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บทคดัย่อ 
 รัฐธรรมนูญย่อมมีสภาพบงัคบัได้ด้วยในฐานะท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดและด้วยหลกันิติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ีงแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 มีความส าคัญส าหรับประเทศไทยท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  ซ่ึงประชาชนยงัคาดหวงัให้
รัฐธรรมนูญสามารถสร้างกลไกช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้ 
 โดยจากการศึกษาพบว่าแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจมีหลกัการใช้เป็นกรอบด าเนินการ
จดัท าภารกิจของรัฐ และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน แนวนโยบายท่ีไดน้ ามาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นเพียงหลกัการอย่างกวา้ง เพื่อให้รัฐบาลและองค์กรของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน และสามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ ได้โดยไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ ดงันั้นแนวนโยบายแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญจึงไม่มีสภาพบงัคบัท่ีเคร่งครัดชดัเจน ขณะเดียวกนัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าให้แนวนโยบายแห่ง
รัฐเกิดผลข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดมี้การบญัญติัเป็นหลกัการอย่างกวา้งเช่นเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญ
ฉบบัในอดีต ซ่ึงยงัคงหลกัการความไม่มีสภาพบงัคบัท่ีเคร่งครัด กล่าวคือเป็นเพียงแนวทางการบริหาร
ราชการแผน่ดินและการตรากฎหมาย 
 อยา่งไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดย้กระดบัสภาพบงัคบัของ
แนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และไดก้ าหนดเร่ืองการ
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รักษาวินัยการเงินการคลงั ไวใ้นหมวดว่าด้วยหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเคยเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน
เศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงในหมวดว่าด้วยหน้าท่ีของรัฐได้
ก าหนดหลกัการให้ประชาชนสามารถเร่งรัดติดตามหรือใช้สิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั จากวิวฒันาการของการสร้างกลไกสภาพบงัคบัของรัฐธรรมนูญซ่ึงมี
ความเคร่งครัดมากข้ึนและลดลงบา้งข้ึนอยูก่บับริบทของการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั เพื่อสร้างรากฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มัน่คงและสร้างความอยูดี่กินดีให้กบัประชาชน รัฐธรรมนูญจึงตอ้งสร้างกลไก
ของแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจให้แยกออกจากแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นอ่ืน ๆ การก าหนดใหมี้สภาพ
บงัคบัในเร่ืองการจดัท าภารกิจของรัฐด้านเศรษฐกิจจะได้ท าให้มีความชัดเจนและเคร่งครัดอย่างมีความ
เหมาะสม  
 
ABSTRACT 
 The Directives Principle of State Policies in the Constitution of The Kingdom of Thailand 
Buddhist era 2560 which can be enforce as highness Law. That is the Rule of Law to define State duties to 
make public services. The provisions of The Directive Principles of State Policies are directive principles 
for State to enact law or determine the policies. For the Rule of Democracy, the Directive Principle of State 
Economic Policy is the fundamental issue to binding forces the rule for the Cabinet do relaxing in 
performing duties. At the same time, Directives Principle of State Economic Policy shall be the mechanism 
to make wealth for the people. 
 The Directives Principle of State Economic Policy under the Constitution of the Kingdom of 
Thailand Buddhist era 2560 are fundamental state economic policy. The provisions in Chapter VI “Directive 
Principles of State Policies” are directive principles for State legislation or determination of policy for the 
administration of state affair. Directives Principle of State Economic Policies were made to leverage binding 
forces, the provisions of Duties of The State to strictly maintain its financial and fiscal discipline in order to 
ensure the stable financial government. Because of the duty of the state, the people have the right to follow 
up and urge the State to perform such act, as well as to take legal proceedings against a relevant State agency 
to have it provide the people such benefit in accordance with the rules and procedures provided by law. 
More over there is the national strategy in section 65 as a mechanism to make the Directives Principle of 
State Economic Policy in efficiency.  
