายงานการวิจยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : กรณีศกึ ษา
เปรียบเทียบให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id.. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558.

_17-0106(015-098)2P4.indd 96

7/20/60 BE 5:38 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

97

สิทธิกร ศักดิ์แสง (2557)59 ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550” ในการมีส่วนรวมทางการเมืองโดยตรง
ของประชาชนในการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย (Initiative Process) ในต่างประเทศ คือ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี พบว่า ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การปกครองในรู ป แบบประชาธิ ป ไตยกึ่ ง ทางตรงที่ มี ป ระชาชนเป็ น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญโดยน�ำมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดรับรองการมีสว่ นรวมทาง
การเมื อ งโดยตรงของประชาชนในการเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมาย ของประชาชน
(Initiative Process) ปรากฏในรัฐธรรมนูญอยู่ 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีข้อบกพร่องในประเด็นส�ำคัญ คือ รัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2550 ซึง่ ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นการแสดงลงประชามติของประชาชน เมือ่
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้ว รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 จึงไม่ควรจะจ�ำกัดให้มีการเสนอร่างกฎหมายได้เฉพาะหมวด 3
สิทธิเสรีภาพของประชาชน กับหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ซึง่ ควรจะขยาย
เสนอได้ทุกหมวด เพียงแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัย
จึงมีขอ้ เสนอแนะว่า ประเด็นการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายโดยประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ทีก่ ระท�ำได้เฉพาะในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐนั้น ควรก�ำหนดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทุกหมวด เพียงแต่
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ต้องไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในระบอบประชาธปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้
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บทที่ 3
วิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขต
แห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศและประเทศไทย
3.1 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
3.1.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) ได้บญ
ั ญัตริ ฐั ธรรมนูญฉบับแรก
ของประเทศประกาศใช้ในปีค.ศ. 1919 ในเวลานั้น ประเทศไอร์แลนด์ยังอยู่ภายใต้
การปกครองของประเทศอังกฤษ ต่อมาเมื่อประเทศไอร์แลนด์ได้รับเอกราชในปี
ค.ศ. 1922 จึงได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่สองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มี
พื้นฐานมาจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งยังคง
สะท้อนอิทธิพลและบทบาทของประเทศอังกฤษที่ยังคงมีอยู่ในระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไอร์แลนด์ในบางเรือ่ ง จึงท�ำให้ตอ่ มาในปี ค.ศ. 1973
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการความ
เคลื่อนไหวในการก�ำจัดอิทธิพลของประเทศอังกฤษที่มีอยู่มีอิทธิพลและบทบาท
เหนือระบบการเมืองการปกครองของประเทศไอร์แลนด์ให้หมด60 ซึ่งนับเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่สามของประเทศและเป็นฉบับที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
แม้วาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายครั้งแล้วก็ตาม
60

Neil Collins and Terry Cradden. Irish Politics Today. 3rd edition. New York: Manchester
University Press, 1997: p. 96-97.
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ลักษณะทัว่ ไปของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ฉบับปัจจุบนั นี้ ก็เป็นไปตามรูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย กล่าวคือ ก�ำหนดให้อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน ทีม่ าของประธานาธิบดีซงึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประมุขของรัฐนัน้
ต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนรัฐสภานั้นใช้ระบบสองสภา (bicameral system)
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใช้หลักการแบ่งอ�ำนาจอธิปไตย
เป็นสามฝ่ายคือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ รวมทั้งแยก
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐและหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ61 เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรในหลายประเทศทั่วโลกที่ได้มีบทบัญญัติรับรองและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อ
ก�ำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของรัฐไว้เป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะที่แยกออกมา
เป็นเอกเทศจากหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยถือเป็นต้นแบบในการ
ก�ำหนดบทบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
3.1.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 (ฉบับปัจจุบัน)62 เป็นกฎหมายพื้นฐาน  
(fundamental law)ของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึง่ รับรองหลักอ�ำนาจอธิปไตย
แห่งชาติ (national sovereignty) เป็นของประชาชนชาวไอริชทีป่ กครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยแบบตัวแทน (liberal representative democracy) และให้
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนภายใต้การปกครองระบบรัฐสภาคู่แบบ
เวสมินสเตอร์ (Westminster parliamentary system) ของอังกฤษบนหลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจที่มีตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลและการทบทวน
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยศาล (judicial review) รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ฉบับนี้
61
62

เพิ่งอ้างถึง: หน้า 97.
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1937 แทนรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1922
(ฉบับที่ 2) หลังจากทีไ่ ด้รบั เอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว และหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3
นี้จะต้องด�ำเนินการท�ำประชามติ (referendum) ด้วยจึงจะแก้ไขได้
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ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่ได้บัญญัติหลักการและขอบเขตของ
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ 63 ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบั ญ ญั ติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน
ที่ได้ยึดถือเป็นแนวทางบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในร่างรัฐธรรมนูญทั้งประเทศ
ในเอเชีย เช่น รัฐธรรมนูญอินเดีย รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน (จีนคณะชาติ)
รัฐธรรมนูญบังกลาเทศ รัฐธรรมนูญเนปาล และรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ รวมถึง
รัฐธรรมนูญไทย และประเทศในแอฟริกา เช่น รัฐธรรมนูญกานา และรัฐธรรมนูญ
ไนจีเรีย เป็นต้น
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ฉบับปัจจุบนั มาตรา 45 ได้กำ� หนดแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐเรียกว่า “หลักการแนวนโยบายสังคม” (Directive Principles of Social
Policy) ซึ่งวางหลักการทั่วไปว่าด้วยนโยบายสังคมและเศรษฐกิจที่มีเจตนารมณ์
เพือ่ เป็นแนวทางทัว่ ไปในการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา (Oireachtas
ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์หมายถึง Parliament) การบริหารงานของรัฐบาลและไม่อยู่
ในอ�ำนาจพิจารณาของศาลใดๆ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
โดยสามารถน�ำแนวหลักการของนโยบายสังคมไปใช้ในการอภิปรายของรัฐสภาได้
อย่างไรก็ดี แม้ว่าแนวนโยบายดังกล่าวกลับถูกน�ำไปใช้ในการอภิปรายของรัฐสภา
ในปัจจุบันน้อยลงกว่าเดิม แต่ก็ยังมิได้มีข้อเสนอให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
แนวนโยบายดังกล่าวนี้แต่อย่างใด64 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า แนวหลักการของนโยบาย
สังคมดังกล่าวมีลักษณะเป็นแนวหลักการทั่วไปกว้างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและใช้เป็น
แนวทางควบคุมตรวจสอบให้มีการด�ำเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่
ก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในมาตรา 45 วรรคแรก65 ให้เป็นแนวนโยบายทางสังคมที่
ใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายของรัฐสภาและห้ามมิให้นำ� คดีไปฟ้องศาล ซึง่ เป็น
Dermot Keogh and Andrew McCarthy. The Making of the Irish Constitution 1937. London:
Mercier Press, Cork, 2007.
64
เพิ่งอ้างถึง.
65
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานผลการด� ำ เนิ นงานตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ ง รั ฐ .
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: หน้า 1.
63
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ครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญขยายเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สามคือก�ำหนดอุดมการณ์และ
แนวทางในการบริหารรัฐโดยจะน�ำไปฟ้องคดีในศาลไม่ได้
แนวคิ ด หลั ก การแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ไอร์ แ ลนด์
ค.ศ. 193766 บัญญัตไิ ว้ในหมวด 13 มาตรา 45 เรียกว่า “หลักการแนวนโยบายสังคม”
มีลกั ษณะเป็นแนวนโยบายเฉพาะเรือ่ งนโยบายเศรษฐกิจและสังคมเท่านัน้ ซึง่ รับรอง
ระบบการค้าเสรีและกรรมสิทธิของเอกชนในทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ควบคุมภายใต้ผลประโยชน์
ของส่วนรวม รวมทั้งก�ำหนดให้ด�ำเนินนโยบายเป็นภาระหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ
ตามหลักการ 3 ประการ ดังนี้
1) ก�ำหนดหลักการทางเศรษฐกิจและสังคม โดยถือว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดูแล
ให้หลักการเหล่านี้บรรลุผลจริงในทางปฏิบัติ เช่น การให้พลเมืองทั้งชายหญิงมีสิทธิ
ทีจ่ ะมีปจั จัยเพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีพ รวมถึงมีสทิ ธิทจี่ ะประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
และการตอบสนองความต้องการของตนในส่วนหลักการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ ก�ำหนด
ให้กรรมสิทธิแ์ ละอ�ำนาจการจัดการทรัพยากรของส่วนรวมจะต้องถูกจัดสรรระหว่าง
ปัจเจกและชนชั้นต่างๆ ให้ดีที่สุด ส�ำหรับการธ�ำรงรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
ส่วนในทางเศรษฐกิจนั้น ก�ำหนดว่าการประกอบกิจการในระบบการแข่งขันเสรี
ซึ่งมีผลเป็นการรวมศูนย์กรรมสิทธิ์และอ�ำนาจการควบคุมสินค้าจ�ำเป็นพื้นฐาน
ตกอยูใ่ นมือของเอกชนกระทัง่ เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมจะกระท�ำไม่ได้ ในเรือ่ งที่
เกีย่ วกับการจัดการสินเชือ่ ควรมุง่ หมายไปยังการสร้างความมัน่ คงและความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างสวัสดิการของประชาชน รวมทั้งยังก�ำหนดให้ประชาชนทุกระดับสามารถ
มีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจเท่าที่จะเป็นไปได้
2) ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องรัฐในทางเศรษฐกิจ เช่น ให้รฐั พึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการริเริ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดยเอกชน ก�ำหนดให้รัฐพึง
พยายามทีจ่ ะรักษาให้วสิ าหกิจเอกชนต้องด�ำเนินการเพือ่ ประกันความมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อปกป้องสาธารณชนจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้รฐั พึงป้องกันรักษา

66

ดูรายละเอียดบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ หมวด 13 ใน Constitution of Ireland [Online].
Available from: http://en.wikipedia.org/Constitution_of_lreland.
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภาคส่วนทีอ่ อ่ นแอในสังคมเป็นพิเศษ และพึงพยายาม
สนับสนุนสวัสดิการให้กับคนป่วย หญิงหม้าย เด็กก�ำพร้า และคนชรา
3) ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องรัฐในทางสังคม เช่น ก�ำหนดให้รฐั ต้องส่งเสริม
สวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชน ก�ำหนดให้รัฐต้องพยายามให้
หลักประกันว่า ผูใ้ ช้แรงงาน ชาย หญิง และเยาวชนจะต้องไม่ถกู ใช้งานโดยไม่เหมาะสม
กับสุขภาพและวัย รวมทั้งประกันว่าพลเมืองทั้งหลายจะต้องไม่ถูกบังคับโดยความ
จ�ำเป็นทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเข้าท�ำงานซึง่ ไม่เหมาะสมกับ เพศ วัย หรือความแข็งแรงของ
ผู้ใช้แรงงาน
3.1.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 มาตรา 45 ได้ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในหลักการแนวนโยบายสังคม (Directive Principles
of Social Policy)67 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) ความยุติธรรมและการกุศล (justice and charity) จะต้องปรากฏอยู่ใน
ทุกสถาบันของชีวิตแห่งชาติ (“justice and charity” must “inform all the
institutions of the national life”.)
2) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ (Everyone has
the right to an adequate occupation.)
3) การตลาดเสรี แ ละทรั พ ย์ สิ น เอกชนจะต้ อ งถู ก ก� ำ หนดกฎเกณฑ์ เ พื่ อ
ผลประโยชน์แห่งความผาสุกส่วนรวม (The free market and private property
must be regulated in the interests of the common good.)
4) รัฐต้องป้องกันการผูกขาดโภคภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็นไปอยูใ่ นมือของคนส่วนน้อย
(The state must prevent a destructive concentration of essential
commodities in the hands of a few.)
5) รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจอุตสาหกรรมของเอกชนตามความ
จ�ำเป็น (The state must supplement private industry where necessary.)
67

Richard Boyle. The State of Policy Evaluation in Ireland. RESEARCH PAPER NO. 14:
State of Public Service Series. Institute of Public Administration (IPA), September 2014.
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6) รัฐต้องช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในวิสาหกิจอุตสาหกรรมของเอกชนและ
พิทักษ์ปกป้องการขูดรีดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ (The state should ensure
efficiency in private industry and protect the public against economic
exploitation.)
7) รัฐต้องพิทกั ษ์คมุ้ ครองผูอ้ อ่ นแอด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กก�ำพร้า และ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น (The state must protect the vulnerable, such as orphans
and the aged.) ….(8)….(9)….
10) ไม่มบี คุ คลใดทีอ่ าจถูกบังคับให้ทำ� งานประกอบอาชีพทีไ่ ม่เหมาะสมกับอายุ
เพศ หรือความเข็งแรงของตนเอง (No one may be forced into an occupation
unsuited to their age, sex or strength.)
หลั ก การและขอบเขตแห่ ง เนื้ อ หาของแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ใน
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ข้างต้นเป็นเพียงกรอบแนวนโยบายพื้นฐานที่มีลักษณะทั่วไป
และกว้างมาก จึงมีเพียงผลบังคับใช้ทางการเมืองมากกว่าผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หลักการแนวนโยบายสังคมนี้
ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาของศาลใดๆ ภายใต้บทบัญญัตใิ ดๆ แห่งรัฐธรรมนูญน ซึง่ จะ
ได้วิเคราะห์โดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป
นอกเหนือจากขอบเขตแห่งเนื้อหาที่บัญญัติไว้ในแนวหลักการของนโยบาย
สังคมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ มาตรา 45 ข้างต้นแล้ว ยังมีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญรวมทัง้ กฎหมายและนโยบายอืน่ ของไอร์แลนด์ทพี่ ทิ กั ษ์คมุ้ ครองเสรีภาพ
ทางศาสนา และในทางปฏิบัติรัฐบาลไอร์แลนด์ได้บังคับใช้นโยบายให้การพิทักษ์
คุม้ ครองเสรีภาพทางศาสนาเป็นการทัว่ ไป เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฯ ห้ามการส่งเสริมให้
กลุม่ ศาสนาหนึง่ อยูเ่ หนืออีกกลุม่ ศาสนาหนึง่ รวมทัง้ การเลือกปฏิบตั ิ (discrimination)
บนพืน้ ฐานของศาสนาหรือศรัทธาความเชือ่ ทัง้ นี้ โดยรัฐบาลจะไม่จำ� กัดการสอนหรือ
การปฏิบตั ติ ามศรัทธาความเชือ่ ทางศาสนาใดๆ เนือ่ งจากไอร์แลนด์ไม่มศี าสนาประจ�ำ
ชาติ (no state religion)68 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ ยังบัญญัติว่า “การตีพิมพ์หรือ
การพูดดูหมิน่ ศาสนา”(“publication or utterance of blasphemous matter”)
68

โปรดดูรายละเอียดใน Appendix C in the Country Reports on Human Rights Practices for the
status of the government’s acceptance of international legal standards, สืบค้นจาก http://
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/appendices/index.htm. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558.
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ถือเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญฯ ก็มิได้ให้ค�ำนิยาม
ของการใช้ถ้อยค�ำเหยียดหยามดูหมิ่นศาสนา (blasphemy) ดังนั้น เมื่อขาด
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและความไม่แน่นอนทางสถานะแห่งกฎหมาย ศาลไอร์แลนด์
จึงยังไม่เคยพิพากษาตัดสินว่ามีผใู้ ดมีการกระท�ำความผิดในข้อหาเหยียดหยามดูหมิน่
ศาสนา (blasphemy) เป็นเวลานานหลายปีแล้ว อีกทัง้ ไม่มบี ทกฎหมายใดก�ำหนดให้
องค์การหรือกลุ่มศาสนาใดๆ ต้องมาจดทะเบียนกับรัฐบาล หรือมีกลไกทางการของ
รัฐบาลในการให้การรับรองความเชือ่ หรือกลุม่ ศาสนาใดศาสนาหนึง่ รัฐบาลไอร์แลนด์
จึงอนุญาต โดยมิได้บงั คับให้มกี ารเรียนการสอนศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล ซึง่ โรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ รวมทัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบางส่วน
ได้อยูภ่ ายใต้การปกครองผูจ้ ดั การซึง่ เป็นสมาชิกของโบสถ์แคทธอลิค (the Catholic
Church) หรือไม่ก็เป็นสมาชิกโบสถ์แห่งไอร์แลนด์ (the Church of Ireland) หรือ
โบสถ์ของศาสนาอื่นภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ให้เงินทุนอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกันแก่โรงเรียนที่มีการสอนโดยคณะนิกายศาสนา
(religious denominations) ที่แตกต่างกัน รวมทั้งโรงเรียนคณะนิกายชาวยิวและ
คณะนิกายชาวมุสลิมด้วย แม้วา่ การสอนศาสนาเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรในโรงเรียน
ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองอาจขอยกเว้นให้บุตรหลานของตนไม่ต้องรับการเรียนการสอน
ศาสนาดังกล่าวได้
ในปี ค.ศ. 2003 คณะกรรมการพิทักษ์ความเสมอภาค (The Equality
Authority) ได้ประกาศว่า โรงเรียนโบสถ์ศาสนาได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่จะปฏิเสธรับเด็กนักเรียนซึ่งมิได้อยู่ในกลุ่มศาสนาของตน ถ้าหากพิสูจน์
ได้ว่าการปฏิเสธนั้นมีความจ�ำเป็นเพื่อการรักษาการเผยแพร่ค�ำสอนศาสนาของตน
กล่าวคือ หากมีนักเรียนแคทธอลิกจ�ำนวนมากในโรงเรียนคณะนิกายชาวมุสลิม
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อโรงเรียนเผยแพร่ค�ำสอนศาสนามุสลิม69 อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่
มีการประกาศดังกล่าว ก็ยงั ไม่มรี ายงานว่าได้มนี กั เรียนคนใดถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียน
ในโรงเรียนด้วยเหตุผลตามการประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด แต่โดยกฎหมายโรงเรียน
ของคณะนิกายศาสนาหนึ่งใดอาจคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานของความเชื่อทาง
ศาสนาของบุคคลนั้นได้
69

เพิ่งอ้างถึง.
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3.2 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญเยอรมนี
3.2.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี
หลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว ประเทศเยอรมนีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส�ำคัญ คือ ได้มีการเปลี่ยนรูปของรัฐเยอรมันจาก
ราชอาณาจักร (Kingdom) มาเป็นสาธารณรัฐ (Republic) โดยในส่วนของการร่าง
รัฐธรรมนูญไวมาร์ ค.ศ. 1919 มีปัญหาในเบื้องต้นว่า จะใช้แนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาตามแนวทางของประเทศภาคพืน้ ยุโรปตะวันตก
หรือจะใช้แนวทางสภาโซเวียตตามระบอบสังคมนิยมอย่างที่ประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ดี ในท้ายที่สุดก็ได้มีการประนีประนอมกันเพื่อสถาปนา
สาธารณรัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และได้ประกาศให้รฐั ธรรมนูญ
ไวมาร์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 191970 โดยใช้การปกครองระบบ
รัฐสภา กล่าวคือ มีสภาแห่งอาณาจักรท�ำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร
สภาที่ปรึกษาแห่งอาณาจักรท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งมลรัฐ รัฐบาลแห่งอาณาจักร
(Reichsregierung) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์และรัฐมนตรีต่างๆ
โดยมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์เป็นประมุขของประเทศ71
รัฐธรรมนูญไวมาร์ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประกอบโครงสร้าง
สองส่วน ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยโครงสร้างและภารกิจแห่งอาณาจักร ส่วนที่สองว่าด้วย
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานและหน้าทีข่ นั้ พืน้ ฐานของชนชาวเยอรมัน โดยส่วนทีว่ า่ ด้วยสิทธิและ
หน้าทีพ่ นื้ ฐานของชาวเยอรมัน ตัง้ แต่มาตรา 109 ถึงมาตรา 165 รวมทัง้ สิน้ 57 มาตรา
นั้น72 นอกจากจะบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของชาวเยอรมันแล้ว ยังมี
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, หน้า 118, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (72).
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. ค�ำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญแห่งเยอรมัน.
กรุงเทพมหานคร: โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2535: หน้า 3.
72
H. Oppenheimer. The Constitution of the German Republic [Online]. Searched
from: www.en. Wikipedia.org., 21 December 2014.
70
71
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บทบัญญัติที่ก�ำหนดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของรัฐแทรกอยู่ในมาตราต่างๆ ด้วย เช่น
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา มีแนวนโยบายการจัดการศึกษา อ�ำนาจในการ
จัดการศึกษา และการจัดการศึกษาภาคบังคับ ในเรือ่ งของศาสนาก็กำ� หนดบทบัญญัติ
ที่ได้ก�ำหนดแนวนโยบายแยกออกจากศาสนา หรือในสิทธิเสรีภาพด้านเศรษฐกิจ
ก็มกี ารแทรกบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐไว้ดว้ ย โดยก�ำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองความเป็นธรรมในการ
จ้างงาน การจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน เป็นต้น
3.2.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี
รัฐธรรมนูญไวมาร์ ค.ศ. 1919 เป็นรัฐธรรมนูญเยอรมนีฉบับแรกที่ได้บัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นครั้งแรก โดยใช้ค�ำว่า “หลักการของแนวนโยบาย
สังคม” (Directive Principles of Social Policy) เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
ดังกล่าวในข้อ 3.1 ข้างต้น แต่ต่างกันตรงที่บัญญัติดังกล่าวสอดแทรกอยู่ในหมวด
สิทธิเสรีภาพและหน้าทีข่ องประชาชนโดยมิได้บญ
ั ญัตแิ ยกเป็นหมวดหนึง่ เป็นเอกเทศ
เช่นที่รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่บัญญัติแยกเป็น
หมวดหนึ่งต่างหาก ส่วนรัฐธรรมนูญไวมาร์ก็มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน เนื่องจาก
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐสอดแทรกไว้
หมวดสิทธิเสรีภาพและหน้าทีข่ องประชาชน โดยให้รฐั มีบทบาทและภาระหน้าทีท่ าง
เศรษฐกิจและสังคมตามกรอบแนวนโยบายดังกล่าว จึงถือเป็นต้นแบบเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ให้ประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยได้ใช้เป็นแบบอย่างในการ
ก�ำหนดบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ซึ่งเรียกว่า “กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” (The Basic Law
for the Federal Republic of Germany) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
ค.ศ. 194973 โดยมิได้ยึดถือตามรัฐธรรมนูญไวมาร์ซึ่งบัญญัติแนวหลักการของ
73

สภาวิจัยแห่งชาติ (แปลและจัดพิมพ์). รัฐธรรมนูญนานาชาติ: รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (สาธารณรัฐที่ 5)
รั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ .
กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2516.
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นโยบายสังคมไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายพื้นฐานกลับบัญญัติไว้ในมาตรา 20
เพียงให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นรัฐประชาธิปไตยและสหพันธ์รัฐสังคม
(social federal state) โดยมิได้ก�ำหนดบทบัญญัติว่าด้วยแนวหลักการของ
นโยบายสังคมไว้ในรัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 20a ว่า “รัฐในความ
รับผิดชอบต่ออนุชนรุ่นหลังในอนาคต ต้องพิทักษ์ปกป้องพื้นฐานธรรมชาติแห่งชีวิต
มนุษย์และสัตว์ภายในกรอบแห่งระเบียบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (constitutional order)
โดยการนิติบัญญัติตามกฎหมายและความยุติธรรมโดยฝ่ายบริหารและศาล” 74
จึงถือได้ว่ารัฐธรรมนูญเยอรมนีปัจจุบันให้ความส�ำคัญต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ
เฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญเยอรมนี
รัฐธรรมนูญไวมาร์หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่ารัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิ
เยอรมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในประเทศเยอรมนีในระหว่าง ค.ศ. 1919 ถึง
ค.ศ. 1933 การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญไวมาร์เป็นผลมาจากการปฏิวัติในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 การสิ้นสุดลงของการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ และความปราชัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ของเยอรมนี รัฐธรรมนูญไวมาร์
ได้รบั การยกร่างขึน้ โดยศาสตราจารย์ฮโู ก้ พร้อยซ์ นักกฎหมายฝ่ายเสรีนยิ มก้าวหน้า
ซึ่งก�ำหนดรูปแบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นระบบผสมระหวางระบบ
รัฐสภาและระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีซงึ่ ได้รบั การเลือกตัง้ โดยตรงจาก
ประชาชนมีอำ� นาจสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน รัฐธรรมนูญไวมาร์
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเยอรมนีทใี่ ห้สทิ ธิเลือกตัง้ แก่ประชาชนทัง้ ชายและหญิง
เท่าเทียมกันและก�ำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ในระบบสัดส่วนทั้งหมด รัฐธรรมนูญไวมาร์ไม่เคยถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ แต่ใน
74
75

เพิ่งอ้างถึง.
บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552: หน้า 125.
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ความเป็นจริงสิ้นสภาพบังคับลงทางปฏิบัติเมื่อมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจให้แก่ฮิตเลอร์ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1933 เพื่อสถาปนาระบอบนาซีโดย
อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ที่น�ำประเทศเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2
รั ฐ ธรรมนู ญ ไวมาร์ ซึ่ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ร วมทั้ ง สิ้ น 181 มาตรา ได้ บั ญ ญั ติ
“แนวหลักการของนโยบายสังคม” (Directive Principles of Social Policy) ไว้
ในหมวด 2 มาตรา 109–165 (Main Part 2: Basic Rights and Obligations of  
Germans)75 ซึง่ ได้กำ� หนดหน้าทีข่ องรัฐไว้ในมาตรา 142–150 ได้กำ� หนดแนวนโยบาย
ด้ า นการศึ ก ษาให้ แ ก่ รั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ รั ฐ และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
โดยก�ำหนดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นภาคบังคับและระดับ
การศึกษาขั้นสูงขึ้นไป ประชาชนมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
จนถึงอายุ 18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพในการได้รบั การศึกษาของประชาชน76
ส่วนมาตรา 151-165 ได้ก�ำหนดแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้รัฐรับรอง
หลักกรรมสิทธิของเอกชน การพิทักษ์คุ้มครองความเป็นธรรมในการจ้างแรงงาน
และการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งสวัสดิการแรงงาน
รัฐธรรมนูญเยอรมนีฉบับปัจจุบันเรียกว่า “กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี” (The Basic Law for the Federal Republic of Germany)
ซึ่งตราขึ้นและประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ได้ยกนิติฐานะของรัฐ
ทั้งมวลแห่งสหพันธรัฐ ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐสมาชิกสหพันธ์ขึ้นเป็น “สหพันธรัฐ
สังคม” (social federal state) ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 20 วรรคหนึง่ ขณะเดียวกัน
ได้ผกู พันทุกรัฐสมาชิกสหพันธ์เป็นรัฐสังคมด้วยตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฯ มาตรา 28
วรรคหนึง่ ข้อ 177 การเป็นสหพันธรัฐสังคมจึงหมายถึงรัฐมีหน้าทีใ่ นการท�ำให้สงั คม
มีความเสมอภาค ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส หรือช่วยเหลือให้มคี วามเสมอภาค มีความ
เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในการด�ำรงชีวติ ในสังคม หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมากมายไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ

Hans F. Zacher. Social Policy in the Federal Republic of Germany: The Constitution of
the Social. London: Springer, 2013: 211.
77
เพิ่งอ้างถึง.
76
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พ.ศ. 255078 แต่เยอรมนีกลับเลือกไม่ให้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
เฉกเช่นรัฐธรรมนูญไวมาร์ทไี่ ด้บญ
ั ญัติ “หลักการของแนวนโยบายสังคม” (Directive
Principles of Social Policy) ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการให้ไปอยูใ่ นกฎหมายอืน่
ถ้าบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอยู่ในรัฐธรรมนูญก็อาจจะเกิดการฟ้องร้อง
น�ำคดีขึ้นสู่ศาลกันมากมาย เพราะประชาชนสามารถอ้างแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐว่า รัฐมีหน้าทีเ่ ช่นนัน้ ตามทีก่ ำ� หนดบทบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ
เยอรมนีฉบับปัจจุบันจึงเลือกที่จะไม่บัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเอาไว้ แต่
บัญญัตใิ ห้มสี หพันธรัฐสังคมทีส่ ง่ เสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทีเ่ ปิดกว้างกว่า
เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเรื่องของการตีความกันได้
โดยสรุป รัฐธรรมนูญไวมาร์ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี้ ถือเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ที่มีการก�ำหนด
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นภาระหน้าทีข่ องรัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายให้รัฐปฏิบัติตามเพื่อเสริม
บทบัญญัตใิ นส่วนของสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้บรรลุผลขึน้ จริง
แม้ว่าในทางปฏิบัติบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญไวมาร์นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับ
สภาพบังคับดังที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี บทบัญญัติเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของรัฐ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ไ็ ด้เป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกน�ำไปบัญญัติ
ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะของ
การบัญญัติที่แตกต่างกันไป โดยบางประเทศก็ได้บัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ของเยอรมนี หรืออาจจะบัญญัติไว้เป็น
หมวดหมู่แยกต่างหากเฉพาะหนึ่งหมวดก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
รัฐธรรมนูญไวมาร์และรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์นั่นเอง

78

ณัฐพล บุญชิต. สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555.
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3.3 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญสเปน
3.3.1 ประวัตพิ ฒ
ั นาการบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญสเปน
ประวัติพัฒนาการของรัฐธรรมนูญสเปนฉบับปัจจุบันนั้นย้อนกลับไปถึง
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1812 หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของจอมเผด็จการ
นายพลฟรานซิส ฟรังโก ในปี ค.ศ. 1975 การเลือกตั้งทั่วไปจึงได้จัดให้มีขึ้นในปี
ค.ศ. 1977 และจัดการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญคอร์เตส (Constituent Cortes)
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นรัฐสภาสเปนในฐานะผูส้ ถาปนา รัฐธรรมนูญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
การจัดท�ำและอนุมตั ริ า่ งรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
สมาชิกเพียง 7 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภาคอร์เตสที่มาจากการ
เลือกตัง้ โดยตรงและได้รบั การยกย่องว่าเป็น “บิดาของรัฐธรรมนูญ” (padres de la
Constitución/father of the Constitution)79 สมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งเจ็ดคนได้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนที่กระจายตามแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง
อย่างหลากหลาย กว้างขวางจากสเปกตรัมทางการเมือง (political spectrum)
ภายในรัฐสภาสเปน ในขณะที่บทบาทหน้าที่ได้มอบให้กับผู้แทนจากพรรคการเมือง
ที่ปกครองประเทศสเปนในขณะนั้นคือ พรรค Unión de Centro Democrático
(UCD) หรือ Union of the Democratic Centre
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่คอร์เตส (Cortes
Generales) เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1978 และโดยประชาชนสเปนมีสทิ ธิเลือกตัง้
ได้ลงประชามติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1978 รับรองเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีด้ ว้ ยคะแนนเสียง 88% ของผูม้ าออกเสียงประชามติ และกษัตริยฮ์ วน คาร์ลอส
ที่ 1 ทรงได้ลงพระปรมาภิไธยโดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
ดังนัน้ วันที่ 6 ธันวาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นวันหยุดแห่งชาติของ
ราชอาณาจักรสเปนด้วย รัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 ฉบับปัจจุบนั ถือเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองราชอาณาจักรสเปนซึ่งได้รับการประกาศใช้หลังจากผ่าน
79

Wikipedia. Spanish Constitution of 1978. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_
Constitution_of_1978. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558.
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การลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1978 และได้รับ
การลงพระปรมาภิไธยโดยกษัตริย์ฮวน คาร์ลอส ที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม ค.ศ. 197880 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้น�ำประเทศสเปนก้าวหน้าเข้าสู่
การเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
(EU) ในที่สุด
3.3.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญสเปน
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญสเปนเป็นต้นแบบของการบัญญัติ
เรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ และถือเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการก�ำหนด
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ และรัฐธรรมนูญ
เยอรมนีดังกล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญสเปนได้ก�ำหนดแนวคิดและหลักการของ
แนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ให้เป็นแต่เพียงค�ำสั่ง
เกีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐเพือ่ ให้ทกุ รัฐสภาและทุกรัฐบาลต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ในการบัญญัติกฎหมายและการปกครองประเทศโดยไม่สามารถน�ำไปฟ้องร้องคดี
หรือบังคับใช้ในศาลใดๆ (non-forcibility) ได้81 รัฐธรรมนูญสเปนเป็นหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญไม่กี่ฉบับที่มีบทบัญญัติทางกฎหมายรับรองสิทธิมนุษยชนครอบคลุมถึง
สิทธิทางสังคม (social rights) โดยนิยามรัฐสเปนเป็น “รัฐสังคมและประชาธิปไตย
ภายใต้หลักนิตธิ รรม” (Estado social y democrático de derecho) ไว้ในบทน�ำ
ของรัฐธรรมนูญ82 ซึง่ ยึดถือเป็นคุณค่าสูงสุดของระบบกฎหมายสเปน สิทธิทางสังคม
(social rights) ไม่ได้มีศักดิ์อยู่ในระดับเดียวกันกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
(individual rights) ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14–28 เนื่องจากสิทธิทางสังคมนั้นได้ถูก
ก�ำหนดตามหลักการแห่งความเป็นจริงให้ไปอยู่ในหมวดว่าด้วยหลักการนโยบาย
Wikipedia, เพิ่งอ้างถึง.
ปูนเทพ ศิรนิ พุ งศ์. รายงานการวิจยั เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ โดยองค์ ก รตุ ล าการ. กรุ ง เทพมหานคร: คณะกรรมการวิ จั ย และสั ม มนา,
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ธันวาคม พ.ศ. 2555.
82
Preliminary Title Section 2 of the Spanish Constitution 1992: “(1) Spain is hereby
established as a social and democratic State, subject to the rule of law, which
advocates freedom, equality and political pluralism as highest value of its legal system”).
80
81
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แห่งรัฐทางเศรษฐกิจและสังคม (directive principles of economic and social
policy) เพื่อมิให้ประชาชนใชสิทธิทางสังคมนี้อย่างเต็มที่เหมือนสิทธิส่วนบุคคลที่
น�ำไปอ้างสิทธิฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมหรือศาลพิเศษ (court or tribunal) อื่นใดได้
สเปน

3.3.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญสเปนฉบับปัจจุบนั ซึง่ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1978
หลังจากประชาชนชาวสเปนได้ลงประชามติ (referendum) รับรองแล้วเมื่อวันที่
7 ธันวาคม ค.ศ. 1978 ได้กำ� หนดขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไว้ในภาคที่ 1 สิทธิพื้นฐานและหน้าที่ของประชาชน (Basic Rights and Duties)
ในส่วนที่ 1 หมวด 3 “แนวทางหลักการของนโยบายเศรษฐกิจและสังคม” (Guiding
Principles of Economic and Social Policy) ตามบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 39
ถึงมาตรา 52 รวม 14 มาตรา83 ซึ่งสรุปขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสเปนได้ดังนี้
1) นโยบายครอบครัวและเด็ก (Family, Children) รัฐธรรมนูญสเปน
มาตรา 39 วรรค 1 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องให้หลักประกันความคุ้มครอง
ทางสังคม เศรษฐกิจและกฎหมายแก่ครอบครัว และวรรค 2 ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องให้ความคุม้ ครองอย่างเต็มทีแ่ ก่เด็กทีม่ คี วามเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
โดยไม่คำ� นึงถึงฐานะของความเป็นบิดาและมารดาของเด็กไม่วา่ มีสถานภาพทางการ
สมรสเป็นประการใด กฎหมายต้องจัดให้มคี วามเป็นไปได้ในการสืบสวนของความเป็น
บิดา อีกทั้งวรรค 3 ให้หลักประกันสิทธิของเด็กว่าบิดามารดาต้องให้ลูกของตน
ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรสให้ได้รับความช่วยเหลือทุกชนิดในขณะที่เด็กยังเป็น
ผู้เยาว์ส�ำหรับในกรณีอื่นใดที่กฎหมายเห็นเป็นการสมควร และวรรค 4 ยืนยัน
อีกด้วยว่าเด็กจะต้องได้รับหลักประกันความคุ้มครองตามบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้
ในข้อตกลงระหว่างประเทศที่พิทักษ์ปกป้องสิทธิของเด็กด้วย
83

ณัฐพล บุญชิต. สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555.
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2) นโยบายเศรษฐกิจและการคุ้มครองแรงงาน (Economic Policies,
Worker Protection) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 40 วรรค 1 ได้กำ� หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องส่งเสริมให้มีสภาพแรงงานที่ดีต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งการกระจายรายได้ส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมมากขึ้นในระดับภูมิภาค และ
ภายใต้กรอบนโยบายของเสถียรภาพเศรษฐกิจแรงงานโดยเน้นการด�ำเนินนโยบาย
ที่มุ่งเป้าไปที่การจ้างงานเต็มที่ (full employment) ในท�ำนองเดียวกันตามวรรค 2
ยังได้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเสริมนโยบายหลักประกันให้มีการฝึกอบรม
อาชี พ และการปรั บ เปลี่ ย นงาน รวมทั้ ง ให้ มี ค วามมั่ น ใจในความปลอดภั ย และ
สุขอนามัย แรงงานและให้หลักประกันสิทธิการพักผ่อนที่จ�ำเป็นโดยการจ�ำกัด
ระยะเวลาของวันท�ำงานโดยมีการจ่ายค่าจ้างสองเท่า ถ้ามีการจ้างงานในวันหยุด
และส่งเสริมศูนย์พักผ่อนนันทนาการที่เหมาะสมด้วย
3) นโยบายการประกั น สั ง คมและหลั ก ประกั น การว่ า งงาน (Social
Security, Unemployment) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 41 ได้กำ� หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องด�ำรงรักษาระบบประกันสังคมสาธารณะส�ำหรับประชาชนทุกคนซึ่งจะ
รับหลักประกันความช่วยเหลือและบริการทางสังคมอย่างเพียงพอในกรณีความ
ยากล�ำบากที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการว่างงาน ความช่วยเหลือและ
บริการเสริมผลประโยชน์นั้นจะต้องเป็นการให้เปล่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้
มาตรา 42 ยังมีนโยบายที่รัฐต้องให้การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมของ
แรงงานสเปนในต่างประเทศและด�ำเนินนโยบายที่ให้แรงงานสเปนนั้นกลับคืนมา
ท�ำงานในประเทศของตนด้วย
4) นโยบายคุ้มครองสุขภาพ การกีฬาและการนันทนาการ (Health
Protection, Sport, leisure) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 43 วรรค 1 ก�ำหนดนโยบาย
รับรองสิทธิการคุ้มครองสุขภาพ วรรค 2 ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดระเบียบดูแลการสาธารณสุขและสุขอนามัยโดยมาตรการป้องกันโรคและ
บริการดูแลสุขภาพที่จ�ำเป็นแก่ประชาชน กฎหมายต้องก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ทุกคนในด้านสุขภาพ ส่วนวรรค 3 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเสริมให้เกิด
การศึกษาสุขภาพทั้งสุขศึกษา พลศึกษา และการกีฬา ในท�ำนองเดียวกันหน่วยงาน
ของรัฐต้องส่งเสริมอ�ำนวยความสะดวกให้มีการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมเพียงพอ
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5) นโยบายวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ (Culture, Science) รัฐธรรมนูญ
สเปน มาตรา 44 วรรค 1 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเสริมดูแลประชาชน
ที่มีสิทธิทุกคนให้เข้าถึงวัฒนธรรมได้ ส่วนวรรค 2 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทั่วไป
ของประเทศ
6) นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environment) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 45
วรรค 1 ก�ำหนดให้ทุกคนมีสิทธิที่จะรื่นรมย์กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับ
การพัฒนาของบุคคลเช่นเดียวกับมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องรักษาสิง่ แวดล้อมไว้ และในวรรค 2
ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
ทัง้ หมดอย่างมีเหตุผลเพือ่ วัตถุประสงค์ในพิทกั ษ์การปกป้องและพัฒนาคุณภาพชีวติ
รวมทั้งการรักษาและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความเป็นน�้่ำหนึ่งใจเดียว
กันร่วมกัน (collective solidarity) ส่วนวรรค 3 ก�ำหนดให้ผู้ใดที่ท�ำลายบทบัญญัติ
ที่มีอยู่ในสองวรรคดังกล่าวข้างต้นมีความผิดทางอาญาหรือบังคับให้ถูกลงโทษทาง
ปกครอง รวมทัง้ จะต้องจะฟืน้ ฟูเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมนัน้ ด้วย
7) นโยบายมรดกแห่งชาติ (National Heritages) รัฐธรรมนูญสเปน
มาตรา 46 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีหลักประกันการอนุรักษ์และส่งเสริม
รักษามรดกทางประวัตศิ าสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของปวงชนชาวสเปนโดยไม่คำ� นึง
ถึงสถานะทางกฎหมายและความเป็นเจ้าของของมรดกนัน้ โดยกฎหมายอาญาจะต้อง
ลงโทษผู้ใดก็ตามที่กระท�ำผิดใดๆ ต่อมรดกแห่งชาติทางวัฒนธรรมนี้
8) นโยบายการเคหะที่อยู่อาศัย (Housing) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 47
ก�ำหนดให้ชาวสเปนทุกคนมีสิทธิที่จะรื่นรมย์กับการอยู่อาศัยที่ดีและเพียงพอ
หน่วยงานของรัฐต้องส่งเสริมสภาพเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็นและสร้างบรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้สทิ ธิดงั กล่าวบังเกิดขึน้ จริง โดยต้องก�ำหนดกฎเกณฑ์เพือ่ ควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันการเก็งก�ำไร ชุมชนจะต้อง
ได้รับส่วนแบ่งในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการวางผังเมืองของหน่วยงานของรัฐ
9) นโยบายการมีส่วนร่วมของเยาวชน (Participation of Youths)
รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 48 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเสริมสภาพเงื่อนไข
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
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10) นโยบายคนพิการ (Handicapped) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 49
ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด�ำเนินนโยบายให้คนพิการได้รบั การสนับสนุนจากรัฐ
ในการป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาล การฟื้นฟูร่างกายและการรวมกลุ่มคนพิการ
ทางร่างกาย การได้ยนิ เสียง (sensorially) หรือจิตใจ โดยให้ได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
ที่คนพิการต้องการและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษเพื่อใช้สิทธิที่ได้รับเฉกเช่นสิทธิ
ที่ให้กับประชาชนพลเมืองทุกคน
11) นโยบายผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุ และบริการสังคม (Old People,
Pensions, Social Services) รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 50 ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องให้หลักประกันสนับสนุนจากรัฐทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ
และปรับปรุงเงินบ�ำนาญให้มีรายได้เพียงพอแก่ประชาชนที่อยู่ในวัยชรา ในท�ำนอง
เดียวกัน และเป็นอิสระจากภาระดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว หน่วยงานของรัฐ
ต้องส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุโดยผ่านระบบบริการสังคมที่ดูแลปัญหาเฉพาะ
ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ
12) นโยบายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Consumer Protection) รัฐธรรมนูญ
สเปน มาตรา 51 วรรค 1 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องให้หลักประกันคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและผูใ้ ช้สนิ ค้า คุม้ ครองความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่ชอบธรรมโดยวิธีกระบวนการที่มีสัมฤทธิผล และในวรรค 2 หน่วยงาน
ของรัฐต้องส่งเสริมให้ขอ้ มูลและการศึกษาแก่ผบู้ ริโภคและผูใ้ ช้สนิ ค้า ส่งเสริมองค์กร
ผู้บริโภคให้เข้มแข็ง และรับฟังปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคภายใต้สภาพเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดขึ้นโดยกฎหมาย ส่วนวรรค 3 ก�ำหนดไว้ว่า ภายในกรอบบทบัญญัติของ
วรรคดังกล่าวข้างต้น กฎหมายจะต้องออกกฎเกณฑ์ควบคุมการค้าภายในประเทศ
และระบบการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
13) นโยบายองค์การวิชาชีพ (Professional Organizations) รัฐธรรมนูญ
สเปน มาตรา 52 ก�ำหนดนโยบายว่า กฎหมายจะต้องควบคุมองค์การอาชีพทีน่ ำ� ไปสู่
การป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขององค์การ โครงสร้างภายในขององค์การ
และการด�ำเนินงานขององค์การวิชาชีพจะต้องเป็นประชาธิปไตย
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3.4 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญอินเดีย
อินเดีย

3.4.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ

ประเทศอินเดียได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาเป็นเวลายาวนาน
ถึง 200 ปี ซึ่งท�ำให้ประเทศอินเดียประสบปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมาย
หลังจากทีป่ ระเทศอินเดียได้รบั เอกราชเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 จึงได้มกี าร
จัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constituent Assembly) ขึน้ มาเพือ่ จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยได้แต่งตั้งมอบหมายให้
ดร.บี.อาร์ แอมเบ็ดการ์ (B.R. Ambedkar) เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้ใช้เวลายกร่างรวมทั้งสิ้น 7 เดือนจึงแล้วเสร็จมีจ�ำนวนทั้งหมด 395 มาตรา
และมีภาคผนวกรวม 8 ภาค และนับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดในโลกโดยมี
รายละเอียดต่างๆ มากมายที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วได้ถึง 254 หน้า เมื่อได้ด�ำเนินการ
น�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญและเข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) และได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2493)84 ภายหลังรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2492
เพียงปีเดียวและถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ของโลกที่มีการบัญญัติแยก
แนวนโยบายแห่งรัฐแยกออกมาเป็นหมวดต่างหากอย่างชัดเจนโดยมิได้บัญญัติ
สอดแทรกไว้ในหมวดต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเช่นรัฐธรรมนูญไวมาร์ของเยอรมนี
ดังนั้นหลักการแนวนโยบายของรัฐซึ่งบัญญัติไวในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญอินเดีย
ค.ศ. 1950 นัน้ อินเดียได้หยิบยืมมาจากรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค .ศ. 1937 ซึง่ ประเทศ

84

กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต. สภาพบังคับของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ.
วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554:
หน้า 65-66.
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ไอร์แลนด์ก็ได้คัดลอกมาจากรัฐธรรมนูญสเปน85 ดังนั้น รัฐธรรมนูญอินเดีย หมวด 4
จึงก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อถูกน�ำขึ้นโดยรัฐไปใช้ก�ำหนดนโยบาย
ในการปกครองประเทศ แนวความคิดของรัฐสวัสดิการที่ก�ำหนดไว้เป็นหลักการ
แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญหมวดนี้จะสามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
รัฐยึดถือเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างสูงยิ่งเพื่อด�ำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว
3.4.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญอินเดีย
รัฐธรรมนูญอินเดียฉบับ ค.ศ. 1950 มีแนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐ
ซึง่ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า (aspiration) ในการสถาปนารัฐสวัสดิการ (welfare
state) โดยมีจุดมุ่งหมายไม่แต่เฉพาะจัดตั้งระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง
(political democracy) เท่านัน้ แต่ยงั ต้องการให้มปี ระชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและ
สังคม (economic and social democracy) เพื่อสร้างความยุติธรรมทางสังคม–
เศรษฐกิจ (socio – economic justice) ภายใต้รัฐสวัสดิการด้วย เนื่องจากแนวคิด
ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจเสรีโดยทีร่ ฐั บาลไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง (Laissez  faire) ในศตวรรษที่
19 ไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางความคิดต่อคณะผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญอินเดียแต่อย่างใด แต่ได้รบั
เอาปรัชญาสังคมนิยม (philosophy of socialism) อันเป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายกันทัว่ โลก
ในเวลานั้น จึงท�ำให้คณะผู้ยกร่างยึดถือแนวคิดว่า ประชาธิปไตยทางการเมืองที่
ปราศจากการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นเพียง
ภาพลวงตา ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดบทบัญญัตปิ ระชาธิปไตยทางเศรษฐกิจไว้ใน
85

ดร.เจนนิงส์ (Dr. Jennings) ได้ศึกษาวิจัยค้นหาต้นก�ำเนิดของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พบว่า
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีต้นก�ำเนิดมาจากประเทศสเปนตามมาด้วยประเทศไอร์แลนด์ซึ่งก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนญซึ่งได้มีอิทธิพลต่ออินเดีย รัฐธรรมนูญอินเดียได้ก�ำหนดหลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ
(Directive Principles of State Policy) ซึ่งได้รับแนวความคิดของหลักการนี้มาจากรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์ที่น�ำมาจากสาธารณรัฐสเปน (Republic Spain) ซึ่งแนวคิดดังเดิมแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น
เพียง instructive เพื่อให้ประเทศทั้งสอง คือ สเปนและไอร์แลนด์ยอมรับปรัชญาร่วมกันกับ Roman
Catholic Church ซึง่ แม้วา่ ประเทศสเปนเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมแต่กย็ งั เป็นประเทศทีน่ บั ถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันแคทธอริก ดังนั้น แนวนโยบายแห่งรัฐจึงถือเป็นแนวพื้นฐานในการปกครองที่ดีของ
ประเทศ (fundamental governance) โดยไม่มีผลของการบังคับทางกฎหมายในศาลใดๆ (nonenforceability in any court), ดูเพิม่ เติมใน Ivor Jennings. The Approach to Self-Government.
London: Cambridge University Press, 2009. Searched from https://books.google.co.th/
books?isbn=052124191X, 23 December 2015.
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แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดียด้วย ดังนั้น ดร.แอมเบ็ดการ์ ประธาน
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า “ผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญมิได้จงใจ
บัญญัตใิ ห้มกี ารก�ำหนดโครงการตามแนวนโยบายแห่งรัฐเพือ่ ให้บรรลุถงึ ประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดโดยไม่ผอ่ นปรน พรรคการเมืองมีอสิ ระทีจ่ ะก�ำหนดโครงการ
ของตนเองได้เพือ่ หาเสียงจากประชาชนผูล้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ ได้ แต่ผยู้ กร่างก็ยงั
ต้องการก�ำหนดให้ทุกรัฐบาลจะต้องพยายามท�ำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
ด้วย”86 ดังนั้น หลักการที่อยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้
เป็นหลักการพื้นฐานของระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการบัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย ฉบับ ค.ศ. 1950 นั้น ได้รับอิทธิพล
แนวความคิดจากรัฐธรรมนูญไวมาร์ของประเทศเยอรมนี และรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไอร์แลนด์โดยเฉพาะขบวนการชาตินิยมไอริช (Irish Nationalist  Movement)87
รวมทัง้ ค�ำประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของการ
ปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ค.ศ. 1789 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ88
เนื่องจากรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้
ประเทศอังกฤษจ�ำต้องปลดปล่อยอินเดียให้เป็นเอกราช
3.4.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญอินเดีย
รัฐธรรมนูญอินเดียได้กำ� หนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวดว่าด้วย “หลักการ
แนวนโยบายแห่งรัฐ” (Directive Principles of State Policy) ซึ่งได้ก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญและในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตวิ า่
“...เราประชาชนอินเดีย ตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจี่ ะสถาปนาอินเดียให้เป็นสาธารณรัฐแห่ง
อธิปตั ย์ สังคมนิยม รัฐฆราวาส (secular) ประชาธิปไตย และประกันทีจ่ ะน�ำมาสูพ่ ลเมือง
ทุกคนซึ่งความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยส่งเสริม
Dheeraj. Directive Principles of State Policy. สืบค้นจาก www.yourarticlelibrary.com/
directive-principles/directive-p...เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558.
87
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ. สถานะของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์ปริญญา นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549: หน้า 45; ดูเพิ่มเติมใน Tayal, B.B. and Jacob, A. India History, World Developments
and Civics, 2005.
88
Pylee, M.V. India’s Constitution. New Delhi: S. Chand and Company, 1999.
86
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เสรีภาพ (LIBERTY) ทางความคิดเห็น การแสดงออก ศรัทธาความเชื่อและ
การเคารพบูชา
ความเสมอภาค (EQUALITY) แห่งสถานภาพและโอกาส และส่งเสริม
ระหว่างกันทุกคนให้มี
ภราดรภาพ (FRATERNITY) เพื่อประกันศักดิ์ศรีของปัจเจกชน เอกภาพและ
บูรณาภาพแห่งชาติ…”
ดังนัน้ ค�ำปรารภดังกล่าวข้างต้นจึงมีเจตนารมณ์ในการก�ำหนดหลักการสร้าง
ความยุตธิ รรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยส่งเสริมเสรีภาพ ความเสมอภาค
และภราดรภาพ ภายใต้สาธารณรัฐแห่งสังคมนิยมประชาธิปไตยที่เป็นเอกภาพ
เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่แบ่งการปกครองเป็นรัฐ
ต่างๆ มากมาย โดยมีความเลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก89 นอกเหนือจาก
ก�ำหนดเจตนารมณ์ไว้ในค�ำปรารภดังกล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญอินเดียยังได้บัญญัติ
ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในหมวด 4 หลักการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ (Part 4: Directive Principles of State Policy) มาตรา 36-51 สรุป
สาระส�ำคัญของขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐโดยแบ่งออกได้เป็น
4 ลักษณะ90 ดังนี้
1) แนวนโยบายแห่งรัฐตามหลักการสังคมนิยม (Socialist Principles)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา 38 ก�ำหนดให้รัฐต้องพยายามสร้าง
รัฐสวัสดิการบนหลักการสังคมที่จะให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองในทุกขอบเขตแห่งชีวิตของทุกคน โดยรัฐต้องก�ำหนดนโยบายเพื่อให้
ประชาชนพลเมืองทุกคนทัง้ ชายและหญิงได้รบั รายได้เลีย้ งชีพ (means of livelihood)
ที่เพียงพอ (มาตรา 39 a) การเป็นเจ้าของและควบคุมทรัพยากรทางวัตถุของชุมชน
จะต้องถูกกระจายให้ใช้เป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน (มาตรา 39 b) การด�ำเนินการ
Vijay Jaiswal. Directive Principles of State Policy in The Indian Constitution. August 27,
2013. Searched from www.yourarticlelibrary.com/directive-principles/directive-p...,
14 December 2015.
90
Dheeraj, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (85). ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Laxmikanth. Indian Polity.
McGraw-Hill Education: 2010. Searched from https://books.google.co.th/books?isbn=
0070153167-, 4 December 2015.
89
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ของระบบเศรษฐกิจต้องไม่น�ำไปสู่การสั่งสมความมั่งคั่งและปัจจัยการผลิตสร้าง
ความเสียหายแก่ส่วนรวม (มาตรา 39 c) และต้องมีการจ่ายค่าจ้างแก่ชายและหญิง
เท่ากันส�ำหรับงานที่เท่ากัน (equal pay for equal work) (มาตรา 39 d) สุขภาพ
และความแข็งแรงของคนงานทั้งชาย หญิงและเด็ก ต้องไม่ถูกละเมิดโดยประชาชน
พลเมืองต้องไม่ถูกบังคับใช้แรงงานในการท�ำงานที่ไม่เหมาะสมตามช่วงวัยอายุหรือ
ความแข็งแรงของร่างกาย (มาตรา 39 e) รวมทั้งเด็กและเยาวชนต้องได้รับโอกาส
และสิ่งอ�ำนวยในการพัฒนาสุขภาพ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี โดยต้องได้รับการปกป้อง
คุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและการถูกทอดทิง้ ทัง้ ทางวัตถุ
และศีลธรรมด้วย (มาตรา 39 f)
นอกจากนี้ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญอินเดีย มาตรา 41–43 ยังก�ำหนดให้รฐั ต้อง
ด�ำเนินการภายใต้ขอ้ จ�ำกัดแห่งการพัฒนาก้าวหน้าและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
ที่จะให้สิทธิทางการท�ำงาน สิทธิทางการศึกษาและความช่วยเหลือในกรณีเกิดการ
ว่างงานแก่ประชาชนพลเมืองทุกคนรวมทั้งผู้สูงวัย ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และคนพิการ
หรือผู้ถูกทอดทิ้งอื่นๆ (มาตรา 41) รัฐต้องออกข้อก�ำหนดให้มีการจัดสภาพการ
ท� ำ งานที่ เ ป็ น ธรรมอย่ า งมี ม นุ ษ ยธรรมและสิ ท ธิ แรงงานสตรี ห ยุ ด งานหลั ง การ
คลอดบุตร (มาตรา 42) โดยการออกกฎหมายและการจัดตัง้ องค์การหรือโดยวิธอี นื่ ใด
ที่เหมาะสม รัฐจะต้องประกันอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอต่อมาตรฐานการ
ด�ำเนินชีวิตที่ดีและการพักผ่อนหย่อนใจของแรงงานทุกคนทั้งในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมทั้งโอกาสทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐต้อง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนหมู่บ้าน (cottage industries) ของปัจเจกชนหรือ
สหกรณ์ในเขตพืน้ ทีช่ นบท (มาตรา 43) ซึง่ ต่อมาได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเป็นมาตรา 43 A
ก�ำหนดให้รัฐด�ำเนินการออกกฎหมายหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อความ
มัน่ คงในชีวติ ของประชาชนพลเมืองและเปิดโอกาสให้คนงานมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการจัดตั้งองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมใดๆ ที่
เหมาะสมได้ด้วย
ต่อมา ประเทศอินเดียก็ได้ออกรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1976 ปรับปรุงเพิม่ เติมหลักการ
พืน้ ฐานของแนวนโยบายแห่งรัฐทีม่ งุ่ หมายไปทีล่ กั ษณะเป็นสังคมนิยม (socialism viz)
อย่างชัดเจนมากขึ้น คือ รัฐต้องให้การด�ำเนินการของระบบกฎหมายส่งเสริมความ
ยุตธิ รรมบนพืน้ ฐานของความเสมอภาคทางโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
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การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจนโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย (free legal aid
to the poor) โดยการออกกฎหมายที่เหมาะสมหรือโดยมาตรการอื่นใดเพื่อให้
หลักประกันความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน (equal justice) โดยจะไม่มีการปฏิเสธ
โอกาสเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนด้วยเหตุผลทางเศรษฐานะหรือความ
ทุพพลภาพอืน่ ใด91 โดยสรุปจึงเห็นได้วา่ แนวคิดหลักการพืน้ ฐานและขอบเขตเนือ้ หา
ของแนวนโยบายแห่งรัฐในบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญอินเดียดังกล่าวข้างต้นได้ก�ำหนด
รูปแบบสังคมนิยมของสังคมอินเดียอย่างชัดเจน
2) แนวนโยบายแห่งรัฐตามหลักการเสรีนิยม (Liberal Principles)
ในด้านกฎหมายนั้นถึงแม้ว่าอินเดียเป็นประเทศคอมมอนลอว์ รัฐธรรมนูญ
อินเดีย มาตรา 44 ได้กำ� หนดให้รฐั จะต้องออกประมวลกฎหมายแพ่งเอกรูป (Uniform
civil-code) มาด�ำเนินการใชบังคับกับประชาชนพลเมืองทุกคนทั่วทั้งดินแดน
ในทุกรัฐของประเทศอินเดีย และมาตรา 50 รัฐธรรมนูญอินเดียก�ำหนดให้รัฐจะต้อง
พยายามแบ่งแยกฝ่ายตุลาการออกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในกรณีของการบริการ
สาธารณะ (public service) และหน่วยงานธุรการของศาล92 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ได้มีการแบ่งแยกฝ่าย
ตุลาการออกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารโดยมีการจัดตัง้ ส�ำนักงานศาลเป็นหน่วยธุรการ
ที่ของทุกศาล93 แยกออกมาจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้มาเป็น
หน่วยธุรการทีเ่ ป็นอิสระขึน้ อยูภ่ ายใต้ฝา่ ยตุลาการของศาลแต่ละศาลทีเ่ ป็นข้าราชการ
ประจ�ำในการบริหารจัดการภายในศาลและการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในด้านการศึกษาและสาธารณสุขนั้น รัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา 45–47
ก�ำหนดให้รฐั จะต้องด�ำเนินการจัดให้มกี ารดูแลเลีย้ งดูและให้การศึกษาแก่เด็กวัยอ่อน
(early childhood care) ทุกคนจนกระทัง่ เด็กนัน้ มีอายุ 6 ขวบบริบรู ณ์ (มาตรา 45)
รัฐจะต้องส่งเสริมดูแลเป็นพิเศษในด้านการให้ผลประโยชน์ทางการศึกษาและ
Dheeraj, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (85).
Dheeraj, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (85).
93
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 217) ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม (มาตรา 222) ส�ำนักงานศาลปกครอง (มาตรา 227) ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติ ยกเว้นศาลทหารที่ยังอยู่ภายใต้
กระทรวงกลาโหม)
91
92
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เศรษฐกิจแก่ประชาชนที่อ่อนแอในสังคมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนเผ่าหรือวรรณะ
ที่ต�่ำกว่าผู้อื่นและต้องให้ความคุ้มครองคนเหล่านี้จากความไม่เป็นธรรมทางสังคม
(social  injustice) และการถูกเอาเปรียบแสวงหาประโยชน์ทกุ รูปแบบ (มาตรา 46)
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ยังได้บงั คับให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐในการยกระดับ
การโภชนาการและมาตรฐานการครองชีพเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงสุขภาพอนามัย
ของประชาชนที่ถือเป็นภารกิจหน้าที่ส�ำคัญเบื้องแรก โดยเฉพาะรัฐต้องด�ำเนินการ
ห้ามการบริโภคเครื่องดื่มมึนเมาและยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยกเว้นที่ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น และมาตรา 48 ก�ำหนดให้รัฐต้องพยายาม
จัดการเกษตรกรรมและการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องด�ำเนินการสงวนคุม้ ครองและปรับปรุงบ�ำรุงพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์
รวมทั้งห้ามการฆ่าวัวและลูกวัวรวมถึงการปศุสัตว์วัวควายหรือวัวนมอื่นใดๆ ทั้งสิ้น
ซึง่ ต่อมาได้ มีการแก้ไขเพิม่ เติมด้วยมาตรา 48 A ก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการพิทกั ษ์
คุม้ ครองและปรับปรุงสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ ป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ปา่ ของประเทศ
ในการพิทักษ์รักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานรวมทั้งโบราณวัตถุ มาตรา 49 ได้
ก�ำหนดให้เป็นพันธะหน้าทีข่ องรัฐของรัฐทีต่ อ้ งพิทกั ษ์รกั ษาอนุสาวรียแ์ ละโบราณสถาน
รวมทั้งโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศิลปะหรือประวัติศาสตร์ทุกชนิด โดยประกาศ
ออกมาเป็นกฎหมายโดยรัฐสภาให้เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามส�ำคัญแห่งชาติให้ปลอดภัย
จากการลักขโมย การท�ำให้เสียรูปโฉมหรือท�ำลายเสียหาย การเคลื่อนย้ายหรือ
การส่งออกหรือกรณีอื่นใด
3) แนวนโยบายแห่งรัฐตามหลักการคานธี (Gandhian Principles)
แนวคิดหลักการคานธี (Gandhian Principles) ของท่านมหาตมะ คานธี
รัฐบุรษุ ผูก้ อบกูเ้ อกราชปลดปล่อยอินเดียให้เป็นอิสรภาพจากการตกเป็นอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ มีอิทธิพลต่อการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
อินเดียหลายมาตรา รวมทัง้ สิน้ 5 มาตรา ซึง่ ได้ยดึ ถือหลักการปัญจายาต (Panchayat)
ที่นับได้วาเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของประเทศ
ต่างๆ94 สรุปสาระขอบเขตแห่งเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้
ในด้านเศรษฐกิจ มาตรา 43 ก�ำหนดให้รัฐต้องท�ำการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชุมชนหมู่บ้าน (cottage industries) ของปัจเจกชนหรือสหกรณ์ในเขตพื้นที่ชนบท
และมาตรา 48 ก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการสงวนคุม้ ครองและปรับปรุงบ�ำรุงพันธุพ์ ชื
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พันธุส์ ตั ว์ รวมทัง้ ห้ามการฆ่าวัวและลูกวัว รวมถึงการปศุสตั ว์ววั ควายหรือวัวนมอืน่ ใดๆ
ทั้งสิ้น ในด้านการศึกษา มาตรา 46 ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมดูแลเป็นพิเศษใน
ด้านการให้ผลประโยชน์ทางการศึกษาและเศรษฐกิจแก่ประชาชนทีอ่ อ่ นแอในสังคม
โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในชนเผ่าหรือวรรณะที่ต�่ำกว่าผู้อื่นและต้องให้ความคุ้มครอง
คนเหล่านีจ้ ากความไม่เป็นธรรมทางสังคม (social injustice) และการถูกเอาเปรียบ
แสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ ในด้านสาธารณสุข มาตรา 47 ก�ำหนดให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการห้ามการบริโภคสุราเครือ่ งดืม่ มึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพยกเว้นทีใ่ ช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านัน้ ส�ำหรับในด้านการเมือง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ก�ำหนดให้รัฐจะต้องพยายามจัดองค์การปกครองท้องถิ่น
ตามหลักการปัญจายาต (Panchayat)95 ขึ้นในหมู่บ้านและมอบให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ที่จ�ำเป็นให้หมู่บ้านมีความสามารถในการท�ำหน้าที่เป็นหน่วยการปกครองตนเอง
(units of self-government)
4) แนวนโยบายแห่งรัฐตามหลักการระหว่างประเทศ (International
Principles)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา 51 ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินแนว
นโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Dheeraj, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (85); General Knowledge Today.
Directive Principles of State Policy, March 10, 2013. Searched from www.gktoday.in/
directive-principles-of-state-policy/, 14 December 2015.
95
ระบบการปกครองท้องถิ่นตามหลักการปัญจายาต (Panchayat) มาจากแนวคิดปัญจายตราช
(ฮินดี:
; อักษรโรมัน: panchayati raj) ซึ่งเป็นระบบการเมืองเอเชียใต้ ซึ่งสวนใหญ่
พบในอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล “ปญจายต” มีความหมายตามตัวอักษรว่า ที่ประชุม (อยต) ซึ่ง
ประกอบด้วยผูอ้ าวุโสทีม่ สี ติปญ
ั ญาและได้รบั ความเคารพนับถือจ�ำนวนห้าคน (ปญฺจ) ทีเ่ ลือกและได้รบั
การยอมรับโดยชุมชนหมูบ่ า้ น แต่เดิมแล้วทีป่ ระชุมนีม้ หี น้าทีต่ ดั สินข้อพิพาทระหว่างบุคคลกับหมูบ่ า้ น
รัฐบาลอินเดียสมัยใหม่มกี ลไกบริหารแบบกระจายอ�ำนาจจ�ำนวนมากไปถึงระดับหมูบ่ า้ น โดยให้อำ� นาจ
ปัญจายต หมู่บ้านที่ได้รับเลือกเข้ามาโดยการใช้ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เรียกว่า “ปัญจายาตี
(Panchayat)” ดังนัน้ ปัญจายตีราชจึงเป็นระบบการปกครองโดยมีปญ
ั จายตีหมูบ่ า้ นเป็นหน่วยพืน้ ฐาน
ของการบริหารที่แบ่งออกได้เป็นสามระดับ ได้แก่ หมู่บ้าน เขต (block) และอ�ำเภอ ค�ำว่า “ปัญจายตี”
เป็นค�ำทีค่ อ่ นข้างใหม่ เพิง่ จะถือก�ำเนิดขึน้ ระหว่างการปกครองของอังกฤษ “ราช” ตามตัวอักษรหมายถึง
การปกครองหรือรัฐบาล มหาตมะ คานธี สนับสนุนปัญจายตี อันเป็นรูปแบบกระจายอ�ำนาจของรัฐบาล
ซึ่งหมู่บ้านแต่ละแห่งรับผิดชอบต่อกิจการของตนเอง ดังที่เป็นรากฐานของระบบการเมืองอินเดีย
94
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4 ประการ96 คือ มาตรา 51(a) รัฐต้องด�ำเนินการรักษาความสัมพันธ์ที่มีเกียรติและ
ยุติธรรมระหว่างรัฐต่างๆ ในโลก มาตรา 51(b) มาตรา 51(c) รัฐต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและพันธกรณีตามสนธิสัญญา
ในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนของนานาประเทศ และมาตรา 51(d)
รัฐต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้มกี ารระงับกรณีพพิ าทระหว่างประเทศโดยใช้
วิธีอนุญาโตตุลาการ

3.5 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ
3.5.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
บังกลาเทศ
ในปี ค.ศ. 1757 ประเทศอังกฤษได้เข้ายึดครองชมพูทวีปซึง่ ตกเป็นอาณานิคม
อังกฤษเกือบ 200 ปี ต่อมา ในปี ค.ศ. 1947 เมื่อดินแดนแถบนี้ได้รับเอกราชแล้ว
แต่บงั กลาเทศก็ยงั คงเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศปากีสถานเรียกว่าปากีสถานตะวันออก
ต่อมา ชาวเบงกาลีในปากีสถานตะวันออกไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลกลาง
ที่ตั้งอยู่ในปากีสถานตะวันตก เนื่องจากถูกแสวงหาประโยชน์และได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึง่ สร้างความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานตะวันตก
และปากีสถานตะวันออก อีกทั้งปากีสถานทั้งสองยังมีความแตกต่างด้านภาษา
วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ชาวเบงกาลีจึงจัดตั้งพรรค Awarmi League (AL) ขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1949 เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของชาวเบงกาลี โดยมี Sheikh Mujibur  Rahman
ปัญจายตีได้รบั การยอมรับโดยรัฐบาลรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ 1950 และ 1960 เมือ่ มีการผ่านกฎหมาย
สถาปนาปัญจายตีในหลายรัฐ นอกจากนี  ้ ยงั พบการสนับสนุนในรัฐธรรมนูญอินเดีย ด้วยการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนญ ครั้งที่ 73 ในปี พ.ศ. 2535 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่แนวคิดดังกล่าว รัฐบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2535 ยังมีสว่ นทีก่ ล่าวถึงข้อก�ำหนดส�ำหรับการมอบอ�ำนาจการปกครองและ
หน้าทีแ่ ก่ปญ
ั จายตีทงั้ ในการเตรียมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยุตธิ รรมทางสังคมและการน�ำไป
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับยีส่ บิ เก้าหัวข้อทีบ่ รรจุในหมายก�ำหนดทีส่ บิ เอ็ดของรัฐธรรมนูญ โดยการใช้เหตุผล
สาธารณะหมายถึงการเคารพต่อสังคมพหุนิยมและการมีขันติธรรมต่อทัศนคติและวิถีชีวิตที่แตกต่าง
ออกไป “ปัญจญัต” (panchayat). สืบค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/
wiki/ปัญจายตีราช, เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559.
96
Dheeraj, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (85)

_17-0106(099-192)3P4.indd 125

7/20/60 BE 5:40 PM

126 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

เป็นหัวหน้า97 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1971 ปากีสถานตะวันออกได้ประกาศแยกตัว
เป็นเอกราชในชื่อ “สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” ท�ำให้ปากีสถานตะวันตก
ส่งกองก�ำลังทหารเข้าปราบปราม อินเดียได้ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือปากีสถาน
ตะวันออก ในที่สุดฝ่ายปากีสถานตะวันตกพ่ายแพ้ในการรบและยินยอมให้เอกราช
แก่บังกลาเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1971 มี นาย Sheikh Mujibur Rahman
หัวหน้าพรรค AL ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของบังกลาเทศโดยเป็นประมุข
ของรัฐและฝ่ายบริหารซึง่ ชาวบังกลาเทศนับถือเป็น “บิดาแห่งชาติ” (Father of the
Nation) ด้วย
3.5.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรก และได้ผา่ นร่างรัฐธรรมนูญเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน
1972 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1972 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยมีการแก้ไขครั้งล่าสุดคือ ในปี ค.ศ. 2004 รัฐธรรมนูญ
บังกลาเทศมีบทบัญญัติ 155 มาตรา มีเนื้อหาที่ส�ำคัญก�ำหนดโครงสร้างอ�ำนาจ
อธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ มีการรับรอง
ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ มีบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดเกีย่ วกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ (Fundamental principle of state policy) แยกออกเป็นหมวดหนึง่
ต่างหาก โดยบทบัญญัติอยู่ในหมวด 2 มาตรา 8-25 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 มาตรา
บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ บั ง กลาเทศเดิ ม
(ค.ศ. 1972) นั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการส�ำคัญ 4 ประการ  คือ หลักการทางโลก
(Secularity) หลักชาตินยิ ม (Nationalism) หลักประชาธิปไตย (Democracy) และ
หลักสังคมนิยม (Socialism) แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาจากหลักทางโลก
(Secularity) ให้เป็นหลักการของความไว้วางใจและศรัทธาในพระอัลเลาะห์98
อีกทั้งยังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
ศูนย์ศกึ ษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ [ออนไลน], สืบค้นแหล่งที่มาจาก http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.
php?continentid=2&9ประวัติศาสตร์โดยสังเขป.
98
Constitution of Bangladesh, [Online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/
Constitution_of_ Bangladesh#cite_note-1.
97
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3.5.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้จัดแบ่งแนว
นโยบายแห่งรัฐออกเป็นเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน99 สรุปสาระส�ำคัญของขอบเขต
แห่งเนื้อหาได้ ดังต่อไปนี้
1) แนวนโยบายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(มาตรา 9) ก�ำหนดให้รฐั มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย
ตัวแทนทีม่ าจากพืน้ ทีน่ นั้ ๆ และควรส่งเสริมให้เกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน และสตรี ได้เป็น
ตัวแทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จะเป็นไปได้
2) แนวนโยบายเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของสตรีในชาติ (มาตรา 10) ก�ำหนด
ให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกด้านเกี่ยวกับกิจกรรมของชาติ
3) แนวนโยบายเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (มาตรา 11)
ก�ำหนดให้สาธารณรัฐต้องเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยซึ่งมีการรับรองสิทธและ
เสรีภาพของมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ นอกจากนี้ จะต้องมีการรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการเลือกตั้งตัวแทนผู้ที่จะมาบริหารประเทศในทุกระดับ
4) แนวนโยบายเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์ (มาตรา 13) ก�ำหนดให้ประชาชนสามารถ
เป็นเจ้าของและควบคุมปัจจัยการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย โดยกรรมสิทธิ์นั้นอาจ
เป็นไปในรูปแบบทีร่ ฐั เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นนามของประชาชน รูปแบบทีส่ หกรณ์
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นนามสมาชิกสหกรณ์ภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนด และ
รูปแบบที่เอกชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายก�ำหนด
5) นโยบายเกี่ยวกับแรงงาน (มาตรา 14) ก�ำหนดให้หน้าที่พื้นฐานที่ส�ำคัญ
ในการปลดปล่อยชาวนาและผู้ใช้แรงงานจากการท�ำงานหนักในทุกรูปแบบ
6) แนวนโยบายเกีย่ วกับสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน (มาตรา 15) ก�ำหนดให้
เป็นความรับผิดชอบพืน้ ฐานของรัฐทีจ่ ะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
ปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูข่ องประชาชน โดยการคุม้ ครองรักษาด้านต่างๆ ได้แก่
99

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน Helplinelaw.com, Fundamental principles of state policy [Online].
Searched from: http://www.helplinelaw.com/law/Bangladesh/constitution/constitution
02.php.,13 January 2016.
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ก) สิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา และ
การดูแลรักษาทางการแพทย์
ข) สิทธิในการท�ำงาน รับรองการจ้างงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม
โดยค�ำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของแรงงาน
ค) สิทธิในการพักผ่อนและนันทนาการต่าง ๆ
ง) สิทธิด้านความปลอดภัยทางสังคม โดยรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการว่างงาน เจ็บป่วยหรือพิการ หรือ
ความทุกข์ทรมานของผู้ที่เป็นหม้าย หรือเด็กก�ำพร้า หรือคนชรา หรือในกรณีอื่นๆ
7) แนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการปฏิวัติทางการเกษตร
(มาตรา 16) ก�ำหนดให้รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ชนบทโดยการเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จัดหาไฟ้ฟา้ ในชนบท การพัฒนาของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รวมทัง้ ปรับปรุงการสือ่ สารการศึกษาและสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ชนบท
8) แนวนโยบายเกีย่ วกับการศึกษา (มาตรา 17) ก�ำหนดให้รฐั จะต้องจัดให้มี
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสร้างระบบการศึกษา และขยายการศึกษาภาคบังคับ
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กทุกคนขึ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด ส่งเสริมให้มีการศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งลดการไม่รู้หนังสือของประชาชน
9) แนวนโยบายเกีย่ วกับการสาธารณสุขและศีลธรรม (มาตรา 18) ก�ำหนด
ให้รัฐมีหน้าที่หลักในการยกระดับการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและปรับปรุงสุขภาพ
ของประชาชนและจัดให้มมี าตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันการบริโภคเครือ่ งดืม่
ที่ท�ำให้มึนเมา และยาเสพติดอื่น ๆ และผลิตภณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยกเว้น
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฏหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มี
การค้าประเวณีและการพนัน
10) แนวนโยบายเกี่ยวความเสมอภาค (มาตรา 19) ก�ำหนดให้รัฐจะต้อง
พยายามส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และก�ำหนดให้รัฐต้อง
จั ด ให้ มี ม าตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ลดความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจระหว่างประชาชน และท�ำให้เกิดการกระจายความมัง่ คัง่ อย่างเท่าเทียมกัน
ในหมู่ประชาชน
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11) แนวนโยบายเกี่ยวกับการท�ำงาน (มาตรา 20) ก�ำหนดให้การท�ำงาน
เป็นสิทธิของประชาชนทีม่ คี วามสามารถในการท�ำงานทุกคน และทุกคนจะต้องได้รบั
ค่าตอบแทนส�ำหรับการท�ำงานตามระดับความสามารถ
12) แนวนโยบายด้านองค์กรตุลาการ (มาตรา 22) ก�ำหนดให้รัฐต้องแยก
องค์กรตุลาการออกจากองค์กรบริหาร
13) แนวนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม (มาตรา 23) ก�ำหนดให้รัฐต้องมี
มาตรการเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี และมรดกของคนในชาติ รวมทัง้ มีมาตรการ
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงภาษา วรรณกรรมของชาติ และศิลปะเพื่อให้ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมในคุณค่าของวัฒนธรรมนั้น
14) แนวนโยบายเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (มาตรา 24) ก�ำหนดให้
รัฐต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการท�ำลายอนุสาวรีย์ วัตถุ หรือ
สถานที่ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
15) แนวนโยบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมัน่ คง และ
ความสามัคคี (มาตรา 25) ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บนหลักการของการเคารพอธิปไตยของชาติและความเท่าเทียมกัน ไม่แทรกแซงใน
กิจการภายในของประเทศอื่นๆ ยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศ และเคารพกฎหมาย
ระหว่างประเทศรวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้รัฐจะต้อง
พยามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ประเทศมุสลิม

3.6 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญจีน
3.6.1 ประวัตพิ ฒ
ั นาการบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญจีน
จีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานประเทศหนึ่งของโลก ชนชาติ
ต่างๆ ในดินแดนจีนได้ร่วมกันสร้างสรรค์อารยะธรรมอันรุ่งโรจน์ หลังปี ค.ศ. 1840
ประเทศจีนเป็นศักดินาที่ได้เปลี่ยนเป็นประเทศกึ่งศักดินากึ่งอาณานิคม ประชาชน
ชาวจีนได้ตอ่ สูอ้ ย่างองอาจกล้าหาญเพือ่ ให้ประเทศเป็นเอกราชจากสภาพกึง่ อาณานิคม
ของประเทศตะวันตกหลายชาติที่เข้ามาแบ่งเขตอิทธิพลครอบง�ำจีนในปี ค.ศ. 1911
ดร.ซุนยัตเซ็น จึงได้เป็นผู้น�ำปฏิวัติซินไห่เลิกล้มระบอบราชาธิปไตยศักดินาได้ส�ำเร็จ
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แล้วสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้น แต่ภารกิจทางประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวจีน
ในการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมและลัทธิศักดินายังด�ำเนินการไม่ส�ำเร็จลุล่วงได้100
ต่อมาภายใต้การน�ำของท่านประธานเหมาเจ๋อตุง ผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้น�ำ
ประชาชนจีนลุกขึ้นต่อสู้ด้วยก�ำลังอาวุธและท�ำสงครามกลางเมืองรูปแบบต่างๆ
เป็นเวลายาวนาน ในทีส่ ดุ จึงได้โค่นล้มการปกครองของจักรวรรดินยิ ม ศักดินานิยมและ
นายทุนขุนนางลงได้สำ� เร็จ นับเป็นชัยชนะทีย่ งิ่ ใหญ่ของการปฏิวตั ปิ ระชาธิปไตยใหม่
ในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949101 หลังจากนั้น
สภาทีป่ รึกษาทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มมี ติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับชัว่ คราวซึง่ ระบุแนวนโยบายพืน้ ฐานทีใ่ ช้สำ� หรับปกครองประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. 1954 สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
สังคมนิยมฉบับแรกของประเทศและประกาศอุดมการณ์ของประเทศว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นรัฐประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธมิตร
ผู้ใช้แรงงานและชาวไร่ชาวนา โดยอ�ำนาจอธิปไตยทั้งหมดเป็นของประชาชน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการประจ�ำสภา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ คณะรัฐมนตรี และ
ศาลประชาชน รวมทัง้ องค์กรของรัฐทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญยังได้กำ� หนด
นโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคของประชาชน รวมถึงให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิ
พลเมืองด้านต่างๆ และแนวนโยบายด้านต่างๆ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทีน่ ำ� ไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอันเป็นอุดมการณ์ของการปกครองประเทศ102
แนวนโยบายดังกล่าวนี้ได้ก�ำหนดหลักการพื้นฐานทั่วไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและการเมืองซึง่ ได้ถกู พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขเปลีย่ นแปลงในเวลาต่อมา
ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในแต่ละช่วงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป
100
101
102

กิติ ปิลันธนดิลก. รัฐธรรมนูญจีน. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ กิติ ปิลันธนดิลก 2546: หน้า 6–7.
ธวัช ทันโตภาส. การเมืองการปกครองจีน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540: หน้า 361.
เพิ่งอ้างถึง.
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3.6.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญจีน
นับตั้งแต่มีการสถาปนาประเทศเป็นต้นมา สาธารณรัฐประชาชนจีนเคยมี
รัฐธรรมนูญมาแล้ว 3 ฉบับ คือ ฉบับ ค.ศ. 1954 ฉบับ ค.ศ. 1975 และ ฉบับ ค.ศ. 1978
โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งก็ได้แก้ไขหลักการต่างๆ หลายประการ กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1975 ได้ถูกยกร่างขึ้นมาโดยพยายามรักษาหลักการพื้นฐานต่างๆ
ของรัฐธรรมนูญฉบับแรก ค.ศ. 1954 ไว้ แต่ก็ได้มีการตัดและเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางเรื่องเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เช่น รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1954 ได้ก�ำหนดนโยบายให้นายทุนเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตได้ แต่เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเป็นระบบสังคมนิยมเสร็จสิน้ อย่างสมบูรณ์
ในสมัยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1975 ก็ได้มีการตัดบทบัญญัติดังกล่าวออกไป และเพิ่ม
บทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างของประชาชนในชนบท ส่วนมาตราอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมา
คือ บทบัญญัติที่สะท้อนแนวคิดมาร์กซิส – เลนิน – เหมาเจ๋อตุง ในฐานะที่เป็น
แนวทางทฤษฎีและอุดมการณ์ในการปกครองประเทศให้เป็นระบบสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ ในด้านนโยบายต่างประเทศนั้น รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1975 ก็ได้ประกาศ
เป้าหมายของประเทศจีนว่าจะไม่เป็นมหาอ�ำนาจ แต่จะต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม
ผู้รุกรานและการท�ำสงคราม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของประเทศสังคมนิยม
รัฐธรรมนูญจีนได้ถกู แก้ไขอีกครัง้ หนึง่ ในปี ค .ศ. 1978 ซึง่ สะท้อนแนวนโยบาย
ที่ทันสมัยที่ต้องการน�ำประเทศจีนไปสู่ความเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความเจริญ
ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การป้องกันประเทศ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โดยได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐให้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และการศึกษา นับเป็นครั้งแรกที่มีการก�ำหนดไวในรัฐธรรมนูญให้รัฐต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการก�ำจัดภาวะมลพิษ หลังจากนั้นยังได้
มีการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 และ ค.ศ. 1980 จนกระทัง่
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4 ในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน
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3.6.3 ขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญจีน
การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 5 ครั้งที่ 5 ได้ลงมติ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับ ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญจีน ฉบับที่ 4 และฉบับปัจจุบนั เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982 รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้สืบทอดและพัฒนาหลักการมูลฐานของรัฐธรรมนูญจีนฉบับ ค.ศ. 1954
เนื่องจากได้สรุปประสบการณ์ของจีนในการพัฒนาระบบสังคมนิยมและได้รับเอา
ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในโลกดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มูลฐานทีม่ เี อกลักษณ์ของจีนและสอดคล้องกับบริบทสังคมจีนและความต้องการของ
ประเทศจีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ระบอบการปกครองประเทศในระบบ
สังคมนิยมที่ทันสมัย รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้บัญญัติก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงระบบ
การเมืองและระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จนี สิทธิ
และหน้าที่ของประชาชนพลเมืองจีน การจัดตั้งและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐบาลจีน รวมทั้งหน้าที่มูลฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
เป็นต้น
รัฐธรรมนูญจีนฉบับนีม้ ลี กั ษณะพิเศษทีไ่ ด้บญ
ั ญัตกิ ำ� หนดระบอบการปกครอง
ประเทศในระบบสังคมนิยมและหน้าทีม่ ลู ฐานของประเทศจีน รวมทัง้ ก�ำหนดหลักการ
พื้นฐานไว้ 4 ประการ และหลักนโยบายมูลฐานว่าด้วยการปฏิรูปและเปิดประเทศ
โดยก�ำหนดให้ประชาชนจีนชาติพันธุ์ต่างๆ และองค์การทุกองค์การทั่วทั้งประเทศ
ล้วนต้องยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานในการเคลือ่ นไหว องค์การหรือบุคคลใดๆ
จะมีอ�ำนาจเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ
อารัมภบท บททั่วไป สิทธิและหน้าที่มูลฐานของพลเมือง องค์กรของรัฐ ธงชาติ
เพลงชาติ ตราสัญลักษณ์แห่งชาติ และเมืองหลวง รวมทั้งสิ้น 4 บท 138 มาตรา103
ภายหลังที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ประเทศจีนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญมาแล้ว 4 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญจีนฉบับนี้มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐกระจัดกระจายอยู่ในหลายมาตราโดยมิได้บัญญัติให้รวมไว้อยู่ในหมวด
103

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ. ระบอบการเมืองของจีน. [Online] สืบค้นจาก http://thai.cri.cn/chinaabc/
chapter2/chapter20101.htm เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556.
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เดียวกันโดยเฉพาะ แต่ได้บัญญัติสอดแทรกไว้ในหมวดที่ 1 ว่าด้วยบททั่วไป และ
หมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่พื้นฐานของประชาชนพลเมือง104 สรุปขอบเขต
แห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐดังนี้
1) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 6 ก�ำหนดหลักพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระบบสังคมนิยมกรรมสิทธิรว่ มกันในปัจจัยการผลิต
ซึ่งเป็นของประชาชนทั่วประเทศและมวลชนผู้ใช้แรงงาน ก�ำจัดระบบขูดรีดคนให้
สูญสิ้นไป ด�ำเนินหลักการแบ่งปันกันตามสัดส่วนการท�ำงานตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล ในระยะต้นของสังคมนิยม รัฐจะยืนหยัดระบบกรรมสิทธิรว่ มกัน ยืนหยัด
ระบบการแบ่งปันกันตามสัดส่วนการท�ำงานของแต่ละบุคคลเป็นองค์ประกอบหลัก
มาตรา 7 ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐซึ่งมี
ลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจกรรมสิทธิรว่ มกันของประชาชนทัว่ ทัง้ ประเทศ นอกจากนี้
มาตรา 8 วรรคสาม ยังก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วย
กฎหมายขององค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในเมืองและชนบท ส่งเสริมชีน้ ำ� และช่วยเหลือ
การพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรส่วนรวม มาตรา 11 ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของเศรษฐกิ จ เอกชนและเศรษฐกิ จ ที่
ด�ำเนินการโดยเอกชน ตลอดจนให้รฐั ควบคุมดูแลให้คำ� ปรึกษาและจัดการเศรษฐกิจ
เอกชนและเศรษฐกิจทีด่ ำ� เนินการโดยเอกชน มาตรา 13 ก�ำหนดให้รฐั คุม้ ครองรายได้
การออม บ้านเรือนและกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นอันชอบด้วยกฎหมายของพลเมือง
รวมทัง้ คุม้ ครองสิทธิใิ นการสืบมรดกในทรัพย์สนิ ส่วนตัวของพลเมืองตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ มาตรา 7 ก�ำหนดให้รัฐพัฒนาก�ำลังผลิตโดยยกระดับความขยันขันแข็งและ
เทคโนโลยี ด�ำเนินการให้ระบบบริหารเศรษฐกิจและระบบบริหารกิจการวิสาหกิจ
ให้สมบูรณ์ เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทกี่ า้ วหน้า ด�ำเนินระบบความ
รับผิดชอบของสังคมนิยมในรูปแบบต่างๆ ปรับปรุงองค์กรแรงงานโดยยกระดับ
อัตราการผลิตและคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแรงงานรวมทั้งก�ำหนดให้รัฐ
ด�ำเนินการตามหลักการประหยัด ต่อต้านการสุรยุ สุรา่ ย ด�ำเนินการออมและอุปโภค
บริโภคอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและขององค์กรส่วนรวม
และปัจเจกชนบนพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภาพ และมาตรา 15 ก�ำหนดให้รัฐ
ด�ำเนินเศรษฐกิจระบบการตลาดของสังคมนิยมและให้รัฐเร่งบัญญัติกฎหมาย
104

กิติ ปิลนั ธนดิลก, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (100) และกฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (84).
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เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปรับปรุงและควบคุมเศรษฐกิจมหภาคให้สมบูรณ์
1) แนวนโยบายด้านทรัพยากร ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 9 วรรคสอง ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมซึง่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คุม้ ครองสัตว์และพืชอันล�ำ้ ค่า ห้ามองค์กร
หรือบุคคลใดๆ บุกรุกเข้ายึดครองหรือท�ำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 10
ก�ำหนดให้ทดี่ นิ ในเมืองเป็นกรรมสิทธิของรัฐ ส่วนทีด่ นิ ในชนบทและในเขตชานเมือง
นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นกรรมสิทธิของรัฐแล้ว ให้เป็นกรรมสิทธิของ
องค์กรส่วนรวม และส�ำหรับที่ดิน ที่อยู่อาศัย ที่ดินสงวนไว้เพาะปลูกเองและภูเขาที่
สงวนไว้เพาะปลูกเองก็เป็นของกรรมสิทธิขององค์กร องค์กรส่วนรวมด้วยเช่นกัน
มาตรา 12 ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองสาธารณสมบัติของสังคมนิยม ห้ามองค์กรหรือ
บุคคลใดๆ ใช้วิธีการใดๆ บุกรุกเข้ายึดครองหรือท�ำลายทรัพย์สินของรัฐและของ
องค์กรส่วนรวม มาตรา 26 ก�ำหนดให้รักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ป้องกันและรักษามลภาวะและสาธารณภัยอื่นๆ รวมทั้งจัดตั้ง
และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้
1) แนวนโยบายด้านการศึกษา
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 19 ก�ำหนดให้รัฐพัฒนาการศึกษาของสังคมนิยม
ยกระดับงานวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประชาชนทั่วประเทศ ด�ำเนินกิจการ
โรงเรียนประเภทต่างๆ กระจายการศึกษาระดับชั้นประถมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
พัฒนาการศึกษาระดับกลาง อาชีวศึกษา และการศึกษาระดับสูง รวมทั้งการศึกษา
ก่อนถึงเกณฑ์อายุการศึกษาด้วย พัฒนาอุปกรณ์การศึกษาทุกประเภท ขจัดสภาพที่
ประชาชนไม่รู้หนังสือให้หมดไป ส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถทางการศึกษาด้วย
ตนเอง ด�ำเนินการศึกษาด้านการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา
ธุรกิจให้แก่กรรมกร เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ใช้แรงงานอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
ก�ำหนดให้รัฐส่งเสริมองค์กรเศรษฐกิจส่วนรวม องค์กรรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพลัง
สังคมอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ด�ำเนินกิจการศึกษาประเภทต่างๆ รวมทัง้ ก�ำหนด
ให้รัฐเผยแพร่ภาษาจีนกลางที่นิยมใช้กันทั่วประเทศ อีกทั้ง มาตรา 7 ก�ำหนดให้รัฐ
พัฒนากิจการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกิจการวิทยาศาสตร์สังคม เผยแพร่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปูนบ�ำเหน็จผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
งานคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
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2) แนวนโยบายด้านสาธารณสุข
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 21 ก�ำหนดให้รัฐพัฒนาการรักษาพยาบาลและ
การอนามัย พัฒนายาและการรักษาแผนปัจจุบนั พัฒนายาและการรักษาทีเ่ ป็นมรดก
ตกทอดมาแต่โบราณ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบท
องค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรที่บริการประชาชนที่อยู่ในชุมชน ด�ำเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและการอนามัยชนิดต่างๆ แผ่ขยาย
กิจการอนามัยในลักษณะมวลชน ดูแลพลเมืองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ อีกทั้งรัฐต้อง
พัฒนากิจการพลศึกษา แผ่ขยายกิจกรรมพลศึกษาในลักษณะมวลชน เสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
3) แนวนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 22 ก�ำหนดให้รัฐแผ่ขยายกิจกรรมวัฒนธรรมใน
ลักษณะมวลชน กิจการศิลปะและวรรณคดี กิจการกระจายข่าววิทยุและโทรทัศน์
กิจการจัดพิมพ์จ�ำหน่าย กิจการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรม และกิจกรรม
วัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งก�ำหนดให้รัฐรักษาไว้ซึ่งสถานโบราณวัตถุอันเลื่องชื่อลือนาม
วัตถุโบราณทางด้านวัฒนธรรมอันล�้ำค่าที่ตกทอดมาจากโบราณ และมรดกทาง
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญอื่นๆ
4) แนวนโยบายด้านประชากร
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 23 ก�ำหนดให้รัฐฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความ
สามารถในวิชาเฉพาะสาขาต่างๆ ขยายขบวนการปัญญาชน สร้างปัจจัยให้บุคคล
แสดงบทบาท ความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของระบบสังคมนิยม มาตรา 24
ก�ำหนดให้เร่งสร้างสรรค์อารยะธรรมทางจิตใจของคนในระบบสังคมนิยมโดย
เผยแพร่ให้การศึกษาด้านอุดมการณ์ การศึกษาด้านศีลธรรม การศึกษาด้านวัฒนธรรม
การศึกษาด้านระเบียบวินัยและระบบกฎหมาย โดยการบัญญัติและด�ำเนินการ
ตามกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆ ในหมู่มวลชนทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งก�ำหนด
ให้รัฐส่งเสริมความรักปิตุภูมิ รักประชาชน รักการใช้แรงงาน รักวิทยาศาสตร์
รักศีลธรรมจรรยาของระบบสังคมนิยม ด�ำเนินการให้การศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์
ลัทธิสว่ นรวม และลัทธิสากลนิยม ลัทธิรกั ชาติ อีกทัง้ ให้ศกึ ษาลัทธิวตั ถุนยิ มวิภาษและ
ลัทธิวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ ต่อต้านลัทธิทุนนิยม รวมทั้งความคิดล้าสมัยอื่นๆ
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5) แนวนโยบายด้านการบริหารรัฐกิจ
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 27 ก�ำหนดให้องค์กรของรัฐทั้งปวงด�ำเนินการ
ตามหลักการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงลดขนาดให้เล็กกะทัดรัด
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่มีระบบการฝึกอบรมและตรวจสอบ ยกระดับปริมาณงาน
และคุณภาพงานอย่างไม่หยุดยัง้ ต่อต้านลัทธิเจ้าขุนมูลนาย นอกจากนี้ องค์กรของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งปวงต้องรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประชาชน
อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ยอมรับการตรวจสอบ
ของประชาชนและทุ่มเทรับใช้ประชาชน
6) แนวนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 28 ก�ำหนดแนวนโยบายด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้รฐั รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ปราบปรามการทรยศต่อ
ประเทศชาติ และกิจกรรมผิดกฎหมายที่ท�ำลายความปลอดภัยอื่นๆ ของรัฐ ลงโทษ
การท�ำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ท�ำลายเศรษฐกิจสังคมนิยมและ
กิจกรรมผิดกฎหมายอืน่ ๆ มาตรา 26 ก�ำหนดแนวนโยบายด้านความมัน่ คงให้กองทัพ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชน ซึ่งมีภารกิจคือการป้องกัน
ประเทศอย่างเข้มแข็ง ต่อต้านการรุกราน พิทักษ์ปิตุภูมิ พิทักษ์การใช้แรงงานอย่าง
สันติสุขของประชาชน เข้าร่วมกิจการพัฒนาประเทศ อีกทั้งก�ำหนดให้รัฐเสริมสร้าง
ก�ำลังป้องกันประเทศ พัฒนามาตรฐาน ความทันสมัย เร่งการปฏิวัติกองทัพ
7) แนวนโยบายด้านศาสนา
นอกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ หมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไปแล้ว
ยังปรากฏบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
พื้นฐานของพลเมืองด้วย โดย มาตรา 3 วรรคสาม ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองกิจกรรม
ทางศาสนา ไม่วา่ บุคคลใดๆ ใช้ศาสนาด�ำเนินการท�ำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม ท�ำร้ายสุขภาพ ร่างกายของพลเมือง ขัดขวางกิจกรรมระบบการศึกษา
ของรัฐไม่ได้
8) แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม
รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 7 ก�ำหนดนโยบายให้รัฐสร้างปัจจัยการมีงานท�ำ 
เพิ่มการคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงสภาพการท�ำงานด้วยวิถีทางต่างๆ ยกระดับการ
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ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพ รวมทั้งก�ำหนดให้รัฐ
ด�ำเนินการฝึกอบรมสิ่งที่จ�ำเป็นในการท�ำงานแก่พลเมืองก่อนได้ท�ำงาน มาตรา 45
ก�ำหนดให้รฐั พัฒนาการประกันสังคมทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สิทธิการได้รบั ความสุขของพลเมือง
การสังคมสงเคราะห์และกิจการรักษาพยาบาลและการอนามัย นอกจากนี้รัฐและ
สังคมยังรับประกันการด�ำรงชีวติ ของทหารทุพพลภาพ ปูนบ�ำเหน็จแก่ครอบครัวของ
วีรบุรุษผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้สิทธิพิเศษแก่ครอบครัวทหาร รวมทั้งจัดการ
ช่วยเหลือการด�ำรงชีวิตการศึกษาของพลเมืองผู้ใช้แรงงานที่ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้
และทุพพลภาพอื่นๆ อีกทั้ง มาตรา 48 ก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองผลประโยชน์และ
สิทธิของสตรี ด�ำเนินการให้ชายหญิงที่ท�ำงานอย่างเดียวกันได้รับค่าจ้างแรงงาน
เหมือนกัน ด�ำเนินการฝึกอบรมและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้หญิงจาก
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจีนดังกล่าวข้างต้น
ไม่ว่าอยู่ในหมวดทั่วไปหรือหมวดสิทธิและหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองก็ตาม พบว่า
แนวนโยบายแห่งรัฐเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์และเป้าหมายในด้านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ยึดถือระบบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังเป็นแนวนโยบาย
พืน้ ฐานต่างๆ ทีม่ คี วามครอบคลุมการด�ำเนินงานต่างๆ ของรัฐทุกด้านเกือบครบถ้วน

3.7 วิวัฒนาการของการบัญญัติของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้
ในรัฐธรรมนูญไนจีเรีย
3.7.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ไนจีเรีย
ในศตวรรษที่ 18 ดินแดนทีเ่ ป็นประเทศไนจีเรียในปัจจุบนั นีเ้ คยเป็นศูนย์กลาง
ของการค้าทาสและประเทศอังกฤษได้เข้ามายึดครองเมืองท่าลากอสเมื่อเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 1851 ต่อมาได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในดินแดนโดยรอบเมืองท่าลากอส
และลุ่มแม่น�้ำไนเจอร์จนน�ำไปสู่การจัดตั้งบริษัท Royal Niger Company ซึ่งมีการ
บริหารจัดการทางการเมืองของตนเอง จนถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 บริษัท
ดังกล่าวจึงได้โอนดินแดนให้อยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษโดยได้จัดตั้งเป็น
“อาณานิคมและรัฐในอารักขาแห่งไนจีเรีย” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดินแดน
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อาณานิคมไนจีเรียได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1960 และได้
จัดตั้งเป็นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1963105 ซึ่ง
จัดรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ์รฐั โดยแบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย  
คือ (1) ฝ่ายบริหารแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับสหพันธ์ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ด�ำรงต�ำแหน่งประมุขแห่งรัฐและเป็น
หัวหน้ารัฐบาลวาระละ 4 ปี จ�ำกัดไม่เกิน 2 สมัย โดยมีคณะรัฐมนตรี (Federal
Executive Council) เป็นคณะผูบ้ ริหารประเทศ (2) ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ช้ระบบสองสภา
(Bicameral system) ประกอบด้วยวุฒสิ ภาและสภาผูแ้ ทนราษฎร ทัง้ สองสภามาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงและอยู่ในต�ำแหน่งวาระละ 4 ปี วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
109 คน เป็นผูแ้ ทนจากรัฐต่างๆ 36 รัฐ รัฐละ 3 คน และอีก 1 คน จากเขตเมืองหลวง
กรุงอาบูจา (Abuja Federal Capital Territory) ส่วนสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก
จ�ำนวน 360 คน และ (3) ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลสูง ศาลอุทธรณ์กลาง และมี
ศาลกฎหมายอิสลามในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม
รัฐธรรมนูญไนจีเรียที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญฉบับ
ค.ศ. 1914 เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในช่วงที่ไนจีเรียเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่อีกหลายฉบับ
เช่น รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1922 รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1931 รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945
ซึง่ รัฐธรรมนูญไนจีเรียในยุคทีเ่ ป็นอาณานิคมนีไ้ ด้ถกู แก้ไขโดยผูส้ ำ� เร็จราชการทีแ่ ต่งตัง้
มาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1951 Sir John McPherson
ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มให้อ�ำนาจแก่ประชาชนชาวไนจีเรียมาเป็น
ตัวแทนในรัฐสภามากขึ้น ในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1954 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่
น�ำไปสู่การได้รับอิสรภาพเป็นประเทศเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
เนือ่ งจากประชาชนชาวไนจีเรียสามารถเข้าไปเป็นผูน้ ำ� ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ได้ แต่ก็ยังมีส่วนรัฐการบางส่วนที่ยังถูกกุมอ�ำนาจอยู่โดยผู้ส�ำเร็จราชการที่แต่งตั้ง
105

กองแอฟริกา. การเมืองการปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย กรุงเทพมหานคร: กรมเอเชียใต้
ตะวันออกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ [ออนไลน์]. สืบค้นจากhttp://sameaf.mfa.
go.th//th/country/africa/detail.php?ID=74#2, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559.
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มาจากประเทศอังกฤษ ในที่สุดรัฐสภาอังกฤษก็ได้ออกกฎหมายให้ประเทศไนจีเรีย
ได้รบั เอกราชเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1960 และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1960
ก�ำหนดให้ประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลกลางและรัฐบาลแห่งภูมิภาคอีก 3 รัฐบาล และ
ยังได้กำ� หนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ดว้ ย แต่ประเทศไนจีเรีย
ก็ยงั อยูภ่ ายใต้การปกครองของกษัตริยอ์ งั กฤษและถือ Judicial Committee of the
Privy Council ของประเทศอังกฤษเป็นศาลสูงสุด ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 สภาผูแ้ ทน
ของประเทศไนจีเรียได้แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและประกาศให้ประเทศไนจีเรียเป็น
สาธารณรัฐ เนื่องจากประกาศตัวไม่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อังกฤษ และ
ไม่ถือ Judicial Committee of the Privy Council เป็นศาลสูงสุดอีกต่อไป
ในปี ค.ศ. 1966 ได้เกิดการรัฐประหารโดยกลุ่มทหารและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1963 ไนจีเรียจึงอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรัฐประหาร จนถึงวันที่
1 ตุลาคม ค.ศ. 1979 ไนจีเรียได้เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่สอง โดยมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 ซึ่งร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ตัวแทนของรัฐบาลทหารและตัวแทนภาคประชาชน เนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1979 มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติ
ใช้ระบบสองสภา และเป็นรัฐธรรมนูญไนจีเรียฉบับแรกที่ก�ำหนดให้มีบทบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนและมี ห มวดว่ า ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
แนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental Objectives and Directive Principles
of State Policy) แยกไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหากโดยเฉพาะ106 ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติ
ที่ รั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนในอี ก มุ ม มองหนึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ต่อๆ มาคือ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1989 และฉบับ ค.ศ. 1999 ก็ได้มบี ทบัญญัติ
ว่าด้วยวัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐตลอดมา

106

Ben O. Nwabueze. A constitutional History of Nigeria. New York: Longman, 1982; Anthony
O. Nwafor. “Enforcing Fundamental Rights in Nigeria Courts – Processes and Challenges”.
In African Journal of Legal Studies, 2009: p.4.
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3.7.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตเนื้ อ หาของแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ใน
รัฐธรรมนูญไนจีเรีย
รัฐธรรมนูญไนจีเรีย ค.ศ. 1979 ได้กำ� หนดแนวคิดและขอบเขตแห่งเนือ้ หาของ
วัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ107 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ
มาตรา 14 (1) ได้วางหลักการเกี่ยวกับหลักการปกครองว่า สหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรียเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
ยุติธรรมทางสังคม ซึ่งมาตรา 14 (2) ก�ำหนดให้อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไนจีเรีย โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ได้รับมอบอ�ำนาจและหน้าที่ดังกล่าวและให้การ
ด�ำเนินการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนจะต้องเป็นวัตถุประสงค์
หลักของรัฐบาล อีกทัง้ ก�ำหนดให้การมีสว่ นร่วมของประชาชนทางการเมืองการปกครอง
ต้องได้รบั การรับรองให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 14 (3)
ก�ำหนดให้องค์ประกอบและการกระท�ำของรัฐบาลและหน่วยงานใดๆ ของรัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับลักษณะของรัฐบาลกลางของไนจีเรีย และสอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นในการส่งเสริมความสามัคคีของชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ มิให้เกิดการมีอทิ ธิพลเหนือ
บุคคลบางกลุม่ ในรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ในส่วนมาตรา 14 (4) ก�ำหนด
ให้องค์ประกอบและการกระท�ำของรัฐบาลของรัฐทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
จะต้องตระหนักถึงความหลากหลายของผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ ความจ�ำเป็น
ในการส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความจงรักภักดีของประชาชนใน
สหพันธ์
2) วั ต ถุ ป ระสงค์และแนวนโยบายเกี่ย วกับการรวมชาติ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 15 (2) ได้ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการรวมชาติและห้ามมีการกระท�ำ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานที่ก�ำเนิด เพศ ศาสนา สถานภาพ
เชื้อชาติหรือภาษา มาตรา 15 (3) ก�ำหนดว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การรวมชาตินี้ รัฐต้องจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ พียงพอส�ำหรับการเคลือ่ นย้าย
107