 However, it is necessary to make wealth for the people and sustainable development of the 
country, the Directives Principle of State Economic Policies under the Constitution shall be stricter and have 
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got the mechanism to enforce the Directives Principle of State Economic Policies by separate the Directives 
Principle of State Economic Policies from the other directive principles under the Constitution of the 
Kingdom of Thailand. In order to make efficient mechanism suitable for binding force of the Directive 
Principle of state economic policy.  
 

1. บทน า 
  แนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 เป็นการบญัญติัเพียงหลกัการอยา่งกวา้งเช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญฉบบัในอดีต ซ่ึงมีสภาพ
บงัคบัไม่เคร่งครัด โดยบริบทสังคมไทยนั้นถือวา่เร่ืองเศรษฐกิจกบัรัฐธรรมนูญเป็นปัจจยัให้เกิดการเปล่ียน
ทิศทางทางการเมืองและความเจริญของประเทศ ดงันั้น แนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจจึงเป็นเร่ืองส าคญั 
เพื่อให้มีกลไกตามรัฐธรรมนูญท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในฐานะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ แนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นเพียงหลกัการอย่างกวา้ง ใช้เป็นกรอบด าเนินการจดัท า
ภารกิจของรัฐ และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและมีสภาพบงัคบัไม่เคร่งครัด จึงพบว่ามีปัญหา 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัญหาของสภาพบงัคบัท่ีไม่ชดัเจนของแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ก าหนดเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 6 “แนวนโยบายแห่งรัฐ” 
โดยตดัค าวา่ “พื้นฐาน” ออก ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่เป็นการแกไ้ขใหเ้หมือนกบัรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนปี 2540 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมาฉบบัแรกของไทยท่ีได้มีการ
น าบทบญัญติัเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐมาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ และไดมี้การบญัญติัเร่ืองแนวนโยบาย
แห่งรัฐไวเ้ร่ือยมาจนกระทัง่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดแ้กไ้ขโดยเพิ่มค าวา่ “พื้นฐาน” จึงจะเห็นไดว้า่การมีบทบญัญติัวา่ดว้ย
แนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเร่ืองจ าเป็นแมว้า่จะมีสภาพบงัคบัไม่เคร่งครัด แต่กรณีมีค าวา่ “พื้นฐาน” กบัไม่มีนั้น 
ย่อมเป็นปัญหาส าหรับการท าให้แนวนโยบายแห่งรัฐโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
สร้างกลไกโดยรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความกินดีอยูดี่ของประชาชน และกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 บญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐเร่ืองต่าง ๆ ไล่เรียงกนัโดยไม่ไดแ้ยกแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ 
ดงัเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีไดมี้แยกแนวนโยบายดา้นต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนๆ โดยหลกัการบญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐไวใ้นรัฐธรรมนูญไม่สามารถสร้างใหมี้สภาพบงัคบัท่ีชดัเจน
หรือเคร่งครัด ตอ้งเป็นไปตามหลกัความเป็นอิสระของฝ่ายบริหารและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การบญัญติัแยกส่วนในดา้นต่าง ๆ ของแนวนโยบายแห่งรัฐไวจึ้งถือวา่เป็นการสร้างกลไกประการหน่ึงเพื่อ
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เนน้น ้ าหนกัความส าคญัของแนวนโยบายแห่งรัฐโดยเฉพาะแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจควรแยกออก
ไวต่้างหากจากหมวดอ่ืน 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐไว้
ในหมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 64 โดยถือวา่เป็นมาตราท่ีเป็นหลกัการทัว่ไปของหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยมี
หลกัการคือ บทบญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน และตามมาด้วยหลกัการในมาตรา 65 วรรคหน่ึง ท่ีก าหนดให้รัฐพึงจดัให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จดัท าแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกนั จึงมีความส าคญัต่อการสร้างกลไกเพื่อให้แนวนโยบายแห่ง
รัฐโดยเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจมีสภาพบงัคบัมากข้ึน อยา่งไรก็ตามทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไม่ไดก้  าหนดให้มีสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไวด้งัเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  