Constitution of Nigeria Chapter II Fundamental Objectives and Directive Principles
of State Policy, [Online]. Searched from http://www.nigeria-law.org/Constitution
OfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Chapter_2., 5 January 2016.
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อย่างเสรีของประชาชน สินค้าและบริการทั่วทั้งสหพันธ์ จัดให้มีความปลอดภัย
เกี่ยวกับสิทธิในที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ส�ำหรับพลเมืองในทุกส่วนของสหพันธรัฐ
ส่งเสริมการแต่งงานระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างกันในสถานที่ก�ำเนิด ศาสนา
เชือ้ ชาติ และภาษา สนับสนุนการรวมกลุม่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันในด้านศาสนา เชือ้ ชาติ
และภาษาหรือในด้านอื่น มาตรา 15 (4) ยังก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในหมู่คนต่างๆ ของสหพันธ์เพื่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อประเทศชาติมากกว่าความจงรักภักดีต่อส่วนย่อยๆ ของสังคม รวมทั้ง
มาตรา 15 (5) ก�ำหนดให้รัฐจะต้องขจัดการทุจริตและการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
ทุกรูปแบบ
3) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญ มาตรา 16 (1)
(c) และ (d) ได้บญ
ั ญัตวิ ตั ถุประสงค์พนื้ ฐานของประเทศไนจีเรียว่าต้องการให้มรี ะบบ
เศรษฐกิจแบบผสม กล่าวคือ ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่การจัดการและการด�ำเนินการ
ในภาคเศรษฐกิจหลัก มาตรา 16 (1) (a) และ (b) ก�ำหนดให้ประชาชนก็มีสิทธิ
ใช้งานหรือมีสว่ นร่วมในทุกพืน้ ทีข่ องเศรษฐกิจ รวมทัง้ ภาคเศรษฐกิจหลักด้วย อีกทัง้
ยังก�ำหนดให้รฐั ต้องดูแลการใช้ทรัพยากรของประเทศและส่งเสริมความเจริญรุง่ เรือง
ของชาติให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและพึง่ ตนเองได้ รวมทัง้ ให้รฐั ก�ำกับดูแลเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มสี วัสดิการ เสรีภาพและความสุขอย่างสูงสุดแก่ประชาชนบนพืน้ ฐาน
ของความยุติธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมกัน มาตรา 16 (2) ยังก�ำหนดให้รัฐ
จะต้องมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีแบบแผนและมีความสมดุล
รัฐต้องรับรองว่าทรัพยากรของชาติจะได้รับการควบคุมและกระจายเท่าที่เป็นไปได้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รัฐต้องรับรองว่าระบบเศรษฐกิจจะไม่ด�ำเนินการในลักษณะ
ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการผลิตและการแลกเปลีย่ นโดยกลุม่ คนเพียงบางกลุม่ รวมทัง้ ต้องจัดหา
อาหารและทีพ่ กั อาศัยทีเ่ หมาะสมเพียงพอ จัดให้มคี า่ จ้างขัน้ ต�ำ่ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
เงินบ�ำนาญและสวัสดิการส�ำหรับคนชรา ผู้ว่างงาน ผู้ป่วย ผู้พิการ
4) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านสังคม รัฐธรรมนูญ มาตรา 17 (1)
ก�ำหนดให้วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายของสังคมซึ่งถูก
ก�ำหนดขึ้นบนพื้นฐานของหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม และ
มาตรา 17 (2) ก�ำหนดให้วัตถุประสงค์ทางสังคมต้องค�ำนึงถึงหลักการต่างๆ เช่น
ความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรมใน
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กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ดังนั้น มาตรา 17 (3) จึงบัญญัติว่า การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางสังคมนั้น รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดแนวนโยบายให้รัฐต้องรับรองให้
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการท�ำมาหากินและโอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสม
โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องมีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอส�ำหรับ
การด�ำเนินชีวิตในด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รัฐต้องคุ้มครองรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการท�ำงาน รัฐต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางการแพทย์อย่างเพียงพอส�ำหรับประชาชน รัฐต้องก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียม
กันส�ำหรับงานอย่างเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางด้านเพศหรือเหตุผล
อื่นใด รัฐต้องจัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
รวมทั้งต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วย
5) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญ มาตรา 18
ก�ำหนดให้ (1) รัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ มาตรา 18 (2) รัฐบาลต้องส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา 18 (3) รัฐบาลจะต้องขจัดการไม่รู้หนังสือโดย
จัดให้มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ การศึกษามัธยมศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัย และการศึกษาในหลักสูตรส�ำหรับผู้ใหญ่โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
6) วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวนโยบายด้ า นการต่ า งประเทศ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 19 ก�ำหนดให้วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านการต่างประเทศจะต้องเป็นไป
โดยส่งเสริมและคุม้ ครองผลประโยชน์แห่งชาติ ส่งเสริมการรวมตัวกันในกลุม่ ประเทศ
แอฟริกาและสนับสนุนความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศแอฟริกา ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดสันติภาพสากลและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ระหว่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ เคารพกฎหมาย
สากลและสนธิสัญญาที่ได้ผูกพันไว้ ส่งเสริมการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกให้มีความ
ยุติธรรม
7) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม รัฐธรรมนูญ มาตรา 20
ก�ำหนดให้รัฐจะต้องคุ้มครองและปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งดูแลทรัพยากรน�้ำ
อากาศ ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไนจีเรีย
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8) วัตถุประสงค์และแนวนโยบายด้านวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ มาตรา 21
ก�ำหนดให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาและส่งเสริมวััฒนธรรมของประเทศไนจีเรียที่ช่วย
เพิ่มพูนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม
นอกจากวัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐด้านต่างๆ รัฐธรรมนูญไนจีเรีย
หมวด 2 ยังได้ก�ำหนดหน้าที่สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน์ และหน่วยงานอื่นๆ ในสื่อสาร
มวลชนว่า ต้องมีความเป็นอิสระที่จะส่งเสริมวัตถุประสงค์พื้นฐานที่มีอยู่ในหมวด
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 22) ก�ำหนดหน้าที่พลเมืองในด้าน
ต่างๆ เช่น หน้าที่ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เคารพอุดมการณ์และสถาบันต่างๆ
ของชาติ ปกปักษ์รกั ษาประเทศ เคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่น มีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายก�ำหนด (มาตรา 24)

3.8 วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้
ในรัฐธรรมนูญกานา
3.8.1 ประวัตพิ ฒ
ั นาการบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญกานา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดินแดนของประเทศกานาถูกครอบครองโดยชนเผ่า
และแคว้นนักรบต่างๆ โดยเฉพาะอาณาจักรแอสฮันติ (Ashanti) ซึ่งเศรษฐกิจเจริญ
มั่งคั่งขึ้นมาจากการค้าทาส ในปี 2417 ประเทศอังกฤษได้เข้ารุกรานอาณาจักร
แอสฮันติและประกาศให้พื้นที่ Gold Coast เป็นอาณานิคมของอังกฤษ จนกระทั่ง
ในปี 2444 อังกฤษจึงสามารถยึดพื้นที่ได้ท้ังหมด ท�ำให้ดินแดนกานาตกเป็นรัฐใน
อารักขา (protectorate) ของประเทศอังกฤษ108 หลังจากสงครามโลกครัง้ ทีส่ องยุตลิ ง
พรรค Convention People’s Party (CPP) ของ ดร.Kwame Nkrumah ได้รับ
เสียงข้างมากในการเลือกตัง้ ครัง้ แรกในปี 2493 ซึง่ น�ำไปสูก่ ารได้รบั เอกราชของกานา
ในวันที่ 6 มีนาคม 2500 เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา
(Sub-Saharan Africa) ที่ได้รับเอกราชโดยยังคงเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีของ
108

กองแอฟริกา. ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐกานา. กรุงเทพมหานคร, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, 2557.
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สหประชาชาติ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2503 ประเทศกานาได้ประกาศ
เป็นสาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ โดย ดร.Kwame Nkrumah ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกและได้วางรากฐานการปกครองระบอบสังคมนิยม
ให้กับประเทศกานา
ต่อมา ในปี 2509 คณะนายทหารได้ก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของ
นาย Kwame Nkrumah และจัดตัง้ National Liberation Council ขึน้ เพือ่ ปกครอง
ประเทศ โดยมีการคืนอ�ำนาจให้แก่รัฐบาลพลเรือนโดยผลัดเปลี่ยนการคุมอ�ำนาจ
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รัฐประหารครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2524 โดยเรืออากาศเอก Jerry Rawlings เป็นผูน้ ำ� การรัฐประหาร หลังจากนัน้
จึงได้มกี ารจัดตัง้ องค์กรบริหารประเทศคือ Provisional National Defense Council
(PNDC) ขึ้นพร้อมกับยุบสภา ระงับใช้รัฐธรรมนูญ และห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง109
อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2535 เรืออากาศเอก Rawlings ก็ได้ประกาศถ่ายโอน
อ�ำนาจให้เป็นประชาธิปไตย และมีการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แห่งสาธารณรัฐที่ 4 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1992  ซึ่งถือเป็นการสถาปนาระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้า
ฝ่ายบริหารในรูปแบบการปกครองระบบประธานาธิบดี (Presidential system)
ตามแบบสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีรฐั สภาทีม่ าจากหลายพรรคการเมืองและระบบตุลาการ
ทีเ่ ป็นอิสระตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจรัฐธรรมนูญกานา ฉบับ ค.ศ. 1992 ได้บญ
ั ญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐแยกเป็นหมวดต่างหากออกจากหมวดว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนไว้ในหมวด 6 หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Chapter Six The
Directive Principles of State Policy) มาตรา 34-41 รวมทั้งสิ้น 18 มาตรา
3.8.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญกานา
แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
กานาฉบับ ค.ศ. 1992 ต่อจากจากหมวด 5 สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานเป็น
หมวด 6 หลักการแนวนโยบายของรัฐ (Directive Principles of State Policy) ซึง่ มี
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น“แนวทาง” ให้ประชาชนทุกคน รัฐสภา
ประธานาธิบดี ฝ่ายตุลาการ สภาแห่งรัฐ (Council of State) คณะรัฐมนตรี
พรรคการเมือง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลต่างๆ ในการใช้หรือการตีความ
109

กองแอฟริกา, เพิ่งอ้างถึง.
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รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ๆ หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐนี้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ที่หลากหลายด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศและหน้าที่ของประชาชนพลเมือง
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญคือ หลักการแนว
นโยบายของรัฐทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญกานา มาตรา 34-41 รวมทัง้ สิน้ 18 มาตรา
นัน้ มีสถานะตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional status) ว่าสภาพบังคับทางกฎหมาย
อย่างไร กล่าวคือ สามารถน�ำไปฟ้องร้องให้ศาล (justiciable)  หรือไม่สามารถน�ำไป
ฟ้องร้องในศาล (non justiciable) เนื่องจากมาตรา 34 วรรค (1) ได้สร้างความ
ไม่แน่นอนชัดเจนในแง่สภาพบังคับทางกฎหมายเนื่องจากบัญญัติว่า “หลักการ
แนวนโยบายของรัฐที่มีอยู่ในหมวดนี้จะเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคน รัฐสภา
ประธานาธิบดี ศาลยุตธิ รรม สภาแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง และหน่วยงาน
อื่นๆ รวมทั้ง บุคคลอื่นๆ ในการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นใด
ซึง่ ในการด�ำเนินการปฏิบตั ติ ามการตัดสินใจทางนโยบายใดๆ เพือ่ การสถาปนาจัดตัง้
สังคมที่เสรีและเป็นธรรม”110 ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญของอินเดียและไนจีเรีย
รัฐธรรมนูญกานาฉบับ ค.ศ. 1992 ไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้โดยเฉพาะว่า บทบัญญัตขิ องหลักการ
แนวนโยบายของรัฐจะไม่อาจถูกน�ำไปบังคับใช้ในศาลได้ ซึ่งเป็นปัญหาเจตนารมณ์
ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับความกระจ่างจากรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่จัดท�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า “หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ได้
มาจากและโดยตัวเองที่จะบังคับใช้ตามกฎหมายโดยศาลใดๆ (the directive
principles of state policy shall not of and by themselves be legally
enforceable by any court)”111 ซึ่งประโยคนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในรัฐธรรมนูญ
110

111

The Constitution of the Republic of Ghana 1992. Chapter 6 The Directive Principles of
State Policy สืบค้นจาก www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_6.htm, เมือ่ วันที่
31 มกราคม 2559.
Article 34(1) The Directive Principles of State Policy contained in this Chapter shall
guide all citizens, Parliament, the President, the Judiciary, the Council of State, the
Cabinet, Political Parties and other bodies and persons in applying or interpreting this
Constitution or any other law and in taking and implementing any policy decisions, for
the establishment of a just and free society.
Kofi Quashigah. The 1992 Constitution of Ghana. สืบค้นจากwww.icla.up.ac.za/images
/.../ghana_country_report.pdf เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559.
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ด้วยตัวเองจึงเปิดโอกาสให้มคี วามคิดเห็นในการตีความทีแ่ ตกต่างกันในขอบเขตแห่ง
เนื้อหาของสภาพการบังคับใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวด 6 นี้ ในคดีระหว่าง
พรรคความรักชาติใหม่กบั อัยการสูงสุด (New Patriotic Party v Attorney-General,
31st December 1993-94) ผู้พิพากษาศาลสูงสุด Bamford-Addo JSC ได้มี
ความเห็นว่า บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด 6 ไม่สามารถน�ำมาฟ้องร้องในศาลได้
(non-justiciable) แต่ผู้พิพากษาศาลสูงสุด Adade JSC กลับมีความเห็นแย้งว่า112
“ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นว่า หมวด 6 ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ไม่สามารถน�ำมาฟ้องร้อง
ในศาลได้ ประการแรก รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ทัง้ ฉบับเป็นเอกสารทีม่ สี ภาพบังคับทาง
กฎหมาย (justiciable) หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถถูกใช้บังคับทางกฎหมายได้
(non-justiciable) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ในตัวเองก็จะต้องบัญญัติไว้เช่นนั้น
แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นมีบทบัญญัติใดในหมวด 6 หรือในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992
โดยทัว่ ไปทีบ่ อกว่า หมวด 6 นี้ ไม่สามารถ justiciable ได้ หลักฐานทีจ่ ะสร้างหลัก  nonjusticiability ได้นนั้ ต้องก�ำหนดอยูภ่ ายในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ไม่ใช่ดว้ ยด้วยเหตุผล
ง่ายๆ เป็นอย่างอื่นว่า ถ้าหลักฐานอยู่ภายนอกรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ได้นั้น มันก็
จ�ำเป็นต้องมาขัดแย้งรัฐธรรมนูญและถือเป็นโมฆะและไม่สามารถจะยอมรับได้
เราไม่สามารถเพิม่ ค�ำลงในรัฐธรรมนูญเพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นความหมายของรัฐธรรมนูญได้”
ในคดีที่ตามมาอีกคดีหนึ่งคือคดีสมาคมผู้ประกอบการล็อตโต้กานาและอื่นๆ กับผู้มี
อ�ำนาจจับสลากแห่งชาติ (Ghana Lotto Operators Association & Others v.
National Lottery Authority, 2007-2008) ศาลสูงสุด (Supreme  Court) โดย
ผู้พิพากษา Date-Bah ได้กล่าวย�้ำรับรองความเห็นของผู้พิพากษา Adade   ที่ว่า
“ไม่มบี ทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีร่ ะบุอย่างชัดเจนว่า “the directive principles of
112

Kofi Quashigah, เพิ่งอ้างถึง. “I do not subscribe to the view that chapter 6 of the
Constitution, 1992 is not justiciable; it is. First, the Constitution, 1992 as a whole is a
justiciable document. If any part is to be non-justiciable, the Constitution, 1992 itself
must say so. I have not seen anything in chapter 6 or in the Constitution, 1992
generally, which tells me that chapter 6 is not justiciable. The evidence to establish
the non-justifiability must be internal to the Constitution, 1992, not otherwise, for the
simple reason that if the proffered proof is external to the Constitution, 1992, it must
of necessity conflict with it, and be void and inadmissible; we cannot add words to the
Constitution in order to change its meaning”.
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state policy are not of and by themselves legally enforceable by any
court” อย่างไรก็ดี โดยพิจารณาถึงลักษณะพิเศษของบทบัญญัติที่มีอยู่ในหมวด 6
ผู้พิพากษา Date-Bah อธิบายเพิ่มเติมว่า113 “...อาจจะมีบทบัญญัติโดยเฉพาะใน
หมวด 6 ซึ่งไม่ได้บอกให้มีการบังคับใช้โดยศาล ลักษณะของบทบัญญัติโดยเฉพาะ
ดังกล่าวเช่นนั้นจะโต้แย้งข้อสันนิษฐานของสภาพบังคับใช้ทางศาล (presumption
of justiciability) เกี่ยวกับหมวดนี้ ในกรณีที่ไม่มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
บทบัญญัตโิ ดยเฉพาะไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้มกี ารบังคับใช้โดยศาลของ แต่การบังคับ
ใช้โดยศาลของภาระผูกพันที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 6 นี้ ควรจะถูกยืนยันและจะเป็น
วิถีทางในการสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ลึกซึ้ง และเสรีภาพภายใต้
กฎหมายของเรา” ด้วยวิธีนี้ความก�ำกวมคลุมเครือใดๆ ในบทบัญญัติมาตรา 34
วรรค (1) เกีย่ วกับสภาพบังคับใช้โดยศาล (justiciability)  แห่งบทบัญญัตขิ องหมวด 6
จึงได้ถูกท�ำให้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาของการที่จะอ้างว่าไม่ให้มีการบังคับใช้
โดยศาลก็ยังคงมีอยู่เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะขึ้นมาให้ศาลพิจารณาคดีอีก
3.8.3 ขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญกานา
รัฐธรรมนูญกานา ค.ศ. 1992 ได้บัญญัติก�ำหนดขอบเขตแห่งเนื้อหาของ
หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ไว้ในหมวด 6
อย่างกว้างขวางหลากหลายด้าน114 ดังต่อไปนี้
ก) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการเมือง
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 35 วรรค (1) ถึงวรรค (9) ก�ำหนดขอบเขตเนือ้ หา
ของแนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการเมืองไว้รวมทั้งสิ้น 9 ประการหลักดังนี้
Kofi Quashigah, เพิ่งอ้างถึง. “…there may be particular provisions in chapter 6 which do
not lend themselves to enforcement by a court. The very nature of such a particular
provision would rebut the presumption of justiciability in relation to it. In the absence
of a demonstration that a particular provision does not lend itself to enforcement by
courts, however, the enforcement by this court of the obligations imposed in chapter 6
should be insisted upon and would be a way of deepening our democracy and the
liberty under law that it entails”.
114
The Constitution of the Republic of Ghana 1992. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (3).
113  
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1) ก�ำหนดนโยบายแห่งรัฐทีจ่ ะให้ประเทศกานาต้องเป็นรัฐประชาธิปไตย
ที่ทุ่มเทให้บรรลุผลส�ำเร็จในการก่อให้เกิดเสรีภาพและความยุติธรรม และอ�ำนาจ
อธิปไตยต้องเป็นของประชาชนแห่งประเทศกานาซึ่งรัฐบาลรับอ�ำนาจและหน้าที่
ทั้งหมดมาจากประชาชนโดยผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้
2) รัฐต้องปกป้องและพิทกั ษ์รกั ษาอิสรภาพ เอกภาพและบูรณภาพแห่ง
ดินแดนของประเทศกานาและจะต้องแสวงหาความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชนทัง้ มวล
3) รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและการบริการสาธารณะตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
4) รัฐต้องปลูกฝังในหมู่ปวงชนชาวกานาให้เคารพสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
5) รัฐต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนของประเทศกานาอย่าง
แข็งขันและห้ามการเลือกปฏบัตแิ ละอคติบนพืน้ ฐานของแหล่งก�ำเนิด สถานภาพของ
การเกิด เชื้อชาติก�ำเนิด เพศหรือศาสนา ความเชื่อหรือศรัทธาอื่นๆ
6) เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในข้อ (5) ของมาตรานี้
รัฐจะต้องใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ (ก) การส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความจงรักภักดี
ต่อประเทศกานาโดยมองข้ามการแบ่งชาติพนั ธุแ์ ละความจงรักภักดีอนื่ ๆ (ข) การบรรลุ
ความสมดุลที่เหมาะสมในระดับภูมิภาคและเพศในการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ (ค) จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอส�ำหรับสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายของประชาชน สินค้าและบริการโดยเสรีทั่วประเทศกานา (ง) ท�ำให้
ประชาธิปไตยเป็นความจริงโดยการกระจายกลไกการบริหารและการเงินของรัฐบาล
ไปยังภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยให้โอกาสทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ หมดแก่ประชาชนให้มสี ว่ นร่วม
ในการการตัดสินใจในทุกระดับในชีวิตแห่งชาติและในรัฐบาล และ (จ) ให้มั่นใจว่า
เท่าทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ส�ำนักงานใหญ่ของรัฐบาลหรือสถาบันสาธารณะให้บริการ
ใดๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในภูมิภาคใดๆ โดยค�ำนึงถึงทรัพยากรและศักยภาพของภูมิภาค
และเขตพื้นที่
7) เท่าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ รัฐบาลจะยังคงด�ำเนินโครงการและโปรแกรมทีเ่ ริม่ โดย
รัฐบาลก่อนหน้านี้
8) รัฐต้องท�ำตามขัน้ ตอนทีจ่ ะก�ำจัดการประพฤติทจุ ริตและการใช้อำ� นาจ
โดยมิชอบ

_17-0106(099-192)3P4.indd 148

7/20/60 BE 5:40 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

149

9) รัฐต้องส่งเสริมในหมูป่ ระชาชนของประเทศกานาให้มวี ฒ
ั นธรรมของ
ความอดกลั้นทางการเมือง
ข) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านเศรษฐกิจ
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 36 วรรค (1) ถึงวรรค (11) ได้กำ� หนดขอบเขต
เนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านเศรษฐกิจไว้รวมทัง้ สิน้ 11 ประการหลักดังนี้
1) รัฐต้องด�ำเนินการที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการจัดการในลักษณะทีจ่ ะเพิม่ อัตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการรักษา
สวัสดิการ เสรีภาพและความสุขสูงสุดของทุกคนในประเทศกานา และเพื่อให้มีวิถี
ด�ำรงชีวิตที่เพียงพอและการจ้างงานที่เหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนแก่
คนยากจน
2) รัฐต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมดเพือ่ สร้างเศรษฐกิจทีด่ ี
มีเหตุผลบนหลักการพืนื้ ฐานดังนี้ (ก) ให้หลักประกันของอัตราค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ส�ำหรับการผลิตและผลผลิตเพื่อส่งเสริม
การผลิตอย่างต่อเนื่องและให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น (ข) ให้โอกาสที่เพียงพอส�ำหรับการ
ริเริม่ และความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุน
สภาพแวดล้อมที่ท�ำให้บทบาทของภาคเอกชนเด่นชัดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (ค) ให้
ความมัน่ ใจว่าปัจเจกบุคคลและภาคเอกชนแบกรับส่วนแบ่งของความรับผิดชอบต่อ
ชาติและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบที่จะให้กับการพัฒนาโดยรวม
ของประเทศ (ง) ด�ำเนินการพัฒนาที่สมดุลของทุกภูมิภาคและทุกส่วนของแต่ละ
ภูมภิ าคของประเทศกานา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการปรับปรุงสภาพของชีวติ ในพืน้ ที่
ชนบท และโดยทัว่ ไปปรับปรุงแก้ไขความไม่สมดุลใดๆ ในการพัฒนาระหว่างเขตชนบท
และเขตเมือง (จ) การรับรองว่าประชาธิปไตยที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือทุกคนมี
หลักประกันในสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานของชีวิตซึ่งรัฐถือเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
3) รัฐต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
4) การลงทุนต่างประเทศจะต้องได้รบั การสนับสนุนภายในประเทศกานา
ภายใต้กฎหมายใดๆ ทีผ่ ลบังคับใช้ในขณะนีท้ กี่ ำ� หนดกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศ
กานา
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5) ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติมาตรานี้ ภายในสองปีหลังจาก
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องน�ำเสนอให้รฐั สภาพิจารณาโครงการประสาน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงโครงการในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในทุกระดับและในทุกภูมิภาคของประเทศกานา
6) รัฐต้องให้การสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกันกับประชาชน
พลเมืองทุกคนและโดยเฉพาะรัฐต้องท�ำตามขั้นตอนที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้หญิง
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกานา
7) รัฐต้องรับประกันสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ และสิทธิการรับมรดก
8) รัฐต้องรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของและการครอบครองที่ดิน เพื่อ
รับภาระหน้าที่ทางสังคมในการให้บริการชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐจะต้อง
รั บ รองว่ า ผู ้ จั ด การที่ ดิ น ของครอบครั ว และสาธารณะเป็ น ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์
(fiduciaries) เรียกเก็บเงินกับภาระผูกพันที่ปล่อยหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในประเทศกานาที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องนี้
9) รัฐจะต้องใช้มาตรการเหมาะสมทีจ่ ำ� เป็นในการปกป้องและดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติสำ� หรับอนุชนรุน่ หลัง (posterity) และจะต้องขอความร่วมมือกับ
รัฐอืน่ และหน่วยงานต่างๆ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิทกั ษ์รกั ษาสภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศส�ำหรับมนุษยชาติอย่างกว้างขวางมากขึ้น
10) รัฐต้องป้องกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสุขภาพของบุคคล
ทุกคนในการจ้างงานและจะต้องสร้างพื้นฐานส�ำหรับการจ้างงานอย่างเต็มที่ของ
ชาวกานาทุกคนที่มีศักยภาพความคิดสร้างสรรค์
11) รัฐต้องส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการตัดสินใจใน
สถานที่ท�ำงาน
ค) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านสังคม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 วรรค (1) ถึงวรรค (6) ก�ำหนดขอบเขต
เนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านสังคมไว้รวมทั้งสิ้น 6 ประการหลักดังนี้
1) รัฐต้องพยายามรักษาความปลอดภัยและปกป้องระเบียบสังคม
(social order) บนอุดมการณ์และหลักการแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุตธิ รรม
ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญนี้
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐจะต้องน�ำนโยบายไปสูก่ ารสร้างหลักประกันให้ประชาชนพลเมือง
ทุกคนมีความเสมอภาคแห่งสิทธิ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ และโอกาสภายใต้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) รัฐจะต้องตรากฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้หลักประกันให้มี (ก) การ
ได้รับประโยชน์จากสิทธิการมีส่วนร่วมที่มีสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการพัฒนา รวมถึง
สิทธิของประชาชนในการรวมตัวกันเป็นสมาคมของตนเองโดยอิสระปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ และการใช้สมาคมเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของ
ตนเองในกระบวนการพัฒนา สิทธิในการเข้าถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
จ�ำเป็นเพื่อท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในกระบวนการพัฒนา เสรีภาพ
ในการจัดตั้งองค์การที่จะเข้าร่วมในการช่วยเหลือตนเองและโครงการสร้างรายได้
รวมถึงเสรีภาพในการระดมทุนเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมเหล่านัน้ (ข) การพิทกั ษ์คมุ้ ครอง
และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและเสรีภาพอืน่ ๆ ทัง้ หมด รวมทัง้ สิทธิของ
คนพิการ ผู้สูงอายุ  เด็กและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการพัฒนา
3) ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค (2) ของมาตรานี้
รัฐจะต้องรับเอาความตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีร่ บั รอง และน�ำไป
ประยุกต์ใช้กบั สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานเฉพาะด้านต่างๆ ใน กระบวนการพัฒนาของ
ประเทศ
4) รัฐต้องรักษานโยบายประชากรให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและ
ความต้องการในการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของประเทศกานา
5) รัฐต้องประกันให้มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอส�ำหรับการ
เล่นกีฬาทั่วทั้งประเทศกานา และการกีฬาต้องได้รับการส่งเสริมในฐานะที่เป็นวิธี
สร้างเอกภาพแห่งชาติ สุขภาพและความมีวินัยในตนเอง รวมทั้งมิตรภาพและความ
เข้าใจระหว่างประเทศ
6) รัฐต้อง (ก) ให้หลักประกันให้มีโครงการช่วยเหลือสนับสนุนและ
บ�ำรุงรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเอง
(self-employed) และประชาชนพลเมืองอื่นๆ ของประเทศกานา และ (ข) การให้
ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ เช่น จะช่วยให้ผู้สูงอายุให้สามารถรักษา
มาตรฐานที่ดีของชีวิต
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ง) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการศึกษา
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 วรรค (1) ถึงวรรค (3) ก�ำหนดขอบเขต
เนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการศึกษาไว้รวมทั้งสิ้น 3 ประการหลักดังนี้
1) รัฐจะต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการศึกษาในทุกระดับ
และในทุกภูมภิ าคของประเทศกานา และจะจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างทัว่ ถึง
เท่าที่เป็นไปได้แก่ประชาชนพลเมืองทุกคน
2) ภายในสองปีหลังจากการประชุมรัฐสภาครัง้ แรกหลังจากทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ฉบับนี้ออกมามีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลจะต้องยกร่างแผนโครงการส�ำหรับการให้
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการทั่วไปส�ำหรับการ
ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิบปีถัดไป
3) โดยขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของทรัพยากร รัฐจะต้องจัดให้มี (ก) การเข้าถึง
การศึกษามัธยมศึกษาและการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เหมาะสมอย่าง
เท่าเทียมกันและสมดุล รวมกับการเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
เทียบเท่าอย่างเท่าเทียมกัน โดยเน้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข) โปรแกรม
การรู้หนังสือของผู้ใหญ่ฟรีและการฝึกอบรมอาชีวศึกษาฟรี การฟื้นฟูและการตั้ง
ถิ่นฐานของคนพิการ (ค) การศึกษาตลอดชีวิต
ง) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านวัฒนธรรม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรค (1) ถึงวรรค (4) ก�ำหนดขอบเขต
เนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการศึกษาไว้รวมทั้งสิ้น 4 ประการหลักดังนี้
1) ตามวรรค (2) ของมาตรานี้ รัฐจะต้องด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การรวมคุณค่าทางจารีตประเพณีที่เหมาะสมเข้ากับวิถีชีวิตแห่งชาติโดยผ่านทาง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการน�ำจิตส�ำนึกของมิติทาง
วัฒนธรรมไว้ในการวางแผนระดับชาติทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
2) รัฐจะต้องให้หลักประกันว่า คุณค่าของจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ที่เหมาะสมจะสามารถดัดแปลงและพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่
เพิ่มขึ้นของสังคมโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติทางจารีตประเพณี
แบบดั้งเดิมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลต่อบุคคลควร
จะถูกยกเลิกไป
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3) รัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของภาษากานาและความภาคภูมใิ จ
ในวัฒนธรรมกานา
4) รัฐจะต้องพยายามด�ำเนินการที่จะอนุรักษ์และคุ้มครองสถานที่และ
สิ่งประดิษฐ์ (artifacts) ที่น่าสนใจและมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
จ) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านการต่างประเทศ
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 40 ได้กำ� หนดขอบเขตเนือ้ หาของแนวนโยบาย
แห่งรัฐทางด้านการต่างประเทศไว้รวมทัง้ สิน้ 4 ประการหลักว่า ในการติดต่อสัมพันธ์
กับประเทศอืน่ ๆ รัฐบาลจะต้อง (ก) การส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
กานา (ข) การแสวงหาการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
ที่ยุติธรรมและเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน (ค) ส่งเสริมการเคารพกฎหมายระหว่าง
ประเทศ พันธกรณีแห่งสนธิสญ
ั ญาทีผ่ กู พัน และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
โดยสันติวธิ ี (ง) เป็นไปตามหลักการทีบ่ ญ
ั ญัตอิ ยูใ่ นหรือเป็นกรณีทอี่ าจจะมีจดุ มุง่ หมาย
และอุดมการณ์ของ i) กฎบัตรของสหประชาชาติ ii) กฎบัตรขององค์การเอกภาพ
แอฟริกา (OAU: Organization of African Unity) iii) องค์การเครือจักรภพอังกฤษ IV)
สนธิสญ
ั ญาประชาคมเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS: Economic
Community of West African States) และ V) องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่
ประเทศกานาเป็นภาคีสมาชิก
ฉ) แนวนโยบายแห่งรัฐทางด้านหน้าที่พลเมือง
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 41 ได้กำ� หนดขอบเขตเนือ้ หาของแนวนโยบาย
แห่งรัฐทางด้านหน้าที่พลเมืองที่หลากหลายไว้รวมทั้งสิ้น 11 ประการว่า การใช้สิทธิ
และเสรีภาพจะไม่สามารถแยกออกจากการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพัน ดังนั้น
จึงต้องเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนในการ (ก) ส่งเสริมศักดิ์ศรีและชื่อเสียงที่ดีของ
ประเทศกานาและเคารพในสัญลักษณ์ของประเทศชาติ (ข) ส่งเสริมสนับสนุนและ
พิทกั ษ์รกั ษารัฐธรรมนูญนีแ้ ละกฎหมาย (ค) ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ
และอยูใ่ นความสามัคคีกลมกลืนกับคนอืน่ ๆ (ง) เคารพสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์
ที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายของผู้อื่น และโดยทั่วไปจะต้องละเว้นจากการ
กระท�ำที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของบุคคลอื่น (จ) ท�ำงานในอาชีพของตนโดยมี
จิตส�ำนึกในการประกอบสัมมาชีพทีเ่ ลือกเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ฉ) ป้องกัน
และรักษาทรัพย์สนิ สาธารณะ (public property) รวมทัง้ เปิดเผยและต่อต้านการใช้
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ทรัพย์สินและกองทุนสาธารณะไปในทางที่ผิดและสิ้นเปลือง (ช) ช่วยกันดูแลสภาพ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ในชุมชนทีป่ ระชาชนพลเมืองทีอ่ ยูอ่ าศัย (ซ) ป้องกันประเทศกานาและ
รับใช้ประเทศชาติเมื่อคราวจ�ำเป็น (i) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในการรักษากฎหมายและระเบียบสังคม (j) เปิดเผยรายได้ของตนเองอย่าง
ซือ่ สัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน่วยงานทีเ่ หมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพือ่ ค�ำนวณ
ภาระเสียภาษีทั้งหมด และ (k) ปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
3.9 วิวัฒนาการของการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฟิลิปปินส์
3.9.1 ประวัติพัฒนาการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฟิลิปปินส์
รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์ฉบับปัจจุบนั (ฉบับ ค.ศ. 1987) เป็น “กฎหมายพืน้ ฐาน
ของประเทศฟิลปิ ปินส์” (Fundamental Law of the Philippines or Konstitusyon
ng Pilipinas) และถือได้ว่าเป็นกฎหมายสูงสุด (supreme law) ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญได้ยกร่างสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่
12 ตุลาคม ค.ศ. 1986 และได้ผา่ นการลงประชามติทวั่ ประเทศรับรองร่างรัฐธรรมนูญ
แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987115 ซึ่งน�ำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้ง
รัฐบาลของประธานาธิบดีโคราซอน อากิโน (Corazon C. Aquino) ซึง่ เป็นประธานาธิบดี
หญิงคนแรกของประเทศฟิลิปปินส์ นักกฎหมายรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ยอมรับว่า
ก่อนหน้านี้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญมาแล้วรวมทัง้ สิน้ 3 ฉบับ
คือ รัฐธรรมนูญฉบับเครือจักรภพ ค.ศ. 1935 (Commonwealth Constitution)
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1973 และรัฐธรรมนูญฉบับเสรีภาพ ค.ศ. 1986
(Freedom Constitution) ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับมาโลลอส ค.ศ. 1899 (Malolos
Constitution) ซึ่งน�ำไปสู่การประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippine  
Republic) ในปี ค.ศ. 1899 นัน้ กลับไม่ได้ถกู ใช้บงั คับทัว่ ประเทศโดยสมบูรณ์ เนือ่ งจาก
115

Wikipedia. Constitution of the Philippines. Searched from https://en.wikipedia.org/
wiki/Constitution_of_the_Philippines, 18 January 2016.

_17-0106(099-192)3P4.indd 154

7/20/60 BE 5:40 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

155

ฟิลิปปินส์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐเอกราชใหม่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติในระดับ
สากลได้ เพราะดินแดนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ภายใต้การยึดครองของ
สหรัฐอเมริกาการปฏิวัติพลังประชาชน (People Power Revolution) ค.ศ. 1986
ได้โค่นล้มการปกครองระบอบเผด็จการของประธานาธิบดีมาร์กอสได้ส�ำเร็จ และ
น�ำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 โดยค�ำสั่งของการปกครองใน
ช่วงแรกด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งแต่งตั้งมาจากการปฏิวัติพลังประชาชน
ประธานาธิบดีโคราซอน อากิโน (Corazon C. Aquino) ได้ออกประกาศฉบับที่ 3
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1986 ยกเลิกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1973
หลายมาตรา ซึ่งใช้บังคับในช่วงการปกครองระบอบเผด็จการของอดีตประธานธิบดี
มาร์กอส และยกเลิกสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระบบสภาเดียว (Batasang Pambansa/
unicameral) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี บทบัญญัตทิ ใี่ ห้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ก่ประธานาธิบดี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับฉายาว่า “รัฐธรรมนูญฉบับเสรีภาพ” (1986 Freedom  
Constitution) แม้วา่ ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับนีต้ งั้ ใจจะให้เป็นเพียงรัฐธรรมนูญชัว่ คราว
เพื่อให้หลักประกันเสรีภาพของประชาชนและการกลับคืนสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยก็ตาม
ดังนั้น ประธานาธิบดีโคราซอน อากิโน จึงได้ด�ำเนินการแต่งตั้งสมาชิก
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional Commission) 50 คน จากบุคคล
ทีม่ ภี มู หิ ลังหลากหลายแตกต่างกัน รวมทัง้ อดีตสมาชิกหลายคนของสภาผูแ้ ทนราษฎร
อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา บาทหลวงโรมันคาทอลิก และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ต่อต้านการปกครองระบอบมาร์กอส Cecilia Muñoz-Palma อดีตผู้พิพากษาของ
ศาลฎีกา ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง
การประชุมคณะกรรมาธิการมีหลายประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นรูปแบบของรัฐบาล การยกเลิกโทษประหารชีวิต การคงฐานทัพสหรัฐ
ที่คลาร์กและอ่าวซูบิก และการบูรณาการบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญได้ยกร่างสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1986 โดยได้น�ำไปลงประชามติทั่วประเทศรับรองร่าง
รัฐธรรมนูญเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 แล้ว ดังนัน้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
จึงได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 หมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศ
หลักการและนโยบายแห่งรัฐ (Declaration ดังนั้น of Principles and State
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Policies)116 โดยแบ่งบทบัญญัตใิ นหมวดนีอ้ อกเป็น 2 ตอนคือ หลักการ (Principles)
จ�ำนวน 6 มาตรา และนโยบายแห่งรัฐ (State Policies) จ�ำนวน 22 มาตรา รวมทัง้ สิน้
28 มาตรา
3.9.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์
รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 1987 หมวด 2 ก�ำหนดหลักการของแนวนโยบาย
แห่งรัฐไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 6 มาตรา คือ มาตรา 1 ก�ำหนดให้
ฟิลิปปินส์เป็นรัฐประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในทุกองค์กรของรัฐได้รับอ�ำนาจนั้นมาจากประชาชน
มาตรา 2 ก�ำหนดให้ฟิลิปปินส์เลิกใช้สงครามเป็นเครื่องมือของนโยบายแห่งชาติ
รับเอาหลักการทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึง่ ของ
กฎหมายของแผ่นดิน (law of the land) และยึดถือนโยบายแห่งสันติภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม เสรีภาพ ความร่วมมือ และมิตรภาพกับทุกชาติ มาตรา 3
ก�ำหนดให้ฝ่ายพลเรือนมีอ�ำนาจเหนือฝ่ายทหารตลอดกาล กองทัพของฟิลิปปินส์
เป็นผู้พิทักษ์ของประชาชนและของรัฐ โดยมีเป้าหมายในการรักษาอ�ำนาจอธิปไตย
ของรัฐและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ มาตรา 4 ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญ
สูงสุดของรัฐบาลในการให้บริการและพิทักษ์คุ้มครองประชาชน รัฐบาลอาจจะ
เรียกร้องให้ประชาชนท�ำหน้าที่ป้องกันประเทศ และในการปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้
ประชาชนทุ ก คนอาจจะต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก�ำ หนดโดยกฎหมายในการ
เกณฑ์ทหารหรือเป็นข้าราชการพลเรือน มาตรา 5 รักษาสันติภาพและความเป็น
ระเบียบระหว่างประเทศ การพิทักษ์คุ้มครองชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน รวมทั้ง
การส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับความสุขของประชาชนทุกคนที่
ได้รับจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมาตรา 6 ให้ยึดถือหลักการแยก
ศาสนจักรและรัฐออกจากกันโดยขัดขืนมิได้
116

โปรดดูรายละเอียดใน Wikisource. Constitution of the Philippines (1987). Searched from
https://en.wikisource.org/wiki/ Constitution_of_the_Philippi..., 18 January 2016; และ
Wikipedia. Constitution of the Philippines. Searched from https://en.wikipedia.org/
wiki/Constitution_of_the_Philippines, 18 January 2016.
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3.9.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 ได้ก�ำหนดขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนว
นโยบายแห่งรัฐอย่างละเอียดชัดเจนรอบด้าน โดยแยกบทบัญญัตินโยบายแห่งรัฐ
(State Policies) ไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐ
โดยเฉพาะรวมทั้งสิ้น 22 มาตรา117 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
1) แนวนโยบายต่างประเทศ
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 ให้รัฐต้องติดตามการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศทีเ่ ป็นอิสระในความสัมพันธ์กบั รัฐอืน่ ๆ โดยพิจารณาถึงสิง่ ส�ำคัญ
สูงสุดว่ารัฐจะต้องมีอ�ำนาจอธิปไตยแห่งชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน ผลประโยชน์
แห่งชาติ และสิทธิในการก�ำหนดใจตนเอง (right to self-determination) และ
ในมาตรา 8 ให้ประเทศฟิลิปปินส์ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายปลอดอาวุธนิวเคลียร์
(free from nuclear weapons) ในดิ น แดนของตนเองโดยสอดคล้ อ งกั บ
ผลประโยชน์แห่งชาติ
2) แนวนโยบายด้านสังคม
รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์กำ� หนดไว้ในมาตรา 9 ให้รฐั ต้องส่งเสริมการจัดระเบียบ
สังคมที่มีพลวัตและเป็นธรรม (just and dynamic social order) ซึ่งจะจรรโลงที่
ให้เกิดความเจริญรุง่ เรืองและความเป็นอิสระของประเทศ รวมทัง้ ให้ประชาชนพ้นจาก
ความยากจน โดยผ่านทางนโยบายให้บริการสังคมอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการจ้างงาน
สูงสุด (full employment) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของทุกคน รวมทั้ง มาตรา 10 ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมความยุติธรรม
ทางสังคมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาประเทศ
3) แนวนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสถาบันครอบครัว
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 11 ให้รัฐต้องให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของทุกคนและให้หลักประกันอย่างเต็มทีใ่ นการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยจะต้องคุม้ ครองและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในฐานะทีเ่ ป็นสถาบัน
พืน้ ฐานทางสังคมทีป่ กครองตนเอง และในมาตรา 12 ให้รฐั ตระหนักถึงความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของชีวิตครอบครัว และให้ความคุ้มครองชีวิตของมารดาและชีวิตของเด็กให้ปลอด
117

โปรดดูรายละเอียดใน Wikisource และ Wikipedia, เพิ่งอ้างถึง.
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จากการคุมก�ำเนิด สิทธิธรรมชาติและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของผู้ปกครองในการเลี้ยงดู
เด็กและเยาวชนให้เป็นมีพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณลักษณะทาง
ศีลธรรมจะต้องได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล อีกทัง้ มาตรา 13 ก�ำหนดให้รฐั ตระหนัก
ถึงบทบาทส�ำคัญของเยาวชนในการสร้างชาติและจะต้องส่งเสริมและคุ้มครอง
เยาวชนทางด้านกายภาพ คุณธรรม จิตวิญญาณ ความฉลาดทางปัญญา และ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ที างสังคม โดยจะอบรมบ่มนิสยั ความรักชาติและชาตินยิ มของเยาวชน
รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะและท�ำหน้าที่พลเมือง นอกจากนี้
มาตรา 14 ยังก�ำหนดให้รัฐตระหนักถึงบทบาทของสตรีในการสร้างชาติและต้อง
ให้หลักประกันความเสมอภาคขัน้ พืน้ ฐานระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายอย่างเท่าเทียมกัน
4) แนวนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 15 ให้รัฐต้องคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิดา้ นสุขภาพของประชาชนและปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านสุขภาพในมวลหมูป่ ระชาชน
และก�ำหนดในมาตรา 16 ให้รัฐต้องพิทักษ์และรับรองสิทธิประชาชนอาศัยอยู่ใน
ระบบนิเวศที่สมดุลและสมบูรณ์โดยสอดคล้องกับวิถีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
5) แนวนโยบายด้านการศึกษา
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 17 ให้รัฐต้องให้ล�ำดับความส�ำคัญ
กับการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดความรักชาติและชาตินิยม เร่งรัดความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมการ
ปล่อยเสรีและการพัฒนามนุษย์ทั้งมวล
6) แนวนโยบายด้านแรงงาน
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 18 ว่ารัฐต้องยืนยันให้แรงงาน
เป็นก�ำลังหลักทางเศรษฐกิจสังคม โดยจะต้องปกป้องสิทธิของคนงานและส่งเสริม
สวัสดิภาพแรงงานการของคนงาน
7) แนวนโยบายเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ในมาตรา 19 ให้รัฐต้องพัฒนาการพึ่งพา
ตนเองและเศรษฐกิจของชาติเป็นอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยชาวฟิลิปปินส์
อย่างมีประสิทธิภาพ และในมาตรา 20 ให้รัฐตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของภาค
เอกชน สนับสนุนวิสาหกิจเอกชน และให้แรงจูงใจกับการลงทุนที่จ�ำเป็น อีกทั้งใน
มาตรา 21 ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการพัฒนาชนบทที่ครบวงจรและการปฏิรูป
ระบบเกษตรกรรม
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8) แนวนโยบายด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก�ำหนดไว้ใน มาตรา 22 ให้รัฐตระหนักถึงและส่งเสริม
สิ ท ธิ ท างวั ฒ นธรรมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พื้ น เมื อ งภายใต้ ก รอบของความสามั ค คี แ ละ
การพัฒนาของชาติ และในมาตรา 23 ให้รฐั ต้องส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
บนพืน้ ฐานชุมชน หรือองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมสวัสดิการแห่งชาติ อีกทัง้
ในมาตรา 24 ก�ำหนดให้รัฐต้องตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของการสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศในการสร้างชาติ
9) แนวนโยบายด้านการบริหารรัฐกิจและกระจายอ�ำนาจ
รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์กำ� หนดไว้ใน มาตรา 27 ให้รฐั ต้องรับประกันการเข้าถึง
โอกาสเข้าท�ำงานในการบริหารรัฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามการมีราชวงศ์
ทางการเมืองที่อาจจะก�ำหนดโดยกฎหมาย และในมาตรา 26 รัฐต้องให้ความเป็น
อิสระของรัฐบาลท้องถิ่น
10) แนวนนโยบายด้านคุณธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์กำ� หนดไว้ในมาตรา 27 ให้รฐั ต้องรักษาความซือ่ สัตย์และ
คุณธรรมในการให้บริการประชาชนและการใช้มาตรการในเชิงบวกและมีผลต่อ
การรับสินบนและการทุจริต และมาตรา 28 ก�ำหนดแนวนโยบายว่าภายใต้เงื่อนไข
ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก�ำหนดรัฐกฎหมายและด�ำเนินนโยบายในการเปิดเผย
ข้ อมู ล เต็ ม รูป แบบของการท�ำธุรกรรมทั้ง หมดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ประชาชน

3.10 วิวัฒนาการของการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทย
3.10.1 ประวั ติ พั ฒ นาการบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญไทย
ประวัตพิ ฒ
ั นาการบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในในรัฐธรรมนูญไทยนัน้
อาจศึกษาวิจัยย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะ
ราษฎรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(Absolute Monarchy) มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional
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Monarchy) ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในปัจจุบัน ซึ่งคณะราษฎรได้ประกาศ “หลัก 6 ประการของคณะราษฎร” ไว้ให้
ยึดถือเป็นแนวนโยบายของคณะปฏิวตั เิ พือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศและ
การเปลีย่ นแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยตามหลักการนโยบายของ
คณะราษฎรรวมทั้งสิ้น 6 ประการ คือ 1) จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย
เช่น เอกราชในทางการเมืองในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้
มัน่ คง 2) จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง
ให้มาก 3) จะต้องบ�ำรุงรักษาความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
ใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนท�ำ  จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้
ราษฎรอดอยาก 4) จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 5) จะต้องให้ราษฎรได้มี
เสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดกับหลัก 4 ประการข้างต้น 6) จะต้อง
ให้การศึกษาอย่างเต็มทีแ่ ก่ราษฎร118 ดังนัน้ หลัก 6 ประการของคณะราษฎรดังกล่าว
อาจถือได้วา่ เป็นการก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐได้เช่นกัน119 เพียงแต่วา่ แนวนโยบาย
ดังกล่าวไม่ได้มีการน�ำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยในยุคนั้น ทั้งในรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ยังไม่มีธรรมเนียมวิธีปฏิบัติในการบัญญัติเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแต่อย่างใด
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญไทยเป็น
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 นับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญไทยฉบับถาวรเกือบทุกฉบับได้มกี ารก�ำหนดบทบัญญัตวิ า่ ด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นหมวดหนึง่ โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐธรรมนูญและ
ธรรมนูญการปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ธรรมนูญการปกครอง พุทธศักราช 2502 2515 2520 2534 รวมทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วย
118
119

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ปฏิวัติ 2475: 1932 Revolution in Siam.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547: หน้า 499–501.
หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป: หน้า 161.
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แนวนโยบายแห่งรัฐแต่อย่างใด120 เหตุผลเนื่องมาจากในขณะที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรใช้บังคับ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวเป็นหลักแนวทางในการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และรอให้มี
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทีม่ บี ทบัญญัตนิ โยบายแห่งรัฐแล้วเสร็จออกมาใช้บงั คับ
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์เป็นต้นแบบที่มาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในรัฐธรรมนูญไทย ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไทยได้บัญญัติไว้ในหมวด 1 เป็น “แนวนโยบาย
แห่งรัฐ” (Directive Principle of State Policy) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดเรือ่ ง
ทีร่ ฐั พึงท�ำไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2492 เป็นประเทศทีส่ ามทีน่ ำ� ตัวอย่างรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์มาใช้121 นอกจากรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ เช่น สเปน เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ เนปาล และกานา ก็ได้มีบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไว้ในรัฐธรรมนูญลักษณะเดียวกันด้วย ดังนั้น รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2492 เป็น
รัฐธรรมนูญทีท่ นั สมัยฉบับแรกซึง่ ก�ำหนดเรือ่ งแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 5 รวม
19 มาตรา ได้กำ� หนดเรือ่ งทีร่ ฐั พึงท�ำ โดยใช้คำ� ว่า “พึง” และในมาตราแรกก�ำหนดว่า
บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการบริหาร
ราชการตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐโดยใช้
ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐลักษณะเดียวกันกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
ที่มีมาก่อนหน้านี้และได้มีการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญไทย
หลายฉบับรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนรัฐธรรมนูญไทยที่มีบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(พ.ศ. 2492–2550)
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยที่มีบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญ
หมวด จ�ำนวนมาตรา จ�ำนวนนโยบาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492
หมวด 5 มาตรา 54-72 19 มาตรา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
หมวด 3 มาตรา 38-44
7 มาตรา
แก้ไขเพิ่มเติม 2495
120
121

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2546: หน้า 329.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หน้า 2: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (63).
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วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยที่มีบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญ
หมวด จ�ำนวนมาตรา จ�ำนวนนโยบาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511
หมวด 5 มาตรา 53-70 18 มาตรา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517
หมวด 5 มาตรา 62-94 33 มาตรา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
หมวด 5 มาตรา 53-74 20 มาตรา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และ
หมวด 5 มาตรา 59-84 26 มาตรา
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
หมวด 5 มาตรา 71-89 19 มาตรา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
หมวด 5 มาตรา 75-87 13 มาตรา
ที่มา: ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2545.

เจตนารมณ์ของการก�ำหนดให้มีบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐขึ้นไว้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยก็ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น หมวดที่ ก� ำ หนดเรื่ อ งส� ำ คั ญ ๆ ที่ รั ฐ พึ ง กระท� ำ 
เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 มีทงั้ สิน้ 33 มาตรา คือใครต้องการให้
รัฐท�ำอะไรก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักรัฐศาสตร์มาก
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้จัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยกร่างได้
มอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.กมล ทองธรรมชาติ และ ดร. สุจติ บุญวงการ ไปด�ำเนินการ
ยกร่างมาโดยให้นำ� เฉพาะสาระส�ำคัญบรรจุไว้ในหมวด 5 เท่านัน้ ในทีส่ ดุ จึงมีบทบัญญัติ
รวมทั้งสิ้น 19 มาตรา คือ มาตรา 71–89 ความเปลี่ยนแปลงประการที่ 1 คือ
รายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 5 นั้นสกัดเฉพาะเรื่องส�ำคัญๆ ที่เป็นแก่นที่รัฐไทย
จะต้องกระท�ำ  ชื่อหมวดจึงเปลี่ยนจาก “แนวนโยบายแห่งรัฐ” เป็น “แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ” ความเปลี่ยนแปลงประการที่ 2 คือ เปลี่ยนจากค�ำว่า “รัฐพึง…”
มาเป็นค�ำว่า “รัฐต้อง...” นอกจากนั้นในมาตรา 88 บัญญัติว่า บทบัญญัติในหมวดนี้
มีไว้เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่มีค�ำว่า “ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” เนื่องจากค�ำว่า
“รัฐต้อง...” ถือเป็นพันธกรณีที่ผูกพันให้รัฐต้องกระท�ำแล้ว122
122

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หน้า 2-3: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ 63.
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3.10.2 แนวคิดหลักการของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทย
ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิ ท ธิ ร าชย์ ม าเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ประเทศไทยชื่อวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐและแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 8 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึง่ แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญในอดีต
จ�ำนวน 6 ฉบับ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มีแนวคิดพืน้ ฐานและลักษณะ
ส�ำคัญ 7 ประการ123 คือ (1) การก�ำหนดไว้ในหมวดเดียวกันและมีชอื่ เรียกเหมือนกัน
(2) การก�ำหนดให้มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสภาพบังคับเหมือนกัน (3) การให้น�้ำหนัก
ของเงือ่ นไขบังคับไม่เท่ากัน (4) การจัดล�ำดับความส�ำคัญของนโยบายด้านการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยไว้ในระดับรอง (5) การสอดแทรกนโยบายที่ไม่มีความส�ำคัญ
ถึงระดับความเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างแท้จริง (6) การไม่ให้ความส�ำคัญกับ
มาตรการทางปฏิบตั ิ (7) การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม (8) การไม่ได้
วางเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องไว้รองรับ (8) การไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับล�ำดับ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ

123

สถาบันพระปกเกล้า. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวดสิทธิเสรีภาพ
เรือ่ ง 7 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรสุ ภา, 2545: หน้า 26–29.
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ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีจ�ำนวนบทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐโดยเฉลี่ยน้อยกว่ารัฐธรรมนูญไทยในอดีตทั้ง 6 ฉบับ เนื่องจากเป็น
แนวนโยบายที่จ�ำกัดเนื้อหาส�ำคัญเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เท่านั้นมีหลักการพื้นฐานและลักษณะส�ำคัญ 10 ประการ124 คือ (1) การก�ำหนด
เนื้อหาแยกไว้เป็นหมวดเดียวกันและใช้ชื่อเรียกใหม่ (2) มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
สภาพบังคับเชิงสร้างสรรค์ (3) การให้นำ�้ หนักของเงือ่ นไขบังคับเท่าเทียมกัน (4) การให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระดับสูง (5) การบัญญัตไิ ว้เฉพาะ
นโยบายที่มีความส�ำคัญในระดับที่ถือได้ว่าเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างแท้จริง
(6) การให้ความส�ำคัญกับมาตรการทางปฏิบัติ (7) การสร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้ามีสว่ นร่วม (8) การวางเครือข่ายองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องไว้รองรับ (9) การเพิม่ รายละเอียด
ล�ำดับขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ (10) การเชือ่ มโยงเอกภาพและสนับสนุนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดอื่น แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่มีลักษณะ
ชัดเจนรอบด้านและผูกพันรัฐมากกว่าเดิมรวม 4 ประการ125  คือ (1) มีการแยกแยะ
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างชัดเจน (2) ก�ำหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องส�ำคัญเพิ่มขึ้น (3) ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร
ขึน้ มาด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ (4) ก�ำหนดให้รัฐบาลที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการว่ามีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไรบ้างโดยเสนอต่อรัฐสภาปีละ 1 ครั้ง
ประเทศไทยได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไว้ ค รั้ ง แรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 หมวดที่ 5 ว่าด้วย “แนวนโยบาย
แห่งรัฐ” เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการ
124
125

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 29 – 34.
สภาร่างรัฐธรรมนูญ. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับลงประชามติ.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2550: หน้า 175 – 176.
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บริหารราชการแผ่นดิน126 ทั้งนี้แนวนโยบายแห่งรัฐถือเป็นกรอบส�ำหรับการก�ำหนด
นโยบายของรัฐบาลว่านโยบายที่ก�ำหนดออกมานั้นจะต้องครอบคลุมถึงเรื่องใด
โดยเป็นหลักประกันว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปกี่ชุด แนวนโยบายของ
รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะยังคงเดิมโดยต้องอยู่ในกรอบแนวนโยบายแห่งรัฐ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ127 ดังนัน้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจึงถือเป็นกรอบ
แนวทางการบริหารงานของรัฐทีใ่ ช้เป็นหลักฐานในการตรากฎหมายและการก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่
ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนด
นโยบาย โดยถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 เป็นครั้งแรก ในหมวด 5
ว่าด้วย “แนวนโยบายแห่งรัฐ” แต่รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาบางฉบับมิได้ก�ำหนดไว้
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด 5 โดยเปลีย่ นชือ่ จาก“แนวนโยบาย
แห่งรัฐ” มาเป็น “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”
3.10.3 ขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทย
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ยกร่างขึ้นในยุครัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์
ภายหลังการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลของหลวงธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยคณะทหารน�ำโดย จอมพลผิน ชุณหะวัณ ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 และเชิญ
นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ จึงถูกควบคุมและ
ก�ำกับโดยผู้น�ำฝ่ายทหาร ต่อมา นายควง อภัยวงศ์ ได้ผลักดันให้จัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ แม้ถูกบังคับให้ลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2491 รัฐบาล จอมพล ป.พบูลสงคราม ไม่อาจปฏิเสธรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสภาร่าง
126
127

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักการพิมพ์
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, หน้า 43.
รติกร เจือกโว้น. แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558.จาก http:///www.thaipoliticsgovenment.org.
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รัฐธรรมนูญได้ จึงได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
วันที่ 23 มีนาคม 2492 การที่รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ไม่สามารถยึดกุมอ�ำนาจการ
บริหารราชการแผ่นดินได้เต็มที่ จึงเป็นเหตุผลที่สภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยึดพื้นที่
โดยพรรคประชาธิปัตย์เห็นควรก�ำหนดหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2492 เพื่อเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการบริหารราชการตาม
นโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้128 ดังนั้น ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ได้ ค้ นคว้ าพิ จารณารัฐธรรมนูญของนานาประเทศมาประกอบการยกร่างด้วย
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญอินเดีย129 ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการก�ำหนดแนวนโยบาย
แห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2492 ดังปรากฏหลักฐานในกระบวนการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2492 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นออกเป็น
สองฝ่าย130 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่าควรก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เห็นว่า ควรก�ำหนดไว้เพราะเป็นการวางหลักส�ำหรับประเทศ
โดยก�ำหนดนโยบายแบบกลางๆ เพือ่ ไม่ให้ขดั นโยบายของพรรคการเมืองมากเกินไป
ส่วนขุนฤทธิ์ ศึกษาการ เห็นว่า ประเทศไทยมีความเจริญช้า ไม่ทันประเทศอื่นๆ
เนื่องจากขาดความเอาใจใส่และขาดความสนใจอย่างแท้จริงของรัฐ โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การชลประทาน และการบ�ำรุงท้องที่ เป็นต้น
จึงเห็นควรมีการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและไม่ถือเป็นการขัดนโยบายของรัฐบาล
ใหม่ เพราะว่าเป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลจะต้องกระท�ำอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ด  ี ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
เห็นว่า อยากให้มแี นวนโยบายแห่งรัฐ แต่ตอ้ งคิดถึงความรับผิดชอบด้วยว่ามีแค่ไหน
เพียงไร ดังนั้น จึงควรก�ำหนดไว้ให้เหมาะสมที่รัฐบาลทุกชุดสามารถปฏิบัติตามได้
มิฉะนั้นจะเป็นการผูกมัดเกินไป ดังนั้นสรุปได้ว่า ฝ่ายที่เห็นว่าควรมีการก�ำหนด
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ เนือ่ งจากเห็นว่าแนวนโยบายแห่งรัฐมีความ
จ�ำเป็นในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม อีกทัง้
128
129
130

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (119).
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ. วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีต
ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 2545: หน้า 22.
สภาร่างรัฐธรรมนูญ. รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 10/2491. 2 สิงหาคม 2491:
หน้า 482–485.
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ประเทศต่างๆ ก็ได้มีการก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ต้องค�ำนึงถึงด้วย
ว่าจะเป็นการผูกมัดรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศมากเกินไปหรือไม่ ดังนั้น
การก�ำหนดนโยบายแห่งรัฐจึงต้องก�ำหนดในเรื่องที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น
ฝ่ายทีส่ อง เห็นว่าไม่ควรก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจาก
การก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐนั้นไม่สามารถก�ำหนดให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความต้องการได้ ดังนัน้ จึงไม่ควรก�ำหนดไว้หรือในกรณีถา้ ก�ำหนดไว้โดยละเอียดก็จะ
มีปัญหาในการไม่สามารถบริหารประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐได้ นอกจากนี้
การก�ำหนดนโยบายว่าจะต้องท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นการบีบบังคับหรือท�ำให้เกิด
วงแคบในการก�ำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ จึงน่าจะปล่อยเสรีให้รัฐบาล
บริหารกิจการของรัฐบาลไปได้อย่างกว้างขวาง ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก
การที่ก�ำหนดนโยบายไว้แคบๆ ก็ยิ่งท�ำให้ประเทศไทยหมุนไม่ทันเหตุการณ์ เพราะ
เหตุการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก ถ้าหากว่าประเทศไทยก�ำหนดนโยบายไว้
ตายตัวเช่นนี้ จะท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร
อย่างไรก็ดี แนวความคิดที่ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐบรรจุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นได้รับการยอมรับมากกว่า จึงท�ำให้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะจนกลายเป็นต้นแบบให้รัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ต่อๆ มา ซึ่งมีขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติ
รวมทั้งหมด 18 มาตรา สรุปสาระส�ำคัญได้คือ
1.1) แนวนโยบายด้านความมั่นคง มาตรา 55 ก�ำหนดให้รัฐต้อง
รักษาไว้ซึ่งเอกราช
1.2) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 56–57 ก�ำหนดให้
รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศบนหลักความเสมอภาค และพึงร่วมมือ
กับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมและสันติสุขของโลก
1.3) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 58–60 ก�ำหนดให้พึงมี
ก�ำลังทหารโดยเหมาะสมแก่ความจ�ำเป็นส�ำหรับรักษาเอกราช และให้ก�ำลังทหาร
เป็นของชาติ อยูใ่ นบังคับบัญชาสูงสุดของพระมหากษัตริย์ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
การใช้ก�ำลังทหารว่าพึงใช้เพื่อการสงครามหรือปราบปรามการจลาจล และจะใช้ได้
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แต่โดยกระแสพระบรมราชโองการ เว้นแต่กรณีที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึกและ
ก�ำหนดห้ามมิให้ใช้ก�ำลังทหารเป็นเครื่องมือทางการเมือง รวมทั้งห้ามไม่ให้ทหาร
ในระหว่างการรับราชการประจ�ำเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือการแสดงการฝักใฝ่
พรรคการเมือง
1.4) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 62–65 ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาว่าพึงเป็นไปเพือ่ ให้ชาวไทยเป็นพลเมืองดี มีความรูค้ วามสามารถ
ในการประกอบอาชีพ มีจติ ใจเป็นนักประชาธิปไตย ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริมและบ�ำรุง
การศึกษา โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะในการจัดการศึกษาอบรม ก�ำหนดให้
จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมในโรงเรียนของรัฐต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
โดยรัฐพึงช่วยเหลือให้ได้มีอุปกรณ์การศึกษาตามสมควร และก�ำหนดให้รัฐพึง
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าในศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.5) แนวนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม มาตรา 66–67 ก�ำหนดให้รฐั พึง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประจ�ำชาติ และพึงบ�ำรุงรักษาสถานที่และวัตถุอันมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม และป้องกันมิให้มีการส่งวัตถุเช่นว่านั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักร
1.6) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 68 ก�ำหนดให้การริเริ่ม
ทางเศรษฐกิจ ส่วนเอกชนต้องเป็นไปโดยเสรี แต่ตอ้ งไม่ขดั แย้งต่อการประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค และต้องไม่เป็นการบัน่ ทอนมนุษยธรรม ความมัน่ คง หรือเสรีภาพของ
บุคคล รวมทัง้ ก�ำหนดให้รฐั พึงจัดการสาธารณูปโภคให้ประสานกับการด�ำเนินกิจการ
ทางเศรษฐกิจส่วนเอกชน ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ทั้งนี้
ยังก�ำหนดให้การประกอบกิจการที่ผูกขาดตัดตอนหรือการประกอบกิจการที่เป็น
สาธารณูปโภคโดยเอกชนต้องอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย และมาตรา 69 ก�ำหนดให้รฐั
พึงส่งเสริมและบ�ำรุงการประกอบเกษตรกรรมและการสหกรณ์ ส่วนมาตรา 70
ก�ำหนดให้รัฐพึงสนับสนุนการค้าและการประกอบการผลิตของเอกชน ทั้งทาง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
1.7) แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม มาตรา 71 ก�ำหนดให้รัฐพึง
คุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก
1.8) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 72 ก�ำหนดให้รัฐพึง
ส่งเสริมการสาธารณสุข มารดาและทารกสงเคราะห์ รวมทั้งก�ำหนดให้การป้องกัน
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และปราบปรามโรคระบาดให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้องกระท�ำให้แก่ประชาชนโดย
ไม่คิดมูลค่า
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 เป็นรัฐธรรมนูญที่
เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการรั ฐ ประหารเมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2494 โดย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อการรัฐประหารล้มรัฐบาลของตนเอง ประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2495 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2495 ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ งึ ร่างขึน้ ในยุคสมัยที่
คณะผู้น�ำฝ่ายทหารสามารถยึดกุมอ�ำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการชี้น�ำการด�ำเนินนโยบายมากนัก ดังจะเห็นได้ว่าหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ที่ถูกคณะรัฐประหารยกเลิกไปนั้นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
19 มาตรา แต่รฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2495 มีเพียง 7 มาตรา
เท่านั้น โดยได้ตัดทอนนโยบายที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ออก
บางส่วน โดยคงเหลือไว้เฉพาะนโยบายที่ส�ำคัญๆ เท่านั้น ดังนั้น บทบัญญัติจึงมี
ขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐดังนี้
2.1) แนวนโยบายด้านการรักษาเอกราช มาตรา 38 ก�ำหนดให้รัฐ
จะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกราช
2.2) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 38 ก�ำหนดให้รัฐ
ต้องร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อบ�ำรุงสันติสุขของโลก
2.3) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 39 ก�ำหนดให้รัฐต้องมี
ก�ำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชน์ของชาติ
2.4) แนวนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย มาตรา 40 ก�ำหนด
ให้รัฐจะต้องรักษาความสงบภายใน
2.5) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 41 ก�ำหนดให้รฐั พึงสนับสนุน
การริเริ่มทางเศรษฐกิจของเอกชน และประกอบกิจการสาธารณูปโภคให้ประสาน
กับการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน
2.6) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 42 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาอบรมและมีหน้าที่ในการจัดระบบการศึกษา ตลอดจนการ
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด�ำเนินกิจการของตนเองได้
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2.7) แนวนโยบายด้านสาธารณสุข มาตรา 43 ก�ำหนดให้รัฐพึง
ส่งเสริมการสาธารณสุข การมารดาและทารกสงเคราะห์ รวมทั้งการป้องกันและ
ปราบปรามโรคระบาดซึ่งต้องกระท�ำให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501
และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2495131 และต่อมาได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2502 ซึ่งได้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ที่ใช้เวลาในการยกร่างยาวนานถึง 9 ปี 4 เดือน 17 วัน132 จนในที่สุดจึงได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้กำ� หนดบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 5 มาตรา 53 ถึงมาตรา 70
ซึง่ มีขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายแห่งรัฐโดยสรุปสาระส�ำคัญได้133 ดังต่อไปนี้
3.1) แนวนโยบายด้านความมั่นคง มาตรา 54 ก�ำหนดให้รัฐจะต้อง
รักษาไว้ซึ่งเอกราช
3.2) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 55–56 ก�ำหนดให้
รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศและร่วมมือกับนานาประเทศในการรักษา
ความยุติธรรมระหว่างประเทศและผดุงสันติสุขของโลก
3.3) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 57–58 ก�ำหนดให้พึงมี
ก�ำลังทหารโดยเหมาะสมแก่ความจ�ำเป็นส�ำหรับรักษาเอกราช ความมั่นคงและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ และใช้เพื่อการรบหรือการสงครามหรือเพื่อปราบปรามการ
จลาจล การใช้ก�ำลังทหารเพื่อการอื่นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3.4) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 59–61 ก�ำหนดให้รฐั ส่งเสริม
และบ�ำรุงการศึกษาอบรม จัดการให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจการของตนเองได้ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ การศึกษาอบรมชนประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
131
132
133

ลิขิต ธีรเวคิน. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2550: หน้า 150.
นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ์ พจนวรพงษ์. ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
ณัฐพล บุญชิต, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70).
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จะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ก�ำหนดให้รัฐพึงช่วยเหลือให้ได้มีอุปกรณ์
การศึกษาตามสมควร รวมทั้งก�ำหนดให้รัฐพึงสนับสนุนการวิจัย ศิลปวิทยาและ
วิทยาศาสตร์
3.5) แนวนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม มาตรา 62–63 ให้รฐั พึงรักษา
ไว้ซงึ่ วัฒนธรรมประจ�ำชาติแต่ตอ้ งไม่บงั คับฝืนใจบุคคล รวมทัง้ พึงบ�ำรุงรักษาสถานที่
และวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม
3.6) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 64 ก�ำหนดให้รฐั พึงสนับสนุน
ให้เอกชนได้มีการริเริ่มทางเศรษฐกิจและการประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็น
สาธารณูปโภค จัดให้ประสานกับการด�ำเนินกิจการทางเศรษฐกิจ ส่วนเอกชนในทาง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็น
สาธารณูปโภคหรือกิจการอันเป็นการผูกขาดตัดตอนจะกระท�ำได้กแ็ ต่โดยต้องอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 66 ยังก�ำหนดให้รัฐส่งเสริมและ
บ�ำรุงการประกอบเกษตรกรรม การค้าและการประกอบการผลิตส่วนเอกชน ทั้งใน
เกษตรกรรมและอุสาหกรรม
3.7) แนวนโยบายด้านสังคม มาตรา 67–68 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำตามควรแก่อัตภาพและคุ้มครอง
แรงงานให้เป็นไปโดยเป็นธรรม
3.8) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 69 ก�ำหนดให้รัฐพึง
ส่งเสริมการสาธารณสุข
3.9) แนวนโยบายด้านการเมืองการปกครอง มาตรา 70 ก�ำหนดให้
รัฐพึงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถด�ำเนินกิจการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ได้เป็นผลดี
4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 ได้ถูกยกร่างขึ้นภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
2516 ซึง่ ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองครัง้ ส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทย เนือ่ งจากได้โค่นล้มการปกครองระบอบเผด็จการทหารทีด่ ำ� เนินติดต่อ
กันมาอย่างยาวนานมากกวา 16 ปี ให้สิ้นสุดลงได้ส�ำเร็จ ซึ่งได้น�ำไปสู่การจัดตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึน้ เพือ่ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประกาศใช้เมือ่
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เดือนตุลาคม 2517 รัฐธรรมนูญฉบับนีน้ อกจากได้มคี วามเป็นประชาธิปไตยค่อนข้าง
สูงแล้ว บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตแห่ง
เนื้อหาในสาระส�ำคัญที่จะมุ่งสู่แนวทางรัฐสวัสดิการ (welfare state) อย่างชัดเจน
กล่าวคือ ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นสังคมการเมืองไทย
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยทางสังคม (social democracy)
โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยทางการเมืองและระบบรัฐสวัสดิการทางเศรษฐกิจ134
ดังนัน้ แนวนโยบายแห่งรัฐจึงมีขอบเขตแห่งเนือ้ หาทีก่ ำ� หนดไว้ในบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
พ.ศ. 2517 รวมทั้งสิ้นถึง 33 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญของมาตรา 62–94 สรุปได้
ดังต่อไปนี้
4.1) แนวนโยบายด้านความมั่นคง มาตรา 63 รัฐจะต้องรักษาไว้ซึ่ง
เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
4.2) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 64–65 ก�ำหนดให้รฐั
พึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกบั นานาประเทศและถือหลักเสมอภาคในการปฏบัตติ ่อกัน
รวมทั้งร่วมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมระหว่างประเทศและ
ผดุงสันติสุขของโลก
4.3) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 66–67
ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพ ด�ำเนิน
ป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ จัดระบบงานของกระบวนการ
ยุตธิ รรมให้เกิดความยุตธิ รรมแก่ประชาชน และมีหลักประกันความเป็นอิสระของศาล
4.4) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 57–58 ก�ำหนดให้มีก�ำลัง
ทหารเหมาะสมแก่ความจ�ำเป็นส�ำหรับรักษาเอกราช ความมั่นคงและผลประโยชน์
แห่งชาติ และให้กำ� ลังทหารเป็นของชาติไม่ขนึ้ ต่อเอกชนหรือคณะบุคคลใดๆ ก�ำหนด
ให้กำ� ลังทหารพึงใช้เพือ่ การรบหรือการสงครามเพือ่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติ การใช้ก�ำลังทหารเพื่อการอื่นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
134

รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, หน้า 332: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70).

_17-0106(099-192)3P4.indd 172

7/20/60 BE 5:40 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

173

4.5) แนวนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มาตรา 71
ก�ำหนดให้รัฐจะต้องรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย
4.6) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 72 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และบ�ำรุงการศึกษาอบรม ให้รัฐจัดการให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจการของตนเองได้
ภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายบัญญัติ ให้ความเสมอภาคแก่บคุ คลในการเข้ารับการศึกษา
อบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ ส่วนมาตรา 73 ก�ำหนดว่าการศึกษาอบรม
ภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐและของท้องถิน่ จะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
รัฐพึงช่วยเหลือผูย้ ากไร้ให้ได้รบั ทุนและปัจจัยต่างๆ ในการศึกษาอบรมทุกระดับตาม
สมควร นอกจากนี้มาตรา 74 ยังได้ก�ำหนดให้รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและ
วิทยาการต่างๆ ส่งเสริมการสถิติ และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ประเทศ
4.7) แนวนโยบายด้านวัฒนธรรม มาตรา 75–76 ให้รัฐพึงส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งบ�ำรุงรักษาสถานที่และวัตถุอันมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม
4.8) แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรา 77–78 ก�ำหนดให้รัฐ
พึงบ�ำรุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมและความงามทางธรรมชาติ รวมทั้ง
ป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธารและน่านน�้ำ  และก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการค้นหาทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนชาวไทย
4.9) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 79–85 ก�ำหนดให้รัฐพึง
ด�ำเนินการให้ความเหลือ่ มล�ำ้ ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมลดน้อยลง
จัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดินเพื่อประโยชน์แห่งการส่งเสริม
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและบ�ำรุงเกษตรกรรม คุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในด้านการผลิตและการจ�ำหน่ายผลผลิต ส่งเสริม
และสนับสนุนการสหกรณ์ สนับสนุนให้เอกชนได้มกี ารริเริม่ ทางเศรษฐกิจ ก�ำหนดให้
รัฐประกอบกิจการอืน่ มีลกั ษณะเป็นสาธารณูปโภคทีจ่ ะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ส่วนรวม วางมาตรการมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได้
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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4.10) แนวนโยบายด้านประชากร มาตรา 86 ก�ำหนดให้รัฐพึงวาง
นโยบายประชากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
และความเจริญในทางวิทยาการ
4.11) แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม มาตรา 87–91 ก�ำหนดให้รฐั
พึงสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ หรือในการ
ช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมหรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน ส่งเสริมให้ประชากร
วัยท�ำงานมีงานท�ำและได้รับค่าแรงตอบแทนตามควรแก่อัตภาพ คุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นไปโดยเป็นธรรม และพึงจัดให้ผู้ท�ำงานรับจ้างมีความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ท�ำงาน และมีหลักประกันเมือ่ เจ็บป่วยและชราภาพ จัดให้บคุ คลทุพพลภาพมีงานท�ำ
ความสามารถและเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยโดยถูกสุขลักษณะ
และพึงส่งเสริมกิจการเคหะส�ำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4.12) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 92–93 ก�ำหนดให้รฐั
พึงส่งเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึงการอนามัยครอบครัว และคุม้ ครองสุขภาพของ
บุคคล ให้การรักษาพยาบาลแก่ผยู้ ากไร้ การป้องกันและปราบปรามโรคติดต่ออันตราย
โดยไม่คิดมูลค่า บ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ขจัดสิ่งเป็นพิษซึ่งท�ำลายสุขภาพ
และอนามัยของประชาชน
4.13) แนวนโยบายด้านการกีฬา มาตรา 94 ก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริม
และบ�ำรุงกีฬา
5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 เกิดจากการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลเผด็จการ
พลเรือนของนายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 โดย
ก�ำลังทหารของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ และได้มกี ารประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 ซึ่งได้ก�ำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญถาวรขึน้ แทน135 อันเป็นผลให้เกิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2521 ซึง่ มีบทบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐทีม่ ขี อบเขตแห่งเนือ้ หาทีก่ ำ� หนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทัง้ สิน้ ถึง 21 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญในมาตรา 53–73 สรุปได้
135

นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์, หน้า 80: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70).
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ดังต่อไปนี้

5.1) แนวนโยบายด้านความมั่นคง มาตรา 54 ก�ำหนดให้รัฐจะต้อง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
5.2) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 55 ก�ำหนดให้รัฐ
พึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกบั นานาประเทศและถือหลักเสมอภาคในการปฏิบัตติ ่อกัน
5.3) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 56 ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้
มีก�ำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์แห่งชาติ
โดยก�ำลังทหารพึงใช้เพือ่ การรบหรือการสงคราม เพือ่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อ
พัฒนาประเทศ
5.4) แนวนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มาตรา 57
ให้รัฐต้องรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน และในการด�ำเนินชีวิตโดยปกติสุข
5.5) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 58–59
ก�ำหนดให้รฐั พึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอืน่ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง
จริงจัง และพึงด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
โดยเฉียบขาด จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความยุติธรรมแก่
ประชาชน และให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5.6) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 60 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และบ�ำรุงการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของประเทศ การจัดระบบการศึกษาอบรมเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษา
ทั้งปวงย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ รัฐพึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับทุน
และปัจจัยต่างๆ ในการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ การศึกษาอบรมภาคบังคับใน
สถานศึกษาของรัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน การศึกษาอบรมขัน้ อุดมศึกษา
รัฐพึงจัดให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจการตนเองได้โดยอิสระภายในขอบเขตที่กฎหมาย
บัญญัติ มาตรา 61–62 ก�ำหนดให้รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการ
ต่างๆ ส่งเสริมการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผูม้ คี วามสมบูรณ์ทงั้ ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐ
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5.7) แนวนโยบายด้านการเมืองการปกครอง มาตรา 63 รัฐพึง
ส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจและเลือ่ มใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น
5.8) แนวนโยบายด้านวัฒนธรรม มาตรา 64 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ
5.9) แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงบ�ำรุง
รักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมและพึงขจัดสิ่งเป็นพิษที่ท�ำลายสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน
5.10) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 66–68 ให้รัฐยกฐานะของ
บุคคลในทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้สูงขึ้นถึงระดับที่จะด�ำรงชีพได้โดยปกติสุข
ด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง โดยการปฏรูปที่ดินหรือวิธีอื่น คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ในด้านการผลิตและจ�ำหน่ายผลผลิตโดยวิธกี ารประกันราคาหรือพยุงราคา จัดระบบ
ควบคุมการผลิตและจ�ำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดหรือโดยวิธอี นื่
และพึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์หรือวิธอี นื่ สนับสนุนให้เอกชนได้มี
การริเริม่ ทางเศรษฐกิจ ให้การประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นสาธารณูปโภคในทาง
ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม การประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็น
สาธารณูปโภคโดยเอกชนจะกระท�ำได้กแ็ ต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตกิ ฎหมาย
และให้รัฐพึงวางมาตรการมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่
มิได้อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ไม่ว่าการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
5.11) แนวนโยบายด้ า นประชากร มาตรา 69 ก� ำ หนดให้ รั ฐ พึ ง
วางนโยบายประชากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และความเจริญในทางวิทยาการ
5.12) แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม มาตรา 70–72 ก�ำหนดให้รฐั
พึงสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ หรือในการ
ช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมหรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน ส่งเสริมให้ประชากร
วัยท�ำงานมีงานท�ำตามควรแก่อตั ภาพ คุม้ ครองแรงงานและจัดระบบแรงงานสัมพันธ์
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รวมทั้งค่าแรงตอบแทนให้เป็นไปโดยเป็นธรรม
5.13) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 73 ก�ำหนดให้รัฐ
พึงส่งเสริมการสาธารณสุข ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า การ
ป้องกันและปราบปรามโรคติดต่ออันตราย รัฐจะต้องกระท�ำให้ประชาชนโดยไม่คิด
มูลค่า
6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 เป็นผลมาจากการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาล
ของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยอ้างเหตุผล
ในการท�ำรัฐประหารว่ารัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง ข้าราชการ
การเมืองรังแกข้าราชการประจ�ำ การบิดเบือนคดีลอบสังหารซึง่ มีจดุ มุง่ หมายล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์ฯลฯ เป็นต้น136 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐที่มีขอบเขตแห่งเนื้อหาที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ้นถึง
26 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญของมาตรา 59–84 สรุปได้ดังต่อไปนี้
6.1) แนวนโยบายด้านความมัน่ คง มาตรา 60 ได้กำ� หนดให้รฐั จะต้อง
พิทักษ์รักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช และบูรณภาพแห่งอาณาเขต
6.2) แนวนโยบายด้านการทหาร มาตรา 61 ก�ำหนดให้รัฐต้องจัด
ให้มีก�ำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ
โดยให้ก�ำลังทหารพึงใช้เพื่อการรบหรือการสงครามและป้องปรามมิให้เกิดสงคราม
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปราบหรือป้องปรามการกบฏและการ
จลาจล เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและเพื่อพัฒนาประเทศ
6.3) แนวนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มาตรา 62
ก�ำหนดให้รฐั ต้องดูแลและให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย
เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ และในการด�ำเนินชีวติ
โดยปกติสุข
6.4) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 63 ก�ำหนดให้รัฐ
พึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกบั นานาประเทศ และถือหลักเสมอภาคในการปฏิบตั ติ อ่ กัน
136

ลิขิต ธีรเวคิน, หน้า 227: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70).

_17-0106(099-192)3P4.indd 177

7/20/60 BE 5:40 PM

178 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

6.5) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 64–65
ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพ
ขจัดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นและก�ำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ชัดเจน ด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการเลือกปฏิบัติ หรือการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนและให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
6.6) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 66 ก�ำหนดให้รฐั พึงส่งเสริม
และบ�ำรุงการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของประเทศ ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมทุกระดับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก�ำหนดให้การจัดระบบการศึกษาอบรมเป็นหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวงย่อมอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐ การศึกษาอบรม
ภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนและโดยทั่วถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจการได้โดยอิสระภายในขอบเขต
ที่กฎหมายบัญญัติ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับทุนและปัจจัยต่างๆ
ในการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ นอกจากนี้มาตรา 67 ยังก�ำหนดให้รัฐพึง
สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ในศิลปะและวิทยาการต่างๆ และพึงส่งเสริมและเร่งรัดให้มี
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
6.7) แนวนโยบายด้านสังคมและสวัสดิการสังคม มาตรา 68–69
ก� ำ หนดให้ รั ฐ พึ ง รั ก ษาส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความเสมอภาคของชายและหญิ ง
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กและเยาวชน
ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม
ส่วนมาตรา 75 ก�ำหนดให้รฐั พึงสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนือ่ งในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
ประเทศชาติ หรือในการช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม หรือ
เนือ่ งจากสาธารณภัย จัดให้มกี ารสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนมี
ส่วนร่วมในการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
สุขภาพ ก�ำลังใจ และความหวงในชีวติ เพือ่ สามารถด�ำรงตนอยูไ่ ด้ตามสมควร ส่งเสริม
ให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ  และพึงคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและ
แรงงานหญิงกับจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม
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6.8) แนวนโยบายด้านการเมืองการปกครอง มาตรา 70–71 ก�ำหนด
ให้รัฐพึงส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ส่งเสริมให้มกี ารกระจายอ�ำนาจ
ทางการคลังแก่ทอ้ งถิน่ ให้ทอ้ งถิน่ มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และการบริหาร
รายได้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
6.9) แนวนโยบายด้านวัฒนธรรม มาตรา 72 ให้รัฐพึงรักษาและ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
6.10) แนวนโยบายด้านกีฬาและการท่องเทีย่ ว มาตรา 73 ก�ำหนดให้
รัฐพึงส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยว และนันทนาการ
6.11) แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรา 74 ก�ำหนดให้รัฐพึงบ�ำรุง
รักษาสภาพแวดล้อม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
และขจัดมลพิษ รวมทั้งวางแผนการใช้ดินและน�้ำให้เหมาะสม
6.12) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 76–77 ก�ำหนดให้รฐั ด�ำเนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น จัดหาและดูแลการใช้น�้ำของเกษตรกรให้มีเพียงพอและเหมาะสมแก่
เกษตรกรรม ส่งเสริมคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในด้านการผลิต
การเก็บรักษาและการจ�ำหน่ายผลผลิต เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
พึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจัดตั้งเป็น
สหกรณ์หรือวิธีอ่ืน สนับสนุนให้เอกชนได้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจโดยรัฐไม่พึง
ประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นธุรกิจหรือเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มี
ความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค อีกทั้งวางมาตรการมิให้มีการผูกขาด
ตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได้อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ทั้งนี้ไม่ว่าการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6.13) แนวนโยบายด้ า นประชากร มาตรา 78 ก� ำ หนดให้ รั ฐ พึ ง
วางนโยบายประชากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และความเจริญในทางวิทยาการ
6.14) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 79 ก�ำหนดให้รัฐพึง
ส่งเสริมการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยทั่วถึงและพึงให้การรักษาพยาบาลแก่
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ผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า พึงส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะท�ำได้ รัฐต้อง
ท�ำการป้องกันปราบปรามโรคติดต่ออันตรายให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและ
ทันเหตุการณ์
7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5
พ.ศ. 2538
ในปีพ.ศ. 2538 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2538 ในหลาย
มาตรา ซึ่งบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในบางมาตรา แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีขอบเขตแห่งเนื้อหาที่มีสาระส�ำคัญไม่แตกต่าง
ไปจากเดิมมากมายเท่าใดนัก
8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นผลมาจากการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การเมืองภายหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 จึงได้มีการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปะอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยมีการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนทุกจังหวัดทัว่ ทัง้ ประเทศ ดังนัน้
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรปู การเมืองนีจ้ งึ ได้รบั ฉายาว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ซึง่ ได้
เปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายแห่งรัฐ
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญทัง้ หกฉบับทีผ่ า่ นเพือ่ แก้ไขความบกพร่องบางประการของ
บทบัญญัติ แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้วเิ คราะห์
ประเด็นนี้โดยละเอียดในหัวข้อสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
ในล�ำดับต่อไป รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ
ที่มีขอบเขตแห่งเนื้อหาบรรจุไว้ในหมวดที่ 5 ของรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 18 มาตรา
ซึ่งมีเนื้อหาส�ำคัญในมาตรา 71–89 รวมทั้งหมด 9 นโยบายหลัก137 สรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
137

ส�ำนักเลขาธิการวุฒิสภา. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักการพิมพ์ส�ำนักเลขาธิการวุฒิสภา, 2544; โปรดดู
รายละเอียดใน เชาวนะ ไตรมาศ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540:
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าครุสภา, 2545.
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8.1) แนวนโยบายด้านความมัน่ คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มาตรา 71 ก�ำหนดให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชและ
บูรณภาพแห่งอาณาเขต และมาตรา 72 รัฐต้องจัดให้มกี ำ� ลังทหารไว้เพือ่ รักษาเอกราช
ความมัน่ คงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเพื่อการพัฒนาประเทศ
8.2) แนวนโยบายด้านศาสนา มาตรา 73 ก�ำหนดให้รัฐต้องให้ความ
อุปถัมภ์และความคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนา รวมทัง้ สนับสนุนการน�ำหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.3) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา 74 ก�ำหนดให้รฐั ต้อง
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาค
8.4) แนวนโยบายด้านการบริหารงานของรัฐและการยุติธรรม
มาตรา 75 ก�ำหนดให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
อ�ำนาจให้ความยุตธิ รรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทัง้ จัดระบบ
งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น อีกทั้งรัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
กับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
8.5) แนวนโยบายด้านการเมืองการปกครอง มาตรา 76 ก�ำหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดนโยบาย
การตัดสินในทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทัง้
การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐทุกระดับ ส่วนมาตรา 77 ให้รฐั ต้องจัดให้มแี ผนพัฒนา
การเมือง จัดท�ำมาตรฐานการคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างประสิทธภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ นอกจากนี้ (มาตรา 78) รัฐต้อง
กระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง รวมทั้ง
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พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยค�ำนึง
ถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น และ (มาตรา 79) รัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ส่งเสริมบ�ำรุง
รักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก�ำจัดมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
8.6) แนวนโยบายด้ า นสั ง คมและสวั ส ดิ ภ าพสั ง คม มาตรา 80
ก�ำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความ
เข้มแข็งของชุมชน และต้องสงเคราะห์คนชรา ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
8.7) แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 81 ก�ำหนดให้รฐั ต้องจัดการ
ศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษา เสริมสร้างความรู้และ
ปลูกจิตส�ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
8.8) แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข มาตรา 82 ก�ำหนดให้รัฐ
ต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
8.9) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 83 ก�ำหนดให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม มาตรา 84 รัฐต้องจัดระบบการ
ถือครองทีด่ นิ และการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตรกรรมและ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรกรให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ ส่งเสริม
การรวมตัวของเกษตรกรเพือ่ วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์รว่ มกันของ
เกษตรกร มาตรา 85 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบสหกรณ์ มาตรา 86
รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ  คุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
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เด็กและแรงงานสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทัง้ ค่าตอบแทน
แรงงานให้เป็นธรรม และมาตรา 87 รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดย
อาศัยกลไกตลาด ก�ำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้น
การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทาง
เศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือจัดให้มีการสาธารณูปโภค
9) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ภายหลังการรัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ล้มล้างรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ได้สำ� เร็จ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 18 ได้ถูกจัดท�ำขึ้นโดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2549–2550 รัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ อื เป็น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยฉบับแรกที่เมื่อร่างเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และจัดให้มีการลงประชามติเพื่อ
ขอความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 ผลปรากฏว่าผูม้ าลงประชามติรอ้ ยละ
58.81 เห็นชอบ และร้อยละ 42.19 ไม่เห็นชอบ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2550138 ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
จึงเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชามติซึ่งได้ก�ำหนดแนวคิดและขอบเขตแห่ง
เนือ้ หาสาระของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ใน มาตรา 75–87 เพือ่ ให้รฐั ด�ำเนินการ
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะต้องน�ำไปใช้
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ซึง่ รัฐบาลต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
138

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. สืบค้นจาก
https://th.wikipedia.org/.../รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศั... เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2559.
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ตามบทบัญญัติมาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยขอบเขตแห่งเนื้อหาของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรวม 9 นโยบายหลัก139 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
9.1) แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77
ก�ำหนดให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีก�ำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยจ�ำเป็นและเพียงพอ เพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาเอกราชอธิปไตย ความมัน่ คง
ของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
9.2) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 78 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านนี้รวมทั้งสิ้น 8 ประการ คือ
(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพือ่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คง
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยต้องส่งเสริมการด�ำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ (3) กระจาย
อ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การ
จัดท�ำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบ ได้ (6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด�ำเนินการ
อย่างเป็นอิสระ (7) จัดให้มแี ผนพัฒนาการเมือง และ (8) ด�ำเนินการให้ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
9.3) แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฯ มาตรา 79–80 ได้กำ� หนดแนวทางและขอบเขต
แห่งเนื้อหาของแนวนโยบายด้านนี้ สรุปสาระส�ำคัญของแนวนโยบายได้เป็น 2 ด้าน
ดังนี้
139

เพิง่ อ้างถึง; โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในปกรณ์ ปรียากร. แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ. สารานุกรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เดอะสยาม เฮอริเทจ จากัด, 2552.
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ก) แนวนโยบายด้านศาสนา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 79 รัฐต้องให้
ความอุปถัมภ์และคุม้ ครองพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาทีป่ ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
นับถือมาช้านานและศาสนาอืน่ ทัง้ ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทัง้ สนับสนุนการน�ำหลักธรรมของศาสนามาใช้
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข) แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 80 ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านนี้ 6
ประการคือ (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน�ำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุก
รูปแบบ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชุมชนองค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และ (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก
สามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส�ำนึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ รวมทั้งค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.4) แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 81 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมรวม
ทั้งสิ้น 5 ประการ  คือ (1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม และทั่วถึง (2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ให้พน้ จากการล่วงละเมิด ทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และต้องอ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน (3) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร
เพือ่ การปฏิรปู กฎหมายทีด่ ำ� เนินการเป็นอิสระเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของ
ประเทศ (4) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ที่ด�ำเนินการเป็นอิสระ (5) สนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
9.5) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 82
ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และ
พึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา
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ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระท�ำไว้กับ
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเทีย่ วกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ
9.6) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 83 ก�ำหนด
ขอบเขตแนวนโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ ว่ า รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ด�ำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจตามขอบเขตของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 84 รวมทั้งสิ้น 14 ประการคือ
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน (2) สนับสนุนให้มกี ารใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล ควบคูก่ บั การประกอบกิจการ (3) ควบคุมให้มกี าร
รักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ (4) จัดให้มกี ารออมเพือ่ การด�ำรงชีพในยามชราแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างทัว่ ถึง (5) ก�ำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม (6) ด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย (7) ส่งเสริมให้ประชากร
วัยท�ำงานมีงานท�ำ  คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งจัดระบบแรงงานสัมพันธ์
(8) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร (9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบสหกรณ์
ให้เป็นอิสระ (10) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชน (11) การด�ำเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐาน
ของกิจการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน
(12) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชนาวี การขนส่งทางราง (13) ส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง และ (14) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
9.7 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตามขอบเขตแห่งเนือ้ หาตามมาตรา 85 รวมทัง้ สิน้ 5 ประการคือ (1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์
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การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติทั้งผืนดิน ผืนน�้ำ  วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น (2) กระจายการ
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึง (3) จัดให้มกี ารวางผังเมือง พัฒนา และ
ด�ำเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) จัดให้มีแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็น ระบบและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม (5) ส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและก�ำจัดภาวะมลพิษทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.8) แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
พลังงาน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 86 ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านนี้ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านต่างๆ (2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม
9.9) แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 87 ก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามขอบเขตแนวนโยบายด้านนีร้ วม 5 ประการ
คือ (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทัง้ การจัดท�ำบริการสาธารณะ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น (4) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง และ (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค�ำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่
ใกล้เคียงกัน
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3.10.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมาจ�ำนวน 8 ฉบับ ตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ถึง รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 ได้ใช้ชอื่ เรียกเหมือนกัน
คือ แนวนโยบายแห่งรัฐ และก�ำหนดแนวทางของสภาพบังคับ 3 ประเด็นทีเ่ หมือนกัน
คือ การใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมาย การใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
และการไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นข้ออ้างหรือเป็นเงื่อนไข
ใดๆ ในการฟ้องร้องรัฐได้หากรัฐไม่ด�ำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ140 ส่วนความ
แตกต่างของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับอยู่ที่การเพิ่มเติม
ตัดทอนนโยบายบางเรือ่ งหรือน�ำมารวมกันไว้ในมาตราเดียวกันหรือสัน้ ยาวตามความ
ต้องการของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ใช้ชื่อเรียกเหมือนกัน คือ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน ไม่ใช่นโยบายทั่วไป
ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่ผ่านมา สภาร่างรัฐธรรมนูญในปี 2540 ยังคงรักษา
ส่วนส�ำคัญของสภาพบังคับทีก่ ำ� หนดไว้เหมือนเดิม คือ การใช้เป็นแนวทางในการตรา
กฎหมายและการก�ำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเดิมหากรัฐไม่
ปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐ ประชาชนจะไม่สามารถน�ำมาเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
รัฐได้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จึงได้กำ� หนดให้รฐั จะต้องปฏิบตั ติ ามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน อีกทั้งยังได้ก�ำหนดสภาพบังคับขั้น
พื้นฐานไว้ด้วยว่า คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงว่าจะ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา
ปีละหนึ่งครั้งด้วย141 ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในบทที่ 4 ต่อไป
140
141

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักการพิมพ์
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551: หน้า 11-12.
โฉมศรี อารยะสิร.ิ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล.
กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2545: หน้า 11.
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ในส่วนของขอบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจากการศึกษา
วิเคราะห์สาระส�ำคัญของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พบว่า ขอบเขตแห่ง
เนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในแต่ละมาตรามีความแตกต่างกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นหลายประการ คือ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้กำ� หนดภาระหน้าทีต่ า่ งๆ หลายประการทีแ่ นวนโยบาย
แห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มิได้ก�ำหนดไว้142 เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น การพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองท้องถิน่ ขนาดใหญ่ การจัดให้มแี ผนพัฒนาการเมือง มาตรฐานคุณภาพ
และจริยธรรม การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมให้
ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จึงเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีขอบเขตแห่งเนือ้ หาในการบัญญัติ
เฉพาะแนวนโยบายแห่งรัฐทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับทีถ่ อื ว่าเป็นนโยบายพืน้ ฐานอย่าง
แท้จริง ไม่ใช่นโยบายซึง่ ผันแปรไปตามกาลเวลาหรือเป็นความต้องการเฉพาะหน้าที่
ผูกพันอยู่กับสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดเท่านั้น หากแต่แนวนโยบายแห่งรัฐนั้น
เป็นหน้าทีพ่ นื้ ฐานทีร่ ฐั ต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันของประเทศ
ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม บริการสาธารณะที่จ�ำเป็นพื้นฐาน
การพัฒนาประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น การบ�ำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญของประเทศ143 ทัง้ นี้ โดยได้มกี ารตัดบทบัญญัตทิ ไี่ ม่ได้มคี วามส�ำคัญ
ในระดับทีเ่ ป็นแนวนโยบายอันมีลกั ษณะเป็น “พืน้ ฐาน” อย่างแท้จริงหลายประการ
เช่น การส่งเสริม การกีฬา การท่องเทีย่ ว และนันทนาการ การสงวนอาชีพบางประเภท
แก่คนไทย เป็นต้น เนือ่ งจากผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญอาจเล็งเห็นว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมือง
ต่างๆ สามารถก�ำหนดเป็นนโยบายทัว่ ไปได้อยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ การบัญญัตแิ นวนโยบาย

142
143

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 21.
เชาวนะ ไตรมาศ, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (127) หน้า 31.
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แห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญไทยแต่ละฉบับยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองและสังคมในประเทศไทย รวมทั้งเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญใน
ขณะนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492
และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 ให้ความส�ำคัญอย่างชัดเจนถึงการใช้ก�ำลังทหาร
โดยกล่าวถึงอย่างละเอียดไว้ถึงสามสี่มาตรา ขณะที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ก�ำหนดไว้ในมาตรา 72 เพียงมาตราเดียว ย่อมแสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพทาง
การปกครองอันเนื่องมาจากการใช้ก�ำลังทหารในช่วงเวลานั้นๆ เป็นต้น
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีความ
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญในอดีต 2 ประการ คือ ประการแรก ก�ำหนดให้บทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นเจตจ�ำนงเพื่อให้มีสภาพบังคับให้ รัฐบาลต้อง
ด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญในอดีตที่ก�ำหนดให้เป็นเพียงแนวทางในการด�ำเนินการ ประการที่สอง
ก�ำหนดให้มีสภาพบังคับคือ ก�ำหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้ชดั เจนว่าจะด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนีอ้ ย่างไร
และในเรือ่ งใดบ้าง ในแต่ละปี คณะรัฐมนตรีจะจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพือ่ แสดงมาตรการและวิธกี ารในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ต้องมีแผนกฎหมายทีแ่ สดงว่าได้
ด�ำเนินการให้เกิดผล144 จึงเห็นได้วา่ ประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนดแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมาเป็นเวลานานแล้ว แม้จะใช้ชอื่ เรียกแตกต่างกัน แต่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็น
กรอบก�ำหนดแนวทางในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลทุกชดให้มีความต่อเนื่องกัน แม้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมในส่วนนี้มาโดยตลอดก็เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน และมีสภาพบังคับ
ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลรูปธรรมมากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนสูงสุด

144

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (130), หน้า 12–13.
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3.11 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทย
กับต่างประเทศ
1) ประเทศที่ไม่ได้บัญญัติแยกเนื้อหาแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้เป็น
หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญของหลาย
ประเทศ ส่วนใหญ่จะก�ำหนดเฉพาะหลักการใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงลักษณะการปกครอง
ประเทศทีไ่ ม่ตอ้ งการให้มกี ารเปลีย่ นแปลง และบัญญัตไิ ว้เป็นมาตราเฉพาะแต่ละเรือ่ ง
โดยไม่กำ� หนดเป็นหมวดหมู่ ซึง่ บางครัง้ ท�ำให้ยากทีจ่ ะท�ำความเข้าใจว่าเป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพหรือเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เช่น ประเทศฝรั่งเศส บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ว่า “ประเทศฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐ
อันหนึง่ อันเดียวทีม่ รี ะบอบการปกครองภายใต้หลักทางโลก หลักประชาธิปไตย และ
หลักสังคม ซึ่งจะต้องประกันความเท่าเทียมกันของประชาชนภายใต้กฎหมาย
โดยไม่มีการแบ่งแยกกันในแหล่งก�ำเนิดเชื้อชาติหรือศาสนา ตลอดจนการเคารพ
ความเชื่อของทุกๆ คนและให้มีการจัดระเบียบในรูปแบบการกระจายอ�ำนาจ”
เป็นแนวนโยบายเศรษฐกิจหรือสังคมที่ต้องการก�ำหนดไว้เป็นกรอบในการบริหาร
ประเทศหรือประเทศเดนมาร์กได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 43 ว่า “การก�ำหนดเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกภาษีอากรจะกระท�ำได้เฉพาะในกรณีทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายเช่นเดียวกัน
การบังคับให้ชายใดรับราชการทหาร หรือการก่อหนี้สาธารณะจะกระท�ำได้เฉพาะ
ในกรณีทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายเช่นเดียวกัน” ในมาตรา 44 ว่า “(1) การแปลงสัญชาติ
บุคคลต่างด้าวจะกระท�ำได้เฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย (2) ขอบเขตของสิทธิบคุ คล
ต่างด้าว ในการมีกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์นนั้ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
ในมาตรา 76 ว่า “ให้เด็กที่อยู่ในวัยโรงเรียนมีสิทธิได้รับการศึกษาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการนีบ้ ดิ ามารดาหรือผูป้ กครองซึง่ จัดให้บตุ ร
หรือเด็กที่อยู่ในปกครองของตนได้รับการศึกษาในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรฐาน
โรงเรียนสามัญระดับประถมศึกษาไม่จ�ำเป็นจัดให้บุตรหรือเด็กที่อยู่ในปกครองนั้น
เข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา” เป็นต้น145
145

อัชพร จารุจนิ ดา. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชัน้ สูง หน่วยที่ 7
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
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3.11.2 ประเทศที่บัญญัติแยกเนื้อหาแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้เป็น
หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญสเปนแยกบัญญัติ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้เป็นหมวดหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไทยไว้ในบทที่ 4 หลักการนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคม (Principles Governing Economic and Social Policy) รัฐธรรมนูญอินเดีย
ที่บัญญัติแยกไว้ในภาค 4 แนวหลักการของนโยบายแห่งรัฐ (Part IV Directive
Principles of State Policy) รัฐธรรมนูญสวิสเซอร์แลนด์ที่บัญญัติแยกไว้ในบทที่ 3
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ทางสังคม (Chapter 3 Social Objectives) และรัฐธรรมนูญ
บราซิลที่บัญญัติแยกไว้ใน Title I Fundamental Principles เป็นต้น146 อย่างไรก็ดี
บทบัญญัตขิ อบเขตแห่งเนือ้ หาของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแยกไว้เป็นหมวดหนึง่
โดยเฉพาะนัน้ แต่ละประเทศจะมีบทบัญญัตทิ มี่ คี วามแตกต่างกันในความเข้าใจและ
ความคิดในการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการจัดหมวดหมู่ของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจ
แตกต่างกันตามบริบทที่เห็นเหมาะสมของแต่ละประเทศ

146

เพิ่งอ้างถึง.
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บทที่ 4
สภาพบังคับและ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ของต่างประเทศกับของประเทศไทย
ในการที่จะด�ำเนินการตามนโยบายใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น รัฐมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   
เพื่อวางแผนด�ำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินที่น�ำไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้
ส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการใดๆ  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ หากปล่อยให้ด�ำเนินการอย่างใดๆ โดยไม่มี
การก�ำหนดนโยบายและวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบแล้วนั้น ความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน ดังนัน้ ประเทศไทย
จึงได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อใช้ด�ำเนินการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐไว้อย่างรอบคอบ แล้วน�ำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดตั้งแต่ปี 2492 เป็นต้นมา ในค�ำว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” หรือ
“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ที่รู้จักกันในปัจจุบันนั่นเอง ดังนั้น เมื่อมีการน�ำเอา
แนวนโยบายแห่งรัฐไปบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว แนวนโยบายแห่งรัฐนีจ้ ะมีสภาพ
บังคับหรือไม่มผี ลผูกพันให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวมากน้อยเพียงไร
เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันมานานทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยในอดีต
ตั้งแต่ปี 2492 ถึงปัจจุบัน แม้นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ได้มีข้อสรุปไปในท�ำนอง
เดียวกันว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นไม่มีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
เป็นแต่เพียงแนวทางในการด�ำเนินการของรัฐเท่านั้น จนกระทั่งมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มคี วามเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ในบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งท�ำให้การถกเถียงทางวิชาการ
เกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอผลวิเคราะห์ถงึ สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ไทยโดยน�ำเสนอสภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
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รัฐธรรมนูญต่างประเทศก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญไทยในภายหลัง
ดังต่อไปนี้

4.1 สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใน
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
4.1.1 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ

ไอร์แลนด์
		 สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายสังคมนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้วางหลักการของบทบัญญัติในหมวดนี้ไว้ในมาตรา 45 วรรคแรก147 ว่า “หลักการ
ของนโยบายทางสังคมซึ่งจัดไว้เป็นสี่ด้านในมาตรานี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการ
แนะน�ำแนวทางทัว่ ไปส�ำหรับรัฐสภา ในการน�ำหลักการดังกล่าวนีไ้ ปใช้ในการตรากฎหมาย
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาแต่เพียงผู้เดียวและบทบัญญัติในหมวดนี้ไม่อยู่ภายใน
เขตอ�ำนาจการพิจารณาของศาลใดๆ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในมาตรานี้มีความ
มุง่ หมายให้เป็นเพียง “ค�ำแนะน�ำทัว่ ไป” (General guidance) ส�ำหรับรัฐสภาในการ
ตรากฎหมายเท่านั้น แต่ไม่อาจก่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะก่อให้เกิด
สิทธิในการฟ้องร้องแก่ประชาชนได้ หากว่ารัฐสภาไม่ตรากฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายดังกล่าว เพราะถือว่าบทบัญญัตนิ ไี้ ม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจพิจารณาคดีของศาล
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายทางสังคมของประเทศไอร์แลนด์ กล่าวได้ว่า
มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ หลายประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ประเทศอินเดีย รัฐธรรมนูญแห่งประเทศพม่า รัฐธรรมนูญในประเทศแถบเอเชียกลาง
เช่น ปากีสถาน ศรีลงั กา รัฐธรรมนูญในประเทศแถบแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย แทนซาเนีย
กานา รวมทัง้ รัฐธรรมนูญในประเทศแถบหมูเ่ กาะแปซิฟกิ เช่น ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู
147

Article 45: The principles of social policy set forth in this Article are intended for the
general guidance of the Oireachtas. The application of those principles in the making
of laws shall be the care of the Oireachtas exclusively, and shall not be cognizable
by any Court under any of the provisions of this Constitution.
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หมู่เกาะโซโลมอน เป็นต้น148 ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าประเทศที่ได้รับอิทธิพลจาก
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายทางสังคมในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์นั้น นอกจากเป็น
ประเทศในยุโรปแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของ
ประเทศอื่นๆ หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา
		 4.1.2 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี
		 สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
ฉบับไวมาร์ ที่บัญญัติไว้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐได้มีข้อถกเถียงกันในหมู่ผู้เขียนต�ำรา
กฎหมายเยอรมันที่อธิบายรัฐธรรมนูญกันเป็นอย่างมากกว่าการบัญญัติเช่นนี้จะมี
ประโยชน์อย่างไร เพราะเป็นแต่โครงการเท่านั้น แต่ผู้เขียนต�ำราเยอรมันส่วนมาก
เห็นว่าการบัญญัติเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในเวลาภายหน้า และการก�ำหนดเช่นนี้
ก็เหมือนกับการตั้งบริษัท เมื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อมมีสิทธิก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
บริษัทได้ฉันใด ผู้ที่ให้รัฐธรรมนูญก็ย่อมมีอ�ำนาจก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ใน
รัฐธรรมนูญเพื่อให้ปฏิบัติจัดท�ำในภายหน้าได้ฉันนั้น149 อีกทั้งในบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์เอง เช่น สิทธิที่จะมีงานท�ำของพลเมืองตาม
มาตรา 163 วรรคสอง รัฐก็ไม่สามารถสนองตอบให้ประชาชนได้ในทางปฏิบตั   ิ เพราะ
ถือว่ารัฐมิได้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจโดยตรงถึงขนาดที่จะสร้างงานมารองรับสิทธิ
ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ นั ก กฎหมายเยอรมั น ตี ค วามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง รวมถึ ง
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ นัน้ เป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเอากับอ�ำนาจรัฐ
ประชาชนยังไม่อาจอ้างบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนัน้ โดยตรงได้  
จึงต้องรอจนกว่าจะได้มีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธินั้น
ออกมาเสียก่อน การตีความดังกล่าวท�ำให้สถานะของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับความ
Kabudi “The Directive Principles of State Policy”. In Binchy & Finnegan (editors).
Human Rights. Constitutionalism and the Judiciary: Tanzanian and lrish Perspectives.
Dublin: Clarus Press, 2006: pp. 21-24.
149
หยุด แสงอุทัย. ค�ำบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ค�ำอธิบายโดยสังเขปของธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป. พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509:
หน้า 131.
148
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คุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญเสียไป150 ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับภาระหน้าที่
ของรัฐในแนวนโยบายแห่งรัฐด้านต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในบทบัญญัติส่วนที่ว่าด้วย
สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์นี้ นักกฎหมายเยอรมันในสมัยนัน้
ได้มีการตีความไปในทางที่ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งจะสามารถผูกมัดรัฐ
ให้ต้องปฏิบัติตามและจัดท�ำให้ประชาชนแต่อย่างใด
4.1.3 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ

สเปน
		 รัฐธรรมนูญสเปนไม่ได้มีการก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับ
และการปฏิบัติของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยหลักการแนวทางของ
นโยบายเศรษฐกิจและสังคม (Guiding Principles of Economic and Social
Policy) อย่างเช่นรัฐธรรมนูญของประทศต่างๆ ซึ่งมีการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 แล้ว
		 4.1.4 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
อินเดีย
		 รัฐธรรมนูญอินเดียได้ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้
อย่างชัดเจน ในมาตรา 37 ว่า “บทบัญญัติในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐนี้
ไม่สามารถถูกบังคับในศาลใดๆ ได้ หากแต่เป็นหลักการพืน้ ฐานในการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศ และเป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐทั้งหลายในการน�ำหลักการ
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมาย”151 การบัญญัติสภาพบังคับของแนว
นโยบายแห่งรัฐไว้เช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บทบัญญัติเรื่องแนว
นโยบายแห่งรัฐนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีแก่ประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ ซึง่ เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญอินเดียในเรือ่ งนี้ บทบัญญัตนิ ี้
แสดงชัดเจนว่า ในขณะที่รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ให้มีสภาพบังคับแก่แนวนโยบาย
150
151

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หน้า 120. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70).
Constitution of India, Article 37: “The provisions contained in this Part shall not
enforced by any court, but the principles therein laid down are nevertheless
fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State
to apply these principles in making laws”.
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แห่งรัฐในลักษณะทีเ่ ป็น “ค�ำแนะน�ำทัว่ ไป” ส�ำหรับรัฐสภาในการน�ำไปเป็นแนวทาง
ตรากฎหมาย แต่ในรัฐธรรมนูญอินเดียนัน้ ได้กำ� หนดสภาพบังคับใช้ให้เป็น “หลักการ
พืน้ ฐานในการปกครองของรัฐ” และก่อให้เกิด “หน้าที”่ ต่อรัฐ ซึง่ ค�ำว่า “รัฐ” ในทีน่ ี้
รัฐธรรมนูญได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า หมายถึง รัฐบาลและรัฐสภาในระดับสหพันธ์
และรัฐบาลและสภานิตบิ ญ
ั ญัตใิ นมลรัฐต่างๆ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
องค์กรของรัฐทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอินเดีย152 ดังนั้น จึงเห็น
ได้วา่ แม้รฐั ธรรมนูญจะก�ำหนดห้ามมิให้มกี ารน�ำหลักการว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไปฟ้องคดีต่อศาล แต่ก็ได้พยายามให้มีสภาพบังคับทางการเมืองของบทบัญญัติ
ดังกล่าวได้มีน�้ำหนักมากขึ้น เมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศบัญญัตใิ ห้ถอื เป็น “หน้าที”่ ของรัฐแล้ว หากไม่มกี ารด�ำเนินการ หรือด�ำเนินการ
ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าว ก็ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ทางการเมืองโดยกลไกตรวจสอบในระบบรัฐสภาและกลไกตามระบบสหพันธ์ได้
นอกจากนี้ ศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ได้เคยวางหลักไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959
ในคดี Deep Chand v. U.P. ว่าการทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐในการ
ด�ำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น แต่หน้าที่ดังกล่าวก็ไม่ได้
เป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยกฎหมาย
ทีต่ ราขึน้ ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนัน้ ก็ยอ่ มมีผลใช้บงั คับ
ได้ตราบใดทีย่ งั ไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนทีร่ บั รองไว้
โดยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากแม้จะก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ แต่หน้าที่ดังกล่าวก็มิใช่
หน้าที่ตามกฎหมาย หากแต่เป็น “หน้าที่ทางศีลธรรม” ที่รัฐควรต้องค�ำนึงในการ
ควบคุมกฎหมายต่างๆ หากแต่ก็ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายแก่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่
อย่างใด และตามรัฐธรรมนูญก็ห้ามมิให้มีการน�ำบทบัญญัติดังกล่าว ไปฟ้องเป็นคดี
ในศาล153 ดังนั้น ศาลจึงไม่มีอ�ำนาจที่ประกาศว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
152
153

รัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา 12 ประกอบมาตรา 36.
H.M. Seervai. Constitutional Law of India, p. 1033; ดูรายละเอียดใน Durga Das Basu.
Introduction to the Constitution of India, p. 132–142; Dheeraj. Directive Principles in
India (Criticism). สืบค้นจาก www.yourarticlelibrary.com/directive- principles/directive-p...
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558. Erewise Tests. Directive Principles of State Policy in The
Constitution of India.12 March 2014, สืบค้นจาก www.erewise.com/.../directive-principlesof-state-policy_art เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558.
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รัฐธรรมนูญได้ ซึง่ หลักการดังกล่าวได้รบั การยืนยันโดยศาลสูงสุดอีกหลายคดี โดยสรุป
สภาพบังคับของบทบัญญัติวาด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญอินเดียนั้น
มุ่งเน้นที่การมีสภาพบังคับทางการเมืองเป็นหลักส�ำคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์
ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
4.1.5 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
บังกลาเทศ
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนัน้ มาตรา 8 (2) ของรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่าง
ชัดเจนว่าสิทธิตา่ งๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดทีส่ องของรัฐธรรมนูญทีว่ า่ ด้วยแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ เป็นสิทธิทไี่ ม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล กล่าวคือ บัญญัติ
ไว้ว่า154 “หลักการที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้ เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองของ
ประเทศบังคลาเทศ รัฐจะต้องน�ำมาใช้ในการจัดท�ำกฎหมายรวมทัง้ ใช้เพือ่ ประโยชน์
ในการตีความบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ๆ ของบังกลาเทศ....แต่จะ
ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล”
ส�ำหรับหมวดที่สามของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศได้บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึง
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (มาตรา 26–47) โดยสิทธิเหล่านี้สามารถ
ฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องต่อ High Court Division
เพื่อเยียวยา แก้ไขการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า เป็นการแตกต่างจากสิทธิที่รับรองไว้ในส่วนที่สองของรัฐธรรมนูญว่าด้วย
“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” และนอกจากนี้ ในหมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญยังได้

154

Article 8 Fundamental principles … (2) The principles set out in this Part shall be
fundamental to the governance of Bangladesh, shall be applied by the State in the
making of laws, shall be a guide to the interpretation of the Constitution and of the
other laws of Bangladesh, and shall form the basis of the work of the State and of its
citizens, but shall not be judicially enforceable.
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บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ด้วยว่า155 หากกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับสิทธิที่ได้รับการ
รับรองไว้ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอันสิ้นผลไป อันเป็นการแตกต่างจาก
ในหมวด 2 รัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวรับรองไว้ ซึ่งผู้วิจัย
จะได้วิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานในรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยไว้ในคดี
kudat-E-Elahi Panir and Others v Bangladesh 44DLR (AD) 319 ซึ่งผู้อุทธรณ์
ได้อ้างบทบัญญัติในมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญเพื่อโน้มน้าวให้ศาลเห็นว่ากฎหมาย
ที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นอันสิ้น
ผลไป โดยมาตรา 7 ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า “หากบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตเิ ช่นว่านี้กย็ อ่ มเป็นอันสิ้นผลไป” ในคดีดงั กล่าวเป็นกรณีซึ่ง
ประธานสภาท้องถิ่นได้ฟ้องต่อศาล High Court Division ว่าพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาซึ่งได้ยุบสภาท้องถิ่น Upazila Parishads และได้มอบอ�ำนาจทั้งหมดให้แก่
ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) นั้นเป็นการขัดและแย้งต่อบทบัญญัติในมาตรา 58 ของ
รัฐธรรมนูญอันเป็นบทบัญญัติซึ่งได้รับรองว่า สภาปกครองท้องถิ่นในทุกหน่วยพื้นที่
ทางปกครองต้องมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน อีกทัง้ ยังเป็นการขัดต่อมาตรา 9
และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญที่ได้วางหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประกอบขึน้ จากบุคคลซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน และเมือ่ พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จึงต้องเป็นอันสิ้นผลไปตามมาตรา 7 (2) ของ
รัฐธรรมนูญ156

M. jashim Ali Chowdhury, “Does inconsistency with Fundamental Principles of State
Policy invalidate a law?” BRAC University Journal, vol. v, no.1, 2008, p.71.[Online].
Searched fromhttp://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361/407/Does%20
inconsistency%20with%20fundamemtal%20principles%20of%20state%20policy%
invalidate%20a%20law.pdf?sequence=1, 14 January 2016.
156
H.M. Seervai, Constitutional Law of India, 2th edition. Bombay: N.M. Tripathi Private
Ltd.,1976), p.(A-14)-(A-16).