 3. เน่ืองจากรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ก็ยงัมีปัญหาวา่การท่ีรัฐธรรมนูญมี
บทบญัญติัก าหนดให้องคก์รต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญตอ้งกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ ถา้ไม่ท าตามนั้น
จะมีผลร้ายตามมานั้น ถือว่าเป็นสภาพบงัคบัแลว้ แต่การก าหนดบทบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญให้มีสภาพ
บงัคบั นั้นจะสามารถก าหนดไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะรัฐธรรมนูญควรจะก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้องคก์รผูใ้ช้
อ  านาจทั้งสามฝ่ายก็ดี หรือองคก์รต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็ดี ใหก้ระท าการต่าง ๆ ก็เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามเจตจ านงของรัฐซ่ึงโดยหลกัแลว้รัฐธรรมนูญจะตอ้งก าหนดกรอบทิศทางของประเทศ ก าหนดรูปแบบ
การปกครอง ระเบียบแบบแผนการบริหารประเทศในเชิงกวา้งเท่านั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั ยงัคงเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญเป็นกลไก
หน่ึงในการช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  
  การก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจเป็นเร่ืองนโยบายท่ีรัฐตอ้งปฏิบติั การก าหนดใน
รัฐธรรมนูญก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในนโยบายท่ีตอ้งท า และใช้เป็นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศ ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐดว้ย แมว้า่นโยบายของรัฐบาลแต่ละ
สมัยจะมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับพรรคการเมืองก าหนดให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของ
ประชาชน พรรคการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งจึงมกัจะมีนโยบายตอนหาเสียงเนน้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
ให้ความช่วยเหลือทางการเกษตรและพืชทางเศรษฐกิจ โดยนโยบายเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่แนวนโยบายแห่งรัฐ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดจึงสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามนโยบายของพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงถ้าเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่ว่าพรรคการเมืองใดมาเป็นรัฐบาลจะตอ้ง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ การก าหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวส้องมาตรา แต่บญัญติัไวอ้ยา่ง
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ละเอียด ตั้งแต่มาตรา 83 บญัญติัไวว้่า รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และในมาตรา 84 ไดก้  าหนดหลกัการวา่รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ
ในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมด 18 ดา้น แต่ทั้งหมดนั้นก าหนดให้รัฐตอ้งสนบัสนุน ซ่ึงถา้รัฐบาลไม่ด าเนินการออก
กฎหมายเพื่อสนบัสนุน ประกอบกบัรัฐธรรมนูญไม่ไดก้  าหนดเก่ียวกบัสภาพบงัคบัไวอ้ย่างชัดเจนว่าหาก
รัฐบาลไม่ด าเนินการจะมีผลร้ายเป็นประการใด ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
ยงัคงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงยงัมีสภาพบงัคบัท่ีไม่เคร่งครัดและยงัคง
หลกัการอยา่งกวา้งดงัเช่นเดิม 
 

2. ประเด็นทีน่ ามาวเิคราะห์ 
 2.1 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญช่วงระยะเวลา ก่อนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศ
ไทยท่ีมีบทบญัญติัว่าดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐไวช้ดัเจนในรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นนโยบายกลางของรัฐ มี
เจตนารมณ์ของผูร่้างคือป้องกนัการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์และไดด้ าเนินการใชง้บประมาณ
ไปแลว้เม่ือเปล่ียนรัฐบาลซ่ึงท าให้สูญเสียงบประมาณของรัฐ และจากกรณีประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจาก
ความขดัแยง้ทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอ านาจ ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทางด้านอุดมการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจการเมือง โดยไทยไดรั้บเอาแนวทางการวางแผนพฒันาประเทศภายใตค้  าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
จากธนาคารโลกท่ีไม่ให้เกิดการลุกลามในลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่ (Domino Effect) โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีบญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐไว ้เพื่อป้องกนั
ปัญหาการเปล่ียนนโยบายเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลในช่วงหลงัจากท่ีประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เกิดความเห็นแยง้กนัทางด้าน