155
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ศาลสูงของประเทศบังคลาเทศได้วินิจฉัยไว้ในคดีดังกล่าวว่า เนื่องจาก
มาตรา 9 และมาตรา 11 เป็น บทบัญญัติในหมวดที่สองของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย
“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ซึ่งไม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ ในทางศาลตาม
มาตรา 8 (2) ดังนั้น หากรัฐไม่ได้ด�ำเนินการหรือไม่สามารถด�ำเนินการตามหลักการ
ที่ได้บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ศาลก็ไม่สามารถบังคับให้รัฐท�ำการเช่นว่านั้นได้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากเหตุผลส�ำคัญสองประการ157 ดังนี้
ประการแรก เมือ่ บทบัญญัตริ บั รองไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับกฎหมายทีข่ ดั ต่อ
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตามมาตรา 26 ซึง่ บทบัญญัตวิ า่ หากกฎหมายใด
ขัดหรือแย้งกับสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ในหมวดที่สามของรัฐธรรมนูญย่อมเป็น
อันสิ้นผลไป อันเป็นการแตกต่างจากในหมวดที่สองของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้มี
บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวรับรองไว้ แต่ในขณะที่ไม่มีบทบัญญัติก�ำหนดไว้เป็น
การเฉพาะส�ำหรับกฎหมายทีข่ ดั ต่อสิทธิทไี่ ด้รบั รองไว้ในหมวดทีส่ องของรัฐธรรมนูญ
ทีว่ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐว่าจะมีผลเช่นไร ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ
จงใจจะรับรองสภาพบังคับของกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง
การเมืองซึ่งได้รับรองไว้ในหมวดที่สามของรัฐธรรมนูญเท่านั้น
ประการที่สอง แม้มาตรา 7 (2) ได้บัญญัติว่า “หากบทบัญญัติใดๆ ของ
กฎหมายใดที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติเช่นว่านั้นก็ย่อมเป็นอันสิ้น
ผลไป” ก็ตาม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า บทบัญญัติในมาตรา 8 (2) ของรัฐธรรมนูญเอง
ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของนโยบายของรัฐว่ามิใช่ “กฎหมาย” หากแต่เป็น
เพียง “หลักการพืน้ ฐาน” ซึง่ รัฐจะต้องน�ำมาใช้ในการจัดท�ำกฎหมายเท่านัน้ ด้วยเหตุนี้
การตีความบทบัญญัติในมาตรา 7 (2) จึงไม่อาจหมายถึง “หลักการพื้นฐาน” ตาม
ส่วนที่สองของรัฐธรรมนูญด้วย
จากค�ำวินิจฉัยของศาลสูงบังคลาเทศจึงสรุปสภาพบังคับของบทบัญญัติ
ว่าด้วย แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญบังคลาเทศได้ว่า บทบัญญัติแนวนโยบาย
แห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มีสถานะเป็นเพียงหลักการพื้นฐานที่ก�ำหนดให้
รัฐใช้ในการตรากฎหมายเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด
ประชาชนไม่สามารถอ้างว่าบทกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐใน
157

เพิ่งอ้างถึง.
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หมวด 2 ได้และจะบังคับให้รฐั ด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐก็ไม่ได้ดว้ ยเช่นกัน
จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวนโยบายแห่งรัฐของบังคลาเทศไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
การตรวจสอบการด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐจึงอาจต้องใช้การตรวจสอบ
ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาเท่านั้น อย่างไรก็ดี มีผู้วิจารณ์ค�ำวินิจฉัยของ
ศาลในคดีดังกล่าวโดยให้เหตุผลไว้158 ดังนี้
1) การตีความมาตรา 7 (2) ของศาลนัน้ ไม่เหมาะสม กล่าวคือ แม้วา่ หลักการ
พื้นฐานนั้นไม่อาจอยู่เหนือกฎหมายได้ แต่ประเด็นแห่งคดีนี้ไม่ควรพิจารณาว่า
“หลักการพื้นฐาน” (Principle) ไม่ใช่ “กฎหมาย” (Law) ในแง่มุมธรรมดาเท่านั้น
เนื่องจากมาตรา 7 (2) เป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ หากกฎหมายใดๆ ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นย่อม
ไม่อาจใช้บงั คับได้ ซึง่ ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญ” ทีป่ รากฏในมาตรา 7 (2) ย่อมหมายความ
รวมถึง “กฎหมาย” และ “หลักการพื้นฐาน” ทั้งหมดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนั้น กฎหมายใดๆ จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับ “กฎหมาย” และ “หลักการพื้นฐาน”
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ยิง่ กวานัน้ หลักการพืน้ ฐานทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดที่ 2 ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐนี้ไม่ใช่หลักการทั่วไปขององค์กรต่างๆ ของรัฐเท่านั้น แต่เป็น
“หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ” (constitutional principles) ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ต้องการให้รัฐน�ำบทบัญญัตินี้ไปใช้ในการตรากฎหมาย
2) หากตีความว่ามาตรา 8 (2) เป็นบทบัญญัติที่ท�ำให้หมวด 2 ว่าด้วยแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่อาจบังคับได้โดยศาล จะดูเหมือนว่าบทบัญญัติดังกล่าว
ได้ให้อ�ำนาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องให้ความ
เคารพต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งตามหลักเหตุผลแล้ว
ไม่ควรตีความให้มาตรา 8 (2) เข้ามาแทนที่มาตรา 7 (2) ได้ นอกจากนี้ ค�ำว่าไม่อาจ
บังคับได้โดยศาลอาจตีความได้วา่ ศาลไม่สามารถบังคับให้รฐั กระท�ำตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐในกรณีทไี่ ม่มกี ารด�ำเนินการหรือด�ำเนินการไม่สำ� เร็จ แต่ศาลไม่ควรจะ
ตีความไปถึงขนาดทีว่ า่ รัฐสามารถตรากฎหมายใด ๆ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
158

The provisions contained in this Part shall not be enforced by any court, but the
principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of
country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
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พืน้ ฐานแห่งรัฐได้ ศาลควรตัดสินให้ชดั เจนว่ากฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไม่สามารถใช้บังคับได้
3) มาตรา 8 (2) สามารถจ�ำแนกเนื้อหาได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) หลักการนี้
เป็นพื้นฐานในการบริหารปกครองประเทศบังคลาเทศ (2) หลักการนี้เป็นหลักการ
ให้รฐั ใช้ในการตรากฎหมาย (3) หลักการนีใ้ ช้เป็นหลักในการตีความรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอืน่ (4) หลักการนีก้ ำ� หนดหน้าทีพ่ นื้ ฐานของรัฐและประชาชน (5) หลักการนี้
ไม่อาจบังคับได้โดยศาล ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6
ต่อไป
เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นได้ว่า ศาลปฏิเสธที่จะพิจารณาถอดกฎหมายที่
ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยอ้างเหตุผลในส่วนสุดท้ายที่ว่า
หลักการนี้ไม่อาจบังคับได้โดยศาล รวมทั้งศาลก็ไม่ได้ใช้หลักการดังกล่าวในการ
ตีความรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายอื่นๆ อยู่ตามเนื้อหาในส่วนที่ 3 จึงเกิดปัญหา
บทบัญญัติมาตรานี้มีผลผูกพันแต่เฉพาะศาลเท่านั้น แต่เนื้อหาของมาตรา 8 (2)
ในอีกสามส่วนที่เหลือกับถูกเพิกเฉยโดยองค์กรฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยเช่นกัน
4.1.6 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญจีน
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญจีนนั้นพิจารณา
ได้จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 5 ก�ำหนดว่า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการ
ปกครองและระเบียบข้อบังคับการปกครองท้องถิ่นทั้งปวงล้วนแต่ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ตาม
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution)
ดังนั้น องค์กรของรัฐ กองทัพของประเทศ พรรคการเมืองและองค์กรสังคมต่างๆ
หรือองค์กรวิสาหกิจต่างๆ ล้วนแล้วต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาม
หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) ทัง้ สิน้ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ มี่ พี ฤติกรรมอันเป็นการ
ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะต้องถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้ง
องค์กรหรือบุคคลใดๆ จะมีอภิสิทธิอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้ จึงเห็น
ได้ว่าโดยหลักการแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ย่อมไม่สามารถ
ก�ำหนดให้ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ รวมทัง้ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
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อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั แิ ล้ว รัฐธรรมนูญของประเทศสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
ทั้งหลายมักมีลักษณะเป็น “แนวทาง” หรือ “ค�ำแนะน�ำ” ในการตรากฎหมาย แต่
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมักไม่มีผลบังคับในตัวเองหากไม่มีการตราเป็นกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติมารองรับ159 ซึ่งมีผลให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีความ
ส�ำคัญมากเหมือนเช่นในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญในประเทศสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ ศาลทัง้ หลายก็ไม่มอี ำ� นาจในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่างๆ160 ดังนั้น สภาพบังคับของ
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ จึงขึน้ อยูก่ บั การควบคุมตรวจสอบ
ทางการเมืองเป็นหลัก กล่าวคือ หากรัฐบาลจะด�ำเนินนโยบายหรือบริหารรัฐกิจ
ไปในแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
อ�ำนาจสูงสุดในการควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศ ทั้งนี้  โดยปราศจากกลไก
การควบคุมโดยประการอืน่ ใด เนือ่ งจากประเทศจีนเป็นสาธารณรัฐประชาชนทีย่ ดึ ถือ
หลักการปกครองในระบบเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพที่น�ำโดยพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีนเพียงพรรคเดียว โดยมีสภาประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่มี
อ�ำนาจสูงสุด
4.1.7 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
ไนจีเรีย
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental
Objectives and Directive Principles of State Policy) ได้ถูกก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญไนจีเรียฉบับ ค.ศ. 1999 เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนชาวไนจีเรีย โดยเฉพาะ
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส กล่าวคือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญพยายามวางหลักการและ
แนวทางของนโยบายแห่งรัฐในด้านต่างๆ ซึ่งเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต่อประเทศชาติ
และประชาชน ไม่วา่ จะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รวมทัง้ แนวทาง
Chen, Albert H.Y. An Introduction to the Legal System of the People’s Republic of
China. Singapore: Butterworths Asia, 1992, p. 46.
160
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 47.

159
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ในการพัฒนาประเทศ โดยก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ด�ำเนินการให้การสนับสนุน161
บทบัญญัติมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบาย
แห่งรัฐนี้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรรัฐทุกองค์กรและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมทัง้ บุคคลทีใ่ ช้อำ� นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
บริหาร และตุลาการ ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวดนี้162
อย่างไรก็ดี ในส่วนความผูกพันของบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและ
แนวนโยบายแห่งรัฐจะผูกพันผูใ้ ดบ้างนัน้ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียได้เคยพิพากษา
ไว้ในคดี Attorney-General of Ondo State v. Attorney-General of the
Federation&35ors ว่า บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบาย
แห่งรัฐไม่เพียงแต่จะผูกพันองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�ำนาจในทาง
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เท่านั้น แต่ยังผูกพันปัจเจกชนด้วยเช่นกัน163 ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
สภาพบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบาย
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไนจีเรียปรากฏอยู่ในมาตรา 6 (6) (c) ซึ่งบัญญัติว่า อ�ำนาจ
ของฝ่ายตุลาการมิได้รวมถึงการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการกระท�ำหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดหรือค�ำพิพากษาใดๆ ของศาลนั้น
ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หมวด 2 ว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและ

Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar. The Justiciability of the Fundamental Objectives
and Directive Principles of State Policy under the Nigerian Law, p 1-4 [Onloine].
Searched from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2140361, 3
January 2016.
162
It shall be the duty and responsibility of all organs of government, and of all authorities
and persons, exercising legislative, executive or judicial powers, to conform to, observe
and apply the Provisions of this Chapter of this Constitution.
163
Attorney-General of Ondo State v. Attorney-General of the Federation & 35 ors (2002)
9 NWLR ZPt.722) 222 S.C in Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar. The Justiciability of
the Fundamental Objectives and Directive Principles of State Policy under the
Nigerian Law, p 1-4 [Onloine]. Searched from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2140361, 3 January 2016.
161
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แนวนโยบายแห่งรัฐหรือไม่164 โดยในคดี Bishop Antony Okogie (Trustee of
Roman Catholic Schools)&Orsv.Attorney General LAGOS State
ซึง่ ศาลได้พพิ ากษาว่าบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ หมวด 2 ว่าด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐาน
และแนวนโยบายแห่งรัฐมิอาจบังคับได้ในทางศาล165 กล่าวคือ ศาลได้พิจารณาว่า
บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นวัตถุประสงค์
สูงสุดของชาติและเป็นแนวนโยบายที่วางหลักการซึ่งเป็นอุดมการณ์ของชาติ แม้ว่า
ในมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญจะบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบขององค์กร
ของรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนินการหรือปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์
พืน้ ฐาน และแนวนโยบายแห่งรัฐ แต่ในมาตรา 6 (6) (c) ของรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตไิ ว้
อย่างชัดเจนว่า ศาลไม่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่า การกระท�ำใดสอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐได้
หรือไม่ ดังนัน้ จึงเห็นว่า มาตรา 13 ไม่ได้ทำ� ให้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐาน
และแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 2 มีผลบังคับได้ในทางกฎหมาย166 ดังนั้นจาก
ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงประเทศไนจีเรียท�ำให้เห็นว่า บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์
พืน้ ฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไม่มสี ภาพบังคับในทางกฎหมายและ
ไม่อาจบังคับได้ในทางศาล แม้วา่ มาตรา 13 จะก�ำหนดเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขององค์กรของรัฐทุกองค์กรให้ต้องปฏิบัติตามก็ตาม โดยที่บทบัญญัติว่าด้วย
วัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐนี้อาจใช้เป็นเพียงแนวทางในการ
ตีความกฎหมายหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น

Section 6 (6) The judicial powers vested in accordance with the foregoing provisions
of this section (c) shall not, except as otherwise provided by this Constitution, extend
to any issue or question as to whether any act of omission by any authority or person
or as to whether any law or any judicial decision is in conformity with Fundamental
Objectives and Directive Principles of State Policy set out in Chapter II of this
Constitution.
165
Dr S. Gozie Ogbodo. “The Paradox of the Concept of Sustainable Development under
Nigeria’s Environmental Law”. In Journal of Sustainable Development, Vol. 3 No. 3
September 2010: p. 203-204.
166
Okojie & Ors v. A.G.Lagos State
164
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กานา

4.1.8 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ

บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญกานา พ.ศ. 2535 หมวด 6 หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ
(Directive Principles of State Policy)167 ได้ก�ำหนดสภาพการใช้บังคับของ
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในมาตรา 34 วรรค (1) ว่า “หลักการแนวนโยบายของรัฐ
ที่มีอยู่ในบทนี้จะเป็นแนวทางให้ประชาชนพลเมืองทุกคน รัฐสภา ประธานาธิบดี
ศาลยุตธิ รรม สภาแห่งรัฐ (Council of State) คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง รวมทัง้
หน่วยงานและบุคคลอืน่ ๆ ในการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายอันใด
และด�ำเนินการใช้ในการตัดสินใจทางนโยบายใดๆ ส�ำหรับการสถาปนาสังคมที่เสรี
และเป็นธรรม” และวรรค (2) ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีจะต้องรายงานต่อรัฐสภา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกขั้นตอนที่ได้ด�ำเนินการแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบรรลุผล
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายทีม่ อี ยูใ่ นบทนีแ้ ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ การบรรลุ
ผลส�ำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี สิทธิในการ
ท�ำงาน สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีและสิทธิในการศึกษา
แม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวด 6 มาตรา 36 (1) ดังกล่าวข้างต้นได้ใช้
ถ้อยค�ำว่าให้ใช้หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น “แนวทาง” ในการด�ำเนินนโยบาย
และการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นใดก็ตาม แต่ไม่มีการบัญญัติ
ไว้อย่างชัดเจนว่า บทบัญญัตใิ นหมวดนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล ดังนัน้
เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้อย่างชัดเจน ประชาชนก็น่าจะใช้สิทธิทางศาล หากการ
ด�ำเนินนโยบายและการใช้กฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐ168 จึงอาจถือได้วา่ แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญกานาน่าจะมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้วา่ บทบัญญัตใิ นหมวดนีย้ งั มีรายละเอียดของแนวนโยบาย
แห่งรัฐมากมายหลายด้าน เช่น มาตรา 35 (2) ก�ำหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ หรือ มาตรา 36 (3) ก�ำหนดให้รฐั
The Constitution of the Republic of Ghana 1992. Chapter 6 The Directive Principles
of State Policy สืบค้นจาก www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_6.htm,
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559.
168
กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (78).
167
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ต้องด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น
การใช้สทิ ธิทางศาลน่าจะมีขอบเขตจ�ำกัดอยูเ่ พียงสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ดี สิทธิในการท�ำงาน สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีและสิทธิในการศึกษา
ซึ่งมาตรา 34 (2) ได้ระบุไว้โดยเฉพาะที่จะต้องด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีอยู่ในบทนี้ และยังก�ำหนดให้ประธานาธิบดีจะต้อง
รายงานต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ทุกขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดำ� เนินการแล้วเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ามีการด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ ดังนั้น ในการบริหารประเทศ ประธานาธิบดี
และรัฐบาลจึงต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หมวดนี้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภา แนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญกานา จึงน่าจะมีสภาพบังคับทัง้ สภาพบังคับทางการเมืองและสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
4.1.9 สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
ฟิลิปปินส์
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเป็นที่กล่าวถึงในหัวข้อ 4.1.3 ข้างต้น รัฐธรรมนูญ
ฟิลปิ ปินส์ไม่มกี ารบัญญัตใิ ดๆ ไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศหลักการและนโยบาย
แห่งรัฐ (Declaration of Principles and State Policy) ซึ่งก�ำหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสภาพบังคับและการปฏิบัติของแนวนโยบายแห่งรัฐทั้งในส่วนที่ 1 ว่าด้วย
“หลักการ” (Principles) และส่วนที่ 2 แนวนโยบายแห่งรัฐ (State Policies)
อย่างชัดเจนเหมือนอย่างในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีการบัญญัติ
สภาพบังคับและการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 แล้ว ดังนั้น แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญสเปนจึงน่าจะ
มีสภาพบังคับใช้ทางการเมืองมากกกว่าสภาพบังคับทางกฎหมาย รวมทั้งมีกลไก
การตรวจสอบควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 2 นี้อย่างไร
หรือไม่เพียงใด ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์รายละเอียดในบทที่ 5 และ 6 ต่อไปว่า  
ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด 2
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากน้อยอย่างไรเพียงใด
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4.2 สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของ
ประเทศไทย
ผู ้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ถึ ง สภาพบั ง คั บ ของแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมุ่งเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญในอดีต รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทาง
แก้ไขด้วย โดยแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 4.2.1 สภาพบังคับ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไทย 4.2.2 ปัญหาสภาพบังคับในการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 4.2.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังต่อไปนี้

4.2.1 แนวคิดทั่วไปของสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใน
รัฐธรรมนูญไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันให้รัฐ
ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ เพียงไร หากรัฐฝ่าฝืนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว
ด้วยการปฏิบตั ขิ ดั แย้งหรือละเลยจะมีผลอย่างไรนัน้ ผลจากการประมวลเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสาร แนวคิดทั่วไปต่อประเด็นปัญหาที่ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยมีสภาพบังคับหรือไม่สามารถวิเคราะห์แยกออก
ได้เป็น 2 แนวคิด169 ดังนี้
แนวคิดที่หนึ่ง เห็นว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่ปรากฏ
อยูใ่ นรัฐธรรมนูญเป็นสิง่ ทีร่ ฐั ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง มิใช่วา่ จะปฏิบตั ติ ามหรือไม่
ก็ได้ตามอ�ำเภอใจ และถ้าหากลองพิจารณาตามทฤษฎีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีความบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย (Pure theory of law) ของ
ฮันส์ เคลเซ็น (Hans Kelsen) ซึ่งมีสาระส�ำคัญว่า “กฎเกณฑ์ที่ให้อ�ำนาจในการ
ออกกฎเกณฑ์อื่น ย่อมสูงกว่ากฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจที่รับมาแล้ว”170
ไกรพล อรัญรัตน์. “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”.
ใน PUBLIC LAW NET, สืบค้นจาก www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1491, เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2558.
170
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน จ�ำกัด, 2557: หน้า 6.
169
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ดังนั้น บรรดากฎหมายต่างๆ ย่อมไม่สามารถที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศได้ เมื่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
บทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมมีความสูงสุดเด็ดขาดเหมือนกับส่วนอื่นๆ ของ
รัฐธรรมนูญด้วย รัฐจึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะออกกฎหมายหรือ
ด�ำเนินการใดๆ ให้ขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้
แนวคิดที่สอง กลับเห็นต่างว่า ถึงแม้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะปรากฏ
อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็น
บทบัญญัตทิ มี่ ลี กั ษณะพิเศษมากกว่าส่วนอืน่ ๆ ของรัฐธรรมนูญในแง่ทวี่ า่ มิได้มสี ภาพ
บังคับอย่างเด็ดขาดให้รัฐต้องปฏิบัติตาม หากแต่ให้รัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐอย่างเคร่งครัด ก็จะท�ำให้รัฐบาลไม่มีความเป็นอิสระในการก�ำหนด
นโยบายในการบริหารประเทศ
ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงเป็นเพียงแนวทางและกรอบนโยบาย
ในการบริหารปกครองประเทศเท่านั้น โดยไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะน�ำไป
ฟ้องร้องศาลใดๆ ได้ ถ้ารัฐบาลไม่ได้ดำ� เนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว ดังนัน้ เมือ่
ทั้งสองแนวคิดมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่ดีด้วยกันทั้งคู่
จึงขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของแต่ละรัฐว่ามีการให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด ส�ำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ยึดถือกันอยู่ในประเทศไทยนั้นสามารถสะท้อน
ให้เห็นได้ชัดเจนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2492 เป็นต้นมาว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย
และใช้เป็นแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเท่านัน้ จนกระทัง่ มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้มีการ
เปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำเกี่ยวกับสภาพบังคับอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า
แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในประเทศไทย
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของ
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ในฐานะที่
มีแนวคิดเกีย่ วกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเหมือนกับรัฐธรรมนูญ
ทุ ก ฉบั บ ที่ ผ ่ า นมาในอดี ต กั บ บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ใน
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ดังนั้น สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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ในรัฐธรรมนูญไทยจึงพิจารณาออกได้ 2 ประการ คือ สภาพบังคับทางการเมืองและ
สภาพบังคับทางกฎหมาย
4.2.2 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐก่อนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา ซึ่งได้เริ่มมีการบัญญัติเรื่อง
แนวนโยบายแห่งรัฐได้บัญญัติ ในลักษณะเป็นค�ำแนะน�ำที่มิใช่เป็นบทบังคับโดย
บัญญัติไว้ว่าบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐมีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
การตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายและไม่เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ171 ซึ่ง
หมายความว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐนี้มีไว้เป็นเพียงแนวทางที่ควร
ต้องปฏิบัติเท่านั้น ถ้ารัฐสภาหรือรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ผู้ใดจะ
ฟ้องร้องบังคับหรือเรียกค่าเสียหายมิได้สภาพบังคับที่อาจมีก็จะเป็นเรื่องการ
ด�ำเนินการในทางการเมือง เช่น เป็นช่องทางให้รัฐสภาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้
ต่อมา ในการตรารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นอกจากได้เปลี่ยนชื่อเป็น
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ยังได้เพิ่มสภาพบังคับของบทบัญญัติในหมวดแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเพือ่ ให้เกิดผลในการน�ำไปปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ โดยยังคงหลักการ
เดิมในเรื่องก�ำหนดให้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน แต่ได้ตดั “การไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องต่อรัฐ” ออก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการสร้างอุปสรรคขัดขวางหรือปิดกั้นโอกาส
ของประชาชนในการเข้ามามีสว่ นร่วมได้ตามเงือ่ นไขของสิทธิทปี่ ระชาชนจะพึงมีตาม
รัฐธรรมนูญ172 อีกทั้งยังได้เพิ่มหน้าที่ของรัฐบาลด้วยว่าในการเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินรัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใดตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐและรายงานผลให้รฐั สภาทราบด้วย ซึง่ เท่ากับว่ารัฐบาลต้องให้คำ� มัน่ ต่อรัฐสภา
ว่าในแต่ละปีรัฐบาลจะด�ำเนินการเรื่องใดที่ก�ำหนดเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
อัชพร จารุจนิ ดา. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชัน้ สูง หน่วยที่ 7
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
172
เพิ่งอ้างถึง.
171

_17-0106(193-238)4P4.indd 210

7/20/60 BE 5:40 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

211

1) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 มาตรา 54 บัญญัตวิ า่ “บทบัญญัตใิ นหมวดนีม้ ไี ว้
เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับตรากฎหมายและการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบาย
ดัง่ ก�ำหนดไว้ และไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ ” ซึง่ วิเคราะห์ได้วา่ แนวนโยบาย
แห่งรัฐนี้เป็นบทบัญญัติที่มีไว้ส�ำหรับเป็นแนวทางให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ปฏิบตั ติ าม โดยไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมายทีใ่ ห้ประชาชนน�ำไปฟ้องร้องรัฐได้ ทัง้ นี้
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ซึ่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้
อธิบายถึงเหตุผลในการก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐนี้ว่า เนื่องจาก
การที่รัฐจะด�ำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ก�ำลังเงิน งบประมาณ และฐานะความเป็นอยู่ของรัฐ ตลอดจนก�ำลังคนและความ
สามารถของข้าราชการ ฯลฯ173 ดังนัน้ รัฐธรรมนูญจึงปล่อยให้เป็นดุลพินจิ ของรัฐบาล
ที่จะพิจารณาด�ำเนินการใดก่อนหลังตามที่เห็นสมควร
2) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 มาตรา 44 บัญญัติว่า
“...เป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย
ดัง่ ก�ำหนดไว้ และไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ซึง่ วิเคราะห์ได้วา่ เป็นหลักการ
เดียวกันที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2495 ก�ำหนดให้ระบบรัฐสภามีลกั ษณะเป็นสภาเดียว
คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง
ซึง่ มีจำ� นวนเท่ากัน ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ซึง่ รัฐสภาประกอบด้วยวุฒสิ ภา
และสภาผูแ้ ทนราษฎร ส่งผลให้รฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2495
คณะรัฐบาลทหารสามารถยึดกุมอ�ำนาจในรัฐสภาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ง่าย
เพราะสามารถแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองเข้าไปคานอ�ำนาจใน
สภาผู้แทนราษฎรได้174 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อสังเกตว่าสภาพบังคับทางการเมืองของ
หยุด แสงอุทัย. แนวค�ำถามค�ำตอบรัฐธรรมนูญทั่วไปและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512: หน้า 68.
174
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (70): หน้า 331.
173
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แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่อาจเกิดขึน้ ได้จริงตามกลไกการควบคุม
ตรวจสอบทางการเมืองของระบบรัฐสภา
3) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511
รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2511 ได้กำ� หนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไว้ ใ นมาตรา 53 ว่ า “บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ มี ไว้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางส� ำ หรั บ การ
ตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายดังก�ำหนด ไว้และไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิ
ในการฟ้องร้องรัฐ” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ไม่มีผลการใช้บังคับทางกฎหมายในลักษณะ
เดียวกับรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับที่ผ่านมา
4) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 ได้ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไว้ในมาตรา 62 ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรา
กฎหมายและการก�ำหนดนโยบาย และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ซึ่งเป็น
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ได้ว่าแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมายที่ประชาชนจะน�ำไปใช้ในการฟ้องร้องรัฐได้ และคงมีเพียงสภาพบังคับ
ทางการเมืองเท่านั้น
5) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521
สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521
มีลักษณะเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เนื่องจากได้มีการก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 53 ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
การตรากฎหมาย และการก�ำหนดนโยบาย และไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่
ประชาชนจะน�ำไปฟ้องร้องรัฐหาได้ไม่ ดังนั้น บทบัญญัติในหมวดนี้จึงคงมีสภาพ
บังคับทางการเมืองเท่านั้น
6) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534
รัฐธรรมนูญไทยฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 84 ขึ้นมาใหม่
โดยก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแนว
นโยบายแห่งรัฐ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการให้มีการน�ำ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไปด�ำเนินการผ่าน
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ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐบาล เพื่อให้รัฐให้ความสนใจน�ำ
แนวนโยบายแห่งรัฐไปด�ำเนินการในทางปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2534 ยังได้ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ท�ำนองเดียวกับ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มาว่า บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
การตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการ
ฟ้องร้องรัฐได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่มี
สภาพบังคับทางกฎหมายในอันทีจ่ ะเปิดโอกาสให้บคุ คลใดน�ำไปฟ้องร้องรัฐในศาลได้
ดังนั้น การด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐยังต้องอาศัยสภาพ
บังคับทางการเมืองเป็นส�ำคัญกล่าวคือ การควบคุมตรวจสอบกันระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐสภาเท่านั้น
7) สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนญฉบับ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 ยังคงบทบัญญัติก�ำหนดสภาพ
บังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐให้มลี กั ษณะเหมือนเดิม กล่าวคือมีไว้เพือ่ เป็นแนวทาง
ส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินและ
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องคดีในศาล ดังนั้น แนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเช่นเดิม อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขเพิม่ นี้ ยังได้ตดั บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการก�ำหนดให้รฐั จัดให้มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐนี้ออกไปอีกด้วย
4.2.3 สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540
1) เจตนารมณ์การบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญไทย
พ.ศ. 2540
ในขัน้ ตอนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้มปี ญ
ั หาถกเถียงกันในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า ควรมีการบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐ
ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งมีการอภิปรายเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ฝ่ายแรก
ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์ เห็นว่าควรมีแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
แม้วา่ นโยบายแห่งรัฐไม่แตกต่างจากนโยบายของพรรคการเมือง จึงควรแยกนโยบาย

_17-0106(193-238)4P4.indd 213

7/20/60 BE 5:40 PM

214 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

ออกเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายทีต่ อ้ งท�ำ หากไม่ทำ� จะมีโทษ และนโยบายทีค่ วรท�ำ
หรือพึงท�ำ หากไม่ทำ� ก็อาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาได้175 ฝ่ายหลัง นายคณิน
บุญสุวรรณ เห็นว่าควรตัดออก เพราะแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นบทบัญญัตทิ ไี่ ม่จำ� เป็น
มีความฟุ่มเฟือย และการบัญญัติไว้ก็ไม่มีผลผูกมัดใดๆ ส่วนนายสมคิด ศรีสังคม
เห็นว่า หากมีการบัญญัติไว้ก็จะยิ่งมีการเพิ่มเติมนโยบายเข้าไปไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งที่
แนวนโยบายแห่งรัฐก็ไม่มีผลบังคับใดๆ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ เห็นว่า
แนวนโยบายแห่งรัฐอาจไม่มีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้ เพราะประชาชนหรือสังคม
จะเป็นผูส้ ะท้อนเองว่าต้องการให้รฐั ด�ำเนินการอะไร อีกทัง้ นโยบายมีอยูห่ ลากหลาย
ด้าน อาจเกิดค�ำถามได้ว่าเหตุใดจึงไม่ระบุนโยบายด้านนั้นด้านนี้ ซึ่งจะเป็นปัญหา
อย่างไรก็ดี หากจะบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ควรก�ำหนดไว้เป็นหลักกว้างๆ เท่านัน้
ไม่ควรระบุรายละเอียดปลีกย่อย176 นอกจากนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวนโยบายแห่งรัฐ สถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิชาการข้อมูล
และศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย177 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ฝ่ายทีห่ นึง่ เห็นว่า ควรทีจ่ ะมีแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนเดิม
เนื่องจากเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะเป็นแนวทางที่จะน�ำไปสู่สังคมที่เป็นอุดมคติ มีไว้
เพื่อให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการออกกฎหมายของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ อีกทัง้ การมีแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญยังสามารถเป็นแนวทาง
เพื่อให้รัฐบาลผสมสามารถใช้เป็นแนวทางร่วมกันได้ แต่การที่แนวนโยบายแห่งรัฐ
ในอดีตไม่มสี ภาพบังคับ จึงควรสร้างกลไกเพือ่ ให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540.
การประชุมครั้งที่ 4/2540, 27 มกราคม 2540: หน้า 6/8.
176
เพิ่งอ้างถึง, การประชุมครั้งที่ 4/2540 หน้า 6/3, หน้า 5/8; การประชุมครั้งที่ 5/2540 หน้า; 5/4.
177
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและระบบ
การเลือกตัง้ ในประเทศไทย ระบบการตรวจสอบการใช้อำ� นาจ แนวนโยบายแห่งรัฐ สถาบันการเมือง
และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง. กรุงเทพมหานคร: 25-26 มีนาคม 2540: หน้า 3–150.
175

_17-0106(193-238)4P4.indd 214

7/20/60 BE 5:40 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

215

และควรทีจ่ ะก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เฉพาะเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญเท่านัน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
จะได้วิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ควรที่จะยกเลิกแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญที่
เคยมีมา เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญต้องสัน้ ชัดเจน และปฏิบตั ไิ ด้ การก�ำหนดแนวนโยบาย
แห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญอาจกลายเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ สิทธิของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เป็นตัวก�ำหนดอยูแ่ ล้ว
ว่ารัฐจะต้องด�ำเนินการอะไร ซึง่ มีหลายประเด็นตรงกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ในปัจจุบนั
พรรคการเมืองเริ่มมีความเข้มแข็ง แต่ละพรรคมีนโยบายของพรรคเอง ซึ่งอาจท�ำให้
แต่ละพรรคไม่กล้าก�ำหนดนโยบายของพรรคให้แตกต่างไปจากแนวนโยบายแห่งรัฐ
ส่งผลให้นโยบายของแต่ละพรรคไม่แตกต่างกัน
ฝ่ายทีส่ าม เห็นว่า ควรทีจ่ ะมีหรือไม่มแี นวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญก็ได้
ถ้าหากจ�ำเป็นต้องมีกค็ วรก�ำหนดไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพและควรมีหลักประกัน
ในด้านต่างๆ ให้ประชาชนด้วย
ดังนัน้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540 โดยมีคณะท�ำงานบางท่าน
(นายพนัส ทัศนียานนท์ และนายแก้วสรร อติโพธิ) ได้เสนอร่างบทบัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐในหลักการใหม่โดยให้เหตุผลว่า ในอดีตที่ผ่านมาบทบัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญมักจะเป็นบทบัญญัติที่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจังนัก เนื่องจากไม่มีการก�ำหนดมาตรการใช้บังคับหรือกลไกการใช้บังคับเอาไว้
จึงสมควรที่จะมีการใส่กลไกในการท�ำให้แนวนโยบายแห่งรัฐเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลอย่างจริงจังโดยเสนอให้มบี ทบัญญัตทิ รี่ ฐั ไม่ปฏิบตั ติ าม
แนวนโยบายแห่งรัฐจะมีผลท�ำให้มีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐที่มีลักษณะเป็น Actio popolalis และบัญญัติให้เรื่องใดที่รัฐ
กระท�ำขึ้นหรือตรากฎหมายขึ้นแต่มีความขัดแย้งกับบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ
จะไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้อภิปรายประเด็นนี้
อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งสนับสนุนละแตกต่างกับความเห็นของคณะท�ำงานเฉพาะ
หมวดดังกล่าว และอภิปรายด้วยว่าควรมีบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐหรือไม่178  
ทัง้ นี้ ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า การก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีผลบังคับและ
178

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ. กรุงเทมหานคร: วิญญูชน, 2542: หน้า 115.
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กฎหมายจะขัดกับแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ได้นั้นมีความก้าวหน้าไปไกล จึงเสนอให้
ก�ำหนดบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นการผูกมัดควรน�ำไปบัญญัติไว้ในหมวดสิทธิ
เสรีภาพ เพราะโดยหลักการแล้วแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางเท่านัน้ โดยให้
พิจารณาว่า มาตราใดในแนวนโยบายแห่งรัฐจะมีผลผูกพันก็ให้น�ำไปบัญญัติไว้ใน
หมวดสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ แต่ ก็ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของรั ฐ บาลด้ ว ย 179 ดั ง นั้ น
การก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีผลบังคับก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา เช่น กรณีทใี่ ห้
ประชาชนฟ้องรัฐในศาลได้ในเรื่องนโยบายการศึกษาถ้าหากรัฐไม่สามารถจัดการ
ศึกษาได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ เพราะรัฐไม่มเี งินงบประมาณเพียงพอ
จะท�ำอย่างไร
ในทีส่ ดุ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีขอ้ สรุปว่า เห็นควรมีบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้โดยให้ใช้ชื่อว่า “หลักการพื้นฐานในการก�ำหนด
นโยบายของรัฐ” แต่ควรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย โดยให้มาตรการ
เกิดผลบังคับใช้เพียง 2 ประการ คือ ให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารประเทศต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
พร้อมทั้งจะต้องรายงานต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งว่าได้ด�ำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง
การให้มีบทบัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย (initiative rights)
ทีเ่ กีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐได้180 ซึง่ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เปลีย่ น
ชื่อหมวดนี้เป็น “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตแห่ง
เนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะเป็นแนวทางนโยบายจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ อย่างไรก็ดี มีผเู้ สนอ
ให้เปลี่ยนชื่อหมวดนี้เป็น “หน้าที่ของรัฐ” จึงได้มีการอภิปรายประเด็นเจตนารมณ์
ของแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างกว้างขวางเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมาย
และก�ำหนดนโยบาย โดยตัดค�ำว่าไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐทีเ่ คยก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ออกไป ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้สรุป
ชี้แจงว่า181 การที่ก�ำหนดเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ เพราะ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ. สรุปผลการประชุมการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะท�ำงานคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร, 17 มกราคม 2540: หน้า 5.
180
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (130): หน้า 156.
181
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ. การประชุมครั้งที่ 13, วันที่ 11 มิถุนายน 2540: หน้า 9/4.
179
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หน้าที่ในทางกฎหมายต้องมีสภาพบังคับ โดยสภาพบังคับนั้นต้องฟ้องร้องบังคับได้
และสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ใช่สภาพบังคับในเชิงไปด�ำเนินคดีในศาล
ตามกฎหมาย แต่เป็นสภาพบังคับทางการเมือง
ในการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ .ศ. 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ได้กำ� หนดแนวทางให้ความส�ำคัญกับประชาชนโดยเพิม่ หลักการใหม่ทยี่ งั ไม่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับทีผ่ า่ นมาเพือ่ ให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึน้ นอกจากการก�ำหนด
ให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนแล้ว ยังมีเจตนารมณ์ให้มีการก�ำหนดให้รัฐท�ำหน้าที่เพิ่มมากขึ้น182
เช่น หน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติ การคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอืน่ ๆ หน้าทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนการกระจายอ�ำนาจให้ทอ้ งถิน่
การคุ้มครองเกษตรกรและสหกรณ์ การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยได้กำ� หนดมาตรการเพือ่ ให้มผี ลในทางปฏิบตั 183
ิ เป็นต้นว่า
ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะด�ำเนินการใดให้สอดคล้อง
กับหน้าทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด และรายงานต่อรัฐสภาปีละหนึง่ ครัง้ การก�ำหนดให้มี
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำในปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเศรษฐกิจและสังคม การก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ร่วมกันเข้าชือ่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
50,000 คน ใช้สิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐได้
2) สภาพบังคับของบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540
ส�ำหรับบทบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏอยูใ่ นมาตรา 88 ว่า
“มาตรา 88 บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมาย
และการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน” ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก
ถ้อยค�ำที่ใช้ในมาตรา 88 ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บทบัญญัติว่าด้วยแนว
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548: หน้า 30.
183
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 34.
182
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นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และแนวทางในการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
เท่านั้น แม้จะมีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ก็มิได้มีสภาพ
บังคับตามกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี แม้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะไม่มี
สภาพบังคับตามกฎหมายให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ าม แต่ในการบริหารราชการแผ่นดินของ
ฝ่ายบริหารก็ยงั จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ สมอ ดังนัน้ หากฝ่ายบริหาร
ฝ่าฝืนหรือละเลยต่อบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็อาจถูกควบคุม
โดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการควบคุมทางการเมืองโดยวิธีการของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่กล่าวมา แม้สามารถท�ำได้ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติของ
การปกครองระบบรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลย่อมเป็นผูค้ มุ เสียงข้างมากในรัฐสภา การควบคุม
โดยฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นความเป็ น จริ ง จึ ง ท� ำ ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ เ ท่ า ที่ ค วร และไม่ ค ่ อ ย
มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ดังนั้น บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และทุกฉบับที่ผ่านมาจึงไม่อาจ
ท�ำหน้าที่ในการควบคุมการก�ำหนดนโยบายของรัฐ และไม่สามารถเป็นหลักประกัน
การก�ำหนดนโยบายทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนได้ตามทีส่ มควรจะเป็น ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้วเิ คราะห์
ค�ำวินิจฉัยนี้โดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2545184 ซึ่งเป็นค�ำวินิจฉัยที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
ได้เป็นอย่างดีว่า ศาลรัฐธรรมนูญ“พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 80 เป็น
บทบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 88 วรรคหนึง่
บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมาย
และการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน” วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “ในการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 211 คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใดเพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ และต้องจัดท�ำรายงาน
184

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ, ประจ�ำปีพุทธศักราช 2545 เล่ม 5,
หน้า 2870.
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แสดงผลการด�ำเนินการรวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึง่ ครัง้ ” 185
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 80 จึงเป็นบทบัญญัติที่มีไว้เป็นแนวทางในการตรา
กฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในความควบคุมของ
รัฐสภา
ลักษณะของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ไม่มี
สภาพบังคับทางกฎหมายนัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ซึง่ ปรากฏในรัฐธรรมนูญของหลายๆ ประเทศดังกล่าวข้างต้นคือ รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
มาตรา 45 ตอนต้นบัญญัติไว้ว่า “หลักการของนโยบายสังคมบัญญัติไว้ในมาตรานี้
มีความมุง่ หมายเพือ่ เป็นการแนะน�ำแนวทางทัว่ ไปส�ำหรับรัฐสภา ในการน�ำหลักการ
ดังกล่าวนี้ไปใช้ในการตรากฎหมายเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาแต่เพียงผู้เดียว
และบทบัญญัตินี้ไม่อาจอยู่ภายในเขตอ�ำนาจการพิจารณาของศาลใดๆ”186 ส่วน
รัฐธรรมนูญอินเดีย มาตรา 37 บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้ ไม่สามารถถูก
ฟ้องบังคับในศาลใดๆ ได้ หากแต่เป็นหลักการพืน้ ฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศ และเป็นหน้าที่ของรัฐทั้งหลายในการน�ำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้
ในการตรากฎหมาย ”และรัฐธรรมนูญบังกลาเทศได้บัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ว่า “หลักการที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้เป็นหลักการ
พื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดินของบังกลาเทศ ซึ่งรัฐพึงน�ำไปปรับใช้ในการ
ตรากฎหมาย พึงใช้เป็นแนวทางในการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายอืน่ ของรัฐ และพึงจัดเป็นพืน้ ฐานของภารกิจของรัฐและประชาชนแต่ไม่อาจ
น�ำไปฟ้องบังคับในศาลได้”187 ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ถงึ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญไทย ฉบับพ.ศ. 2540 นั้น สรุปได้ว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในอดีตนั้นไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้งการควบคุมการก�ำหนด
นโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสภานัน้ ก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและเกิดขึน้ ได้ยากมาก
ในความเป็นจริง ซึ่งข้อสรุปในลักษณะเช่นนี้ ก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างในยุค
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ. สถานะของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์นติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549:
หน้า 31.
186
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 6.
187
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 6.
185
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สมัยหนึง่ จนกระทัง่ ได้มคี วามเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ พร้อมกับการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550 ทัง้ นี้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้วเิ คราะห์กรณีศกึ ษาค�ำวินจิ ฉัยของศาลต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศาลไทยโดยละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
4.2.4 สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ยังคงบัญญัตใิ ห้บทบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีผลใช้ในเรื่องการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินแต่ได้เพิม่ สภาพบังคับมากขึน้ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เพือ่ ให้
บทบัญญัติในหมวดนี้มีความศักดิ์สิทธิยิ่งขึ้นและมีผลให้รัฐบาลน�ำไปด�ำเนินการให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ก�ำหนดให้บทบัญญัติในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
“เจตน�ำนง” แทนการบัญญัติให้เป็น “แนวทาง” ตามที่เคยเป็นมาแต่เดิม เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าเป็นความประสงค์ของรัฐธรรมนูญให้
บทบัญญัตใิ นหมวดนีม้ สี ภาพบังคับทีร่ ฐั บาลหรือรัฐสภาจะต้องด�ำเนินการตรากฎหมาย
หรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้โดยไม่อาจละเมิดได้เพราะอาจท�ำให้
การด�ำเนินการนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่สอง ก�ำหนดเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะ
ด�ำเนินการใดและในระยะเวลาใดและต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
ต่อรัฐสภา
ประเด็นทีส่ าม คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ จะ
ต้องแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและต้อง
จัดท�ำแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐปรากฏอยูใ่ นมาตรา 75
ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ” เมือ่ พิจารณาจากถ้อยค�ำทีป่ รากฏในมาตรา 75
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แล้วนัน้ ก็เห็นได้ถงึ ความเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากของบทบัญญัตวิ า่ ด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทั้งหลายใช้ถ้อยค�ำ
ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปอย่างเช่นค�ำว่า “เป็นแนวทาง” ในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 เป็นต้น แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กลับใช้คำ� ว่า “เป็นเจตจ�ำนง”
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต ้ อ งการให้ บ ทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับใช้อย่างจริงจังและมีน�้ำหนักมากกว่าเดิม
อย่างชัดเจนโดยมีหลักฐานเพื่อสนับสนุนสภาพบังคับใช้ข้างต้น จากเหตุผลที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้อธิบายถึง
ความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐครั้งนี้ว่า 188
“ก�ำหนดให้บทบัญญัตใิ นหมวดนีเ้ ป็นเจตจ�ำนงเพือ่ มีสภาพบังคับให้คณะรัฐมนตรีตอ้ ง
ด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญเดิมที่ก�ำหนดเป็นเพียงแนวทางในการด�ำเนินการ”
การเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำไปจากเดิมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความ
เข้มข้นในสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจากสภาพบังคับทางการเมือง
ไปเป็นสภาพบังคับทางกฎหมายได้หรือไม่ จึงต้องตีความว่าการท�ำให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบาย
ไว้นั้น หมายความว่าอย่างไร ซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ทีไ่ ม่มสี ภาพบังคับทาง
กฎหมายและสภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดยรัฐสภาก็ยังไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างเต็มที่ตามที่ได้วิเคราะห์แล้ว ดังนั้น การยกระดับความเข้มข้นของสภาพ
บังคับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 จึงอาจมองได้ 2 นัย คือ
เป็นการน�ำสภาพบังคับทางกฎหมายมาบังคับใช้กบั แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐหรือ
เป็นการเพิ่มสภาพบังคับทางการเมืองโดยมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้น189 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมี
ไกรพล อรัญรัตน์. “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”. ใน
PUBLIC LAW NET, สืบค้นจาก www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1491, เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2558: หน้า 4-5.
189
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 6.
188
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สภาพบังคับทางกฎหมายมากกว่า เพราะว่าหากพิจารณาว่าการท�ำให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับหมายถึงการเพิ่มสภาพบังคับทางการเมืองคือการ
ควบคุมโดยรัฐสภานั้นย่อมไม่สมเหตุสมผล เพราะถึงแม้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบ
โดยรัฐสภาอย่างใดๆ ก็ตาม สุดท้ายแล้ว รัฐบาลผู้คุมเสียงฝ่ายข้างมากในรัฐสภา
มักจะชนะในการลงคะแนนเสียงอยูเ่ สมอ การควบคุมโดยรัฐสภาก็ไม่มปี ระสิทธิภาพ
อยูเ่ หมือนเดิมนัน่ เอง และผูเ้ ขียนก็เชือ่ ว่าบรรดาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ก็คงตระหนักดีว่า ถึงแม้จะเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาอย่างใดๆ ก็ตาม
การควบคุมก็ไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากรัฐบาลเองเป็น
ฝ่ายคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การยกระดับความเข้มข้นของสภาพบังคับนี้
จึงน่าจะหมายถึงการน�ำเอาสภาพบังคับทางกฎหมายมาบังคับใช้มากกว่า เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำของบทบัญญัติตามที่กล่าวมาข้างต้นน�ำมาซึ่งสภาพบังคับทาง
กฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ผูท้ ตี่ อ้ งตกอยูภ่ ายใต้บทบังคับอย่างเคร่งครัด
ของมาตรา 75 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก็คือ ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่
ในการออกกฎหมายและฝ่ายบริหารผู้มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
แล้วนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบในทางกฎหมาย โดยองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบ
การบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็คือศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครอง
ก) การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนญ ศาลรัฐธรรมนูญนั้นท�ำหน้าที่ใน
การตรวจสอบการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบอย่างแน่นอน
แต่เท่าทีผ่ า่ นมาในอดีต ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวบรรทัดฐานเสมอมาว่าแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายจึงไม่ผูกพันให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้อง
ปฏิบัติตาม190 อย่างไรก็ดี เมื่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีสภาพบังคับตามกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
190

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 6-7.
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ข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีการเปลีย่ นแนวบรรทัดฐานทีเ่ คยวางเอาไว้ในอดีต
ก็เป็นได้ในอนาคต
ข) การตรวจสอบโดยศาลปกครอง ศาลปกครองนั้นจะเข้ามามีบทบาท
ในการตรวจสอบการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารมิให้ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1), 9 (2) และ 9 (3) ว่า191 “ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค�ำสั่ง หรือการกระท�ำ
อันใด เนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญ
ทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการกระท�ำนัน้ หรือโดยไม่สจุ ริต หรือมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นหรือสร้างภาระให้เกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้า
เกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย
หรือจากกฎค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร”
โดยสรุป ถ้อยค�ำที่เปลี่ยนไปในส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 รวมถึงค�ำอธิบายของคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น ได้ท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 มีสภาพบังคับทางกฎหมายแล้ว แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าการให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายจะไม่มีปัญหาตามมาแต่อย่างใด เพราะ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาจากการมีสภาพบังคับทางกฎหมายในการปฏิบัติตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นมีมากพอสมควร
191
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4.2.5 ปัญหาสภาพบังคับในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในรัฐธรรมนูญไทย
ผลจากการวิเคราะห์ถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 สรุป
ได้วา่ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ สี ภาพบังคับทางกฎหมาย
แล้ ว ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
มีสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้วา่ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
มาตรา 75 บั ญ ญั ติ ว ่ า “บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ เ ป็ น เจตจ� ำ นงให้ รั ฐ ด� ำ เนิ น การ
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน” ย่อมแสดงว่าผูท้ มี่ ี
หน้าที่ในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น คือ ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร เพราะรัฐสภามีหน้าที่ในการออกกฎหมายและรัฐบาลท�ำหน้าที่ในการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ดั ง นั้ น กฎหมายที่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ จ ะออกมาให้ มี ก าร
ด�ำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหารจึงต้องเป็นไปตามที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่
ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารต้องปฏิบตั ติ ามนัน้ มีทงั้ หมด 9 ส่วน คือ (1) แนวนโยบายด้านความมัน่ คงของรัฐ
(2) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม
การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม (4) แนวนโยบายด้านกฎหมายและ
การยุติธรรม (5) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (6) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
(7) แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (8) แนวนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน (9) แนวนโยบายด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในแต่ละส่วนก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ถูกก�ำหนด
เอาไว้ จนสามารถกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการก�ำหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเอาไว้มากและละเอียดมากที่สุด นับตั้งแต่มีมาใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ผ่านมา การที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐเอาไว้มากมายเช่นนี้ หากมองในแง่หนึ่งก็เป็นผลดีต่อประชาชนในแง่ที่ว่า
แนวนโยบายพื้นฐานเหล่านี้สามารถเป็นหลักประกันในการก�ำหนดนโยบายที่ดีและ
ครบถ้วนได้ แต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่ง การก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเอาไว้มากมายครบทุกด้าน รวมถึงการที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีสภาพบังคับตามกฎหมายก็เป็นการสร้างภาระและความผูกพันเป็นอย่างมากให้กบั
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ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว เพราะบางครั้งแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากมาก หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติได้เลย
ในความเป็นจริง ดังตัวอย่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนของแนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจบางมาตรา พร้อมท�ำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว ดังนี้
“มาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” การสนับสนุนให้ประชาชนด�ำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เป็นสิ่งที่เหมาะสมและสมควรท�ำในสภาวะสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ดี
การก�ำหนดให้การด�ำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวเป็นสิง่ ทีร่ ฐั
ต้องสนันสนุนและส่งเสริม อาจไม่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่สร้างความล�ำบากใจให้รัฐ
พอสมควร เพราะบางครัง้ เพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการในลักษณะทีไ่ ม่เป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง เช่น การจัด
กองทุนให้ประชาชนกูห้ รือการแจกเงินให้ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชน
น�ำไปใช้สอย หรือการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลเพื่อน�ำเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจ
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้น แต่ก็อาจถูกตั้งค�ำถามถึง
ความสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกัน
ตามมาตรา 84 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ในข้อ
“.... (6) ด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริม และ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย เพือ่ ใช้ในการ
ผลิตสินค้า บริการ และการประกอบธุรกิจ” ถึงแม้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะ
ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม แต่ในปัจจุบัน
กลับพบว่าความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจอันเป็นเหตุจากการกระจายรายได้ที่ไม่
เป็นธรรมนัน้ ยังคงมีอยูแ่ ละเป็นรากแห่งความขัดแย้งทางสังคมมาโดยตลอด ประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาลทุกวันนี้ก็ยังคงมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจอยู่ เช่น การไม่เก็บภาษีจากก�ำไรทีไ่ ด้มาจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น โดยสาเหตุทรี่ ฐั คงนโยบายเช่นนีไ้ ว้ ก็อาจเพราะสาเหตุเพือ่ กระตุน้ การลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ แต่นโยบายเช่นนี้ก็อาจถูกตั้งค�ำถามถึงความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ

_17-0106(193-238)4P4.indd 225

7/20/60 BE 5:40 PM

226 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

ฉบับนี้ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายอยู่ด้วย
ส่วนในข้อ “(10) จัดให้มสี าธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้อง
มิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความ
ผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รฐั ” และในข้อ “(11) การด�ำเนินการใด
ทีเ่ ป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขัน้ พืน้ ฐานของกิจการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน หรือเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐตกไปเป็น
กรรมสิทธิข์ องเอกชน หรือท�ำให้รฐั เป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท�ำ
มิได้” นั้น การห้ามมิให้ระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน ก็คงเป็นเพราะต้องการควบคุมราคาค่าบริการสาธารณะต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับ
ที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะรับได้ แต่ในอนาคตข้างหน้าอาจมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมอบบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานบางประเภทไปให้เอกชนเป็นผูจ้ ดั ท�ำ ด้วยสาเหตุ
ในเรือ่ งภาระค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมหาศาลทีร่ ฐั ต้องอดหนุนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน รวมถึงเหตุผลในด้านระบบการบริหารงานและคุณภาพ
ของการจัดท�ำบริการสาธารณะที่เอกชนมักจะมีความก้าวหน้ากว่าราชการเสมอ
ดังนัน้ การมอบบริการสาธารณะให้แก่เอกชนไปจัดท�ำอาจเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีร่ ฐั จะต้อง
ท�ำในอนาคตข้างหน้านี้
ดังตัวอย่างข้างต้น การมีสภาพบังคับตามกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐได้สร้างภาระอุปสรรคและความยากล�ำบากในการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้แก่ภาครัฐเป็นอย่างมาก เพราะในการบริหารราชการแผ่นดินบางครั้งอาจมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแตกต่างจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญบ้าง
ไม่มากก็นอ้ ย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นและรัฐธรรมนูญไทย
ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2592 ถึงฉบับ พ.ศ. 2540 มักจะบัญญัติข้อความไว้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนถือเอาบทบัญญัตเิ หล่านีม้ าบังคับฟ้องร้องเอากับรัฐได้โดยผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางศาล เนื่องจากว่าแม้รัฐธรรมนูญก�ำหนดบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ โดยมุ่งให้รัฐจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
แต่รัฐธรรมนูญเล็งเห็นว่าการที่รัฐจะด�ำเนินการดังกล่าวได้ ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการประกอบกัน เช่น ความพร้อมด้านงบประมาณ อัตราก�ำลัง ระยะเวลาที่
เหมาะสม เป็นต้น รัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีดุลพินิจพิจารณาตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนของ
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แต่ละนโยบายว่าจะด�ำเนินการใดก่อนหลังตามที่สามารถกระท�ำได้ ซึ่งถ้าหากเป็น
อย่างในอดีตที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมิได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายก็อาจ
ไม่เป็นข้อกังวลเท่าใดนัก แต่ในปัจจุบันที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย รัฐจึงถูกบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากพิจารณาเจตนารมณ์และความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
จากค�ำปรารภได้พบข้อความตอนหนึ่งที่ว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดท�ำใหม่นี้
มีสาระส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทยในการ...
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม...” ซึง่ แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีเจตนาที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นมาก ซึ่งการที่แนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีสภาพบังคับทางกฎหมายนัน้
เท่ากับเป็นการเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลในเรื่อง
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ร ายละเอี ย ดมากและรั ฐ อาจต้ อ ง
ด�ำเนินการฝ่าฝืนด้วยความจ�ำเป็นบางอย่างอยู่เรื่อยๆ หากให้มีสภาพบังคับทาง
กฎหมายก็อาจท�ำให้การด�ำเนินการใดๆ ของรัฐถูกตรวจสอบโดยศาลตลอดเวลา
ซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ต้องเท่าใดนัก เพราะการควบคุมการปฏิบตั งิ านของรัฐอย่างเคร่งครัด
ก็อาจนาม�ำซึ่งความล้มเหลวพอๆ กับการไม่ควบคุมอะไรเลย นอกจากนี้ การที่
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเข้ามาควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลมากจนเกินไป
อาจท�ำให้ขาดเสถียรภาพนัน้ ก็ยงั ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)
ทีม่ หี ลักส�ำคัญว่า รัฐธรรมนูญทีด่ ตี อ้ งมีลกั ษณะทีส่ ง่ เสริมเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย
แห่งรัฐ

4.2.6 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นั้นมีขอบเขต
แห่งเนื้อหามากมายและยังมีสภาพบังคับตามกฎหมายอีกด้วย ท�ำให้รัฐบาลและ
รัฐสภาจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น รัฐบาลและรัฐสภาภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ก็ยังไม่มีการฟ้องร้องว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่าย
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นิตบิ ญ
ั ญัตขิ ดั ต่อบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแต่อย่างใด จึงสะท้อน
ให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นมิได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายใน
ความเป็นจริง แต่ผวู้ จิ ยั เห็นว่าการปล่อยให้แนวทางปฏิบตั ขิ องคนในสังคมมาท�ำลาย
ความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญรวมถึงหลักทางวิชาการนัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเท่าใดนัก
ถึงแม้ตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 จะไม่เคยปรากฏมีการ
ฟ้องร้องว่าการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ ดั ต่อบทบัญญัตวิ า่ ด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็ตาม ก็ไม่อาจพิจารณาไปได้ว่าแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าหากไม่ต้องการให้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายก็ควรจะต้องใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายให้
กลับไปเป็นแบบเก่าเสีย ไม่ควรใช้วธิ กี ารตีความให้ผดิ ไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย
มากมายถึงเพียงนี้ เพราะการกระท�ำดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความสับสนทางวิชาการ
ต่อไปเรื่อยๆ จนไม่มีใครกล้าสรุปว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย อีกทั้งรัฐบาลและรัฐสภาซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็อาจเกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ไว้ 2 ประการดังนี้
ประการแรก ในกรณีที่ไม่ต้องการให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับทางกฎหมาย ก็ให้แก้ไขบทบัญญัตใิ นมาตรา 75 โดยเปลีย่ นค�ำว่า “เป็นเจตจ�ำนง
ให้ รั ฐ ด� ำ เนิ น การ” เป็ น “เป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น การ” เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพราะการใช้ค�ำว่า
“เป็นเจตจ�ำนง” นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
อย่างจริงจัง ดังนัน้ ถ้าไม่ตอ้ งการให้มสี ภาพบังคับก็ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเสีย ไม่ควร
ปล่อยให้แนวทางปฏิบตั หิ รือการตีความอย่างเกินเลยเจตนารมณ์ มาสร้างบรรทัดฐาน
ใหม่ดว้ ยตัวเอง และเมือ่ มีการแก้ไขให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทาง
ในการด�ำเนินการแล้วนั้น แม้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะมีรายละเอียดเนื้อหา
มากมายเพียงใด ก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือภาระในการท�ำงานของรัฐบาลและรัฐสภา
เท่าใดนัก
ประการทีส่ อง ในกรณีทต่ี อ้ งการให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายต่อไปนั้น ก็ต้องแก้ไขในเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาของแนวนโยบาย
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พืน้ ฐานแห่งรัฐ ไม่ให้มรี ายละเอียดมากมายเหมือนอย่างในปัจจุบนั เพราะผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า
ข้อกังวลต่อการมีสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในปัจจุบนั
ประการหนึง่ ก็คอื การทีแ่ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีรายละเอียดเนือ้ หาจ�ำนวนมาก
นั่ น เอง ถ้ า หากแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มี ส ภาพบั ง คั บ ทางกฎหมายและ
มีรายละเอียดเป็นจ�ำนวนมากด้วยนั้น รัฐบาลคงไม่สามารถสร้างสรรค์นโยบายใดๆ
ได้อีกต่อไป เพราะล�ำพังเพียงแนวนโยบายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็มากจนรัฐบาล
ไม่มเี วลาทีจ่ ะท�ำสิง่ อืน่ แล้ว ดังนัน้ ถ้าหากยังคงต้องการให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มี ส ภาพบั ง คั บ ทางกฎหมายต่ อ ไป ก็ เ ห็ น ควรต้ อ งลดรายละเอี ย ดเนื้ อ หาของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มอี ยู่เป็นจ�ำนวนมาก ให้มีจ�ำนวนน้อยลงแต่ครอบคลุม
ทุกด้านจะเหมาะสมมากกว่า ซึ่งจะลดภาระและอุปสรรคในการท�ำงานแก่รัฐบาล
และรัฐสภา
ข้อเสนอทัง้ 2 ประการนีเ้ ป็น 2 แนวทางทีต่ รงกันข้ามอย่างสิน้ เชิง การจะเลือก
ทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
หรือไม่ ซึง่ ปัญหานี้ ผูเ้ ขียนก็มนั่ ใจว่ายังมีทงั้ ผูท้ เี่ ห็นควรว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ต้องมีสภาพบังคับทางกฎหมาย และผู้ที่เห็นว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ควร
มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น หากมีโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นเรือ่ งสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐควรจะถูกน�ำ
เข้าไปพิจารณากันอย่างจริงจังด้วย เพราะบทบัญญัตินี้ก็มีความส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่าบทบัญญัตเิ รือ่ งอืน่ ๆ ทีบ่ รรดานักการเมืองเห็นว่าเป็นเรือ่ งไม่สำ� คัญเลยแม้แต่นอ้ ย
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้น มีสภาพบังคับทางกฎหมายและสภาพบังคับ
ทางการเมือง ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่ก็ยังมีนักกฎหมายหลายๆ ท่านที่พยายามยกเอาบรรทัดฐานเดิมที่เคย
เข้าใจกันว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมายมาใช้ในปัจจุบนั
แล้วสรุปว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 นั้นไม่มี
สภาพบังคับทางกฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะถ้อยค�ำ
ทางกฎหมายในบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับแล้ว จึงควรจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้ว
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หาแนวทางในการแก้ไขปัญหามากกว่าทีจ่ ะสรุปเอาอย่างง่ายๆ โดยใช้บรรทัดฐานเดิม
มาเป็นเกณฑ์เพราะจะท�ำให้เกิดความสับสนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

4.3 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพบังคับและการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศกับประเทศไทย
4.3.1 เปรียบเทียบสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของต่าง
ประเทศกับประเทศไทย
ในกลุม่ ประเทศยุโรป ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกของโลกทีไ่ ด้บญ
ั ญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นหมวดเฉพาะแยกออกมาจากบทบัญญัติหมวดอื่นๆ
ของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 หมวด 13 มาตรา 45 ซึง่ เรียกว่า “แนวหลักการ
ของนโยบายสังคม” (Directive Principles of Social Policy) ทีม่ ลี กั ษณะทัว่ ไปและ
กว้างมาก จึงมีความมุง่ หมายให้เป็นเพียง “ค�ำแนะน�ำทัว่ ไป” (General  guidance)  
ส�ำหรับรัฐสภาในการตรากฎหมายเท่านั้น และมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้น
หากรัฐสภาหรือรัฐบาลไม่ตรากฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าวจึงไม่มี
สภาพบังคับทางกฎหมายที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องแก่ประชาชนใดๆ ได้ เพราะ
ถือว่าบทบัญญัตินี้ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจพิจารณาคดีของศาล แม้ว่าประเทศเยอรมนี
เป็นประเทศแรกของโลกที่ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน
แต่รัฐธรรมนูญไวมาร์ ค.ศ. 1919 ได้บัญญัติ “แนวหลักการของนโยบายสังคม”
(Directive Principles of Social Policy) สอดแทรกไว้ในหมวด 2 สิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ของชาวเยอรมัน มิได้บัญญัติเป็นหมวดเฉพาะแยกออกจากหมวดอื่น
เหมือนรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ส่วนรัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 (ฉบับปัจจุบัน) ได้
บัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในหมวด 3 “แนวหลักการของนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคม” (Guiding Principles of Economic and Social Policy) ของภาค 1
สิทธิพื้นฐานและหน้าที่ของประชาชน (Basic Rights and Duties) ซึ่งแนวนโยบาย
แห่งรัฐของทั้งสองประเทศยุโรปนี้มีสภาพบังคับทางการเมืองและไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแต่อย่างใดเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
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ในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายหลังที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ประเทศอินเดีย
นับเป็นประเทศทีส่ องของเอเชียทีบ่ ญ
ั ญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย
ค.ศ. 1950 ทั้งในค�ำปรารภและหมวด 4 หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive
Principles of State Policy) หลังจากประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่
ได้บัญญัติหมวด 3 แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) เพียงปีเดียวเท่านั้น แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่า
รัฐธรรมนูญไทยตรงทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดบทบัญญัตอิ ดุ มการณ์ของแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไว้ในค�ำปรารภและก�ำหนดขอบเขตแห่งเนื้อหาสาระของแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น
หมวดหมูท่ ลี่ ะเอียดชัดเจนมากตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์แห่งหลักการ 4 ประการ
คือ แนวนโยบายแห่งรัฐตามหลักการสังคมนิยม (Socialist Principles) หลักการ
เสรีนยิ ม (Liberal Principles) หลักการคานธี (Gandhian Principles) และหลักการ
ระหว่างประเทศ (International Principles) ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีสภาพบังคับทัง้ ทางการเมืองและทางกฎหมายตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย
สังคมนิยม (Socialist Democracy) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและระหว่าง
ประเทศที่แท้จริงอย่างแรงกล้า
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอินเดียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน บังกลาเทศจึง
เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตหิ มวด 2 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (Fundamental
Principle of State Policy) ในรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ ค.ศ. 1972 ไว้อย่างละเอียด
ชัดเจนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญอินเดีย โดยจัดแบ่งแนวนโยบายแห่งรัฐออกเป็น
หมวดหมู่ตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา
4 หลักการ คือ หลักการทางโลก (Secularity) หลักชาตินิยม (Nationalism)
หลักประชาธิปไตย (Democracy) และหลักสังคมนิยม (Socialism) แต่ต่อมา
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลักทางโลก (Secularity) ให้เป็นหลักความ
ไว้วางใจและศรัทธาในพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลามทีม่ สี ภาพบังคับทางการเมือง
ชัดเจน แม้มีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐนั้นมีสภาพบังคับทางกฎหมายตาม
อุดมการณ์ที่สี่ด้วย แต่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายไว้ด้วย
ตรงกันข้ามกับอินเดียและบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศ
สังคมนิยม - คอมมิวนิสต์ทไี่ ด้บญ
ั ญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐทีม่ เี อกลักษณ์สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมจีนและความต้องการของประเทศจีน ซึง่ มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์
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สร้างสรรค์การปกครองประเทศในระบบสังคมนิยมทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะแบบจีน (Socialist
system with Chinese characteristics) ที่ทันสมัยบนหลักการสี่ทันสมัยและ
หลักการปฏิรูปเปิดประเทศสู่โลกภายนอก (Open to the outside world) ภายใต้
การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจีน ค.ศ. 1982 (ฉบับปัจจุบัน)
จึงได้บัญญัติแนวนโยบายแนวนโยบายแห่งรัฐกระจัดกระจายที่ครอบคลุมอยู่ใน
หลายหมวดหลายมาตราโดยมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้รวมอยูใ่ นหมวดเดียวกันโดยเฉพาะ แต่ได้
บัญญัติสอดแทรกไว้ในหมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไปและหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
พื้นฐานของประชาชนพลเมือง โดยมีลักษณะเป็น “แนวทาง” หรือ “ค�ำแนะน�ำ”
ในการตรากฎหมายซึง่ มีเพียงสภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ และไม่มสี ภาพบังคับ
บังคับทางกฎหมายแต่ประการใด
ในกลุ่มประเทศแอฟริกา รัฐธรรมนูญไนจีเรีย ค.ศ. 1979 ได้บัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐตามวัตถุประสงค์พื้นฐานถึง 8 วัตถุประสงค์ที่ละเอียดชัดเจนมาก
ในหัวข้อ 3.7.2 ดังกล่าวข้างต้น โดยแยกไว้เป็นหมวดหนึง่ ต่างหาก โดยเฉพาะในหมวด 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและหลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental
Objectives and Directive Principles of States Policy) ซึ่งแม้จะมีเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจนมาก แต่กม็ สี ภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ โดยไม่มสี ภาพ
บังคับทางกฎหมายแต่อย่างใดดังกล่าวในหัวข้อ 4.1.7 ข้างต้น ส่วนรัฐธรรมนูญกานา
ค.ศ. 1992 ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐที่ละเอียดชัดเจนมากในหัวข้อ 3.8.2
ดังกล่าวข้างต้น โดยแยกไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหากโดยเฉพาะในหมวด 6 หลักการ
แนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principles of States Policy) โดยมีเจตนารมณ์ให้มี
สภาพบังคับทางกฎหมาย แม้ว่าให้ใช้หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็น “แนวทาง”
ในการด�ำเนินนโยบายและตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นใดก็ตามดังกล่าว
ในหัวข้อ 4.1.8 ข้างต้น
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 ได้บัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐ
โดยเฉพาะและแยกเป็น 2 ส่วนที่ชัดเจน คือ ในส่วนที่ 1 หลักการ (Principles)
ก�ำหนดเจตนารมณ์ที่จะให้มีสภาพบังคับทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายของแนว
นโยบายแห่งรัฐ (State Policies) ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นส่วนที่ 2 ดังกล่าวในหัวข้อ 3.9.3 ข้างต้น
ส่วนรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เปลีย่ นแปลงบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมธรรมนูญ
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ฉบับก่อนหน้าทุกฉบับโดยก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น “เจตจ�ำนง”
แทนบัญญัตใิ ห้เป็น “แนวทาง” ซึง่ มีเจตนารมณ์ให้หมวดนีม้ สี ภาพบังคับทางการเมือง
และกฎหมายด้วย ดังแสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพบังคับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐของต่างประเทศกับประเทศไทยในตารางที่  2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศกับประเทศไทย
กลุ่มประเทศ
ประเทศ
กลุ่มยุโรป
1. ไอร์แลนด์
2. เยอรมนี

3. สเปน

กลุ่มเอเชีย
4. อินเดีย

5. บังกลาเทศ
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ประเด็นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ชื่อ/
สภาพบังคับ
ลักษณะบทบัญญัติ
ทางการเมือง
Directive Principles of Social มีแต่สภาพบังคับ
Policy บั ญ ญั ติ เ ป็ น หมวด ทางการเมือง
แยกออกจากหมวดอื่นๆ ของ
รัฐธรรมนูญ
Directive Principles of Social มีแต่สภาพบังคับ
Policy บัญญัติสอดแทรกไว้ใน ทางการเมือง
หมวดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่
ของประชาชน
Guiding Principles of มีแต่สภาพบังคับ
Economic and Social Policy ทางการเมือง
บัญญัตเิ ป็นหมวดแยกออกจาก
บทบัญญัติหมวดอื่นๆ
Directive Principles of So- มีสภาพบังคับทางการ
cial Policy บัญญัติเป็นหมวด เมืองตามอุดมการณ์
แยกออกจากหมวดอื่นๆ ของ สังคมนิยม เสรีนิยม
รัฐธรรมนูญ
หลักคานธี และระหว่าง
ประเทศ
Fundamental Principle
of State Policy บัญญัติเป็น
หมวดที่ แ ยกออกจากหมวด
อื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ

มีสภาพบังคับทางการ
เมืองตามหลักอิสลาม
หลักชาตินิยม
หลักประชาธิปไตย
และหลักสังคมนิยม

สภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
ไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
ไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
ไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
มีเจตนารมณ์ให้มีสภาพ
บังคับ
ทางกฎหมายตาม
อุดมการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
ระหว่างประเทศ
มีเจตนารมณ์ให้มี
สภาพบังคับทาง
กฎหมายตาม
อุดมการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และ
ศาสนา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มประเทศ
ประเทศ
6. จีน

กลุ่มแอฟริกา
7. ไนจีเรีย
8. กานา

กลุ่มอาเซียน
9. ฟิลิปปินส์

ประเด็นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ชื่อ/
สภาพบังคับ
ลักษณะบทบัญญัติ
ทางการเมือง
บัญญัตินโยบายรัฐสอดแทรกไว้ใน มีแต่สภาพบังคับ
หมวด 1 บททัว่ ไป, หมวด 2 สิทธิ และ ทางการเมืองที่มี
หน้าที่พื้นฐานของประชาชน
เอกลักษณ์ ระบบ
สังคมที่ทันสมัย
บนหลักปฏิรูป และ
เปิดประเทศ
Fundamental Objectives and มีแต่สภาพบังคับ
Directive Principles of State ทางการเมือง
Policy เป็นหมวดแยกจากหมวดอืน่
Directive Principles of State มีสภาพบังคับ
Policy บัญญัติเป็นหมวดที่แยกออก ทางการเมือง
จากหมวดอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ

State Policies บัญญัติเป็นหมวด มีสภาพบังคับ
ที่แยกต่างหากออกจากหมวดอื่นๆ ทางการเมือง
ของรัฐธรรมนูญ

10. ประเทศไทย Fundamental Directive of State มีสภาพบังคับ
Policy บัญญัติเป็นหมวดต่างหากที่ ทางการเมือง
แยกจากหมวดอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ

สภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
ไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย

ไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
มีเจตนารมณ์ให้มี
สภาพบังคับทาง
กฎหมาย แม้เป็น
แนวทางด�ำเนิน
นโยบายและตีความ
รัฐธรรมนูญ
มีเจตนารมณ์และ
หลักการจะให้มี
สภาพบังคับทาง
กฎหมาย
มีเจตนารมณ์และ
กลไกบังคับให้มี
สภาพบังคับทาง
กฎหมาย

4.3.2 เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับประเทศไทย
ในการศึกษาสภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับประเทศไทยรวม 10 ประเทศ พบว่า
ทุกประเทศไม่วา่ อยูใ่ นกลุม่ ประเทศยุโรป เอเชีย แอฟริกา และกลุม่ ประเทศอาเซียน
รวมทั้งประเทศไทย ต่างก็มีการบังคับใช้ทางการเมืองและการบังคับใช้ทางปกครอง
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ให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ โดยกลไกรั ฐ สภาทั้ ง สิ้ น แม้ ว ่ า จะมี
รายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยเกีย่ วกับองค์กรบังคับใช้ทางการเมืองและระดับความ
เข้มข้นของการบังคับใช้ทางการเมือง แต่รัฐธรรมนูญของทุกประเทศได้บัญญัติให้มี
การบังคับใช้ทางการเมืองโดยใช้กลไกรัฐสภา ประกอบด้วย การแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา การก�ำหนดให้มีแผนตรากฎหมายและแผนการบริหารตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ การตั้งกระทู้ถามเพื่อการตรวจสอบทางการเมืองว่ารัฐบาลได้มีการ
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ และการจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อรัฐสภาทุกปี
เนือ่ งจากรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผูแ้ ทนราษฎรมีสมาชิกรัฐสภาเป็นผูแ้ ทนของประชาชน
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงเป็นกลไกองค์กรที่มีอ�ำนาจและ
ความชอบธรรมในการตรวจสอบทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่า รัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้มีการบริหารประเทศและด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงชนะเลือกตั้ง
เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดบทบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรหรือไม่ และได้ผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมเป็นอย่างไร
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้
ประเทศในกลุ่มยุโรปที่ศึกษา 3 ประเทศ คือ ไอร์แลนด์ เยอรมัน และสเปน นั้น
พบว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลและ/หรือ
องค์กรของรัฐอื่นใด เนื่องจากทั้งสามประเทศเกรงว่า ถ้าบัญญัติให้มีการบังคับใช้
ทางกฎหมายและรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นได้ด้วย
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจและการเงินงบประมาณ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม
ก็จะถูกประชาชนใช้สิทธิฟ้องร้องรัฐบาลต่อศาลอย่างมากมาย
ในกลุ่มเอเชีย 3 ประเทศ คือ อินเดียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มี
อุดมการณ์แนวคิดทีก่ ำ� หนดหลักการพืน้ ฐานของรูปแบบสังคมนิยมของสังคมอินเดีย
แม้รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นหลักการพื้นฐานของ
การปกครองประเทศที่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐ แต่ก็ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
โดยศาลและ/หรือองค์กรของรัฐอืน่ ใด เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญบังกลาเทศก็กำ� หนด
ให้มีการบังคับใช้ทางการเมืองเท่านั้นโดยบัญญัติให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
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หลักการพื้นฐานของการปกครองประเทศ แต่จะไม่สามารถน�ำไปฟ้องร้องบังคับได้
ในทางศาล ส่วนจีนซึ่งปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ รัฐธรรมนูญจีน
ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีการบังคับใช้ทางกฎหมายทีจ่ ะก่อให้เกิด
สิทธิฟ้องร้องบังคับในทางศาลเช่นเดียวกัน
ในกลุ่มแอฟริกา 2 ประเทศ คือ ไนจีเรียมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐที่ต้องด�ำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของวัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐ แต่ก็บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า
ศาลไม่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่า การกระท�ำใดสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายแห่งรัฐทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ ได้ ส่วนรัฐธรรมนูญ
กานาก�ำหนดให้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางในการด�ำเนินนโยบาย
และการใช้หรือตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการ
ฟ้องร้องทางศาล แม้ได้บัญญัติให้มีการบังคับใช้ทางการเมืองอย่างชัดเจนก็ตาม
ในกลุ่มอาเซียน 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
ก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีผลการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลและ/หรือ
องค์กรของรัฐอืน่ ใด แม้รฐั ธรรมนูญมีบทบัญญัตกิ ำ� หนดให้หลักการและแนวนโยบาย
แห่งรัฐเป็นหลักพื้นฐานการปกครองประเทศที่มีการบังคับทางการเมืองชัดเจนมาก
ก็ตาม ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนแปลงหลักการ
รัฐธรรมนูญ 8 ฉบับก่อนหน้านี้ โดยก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
“เจตจ�ำนง” แทนเป็น “แนวทาง” เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ชดั เจนว่า
มีความประสงค์ให้บทบัญญัติหมวดนี้มีสภาพบังคับที่รัฐบาลหรือรัฐสภาจะต้อง
ด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยไม่ อ าจละเมิ ด ได้ เ พราะอาจท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การนั้ น ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้
แต่รัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติให้มีการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทาง
กฎหมายโดยศาลหรือองค์กรของรัฐอืน่ ใด ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญมีบทบัญญัตกิ ำ� หนดให้
หมวดนีเ้ ป็นหลักพืน้ ฐานการปกครองประเทศทีม่ กี ารบังคับทางการเมืองชัดเจนมาก
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก็ตาม ดังแสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบการบังคับ
ทางกฎหมายให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ของต่ า งประเทศกั บ
ประเทศไทยในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการบังคับทางกฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับประเทศไทย
กลุ่มประเทศ
ประเทศ
กลุ่มยุโรป
1. ไอร์แลนด์

2. เยอรมนี

3. สเปน

กลุ่มเอเชีย
4. อินเดีย

ประเด็นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบังคับใช้ทางการเมือง
การบังคับใช้ทางกฎหมาย
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,  มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา

ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรือองค์กรของรัฐอื่นใด

มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา

ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ใด แม้
รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ แ นวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเป็นหลักการพื้นฐานของ
การปกครองประเทศที่ก่อให้เกิดหน้าที่
ต่อรัฐก็ตาม
ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ใด แม้
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ก�ำหนดให้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นหลกพื้นฐาน
ของการปกครองประเทศโดยมีการบังคับ
ทางการเมืองที่ชัดเจน
ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ใด แม้
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการบังคับทาง
การเมืองที่ละเอียดชัดเจนก็ตาม

5. บังกลาเทศ

มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา

6. จีน

มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กลุ่มประเทศ
ประเทศ
กลุ่มแอฟริกา
7. ไนจีเรีย

8. กานา

กลุ่มอาเซียน
9. ฟิลิปปินส์

ประเด็นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบังคับใช้ทางการเมือง
การบังคับใช้ทางกฎหมาย
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา
มีการบังคับทางการเมืองโดยรัฐสภา: การ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการตรา
กฎหมายและบริหารตามนโยบาย, การ
ตัง้ กระทูถ้ าม, รายงานผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อรัฐสภา
มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา

10.ประเทศไทย มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา:
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา, มีแผนการ
ตรากฎหมายและบริหารตามนโยบาย,
การตั้งกระทู้ถาม, รายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อรัฐสภา
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แม้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการและปฏิบัติให้สอดคลองกับ
บทบั ญ ญั ติ ข องวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนว
นโยบายแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญกานาก�ำหนดให้หมวดแนว
นโยบายแห่ ง รั ฐ เป็ น แนวทางในการ
ด�ำเนินนโยบายและการใช้หรือตีความ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งไม่ก่อให้
เกิดสิทธิฟ้องร้องทางศาล
ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ใด แม้
รั ฐ ธรรมนู ญ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดให้
หลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น
หลักพืน้ ฐานการปกครองประเทศทีม่ กี าร
บังคับทางการเมืองชัดเจนมาก
ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล
และ/หรื อ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น ใด แม้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เปลีย่ นแปลงหลัก
รัฐธรรมนูญ 8 ฉบับก่อนหน้านี้ให้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น “เจตจ�ำนง”
แทน “แนวทาง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ชั ด เจนว่ า มี ค วาม
ประสงค์ให้บทบัญญัติหมวดนี้มีสภาพ
บังคับทีร่ ฐั บาล หรือรัฐสภาต้องด�ำเนินการ
ตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็น
ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม
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บทที่ 5
กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
เมื่อได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและ
ประเทศไทย สภาพบังคับการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยในบทที่ 3-4 ข้างต้น ในบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของ
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งรัฐที่ได้
เปลี่ยนแปลงหลักการและลักษณะของการบัญญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญไทย
แปดฉบับก่อนหน้าและรัฐธรรมนูญต่างประเทศหลายประการ ทัง้ เจตนารมณ์ เนือ้ หา
สาระ และหลักเกณฑ์ของการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ให้เห็นถึง
สภาพบังคับและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศในบทที่ 6

5.1 กลไกตรวจสอบการบังคบใช้กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในต่างประเทศ
5.1.1 กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในกลุ่มประเทศยุโรป
1) รัฐธรรมนญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 มาตรา 45 มีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีลักษณะเป็นบทบัญญัติหลักการทั่วไปที่เป็นเพียง “ค�ำแนะน�ำทั่วไป”
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(general guidance) ของรัฐสภาไอร์แลนด์ (Oireachtas) และต้องไม่นำ� บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญหมวดนี้ไปฟ้องร้อง (cognizable) ในศาลใดๆ อีกทั้งยังถูกน�ำไปใช้
อภิปรายในรัฐสภาน้อยมากและยังไม่มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
หมวดนี้ โดยเฉพาะให้มีกลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งๆ ที่
บทบัญญัตแิ นวโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์นไี้ ด้ มีอทิ ธิพลต่อรัฐธรรมนูญ
ของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญอินเดียได้หยิบยืมแนวนโยบาย
แห่งรัฐส่วนใหญ่มาจากรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์192 และรัฐธรรมนูญเนปาล ค.ศ. 1962
(Panchayat Constitution)193 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลานานยังได้อ้างถึงบันทึก
ค�ำแปลแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ไว้ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เนปาล
2) รัฐธรรมนญเยอรมนี รัฐธรรมนูญไวมาร์ ค.ศ. 1919 ถือเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของโลกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 ซึ่งมีการก�ำหนด
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นภาระหน้าทีข่ องรัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายให้รัฐปฏิบัติตามเพื่อเสริม
บทบัญญัตใิ นส่วนของสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้บรรลุผลขึน้ จริง
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับภาระหน้าทีข่ องรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้เป็นต้นแบบ
ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกน�ำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนว
นโยบายแห่งรัฐ ซึ่งมีลักษณะของการบัญญัติที่แตกต่างกันไป โดยบางประเทศได้
บัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ของ
เยอรมนี หรือบัญญัติไว้เป็นหมวดหมู่แยกต่างหากเฉพาะเช่นรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
ซึง่ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแล้วได้รบั อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญไวมาร์ของเยอรมนีและรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญไวมาร์ไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับหรือมีกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์
โปรดดูรายละเอียดใน Human Rights in Ireland publication, The Irish Influence on the
Indian Constitution: 60 Years on which notes that Indian jurist Jai Narain Pandey
sdescribed them as “borrowed from the Constitution of Ireland”.
193
โปรดดูรายละเอียดใน Hrishikesh Shah, PRARABDHA RA PURUSHARTHA: AATMAKATHA;
at note no. 22 at pp. 144-5 (2014); Hrishikesh Shah was the Chairman of the
Constitution Drafting Committee of the Constitution of Nepal, 1962.
192
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3) รัฐธรรมนญสเปน ค.ศ. 1978  ได้มกี ารบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไว้ในภาคที่ 1 สิทธิพื้นฐานและหน้าที่ของประชาชน (Basic  Rights  and  Duties)  
ในส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 “แนวทางหลักการของนโยบายเศรษฐกิจละสังคม” (Guiding
Principles of Economic and Social Policy) ตั้งแต่มาตรา 39 ถึงมาตรา 52
รวมทั้งสิ้น 14 มาตรา ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนมาก อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญสเปน
ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับและกลไกการ
ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในหมวด   3 ว่าด้วย
หลักการแนวทางของนโยบายเศรษฐกิจและสังคม (Guiding Principles of  Economic
and Social Policy) แต่อย่างใดเช่นกัน
5.1.2 กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในกลุ่มประเทศเอเชีย
1) รัฐธรรมนญอินเดีย ค.ศ. 1950 ได้ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 37 ว่า “บทบัญญัติในหมวดว่าด้วยนโยบาย
แห่งรัฐนี้ ไม่สามารถถูกบังคับในศาลใดๆ ได้ หากแต่เป็นหลักการพื้นฐานในการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ และเป็นหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐทัง้ หลายในการ
น�ำหลักการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมาย”194 ดังนั้น การบัญญัติ
สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้เช่นนี้ ย่อมแสดงเจตนารมณ์ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีแก่
ประชาชนทัว่ ไปเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ ซึง่ เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญ
อินเดียในเรือ่ งนี้ แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ทบี่ ญ
ั ญัตใิ ห้แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีสภาพบังคับในลักษณะเป็นเพียง “ค�ำแนะน�ำทัว่ ไป” ให้รฐั สภาน�ำไปใช้เป็น
แนวทางตรากฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญอินเดียก�ำหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับใช้เป็น “หลักการพืน้ ฐานในการปกครองของรัฐ” ทีก่ อ่ ให้เกิด “หน้าที”่ ต่อรัฐ
ซึ่งค�ำว่า “รัฐ” ในที่นี้รัฐธรรมนูญได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่าหมายถึง รัฐบาลและรัฐสภาใน
194

รัฐธรรมนูญอินเดีย ค.ศ. 1950 บัญญัติว่า “The provisions contained in this Part shall not
enforced by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental
in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these
principles in making laws”.

_17-0106(239-386)5P4.indd 241

7/20/60 BE 5:42 PM

242 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

ระดับสหพันธ์และรัฐบาลและสภานิติบัญญัติในมลรัฐต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรของรัฐทัง้ หลายทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาลอินเดีย195
ดังนัน้ แม้รฐั ธรรมนูญอินเดียได้กำ� หนดห้ามมิให้มกี ารน�ำหลักการว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐไปฟ้องคดีตอ่ ศาล แต่กไ็ ด้พยายามให้สภาพบังคับทางการเมืองของบทบัญญัติ
ดังกล่าวให้มีน�้ำหนักมากขึ้น เมื่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศบัญญัตใิ ห้เป็น “หน้าที”่ ของรัฐแล้ว หากไม่มกี ารด�ำเนินการหรือด�ำเนินการ
ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าว ก็ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ทางการเมืองโดยกลไก ตรวจสอบในระบบรัฐสภาและกลไกตามระบบสหพันธ์ได้
ขณะเดียวกันก็ได้เปิดให้ศาลสูงสุดสามารถใช้ดุลพินิจในการตีความบทบัญญัติ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญว่ามีสภาพบังคับทางกฎหมาย
หรือไม่เพียงใด ซึ่งจะได้วิเคราะห์กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดอินเดียใน
บทที่ 6 ต่อไป
2) รัฐธรรมนูญบังกลาเทศ ค.ศ. 1972 ได้ก�ำหนดสภาพบังคับของแนว
นโยบายแห่งรัฐไว้เฉพาะสภาพบังคับทางการเมืองโดยไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมาย
อย่างชัดเจนไว้ในมาตรา 8 (2) ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า สิทธิ
ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในหมวดสองของรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นั้นเป็นสิทธิที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล กล่าวคือ บัญญัติไว้แต่เพียงว่า
“หลักการที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้ เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองของประเทศ
บังคลาเทศ รัฐจะต้องน�ำมาใช้ในการจัดท�ำกฎหมายรวมทั้งใช้เพื่อประโยชน์
ในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนญและกฎหมายอื่นๆ ของบังกลาเทศ...
แต่จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล”196 อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐธรรมนูญ
บังกลาเทศมีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่มีสภาพบังคับ
ทางการเมืองตามหลักอิสลาม หลักชาตินยิ ม หลักประชาธิปไตย และหลักสังคมนิยม
195
196

โปรดดูรัฐธรรมนูญอินเดีย ค.ศ. 1950 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 36.
รัฐธรรมนูญบังกลาเทศ ค.ศ. 1972 มาตรา 8 (2) บัญญัติว่า “The principles set out in this Part
shall be fundamental to the governance of Bangladesh, shall be applied by the State
in the making of laws, shall be a guide to the interpretation of the Constitution and
of the other laws of Bangladesh, and shall form the basis of the work of the State
and of its citizens, but shall not be judicially enforceable”.
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โดยละเอียดตั้งแต่ มาตรา 8 ถึงมาตรา 25 รวมทั้งสิ้น 18 มาตรา ดังรายละเอียดที่
ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 ข้างต้น แต่รัฐธรรมนูญบังกลาเทศก็มิได้มีกลไกตรวจสอบ
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐแต่อย่างใด
3) รัฐธรรมนูญจีน ค.ศ. 1982 มีบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐหลาย
มาตราทีม่ ไิ ด้รวมไว้เป็นหมวดหมวดหนึง่ ต่างหาก แต่ได้บญ
ั ญัตสิ อดแทรกไว้ในหมวด 1
ว่าด้วยบททัว่ ไป และหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีม่ ลู ฐานของพลเมืองดังทีไ่ ด้กล่าว
ในบทที่ 4 ข้างต้น รัฐธรรมนูญจีน มาตรา 5 ก�ำหนดตามหลักความเป็นสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญให้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของการปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิน่
ทั้งปวงจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐด้วย
แต่รัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายแห่งรัฐไว้โดยเฉพาะเจาะจง และศาลทัง้ หลายก็ไม่มอี ำ� นาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งปวง ซึ่งกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐจึงขึ้นอยู่กับกลไกควบคุมตรวจสอบทางการเมือง
เป็นหลัก เมือ่ รัฐบาลด�ำเนินนโยบายและบริหารประเทศทีไ่ ม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาประชาชน
แห่งชาติทนี่ ำ� โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ซึง่ เป็นกลไกตรวจสอบการบังคับ
ใช้กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
4) รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 1987 ได้แยกบทบัญญัตจิ ำ� นวนทัง้ สิน้ 22 มาตรา
แยกรวมไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อ
เป็นแนวทางให้รัฐสภา รัฐบาล และศาลใช้อ�ำนาจในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ค�ำประกาศหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐนั้นเป็น
บทบัญญัติที่ไม่สามารถใช้บังคับให้ด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง (non self-executor
provisions) แต่จะต้องอาศัยสภาคองเกรส (Congress) ในการออกกฎหมายมารองรับ
เพื่อด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์จงึ มิได้กำ� หนด
ให้มีกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งใน
คดี Kilosbayan v. Morato ศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์ได้วินิจฉัยยืนยันว่า หลักการ
และแนวนโยบายแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นบทบทบัญญัตทิ ไี่ ม่สามารถ
ใช้บังคับให้ด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง (non self-executing) และไม่ได้รับรองสิทธิ
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ในการน�ำไปฟ้องร้องในศาลใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี ในคดี Oposa v. Factoran ศาลสูงสุด
ได้ยอมรับข้อยกเว้นในกรณีเมื่อรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ระบุหลักเกณฑ์ให้ด�ำเนินการ
ตามหลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าวได้เท่านั้น
5.1.3 กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐใน
กลุ่มประเทศแอฟริกา
1) รัฐธรรมนญไนจีเรีย ค.ศ. 1999 ก�ำหนดบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์
พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental Objectives and Directive
Principles of State Policy) ไว้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไนจีเรียโดยเฉพาะ
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์วางหลักการและแนวทาง
ของนโยบายแห่งรัฐในด้านต่างๆ ซึ่งเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต่อประเทศชาติและ
ประชาชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเป็นแนวทางพัฒนา
ประเทศซึ่งก�ำหนดไว้ในมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์กรรัฐทุกองค์กรและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทีใ่ ช้อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ิงานนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ
ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวดนี้
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญไนจีเรีย มาตรา 6 (6) (c) ได้ก�ำหนดสภาพบังคับของ
แนวนโยบายแห่งรัฐว่า อ�ำนาจของฝ่ายตุลาการมิได้รวมถึงการพิจารณาในประเด็น
เกี่ยวกับการกระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดหรือ
ค�ำพิพากษาใดๆ ของศาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หมวด 2 ว่าด้วย
วัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐหรือไม่ ซึ่งในคดี Bishop Antony
Okogie (Trustee of Roman Catholic Schools) & Ors v. Attorney
General LAGOS State ซึ่งศาลได้พิพากษาว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หมวด 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐมิอาจบังคับได้ ในทางศาลได้
แม้วา่ ในมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญจะบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
องค์กรของรัฐที่จะต้องด�ำเนินการหรือปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วย
วัตถุประสงค์พนื้ ฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ แต่ในมาตรา 6 (6) (c) ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลไม่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่า การกระท�ำใด
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบาย
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แห่งรัฐได้หรือไม่ ซึง่ มาตรา 13 ไม่ได้ทำ� ให้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐานและ
แนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 2 มีผลบังคับได้ในทางกฎหมาย
จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลสู ง ไนจี เรี ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
วัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไม่มีกลไกตรวจสอบ
การบังคับใช้ทางกฎหมายและไม่อาจบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐได้ในทางศาลได้ แม้ว่ามาตรา 13 จะก�ำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ขององค์กรของรัฐทุกองค์กรให้ต้องปฏิบัติตามก็ตาม โดยที่บทบัญญัติว่าด้วย
วัตถุประสงค์พนื้ ฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐนีอ้ าจใช้เป็นเพียงแนวทางในการตีความ
กฎหมายหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญไนจีเรียจึงมิได้
ก�ำหนดกลไกการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลใดๆ และปล่อยให้เป็นกลไกการ
บังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภาในการออกกฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและการตั้งกระทู้ถามหรือการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อ
ตรวจสอบรัฐบาลให้บริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่แถลงไว้
ต่อรัฐสภา ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
โดยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและมีแผนการตรากฎหมายเพือ่ ใช้ในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) รัฐธรรมนูญกานา ค.ศ. 1950 หมวด 6 ได้ก�ำหนดกลไกตรวจสอบการ
บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในมาตรา 34 วรรค (1) ว่า
“หลักการแนวนโยบายของรัฐที่มีอยู่ในบทนี้จะเป็นแนวทางให้ประชาชนพลเมือง
ทุกคน รัฐสภา ประธานาธิบดี ศาลยุติธรรม สภาแห่งรัฐ (Council of State)
คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ในการใช้หรือ
การตีความรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นใด และด�ำเนินการใช้ในการตัดสินใจทาง
นโยบายใดๆ ส�ำหรับการสถาปนาสังคมที่เสรีและเป็นธรรม” และวรรค (2) ก�ำหนด
ให้ประธานาธิบดีจะต้องรายงานต่อรัฐสภาอย่างน้อยปี แม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ในหมวด 6 มาตรา 36 (1) ดังกล่าวข้างต้นได้ใช้ถ้อยค�ำว่าให้ใช้หลักการแนวนโยบาย
แห่งรัฐเป็น “แนวทาง”  ในการด�ำเนินนโยบายและการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอืน่ ใดก็ตาม แต่ไม่มกี ารบัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่า บทบัญญัตใิ นหมวดนี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้อย่างชัดเจน
ประชาชนก็นา่ จะใชสิทธิทางศาล หากการด�ำเนินนโยบายและการใช้กฎหมายขัดแย้ง
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หรือไม่ชอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ดังนั้น แม้รัฐธรรมนูญกานา
ก�ำหนดให้มีเฉพาะกลไกตรวจสอบทางเมืองในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ แต่ก็เปิดช่องให้มีการตีความให้ศาลเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นกลไก
ตรวจสอบทางศาลเพื่อให้แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญกานามีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย และมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญได้
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทบัญญัติในหมวดนี้ยังมีรายละเอียดของแนวนโยบาย
แห่งรัฐมากมายหลายด้าน เช่น มาตรา 35 (2) ก�ำหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ หรือมาตรา 36 (3) ก�ำหนดให้รฐั
ต้องด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป็นต้น การใช้สิทธิทางศาลน่าจะมีขอบเขตจ�ำกัดอยู่เพียงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี สิทธิในการท�ำงาน สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีและสิทธิ
ในการศึกษาซึ่งมาตรา 34 (2) ได้ระบุไว้โดยเฉพาะที่จะต้องด�ำเนินการให้บรรลุผล
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีอยู่ในบทนี้ และยังก�ำหนดให้ประธานาธิบดี
จะต้องรายงานต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกขั้นตอนที่ได้ด�ำเนินการแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ ดังนั้น ในการบริหารประเทศ
ประธานาธิบดีและรัฐบาลจึงต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหมวดนี้โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภา แนวนโยบายแห่งรัฐที่
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญกานาจึงน่าจะมีสภาพบังคับทัง้ สภาพบังคับทางการเมืองและ
สภาพบังคับทางกฎหมาย

5.2 กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในประเทศไทย

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและสาระส�ำคัญของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ในรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศพบว่า โดยแนวคิดทฤษฎีนนั้ ต่างเป็นทีย่ อมรับว่า
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่มีความส�ำคัญ
ในการก�ำหนดกรอบแนวทางหน้าที่พื้นฐานของรัฐให้กับรัฐบาลใช้เป็นหลักในการ
บริหารราชการแผ่นดินและยังเป็นหลักประกันให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นว่า
คุณภาพชีวิตของตนจะได้รับการพัฒนาและด�ำรงอยู่ได้โดยปกติสุขไม่ถูกละเลยจาก
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ภาครัฐ แต่เมือ่ วิเคราะห์ในทางปฏิบตั แิ ล้วกลับพบว่า บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐนัน้ ถูกมองว่าไม่มคี วามส�ำคัญเท่าทีค่ วร ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญของทัง้ ต่างประเทศ
และประเทศไทยจะได้พยายามสร้างกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น
ก็ตามโดยต้องการให้ทกุ ภาคส่วนเห็นถึงความส�ำคัญและปฏิบตั ติ าม ทัง้ นี้ ปัญหาส�ำคัญ
ที่ท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐถูกละเลย คือ ปัญหาสภาพบังคับและกลไก
ตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ 197
ในหัวข้อนีผ้ วู้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์ถงึ กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และ พ.ศ. 2550 เป็นหลัก เนื่องจากตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา มีพัฒนาการที่ท�ำให้
สภาพบังคับของบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
ที่จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ
5.2.1 กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
บทบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไทยโดยทัว่ ไป
มี ค วามส� ำ คั ญ ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดอื่ น ของรั ฐ ธรรมนู ญ โดยท� ำ ให้
รัฐธรรมนูญมีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้และก�ำกับการให้รฐั บาลน�ำแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไปด�ำเนินการ
อย่างจริงจังให้มีสัมฤทธิผลแล้ว บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น
ก็จะกลายเป็นเพียง “ส่วนเกิน” ของรัฐธรรมนูญหาได้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่
ดังนัน้ กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สามารถแยก
วิเคราะห์ได้เป็นสามส่วนส�ำคัญ คือ กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางการเมือง กลไก
ตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครอง และกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางกฎหมาย
197

ศรัญญา ทรัพย์ชาติอนันต์, “กลไกการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”. ใน Assumption
University Law Journal, Vol. III August, 2012: pp. 178-190.
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เพือ่ ขับเคลือ่ นทางการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำ� เนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา (Political
Enforcement Mechanism) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางการเมืองของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 และ
พ.ศ. 2550 ถือเป็นกลไกบังคับใช้โดยรัฐสภาสามารถแยกวิเคราะห์ได้ 4 กลไก
ดังต่อไปนี้
		 1.1) กลไกการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
		 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นกลไกส�ำคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในการแจ้งหรือรายงานให้สมาชิกรัฐสภาทราบว่ารัฐบาล
มีแนวทางหรือทิศทางการปฏิบตั งิ านอย่างไร ในทางการเมืองถือว่าการแถลงนโยบาย
เป็นเหมือนค�ำมัน่ หรือสัญญาประชาคมอย่างหนึง่ รัฐธรรมนูญ ไทยทุกฉบับจึงระบุวา่
รัฐบาลต้องบริหารราชการแผ่นดินตามที่ตนก�ำหนดไว้ในนโยบาย จึงอาจกล่าวได้ว่า
การแถลงนโยบายเป็นทั้งการแสดงความรอบรู้ในปัญหา การแสดงวิสัยทัศน์ การ
ก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน และการขอความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ198 สาเหตุที่
คณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภานัน้ เนือ่ งจากคณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงดังเช่นในระบบประธานาธิบดี แต่คณะรัฐมนตรีนั้น
มาจากการเลือกตัง้ ทางอ้อมทีป่ ระชาชนเป็นผูเ้ ลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ ให้
เป็นตัวแทนประชาชนในการท�ำหน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัติ และสมาชิกสภาผูแ้ ทนเสียงข้างมาก
เลือกสมาชิกด้วยกันคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อน�ำ
นโยบายทีใ่ ช้ในการหาเสียงในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาใช้เป็นนโยบาย
บริหารราชการแผ่นดิน แต่กย็ งั มีตวั แปรอืน่ ๆ ทีอ่ าจท�ำให้นโยบายทีใ่ ช้ในการหาเสียง
ของพรรคการเมืองเป็นคนละแนวทางกับนโยบายของพรรคแกนน�ำจัดตั้งรัฐบาล
เช่น การจัดตัง้ รัฐบาลผสม จึงต้องมีการผสมนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วม
รัฐบาลด้วย ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งคือ รัฐสภามีอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญในการควบคุม
บริหารราชการแผ่นดิน จึงควรให้รัฐสภามีโอกาสเข้าควบคุมตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้น
198

วิษณุ เครืองาม, การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล, วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า, 8 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 8.
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เพราะนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันหรือน�ำไปสู่การเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในโอกาสต่อไป อีกทัง้ คณะรัฐมนตรีตอ้ งมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา
ในนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาแต่ละครั้ง จะกระท�ำ
ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว199 นโยบายที่น�ำมาแถลง ได้แก่ นโยบายทั่วไปที่ก�ำหนดขึ้น
เพือ่ เป็นเครือ่ งแสดงเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีวา่ ภายในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของคณะรัฐมนตรีชดุ นัน้ ๆ จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร มีแนวทางและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกว้างๆ อย่างไรบ้าง และจะเสนอสิ่งที่ต้องการเข้าไป
ด�ำเนินการหรือแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนอย่างไร รวมทั้งมีการวางแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว200 นอกจากนี้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับ 2550 มาตรา 75 วรรคสอง
ได้กำ� หนดให้ “ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ” เพราะฉะนัน้ ในการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี นอกจากมีการแถลงนโยบายทั่วไปที่เป็นของรัฐบาล
ชุดนั้นๆ โดยเฉพาะแล้วคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายที่มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยซึ่งถือเป็นกลไกที่บังคับให้รัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีจะต้องก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินโดยค�ำนึงถึง
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างจริงจังมากขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 จะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติไว้ในลักษณะ
เดียวกันว่าให้คณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพียงแต่แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มถ้อยค�ำ  “...ในระยะเวลาใด” ซึ่ง
ก�ำหนดให้ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ้ งก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้ชัดเจนด้วย ไม่ใช่เพียงวางแนวทางให้
ปณิธาน วิสุทธากร, การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี: ศึกษาทางรัฐธรรมนูญไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 7-9.
200
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 8-9.
199
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มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเท่านัน้ ซึง่ การบัญญัตถิ อ้ ยค�ำเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาต้องการให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐบรรลุผลในทางปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีต้องก�ำหนดกรอบใน
การท�ำงานไว้อย่างชัดเจน และหากไม่สามารถท�ำตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
รัฐสภาก็สามารถตรวจสอบการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 บัญญัตเิ รือ่ งการแถลงนโยบายไว้ในมาตรา 176 ว่า
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องแถลงนโยบายและชี้แจงการด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อรัฐสภาเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ และการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ่ สภานัน้ ต้องกระท�ำภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรี
เข้ารับหน้าที่ แต่ถ้าก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีกรณีที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน
ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ทีจ่ ะเข้ารับหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการไปพลางก่อนเท่าทีจ่ ำ� เป็นก็ได้ (มาตรา 176 วรรคสอง)
ซึ่งเมื่อสมาชิกรัฐสภารับทราบนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้ว ค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีจะเป็นข้อผูกมัดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการให้เป็นไปตาม
นโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ตอ่ รัฐสภา ซึง่ จะท�ำให้สมาชิกรัฐสภาสามารถควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหรือขัดแย้งกับนโยบายที่ได้
แถลงไว้ตอ่ สภาแล้ว จะเป็นแนวทางให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตดิ ำ� เนินการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในขั้นต่อไป
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับมีคณะรัฐมนตรีที่เข้ามา
ท�ำหน้าที่บริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 4 คณะ คือ คณะรัฐมนตรี
นายสมัคร สุนทรเวช มีการแถลงนโยบายเมือ่ วนที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 คณะรัฐมนตรี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรี
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ แถลงนโยบายเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 จากการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีทั้ง 4 คณะ ในช่วงระยะเวลาภายหลังจากประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีข้อสังเกตว่า หัวข้อนโยบายของคณะรัฐมนตรีทั้ง
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4 คณะที่แถลงต่อรัฐสภามีหัวข้อเหมือนกัน คือ (1) นโยบายเร่งด่วนที่จะด�ำเนินการ
ในปีแรก (2) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ (3) นโยบายเศรษฐกิจ (4) นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวติ (5) นโยบายทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (6) นโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม (7) นโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ (8) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะด�ำเนินการใน
ปีแรกนั้น นโยบายส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นนโยบายที่มีความ
ส�ำคัญเร่งด่วนทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ แก้ปญ
ั หาของประเทศในขณะนัน้ เช่น คณะรัฐมนตรี
นายสมัคร สุนทรเวช ได้แถลงถึงนโยบายเร่งด่วนข้อแรกว่า “สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ201 เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง ประชาชนมีการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่างชัดเจนซึง่ ต่อมา คณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ได้แถลงนโยบายในเรื่องนี้ที่มีข้อความในลักษณะเดียวกันว่า “สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข202 คณะรัฐมนตรีนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ก็ได้แถลงถึงนโยบายในเรือ่ งเดียวกัน
ว่า “เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
โดยใช้แนวทางสันติรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างความ
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ในรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ 1/2551 (สมัยสามัญทั่วไป), 18 กุมภาพันธ์ 2551, หน้า 9.
202
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ 4/2551 (สามัญนิติบัญญัติ)”. 7 ตุลาคม 2551, หน้า 37.
201
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สมานฉันท์”203 คณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็แถลงนโยบายในท�ำนอง
เดียวกันว่า “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข204 จึงเห็นได้ว่านโยบายของคณะรัฐมนตรีทั้ง
สีค่ ณะ มุง่ เน้นถึงการแก้ไขปัญหาความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเป็นนโยบาย
เร่งด่วนทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในปีแรก และเมือ่ พิจารณานโยบายดังกล่าวกับ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วจะเห็นได้ว่านโยบายนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านความมัน่ คงของรัฐ มาตรา 77 ทีต่ อ้ งการ
ให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นอกจากนี้ นโยบายที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้อง
ด� ำ เนิ น การในปี แรกนั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น นโยบายที่ พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
คณะรั ฐ มนตรี ใช้ ใ นการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง เช่ น นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จะด�ำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า
300 บาท และผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีมรี ายได้เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 15,000 บาท
หรือนโยบายจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน205 ซึ่งเป็นนโยบายที่
ด�ำเนินการส�ำเร็จภายในระยะเวลารวดเร็ว เนือ่ งจากมีการก�ำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
และเมือ่ พิจารณาถึงความสอดคล้องกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
แล้ว นโยบายที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลใช้ในการหาเสียงอย่างเป็นรูปธรรมนี้ อาจ
พิจารณาได้ว่ามีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง กล่าวคือ นโยบายจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ลักษณะหนึง่ อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาถึงบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตาม
มาตรา 75 วรรคสอง ซึ่งก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ 1/2551 (วิสามัญ), 30 ธันวาคม 2551 หน้า 10.
204
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ 1/2554 (สามัญทั่วไป), 25 สิงหาคม 2554, หน้า 5.
205
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 8-10.
203
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ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใดในระยะเวลาใด เพื่อด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ดังนั้น นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่
จะด�ำเนินการในปีแรกของคณะรัฐมนตรีทุกคณะแล้ว นโยบายในข้ออื่นๆ ที่ก�ำหนด
ตามบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนใหญ่จะก�ำหนดระยะเวลาไว้กว้างๆ
กล่าวคือ ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการไว้ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
คณะรัฐมนตรี เช่น นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
ก� ำ หนดไว้ ว ่ า “ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคนไทยอย่ า งมี บู ร ณาการและ
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต206 นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรี
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ได้กำ� หนดไว้สรุปได้วา่ “รัฐบาลจะปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาคส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ และเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน” จากนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้าน
การศึกษาทั้งสองคณะ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแม้มีการก�ำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการศึกษา มาตรา 80 (3) แต่มีการ
ก�ำหนดไว้ในลักษณะกว้างๆ และไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาในการด�ำเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน โดยจะอิงระยะเวลาตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทั้งหมดของ
คณะรัฐมนตรีชุดนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งแม้คณะรัฐมนตรีจะไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาการ
ด�ำเนินการตามนโยบายต่างๆ ในการแถลงนโยบายต่อรัฐรัฐสภาอย่างชัดเจนนัก
แต่คณะรัฐมนตรีอาจจะสามารถก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการที่ชัดเจนไว้ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้
ดังนั้น นอกจากฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายบังคับใช้
ภายในรัฐแล้ว ยังมีอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหารโดย
การอภิปรายและซักถามนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้นั้น เป็นวิธีการที่รัฐธรรมนูญ
206

ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ในรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ 1/2551 (สมัยสามัญทั่วไป)”, 18 กุมภาพันธ์ 2551, หน้า 14.
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บัญญัติให้เป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารโดยฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตวิ ธิ กี ารหนึง่ อันถือเป็นการเริม่ ต้นควบคุมการปฏิบตั งิ านของคณะรัฐมนตรี
ให้บรรลุตามเป้าหมายและด�ำเนินไปตามกรอบของนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
ในอดีต รัฐธรรมนูญเคยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแถลงนโยบายโดยต้องได้รับมติ
ความไว้วางใจจากสภาถึงจะบริหารราชการแผ่นดินได้ ถ้าไม่ได้รับความไววางใจ
คณะรัฐมนตรีกจ็ ะสิน้ สุดลง แต่รฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่ก�ำหนดให้การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไม่ต้องมีการลงมติ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ก็ได้บัญญัติให้มีการแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ
ด้วยเช่นกัน207 การแถลงนโยบายจึงเป็นกลไกให้สมาชิกรัฐสภาทราบว่ารัฐบาลมี
นโยบายอย่างไรในการทีจ่ ะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน แม้วา่ ในการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา จะไม่มีการลงมติความไว้วางใจแต่อย่างใด แต่การ
แถลงนโยบายดังกล่าวจะท�ำให้รฐั สภาได้ทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางและวิธกี ารในการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างไร เป็นการผูกมัดรัฐบาลให้บริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งสามารถอภิปรายซักถามนโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือปฏิบัตินอกเหนือนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
รัฐสภา โดยรัฐสภาอาจตั้งกระทู้ถามหรือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ รัฐบาลก็ได้มีโอกาสรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของ
รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติไปปรับใช้เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ208 ดังนั้น การก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและ
การเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้ซักถามหรืออภิปรายนโยบายของรัฐบาลนั้น
เป็นการเปิดโอกาสให้มีการให้มีการตรวจสอบว่ามีรัฐบาลมีวิธีการที่จะด�ำเนินการ
ตามบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างไร และจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาใด ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลต้องค�ำนึงถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจาก
สุรพล นิตไิ กรพจน์, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรือ่ ง การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน. นนทบุรี: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, 2552, หน้า 47.
208
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ.
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548, หน้า 8-9.
207
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมากขึ้น มิใช่สนใจเพียงการก�ำหนดนโยบายที่เป็นเพียง
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น
โดยสรุป รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้กำ� หนดให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลว่าจะต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารประเทศ กลไกการแถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคสอง ใช้หลักการเดียวกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 วรรคสอง บัญญัติว่า การแถลงนโยบายของ
รัฐบาลก่อนเข้าบริหารประเทศจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้
ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่เข้าบริหารประเทศ ซึ่งส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องจัด
เตรียมนโยบายของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะน�ำมาแถลงชี้แจง
ต่อรัฐสภาที่ถือเป็นการเริ่มต้นควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย
และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ตอ่ รัฐสภาทีจ่ ะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกรัฐสภาควบคุมตรวจสอบการบริหาราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล หากรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือปฏิบัติ
ผิดเพี้ยนหรือขัดกับนโยบาย โดยใช้มาตรการตั้งกระทู้ถามหรือยื่นขอเปิดอภิปราย
ทัว่ ไปเพือ่ ให้คณะรัฐมนตรีชแี้ จงหรือขอยืน่ ญัตติขอเปิดอภิปรายเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ
ได้209 ทั้งนี้ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐโดยตรง เพราะรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้นโยบายที่แถลงต้องครอบคลุมถึงแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ การแถลงนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นกลไกผลักดันให้มกี ารน�ำ
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดนั้น รัฐบาลที่จะ
เข้ามาบริหารประเทศต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใดในระยะเวลาใด
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐสภา
ก็อาจตั้งกระทู้ถามหรือยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปให้รัฐบาลชี้แจง การแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลก่อนเข้าบริหารประเทศจึงเป็นกลไกที่ต้องการให้บทบัญญัติหมวดแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลบังคับใช้ได้พอสมควร ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การแถลงมิได้
209

ดูรายละเอียดใน นราภัทร เพชรมณี, แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน. สืบค้นจาก  http://
www.thaipoliticsgoverment.com. เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และศรัญญา ทรัพย์ชาตอนันต์,
กลไกการบั ง คั บ ใช้ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแหงรั ฐ . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555.
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แถลงให้ทราบถึงรายละเอียดของนโยบายมากพอที่จะท�ำให้เข้าใจถึงวิธีด�ำเนินการ
ของนโยบายนั้นๆ ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายที่มีขอบเขตกว้างเกินไป หรือบางครั้ง
ก็มีการลอกเลียนค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน จึงเป็นปัญหาการบังคับใช้
คือการขาดการให้ความส�ำคัญในการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ท�ำให้รัฐสภาไม่มี
ข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอในการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินได้ว่า รัฐบาลได้มีการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มากน้อยเพียงใด ดังนัน้ กลไกทีก่ ำ� หนดให้คณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตินโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้เป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้
คณะรัฐมนตรีให้ความสนใจและค�ำนึงถึงบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมากขึน้
ซึ่งท�ำให้คณะรัฐมนตรีพยายามก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มากขึ้ น โดยอาจ
สังเกตได้จากการทีค่ ณะรัฐมนตรีทกุ คณะจัดท�ำตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในภาคผนวกของค�ำแถลงนโยบาย จึงอาจกล่าวได้วา่ กลไกการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อรัฐสภานี้ สามารถทีจ่ ะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารน�ำนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐไปปฏิบัติมากขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
		 1.2) กลไกการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในรัฐสภา
		 การตั้งกระทู้ถามเป็นกลไกที่สมาชิกรัฐสภาตั้งค�ำถามรัฐมนตรีในเรื่องที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องจะต้องตอบกระทู้จนผู้ถามพอใจใน
ทางปฏิบัติ นอกจากสมาชิกรัฐสภาจะตั้งกระทู้ถามเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
รัฐมนตรีแล้ว ยังสามารถที่จะสอบถามถึงการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใน
หน่วยงานที่รัฐมนตรีนั้นๆ รับผิดชอบด้วย210 ดังนั้น การตั้งกระทู้ถามนี้จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลได้วิธีการหนึ่ง ซึ่งการตั้งกระทู้
ถามของฝ่ายนิติบัญญัติสามารถแยกพิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี้
(ก) การตั้งกระทู้ถามทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถยื่น
กระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
และเหตุผลเกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ สามารถกระท�ำได้ทงั้ ในสภาผูแ้ ทน
210

สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (206).
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ราษฎรและวุฒิสภาซึ่งบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 156 ว่า “สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใด
เกีย่ วกับงานในหน้าทีไ่ ด้ แต่รฐั มนตรียอ่ มมีสทิ ธิทจี่ ะไม่ตอบ เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�ำคัญของ
แผ่นดิน” โดยการตัง้ กระทูถ้ ามทัว่ ไปนีม้ หี ลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
ส่วนกระบวนการและขั้นตอนในการตั้งกระทู้ถามทั่วไปทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือในสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2511211 ก�ำหนดไว้ดังนี้
ข้อ 158 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภา โดยมีขอ้ ความเป็นค�ำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุวา่ จะให้
ตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้ง
กระทู้ถามรับรองว่าถูกต้องแม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และ
ถ้าจ�ำเป็นจะต้องมีค�ำชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ข้อ 159 ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 143 หรือมีลักษณะตามข้อ 144 และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
ภายในเจ็ดวัน
กระทูถ้ ามทีป่ ระธานสภาวินจิ ฉัยว่าเป็นกระทูถ้ าม ให้จดั ส่งไปยังรัฐมนตรี
ที่ถูกตั้งกระทู้ถาม
ข้อ 160 กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรีตามข้อ 159 วรรคสอง
ข้อ 161 กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานสภาแจ้ง
รัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพื่อด�ำเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยัง
รัฐมนตรีตามข้อ 159 วรรคสอง
ข้อ 162 การตัง้ กระทูถ้ ามทัว่ ไปตามข้อ 158 ในการประชุมให้บรรจุกระทู้
ล�ำดับแรกของสมาชิกเข้าระเบียบวาระการประชุมตามล�ำดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อ
ประธานสภา
211

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2511, ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร:
กรุงเทพมหานคร, 2554.
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เมื่อได้ตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาบรรจุกระทู้ล�ำดับถัดไป
ของแต่ละบุคคลเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล�ำดับที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานสภา
กระทู้ที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับ
การบรรจุเข้าระเบียบวาระในสมัยประชุมหนึง่ ๆ เมือ่ สิน้ สุดสมัยประชุมให้ประธานสภา
รวบรวมแจ้ ง รั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การตอบในราชกิ จ จานุ เ บกษาภายใน
สามสิบวัน
ข้อ 163 กระทูถ้ ามทีข่ อให้ตอบในทีป่ ระชุมสภา เมือ่ รัฐมนตรีได้ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค�ำตอบ
ยังไม่หมดประเด็นและประธานอนุญาต
ข้อ 164 ให้เป็นอ�ำนาจของประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใด
ที่สมาชิกตั้งถามมาเป็นหรือไม่เป็นกระทู้ถามตามข้อ 159 ข้อ 161 ข้อ 162 หรือ  
ข้อ 163 และให้ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
กระทู้ถามนั้น
การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้เลขาธิการวุฒิสภา
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
ข้อ 165 ให้ประธานวุฒิสภาจัดส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้ง
กระทูถ้ าม ในกรณีทเี่ ป็นกระทูถ้ ามทีต่ อ้ งตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานวุฒสิ ภา
แจ้งรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม เพื่อด�ำเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รัฐมนตรีได้รบั กระทูถ้ ามนัน้ และหากรัฐมนตรีได้ตอบแล้วในราชกิจจานุเบกษา หรือ
มีเหตุขัดข้องไม่ตอบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้ง
กระทู้ถามทราบ
ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ให้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปตามวรรคหนึ่ง
แต่ในกรณีทเี่ ป็นกระทูถ้ ามด่วน ให้ประธานวุฒสิ ภาจัดส่งกระทูถ้ ามนัน้ ไปยังรัฐมนตรี
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามและให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก�ำหนดให้ผู้ตั้งกระทู้ถามถามเรื่องนั้น
ในการประชุมครัง้ ใด การก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้ประธานวุฒสิ ภาค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
ของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน ซึ่งควรจะได้ทราบโดยปัจจุบันนั้น
เป็นหลักพิจารณา หากประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒสิ ภาได้ภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้งเหตุขดั ข้องให้ทปี่ ระชุม
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วุฒิสภาและผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
ข้อ 166 การตอบกระทู้ถาม ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบ เว้นแต่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่โดยมีเหตุจ�ำเป็นอันมิอาจหลักเลี่ยงได้ หรือ
ติดราชการส�ำคัญจะมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นได้ โดยแจ้ง
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันที่ประชุมวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าว
ในการตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบ
กระทูถ้ ามก็ได้แต่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผลในทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา หรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อประธานวุฒิสภาและให้ก�ำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด
ข้อ 169 เมื่อรัฐมนตรีได้ตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก
หนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค�ำตอบยังไม่หมดประเด็น และประธาน
ของที่ประชุมอนุญาต ในการซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง
ประกอบได้เท่าที่จ�ำเป็น
ดังนั้น การตั้งกระทู้ถามทั่วไปจึงต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภา โดยมีข้อความเป็นค�ำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายและระบุว่าจะให้
ตอบในที่ประชุมสภา หรือในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่า
เป็นกระทูถ้ ามทีไ่ ม่มลี กั ษณะต้องห้ามและเป็นกระทูถ้ ามแล้ว ให้จดั ส่งไปยังรัฐมนตรี
ผูร้ บั ผิดชอบ ในกรณีทเ่ี ป็นกระทูถ้ ามทีต่ อ้ งตอบในทีป่ ระชุมสภาก็ให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรี
ได้ตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไป
เพราะค�ำตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานอนุญาต ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่
ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ประธานสภาจะแจ้งไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
เพื่อด�ำเนินการตอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีได้ตอบ
แล้วให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค�ำตอบกระทู้ถามมาเพื่อให้ประธานสภาแจ้งให้
ผู้ตั้งกระทู้ทราบ212 ส่วนการตั้งกระทู้ถามทั่วไปในวุฒิสภานั้นก็จะมีขั้นตอนและ
กระบวนการคล้ายกับในสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่มกี ารก�ำหนดให้มกี ารตัง้ กระทูถ้ ามด่วน
212

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2511, ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร:
กรุงเทพมหานคร, 2554.

_17-0106(239-386)5P4.indd 259

7/20/60 BE 5:42 PM

260 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

ให้ประธานวุฒิสภาจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามและ
ให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก�ำหนดให้ผู้ตั้งกระทู้ถามถามเรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์213 มีขอ้ สังเกตว่า ในอดีตทีผ่ า่ นมา การตัง้ กระทู้
ถามเช่นนีเ้ กือบจะไม่ได้ผลในทางปฏิบตั เิ ลย เพราะกว่ารัฐมนตรีจะมาตอบกระทูถ้ าม
เวลาก็ผ่านไปมากจนไม่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปแล้ว
(ข) การตัง้ กระทูถ้ ามสด รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 วรรคหนึง่ บัญญัติ
ว่า “การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหาส�ำคัญที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือทีเ่ ป็น
เรือ่ งเร่งด่วน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานสภา
ผู ้ แ ทนราษฎรก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ในวั น นั้ น ว่ า จะถามนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี
ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุค�ำถาม และให้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรบรรจุเรือ่ งดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนัน้ ” วรรคสอง
บัญญัตวิ า่ “การถามและการตอบกระทูต้ ามวรรคหนึง่ ให้กระท�ำได้สปั ดาห์ละหนึง่ ครัง้
และให้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรผู ้ นั้ น ตั้ ง กระทู ้ ถ ามด้ ว ยวาจาเรื่ อ งการบริ ห าร
ราชการแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร”
การตั้งกระทู้ถามสดนั้นถือเป็นหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่มีสิทธิในการ
ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ
แผ่นดินในเรื่องนั้นๆ รัฐมนตรีผู้ถูกตั้งกระทู้ถามจะต้องตอบในที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร จึงไม่สามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นมาตอบกระทู้แทนได้ ถือว่าเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรวมไปถึงการ
ตรวจสอบการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพราะกลไกการตั้งกระทู้
ถามตามมาตรา 156 หรือการตัง้ กระทูถ้ ามทัว่ ไปนัน้ ใช้ระยะเวลายาวนานโดยรัฐบาล
ไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญต่อการตอบกระทูถ้ าม เพราะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทถี่ กู
ตัง้ กระทูถ้ ามมีทางเลือกโดยการมอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การหรือรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
ตอบกระทูถ้ ามแทนหรือการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 156 ในการไม่ตอบกระทู้
213

สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (206): หน้า 55.
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โดยอ้างว่า เรื่องที่ถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน หรือการตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษาซึ่งท�ำให้
กระบวนการตอบกระทู้ถามล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ กระทู้ถามบางเรื่องกว่าที่
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจะมาตอบในสภาต้องใช้เวลานาน
หลายเดือนจนท�ำให้กระทูท้ ถี่ ามไปนัน้ ลดความส�ำคัญลง และไม่ทนั กับเหตุการณ์หรือ
สภาพปัญหา214 จึงท�ำให้เป็นกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวโยบายแห่งรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลเท่าที่ควร
การตั้งกระทู้ถามในกรณีนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่ตอบค�ำถามทราบ
ล่วงหน้าก่อน โดยสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้215 ด้วยการ
ท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามก่อน
เริ่มประชุมตามเวลาที่ประธานสภาก�ำหนด โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม พร้อมระบุ
วัตถุประสงค์วา่ จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผใู้ ด216 ดังนัน้ นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีทกุ คนจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอในการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมถึงการตรวจสอบการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุป รัฐสภานอกจากจะมีหน้าที่ในการตรากฎหมายแล้วยังมีหน้าที่
ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ หน้าทีใ่ นการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ซึง่ ก็คอื หน้าทีใ่ นการ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การ
ควบคุมตรวจสอบนั้นสามารถท�ำได้หลายประการ ซึ่งรวมถึงการตั้งกระทู้ถามด้วย
ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสามารถใช้ช่องทางในการ
ตัง้ กระทูถ้ ามเพือ่ ตรวจสอบว่ารัฐบาลได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญมากน้อยเพียงใด แต่ในทางปฏิบตั มิ ปี ญ
ั หาอุปสรรค
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, รายงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
และเสถียรภาพของรัฐบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547: หน้า 14.
215
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, หน้า 154.
216
สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (206): หน้า 57.
214
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ทีส่ ำ� คัญในการทีไ่ ม่สามารถใช้กลไกการถาม-ตอบกระทูม้ าท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ก็คือ การที่ฝ่ายบริหารไม่เห็น
ความส�ำคัญในการตอบกระทู้ เช่น รัฐมนตรีทถี่ กู ถามไม่ยอมเดินทางมาตอบกระทูเ้ อง
หรือค�ำตอบที่ได้รับจากการถามกระทู้นั้นมีลักษณะคลุมเครือ ตอบไม่ครบประเด็น
และมีความไม่ชัดเจน รวมถึงการใช้ระยะเวลาในการตอบกระทู้ถามนานเกินสมควร
เป็นต้น ซึ่งจะวิเคราะห์ปัญหานี้โดยละเอียดในข้อ 5.2.2 ต่อไป
		 1.3) กลไกการเปิดอภิปรายทั่วไปฝ่ายบริหารในรัฐสภา
		 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา กลไกการอภิปราย
ทั่วไปถือเป็นกระบวนการท�ำงานของระบบรัฐสภาที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา
ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 การเปิดอภิปรายทั่วไปสามารถกระท�ำได้ทั้งใน
สภาผู้แทนราษฎร ในวุฒิสภา และในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยสามารถแยก
พิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
(ก) การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเข้าชื่อกันให้ได้ครบตามจ�ำนวนที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด เพื่อขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึง่ โดยปกติแล้วเรือ่ งทีจ่ ะหยิบยกขึน้ มาเป็นประเด็นในการอภิปราย
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่ผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามนโยบายทีแ่ ถลงไว้ตอ่ รัฐสภา ความบกพร่องเสียหายต่อหน้าทีร่ าชการอย่างรุนแรง
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ หรือการทุจริต เป็นต้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่
รัฐบาลจะคุมเสียงข้างมากในรัฐสภา ซึง่ มักจะผ่านมติดงั กล่าวไปได้กต็ าม แต่ภายหลัง
จากที่การอภิปรายสิ้นสุดลง ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ปรับคณะรัฐมนตรี
โยกย้ายข้าราชการ หรือปรับปรุงการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปราย217
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นวิธีการควบคุม
ฝ่ายบริหารที่ได้ผลพอสมควร

217

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 58.
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การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดจะได้อภิปรายนั้นขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยวิธีฝ่ายค้านต้องส่งรายชื่อให้ประธาน
รัฐสภาการออกเสียงลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ ห้ามมิให้กระท�ำในวันเดียวกัน
กับที่การอภิปรายสิ้นสุดหากเสียงข้างมากไว้วางใจ รัฐมนตรีสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปได้ และห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันอภิปรายไม่ไวัวางใจเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกตลอดสมัยประชุม แต่หากมีคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีต้อง
พ้นจากต�ำแหน่งไป ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด
ให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรเพือ่ ชีแ้ จงหรือตอบค�ำถามในเรือ่ งนัน้ ด้วยตนเอง เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นอันมิอาจ
หลีกเลีย่ งได้ทำ� ให้ไม่อาจเข้าชีแ้ จงหรือตอบค�ำถาม แต่ตอ้ งแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรือ่ งดังกล่าว โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มีอิสระจากมติพรรคการเมืองอภิปรายและการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี
ดังต่อไปนี้
(ก.1) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 158 บัญญัติเกี่ยวกับการเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
มีสทิ ธิเข้าชือ่ ขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ญัตตินกี้ จ็ ะ
ต้องเสนอชือ่ ผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ดว้ ย เมือ่ ได้มกี ารเสนอ
ญัตติแล้วจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายกรัฐมนตรี
หลีกหนีการอภิปราย เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้เสียงครบ
หากสมาชิกรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตอ้ งลาออกจากต�ำแหน่ง ซึง่ มีผลให้
รัฐมนตรีทงั้ คณะพ้นจากต�ำแหน่งด้วย ถ้าญัตติขอเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีเกีย่ วข้อง
กับการมีพฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ หรือจงใจฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ก่อนเสนอญัตติต้องยื่นค�ำร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี เมื่อประธานวุฒิสภา
ได้รบั ค�ำร้อง ต้องส่งเรือ่ งไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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(ป.ป.ช.) ด�ำเนินการไต่สวนโดยเร็ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของ ป.ช.ช. เพื่อถอดถอน
นายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด
อนึ่ง การออกเสียงลงมติไม่ไว้วางใจ ห้ามมิให้กระท�ำในวันเดียวกันกับที่
การอภิปรายสิน้ สุด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้มเี วลาไตร่ตรองโดยมติให้
นายกรัฐมนตรีออกจากต�ำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หากเสียงข้างมากมีมติไม่วางใจแล้ว
ห้ามสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีร่ ว่ มกันอภิปรายไม่ไว้วางใจเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจอีกตลอดสมัยประชุมนั้นในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจะน�ำชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี กราบบังคับทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป
การก�ำหนดหลักการเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
นี้ เป็นหลักการใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าหาก
การควบคุมหรือตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่าง
มีระบบ มีการก�ำหนดรูปแบบและวิธกี ารยืน่ ญัตติและข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน รวมทัง้
มีระเบียบและขั้นตอนการลงโทษที่เป็นรูปธรรมแล้ว ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้
ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ความเป็นผู้น�ำให้เกิดขึ้นกับผู้น�ำฝ่ายบริหารได้อีกด้วย ซึ่งหลักการนี้ได้น�ำมาบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ด้วย แต่แก้ไขจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี
สิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
จากจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสองในห้าเป็นไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
เหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีสทิ ธิเข้าชือ่ เพือ่ เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ได้ง่ายขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เนื่องจากหากฝ่ายค้านมีจ�ำนวนน้อย
แต่รฐั ธรรมนูญก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเข้าชือ่ ขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจไว้สงู ก็จะท�ำให้เปิดอภิปรายได้ยาก เพราะโอกาสทีฝ่ า่ ยรัฐบาลจะร่วมเสนอ
ชื่อเพื่อเปิดอภิปรายด้วยนั้นมีอยู่น้อย
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อนึง่ เมือ่ ก�ำหนดให้การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีทำ� ได้งา่ ยแล้ว
จะท� ำ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ต ้ อ งระมั ด ระวั ง บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความถูกต้องและโปร่งใสมากขึ้น อาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้พ้นจาก
ต�ำแหน่งได้
(ก.2) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล อาจส่งผลไม่รนุ แรงเท่ากับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 159
ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในหกของจ�ำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรมีสทิ ธิเข้าชือ่ ขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งแก้ไขจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก�ำหนด
จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้า อีกทั้งยังได้เพิ่มมาตรการป้องกันมิให้เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยก�ำหนดให้รฐั มนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งเดิม แต่ยงั คงเป็น
รัฐมนตรีในต�ำแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่มีการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจสามารถถูกอภิปรายได้ด้วย
(ก.3) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเมื่อบริหารราชการแผ่นดินเกินสองปี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดหลักการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินขึน้ มาใหม่ มาตรา 160 บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทสี่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ ไิ ด้
อยูใ่ นพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดของพรรคนัน้ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีมจี ำ� นวน
ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 158 หรือ มาตรา 159
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา 158 หรือ
มาตรา 159 ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว”
รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติมาตรานี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมีจ�ำนวนไม่ถึงหนึ่งในห้าสามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรหรือ
รัฐมนตรีได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้วเพื่อให้
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คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานมาแล้วระยะเวลาหนึ่งจะต้องถูกตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็น
หลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สามารถ
ใช้สิทธิของตนในการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลได้
(ข) การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 161 ได้แก้ไขจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปจากจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามในห้าตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
โดยได้ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งการอภิปรายทั่วไปดังกล่าวจะช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อ
บกพร่องปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ รวมทั้งจะให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
และจะช่วยให้การบริหารราชการของรัฐบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เพื่อไม่ให้
เป็นภาระแก่ฝ่ายบริหารที่จะต้องมาชี้แจงต่อวุฒิสภามากเกินไป รัฐธรรมนูญจึง
ก�ำหนดให้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง นอกจากนี้ การที่
บัญญัติให้การตรวจสอบการท�ำงานของคณะรัฐมนตรี โดยการเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงมติของวุฒิสภาสามารถท�ำได้ง่ายขึ้นนั้น ย่อมส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้อง
มุ่งบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใส หากคณะรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างสมเหตุสมผล ย่อมส่งผลกระทบต่อ
คณะรัฐมนตรีในด้านความเชื่อมั่นหรือในด้านอื่นๆ และอาจน�ำไปสู่การถอดถอน
ออกจากต�ำแหน่งในภายหลังได้
(ค) การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 179 ก�ำหนดในกรณีที่มีปัญหาส�ำคัญ
เกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดินทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในกรณี
เช่นนี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ บทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกรัฐสภา ในเรื่องที่มีความส�ำคัญ
อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจรวมถึง
การด�ำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย เนื่องจาก
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นโยบายต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ล้วนเป็นเรื่องส�ำคัญต่อการบริหารประเทศ
		 1.4) กลไกการตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาล
การตัง้ คณะกรรมาธิการของรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลถือเป็นกลไกตรวจสอบ
ที่รัฐสภาแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลภายนอกขึ้นเป็นคณะท�ำงานของรัฐสภาที่
เรียกว่า คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อการศึกษาหรือ
สอบสวนเรือ่ งใดๆ เกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน์
ของชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วรายงานรัฐสภา218 ส่วนอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทน
ราษฎรหรือวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการ
มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำ หรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้
โดยให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับในลักษณะเป็นโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อให้
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมาธิการมีบทบาทในการติดตามประเมินผลในด้านการด�ำเนิน
การตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของรัฐบาลอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ บทบาทใน
การส่งเสริมหรือช่วยสนับสนุนการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่น
การรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกรณีต่างๆ การตรวจสอบการทุจริต เป็นต้น
การด�ำเนินการเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหมายตรวจสอบการด�ำเนินการของ
รัฐบาลโดยตรง บทบาทอีกประการหนึง่ คือ การตรวจสอบนโยบายและการด�ำเนินการ
ของรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นการมุ่งตรวจสอบการ
ด�ำเนินการของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆ ว่าสอดคล้องหรือขัดต่อแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่
ดังนั้น จึงถือได้ว่าการพิจารณาศึกษาหรือสอบสวนประเด็นปัญหาหรือ
ญัตติใดๆ ของคณะกรรมาธิการตามทีส่ ภามอบหมายนัน้ เป็นการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินรวมทั้งเป็นการควบคุมการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแม้ผลการพิจารณาเป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านสภาไปยัง
218

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 134.
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ฝ่ายบริหารเท่านั้น มิได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของฝ่ายบริหารหรือมีเงื่อนไข
ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด แต่การพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของ
คณะกรรมาธิการหรือมีเงือ่ นไขก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามแต่อย่างใด แต่การพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาในเรือ่ งใดๆ ย่อมท�ำให้ฝา่ ยบริหาร
ต้องระมัดระวังการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต ชอบด้วยกฎหมาย มิฉะนัน้
อาจถูกคณะกรรมาธิการน�ำไปรายงานต่อที่ประชุมรัฐสภา219 และอาจน�ำไปสู่การ
ตรวจสอบทางการเมืองด้วยวิธีการอื่นๆ ต่อไป
โดยสรุป กลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารนั้นถือเป็นมาตรการ
ควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ทรงพลังมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
มาตรการอื่นที่มีอยู่220 โดยเนื้อหาสาระของการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้
วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยส่วนมากจะมีเนื้อหาสาระไป
ในทางที่ว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นมีการกระท�ำที่เป็นไปในทางทุจริตต่อ
หน้าที่ ส่วนการเปิดอภิปรายเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ าม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ค่อยจะปรากฏให้เห็น
เท่าที่ควร ดังนั้น การละเลยการอภิปรายในประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาลว่ามีการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
นโยบายทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ ปรากฏให้เห็นน้อยมาก
ส่วนการอภิปรายในประเด็นเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนัน้ ยังไม่มนี ำ�้ หนักพอ
ที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ อีกทั้งปัญหาในการลงมติที่รัฐบาลจะได้รับ
การลงมติไว้วางใจทุกครัง้ ก็มสี ว่ นในการท�ำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มปี ระสิทธิภาพ
ที่จะบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
		 1.5 กลไกการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนต่อรัฐสภา
การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นการให้สิทธิ
แก่ประชาชนในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองประการหนึง่ ทีถ่ อื เป็นกลไกเสริมส�ำหรับ
219
220

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 134.
ศาสดา วิริยานุพงษ์, “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ: อาวุธที่ไร้พิษสงของฝ่ายนิติบัญญัติ?”. ใน วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 36 (มิถุนายน 2550): หน้า 310-311.
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การพิจารณาออกกฎหมายบังคับใช้ในสังคม ซึ่งตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว รัฐสภาเป็นองค์กรทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนเป็นผูแ้ ทน
ปวงชนมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย อย่างไรก็ดี
การแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนปวงชนอาจมีข้อจ�ำกัด และอาจไม่สอดคล้อง
หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครบทุกกลุม่ 221 ดังนัน้ การ
ให้สิทธิแก่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายที่เห็นวาจาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มของตนนั้น จึงเป็นการให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
หลักการของประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมอันจะช่วยในการอุดช่องว่าง หรือเป็นส่วน
เสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การใช้สิทธิ
ริเริม่ เสนอกฎหมายของประชาชนถือกันว่ามีมาตัง้ แต่สมัยเอเธนส์ โดยการทีป่ ระชาชน
มาร่วมประชุมกันเสนอและออกเสียงรับรองกฎหมายเพื่อบังคับใช้ จนมาถึงยุค
ศตวรรษที่ 12-13 ก็ได้เริม่ น�ำมาใช้ในรัฐของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1640
เริ่มน�ำมาใช้ในการประชุมระดับเมืองเล็กในมลรัฐนิวอิงแลนด์ของสหรัฐอเมริกาที่
เรียกว่า “town meeting” เพื่อการจัดท�ำกฎหมายออกมาใช้บังคับ ต่อมาจึงได้เริ่ม
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พิม่ มากขึน้ เช่น การน�ำ
รัฐธรรมนูญของรัฐฉบับแก้ไขปรับปรุงมาให้ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติของ
มลรัฐแมสซาซูเสต ในปี ค.ศ. 1778 บางมลรัฐยังบัญญัติให้น�ำรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแล้วมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน
ผ่านเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ในรัฐต่อไป เช่น รัฐคอนเน็ตติคัต รัฐไอโอวา
รัฐเท็กซัส เป็นต้น222 และต่อมารัฐต่างๆ ก็เริ่มให้สิทธิประชาชนเสนอร่างกฎหมาย
ได้โดยตรงในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552: หน้า 11-12.
222
Thomas E. Cronin, Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall.
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts: pp. 41-42. อ้างถึงใน ปัญจนี เจียมสันดุษฎี,
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สทิ ธิเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543:
หน้า 12-13.
221
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ส�ำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ
ในการใช้สทิ ธิเสนอกฎหมายนัน้ ก็แตกต่างกันออกไปตามแต่บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
แต่ละประเทศ เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อีกหลายฉบับ ให้สิทธิแก่ประชาชนริเริ่มเสนอกฎหมายได้ทั้งกฎหมายทั่วไปและ
รัฐธรรมนูญ ทัง้ ในระดับประเทศ โดยในระดับประเทศนัน้ ให้ประชาชน 100,000 คน
ขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกันในแบบฟอร์มที่ก�ำหนดเพื่อเป็นผู้ริเริ่มก่อการ โดยต้องรวบรวม
รายชื่อผู้ริเริ่มก่อการให้ได้ภายใน 90 วัน เพื่อจัดส่งให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะต้องน�ำมา
ให้ประชาชนทั่วไปออกเสียงแสดงประชามติก่อนว่าสมควรจะท�ำตามที่ประชาชน
100,000 คนนั้น ร้องขอหรือไม่ หากผลการลงคะแนนประชามติปรากฏว่าเสียง
ข้างมากเห็นชอบ รัฐบาลก็ต้องด�ำเนินการแก้ไขต่อไป223 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเสนอกฎหมายในระดับมลรัฐเท่านั้น โดยผู้เริ่มก่อการ
จ�ำนวนหนึง่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดต้องจัดท�ำร่างกฎหมายทีต่ อ้ งการแก้ไขทัง้ ส่วนเดิม
และส่วนที่การแก้ไขใหม่ยื่นต่อผู้ว่ามลรัฐ จากนั้นก็ต้องหาจ�ำนวนผู้ลงลายมือชื่อ
สนับสนุนร่างกฎหมายทีย่ นื่ ไปนัน้ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ร่างกฎหมาย
นั้นหรือไม่224 นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญอิตาลี ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1947
ก็ได้บัญญัติเรื่องการให้สิทธิประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายไว้หลายกรณี225 คือ
มาตรา 71 ให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ�ำนวน 50,000 คนขึ้นไป
ที่จะเข้าชื่อร่วมกันเสนอร่างกฎหมายใหม่ได้ แต่ก็เป็นเพียงการเสนอเท่านั้น เพราะ
ไม่ได้มบี ทบัญญัตบิ งั คับว่าจะต้องน�ำร่างกฎหมายนัน้ มาให้ประชาชนออกเสียงแสดง
ประชามติหรือไม่ และสภาก็ไม่จ�ำเป็นต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว หากสภา
ไม่เห็นด้วยก็จะไม่พิจารณาร่างกฎหมายนั้นก็ได้ มาตรา 75 ให้สิทธิแก่ประชาชน
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ�ำนวน 50,000 คนขึ้นไป หรือสภาของภาคตั้งแต่ 5 สภา
ขึ้นไปเข้าชื่อขอให้ยกเลิกกฎหมายบางฉบับทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งต้องน�ำ
ข้อเสนอนีม้ าให้ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติให้ความเห็นชอบต่อไปว่าสมควร
ด�ำเนินการตามที่มีผู้ร้องขอหรือไม่
ปัญจนี เจียมสันดุษฎี, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (221): หน้า 14.
เพิ่งอ้างถึง.
225
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (220): หน้า 25.
223
224
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่
ประชาชนในการเสนอกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยบัญญัตขิ นึ้ ครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 มาตรา 170 ส�ำหรับกระบวนการขัน้ ตอนในการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายนัน้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดวิธีการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกัน
เข้าชือ่ เสนอกฎหมายกันเอง มีขนั้ ตอนโดยสรุปคือ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวน
50,000 คน เข้าชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด และให้ผู้แทน
ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา จากนั้นประธานรัฐสภาตรวจสอบหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติว่ามีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทย หรือหมวด 5 เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ มีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมายหรือไม่ มีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่
ชัดเจนเพียงพอหรือไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร หากปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอไม่เป็นไปตามหมวด 3 หรือ
หมวด 5 ให้ประธานรัฐสภาสั่งจ�ำหน่ายเรื่อง แต่หากถูกต้องก็จะให้ส�ำนักเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎรด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเข้าชือ่
เสนอกฎหมายต่อไป หากปรากฏว่ารายชือ่ ผูเ้ สนอกฎหมายไม่ถกู ต้องครบ 50,000 คน
ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้แทนการเสนอกฎหมายทราบ เพื่อยื่นรายชื่อเพิ่มเติม
ภายใน 30 วัน เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลา 30 วัน แล้วไม่ได้เสนอการเข้าชื่อเพิ่มเติม
ให้ครบ 50,000 คน ให้ประธานรัฐสภาสั่งจ�ำหน่ายเรื่อง เมื่อรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายถูกต้องครบ 50,000 คน ให้ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งบัญชี
รายชื่อเสนอกฎหมายไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปิดประกาศ และรับค�ำร้องคัดค้าน
หากมีผมู้ รี ายชือ่ โดยมิได้เข้าชือ่ เสนอกฎหมาย ให้ใช้สทิ ธิยนื่ คัดค้านเพือ่ ขีดฆ่ารายชือ่
ของตนออกจากบัญชีรายชือ่ ภายใน 20 วัน ในการนีใ้ ห้ประธานรัฐสภาแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
รับค�ำร้องคัดค้านท�ำหน้าที่รวบรวมค�ำคัดค้านรายงานต่อประธานรัฐสภา หากกรณี
ไม่มกี ารคัดค้านหรือมีการคัดค้าน แต่จำ� นวนผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายครบ 50,000 คน
ให้ประธานรัฐสภาด�ำเนินการให้สภาพิจารณาร่างกฎหมายนั้น แต่หากกรณีที่มีผู้
คัดค้านจนท�ำให้มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบ 50,000 คน ให้ประธานรัฐสภาแจ้ง
ให้ผู้แทนการเสนอกฎหมายทราบ เพื่อยื่นรายชื่อเพิ่มเติมได้ภายใน 30 วัน ถ้าพ้น
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ก�ำหนดระยะเวลานีม้ ไิ ด้มกี ารเสนอการเข้าชือ่ เพิม่ เติมให้ครบ 50,000 คน ให้ประธาน
รัฐสภาสั่งจ�ำหน่ายเรื่อง
แนวทางที่ 2 ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยการจัดการของ
คณะกรรมการเลือกตัง้ มีขนั้ ตอนโดยสรุปคือ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไป
ยืน่ ค�ำขอต่อประธานกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ส่งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีย่ นื่ ค�ำขอไปปิดประกาศตามสถานทีท่ กี่ ฎหมาย
ก�ำหนด เพื่อให้ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีสิทธิยื่นหนังสือ
คัดค้านภายใน 20 วัน หากกรณีมีการคัดค้านแล้วปรากฏว่ารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีจำ� นวนไม่ถงึ 100 คน ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ สัง่ จ�ำหน่ายเรือ่ ง หากกรณีไม่มี
การคัดค้าน หรือมีการคัดค้านแล้วปรากฏว่าผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีจำ� นวนตัง้ แต่ 100 คน
ขึน้ ไป ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ด�ำเนินการประกาศก�ำหนดเวลาการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน แล้วส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัดด�ำเนินการจัดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ร่วมลงชือ่ เสนอกฎหมาย โดยผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ที่ประสงค์จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้แสดงตนต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัด พร้อมส่งส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการ
ออกให้ เมื่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ผู้นั้นลงชื่อในแบบค�ำขอเข้าชื่อเสนอกฎหมาย แล้วให้คณะกรรมการ
เลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดรวบรวมรายชือ่ ผูเ้ สนอกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากกรณีที่มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบ 50,000 คน
ให้ประชาชนคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการ
ต่อไป แต่หากกรณีมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบ 50,000 คน ให้ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ รายงานให้ประธานรัฐสภาทราบเรือ่ งเพือ่ สัง่ จ�ำหน่ายเรือ่ ง
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้คงมาตรการหรือกลไกการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชนนี้ไว้ในมาตรา 163 แต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการ
บางประการ คือ การแก้ไขจ�ำนวนประชาชนทีจ่ ะเข้าชือ่ เสนอกฎหมายเพือ่ ให้รฐั สภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่ก�ำหนดในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทย หรือหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จากเดิม 50,000 คน
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เป็น 10,000 คน เพื่อให้การด�ำเนินการตามหลักการนี้กระท�ำได้ง่ายและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้อง
ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นได้เข้า
ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชน
ทีเ่ ข้าชือ่ ด้วยจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 เพือ่ ให้รฐั บาลได้ทราบถึงเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริง
ของร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ซึ่งจะท�ำให้การเสนอกฎหมาย
ดังกล่าวมีโอกาสได้รบั การพิจารณาจากรัฐสภาและน�ำไปบัญญัตเิ ป็นพระราชบัญญัติ
ต่อไป ดังนั้น กลไกที่ให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนี้ ถือเป็นกลไกทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐถูกน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงมากขึ้น อีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผล
ให้บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเสนอกฎหมายนี้ยังเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่า หากรัฐสภาหรือรัฐบาลละเลยไม่ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ประชาชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ได้
โดยสรุป รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ให้สิทธิแก่
ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (initiative rights) ได้เพื่อเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น ซึ่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตินั้นจะต้องมีหลักการในเรื่องที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ บทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐจะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมายมาอนุวัติการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ก�ำหนดไว้เฉพาะ
หลักการใหญ่เท่านัน้ ส่วนในรายละเอียดของบทบัญญัตนิ เี้ ป็นหน้าทีข่ องรัฐสภาทีจ่ ะ
ออกกฎหมายมาขยายความ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนยังคงมีปัญหา
อุปสรรคมาก เช่น ปัญหารูปแบบร่างกฎหมายที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณาสร้างภาระ
แก่ประชาชนมากเกินไป หรือปัญหาการตรวจสอบหลักการของร่างกฎหมายที่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอโดยประธานรัฐสภา หากประธานรัฐสภาเห็นว่า
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หลักการไม่เป็นไปตามหมวด 3 หรือหมวด 5 แล้ว ร่างกฎหมายนั้นเป็นอันต้องตกไป
โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชี้แจงเลย และปัญหาที่ส�ำคัญคือปัญหาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนออันเป็นการ
บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน
		 1.6) กลไกการจัดท�ำและปรับปรุงกฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ
การก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการ
เลือกตัง้ ทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ด�ำเนินการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมาย
ในเรื่องต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนดซึ่งกฎหมายที่บทเฉพาะกาลก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังนี้
(ก) กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา 78 (7) กฎหมาย
เพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตัง้ สภาเกษตรกรตามมาตรา 84 (8) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา 87 (4) ภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีแ่ ถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 303 (1) ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
(ข) กฎหมายเพือ่ การพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 โดยส่งเสริม
การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรูต้ ลอดชีวติ วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอืน่ รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ตามที่ระบุไวในมาตรา มาตรา 303 (1) ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550
(ค) กฎหมายตามมาตรา 86 (1) กล่าวคือ กฎหมายการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสองปีนับแต่วันที่แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 303 (4) ของรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550
(ง) กฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กฎหมาย ตามมาตรา 81 (3)
ซึง่ ต้องจัดท�ำให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ตามทีร่ ะบุ
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ไว้ในมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
การก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องต่างๆ
ไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 นี้ ถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส่งเสริม
ให้คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารให้ความสนใจกับหน้าที่ที่ก�ำหนดในแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐมากขึน้ เนือ่ งจากเป็นการก�ำหนดระยะเวลาเพือ่ เร่งรัดให้คณะรัฐมนตรี
ต้องตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลนั้น ปรากฏว่า
มีการด�ำเนินการตรากฎหมายตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ดังนี้
(ก) กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา 78 (7) และกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา 87 (4) โดยการ
จัดท�ำกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จก่อนก�ำหนดใน
รัฐธรรมนูญ โดยคณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้มี
การน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2551 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 นี้ ได้ก�ำหนดให้
มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้น ดังนั้น จึงถือได้ว่า ได้มีการ
ด�ำเนินการตรากฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐภายในระยะเวลาหนึ่งปีตามที่ก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 303 (1)
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
(ข) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สภาเกษตรกรตามมาตรา 84  (8) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการยกร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สภาเกษตรกร โดยมี ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรกั ษ์) เป็นประธานกรรมการ และผูอ้ ำ� นวยการกองนิตกิ าร
เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อด�ำเนินการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วย
สภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ....
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ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์
เกีย่ วกับการผลิต และการตลาดเพือ่ ให้ผลผลิตทางการเกษตร ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
โดยมีสภาส�ำหรับเกษตรกรในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของเกษตรกรทั้งประเทศเพื่อท�ำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการ
รวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกร
สามารถจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบายให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาอันแท้จริง รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต่างๆ ในการ
จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการออกไปรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละภาค แล้วน�ำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตฯิ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ และได้เสนอไปยังส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ดำ� เนินการตามกระบวนการตรากฎหมายจนกระทัง่ พระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และมีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553
อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า พระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ตราขึน้
แล้วเสร็จภายหลังก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งปีตามที่ก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลมาตรา
303 (1) ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
(ค) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านต่างๆ ตามมาตรา 86 (1) ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ .ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ เป็น
กฎหมายพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานส�ำหรับการ
ก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติให้มี
ความต่อเนือ่ ง และก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งในด้านการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสามารถ
แข่งขันกับประเทศอืน่ ในระดับสากลได้มากขึน้ โดยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้มกี าร
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จัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องประธานกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ และ
มีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเลขานุการเพื่อเป็นกลไกส�ำคัญที่
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศให้ชัดเจน ให้มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมสนับสนุน
ผลักดันการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 31 ก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อพิจารณาถึงวันที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึง่ ถือเป็นกฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ ตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมาตรา 86 (1) จึงเห็นได้วา่ มีการด�ำเนินการตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 303 (4) แล้ว
(ง) กฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กฎหมายตามมาตรา 81 (3)
และกฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรา 81 (4)
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย พ.ศ. .... เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภา เมือ่ วนที่ 19 สิงหาคม 2551 ซึง่ ต่อมา
สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการและเห็นชอบกฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 และวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
วุฒิสภาได้ลงมติรับหลักการและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 8
มีนาคม 2553 และวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2553 ตามล�ำดับ โดยมีการแก้ไขเพิม่ เติม
ในบางประเด็นจากร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
จนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนที่ 71 ก หน้า 21 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ส่วนกฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรา 81 (4)
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นั้นอยู่ในระหว่างการจัดท�ำ โดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้พยายามเร่งรัด
ให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยให้กระทรวงยุติธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ.   .... และพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.  2549 ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีอ�ำนาจหน้าที่ศึกษากระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
(จ) กฎหมายเพือ่ การพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ด�ำเนินการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 80 หลายฉบับ คือ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่
3 มีนาคม 2551 รวมทัง้ พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2551 แล้ว
จากข้อเท็จจริงในการด�ำเนินการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทเฉพาะกาลข้างต้น จึงเห็นได้วา่ กฎหมายบางฉบับ
ได้จัดท�ำแล้วเสร็จภายในก�ำหนดระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ ในขณะที่กฎหมาย
บางฉบับก็ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทนั ก�ำหนดเวลา ดังนัน้ จึงมีขอ้ สังเกต
ว่ากลไกที่ก�ำหนดระยะเวลาจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายไว้ในบทเฉพาะกาลนี้ จะมี
ผลบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการตามมากน้อยเพียงใด หากปรากฏว่ามีการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามจะเป็นอย่างไร มีสภาพบังคับหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยจะได้
ท�ำการศึกษาในหัวข้อวิเคราะห์สภาพบังคับทางกฎหมายโดยศาลของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐต่อไป อย่างไรก็ดี การก�ำหนดระยะเวลาในการจัดท�ำหรือปรับปรุง
กฎหมายไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนี้ถือเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้นประการหนึ่ง เพราะถือเป็นการเร่งรัดให้รัฐบาลต้องด�ำเนินการภายในระยะ
เวลาที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
โดยสรุป เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกทีก่ ำ� หนดขึน้ ในหมวดทัว่ ไป
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่เปลี่ยนแปลง
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ไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ผ่านมาหลายประการข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐถูกน�ำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงมากขึ้น ดังนั้น จึงควรศึกษาต่อไปว่ากลไกตรวจสอบ
การบังคับใช้ทางการเมืองต่างๆ ข้างต้น ก่อให้เกิดสภาพบังคับตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มากขึน้ หรือไม่อย่างไร และหากไม่นำ�
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนีไ้ ปปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการแตกต่างจากทีแ่ นวนโยบายที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จะมีผลอย่างไร สภาพบังคับทางการเมืองของบทบัญญัติแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการอาศัยกลไกมาตรการต่างๆ เช่น
นอกจากการก�ำหนดให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
รวมทั้งจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนการตรากฎหมายเพื่อเปิด
โอกาสให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการท�ำหน้าที่
ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลว่าได้ด�ำเนินการตามหรือด�ำเนินการขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัตแิ นวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ เพียงใด ดังนั้น การควบคุมตรวจสอบ
การท�ำหน้าทีข่ องฝ่ายบริหารโดยรัฐสภาตามบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนี้
จึงกล่าวได้ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางการเมืองอย่างแท้จริง
2) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล (Administrative Enforcement Mechanism)
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกบังคับใช้ขึ้น
ในบททั่วไปของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐขึ้นไว้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐต้องด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยมีการเพิม่ กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครอง
หลายประการที่บังคับให้รัฐบาลต้องน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน กลไกการน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไป
ปฏิบัติเหล่านี้ไม่อาจก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ หากรัฐธรรมนูญไม่มีการก�ำหนด
สภาพบังคับไว้ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพบังคับ
ทางปกครองและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครองของแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ว่ามีลักษณะสภาพบังคับทางปกครองและ
มีวิธีการควบคุมตรวจสอบทางปกครองอย่างไร
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		 2.1) กลไกรายงานผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ของคณะรัฐมนตรี
		 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายงานแสดงผล
การด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของคณะรัฐมนตรีนถี้ กู บัญญัตไิ ว้เป็น
ครัง้ แรก ซึง่ ก็ได้นำ� มาก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 เช่นกัน เพือ่ ให้สมาชิก
รัฐสภาสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐบาลได้วา่
รัฐบาลได้ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อ
รัฐสภาหรือไม่ อย่างไร และประสบผลส�ำเร็จหรือไม่เพียงใด หรือมีปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินการอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินสามารถตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลในแต่ละปี และ
พิจารณาการท�ำหน้าที่ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น226 ดังนั้น รายงาน
ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการแถลงผลงานต่อรัฐสภาว่าในแต่ละรัฐบาลมีผลงาน
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างไรบ้าง มาตรการบังคับดังกล่าวนี้ แม้ไม่มี
สภาพบังคับในตัวเอง หากแต่การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อรัฐสภา
ย่อมท�ำให้รฐั สภาสามารถประเมินผลงานของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน และหากเห็นว่า
รัฐบาลไม่ด�ำเนินการหรือยังด�ำเนินการบกพร่องอยู่ในเรื่องใด ก็สามารถใช้มาตรการ
บังคับทางการเมืองอื่นๆ เช่น การตั้งกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไม่ไว้วางใจได้
ในการจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการตามบทบัญญัตแิ นวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐของคณะรัฐมนตรีทเี่ ข้ามาบริหารราชการแผ่นดินภายหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นั้น คณะรัฐมนตรีให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่น รายงานแสดงผลการ
ด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดท�ำโดยค�ำนึงถึงความ
สอดคล้องกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยในรายงานได้แบ่งแยก
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการเร่งด่วนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้เข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับบทบัญญัติ
226

ธีรวัฒน์ ขวัญใจ, สถานะของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549: หน้า 97.
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐแต่ละด้านอย่างครบถ้วนชัดเจน เช่น แนวนโยบายด้านความมั่นคง
ของรัฐ (มาตรา 77)227 รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชด�ำริด้วยการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อสถาบันใน 75 จังหวัด และ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างจริงจัง รวมทัง้
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
เพื่อให้ค�ำปรึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร แนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ (มาตรา 83 และ 84)228 ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 1,132 แห่ง และ
ศูนย์เรียนรูป้ ราชญ์ชาวบ้านให้กบั เกษตรกรไปแล้วมากกว่า 130,660 ราย แนวนโยบาย
ด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (มาตรา 85)229 การกระจายการถือครอง
ที่ดิน โดยมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งได้ด�ำเนินการ 2 ส่วน คือ ที่ดินของรัฐ
จ�ำนวน 103,402 ราย พื้นที่ 1.45 ล้านไร่ และที่ดินเอกชน 29,550 ราย พื้นที่
489,900 ไร่ใน 39 จังหวัด และได้จัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแก่เกษตรกร 58,565 ราย
พื้นที่ 36,092 ไร่ และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน กสน.3
แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์จ�ำนวน 1,599 ราย พื้นที่ 17,007 ไร่ และ กสน.5 จ�ำนวน
3,609 ราย พื้นที่ 52,304 ไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแต่ละด้าน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อท�ำให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

รายงานแสดงผลการด� ำ เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่ 1 (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552): หน้า 20.
228
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 109.
229
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 162-163.
227
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ในขณะที่การจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้จัดท�ำในลักษณะ
เดียวกับคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านๆ มา โดยการแบ่งกลุ่มนโยบายออกเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการในปีแรก และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านต่างๆ ทุกด้าน เช่น
แนวนโยบายด้านสังคม (มาตรา 80)230 ได้คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ สร้างภูมคิ มุ้ กันและพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มพี ฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามช่วงอายุ เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการ
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ทัว่ ประเทศ และให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดูแลและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส�ำหรับผู้สูงอายุและ
สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดท�ำ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการน�ำเทคโนโลยีมาอ�ำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ แนวนโยบาย
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา 81)231 ส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึงได้ จัดท�ำแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติปี 2556-2559 และจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับที่ 2) จัดท�ำระบบสายด่วน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และตั้งศูนย์อ�ำนวยความเป็นธรรมอ�ำเภอขึ้นทุกอ�ำเภอ
ทั่วประเทศ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด อ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในคดี
ต่างๆ โดยสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัว
ชั่วคราว และพิจารณาให้ค�ำปรึกษากฎหมายสนับสนุนการปกครองประเทศตาม
หลักนิตธิ รรม แนวนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน (มาตรา 87)232 ได้สง่ เสริม
รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่ 1 (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2555) หน้า 157-165.
231
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 211-219.
232
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 475-483.
230
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ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดนโยบายและแผนด้านพลังงาน การจัดท�ำแผนชุมชนสูก่ ารพัฒนาชุมชนท้องถิน่
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต�ำบลเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจและสังคม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ
โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการของรัฐผ่านเวบไซต์ เป็นต้น ส่วน
คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังมีการรายงานปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแต่ละด้านเช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี
ชุดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
จากตัวอย่างการจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเหล่านี้ จึงเห็นได้ว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทุกชุดมีความพยายาม
ด�ำเนินการให้มคี วามสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียน
มีข้อสังเกตว่า การจัดท�ำรายงานดังกล่าวเป็นการจัดท�ำโดยคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานของตนเอง การระบุรายละเอียดของการท�ำงานหรือการด�ำเนินการต่างๆ
จึงมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญทุกด้านแต่หน้าที่
ในการตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐบาลว่าจะเป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐดังที่รายงานแสดงผลการด�ำเนินการระบุไว้หรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของรัฐสภา
หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถใช้มาตรการทางการเมืองตรวจสอบการท�ำงานของ
รัฐบาล โดยอาศัยรายงานแสดงผลการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวนโยบาย พืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างแท้จริงต่อไป ดังนัน้ จึงเห็น
ได้ว่าการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ เป็น
มาตรการที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลสนใจน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญไปปฏิบตั มิ ากขึน้ รวมทัง้ ยังท�ำให้รฐั บาลมีเครือ่ งมือในการ
ตรวจสอบการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลว่า
มีการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
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มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนินการหรือไม่ อีกทั้งการก�ำหนดให้รัฐบาลจัดท�ำ
รายงานแสดงผลการด�ำเนินการนี้ยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้รัฐสภาตรวจสอบการ
ด�ำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐบาลได้ เช่น
การน�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการดังกล่าวไปใช้ในการซักถาม ตัง้ กระทูถ้ ามหรือ
อภิปรายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีได้ จึงกล่าวได้วา่ มาตรการ
ที่ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการนี้เป็นมาตรการที่
น�ำไปสู่สภาพบังคับทางการเมืองของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐประการหนึ่ง
โดยสรุป รัฐธรรมนูญไทยโดยทัว่ ไปนอกจากก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้รฐั บาลหรือ
คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะด�ำเนินการบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว ยังได้ก�ำหนดให้รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำรายงานแสดงผล
การด�ำเนินการ รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึง่ ครัง้ ทัง้ นี้ เอกสาร
รายงานประจ� ำ ปี ที่ แ สดงผลการด� ำ เนิ น การในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 มีประโยชน์เพื่อให้รัฐสภาตลอดจนประชาชนสามารถทราบถึงผลการ
ด�ำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลในระยะยาวต่อไป แต่ปญ
ั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ก็คอื ในตัวเนือ้ หาของรายงานส่วนใหญ่จะเป็นการบอกถึงสิง่ ทีร่ ฐั บาลได้จดั ท�ำทีม่ ผี ล
ออกมาเป็นรูปธรรมทีค่ อ่ นข้างชัดเจน แต่กลับละเว้นไม่กล่าวถึงสิง่ ทีร่ ฐั บาลไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ นอกจากนี้ การรายงานจะเป็นไปในลักษณะทีเ่ ป็นภาพรวมทีก่ ว้างโดยไม่บอก
ถึงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธดี ำ� เนินการ รวมทัง้ ผลทีอ่ อกมาเป็นเช่นไร จากสภาพปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของเล่มรายงานทีบ่ างครัง้ มีความ
ไม่ชัดเจนหรือมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอในการน�ำไปประกอบการพิจารณาหรือ
ตรวจสอบว่านโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้มีการน�ำไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่
มากน้อยเพียงใด หากรายงานไม่มีการแสดงส่วนของรายละเอียดในการด�ำเนินการ
ให้เป็นที่เข้าใจเพียงพอแล้วก็จะเป็นการยากที่รัฐสภารวมถึงประชาชนจะสามารถ
น�ำประโยชน์ของรายงานไปใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
คณะรัฐมนตรีว่าได้มกี ารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่
ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่
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		 2.2) กลไกการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
		 รัฐบาลเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐและเงินแผ่นดินจ�ำเป็นต้องมีภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ต่อประชาชนในฐานะผูเ้ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยและผูเ้ สียภาษี
รัฐบาลที่ดีจึงต้องมีการแถลงให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ ต้องแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและผลงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการท�ำงาน
ของรัฐบาลให้เกิดความโปร่งใสและความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน233
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 ได้ก�ำหนดไว้ว่าบทบัญญัติในหมวดว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใดเพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึง่ ครัง้ แต่คำ� แถลงนโยบายดังกล่าว
ทีผ่ า่ นมาค่อนข้างมีลกั ษณะเป็นการอธิบายเชิงพรรณนาให้เห็นถึงแนวทาง (means)
อย่างกว้างๆ ไว้เท่านั้น ไม่ได้มีการระบุถึงเป้าหมายปลายทาง (ends) ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ท�ำให้เกิดปัญหาในการติดตามตรวจสอบประเมินผล รวมถึงการถ่ายทอด
นโยบายสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการจัดสรรทรัพยากร ในท�ำนองเดียวกันการรายงานแสดง
ผลการด�ำเนินการก็ยังเป็นเพียงการรายงานสรุปถึงปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้า
และข้อเท็จจริงบางประการเท่านั้น ไม่ได้มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์
ด้วยเหตุนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ได้บัญญัติให้การบริหารราชการจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนและ
มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ การท�ำงานทุกระดับก็จะต้องมีการจัดท�ำแผน
233

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำ
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีการติดตามและประเมินผล. กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549: หน้า 1.

_17-0106(239-386)5P4.indd 285

7/20/60 BE 5:42 PM

286 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

การท�ำงานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท�ำได้อย่างชัดเจน234 โดย
มาตรา 13 และมาตรา 14235 ก�ำหนดให้แผนการบริหารราชการแผ่นดินมีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำภารกิจให้เป็นไป
ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้จัดท�ำเป็นแผน 4 ปี โดยน�ำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณา
ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
อย่างน้อยจะต้องมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิข์ องงาน
ส่วนราชการหรือบุคคลทีจ่ ะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ และการติดตามประเมินผล
นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้
แถลงไว้กับรัฐสภา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและแผนงานของ
รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้จัดท�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถเตรียมการใน
เรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาสม โดยระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และ
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2547
234
235

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 2.
มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มแี ผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี
เมือ่ คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนกงบประมาณ
ร่วมกันจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมือ่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้มผี ลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการจัดท�ำภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น
มาตรา 14 ในการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดท�ำเป็นแผนสีป่ ี
โดยน�ำนโยบายของรัฐบาลทีแ่ ถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำหนดเป้าหมายแ ละผลสัมฤทธิข์ องงาน
ส่วนราชการหรือบุคคลทีจ่ ะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากร
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด�ำเนินการ และการติดตามประเมินผล
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้น�ำการจัดท�ำแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินทีบ่ ญ
ั ญัตอิ ยูใ่ นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.  2546 มาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 76 วรรคหนึง่ โดยก�ำหนด
ให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ จึงเห็นได้วา่ แม้กำ� หนด
ให้รัฐบาลต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินในกฎหมายล�ำดับรองอยู่แล้ว
แต่จากปัญหาของบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความสนใจ
ในการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลชุดทีผ่ า่ นๆ มาเท่าทีค่ วร ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญจึงต้องการให้
บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้รบั ความสนใจจากรัฐบาลและต้องการสร้าง
กลไกและมาตรการเพือ่ ให้มผี ลผูกพันรัฐมากยิง่ ขึน้ ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญจึงได้นำ� หลักการ
จัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญซึง่ ถือเป็นกฎหมาย
สูงสุดเป็นครัง้ แรก ซึง่ ถือได้วา่ สอดรับกับแนวคิดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มุ่งเน้นให้คณะรัฐมนตรีหรือผู้ที่ท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแสดงภาวะผู้น�ำ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย วางยุทธศาสตร์ และก�ำกับดูแลควบคุมให้ฝ่าย
ข้าราชการประจ�ำท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล รวมทัง้
ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของรัฐบาล โดยเฉพาะการระบุถึง
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการท�ำงานของรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 4 ปี
ตามกรอบนโยบายทีไ่ ด้มกี ารแถลงไว้ตอ่ รัฐสภาและตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารปกครองประเทศ นอกจากนี้การจัดท�ำแผนบริหารราชการแผ่นดินยังเป็น
การสร้างภาระความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี เนือ่ งจากแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
ส่วนราชการที่จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำภารกิจต่างๆ ได้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินมีประโยชน์ที่ส�ำคัญ236 4 ประการ คือ
ประการที่ 1 ใช้อ้างอิงหรือเป็นแม่บทในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
236

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำ
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี การติดตามและประเมินผล, หน้า 5-6.
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รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม และระดับกลุ่มจังหวัดใน
รูปแบบของการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
อั น จะช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการจั ด สรรทรั พ ยากรเกิ ด ความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ประการที่ 2 ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนนิติบัญญัติหรือแผนตรากฎหมาย ประการที่ 3 ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนการเงินการคลังของรัฐบาล โดยเฉพาะการประมาณการเกี่ยวกับ
รายรับ รายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลาง และการจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประการที่ 4 ใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
โดยสรุป แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รัฐบาล
สามารถบริหารปกครองประเทศในเชิงรุกได้อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายเจ้าภาพ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเกิดการบูรณาการ สามารถประสานแนวทาง มาตรการ และ
วิธกี ารท�ำงานของฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าด้วยกัน รวมถึงการเชือ่ มโยงการวางแผน
เข้ากับกระบวนการจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการอันจะช่วย
ให้สามารถขับเคลือ่ นการท�ำงานของภาครัฐในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และการน�ำมาบัญญัตไิ ว้เป็นมาตรการหรือกลไกหนึง่ ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมาย
สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติ จะสามารถท�ำให้
บทบัญญัติว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งยังจะ
ส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น การตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มี ค วามชั ด เจน และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอีกทางหนึ่งการก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยังท�ำให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภาสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือตรวจสอบ
ว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลด�ำเนินการสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หรือไม่ด้วย
		 2.3) การจัดท�ำแผนการตรากฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
		 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติว่า ... ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้อง
จัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน” ซึง่ การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ต้ อ งเป็ น ไปตาม
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“หลักนิตริ ฐั ” หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย กล่าวคือ รัฐจะด�ำเนินการใดได้ตอ้ ง
มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ชัดแจ้ง และรัฐต้องใช้อ�ำนาจนั้นในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด โดยจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดหรือเพียงเท่าที่
จ�ำเป็น ดังนัน้ กฎหมายจึงเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทัง้
กฎหมายยังมีส่วนอย่างมากต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของการด�ำเนินงานของ
รัฐบาลด้วย เพราะแม้จะมีนโยบายที่ดี แต่หากกฎหมายมิได้ให้อ�ำนาจแก่หน่วยงาน
ของรัฐทีจ่ ะด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายแล้ว รัฐบาลก็ไม่สามารถด�ำเนินการตาม
นโยบายนั้นให้สัมฤทธิ์ผลได้ หรือหากมีกฎหมายในเรื่องนั้นอยู่แต่บทบัญญัติของ
กฎหมายไม่เอื้อต่อการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลก็ไม่สามารถผลักดันนโยบาย
ให้ประสบความส�ำเร็จได้
นอกจากการมีนโยบายที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนและมีการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ยังมีความจ�ำเป็น
ต้องมี “แผนการตรากฎหมาย” ทีจ่ ำ� เป็นต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลตลอดจน
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใน
เวลาที่ก�ำหนดด้วย เพื่อช่วยให้การตรากฎหมายมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอน และ
กฎหมายที่ตราขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่ง
แผนการตรากฎหมายนี้รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “แผนนิติบัญญัติ”237 โดยปกติตาม
หลักการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตย องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตรากฎหมายคือ
ฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องจากเป็นตัวแทนของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกฎหมายและยังถือเป็นเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการ
โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการตามนโยบายสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อเป็นฐานอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่ายบริหารจึง
สามารถเป็นผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายได้ หากพิจารณาถึงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยก็สามารถแยกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับนโยบาย
237

ปกรณ์ นิลประพันธ์, ชุดคู่มือสนับสนุนการท�ำงานของรัฐมนตรี เรื่อง การจัดท�ำแผนนิติบัญญัติ,
(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551: หน้า 2-3.
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กับระดับปฏิบตั ิ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมทั้งก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ส่วนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทีค่ ณะรัฐมนตรี
ก�ำหนดนั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจ�ำและเพื่อความคล่องตัวและความ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำ� หนดให้ทกุ กระทรวง
ต่างๆ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านต่างๆ และเป็นหน่วยงานทีท่ ราบดี
ที่สุดว่าสมควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายใดเพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ยึดถือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
กระบวนการเสนอกฎหมายในฝ่ายบริหารจึงเริ่มต้นจากข้อเสนอของกระทรวง
ต่างๆ238 แต่ในการริเริ่มเสนอกฎหมายของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะจากกระทรวง
ต่างๆ นั้น มีปัญหาบางประการคือ การไม่มีทิศทางการตรากฎหมายที่ชัดเจน การที่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ มุ่งเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส�ำคัญ ไม่ได้มุ่งเสนอกฎหมายเพื่อให้การด�ำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลประสบความส�ำเร็จส่งผลให้รัฐบาลไม่มีเครื่องมือที่จะผลักดัน
นโยบายทีว่ างไว้ นอกจากนี้ ในการเสนอกฎหมายของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ไม่มกี าร
วางแผนการเสนอกฎหมายที่เป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดท�ำแผนการตรา
กฎหมายที่เป็นระบบ สามารถผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลส�ำเร็จได้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
จึงได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึน้ เพือ่ ให้เป็นแผนส�ำหรับ
การด�ำเนินการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จากนั้นหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบต้องน�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวมาพิจารณาว่า
ในการด�ำเนินภารกิจตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น จ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข เสนอ หรือยกเลิกกฎหมายใดบ้าง เพือ่ น�ำข้อมูลนัน้ มาจัดท�ำแผนการ
ตรากฎหมายหรือ “แผนนิติบัญญัติ” ต่อไป
238

ปกรณ์ นิลประพันธ์, แผนนิตบิ ญ
ั ญัต.ิ กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2549: หน้า 4-5.
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“แผนนิตบิ ญ
ั ญัต”ิ ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 14 ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546239 คือ แผนการ
เสนอกฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการผลักดันให้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประสบความส�ำเร็จ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการน�ำการจัดแผน
นิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือแผนตรากฎหมายมาบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 76 วรรคสาม โดยก�ำหนดให้
รัฐบาลต้องด�ำเนินการจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตาม
นโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ซึง่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญได้นำ� หลักเกณฑ์
ในการจัดท�ำ  “แผนนิติบัญญัติ” ตามที่บัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศด้วยนั้น ถือเป็นความพยามที่จะสร้างกลไก
บังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีการน�ำไปปฏิบัติที่จริงจังมากขึ้น
และถือเป็นการเพิม่ ความส�ำคัญให้กบั การจัดท�ำแผนการตรากฎหมายเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมากขึน้ เพือ่ ท�ำให้รฐั บาลมีความผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมากยิ่งขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 15 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท�ำแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 7 ก�ำหนดให้ “ส�ำนักคณะกรรมการ
กฤษฎีกา” และ “ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”เป็นหน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำ
แผนนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยได้รบั ความสนับสนุนข้อมูลจาก “ส่วนราชการต่างๆ” ส่วนขัน้ ตอน
และระยะเวลาในการจัดท�ำแผนนิติบัญญัตินั้น ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ได้ก�ำหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการจัดท�ำแผนนิติบัญญัติ240 ไว้ในข้อ 6 วรรคหนึ่งว่า “ให้ส�ำนักงาน
มาตรา 15 บัญญัตไิ ว้วา่ “เมือ่ มีการประกาศใช้บงั คับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท�ำแผนนิติบัญญัติ
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับกฎหมายทีจ่ ะต้องจัดให้มขี นึ้ ใหม่หรือกฎหมายทีต่ อ้ งมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือ
ยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบ และระยะเวลาทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการ”
240
ปกรณ์ นิลประพันธ์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (236), หน้า 4-6.
239
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คณะกรรมการกฤษฎีกาและส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท�ำ
แผนนิติบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 15 เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน
หนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีแ่ ผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และวรรคสองระบุวา่ “ในการพิจารณาจัดท�ำแผนนิตบิ ญั ญัตติ ามวรรคหนึง่ ให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีก าและส�ำนัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรีร่ว มประชุมโดยมี
รองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน” ส่วนวรรคสามระบุวา่
“ในการจัดท�ำแผนนิติบัญญัติ ถ้ามีกรณีที่สมควรร้องขอต่อรัฐสภาตามมาตรา 178
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ” และข้อ 7 ก�ำหนด
“ให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการต่างๆ ทีจ่ ะต้องแจ้งให้สำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความจ�ำเป็นที่สมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ โดย
ให้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎร
(2) ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจัดให้มกี ฎหมายขึน้ ใหม่ แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทัง้
รายละเอียดโดยสังเขป โดยให้แจ้งภายในสามสิบวันแต่วนั ทีแ่ ผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ส่วนขั้นตอนการจัดท�ำแผนนิติบัญญัตินั้นสามารถแยกพิจารณาออกได้
เป็น 2 ขั้นตอน241 ดังต่อไปนี้
(1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลของส่วนราชการต่างๆของฝ่ายบริหาร
ส่วนราชการต่างๆ ของฝ่ายบริหารมีหน้าที่แจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจัดให้มกี ฎหมายขึน้ ใหม่ ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้
ในนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินภายใน 30 วันนับแต่
241

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 8-17.
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วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแจ้ง
ข้อมูลมีความเป็นระบบและเป็นเอกภาพ แต่ละกระทรวงจะท�ำหน้าที่รวบรวมและ
บูรณาการข้อมูลดังกล่าวในเบื้องต้นก่อนส่งไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ การด�ำเนินจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลนั้น ให้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวง นโยบายพรรคการเมือง
ต่างๆ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ข่าวสาร ความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวง
เมือ่ ทราบว่าพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
กระทรวงจะสามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่านโยบายรัฐบาล และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินจะมีทศิ ทางอย่างไร ซึง่ สามารถน�ำมาประกอบการปรับปรุงข้อมูล
เบื้องต้นที่เตรียมไว้ได้ เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลและรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
กระทรวงก็สามารถน�ำข้อมูลทีเ่ ตรียมไว้มาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้
อีกทั้งเมื่อมีการประกาศใช้ “แผนการบริหาราชการแผ่นดิน” กระทรวงสามารถน�ำ
ข้อมูลเบื้องต้นที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ได้อย่างรวดเร็ว และจะท�ำให้สามารถแจ้งข้อมูลนั้นไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาภายในเวลาทีก่ ำ� หนดได้ ในการจัดเตรียมข้อมูลเพือ่ เสนอให้มปี รับปรุงแก้ไข
หรือยกเลิกกฎหมายในแผนนิติบัญญัติแต่ละกระทรวงต้องค�ำนึงถึง “ความจ�ำเป็น
ในการตรากฎหมาย” แต่ละฉบับด้วย ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(2) ขั้นตอนการจัดท�ำแผนนิติบัญญัติโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(2.1) ตรวจสอบว่ามีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยตรวจสอบจาก “ฐานข้อมูลกฎหมายกลาง ” ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบกับข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำแผน
นิติบัญญัติที่แต่ละกระทรวงแจ้งมายังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(2.2) วิเคราะห์ว่าในบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น มี ก ฎหมายใดบ้ า งที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และ
หากการด�ำเนินภารกิจใดยังไม่มีการตรากฎหมายเพื่อรองรับการด�ำเนินภารกิจนั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องวิเคราะห์
ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายด้วย
(2.3) ก�ำหนดกรอบการเสนอกฎหมายว่าหน่วยงานใดจะต้องเสนอให้มี
การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายใดในเรื่องใด รวมทั้งกรอบเวลาแล้วเสร็จ
(2.4) จัดท�ำร่างแผนนิตบิ ญั ญัติ 4 ปีทปี่ ระกอบด้วยข้อมูล คือ (1) ชือ่ กฎหมาย
ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก (2) หลักการของกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก (3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและเสนอ
กฎหมายนั้น และ (4) กรอบระยะเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการ
(2.5) ปรับปรุงร่างแผนนิติบัญญัติหลังจากจัดท�ำร่างแผนนิติบัญญัติ
เสร็จแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประชุมร่วมกันโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
เพื่อพิจารณาร่างแผนนิติบัญญัติและจัดการรับฟังความเห็นของปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวงที่มีหน้าที่ ในการด�ำเนินการตามแผนนิติบัญญัติ ถ้าพบว่าร่างแผน
นิ ติ บั ญ ญั ติ ยั ง มี ข ้ อ บกพร่ อ งในเรื่ อ งใด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะร่วมกันปรับปรุงร่างแผนนัน้ ให้ถกู ต้องและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
(2.6) เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมือ่ ปรับปรุงร่างแผนนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ล้ว
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเสนอ
ร่างแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่
วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2.7) จัดท�ำร่างแผนนิติบัญญัติรายปีและรายสมัยประชุม เพื่อเป็น
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาในแต่ละปีแต่ละสมัยประชุมอันจะเป็น
ประโยชน์ในการเร่งรัดและผลักดันกฎหมาย ส่วนการปฏิบัติตามแผนนิติบัญญัตินั้น
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามแผนนิติบัญญัติ 3 หน่วยงาน ซึ่งมี
หน้าที่ด�ำเนินการแตกต่างกันไป242 ดังต่อไปนี้
242

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 19-20.
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(1) หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอให้มีปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย
ต้องด�ำเนินการดังนี้
(1.1) จัดท�ำกรอบเวลาการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมายแต่ละฉบับ
โดยกรอบเวลาดังกล่าวต้องค�ำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด�ำเนินการศึกษาวิจัย
เพือ่ ประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย (ถ้ามี) ระยะเวลาในการจัดท�ำร่างกฎหมายและ
บันทึกประกอบร่าง ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและการรับฟังความคิดเห็นของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
ดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาทีจ่ ะเสนอร่างกฎหมายนัน้ ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
และอนุมัติในหลักการ
		 (1.2) ด�ำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย
จัดท�ำร่างกฎหมายและบันทึกประกอบร่างกฎหมาย ปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
ดังกล่าว และเสนอร่างกฎหมายนั้นต่อคณะรัฐมนตรีภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนด
(1.3) ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต้อง
มีการ “ตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
(2) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องจัดท�ำความเห็นเกี่ยวกับร่าง
กฎหมายและบันทึกประกอบร่างเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในทาง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้น และต้องแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็ว
(3) ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ให้แล้วเสร็จและส่งร่างกฎหมายทีต่ รวจพิจารณาเสร็จแล้วกลับไปยังส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไปภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยสรุป การจัดท�ำแผนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 76 เป็นการน�ำการจัดท�ำแผนนิติบัญญัติที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาบัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการเน้นย�้ำและสร้างความผูกพันให้รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับ
บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยจัดท�ำแผนการตรากฎหมายให้สอดคล้อง
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กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งการจัดท�ำแผนการตรากฎหมายนี้ยังช่วยให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและยังจะช่วยให้การตรากฎหมายใหม่ หรือ
การปรับปรุงกฎหมายมีความเป็นระบบมากขึ้นที่จะช่วยผลักดันให้การด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบรรลุผลได้ในทางปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล (Administrative  
Enforcement Mechanism) ตามทีไ่ ด้วเิ คราะห์ขา้ งต้นถือเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการ
ขับเคลื่อนของระบบองค์กรการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ เพื่อให้รัฐบาล
ด�ำเนินการและปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เนือ่ งจากเป็นกลไกทีส่ ามารถ
ใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินงานบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้บังเกิดผลการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น
รูปธรรมแท้จริง243 ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 กลไกการแถลงนโยบายตามมาตรา 88 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และมาตรา 75 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550244 ก�ำหนดอย่างชัดเจนว่า ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่า จะด�ำเนินการใด
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานของกระทรวงต่างๆ จึงเป็นทั้งผู้เสนอและผู้บริหาร
นโยบายในการก�ำหนดนโยบายให้แก่รัฐบาลในการน�ำไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
รวมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการบังคับใช้ทางปกครองเพื่อให้มีการด�ำเนินการและปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยเช่นกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลไกตรวจสอบการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานผลการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ .
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักการพิมพ์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: หน้า 2-3.
244
มาตรา 88 วรรคสอง และมาตรา 75 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญทัง้ สองฉบับดังกล่าว ได้บญ
ั ญัตติ รงกัน
ว่า “...ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภา
ให้ชัดเจนว่า จะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ และจะต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง”.
243
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บังคับใช้ทางปกครองของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามา
บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายดังกล่าว
ประการที่ 2 กลไกการรายงานต่อรัฐสภาปีละ 1 ครัง้ ตามมาตรา 88 วรรคสอง
และมาตรา 75 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับยังก�ำหนดอีกว่า รัฐต้องจัดท�ำ
รายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึง่ ครัง้
โดยนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเข้ามาบริหารราชการ
แผ่นดินว่ารัฐบาลได้ด�ำเนินการไปมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และ
จะต้องแก้ไขอย่างไรต่อไป ส่วนหน่วยราชการทั้งหลายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะได้น�ำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการและจัดท�ำรายงานเพื่อ
เสนอต่อรัฐสภาต่อไป นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
ยังได้กำ� หนดให้ “คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ แสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” และ
มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ยังก�ำหนดให้ “ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน” ไว้อย่างชัดเจนด้วย ดังนั้น บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกล่าวข้างต้น จึงได้สร้างกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
ทางปกครองของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในระบบองค์กรบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลไว้ในทุกหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหารในระหว่างการเข้ามา
บริหารราชการแผ่นดินตลอดวาระของการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศด้วย
ประการที่ 3 กลไกสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา 89
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น เพื่อท�ำ
หน้าที่ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการตามหมวดนี้ รวมทั้งเสนอแนะสิ่งที่เห็นว่า
รัฐบาลยังไม่ได้ด�ำเนินการ ซึ่งถึงแม้ว่าการติดตามประเมินและเสนอแนะเป็นเพียง
การให้คำ� ปรึกษา แต่กม็ คี วามส�ำคัญมากในการเป็นกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทาง
ปกครองของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยเช่นกัน
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ดังนั้น ระบบองค์กรฝ่ายบริหารของรัฐบาลจึงมีบทบาทเป็นกลไกตรวจสอบ
การบังคับใช้ทางปกครองให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยเหตุผล
3 ประการ245 คือ ประการที่ 1 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก�ำหนดอุดมการณ์ของ
รัฐไทย รัฐบาลชุดใดเข้ามาบริหารประเทศ ก็จะต้องด�ำเนินการตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ ประการที่ 2 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐก�ำหนดแนวทางในการตรากฎหมาย
และการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา
71–87 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75–87 นัน้ เป็นประโยชน์สาธารณะ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญมีเจตนารมณ์และความต้องการแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในหมวด 5
จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอะไรบ้าง ประการที่ 3 กลไกองค์กรฝ่ายบริหารของ
รัฐบาลได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั นัน้ จะต้องมีความเชือ่ มโยงกันระหว่างแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ประการที่ 4 กลไกองค์การฝ่ายบริหารของรัฐบาลเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการเร่งรัดการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ในการศึกษาวิเคราะห์กลไกองค์การฝ่ายบริหารของรัฐบาลเพื่อก�ำหนดตัว
ชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีบทบาทหลัก
ในการด�ำเนินงาน โดยได้รบั ความร่วมมือจากข้าราชการและหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ จะเป็นผูผ้ ลักดัน ติดตาม และเร่งรัดให้การบริหารของฝ่ายการเมือง มีการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งติดตามและประเมิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ในการจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เข้ามาร่วมเป็น
ฝ่ายเลขานุการด้วย
3) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล (Legal Enforcement Mechanism)
กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 สามารถแยก
245

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 4.
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การพิจารณาวิเคราะห์ได้ตามบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ แห่งรัฐรวมทัง้ สิน้ 2 กลุม่ องค์กร ได้แก่ องค์กรตุลาการ
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ246 ซึง่ มีอำ� นาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
3.1) องค์กรตุลาการทีม่ อี ำ� นาจตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ
เมือ่ พิจารณาตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy
of the Constitution) องค์กรของรัฐทุกองค์กรย่อมมีความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ
ในการแสดงออกซึง่ อ�ำนาจรัฐ ไม่วา่ จะเป็นการใช้อำ� นาจนิตบิ ญั ญัติ คือ การตรากฎหมาย
หรืออ�ำนาจทางบริหาร คือ การบริหารใช้บังคับกฎหมาย หรืออ�ำนาจตุลาการ คือ
การบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ซึง่ จากหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนีก้ อ่ ให้เกิด “สภาพบังคับทางกฎหมาย” ของบทบัญญัติ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เมือ่ พิจารณาว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นหลักการ
หรือวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว การใช้อำ� นาจในการ
ด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐทีข่ ดั หรือแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ย่อมส่งผลให้การใช้อ�ำนาจนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ247 กลไกตรวจสอบการบังคับ
ใช้ทางศาลของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 พิจารณาได้
จากองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือองค์กรตุลาการ
โดยวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญว่า หากมีกรณี
การใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย หรือใช้อ�ำนาจกระท�ำการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีหลักเกณฑ์ในการควบคุม
ตรวจสอบอย่างไร ซึ่งองค์กรตุลาการที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวในที่นี้คือ ศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลปกครองได้เข้ามามีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่แตกต่างกัน
246
247

ศรัญญา ทรัพย์ชาติอนันต์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (197 และ 198).
ณัฐพล บุญชิต, สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555: หน้า 179.
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(ก) กลไกตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางตุลาการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
โดยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่แทน
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มี จุ ด อ่ อ นและข้ อ จ� ำ กั ด อยู ่ ค ่ อ นข้ า งมากในอดี ต
ศาลรัฐธรรมนูญมิได้มีสถานะเป็นศาลสูงสุดของประเทศที่จะใช้อ�ำนาจครอบง�ำหรือ
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลระบบอืน่ ๆ ได้ หากแต่เป็นศาลทีร่ บั ผิดชอบเฉพาะ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น248 ในการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความสนใจประเด็นเรื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันถึงหลักการส�ำคัญที่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม249 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 จึงได้กำ� หนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุมตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ โดยอาจแบ่งออกได้รวมทัง้ สิน้ 2 ประการ คือ การพิจารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ และการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้
บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี ประเด็นทีต่ อ้ งเข้าใจในเบือ้ งต้นว่า กฎหมายในทีน่ ี้ หมายถึง กฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัตกิ บั พระราชก�ำหนดทีผ่ า่ นความเห็นของรัฐสภาและใช้บงั คับ
ดังเช่น พระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 โดยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไม่สามารถ
วินิจฉัยในเนื้อหาของพระราชก�ำหนดที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญท�ำได้เพียงวินจิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดทีฝ่ า่ ยบริหารตราขึน้ นัน้ เป็นไป
ตามเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
จรัญ ภักดีธนากุล, “ศาลรัฐธรรมนูญกับอ�ำนาจวินิจฉัยว่าบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ” ในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1:
ศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: นานาสิ่งพิมพ์, 2544: หน้า 87-90.
249
สมคิด เลิศไพฑูรย์, การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ เสนอโดยศาลหรือผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551: หน้า 20.
248
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หรือไม่เท่านั้น กล่าวคือ เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้
(ก.1) การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนทีจ่ ะ
ประกาศใช้บังคบมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 154
นัน้ กรณีทเี่ ป็นร่างพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรี
จะน�ำขึ้นทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น หาก
ปรากฏว่า
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีมีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(2) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่ง
ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร และประธานวุฒสิ ภาทราบโดยไม่ชกั ช้า ในระหว่างทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยให้นายกรัฐมนตรีระงับการด�ำเนินการเพือ่ ประกาศใช้รา่ งพระราชบัญญัตนิ ไี้ ว้
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
(ก.2) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนญของกฎหมายที่ประกาศใช้
บังคบแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญ กรณีที่พระราชบัญญัติได้ประกาศใช้
บังคับแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาให้ความ
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เห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดให้มีช่องทางการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ 4 กรณีดังนี้
(1) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
เป็นการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีนั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อนไม่ว่าจะเกิดขึ้นใน
ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอืน่ และไม่วา่ คดีจะอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์-จ�ำเลย หรือผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้น โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีนี้ศาลสามารถ
พิจารณาต่อไปได้แต่ตอ้ งรอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยนี้ หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กร
ทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น
พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว
(2) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตาม
มาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติ
ให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ได้แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้องให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไร
ก็ดี ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดบทเฉพาะกาลให้
ศาลรัฐธรรมนูญออกเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้
แต่ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
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ศาลรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 ซึ่งเป็น
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ปัจจุบันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับแล้ว ซึ่งตามข้อก�ำหนด
ข้อ 21 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” ซึ่ง “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิ
โดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 211 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ” และข้อ 22 บัญญัติว่า “การยื่นค�ำร้องของบุคคล
ตามข้อ 21 นอกจากต้องด�ำเนินการตาม ข้อ 18 แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิ
โดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย” ดังนั้น การใช้สิทธิของบุคคลในการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอืน่ ได้แล้ว ซึ่งหมายความว่า
หากบุคคลใดสามารถใช้สิทธิทางศาลตามข้อ (1) หรือสามารถใช้สิทธิโดยการ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามข้อ (2) หรือสามารถใช้สิทธิโดยการร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามข้อ (3) ได้ บุคคลนั้นจะต้องใช้สิทธิตาม
ช่องทางนั้นก่อน นอกจากว่าไม่สามารถใช้สิทธิตามช่องทางนั้นได้แล้วจึงจะมีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมี
ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นการ
ควบคุมตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมเพราะประเด็นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆ และอาจจะกระทบต่อสิทธิของปัจเจกชนในคดีนั้นแล้ว
ปัญหาในกรณีนจี้ งึ เป็นเรือ่ งทีส่ ทิ ธิของคูค่ วามตามรัฐธรรมนูญถูกกระทบ เนือ่ งมาจาก
กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
(3) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอตามมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 เป็นการควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดย
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 245 ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อนเหมือนกับกรณีตามข้อ (1) การเสนอ
เรือ่ งเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ ตามหลักการ

_17-0106(239-386)5P4.indd 303

7/20/60 BE 5:42 PM

304 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

แล้วเป็นกรณีทม่ี ผี รู้ อ้ งเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการ
แผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชน
ส่วนรวม หรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการร้องเรียนก็ได้ ส�ำหรับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
นั้นมีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามข้อ (1) ซึ่งหมายถึงกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ ซึง่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
อนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
(4) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผูเ้ สนอตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น
มีความหมายเช่นเดียวกับทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วตามข้อ (1) และ (3) กล่าวคือ เป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัตซิ งึ่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
อนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น
ผู้เสนอนั้น เป็นเรื่องที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ปัญหาเรื่องความขัดหรือแย้งกันของกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การควบคุมตรวจสอบในเชิงนามธรรม เพราะขณะชี้ขาดไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิหรือ
หน้าทีแ่ ก่ปจั เจกชนคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะแต่เป็นการชีใ้ นเชิงนามธรรมว่า กฎหมาย
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ทัง้ หมดหรือบางส่วนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ไมได้เป็นการรับรองสิทธิของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ การควบคุมตรวจสอบเชิงนามธรรมนี้จึงมุ่งที่จะปกป้อง
การด� ำ เนิ น งานที่ ดี ข องรั ฐ ให้ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ โดยให้ อ งค์ ก รทั้ ง หลายต้ อ ง
เคารพรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งที่สิทธิของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
แต่อย่างใด
โดยสรุ ป กรณี มี ก ารใช้ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ต รากฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอำ� นาจเข้ามา
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจกรณีดังกล่าวได้ เพราะรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พ.ศ.
2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการ
ควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในสองกรณี คือ กรณีทหี่ นึง่
เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้
และกรณีที่สอง เป็นการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญภายหลังการ
ประกาศใช้ โดยแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับบทบัญญัติ
เรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ พบว่า ในอดีตศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวค�ำวินจิ ฉัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปในทางเดียวกัน คือ
จะไม่ก้าวเข้ามาวินิจฉัยในส่วนของบทบัญญัติดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าบทบัญญัติ
เรื่อง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้เป็นบทบัญญัติที่มีไว้เป็นแนวทางในการตรา
กฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอยู่ในความ
ควบคุมและตรวจสอบของรัฐสภา อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวอ้างมานี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น จึงไม่เป็นการขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ แต่ถงึ กระนัน้ ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ปฏิเสธทีจ่ ะ
รับเรือ่ งไว้พจิ ารณา ซึง่ ในระยะหลังมานีถ้ งึ แม้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวโน้มในการ
เข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมากขึ้น แต่การตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะวินิจฉัยไปใน
ทางเดียวกันคือ บทบัญญัติของกฎหมายดังที่ได้กล่าวอ้างมานี้มิได้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษา
วิเคราะห์รายละเอียดกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและค�ำพิพากษา
ของศาลปกครอง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในบทที่ 6 ต่อไป
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(ข) กลไกตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ของ
ศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้มีศาลปกครองขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 จนสามารถจัดตัง้ ศาลปกครองได้สำ� เร็จเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2544
การจัดตัง้ ศาลปกครองนัน้ มีเจตนารมณ์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการใช้อ�ำนาจของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดให้
ศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 223 ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกัน อันเนือ่ งมาจากการใช้อำ� นาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเนือ่ งมาจากการด�ำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตริ วมทัง้ มีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาเรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครอง
ตามหลักการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายนั้น ฝ่ายปกครอง
จะต้องใช้อ�ำนาจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น
องค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือจ�ำกัดสิทธิของประชาชนจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน และต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ
จึงต้องสามารถควบคุมตรวจสอบได้วา่ การใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครองชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ โดยอาจเป็นการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองเอง หรือโดยองค์กร
ภายนอกก็ได้ ซึ่งการควบคุมโดยองค์กรภายนอกก็คือการควบคุมตรวจสอบโดย
ศาลปกครองซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุมแบบแก้ไขหรือการควบคุมภายหลังการ
ด�ำเนินการ250 ศาลปกครองจะควบคุมตรวจสอบการใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครองในการ
250

โชต อัศวลาภสกุล, การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง (ออนไลน์), สืบค้นวันที่
25 มีนาคม 2559 จากแหล่งที่มา: http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=156,
20 ธันวาคม 2555.
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ปฏิบัติงานหรือด�ำเนินกิจการทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นการกระท�ำทางปกครองและสัญญาทางปกครองได้ โดยมีขอบเขต
ทีต่ า่ งไปจากการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองทีส่ ามารถควบคุมได้ทงั้ ปัญหา
ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์หรือความเหมาะสมของ
การกระท�ำของฝ่ายปกครอง แต่ศาลปกครองจะควบคุมเฉพาะความชอบด้วย
กฎหมายโดยไม่เข้าไปควบคุมเรือ่ งความเหมาะสม251 ดังนัน้ ศาลปกครองจึงมีอ�ำนาจ
ค่อนข้างจ�ำกัดในการเข้ามามีบทบาทในการเป็นกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นอกจากฝ่ า ยปกครองจะต้ อ งกระท� ำ การโดยชอบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว
ฝ่ายปกครองจะต้องกระท�ำการต่างๆ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนญด้วย เพราะ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น
ฝ่ายปกครองจะกระท�ำการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค�ำสั่งต้องค�ำนึงความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพรวมถึงบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย ส�ำหรับเขตอ�ำนาจของศาลปกครองในการ
พิจารณาพิพากษาคดี เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค�ำสั่งหรือการกระท�ำ
อื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญ
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการกระท�ำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็น หรือสร้างภาระ
ให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้า
เกินสมควร
251

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
2548: หน้า 170.
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(3) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอืน่ ของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
ค�ำสัง่ ทางปกครอง หรือค�ำสัง่ อืน่ หรือจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
(6) คดีพพิ าทเกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้อยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 11 (2) ยังก�ำหนดให้ศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนัน้ ศาลปกครองจึงมีอำ� นาจในการพิจารณา
พิพากษาการกระท�ำทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ แต่จะตรวจสอบการกระท�ำ
ในลักษณะใดบ้างนั้น เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว พบว่า
การฟ้องคดีปกครองทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบทบัญญัตเิ รือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือใช้อ�ำนาจกระท�ำการ
ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีที่สอง การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่ทั้งนี้ จากการ
ศึกษาวิเคราะห์แนวค�ำสั่งของศาลปกครองที่ผ่านมาพบว่า ศาลปกครองได้วางแนว
ค�ำวินิจฉัยไปในทางเดียวกันคือ ศาลปกครองจะไม่เข้าไปตรวจสอบหากเป็นกรณี
เกีย่ วกับนโยบายของรัฐ โดยให้เหตุผลว่า การจะเป็นคูก่ รณีในคดีพพิ าททางปกครอง
ได้นั้นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้แนว
ค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองได้วางหลักเอาไว้โดยถือว่ารัฐบาลมิได้อยู่ในฐานะเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันจะอยู่ในฐานะของคู่กรณีในคดี
พิพาทได้ นอกจากนี้ ศาลปกครองยังได้วางหลักเกี่ยวกับคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจการ
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พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองซึ่งเป็นเรื่องที่ศาลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ
กล่าวคือ การกระท�ำของรัฐบาลทีเ่ ป็นงานด้านนโยบายโดยให้เหตุผลว่า งานทางด้าน
นโยบายนี้เป็นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารมิได้เป็นการกระท�ำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ใช้อ�ำนาจทางปกครอง ด้วยเหตุที่อาศัยเหตุผลดังกล่าวศาลปกครองจึงไม่รับ
ค�ำฟ้องนั้นไว้พิจารณา ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองในบทที่ 6 ต่อไป
3.2) องค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ อี ำ� นาจตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทตรวจสอบการ
บังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเช่นกัน แต่เป็นกลไกทีม่ ไิ ด้มอี ำ� นาจตรวจสอบการ
บังคับใช้ทางกฎหมายโดยตรง แต่ต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
เป็นผู้ด�ำเนินการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินคดี เนื่องจากองค์กรทั้งสามมิได้เป็นองค์กร
ตุลาการโดยแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้
(ก) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
รัฐธรรมนูญไทยทัง้ ฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ให้อำ� นาจหน้าที่
แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่พบปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ก็สามารถส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
ตัดสินได้แล้วแต่กรณี กล่าวคือ ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่ อ งพร้ อ มความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ศาลปกครองเพื่ อ พิ จ ารณา
วินิจฉัยได้252 แต่การจะใช้ช่องทางผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเรียกร้องให้รัฐ
252

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 245 บัญญัตวิ า่ “ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้ เมือ่ เห็นว่ามีกรณีดงั ต่อไปนี้ (1) บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ (2) กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินจิ ฉัย
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
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ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะหากเป็น
กรณีการเรียกร้องเกีย่ วกับการให้รฐั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ซึง่ กรณีนผี้ ตู้ รวจการแผ่นดิน
พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลโดยจะไม่รับ
เรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา253 นอกจากนี้ เรื่องร้องเรียนที่อ้างว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในเรื่องแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยนั้น
ปรากฏให้เห็นในทางปฏิบัติน้อยมาก
(ข) กลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการส่งเสริม รับรอง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เมือ่ ศึกษาวิเคราะห์ถงึ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วพบว่ามีสว่ นส�ำคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการรับรองคุม้ ครองและปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ รวมทัง้
ส่งเสริมให้มีการยอมรับและปฏิบัติตามสิทธิที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่ได้มีการรับรองไว้ใน
ระดับกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยลงนามเข้าเป็น
ภาคีอนุสญ
ั ญาและความตกลงระหวางประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้ ทีก่ ำ� หนดอยู่
ในหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ยังได้กำ� หนดเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
บางประการให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่เพิ่มเติมมา คือ การก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

253

พูนศักดิ์ ปิยะอนันต์, “3 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา: ประโยชน์ที่สังคมได้รับ,” ใน งานสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง 3 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา: ประโยชน์ที่สังคมได้รับ. กรุงเทพมหานคร:
ม.ป.ท., 2546, หน้า 17.
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กฎหมายแล้วแต่กรณี254 จึงเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
ในกรณีเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ที่กระทบสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายในเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ จึงกล่าวได้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นองค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้มีการค�ำนึงถึงและ
เกิดการน�ำบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนว่าจะน�ำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่
ได้รบั จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ในปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ หรือการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างไรหรือไม่
(ค) กลไกตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้ แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2540 และ
ฉบับพ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 258 มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
เพือ่ ต้องการให้สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ แต่ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินงานของสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
254

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 257 บัญญัติว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไป
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการ
ในกรณทีป่ รากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป (2) เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (3) เสนอเรือ่ งพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกรองในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (4)…”
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และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย คือ การไม่น�ำความเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นจ�ำนวนมากเกินไป แต่กลไกเหล่านี้กลับไม่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์
เท่าที่ควร ซึ่งในบางเรื่องรัฐบาลก็มิได้น�ำข้อเสนอแนะมาปรับใช้แม้แต่น้อย สาเหตุ
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีหน้าที่เพียงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเท่านั้น ซึ่งความเห็นนี้
ไม่สภาพบังคับผูกมัดคณะรัฐมนตรีให้ต้องปฏิบัติตามแต่ประการใด เมื่อพิจารณาถึง
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่วา่ จะเป็นปัญหา
เกี่ยวกับสภาพบังคับทางการเมืองและปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมาย
แล้วพบว่า การที่บทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่สามารถบังคับใช้
ให้เป็นรูปธรรมได้ ก็เนื่องจากการขาดมาตรการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกหรือสร้างกลไกขึ้นใหม่เพื่อให้
สามารถท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลได้จริงในทางปฏิบัติ
5.2.2 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยทั้งก่อนและหลังรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นัน้ รัฐธรรมนูญไทย
ได้ พัฒ นาปรั บปรุ งให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐมีส ภาพบังคับมากยิ่งขึ้นกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ก่อนหน้านี้ ผูว้ จิ ยั จึงสรุปวิเคราะห์ปญ
ั หาการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 3 ประการดังนี้
1) ปัญหาการบังคับใช้จากกลไกตรวจสอบทางการเมืองและทางปกครอง
		 1.1) ปัญหาการแถลงนโยบายที่มีขอบเขตกว้างเกินไป
		 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในอดีต
ที่ผ่านมาของแต่ละคณะนั้นได้พบประเด็นปัญหาว่า โดยทั่วไปแล้วนโยบายที่น�ำมา
แถลงจะมีลกั ษณะเป็นการทัว่ ไปทีก่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ให้รฐั สภาและประชาชนได้ทราบถึง
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เจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล แต่ประเด็นปัญหาที่พบคือการ
แถลงนโยบายนั้นมิได้แถลงให้ทราบถึงรายละเอียดของนโยบายมากพอที่จะท�ำให้
เข้าใจถึงวิธีการด�ำเนินการของนโยบายนั้นๆ อันเป็นการแถลงนโยบายที่มีขอบเขต
กว้างเกินไป ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าในการแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภานีค้ ณะรัฐมนตรีตอ้ งชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด
เพื่อบริการราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตัวอย่าง เช่น
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งได้แถลง
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 นโยบายเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับแหล่งน�ำ้ โดยแถลงว่า “...จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการน�ำ้
ในระดับประเทศทัง้ ผิวดินและใต้ดนิ เพือ่ ตอบสนองความต้องการภาคเศรษฐกิจและ
การอุปโภคบริโภค”255 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับแหล่งน�้ำ 
ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม...รวมทั้งจัดหาแหล่งน�้ำให้เกษตรกรมีนำ�้ ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม
กับเกษตรกร” ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค�ำแถลงนโยบายกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐเรือ่ งการจัดการแหล่งน�ำ้ แล้ว จะเห็นว่าไม่มคี วามแตกต่างในเรือ่ งของ
รายละเอียดเลย หรือในค�ำแถลงนโยบายเรือ่ ง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึง่ แถลงว่า
“ส่งเสริมการท�ำนุบำ� รุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยให้มีความก้าวหน้า มีการค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู และต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน” หากเมือ่ เปรียบเทียบกับบทบัญญัตเิ รือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีเ่ กีย่ วกับ
แนวนโยบายด้านวัฒนธรรมแล้วจะไม่พบความแตกต่างในรายละเอียดเช่นเดียวกัน
ถึงแม้จะมีการเขียนเพิ่มให้ยาวขึ้นแต่ก็มิได้บอกรายละเอียดถึงวิธีด�ำเนินการ ทั้งนี้
การแถลงนโยบายที่มีลักษณะกว้างเช่นนี้ย่อมมีผลดีต่อรัฐบาลแต่เป็นผลเสียของ
ผู้ติดตามผลงานคือรัฐสภา และประชาชน เพราะการที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลมีการ
ด�ำเนินการตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้หรือไม่นนั้ จะท�ำได้ยากขึน้ ในการแถลงนโยบาย
255

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,”
29 ธันวาคม 2551.
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ของคณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นการแถลงนโยบายในภาพกว้างๆ ก็ตามแต่ก็ควรที่จะ
มีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะท�ำให้รัฐสภาและประชาชนสามารถเข้าใจได้ว่าใน
นโยบายเรื่องนั้นๆ รัฐบาลมีวิธีการด�ำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
		 1.2) ปัญหาการลอกเลียนค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน
		 การลอกเลียนค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนนัน้ ถึงแม้มไิ ด้ลอกเลียน
ทุกค�ำพูดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึง่ แถลงเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.
2551256 มีหลายนโยบายทีซ่ ำ�้ กับค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ทีไ่ ด้
แถลงไว้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551257 ค�ำแถลงนโยบายรัฐบาลนายสมชาย
วงศ์สวัสดิ์ ทีล่ อกเลียนค�ำแถลงของนายสมัคร สุนทรเวช มาโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ถ้อยค�ำใดๆ เช่น นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึง่ แถลงว่า
“ในการกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศและองค์การทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญของโลก
เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมคิ มุ้ กัน และขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย” หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือค�ำแถลงนโยบาย
ในเรือ่ งการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมีนโยบายในการ “ปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ
รูปแบบต่างๆ เพื่อลดภาระและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน” นอกจากนี้แล้ว
ยังมีนโยบายอีกหลายนโยบายที่มีการแถลงโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำใด
จากค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ในส่วนเค้าโครงยังคงเดิมในอดีตการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต้องมีการลงมติ ไว้วางใจในนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็นมาตรการในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินทันทีทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งของฝ่ายบริหาร เนือ่ งจากเห็นว่า
นโยบายของคณะรัฐมนตรีมีความส�ำคัญต่อการบริหารประเทศมาก เพราะถือเป็น
การก�ำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ รัฐสภาผูม้ อบความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์,”
7 ตุลาคม 2551.
257
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช,”
18 กุมภาพันธ์ 2551.
256
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ควรจะได้พิจารณาว่านโยบายของคณะรัฐมนตรีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและของชาติได้หรือไม่เพียงใด หากรัฐสภาไม่เห็นชอบหรือไม่ให้ความ
ไว้วางใจในนโยบายนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการด�ำเนินการตามนโยบายนั้นต่อไป ซึ่ง
ถือเป็นการป้องกันแทนทีจ่ ะต้องไปแก้ไขความเสียหายในภายหลัง เช่น คณะรัฐมนตรี
ที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินตามบทบัญญัติมาตรา 187 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 ซึ่งภายหลัง
การแถลงนโยบายแล้วได้มีการลงมติไม่ไว้วางใจในนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
เป็นผลให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ลาออกจากต�ำแหน่งทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้เข้าบริหารราชการ
แผ่นดินเลย258 ทัง้ นี้ หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ได้มกี ารก�ำหนด
วิธกี ารใหม่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยไม่มกี ารลงมติไม่ไว้วางใจ ซึง่ การ
ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้คณะรัฐมนตรีลดความส�ำคัญ
ของการแถลงนโยบายก็เป็นได้ เพราะไม่มมี าตรการใดมากดดันให้ตอ้ งแถลงนโยบาย
อย่างดีที่สุดในการคิดหานโยบายและวิธีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 มาตรา 178 ได้บัญญัติถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐมนตรี
ต้องด�ำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาที่แสดงถึงความรับผิดชอบของ
รัฐมนตรีวา่ เมือ่ ได้แถลงนโยบายใดแล้วก็ยอ่ มต้องรับผิดชอบโดยการด�ำเนินการตาม
นโยบายทีต่ นได้แถลงไว้ แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับพบว่าทัง้ รัฐมนตรีกม็ ไิ ด้ให้ความส�ำคัญ
กับบทบัญญัติดังกล่าว รัฐสภาเองก็ไม่มีมาตรการใดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
บังคับเมื่อเกิดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
1.3) ปัญหาการขาดการให้ความส�ำคัญในการแถลงนโยบาย
สภาพปัญหาทัง้ สองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการขาดการให้ความส�ำคัญในการ
แถลงนโยบาย ทัง้ ทีต่ ามเจตนารมณ์ของสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้กระบวนการ
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเป็นกลไกหนึ่งที่
ต้องการท�ำให้หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบังคับได้พอสมควร259 ซึ่งการที่จะ
258
259

นราภัทร เพชรมณี, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (199).
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 18
(เป็นพิเศษ), 13 กรกฎาคม 2540, หน้า 124.
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ท�ำให้กระบวนการแถลงนโยบายมีผลท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
ได้นี้ กระบวนการแถลงนโยบายจะต้องมีประสิทธิภาพในตัวเองด้วย ดังนัน้ หากการ
แถลงนโยบายไม่มีความชัดเจนเพียงพอก็จะท�ำให้การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐสภาเป็นไปด้วยความล�ำบาก เพราะอาจจะท�ำให้ไม่มีข้อมูลที่มีความ
ครอบคลุมเพียงพอในการน�ำไปเป็นข้อมูลประกอบการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐสภาได้ เนื่องจากการแถลงนโยบายนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่
ที่จะท�ำให้สมาชิกสภาได้ทราบล่วงหน้าว่าคณะรัฐมนตรีมีนโยบายอันเป็นแนวทาง
ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรแล้ว ซึง่ จะเป็นการผูกมัดคณะรัฐมนตรีทจี่ ะต้อง
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ การแถลงนโยบายยังจะ
เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางแก่สมาชิกสภาใช้เพื่อควบคุมการท�ำงานของ
คณะรัฐมนตรี ได้เมือ่ คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายหรือ
ปฏิบัติผิดเพี้ยนหรือปฏิบัติขัดหรือแย้งกับนโยบายโดยการใช้มาตรการตั้งกระทู้ถาม
หรือยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรี ชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นว่า
เพราะเหตุใดจึงไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ตลอดจนสามารถยื่นขอเปิด
อภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจได้ ดังนัน้ หากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เป็นไปในภาพทีก่ ว้างจนเกินไป หรือไม่ชดั เจนเพียงพอก็จะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ รัฐสภา
รวมทัง้ ประชาชนในการน�ำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพือ่ ตัง้ กระทูห้ รือเปิดอภิปราย
แต่อย่างใด
ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 จะได้บญ
ั ญัตหิ ลักการใหม่ขนึ้ ในมาตรา 76
โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเกิดความชัดเจนและมีผลบังคับ
ได้จริงตามที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยได้ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทาง
ในการปฏิบตั ริ าชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ จะต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะรัฐมนตรี
ก็ต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการ
ปฏิบตั ริ าชการในด้านต่างๆ รวมถึงแผนการตรากฎหมายในแต่ละปี ซึง่ ต้องสอดคล้อง
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กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน อีกทั้งจะเป็นแนวทาง
ให้หน่วยราชการหรือองค์กรอืน่ ของรัฐน�ำไปปฏิบตั 260
ิ เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
จะได้ทราบและติดตามตรวจสอบว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่ละด้านได้รับ
การสนองตอบจากรัฐบาลหรือไม่เพียงใด ซึง่ มาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก�ำหนดให้ในการ
จัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้จัดท�ำเป็นแผนสี่ปีโดยน�ำนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ อย่างน้อยจะต้อง
มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการ
หรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด�ำเนินการและการติดตามประเมินผล
ในปัญหานี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากระบวนการในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ก็ดี การจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีล้วนมีความส�ำคัญและเกี่ยวเนื่อง
ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะลงในรายละเอียดที่
มากกว่าการแถลงนโยบาย แต่ทงั้ นีก้ ม็ ใิ ช่วา่ การแถลงนโยบายจะละเลยในรายละเอียด
ต่างๆ และการแถลงนโยบายย่อมแสดงถึงวิสัยทัศน์ของคณะรัฐมนตรีชุดนั้นว่ามี
วิสยั ทัศน์ไปในทางใด ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ชดั แจ้ง
แล้วว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ใน ระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น หากมีการแถลงนโยบายที่
สามารถท�ำให้เกิดการติดตามตรวจสอบนโยบายต่างๆ ได้ ซึ่งการจัดท�ำแผนบริหาร
ราชการแผ่นที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐสภา และประชาชนในการน�ำ
ข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นไปใช้ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งก็จะสามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลบังคับได้ในทางปฏิบัติ

260

ส�ำนักเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,
หน้า 69.
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1.4 ปัญหาการรายงานผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา นอกจากจะก�ำหนดหน้าที่
ให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะด�ำเนินการบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคสอง ยังคงยึดหลักการเดิม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2540 มาตรา 88 ในการก� ำ หนดให้ รั ฐ บาลหรื อ
คณะรัฐมนตรี “ต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง” การที่รัฐธรรมนูญใช้ค�ำว่า “ต้องจัดท�ำ”
แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องด�ำเนินการ
แต่ถ้าหากมีการละเลยก็จะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อไป261 ทั้งนี้
เอกสารรายงานประจ�ำปีทแี่ สดงผลการด�ำเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญทัง้ สองฉบับ
ข้างต้นมีประโยชน์เพื่อให้รัฐสภา ตลอดจนประชาชนสามารถทราบถึงผลการ
ด�ำเนินการในรอบปีทผี่ า่ นมา แล้วเพือ่ ใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในระยะยาวต่อไป อีกทัง้ จุดมุง่ หมายของการก�ำหนดให้
มีการรายงานผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ก็เพื่อต้องการให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ ต้องการให้รฐั บาลให้ความสนใจต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐโดยต้องการ
ให้มีการน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติ เพราะรัฐบาลถูกบังคับให้ต้องท�ำ
รายงานแสดงผลการด�ำเนินงานในรอบปี ให้รัฐสภาและประชาชนได้รับทราบ
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า ประเด็นที่เห็นว่ามีปัญหาคือการแถลงนโยบาย
จะเป็นส่วนส�ำคัญของการชีแ้ จงมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมต่างๆ ว่ามีวธิ กี ารด�ำเนินการ
อย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องนั้นๆ
ส่วนการรายงานแถลงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีก็ควรที่จะมีการกล่าวถึง
นโยบายทีร่ ฐั สามารถน�ำมาปฏิบตั จิ ดั ท�ำได้และต้องไม่ละเลยทีจ่ ะรายงานถึงนโยบาย
261

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2552: หน้า 307.
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ใดที่รัฐบาลไม่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้ พร้อมทั้งรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคให้
ทราบในเหตุผลในการทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายทีแ่ ถลงไว้ได้ แต่จากการศึกษา
วิเคราะห์พบว่า เนื้อหาของรายงานส่วนใหญ่จะเป็นการบอกถึงสิ่งที่รัฐบาลได้จัดท�ำ
ที่มีผลออกมาเป็นรูปธรรมที่ค่อนข้างชัดเจน โดยละเว้นไม่กล่าวถึงสิ่งที่รัฐบาล
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ262 ซึง่ เป็นการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คือ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดยในครัง้ แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล นายอภสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2551263 ในส่วนของนโยบายด้านการศึกษา มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับ
ได้มีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ
นโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ที่มีนโยบายในการพัฒนาระบบและวิธีการ
ปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและผู้ใหญ่ให้มี
ความหลากหลายและเหมาะสมต่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมทั้ ง นโยบายด้ า นที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีนโยบายในการจัดให้มีระบบการป้องกัน
รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่
ในรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีกลับไม่มีการกล่าวถึงนโยบาย
ต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งไม่มีการอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคว่าเพราะเหตุใดรัฐจึง
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ อีกทั้งยังมีการแถลงนโยบายด้านอื่นอีกมากที่รัฐบาลได้
แถลงไว้แต่ไม่มีการน�ำไปปฏิบัติและไม่มีการบอกถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มี
การด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการรายงานทีม่ ลี กั ษณะภาพรวมทีก่ ว้างโดยไม่บอกถึง
รายละเอียดถึงวิธีด�ำเนินการ รวมทั้งผลที่ออกมาเป็นเช่นไร เช่น ในรายงานแสดงผล
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีหนึ่ง, 30 ธันวาคม 2551 ถึง 30 ธันวาคม 2552.
263
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,
29 ธันวาคม 2551.
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อีกเช่นเดียวกัน โดยในครั้งแถลงนโยบายเกี่ยวกับด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มีนโยบายทีพ่ ยายามในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการ
ยุตธิ รรมให้มากขึน้ ภายใต้การใช้อาสาสมัคร เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ยุตธิ รรมมากขึน้ ทัง้ นี้ ในรายงานแสดงผลการด�ำเนินการในส่วนนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรมได้รายงานในส่วนนี้ว่า ได้มีโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
แต่คำ� ถามคือ ผลของโครงการเป็นเช่นไร ประชาชนให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด
ซึ่งในส่วนนี้รายงานมิได้กล่าวถึง หรือกรณีนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐที่มี
นโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดย
ในรายงานแสดงผลการด�ำเนินการได้รายงานว่ามีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและ
ภัยจากยาเสพติด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการรายงานในภาพรวม แต่กม็ ใิ ช่วา่ ให้รฐั บาลต้อง
รายงานในส่วนที่เป็นรายละเอียดในเชิงลึกมากจนเกินไป เพียงแต่มีเห็นว่าหากเป็น
การรายงานที่กว้างเช่นนี้ก็จะไม่ต่างจากการแถลงนโยบาย โดยรายงานควรที่จะมี
ความแตกต่างจากการแถลงนโยบายในส่วนของรายละเอียด เพื่อให้รัฐสภาและ
ประชาชนสามารถเข้าใจได้ว่ารัฐด�ำเนินการใดไปบ้างและผลลัพธ์เป็นเช่นไร
ส่วนปัญหาการก�ำหนดให้การรายงานผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้มกี ารรายงานในส่วนของปัญหาและอุปสรรคด้วย
เพือ่ ให้รฐั สภาและประชาชนได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ทีท่ กุ ฝ่ายจะได้
เข้าใจสถานการณ์ของประเทศและร่วมกันสานต่อให้แล้วเสร็จ ตลอดจนร่วมมือกัน
ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้สิ้นไป264 แต่จากการศึกษาพบว่าอุปสรรคและปัญหา
ที่ส�ำคัญที่ปรากฏในรายงานคือ ข้อจ�ำกัดทางงบประมาณ ดังที่เห็นได้ชัดเจนคือใน
เอกสารรายงานผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ในสมัยของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย265 ซึ่งเป็นผลการด�ำเนินการระหว่างวันที่ 20
พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งในรายงานแสดงผลการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลพันต�ำรวจโททักษิณ ชินวัตร ปีหนึ่ง, 26 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 26 กุมภาพันธ์
2545.
265
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปีหนึ่ง,” 20 พฤศจิกายน 2540 ถึง 20 พฤศจิกายน 2541.
264
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ด�ำเนินการไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านความมั่นคง ด้านการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ด้านกฎหมายและการยุติธรรม ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านการกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง ด้านสังคม ด้านการศึกษา
ด้านแรงงาน เป็นต้น โดยรายงานในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถ
ด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นเพราะข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณทั้งสิ้น ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่าทุกรัฐบาลประสบปัญหาเดียวกันคือ ปัญหาทางด้านงบประมาณ และ
ปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ขาดประสบการณ์ หรือปัญหาการประสานงาน
เป็นต้น ซึ่งปัญหาทางด้านงบประมาณนั้นถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยแท้ท่ีจะต้อง
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมลงตัว ส่วนปัญหาด้านบุคคลากร และปัญหา
การประสานงานก็เป็นหน้าที่ของรัฐอีกเช่นเดียวกันในการต้องบริหารจัดการให้ดี
มีคุณภาพ กระบวนการรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีนั้นตาม
เจตนารมณ์ของสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจดุ ประสงค์ตอ้ งการให้การรายงานนีเ้ ป็นกลไก
หนึง่ ทีต่ อ้ งการให้หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีผลบังคับได้ตามสมควร266 ทัง้ นี้
การจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของรัฐบาลมีความส�ำคัญอย่างมากในการ
เป็นข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้รฐั สภา ตลอดจนประชาชนสามารถทราบว่าในรอบปีทผี่ า่ นมา
รัฐบาลได้ด�ำเนินการใดตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐหรือไม่ อีกทัง้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะติดตามตรวจสอบ รวมทัง้
ประเมินผลงานของคณะรัฐมนตรีด้วย และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ หากรัฐสภา
เห็นว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือปฏิบัติขัดแย้งกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา รัฐสภาก็สามารถน�ำรายงานดังกล่าวมาเป็น
ข้อมูลเพือ่ ใช้ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้ โดยการยืน่ เป็น
กระทูถ้ าม หรือยืน่ ญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไป หรือยืน่ ญัตติขอเปิดอภิปรายเพือ่ ลงมติ
ไม่ไว้วางใจได้ แต่จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่อง
ของตัวรายงานทีบ่ างครัง้ มีความไม่ชดั เจนหรือมีรายละเอียดทีไ่ ม่เพียงพอในการน�ำไป
ประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบว่านโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้มกี ารน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผลออกมาเป็นเช่นไรปัญหาและอุปสรรค
266

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 18 (เป็นพิเศษ),
13 กรกฎาคม 2540, หน้า 236.
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มีอย่างไร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปพิเคราะห์และ
ร่วมกันหาทางออกเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคให้หมดไป ซึ่งกระบวนการรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีจะมีสภาพบังคับในลักษณะเป็นการกดดัน
ให้รฐั บาลต้องน�ำแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม แต่จะมากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละสมัย และรายงานจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลว่าจะเขียนรายงานออกมาในรูปแบบใด หากรายงานไม่มีการแสดงส่วนของ
รายละเอียดในการด�ำเนินการให้เป็นที่เข้าใจเพียงพอแล้วก็จะเป็นการยากที่รัฐสภา
รวมถึงประชาชนจะสามารถน�ำประโยชน์ของรายงานไปใช้ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของคณะรัฐมนตรีว่าได้มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
1.5) ปัญหาการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐสภา
รั ฐ สภานอกจากจะมีหน้าที่ใ นการตรากฎหมายแล้ว ยังมีห น้าที่ที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ คือ หน้าทีใ่ นการตรวจสอบฝ่ายบริหาร หรือก็คอื หน้าทีใ่ นการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินโดยการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ว่าเป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้หรือไม่ การควบคุมสามารถท�ำได้หลายประการ
ซึ่งรวมถึงการตั้งกระทู้ถามด้วย รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 156 และ 157
ยังคงหลักการเดิมในเรื่องของกระทู้จากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 183
และ 184 โดยปกติกระทู้ที่สมาชิกสภาถามรัฐมนตรีนั้นมีด้วยกัน 2 ลักษณะ267 คือ
เป็นค�ำถามเกีย่ วกับนโยบายการบริหารราชการของรัฐมนตรี ซึง่ เป็นค�ำถามทีส่ มาชิก
ตั้งขึ้นเมื่อเห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่เป็นไปตามนโยบายที่
แถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือการด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดไม่ตรงตาม
นโยบาย ส่วนค�ำถามอีกลักษณะจะเป็นค�ำถามเกีย่ วกับข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ในหน้าทีข่ องรัฐมนตรี ซึง่ โดยทัว่ ไปจะถามปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรีผู้นั้น
267

นรนิติ เศรษฐบุตร และสมคิด เลิศไพฑูรย์, รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย.
ทุนส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และสถาบันพระปกเกล้า (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2545),
หน้า 53.
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เมื่อพิจารณาถึงความมุ่งหมายของการตั้งกระทู้ถามดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า
สมาชิกสภาสามารถใช้ช่องทางในการตั้งกระทู้ถามเพื่อตรวจสอบว่ารัฐบาลได้
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด เช่น เรื่องที่มี
การตั้งเป็นกระทู้เสมอทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คือ กระทู้ถามเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการศึกษา เช่น กระทูถ้ ามทัว่ ไปที่ 479 ร. ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
เรื่องการส่งเสริมการศึกษาของไทย268   ซึ่งในกรณีดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้กล่าวอ้างถึงนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ซึง่ สมาชิกได้เรียนถามปัญหาเกีย่ วกับการจัดพิมพ์
และการสนับสนุนหนังสือแบบเรียนรวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะ
ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ว่ามีผลคืบหน้าเป็น
อย่างไร ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ นการให้มหี นังสือเรียนฟรี และได้มกี ารพยายามแก้ไข
ปัญหาราคาหนังสือ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งงบประมาณส�ำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้มากขึ้น ส่วนเรื่องเครื่องแบบนักเรียนนั้น รัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าให้เข้าใจว่าขณะนี้
ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มนี โยบายให้นกั เรียนแต่งเครือ่ งแบบอืน่ มาโรงเรียน หรือ
กรณีกระทูถ้ ามทัว่ ไปที่ 021/ร. ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร เรือ่ ง การด�ำเนินการ
ตามนโยบายการศึกษาฟรี 15 ปี269 ซึ่งสมาชิกสภาได้เรียนถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ว่ามี
วิธีการด�ำเนินการอย่างไรเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้มีโอกาสเรียนอย่างทั่วถึง ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินการ
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยยึดหลักความประหยัด โปร่งใส และให้มีปัญหาในทางปฏิบัติน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการ
ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาฟรีใน 5 หมวด คือ ค่าเล่าเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268
269

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 124 ก, 9 ธันวาคม 2542, หน้า 34.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 154 ง, 16 ตุลาคม 2552, หน้า 92.
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นอกจากกระทูถ้ ามเกีย่ วกับการศึกษานอกจากถามในการประชุมสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแล้ว ยังมีปรากฏในการประชุมวุฒิสภาอีกด้วย เช่น กระทู้ถามขอให้ตอบ
ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่ 061 เรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ270 ซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาได้ยกปัญหาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบนั ทีร่ วมถึง
นโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษาทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ รัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการได้ชี้แจงว่าปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นจากการขาดแคลน
อัตราครูในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีอุปสรรคอื่นแต่ก็ได้มีการพยายามที่จะแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และยังมี
กระทู้ถามที่ 037 ในครั้งประชุมวุฒิสภา เรื่องนโยบายและมาตรการในการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส271 หรือกระทู้ถามที่ 290 ในการประชุมวุฒิสภา เรื่อง
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษา272 ในการศึกษาวิเคราะห์
กระทู้ถามเหล่านี้จึงเห็นได้ว่า เป็นการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐบาล
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการศึกษานั่นเอง
นอกจากการตั้งกระทู้ถามเรื่องการศึกษาแล้ว ยังมีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น
กระทู้ที่เป็นการถามเพื่อเป็นการตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐบาลตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทางด้านสังคม เช่น กระทูถ้ ามในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่ 077ร. เรือ่ งผูส้ งู อายุไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพและขาดอุปการะ273 กระทูถ้ าม
ในการประชุมวุฒิสภา ที่ 051 เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ274 เป็นต้น กระทู้ถาม
เกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านสาธารณสุข
เช่น กระทู้ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 1211ร. เรื่อง การขยายเขตพื้นที่
ตวง อันทะไชย, กระทู้ถามที่ 016 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ), 1 สิงหาคม
2551.
271
วัลลภ ตังคณานุรักษ์, กระทู้ถามที่ 037 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ),
23 สิงหาคม 2544.
272
วิบูลย์ แช่มชื่น, กระทู้ถามที่ 290 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญทั่วไป), 26 เมษายน
2547.
274
เจริญ ภักดีวานิช, กระทู้ถามที่ 051 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2552 (สมัยสามัญทั่วไป),
24 เมษายน 2552.
270
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ให้บริการสาธารณสุขทัว่ ประเทศ275 กระทูถ้ ามที้ 444ร. เรือ่ งการให้บริการสาธารณสุข
เคลื่อนที276
่ กระทู้ถามที่ 231/ร. เรื่อง นโยบายสาธารณสุข277 เป็นต้น กระทู้ถาม
เกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและ
การยุตธิ รรม เช่น กระทูถ้ ามในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ที่ 1281ร. เรือ่ ง มาตรการ
และนโยบายในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุตธิ รรมและการสอบสวนคดี278 เป็นต้น
ส่วนกระทู้ถามเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทู้ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ 1009ร.
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการว่างงานของผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษา279 กระทูถ้ าม
ที่ 462ร.  เรื่อง ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่280 กระทู้ถามที่ 1354ร. เรื่อง
การบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคด้านคมนาคมในจังหวัดลพบุรี281 กระทู้ถามที่
237ร. เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมถนนและระบบสาธารณูปโภคในอ�ำเภอชัยบาดาล
อ�ำเภอสนธิ อ�ำเภอโคกเจริญ อ�ำเภอสระโบสถ์ อ�ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี282
เป็นต้น ส่วนกระทู้ถามเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านทีด่ นิ เช่น กระทูถ้ ามในการประชุมวุฒสิ ภา ที่ 096 เรือ่ ง ปัญหาทีด่ นิ ท�ำกิน
ของราษฎร283 กระทูถ้ ามในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ที่ 205/ร. เรือ่ ง การจัดสรร
ที่ดินท�ำกินให้เกษตรกร284 กระทู้ถามที่ 757ร. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านที่ดิน
แก่ราษฎรในอ�ำเภอวัดทอง จังหวัดพิษณุโลก285  กระทู้ถามที่ 828ร. เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ำกินให้ราษฎรที่ก�ำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 123 ก, 18 ธันวาคม 25, หน้า 6.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 177 ง, 8 ธันวาคม 2552, หน้า 91.
277
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 95 ง, 6 สิงหาคม 2553, หน้า 79.
278
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ 19/1 ก, 9 มีนาคม 2547, หน้า 23.
279
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 72 ก, 23 กรกฎาคม 2546, หน้า 31.
280
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 181 ง, 18 ธันวาคม 2552, หน้า 41.
281
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ 57 ก, 3 กันยายน 2547, หน้า 40.
282
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 115 ง, 9 กรกฎาคม 2551, หน้า 56.
283
อนันต์ ผลอ�ำนวย, กระทู้ถามที่ 096 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 34 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ),
15 พฤศจิกายน 2544.
284
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 22 ง, 15 กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 93.
285
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 82 ง, 2 กรกฎาคม 2553, หน้า 68.
275
276
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ทับซ้อน บริเวณบึงทุ่งโขง ต�ำบลหินลาด อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก286 เป็นต้น
กระทู้ถามเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านการเกษตร เช่น กระทู้ที่ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 303ร. เรื่อง
การประกันภัยพืชผลการเกษตร287 กระทูถ้ ามท 342/ร. เรือ่ ง การเพิม่ ผลผลิตทางการ
เกษตร288 เป็นต้น การตั้งกระทู้ถามนั้นมีประโยชน์ในการท�ำให้ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารมีการติดต่อและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในฐานะผู้ถามและผู้ตอบ อีกทั้ง
เป็นประโยชน์ในแง่ทใี่ ช้เป็นกลไกในการติดตามและตรวจสอบว่ารัฐบาลได้ดำ� เนินการ
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานหรือไม่ เพียงใด แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ วิเคราะห์ถงึ กระบวนการ
ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารผ่านกลไกตัง้ กระทูถ้ ามพบว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรค
อันอาจน�ำมาซึง่ ปัญหาในทางปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สามารถท�ำให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การด�ำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ คือ กรณีที่ฝ่ายบริหารไม่เห็น
ความส�ำคัญในการตอบกระทู้ อันจะเห็นได้จากหลายกรณี เช่น กรณีทมี่ กี ารตัง้ กระทูถ้ าม
ที่ ข อให้ ต อบในที่ ป ระชุ ม สภาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
นโยบายในการท�ำงานของฝ่ายบริหาร และเมื่อประเด็นปัญหาได้รับการตอบจาก
รัฐมนตรีแล้วไม่ว่าจะได้รับค�ำตอบที่ชัดเจนหรือตอบตรงประเด็นหรือไม่ กระทู้นั้น
ก็ตอ้ งเป็นอันยุติ ถึงแม้วา่ ข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 163
และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 169 จะได้ก�ำหนดให้โอกาสแก่
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกครั้งหนึ่งก็ตาม แต่ถ้าหากต้องการจะซักถามต่อ
เพราะค�ำตอบที่ได้ยังไม่หมดประเด็นข้อสงสัยก็จะต้องได้รับอนุญาตจากประธาน
เสียก่อน ทัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าอ�ำนาจในการอนุญาตให้มกี ารซักถามมากกว่าหนึง่ ครัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ตัวประธานเพียงคนเดียวเท่านัน้ หากประธานไม่อนุญาตกระทูน้ นั้ ก็เป็นอัน
ต้องยุติ นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นทีร่ ฐั มนตรีทถี่ กู ถามไม่ยอมเดินทาง
มาตอบกระทู้เอง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่ากระทู้ถามนั้นจะได้รับการตอบจากรัฐมนตรี
เสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ผู้ตั้งกระทู้ถามระบุว่าเป็นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี หรือแม้
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง, 2 มิถุนายน 2553, หน้า 79.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนท 95 ก, 16 ตุลาคม 2544, หน้า 11.
288
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 88 ง, 20 กรกฎาคม 2553, หน้า 106.
286
287
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กระทู้ถามนั้นตั้งใจจะถามรัฐมนตรีแต่ผู้ตอบกระทู้กลับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้บ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความไม่รับผิดชอบและความไม่เอาใจใส่ในการตอบกระทู้ของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้นั้น อันจะน�ำมาซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการยื่นกระทู้
เพราะตัวรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือจาก
รัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้แทนนั้นไม่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อ�ำนาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายทีจ่ ะก�ำหนดแนวนโยบายหรือทิศทาง
ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับปฏิบัติการ289 นอกจากนี้ค�ำตอบที่ได้รับจาก
การถามกระทู้นั้นมีลักษณะคลุมเครือ ตอบไม่ครบประเด็นและมีความไม่ชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่น กระทู้ถามที่ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 757ร.290 เรื่อง
การให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินท�ำกินแก่ราษฎรในอ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐบาลตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในด้านที่ดิน ซึ่งกระทู้ถามนี้ สมาชิกสภาได้ยกปัญหาเรื่องราษฎรใน
พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านโป่งปะ ต�ำบลแกงโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับ
ความเดือดร้อนเนือ่ งจากไม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน โดยทีผ่ า่ นมาก็ยงั ไม่เคยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลอย่างจริงจังเลยจึงตั้งประเด็นถามนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสรรที่ดินท�ำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ภายในปี พ.ศ. 2553 หรือไม่อย่างไร ทัง้ นีน้ ายกรัฐมนตรีได้ตอบกระทูโ้ ดยชีแ้ จงเพียง
ว่าพื้นที่ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
เขตปฏิรูปที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้รับมอบพื้นที่มาด�ำเนินการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ จึงไม่สามารถเข้าด�ำเนินการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินแก่ราษฎรในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ได้ โดยนายกรัฐมนตรีมิได้มีการชี้แจงในการหานโยบายหรือแนวหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งที่ในครั้งแถลงนโยบายรัฐบาลได้เคยแถลงนโยบายใน
การจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินแก่ประชาชน อีกทัง้ เรือ่ งการจัดสรรทีด่ นิ นีถ้ อื เป็นแนวนโยบาย
มนตรี รูปสุวรรณ, “ดุลยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร,” ในเอกสาร
สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ 8 ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 เรือ่ ง การปฏิรปู รัฐธรรมนูญ
มุมมองเชิงเปรียบเทียบ.
290
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 82 ง, 2 กรกฎาคม 2535, หน้า 68.
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พื้นฐานแห่งรัฐด้านหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องตระหนักและหาวิธีด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนัน้ แต่เมือ่ มีการตัง้ เป็นกระทูถ้ ามขึน้ มารัฐบาลกลับละเลยไม่ให้ความสนใจ
เท่าที่ควร
ปัญหาต่อมาคือการใช้ระยะเวลาในการตอบกระทู้นานเกินสมควร กล่าวคือ
การตัง้ กระทูถ้ ามในกรณีเป็นกระทูถ้ ามทัว่ ไปมักจะไม่ได้รบั การตอบให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน เพราะการตั้งกระทู้ถามบางเรื่องกว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้
รับมอบหมายจะเดินทางมาตอบในสภาบางครั้งใช้เวลาหลายเดือนจนท�ำให้กระทู้ที่
ถามไปนั้นลดความน่าสนใจลงไป เช่น กระทู้ที่ถามในการประชุมวุฒิสภา ที่ 056
เรื่องปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายด้านการเกษตรและความไม่เป็นธรรมในการ
พิจารณาการประกวดราคา291 โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นเสนอกระทู้ถามในวันที่
17 พฤษภาคม 2554 แต่วันที่มีการตอบกระทู้นั้นคือวันที่ 18 ตุลาคม 2554 จะ
เห็นว่าเวลาผ่านไปถึง 5 เดือน หรือกรณีกระทู้ที่ 135 ซึ่งเป็นการถามในการประชุม
วุฒิสภาเช่นเดียวกัน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ292 ที่มีการเสนอกระทู้ไปตั้งแต่วันที่
26 พฤศจิกายน 2554 แต่ได้รับการตอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเวลา
ล่วงเลยไปถึง 6 เดือน จึงจะมีการตอบกระทู้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการที่ใช้เวลาในการ
ตอบกระทู้เนิ่นนานนั้นจะท�ำให้ค�ำตอบที่ได้รับไม่มีประโยชน์หรือไม่ทันต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น
นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 183 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 156 ได้กำ� หนดให้เป็นดุลพินจิ ของรัฐมนตรีทจี่ ะมีสทิ ธิไม่ตอบ
กระทู้ได้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สำ� คัญของแผ่นดิน เช่นนีก้ จ็ ะท�ำให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่ถูกตั้งกระทู้มีสิทธิเลือกที่จะไม่ตอบกระทู้ถึงแม้กระทู้ที่ถามนั้นอาจเป็นกรณีที่มี
ความส�ำคัญและทันต่อสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ แต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ก็สามารถทีจ่ ะอ้างได้วา่ เรือ่ งทีถ่ ามนัน้ ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกีย่ วกับความปลอดภัย
หรือประโยชน์ของแผ่นดิน นอกจากนี้การตอบกระทู้ในราชกิจจานุเบกษา ก็เป็น
สมบูรณ์ ทองบุราณ, กระทู้ถามที่ 056 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ),
18 ตุลาคม 2554.
292
สุนีย์ อินฉัตร, กระทู้ถามที่ 135 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ,
16 พฤษภาคม 2545.
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ปัญหาส�ำคัญเพราะเมือ่ ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะพบว่าไม่วา่ จะเป็นกรณีทกี่ ำ� หนดให้
ตอบกระทูถ้ ามทัว่ ไปในราชกิจจานุเบกษา หรือกรณีทกี่ ำ� หนดให้ตอบกระทูใ้ นทีป่ ระชุม
สภาผูแ้ ทนราษฎรแต่มกี ารโอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษาแทน จะพบปัญหาเดียวกัน
คือ มีกระทู้ถามอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตอบ ยกตัวอย่างเช่น ในสมัย
รัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
จ�ำนวน 104 กระทู้ แต่ได้รับการตอบเพียงหนึ่งกระทู้เท่านั้น หรือในสมัยรัฐบาลของ
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ กรณีกระทูถ้ ามทีข่ อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั
การตอบเป็นจ�ำนวนถึง 1,307 กระทู้293 ซึ่งแสดงถึงความเพิกเฉยของฝ่ายบริหาร
อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการถามและตอบกระทู้
ปัญหาอ�ำนาจของประธานสภาในกรณีของกระทูถ้ ามสดถึงแม้จะมีประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะเป็นการถามและตอบในวันเดียวกันจะท�ำให้
สามารถทราบถึงปัญหาและวิธีการด�ำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที แต่เรื่องใดจะได้รับ
การบรรจุระเบียบวาระเป็นกระทู้ถามสดหรือไม่เป็นอ�ำนาจของประธานสภาเป็น
ผู้วินิจฉัยโดยค�ำนึงถึงปัญหาความส�ำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือเป็น
เรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
ข้อ 152 หากประธานวินจิ ฉัยว่ากระทูท้ ยี่ นื่ มานีไ้ ม่ใช้เป็นกรณีกระทูถ้ ามสด กระทูน้ นั้
ก็เป็นอันตกไป หรือเป็นกรณีของกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาก็
เช่นเดียวกันทีต่ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ดุลพินจิ ของประธานสภา หากเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน หรือ
เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนส่วนรวม หรือท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินประธานสภาจึงจะพิจารณาให้ตอบในทีป่ ระชุมได้294 หากประธานสภาวินจิ ฉัย
แล้วว่าไม่ใช่กรณีดังกล่าวก็จะต้องมีการโอนให้ไปตอบในราชกิจจานุเบกษาแทน
เมือ่ นัน้ ก็จะเกิดปัญหาตามมา คือการไม่เอาใจใส่ในการตอบกระทูอ้ นั ส่งผลให้มกี ระทู้
ที่ยังไม่มีการตอบเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้รัฐธรรมนูญได้ให้อ�ำนาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารได้โดยห่วงทีจ่ ะให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปอย่าง
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, หนังสือสรุปผลการด�ำเนินงานของสภาผูแ้ ทนราษฎร, มิถนุ ายน
2554, หน้า 31-36.
294
นรนิต เศรษฐบุตร และสมคิด เลิศไพฑูรย์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (219), หน้า 217.
293
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ระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพราะมีฝ่ายนิติบัญญัติคอยควบคุมตรวจสอบอยู่
ในส่วนของบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ กระทูถ้ ามนัน้ จะมีประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบว่ารัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐหรือไม่ เพราะกระทูถ้ ามบางส่วนทีไ่ ด้สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ หมาย
ทีจ่ ะตรวจสอบในเรือ่ งนโยบายรัฐบาล หรือมุง่ หมายทีจ่ ะทราบถึงการด�ำเนินการต่างๆ
ของรัฐบาลว่าเป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ มีวิธีการด�ำเนินการ
อย่างไร ซึ่งกระบวนการตรวจสอบโดยกระทู้ถามนั้น ในทางปฏิบัติอาจไม่บรรลุผล
ตามความมุ่งหมายมากนักโดยสาเหตุส�ำคัญ คือ ความเพิกเฉยของฝ่ายบริหารไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่ให้ความส�ำคัญในการตอบกระทู้หรือกรณีใช้ระยะเวลา
ในการตอบกระทูน้ านเกินสมควร ซึง่ จะท�ำให้เรือ่ งนัน้ หมดความส�ำคัญลงอันเป็นการ
สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของกลไกการตัง้ กระทูถ้ ามทีไ่ ม่สามารถก่อให้เกิดการ
ควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะเห็นว่า
กระบวนการตั้งกระทู้ถามหรือการตอบกระทู้ถามเป็นกิจกรรมที่ท�ำกันเป็นประจ�ำ
ไม่มีความพิเศษแต่อย่างใด ดังนั้น การไม่มีกลไกติดตามการตอบกระทู้ก็เป็นสาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้ประสิทธิภาพในกระบวนการถาม-ตอบกระทูน้ นั้ ด้อยลงทีส่ ง่ ผลให้การติดตาม
ตรวจสอบถึงการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย
1.6 ปัญหาการเปิดอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐสภา
การอภิ ป รายไม่ ไว้ ว างใจรั ฐ บาลเป็ น มาตรการควบคุ ม ตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายนิติบัญญัติในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทีท่ รงพลังมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับมาตรการอืน่ ๆ การทีฝ่ า่ ย
นิติบัญญัติควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารโดยเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล นั้นอาจส่งผลให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบทางการเมืองของฝ่ายบริหาร295 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้วาง
295

ศาสดา วิริยานุพงศ์, “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ: อาวุธที่ไร้พิษสงของฝ่ายนิติบัญญัติ,” ในวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 (มิถุนายน 2550): 310-311.
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หลักเกณฑ์ยนื่ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ทำ� ได้งา่ ยกว่า
ที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 158
ก�ำหนดว่า “สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี...” ซึง่ ง่ายกว่าทีก่ ำ� หนดในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 ทีต่ อ้ งใช้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสองในห้าของสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 159 ระบุว่า “สมาชิก
ผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในหกของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง
สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล...” ซึ่งง่ายกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ต้องใช้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร
เนื้อหาสาระของการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยส่วนมากจะมีเนือ้ หาสาระไปในทางทีว่ า่ คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผนู้ นั้ มีการกระท�ำทีเ่ ป็นไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่วนการเปิดอภิปราย
เพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ทีร่ ัฐบาลเคยแถลงไว้ต่อรัฐสภา ไม่คอ่ ยจะปรากฏให้เห็นเท่าทีค่ วรแต่ก็มใิ ช่วา่ จะไม่มี
เสียเลย เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 178 ได้บัญญัติถึงความรับผิดชอบ
ของคณะรัฐมนตรีไว้ว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด�ำเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้อง
รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ใช้บังคับมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลจ�ำนวน 3 ครัง้ คือ (1) การอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ ครัง้ ที่ 35
วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร
สุนทรเวช (2) การอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ ครัง้ ที่ 36 วันที่ 19 มีนาคม 2552
ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2552 ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  (3) การอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 37 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน
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2553 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล ในประเทศไทยแต่ละครั้งนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บังคับใช้
เมือ่ พิจารณาว่าในแต่ละครัง้ ของการอภิปรายมีการอภิปรายเกีย่ วกับบทบัญญัตเิ รือ่ ง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ มากน้อยเพียงใด สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
(1) การอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ ครัง้ ที่ 35 วันที่ 24 มิถนุ ายน 2551
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ในการอภิปรายครั้งนี้
มีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จ�ำนวน 7 คน
โดยประเด็นส�ำคัญในการอภิปรายเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง
ถึงแม้วา่ การอภิปรายจะมิได้มกี ารอ้างถึงบทบัญญัตเิ รือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
โดยตรง แต่ก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ยื่นญัตติตั้งใจจะอภิปราย
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา่ มิได้กระท�ำการตามกฎหมายในส่วนของแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ เช่น กรณีปญ
ั หาปราสาทพระวิหารทีเ่ กีย่ วกับกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็น
มรดกโลก โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายนพดล ปัทมะ) ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมครั้งนี้แสดงถึงความยอมรับในสิทธิ
ในการบริหารจัดการของประเทศกัมพูชาในเขตดินแดนไทย โดยถือว่ารัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชาต้องเสื่อมถอยลง ซึ่งในการอภิปรายประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการ
อภิปรายรัฐมนตรี ในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในส่วนของนโยบายด้านการต่างประเทศ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 82)
ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือกับนานาประเทศ ถึงแม้วา่
ผู้อภิปรายจะมิได้ยกบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐขึ้นมาอ้างโดยตรง
ก็ตาม หรือในกรณีการอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ
แสงสุวรรณ) ในประเด็นเรื่องราคา ข้าว หมู ผลไม้ มีราคาตกต�่ำ  และราคาปุ๋ยที่มี
ราคาแพง ซึ่งเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาตกต�่ำ  แนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีไม่ถูกต้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผูย้ นื่ ญัตติเห็นว่ารัฐมนตรีมคี วามบกพร่องในการบริหารงานโดยไม่มกี ารคุม้ ครองและ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในส่วนของการผลิตและการตลาด อีกทั้งไม่มีการ
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ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับค่าตอบแทนที่สูง ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 83 (3)) ที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
นอกจากนี้ในกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง) โดยมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีประเด็นว่ารัฐบาลไม่สนใจในการ
แก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองทัพและไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากประเด็นการอภิปรายดังกล่าวจะ
เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่รัฐไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วน
ของแนวนโยบายด้านความมั่นคง (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 77) ที่ก�ำหนด
ให้รัฐต้องพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อจบการอภิปรายในครั้งนี้เมื่อมีการลงมติ ปรากฏว่านายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีก 7 คน ได้รับการลงคะแนนไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) การอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ ครัง้ ที่ 36 วันที่ 19 มีนาคม 2552
ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2552 ในสมัยรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ การอภิปรายทัว่ ไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจครั้งที่ 36 นี้ เป็นการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอีกจ�ำนวน 5 คน ซึง่ ในครัง้ นีม้ กี ารยืน่ ญัตติ
ขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์
จาติกวณิช) ในประเด็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นการอภิปรายในประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายเช็คช่วยชาติ ซึ่งนโยบายเช็คช่วยชาติน้ีเป็น
ผลของการด�ำเนินงานของรัฐบาลอันสืบเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อรัฐสภาในส่วนของนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะด�ำเนินการในช่วงปีแรกในด้าน
เศรษฐกิจ โดยผู้ยื่นญัตติเห็นว่า นโยบายเช็คช่วยชาตินี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น อีกทั้งเห็นว่าการเปิดโอกาสให้กับธนาคารเอกชน
แห่งหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเช็คสองพันล้านบาท แทนที่จะเป็นธนาคาร
ของรัฐ ผูย้ นื่ ญัตติเห็นว่าอาจมีการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั พวกพ้องของรัฐบาล นอกจากนี้
ยังมีการอภิปรายในประเด็นโครงการต้นกล้าอาชีพ ซึง่ เป็นโครงการอันเป็นผลมาจาก
การแถลงนโยบายของรัฐบาลในส่วนของนโยบายเร่งด่วนอีกเช่นเดียวกัน เป็น
โครงการที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน
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โดยการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน ซึ่งผู้ยื่นญัตติเห็นว่ามีการทุจริตใน
งบประมาณของต้ น กล้ า อาชี พ อี ก ทั้ ง ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ให้ กั บ ประชาชนว่ า เมื่ อ
สมัครเข้าไปแล้วจะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวจึงไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จะเห็นได้ว่าทั้งสองประเด็นในกรณีอภิปรายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังนี้ เป็นการอภิปรายในโครงการของรัฐบาลทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในด้านเศรษฐกิจอนเกีย่ วเนือ่ งกับบทบัญญัติ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเช่นเดียวกัน หรือประเด็นการขอภิปรายรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) ในประเด็นเรื่องท�ำลายความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาด้วยการใช้ค�ำพูดไม่เหมาะสมส่งผล
ให้ประเทศไทยเสียโอกาสเจริญความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่น อีกทั้งสร้างความ
แตกแยกระหว่างประเทศ กรณีนี้จะเห็นว่าถึงแม้ผู้ยื่นญัตติจะมิได้อ้างว่ารัฐมนตรี
ด�ำเนินการขัดกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐโดยตรง แต่กจ็ ะเห็นได้วา่ รัฐมนตรีผนู้ นั้
มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในด้ า นนโยบายการต่ า งประเทศ
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 82) ที่ก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรี และ
ความร่วมมือกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงในภาคใต้ โดยเห็นว่ารัฐปล่อยปะละเลยให้ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม และไม่มีแนวทางแก้ปัญหาที่
มีประสิทธิภาพเพียงพออันถือเป็นความบกพร่องในการท�ำงานของนายกรัฐมนตรี
ในการไม่ให้ความส�ำคัญในการรักษาความมั่นคงของชาติตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านความมัน่ คงทีก่ ำ� หนดไว้ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 77) แต่ในท้ายทีส่ ดุ
เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 5 คน ต่างได้รับการ
ลงคะแนนไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(3) การอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจ ครัง้ ที่ 37 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ การอภิปรายครั้งนี้
เป็นการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
อีก 5 คน โดยในการอภิปรายครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการสลายการชุมนุมใน
เดือนพฤษภาคมเป็นหลัก แต่ก็ได้มีการอภิปรายในประเด็นอื่นบ้างเช่นเดียวกัน เช่น
การอภิปรายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) ในประเด็น
การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาด ล้มเหลว แทรกแซงกิจการภายในของ
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ประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศอย่าง
รุนแรง ประเด็นการอภิปรายนีเ้ ช่นเดียวกับประเด็นการอภิปรายในครัง้ ก่อน อันแสดง
ถึงการที่รัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการอภิปรายเรื่องปัญหาความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐไม่สามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและต่อเนื่อง
ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ผู้ยื่นญัตติจะมิได้อ้างบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐโดยตรง แต่สามารถแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านความมั่นคง (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 77) หลังจากการ
อภิปรายครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเมือ่ พิจารณาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะพบได้วา่
ประเด็นในการอภิปรายได้ให้นำ�้ หนักกับเรือ่ งนโยบายน้อยกว่าเรือ่ งอืน่ โดยจะพบว่า
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ
เมื่อพิจารณาแล้วจะไม่พบว่ามีการอภิปรายโดยกล่าวอ้างถึงตัวบทกฎหมายเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยตรงเลย แต่จะเป็นไปในลักษณะทางอ้อมเสียเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น กรณีปัญหาความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านความมัน่ คง หรือกรณีปญ
ั หาในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการต่างประเทศ เป็นต้น กรณี
ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมิได้ให้ความส�ำคัญกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มากขึน้ แต่อย่างใด ปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คือ ผลสุดท้ายเมื่อมีการลงมติครั้งใดทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
ก็จะได้รับความไว้วางใจเสมอ นอกจากนี้ ความส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบทาง
การเมืองของฝ่ายบริหารนั้นมีน้อย จึงไม่อาจส่งผลให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้นั้นต้องพ้นออกจากต�ำแหน่ง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่มีความมุ่งหมายให้
บทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับโดยผ่านกระบวนการ
เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงมีโอกาสประสบความส�ำเร็จน้อย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
ปัญหาการละเลยการอภิปรายในประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาลว่ามีการปฏิบตั ติ าม
นโยบายหรือไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย
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ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น ปรากฏให้เห็นน้อยมาก
นอกจากนี้การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็ไม่มี
น�ำ้ หนักพอทีจ่ ะสัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ อีกทัง้ ปัญหาในการลงมติทรี่ ฐั บาล
จะได้รับการลงมติไว้วางใจทุกครั้งก็มีส่วนในการท�ำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มี
ประสิทธิภาพที่จะบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
1.7 ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนนับเป็นสิทธิของประชาชนในการ
มีสว่ นร่วมทางการเมือง ซึง่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 163 ยังคงให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยยังคงหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
แต่แตกต่างกันเพียงลดจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากเดิม
50,000 คน เหลือ 10,000 คน และมีการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายของประชาชนบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการก�ำหนดให้
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น ได้มีโอกาสชี้แจง
หลักการของร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้มีผู้แทนร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมาธิการทั้งหมดด้วย
การให้สิทธิแก่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้นั้น ก็เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึน้
การเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย นอกจากจะอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่ใช้ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นการอนุโลมมาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเมื่อ
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าว
บทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งคือ มีการผลักดันให้มีการออกกฎหมายมาอนุวัติการ
หรือไม่ เพราะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ก�ำหนดไว้เฉพาะหลักการใหญ่
เท่านั้น ส่วนในรายละเอียดของบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะ
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ออกกฎหมายมาขยายความ ทั้งนี้ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายนอกจากจะกระท�ำได้
โดยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
คณะรัฐมนตรีแล้ว ยังให้สิทธิแก่ประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้รัฐสภา
พิจารณาได้โดยตรง แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่
บัญญัติไว้ในหมวด 3 เรื่อง สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 เรื่องแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่การใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ตั้งแต่มีการบัญญัติรับรองเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
เป็นครั้งแรก จนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กลับพบว่ายังไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพราะเกิดปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปั ญ หาเรื่ อ งรู ป แบบของกฎหมายที่ เ สนอให้ รั ฐ สภาพิ จ ารณาตามที่
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 163 ได้บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
หนึง่ หมืน่ คนมีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพือ่ ให้รฐั สภาพิจารณากฎหมาย
ตามที่ก�ำหนดในหมวด 3 และหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ต้องมี
การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติพร้อมสรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
มาด้วย ซึง่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ได้ขยายความ
รูปแบบของร่างกฎหมายทีเ่ สนอให้รฐั สภาพิจารณาไว้ในมาตรา 5 คือ (1) ต้องมีบนั ทึก
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและมีเหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย (2) มี
บทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีความประสงค์จะตรา
กฎหมายในเรือ่ งใด (3) มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร ทัง้ นี้ ในเรือ่ งรูปแบบทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ประชาชนน�ำเสนอนัน้ อาจเป็นการ
สร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป เนื่องจากโดยปกติแล้วการร่างกฎหมายเป็น
งานทางที่มีวิธีการและแนวความคิดที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และ
ความเชีย่ วชาญโดยเฉพาะ ซึง่ การให้ประชาชนจัดท�ำโดยล�ำพังอาจเกิดปัญหาตามมา
ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาที่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น หรือรัฐธรรมนูญ และอาจ
มีการใช้ถ้อยค�ำหรือภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยค�ำด้านกฎหมาย จึงอาจมีปัญหาว่าหากมีการ
ร่างหรือเนื้อหาสาระที่ไม่ถูกต้องแล้วสภาผู้แทนราษฎรอาจพิจารณาไม่รับหลักการ
ก็เป็นได้ และเป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นต้องเป็นอันตกไป อันน�ำมาซึ่งความ
เสียโอกาสและเสียเวลา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนจะมีความรู้มากขึ้นโดยอาจ
ร้องขอให้ผู้มีความรู้มาช่วยในการร่าง แต่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก
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อันเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน ซึง่ หากเปรียบเทียบกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์
และประเทศสหรัฐอเมริกาในการให้สทิ ธิแก่ประชาชนทีม่ คี วามประสงค์จะริเริม่ เสนอ
กฎหมายให้รัฐสภาพิจารณาให้สามารถเสนอเพียงข้อสรุปสั้นๆ (shot summary)  
หรือในลักษณะของ “ข้อเสนอทัว่ ไป” (general proposition) และมอบหน้าทีใ่ นการ
จัดการยกร่างกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดท�ำ296 จะเห็นได้ว่าเป็นการ
ลดภาระให้แก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้สทิ ธิในการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นไปได้โดยสะดวก อีกทั้งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีหน้าที่ในการจัดท�ำร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอจะท�ำให้ร่างกฎหมาย
ฉบับนั้นมีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์มากยิงขึ้น
(2) ปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เอกสาร
ประกอบการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็นด้วยวิธกี ารเข้าชือ่ เสนอกฎหมายกันเอง
หรือวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากจะต้องมีแบบฟอร์มเฉพาะส�ำหรับการเข้าชื่อแล้วจะต้องมีส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวประชาชนทีห่ มดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอืน่ ใด
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายที่สามารถแสดงตนได้ และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วม
เข้าชื่อเสนอกฎหมายทุกคน ซึ่งในเรื่องเอกสารนี้เป็นปัญหาประการหนึ่งที่ท�ำให้เกิด
ความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งท�ำให้เกิดความยุ่งยากต่อประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารที่เป็นส�ำเนาทะเบียนบ้าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
จะมีเพียงบัตรประจ�ำตัวประชาชนติดตัวเท่านัน้ ส่วนทะเบียนบ้านจะไม่มตี ดิ ตัว ซึง่ มี
ประชาชนเป็นจ�ำนวนมากทีไ่ ม่สามารถน�ำเอกสารนีม้ าได้โดยง่าย ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในส่วนที่
เป็นส�ำเนาทะเบียนบ้าน ดังนั้น หากการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนรวมทั้งเอกสารที่ใช้
ประกอบมีความยุง่ ยากแล้วอาจท�ำให้ประชาชนละความตัง้ ใจในการร่วมลงชือ่ เสนอ
ร่างกฎหมายก็เป็นได้
(3) ปัญหาในเรื่องกรอบระยะเวลา เมื่อผู้แทนการเสนอกฎหมายได้เตรียม
เอกสารในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อเตรียมยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้ว
296

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, แนวทางการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เรือ่ งการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมายโดยประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2549, หน้า 110.
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ทางส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรจะท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และหากเมือ่ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายชือ่ ของผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
มีเอกสารหลักฐานครบตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
จะด�ำเนินการจัดส่งบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายไปยังส�ำนักบริหารการทะเบียน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ และเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ แล้วจึงเตรียมการปิดประกาศโดยส่งไปยังจังหวัดที่ที่มีรายชื่อ
ของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ประชาชนที่มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
แต่ตนมิได้มีความประสงค์ที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยได้ยื่นค�ำร้องคัดค้าน ทั้งนี้
กระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนคัดค้านไม่มีการ
ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งส�ำนักบริหารการทะเบียนจะใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารนานเท่าใดก็ได้ อีกทั้งมิได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการปิด
ประกาศว่าจะต้องปิดประกาศภายในระยะเวลาเท่าใดภายหลังจากทีม่ กี ารตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารแล้ว ดังนัน้ เมือ่ รวมระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารและการตรวจสอบจ�ำนวนรายชื่อของประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายจึงใช้เวลามากเกินสมควร ทั้งที่การรวบรวมรายชื่อให้ครบตามจ�ำนวนที่
กฎหมายก�ำหนด ก็ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมมากอยูแ่ ล้ว ทัง้ นีก้ ารไม่มกี รอบระยะ
เวลาเช่นนี้จะท�ำให้ระยะเวลาล่วงเลยไปมาก อันอาจจะส่งผลให้ร่างกฎหมายของ
ประชาชนเข้าสู่สภาไม่ทันสมัยการประชุมก็เป็นได้
(4) ปัญหาเกีย่ วกับการตรวจสอบหลักการของร่างกฎหมายทีผ่ มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ร่วมกันเข้าชือ่ เสนอการตรวจสอบหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ผี่ มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ร่วมกันเข้าชื่อเสนอนั้นว่ามีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือ หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หรือไม่ ประธานรัฐสภาจะเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหาก
ปรากฏว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นไปตามหมวด 3 หรือ หมวด 5
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันต้องตกไป ทั้งนี้
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องตกไป เพราะหลักการไม่เป็นไปตามหมวด 3 หรือ หมวด 5
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีจ�ำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน
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ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...297 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ประกาศใช้มีร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอและเป็นอัน
ตกไป เพราะไม่เข้าหลักการมีจำ� นวน 1 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ... 298 จากขั้นตอนและวิธีการในการรวบรวมรายชื่อ
ให้ครบจ�ำนวนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ ขัน้ ตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานต่างๆ นั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาในการด�ำเนินการค่อนข้าง
มาก แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบหลักการว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
มีหลักการเป็นไปตามหมวด 3 หรือ  หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากประธาน
สภาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เป็นมีหลักการตามที่กฎหมายก�ำหนด
ร่างพระราชบัญญัติก็เป็นอันต้องตกไปทันที โดยไม่มีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ชแี้ จงหรืออุทธรณ์ได้เลย การพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัตนิ มี้ หี ลักการ
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของประธานสภาแต่เพียงผู้เดียว
ดังนัน้ การทีไ่ ม่เปิดโอกาสประชาชนได้ชแี้ จงจึงเห็นว่าเป็นการตัดโอกาสและไม่เป็นธรรม
ต่อประชาชนที่ควรมีสิทธิได้ชี้แจงให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
(5) ปัญหาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในเนือ้ หาสาระของร่างกฎหมายทีป่ ระชาชน
เสนอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 163 วรรคสาม ได้เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนให้เพิม่ มากขึน้ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์วา่ ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอนั้น ต้องให้ผู้แทนของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่
ร่วมในการเข้าชื่อได้เข้าชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมสภา หาก
สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาก็จะต้องให้มตี วั แทน
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
สรุปผลการด�ำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://parliament.go.th/ewtadmin/ewt/
parliament_parcy/more_news.php?cid=3073, (last visited 10 August 2011).
298
ผลการด� ำ เนิ น งานร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ป ระชาชนรวมกั น เข้ า ชื่ อ เสนอตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550, ใน http://parliament.go.th/ewtadmin/ewt/
parliament_parcy/more_news.php?cid=3073, (last visited 10 August 2011).
297

_17-0106(239-386)5P4.indd 340

7/20/60 BE 5:42 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

341

กระท�ำเป็น 3 วาระตามล�ำดับ คือ วาระที่หนึ่งเป็นขั้นรับหลักการ วาระที่สอง
ขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา ส่วนวาระที่สามเป็นขั้นตอนให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วจะเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ซึ่งวุฒิสภา
ก็จะพิจารณาเป็นสามวาระเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 จะได้
ก�ำหนดให้มีผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธืเลือกตั้งที่ร่วมในการเข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้มีโอกาสเข้าชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตาม
แต่หากการชี้แจงหลักการไม่สามารถชักจูงใจให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตรับหลักการ
ในวาระที่หนึ่งได้ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันตกไป แต่หากผ่านการพิจารณา
จนมาถึงวาระทีส่ ามทีเ่ ป็นขัน้ ตอนการให้ความเห็นชอบ ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะเป็นอ�ำนาจของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำการโหวตว่าจะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
นั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของวาระที่สามนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้แทนของประชาชนเลย
ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นได้วา่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้วถึงแม้จะมีการให้ผแู้ ทนของประชาชนสามารถ
เข้าชีแ้ จงในหลักการและเหตุผลต่อรัฐสภาได้กต็ าม แต่ผลสุดท้ายอ�ำนาจในการตัดสินใจ
ทั้งหมดยังคงขึ้นอยู่รัฐสภาแต่เพียงผู้เดียว และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือการไม่มี
การห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย ดังเช่นบทเรียน
ในครั้งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ที่แม้ต้องใช้เวลายาวนานถึงเก้าปีจาก
วันที่เสนอร่างพระราชบัญญัติจนถึงวันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ แต่ในที่สุดการให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแกนน�ำและกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนว่าเป็นการบิดเบือน
เจตนารมณ์ของประชาชนผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมาย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะน�ำขึน้ ทูลเกล้าถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายจึงมีการเข้าชื่อร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญให้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตนิ ี้
ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ ตราขึ้นโดยมิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ299 ถ้าเปรียบเทียบกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
ของสวิสเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา พบว่าทัง้ สองประเทศได้กำ� หนดว่าสภาไม่อาจ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงเนือ้ ความใดๆ ในร่างกฎหมายนัน้ ได้และเมือ่ พิจารณาเสร็จแล้ว
ต้องน�ำร่างกฎหมายนั้นไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติยอมรับก่อนจึงจะ
299

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมาย. (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2522), หน้า 33.
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ประกาศใช้ได้ ถ้าเป็นกรณีที่สภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมายหรือมีการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงร่างกฎหมายก็ตอ้ งส่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติในเบือ้ งต้นก่อนว่า
สมควรให้มกี ารแก้ไขในเรือ่ งนัน้ ๆ หรือไม่ ซึง่ ถ้าประชาชนเห็นด้วยสภาก็มหี น้าทีต่ อ้ ง
แก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เมื่อเสร็จแล้วก่อนการ
ประกาศใช้กต็ อ้ งให้ประชาชนออกเสียงประชามติยอมรับอีกครัง้ หนึง่ 300 กระบวนการ
ของทั้งสองประเทศนี้จึงเป็นการตัดสินใจโดยประชาชนทั้งสิ้นและให้ความส�ำคัญ
กับความคิดเห็นของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ประกาศใช้บังคับ ได้มีร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอและมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย 4 ฉบับ ซึ่ง 3 ใน 4 ฉบับนี้มี
หลักการเป็นไปตามหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ301 ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (2) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (3) พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งกระบวนการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายที่จะมีการอนุวัติกฎหมายออกมารับรองสิทธิต่างๆ ที่อยู่ในหมวดแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเริม่ มีผลในทางปฏิบัตอิ ยูบ่ า้ ง แต่กระบวนการเสนอกฎหมาย
โดยประชาชนก็ได้ประสบกับอุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนนี้ ปัญหาเรื่องจ�ำนวนของประชาชน
ในการรวบรวมรายชื่อเทียบมิได้กับปัญหาในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา
กล่าวคือมีการเปลีย่ นแปลงในเนือ้ หาสาระของร่างกฎหมาย ซึง่ ผิดจากเจตนารมณ์เดิม
ของประชาชน302 ทัง้ นี้ หากในอนาคตมีการพัฒนากระบวนการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
โดยประชาชนโดยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก ทีส่ ำ� คัญ
คือ ควรทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ กระบวนการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายก็จะเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญกระบวนการหนึ่งที่จะท�ำให้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดิม, หน้า 117.
ผลการด�ำเนินงานร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, อ้างถึงแล้ว.
302
พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, จงท�ำรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญ, ใน www.matichon.co.th, (last
visited 2 February 2012).
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2) ปัญหาการบังคับใช้จากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายโดยศาล
เมือ่ วิเคราะห์ปญั หาการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจากกลไกตรวจสอบ
ทางการเมืองแล้วก็จะต้องวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
จากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายด้วย เพราะถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้
ตัดทอนถ้อยค�ำว่า “ไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งวิเคราะห์ตอ่ ไป
คือ การตัดข้อความไปเช่นนีจ้ ะท�ำให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิทางศาลได้หรือไม่ และ
ศาลเองจะมีสว่ นในการเข้าไปมีบทบาทเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมากน้อย
เพียงใด ในส่วนกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางกฎหมายสามารถแยกพิจารณา
ออกเป็นสองกลไก คือ กลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านทางองค์กร
ตุลาการโดยตรง 2 กลไก คือ กลไกศาลรัฐธรรมนูญและกลไกศาลปกครอง นอกจาก
องค์กรตุลาการแล้วองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็อาจมีส่วนในการบังคับใช้บทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยอาศัยกลไกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยอ้อม
ผ่านทางองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้อีก 3 กลไก คือ กลไกผู้ตรวจการแผ่นดิน กลไก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกลไกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐจะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดนั้น สามารถแยกพิจารณา
วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้จากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายได้ดังนี้
2.1) ปัญหาการบังคับใช้จากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์กร
ตุลาการ
องค์กรตุลาการที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นกลไกตรวจสอบการ
บังคับใช้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ 2 องค์กร คือ
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วความเป็นไปได้ที่กลไกทาง
ศาลรัฐธรรมนูญและกลไกทางศาลปกครองจะเข้ามามีส่วนในการบังคับใช้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นมีปัญหาการบังคับใช้มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
(1) กลไกทางศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการควบคุม ตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในสองกรณี คือ
กรณีทหี่ นึง่ เป็นการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
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ก่อนประกาศใช้ (มาตรา 154) และกรณีทสี่ องเป็นการควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมาย
ขัดกับรัฐธรรมนูญภายหลังการประกาศใช้ (มาตรา 211) แนวค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีดังต่อไปนี้
(1.1) กรณีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ก่อนประกาศใช้
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญที่ 37/2542 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่ง
ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ... มีข้อความขัดต่อรัฐธรรมนูญเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนสองท่านเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดต่อรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ความในมาตรา 39
วรรคสอง บัญญัติว่า “กิจการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นของรัฐสภาไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ข้อความดังกล่าว
จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30 มาตรา 45 และ
มาตรา 86 ทั้งนี้ มาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐทีก่ ำ� หนดว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำคุม้ ครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม
รวมทัง้ ค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม” ทัง้ นีศ้ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในส่วนที่
เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพ แต่อยูใ่ นหมวดทีว่ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซึง่ มีไว้เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใด
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ข้อความใน
มาตรา 39 วรรคสอง ของร่างฯ มิได้เป็นบทจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐในการทีจ่ ะด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กล่าวมาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 86
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญที่ 16/2551 เรื่องประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือไม่ ในเรื่องนี้สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 75 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 83
มาตรา 84(2) และมาตรา 87 ทั้งนี้มาตรา 75 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด�ำเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส�ำคัญ
มาตรา 79 บัญญัติให้รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการน�ำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต มาตรา 83 บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรา 84(2) บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องสนับสนุนให้มกี าร
ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการประกอบกิจการ และมาตรา 87 บัญญัติให้
รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจการต่างๆ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั
ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย และได้ให้ผเู้ กีย่ วข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรี ได้ชแี้ จงความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในการนี้นายกรัฐมนตรี มีหนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้
ความเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดอยู่ในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่บังคับคณะรัฐมนตรี ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินว่าจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่บทบัญญัติหมวดนี้ก็เป็นเพียงการก�ำหนดแนวทาง
ทัว่ ไป ส่วนรายละเอียดวิธกี ารด�ำเนินการยังคงต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่จะก�ำหนดขึ้นว่าจะเป็นการตรากฎหมายหรือการก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงาน และ
ไม่เป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้กฎหมายทีต่ ราขึน้ จะเป็นอันไม่มผี ลใช้บงั คับได้ เพราะบทบัญญัติ
ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้มิใช่บทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ ทั้งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค�ำร้อง เอกสารประกอบค�ำร้อง และค�ำชี้แจงของผู้ที่
เกี่ยวข้องแล้ว แต่เพราะในครั้งการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ครบองค์ประชุมของ
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นจึงถือว่าการตราร่างพระราชบัญญัติ ส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
มาตรา 154 วรรคสาม เมื่อร่างพระราชบัญญัติเป็นอันตกไป เพราะมาตรา 154
วรรคสาม แล้วจึงไม่ต้องวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 หรือไม่ เพราะไม่อาจท�ำให้ผลของค�ำวินจิ ฉัยนัน้
เปลี่ยนไป
(1.2) กรณี ก ารควบคุ ม มิ ใ ห้ ก ฎหมายขั ด กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ภายหลั ง การ
ประกาศใช้
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 46/2545 เรือ่ งพระราชบัญญัตกิ ารธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 14 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 87 มาตรา 92 และ
มาตรา 218 หรือไม่ ซึ่งมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นบทบัญญัติ
ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดให้ “รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดก�ำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภคและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและ
ละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ทคี่ วบคุมธุรกิจทีไ่ ม่สอดคล้องกบความจ�ำเป็น
ทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�ำเป็น
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการจัด
ให้มีสาธารณูปโภค” ซึ่งคดีนี้ผู้ร้องเห็นว่าโจทก์ไม่มีอ�ำนาจคิดดอกเบี้ยตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดอกเบีย้ และ
ส่วนลด ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึง่ เป็นการออกประกาศตามกฎหมายทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 87 เพราะบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่คุ้มครองผู้บริโภค ไม่ป้องกัน
การผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า กรณีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 14
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยแล้วตาม
ค�ำวินิจฉัยที่ 13/2545 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545 ว่า การธนาคารพาณิชย์เป็น
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สถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและประกอบกิจการจากรัฐบาล เป็นแหล่ง
ระดมทุนทีส่ ำ� คัญของประเทศ ย่อมเป็นการสมควรทีธ่ นาคารพาณิชย์จะพึงมีบทบาท
ในการใช้เงินทุนนั้นไปในทางอ�ำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 15 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 เป็นบทบัญญัตซิ งึ่ ให้
อ�ำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ธนาคาร
พาณิชย์อาจเรียกได้ จึงมิได้มีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
แต่อย่างใด
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 37/2548 เรื่องศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้
ส่งค�ำร้องของจ�ำเลย (นายใจ มุ่งพันธ์กลาง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
มาตรา 5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 83 และ มาตรา 87 และ พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 25 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 หรือไม่ ทั้งนี้
มาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้ “รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม” และมาตรา 87 ก�ำหนดให้ “รัฐต้องสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดก�ำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มี
ความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาในประเด็นนี้และ
เห็นว่า มาตรา 83 และมาตรา 87 เป็นบทบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
อันเป็นบทบัญญัตทิ มี่ ไี ว้เป็นแนวทางเพือ่ ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล อยู่ในความควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา ส�ำหรับพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 มาตรา 5 ซึง่ เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีห่ า้ มมิให้ทำ� สุราหรือมีภาชนะ
หรือเครื่องกลั่นส�ำหรับท�ำสุราไว้ในครอบครอง ทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่อย่างใด
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ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4-5/2552 เรื่อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 36
มาตรา 45 มาตรา 63 มาตรา 87(3) หรือไม่ ซึ่งมาตรา 254 ของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวแก่โจทก์ในการยื่น
ค�ำร้องต่อศาลเพื่อก�ำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาภายใต้เงื่อนไขตามที่
ก�ำหนดในเรื่อง (1) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ�ำเลย
ทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนพิพากษา รวมทั้งจ�ำนวนเงินหรือทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอกซึง่ ก�ำหนดช�ำระแก่จำ� เลย (2) ให้ศาลมีคำ� สัง่ ห้ามชัว่ คราวมิให้จำ� เลยกระท�ำซ�ำ้
หรือกระท�ำต่อไปซึ่งการละเมิด หรือการผิดสัญญา หรือการกระท�ำที่ถูกฟ้องร้อง
(3) ให้ระงับการจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือการเพิกถอน
การจดทะเบียน (4) ให้จับกุมและกักขังจ�ำเลยไว้ชั่วคราว ส่วนมาตรา 87 (3) เป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา
อาชีพทีห่ ลากหลาย หรือรูปแบบอืน่ ในการนีศ้ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในส่วนที่
เกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ มาตรา 87 (3) ว่า เป็นบทบัญญัตทิ มี่ งุ่ จะส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
มิใช่เป็นบทบัญญัติให้สิทธิเด็ดขาดแก่บุคคล ทั้งการที่ศาลใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 บังคับแก่คดีก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนิน
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแต่อย่างใด และการใช้สทิ ธิของบุคคลตามมาตรา 87 (3) นี้  
ยังมีอยู่มิได้ถูกจ�ำกัด เพียงแต่ให้ศาลมีอ�ำนาจน�ำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อน
ค�ำพิพากษามาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์ในคดีนี้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ร้อง
ยังคงได้รบั ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) ได้ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อสิทธิ
ของโจทก์ ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (3) แต่อย่างใด
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4-21/2554 กรณีโต้แย้งว่าพระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ถึงมาตรา 82 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 มาตรา 81 มาตรา 84 (1) (2) (5)
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อันเป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 75
เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อ
รัฐสภาว่าจะด�ำเนินการเรือ่ งใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมทัง้
ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา มาตรา 81 เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา 84 เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน
เศรษฐกิจ โดยมาตรา 84 (1) ก�ำหนดให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและ
เป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
มาตรา 84 (2) ก�ำหนดให้รัฐสนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการประกอบกิจการและมาตรา 84 (5) ก�ำหนดให้รัฐ
ก�ำกับให้การประกอบกิจการทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด
ตัดตอนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ถึงมาตรา 82 เป็นบทบัญญัตใิ นหมวด 4
ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ส่วนที่ 3 การจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน โดยสุดท้ายของค�ำวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม
หรือด้านเศรษฐกิจแต่อย่างใด
จากการวิ เ คราะห์ แ นวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในอดี ต พบว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวค�ำวินิจฉัยในส่วนของบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไปในทางเดียวกันคือจะไม่กา้ วเข้ามาวินจิ ฉัยในส่วนของบทบัญญัตนิ ี้ โดยให้เหตุผลว่า
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้เป็นบทบัญญัติที่มีไว้เป็นแนวทางในการ
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอยู่ใน
ความควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวอ้างมานี้
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ดังนัน้ จึงไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ303 ศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างที่จะจ�ำกัดขอบเขตของตนเองไม่เข้าไป
303

เช่น ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 37/2542, 13/2545, 45/2545, 46/2545, 47/2545,
52-53/2547, 37/2548 และ 11/2550 เป็นต้น
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ตรวจสอบในกรณีที่มีการโต้แย้งว่ากฎหมายที่กล่าวอ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ปฏิเสธที่จะรับเรื่องไว้พิจารณา ซึ่งในระยะหลังมานี้ถึงแม้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวโน้มในการเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมากขึ้น แต่การ
ตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะวินิจฉัยไปในทางเดียวกัน คือบทบัญญัติของกฎหมายดังที่
ได้กล่าวอ้างมานี้ มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แต่อย่างใด กรณีการอ้างว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วขัดหรือแย้ง
ต่อบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
มีค่อนข้างน้อย เพราะอาจเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับ
ไม่เหมือนกับการอ้างหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพทีม่ สี ภาพบังคับชัดเจนทีส่ ามารถ
ฟ้องต่อศาลได้โดยตรงและศาลสามารถมีค�ำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้ แม้ว่า
มีการอ้างว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ออกมาขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการอ้างถึงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ซ�้ำกันและ
น้อยเรือ่ ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงถึงแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ
และด้านอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น การส่งเสริมให้ประชากรมีงานท�ำ  หรือ
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงยากทีจ่ ะเข้ามามีบทบาท
ในการส่งเสริมให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหลายๆ ด้านมีผลในทางปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มในการเข้ามาให้ความสนใจกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐมากขึน้ แต่กอ็ าจไม่เพียงพอให้บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มีฐานะหรือยกระดับความส�ำคัญให้เทียบเท่ากับบทบัญญัตใิ นหมวดอืน่ ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกที่ส�ำคัญกลไกหนึ่งที่จะ
สามารถส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ อีกทัง้
สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น แต่เพราะเรื่องที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมิได้อ้างถึงบทบัญญัติ
เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือหากเป็นกรณีที่อ้างมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ
อ้างอิงแนวนโยบายเรื่องเดียวกัน ไม่มีความหลากหลาย ดังนั้น จึงเป็นการยากที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีโอกาสได้วางบรรทัดฐานแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าในเวลานี้บทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการมีค�ำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยังมีน้อย
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อยู ่ ม าก ดั ง นั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ควรเพิ่ ม บทบาทโดยการมี ส ่ ว นผลั ก ดั น ให้
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีผลได้จริงในทางปฏิบตั แิ ละให้การรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ต่างๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศ อีกทั้ง
จะเป็นการยกระดับความส�ำคัญให้บทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมี
ความส�ำคัญทัดเทียมกับบทบัญญัติอื่นในรัฐธรรมนูญ
(2) กลไกทางศาลปกครอง
ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในคดี
พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกันเอง ซึง่ คดีปกครองทีอ่ าจจะฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้มีอยู่ 6 ประเภท304 คือ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ  ค�ำสั่งทางปกครอง หรือใช้อ�ำนาจกระท�ำ
การทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอืน่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (4) คดีพพิ าท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (5) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระท�ำการหรือละเว้น
กระท�ำการ และ (6) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง เมื่อได้
ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว พบว่า การฟ้องคดีปกครองที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี
ดังนี้
(2.1) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ออกกฎ ค�ำสัง่ ทางปกครองหรือใช้อำ� นาจกระท�ำการทางปกครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 146/2545 เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงาน
ทางปกครองกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการ
ว่าจ้างให้ปฏิบตั งิ านในโรงงานของ บริษทั สุราบางยีข่ นั จ�ำกัด จึงได้รบั ความเดือดร้อน
304

ชาญชัย แสวงศักดิ์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (223), หน้า 346.
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ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานสุราบางยี่ขันต่อไป
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดเสรีในการผลิตสุราและน�ำทรัพย์สินของโรงงาน
สุราบางยีข่ นั แห่งที่ 2 ไปจ�ำหน่ายให้กบั เอกชน ทัง้ นี้ ศาลปกครองชัน้ ต้นพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คดีพพิ าททีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลปกครองนัน้ จะต้องเป็นคดีพพิ าทซึง่ เกิด
จากการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึง่ การเรียกร้องค่าชดเชยการไม่มงี านท�ำต่อรัฐบาลเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้รบั ไปแล้ว จึงมิใช่
คดีพิพาทที่อยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครอง เนื่องจากรัฐบาลไม่ใช่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อีกทัง้ มาตรา 4 วรรค (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิได้ถือว่า การกระท�ำของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบาย
โดยตรงเป็นการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ดังนัน้ การกระท�ำของรัฐบาลในกรณีพพิ าท
จึงมิอาจถือได้ว่าเป็นการกระท�ำทางปกครองที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนาจที่ศาลปกครอง
จะเข้าไปตรวจสอบได้ เนื่องจากรัฐบาลมิได้อยู่ในฐานะของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันอยู่ในฐานะของคู่กรณีในคดีพิพาทได้ อีกทั้งมาตรา 276
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ก็มิได้รับรองการที่รัฐบาลจะถูกฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ กรณีนี้จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่รับรองสิทธิในการฟ้องคดี
ปกครอง เพราะความเดือดร้อนหรือความเสียหายทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั อยูม่ ไิ ด้เกิดขึน้ จาก
การกระท�ำ  หรือละเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อีกทัง้ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีใ่ ห้อำ� นาจต่อศาลปกครองในอันทีจ่ ะมีคำ� บังคับ
แก่รฐั บาลได้ ดังนัน้ ศาลปกครองชัน้ ต้นจึงไม่รบั ค�ำฟ้องนีไ้ ว้พจิ ารณาและให้จำ� หน่าย
คดีออกจากสารบบความ ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีค�ำสั่งยืนตามค�ำสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้น
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 182/2553 เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี สืบเนื่องมาจากกรณีปราสาทพระวิหาร และเขตดินแดนอธิปไตย
ของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยขอให้ศาลปกครองมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองมีมติยนื่ ค�ำร้องต่อศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ เพือ่ ให้พจิ ารณา
คดีใหม่เกีย่ วกับปราสาทพระวิหาร อีกทัง้ ให้มมี ติให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม
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สนธิก�ำลังตามแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตย รวมถึงทรัพยากร
ธรรมชาติตามเส้นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา รวมทั้ง
ให้มกี ารเพิกถอนการอนุมตั ขิ องผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สอง และมีคำ� สัง่ ให้รฐั สภามีมติให้ระงับ
หรืองดเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
กัมพูชา (กรอบการเจรจา) ทุกฉบับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีมติคัดค้านการขอ
จดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของประเทศกัมพูชา โดยในเรื่องนี้
ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นค�ำฟ้องขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด�ำเนินการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการต่างประเทศ
และความมั่นคงโดยแท้ จึงมิใช่เป็นการฟ้องเกี่ยวกับการกระท�ำทางปกครองอันจะ
อยู่ ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ศาลปกครองชั้นต้น
จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องในประเด็นดังกล่าว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งของ
ศาลปกครองชัน้ ต้น โดยศาลปกครองสูงสุดได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ค�ำขอท้ายฟ้องของ
ผูฟ้ อ้ งคดีในประเด็นดังกล่าวเป็นค�ำขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดี
ทัง้ สองกระท�ำการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำ� เนินการตาม
นโยบายด้านความมัน่ คงของรัฐ และนโยบายด้านการต่างประเทศ ซึง่ เป็นการกระท�ำ
ในฐานะรัฐบาล ในกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นอ�ำนาจของ
ฝ่ายบริหาร มิได้เป็นการกระท�ำในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีใ่ ช้อำ� นาจทางปกครอง
ค�ำฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดีในประเด็นดังกล่าวจึงไม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง ดังนัน้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำ� สัง่ ยืนตามค�ำสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้น
(2.2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควร
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 308/2545 เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ละเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าตนได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด�ำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ดังนั้น
จึงยืน่ ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำบังคับให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทำ� ถนนให้เรียบร้อย
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวละเลยต่อ
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หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ช้าในกรณีไม่ดำ� เนินการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่หน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม งบประมาณ ความ
จ�ำเป็นเร่งด่วน และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน
ที่พิพาทจึงเป็นงานนโยบายที่ศาลไม่สามารถออกค�ำบังคับได้ เมื่อศาลไม่สามารถ
ออกค�ำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�ำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนสายพิพาทได้
ศาลจึงไม่อาจรับค�ำฟ้องไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดได้มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกับศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค�ำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 400/2545 เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติ
ให้ยกฐานะเทศบาลต�ำบลบ้านไผ่ อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขึน้ เป็นเทศบาลเมือง
แต่ไม่มีการด�ำเนินการ จึงฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีออก
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลต�ำบลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองโดยเร็ว ทั้งนี้
ศาลปกครองชนต้นและศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันว่า การยกฐานะ
เทศบาลเป็นงานด้านนโยบายของรัฐบาลซึง่ ศาลไม่อาจก�ำหนดค�ำบังคับในลักษณะนี้
ตามค�ำขอท้ายฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดีได้ ดังนัน้ การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นไม่รบั ค�ำฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้นชอบแล้ว
ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 526/2550 เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควร โดยในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องสถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอบ้านดุง ซึ่ง
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการสอบสวนคดีอาญาไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทีก่ ำ� หนดให้เริม่ ท�ำการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า และเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนคดีอาญาเป็นขั้นตอนการด�ำเนินการ
ของเจ้าพนักงานตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก�ำหนดให้อ�ำนาจ
เป็นการเฉพาะโดยตรงไม่ใช่การกระท�ำทางปกครองของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หากแต่เป็น
การด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กรณีตามฟ้องจึงไม่อยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณา
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พิพากษาของศาลปกครอง ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยและวางหลักไว้ว่า
คดีทไี่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนัน้ เป็นเรือ่ งทีศ่ าลไม่อาจ
ตรวจสอบได้โดยสภาพ เช่น การกระท�ำทางนิติบัญญัติ การกระท�ำในทางตุลาการ
และการกระท�ำของรัฐบาลทีเ่ ป็นงานด้านนโยบายหรืองานทางการเมืองหรือนโยบาย
ต่างประเทศหรือในความสัมพันธ์กบั ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยในคดีนที้ า้ ยทีส่ ดุ ศาลปกครอง
สูงสุดได้เห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นในการไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและ
ให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวค�ำสั่งของศาลปกครอง พบว่า ศาลปกครองได้
วางแนวค�ำวินจิ ฉัยไปในทางเดียวกัน คือ การจะเป็นคูก่ รณีในคดีพพิ าททางปกครอง
ได้นนั้ จะต้องมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แนวค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครองได้วางหลักเอาไว้โดยถือว่า รัฐบาลมิได้อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะอยูใ่ นฐานะคูก่ รณีในคดีพพิ าทได้ และถึงแม้วา่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 223 จะได้ให้อำ� นาจแก่ศาลปกครองในการ
พิจารณาพิพากษาคดีพพิ าทได้ แต่ตอ้ งเป็นคดีพพิ าทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กับเอกชน หรือระหว่างรัฐด้วยกันเอง แต่รัฐธรรมนูญก็มิได้รับรองการที่รัฐบาลจะ
ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง อีกทั้งถือว่ารัฐบาลมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ดังนัน้ จึงไม่เข้าเงือ่ นไขในการฟ้องคดีปกครอง นอกจากนี้ ศาลปกครอง
ยังได้วางหลักเกี่ยวกับคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
อันเป็นเรือ่ งทีศ่ าลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ คือ การกระท�ำของรัฐบาลทีเ่ ป็นงาน
ด้านนโยบาย เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ หากมีคดีพพิ าททีข่ อให้ศาลปกครองมีคำ� พิพากษา
หรือค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระท�ำการตามนโยบาย ศาลปกครองจะจ�ำกัดบทบาท
โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือออกค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปด�ำเนินการตามนโยบายนั้น
ทัง้ นี้ โดยให้เหตุผลว่างานทางด้านนโยบายนีเ้ ป็นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารมิได้เป็นการ
กระท�ำในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีใ่ ช้อำ� นาจทางปกครอง ด้วยเหตุทอี่ าศัยเหตุผล
ดังกล่าวศาลปกครองจึงไม่รับค�ำฟ้องนั้นไว้พิจารณา
จากผลวิเคราะห์ขา้ งต้น พบว่า การฟ้องคดีปกครองทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตเิ รือ่ ง
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ นอกจากจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ยแล้ว ศาลปกครอง
ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่เข้าไปพิจารณาในกรณีดงั กล่าวอีกด้วย ทัง้ นี้ การฟ้องคดีปกครอง
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ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะมีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด สิ่งส�ำคัญนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการฟ้องคดี รวมถึงการวางหลักของ
ศาลปกครองในกรณีทมี่ คี วามเกีย่ วข้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เพราะถึงแม้วา่
ผู้นั้นจะเป็นผู้มีสิทธิในการฟ้องคดีปกครองเพราะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการ
กระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐก็ตาม
แต่หากเป็นกรณีขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือมีค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระท�ำการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย ศาลปกครองก็จะจ�ำกัดขอบเขตไม่เข้าไปพิจารณา ดังนั้น
เมื่อพิจารณาจากแนวค�ำสั่งศาลปกครองแล้วจะเห็นว่าการด�ำเนินคดีปกครองอัน
เกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ นอกจากจะมีโอกาสเกิดขึน้ น้อยแล้วยังไม่ได้
รับการรับรองและคุม้ ครองจากศาลปกครองอีกด้วย ซึง่ ในทัศนะของผูว้ จิ ยั แล้วเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนควรต้องให้ความเคารพหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในรัฐธรรมนูญ
การที่ศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีที่ประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐพิพาทกันว่า การกระท�ำทางปกครอง ค�ำสัง่ ทางปกครองเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งความชอบด้วยกฎหมายนี้ย่อมหมายความรวมถึง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย ดังนัน้ หากเกิดกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐกระท�ำการใดๆ
อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการ
กระท�ำนัน้ ท�ำให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายแล้ว ศาลปกครองก็ควรมีสว่ น
ในการเยียวยาความเสียหายนั้น โดยการสามารถเข้ามาพิจารณาได้ ไม่ควรจ�ำกัด
ขอบเขตการพิจารณาเพียงเพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
2.2) ปัญหาการบังคับใช้จากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
ปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ จ ากกลไกตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญในทางปฏิบตั ิ ผ่านทางกลไกทางผูต้ รวจการแผ่นดิน กลไกทางคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกลไกทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพียงใด ประสบกับปัญหาในการบังคับใช้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแตกต่างกัน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
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(1) กลไกทางผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการศึกษาวิเคราะห์ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด นอกจากพิจารณาถึงองค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็น
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองแล้ว องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็มีความ
เป็นไปได้ในการทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทในการท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีก่ ล่าวถึงในทีน่ คี้ อื ผูต้ รวจการแผ่นดิน เพราะ
รัฐธรรมนูญได้ให้อ�ำนาจหน้าที่แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หากพบปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็สามารถส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณีได้ กล่าวคือ ในกรณีที่บทบัญญัติของ
กฎหมายมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ ง
พร้อมความเห็นต่อศาลรฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย แต่หากเป็นกรณีทบี่ ทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งมีค่าบังคับต�่ำกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เช่น กฎ ข้อบังคับ
หรือระเบียบอันเป็นแหล่งที่มาของอ�ำนาจกระท�ำการของฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
ปกครอง เป็นต้น รวมถึงการกระท�ำของบุคคลใด ได้แก่ ข้าราชการพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หากมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ305 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ดังนั้น หากมีกรณีที่รัฐไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือกรณีที่
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ผูต้ รวจการแผ่นดินจะ
มีอ�ำนาจรับค�ำร้องเรียนนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ ในการศึกษาพบว่า เรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่สามารถรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ได้รวมถึงเรื่องที่เป็นนโยบายซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา หากส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พบว่า
กรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
305

ชนาทร จิตติเดโช และคณะ, ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
อังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป., 2549:
หน้า 4-5. โปรดดูมาตรา 198 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
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นโยบายของรัฐบาล ทางส�ำนักงานฯ จะเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
พิจารณาไม่รบั เรือ่ งนัน้ ไว้พจิ ารณา เพราะส�ำนักงานฯ นัน้ เป็นหน่วยงานทีพ่ ยายามจะ
ไม่เกีย่ วข้องกับการเมืองและนโยบายของรัฐบาล306 แต่มขี อ้ ยกเว้นคือ หากการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนั้นมีลักษณะ คือ อาจมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ
อ�ำนาจหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ก่อ
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวางแนวทางในการที่จะ
ไม่เข้าไปพิจารณากรณีที่เป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็เนื่องจากเห็นว่าการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นการใช้อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนี้อยู่ในความควบคุมของรัฐสภาอยู่แล้ว ดังนั้น  
การที่จะร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในกรณี
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือ
การปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทัง้ การปฏิบตั หิ รือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎหมายโดยก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่เป็นธรรม หากเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาลแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่เข้าไปตรวจสอบ เพราะถือว่าไม่มีอ�ำนาจ
ในอดีตทีผ่ า่ นมาในปี พ.ศ. 2544 ได้เคยมีการยืน่ เรือ่ งร้องเรียนต่อผูต้ รวจการ
แผ่นดินในประเด็นที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา จ�ำนวน 1 เรื่อง
โดยมีประเด็นขอให้ระงับโครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย เพราะท�ำผิด
รัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาดูแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องพลังงานจึงไม่รับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้พิจารณา307 ส่วนความ
เป็นไปได้ที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่ร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเพื่อเสนอต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบาย
พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์, “3 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา: ประโยชน์ที่สังคมได้รับ,” ในงานสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง 3 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา: ประโยชน์ที่สังคมได้รับ. กรุงเทพมหานคร:
ม.ป.ท., 2546: หน้า 17.
307
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา, รายงานประจ� ำ ปี 2544 ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา,
กรุงเทพมหานคร, 2555 หน้า 49.
306
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พืน้ ฐานแห่งรัฐมีปรากฏให้เห็นน้อยมาก เพราะจากข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2553
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่อง
ร้องเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ สิน้ 213 เรือ่ ง โดยอาจ
แบ่งตามผลการด�ำเนินการ308 คือ (1) เรือ่ งทีย่ ตุ กิ ารพิจารณา เนือ่ งจากเห็นว่ายังไม่มี
ปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 189 เรือ่ ง (2) เรือ่ งทีพ่ จิ ารณาแล้ว
เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 20 เรื่อง (3) เรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง จ�ำนวน
4 เรื่อง
ช่วงเวลาสิบปีทผี่ า่ นมามีเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับ
ความชอบด้วยบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีอยู่เพียง 2 เรื่อง คือ
เรื่องร้องเรียนที่ 536/2546 และ 644/2546 โดยร้องเรียนว่า พระราชก�ำหนดแก้ไข
เพิม่ เติมพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
มาตรา 3 เฉพาะพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 12 ว่าด้วยกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาต
หรือสัมปทานจากรัฐ ประเภท ที่ 12.71 กิจการโทรคมนาคม มีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 40 วรรคหนึง่ มาตรา 40 วรรคสอง ประกอบมาตรา
355 (2) มาตรา 50 มาตรา 57 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ทัง้ นี้
มาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นบทบัญญัตทิ อี่ ยูใ่ นหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ ซึง่ ได้กำ� หนดให้ “รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาดก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ...”
ซึ่งผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า
การใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมส่งผลให้การแข่งขันในตลาด
กิจการโทรคมนาคมมิได้เป็นไปในวิถีทางปกติในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัย
กลไกตลาด ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 87 ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณา
308

ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, รวมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ, (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553:
หน้า 14.
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ในประเด็นนี้แล้วเห็นว่าการก�ำหนดมาตรการของรัฐอันมีผลเป็นการกีดกันทาง
การค้าต่อผู้ประกอบกิจการรายใหม่ในตลาดกิจการโทรคมนาคมและน�ำไปสู่การ
ผูกขาดตลาดกิจการโทรคมนาคม รวมถึงท�ำให้ผบู้ ริโภคเสียประโยชน์ จึงน่าจะขัดต่อ
หลักเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบวิชาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม ตามมาตรา 50 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงเสนอเรือ่ งพร้อมทัง้ ความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 32/2548 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 สรุปว่า
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทใด อัตราเท่าใดเป็นเรือ่ งการด�ำเนินการ
ทางนโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อหารายได้เข้ารัฐและสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
การคลังของประเทศ ไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สือ่ สารของชาติแต่อย่างใด และไม่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 50
ที่ให้เสรีภาพกับบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน
เสรีและเป็นธรรม เพราะถือว่าผู้ประกอบการทุกรายอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองแล้ว ยังคงมีหน้าที่ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ หน้าที่
ในการรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมข้อสังเกตเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทั้งให้มีการ
ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะชนให้ทราบด้วย
ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 244 (4) แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ผลจาก
การด�ำเนินงานในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องที่ผู้
ร้องเรียนได้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละปีนั้น ถือเป็นการปฏิบัติงาน
โดยปกติของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาบ�ำบัดความเดือดร้อน
รวมทั้งการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้
ปฏิบัติงานในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนเข้ามาและจัดท�ำ
รายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
โดยส่งไปยังหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป รวมถึง
การเสนอแนะต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการตามสมควรแก่กรณีในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใดๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในปี
พ.ศ. 2545 โดยผูร้ อ้ งเรียนขอให้พจิ ารณาสอบสวนข้อเท็จจริงทีห่ น่วยงานของรัฐ คือ
กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก องค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทยมีการกระท�ำ
ในลักษณะแทรกแซงการท�ำงานของสื่อมวลชนที่เป็นข้าราชการ พนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วจึงได้เสนอความเห็นพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลเพื่อก�ำกับให้หน่วยงานดังกล่าวได้เพิ่มความระมัดระวัง
ในการกระท�ำที่อาจจะเข้าข่ายการละเมิดหรือลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนได้309
ส่วนกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิคนพิการต่อประธานวุฒสิ ภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี โดยผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีเนื้อหาสาระที่อาจจ�ำกัดสิทธิ
คนพิการในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ร้อง
จึงได้เสนอความเห็นต่อประธานวุฒสิ ภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงต่อไป310
การรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
ตลอดจนประชาชนให้รบั ทราบทุกปี ซึง่ ตัวรายงานก็จะมีรายละเอียดเกีย่ วกับผลการ
ด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าในรอบปีที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้
ด�ำเนินการใดบ้างเพื่อตรวจสอบและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมทั้งรายงาน
ให้ทราบถึงสถิติเรื่องร้องเรียนว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด
และสาเหตุมาจากสิ่งใด ซึ่งรายงานนี้จะมีประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา ในการน�ำปัญหาทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอรายงานน�ำไป
แก้ไข เยียวยา เพราะค�ำร้องเรียนจากประชาชนที่เสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนี้
เป็นเสมือนเสียงสะท้อนจากสังคมให้เห็นถึงความเดือดร้อนจากการได้รบั การปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม หรือโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของหน่วยงานหรือ
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, รายงานประจ�ำปี 2545 ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, กรุงเทพมหานคร,
2546: หน้า 51-52.
310
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 52.
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เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีย่ งั คงเกิดขึน้ ในสังคม311 ทีส่ ำ� คัญจะเป็นประโยชน์ตอ่ รัฐสภาในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับ
รายงานไปแล้วจะมีการน�ำไปพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง หรือเยียวยาในปัญหาทีเ่ กิดขึน้
อย่างไรบ้าง
จากการศึ ก ษาถึ ง บทบาทและอ� ำนาจหน้ า ที่ ข องผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่กรณีของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐนั้นถึงแม้จะเป็นบทบัญญัติที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การใช้
ช่องทางผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐนั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะจากที่กล่าวมาแล้วว่าหากเป็นกรณีการ
เรียกร้องเกีย่ วกับการให้รฐั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ซึง่ กรณีนผี้ ตู้ รวจการแผ่นดินพยายาม
จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลโดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา
นอกจากนีเ้ รือ่ งร้องเรียนทีอ่ า้ งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ มีปญ
ั หาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นปรากฏให้เห็นน้อยมาก แต่ถึงแม้จะ
มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวส่งมาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา แต่
ผูต้ รวจการแผ่นดินก็เป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจเพียงตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเท่านัน้
ถึงแม้วา่ ผูต้ รวจการแผ่นดินจะเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวมีปญ
ั หาความ
ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจริงก็ตาม แต่อ�ำนาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดยังคงขึ้นอยู่กับศาล ทั้งนี้ศาลอาจมีความเห็นสอดคล้องหรือเห็น
แตกต่างจากผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้ ดังนัน้ เมือ่ เป็นเช่นนีผ้ ตู้ รวจการแผ่นดินอาจไม่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยผลักดันให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
เพราะการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามจ�ำกัดขอบเขตตัวเองที่จะไม่เข้าไปก้าวก่าย
ในส่วนของการเมืองนั่นเอง ส่วนการรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ�ำปี ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ก็ถือเป็นหน้าที่
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด�ำเนินการตามสมควรแก่กรณี อีกทั้งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อรัฐสภา
เพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาถึงการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้
เป็นอย่างดี
311

ผู้ตรวจการแผ่นดิน, รายงานประจ�ำปี 2553 ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรุงเทพมหานคร, 2554: หน้า 49.
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(2) กลไกทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริม รับรอง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น นอกจากจะได้ถูกก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 256 และมาตรา 257 แล้ว พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้บัญญัติถึงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเช่นเดียวกัน ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐมีปรากฏให้เห็นคือ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา
257 (1) ที่ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการสิทธิฯ ในการ “ตรวจสอบและ
รายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือ
ละเลยการกระท�ำดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�ำเนินการ
ตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป” ประกอบกับมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในข้อ 1 ซึ่งก�ำหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและ
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และ
ข้อ 2 ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการ
กระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไป
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ
เสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลย
การกระท�ำดังกล่าวเพือ่ ด�ำเนินการ ในกรณีทปี่ รากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอ
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ในบรรดาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีนั้น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ถือเป็นกติกาที่ส�ำคัญที่ได้ระบุการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทาง
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Committee on Economic, Social  and Culture
Rights) ซึง่ เป็นคณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่หลักในการติดตามการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของประเทศภาคีแล้ว ยังมีหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นหรือค�ำวินิจฉัย
(General Comments) ซึง่ ถือเป็นการตีความบทบัญญัตทิ สี่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยสร้างหรือ
เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มคี ำ� วินจิ ฉัยล่าสุดลับที่ 15 ว่าด้วยสิทธิเกีย่ วกับน�ำ 
้ (right to
312
water) จากการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของไทยในการส่งเสริมการเคารพการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ การตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ดังนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจงึ ได้แปลค�ำวินจิ ฉัยขึน้ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของ
รัฐในการทราบถึงพันธกิจตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน มนุษยชนระหว่างประเทศทีจ่ ะ
ต้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน รวมทัง้ เพือ่ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ
ถึงมาตรฐานต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นทีย่ อมรับโดยสากลเพือ่ น�ำมาสร้างเสริม
ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย
ค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวมีสาระส�ำคัญอธิบายถึงพันธกิจของรัฐในการคุม้ ครองสิทธิ
ของประชาชนทีเ่ กีย่ วกับน�ำ 
้ เพราะน�ำ้ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้มีระดับมาตรฐาน ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน
ที่พอเพียงและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเกี่ยวพันกับการได้รับสิทธิมนุษยชนในด้าน
อื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับรองไว้ว่าน�้ำเป็นสิทธิมนุษยชน
ประเภทหนึ่ง ซึ่งพันธกิจของรัฐภาคีในขั้นต่างๆ อันเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับน�้ำ  ได้แก่
การมีการประกันว่ามีการกระจายหรือเข้าถึงทรัพยากรน�้ำที่สะอาดให้ประชาชน
ได้รับอย่างพอเพียง และเท่าทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อการอุปโภคบริโภค
และประโยชน์ท�ำกิน โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นถึง
312

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิทธิเกี่ยวกับน�้ำ, มีนาคม 2546, หน้า 1-2.
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365

ทรัพยากรน�้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ดังนั้น รัฐภาคีจึงควรประกันการเข้าถึงน�้ำ
ที่เพียงพอส�ำหรับการท�ำเกษตร เพื่อยังชีพ และเพื่อสร้างความมั่นคงแก่วิถีชีวิตแก่
ชนพืน้ เมือง313 การทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นำ� ค�ำวินจิ ฉัย
ล�ำดับที่ 15 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับน�้ำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการเคารพ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิดังกล่าวในประเทศไทย ทั้งนี้สิทธิเกี่ยวกับน�้ำที่ได้รับการ
รับรองว่าเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งได้มีความสัมพันธ์กับบทบัญญัติในเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 85 (2) บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตาม
นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้... (2)... รวมทั้ง
จัดหาแหล่งน�้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร”  
ทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน�้ำเป็นปัญหาที่
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่คณะกรรมการสิทธิฯ
ได้ท�ำตามหน้าที่ของตนในการส่งเสริมให้มีการเคารพและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศก็จะเป็นตัวผลักดันส่งเสริมให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดมีการรับรองในสิทธิที่
เกิดขึ้นใหม่ เช่น สิทธิที่เกี่ยวกับน�้ำนี้อันมีการบัญญัติรับรองอยู่ในบทบัญญัติเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีผลเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ อ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ ของคณะกรรมการสิทธิฯ ในการรับรองและคุม้ ครอง หรือแม้กระทัง่
ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์อันเป็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนให้ภายนอกได้รับรู้
อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและยังเป็นการแนะน�ำ
แนวทางให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้วย เพราะตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 257 (8) ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา อีกทั้งพระราชบัญญัติกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (6) ยังได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
313

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี
2547-2550 ในประเทศไทย, 2552:หน้า 8-9.
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มีอ�ำนาจหน้าที่จัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
ประเทศเพือ่ เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีประโยชน์
เพื่อให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรีน�ำตัวรายงานนี้ไปพิจารณาสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรคอย่างไร และจะมีวธิ กี ารด�ำเนินการ
แก้ไขเยียวยาอย่างไร โดยในรายงานแต่ละปีมีหลายสถานการณ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึง
การกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหลายๆ เรื่อง เช่น รายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2550 ได้มีการ
หยิบยกสถานการณ์ในเรื่องสิทธิแรงงานที่ยังคงเป็นปัญหามาเผยแพร่ให้ทราบ
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยจะพบว่า สิทธิที่จะมีสภาพ
การท�ำงานที่ดีและสิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้
ทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กล่าวคือ ใน
มาตรา 44 เป็นเรือ่ งหลักประกันในความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน และ
หลักประกันในการด�ำรงชีพระหว่างและหลังท�ำงาน มาตรา 64 เป็นเรือ่ งเสรีภาพในการ
รวมตัวกันเป็นสหภาพ และในมาตรา 84 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมาตรา 84 (7) ที่ก�ำหนดให้มี
การส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้ง คุ้มครองให้ผู้ท�ำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้สถานการณ์ด้าน
สิทธิแรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550314 ยังคงประสบปัญหาอยู่มากในเรื่องการ
มีสทิ ธิในการมีสภาพการท�ำงานทีด่ ี เป็นธรรม และสิทธิในการได้รบั สวัสดิการจากรัฐ
นอกจากปัญหาสิทธิแรงงานแล้ว สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมด้านอื่นๆ ก็ยัง
คงเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษาที่ยังคงมีข้อจ�ำกัดต่างๆ และขาดความมี
มาตรฐานทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้ให้การรับรองไม่วาจะเป็นการประกัน
สิทธิเสมอกันของบุคคลในการได้รบั การศึกษาสิบสองปีทรี่ ฐั จัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
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(มาตรา 49) หรือมาตรา 80 (3) ซึง่ เป็นบทบัญญัตใิ นเรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหา
เด็กและเยาวชนบางกลุ่มไม่ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานที่ดีพอ315 นอกจากปัญหา
สิทธิการศึกษาแล้วประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทอื่นๆ เช่น สิทธิในสุขภาพ หรือสิทธิในที่อยู่อาศัยเป็นต้น
จากการทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้จดั ท�ำรายงานประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเพื่อเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน
ให้ได้รับทราบจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้รัฐมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิตา่ งๆ โดยจะเป็นหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีในการ
น�ำรายงานประเมินสถานการณ์นไี้ ปด�ำเนินการและหาทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้
เป็นหน้าทีข่ องรัฐสภาในการน�ำรายงานนีไ้ ปประกอบการติดตามการแก้ไขปัญหาของ
คณะรัฐมนตรี ซึง่ หากไม่มกี ารด�ำเนินการแก้ไขรัฐสภาก็สามารถน�ำข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้
ประกอบการยื่นกระทู้ถามหรือยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ รัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2550 ในการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้องิ อาศัย
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 แต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้มีการเพิ่มเติมอ�ำนาจ
หน้าที่บางประการให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญ
ประการหนึง่ ทีเ่ พิม่ เติมมาคือ มาตรา 257 (2) ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การที่ได้มีการเพิ่มเติมอ�ำนาจ
หน้าที่ดังกล่าวเป็นการเพิ่มอ�ำนาจแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการเสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้นจึงเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีเห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบสิทธิมนุษยชน
และมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในเรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้
315
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีมติเห็นชอบตามที่มี
ผูร้ อ้ งเรียนและเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2 เรือ่ ง316
คือ (1) พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2) พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 โดยเฉพาะเรือ่ งร้องเรียนกรณีพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ .ศ. 2550
มีประเด็นที่เป็นกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรวมถึงปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประธานสหภาพโรงเรียนแห่งชาติ ไทย-จีน
เพือ่ ขอให้ยกเลิกมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และจาก
สมาคมครู สถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนลูกจ้างโรงเรียนเอกชนร้องเรียน
กรณีนโยบายของรัฐกับการละเมิดสิทธิประกันสังคมลูกจ้างโรงเรียนเอกชน
นอกจากนี้ ยังได้รับหนังสือร้องเรียนของคณะกรรมการลูกจ้างและสหภาพ
แรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซึง่ ร้องเรียนว่าได้รบั ความเดือดร้อนจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30
มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) ซึ่งมาตรา 81 (2) และ
มาตรา 84 (7) เป็นบทบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยมีสาระส�ำคัญ
คือ มาตรา 81 (2) เป็นแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยก�ำหนดให้
รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม โดยการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
โดยบุ ค คลอื่ น และต้ อ งอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
มาตรา 84 (7) เป็นแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุม้ ครอง
แรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งจัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงาน
มีสทิ ธิเลือกผูแ้ ทนของตนจัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม้ ครองให้ผทู้ ำ� งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
อย่างเดียวกันได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
316
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
มาตรา 257 (2) โดยให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งสถานภาพการเป็นผูป้ ระกันตนและการได้รบั
สวัสดิการของลูกจ้างโรงเรียนเอกชน การทีม่ าตรา 86 บัญญัตวิ า่ “กิจการของโรงเรียน
ในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คม และกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น
ทดแทน...” มีผลท�ำให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนที่เป็นผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 และได้ส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมเพื่อรับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี คือ 1) ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย 2) ทุพพลภาพ 3) ตาย 4) คลอดบุตร 5) สงเคราะห์บุตร 6) ชราภาพ และ
7) กรณีวา่ งงาน ต้องสิน้ สุดสถานภาพการเป็นผูป้ ระกันตนลงโดยปริยาย โดยไม่มสี ทิ ธิ
ได้รับสวัสดิการใดๆ ทดแทนและทุกหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สิทธิดังกล่าวได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนยังได้ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิของลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างและ
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีบทบาทในการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานอันเป็นการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องและประเทศไทย
เป็นภาคี ดังนั้น จึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 257 (2)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า การออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มาตรา 86 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64
มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัยคดีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 34/2554
เรือ่ ง พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องและมีคำ� สัง่
ให้รบั ค�ำร้องนีไ้ ว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย ซึง่ ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้มกี าร
ตราพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 86 โดยได้มีการยกเลิกและให้ใช้ถ้อยค�ำใหม่เป็น
“มาตรา 86 กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ�ำนวยการ ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ�ำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต้อง
ได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน การคุม้ ครองการท�ำงาน การจัดให้มคี ณะกรรมการคุม้ ครองการท�ำงานและ
ประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำของผู้อ�ำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด” ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 86 ได้จ�ำแนกผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในระบบของโรงเรียนเอกชนออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง คือ
ผูอ้ ำ� นวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการเรียนการสอน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และ
ประเภทที่สอง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานอันที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน
เช่น นักการ คนงาน คนขับรถ และพนักงานท�ำความสะอาด ทีย่ งั อยูภ่ ายใต้บงั คับของ
กฎหมายดังกล่าว การทีม่ าตรา 86 บัญญัตใิ ห้กจิ การของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วน
ของผู้อ�ำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
และให้มคี ณะกรรมการคุม้ ครองการท�ำงานและประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต�ำ่ ของบุคคล
ดังกล่าว โดยประโยชน์ตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนั้น เป็นการก�ำหนดให้มีการคุ้มครองการ
ท�ำงานแก่ผอู้ ำ� นวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบทีม่ สี าระ
ส�ำคัญอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่เป็นการมุง่ หมายใช้บงั คับกับบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะ
เจาะจง แต่เป็นกรณีทใี่ ช้เป็นการทัว่ ไปกับบุคคลทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการศึกษา บทบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 86
ดังกล่าว เป็นกรณีที่รัฐให้ความคุ้มครองการท�ำงานแก่ผู้อานวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงมิใช่เป็นเรื่องที่รัฐไม่ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจาก
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การล่วงละเมิดทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ ไม่ได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ผู้ท�ำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ กรณีดงั กล่าวจึงอยูใ่ นขอบเขต
แห่งความจ�ำเป็น และมิได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญของบุคคลดังกล่าวด้วย ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และ
มาตรา 84 (7)
จากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ แสดงให้เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
มีความเห็นสอดคล้องหรือแตกต่างจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนาจเพียงเสนอความเห็นเท่านั้น ซึ่งผลการตัดสิน
ครัง้ สุดท้ายยังคงอยูท่ ศี่ าลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ดังกล่าวมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณา
ถึงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วพบว่า มีส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันให้เกิดการรับรองคุ้มครองและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการยอมรับและปฏิบัติตามสิทธิที่เกิดขึ้นใหม่ที่ได้มีการรับรอง
ในระดับกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งที่ก�ำหนดอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงกล่าวได้ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กร
ที่มีบทบาทส�ำคัญองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้มีการค�ำนึงถึงและเกิดการน�ำ
บทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั ทุกภาคส่วนว่าจะน�ำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิในด้าน
ต่างๆ อย่างไร
(3) กลไกทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 89 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
มาตรา 258 ต่างได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขนึ้
ซึง่ หลักการของสภาทีป่ รึกษาฯ ของรัฐธรรมนูญทัง้ สองฉบับยังคงเดิม คือต้องการให้
สภาทีป่ รึกษาฯ เป็นองค์กรทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและขอเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
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พืน้ ฐานแห่งรัฐ รวมทัง้ การให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บญ
ั ญัตเิ พิม่ หน้าทีใ่ ห้แก่สภาทีป่ รึกษาฯ ในการก�ำหนด
หน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การเสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกล่าวมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น และก�ำหนดให้มี
หน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระท�ำนองเดียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ ด้วย
ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาฯ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมให้ข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการสะท้อนปัญหาจาก
ประชาชนสูร่ ฐั บาลผ่านกระบวนการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และการทีร่ ฐั บาล
จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้นั้นจ�ำต้องอาศัยหลาย
ภาคส่วนในการร่วมมือกัน ที่ส�ำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนโดยผ่านสภาทีป่ รึกษาฯ เพราะถ้าหากสภาทีป่ รึกษาฯ เห็นถึงประโยชน์ใน
การทีจ่ ะท�ำให้รฐั บาลสามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้
ก็จะส่งความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล แต่ได้เกิดปัญหาความไม่เอาใจใส่ตอ่
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั มีทงั้ หมด 3 ชุด
คือ ชุดที่ 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2548 ชุดที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2553
ชุดที่ 3 ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึง 2557 ผลงานความเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีจ�ำนวนทั้งหมด 110 เรื่อง ชุดที่ 2
มีจ�ำนวน 147 เรื่อง และชุดที่ 3 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีผลงานความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 16 เรือ่ ง317 ทัง้ นี้ ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภาทีป่ รึกษาฯ ทัง้ สามชุดครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รวมทัง้ ด้านอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่ รึกษาฯ ทีเ่ สนอต่อคณะรัฐมนตรี
นั้น กฎหมายได้ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำรายงานการพิจารณาหรือผลการ
ด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี ต่อสภาทีป่ รึกษาฯ ให้รบั ทราบความก้าวหน้าและเปิดเผย
ให้สาธารณชนทราบด้วย แต่จากข้อเท็จจริงในการตรวจสอบถึงสถานะความก้าวหน้า
317

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 1 ทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที เค พริ้นติ้ง จ�ำกัด, 2553), หน้า 58-64.
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ในการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
ที่ปรึกษาฯ ทั้งสามชุดพบว่า มีหลายข้อเสนอแนะที่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร
เช่น สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 ได้มีการเสนอความเห็นในเรื่องการเก็บภาษีสรรพสามิต
กิจการโทรคมนาคมไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2546 แต่ยังมิได้มีรายงานความ
คืบหน้าจากคณะรัฐมนตรีแต่ประการใด อีกข้อเสนอแนะที่สภาที่ปรึกษาฯ ส่งไป
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ก็ไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าเช่นเดียวกัน คือ
ข้อเสนอแนะเรือ่ งกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในประเด็นสิทธิของคนพิการ
ที่ได้เสนอความเห็นไปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2547 เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะเรื่อง
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็น (เสนอประธานคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ) ที่ได้เสนอความเห็นไปวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 อีกทั้งความเห็นเรื่อง
หลักการส�ำคัญที่ควรก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ. .... ที่ได้เสนอ
ความเห็นไปในวันที่ 19 กันยายน 2550 รวมทั้งความเห็นเรื่องหลักการส�ำคัญที่ควร
ก�ำหนดให้มีในพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นไปในวันที่
17 กันยายน 2551 ต่อมา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ได้มีการเสนอความเห็นเรื่อง
การพิจารณาพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีกครัง้
แต่เรื่องเหล่านี้ผลสุดท้ายก็ยังไม่มีรายงานความก้าวหน้าแต่อย่างใด ส่วนความเห็น
และข้อเสนอแนะที่สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3 เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและยังไม่มี
รายงานความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดสองเรื่อง คือ ความเห็นเรื่องทางออก
ประเทศไทยจากภาวะวิกฤต ที่เสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 เมษายน 2553 เรื่อง
ความเห็นและข้อเสนอแนะแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตสิ ภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที.่ ...) พ.ศ. ....318 ซึง่ ได้เสนอความเห็นไปในวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2554
นอกจากกรณีการไม่มีรายงานแสดงสถานะความก้าวหน้าให้สภาที่ปรึกษาฯ
และประชาชนได้ทราบแล้ว ซึง่ จากการศึกษาข้อเสนอแนะของสภาทีป่ รึกษาฯ ทีเ่ สนอ
ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาส่วนใหญ่จะมีการรายงานแสดงสถานะความก้าวหน้า
318

ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะและความเห็นของสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอ่ คณะรัฐมนตรี,
สืบค้นเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2559 จาก www.nesac.go.th/nesac/th/opinion/opinion_list.php?
myMenu=2, (last visited 15 August 2011).

_17-0106(239-386)5P4.indd 373

7/20/60 BE 5:42 PM

374 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความต่อเนื่องในการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งที่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สภา
ที่ปรึกษาฯ ได้เสนอไปนี้เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและเป็นปัญหาที่สะท้อนมาจาก
ภาคประชาชน แต่รัฐบาลก็มิได้ด�ำเนินการอย่างใดที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง
เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะนัน้ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ เช่น
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีแนวนโยบายกระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม
คุม้ ครองเกษตรกร และการจัดหาแหล่งน�ำ้ เพือ่ ให้เกษตรกรมีนำ�้ ใช้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม ซึ่งสภาที่ปรึกษาฯ ก็ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาล
สามารถด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ ทั้งที่ข้อเสนอแนะนั้นมาจาก
เสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เมื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
กลับไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร เช่น ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตรของรัฐในภาคใต้ (เสนอ 14 กุมภาพันธ์ 2546) เรื่อง ราคาผลผลิตล�ำไย
(เสนอ 13 มิถนุ ายน 2546) เรือ่ ง กระบวนการรับจ�ำน�ำข้าว (เสนอ 2 ธันวาคม 2546)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (เสนอ 16 ธันวาคม 2546) เรื่อง  
การแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินท�ำกินของเกษตรกร (เสนอ 29 ธันวาคม 2547)
เรือ่ ง การแก้ปญ
ั หาสิทธิทอี่ ยูแ่ ละทีด่ นิ ท�ำกิน (เสนอ 29 ธันวาคม 2547) เรือ่ ง การแก้ไข
ปัญหาราคาผลไม้ตกต�่ำ  (เสนอ 30 พฤษภาคม 2550) เรื่อง หลักการที่ควรก�ำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ พ.ศ. .... (เสนอ 19 กันยายน 2550) เรือ่ ง แนวทาง
การแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราอย่างครบวงจร (เสนอ 10 มิถนุ ายน 2552) เรือ่ ง การ
พิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. .... (เสนอ 20 กรกฎาคม 2552) เป็นต้น
ดังนั้น ข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภาที่ปรึกษาฯ ได้แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงของประชาชนในภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาตั้งแต่อดีตแต่ยังไม่ได้รับการ
เยียวยาแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและ
ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ถึงแม้วา่ สภาทีป่ รึกษาฯ จะโดยอาจมีกรณียนื่ ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องเดิมเข้าไปอีก แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีไม่เอาใจใส่ในข้อเสนอแนะนั้นก็เท่ากับว่า
ข้อเสนอแนะเหล่านั้นไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าหากเป็นกรณีหรือเหตุการณ์
ที่เป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมพบว่า คณะรัฐมนตรีจะให้ความส�ำคัญกับ
ความเห็นและข้อเสนอแนะนั้นอยู่พอสมควร เช่น กรณีการเสนอความเห็นเรื่องการ
เจรจาท�ำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศกับประเทศสหรัฐอเมริกา
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(เสนอ 15 มีนาคม 2549) เรื่อง การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา (เสนอ
4 กันยายน 2549) เรื่อง ปัญหาขนมเด็กกับสุขภาพ (เสนอ 4 มกราคม 2550) เรื่อง  
แนวทางการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เสนอ 19 ตุลาคม 2550) ซึ่ง
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เหล่านี้ได้รายงานสถานะความก้าวหน้าหลายครั้ง
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตามในผลการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความเห็นอย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ด�ำเนินการใดไปบ้างแล้วรายงานให้
สภาที่ปรึกษาฯ และประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง หลักการของการด�ำเนินงาน
ของสภาที่ปรึกษาฯ จะเน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เมื่อมีการ
น�ำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีแล้วพบว่า กระบวนการรวมถึง
ขั้นตอนในการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ รวมทั้งการรับรู้ข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่ รึกษาฯ และผลการด�ำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรียงั มีขอ้ จ�ำกัดอยูห่ ลายประการ ซึง่ หากเปรียบเทียบกับสภาเศรษฐกิจ
และสังคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบว่า สภาเศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสจะมี
กระบวนการด�ำเนินการระหว่างสภาทีป่ รึกษาฯ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
ทีค่ อ่ นข้างกว้างขวางกว่า เช่น การให้นำ� ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่ รึกษา
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา การให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ สภา เป็ น ต้ น 319 ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น งานของ
สภาที่ปรึกษาฯ ของประเทศไทย คือ การไม่น�ำความเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเป็นจ�ำนวนมาก แต่กลไก
เหล่านีก้ ลับไม่ถกู ใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าทีค่ วร ซึง่ บางเรือ่ งรัฐบาลมิได้นำ� ข้อเสนอแนะ
มาปรับใช้แม้แต่น้อย สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้
สภาทีป่ รึกษาฯ มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นและข้อเสนอแนะเท่านัน้ ซึง่ ความเห็นนีไ้ ม่ผกู มัด
คณะรัฐมนตรีให้ต้องปฏิบัติตามแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ อ�ำนาจในการตัดสินใจ
ครั้งสุดท้ายจึงยังอยู่ที่คณะรัฐมนตรีตามเดิม ดังนั้น แม้รัฐธรรมนูญจะมีเจตนารมณ์
319

พรรณราย ขันธกิจ, สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ต้นแบบสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ: กระบวนการวางแผน, ใน http://www2.nesac.go.th/document/images11/
07080001a.pdf, (last visited 16 October 2011), สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559.
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ในการตั้งสภาที่ปรึกษาฯ ขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ แต่หากรัฐละเลยไม่นำ� ความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านัน้ มาพิจารณาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แล้วแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็ยากที่จะมีผลได้ในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังและสัมฤทธิผล
โดยสรุป การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ แห่งรัฐขึน้ อยูก่ บั
สภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ของแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่มีความส�ำคัญในการก�ำหนดเจตจ�ำนงให้รัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง
ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ โดย
ก�ำหนดให้เป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลที่จะต้องด�ำเนินการตามนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในการบริหารประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแนว
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล แต่รัฐธรรมนูญของไทยและ
ต่างประเทศต่างก็มิได้ก�ำหนดให้บทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ถ้ารัฐสภาไม่ตรากฎหมายหรือรัฐบาล
ไม่บริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐหรือกระท�ำการทีข่ ดั หรือแย้งกับ
บทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น ประชาชนก็ไม่อาจน�ำไปฟ้องร้องในศาลใดๆ ได้
(non-justiciability) แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจึงมีสภาพบังคับทางการเมือง เช่น
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบ
การอภิ ป รายเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไว้ ว างใจในรั ฐ สภาเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงได้ก�ำหนดให้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐมีหน้าที่ต้อง
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดให้รัฐบาลต้อง
จั ด ท� ำ แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และแผนการตรากฎหมายที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและก�ำหนดกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
สนับสนุนให้มีการน�ำบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของ
รัฐธรรมนูญทั้งกลไกบังคับใช้ทางการเมือง ทางการปกครองและทางกฎหมายด้วย
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5.3 สรุปผลการประชุมกลุม่ ย่อยในการรับฟังความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการประชุมกลุม่ ย่อยผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระหว่าง
วันที่ 9-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(ภาคผนวก ค, ง, จ) ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ดังนี้

5.3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรภาครัฐและการบริการราชการแผ่นดิน
ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ นีม้ ขี อ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปสาระส�ำคัญได้ 2 ประเด็น

1) ประเด็นเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทย
(ก) ควรจะมี ก ารปรั บ แก้ เ นื้ อ หาสาระตามเกณฑ์ ห น้ า ที่ ข องรั ฐ (state
function) แทนเกณฑ์กจิ กรรมของรัฐ (state  activity) ได้แก่ หน้าทีข่ องรัฐในห้าด้าน
คือ (1) ด้านการสงเคราะห์อปุ ถัมภ์ (2) ด้านการแก้ไขเยียวยา (3) ด้านการจัดระเบียบ
และบังคับใช้กฎหมาย (4) ด้านการพัฒนาและความมั่งคั่ง (5) ด้านความมั่นคงและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ควรจะปรับแก้ตามขอบเขตเฉพาะของนโยบายแห่งรัฐ (state
policy) แทนขอบเขตทั่วไปของนโยบายบริหาร (administrative policy) ในสาม
ขอบเขต คือ (1) นโยบายที่เป็นหน้าที่หลักของรัฐ (major function) (2) นโยบาย
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทัว่ ไป (general basic) และ (3) นโยบายทีป่ ลอดจากความเป็นฝักฝ่าย
ทางการเมือง (political nonpartisan) ทัง้ นีค้ วรบัญญัตโิ ดยให้มขี อบข่ายของเนือ้ หา
สารัตถะที่ครอบคลุมทั้งในทางหลักการ มาตรการ และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
(ข) ควรตั ด เนื้ อ หาสาระส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานด้ า นการ
ต่างประเทศ มาตรา 82 ตรงข้อความว่า “...ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี ...” เพราะการปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญาและ
ข้อผูกพันระหว่างประเทศจะต้องค�ำนึงถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและ
ท่าทีของประเทศไทยด้วย
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2) ประเด็นสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ของบทบญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(ก) ควรจะก�ำหนดให้มสี ภาพบังคับทางกฎหมายและสภาพบังคับทางปกครอง
เนือ่ งจากสภาพบังคับทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้ในประเทศไทยได้ เพราะ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของการซือ้ เสียงหรือนโยบาย
ประชานิยม ผลงานทางการเมืองมีอทิ ธิพลต่อการลงคะแนนเสียงน้อยกว่า นอกจากนี้
ควรจะใช้รฐั สภาเป็นกลไกตรวจสอบ การบังคับใช้ของบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังควรมีการลงโทษทางอาญาผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่
ก�ำหนดไว้ในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญไทยตลอดมาตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
(ข) ควรจะสร้างสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยสร้าง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมารองรับ
เป็นการเฉพาะและบัญญัติให้สภาพบังคับทางปกครองตามหลักกฎหมายปกครอง
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนี้เป็นการเฉพาะ โดยให้มีกลไกของ
องค์กรกลางท�ำหน้าทีต่ รวจสอบครอบคลุมในโครงสร้างหลักของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งในส่วนขององค์กรนโยบายกลาง (central policy agency) และองค์กร
ปฏิบัติการ (implementation agency) เพราะเป็นหลักการพื้นฐานของการบังคับ
ใช้กฎหมายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และควรบัญญัติโดยให้มีการบูรณาการ
หน้าที่หลักขององค์กรกลางในการตรวจสอบให้มีความครอบคลุมทั้งสามระดับ คือ
1) ระดับการแปลงนโยบาย 2) ระดับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และ 3) ระดับการประเมิน
ปรับแก้และพัฒนานโยบายโดยสร้างความได้สดั ส่วนทีไ่ ด้ดลุ กันทัง้ บทบัญญัตใิ นส่วน
ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ระบบ กลไกและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้เป็นกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง

ดังนี้

5.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรตุลาการและกระบวนการยุติธรรม
ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ นีม้ ขี อ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปสาระส�ำคัญได้ 2 ประเด็น
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1) ประเด็นเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทย
(ก) แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ทั้ ง หมดที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ไทย
พ.ศ. 2550 ล้วนเป็นหลักพืน้ ฐานทีม่ คี วามส�ำคัญในการปกครองประเทศทีเ่ ป็นสากล
แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้น มีปัญหาเฉพาะที่ไม่เหมือนประเทศใดเป็นปัญหาที่ไม่ได้
เกิดจากตัวบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรือความบกพร่องของบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
แต่เกิดจากประชาชนขาดความส�ำนึกในการเคารพกฎหมาย ขาดความส�ำนึกในการ
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม ขาดความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหา
ดังกล่าวมิได้เกิดจากการขาดการศึกษาในระบบ แต่เกิดจากการขาดความส�ำนึกใน
คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นพืน้ ฐานทีเ่ หนือกว่าความรูใ้ นระบบการศึกษา ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักศาสนา ดังนั้น แนวนโยบายแห่งรัฐที่ควรจะเพิ่มเติมให้เป็น
รูปธรรม คือ แนวนโยบายในการพัฒนาการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม และน่าจะ
แยกแนวนโยบายด้านศาสนาออกเป็นการเฉพาะเพื่อให้เห็นความส�ำคัญ เนื่องจาก
สถาบันศาสนามีความส�ำคัญเพราะเป็นหนึง่ ในสามของสถาบันชาติของประเทศไทย
(ข) แม้ว่าส่วนใหญ่เห็นว่าหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัตทิ เี่ หมาะสม ไม่มากและไม่นอ้ ยเกินไป จึงไม่ควรตัดทอน
หรือเพิ่มเติมมากกว่านี้ แต่บางท่านเห็นควรเพิ่มเนื้อหาสาระแนวนโยบายฯ ไว้ใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีก 2 ข้อ คือ (1) ก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้รจู้ กั สิทธิและหน้าทีข่ องการ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (2) ก�ำหนดให้มีแนวนโยบายในการให้ความรู้ในแก่น
ของศาสนา และส่งเสริมให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้อง
(ค) รัฐธรรมนูญได้บัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้มากพอสมควรแล้ว
จึงไม่ควรบัญญัติเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเพิ่มเข้าไปอีก เพราะจะท�ำให้รัฐธรรมนูญมี
เนื้อหาสาระที่ยาวเกินไป
2) ประเด็นสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ของบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(ก) แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐควรก�ำหนดในสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง มิใช่เพ้อฝัน
การก�ำหนดสภาพบังคับถ้าจะมีกค็ วรเป็นเพียงสภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ และ
ควรก�ำหนดกลไกตรวจสอบไว้ในรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มกี ารติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
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ถ้าไม่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็จะไม่พยายามปฏิบัติตาม ซึ่งในระบบรัฐสภา
รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนอยูแ่ ล้ว จึงอาจจะไม่ตราพระราชบัญญัตอิ นุวตั ิ
การให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้ โดยเฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ก็ควรมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้นโดยให้รัฐบาลชี้แจงว่าที่ปฏิบัติได้หรือไม่ได้
เป็นเพราะเหตุใด แต่กค็ วรก�ำหนดกลไกในการตรวจสอบติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลและ
พรรคการเมืองก็จะละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(ข) โดยสภาพของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นเป็นเรื่องทางการเมือง
โดยตรง จึงย่อมมีสภาพบังคับในทางการเมืองเป็นพื้นฐาน ซึ่งในทุกประเทศก็ปฏิบัติ
เช่นนัน้ แต่หากจะน�ำสภาพบังคับในทางกฎหมายมาใช้กบั แนวนโยบายแห่งรัฐ น่าจะ
เกิดปัญหาในการบังคับใช้ เนื่องจากการจะพิจารณาว่ารัฐได้ด�ำเนินนโยบายตาม
บทบัญญัติที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นเรื่องที่ไม่อาจพิจารณาได้โดยสภาพ
อันเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายแห่งรัฐนั้น โดยสภาพอาจ
ไม่สามารถด�ำเนินการไปพร้อมๆ กันได้ และไม่อาจด�ำเนินการให้เสร็จได้ภายใน
ก�ำหนดเวลาหนึง่ เวลาใด และนโยบายในบางเรือ่ งเป็นเรือ่ งเร่งด่วน บางเรือ่ งไม่เร่งด่วน
จึงเป็นการยากในทางกฎหมายที่จะชี้ขาดตัดสินได้ แนวนโยบายจึงเป็นเรื่องทาง
การเมืองโดยแท้ ฉะนั้น โดยหลักแล้ว จึงต้องมีสภาพบังคับในทางการเมือง ส่วน
สภาพบังคับในทางปกครองนัน้ เป็นไปได้ทงั้ การปกครองทีเ่ ป็นไปในทางการเมืองและ
เป็นประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งน่าจะเป็นไปในหลักการเดียวกัน
(ค) บางส่วนเห็นควรก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ
ทัง้ ทางการเมือง ทางปกครอง และทางกฎหมาย รวมทัง้ มีกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ดี หากจะก�ำหนดกลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบาย
พื้นฐาน จะให้องค์กรใดเป็นผู้ตรวจสอบ และจะมีการบังคับกันอย่างไร เนื่องจาก
เป็นเรื่องทางการเมือง นักการเมืองย่อมอ้างอ�ำนาจที่ได้มาจากประชาชน หากเป็น
นโยบายทีไ่ ด้โฆษณาหาเสียงไว้ ก็ยงิ่ มีความชอบธรรมในทางการเมืองทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
นโยบายนั้นมากกว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แม้จะไม่เป็นไปตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม กลไกตรวจสอบในทางการเมืองจะเป็นกลไก
ที่ทรงพลังได้ก็ต่อเมื่อเป็นพลังของประชาชนผู้มีส�ำนึกในคุณธรรมจริยธรรม ที่จะ
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ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ทุจริตฉ้อฉลต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การก�ำหนด
กลไกตรวจสอบในทางการเมืองจึงน่าจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายให้ไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในประเทศที่ปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐย่อมขึน้ อยูก่ บั ประชาชน หากประชานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในระบอบการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ประชาชนย่อมเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามและการบังคับใช้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ดังนั้น จึงควรก�ำหนดกลไก
ให้ชัดเจนในการตรวจสอบสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยก�ำหนด
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับผิดชอบในด้านการตรวจสอบสภาพบังคับภายใต้หลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และควรก�ำหนดให้การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐ
เป็นความผิดต่อจริยธรรมและธรรมาภิบาลของนักการเมืองอย่างร้ายแรงที่อาจน�ำ
ไปสู่กระบวนการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้
5.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
1) ประเด็นเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทย
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้
อย่างครอบคลุมดีแล้ว
(ก) รัฐธรรมนูญควรก�ำหนดเนือ้ หาสาระของแนวนโยบาย แนวทาง/แผนงาน
และเป้าหมายในการด�ำเนินการให้ชดั เจน ระยะเวลาด�ำเนินแนวนโยบายควรมีระยะ
20 ปี โดยแบ่งการประเมินทุกๆ 4 ปี ซึง่ สอดคล้องกับห้วงเวลาของวาระของการเป็น
รัฐบาลบริหารประเทศ
(ข) รัฐธรรมนูญควรจะแบ่งเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ออกเป็น กลุ่มนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านทั่วไป (2) ด้านบริหารราชการ
แผ่นดินและความมั่นคง (3) ด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม (4) ด้านเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศ และ (5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยควรตัดทอนเนื้อหาสาระ
ที่มีลักษณะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย และควรเพิ่มเติมในลักษณะขยายหัวข้อให้มี
เนือ้ หาสาระส�ำคัญทีส่ นั้ กระชับและครอบคลุมหัวข้อปลีกย่อยทัง้ หมด ส่วนรายละเอียด
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ควรน�ำไปก�ำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(ค) ที่มาของกลุ่มแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้ง 5 ด้านนั้น ควรจะมาจาก
ปัญหาส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเกิดในอนาคต เป็นปัญหาจากความเห็นพ้องต้องกันของสังคมเป็นหลักเพื่อให้
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกัน
(ง) รัฐธรรมนูญควรจะมีการบัญญัติเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อความใดๆ ทีส่ อื่ ให้เห็นว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนย่อม
ได้รบั การรับรองและคุม้ ครองโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตริ วมทัง้ ฝ่ายตุลาการ
ด้วย โดยบัญญัตใิ ห้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานสัมพันธ์กบั หน้าทีใ่ นเนือ้ หาสาระของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ เช่น แนวนโยบายด้านสาธารณสุข ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและ
เข้าถึงบริการ แต่ในขณะเดียวกันประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้ท�ำหน้าที่ส่งเสริมหรือ
คุม้ ครองสุขภาพของตนเองด้วย แต่ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นธรรมดาย่อมเกิดโดยมิใช่ความผิด
หรือความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ ตัวอย่างเช่น เป็น
ถุงลมโป่งพองเพราะสูบบุหรี่ เมาสุราจนเป็นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุ นอกจากนี้ ควรบัญญัติ
เป็นหน้าที่เพิ่มเติมให้ประชาชนและสถาบันทางสังคม มีหน้าที่ร่วมกันส่งเสริม
ให้ประชาชนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้วย
(จ) รัฐธรรมนูญควรพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามหัวข้อต่อไปนี้ คือ 1) บททั่วไป 2) ความมั่นคงแห่งรัฐควรเน้นด้านสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคทางการเมืองของประชาชนให้มากขึ้น 3) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินควรเน้นหลักธรรมาภิบาล การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
การกระจายอ�ำนาจให้มากขึ้น 4) ด้านศาสนา สังคมควรเน้นการยกระดับมาตรฐาน
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้น 5) ด้านกฎหมายและการยุติธรรมควร
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ 6) ด้านเศรษฐกิจควรเน้น
การยกระดับความมัง่ คัง่ และสร้างความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนมากขึน้ 7) ด้านทีด่ นิ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ควรเน้นพัฒนาฟื้นฟูให้ยั่งยืนมากขึ้น 8) ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควรเน้นการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น 9) ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนควรเน้นด้านสิทธิและหน้าที่ควบคู่ไปด้วย

_17-0106(239-386)5P4.indd 382

7/20/60 BE 5:42 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

383

2) ประเด็นสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ของบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(ก) เนื่องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย
มีสภาพบังคับทางการเมือง โดยมีเจตนารมณ์และกลไกบังคับให้มีสภาพบังคับ
ทางการเมือง แต่ไม่ได้ก�ำหนดให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้งแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (State Policy) เป็นกรอบพืน้ ฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลทีท่ กุ รัฐบาลมีพนั ธะจะต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีบ่ ทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดไว้ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนดนโยบายหรือการตรากฎหมายต่างๆ
เพือ่ รองรับหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ ซึง่ โดยปกติจะก�ำหนดในเรือ่ งส�ำคัญของ
ประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงมิใช่
แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึง่ (Government Policy) ซึง่ สามารถก�ำหนด
ให้เปลีย่ นแปรไปได้ตามความประสงค์ของพรรคการเมืองและรัฐบาลทีเ่ ข้ามาบริหาร
ประเทศ แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะไม่ผันแปรไปตามพรรคการเมืองและ
รัฐบาล โดยจะเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่ทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามและท�ำให้
เกิดขึ้นจริงตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และจะก�ำหนดนโยบายหรือปฏิบัติที่ขัดแย้ง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมิได้ ควรจะก�ำหนดกลไกตรวจสอบ เพราะแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐจะเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม อาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบ เช่น
ประเด็นเกีย่ วกับด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึง่ การก�ำหนดกลไกตรวจสอบ
ควรตัง้ คณะกรรมการกลางขึน้ มาก�ำกับดูแลภายใต้รฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ โดยที่มาของคณะกรรมการ ควรมาจากตัวแทนผู้ทรงคุณวฒิจากหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ จากภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคสือ่ มวลชน และ
ภาครัฐ เป็นต้น โดยให้แต่ละภาคเสนอตัวแทนไม่เกินภาคละสองคน มีวาระไม่เกิน
4 ปี สามารถด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อได้ไม่เกินสองวาระ
(ข) เนื่องจากสภาพบังคับเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการปกครองประเทศ
รัฐธรรมนูญจึงควรจะมีการบัญญัตใิ ห้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับ โดย
เรียงล�ำดับสภาพบังคับจากเบาไปหาหนักทั้งสามด้านคือ สภาพบังคับทางการเมือง  
สภาพบังคับทางปกครอง และสภาพบังคับทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมไทยเพราะการเมืองมักมีปัญหาการตีความกฎหมาย แต่ควรบัญญัติไว้เท่าที่
จ�ำเป็นเท่านัน้ และควรจัดล�ำดับสภาพบังคับทัง้ สามตามความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
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เร่งด่วนของการน�ำนโยบายนัน้ ไปด�ำเนินการบริหารประเทศ โดยบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าที่
ของทุกพรรคการเมืองและทุกรัฐบาลในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการคุ้มครองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนทีค่ วรได้รบั จากการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ทุกประเด็นในแต่ละปีงบประมาณด้วย นอกจากนี้ ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ก�ำหนดให้มหี น่วยงานอิสระเป็นหน่วยงานเจ้าภาพคล้ายกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ที่มีบทบาทแตกต่างจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อควบคุมตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(ค) ส่วนใหญ่เห็นควรก�ำหนดกลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐให้ชัดเจน เพราะสังคมไทยยังมีการทุจริตกันมากทั้งในภาครัฐและ
เอกชนหรือมีการร่วมกัน ถ้าก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนกลไกตรวจสอบก็จะเข้มแข็งและ
เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงท�ำให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล อีกทั้งควรจะก�ำหนด
ดัชนีแห่งชาติในการแสดงสถานการณ์พทิ กั ษ์คมุ้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐโดยให้พรรคการเมือง ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานอิสระ
ที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมตรวจสอบ
และติดตามการบังคับใช้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐโดยน�ำไปรายงานรัฐสภาทุกครัง้
ที่เสนองบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ
การบริหารราชการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(ง) ระบบกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก็มคี วามสมบูรณ์เพียงพอ
แต่ปญ
ั หาน่าจะอยูท่ กี่ ารบังคับใช้กฎหมายล�ำดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควร
ให้มีสภาพบังคับทางการเมืองเช่นปัจจุบันโดยรัฐสภา การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
การมีแผนการตรากฎหมายและบริหารตามนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ การตัง้ กระทูถ้ าม
และรายงายผลการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐต่อรัฐสภา ทั้งนี้ไม่ควรให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยศาล และ/หรือองค์กรของรัฐ
อื่นใด แม้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 จะมีความประสงค์ให้บทบัญญัติหมวดนี้มี
สภาพบังคับทีร่ ฐั สภาหรือรัฐบาลต้องด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม ดังนั้น
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จึงเสนอว่าควรก�ำหนดให้มคี ณะกรรมาธิการรัฐสภาทีเ่ กีย่ วข้องติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสนอต่อ
รัฐบาลผ่านทางรัฐสภาในทุกรอบปีงบประมาณ โดยควรมุ่งเน้นด้านประสิทธิผลใน
ทางปฏิบัติเป็นส�ำคัญ
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บทที่ 6
กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
6.1 กรณี ศึ ก ษาค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
ของศาลในต่างประเทศ
6.1.1 กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลในกลุ่มประเทศยุโรป
1) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดไอร์แลนด์
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1973 ได้แยกบทบัญญัติออกเป็นสองหมวด คือ
หมวดสิทธิพื้นฐานของประชาชน (Fundamental Rights) ไว้ในมาตรา 40-44 และ
หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ไว้ในมาตรา 45
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (3) มีเจตนารมณ์ทวั่ ไปให้รฐั สร้างหลักประกันในกฎหมาย
ที่จะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนและเท่าที่ปฏิบัติได้ โดยออกกฎหมายเพื่อ
ยืนยันและปกป้องคุม้ ครองสิทธิดงั กล่าว ค�ำว่า “สิทธิสว่ นบุคคลของประชาชน” ได้ถกู
ตีความในคดี Ryan v. Attorney General ว่า เป็นที่มาของสิทธิรัฐธรรมนูญ
(constitutional rights)320 ซึ่งก�ำหนดไว้รัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิด้านสวัสดิการสังคม
(social welfare rights) ตามรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ มาตรา 45 ของแนวนโยบายแห่งรัฐ
มีลักษณะไม่มีสภาพบังคับทางศาล (non-justiciable) ซึ่งมีผลใช้บังคับเพียงเป็น
แนวทางค�ำแนะน�ำทั่วไป (general guidance) ตามแนวคิดของทัชเน็ท (Tushnet)
เห็นว่าบทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพียงค�ำแนะน�ำทั่วไปที่จะไม่มีผล
320

Casey, Gerard, “Are there unenumerated rights in the Irish constitution?”, Irish Law Times,
23.8(2005): pp.123-127.
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เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม บทบัญญัตินี้สามารถเสริมการตีความ
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ ได้321 รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ มาตรา 45 ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐ ไม่เพียงเป็นบทบัญญัติที่น�ำไปสู่แนวความคิดที่ว่าสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่ได้มีผลการบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ขึ้นอยู่กับค�ำวินิจฉัย
พิจารณาคดีของศาลไอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน เช่น ในคดี O’Reilly and others v.
Limerick Corporation322 เกีย่ วกับปัญหาการขาดทีอ่ ยูอ่ าศัยอันเหมาะสมส�ำหรับ
กลุ่มนักเดินทาง ศาลไอร์แลนด์วินิจฉัยว่า ศาลเองไม่มีอ�ำนาจพิพากษาตัดสินคดีนี้
เพราะตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจบริหารกับอ�ำนาจตุลาการ ศาลไม่อาจตัดสิน
พิพากษาคดีนี้ เนื่องจากจะมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรของรัฐในการจัดหาที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมให้กับกลุ่มนักเดินทาง ซึ่งเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหาร
ศาลสูงสุดไอร์แลนด์ได้ใช้แนวค�ำวินิจฉัยที่คล้ายคลึงกันนี้พิพากษาตัดสิน
ในคดี Sinnott v. Minister for Education ซึง่ เป็นคดีทเี่ กีย่ วข้องกับขอบเขตของ
สิทธิทางการศึกษาและการดูแลรักษาสุขภาพส�ำหรับเด็กออทิสติกที่ก�ำหนดไว้ใน
แนวนโยบายแห่งรัฐ แนวค�ำวินิจฉัยเดียวกันนี้ศาลไอร์แลนด์เห็นด้วยกับเหตุผลของ
กลุ่มตุลาการภิวัตน์ รัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ (Constitution Review Group of
Ireland) ในปี ค.ศ. 1996323 ซึ่งเห็นว่าสิทธิสวัสดิการสังคมเป็นสิทธิประชาชนที่มี
ลักษณะมุ่งก�ำหนดไปในทางการเมือง โดยไม่แยกออกจากนโยบายทางการเมืองจึง
มีผลบังคับใช้ทางการเมืองเท่านั้น ซึ่งจ�ำกัดบทบาทอ�ำนาจของฝ่ายตุลาการและ
ศาลไม่สามารถน�ำบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปตีความบังคับใช้ทาง
กฎหมายแก่คดีนไี้ ด้ ดังนัน้ จึงเป็นการยืนยันว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่มสี ภาพ
การบังคับใช้ทางกฎหมายและทางศาลรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ รวมทั้งกฎหมายและ
นโยบายอื่นๆ ได้ปกป้องเสรีภาพทางศาสนาและในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปรัฐบาลมี
อ�ำนาจบังคับใช้คมุ้ ครองเสรีภาพนี้ รัฐธรรมนูญห้ามส่งเสริมกลุม่ ศาสนาหนึง่ มากกว่า
Mark Tushnet, “Constitutional Court in the Field of Power Politics: Social Welfare Rights
and the Forms of Judicial Review”, Texas Law Review, 82.7(2004): pp. 1895-1920.
322
Ilias Trispiotis, “Socio-Economic Rights: Legally Enforceable or Just Aspirational?”.
In Opticon 1826, Issue 8, Spring 2010 1: www.ucl.ac.uk/.../Article_Laws_-_Ilias__Social_
equality__Publish_.pdf (Accessed 8 April 2016).
323
เพิ่งอ้างถึง.
321
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อีกกลุ่มหนึ่ง เช่นเดียวกับการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาหรือความเชื่อ
จะกระท�ำมิได้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลไม่ได้จ�ำกัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติของ
ความเชื่อใดๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาประจ�ำชาติ โดยทั่วไปรัฐบาล
ไอร์แลนด์จึงเคารพเสรีภาพทางศาสนาในทางปฏิบัติและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสถานะของการเคารพเสรีภาพทางศาสนาโดยรัฐบาลไอร์แลนด์ในปัจจุบัน 324
อย่างไรก็ดี เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 เป็นชายมุสลิมคนหนึง่ ได้นำ� คดีขนึ้ สูศ่ าลสูง
เรียกร้องให้ประเทศไอร์แลนด์รับรองการแต่งงานมีภรรยาหลายคน (polygamous
marriage) ตามศาสนาอิสลามของตน โจทก์ผู้นี้ที่มีพื้นเพถิ่นฐานมาจากเลบานอนที่
สามีจะได้รบั อนุญาตให้แต่งงานมีภรรยาหลายคนได้ โดยได้แต่งงานกับผูห้ ญิงสองคน
ทีม่ สี ญ
ั ชาติเป็นพลเมืองชาวไอริชแล้ว โจทก์ได้เดินทางเข้ามาในไอร์แลนด์กบั ภรรยา
คนทีส่ องของเขาและอ้างสิทธิลภี้ ยั (asylum) หลังจากทีก่ ลายเป็นพลเมืองชาวไอริช
เขาพยายามทีจ่ ะน�ำภรรยาคนแรกของเขาไปยังประเทศไอร์แลนด์ดว้ ย แต่คำ� ขอวีซา่
ของเธอถูกปฏิเสธ ดังนัน้ Liam Egan สมาชิกองค์การประชุมกิจการสาธารณะมุสลิม
(Muslim Public Affairs Conference) จึงได้กล่าวหาว่าประเทศไอร์แลนด์กีดกัน
ชาวมุสลิมในสิทธิครอบครัวที่มีภรรยาหลายคน ในคดีนี้ศาลไอร์แลนด์ได้วินิจฉัยว่า
การปฏิเสธค�ำขอวีซา่ ดังกล่าวขัดต่อสิทธิพนื้ ฐานของประชาชนทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์ โดยมิได้มกี ารกล่าวอ้างถึงแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
ไอร์แลนด์แต่ประการใด
เมือ่ มีคำ� ถามว่าท�ำไมการบังคับใช้ทางกฎหมายถึงอ่อนแอจนน�ำไปสูก่ ารต่อสู้
ทางการเมืองและสังคมเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิเหล่านัน้ ทีย่ งั ไม่ได้กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่ผู้พิพากษา ทนายความ ผู้น�ำทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
รวมทัง้ ประชาชนธรรมดา ต่างก็สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
(constitutional rights) ทีเ่ ป็นมาตรฐานทางกฎหมายซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลอืน่
น�ำไปใช้กับการตรวจสอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติกับการเรียกร้องคุณธรรมพื้นฐานที่ต้องการให้ศาลและนักการเมืองมี
324

Illan, Wall, “The Aspirational Nature of Economic, Social and Cultural Rights; an
Examination of an Unsound Case, the Logical and Factual Misconception of Rights”,
Cork Online Law Review, 1(2004)<http://www.ucclawsociety.com/colr/ index.php?
option=com_content&task=view&id=63&Itemid=76> (Accessed 8 April 2016).
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ความรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง ศาลสูงสุดไอร์แลนด์ได้ชี้ให้เห็น
ในการวินิจฉัยคดี Re Criminal Law (Jurisdiction) Bill เมื่อปี ค.ศ. 1975 ว่า
“ความหมายทีถ่ กู ต้องของบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญใดๆ ทีอ่ าจถูกตรวจสอบโดยการ
ตีความของศาลได้นั้นต้องค�ำนึงถึงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งท�ำให้เกิด
บทบัญญัตินั้นได้ถูกก�ำหนดให้เข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย แม้เป็นความจริงที่ว่า
รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารทางกฎหมาย แต่ก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐขึ้นมา
และรัฐธรรมนูญไม่แต่เพียงเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย (legal norms) เท่านั้น
แต่ยงั เป็นหลักการพืน้ ฐาน (basic doctrine) ของทฤษฎีทางการเมืองและสังคมด้วย
ทีว่ า่ “ไอร์แลนด์เป็นรัฐประชาธิปไตยทีม่ เี อกราชและอธิปไตย” (มาตรา 5) ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมาย และเป็นการแสดงออกถึงทฤษฎีการเมือง
ซึง่ ประชาชนกระท�ำการเมือ่ มีการตรารัฐธรรมนูญขึน้ มา”325 ดังนัน้ จึงไม่มเี หตุผลอืน่ ใด
ที่บทบัญญัติเดียวกันนี้ไม่ควรเป็นทั้งบรรทัดฐานทางกฎหมาย (legal norms) และ
เป็นหลักการพื้นฐาน (basic doctrine) ของทฤษฎีทางการเมืองและสังคมในเวลา
เดียวกันด้วย ทัง้ ๆ ทีห่ ลักการพืน้ ฐานทางการเมืองและสังคมดังกล่าวนัน้ ก้าวไปไกลกว่า
บรรทัดฐานทางกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ผพู้ พิ ากษาชาวไอริชได้ปฏิเสธว่าหลักการพืน้ ฐาน
บางประการนั้นมีสภาพบังคับใช้ทางศาล (justiciable) ได้เลย แม้ว่าผู้พิพากษา
เหล่านั้นไม่ได้ปฏิเสธว่ารัฐธรรมนูญส่งเสริมแนวคิดของความยุติธรรมแบบแจกจ่าย
ความเป็นธรรม (distributive justice) เป็นแต่เพียงว่าสิ่งนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นบทบาท
ของศาลที่จะให้หลักการพื้นฐานนั้นมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้โดยตรง

325

“The correct meaning of any constitutional document may be ascertained by construing
it with regard to the historical circumstances in which it came into existence. It is true
that the Constitution is a legal document, but it is a fundamental one which establishes
the State and it expresses not only legal norms but basic doctrines of political and
social theory. “Ireland is a sovereign, independent, democratic State” (Article 5) it
reflects, in part, aspirations and aims and expresses the political theories on which the
people acted when they enacted the Constitution”, อ้างถึงใน T John O’Dowd. Economic,
Social and Cultural Rights: Models of Enforcement: ESC Rights as Legal Rights.
Irish Human Rights Commission, 9th December, 2005 Croke Park, University College,
Dublin.
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โดยสรุป ค�ำวินิจฉัยของศาลไอร์แลนด์ยังคงยึดแนวค�ำวินิจฉัยที่แนวนโยบาย
แห่งรัฐเป็นบทบัญญัตทิ มี่ สี ภาพบังคับทางการเมือง (Political Enforcement) ซึง่ ต้อง
อาศัยกลไกตรวจสอบการบังคับใช้ทางการเมืองในรัฐสภาเท่านั้น และไม่มีสภาพ
บังคับทางกฎหมายที่ประชาชนสามารถน�ำไปฟ้องร้องในศาลใดๆ ได้ หากรัฐและ
รัฐบาลไม่ดำ� เนินการตามหรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ หรือ
มีการกระท�ำการทีข่ ดั หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย (Legal Enforcement) หรือการบังคับใช้ทางศาล (Justiciability) ซึ่ง
ประชาชนสามารถน�ำไปฟ้องร้องในศาลใดๆ ได้ และศาลไม่สามารถน�ำบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปใช้ในการตีความหรือบังคับใช้ทางกฎหมายในคดีที่
ขึน้ สูศ่ าลแต่อย่างใด เนือ่ งจากศาลต้องยึดถือหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจ
นิติบัญญัติ และอ�ำนาจตุลาการโดยเคร่งครัด ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่
ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ จะมีสภาพบังคับและมีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
ได้ก็ต้องอาศัยการวินิจฉัยตีความควบคู่ไปกับบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของ
ปัจเจกชน (fundamental individual rights) ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น
2) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
ในคดี Southwest Case326 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้แถลงประกาศว่า “หลักการของรัฐธรรมนูญ (constitutional principle)
ทุกหลักการจะต้องตีความไปในลักษณะแนวทางที่ส่งผลให้หลักการนั้นสอดคล้อง
เข้ากันได้กบั หลักการพืน้ ฐาน (fundamental principles) ของรัฐธรรมนูญโดยรวม
ทั้ ง ฉบั บ ดั งเป็นที่รู้จัก กันดีว่าถือเป็น “หลั ก การของการปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ ง”
(principle of practical concordance หรือ praktische Konkordanz) ที่ต้อง
ตีความอย่างมีความเข้าใจแบบองค์รวมของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในหลักการภาระผูกพัน
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จะต้องประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้ไม่มีการบังคับใช้
บทบัญญัตหิ นึง่ ทีไ่ ปมีผลกระทบอีกบทบัญญัตอิ นื่ ๆ ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ โดนัลด์ คอมเมอร์
(Donald Kommers) ได้ให้ความเห็นว่า “ทุกหลักการทีเ่ กิดขึน้ มาจากแนวความคิด
ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Basic Law) นั้นจะต้องถือว่ามีความเป็นเอกภาพเชิง
326

The Southwest Case, 1 BVerfGE 14 (1951).
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โครงสร้าง (structural unity)”327 ดังนัน้ ถึงแม้วา่ หลักการของแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญเยอรมันไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายและ
ไม่สามารถน�ำไปฟ้องร้องต่อศาลใดๆ ก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการใช้ “หลักการของการปฏิบัติที่สอดคล้อง” ดังกล่าวข้างต้นในการตีความ
หลักการแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้มคี วามสอดคล้องกับหลักการสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนชาวเยอรมมันได้ จึงเห็นได้ว่า ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้ใช้
วิธีการตีความรัฐธรรมนูญเชิงโครงสร้างนิยม (structuralism) เพื่อการด�ำรงอยู่
ของฉันทามติในวงกว้างเกีย่ วกับ “ระเบียบค�ำนิยมแห่งวัตถุประสงค์” (objective
order of values) ของรัฐธรรมนูญที่จะใช้เป็นแนวทางในกระบวนการตีความของ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึ่งแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันข้างต้น
มี ห ลั ก การคล้ า ยคลึ ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ อู กั น ดาที่ รั บ รองหลั ก การ “คุ ณ ค่ า ทาง
จารีตประเพณีและวัฒนธรรม” (cultural and customary values) ทีย่ ดึ มัน่ อยูก่ บั
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน(fundamental rights) กับวัตถุประสงค์แห่งชาติ
และแนวนโยบายแห่งรัฐ (National Objectives and Directive Principles of
State Policy) ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอูกันดา ซึ่งศาลจะต้องใช้สองหลักการนี้
ตีความให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างประสานสอดคล้องกัน328 ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันจึงยืนยันการใช้อ�ำนาจตุลาการภิวัฒน์ (judicial review) ทบทวนตีความ
กฎหมายรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีนี้329 เพื่อมิให้รัฐบาลอ้างอ�ำนาจบริการ
ในการด�ำเนินหรือไม่ดำ� เนินนโยบายหรือด�ำเนินนโยบายทีข่ ดั หรือแย้งกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยใช้วธิ กี ารทางกฎหมายทีเ่ ป็นทางการเป็นเครือ่ งมือให้เกิดระบอบ
การปกครองเผด็จการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอ้างหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ที่ ศ าลไม่ มี อ� ำ นาจวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา นโยบายเพื่ อ ไม่ ย อมปฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้น�ำไปใช้เป็น
โปรดดูรายละเอียดใน Donald Kommers, “Germany: Balancing Rights and Duties”,
in Goldworthy (n 28), pp. 201-203.
328
Gary Jeffrey Jacobsohn, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law,
edited by Michel Rosenfeld and Andras Sajo. [Online] Oxford Handbooks Online:
www.oxfordhandbooks.com/view/10.../oxfordhb-9780199578610-e-38.
329
เพิ่งอ้างถึง.
327
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กรอบแนวทางของการบริ ห ารประเทศและการตรากฎหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
3) ค�ำวินิจฉัยของศาลสเปนและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Commission of
Human Rights: ECHR) ได้พจิ ารณาค�ำฟ้องหมายเลข 16798/90 ของนาง Gregoria
Lopez Ostra สัญชาติสเปนยื่นฟ้องราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
ค.ศ. 1990 ข้อเท็จจริงในคคี Lopez Ostra v. Spain มีว่า330 โรงงานก�ำจัดขยะ
มูลฝอยทีถ่ กู สร้างขึน้ ด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาลสเปนนัน้ ตัง้ อยูใ่ กล้ใจกลางเมืองและ
ห่างจากบ้านของนาง Lopez Ostra (ที่อยู่อาศัยกับสามีและลูกสองคน) เพียง
ประมาณ 12 กิโลเมตร ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1988 โรงงานนี้ได้เริ่มเปิดท�ำการ
โดยไม่ขอหรือได้รบั ใบอนุญาตให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยได้ปล่อยควันพิษ ส่งกลิน่ เหม็น
และสิ่งสกปรกเป็นพิษ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและมลพิษทางเสียงแก่บ้านเรือน
จ�ำนวนมากในเมืองนี้ รัฐบาลสเปนได้ด�ำเนินการอพยพชาวบ้านไปยังบ้านอยู่อาศัย
แห่งใหม่ ถึงแม้วา่ รัฐบาลสเปนได้สงั่ ให้โรงงานดังกล่าวได้หยุดท�ำกิจกรรมบางส่วนแล้ว
แต่ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนมากยังคงยืนยันว่า มลพิษจากมูลฝอยและมลพิษทางเสียง
จากโรงงานดังกล่าวยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
โรงงานนี้ นาง Lopez Ostra ได้ยนื ขอความคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (fundamental
rights) พร้อมกล่าวหาว่า สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional rights) หลายประการ
ได้ถูกละเมิดโดยรัฐบาลที่มีท่าทีนิ่งเฉยต่อความเสี่ยงจากมลพิษขยะและมลพิษ
ทางเสียงที่เกิดจากโรงงานแห่งนี้ อย่างไรก็ดี ความพยายามที่จะได้รับค�ำสั่งให้มีการ
ยุตกิ จิ กรรมของโรงงานแห่งนีไ้ ม่วา่ เพียงชัว่ คราวหรือแบบถาวรก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
จากการร้องเรียนชั้นแรกและการฟ้องร้องจนถึงศาลอุทธรณ์ น้องสะใภ้ของนาง
Lopez Ostra จึงได้ยื่นฟ้องศาลปกครองโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลสเปนและเจ้าของ
โรงงานแห่งนี้เปิดด�ำเนินการอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งฟ้องร้องต่อศาลอาญาโดย
กล่าวหาเจ้าของโรงงานกระท�ำผิดต่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ศาลทั้งสองศาลได้ออก
ค�ำสั่งให้ปิดโรงงานแห่งนี้และได้อนุญาตให้รัฐบาลและเจ้าของโรงงานยื่นอุทธรณ์ต่อ
330

Shivani Verma, Justiciability of Economic Social and Cultural Rights Relevant Case
Law. The International Council on Human Rights Policy Review Meeting, Geneva,
15 March 2005.
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ศาลปกครองได้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระดับก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน
แห่งนีเ้ กินระดับทีไ่ ด้รบั อนุญาตและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ลกู สาวและหลานของ
นาง Lopez Ostra ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 นาง Lopez Ostra และครอบครัว
ได้ย้ายไปอยู่อาคารชุดแห่งหนึ่งในใจกลางเมือง โดยรัฐบาลสเปนเป็นผู้จ่ายค่าเช่าให้
อย่างไรก็ดี ความไม่สะดวกสบายจากการย้ายถิน่ ฐานทีอ่ ยูแ่ ละความไม่มนั่ คงปลอดภัย
ของการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ของครอบครัวนี้เป็นเหตุผลที่ท�ำให้ นาง Lopez Ostra
และครอบครัวต้องซื้อบ้านหลังใหม่ที่บริเวณอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 และ
นาง Lopez Ostra ก็ยังคงร้องทุกข์ขอให้โรงงานยุติกิจกรรมที่ก่อมลพิษต่อสุขภาพ
และมลพิษทางเสียง คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ECHR) พิจารณา
รับค�ำฟ้องแล้วพบว่า ในคดีนมี้ กี ารกระท�ำผิดเฉพาะมาตรา 8 แต่มไิ ด้กระท�ำผิด มาตรา 3
รัฐบาลสเปนโต้แย้งว่านาง Lopez Ostra และน้องสะใภ้ ควรจะยืน่ ฟ้องเฉพาะศาลแพ่ง
และศาลปกครอง มากกว่าการยื่นค�ำขอพิเศษเพื่อการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
(fundamental rights) เนื่องจากว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะยกข้อโต้แย้งว่า
นาง Lopez Ostra ได้หมดสภาพตกเป็นเหยื่อและได้รับที่อยู่อาศัยใหม่แล้ว รวมทั้ง
มลพิษใดๆ ก็ได้หมดลงไปด้วยการปิดโรงงานก�ำจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว ศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรป (European Court of Human Rights) พิจารณาแล้วรับค�ำฟ้องและวินจิ ฉัย
ด้วยมติเอกฉันท์ (unanimity) ว่า331 มีการละเมิดฝ่าฝืนมาตรา 8332 แต่ไม่ฝ่าฝืน
มาตรา 3333 โดยศาลได้แถลงว่า ไม่ว่านาง Lopez Ostra ได้ย้ายที่อยู่ออกไปหรือ
เพิ่งอ้างถึง.
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome,
4.XI.1950: “ARTICLE 8 Right to respect for private and family life:
		 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence.
		 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society
in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.”
333
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome,
4.XI.1950: “ARTICLE 3 Prohibition of torture:
		 No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or
punishment.”
331
332

_17-0106(387-478)6P4.indd 394

7/20/60 BE 5:43 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

395

การปิดชัว่ คราวของโรงงานกาจัดขยะมูลฝอย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง Lopez Ostra
และครอบครัวได้อยู่อาศัยมาหลายปีตรงบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งก�ำเนิดควันพิษ
มลพิษทางเสียงและกลิ่นเพียง 12 เมตรเท่านั้น ศาลมีความเห็นด้วยว่า มลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงนี้อาจมีผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดีของปัจเจกชนและขัดขวาง
พวกเขาจากการมีบ้านอยู่อาศัยที่ปราศจากผลกระทบชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
รวมทั้งภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง อีกทั้งศาลยังเห็นว่ารัฐสเปนล้มเหลว
ในการสร้างดุลภาพระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมืองนี้ ในการมีโรงงาน
ก�ำจัดขยะมูลฝอยกับสิทธิปัจเจกชนของโจทก์ที่รัฐต้องเคารพบ้านที่อยู่อาศัย ชีวิต
ส่วนตัวและครอบครัว โดยอ้างอิงข้อเท็จจริงว่า ครอบครัวของนาง Lopez Ostra ต้อง
ทนทุกข์กับมลพิษทั้งหลายที่เกิดจากโรงงานแห่งนี้เป็นเวลานานถึง 3 ปี ก่อนที่จะ
ได้ย้ายบ้านและครอบครัวด้วยความไม่สะดวกทุลักทุเล เมื่อปรากฏชัดเจนแล้วว่า
สถานการณ์ผลกระทบไม่อาจด�ำเนินต่อไปได้อีกเมื่อนายแพทย์ที่รักษาลูกสาวของ
นาง Lopez Ostra แนะน�ำให้ย้ายบ้านออกไปเสีย ดังนั้น ศาลจึงได้วินิจฉัยว่ามีการ
ละเมิดฝ่าฝืนมาตรา 8 ของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสัง่ ให้รฐั บาลสเปน
ชดใช้คา่ เสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 1.5 ล้านเปโซ ทีห่ กั ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินคดีในศาลนีแ้ ล้ว
ให้แก่นาง Lopez Ostra และครอบครัวซึ่งเป็นผู้เสียหาย
อย่างไรก็ดี ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมิได้น�ำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสเปน
หมวด 3 แนวทางหลักการของนโยบายเศรษฐกิจและสังคม (Guiding Principles of
Economic and Social Policy) มาตรา 43 วรรค 1 ก�ำหนดให้ทุกคนมีสิทธิที่จะ
รื่นรมย์กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาของบุคคลเช่นเดียวกับมี
หน้าทีท่ จี่ ะต้องรักษาสิง่ แวดล้อมไว้ วรรค 2 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท�ำหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติทั้งหมดอย่างมีเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์
ในการพิทักษ์ปกป้องและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมโดยอาศัยความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกัน (collective solidarity)
วรรค 3 ก�ำหนดให้ผู้ใดที่ท�ำลายบทบัญญัติที่มีอยู่ในสองวรรคดังกล่าวข้างต้นนี้
มีความผิดทางอาญาหรือบังคับให้ถูกลงโทษทางปกครอง รวมทั้งจะต้องฟื้นฟู
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ในคดีนี้
รัฐบาลสเปนและเจ้าของโรงงานก�ำจัดขยะมูลฝอยได้ท�ำความผิดละเมิดบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และคดีนี้ก็ได้
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ผ่านการตัดสินคดีในศาลอาญาและศาลปกครองสเปนมาก่อนที่ นาง Lopez Ostra
ได้มาเป็นโจทก์น�ำคดีมาฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป แต่ทั้งศาลอาญาและ
ศาลปกครองสเปนก็มไิ ด้นำ� บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 43 วรรค 3 ดังกล่าวข้างต้น
ไปพิจารณาพิพากษาตัดสินลงโทษรัฐบาลสเปนและเจ้าของโรงงานก�ำจัดขยะมูลฝอย
ให้ มี ค วามผิ ด ทางอาญาหรื อ บั ง คั บ ให้ ถู ก ลงโทษทางปกครองด้ ว ย จึ ง ท� ำ ให้
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ยุ โรปจึ ง ไม่ ส ามารถน� ำ บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว
มาพิจารณาพิพากษาตัดสินในคดีนี้ได้
6.1.2 กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลในกลุ่มประเทศเอเชีย
1) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดอินเดีย
ในคดี The State of Madras v. Srimathi Champakam Dorairajan,
1951 SCR 525 มีขอ้ เท็จจริงว่า รัฐบาลมัดราชถูกฟ้องว่าได้ออกค�ำสัง่ สงวนสิทธิทนี่ งั่
เข้าเรียนในวิทยาลัยวิศวกรรมและการแพทย์ให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่มีวรรณะ
ต�ำ่ ต้อยในสังคม ซึง่ ขัดกับบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิพนื้ ฐานทีไ่ ม่ให้
มีการเลือกปฏิบตั ิ รัฐบาลมัดราชได้ปกป้องค�ำสัง่ ฉบับนี้ โดยยกบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
มาตรา 46 ของหมวด 3 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐขึ้นต่อสู่ในศาล ซึ่งมาตรา 46
ก�ำหนดว่า “The State shall promote with special care the educational and
economic of the weaker sections of the people, and, in particular, of the
Scheduled Castes and Scheduled tribes, and shall protect them from social
injustice and all form of exploitation” ศาลสูงสุดอินเดียได้วินิจฉัยคัดค้าน
รัฐบาลมัดราชที่อ้างมาตรา 46 ของหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่ามาตรานี้
ไม่สามารถอยู่เหนือสิทธิพื้นฐานในหมวด 3 ที่ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้น ค�ำสั่ง
ของรัฐบาลมัดราชที่จ�ำแนกนักเรียนบนพื้นฐานของวรรณะที่ได้รับการสงวนสิทธิ
เข้าเรียนจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเห็นได้วา่ ศาลสูงสุดอินเดียได้วนิ จิ ฉัยในคดีนวี้ า่
บทบัญญัตหิ มวด 4 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจะต้องสอดคล้องและขึน้ อยูใ่ นอาณัติ
ของบทบัญญัตหิ มวด 3 สิทธิพนื้ ฐานของประชาชน ซึง่ ศาลสูงสุดยืนยันแนวค�ำวินจิ ฉัย
ของตนในคดี Deep Chand and Anr v. The State of Uttar Pradesh and
Others, 1,959 Supp. (2) SCR 8 ซึ่งศาลสูงสุดได้ยึดถือหลักว่า การไม่ปฏิบัตติ าม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ไม่สามารถส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐ ดังนัน้
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จึงเป็นมุมมองเดียวกันกับค�ำวิินิจฉัยในคดี In Re: The Kerala Bill 1957 1959
SCR 995 ด้วย แต่ในคดี L.C. Golak and others v. State of Panjab and
Another, (1967) 2 SCR 762 ซึ่งศาลสูงสุดได้วนิ ิจฉัยออกจากแนวค�ำวินิจฉัยที่ได้
วางกฎเข้มงวดที่ให้การบังคับใช้หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอยู่ภายใต้สภาพ
บังคับใช้ของหมวดสิทธิพื้นฐานของประชาชน และเข้าสู่ยุคของการสร้างหลักการ
ตีความที่กลมกลืนกันในการบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับ
หมวดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เนื่องจากเห็นความจ�ำเป็นในการหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งของการตีความ และการบังคับใช้ระหว่างสิทธิพนื้ ฐานของประชาชาชน
กับแนวแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เพือ่ เรียกร้องให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละศาลพยายาม
334
สร้างสมดุลระหว่างบทบัญญัตทิ งั้ สองหมวดนีเ้ ท่าทีจ่ ะท�ำได้ อย่างไรก็ดแี นวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐก็ยงั คงถือเป็นหลักพืน้ ฐานในการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี (governance)
ของประเทศ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องท�ำให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐเกิดผลบังคับใช้ในการบริหารประเทศ การตีความที่กลมกลืนกันระหว่าง
บทบัญญัตทิ งั้ สองหมวดนี้ ย่อมช่วยยกนิตฐิ านะสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐทีด่ อ้ ยกว่าหรือขึน้ อยูใ่ นอาณัตกิ บั สิทธิพนื้ ฐานของประชาชาชน (subordinate
or subservient) มาเป็นเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการมีสภาพบังคับและการบังคับใช้
บทบัญญัติทั้งสองหมวดในการชี้น�ำ เพื่อการบริหารประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ในคดี Deep Chand v. U.P. ศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ของอินเดียได้เคยวาง
หลักไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 ว่า การที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการ
ด�ำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น แต่หน้าที่ดังกล่าว
ก็ไม่ได้เป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ โดย
กฎหมายที่ตราขึ้นขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น
ก็ย่อมมีผลใช้บังคับได้ตราบใดที่ยังไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนที่รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญทั้งนี้ เนื่องจากแม้จะก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ แต่
หน้าทีด่ งั กล่าวก็มใิ ช่หน้าทีต่ ามกฎหมาย หากแต่เป็น “หน้าทีท่ างศีลธรรม” ทีร่ ฐั ควร
334

David Keane, The Irish Influence on the Indian Constitution: 60 years on. Human Rights
in Ireland, September 27, 2010. Gautam Bhatia, Directive Principles of State Policy:
Theory and Practice. [Online] Searched from www.academia.edu/.../Directive_Principles_
of_State_Policy_Theory_and Practice...
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ต้องค�ำนึงในการควบคุมกฎหมายต่างๆ หากแต่ก็ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายแก่
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ต่อย่างใด และตามรัฐธรรมนูญก็หา้ มมิให้มกี ารน�ำบทบัญญัตดิ งั กล่าว
ไปฟ้องเป็นคดีในศาล ดังนั้น ศาลจึงไม่มีอ�ำนาจที่ประกาศว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ หลักการนีไ้ ด้รบั การยืนยันโดยศาลสูงสุดอีกหลายคดี335
โดยสรุป สภาพบังคับของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
อินเดียนัน้ จึงมุง่ เน้นทีก่ ารมีสภาพบังคับทางการเมืองเป็นส�ำคัญโดยให้มสี ภาพบังคับ
ทางกฎหมายเป็นข้อยกเว้น ซึ่งศาลจะมีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีเป็นเฉพาะรายกรณีไป
ในคดี His Holiness Kesavananda Bharati Sripadagalvaru and
Anr. v. State of Kerala and Anr. (1973) 4 SCC 225336 ค�ำวินจิ ฉัยขององค์คณะ
ผูพ้ พิ ากษาของศาลสูงสุด 13 คน นับเป็นจุดหักเหในประวัตศิ าสตร์ของหลักกฎหมาย
ทีเ่ กิดมาจากค�ำพิพากษาศาลต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ค�ำวินจิ ฉัยในคดีนเี้ ล็งเห็น
ชัดเจนถึงความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (Directive Principles
of State Policy) เสมอในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของข้อจ�ำกัด
ซึง่ ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐทีข่ นึ้ อยูก่ บั สิทธิพนื้ ฐานของประชาชน
(Fundamental rights)337 ทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติย่อมอยู่ในฐานะต�ำแหน่งที่ดี
ที่สุดที่จะเข้าใจและทราบความต้องการของประชาชนที่พึงได้รับการคุ้มครองสิทธิ
พืน้ ฐานและสิทธิประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้ในแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีอ่ ยูใ่ นบทบัญญัติ
ทั้งสองหมวดของรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องพยายามออกกฎหมายมาด�ำเนินการให้
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีบังเกิดผลอย่างจริงจัง

H.M. Seervai. Constitutional Law of India, p. 1033; ดูรายละเอียดใน Durga Das Basu.
Introduction to the Constitution of India, p. 132–142; Dheeraj. Directive Principles in India
(Criticism). สืบค้นจาก www.yourarticlelibrary.com/directive- principles/directive-p...
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558. Erewise Tests. Directive Principles of State Policy in The
Constitution of India.12 March 2014, สืบค้นจาก www.erewise.com/.../directive-principlesof-state-policy_art เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558.
336
TOPIC. Directive Principle of State Policy. สืบค้นจาก www.yourarticlelibrary.com/
directive-principles/directive-p... เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558.
337
เพิ่งอ้างถึง.
335
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ในคดี State of Kerela and Anr. v. N.M. Thomas and Ors. (1976)
2 SCC 310338 องค์คณะผู้พิพากษาเจ็ดคนของศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า339 “ในมุมมอง
ของหลักการ (principles) ทีศ่ าลนีเ้ ล็งเห็นอย่างชัดเจนว่าบทบัญญัตขิ องแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นหลักการค�ำสัง่ (directive principles) ทีไ่ ด้กอ่ รูปแบบคุณลักษณะ
พื้นฐานและจิตส�ำนึกทางสังคมของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็คาดหวังให้รัฐ
น�ำเอาหลักการค�ำสัง่ เหล่านีไ้ ปปฏิบตั ิ เนือ่ งจากค�ำสัง่ (directives) นีก้ ำ� หนดเงือ่ นไข
ให้นโยบาย แนวทาง และจุดหมายปลายทาง (ends) แห่งเสรีภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีมาตรา 14 และ 16 ก�ำหนดวิธีการ (means) น�ำนโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุจดุ หมายปลายทาง (ends) ซึง่ ต้องได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนโดยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น เท่าที่ศาลมีความกังวลที่ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 4 และสิทธิขั้นพื้นฐานในหมวด 3 ซึ่งในความ
เป็นจริงเสริมแล้ว บทบัญญัติทั้งสองหมวดนี้ต่างเสริมเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน ดังนั้น
จึงไม่มคี วามยากล�ำบากในการสร้างความกลมกลืนกัน (harmonious construction)
ของบทบัญญัตทิ งั้ สองหมวดนีท้ ที่ ำ� ให้วตั ถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญก้าวไปข้างหน้าได้
เมือ่ ความเป็นจริงพืน้ ฐานนีถ้ กู ค�ำนึงไว้ในใจของผูพ้ พิ ากษา การตีความมาตรา 14 และ
มาตรา 16 ในขอบเขตของสองมาตรานี้ก็จะเป็นที่ชัดแจ้งเช่นดั่งกลางวัน”

338
339

เพิ่งอ้างถึง.
“In view of the principles adumbrated by this Court, it is clear that the directive
principles form the fundamental feature and the social conscience of the Constitution
and the Constitution enjoins upon the State to implement these directive principles.
The directives thus provide the policy, the guidelines and the end of socio-economic
freedom and Articles 14 and 16 are the means to implement the policy to achieve the
ends sought to be promoted by the directive principles. So far as the courts are
concerned where there is no apparent inconsistency between the directive principles
contained in Part IV and the fundamental rights mentioned in Part III, which in fact
supplement each other, there is no difficulty in putting a harmonious construction
which advances the object of the Constitution. Once this basic fact is kept in mind,
the interpretation of Articles 14 and 16 and their scope and ambit become as clear
as day.”
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มิติมุมมองที่คล้ายคลึงกันของศาลอินเดียที่ถูกน�ำมาใช้ในคดี Papnasam
Labour Union v. Madura Coats Ltd. and Anr., (1995) 1 SCC 501 ว่า
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ได้ถกู น�ำกลับมา
ใช้ในคดี The State of Bombay and Anr v. F.N. Balsara, 1951 SCR 682,
องค์คณะรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ในการพิพากษาตัดสินความสมเหตุสมผลของ
ข้อจ�ำกัดสิทธิพื้นฐานของประชาชน (Fundamental Rights) ที่ก�ำหนดไว้ใน
บทบัญญัตหิ มวด 3 ของรัฐธรรมนูญนัน้ ผูพ้ พิ ากษาจะต้องค�ำนึงถึงแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติใน
หมวด 4 ของรัฐธรรมนูญด้วยเสมอ ในขณะที่ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลที่
ถูกต้องทางรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (constitutional validity of law) โดยอ้างอิง
ถึงมาตรา 19 (1) (g) ของรัฐธรรมนูญอินเดียด้วย
ในค�ำวินจิ ฉัยตัดสินคดีเมือ่ เทียบกับแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลอินเดียทีผ่ า่ นมานี้
ค�ำวินิจฉัยคดี M.R.F. Ltd. v. Inspector, Kerala Govt. and Ors. (1998) 8
SCC 227 นีบ้ นพืน้ ฐานการส�ำรวจอย่างกว้างๆ (Conspectus) ของค�ำวินจิ ฉัยตัดสิน
ต่างๆ ของศาลก่อนหน้านี้ อาจสรุปหลักการที่เล็งเห็นได้อย่างชัดแจ้ง (clearly
discernible) ทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดประสงค์ของศาลก็สามารถสังเคราะห์แนวค�ำวินจิ ฉัย
ทีผ่ า่ นมาได้วา่ “ในการส�ำรวจอย่างกว้างๆ (conspectus) ของค�ำวินจิ ฉัยตัดสินต่างๆ
ของศาลทีผ่ า่ นมาแล้ว สามารถก�ำหนดหลักการทีเ่ ล็งเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า: (1) ขณะที่
พิจารณาหลักความสมเหตุสมผลของข้อจ�ำกัด ศาลต้องค�ำนึงถึงหลักการของนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ .... (3) ในการที่จะวินิจฉัยตัดสินความสมเหตุสมผลของข้อจ�ำกัดนั้น
ย่อมไม่มรี ปู แบบนามธรรมทัว่ ไป หรือหลักการทีก่ ำ� หนดไว้ทสี่ ามารถวางลงเพือ่ ให้เป็น
การใช้บงั คับทัว่ ไปและเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากกรณีหนึง่ ไปยังอีกกรณีหนึง่ ขึน้ อยู่
กับเงื่อนไขสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่าของชีวิตมนุษย์ ปรัชญาสังคมของ
รัฐธรรมนูญ เงือ่ นไขทีป่ รากฏขึน้ มาและสถานการณ์โดยรอบ .... (6) ต้องมีการเชือ่ มโยง
สัมพันธ์กัน (nexus) ทั้งโดยตรงและใกล้เคียงหรือการเชื่อมต่อที่สมเหตุผลระหว่าง
ข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ในหมวดสิทธิพื้นฐานของประชาชนและจุดประสงค์ที่ต้องการ
ให้บรรลุผล หากมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างข้อจ�ำกัดและจุดประสงค์
ของกฎหมายพระราชบัญญัตแิ ล้ว ข้อสันนิษฐานสนับสนุนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชบัญญัติอย่างแข็งขันย่อมเกิดขึ้นตามมาได้เอง”
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ในคดี Indian Handycraft Imporium Ors v. Union of India and
Ors. (2003) 7 SCC 589340 ในขณะที่ศาลได้วินิจฉัยกรณีของข้อห้ามทั้งหมดโดย
ย�้ำว่า “กฎระเบียบ” รวมถึง “ข้อห้าม” และเพื่อที่จะตรวจสอบว่าข้อห้ามทั้งหมด
จะสมเหตุสมผลหรือไม่ ศาลต้องปรับสมดุลของผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชน เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของมหาชนหรือผลประโยชน์สังคมที่ต้อง
ได้รบั การคุม้ ครองด้วย การด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในหมวด 4 อยูใ่ น
การแสดงออกของ “ข้อจ�ำกัดในผลประโยชน์ของสาธารณชนทั่วไป” (restriction
in the interests of the general public) ในค�ำวินิจฉัยส่วนตน ผู้พิพากษา
Kesavananda Bharati ได้พจิ ารณาก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐกับสิทธิพนื้ ฐานของประชาชนว่าได้เข้าสูย่ คุ กฎหมายปฏิฐานนิยม (positivism)
กับความคิดสร้างสรรค์ในยุคกฎหมายโครงสร้างนิยม (structuralism) ซึ่งแม้ว่า
มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะไม่มีผล
บังคับใช้โดยศาลใดๆ แต่ก็ได้บัญญัติให้เป็นหลักพื้นฐานในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
(governance) ของประเทศ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 37 หลายวรรค จะต้องมีการ
ตีความอย่างกลมกลืนและให้น�้ำหนักอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งในวรรคท้ายของ
มาตรา 37 ได้ระบุวา่ “จะต้องถือเป็นหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะใช้บงั คับหลักการเหล่านีใ้ นการ
บัญญัตกิ ฎหมาย” (It shall be the duty of the State to apply these principles
in making laws) จึงไม่ได้เป็นเพียงคนจัณฑาล (pariah) ที่เป็นชนชั้นต�่ำในอินเดีย
แต่นี่ถือว่าเป็นค�ำสั่งทางรัฐธรรมนูญ (constitutional mandate) อันสูงส่ง ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดได้วางชุดแนวค�ำวินิจฉัยต่อเนื่อง ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (Directive Principles of State
Policy) และสิทธิพื้นฐานของประชาชน (Fundamental Rights) โดยไม่ต้องสงสัย
ทีย่ ดึ ถือได้วา่ ในขณะทีต่ อ้ งตีความการมีผลบังคับต่อกันและกันของสิทธิพนื้ ฐานและ
ข้อจ�ำกัดของบทบัญญัติในหมวด 3 (Part-III Fundamental Rights) และหมวด 4
(Part-IV Directive Principles of State Policy) ของรัฐธรรมนูญที่จะต้องอ่าน
เชือ่ มโยงด้วยกัน เพราะข้อจ�ำกัดทีส่ ามารถวางบนสิทธิพนื้ ฐานทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 19 (1)
ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับเพียงมาตรา 19 (2) ถึงมาตรา 19 (6) เท่านัน้ แต่บทบัญญัตทิ มี่ อี ยู่
340

TOPIC. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (336)
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ในหมวด 4 เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยังสามารถอาศัยเป็นที่พึ่งส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ของการตัดสินชี้ขาดความสมเหตุสมผล (the purpose of adjudging
the reasonability) ของข้อจ�ำกัดที่วางอยู่บนสิทธิขั้นพื้นฐานได้ด้วย
ในคดี AIIMS Students’ Union v. AIIMS and Ors. (2002) 1 SCC 428341
องค์ ค ณะสามผู ้ พิ พ ากษาของศาลนี้ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย อย่ า งชั ด แจ้ ง ว่ า หน้ า ที่ พื้ น ฐาน
(fundamental duties) แม้ว่าจะไม่ได้มีผลบังคับใช้โดยค�ำสั่งของศาล แต่ยังได้ให้
ค�ำแนะน�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่าและช่วยการตีความและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ความปรารถนาของประชาชนที่แสดงในมาตรา 51-A สามารถ
ใช้เป็นแนวทางไม่แต่เพียงส�ำหรับแก้ไขปัญหา แต่ยังใช้ตีความและก�ำหนดมาตรการ
เยียวยาหรือบรรเทาปัญหาทีจ่ ะได้รบั จากศาล หน้าทีพ่ นื้ ฐานจะต้องได้รบั ความหมาย
อย่างเต็มที่ตามที่คาดหวัง โดยการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 42
ศาลได้วนิ จิ ฉัยต่อไปว่า รัฐคือ “ประชาชนทุกคนอยูร่ ว่ มกัน” (all the citizen placed
together) ดังนั้น แม้ว่ามาตรา 51A ไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่พื้นฐานใดๆ ให้แก่รัฐ
แต่เพียงผู้เดียว แต่ในความเป็นจริงที่ยังคงถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองของประเทศ
อินเดียทุกคนรวมกันก็คือหน้าที่ของรัฐนั่นเอง
ในคดี Rural Litigation and Entitlement Kendra & Ors v. State
of Uttar Pradesh & Ors, 1986 (Supp) Scc 517342 การประกาศห้ามและ
ปิดการด�ำเนินงานการท�ำเหมืองแร่ทดี่ ำ� เนินการอยูใ่ นเนินเขามัสโซรี (Mussoorie) อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นไปเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเหตุผลสนับสนุน
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 51-A(g) ว่าด้วยหน้าที่พื้นฐาน (fundamental
duty) ของรัฐและประชาชน ศาลได้วินิจฉัยว่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ที่ได้รับผลกระทบเป็นงานในหน้าที่ ไม่แต่เพียงเฉพาะ
รัฐบาล แต่ยงั พลเมืองทุกคนยังต้องด�ำเนินการโดยถือเป็นภาระหน้าทีท่ างสังคมของ
รัฐเช่นเดียวกับของประชาชน ส่วนในคดี T.N.Godavarman Thirumalpad v.
Union of India & Ors. (2002)10 SCC 606343 องค์คณะสามผูพ้ พิ ากษาของศาล
เพิ่งอ้างถึง.
เพิ่งอ้างถึง.
343
เพิ่งอ้างถึง.
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ได้อ้างมาตรา 48-A และมาตรา 51-A ร่วมกันวางฐานค�ำพิพากษาของการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมโดยวินิจฉัยตัดสินว่า “ปัจจุบันนี้ รัฐและประชาชนที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพัน
พืน้ ฐานในการพิทกั ษ์ปกป้องและปรับปรุงสภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ป่าไม้ ทะเลสาบ
แม่น�้ำ ชีวิตป่าและต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ที่มีชีวิตด้วย”
ศาลสูงสุดอินเดียได้กระตุน้ รัฐบาลกลางทีจ่ ะใช้การตัดสินใจโดยรวดเร็วในการ
จัดท�ำประมวลกฎหมายแพ่งแบบเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ (uniform civil code) เพือ่
ยุติความสับสนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคล (personal laws) ที่เป็นปัญหาการ
อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 44 ได้ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดท�ำ
ประมวลกฎหมายแพ่งแบบเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ (uniform civil code) ไว้ในหมวด 4
ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แม้ว่าบทบัญญัตินี้ไม่สามารถ
บังคับใช้โดยศาลใดๆ แต่รัฐอินเดียมีหน้าที่ที่จะต้องใช้หลักการแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐนี้ในการบัญญัติกฎหมาย ครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ศาลสูงสุดได้พูดคุยกัน
เกีย่ วกับการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานของรัฐ ซึง่ จะถือว่าเป็นหลักพืน้ ฐาน
ในการปกครองของประเทศ เนื่องจาก “ประมวลกฎหมายแพ่งร่วมกัน (common
civil code) ย่อมจะช่วยให้เกิดการรวมชาติ (national integration) ของประเทศโดย
ลบล้างความจงรักภักดีตอ่ ชาติทแี่ ตกต่างกันไปตามกฎหมายทีม่ อี ดุ มการณ์ขดั แย้งกัน
(A common civil code will help the cause of national integration by
removing disparate loyalties to law which have conflicting ideologies)”344
ซึ่งประธานศาลสูงสุด YV Chandrachud ได้วินิจฉัยในคดี Shah Bano case
ในปี ค.ศ. 1985 ว่า “แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมักเรียกกันว่าเป็น “มโนธรรมของ
รัฐธรรมนูญ (Conscience of the Constitution)” แต่ในตอนแรกเริม่ ใช้รฐั ธรรมนูญนี้
หลักการเหล่านีไ้ ด้ถกู ละเลยโดยศาลสูงสุด ในขณะทีม่ กี ารตีความสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน” 345 แต่เป็นเพียงหลังจากค�ำวินิจฉัยตัดสินที่ส�ำคัญใน
คดีKeshavananda Bharati’s case ในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งศาลสูงสุดได้วินิจฉัยว่า
Satya Prakash, “Directive Principles of State Policy: Conscience of the Constitution”,
Hindustan Times, New Delhi, Nov 26, 2015: www.hindustantimes.com/.../directiveprinciples-of-state-policy...constit...
345
เพิ่งอ้างถึง.
344
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หลักการแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy) ต้องถูก
ใช้เป็นแนวทางด�ำเนินการให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (fundamental rights)
บังเกิดผลที่เป็นจริงได้
รัฐธรรมนูญอินเดียนัน้ ได้ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อเท็จจริงของความสมดุลระหว่าง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของประชาชน (Part-III
Fundamental Rights) และหมวด 4 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (Part-IV
(Directive Principles of State Policy) ผู้พิพากษาศาลสูงสูด PN Bhagwati ได้
วินจิ ฉัยในคดี 1980 Minerva Mills case ในปี ค.ศ. 1980 ว่า “ถ้าให้ความเป็นทีห่ นึง่
อย่างเด็ดขาดแก่บทบัญญัติหมวดหนึ่งอยู่เหนืออีกหมวดหนึ่งระหว่างหมวด 3
สิทธิพื้นฐานของประชาชน และหมวด 4 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ผลก็คือการ
รบกวนความกลมกลืนของรัฐธรรมนูญ (Harmony of the Constitution) เพราะ
ความกลมกลืนและความสมดุลนี้เป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ”346 แม้กฎหมายของรัฐห้ามการฆ่าวัวเพื่อการยังชีพตามมาตรา 48
ในหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซึง่ ห้ามการฆ่าวัวและลูกวัวนม รวมทัง้ ควายอืน่ ๆ
นับเป็นเวลานานหลายปีกว่าทีศ่ าลสูงสุดจะได้รวมบทบัญญัตนิ เี้ ข้าไปใช้ในค�ำวินจิ ฉัย
ตัดสินคดีของศาล ก่อนทีร่ ฐั สภาได้ตรากฎหมายว่าด้วยสิทธิทางการศึกษา ศาลสูงสุด
ก็ได้ประกาศสิทธิทางการศึกษา (right to education) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในมาตรา 41 ก็อยูใ่ นมาตรา 21 สิทธิพนื้ ฐานของประชาชนด้วย
ตามที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและทนายอาวุโส Shanti Bhushan
กล่าวตรงกันว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นบอกทุกคนให้รู้ทิศทางซึ่งเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอดีต
ผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุด Patnaik เห็นว่า ศาลก็ควรจะตีความกฎหมายต่างๆ ในลักษณะ
ที่กฎหมายเหล่านี้ต้องเป็นไปตามโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐสภาและสภานิติบัญญัติของรัฐไม่ได้
346

เพิง่ อ้างถึง, “To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of
the Constitution. This harmony and balance is an essential feature of the basic
structure of the Constitution”.
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ใส่ใจที่จะให้มีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง347 โดยสรุป
จากพัฒนาการของแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดอินเดียที่วิเคราะห์ในกรณีศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นนัน้ นอกจากการบังคับทางการเมืองและการบังคับใช้ทางปกครองแล้ว
ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดได้วินิจฉัยรับรองสภาพบังคับทางกฎหมายและการบังคับ
ทางศาล (Justiciability) ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในหมวด 4
ของรัฐธรรมนูญอินเดียด้วย
2) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดบังกลาเทศ
สภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามมาตรา 8 (2) ของรัฐธรรมนูญ
บังคลาเทศได้บัญญัติไว้ว่า “หลักการที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้ เป็นหลักการพื้นฐาน
ของการปกครองของประเทศบังคลาเทศ รัฐจะต้องน�ำมาใช้ในการจัดท�ำกฎหมาย
รวมทั้งใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ
ของบังกลาเทศ...แต่จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล”348 จึงเห็นได้ว่า
รัฐธรรมนูญบังกลาเทศได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในหมวด 2
ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นสิทธิทไี่ ม่สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล
ส่วนหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญบังกลาเทศก็ได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
ซึง่ โดยส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (มาตรา 26 ถึง 47)
โดยสิทธิเหล่านี้สามารถฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาล ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องต่อ
High Court Division เพื่อเยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 44 จึงเห็นได้ว่าแตกต่างจากสิทธิที่รับรองไว้ในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ
ทีว่ า่ ด้วย “แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ” นอกจากนี้ ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญยังได้
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 26 ด้วยว่า หากกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรอง

347
348

เพิ่งอ้างถึง.
Article 8 Fundamental principles: “… (2) The principles set out in this Part shall be
fundamental to the governance of Bangladesh, shall be applied by the State in the
making of laws, shall be a guide to the interpretation of the Constitution and of the
other laws of Bangladesh, and shall form the basis of the work of the State and of its
citizens, but shall not be judicially enforceable”.
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ไว้ในหมวดที่สามของรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอันสิ้นผลไป349 ซึ่งเป็นการแตกต่างจาก
ในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติในลักษณะสภาพบังคับรับรองไว้
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐข้างต้นได้มีการวินิจฉัยไว้ในคดี
kudat-E-Elahi Panir and Others v Bangladesh 44DLR (AD) 319 ซึ่ง
ผูอ้ ทุ ธรณ์ได้อา้ งบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญมาตรา 7 เพือ่ โน้มน้าวให้ศาลเห็นว่ากฎหมาย
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นอันสิน้ ผลไป
โดยมาตรา 7 นี้เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติไว้ว่า “หากบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัติเช่นว่านี้ก็ย่อมเป็นอันสิ้นผลไป” ในคดีนี้เป็นกรณีซึ่งประธานสภาท้องถิ่น
ได้ฟอ้ งต่อศาล High Court Division ว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาซึง่ ได้ยบุ สภาท้องถิน่
Upazila Parishads และได้มอบอ�ำนาจทัง้ หมดให้แก่ฝา่ ยบริหาร (รัฐบาล) นัน้ เป็นการ
ขัดและแย้งต่อบทบัญญัตใิ นมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นบทบัญญัติ ซึง่ ได้รบั รองว่า
สภาปกครองท้องถิ่นในทุกหน่วยพื้นที่ทางปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อมาตรา 9 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญที่ได้
วางหลักหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องประกอบขึน้ จากบุคคลซึง่ มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ จึงต้องเป็นอันสิ้นผลไปตามมาตรา 7 (2) ของรัฐธรรมนูญ350 ศาลสูงสุด
บังคลาเทศได้วนิ จิ ฉัยไว้ในคดีนวี้ า่ เนือ่ งจากมาตรา 9 และมาตรา 11 เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ซึ่งไม่สามารถ
ฟ้องร้องบังคับได้ในทางศาลตามมาตรา 8 (2) ดังนั้น หากรัฐไม่ได้ด�ำเนินการหรือไม่
สามารถด�ำเนินการตามหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดดังกล่าว ศาลก็ไม่สามารถ
M. Jashim Ali Chowdhury, “Does inconsistency with Fundamental Principles of State Policy
invalidate a law?” BRAC University Journal, vol. v, no. 1, 2008, p. 71. [Online], Available
from http://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361//407/Does%20inconsistency
%20 with%20fundamemtal%20principles%20of%20state%20policy%invalidate%
20a%20law. pdf?sequence=1.
350
H.M. Seervai, Constitutional Law of India, 2th edition, (Bombay: N.M. Tripathi Private
Ltd.,1976), p.(A-14)-(A-16).
349
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บังคับให้รัฐท�ำการเช่นว่านั้นได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุผลส�ำคัญสองประการ351 ดังนี้
ประการแรก เมื่อบทบัญญัติได้รับรองไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับกฎหมายที่
ขัดต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามมาตรา 26 บัญญัตวิ า่ หากกฎหมายใด
ขัดหรือแย้งกับสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอัน
สิน้ ผลไป ซึง่ แตกต่างจากในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่ได้มบี ทบัญญัตใิ นลักษณะนี้
รับรองไว้ แต่ขณะทีไ่ ม่มบี ทบัญญัตกิ ำ� หนดไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับกฎหมายทีข่ ดั ต่อ
สิทธิที่ได้รับรองไว้ในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ว่าจะมีผลเช่นไร ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญจงใจรับรองสภาพบังคับของกฎหมาย
ที่ขัดต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่รับรองไว้ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น
ประการที่สอง แม้มาตรา 7 (2) ได้บัญญัติว่า “หากบทบัญญัติใดๆ ของ
กฎหมายใดที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติเช่นว่านั้นก็ย่อมเป็นอัน
สิน้ ผลไป” ก็ตาม แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า บทบัญญัตใิ นมาตรา 8 (2) ของรัฐธรรมนูญเอง
ได้กล่าวถึงหลักการพืน้ ฐานของนโยบายของรัฐว่ามิใช่ “กฎหมาย” หากแต่เป็นเพียง
“หลักการพื้นฐาน” ซึ่งรัฐจะต้องน�ำมาใช้ในการจัดท�ำกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
การตีความบทบัญญัติในมาตรา 7 (2) จึงไม่อาจหมายถึง “หลักการพื้นฐาน” ตาม
หมวด 2 ของรัฐธรรมนูญด้วย
จากค�ำวินิจฉัยของศาลสูงบังคลาเทศจึงอาจสรุปสภาพบังคับของบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของประเทศบังคลาเทศได้ว่า บทบัญญัติแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นเพียงหลักการพืน้ ฐาน
ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ใช้ในการตรากฎหมายเท่านัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดสภาพบังคับในทางกฎหมาย
แต่อย่างใด ประชาชนไม่สามารถอ้างว่าบทกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในหมวดที่สองได้ และจะบังคับให้รัฐด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐก็ไม่ได้ด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของ
ประเทศบังคลาเทศไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย การตรวจสอบในการด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ จึงอาจต้องใช้การตรวจสอบในทางการเมืองระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐสภาเท่านั้น
351

เพิ่งอ้างถึง, หน้า 30.
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อย่างไรก็ดี ผู้วิจารณ์ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดบังคลาเทศในคดีนี้โดยให้
เหตุผลว่า352 1) การตีความมาตรา 7 (2) ของศาลนั้นไม่เหมาะสม แม้ว่าหลักการ
พื้นฐานนั้นไม่อาจอยู่เหนือกฎหมายได้ แต่ประเด็นแห่งคดีนี้ไม่ควรพิจารณาว่า
“หลักการพื้นฐาน” (Principle) ไม่ใช่ “กฎหมาย” (Law) ในแง่มุมธรรมดาเท่านั้น
เนื่องจากมาตรา 7 (2) เป็นบทบัญญัติที่แสดงว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
หากกฎหมายใดๆ ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนัน้ ก็ยอ่ มไม่อาจใช้บงั คับได้
ซึง่ ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญ” ในมาตรา 7 (2) หมายความรวมถึง“กฎหมาย” และ “หลักการ
พื้นฐาน” ทั้งหมดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น กฎหมายใดๆ จึงไม่อาจขัด
หรือแย้งกับ “กฎหมาย” และ “หลักการพืน้ ฐาน” ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ยิง่ กว่านัน้
หลักการพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ไม่ใช่
หลักการทั่วไปขององค์กรต่างๆ ของรัฐเท่านั้น แต่เป็น “หลักการพื้นฐานของ
รัฐธรรมนูญ” (constitutional principles) ซึ่งรัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐน�ำ
บทบัญญัตนิ ไี้ ปใช้ในการตรากฎหมาย 2) หากตีความว่ามาตรา 8 (2) เป็นบทบัญญัติ
ที่ท�ำให้หมวด 2 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่อาจบังคับได้โดยศาล จะดู
เหมือนว่าบทบัญญัตนิ ไี้ ด้ให้อำ� นาจแก่ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการออกกฎหมายใดๆ ก็ตาม
โดยไม่ต้องให้ความเคารพต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญเลย ซึ่ง
ตามหลักเหตุผลแล้วไม่ควรตีความให้มาตรา 8 (2) เข้ามาแทนทีม่ าตรา 7 (2) ได้ อีกทัง้
ค�ำว่าไม่อาจบังคับได้โดยศาลอาจตีความได้วา่ ศาลไม่สามารถบังคับให้รฐั กระท�ำตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในกรณีที่ไม่มีการด�ำเนินการหรือด�ำเนินการไม่ส�ำเร็จ
แต่ศาลไม่ควรจะตีความไปถึงขนาดทีว่ า่ รัฐสามารถตรากฎหมายใดๆ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ ศาลควรตัดสินให้ชดั เจนว่ากฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่สามารถใช้บงั คับได้ 3) มาตรา 8 (2) มีเนือ้ หาสาระ
5 ส่วน คือ 1. หลักการนี้เป็นพื้นฐานในการบริหารปกครองประเทศบังคลาเทศ
2. หลักการนี้เป็นหลักการให้รัฐใช้ในการตรากฎหมาย 3. หลักการนี้ใช้เป็นหลัก
ในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ 4. หลักการนีก้ ำ� หนดหน้าทีพ่ น้ื ฐานของรัฐ
352

The provisions contained in this Part shall not be enforced by any court, but the
principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of
country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
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และประชาชน 5. หลักการนี้ไม่อาจบังคับได้โดยศาล จึงเห็นได้ว่าศาลปฏิเสธที่จะ
พิจารณาถอดกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยอ้างเหตุผล
ข้อ 5. หลักการนี้ไม่อาจบังคับได้โดยศาล ซึ่งศาลก็ไม่ได้ใช้หลักการนี้ในการตีความ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่อยู่ตามเนื้อหาในหมวด 3 จึงเกิดปัญหาบทบัญญัติ
มาตรานี้มีผลผูกพันแต่เฉพาะศาลเท่านั้น แต่เนื้อหามาตรา 8 (2) ในอีกสามส่วน
ทีเ่ หลือกับถูกเพิกเฉยโดยองค์กรฝ่ายบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย
3) ค�ำวินิจฉัยของศาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในยุคหลังประธานเหมาเจ๋อตุง ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและกฎหมายทีล่ กึ ซึง้ มาก วิวฒ
ั นาการของศาลประชาชนสูงสุด (Supreme
People’s Court: SPC) เป็นองค์กรตุลาการทีม่ อี ทิ ธิพลทางการเมืองมากขึน้ ในระบบ
กฎหมายและนโยบายแห่งชาติ ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ได้ก�ำหนดภารกิจอัน
ชอบธรรมด้วยจิตส�ำนึกแห่งคุณธรรมของตนเอง เพือ่ ด�ำเนินการปฏิรปู กฎหมายของรัฐ
ทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นบรรลุผลส�ำเร็จ ในการขยายบทบาทออกไปได้กว้างขวางขึน้
เช่น การออกระเบียบทั่วไป กระชับการควบคุมมากกว่าศาลล่างและการกลั่นกรอง
หลักกฎหมายทีอ่ อกมาจากค�ำพิพากษาในคคี รัฐธรรมนูญด้วยตนเองอย่างไม่เกรงกลัว
องค์กรทีท่ รงอ�ำนาจรัฐอืน่ ๆ แต่อย่างใด ซึง่ ศาลมีความกล้าหาญมากขึน้ กว่าเดิมในการ
แสดงวิสยั ทัศน์ของตนเองต่อวิธกี ารพัฒนากฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนยุค
ปัจจุบนั แต่การด�ำเนินการของศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ก็สามารถยึดมัน่ การรักษา
ความเป็นอิสระ และการขยายบทบาทอ�ำนาจของศาลที่สอดคล้องกับผลประโยชน์
ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี (CCP) โดยรวมได้ในเวลาเดียวกัน353 แต่ความคิดริเริม่ ปฏิรปู
กฎหมายของศาลประชาชนสูงสุด (SPC) นั้น ย่อมถูกจ�ำกัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดย
ผลประโยชน์ของข้าราชการส�ำคัญและการยืนกรานของพรรคคอมมิวนิสต์จนี (CCP)
ทีต่ อ้ งการให้ศาลธ�ำรงฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานบริหารหนึง่ ของระบบความมัน่ คงสาธารณะ
ของประเทศเท่านั้น
353

Eric C. Ip, “The Supreme Court and the Making of Public Policy in Contemporary
China”. The Michigan Journal of Public Affairs–Volume 7, Spring 2010. [Online]:
mjpa.umich.edu/files/2014/06/2010-Ip-ChinaSupremeCourt.pdf, searched on 12
April 2016.
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รั ฐ ธรรมนู ญ จี น ไม่ มี ส ภาพบั ง คั บ ใชอย่ า งเป็ น ทางการ 354 ในทางเทคนิ ค
ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) มีฐานะเป็นกรมที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชาของ
สภาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress: NPC) ดังนัน้ จึงไม่สามารถ
หยุดยั้งกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือการกระท�ำของฝ่ายบริหาร หรือตีความ
รัฐธรรมนูญในขัน้ ตอนการพิจารณาพิพากษาคดีได้ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
และอ�ำนาจตุลาการ ควรมารวมกันท�ำงานในสภาประชาชนแห่งชาติ (National
People’s Congress: NPC) ซึ่งเป็น “การแสดงออกทางกฎหมายสูงสุดแห่ง
เจตนารมณ์ของชนชนปกครอง (supreme legal expression of the will of the
ruling class)355 ซึ่งอาจท�ำให้เชื่อกันว่าอ�ำนาจทบทวนตรวจสอบ (judicial review)
ของศาลในการพิจารณาคดีต่อการกระท�ำของฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลถูกลดลง
ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้มขี อ้ สังเกตว่า ในทางปฏิบตั แิ ล้ว ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) สามารถ
พิจารณาปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท้องถิน่ ได้กต็ าม ทัง้ ทีเ่ ห็นว่า
ศาลเองเป็นผู้ปฏิบัติที่ต้องเชื่อฟังตอบสนองความต้องการของผู้บริหารรัฐสูงสุด
ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ได้กลายเป็นองค์กรส�ำคัญมากขึ้นต่อองค์กรของรัฐอื่นๆ
ซึ่งส�ำคัญมากที่สุดต่อต่อสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC)
ต่อมาสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ได้ตรากฎหมายการด�ำเนินคดีปกครอง
(Administrative Litigation Law: ALL) ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่จะสร้าง
ระบบให้ศาลมีอ�ำนาจทบทวนตรวจสอบ (judicial review) รัฐบาลท้องถิ่นใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ระบบข้าราชการ คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) จึงได้ออกกฎข้อบังคับว่าด้วย
การตรวจสอบทางปกครอง (Administrative Review Rules: ARR) ทันทีเพือ่ ใช้เป็น
มาตรการป้องกันและคุ้มกันฝ่ายปกครองที่จะถูกตรวจสอบโดยศาลจากกฎหมาย

Keith, R.C. and Lin, Z. “Judicial Interpretation of China’s SPC as ‘Secondary Law’
with Special Reference to Criminal Law.” China Information. Vol. 23 No. 2(2009):
pp. 223-256.
355
Dicks, A.R. “Compartmentalized Law and Judicial Restraint: An Inductive View of Some
Jurisdictional Barriers to Reform.” In China’s Legal Reforms, eds. S.B. Lubman.
New York, NY: Oxford University Press, 1996: p. 86.
354

_17-0106(387-478)6P4.indd 410

7/20/60 BE 5:43 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

411

การด�ำเนินคดีปกครอง (ALL)356 ดังนั้น เพื่อป้องกันอ�ำนาจพิเศษใหม่ของตุลาการ
ทีไ่ ด้รบั จากสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ได้ออกประกาศ
ความเห็นว่าด้วยค�ำถามเกี่ยวกับกฎหมายการด�ำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Opinion on Several Questions related to the Implementation
of the Administrative Litigation Law of the People’s Republic of China)
ซึง่ ได้ขยายขอบเขตพิจารณาคดีทบทวนตรวจสอบองค์กรของรัฐให้ รวมถึงหน่วยงาน
กึ่งบริหาร (semi-administrative bodies)
ในปีค.ศ. 1986 เมือ่ มีการอ้างมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญ ศาลประชาชนสูงสุด
(SPC) ขอให้ศาลล�ำดับรอง (lower judiciaries) ละเว้นจากการใช้กฎหมายท้องถิ่น
ซึง่ ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบทางบริหาร ซึง่ เป็นอ�ำนาจพิจารณาคดี
ของศาลในการทบทวนตรวจสอบ (judicial review) ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้357 นอกจากนี้
ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ได้อ้างอิงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการบรรลุผล
ส�ำเร็จในการให้ความยุตธิ รรมทัง้ ด้านกฎหมายสาระบัญญัตแิ ละกระบวนวิธพี จิ ารณา
ความทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์ในการวางแผนทีจ่ ะก�ำหนดให้มกี ารก�ำกับดูแลโทษประหาร
ชีวิตที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนของสภานิติบัญญัติ ศาลประชาชนสูงสุด
(SPC) จึงมีอ�ำนาจการอนุมัติขั้นสุดท้ายส�ำหรับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตทั่ว
ทั้งประเทศ ในปี ค.ศ. 2006 ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) จึงได้มีค�ำวินิจฉัยจ�ำกัด
อ�ำนาจของศาลสูงมณฑลและศาลทหารในการวินิจฉัยตัดสินคดี ในคดีแพ่ง Qi
Yuling v Chen et al., ค.ศ. 2001 เป็นครั้งแรกที่ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ได้ใช้
รัฐธรรมนูญในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ได้ขออนุมัติความเห็นชอบจาก
สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) และคณะมนตรีแห่งรัฐที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศ
(executive State Council) หลังจากคดีนเี้ ห็นได้ชดั ว่า ศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ไม่
เต็มใจทีจ่ ะกระจายอ�ำนาจการตีความรัฐธรรมนูญโดยสงวนปกป้องอ�ำนาจไว้สำ� หรับ

Xiao,S.“The Logic,Impact,Function,and Legitimacy of the Judicial Interpretations of
the Supreme Court”. In Supreme Court in Perspective, ed. W. Zuo. Beijing: Law Press
China, 2004: pp. 346-347.
357
Liu, N. “‘Judicial Review’ in China: A Comparative Perspective.” Review of Socialist
Law Vol. 14 No. 3 (1988): 241-253. Maveety, N. “Comparative Judicial Studies”: p. 250.
356
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ตัวเอง358 ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลซึ่งขัดแย้งกับข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจตุลาการของ
ศาลจีน จึงมักมีแนวโน้มที่ฝ่ายการเมืองของรัฐบาลจีนไม่ยินดียอมรับแต่อย่างใด
โดยเฉพาะศาลประชาชนสูงสุด (SPC) ซึ่งอยู่ภายใต้สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC)
จึงไม่เคยมีคำ� วินจิ ฉัยในคดีวา่ ด้วยนโยบายแห่งรัฐทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ อยูใ่ น
อ�ำนาจเด็ดขาดของคณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดฟิลิปปินส์
ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดฟิลิปปินส์มักจะมีแนวค�ำวินิจฉัยที่
ผสมผสานและบางครัง้ ก็ขดั แย้งในตัวเองในเวลาเดียวกัน เมือ่ ต้องพิจารณาพิพากษา
คดีเกีย่ วกับสิทธิทางสังคม-เศรษฐกิจกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ดังตัวอย่าง เช่น
ในคดี Oposa Forestry Case359 ทีศ่ าลสูงสุดฟิลปิ ปินส์ได้ยนื ยันสิทธิของประชาชน
รุน่ ปัจจุบนั และอนุชนรุน่ หลังในการอยูใ่ นระบบนิเวศทีม่ สี ขุ ภาพอนามัยดี โดยไม่ยอม
อ้างบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการ
อนุรกั ษ์และคุม้ ครองระบบนิเวศสิง่ แวดล้อมก็ตาม ทัง้ ๆ ทีท่ งั้ มาตรานีม้ คี วามเกีย่ วพัน
กันอย่างแยกไม่ออก เมื่อเปรียบเทียบกับแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดอินเดียและ
บังกลาเทศดังกล่าวข้างต้น แล้วจึงเห็นได้วา่ แม้วา่ สิทธิทางสังคม-เศรษฐกิจ (SocioEconomic Rights) ได้รบั เทิดทูนอยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็นบทบัญญัตเิ ทียบเท่าแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ศาลสูงสุดฟิลิปปินส์ ก็มักจะตีความสภาพ
บังคับและการบังคับใช้ทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างอนุรกั ษ์นยิ ม
มากโดยไม่กล้ายืนยันอ้างอิงบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมาบังคับใช้ในคดี
ที่ขึ้นสู่ศาลแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี แม้ว่าศาลสูงสุดฟิลิปปินส์ไม่กล้าอ้างถึงบทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ศาลได้มีบทบาทน�ำใน

Lee,T.V. “Exporting Judicial Review from the United States to China.” Columbia
Journal of Asian Law. Vol.19 (2005): 162.
359
Shivani Verma, Justiciability of Economic Social and Cultural Rights Relevant Case
Law. The International Council on Human Rights Policy Review Meeting, Geneva,
15 March 2005: pp: 39-41.
358
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การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในคดี Juan Antonio Oposa Case360 ซึง่ โจทก์ได้โต้แย้งว่า
การท�ำลายป่าไม้ในฟิลปิ ปินส์มสี าเหตุสำ� คัญเกิดมาจากการทีร่ ฐั บาลฟิลปิ ปินส์ดำ� เนิน
นโยบายออกใบอนุญาตตัดไม้ซุงให้แก่นักธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนั้น ศาลจึงได้
วินิจฉัยตามค�ำร้องของโจทก์ให้ยกเลิกใบอนุญาตตัดไม้ซุงที่ออกไปแล้วทั้งหมด โดย
อ้างว่าสิทธิในการมีระบบนิเวศที่สมดุลและสุขภาพอนามัยที่ดีของสิ่งแวดล้อมนั้น
ได้รบั การคุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญ แม้วา่ คูส่ ญ
ั ญามีเสรีภาพในการท�ำสัญญาระหว่างกัน
ก็ตาม แต่เสรีภาพดังกล่าวนีถ้ กู จ�ำกัดด้วยประโยชน์สาธารณะ ประกอบด้วย ผลประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านศีลธรรม และด้านสวัสดิการทั่วไปด้วย
นอกจากนี้ ศาลสูงสุดฟิลปิ ปินส์ยงั วางบรรทัดฐานเรือ่ งสิทธิทางสังคม-เศรษฐกิจ
ไว้ในคดี Bricado Simon Case361 โดยไม่ยอมกล่าวอ้างถึงบทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐควบคู่ไปด้วย เนื่องจากคณะสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์นั้น มีเขต
อ�ำนาจในการพิจารณาทัง้ สิทธิทางการเมืองและพลเมือง (Political and Civil Rights)
กับสิทธิทางสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-Economic Rights) ในคดีนเี้ ป็นปัญหาเกีย่ วกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและความยากจน สิทธิในการมีบา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย สิทธิประกันสังคม
และสวัสดิการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
6.1.3 กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลในกลุ่มประเทศแอฟริกา
1) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงไนจีเรีย
รัฐธรรมนูญไนจีเรียฉบับ ค.ศ. 1999 ได้กำ� หนดบทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์
พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental Objectives and Directive
Principles of State Policy) เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไนจีเรียโดยเฉพาะ
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยวางหลักการและแนวทางของนโยบายแห่งรัฐในด้าน
ดูรายละเอียดใน Juan Antonio Oposa et al v. Honbl Fulgencio, Jr. Case (1993), GR No
100150 (Supreme Court of the Philippines, [online] Human Rights Network on the
Web.
361
ดูรายละเอียด Bricado Simon et al v. Commission on Human Rights Case (1994), GR No
100150 (Supreme Court of the Philippines, [online] Human Rights Network on the
Web.
360
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ต่างๆ ซึง่ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นต่อประเทศชาติและประชาชนทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยให้รัฐด�ำเนินการให้การ
สนับสนุน362 ซึง่ มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรรัฐ
ทุกองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
หมวดนี้363 ในส่วนความผูกพันของบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและ
แนวนโยบายแห่งรัฐจะผูกพันผู้ใดบ้างนั้น ศาลสูงไนจีเรียได้เคยพิพากษาไว้ในคดี
Attorney-General of Ondo State v. Attorney-General of the Federation
&35ors364 ว่า บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐ
ไม่เพียงแต่จะผูกพันองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร
และตุลาการเท่านั้น แต่ยังผูกพันปัจเจกชนด้วยเช่นกัน
สภาพบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบาย
แห่งรัฐของรัฐธรรมนูญไนจีเรียปรากฏอยู่ในมาตรา 6 (6) (c) ซึ่งบัญญัติว่า อ�ำนาจ
ของฝ่ายตุลาการมิได้รวมถึงการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการกระท�ำหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดหรือค�ำพิพากษาใดๆ ของศาลให้
เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 2 ว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนว

Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar. The Justiciability of the Fundamental Objectives
and Directive Principles of State Policy under the Nigerian Law, p 1-4 [Online].
Searched from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2140361, 3 January
2016.
363
It shall be the duty and responsibility of all organs of government, and of all authorities
and persons, exercising legislative, executive or judicial powers, to conform to, observe
and apply the Provisions of this Chapter of this Constitution.
364
Attorney-General of Ondo State v. Attorney-General of the Federation & 35 ors (2002)
9 NWLR ZPt.722) 222 S.C in Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar. The Justiciability of
the Fundamental Objectives and Directive Principles of State Policy under the
Nigerian Law, p 1-4 [Online]. Searched from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2140361, 3 January 2016.
362
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นโยบายแห่งรัฐหรือไม่365 โดยในคดี Bishop Antony Okogie (Trustee of
Roman Catholic Schools) & Ors v. Attorney General LAGOS State
ศาลได้พพิ ากษาว่าบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ หมวด 2 ว่าด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐานและ
แนวนโยบายแห่งรัฐมิอาจบังคับได้ในทางศาล366 โดยศาลได้พิจารณาว่า บทบัญญัติ
ว่าด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นวัตถุประสงค์สงู สุดของชาติ
และเป็นแนวนโยบายที่วางหลักการซึ่งเป็นอุดมการณ์ของชาติ แม้ว่าในมาตรา 13
ของรัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐที่จะ
ต้องด�ำเนินการหรือปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐาน
และแนวนโยบายแห่งรัฐ แต่มาตรา 6 (6) (c) ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ศาลไม่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่า การกระท�ำใดสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนวนโยบายแห่งรัฐได้หรือไม่
ดังนั้น จึงเห็นว่า มาตรา 13 ไม่ได้ท�ำให้บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและ
แนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 2 มีผลบังคับได้ในทางกฎหมาย367 ดังนัน้ จากค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลสูงไนจีเรียท�ำให้เห็นว่า บทบัญญัตวิ า่ ด้วยวัตถุประสงค์พนื้ ฐานและแนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย และไม่อาจบังคับได้ใน
ทางศาล แม้วา่ มาตรา 13 จะก�ำหนดเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ
ทุกองค์กรให้ต้องปฏิบัติตามก็ตาม บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและแนว
นโยบายแห่งรัฐนี้จึงอาจใช้เป็นเพียงแนวทางในการตีความกฎหมายหรือบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น
ในปี ค.ศ. 2002 ปัญหาสภาพการบังคับใช้ทางศาล (justiciability) ของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญไนจีเรีย ค.ศ. 1999 ได้ขึ้นสู่ศาลสูงสุด
ไนจีเรียในการพิจารณาคดี Corruption Act Case368 หลังจากรัฐบาลเข้ารับต�ำแหน่ง
ภายหลังการเลือกตัง้ ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไนจีเรียฉบับ ค.ศ. 1999 รัฐบาลใหม่
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันทีแ่ พร่หลายอย่างรุนแรง นายพล Olusegun
Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (362).
Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (362).
367
Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (362).
368
Att’y Gen. of Ondo State v. Att’y Gen. of the Fed’m (Corruption Act), (2002) 9 Sup.
Ct. Monthly 1, 16-18 (Nigeria).
365
366
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Obasanjo ซึ่งเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดี ได้ประกาศความ
ปรารถนาที่จะรับมือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่หนักหน่วงที่สุดของสังคมไนจีเรีย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้ ร่างกฎหมายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกน�ำ
เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากที่มีการอภิปรายร่างกฎหมายนี้อย่างยาวนาน
ทัง้ ในรัฐสภาและสือ่ มวลชน ร่างพระราชบัญญัติ Corruption Practices and Other
Related Offenses Act 2000 ก็ถกู ประกาศใช้เป็นกฎหมาย พระราชบัญญัตนิ กี้ ำ� หนด
ให้การปฏิบัติที่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษและ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการอิสระปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีอ�ำนาจในการ
ตรวจสอบและด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิด คณะกรรมการนีม้ อี ำ� นาจอย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมทุกคนในประเทศไนจีเรียทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและเอกชน ในคดี Corruption
Act Case นี้ คณะกรรมาธิการฯ พยายามด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออนโด
(Ondo State) ดังนั้น ศาลสูงสุดไนจีเรียจึงได้รับคดีขึ้นมาพิจารณาตัดสินปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (Constitutionality) ของพระราชบัญญัติฉบับนี้โดย
ขยายอ�ำนาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของเขตอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ด้วย ปัญหากฎหมายในคดี Corruption Act Case คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(National Assembly) มีอำ� นาจในการบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
และการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ ซึง่ อาศัยอ�ำนาจผูกพันในการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐอย่างไรหรือไม่ ผู้ร้องโต้แย้งว่า บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมิได้ให้อ�ำนาจ
อย่ า งชั ด แจ้ ง แก่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารอิ ส ระ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันโดยมีอำ� นาจอย่างกว้างขวางทัง้ หมด ซึง่ รวมอ�ำนาจ
ในการด�ำเนินคดีทจุ ริตทัว่ ทัง้ ประเทศไนจีเรีย เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งสงวนไว้ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ระดับมลรัฐ (state legislatures) จึงเหลือหนทางเดียวที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะมีอ�ำนาจนี้ได้ ต้องอ้างบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและหน้าที่ของรัฐที่
ต้องบังคับใช้บทบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่สามารถน�ำไปฟ้องร้อง
ต่อศาลได้ เพราะแนวนโยบายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้อ�ำนาจ
บริหาร อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ และอ�ำนาจตุลาการ ซึง่ ก็มขี อ้ โต้แย้งว่าการตรากฎหมายใดๆ
ในการบังคับใช้แนวนโยบายนี้ก็จะบังคับใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นไม่สามารถ
บังคับใช้กับเอกชนได้
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ศาลสูงสุดไนจีเรียได้วนิ จิ ฉัยว่า ในขณะทีศ่ าลถือว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไม่ได้อยู่ในหลักการในการบังคับใช้ทางศาล (justiciable) ด้วยตนเองได้ แต่แนว
นโยบายนี้สามารถมีผลทางกฎหมายหากได้ถูกบัญญัติลงไว้ในกฎหมายที่เสริมสร้าง
ค่านิยมพื้นฐาน (fundamental values) และวัตถุประสงค์แห่งแนวนโยบายนี้ โดย
ผ่านการตีความรวมของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญในมาตรา 4 (2)369 มาตรา 15 (5)370 และ
มาตรา 60 (a)371 ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่ถูกโต้แย้งนั้นยึดถือเหตุผลว่า
เป็นพระราชบัญญัตทิ ถี่ กู ตราขึน้ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ สันติภาพ ความสงบ
เรียบร้อยและรัฐบาลทีด่ ขี องสหพันธ์รฐั ซึง่ มีความจ�ำเป็นในการบังคับใช้แนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐโดยชัดแจ้ง ถ้าหากปฏิเสธเจตนาทีจ่ ะให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนี้
ทีอ่ าจใช้เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับพันธะผูกพันทางกฎหมายเฉพาะเพียงกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั เท่านัน้
ผู้พิพากษาศาลสูง Mohammed Lawal Uwais ระบุว่า แนวความคิดเช่นนี้ย่อมจะ
“ก่อความรุนแรง” และ “ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยรัฐธรรมนูญ”372
ส่วนผู้พิพากษา Uwais ตั้งข้อสังเกตว่า ในคดี Mangru v. Commissioner of
Budge Budge Municipality ศาลสูงสุดอินเดียได้วนิ จิ ฉัยว่า แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการโดยการออกกฎหมายและตราบใดเท่าที่ยังไม่มี
กฎหมายด�ำเนินนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ในบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไม่วา่ รัฐหรือปัจเจกชนก็ไม่สามารถฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายทีม่ อี ยูห่ รือสิทธิทางกฎหมาย

“The National Assembly shall have power to make law for peace, order and good
government of the Federation or any part thereof with respect to any matter included
in the Exclusive Legislative List set out in Part I of the Second Schedule to this
Constitution”, Constitution of Nigeria, 1999, 4(2).
370
“The State shall abolish all corrupt practice and abuse of power”, Constitution of
Nigeria, 1999, 15(5).
371
“The establishment and regulations of authorities for the Federation or any part
there of (a) To promote and enforce and enforce the observance of the Fundamental
Objectives and Directive Principles contained in this Constitution.”, Constitution of
Nigeria, 1999, sched. 2, pt. 1, item 60(a).
372
Atudiwe P. Arupare, (2014). “Reconciling Socioeconomic Rights and Directive
Principles with a Fundamental Law of Reason in Ghana and Nigeria”. In Harvard Human
Rights Journal, 29 May 2014.
369
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ใดๆ ภายใต้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้373 ผู้พิพากษา Emmanuel
Obiona Ogwuegbu ได้เห็นตามการให้เหตุข้างตนนี้ โดยแถลงว่า “ศาลไม่สามารถ
บังคับใช้บทบัญญัติหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญได้จนกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้
ตรากฎหมายเฉพาะส�ำหรับการบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว
เท่านั้น”
2) ค�ำวินิจฉัยของศาลสูงกานา
รัฐธรรมนูญกานา ค.ศ. 1992 ได้ก�ำหนดสภาพบังคับใช้บทบัญญัติหมวด 6
หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive Principles of State Policy)374 ไว้ใน
มาตรา 34 วรรค (1) ว่า “หลักการแนวนโยบายของรัฐทีม่ อี ยูใ่ นบทนีจ้ ะเป็นแนวทางให้
ประชาชนพลเมืองทุกคน รัฐสภา ประธานาธิบดี ศาลยุตธิ รรม สภาแห่งรัฐ (Council
of State) คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ในการใช้
หรือการตีความรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นใด และด�ำเนินการใช้ในการตัดสินใจ
ทางนโยบายใดๆ ส�ำหรับการสถาปนาสังคมทีเ่ สรีและเป็นธรรม” และวรรค (2) ก�ำหนด
ให้ประธานาธิบดีจะต้องรายงานต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกขั้นตอนที่ได้
ด�ำเนินการแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ที่มีอยู่ในหมวดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุผลส�ำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐาน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทีด่ ี สิทธิในการท�ำงาน สิทธิในการมีสขุ ภาพทีด่ แี ละ
สิทธิในการศึกษา แม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวด 6 มาตรา 36 (1) นี้ ได้ใช้
ถ้อยค�ำว่าให้ใช้หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น “แนวทาง” ในการด�ำเนินนโยบาย
และการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นใด แต่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนว่า บทบัญญัติหมวดนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล ดังนั้น เมื่อ
ไม่มีกฎหมายห้ามไว้อย่างชัดเจน ประชาชนก็น่าจะใช้สิทธิทางศาล หากการด�ำเนิน
นโยบายและการใช้กฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ375
จึงอาจถือได้ว่าแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญกานาน่าจะมีสภาพบังคับทาง
เพิ่งอ้างถึง.
The Constitution of the Republic of Ghana 1992. Chapter 6 The Directive Principles
of State Policy. [Online] สืบค้นจาก www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_
6.htm, เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559.
375
กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (78).
373
374
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กฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทบัญญัติหมวดนี้ยังมีรายละเอียดของแนวนโยบาย
แห่งรัฐมากมายหลายด้าน เช่น มาตรา 35 (2) ก�ำหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ หรือ มาตรา 36 (3) ก�ำหนดให้
รัฐต้องด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป็นต้น การใช้สิทธิทางศาลน่าจะมีขอบเขตจ�ำกัดอยู่เพียงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี สิทธิในการท�ำงาน สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีและสิทธิ
ในการศึกษา ซึ่งมาตรา 34 (2) ได้ระบุไว้โดยเฉพาะที่จะต้องด�ำเนินการให้บรรลุผล
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีอยู่ในบทนี้ และยังก�ำหนดให้ประธานาธิบดี
จะต้องรายงานต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกขั้นตอนที่ได้ด�ำเนินการแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ ดังนั้น ในการบริหารประเทศ
ประธานาธิบดีและรัฐบาลจึงต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหมวดนี้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภา แนวนโยบายแห่งรัฐที่
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญกานา จึงน่าจะมีสภาพบังคับทัง้ สภาพบังคับทางการเมืองและ
สภาพบังคับทางกฎหมาย
(ก) คดี New Patriotic Party v. Attorney-General (The December
31 Case) พรรครักชาติใหม่ของกานา (New Patriotic Party) ขอศาลสูงสุดแห่งกานา
ให้ประกาศว่าการเฉลิมฉลองของประชาชนในการล้มล้างรัฐบาลปกครองประเทศ
กานาที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1981 โดยใช้
เงินกองทุนสาธารณะที่ “ฝ่าฝืนหรือไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติและจิตวิญญาณของ
รัฐธรรมนูญ”ตามมาตรา 35 (1) และ 41 (b) ของรัฐธรรมนูญกานา376 พรรครักชาติใหม่
376

Article 35(1) of the Constitution provides that “Ghana shall be a democratic state
dedicated to the realization of freedom and justice; and accordingly, sovereignty
resides in the people of Ghana from whom Government derives all its powers and
authority through this Constitution”; Article 41(b) further provides that “[t]he exercise
and enjoyment of rights and freedoms is inseparable from the performance of duties
and obligations, and accordingly, it shall be the duty of every citizen . . . (b) to uphold and
defend this Constitution and the law.” CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF GHANA
May 8, 1992, arts. 35(1), 41(b); Arupare, Atudiwe P. (2014). “Reconciling Socioeconomic
Rights and Directive Principles with a Fundamental Law of Reason in Ghana and
Nigeria”. In Harvard Human Rights Journal, 29 May 2014.
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ผู้ร้องอ้างว่ากานาเป็นประเทศประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (constitutional
democracy) ซึ่งประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคุณค่า
ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใดๆ อย่างผิดกฎหมาย เพราะการเฉลิมฉลองวันที่ 31
ธันวาคมนัน้ เป็นการสรรเสริญการรัฐประหารในประเทศกานา ซึง่ ไม่ควรจัดงานนีโ้ ดย
เงินทุนสาธารณะ ในการต่อสู่คดี อัยการสูงสุดได้โต้แย้งว่าคุณค่าของการเฉลิมฉลอง
วัน 31 ธันวาคมนัน้ เชือ่ มโยงกับค�ำประกาศของพรรคทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจอย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้และที่ส�ำคัญกว่านั้น ผู้ร้องได้รับการอาศัยบทบัญญัติที่ไม่มีผลบังคับใช้
ทางศาล (non-justiciable provisions) ของรัฐธรรมนูญ
ในการวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ศาลสูงสุดตัดสินเห็นด้วยกับผู้ร้อง
และถือได้ว่าการจัดหาเงินทุนสาธารณะของการเฉลิมฉลองวันที่ 31 ธันวาคมนั้น
เป็นการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ377 แม้การตัดสิน
ในประเด็นการบังคับใช้ทางศาล (justiciability) ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีความหนักแน่นเด็ดขาดน้อยไป เนื่องจากผู้พิพากษาเสียงข้างมาก 2 ท่าน คือ
ผู้พิพากษา Amua-Sekyi และ G.E.K. Aikins ไม่ได้วินิจฉัยที่อ้างอิงถึงการบังคับใช้
ทางศาล (justiciability) ของแนวโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างชัดเจน ในโอกาสที่
หายากท�ำให้ไม่มีการอ้างอิงที่ชัดเจน378 ส่วนผู้พิพากษาเสียงข้างมากอีก 2 ท่าน คือ
R.H. Francois และ Charles Hayfron-Benjamin ก็สรุปค�ำวินิจฉัยเพียงประเด็น
การเฉลิมฉลองวันที่ 31 ธันวาคมนั้น เป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ379 ผูพ้ พิ ากษาเสียงข้างมาก N.Y.B. Adade เพียงท่านเดียวทีก่ ล้าวินจิ ฉัย
ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างชัดเจนว่า380:
December 31, (1994) 2 Ghana L. Rep. 35, 36 (Sup. Ct): p. 36-38.
เพิง่ อ้างถึง, โปรดดูรายละเอียดหน้า 120-31 (Amua-Sekyi, J., concurring) and 131-41 (Aikins J.,
concurring).
379
เพิ่งอ้างถึง, โปรดดูรายละเอียดหน้า 77-88 (Francois, J., concurring) and 167-79 HayfronBenjamin, J., concurring).
380
เพิ่งอ้างถึง, “I am aware that this idea of the alleged non-justiciability of the directive
principles is peddled very widely, but I have not found it convincingly substantiated
anywhere. I have the uncomfortable feeling that this may be one of those cases where
a falsehood, given sufficient currency, manages to pass for the truth”. โปรดดูรายละเอียด
December 31, (1994) 2 Ghana L. Rep. 35, 36 (Sup. Ct): p. 66.
377
378
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“ข้าพเจ้าทราบดีวา่ แนวคิดของการกล่าวอ้างว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมายโดยศาล (alleged non-justiciability) ได้ถกู เร่ขายกัน
อย่างแพร่หลายมาก แต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้พบว่าแนวคิดนี้พิสูจน์ยืนยันด้วยหลักฐาน
อย่างน่าเชือ่ ถือในทุกทีไ่ ด้ ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ไม่สบายใจว่า นีอ้ าจจะเป็นหนึง่ ในกรณี
ที่ความเท็จที่ได้รับเงินเพียงพอที่จะมองผ่านการจัดการเพื่อความเป็นจริง”
ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ตรวจสอบการอภิปรายของสภาร่างรัฐธรรมนูญกานา
ค.ศ. 1797 และรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ค.ศ. 1991 ผู้พิพากษา
Adade ได้ตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรก่อนหน้านี้ได้ยอมรับสภาพบังคับทางกฎหมาย
โดยศาล (justiciability) ของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างแท้จริงแล้ว381 อย่างไร
ก็ดี ท่านได้สรุปว่า ถ้าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1992 (แม้จะถูกท�ำให้เข้าใจผิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้) มีเจตนาจริงๆ ที่จะท�ำให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (non-justiciable) ซึ่งเจตนาดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกน�ำมา
ลงไว้ในรัฐธรรมนูญ382 ซึ่งโดยรวมแล้วแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงเป็นบทบัญญัติ
ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (justiciable) ได้ในกรณีที่ไม่มีค�ำแถลงที่ขัดแย้งอย่าง
ชัดเจน ส�ำหรับผู้พิพากษาเสียงข้างน้อย 2 ท่าน คือ A.K. Ampiah และประธาน
ศาลสูงสุด P.E. Archer ไม่ได้วินิจฉัยพิจารณาประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ค�ำวินจิ ฉัยของผูพ้ พิ ากษาเสียงข้างน้อยอีกท่านหนึง่ คือ Isaac Kobina Abban เห็นว่า
ความเชื่อมั่นของโจทก์ต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น เป็นความเข้าใจผิดและ
ไม่มีความเกี่ยวข้องในคดีนี้383 ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยเพียงท่านเดียวคือ Joyce
Bamford-Addo วินิจ ฉัยว่า 384 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ไม่มีส ภาพบังคับ
ทางกฎหมายแต่อย่างใด
จากการวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยของผู้พิพากษาของศาลสูงสุดกานาข้างต้น ทั้งที่
หยิบยกและไม่หยิบยกประเด็นบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และสภาพ
เพิ่งอ้างถึง, p. 69.
เพิ่งอ้างถึง, pp. 66-69: referring to the judicial review provisions found in Articles 1(2)
and 2(1) and stating, “I have not seen anything in chapter Six or in the Constitution,
1992 generally, which tells me that chapter Six is not justiciable”.
383
เพิ่งอ้างถึง, p. 102 (Abban, J., dissenting).
384
เพิ่งอ้างถึง, p. 149–50 (Bamford-Addo, J., dissenting).
381
382
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บังคับใช้ทางกฎหมาย (justiciability) ความเห็นของผู้พิพากษาเสียงข้างมากและ
เสียงข้างน้อยไม่ชดั เจนมากพอทีจ่ ะยุตขิ อ้ โต้เถียงในประเด็นนีไ้ ด้ เพราะไม่ชดั แจ้งว่า
ผูพ้ พิ ากษาเสียงข้างมากนัน้ เห็นด้วยกับค�ำแถลงอย่างเปิดเผยของผูพ้ พิ ากษา Adade
ที่ ยื น ยั น ว่ า แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มี ส ภาพบั ง คั บ ทางกฎหมายโดยศาล
(justiciable) หรือค�ำวินิจฉัยโต้แย้งของผู้พิพากษา Bamford-Addo นั้นได้รับการ
สนับสนุนจากผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยท่านอื่นด้วยหรือไม่ ล�ำพังค�ำวินิจฉัยของ
ผู้พิพาษา Adade กับผู้พิพากษา Bamford-Addo เพียงอย่างเดียวไม่อาจท�ำให้
ความเห็นนั้นก้าวไปถึงระดับที่สามารถตัดสินใจได้ว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลได้หรือไม่ อันที่จริงเป็นความตึงเครียดส�ำคัญ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของทุกหน่วยงานรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อศาลไม่อาจจะบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ได้โดยตรง ดังที่ท่านผู้พิพากษา Adade ได้ตั้งถามว่า385: “บทบัญญัติแนวนโยบาย
พืน้ ฐานจะเป็นแนวทางให้คณะผูพ้ พิ ากษาในการใช้บงั คับหรือการตีความรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างไร ถ้าไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการบังคับใช้บทบัญญัตินี้” ซึ่ง Obinna
Okere เห็นว่า หากไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมายก็หมายความว่าแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐนัน้ เป็นข้อพึงปฏิบตั ทิ างศีลธรรมคุณธรรม (moral precepts) หรือเป็นเพียง
ความหวังและความปรารถนาแห่งศรัทธาทีเ่ คร่งศาสนา (hopes and pious wishes)
หรือไม่
(ข) คดี New Patriotic Party v. Attorney-General (“The CIBA Case”)
ความสับสนบางส่วนที่เกิดขึ้นในคดี The December 31 Case ข้างต้นเกี่ยวกับ
การบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาล (justiciability) ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ได้ถูกท�ำให้เห็นได้ชัดแจ้งขึ้นในคดี New Patriotic Party v. Attorney-General
หรือ “The CIBA Case” ในปี ค.ศ. 1997 พรรครักชาติใหม่ (New Patriotic Party)
ได้เป็นโจทก์ฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายสภาสมาคมธุรกิจ
พื้นเมืองฉบับ ค.ศ. 1993 (Council of Indigenous Business Association Law
of 1993) ซึ่งก�ำหนดให้สมาคมบางแห่งตามที่ระบุไว้ในตารางบัญชีแนบท้ายของ
385

“How do the [directive] principles guide the judiciary ‘in applying or interpreting the
Constitution’ if not in the process of enforcing them?”
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กฎหมายฉบับนี้ จะต้องลงทะเบียนกับสภาสมาคมและถูกตรวจสอบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ตามกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาการตามกฎหมายนี้386
ผู้ร้องอ้างว่ากฎหมายนี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสมาคมตามมาตรา 21(1) (e)
(ในหมวด 5 สิทธิพื้นฐาน) และมาตรา 35 (1) 37 (2) (ก) และ 37 (3) ในหมวด 6
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญ387 อีกครั้งหนึ่งที่อัยการสูงสุดตอบโต้ว่า
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมาย (not justiciable) ในคดีนี้
ถึงแม้ว่าผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นด้วยกับผู้ร้อง แม้จะกลัวน้อยกว่าในคดี The
December 31 Case แต่ความคิดเห็นก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ (indecisive) อีกครั้ง
เกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้ทางกฎหมาย (justiciability) ของแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐก็ยังคงมีอยู่อีก ผู้พิพากษาเสียงข้างมากคือ A.K. Ampiah และ Sophia
Akuffo เห็นว่า แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (not
justiciable)388 ส่วนผูพ้ พิ ากษาเสียงข้างมากท่านหนึง่ คือ William Atuguba เห็นว่า
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นเพียง “กฎแห่งการก่อสร้าง” (rule of construction)
แต่ข้อโต้แย้งที่น่าสนใจมากที่ยืนยัน โดยบทบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานในมาตรา 33 (5)
ทีว่ า่ 389 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอาจจะถูกตีความ “ผ่านไปช่วยเสริมสิทธิพนื้ ฐาน
หน้าที่ ค�ำประกาศและหลักประกันทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐาน”
New Patriotic Party v. Att’y-Gen. (CIBA), (1997) Sup. Ct. Ghana L. Rep. 729, 729.
CIBA, (1997) Sup. Ct. Ghana L. Rep. at 730–31. Article 21(1)(e) reads, “All persons shall
have the right to. . .(e) freedom of association, which shall include freedom to form
or join trade unions or other associations, national and international, for the protection
of their interest.” CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF GHANA May 8, 1992, art. 21(1)(e).
Article 37(2)(a) provides that “[t]he State shall enact appropriate laws to ensure (a) the
enjoyment of rights of effective participation in development processes including
rights of people to form their own associations free from state interference and to use
them to promote and protect their interests in relation to development processes,”
and Article 37(3) adds that “[i]n the discharge of the obligations stated in clause
(2) of this article, the State shall be guided by international hum an rights instruments
which recognize and apply particular categories of basic human rights to development
processes.” Id. arts. 37(2)(a), 37(3). For Article 35(1), see supra note 134.
388
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 752–61 (Ampiah, J., concurring); id. at 791–803 (Akuffo, J., concurring).
389
เพิ่งอ้างถึง, หน้า 787 (quoting CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF GHANA May 8, 1992,
art. 33(5)).
386
387
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ผูพ้ พิ ากษา Bamford-Addo ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ท�ำความเห็นส่วนใหญ่ของค�ำวินจิ ฉัย
ในคดีนี้ได้พยายามอธิบายวิธีการที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แม้ว่าโดยทั่วไปไม่มี
สภาพบังคับทางกฎหมาย (not justiciable) อาจได้รับการคุ้มครองในฐานะสิทธิที่
บังคับใช้ (enforceable Rights) เมื่อเชื่อมโยงกันกับบทบัญญัติส่วนอื่นๆ ของ
รัฐธรรมนูญที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายได้ (justiciable) หลังจากได้รายงาน
ตรวจสอบคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้พิพากษานาง Bamford-Addo สรุปว่า
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ให้ “หลักการของนโยบายของรัฐ” (principles of
state policy) และ “เป้าหมายส�ำหรับแผนโครงการนิติบัญญัติ” (goals for
legislative programs) โดยไม่ได้เป็นบทบัญญัติโดยตัวเองที่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายโดยศาลใดๆ นอกจากนี้ ผู้พิพากษา Bamford-Addo ได้ตั้งข้อสังเกต
เพิม่ เติมว่า มีขอ้ ยกเว้นหลักการทัว่ ไปนี้ เพราะศาลมีภารกิจทีใ่ ห้นำ� ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตีความบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะถูกอ่านร่วมด้วยกันกับ
ส่วนอื่นๆ ที่มีผลการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญก็ส่งให้แนวนโยบายพื้นฐานกลายมา
มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ด้วย ซึ่งผู้พิพากษา Bamford-Addo อธิบายว่า390
“นอกเหนือจากความต้องการที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้มีสภาพการบังคับใช้ ...
มีกรณีเฉพาะทีบ่ างบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นส่วนหนึง่ ของส่วนควบ
(integral parts) ของสิทธิที่มีผลบังคับใช้ (enforceable rights) เพราะไม่ว่าแนว
นโยบายฯ มีความสามารถด้วยตนเองหรือสามารถยกขึน้ เป็นสิทธิได้ในตนเอง ในคดี
เหล่านี้ บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐย่อมมีผลบังคับใช้ด้วยตนเองด้วย”
เมื่อปรับใช้ความคิดนี้กับคดีที่อยู่ในมือของผู้พิพากษา Bamford-Addo
สรุปได้ว่า คดี The CIBA Case นี้ ให้ตัวอย่างที่ดีของคดีพิเศษที่บทบัญญัติภายใต้
หมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิที่บังคับใช้ได้
(enforceable right) เพราะมาตรา 37(2)(a) และ (3) เกี่ยวกับสมาคมจึงสามารถ
อ่านควบคู่กับมาตรา 21 (1)(e) ที่หมายความโดยไม่ต้องสงสัยว่าทุกคนในประเทศ
390

“Apart from the above stated requirement for enforceability . . . there are particular
instances where some provisions of the Directive Principles form an integral part of
some of the enforceable rights because either they qualify them or can be held to
be rights in themselves. In those instances, they are of themselves justiciable also.”
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กานามี “เสรีภาพของการมีสมาคมทีเ่ ป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐ” (freedom
of association free from state interference) ดังนั้น เมื่อน�ำไปใช้กับบทบัญญัติ
ตามเกณฑ์ทดสอบส�ำหรับสภาพบังคับใช้ทางกฎหมาย (justiciability) ของแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ผู้พิพากษา Bamford-Addo พยายามที่จะสรุปเกณฑ์การ
ทดสอบอีกครั้งในแนวทางที่แตกต่างกันโดยแถลงว่า391:
“ที่ซึ่งบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะถูกอ่านควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้บทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ของรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลของความจริง
ทีว่ า่ ศาลได้รบั ภารกิจจะใช้บงั คับบทบัญญัตเิ หล่านัน้ บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐย่อมมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย (justiciable) ด้วย นอกจากนี้ ทีซ่ งึ่ บทบัญญัติ
ใดๆ ภายใต้หมวด 6 เกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ สามารถถูกตีความให้หมายถึง
การสร้างให้เกิดสิทธิตามกฎหมาย เช่น การประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเช่นที่
ก�ำหนดในมาตรา 37 (2) (a) เกี่ยวกับเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคม บทบัญญัตินี้ก็
กลายมามีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย (justiciable) ได้ และได้รับการคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญ”

6.2 กรณี ศึ ก ษาค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
ของศาลในประเทศไทย
6.2.1 สรุปวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 นั้น ควรศึกษาวิเคราะห์ว่า การกระท�ำใดของฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารที่อาจถือว่าเป็นการด�ำเนินการที่ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐาน
391

“[W]here those principles are read in conjunction with other enforceable provisions
of the Constitution, by reason of the fact that the courts are mandated to apply them,
they are justiciable. Further where any provision under chapter Six dealing with the
Directive Principles can be interpreted to mean the creation of a legal right, ie a
guaranteed fundamental human right as was done in article 37(2)(a) regarding the
freedom to form associations, they become justiciable and protected by the
Constitution.”
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แห่งรัฐ ที่อาจจะท�ำให้เกิดสภาพบังคับกับการกระท�ำนั้นได้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐประกอบกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
ฝ่ายบริหารแล้ว อาจแยกวิเคราะห์ลักษณะการกระท�ำที่องค์กรของรัฐทั้งสองอาจ
ฝ่าฝืนบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ทงั้ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
โดยรัฐสภานั้นมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการตรากฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติกระท�ำการขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐได้โดย 1) การตรากฎหมายที่ขัดแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
2) การที่ฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่ตรากฎหมายตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลนัน้ มีหน้าทีห่ ลัก
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และน�ำนโยบายทีก่ ำ� หนดมาบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
ในการใช้อ�ำนาจรัฐขององค์กรฝ่ายบริหารนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ฐานะ
คือ การใช้อำ� นาจรัฐขององค์กรฝ่ายบริหารในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญกับ
การใช้อำ� นาจรัฐขององค์กรฝ่ายบริหารในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรฝ่ายปกครอง องค์กรของรัฐ
ฝ่ายบริหารแยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ รัฐบาล (Government) โดยคณะรัฐมนตรี
ก�ำกับดูแลการบริหารนโยบาย และองค์กรฝ่ายปกครองโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย
ปกครอง (Administrative Organs) รับนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ซึ่งที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือในก�ำกับหรือควบคุมดูแลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมของรัฐบาล392
ดังนั้น จึงต้องแยกการกระท�ำของฝ่ายบริหารที่อาจเป็นการฝ่าฝืนแนวนโยบาย
พิ้นฐานแห่งรัฐออกได้เป็น 2 ฐานะ คือ ฐานะที่ 1 ฐานะของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
อาจจะมีกรณีทฝี่ า่ ยบริหารใช้อำ� นาจหน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ 5 กรณี คือ 1) กรณีที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ 2) กรณีที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลละเลยไม่ก�ำหนดนโยบายตามที่บทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก�ำหนดไว้ 3) กรณีที่ฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจทาง
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมาย (พระราชก�ำหนด) ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
392

บุญเสริม นาคสาร, ทฤษฎีว่าด้วยการกระท�ำของรัฐบาลกับค�ำพิพากษาของศาลไทย [ออนไลน์],
แหล่งที่มา :http://www.pub-law.net/ publaw/view.aspx?id=1115 [20 ธันวาคม 2555].)

_17-0106(387-478)6P4.indd 426

7/20/60 BE 5:43 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

427

แห่งรัฐ รวมทั้งการละเลยไม่ตรากฎหมายดังกล่าว 4) กรณีที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
กระท�ำการต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ 5) กรณีทฝี่ า่ ยบริหารหรือรัฐบาลละเลยไม่กระท�ำการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ฐานะที่ 2 ฐานะของฝ่ายปกครองแบ่งได้
เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีทฝี่ า่ ยปกครองกระท�ำการต่างๆ ในทางปกครองไม่วา่ จะเป็น
การออกกฎ ค�ำสั่ง หรือกระท�ำการขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ
2) กรณีที่ฝ่ายปกครองละเลยไม่กระท�ำการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ดังนั้น เมื่อการกระท�ำของฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภา
หรือฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีการกระท�ำและด�ำเนินการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ก็อาจจะถูกฟ้องร้องในศาลเพือ่ บังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นได้
6.2.2 กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
จากการกระท�ำของรัฐ (Acte d’Etat) โดยผ่านทางองค์กรของรัฐสองฝ่าย
คือ ฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภาซึ่งท�ำหน้าที่ในการออกกฎหมายให้ฝ่ายบริหารใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่เป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบายบริหารประเทศ ซึ่งถือเป็นการกระท�ำของรัฐบาล (Acte de
gouvernement) แล้วมอบให้องค์กรของรัฐผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งเรียกว่า (Acte administratif) ดังนั้น ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยองค์กรของรัฐทั้งสองฝ่ายนี้ จึงต้องผูกพันตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐทีอ่ าจจะมีการกระท�ำหรือการปฏิบตั ริ าชการอันอาจถือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐดังกล่าวมาแล้วได้ การวิเคราะห์สภาพ
บังคับทางกฎหมาย (Legal Enforcement) และการบังคับใช้กฎหมายโดยทางศาล
(Justiciability) ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงสามารถพิจารณาวิเคราะห์
กรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้จากการกระท�ำขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหารเป็นหลักได้ 2 กรณีศึกษาดังนี้
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1) ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารใช้อำ� นาจตรากฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตรา
กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น หากมีกรณีที่รัฐตรากฎหมายใดๆ
แล้วมีผู้โต้แย้งว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาว่ากฎหมายหรือ
ร่างกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งกฎหมายที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น
หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ
พระราชก�ำหนดซึ่งตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา
ให้มีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติแล้วเท่านั้น ดังนั้น กรณีศึกษาวิเคราะห์
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีการโต้แย้งว่ากฎหมายขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สามารถวิเคราะห์แนวค�ำวินิจฉัย393
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1.1) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4–21/2554
ในคดีนี้ ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2554 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำ� วินจิ ฉัยกลางสรุปได้วา่ “พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
มิได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม หรือ
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ตามมาตรา 75 มาตรา 81 มาตรา 84 (1) (2) (5)”
จากค�ำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ไม่ขัด
หรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยอธิบายไว้เพียงสั้นๆ แต่เมื่อพิจารณา
จากค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านแล้ว ปรากฏว่าตุลาการ
393

โปรดดูรวมค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ [Online]: www.constitutionalcourt.or.th/index.php?
option=com_docman&Itemid=94.
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ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยถึงบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในกรณีนี้ไว้มีแนวค�ำวินิจฉัยที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี สรุปได้ว่า “... มีปัญหาว่า
ในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายคูค่ วาม
ในคดีจะโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ในทุก
มาตราของรัฐธรรมนูญหรือไม่... และ... ในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายมิได้ประสงค์ให้บคุ คลมีสทิ ธิโต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ทกุ มาตราคงมุง่ ประสงค์ให้บคุ คลโต้แย้งเฉพาะกรณีทบี่ ทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนัน้ ได้ลว่ งละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้
หรือการล่วงละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม หรือขัดต่อประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ดังนัน้ ในการวินจิ ฉัยค�ำร้อง จึงได้
ก�ำหนดประเด็นวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สินไทย พ.ศ. 2544
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3
วรรคสอง มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 30 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และ
มาตรา 58 หรือไม่” เมื่อพิจารณาค�ำวินิจฉัยส่วนตนของของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
แล้ว มีข้อน่าสังเกตว่านายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ได้พิจารณาก�ำหนดประเด็นว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สนิ ไทย พ.ศ. 2544 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพียงบางมาตราเท่านัน้ โดยเห็นว่า บุคคล
สามารถโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้เฉพาะ
กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นได้ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ หรือการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าทีข่ ององค์กรหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม หรือขัดต่อประเพณี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขเท่านัน้ ดังนัน้
จึงมิได้มีการพิจารณาในเนื้อหาของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สินไทย
พ.ศ. 2544 ว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล สรุปได้ว่า “รัฐธรรมนูญ
มาตรา 75 มาตรา 81 และมาตรา 84 เป็นบทบัญญัตใิ นหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
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พื้นฐานแห่งรัฐ โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการ
ตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ มิใช่บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลโดยตรง... ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าบทบัญญัตมิ าตรา 74 ถึง
มาตรา 82 ของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มิได้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ... มาตรา 75
มาตรา 81 มาตรา 84...” จากค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนดังกล่าวเห็นได้วา่ นายจรัญ ภักดีธนากุล
พิจารณาว่าพระราชก�ำหนดดังกล่าว ไม่ขดั หรือแย้งต่อบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ เนื่องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐ
ต้องด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ไม่ใช่บทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายจรูญ อินทจาร สรุปได้ว่า “...รัฐธรรมนูญ
มาตรา 75 บัญญัตวิ า่ บทบัญญัตใิ นหมวดนีเ้ ป็นเจตจ�ำนงให้รฐั ด�ำเนินการตรากฎหมาย
และก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะ
ด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง ในส่วนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 81 เป็น
เรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม บทบัญญัตมิ าตรา 81
จึงเป็นเรื่องระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา และรัฐสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ต้อง
ควบคุมการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
มาตรา 81 (1) (2) และ (3) เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย
การจัดระบบงานของรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพ การคุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐและการอ�ำนวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน การจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
ทีเ่ ป็นอิสระ ดังนัน้ จึงเป็นแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรมใช้สำ� หรับรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีที่เกิดภายหลังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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2550 ใช้บังคับส่วนพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็น
กฎหมายทีต่ ราขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2544 ก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ใช้บงั คับถึง 6 ปี และ
บทบัญญัตมิ าตรา 81 ก็มไิ ด้อยูใ่ นหมวดสิทธิเสรีภาพ ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (1) (2)
และ (5) เป็นบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 7
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้รฐั ต้อง
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มี
สาธารณูปโภค ทัง้ ยังสนับสนุนให้มกี ารใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
ควบคูก่ บั การประกอบกิจการ รวมทัง้ ต้องก�ำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
คุ้มครองผู้บริโภค ...” เมื่อพิจารณาจากค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายจรูญ อินทจาร
ซึ่งพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าเป็นเรื่องระหว่าง
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยรัฐสภามีหน้าที่ควบคุมการท�ำงานของคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นการตรวจสอบในทางการเมือง
เท่านัน้ อีกทัง้ ยังให้เหตุผลว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าว มิได้อยูใ่ นหมวดสิทธิเสรีภาพ จึงเห็น
ได้ว่า นายจรูญ อินทจาร มิได้วินิจฉัยในเนื้อหาของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูก
ร้องว่าขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงอาจ
กล่าวได้วา่ หากพิจารณาโดยอาศัยเหตุผลในแนวทางนี้ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐจะไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไป
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่อย่างใด โดยทีบ่ ทบัญญัตวิ า่ ด้วย
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐจะมีเพียงสภาพบังคับทางการเมือง กล่าวคือ เป็นหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารที่จะท�ำการควบคุมตรวจสอบระหว่างกันเท่านั้น
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ สรุปได้ว่า “.....รัฐธรรมนูญ
มาตรา 75 เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐทีค่ ณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงต่อรัฐสภา บทมาตรานี้
จึงเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา กรณีจึงมิใช่ที่เรื่องการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
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อันเป็นหลักประกัน พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยฯ จึงไม่อาจขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 81 เป็นแนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุติธรรมโดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม และทั่วถึง ต้องคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการ
ล่วงละเมิด ให้จดั ตัง้ องค์กรอิสระเพือ่ ปรับปรุงกฎหมายของประเทศและรัฐธรรมนูญ
มาตรา 84 เป็นการด�ำเนินนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ โดยให้ละเว้นการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่คุมเศรษฐกิจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ แต่
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยฯ เป็นบทบัญญัตทิ ี่ ตราขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ทางเศรษฐกิจทีป่ ระสบวิกฤตร้ายแรง จึงเป็นกฎหมายทีม่ คี วามจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐและผลประโยชน์สว่ นรวม อันสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของมาตรา 84 (1) ส่วนมาตรา 84 (2) ก็เป็นเรื่องที่ให้มีการสนับสนุนการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการประกอบกิจการและ
มาตรา 84 (5) เป็นเรื่องการก�ำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ซึง่ ไม่เกีย่ วกับการจ�ำหน่ายทรัพย์จำ� นองหรือทรัพย์จำ� น�ำตามพระราชก�ำหนด
ดังกล่าว จึงไม่ขดั หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 มาตรา 82 และ มาตรา 84 (1) (2)
และ (5)”จากค�ำวินิจฉัยดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำการวินิจฉัยในเนื้อหาของกฎหมายที่ถูกร้องว่าไม่ขัด
หรือแย้งต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยวินจิ ฉัยว่ากฎหมายมีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 84 (1) และไม่ขัดต่อมาตรา 84 (2) และ (5)
เนือ่ งจากไม่เกีย่ วข้องกัน ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาในทางกลับกัน หากปรากฏว่ากฎหมาย
ฉบับใดมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องหรือขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐอย่างชัดแจ้ง ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถพิจารณาในเนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าว และอาจมีค�ำวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ จึงแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ อาจมีสภาพบังคับทางกฎหมายในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดซึ่ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายบุญส่ง กุลบุปผา สรุปได้ว่า
“...ประเด็นทีห่ นึง่ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สนิ ไทย พ.ศ. 2544
มาตรา 74 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

_17-0106(387-478)6P4.indd 432

7/20/60 BE 5:43 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

433

มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 40 (1) (2) มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 58 มาตรา 75 มาตรา
81(1) (2) (3) มาตรา 84 (1) (2) (5) มาตรา 197 มาตรา 198 มาตรา 211 และ
มาตรา 218 หรือไม่... ...พิจารณาพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ทีก่ ำ� หนดว่าในกรณีที่ บสท. ประสงค์จะบังคับจ�ำนองหรือบังคับ
จ�ำน�ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันส�ำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท. มีหนังสือ
บอกกล่าวให้ลูกหนี้และผู้จ�ำนองหรือผู้จ�ำน�ำช�ำระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าว โดยจะต้องระบุดว้ ยว่าหากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบตั กิ าร
ช�ำระหนีภ้ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด บสท. จะบังคับช�ำระหนีใ้ นสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดนี.้ .. ...ส�ำหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 มาตรา 81 (1)
(2) (3) และ มาตรา 84 (1) (2) (5) เป็นบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ ซึง่ มีไว้เป็นเจตจ�ำนงให้รฐั ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใดในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าวแต่อย่างใด”
“...ประเด็นที่สอง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
มาตรา 75 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 26 มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 40 (1)
มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 75 มาตรา 81 มาตรา 81 (2) มาตรา 84 (1) (2) (5)
มาตรา 197 มาตรา 198 และมาตรา 211 หรือไม่...”
“...ประเด็นที่สี่ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
มาตรา 77 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 3 มาตรา 6 มาตรา 29 มาตรา 40 (1) (2) (3) มาตรา 41 มาตรา 197 มาตรา 198
และมาตรา 211 หรือไม่...” เมือ่ เราได้พจิ ารณาจากค�ำวินจิ ฉัยของนายบุญส่ง กุลบุปผา
แล้วเห็นได้ว่า นายบุญส่ง กุลบุปผา ได้พิจารณาโดยแบ่งประเด็นพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สินไทย พ.ศ. 2544 มาตราใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราใด อันเป็นการพิจารณา
ถึงความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาของบทบัญญัติในแต่ละมาตรา โดยหากเห็นว่า
บทบัญญัติของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สินไทย พ.ศ. 2544 มาตราใด
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มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็จะพิจารณาวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกัน
หรือไม่ ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวมีข้อความที่เป็นบทจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐในการที่จะ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ แต่หากไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่
ก�ำหนดเป็นประเด็นในการพิจารณาแสดงให้เห็นว่า นายบุญส่ง กุลบุปผา ได้พจิ ารณา
วินิจฉัยในเนื้อหาของบทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารทรัพย์สินไทย
พ.ศ. 2544 ว่าขัดหรือแย้งกับเนื้อหาของบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่แล้ว
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายชัช ชลวร สรุปได้ว่า “บทบัญญัติมาตรา 74 ถึง
มาตรา 82 แห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 จึงเป็น
มาตรการที่รัฐจัดให้มีขึ้น โดยคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้แล้ว ไม่ได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม
รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ...”
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของ นายนุรกั ษ์ มาประณีต สรุปได้วา่ “ส�ำหรับมาตรา 75
เป็นเรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในบททัว่ ไปก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 81 เป็นเรือ่ งแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรมส่วนมาตรา 84
เป็นเรือ่ งแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ เห็นว่าเป็นนโยบายทัว่ ๆ ไปในการบริหารประเทศ
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ถึงมาตรา 82
มิได้มีบทมาตราใดขัดต่อมาตราดังกล่าวเลย”
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของ นายสุพจน์ ไข่มกุ ด์ สรุปได้วา่ “การที่ บสท. มีอำ� นาจ
บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและบังคับจ�ำนองทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันของลูกหนี้
ที่ บสท. ได้รบั โอนหนีม้ าจากสถาบันการเงินมาบริหารเพือ่ บังคับช�ำระหนีเ้ ป็นวิธกี าร
เฉพาะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ บทบัญญัติมาตรา 74 ถึงมาตรา 82 ของ
พระราชก�ำหนดดังกล่าว มิใช่การขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ สรุปได้วา่ “พิจารณาแล้วเห็นว่า
การทีบ่ รรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย มีอำ� นาจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและบังคับ
จ�ำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ได้รับ
โอนหนี้มาจากสถาบันการเงินมาบริหารเพื่อบังคับช�ำระหนี้ เป็นวิธีการเฉพาะเพื่อ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
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เป็นกฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษย่อมมีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายทัว่ ไป บทบัญญัติ
ของพระราชก�ำหนดดังกล่าวไม่ขดั ต่อสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม และแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ”
จากค�ำวินิจฉัยของนายชัช ชลวร นายนุรักษ์ มาประณีต นายสุพจน์ ไข่มุกด์
นายเฉลิมพล เอกอุรุ เห็นได้วา่ ไม่ได้มกี ารวินจิ ฉัยถึงเหตุผลของการทีพ่ ระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ไม่ขดั หรือแย้งต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
อย่างชัดเจนนัก
เมื่อได้พิจารณาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4–21/2554 จึงเห็นได้ว่า
ค�ำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย โดยให้เหตุผลไว้เพียงสั้นๆ ว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ถึงมาตรา 82
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75
มาตรา 81 มาตรา 74 (1) (2) (5) แต่เมือ่ พิจารณาจากค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านแล้วปรากฏว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาว่า
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตราต่างๆ
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแตกต่างกันไปดังนี้
(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านพิจารณาโดยมีความเห็นในท�ำนองว่า
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการตรากฎหมาย และก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ มิใช่บทบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง และเห็นว่ากรณีที่บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดๆ จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ต้องเป็นกรณีที่บทบัญญัตินั้นขัดกับ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยชัดแจ้งเท่านัน้ เมือ่ เห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพก็จะไม่น�ำมาเป็นประเด็นในการพิจารณา
วินิจฉัยเลย
(2) ในขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านได้วินิจฉัยไปถึงเนื้อหาของ
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ว่าไม่ขดั กับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่น นายวสันต์ สร้อยพิสุทธ์ ซึ่งเห็นว่า บทบัญญัติแห่ง
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว หรือนายบุญส่ง กุลบุปผา ที่มีการแบ่งประเด็น
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พิจารณาตามเนื้อหาของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
ว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตราใด
(3) นอกจากนี้ มี ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ บางท่ า นที่ มิ ไ ด้ อ ธิ บ ายอย่ า ง
ชัดเจนนักว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ไม่ขดั หรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญอย่างไร กล่าวคือ วินิจฉัยเพียงว่าพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เท่านั้น
1.2) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4–5/2552
ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในค�ำวินิจฉัยกลางสรุปได้ว่า “สาหรับ
ประเด็นที่ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) หรือไม่นั้น
พิจารณาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3)
เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดยให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อำ� นาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพทีห่ ลากหลาย
หรือรูปแบบอืน่ ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าว มุง่ ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในด้านการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ มิใช่เป็นบทบัญญัติให้สิทธิเด็ดขาด
แก่บคุ คลทัง้ การทีศ่ าลใช้ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 254 บังคับ
แก่คดี ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐแต่อย่างใด และ
การใช้สิทธิของบุคคลตามมาตรา 87 (3) นี้ ก็ยังคงมีอยู่มิได้ถูกจ�ำกัด เพียงแต่ให้ศาล
มีอ�ำนาจน�ำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�ำพิพากษามาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
โจทก์ในคดีนี้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ร้องยังคงได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 (3) ได้ตราบใดทีม่ ไิ ด้กระทบต่อสิทธิของโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง มาตรา 254 จึงมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) เช่นกัน” จากค�ำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีไ่ ด้พจิ ารณาว่า การทีศ่ าลใช้ประมวลกฎหมายวิธกี ารพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254
ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และการใช้สิทธิของ
บุคคล ตามมาตรา 87 (3) มิได้ถูกจ�ำกัด อาจแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยในเนื้อหาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 แล้วว่า
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ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) ดังนั้น หากมีกฎหมายใดที่
บัญญัติเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีแนวโน้มที่วินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
จากค�ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านได้มีการวินิจฉัยใน
ประเด็นดังกล่าวไว้โดยมีแนวทางที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ สรุปได้ว่า “ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) รัฐธรรมนูญมาตรา 87 (3) เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้
รัฐต้องด�ำเนินการตามนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ สาระส�ำคัญแห่งสิทธิก็คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การที่ศาลจะมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 นั้น มิได้เป็นอุปสรรคต่อ
การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) สิทธิของจ�ำเลยตามมาตรา 87 (3) ยังคง
มีอยู่มิได้ถูกจ�ำกัด ค�ำสั่งศาลในการคุ้มครองชั่วคราวก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์
ในคดี จ�ำเลยยังคงสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้ตราบเท่าทีม่ ไิ ด้กระทบต่อสิทธิของโจทก์
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 (3)”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายจรูญ อินทจาร สรุปได้ว่า “ส�ำหรับในส่วนของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) นั้น เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตาม
นโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐทุกระดับ
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐ การที่จ�ำเลยโต้แย้งว่าหากศาลใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 254 บังคับแก่คดีจะเป็นการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว
ข้างต้น เห็นว่า การที่ศาลจะมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 254 มิได้เป็น
อุปสรรคต่อการใช้สทิ ธิตามมาตรา 87 (3) กล่าวคือ สิทธิของจ�ำเลยตามมาตรา 87 (3)
ยังคงมีอยูม่ ไิ ด้ถกู จ�ำกัด หากแต่เป็นกรณีทศี่ าลใช้และตีความบทบัญญัตแิ ห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 เพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์ในคดีนี้
และเป็นการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ โดยจ�ำเลยยังคงใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้ตราบใด
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ที่มิได้กระทบต่อสิทธิโจทก์และประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงมิได้กระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ร้องแต่อย่างใด”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายจรัญ ภักดีธนากุล สรุปได้ว่า “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) เป็นแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ
ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าว มุง่ ทีจ่ ะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในด้านการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐ มิใช่บทบัญญัติให้สิทธิเด็ดขาดแก่บุคคล ทั้งการที่ศาลใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 บังคับแก่คดีก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) กล่าวคือการด�ำเนินนโยบายของรัฐตามมาตรา 87 (3) ยังคง
มีอยูม่ ไิ ด้ถกู จ�ำกัด บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 254
เพียงแต่ให้ศาลมีอ�ำนาจน�ำวิธีการชั่วคราวก่อนมีค�ำพิพากษามาใช้ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิของโจทก์ในคดีนี้เท่านั้น ผู้ร้องยังคงสามารถได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 (3) ได้ตราบใดที่มิได้กระทบต่อสิทธิของโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงมิได้ขดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) แต่ประการใด”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายชัช ชลวร สรุปได้ว่า “ในประเด็นว่า ประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 254 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 87 (3)
หรือไม่ เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 87 (3) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ซึง่ บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพ
ที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น โดยถือเป็นการก�ำหนดหน้าที่ให้รัฐต้องด�ำเนินการ
ดังกล่าว แต่การก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 254 (2) ซึ่งห้ามชั่วคราวมิให้จ�ำเลยกระท�ำซ�้ำหรือกระท�ำต่อไป
ซึ่งการละเมิดนั้น เป็นการก�ำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใต้บทบังคับตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้วา่ กระท�ำได้ และไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อรัฐทีจ่ ะด�ำเนินการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ
ทุกระดับ รัฐคงด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับได้ ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงมิได้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) ตามที่ผู้ร้องอ้างแต่อย่างใด”
จากค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของนายเฉลิมพล เอกอุรุ นายจรูญ อินทจาร นายจรัญ
ภักดีธนากุล และนายชัช ชลวร ที่ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 254 มิได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) จึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) อาจถือได้วา่ เป็นการพิจารณาวินจิ ฉัยในเนือ้ หา
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว
โดยหากมีกฎหมายใดที่บัญญัติเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีแนวโน้มที่จะวินิจฉัยว่า
กฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
ตามแนวทางเดียวกับค�ำวินจิ ฉัยกลาง แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของกฎหมายที่ถูกโต้แย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงอาจถือว่าบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายบุญส่ง กุลบุปผา สรุปได้ว่า “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 วรรคหนึ่ง (3) เป็นบทบัญญัติใน
หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีม่ งุ่ เน้นนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน โดยก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น บทบัญญัติในมาตรานี้มีเจตจ�ำนงให้รัฐ
ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน จึงถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้เพื่อ
เป็นแนวทางส�ำหรับตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ภายใต้การควบคุมของรัฐสภา ส�ำหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 254 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาล
มีค�ำพิพากษา ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 วรรคหนึ่ง (3) และมิได้มีการ
ขัดหรือแย้งกันแต่อย่างใด”
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ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายบุญส่ง กุลบุปผา วินิจฉัยโดยเห็นว่าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นคนละเรื่องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ
มิได้มีการขัดหรือแย้งกัน อาจถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาของกฎหมายที่ถูก
โต้แย้งแล้ว
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ สรุปได้ว่า “ส่วนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เห็นว่า
เป็นบทบัญญัติในหมวด 5 เรื่อง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 10 แนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความหมายว่าผู้มีอ�ำนาจตรารัฐธรรมนูญ
มีอำ� นาจทีจ่ ะก�ำหนดว่า รัฐจะต้องมีจดุ ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั อิ ย่างไร อันเป็นการบังคับ
รัฐบาลทุกรัฐบาลทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามจุดประสงค์นี้ ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3)
บัญญัติว่า “ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น” การที่ศาลใช้บทบัญญัติตามมาตรา 254 จึงไม่เป็น
การละเมิดต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐทุกระดับ
มาตรา 83 (3) ค�ำวินจิ ฉัยของนายสุพจน์ ไข่มกุ ด์ อาจถือได้วา่ เป็นการวินจิ ฉัยในเนือ้ หา
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วว่าไม่เป็นการละเมิดต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ มาตรา 83 (3)
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของ นายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี สรุปได้วา่ “ส่วนบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (3) เป็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐมิใช่
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงไม่จำ� เป็นต้องวินจิ ฉัย
ประเด็นนี้” จากค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ที่ว่า เมื่อบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จึงไม่จ�ำเป็นต้องวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 254 ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐหรือไม่ แสดงให้เห็น
ได้ว่า นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ไม่ได้มีการวินิจฉัยในเนื้อหาของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ถูกร้องกับเนื้อหาของบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเลย
จึงอาจสรุปได้ว่า ถ้ายึดถือแนวทางการวินิจฉัยในลักษณะนี้ อาจถือได้ว่าบทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมาย ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
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จะไม่เข้ามาตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายนุรักษ์ มาประณีต สรุปได้ว่า “มาตรา 87 เป็น
เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พิเคราะห์แล้ว
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เป็นบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 มิได้
กระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพอันเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของ
ผูร้ อ้ ง เนือ่ งจากผูร้ อ้ งยังคงสามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพดังกล่าวได้ตลอดเท่าทีม่ ไิ ด้กระท�ำ
การใดอันไปกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เมื่อบุคคลนั้นได้รับผลจากการ
กระท�ำของผู้ร้อง บุคคลอื่นก็ต้องย่อมได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นธรรมแล้ว”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ สรุปได้ว่า “บทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 จึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่กระทบ
ต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของผูร้ อ้ งมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมาย
ให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือ
เลือกปฏิบตั ิ และเป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเฉพาะการทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้ กล่าวคือเพือ่ มิให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครองสิทธิของโจทก์
ในระหว่างพิจารณาของศาลเป็นการชั่วคราว แต่มิได้กระทบสาระส�ำคัญแห่งสิทธิ
เสรีภาพอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เนือ่ งจากจ�ำเลยยังคงสามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพได้เท่าที่
มิได้กระท�ำการอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ ซึ่งศาลได้ให้ความคุ้มครองไว้”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายนุรักษ์ มาประณีต และนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
มุ่งเน้นไปที่บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพมากกว่าการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างชัดเจนนัก
1.3) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 42–43/2554
ค�ำวินจิ ฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่ 42–43/2554 สรุปได้วา่ “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
มิได้ขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งการที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไว้นั้น มีเจตจ�ำนงเพื่อให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ก่อนทีจ่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั เจนว่า แผนการบริหาร
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ราชการแผ่นดินจะด�ำเนินการในเรื่องใดและในระยะเวลาใด เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มิใช่เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยตรง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และ
มาตรา 87” จากค�ำวินจิ ฉัยกลางที่ 42–43/2554 ซึง่ มีการให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
มิได้ขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งมิใช่เป็นบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยตรง ผูว้ จิ ยั เห็นว่ายังไม่มคี วามชัดเจนนักว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาวินจิ ฉัยในเนือ้ หาของพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511 ว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งถือ
ได้วา่ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือศาลจะพิจารณาว่า
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ใช่บทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยตรง จึงไม่พิจารณาในเนื้อหาของกฎหมายที่ถูกร้องเลย
อันอาจถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาของกฎหมาย ท�ำให้
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี
เมือ่ พิจารณาจากค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านจะเห็นถึง
แนวทางในการพิจารณาที่แตกต่างกัน ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายจรูญ อินทจาร สรุปได้ว่า “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87 หรือไม่ เห็นว่ามาตรา 85 เป็น
บทบัญญัตทิ อี่ ยูใ่ นหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐส่วนที่ 8 ว่าด้วย แนวนโยบาย
ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่วนมาตรา 87 เป็นบทบัญญัติที่อยู่
ในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเจตจ�ำนงให้
รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและเป็นการก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ในด้านต่าง ๆ พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 29
และมาตรา 30 มิได้ขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว อีกทั้งบทบัญญัติ
ดังกล่าวมิใช่เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง” ซึ่ง
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของนายจรูญ อินทจาร เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับค�ำวินจิ ฉัยกลาง
จึงเห็นได้วา่ ศาลมุง่ เน้นการพิจารณาในเนือ้ หาของพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐหรือมุ้งเน้นพิจารณาว่าบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ใช่
บทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง อันจะท�ำให้พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไม่อาจขัดรัฐธรรมนูญได้
ค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนของ นายวสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์ สรุปได้วา่ “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
มิได้ขดั ขวางแนวนโยบายแห่งรัฐด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม และ
มิได้ขัดขวางแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างใด”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ สรุปได้ว่า “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87 หรือไม่ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ
มาตรา 85 อยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 8 ว่าด้วยแนวนโยบาย
ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่วนมาตรา 87 อยู่ในหมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนด
เพือ่ เป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐ เนื้อหาของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ไม่มีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 85 และมาตรา 87 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 จึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายชัช ชลวร สรุปได้ว่า “การด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29
และมาตรา 30 ไม่ได้มผี ลกระทบหรือท�ำให้รฐั ไม่สามารถด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87 ดังที่อ้างแต่อย่างใด”
จากค�ำวินิจฉัยของนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเฉลิมพล เอกอุรุ และ
นายชัช ชลวร ได้วินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการอธิบายเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มิได้เป็นการขัดขวาง
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หรือไม่สอดคล้องต่อแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐแต่อย่างใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พิจารณาในเนื้อหาของกฎหมายว่าขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐหรือไม่ แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพบัง คับ ทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการที่
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบเนือ้ หาของกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐได้ ซึ่งหากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมายมีเนื้อหาที่ไม่
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กฎหมายนั้นย่อมไม่สามารถใช้บังคับได้
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ส่ ว นตนของ นายสุ พ จน์ ไข่ มุ ก ด์ สรุ ป ได้ ว ่ า “ส่ ว นการที่
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 วางหลักเกีย่ วกับการ
จัดการดังกล่าวไว้ในมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ย่อมไม่ขัดแย้งต่อแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87
เพราะบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นการก�ำหนดไว้เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมาย
และการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของรัฐสภา
ผู้ร้องไม่สามารถยกเหตุดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างได้ว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และ มาตรา 87 ได้”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี สรุปได้ว่า “ประเด็น
พิจารณาว่า พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28
มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 และมาตรา 87 หรือไม่ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 85
และมาตรา 87 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยมีเจตจ�ำนงเพื่อให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินในเรื่องใด
และในระยะเวลาใด เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทาง
ในการปฏิบตั ริ าชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ต้องสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงมิใช่เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
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ประชาชน จึงไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นนี้
นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี วินิจฉัยโดยไม่ได้พิจารณา
ในเนื้อหาของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
โดยเฉพาะนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดไว้เพื่อเป็น
แนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของรัฐสภา ไม่สามารถยกเหตุดงั กล่าวขึน้ กล่าวอ้างได้วา่ บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28
มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87 ได้
แนวทางในการิวนิ จิ ฉัยเช่นนีจ้ งึ แสดงให้เห็นว่า บทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐไม่อาจมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ผู้ร้องไม่สามารถโต้แย้งว่ามีกฎหมายใด
ขัดแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ บทบัญญัตวิ า่ แนวด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐจึงมีเพียงสภาพบังคับทางการเมืองซึง่ อยูใ่ นการควบคุมตรวจสอบของรัฐบาล
หรือรัฐสภาเท่านั้น
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายบุญส่ง กุลบุปผา สรุปได้ว่า “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มิได้ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87 แต่อย่างใด” จากค�ำวินจิ ฉัย
ส่วนตนของนายบุญส่ง กุลบุปผา ผู้เขียนเห็นว่า ค�ำวินิจฉัยของนายบุญส่ง กุลบุปผา
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า เหตุ ใ ดพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2511 จึงมิได้ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญอย่าง
ชัดเจนนัก
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายนุรักษ์ มาประณีต สรุปว่า “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 มาตรา 60 มาตรา 64 มาตรา 85 และมาตรา 87
หรือไม่ เห็นว่าผู้ร้องมิได้โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสามมาตราขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร เพราะเหตุใด ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) จึงไม่จ�ำเป็นต้อง
วินิจฉัย”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ นายจรัญ ภักดีธนากุล สรุปได้ว่า “กรณีปัญหาว่า
บทบัญญัตมิ าตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

_17-0106(387-478)6P4.indd 445

7/20/60 BE 5:43 PM

446 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และมาตรา 87
หรือไม่นั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 85 มีเจตนารมณ์เพื่อให้รัฐก�ำหนดนโยบาย
การใช้ที่ดิน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 87 มีเจตนารมณ์เพื่อให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ซึ่งตามค�ำร้องขอผู้ร้องไม่ได้ระบุว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติที่ก�ำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
และมาตรา 87 แต่อย่างใด อีกทัง้ ข้อเท็จจริงในค�ำร้องทีไ่ ม่ปรากฏว่า มีการโต้แย้งสิทธิ
ของผูร้ อ้ งในเรือ่ งดังกล่าว จึงไม่มมี ลู กรณีทจี่ ะไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
และมาตรา 87”
ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของนายนุรักษ์ มาประณีต และนายจรัญ ภักดีธนากุล
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นว่าพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
และมาตรา 87 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้ระบุว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ก�ำหนดแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85 และมาตรา 87 แต่อย่างใด
จากกรณีศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 3 คดีข้างตัน ผู้วิจัยเห็นว่า
ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่ามีสภาพบังคับทางกฎหมาย
หรือไม่ และหากมีจะมีอย่างไรกล่าวคือ จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งแม้ว่าผลของค�ำวินิจฉัยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ถูกร้องต่างๆ ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่เมื่อพิจารณาถึง
เหตุผลในค�ำวินิจฉัยโดยเฉพาะค�ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ละท่านแล้ว จะเห็นได้ว่ายังมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายของ
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแนวทางที่แตกต่างกัน โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญบางท่านได้พิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาของกฎหมายที่อ้างว่าขัดหรือ
แย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเห็นว่ากฎหมายนั้นสอดคล้องและมิได้
ขัดขวางการก�ำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ สามารถเข้าไปตรวจสอบว่า
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กฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง กั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ได้ ในขณะที่ ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญบางท่านไม่ได้น�ำประเด็นที่อ้างว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐหรือไม่ มาเป็นประเด็นในการพิจารณาวินจิ ฉัยเลย เนือ่ งจาก
เห็นว่าแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเป็นบทบัญญัตทิ เี่ ป็นเจตจ�ำนงให้รฐั ต้องด�ำเนินการ
ตรากฎหมาย และก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องซึง่ เป็นเรือ่ งระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา
อีกทั้งไม่ใช่บทบัญญัติที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือหรือรับรองสิทธิแก่ประชาชนโดยตรง
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ไม่ มี ส ภาพบั ง คั บ ทางกฎหมาย
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาเลย
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กรณีที่มีการโต้แย้งถึงการใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ยังไม่มีความ
ชัดเจนเกีย่ วกับสภาพบังคับทางกฎหมายของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากยังมี
ความเห็นแตกต่างเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 หากพิจารณาว่าบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เป็นหมวดที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โดยไม่ใช่บทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยตรง ซึง่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านจะไม่นำ� มาเป็นประเด็น ในการพิจารณา
ว่ามีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้
ท�ำให้อาจสรุปได้ว่า บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายในกรณีนี้อย่างสิ้นเชิง การตรวจสอบการด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ จึงอาจท�ำได้โดยการตรวจสอบทางการเมืองระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร โดยถือว่าบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีเพียงสภาพ
บังคับทางการเมืองเท่านั้น และถือว่าศาลเป็นอ�ำนาจตุลาการก็จะไม่เข้าไปวินิจฉัย
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่เป็นการกระท�ำตามนโยบายของรัฐบาล
ซึง่ เป็นเรือ่ งการกระท�ำของรัฐบาล (Acte de Gouvernement) ตามหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจ
แนวทางที่ 2 หากพิจารณาว่าบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้ว
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ย่อมต้องเป็นไปตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เมื่อ
พิจารณาในเนื้อหาของกฎหมายแล้ว จะต้องไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่จะขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ ดังนัน้ การออกกฎหมาย
ที่ขัดกับแนวทางที่นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการ หรือการ
ออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐอย่างชัดเจน ย่อมขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญและไม่สามารถบังคับได้
ส�ำหรับผูว้ จิ ยั นัน้ เห็นกับแนวทางทีพ่ จิ ารณาว่า ในกรณีทมี่ กี ารใช้อำ� นาจในการ
ตรากฎหมายและมีการโต้แย้งว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่ ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สมควรที่จะมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายใดๆ จะขัดหรือแย้งไม่ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและย่อมต้องอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้าไปพิจารณาในในเนือ้ หาของกฎหมาย
ที่ถูกโต้แย้งว่าขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยหากมีกรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่า
มีการตรากฎหมายทีม่ เี จตนารมณ์ทขี่ ดั หรือแย้งกับแนวทางทีน่ โยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
วางไว้โดยตรง เช่น มีกฎหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้รัฐด�ำเนินนโยบายด้าน
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือผูกขาดโดยรัฐ ซึ่งขัดหรือแย้งกับมาตรา 84 (1) อย่าง
ชัดเจน กฎหมายฉบับนั้นก็ไม่อาจใช้บังคับได้ เนื่องจากหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เข้า
ตรวจสอบว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ก็จะไม่มีองค์กรใดสามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ถูกแย้งว่าขัดต่อแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐได้เลย หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถ
ใช้บังคับได้กับบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งการตีความใน
แนวทางนี้ยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ต้องการให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้รับการน�ำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริงมากขึ้น เพราะหากมีการใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมายโดยไม่ค�ำนึงถึง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ย่อมท�ำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้เลย เนือ่ งจากการอาศัยเพียงสภาพ
บังคับทางการเมืองให้มีการตรวจสอบระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภานั้น อาจไม่เพียงพอ
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และไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร และสุดท้ายอาจส่งผลให้รฐั บาลหรือรัฐสภาไม่สนใจ
ที่จะด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้หรือด�ำเนินการที่ขัดหรือแย้งกับแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
2) ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารละเลยไม่ตราหรือปรับปรุงกฎหมาย
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 ก�ำหนดเป็น “เจตจ�ำนง” ให้รฐั ต้อง
ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำจากการที่บัญญัติว่า
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น “แนวทาง” ในการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายเท่านั้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อ
พิจารณาถึงเนือ้ หาของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา 303 และมาตรา 308 แล้ ว
ปรากฏว่า มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตรากฎหมายในเรื่องต่างๆ
เป็นการเฉพาะ ได้แก่ มาตรา 78 (7) การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง มาตรา 80 (3)
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ มาตรา 81 (3) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร
เพือ่ การปฏิรปู กฎหมายทีด่ ำ� เนินการเป็นอิสระ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของ
ประเทศ มาตรา 81 (4) กฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม
ที่ด�ำเนินการเป็นอิสระ มาตรา 84 (3) การจัดตั้งสภาเกษตรกร มาตรา 86 (1)
กฎหมายส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ
มาตรา 87 (4) กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นต้น
การก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการตรากฎหมายต่างๆ ข้างต้น เป็นการ
บัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีเ่ พิง่ มีในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เป็นครัง้ แรก
รวมทั้งในบทเฉพาะกาลมาตรา 303 ได้ก�ำหนดระยะเวลาให้คณะรัฐมนตรีจัดท�ำ
กฎหมายบางมาตราข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วย จึงอาจเกิด
ปัญหาขึน้ ได้วา่ หากรัฐโดยรัฐบาลหรือรัฐสภาละเลยไม่ดำ� เนินการตรากฎหมายต่างๆ
ข้างต้นจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร ในกรณีนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า
การตรากฎหมายเป็นการริเริ่มใช้อ�ำนาจในทางนิติบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ ฝ่ายตุลาการไม่สามารถบังคับให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายบริหาร
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ริเริม่ ตรากฎหมายต่างๆ ได้ ฝ่ายตุลาการท�ำได้เพียงตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่ได้มีการริเริ่มตราขึ้นแล้วเท่านั้น ดังนั้น การตรวจสอบการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีนี้จึงต้องด�ำเนินการโดยอาศัยสภาพบังคับทางการเมือง กล่าวคือ ถ้า
รัฐบาลไม่ด�ำเนินการตรากฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐสภา
ก็อาจตั้งกระทู้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น หรือเปิด
อภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ไม่ไว้วางใจ ประชาชนก็อาจจะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สนับสนุน
พรรคการเมืองที่มีการเพิกเฉยต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ และถ้ารัฐสภาไม่
ด�ำเนินการตรากฎหมายฉบับที่ส�ำคัญให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐบาล
มีความจ�ำเป็นและต้องการน�ำไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลก็อาจจะ
ถวายค�ำแนะน�ำต่อพระมหากษัตริย์ให้ทรงยุบสภาผู้แทนราษฎรได้
ส่วนกรณีที่มีการก�ำหนดบทเฉพาะกาลมาตรา 303 ให้คณะรัฐมนตรีจัดท�ำ
กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดนั้น เป็นการ
ก�ำหนดกลไกทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมากยิง่ ขึน้ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 5 ผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด”
ให้ มี ก ารตรากฎหมายตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ เท่ า นั้ น
เพราะหากไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามก�ำหนดระยะเวลาได้ ก็ไม่ได้ส่งผล
ให้การด�ำเนินการตรากฎหมายดังกล่าวต้องเสียไป หรือไม่ต้องมีการตรากฎหมาย
ดังกล่าวอีก ซึง่ หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา หรือละเลยไม่ดำ� เนินการ
ตรากฎหมายเลยย่อมต้องอาศัยการตรวจสอบทางการเมืองโดยรัฐสภาดังที่ได้กล่าว
ไว้แล้ว
ในส่วนของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ มีอำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรงในการตรากฎหมายต่างๆ
รัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดกลไกบังคับในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการตรากฎหมายตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้โดยตรง แต่หากพิจารณาจากหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
อธิปไตยแล้ว การใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการริเริ่มตรากฎหมายเป็นอ�ำนาจ
เฉพาะของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ไม่อยูใ่ นการตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ ฝ่ายตุลาการไม่อาจ
สั่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารริเริ่มตรากฎหมายใดๆ ได้ ท�ำได้เพียงควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ได้ตราขึ้นแล้วเท่านั้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
ในกรณีที่รัฐบาลหรือรัฐสภาละเลยไม่ตรากฎหมายหรือไม่ พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ บทบัญญัติหมวด 5 ว่าด้วยแนว
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นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจจะมีสภาพบังคับทางกฎหมายได้
เพราะการตรากฎหมายเป็นกรณีการริเริม่ ใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภา และอ�ำนาจ
บริหารของรัฐบาลร่วมกัน ส่วนรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บัญญัติบทลงโทษทางกฎหมาย
ในกรณีที่มีการละเลยไม่ตรากฎหมายหรือพัฒนาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวไว้
แต่อย่างใด กรณีนจี้ งึ คงมีเพียงสภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ กล่าวคือ รัฐสภาอาจ
ท�ำการตั้งกระทู้ถาม หรือยื่นญัตติอภิปรายเพื่อเป็นการตรวจสอบการละเลยการ
ท�ำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายบริหารอาจท�ำการยุบสภาหาก
เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถท�ำหน้าที่ในการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้ได้
3) รัฐที่เป็นฝ่ายบริหารไม่ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านกฎหมายและการยุติธรรมตามมาตรา 81 (2) กับด้านเศรษฐกิจตามมาตรา
84 (7)
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 34/2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554394
เรือ่ ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึง่ (2) ว่าพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 มาตรา 86 มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) หรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผรู้ อ้ งได้เสนอค�ำร้อง ลงวันที่ 29 กันยายน 2551
ต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ร้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางไฮดี ปาร์ค
เจริญพร ประธานสหภาพโรงเรียนแห่งชาติไทย - จีน ร้องเรียนกรณีขอให้มกี ารยกเลิก
มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สมาคมครูสถานศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนลูกจ้างโรงเรียนเอกชน ร้องเรียนกรณีนโยบายของรัฐ
ละเมิดสิทธิประกันสังคมลูกจ้างโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการลูกจ้างและ
สหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งในประเด็นเบื้องต้น
394

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 40 ก วันที่ 10 พฤษภาคม 2554.
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ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจรับค�ำร้องนีไ้ ว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
วรรคหนึง่ (2) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนีเ้ ป็นกรณีที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มาตรา 86 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64
มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) กรณีจงึ ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตร า 257 วรรคหนึง่
(2) ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2550 ข้อ 17 (19) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ส่วนในประเด็นร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มาตรา 86 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 29
มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) หรือไม่นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “...พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มี
วัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
มีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก�ำกับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทัง้ ให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยรัฐ
พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านวิชาการให้แก่
สถานศึกษาของเอกชน การที่มาตรา 86 บัญญัติให้กิจการของโรงเรียนในระบบ
เฉพาะในส่วนของผูอ้ ำ� นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การเรียนการสอน ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน และให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�ำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำ
ท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวโดยประโยชน์ตอบแทน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานนั้น เป็นการก�ำหนดให้มีการคุ้มครองการท�ำงานแก่ผู้อ�ำนวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบที่มีสาระส�ำคัญอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่
เป็นการมุง่ หมายใช้บงั คับกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็นกรณี
ทีใ่ ช้เป็นการทัว่ ไปกับบุคคลทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการศึกษา อันเป็นวิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ที่มีผลกระทบถึงการศึกษาของชาติอันถือได้ว่าเป็นประโยชน์ส�ำคัญต่อส่วนรวมของ
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ประชาชน จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเช่นนั้นได้ บทบัญญัติดังกล่าวมิได้
เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลโดยไม่เป็นธรรม ทัง้ ยังถือได้วา่ เป็นการก�ำหนดให้มหี ลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ำรงชีพ
ทัง้ ในระหว่างการท�ำงาน และเมือ่ พ้นภาวะการท�ำงานไว้แล้วและไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้อีกด้วย อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวมิให้
ด้อยกว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น”
“นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 86 มิได้ห้ามผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม หรือองค์การเอกชนต่างๆ เพียงแต่
บุคคลดังกล่าวไม่อาจนัดหยุดงานเพื่อเจรจาต่อรองกับนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นการชอบด้วยเหตุผล เพราะผู้อ�ำนวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพส�ำคัญต่อการบริหารจัดการระบบ
การศึกษาของชาติ การใช้สิทธิและเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ การจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพในส่วนนี้จึงเป็นไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็นและพอสมควรเท่านั้น เนื่องจาก
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 86 ดั ง กล่ า วเป็ น กรณี ที่ รั ฐ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองการท� ำ งานแก่
ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใช่เป็นเรื่องที่รัฐไม่ด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม395 โดยคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด ทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่
และการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งไม่ได้เป็นการ
ขัดต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ396 ทีต่ อ้ งการคุม้ ครองให้ผทู้ ำ� งานที่
มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ กรณีดังกล่าวจึงอยู่ในขอบเขตแห่งความจ�ำเป็น และมิได้กระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา 81 (2) บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้...
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดย
บุคคลอื่น และต้องอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน”.
396
มาตรา 84 (7) บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้... (7) ส่งเสริมให้
ประชาชนวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคี
ที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท�ำงานที่มีคุณค่า
อย่างเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”.
395
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ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 86
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27
มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 มาตรา 64 มาตรา 81 (2) และมาตรา 84 (7) และ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
6.2.3 กรณีศึกษาค�ำพิพ ากษาของศาลปกครองว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
กรณีศึกษาค�ำพิพากษาของศาลปกครองว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้จากปัญหาการก�ำหนดนโยบายและการบริหารราชการ
แผ่นดินขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งการละเลยไม่ก�ำหนด
นโยบายและละเลยไม่บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของ
ฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้บทบัญญัติ
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและ
ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ องค์กรหลักทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
ตรากฎหมายก็คือรัฐสภาและรัฐบาลร่วมกัน ส่วนการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินก็คือองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ได้แก่ รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายแล้ว ฝ่ายบริหารย่อมต้องมีหน้าที่
ด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการสัง่ การ หรือการมีมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายในเรือ่ งต่างๆ มอบหมายให้
องค์กรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบราชการประจ�ำ
ไปด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐดังกล่าว เพราะฉะนัน้ กรณีนจี้ งึ มีปญ
ั หา
ว่าหากฝ่ายบริหารก�ำหนดนโยบายหรือด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินแตกต่าง
หรือขัดแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วจะเกิดผล
หรือสภาพบังคับอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคสอง ยังได้กำ� หนดให้
ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย
อีกทัง้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีกจ็ ะต้องจัดให้มแี ผนการตรากฎหมาย
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ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินด้วย ดังนั้น การใช้อ�ำนาจรัฐโดยรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในการก�ำหนด
นโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ำหนดนโยบาย
และการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในรัฐธรรมนูญ เป็นการทีฝ่ า่ ยบริหารใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญจึงถือเป็น “การกระท�ำ
ทางรัฐบาล” (Acte de Gouvernement) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นประการหนึ่งของหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองซึ่งศาลปกครอบไม่สามารถ
เข้าไปควบคุม ตรวจสอบการกระท�ำดังกล่าวได้ โดยกรณีการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหาร
ในการก�ำหนดนโยบายและบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนี้
มีแนวค�ำสั่งของศาลปกครอง397 ดังต่อไปนี้
(1) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550
“...ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (คณะรัฐมนตรี) ใช้อ�ำนาจทางบริหารของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำในความสัมพันธ์กับรัฐสภา
หรือการกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 4 หาได้กระท�ำ
ในฐานะที่เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่แต่กระท�ำในฐานะที่เป็น
“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” และคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4
ใช้อ�ำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการในความสัมพันธ์กับรัฐสภา
หรือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 4 ละเลยต่อหน้าทีท่ จี่ ะต้องใช้อำ� นาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการ
ดังกล่าว หรือใช้อ�ำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควรไม่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง...”
(2) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 301/2551
“ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะรัฐมนตรี) เป็นคณะบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจสูงสุดของฝ่ายบริหาร และเป็นคณะบุคคล
ที่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่การใช้อ�ำนาจของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอันทีม่ ผี ลบังคับใช้ดงั เช่นพระราชบัญญัติ ไม่วา่ จะเป็นไปในลักษณะของ
การออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอันใด หรือเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อันเกิดจากการ
ใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น หรือจากการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้า
เกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว แล้วแต่กรณี แต่หาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อ�ำนาจทางบริหารตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารกับองค์กรของรัฐ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะได้
กระท�ำการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด ไม่แต่เป็นการกระท�ำในฐานะ
ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากการกระท�ำหรืองดเว้น
กระท�ำดังกล่าว จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งของ
ศาลปกครองแต่อย่างใด
(3) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 627/2551
“...ส�ำหรับคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น เป็น
เรือ่ งทีศ่ าลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ เช่น การกระท�ำในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ การกระท�ำ
ในทางตุลาการ และการกระท�ำของรัฐบาลที่เป็นงานด้านนโยบาย หรืองานทาง
การเมือง หรือนโยบายต่างประเทศ หรือในความสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น
ส�ำนักงานนโยบาย หมายถึง การก�ำหนดแนวทางในการบริหารราชการซึ่งได้แก่
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ด้แถลง
ต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีทกี่ ำ� หนดแนวทาง
บริหารราชการ ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีในฐานะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ใช้อ�ำนาจทางปกครองหรือด�ำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายด้วยการ
ออกกฎ หรือมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหรือค�ำสั่งทางปกครอง หากผู้มี
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ส่วนได้เสียโต้แย้งว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครอง
ย่อมมีอ�ำนาจตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542...”
(4) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 182/2553
“ผู้ฟ้องคดีน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกรณีปราสาทพระวิหารและเขต
ดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยมีค�ำขอท้ายฟ้องข้อ 2
ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองมีมติยนื่ ค�ำร้องต่อศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ เพือ่ ให้พจิ ารณา
คดีใหม่เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเนื่องจากค�ำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2505 ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายภายใน
20 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองได้รบั ค�ำสัง่ ศาลข้อ 3 ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองมีมติ
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม สนธิก�ำลังตามแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อพิทักษ์
รักษาเอกราชอธิปไตย รวมถึงทรัพยากรของชาติ อันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนทัง้ ชาติ ตามเส้นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
มิให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดรุกล�้ำเข้ามาในเขตแดนอธิปไตยของไทย หากมีผู้รุกล�้ำ
อยู่แล้วให้แจ้งเตือนตามหลักสากลให้ออกนอกเขตดินแดนไทย หากไม่ปฏิบัติก็ให้
น�ำก�ำลังทหารผลักดันออกนอกเขตดินแดนอธิปไตยของไทย ข้อ 4 ให้เพิกถอนการ
อนุมตั ขิ องผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สอง และมีคำ� สัง่ ให้รฐั สภามีมติให้ระงับหรืองดการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา (กรอบการเจรจา)
ทุกฉบับ และข้อ 5 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีมติคัดค้านการขอจดทะเบียนปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลกของประเทศกัมพูชา และแจ้งเป็นหนังสือไปยังประเทศ
กัมพูชา องค์การสหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองได้รบั ค�ำสัง่ ศาล จากค�ำขอท้ายฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดีขอ้ 2
ถึงข้อ 5 นั้น เห็นว่า เป็นค�ำขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
กระท�ำการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำ� เนินการตามนโยบาย
ด้านความมัน่ คงของรัฐ และนโยบายด้านการต่างประเทศ อันเป็นการกระท�ำในฐานะ
รัฐบาลในกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ�ำนาจฝ่ายบริหาร
มิได้เป็นการกระท�ำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำ� นาจทางปกครอง ค�ำฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีที่มีค�ำขอท้ายฟ้องข้อ 2 ถึงข้อ 5 จึงไม่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา
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ของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542”
จากแนวค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น สรุปได้ว่า กรณีที่ศาลปกครอง
มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษานั้น จะต้องเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจตามพระราช
บัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติ กล่าวคือ เป็นการใช้
อ�ำนาจในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองถือเป็นการ
กระท�ำทางปกครอง (Acte administratif) ส่วนกรณีที่ฝ่ายรัฐบริหารใช้อ�ำนาจทาง
บริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระท�ำการใด ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำในความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารกับองค์กรของรัฐฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือการกระท�ำในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม
เป็นกระท�ำในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง เนือ่ งจากถือเป็นการกระท�ำทางรัฐบาล (Acte de gouvernement)
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการก�ำหนดนโยบายและ
บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นการกระท�ำทางรัฐบาล
ไม่อยู่ในการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง เพราะถือเป็นการกระท�ำในทาง
นโยบายตามหลักการกระท�ำทางรัฐบาลจึงกล่าวได้ว่า การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
ในกรณีนี้ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ศาลปกครองไม่มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการก�ำหนดนโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของฝ่ายบริหาร รวมทั้งไม่อาจใช้อ�ำนาจใดๆ สั่งการ
ให้ฝ่ายบริหารก�ำหนดนโยบายหรือด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ เพราะหากศาลปกครองมีอ�ำนาจเข้ามาตรวจสอบการ
ก�ำหนดนโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่หลักของฝ่าย
บริหารแล้ว ฝ่ายตุลาการจะกลายเป็นผูม้ อี ำ� นาจก�ำหนดนโยบายหรือบริหารราชการ
แผ่นดินเสียเอง ซึง่ จะเป็นการก้าวก่ายฝ่ายบริหารและขัดกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ดังนั้น การควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีจึงเป็นของ
ฝ่ายนิติบัญญัติคือ การควบคุมตรวจสอบทางการเมืองโดยรัฐสภาหรือกล่าวได้ว่า
การใช้อ�ำนาจในกรณีนี้มีเพียงสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้น
นอกจากนี้ การกระท�ำทางปกครองขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและการละเลยไม่กระท�ำการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือปฏิบัติ
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หน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง ในกรณีนี้การกระท�ำทาง
ปกครอง (Acte administrative) อาจขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า เมือ่ พิจารณาตามหลักนิตริ ฐั และหลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legality)
ของการกระท�ำทางปกครอง ซึ่งหมายความว่าการกระท�ำทางปกครองไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎ ค�ำสั่ง กระท�ำการใดๆ ทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย และค�ำว่า
กฎหมายนีย้ อ่ มหมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐด้วย ไม่วา่
จะเป็นบทบัญญัติใดๆ ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้วย แม้ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะมีเจตนารมณ์หลักเพื่อ
ต้องการให้เป็นเจตจ�ำนงในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบาย ซึง่ เป็นอ�ำนาจของ
รัฐสภาและรัฐบาลเท่านั้น แต่เมื่อฝ่ายปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารมี
หน้าที่ในการปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำบัญชาของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองจึงย่อมต้อง
ผูกพันตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าฝ่ายบริหารอาจใช้อ�ำนาจได้ใน 2 สถานะ กล่าวคือ ทั้งใน
กรณีที่เป็นการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดนโยบายหรือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการใช้อ�ำนาจในตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ดงั เช่นพระราชบัญญัติ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลปกครอง
จะไม่เข้าไปตรวจสอบ ศาลปกครองจะสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ในกรณีที่
ใช้อำ� นาจในฐานะของฝ่ายปกครองตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย
อืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ดงั เช่นพระราชบัญญัตเิ ท่านัน้ ส่วนฝ่ายปกครองซึง่ ได้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนั้น ปกติจะใช้อ�ำนาจ
ตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ดังเช่น
พระราชบัญญัติอยู่แล้ว ดังนั้น กรณีฝ่ายบริหารที่ใช้อ�ำนาจทางปกครองหรือฝ่าย
ปกครองจะกระท�ำการขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้คือ กรณีที่มี
กฎหมาย (พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติ)
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หรือมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และกฎหมายนัน้ ให้อำ� นาจแก่
ฝ่ายปกครองในการออกกฎ ค�ำสัง่ หรือกระท�ำการใดๆ เมือ่ ฝ่ายปกครองใช้อำ� นาจนัน้
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้อ�ำนาจนั้น รวมทั้งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติว่าด้วย
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายย่อมใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยอ้างว่าการกระท�ำทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐขัดต่อกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
ปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น กรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการ
ออกกฎหรือค�ำสั่งใดๆ ที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี แต่ฝ่ายปกครองกลับออกกฎ
หรือค�ำสั่งที่เป็นการกีดกันทางการค้า จ�ำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม ประชาชน
หรือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากกฎหรือค�ำสัง่ นัน้ ย่อมสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ว่ากฎหรือค�ำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ไม่ชอบด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา 84 (1) ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า กฎหรือการกระท�ำใดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็มีสิทธิเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
แสดงให้เห็นว่าหากมีกรณีที่กฎหรือการกระท�ำใดของฝ่ายปกครองขัดหรือแย้งต่อ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐศาลปกครองก็มีสิทธิเข้ามาตรวจสอบได้ ในกรณีที่
ฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก�ำหนดหรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องฝ่ายรัฐบาลโดยตรง เพราะถือว่าเป็นการใช้อำ� นาจในด้านการบริหาร หรือ
การก�ำหนดนโยบาย ซึง่ ถือว่าเป็นการกระท�ำทางรัฐบาล (Acte de gouvernement)
ซึง่ การใช้อำ� นาจในกรณีนไี้ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนในกรณี
ที่เป็นฝ่ายปกครอง ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร ได้แก่ หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้น ไม่มีหน้าที่
โดยตรงในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเกิดขึ้นจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติ ดังนั้น หากมีการละเลย
การปฏิบัติหน้าที่จะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้ดังเช่นพระราชบัญญัติเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยตรง
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6.3 กรณี ศึ ก ษาความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 29 ก�ำหนดว่า
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนด
ไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นัน้ มิได้ ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายนัน้ ด้วย
และมาตรา 76 วรรค 3 ก�ำหนดว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัด
ให้มแี ผนการตรากฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
และนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนัน้ จากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราดังกล่าวนี้ ในการตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องมีการอ้างบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
หรือการตรากฎหมายเพื่อด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ผูเ้ สนอร่างกฎหมายนัน้ จะต้องอ้างบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ หรือแผนการตรากฎหมายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้เป็นวรรคสองของค�ำปรารภด้วย
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (1) และ (2) ในหมวด 5
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐยังก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดท�ำบริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีจงึ
มีมติเห็นควรก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาชน
เป็นประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม โดยการก�ำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการในการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยออกเป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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ว่าการส่งเสริมประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมขึ้นใช้บังคับในระหว่าง
ที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา จึงได้เสนอร่าง
ระเบียบดังกล่าวมาเพื่อด�ำเนินการ โดยมีสาระส�ำคัญของร่างระเบียบฯ398 ดังนี้
(1) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้องค์กรด้านประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา (ร่างข้อ 4)
(2) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือค�ำสั่งของหน่วยงานหรือด�ำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ตามอ�ำนาจหน้าที่ (ร่างข้อ 5)
(3) ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาแห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการส่งเสริมประชาสังคม
เพื่อการพัฒนา (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 13)
(4) ก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ทำ� หน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ (ร่างข้อ 15)
ร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานและ
การบังคับให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 87 (1) และ (2) ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว โดยให้รบั ความเห็นของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วยเพื่อให้เกิดสภาพบังคับทางปกครองรวมทั้ง
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556399
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 [Online]: https://www.m-society.
go.th/ewt_news.php?nid=7868.
399
ส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, คู่มือวิธีการเสนอโครงการร่วมลงทุน (Thailand PPP
Project Proposal Manual), มีนาคม 2558. [Online]: www.irdp.org/2015/news_files/291/
attachment1.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559.
398
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ก�ำหนดว่า ในการจัดท�ำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการมาตรา 24 ได้บญ
ั ญัติ
ก�ำหนดรายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเป็นขั้นต�่ำด้วยว่าใน
ประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 7 หัวข้อ ซึ่งในข้อ (1) จะต้องแสดง
เหตุผล ความจ�ำเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามหมวด 3 แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึง่ เป็นแผนทีก่ ำ� หนดนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์จะมีระยะเวลาของแต่ละแผนครั้งละห้าปี โดยคณะกรรมการ
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเป็นผู้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (มาตรา 16 (1)) ด้วย
1) ความเห็นเรื่องสมาชิกวุฒิสภาขอเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐประจ�ำจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0214./16171 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2544 ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปได้วา่ ประธานวุฒสิ ภาได้มี
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้พจิ ารณามอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
ให้เชิญสมาชิกวุฒสิ ภาในเขตเลือกตัง้ ของแต่ละจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมการประชุมด้วย
ทุกครั้ง โดยอ้างมาตรา 149 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติให้ “สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย”
จากบทบัญญัตดิ งั กล่าว วุฒสิ ภาเห็นว่าสมาชิกวุฒสิ ภาในฐานะทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จาก
ประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศมีความจ�ำเป็นที่จะต้องรับทราบนโยบาย
และแผนการในการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการในสังกัดแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ
อันเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้า สภาพ
ปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานตามแผนงาน งานโครงการของ
ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
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ทุกระดับตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ
กระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาข้อเสนอของวุฒสิ ภาดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็น
กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และ
อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย จึงหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองในฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัติ จะขอเข้าร่วมการประชุมของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นปกติ
ประจ�ำ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การวางแผนการด�ำเนินงานของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร ได้แก่ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำ
จังหวัด การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ การประชุมก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือนในแต่ละเดือนนั้น จะสามารถกระท�ำได้
หรือไม่เพียงใด และจะเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร และหรือจะสามารถกระท�ำได้ในขอบเขตใดบ้าง
ประเด็นที่สอง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 มาตรา 128
ประกอบกับมาตรา 110 (1) บัญญัตหิ า้ มมิให้สมาชิกวุฒสิ ภาด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าทีใ่ ด
ในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�ำแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอืน่
ซึง่ มิใช่รฐั มนตรี ในกรณีทรี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยจะสัง่ การไปยังผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้เข้าร่วมประชุมกับ
ส่วนราชการต่างๆ เป็นปกติประจ�ำทุกครั้ง จะถือได้หรือไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภา ได้มี
ต�ำแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดโดยตรงหรือโดยปริยายในหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น และการกระท�ำในลักษณะดังกล่าวนี้ จะถือเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 110 แห่งรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ และหรือจะถือว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวจะนับเป็นองค์ประชุมของหน่วยงานนั้นได้หรือไม่ ประการใด
ประเด็นทีส่ าม ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐในหมวด 5 ว่าด้วย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ จะหมายความรวมถึง การทีส่ มาชิกรัฐสภา (สมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร) สามารถอ้างสิทธิหรือมีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐในฝ่ายบริหารทุกองค์กร ได้ด้วยหรือไม่ประการใด
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ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร 0601/0207 ลงวันที่
21 มีนาคม 2545 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้
พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยได้ฟงั ค�ำชีแ้ จงข้อเท็จจริงจากผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) แล้ว มีความเห็น400 ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยผลของบทบัญญัติ
ดังกล่าวการด�ำเนินการใดๆ ขององค์กรทัง้ สามย่อมต้องเป็นไปตามกระบวนการวิธกี าร
และขอบเขตแห่งอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวกับวุฒิสภา
อันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าที่
พอสรุปได้ 3 ประการ คือ
1. อ�ำนาจในทางนิติบัญญัติ
2. อ�ำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร
3. อ�ำนาจในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
การทีส่ มาชิกวุฒสิ ภามีฐานะเป็นผูแ้ ทนปวงชนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 149401
มิได้หมายความว่าสมาชิกวุฒิสภาจะสามารถกระท�ำการใดๆ ได้โดยไม่มีขอบเขต
การจะกระท�ำการใดได้หรือมิได้ยอ่ มต้องขึน้ อยูก่ บั กรอบแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ องวุฒสิ ภา
และตามขัน้ ตอนและวิธกี ารตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น แม้วฒ
ุ สิ ภาจะมีอำ� นาจ
ในทางนิติบัญญัติ แต่อ�ำนาจนั้นก็ถูกจ�ำกัดให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตมิ าก่อนแล้ว สมาชิกวุฒสิ ภาหาได้มอี ำ� นาจในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมการบริหารก็ดี การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐก็ดี
วุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาจะด�ำเนินการได้ด้วยวิธีการใด และเพียงใด รัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนแล้ววุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาย่อมไม่มีอ�ำนาจที่จะกระท�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ความเห็นฉบับเต็ม: เรื่องเสร็จที่ 053/2545 บันทึกส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาขอเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ประจ�ำจังหวัด, ลงวันที่ 21 มีนาคม 2545.
401
มาตรา 149 บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย”.
400
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การใดอันเป็นการนอกเหนือจากวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ การประชุมของ
ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเพื่อที่จะก�ำหนดนโยบาย หรือตัดสินใจในทางการเมือง
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดเพื่อวางนโยบายและด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลอันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การที่วุฒิสภาจะขอให้สมาชิกวุฒิสภา
เข้าร่วมประชุมด้วย ย่อมเป็นการเกินไปจากอ�ำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาและอาจเป็น
การขัดกับการที่จะต้องควบคุมฝ่ายบริหารหรือท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย อย่างไรก็ดี แม้การเข้าร่วมประชุมในการ
บริหารงานของจังหวัดจะมิใช่เป็นอ�ำนาจหรือหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา แต่ก็ไม่ได้
เป็นการปิดหนทางในการร่วมมือระหว่างจังหวัดกับวุฒสิ ภาแต่อย่างใด ในการประชุม
บางเรื่องหากจังหวัดต้องการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งคราว
จังหวัดอาจเชิญสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้ แต่การ
เข้าร่วมประชุมของสมาชิกวุฒสิ ภาพึงต้องกระท�ำอย่างระมัดระวัง เพราะหากมีลกั ษณะ
เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการแล้ว อาจเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา 128402 ประกอบมาตรา 110 (1)403 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่มีผลให้ขาดจากสมาชิกภาพได้เมื่อได้วินิจฉัยหลักเกณฑ์แห่งอ�ำนาจหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒสิ ภาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องวินจิ ฉัยข้อหารือตามประเด็น
ต่างๆ ที่หารือมาอีก
2) ความเห็นเรื่องสมาชิกวุฒิสภาด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาวิศวกรและ
กรรมการสภาวิศวกรหรือเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งตามกฎหมายอื่น
กระทรวงมหาดไทยได้ ได้มหี นังสือที่ มท 0706/5929 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2551
ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
กรณีทสี่ มาชิกวุฒสิ ภาด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร หรือ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งตามกฎหมายอื่นหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ
มาตรา 128 บัญญัติว่า “ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 110 และมาตรา 111 มาใช้บังคับกับการกระท�ำอัน
ต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม”
403
มาตรา 110 บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง (1) ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี...ฯลฯ...”
402
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ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 หรือกฎหมายเฉพาะเรือ่ ง จะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 119 (5)
ประกอบกับมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร 0901/0993 ลงวันที่ 3 กันยายน 2551
แจ้งความเห็นที่ 665/2551404 ว่า กรณีตามข้อหารือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยบทบัญญัติมาตรา 119 (5) ประกอบกับมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย อันเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็น
องค์กรวินจิ ฉัย ซึง่ กรรมการกฤษฎีกาจะไม่พจิ ารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามนัย
ข้อ 9 (2) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทาง
กฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึง
ไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พจิ ารณาได้ ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัย
ที่ 10/2551 แล้วว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 เป็นบทบัญญัติที่มี
เจตนารมณ์ปอ้ งกันมิให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาในฐานะผูแ้ ทน
ปวงชนชาวไทยมีการกระท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมาย รวมทั้งควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีทแี่ ถลงต่อรัฐสภา จึงได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ห้าม
เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งอื่นไว้ในวรรคหนึ่งอย่างชัดเจน แต่มาตรา 265 วรรคหนึ่ง
ก็มิใช่เป็นบทบังคับเด็ดขาด เพราะมาตรา 265 วรรคสอง ได้บัญญัติข้อยกเว้นให้
สมาชิก ข้อยกเว้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสามารถด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ โดยค� ำ ว่ า
การบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา 265 วรรคสองนี้ จะต้องแปลความให้สอดคล้อง
หรือสอดรับกับจุดประสงค์ของถ้อยค�ำในตัวบทบัญญัติที่มาก่อน คือ การรับหรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา ซึง่ เป็น
การด�ำรงต�ำแหน่งในราชการฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยแท้ ค�ำว่า การบริหารราชการแผ่นดิน
จึงหมายถึงราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น
404

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ความเห็นฉบับเต็ม: เรื่องเสร็จที่ 665/2551, 3 กันยายน 2551.
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3) ความเห็นเรือ่ งพระราชบัญญัตสิ ภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม่
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตรา 258 ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า “พระราชบัญญัติ
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัตใิ ดทีข่ ดั หรือแย้งกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่” คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 1) ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนีว้ า่ 405 อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะเป็นองค์กรวินิจฉัย ประกอบกับการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
เป็นการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามค�ำสั่งของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นจะต้องมีข้อเท็จจริง
เกิดขึ้นแล้ว และหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริงนั้น เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ส�ำหรับข้อหารือใน
ประเด็นนีเ้ ป็นปัญหาการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2543 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งยังไม่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) จึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้
4) ความเห็นเรือ่ ง ความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2553
กระทรวงแรงงานมีหนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ รง 0411/5420 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2553 ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปได้วา่ กระทรวงแรงงานได้ออกระเบียบ
กระทรวงแรงงานว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้อธิบดี
405

ทศพนธ์ นรทัศน์, หนึ่งทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแนวคิดสภาภาค
ประชาชน. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552: หน้า 10-11. [Online: kpi.ac.th/media/pdf/
M7_171.pdf] สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559.
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ โดยให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด�ำเนินการแจ้งกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
และโดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 38
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มคี ณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ซึง่ มีกรรมการส่วนหนึง่
มาจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างหนึ่งคนและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอีกหนึ่งคน โดยให้รัฐมนตรี
แต่งตัง้ กรรมการซึง่ เป็นผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างและผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดในระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานมีความเห็นว่า การปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 นัน้ มีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากตามข้อเท็จจริง
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมิ ไ ด้ ท� ำงานในลั ก ษณะไตรภาคี
แต่เป็นการท�ำงานร่วมกันหลายฝ่ายการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ .ศ. 2545 ก�ำหนดให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างก็เพื่อให้
ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานการนับองค์ประชุมก็ต้อง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดไม่ว่าผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ซึ่งแตกต่างกับคณะกรรมการไตรภาคีของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้าง จึงจะนับองค์ประชุมได้ประกอบกับการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงแรงงานฉบับนี้ จะต้องใช้งบประมาณในการ
จัดการเลือกตัง้ ครัง้ ละประมาณ 6 ล้านบาท เพือ่ ให้กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ฝ่ายละหนึง่ คน ซึง่ ถือว่าเป็นค่าใช้จา่ ยทีส่ งู มากจึงได้นำ� เรือ่ งนีเ้ ข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงและคณะกรรมการร่างกฎหมายมีมติมอบหมาย
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปออกระเบียบการแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมอื แรงงานโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ใช้เป็นการเฉพาะโดยไม่ต้องใช้ระเบียบกลางที่เป็นระบบ
ไตรภาคี
กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ด�ำเนินการออกระเบียบ
กระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างและ
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ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2553 ก�ำหนด
ให้สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างแต่ละสภาเสนอชื่อสมาชิกผู้มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนสภาละหนึ่งคนและให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือผู้แทนฝ่ายละไม่เกินสามคน เพื่อเสนอรายชื่อให้
รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฝ่ายนายจ้าง
หนึ่งคนและฝ่ายลูกจ้างหนึ่งคน สภาองค์การลูกจ้าง 6 สภา ได้มีหนังสือลงวันที่
20 กันยายน 2553 ถึงอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอให้ยกเลิกการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยให้เหตุผลว่า ขัดต่อมาตรา 84
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติว่า รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจดังนี้ ...(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุม้ ครองแรงงานเด็ก
และสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทน
ของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท�ำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกัน
ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้หารือกับกระทรวงแรงงานแล้ว เห็นควรมีหนังสือ
แจ้งสภาองค์การลูกจ้าง โดยได้มหี นังสือที่ รง 0411/12461 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
เรื่อง ขอให้ยกเลิกการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานถึง
สภาองค์การลูกจ้างทั้ง 6 สภา สรุปว่า มาตรา 84 (7) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมิได้เป็น
บทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับ แต่มีลักษณะเป็นแนวทางในการบริหารงานของรัฐให้
ส่วนราชการปฏิบตั ติ ามภารกิจต่างๆ ทีม่ อี ยูโ่ ดยค�ำนึงถึงแนวนโยบายพืน้ ฐานนีไ้ ด้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ กระบวนการในการแต่งตัง้ ก็มพี ระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 6 และมาตรา 38 ให้อ�ำนาจและก�ำหนดวิธีการโดย
อยูบ่ นแนวนโยบายพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 84 (7) แล้ว รวมทัง้ เห็นควรมีหนังสือหารือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงขอหารือว่าระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2553 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร เพือ่ ให้
การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) พิจารณาข้อหารือของกระทรวงแรงงาน
โดยมีผแู้ ทนกระทรวงแรงงาน (ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน และ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว406 เห็นว่า โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้บัญญัติ
เจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา 75 ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนง
ให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน”
การที่มาตรา 84 (7) บัญญัติอยู่ในหมวดนี้ และบัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนว
นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยจัดระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน
ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการก�ำหนดแนวนโยบายที่ต้องน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงต้องด�ำเนินการจัดระบบไตรภาคีให้ผทู้ ำ� งานมีสทิ ธิ
เลือกผู้แทนของตนเพื่อให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ดังกล่าวโดยในการตีความ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นจะต้องตีความอย่าง
กว้างเพือ่ ให้รฐั สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐจัดระบบไตรภาคี
ทีผ่ ทู้ ำ� งานมีสทิ ธิเลือกผูแ้ ทนของตน ค�ำว่า “ไตรภาคี” มีความหมายว่า ประกอบด้วย
ผู้แทนสามฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายรัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ส่วน
ข้อความที่ว่า “ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน” หมายความว่า ที่มาของผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างอันเป็นภาคีหนึง่ นัน้ รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ผทู้ ำ� งานมีสทิ ธิเลือกผูแ้ ทนฝ่าย
ลูกจ้างโดยจะใช้วธิ กี ารใดในการเลือกก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกฎหมาย ซึง่ อาจ
เป็นการเลือกโดยตรงของผู้ท�ำงานทุกคนในประเทศหรือเลือกทางอ้อม โดยอาจให้
องค์กรของผู้ท�ำงาน เช่น สหภาพแรงงานเป็นผู้เลือกแทนก็ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
มิได้บัญญัติถึงวิธีการเลือกผู้แทนไว้เป็นการเฉพาะ
ดังนั้น เมื่อมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกรรมการ
ทั้งหมดมีจ�ำนวน 17 คน ประกอบด้วย บุคคลหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐ ได้แก่ ผู้แทน
ส่วนราชการต่างๆ และผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายหอการค้า ฝ่ายสภา
406

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สรุปความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 26/2554,
มกราคม 2554: หน้า 253-255.
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อุตสาหกรรม ฝ่ายสมาคมธนาคาร ฝ่ายสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ฝ่ายผูท้ รงคุณวุฒิ
และก�ำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างหนึ่งคนและจาก
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างหนึ่งคน ดังนั้น โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมอื แรงงานตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว จึงมีลกั ษณะเป็นพหุภาคีมใิ ช่เป็นการจัด
ระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีตามมาตรา 84 (7) ของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
เมื่อบทบัญญัติมาตรา 38 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก�ำหนดให้รัฐมนตรี
แต่งตัง้ กรรมการซึง่ เป็นผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างและผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีก่ ำ� หนดในระเบียบกระทรวงแรงงานการทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ออกระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2553 จึงเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ดังนั้น ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2553 จึงชอบด้วยกฎหมายและมิได้ขัดต่อมาตรา 84 (7)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อหารือนี้เป็นกรณีที่จะต้องพิจารณาถึงความชอบด้วย
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญของระเบียบดังกล่าว จึงอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลปกครอง
ที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย ดังนั้น การให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 9) ในกรณีนี้ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการ
แผ่นดินเท่านั้น แต่การวินิจฉัยชี้ขาดย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
5) ความเห็นเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถึง 4 แห่ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย
ความคืบหน้ากรณีการไต่สวนเรือ่ งทีก่ ล่าวหานายวิจติ ร ศรีสอ้าน ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ มีพฤติการณ์
ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (4) เนื่องจากด�ำรงต�ำแหน่งนายกและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถึง 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต
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มหาวิ ท ยาลั ย ศรี โ สภณ และวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม กาญจนาภิ เ ษกว่ า ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว ปรากฏว่า
เสียงส่วนใหญ่มมี ติให้ยกข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมิใช่
ธุรกิจเอกชนตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และประมวล
รัษฎากร ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ดีกรรมการ ป.ป.ช. เสียง
ข้างน้อยเห็นว่า ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินจิ ฉัยออกมาในแนวทางนี้ ต่อไปรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อพ้นจาก
ต�ำแหน่งก็สามารถไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนได้ มติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ครั้งนี้ จึงขัดแย้งกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการประชุม ครั้งที่ 65/2551
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีความเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น
ธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนนั้นถือว่า เป็นกรรมการในธุรกิจของเอกชน ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนั้น การด�ำเนินการบางอย่างของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น
การอนุมตั แิ ผนการเงินงบดุลงบการเงินประจ�ำปีของกองทุนประเภทต่างๆ การอนุมตั ิ
การรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสภาพของผลประโยชน์อาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และต้องห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายหลังพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีดว้ ย ทัง้ นี้ การฝ่าฝืนมาตรา 100 นี้ ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มหี นังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2552 ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา407 สรุปความได้วา่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการประชุมครัง้ ที่ 65/2551 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีความเห็นว่า สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเป็นธุรกิจเอกชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐ การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภา
สถาบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ถือว่า เป็นกรรมการในธุรกิจของเอกชนทีอ่ ยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ นอกจากนัน้ การด�ำเนินการบางอย่างของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น
การอนุมตั แิ ผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจ�ำปีของกองทุนประเภทต่างๆ การอนุมตั ิ
การรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสภาพของผลประโยชน์อาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์สว่ นรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 100 และต้องห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนภายหลังพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
อย่างไรก็ดี ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความเห็นว่า
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ได้บัญญัติเป็นแนวนโยบาย
แห่งรัฐ โดยให้รฐั สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ เป็นการ
407

จรวยพร ธรณินทร์, “ป.ป.ช.กลับล�ำชี้วิจิตร ศรีสอ้าน ไม่ผิดนั่งควบ รมว.ศึกษา-นายกสภา ม.เอกชน
4 แห่ง-สวนทางมติเดิมของตัวเอง”. [Online] มติชนออนไลน์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552: www.
charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id...สืบค้นเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2559.
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แบ่งเบาภาระของรัฐ จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพือ่ ให้
เอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐได้ และต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (4) ได้บญ
ั ญัติ
ให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระของรัฐเช่นเดียวกัน
(2) พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ บัญญัตใิ ห้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเป็นนิตบิ คุ คลมีวตั ถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง ท�ำการสอน ท�ำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีความเป็นอิสระเป็น
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจปกครองอันมี
ลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
การด�ำเนินการมีสภาสถาบันเป็นองค์กรสูงสุดในการควบคุมดูแลกิจการขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกับการด�ำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นอกจากรูปแบบการบริหารทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเพือ่ ให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กฎหมายยังก�ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายประการดังปรากฏในกฎหมาย
ต่างๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรัษฎากร กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ 1) ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 2) จัดตั้งกองทุนเพื่อ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ 3) ยกเว้นอากรขาเข้าประเภทสินค้า
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและการวิจัย 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
(3) การบริหารงานด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายได้
ก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรเงินเพือ่ น�ำไปพัฒนากิจการและพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานโดยต้องจัดสรรให้แก่กองทุนต่างๆ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดก่อน หากเงินทีไ่ ด้จดั สรรให้แก่กองทุนประเภทต่างๆ เหลืออยู่
จึงจะได้จัดสรรคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละ 30 ในฐานะที่เป็นผู้น�ำเงินมา
ลงทุนจัดการศึกษาอันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ การบริหาร
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งานด้านการเงินดังกล่าวจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากธุรกิจเอกชน ซึ่งมุ่งผลก�ำไร
เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งที่ 880/2549 ว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานทางปกครอง และในทางปฏิบัติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ไม่ได้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นธุรกิจ
เอกชน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) มีความเห็นว่า ในการให้ความเห็น
เกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมของรัฐมนตรี
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เคยมีขอ้ สังเกตในบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการตามความในมาตรา 100 พ.ศ. 2544408 สรุปได้วา่
บทบัญญัตมิ าตรา 100 บัญญัตไิ ว้อย่างกว้างๆ การจะวินจิ ฉัยว่า การใดต้องห้ามหรือไม่
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ผลของมาตรา 100 กระทบต่อการด�ำรงชีวติ
โดยสุจริตทัง้ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ ยังผูกพัน
ต่อไปภายหลังเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งแล้วเป็นเวลาถึง 2 ปี การกระท�ำใดที่ผิดพลาดมี
ผลร้ายทั้งต่อการด�ำรงต�ำแหน่งและการถูกด�ำเนินคดีอาญาและมีโทษ ฉะนั้น จึง
สมควรที่จะให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจขอทราบ
ความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วา่ จ�ำเป็นต้องหยุดกระท�ำกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือไม่ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า สามารถกระท�ำต่อไปได้ การกระท�ำนั้น
ก็จะไม่ถือเป็นความผิด และถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีความเห็นเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอืน่ ในภายหลังจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ทราบ เพือ่ ให้โอกาสแก้ไข
เสียก่อน เพื่อที่จะไม่ต้องเสี่ยงภัยต่อการได้รับผลร้ายในภายหลัง
แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีมติเกี่ยวกับ
กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นธุรกิจ
เอกชนที่อยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
ซึง่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ดังนัน้ กรณีนจี้ งึ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
408

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ความเห็นฉบับเต็ม: เรื่องเสร็จที่ 368/2544, 3 กันยายน 2545.
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กฤษฎีกาที่จะวินิจฉัยได้อีก409 แม้ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนกันยายน
2550 นายวิจิตร ศรีสอ้าน เคยแถลงตอบโต้กระแสข่าวที่ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.
รับเรือ่ งทีน่ ายวิจติ ร ด�ำรงต�ำแหน่งนายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4 แห่ง ข่าวดังกล่าวท�ำให้ได้รับแรงกดดันจากระแสสังคมรุนแรงมากเพื่อให้ลาออก
จากต�ำแหน่งรัฐมนตรี ทั้งที่เรื่องยังไม่มีการวินิจฉัย นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ใช่องค์กรธุรกิจเอกชน เพราะมิได้แสดงหาก�ำไร แต่เป็น
สถานศึกษาที่ตั้งขึ้น พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เป็น
นิติบุคคล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งที่ 880/2546 ว่า เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนิน
กิจการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา นอกจากนัน้ รายได้ทเี่ กิดจากการด�ำเนินการ
ไม่ต้องน�ำไปแบ่งปันให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพราะกฎหมายก�ำหนดให้น�ำไป
จัดสรรเป็นกองทุนวิจัย กองทุนทรัพย์สินถาวร กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนสงเคราะห์ ส่วนทีเ่ หลือให้นำ� ไปจัดสรรแก่กองทุนต่างไม่นอ้ ยกว่า 60% จัดสรร
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ไม่เกิน 30% และให้กองทุนทั่วไปอีก 10% สถาบันอุดมศึกษา
ไม่เป็นนิตบิ คุ คล เช่น ห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือองค์กรธุรกิจตามกฎหมายอื่นที่แสดงหาก�ำไร การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพือ่ บริการสาธารณะ เช่นเดียวกับกรรมการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงไม่ใช่กจิ กรรม
ประเภทธุรกิจของเอกชน

409

จรวยพร ธรณินทร์, อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ (407).
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บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ รวมทัง้ กรณีศกึ ษาค�ำวินจิ ฉัยของศาลไทยเปรียบเทียบกับศาลต่างประเทศ
ตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิจัย พบว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญ
ไม่ได้บัญญัติให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศต่างมีแนวโน้มที่ต้องการให้บทบัญญัติ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับและกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น ทั้งการบังคับใช้ทางการเมือง
โดยรัฐสภาและการบังคับใช้ทางปกครองโดยรัฐบาล โดยเฉพาะการบังคับใช้ทาง
กฎหมายโดยศาล (justiciability) ซึ่งได้อาศัยค�ำวินิจฉัยของศาลในการตีความ
รัฐธรรมนูญ เช่น ศาลสูงสุดของอินเดีย บังกลาเทศ ไนจีเรีย และกานา โดยเฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ใช้ “หลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน” (principle of
practical concordance) เป็นหลักในการตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นมีความ
สอดคล้องต้องกันระหว่างแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐกับบทบัญญัตอิ นื่ ๆ ในรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะหมวดสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่เกื้อหนุนให้บทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายได้ และต่อมาได้พัฒนาแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลทีม่ กี ารตีความบทบัญญัตหิ มวดแนวนโยบายพืน้ ฐานและหมวดสิทธิพนื้ ฐาน
ที่สอดคล้องเท่าเทียมกันจนมีผลให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายโดยศาล (justiciability) มากยิ่งขึ้น สรุปผลวิจัยและอภิปรายผลในสาระ
ส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
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7.1.1 การบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในต่างประเทศ
1) ในกลุ่มประเทศยุโรป ประเทศเยอรมนีถือเป็นประเทศแรกของโลกที่มี
การบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ คือ Directive Principles of Social Policy
สอดแทรกไว้ในหมวด 2 สิทธิเสรีภาพและหน้าทีข่ องประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญไวมาร์
ค.ศ. 1919 โดยมิได้บญ
ั ญัตเิ ป็นหมวดเฉพาะแยกออกจากหมวดอืน่ เหมือนรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์ แต่รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่
ได้บญ
ั ญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นหนึง่ หมวด 13 Directive Principles of Social
Policy แยกออกจากหมวดสิทธิเสรีภาพและหน้าทีข่ องประชาชน ซึง่ มีลกั ษณะทัว่ ไป
และกว้างมาก จึงมุ่งหมายให้เป็นเพียง “ค�ำแนะน�ำทั่วไป” (General guidance)
ส�ำหรับรัฐสภาในการตรากฎหมายและมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ หากรัฐสภา
หรือรัฐบาลไม่ตรากฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายนี้ ก็จะไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องแก่ประชาชนใดๆ ได้ เพราะถือว่าบทบัญญัตนิ ี้
ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจพิจารณาคดีของศาลใดๆ ได้ รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้มีอิทธิพล
ที่เป็นต้นแบบในการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกคือ รัฐธรรมนูญสเปน จีน อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย กานา แอฟริกาใต้
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ทั้งสองประเทศต้นแบบและ
ประเทศที่หยิบยืมเลียนแบบนี้ ต่างก็มิได้ก�ำหนดให้บทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ
มีสภาพบังคับทางกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ถ้ารัฐสภาไม่ตรากฎหมาย
หรือรัฐบาลไม่บริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือกระท�ำการทีข่ ดั
หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐนัน้ ประชาชนก็ไม่อาจน�ำไปฟ้องร้องในศาล
ใดๆ ได้ (non-justiciability) ดังเช่นรัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 ได้บัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 3 Guiding Principles of Economic and Social Policy
ของภาค 1 ในหมวดสิทธิพนื้ ฐานและหน้าทีข่ องประชาชน (Basic Rights and Duties)
ตั้งแต่มาตรา 39 ถึงมาตรา 52 รวม 14 มาตราไว้อย่างละเอียดครบถ้วนมากกว่า
สองประเทศยุโรป แต่รัฐธรรมนูญสเปนก็ไม่ได้มีบทบัญญัติก�ำหนดให้แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีสภาพบังคับและกลไกการตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 นี้แต่อย่างใดเช่นกัน ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใน
กลุม่ ประเทศยุโรปจึงมีสภาพบังคบทางการเมืองและสภาพบังคับทางปกครอง เช่น
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การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบ
การอภิปรายเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเท่านัน้ ส่วนกลไกตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงใช้กลไกรัฐสภาและกลไก
รัฐบาลซึ่งมีอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหารเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการบังคับ
ใช้ทางการเมืองและการปกครองเป็นหลัก โดยกลไกทางศาลแทบจะไม่มีบทบาท
ในการใช้อำ� นาจตุลาการในการทบทวนตรวจสอบ (judicial review) เนือ่ งจากยึดถือ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of powers) ที่ศาลจะต้องไม่ใช้อ�ำนาจ
ตุลาการเข้าไปแทรกแซงหรือพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการกระท�ำทางรัฐบาล
(Acte de gouvernement) ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร
จากกรณีศกึ ษากลุม่ ประเทศยุโรป พบว่า เมือ่ รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ค.ศ. 1937
มาตรา 45 มีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีลักษณะเป็นบทบัญญัติหลักการ
ทั่วไปที่เป็นเพียง“ค�ำแนะน�ำทั่วไป” (general guidance) ของรัฐสภาไอร์แลนด์
(Oireachtas) และต้องไม่น�ำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวดนี้ไปฟ้องร้องในศาลใดๆ
อีกทั้งในทางปฏิบัติก็ยังถูกน�ำไปใช้อภิปรายในรัฐสภาน้อยมากและยังไม่มีการแก้ไข
เพิม่ เติมบทบัญญัตหิ มวดนี้ โดยเฉพาะให้มกี ลไกตรวจสอบการบังคับใช้แนวนโยบาย
แห่งรัฐ แม้รัฐธรรมนูญไวมาร์ก�ำหนดบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐให้เป็นภาระ
หน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมบทบัญญัติ
สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้บรรลุผลขึน้ จริง แต่รฐั ธรรมนูญไวมาร์
ก็ไม่มีบทบัญญัติให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับหรือมีกลไกตรวจสอบการ
บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐในทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีจึงไม่ได้มีบทบาทเข้ามาพิจารณา
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐโดยตรง ส่วนศาลไอร์แลนด์และศาลสเปน
ก็ไม่มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐได้เช่นกัน
โดยสรุป การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นในกลุ่ม
ประเทศยุโรป กรณีศึกษา 3 ประเทศ คือ ไอร์แลนด์ เยอรมัน และสเปนนั้น พบว่า
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลและ/หรือองค์กร
ของรัฐอืน่ ใด เนือ่ งจากทัง้ สามประเทศเกรงว่า ถ้าบัญญัตใิ ห้มกี ารบังคับใช้ทางกฎหมาย
และรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นได้ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจและการเงินงบประมาณหรือเหตุผลอืน่ ใดก็ตาม ก็จะถูกประชาชน
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ใช้สิทธิฟ้องร้องรัฐบาลต่อศาลอย่างมากมาย
2) ในกลุ่มประเทศเอเชีย หลังที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ประเทศอินเดีย
นับเป็นประเทศทีส่ องของเอเชียทีบ่ ญ
ั ญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐ ไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย
ค.ศ. 1950 ทั้งในค�ำปรารภและหมวด 4 หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Directive
Principles of State Policy) หลังจากประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้
บัญญัตหิ มวด 3 แนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)
เพียงปีเดียวเท่านั้น แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่ารัฐธรรมนูญไทยตรงที่ได้
ก�ำหนดบทบัญญัติอุดมการณ์ของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในค�ำปรารภและก�ำหนด
ขอบเขตแห่งสาระของแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นหมวดหมู่ที่ละเอียดชัดเจนมากตาม
เจตนารมณ์และอุดมการณ์แห่งหลักการ 4 ประการ คือ หลักการสังคมนิยม (Socialist
Principles) หลักการเสรีนิยม (Liberal Principles) หลักการคานธี (Gandhian  
Principles) และหลักการระหว่างประเทศ (International Principles) ซึ่งมี
เจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย
ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมนิยม (Socialist Democracy) ทัง้ ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและระหว่างประเทศที่แรงกล้าอย่างแท้จริงในประเทศอินเดีย
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอินเดียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน บังกลาเทศจึง
เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตหิ มวด 2 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ (Fundamental
Principle of State Policy) ในรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ ค.ศ. 1972 ไว้อย่างละเอียด
ชัดเจนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญอินเดีย โดยจัดแบ่งแนวนโยบายแห่งรัฐออกเป็น
หมวดหมู่ตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา
4 หลักการ คือ หลักการทางโลก (Secularity) หลักชาตินิยม (Nationalism) หลัก
ประชาธิปไตย (Democracy) และหลักสังคมนิยม (Socialism) แต่ต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลักทางโลก (Secularity) ให้เป็นหลักความไว้วางใจ
และศรัทธาในพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลามที่มีสภาพบังคับทางการเมืองชัดเจน
แม้มเี จตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐนัน้ มีสภาพบังคับทางกฎหมายตามอุดมการณ์
ที่สี่ด้วย แต่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายไว้ด้วย
ตรงกันข้ามกับอินเดียและบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศ
สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ที่ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมจีนและความต้องการของประเทศจีน ซึง่ มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์
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สร้างสรรค์การปกครองประเทศในระบบสังคมนิยมทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะแบบจีน (Socialist
system with Chinese characteristics) ทีท่ นั สมัยบนหลักการสีท่ นั สมัยและหลักการ
ปฏิรปู เปิดประเทศสูโ่ ลกภายนอก (Open to the outside world) ภายใต้การน�ำของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจีน ค.ศ. 1982 จึงได้บัญญัติแนวนโยบาย
แห่งรัฐกระจัดกระจายที่ครอบคลุมอยู่ในหลายหมวดหลายมาตราโดยมิได้บัญญัติ
ให้รวมอยู่ในหมวดเดียวกันโดยเฉพาะ แต่ได้บัญญัติสอดแทรกไว้ในหมวด 1 ว่าด้วย
บททั่วไปและหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่พื้นฐานของประชาชนพลเมือง โดยมี
ลักษณะเป็น “แนวทาง” หรือ “ค�ำแนะน�ำ” ในการตรากฎหมายซึ่งมีเพียงสภาพ
บังคับทางการเมืองเท่านั้น และไม่มีสภาพบังคับบังคับทางกฎหมายแต่ประการใด
ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียน ในฟิลิปปินส์ รัฐธรรมนูญฟลิปปินส์ ค.ศ. 1987
ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยค�ำประกาศหลักการและ
แนวนโยบายแห่งรัฐโดยเฉพาะและแยกเป็น 2 ส่วนทีช่ ดั เจน คือ ในส่วนที่ 1 หลักการ
(Principles) ก�ำหนดเจตนารมณ์ที่จะให้มีสภาพบังคับทั้งทางการเมืองและทาง
กฎหมายของแนวนโยบายแห่งรัฐ (State Policies) ที่บัญญัติในส่วนที่ 2 ดังกล่าว
ในหัวข้อ 3.9.3 ข้างต้น ส่วนในประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทุกฉบับโดยก�ำหนดให้
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น “เจตจ�ำนง” แทนบัญญัติให้เป็น “แนวทาง” ซึ่งมี
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้หมวดนี้มีสภาพบังคับทางการเมืองและสภาพบังคับทาง
ปกครองโดยพยายามจะให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายด้วย
จากกรณีศึกษากลุ่มประเทศเอเชีย พบว่า อินเดียปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีอุดมการณ์แนวคิดที่ยึดหลักพื้นฐานของรูปแบบสังคมนิยมของ
สังคมอินเดีย แม้รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นหลักพื้นฐาน
ของการปกครองประเทศทีก่ อ่ ให้เกิดหน้าทีต่ อ่ รัฐ แต่กไ็ ม่มกี ารบังคับใช้ทางกฎหมาย
โดยศาลและ/หรือองค์กรของรัฐอืน่ ใด เช่นเดียวกับบังกลาเทศ รัฐธรรมนูญก็กำ� หนด
ให้มีการบังคับใช้ทางการเมืองเท่านั้นโดยบัญญัติให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองประเทศ แต่จะไม่สามารถน�ำไปฟ้องร้อง
บังคับในทางศาลได้ ส่วนประเทศจีนซึง่ ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
รัฐธรรมนูญจีนก็มิได้บัญญัติให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีการบังคับใช้ทางกฎหมายที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องบังคับในทางศาลเช่นเดียวกัน ในกลุ่มอาเซียน 2 ประเทศ คือ
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ฟิลปิ ปินส์ไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีก่ ำ� หนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีผลการบังคับ
ใช้ทางกฎหมายโดยศาลและ/หรือองค์กรของรัฐอันใด แม้รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ
ก�ำหนดให้หลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นหลักพืน้ ฐานในการปกครองประเทศ
ที่มีการบังคับใช้ทางการเมืองชัดเจนมากก็ตาม ส�ำหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนแปลงหลักการของรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับก่อนหน้านี้ โดยก�ำหนด
ให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น “เจตจ�ำนง” แทนเป็น “แนวทาง” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ชดั เจนว่ามีความประสงค์ให้บทบัญญัตหิ มวดนีม้ สี ภาพ
บังคับทีร่ ฐั บาลหรือรัฐสภาต้องด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยไม่อาจละเมิดได้เพราะอาจท�ำให้มีการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญได้ แต่รัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติให้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
โดยศาลใด ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้หมวดนี้เป็นหลักพื้นฐานการปกครอง
ประเทศที่มีการบังคับใช้ทางการเมืองชัดเจนมากเช่นเดียวกับประเทศอื่นก็ตาม
อย่างไรก็ดี จากกรณีศึกษาแนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดของทั้งสองประเทศ
เอเชีย คือ ศาลสูงสุดของอินเดียและบังกลาเทศ พบว่า มีพัฒนาการแนวค�ำวินิจฉัย
ที่โดดเด่นกว่าทุกประเทศทั่วโลกที่ศาลของทั้งสองประเทศนี้ได้พยายามรับวินิจฉัย
ประเด็นปัญหาสภาพบังคับและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบทบัญญัติแนว
นโยบายพืน้ ฐาน โดยมีการตีความเชือ่ มโยงกับบทบัญญัตใิ นหมวดสิทธิเสรีภาพพืน้ ฐาน
ของประชาชนที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายจากสถานะที่บทบัญญัติแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐเป็นเพียงใช้ตีความเสริมหรืออยู่ใต้อาณัติบทบัญญัติสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชนมาเป็นสถานภาพที่เสมอภาคเท่าเทียมกันในการใช้ตีความบทบัญญัติ
ทั้งสองหมวดนี้ร่วมกันเพื่อส่งผลให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับและ
มีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ส�ำเร็จซึ่งถือว่า
ศาลของทั้งสองประเทศได้ใช้อ�ำนาจตุลาการภิวัตน์เข้าไปท�ำการทบทวนตรวจสอบ
(judicial review) ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารว่าได้มีปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดว่ารัฐมีหน้าที่ในการตรากฎหมายและด�ำเนินการบริหารประเทศให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนฟิลิปปินส์และ
ประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ศาลของทั้งสองประเทศมักจะไม่พิจารณาประเด็นปัญหา
สภาพบังคับทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ โดยเกรงว่าจะเป็นการเข้าไปแทรกแซงอ�ำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา
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และอ�ำนาจบริหารของรัฐบาล จึงยึดถือหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจโดยเคร่งครัด
เช่นเดียวกับประเทศยุโรป
3) ในกลุ่มประเทศแอฟริกา รัฐธรรมนูญไนจีเรีย ค .ศ.1979 ได้บัญญัติแนว
นโยบายแห่งรัฐตามวัตถุประสงค์พื้นฐานถึง 8 วัตถุประสงค์ที่ละเอียดชัดเจนมาก
ดังวิเคราะห์ในบทที่ 3 ข้างต้น โดยแยกไว้เป็นหมวดหนึง่ ต่างหาก โดยเฉพาะในหมวด 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์พื้นฐานและหลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ (Fundamental
Objectives and Directive Principles of States Policy) ซึ่งแม้จะมีเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจนมาก แต่กม็ สี ภาพบังคับทางการเมืองเท่านัน้ โดยไม่มสี ภาพ
บังคับทางกฎหมายแต่อย่างใดดังกล่าว ส่วนรัฐธรรมนูญกานา ค.ศ. 1992 ได้บัญญัติ
แนวนโยบายแห่งรัฐที่ละเอียดชัดเจนมากดังวิเคราะห์ในบทที่ 3 ข้างต้น โดยแยก
ไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหาก โดยเฉพาะในหมวด 6 หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐ
(Directive Principles of States Policy) โดยมีเจตนารมณ์ให้มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย แม้ว่าให้ใช้หลักการแนวนโยบายแห่งรัฐเป็น “แนวทาง” ในการด�ำเนิน
นโยบายและตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นใดก็ตาม
จากกรณีศกึ ษากลุม่ ประเทศแอฟริกา พบว่า ในกลุม่ แอฟริกา 2 ประเทศ คือ
ไนจีเรียมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ
ที่ ต ้ อ งด�ำ เนิ น การและปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
แนวนโยบายแห่งรัฐ แต่ก็บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลไม่มีเขตอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาว่า การกระท�ำใดสอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย
แห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นได้ ส่วนกานารัฐธรรมนูญก็ก�ำหนดให้หมวด
แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางในการด�ำเนินนโยบายและการใช้หรือตีความ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ซึง่ ไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล แม้ได้บญ
ั ญัติ
ให้มีการบังคับใช้ทางการเมืองและสภาพบังคับทางปกครองไว้อย่างชัดเจนก็ตาม
อย่างไรก็ดี จากกรณีศึกษาวิเคราะห์แนวค�ำวินิจฉัยของศาลสูงสุดทั้งสองประเทศนี้
พบว่า มีพฒ
ั นาการแนวค�ำวินจิ ฉัยในหลายคดี ทีศ่ กึ ษาไว้ในบทที่ 6 ข้างต้นมีแนวโน้ม
ทีก่ า้ วหน้าคล้ายคลึงกับแนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลสูงสุดของอินเดียและบังกลาเทศ ซึง่ ได้
พยายามรับวินิจฉัยประเด็นปัญหาสภาพบังคับและการบังคับใช้ทางกฎหมายของ
บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานโดยตีความเชื่อมโยงกับบทบัญญัติในหมวดสิทธิ
เสรีภาพพืน้ ฐานของประชาชนทีม่ สี ภาพบังคับทางกฎหมายจากสถานะทีบ่ ทบัญญัติ
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แนวนโยบายใช้ตคี วามเสริมหรืออยูใ่ ต้อาณัตบิ ทบัญญัตสิ ทิ ธิพนื้ ฐานมาเป็นสถานภาพ
ที่เท่าเทียมกันในการใช้ตีความบทบัญญัติทั้งสองหมวดนี้ร่วมกัน เพื่อส่งผลให้แนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับและมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้สำ� เร็จซึง่ ถือว่าศาลของทัง้ สองประเทศได้ใช้อำ� นาจตุลาการ
ภิวัตน์เข้าไปท�ำการทบทวนตรวจสอบ (judicial review) ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารว่าได้มปี ฏิบตั หิ น้าทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดว่า รัฐมีหน้าทีใ่ นการตรากฎหมายและ
ด�ำเนินการบริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
โดยสรุป ในการศึกษาวิเคราะห์สภาพบังคับและกลไกบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับประเทศไทย
รวม 10 ประเทศ พบว่า ทุกประเทศไม่ว่าอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป เอเชีย แอฟริกา
และอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ต่างก็มกี ารบังคับใช้ทางการเมืองและการบังคับใช้
ทางปกครองให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยกลไกรัฐสภาและกลไก
รัฐบาลทัง้ สิน้ แม้วา่ แต่ละประเทศจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเกีย่ วกับองค์กรบังคับใช้
ทางการเมืองและระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้ทางการเมืองแตกต่างกันไปบ้าง
แต่รัฐธรรมนูญของทุกประเทศได้บัญญัติให้มีการบังคับใช้ทางการเมืองโดยใช้กลไก
รัฐสภา ประกอบด้วย การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การก�ำหนดให้มแี ผนตรากฎหมาย
และแผนการบริหารตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   การตั้งกระทู้ถามเพื่อการ
ตรวจสอบทางการเมืองว่ารัฐบาลได้มีการด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่แถลงไว้ต่อ
รัฐสภาหรือไม่ และการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับผลการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐต่อรัฐสภาทุกปี เนื่องรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก
รัฐสภาเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงเป็น
กลไกองค์กรทีม่ อี ำ� นาจและความชอบธรรมในการตรวจสอบทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยว่า รัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนได้มกี ารบริหารประเทศ
และด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของพรรคการเมืองที่
หาเสียงชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่
ก�ำหนดบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรหรือไม่ และได้ผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมเป็นอย่างไร
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7.1.2 การบังคับใช้กฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในประเทศไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐถือเป็นแนวทางและเจตจ�ำนงในการบริหารงาน
ของรัฐที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางและเจตจ�ำนงทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าว แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
จึงเป็นบทบัญญัติหมวดส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้บังคับเป็นแนวทาง
และเจตจ�ำนงในการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบายด�ำเนินการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 เป็นครัง้ แรกแยกไว้ในหมวด 5
ว่าด้วย “แนวนโยบายแห่งรัฐ” และรัฐธรรมนูญฉบับต่อเนือ่ งมาอีก 8 ฉบับก็ได้กำ� หนด
ไว้ในหมวด 5 เช่นกัน แต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนไป
ใช้เป็น “แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ” และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เปลีย่ นจาก
ก�ำหนดบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีเ่ ป็นเพียง “แนวทาง”ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อนหน้านีใ้ ห้ไปเป็น “เจตจ�ำนง” ให้รฐั ใช้ดำ� เนินการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีสภาพบังคับใช้มากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดให้รัฐบาลต้องมีการแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาโดยชีแ้ จงให้ชดั เจนว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ การบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผล
การด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้
รัฐบาลต้องจัดท�ำแผนบริหารราชการแผ่นดินที่แสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางปฏิบัติราชการของการบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละปีที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเสนอต่อรัฐสภา รวมทัง้ แผนการตรากฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การด�ำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว อีกทั้งยัง
ได้บัญญัติเนื้อหาสาระเป็น ส่วนๆ ตามประเภทของแนวนโยบายรวมทั้งสิ้น 10 ส่วน
คือ 1) บททั่วไป 2) แนวนโยบายด้านความมั่นคงแห่งรัฐ 3) แนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 4) แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม 5) แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 6) แนวนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ 7) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 8) แนวนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 9) แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและพลังงาน 10) แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้
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เพื่อให้สะดวกในการควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เล็งเห็นถึงปัญหาเกิดขึน้ จากแนวนโยบายแห่งรัฐ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา จึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ
บทบัญญัตแิ นวนโยบายแห่งรัฐหลายประการ โดยเปลีย่ นชือ่ หมวดเป็น “แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ” เพื่อต้องการให้บทบัญญัติน้ันมีเพียงหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญๆ
เท่านัน้ เพราะแนวนโยบายแห่งรัฐในอดีตทีผ่ า่ นมามีการบัญญัตเิ นือ้ หาสาระตามแต่ที่
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการท�ำให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีเนื้อหาที่ไม่ส�ำคัญเพียงพอใน
ระดับทีค่ วรน�ำมาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีการเพิม่ เติมกลไกบังคับใช้
ทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารน�ำแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไปปฏิบตั มิ ากขึน้ เช่น การก�ำหนดให้
รัฐบาลแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ การจัดท�ำรายงาน
เสนอต่อรัฐสภา เป็นต้น ซึง่ กลไกรัฐสภานีส้ ง่ ผลให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพ
บังคับทางการเมืองจากการถูกตรวจสอบของรัฐสภามากยิ่งขึ้น
ในส่วนของสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นัน้ ได้ตดั ข้อความทีแ่ นวนโยบายแห่งรัฐในอดีตบัญญัติ
ว่าไว้ว่า “บทบัญญัติไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ออกไปเพื่อต้องการให้
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้มีสภาพบังคับทางกฎหมายมากขึ้น
อย่างไรก็ดี จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่า
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่ เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
มักจ�ำกัดบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีการ
โต้แย้งว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยเห็นว่าเป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่จะตรวจสอบการบังคับใช้และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐระหว่างกันเอง โดยยึดถือหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอย่าง
เคร่งครัดที่ศาลจะไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบการกระท�ำทางรัฐบาล (Acte de
gouvernement) ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจบริหารทีศ่ าลมักจะ
ไม่เข้าไปแทรกแซง
ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บญ
ั ญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ใน
หมวด 5 โดยได้เปลีย่ นแปลงลักษณะของการบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 หลายประการโดยมีจุดประสงค์ให้มีการน�ำบทบัญญัติ
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ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติมากขึ้น กล่าวคือ (1) การก�ำหนดให้
บทบัญญัตใิ นหมวดนีเ้ ป็น “เจตจ�ำนง” ให้รฐั ต้องด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินจากเดิมที่เป็นเพียง “แนวทาง” เท่านั้น โดย
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นกรอบในการด�ำเนินการ
ของรัฐทั้งรัฐสภา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (2) การเพิ่มเติมกลไกที่
ช่วยให้มีการน�ำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไปปฏิบัติมากขึ้น เช่น การก�ำหนดให้ใน
การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาต้องมีความชัดเจนว่าจะด�ำเนินการใด
ในระยะเวลาเท่าใด เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การจัดท�ำแผน
การบริหารราชการแผ่นดินและแผนตรากฎหมายให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ การปรับปรุงจ�ำนวนประชาชนผูม้ สี ว่ นร่วมในการเสนอกฎหมายตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และการก�ำหนดระยะเวลาเร่งรัดในบทเฉพาะกาลให้
คณะรัฐมนตรีจดั ท�ำและปรับปรุงกฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ นอกจากนี้
ยังได้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 โดยจัดท�ำการแบ่งหมวดหมูข่ องแนวนโยบายแต่ละเรือ่ งและเพิม่ เติม
แนวนโยบายให้มีรายละเอียดมากขึ้น โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพื่อให้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความครอบคลุมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
การเปลีย่ นแปลงหลักการต่างๆ ของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะการเพิม่ เติมกลไกทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้มกี ารน�ำแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐไปปฏิบตั มิ ากขึน้ นัน้ ก่อให้เกิดสภาพบังคับในทางการเมืองทีเ่ ข้มข้นขึน้
กล่าวคือ รัฐสภาสามารถน�ำกลไกที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้มาเป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลโดยการอภิปรายนโยบาย การตั้งกระทู้ถาม
การเปิดอภิปรายทัว่ ไปไม่ไว้วางใจ การตัง้ คณะกรรมาธิการเพือ่ ศึกษาและตรวจสอบ
การด�ำเนินการของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ. 2550 เมื่อพิจารณาจากการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ด�ำเนินการตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในลักษณะต่างๆ แล้วสามารถสรุปได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติด�ำเนินการตรา
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
พบว่า ตามแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะค�ำวินิจฉัยส่วนตนของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่าน ได้วนิ จิ ฉัยข้อโต้แย้งกรณีกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ไว้แตกต่างกัน โดยตุลาการบางท่านพิจารณาถึง
ความสอดคล้องความเกีย่ วข้องกันในเนือ้ หาของบทกฎหมายทีถ่ กู โต้แย้งกับบทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐได้ เพราะหากมีกฎหมายใดทีม่ เี นือ้ หาขัดหรือแย้งกับแนวโนบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐอย่างชัดเจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า กฎหมายนัน้ ไม่อาจใช้บงั คับได้
ในขณะที่ตุลาการบางท่านไม่ได้หยิบยกประเด็นข้อโต้แย้งว่า กฎหมายขัดแย้งต่อ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาเป็นประเด็นวินิจฉัยเลย เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่
บทบัญญัติที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนด
แนวทางในการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบาย จึงเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลและ
รัฐสภาเท่านั้นที่ศาลไม่มีอำ� นาจวินิจฉัยประเด็นที่เป็นการกระท�ำทางรัฐบาล (Acte
de gouvernement) เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่เป็นแนวค�ำวินิจฉัยเดิม
ของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหน้านี้
แต่ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านก็ยังมีความเห็นว่า บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ควรจะมีสภาพบังคับทางกฎหมาย เพราะถือเป็น
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวดส�ำคัญ ซึ่งกฎหมายใดๆ จะขัดหรือแย้งไม่ได้ตามหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the constitution) และ
อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
พิจารณาเนือ้ หากฎหมายทีถ่ กู โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้
เนือ่ งจากหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถเข้าตรวจสอบว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญได้ ก็คงจะไม่มีองค์กรใดสามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่ถูกแย้งว่าขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้เลย ส่วนใน
กรณีทฝี่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายบริหารละเลยไม่ตรากฎหมายตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐนั้น พบว่า แม้รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดท�ำหรือปรับปรุง
กฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเพียงการเร่งรัดให้คณะรัฐมนตรีเร่งด�ำเนินการเท่านัน้ กรณีทมี่ กี ารละเลย
หรือล่าช้าในการด�ำเนินการก็ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่ประการใด คงมีเพียง
สภาพบังคับในทางการเมืองที่รัฐสภาพอาจตรวจสอบการท�ำหน้าที่ดังกล่าวของ
คณะรัฐมนตรีได้เท่านั้น ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงในการ
ตรากฎหมายต่างๆ รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดกลไกในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
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ตรากฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้โดยตรง แต่จากหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจอธิปไตยแล้ว การใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการริเริ่มตรากฎหมายเป็น
อ�ำนาจเฉพาะของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่อยู่ในการตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ ซึ่งหาก
ปรากฏว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยอมด�ำเนินการตรากฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐก็อาจมีกลไกทางการเมืองเข้าตรวจสอบหรือบังคับฝ่ายนิติบัญญัติให้ตรา
กฎหมายได้เช่นเดียวกัน
กรณีที่ 2 การใช้อ�ำนาจทางปกครองของฝ่ายบริหารในการก�ำหนดนโยบาย
หรือการบริหารราชการแผ่นดินทีข่ ดั หรือแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ รวมทัง้
การละเลยไม่กำ� หนดนโยบายหรือละเลยไม่บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ จากวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า การใช้อ�ำนาจดังกล่าวเป็นการใช้
อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ถือ
เป็นการกระท�ำทางรัฐบาล (Acte de gouvernement) ซึ่งศาลปกครองได้เคยวาง
หลักไว้แล้วในหลายคดีวา่ ไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจวินจิ ฉัยของศาลปกครอง เนือ่ งจากไม่ใช่
การกระท�ำทางปกครอง (Acte administrative) ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าหากฝ่ายบริหารด�ำเนินการก�ำหนดนโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือไม่ก�ำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ก็จะมีเพียงสภาพบังคับทาง
การเมืองทีส่ ามารถบังคับฝ่ายบริหารให้ดำ� เนินการตาม นัน้ ได้ ซึง่ ในกรณีนี้ ศาลปกครอง
มีอ�ำนาจเข้าไปพิจารณาได้ในกรณีที่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย
อืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ดงั เช่นพระราชบัญญัตไิ ด้ออกตามความในรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วย
แนวนโยบายหรือฐานแห่งรัฐ หรือมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้
อ�ำนาจหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำทางการปกครองออกกฎ
หรือค�ำสัง่ แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อำ� นาจออกกฎหรือค�ำสัง่
กับกฎหมายแม่บทและรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ผูท้ ไี่ ด้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายทีม่ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองว่าการกระท�ำทางปกครองนัน้
ขึน้ ต่อกฎหมายแม่บทรวมถึงแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ยังก�ำหนดให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีทเี่ ห็นว่า
กฎหรือการกระท�ำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วย

_17-0106(479-506)7P4.indd 491

7/20/60 BE 5:44 PM

492 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

รัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ กรณีการใช้อำ� นาจทางการปกครองขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีสภาพบังคับกฎหมายซึ่งศาลปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองได้ ส่วนกรณีการใช้อ�ำนาจในทางปกครองของฝ่ายปกครองหรือ
ฝ่ายบริหารทีข่ ดั หรือแย้งต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และกรณีการละเลยไม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของฝ่ายปกครองนั้นถือว่า การปฏิบัติตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลโดยตรง เพราะถือว่าเป็น
การใช้อ�ำนาจทางการบริหารหรือการก�ำหนดนโยบาย ซึ่งการใช้อ�ำนาจ ในกรณีนี้
ศาลปกครองไม่มอี ำ� นาจเข้าไปตรวจสอบ ส่วนฝ่ายปกครองได้แก่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
แม่บทในระดับพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจว่า หากมีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ย่อม
จะต้องถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ดงั เช่นพระราชบัญญัตเิ ท่านัน้ ไม่อาจถือว่าเป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยตรง
โดยสรุป การทีบ่ ทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ไม่ก�ำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายไว้ท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในการตีความสภาพบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว โดยเฉพาะในกรณีที่มีการโต้แย้ง
การด�ำเนินการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายยังมีการตีความสภาพบังคับของแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแนวทางที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้เกิดปัญหาลักลั่นในการ
วินิจฉัยว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดค�ำถามตามมาว่า เมื่อมีการตรากฎหมายที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัด
หรือแย้งต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเข้าไป
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้นได้หรือไม่ เพียงใด และ
กฎหมายนัน้ จะสามารถใช้บงั คับได้หรือไม่ นอกจากนี้ ความไม่ชดั เจนของสภาพบังคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐยังอาจส่งผลให้องค์กรผูม้ อี ำ� นาจหน้าที่
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ให้ความสนใจต่อบทบัญญัติดังกล่าว
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เนื่องจากไม่มีการก�ำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยสิ้นเชิงท�ำให้ฝ่ายตุลาการ
ไม่สามารถเข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้
คงมีแต่เพียงสภาพบังคับทางการเมือง ซึ่งเป็นการตรวจสอบระหว่างรัฐบาลและ
รัฐสภาเท่านั้นที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาล
มีเสียงส่วนใหญ่อยูใ่ นรัฐสภาด้วย การทีแ่ นวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญตัง้ แต่ฉบับ  
พ.ศ. 2492 จนถึงฉบับ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 นั้น มีการบัญญัติสภาพ
บังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐในลักษณะเดียวกัน คือ เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีสภาพ
บังคับทางกฎหมาย โดยประชาชนจะใช้สิทธิมาฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐไม่ได้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ ดังเช่น ไอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อินเดีย บังคลาเทศ เป็นต้น ซึ่งได้
ก�ำหนดสภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ศาลไม่สามารถ
พิจารณาตรวจสอบการด�ำเนินการหรือการไม่ดำ� เนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐได้
เพราะบทบัญ ญัติดัง กล่าวเป็นเพียงการก�ำหนดแนวทางให้รัฐบาลหรือรัฐสภา
ด�ำเนินการเท่านั้น โดยไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่ประการใด แสดงให้เห็นว่า
วัตถุประสงค์ของการบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ
ทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศนัน้ เป็นบทบัญญัตทิ ตี่ อ้ งการก�ำหนดอุดมการณ์
หรือหลักการส�ำคัญทีป่ ระเทศนัน้ ยึดถือเป็นหลักรวมทัง้ ก�ำหนดเป็นภาระหน้าทีแ่ ละ
แนวทางส�ำหรับด�ำเนินการตามภาระหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ โดยก�ำหนดให้แนว
นโยบายแห่งรัฐไม่มีสภาพบังคับไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้มีสภาพบังคับทาง
การเมืองเป็นหลัก อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ได้ ตั ด บทบั ญ ญั ติ ที่ เ คยเขี ย นไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อ นหน้ า นี้ ว ่ า
“แนวนโยบายของรัฐเป็นแต่เพียงแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมาย และการ
ก�ำหนดนโยบายของรัฐ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ออก เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับได้รับรองสิทธิของบุคคลในอันที่จะฟ้องให้หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้ โดยเฉพาะมาตรา 76
วรรคหนึง่ และวรรคสองก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีในท�ำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน จากการตรวจสอบพบว่า
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ในแต่ละด้านแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่เคยบัญญัติไว้ เพราะแนวนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐวางแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการ
ตรากฎหมาย รวมทัง้ จัดท�ำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
7.1.3 สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการรับฟังความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
1) ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ได้แสดงความชื่นชมผลงานวิจัย
เรื่องนี้พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก เห็นด้วยกับผลงานวิจยั นีอ้ ย่างเต็มทีว่ า่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเมือ่ ได้กำ� หนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องมีสภาพบังคับ
เพื่อน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ เพราะแม้แต่อารัมภบทของรัฐธรรมนูญเองตาม
หลักวิชาแล้วก็ยงั ต้องน�ำมาใช้เพือ่ การสืบค้นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เมือ่ มีกรณีที่
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ชดั เจนและจะต้องมีการตีความ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญก็
เคยนาม�ำใช้เพือ่ สืบค้นลงไปถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ เพือ่ ให้
เข้าใจถึงเจตนารมณ์พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ความเป็นมาและปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน
จะเป็นรัฐธรรมนูญในการยกร่าง มันคือฐานข้อมูลทีบ่ อกให้เราน�ำเอาหลักการตีความ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (Mischief Rule) มาใช้ในการตีความรัฐธรรมนูญได้
ดังนัน้ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐซึง่ เป็นบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแท้ๆ จึงควรจะต้อง
มีความส�ำคัญมากกว่าอารัมภบท ซึง่ ถ้าไม่มเี หตุผลไม่มคี วามจ�ำเป็นก็ยอ่ มจะไม่เอามา
เขียนไว้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงรากฐาน แนวคิด ที่มา ความจ�ำเป็น ฯลฯ
ได้อย่างชัดเจน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ทบัญญัตใิ นเรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐของ
ประเทศไทยจะต้องมีสภาพบังคับได้ เพราะพรรคการเมืองของไทยนโยบายแทบจะ
ไม่ได้ต่างไปจากกันเท่าใดนัก จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเขียนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ให้มีสภาพบังคับ เพื่อเป็นการก�ำหนดทิศทางของประเทศชาติให้มั่นคง ไม่ว่าพรรค
การเมืองใดเข้ามาเป็นรัฐบาลในอนาคตก็จะต้องท�ำตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
อย่างต่อเนื่อง
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ประการที่สอง การเมืองในไทยไม่ต่อเนื่อง รัฐบาลที่ผ่านมามักจะอยู่ไม่ครบ
วาระ (น้อยมากทีจ่ ะได้อยูจ่ นครบวาระ 4 ปี) อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะเป็นรัฐบาลผสม ดังนัน้
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลจึงไม่มคี วามต่อเนือ่ ง เมือ่ มีการเปลีย่ นรัฐบาลแม้รฐั บาลเดิม
จะมีนโยบายที่ได้ริเริ่มไว้ดีอย่างไร ในทางการเมืองแล้วรัฐบาลพรรคใหม่ก็มักจะ
ไม่สานต่อโครงการของรัฐบาลเดิม จากปัญหาดังกล่าวก็ช่วยเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญ
ของสภาพบังคับที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐควรจะมี ดังนั้น แนวทางของผู้วิจัย
สอดคล้องกับคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ที่ต้องการให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่เป็นเพียงแค่แนวทาง แต่เป็นเจตจ�ำนง
พืน้ ฐานของประเทศทีก่ ำ� หนดให้รฐั บาลซึง่ จะเข้ามาบริหารประเทศจะต้องปฏิบตั ติ าม
จึงเป็นทีม่ าว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติรบั เรือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเอาไว้
วินิจฉัยหรือตีความว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ค�ำวินิจฉัยที่
4-5/2552 ซึ่งในรายงานการวิจัยได้วิเคราะห์และสรุปไว้อย่างชัดเจนมาก ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท�ำการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงการเขียนค�ำวินิจฉัยส่วนบุคคลด้วยทิศทางตามงาน
วิจัยนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งจะต้องช่วยกันคิดต่อไปว่า
ท�ำอย่างไรให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐสามารถใช้บงั คับได้ดกี ว่าทีเ่ ป็นอยูแ่ ละทีเ่ คย
เป็นมา ซึ่งแม้ว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทิศทาง
ที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยให้ แต่สังคมไทยก็ยังคงติดอยู่
กับกรอบความคิดเดิม ไม่ได้มกี ารศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวนีอ้ ย่างลึกซึง้ ว่า
จะท�ำอย่างไรให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ สามารถมีผลในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจัง
งานวิจัยนี้จึงเป็นฐานข้อมูลที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีฐานข้อมูลพื้นฐาน
ในการสืบค้นต่อไปได้
ในรายงานวิจยั ฉบับนีไ้ ด้มตี วั อย่างของกรณีศกึ ษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ที่น่าสนใจซึ่งเรียกว่า “หลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน” (principle  of  practical  
concordance) ซึ่งเป็นหลักในการตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นมีความสอดคล้อง
ต้องกันระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับบทบัญญัติอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผลคือท�ำให้แนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐนัน้ เป็นตัวช่วยเสริมก�ำลังให้กบั บทบัญญัตใิ นหมวดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง หนักแน่น จริงจังกว่าตัวของมันเอง ซึ่งในบางกรณี
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หากพิจารณาเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียวอาจเกิดปัญหา
ในการตีความหรือพิจารณาว่า กรณีดงั กล่าวจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือไม่ แต่เมื่อน�ำมาพิจารณาประกอบกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็อาจท�ำให้
เห็นภาพชัดเจนขึน้ ได้วา่ กรณีดงั กล่าวนัน้ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หลัก practical concordance นี้ จึงถือเป็นศิลปะในการตีความกฎหมายที่ศาล
ในอินเดีย บังคลาเทศ เยอรมนี ไนจีเรีย และกานาใช้เหมือนกัน เพียงแต่อาจมี
ส�ำนวนโวหารทีแ่ ตกต่างกัน แต่สาระส�ำคัญทางกฎหมายยังคงเหมือนกัน แต่เป็นไปได้
หรือไม่วา่ แทนทีเ่ ราจะน�ำมาใช้ในการตีความแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้สอดคล้อง
กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงอย่างเดียว เราอาจน�ำมาใช้กับการตีความขยาย
ความเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ไปสอดคล้องกับบทบัญญัติของแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ในลักษณะทีไ่ ม่ได้มหี มวดหนึง่ หมวดใดเป็นหมวดหลัก แต่อยู่
ในลักษณะทีแ่ ต่ละหมวดนั้นสามารถเกือ้ หนุนกันได้ ซึง่ การตีความในลักษณะนีไ้ ม่ใช่
การเติมความ โดยส่วนตัวแล้วก็ได้มกี ารน�ำไปใช้ในการตีความกฎหมายเป็นครัง้ คราว
ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษจรัญฯ เรียกว่า “หลักการตีความกฎหมายแบบก้าวหน้า”
(progressive interpretation of law) เพือ่ ตีความกฎหมายในทางทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติหรือสังคมส่วนรวม เท่าที่หลักวิชาการกฎหมายจะเปิดช่องให้ท�ำได้
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญฯ เห็นด้วย และสนับสนุนข้อเสนอแนะข้อที่ 4
(ในหน้า 515) ของผูว้ จิ ยั ทีว่ า่ “ควรมีการน�ำเอาหลักปฏิบตั ิ (Rule of Practice) ของ
ศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมาใช้ในประเทศไทยด้วย กล่าวคือศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกส
มีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คือ ในบท
กฎหมายของโปรตุเกสนั้นเห็นว่า ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายมิได้จ�ำกัดเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือร่างกฎหมายที่ก�ำลังจะ
น�ำไปประกาศใช้เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเลยการออกกฎหมาย
มีหน้าที่จะต้องออกกฏหมายแต่ไม่ออก ซึ่งมีผลเป็นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญประการหนึ่งด้วย เพราะเห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติให้ฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมายเพือ่ ตรวจสอบหรือบังคับใช้หรือขยายความตามรัฐธรรมนูญ
แล้ว หากฝ่ายนิติบัญญัติยังเพิกเฉยละเลยกฎหมายนี้ในเวลาอันสมควร ย่อมถือว่า
เป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ซึง่ เรียกว่า ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เพราะการไม่ออกกฎหมาย”
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สภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสภาของไทยทุกยุคทุกสมัย
กฎหมายต่างๆ ทีค่ วรจะต้องออกมาบังคับใช้กไ็ ม่สามารถออกมาได้ เช่น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ได้เสนอต่อรัฐสภา
ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้กฎหมายดังกล่าวจะต้อง
ประกาศใช้ภายใน 1 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกฎหมายนีไ้ ม่ได้ถกู ประกาศใช้เลย
จนกระทัง่ รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2558 กรณีอย่างนี้ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
จรัญฯ เรียกว่า ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะเหตุละเลยไม่ออกกฎหมาย
อย่างไรก็ดี หลักการนี้ไม่ใช้อ�ำนาจบังคับหรือบงการ เพราะต้องระวังไม่ให้อ�ำนาจ
ตุลาการนั้นก้าวล่วงเข้าไปแย่งชิงภารกิจในการนิติบัญญัติหรือการบริหารเสียเอง
แต่จะต้องค�ำนึงถึงจุดดุลคานอ�ำนาจทีเ่ หมาะสมด้วย และศาลรัฐธรรมนูญของโปรตุเกส
ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีดงั กล่าวนีเ้ ป็นการแนะน�ำช่วยติเตือนในกรณีทไี่ ม่มกี าร
ออกกฎหมายทีส่ มควรจะออกภายในระยะเวลาอันสมควรเท่านัน้ ไม่ใช้อำ� นาจบังคับ
แต่อย่างใด การติเตือนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่สามารถท�ำได้ แต่
หมายรวมไปถึงประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันติเตือนได้ด้วย ดังนั้น เรื่องอ�ำนาจ
แนะน�ำตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสนี้ ผูว้ จิ ยั เพียงเสนอว่าน่าจะน�ำเอา
มาใช้ แต่ควรอธิบายโยงให้ชดั กับประเด็นแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐว่า หลักปฏิบตั ิ
(rule of practice) นีใ้ ห้ทำ� ได้ในกรณีทรี่ ฐั สภามีหน้าทีต่ อ้ งออกฎหมายในหมวดหน้าที่
ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งจะไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่มักจะเขียน
เปิดช่องไว้วา่ “ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ แต่ในความเป็นจริงกฎหมายไม่ได้ออกมา
บังคับใช้ จึงสร้างปัญหาในทางปฏิบตั ติ ามมา ในสถานการณ์เช่นนีศ้ าลจึงควรจะใช้หลัก
ปฏิบัติในการแนะน�ำรัฐสภาได้
ประการที่สาม ผู้วิจัยนี้น่าจะเป็นผู้วิจัยแรกๆ ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ ค�ำวินิจฉัย
ส่วนตนของตุลาการด้วย แนวทางนี้เป็นแนวทางในการศึกษาค�ำพิพากษาของศาล
ในระบบ Common Law และได้ทราบจากศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล ว่า
ในศาลโลกก็ใช้เช่นเดียวกัน เป็นเหตุผลว่า เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงบังคับให้ตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะคนต้ อ งท� ำ ความเห็ น ส่ ว นตน และบั ง คั บ ให้ ป ระกาศใน
ราชกิจานุเบกษา เพราะข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นค�ำวินจิ ฉัยส่วนตนนัน้ สามารถบอกเรือ่ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิธีคิดของตุลาการแต่ละคน อันน�ำมาสู่ค�ำวินิจฉัยกลาง
ของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคได้ ซึง่ ในกรณีนหี้ ลายฝ่ายอาจเห็นว่าไม่มคี วามจ�ำเป็น
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ด้วยเหตุผล 2 ข้อ คือ เป็นการสิ้นเปลืองในการประกาศในราชกิจานุเบกษาเพราะ
ไม่น่าจะมีคนสนใจอ่านหรือศึกษา ก่อให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมค�ำวินิจฉัย
ส่วนตนและค�ำวินิจฉัยกลางไปเผยแพร่ในราชกิจานุเบกษา ท�ำให้ประชาชนไปอ่าน
ตามสือ่ ต่างๆ ซึง่ อาจมีความคลาดเคลือ่ นในเนือ้ หา ก่อให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น
อันเป็นผลรายตามมา ดังนั้น จึงขอให้ผู้วิจัยช่วยแนะน�ำถึงประโยชน์ของการศึกษา
และเผยแพร่คำ� วินจิ ฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านเอาไว้ในงานวิจยั เพราะจะเป็น
ข้อมูลในการศึกษาที่เป็น primary source อันมีคุณค่าในการศึกษาทางนิติศาสตร์
ต่อไป
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อีก 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก เนื่ อ งด้ ว ย TOR อาจให้ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ วิ จั ย รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงท�ำให้ผู้วิจัยใช้ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน” ซึ่งในความเป็นจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นผลบังคับใช้มากวา 2 ปีแล้ว จึง
ควรแก้ไขให้สอดคล้องในท�ำนองเช่น ณ ขณะทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
ประการทีส่ อง ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ ละครัง้ ต่อไปขอให้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเปรียบเทียบ
กับ “ร่างรัฐธรรมนูญที่ขอประชามติในปี พ.ศ. 2559” ถ้าร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านลง
ประชามติได้ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แยกบทบัญญัติเป็น 2 หมวด คือ “หน้าที่
ของรัฐ” กับ “แนวนโยบายแห่งรัฐ” ซึง่ ท�ำให้มผี ลแตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบกับใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่รวมแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งที่เป็นเรื่องยากในการ
ปฏิบตั ิ ไปจนถึงเรือ่ งพืน้ ฐานทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้ได้ ดังนัน้ ในการบังคับให้แนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐทัง้ หมดเป็นจริงได้ในทางปฏิบตั กิ อ็ าจจะเกินก�ำลังในแง่นี้ ร่างฯ ฉบับนี้
จึงมีจุดเด่น คือ ในส่วนของหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องพื้นฐานที่รัฐจะต้องท�ำและมีสภาพ
บังคับแน่นอน ส่วนในเรือ่ งทีย่ ากในการปฏิบตั มิ ากกว่าก็ไปบัญญัตไิ ว้ในส่วนของแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
หากการวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนวทางวิเคราะห์กับร่างฯ นี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้น
ซึ่งในหมวดหน้าที่ของรัฐเขียนไว้ 13  มาตรา แต่ควรจะเพิ่มมาตรา 14 ซึ่งมีอยู่แล้ว
ในร่างมาตรา 133 (3) คือ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 รายชื่อ เสนอร่าง
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พระราชบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐกับหมวดสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานได้ ซึ่งจะ
กลับมาเชือ่ มโยงกับหมวดหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ ข้อเสนอแนะของผูว้ จิ ยั ในข้อ 3  กไ็ ด้กล่าวถึง
เรือ่ งนีด้ ว้ ย คือ เมือ่ ประชาชนเสนอร่างกฎหมายเข้าไปแล้วฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะไปแก้ไขให้
กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญของร่างกฎหมายไม่ได้ ส่วนในเรือ่ งกรอบเวลาหากจะ
มีการน�ำวาระอืน่ เข้ามาแซงต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จึงเสนอให้เพิม่
ข้อเสนอแนะข้อ 3 ของผู้วิจัยว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำเอาการแนะน�ำอย่าง
ศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกส (Rule of Practice) รวมเข้าไปด้วยก็จะมีความเชื่อมโยง
กันได้ดีขึ้น
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล มีความเห็นว่า จากทีท่ า่ นศาสตราจารย์
พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ได้ตั้งประเด็นไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีอ�ำนาจในการ
พัฒนาหลักกฎหมาย โดยเฉพาะค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจะถูกผูกมัดโดย
ค�ำพิพากษาของตนเอง เพราะว่าเมื่อลงโทษไปแล้วศาลก็อาจจะตีความหรือแก้ไข
ค�ำพิพากษาของตนเองได้ไม่ใช่จะต้องผูกมัดไปตลอดเวลา จึงมานัง่ คิดว่าในแต่ละเรือ่ ง
ก็มคี ำ� วินจิ ฉัยซึง่ มาจากเสียงข้างมาก แต่วา่ อาจมีเสียงข้างน้อยหรือความเห็นต่างหาก
ความเห็นแย้ง เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับการท�ำค�ำพิพากษาของศาลโลก เขามีอย่างนี้
อยู่แล้วเรียกว่าค�ำพิพากษากลาง (ค�ำพิพากษาหลัก) ส่วนค�ำพิพากษาเสียงข้างน้อย
แทนที่เขาจะเรียกว่าเสียงข้างน้อย เขาเรียกว่าความเห็นแย้ง ว่ามีอีกส่วนที่เป็น
ความเห็นต่างหาก ยกตัวอย่างในคดีปราสาทพระวิหารซึง่ มีความเห็นของศาลไม่กหี่ น้า
แต่ความเห็นแย้งของบางท่านเป็น 100 หน้า แต่ศาลโลกเห็นว่าความเห็นแย้งเหล่านี้
เป็นส่วนหนึง่ ของค�ำพิพากษา ซึง่ จะต้องพิมพ์รวมไว้กบั ค�ำพิพากษา เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาคดีต่อๆ ไป ซึ่งในกรณีที่เกิดคดีต่อไปที่คล้ายคลึงกันความเห็นแย้ง
อาจจะกลายเป็นความเห็นเสียงข้างมากก็ได้ในอนาคต โดยไม่ต้องอาศัยฝ่าย
นิติบัญญัติ เพราะศาลโลกไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการจึงจะต้องเป็นผู้ปรับปรุง
พัฒนาการกฎหมายเอง ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่น่าจะต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติมาช่วย
ในการแก้ไขปรับปรุงค�ำพิพากษาของตนเองเสมอไป เพราะศาลเองก็สามารถแก้ไข
ปรับปรุงค�ำพิพากษาของตนเองได้ ก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะต้องนาเอาหลักการตาม
งานวิจัยชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาหลักการตามรัฐธรรมนูญในอนาคตต่อไป

_17-0106(479-506)7P4.indd 499

7/20/60 BE 5:44 PM

500 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

7.1.4 การเปรียบเทียบบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กับรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ศาสตราจารย์พเิ ศษ จรัญ ภักดีธนากุล ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้กรุณา
แนะน�ำให้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทีก่ ำ� หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กับรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ดังกล่าว
ในข้อ 7.1.3 ข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ได้ผ่าน
การรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการท�ำประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
ด้วยคะแนนเห็นชอบ 16,820,402 คน คิดเป็นร้อยละ 61.35 และไม่เห็นชอบ
10,598,037 คน คิดเป็นร้อยละ 38.65 จากผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 29,740,677 คน โดยมีบัตรเสียรวมทั้งสิ้น 936,209 บัตร (หนังสือพิมพ์
ผูจ้ ดั การรายวัน 360๐, วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2189 หน้า 1)
2) รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ได้ตดั บทบัญญัติ ส่วนที่ 1 บททัว่ ไป
ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ออกไปทั้ง
สองมาตรา คือ มาตรา 75 และมาตรา 76 ซึ่งเป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ซึง่ มีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางการเมือง
และสภาพบังคับทางปกครองเพิม่ มากขึน้ กว่ารัฐธรรมนูญแปดฉบับก่อนหน้านี้ อีกทัง้
ยังได้เปลี่ยนหมวดและชื่อหมวดโดยตัดค�ำว่า “พื้นฐาน” ออกจาก “หมวด 5 แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ไปเป็น “หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ” และได้ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 64 ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมาย
และก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ 2550
มาตรา 75 ได้ก�ำหนดให้บทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
“เจตจ�ำนง” ให้รฐั ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 จึงเปลี่ยนกลับไปบัญญัติใน
แนวเดิมของรัฐธรรมนูญแปดฉบับก่อนหน้านีแ้ ละท�ำให้สภาพบังคับของแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐลดน้อยลงไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2550 อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชามติ พ.ศ. 2559 ยังได้เปลี่ยนค�ำว่า “รัฐต้อง” ไปเป็นค�ำว่า “รัฐพึง” ในทุก
มาตราของหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ยังได้ยกเลิกการบัญญัตแิ บ่งหมวดหมูเ่ นือ้ หา
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สาระแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ออกเป็น 10 ส่วนอย่าง
ชัดเจนและง่ายต่อการน�ำไปบังคับใช้อ้างอิง
3) อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ได้มกี ารแบ่งบทบัญญัติ
ส่วนหนึ่งของหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และส่วนหนึ่งของหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ไปรวมไว้เป็นบทบัญญัติ
หมวดใหม่ คือ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559
จึงมีจุดเด่นได้แยกบทบัญญัติเป็น 2 หมวด คือ “หน้าที่ของรัฐ”  รวม 13 มาตรา กับ
“แนวนโยบายแห่งรัฐ” ให้ลดลงเหลือเพียง 15 มาตรา ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นและ
ข้อแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุตดิ งั กล่าวข้างต้น ซึง่ ท�ำให้มผี ลแตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนทีร่ วมแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐทัง้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งยากในการ
ปฏิบัติไปจนถึงเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ต้องปฏิบัติให้ได้ ดังนั้น ในการบังคับให้แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งหมดเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติก็อาจจะเกินก�ำลัง ในแง่นี้
รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 จึงมีจุดเด่น คือ ในส่วนของหน้าที่ของรัฐ
เป็นเรื่องพื้นฐานที่รัฐจะต้องท�ำและมีสภาพบังคับแน่นอน ส่วนในเรื่องที่ยากในการ
ปฏิบัติมากกว่าก็ไปบัญญัติไว้ในส่วนของแนวนโยบายแห่งรัฐ อีกทั้งในมาตรา 78
ก็ยังได้ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกให้มีแนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.2 ข้อเสนอแนะของการวิจัย
7.2.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1) การทีร่ ฐั ธรรมนูญไทยทัง้ ฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ได้เพิม่ เติม
สิทธิต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งได้มีการบัญญัติอยู่ในหมวด 5 คือ หมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่ไม่มีการบัญญัติรับรองไว้ในหมวด 3 คือ หมวดสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย เช่น เรื่องการส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ
หรือการมีสิทธิในการที่จะได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันในงานที่มีคุณค่า
อย่างเดียวกันตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยอาจเพิ่มเข้าไปในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการได้รบั การกระจายการถือครองทีด่ นิ
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อย่างเป็นธรรมและด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีการอื่นใด รวมถึง
สิทธิเกี่ยวกับน�้ำตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยอาจจะเพิ่มเข้าไปในหมวดสิทธิและเสรีภาพในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน ซึ่งการ
เพิม่ เติมเรือ่ งเข้าไปในหมวดสิทธิและเสรีภาพนีจ้ ะเป็นการเปลีย่ นแปลงจากนโยบาย
ไปเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองเพื่อให้เกิดความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญได้จริงจัง
มากขึ้น
2) ควรให้องค์กรตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการรับรองว่าแนวนโยบายบางประการทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐมีฐานะเป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญรับรองประเภทหนึง่ เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 27 บัญญัตวิ า่ “สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย
หรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...” หากศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีคำ� วินจิ ฉัย
รับรองว่าแนวนโยบายเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นสิทธิกย็ อ่ มได้รบั ความคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมาย และการตีความกฎหมายด้วย ซึง่ เป็นการแสดงว่า
เมื่อนโยบายแปลงไปเป็นสิทธิแล้วทุกภาคส่วนต้องให้ความเคารพเพื่อให้มีการ
ออกกฎหมายมาอนุวตั สิ ทิ ธิตา่ งๆ เหล่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐมีผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
3) ควรสร้างกระบวนการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนโดยวิธีใหม่
เพราะกลไกการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนนัน้ สามารถเป็นกลไกในการผลักดัน
ให้มีการออกกฎหมายมาอนุวัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเรื่องต่างๆ ได้ แต่ทั้งนี้
ควรทีจ่ ะให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ เช่น ในกระบวนการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้ไม่ควรให้รัฐสภามีอ�ำนาจแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย
โดยอิสระมากจนเกินไป จนท�ำให้เนือ้ หาของร่างกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณ์และ
ความต้องการของประชาชน แต่หากกรณีที่รัฐสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมาย
หรือควรต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมาย ก็ควรให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ว่าสมควรให้มีการแก้ไขในเรื่องนั้นๆ ได้หรือไม่ ซึ่งหากประชาชน
เห็นด้วยรัฐสภาก็สามารถแก้ไขเนือ้ หาสาระนัน้ ได้ ดังนัน้ วิธนี จี้ ะช่วยให้รา่ งกฎหมาย
ที่ประชาชนเสนอยังคงมีเนื้อหาสาระที่เป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนอยู่

_17-0106(479-506)7P4.indd 502

7/20/60 BE 5:44 PM

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

503

อีกทั้งควรมีมาตรการในการก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของสภาไม่ให้
เกิดความเนิ่นช้าจนเกินสมควร โดยหากร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอได้เข้าสู่วาระ
การพิจารณาแล้วก็ไม่ควรเอาวาระอื่นขึ้นมาแทรกเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา
ร่างกฎหมายของประชาชน แต่หากจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาอาจใช้วิธีการคือ
เมื่อต้องการพิจารณาวาระอื่นก่อนก็ต้องมีการลงมติโดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนสมาชิกทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ วิธกี ารนีก้ จ็ ะเป็นการช่วยให้การพิจารณาร่างกฎหมาย
ของประชาชนไม่ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐสภานานเกินสมควร
4) ควรมีการน�ำหลักปฏิบตั ขิ องศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมาปรับใช้ กล่าวคือ
ศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ในระบบกฎหมายของโปรตุเกสนั้นเห็นว่าความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมิได้จำ� กัดเฉพาะกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้แล้ว
หรือกฎหมายทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับเท่านัน้ แต่ยงั ได้รวมถึงการทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเลย
การออกกฎหมาย ซึง่ มีผลเป็นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย เนือ่ งจาก
เห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกกฎหมาย
เพือ่ ตรวจสอบและบังคับใช้หรือขยายความตามรัฐธรรมนูญแล้ว หากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ละเลยโดยการไม่ออกกฎหมายดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า “ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะการละเลยไม่ออก
กฎหมาย” โดยผูท้ มี่ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ประธานาธิบดี ผูต้ รวจการ
แผ่นดิน และประธานสภานิติบัญญัติของแคว้นปกครองตนเองเฉพาะกรณีละเลย
ไม่ออกกฎหมายเกี่ยวกับแคว้นปกครองตนเอง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว
เห็นว่าฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเลยไม่ออกกฎหมายจริง ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งไปยังองค์กร
นิติบัญญัติที่มีอ�ำนาจ ทั้งนี้ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมิได้มีผลผูกพัน หรือ
บังคับฝ่ายนิติบัญญัติ แต่จะเป็นไปในลักษณะการแจ้งให้ทราบโดยยังเป็นอ�ำนาจ
ดุลพินิจของฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะมีการออกกฎหมายเมื่อใด และมีเนื้อหาสาระ
อย่างไร412 การทีไ่ ด้ขยายอ�ำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญนีก้ เ็ พือ่ ต้องการให้มกี ารเติมเต็ม
ในกรณีทปี่ ระชาชนไม่ได้รบั ประโยชน์ในการใช้สทิ ธิของตน เพราะเหตุจากการละเลย
412

ปิยบุตร แสงกนกกุล. “ศาลรัฐธรรมนูญและคดีรัฐธรรมนูญโปรตุเกส” ใน PUBLICLAW NET, สืบค้น
จาก www.publaw.net, 22 ตุลาคม 2558.

_17-0106(479-506)7P4.indd 503

7/20/60 BE 5:44 PM

504 ดร.สุรพล ศรีวิทยา

ไม่ออกกฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ถึงแม้วา่ กลไกกฎหมายดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญ
จะมิได้มกี ารบังคับให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ้ งปฏิบตั ติ าม เพราะมิเช่นแล้วจะเป็นการขัดกับ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตย เพราะฝ่ายตุลาการไม่สามารถที่จะสวมบทบาท
แทนฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายได้ มิเช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นกรณีศาล
กลายเป็นผูอ้ อกกฎหมายเสียเอง แต่กลไกนีจ้ ะเป็นไปในลักษณะของการส่งสัญญาณ
เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้พินิจพิจารณา และจะเป็นกลไกกระตุ้นแก่รัฐสภาว่าควรจะ
ปฏิบัติอย่างไร413 ผู้วิจัยเห็นว่า หากสามารถน�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้
กับประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์ในการมีส่วนผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีการ
ออกกฎหมายมาอนุวตั แิ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐได้มากขึน้ ทัง้ นี้ อาจจะให้อำ� นาจ
หน้ า ที่ แ ก่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น หากเห็ น ว่ า ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ พิ ก เฉยโดยไม่ มี ก าร
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้หรือขายความตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึงการละเลย
ไม่ออกกฎหมายมาอนุวัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
เป็ น นโยบายที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อั น กระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการละเลยไม่ออกกฎหมายจริง
ก็ให้แจ้งไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณา ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนและ
เป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทราบว่าควรพิจารณาออกกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าว กลไกนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มแรงกดดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
มีการออกกฎหมายมาอนุวัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ส�ำคัญได้ ซึ่งจะท�ำให้
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
7.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป สรุปได้ดังนี้
1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทยว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่สามารถบังคับใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผ์ ลเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากกลไกตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการ
ด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยังไม่เข้มแข็ง
413

Brioni C., “The Protection of fundamental rights by the constitutional court,” in Science
and technique of democracy (23-25 September 1995): 135-154.
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เพียงพอ เพราะรัฐธรรมนูญที่อาจถือได้ว่าเป็นสภาพบังคับของบทบัญญัติแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป
จึงควรจะมุง่ ศึกษาการออกแบบกลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐในประเทศไทยทัง้ กลไกทางรัฐสภา กลไกทางรัฐบาล และ
กลไกทางศาลในการร่วมกันให้เกิดการบังคับใช้ทางการเมืองโดยรัฐสภา การบังคับใช้
ทางปกครองโดยรัฐบาล และการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล
2) มาตรการที่เป็นสภาพบังคับของบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ยังคงมีขอ้ บกพร่องอยูห่ ลายประการ ไม่วา่ จะเป็นในส่วนของกลไกทีเ่ ป็นสภาพบังคับ
ทางการเมือง เช่น การก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายก่อนเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา อีกทั้งให้มีการจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง อีกทั้งกลไกการตั้งกระทู้ถามตลอดจนการเปิดอภิปรายทั่วไป
ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้ได้รับความละเลยจากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกลไกการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชือ่ เสนอ
ร่างกฎหมายได้ ในกรณีทมี่ หี ลักการเป็นไปตามหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติกลไกนี้ยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ท�ำให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการท�ำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาให้มีการพัฒนากลไก
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนเพื่อออกกฎหมายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากขึ้น
3) ปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น
เรื่องส�ำคัญ ไม่ว่าองค์กรตุลาการคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ที่ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนส่งเสริมให้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติ
โดยผ่านค�ำวินิจฉัยของศาล รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึง่ องค์กรต่างๆ เหล่านีไ้ ด้เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องกับการบังคับใช้บทบัญญัตแิ นวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท�ำให้ฝ่ายบริหารน�ำบทบัญญัติ
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เมือ่ บทบัญญัตแิ นวนโยบายพืน้ ฐาน
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แห่งรัฐนัน้ เป็นบทบัญญัตกิ ฎหมายทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากเป็นหมวดหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดทีใ่ ช้ในการปกครองประเทศ ดังนัน้ จึงสมควรทีม่ กี ารศึกษาวิจยั
ครั้งต่อไปในการพัฒนาปรับปรุงกลไกเดิม หรือสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นกลไก
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐให้ สามารถ
มีผลบังคับใช้บทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ อย่างเป็นรูปธรรมที่มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ มีการเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนทีย่ งั ไม่ได้มกี ารรับรองให้เกิดมีความคุม้ ครองขึน้ ในรัฐธรรมนูญ โดยให้
เป็นหน้าทีข่ องรัฐด�ำเนินการคุม้ ครองตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ การให้องค์กร
ศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการรับรองและตรวจสอบว่าแนวนโยบายบางประการที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีฐานะเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง และคุ้มครอง
ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ อีกทั้งสมควรพัฒนา
ปรับปรุงกลไกกระบวนการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนวิธใี หม่เพือ่ ออกกฎหมาย
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ควรจะมีการให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อต้องการให้บทบัญญัติ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีผลในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
หมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 71 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช และ
บูรณภาพแห่งอาณาเขต
มาตรา 72 รัฐต้องจัดให้มกี ำ� ลังทหารไว้เพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาเอกราช ความมัน่ คงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา 73 รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนาหลักธรรมของศาสนามาใช้เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
มาตรา 74 รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
มาตรา 75 รัฐต้องดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพและอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 76 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับ
มาตรา 77 รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท�ำมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูด้ ำ� รงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอืน่ ของรัฐ
เพือ่ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิน่ ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทัง้
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โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พัฒนา
จังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน
บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม
ให้เกิดความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม จัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึกทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา 82 รัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
มาตรา 83 รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
มาตรา 84 รัฐต้องจัดระบบการถือครองทีด่ นิ และการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม จัดหา
แหล่งน�้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ ส่งเสริมการรวมตัว
ของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
มาตรา 85 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
มาตรา 86 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุม้ ครองแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทัง้ ค่าตอบแทน
แรงงานให้เป็นธรรม
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มาตรา 87 รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ก�ำกับ
ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
ธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค
มาตรา 88 บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมาย
และการก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 211 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดิน ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใด เพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้ และต้องจัดท�ำ
รายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 89 เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามหมวดนี้ ให้รฐั จัดให้มสี ภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ต้องให้
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
องค์ประกอบ ที่มา อ�ำนาจหน้าที่ และการด�ำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
________________________________
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ภาคผนวก ข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
.......................................
หมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและ
ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่
จ�ำเป็นต่อกสรด�ำเนินกสรตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 2
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
มาตรา 77 รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ และต้องจัดให้มกี ำ� ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จ�ำเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
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ส่วนที่ 3
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 78 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังต่อไปนี้
(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพือ่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คง
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยต้องส่งเสริมการด�ำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส�ำคัญ
(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มี
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนให้จงั หวัดมีแผนและงบประมาณเพือ่ พัฒนาจังหวัด เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่
(3) กระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารท�ำงาน เพือ่ ให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดท�ำและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด�ำเนินการอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(7) จัดให้มแี ผนพัฒนาการเมือง รวมทัง้ จัดให้มสี ภาพัฒนาการเมือง ทีม่ คี วามเป็น
อิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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(8) ด�ำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์ อย่าง
เหมาะสม
ส่วนที่ 4
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
มาตรา 79 รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริม ความเข้าใจ
อันดีและคามสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทัง้ สนับสนุนการน�ำหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา 80 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การ
ศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่
ผูส้ งู อายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากล�ำบาก ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอัน
น�ำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนมีจติ ส�ำนึก
ของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจเพือ่ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่
ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส�ำนึกและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนที่ 5
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา 81 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มกี ารปฏิบตั แิ ละบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและ
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด ทัง้ โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน
(3) จัดให้มกี ฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กฎหมายทีด่ ำ� เนินการ เป็นอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้น
ประกอบด้วย
(4) จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ที่ด�ำเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรม
(5) สนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
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ส่วนที่ 6
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
มาตรา 82 รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และ
พึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี รวมทัง้ ตามพันธกรณีทไี่ ด้กระท�ำไว้กบั นานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน
ต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
ส่วนที่ 7
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา 84 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ
และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�ำเป็น
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการจัดให้มี
สาธารณูปโภค
(2) สนับสนุนให้มกี ารใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูก่ บั
การประกอบกิจการ
(3) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพ และ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มี
ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(4) จัดให้มกี ารออมเพือ่ การด�ำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและ เจ�ำ้ หน้าทีข่ องรัฐ
อย่างทั่วถึง
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(5) ก�ำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
(6) ด�ำเนินการให้มกี ารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุม้ ครอง ส่งเสริม และขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย เพือ่ ใช้ในการผลิตสินค�ำ้ บริการ
และการประกอบอาชีพ
(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ คุม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกัน
สังคม รวมทัง้ คุม้ ครองให้ผทู้ ำ� งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างเดียวกันได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(8) คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริม
ให้สนิ ค้าเกษตรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ ด�ำเนินกิจการ
ด้านเศรษฐกิจ
(10) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชนอยูใ่ นความผูกขาด ของเอกชนอันอาจ
ก่อความเสียหายแก่รัฐ
(11) การด�ำเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐาน ของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความ
มั่นคงของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท�ำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด จะกระท�ำมิได้
(12) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทัง้ การด�ำเนิน
การตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(13) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
(14) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใน
ทางเศรษฐกิจ
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ส่วนที่ 8
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มาตรา 85 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค�ำนึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน ผืนน�ำ้ วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่ และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก�ำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(2) กระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรมและด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรปู ทีด่ นิ หรือวิธอี นื่ รวมทัง้
จัดหาแหล่งน�้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
(3) จัดให้มกี ารวางผังเมือง พัฒนา และด�ำเนินการตามผังเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(4) จัดให้มแี ผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ และทรัพยากรธรรมชาติอนื่ อย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ทัง้ ต้องให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสงวน บ�ำรุง
รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุล
(5) ส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก�ำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ 9
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
มาตรา 86 รัฐต้องด�ำเนินการต�ำมแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ
โดยจัดให้มกี ฎหมายเฉพาะเพือ่ การนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ
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ให้มีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้าน
วิทยาศาสตร์ในการด�ำรงชีวิต
(2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดควสมรู้ใหม่ รักษสและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ส่วนที่ 10
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรา 87 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือ
รูปแบบอื่น
(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มกี ฎหมายจัดตัง้
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพือ่ ช่วยเหลือการด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก
รูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค�ำนึงถึงสัดส่วนของ หญิงและชาย
ที่ใกล้เคียงกัน
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