แนวความคิดทางการเมืองมาเป็นระยะ และยงัปรากฏเงาลางของแนวความคิดว่าจะพฒันาประเทศโดยยึด
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือระบบสังคมนิยม ดงันั้น ในมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2492 
จึงถือเป็นการประกาศใหน้านาประเทศรู้วา่ประเทศไทยตอ้งการยดึระบบเศรษฐกิจแบบเสรี จึงท าใหป้ระเทศ
ไทยไดรั้บความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย หรือแมแ้ต่การ
จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรกของไทยก็ไดรั้บค าแนะน าจากธนาคารโลกในแง่มุมท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 มาตรา 68 ไดมี้การบญัญติัวา่ “การริเร่ิมทางเศรษฐกิจ
ส่วนเอกชนย่อมเป็นไปโดยเสรี” น้ีจึงท าให้สามารถอธิบายไดว้่าเหตุใดประเทศไทยซ่ึงมีรัฐธรรมนูญและ
ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศอย่างแท้จริงจึงมีการบัญญัติเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐไวใ้น
รัฐธรรมนูญดว้ย เพราะส่วนใหญ่ประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยไม่มีการบญัญติัแนวนโยบาย
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แห่งรัฐไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะจะขดักบัหลกัความเป็นอิสระของฝ่ายบริหาร และท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารประเทศโดยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
2.2 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญช่วงระยะเวลา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีด าเนินนโยบายส่งเสริมการค้าเสรีมาโดยตลอดดังท่ีปรากฏใน
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้เผชิญกบัพิษภยัของสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 ประกอบกบัปัญหา
รัฐบาลไทยขาดเสถียรภาพจึงท าให้การพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจไม่มีความกา้วหนา้เท่าท่ีควร และต่อมา
จนกระทัง่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 จึงตอ้งกูเ้งินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) รัฐบาลไทยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของ IMF 
โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไทยจะตอ้งเปิดเสรีในทุก ๆ ดา้นทั้งเปิดเสรีทางดา้นการคา้และการลงทุน โดยนโยบาย
ดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นตอ้งการแกไ้ขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจก็ตอ้งด าเนินตามเง่ือนไข
ของ IMF เป็นหลกั ส่วนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นเพียงการก าหนดนโยบายพื้นฐานในหลกัการท่ีรัฐ
จะตอ้งถือเป็นภารกิจ โดยไม่วา่พรรคการเมืองใดไดเ้ขา้มาบริหารประเทศก็ตอ้งถือเป็นภารกิจหลกั อยา่งไรก็
ตามหากพิจารณาในมิติว่าประเทศไทยเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 แล้ว การ
ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีสภาพบงัคบัท่ีชดัเจนข้ึนรวมถึงก าหนดให้มีกลไกโดยรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลตรวจสอบ และองค์กรท่ีสร้างความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจด้วยจะท าให้ประเทศไทยมี
เสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจมากข้ึนและไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาการกูย้มืเงินจากต่างประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้  าหนดให้มีแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ โดยมีความมุ่งหวงัให้กลไกเก่ียวกับแนวนโยบายแห่งรัฐช่วยแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ จึงต้องการให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีสภาพบงัคบัชดัเจนมากข้ึน จึงไดต้ดัถอ้ยค าว่า “ไม่
ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ออกไป ดังนั้นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐจึงเกิดข้ึนโดยปริยาย อย่างไรก็ตามสภาพบงัคบัทางการเมืองในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก็ลดลง เพราะไม่มีการลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจหลังจาก
คณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา ส่วนการมีสภาพบงัคบัทางกฎหมายโดยออ้มก็ยงัคงอยู่เช่นเดิมคือ 
ก าหนดให้หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐน้ีมีไวเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับการตรากฎหมายและการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน และสามารถสรุปไดว้า่ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีก าหนดใหมี้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและ
สังคม  
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  โดยสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
นั้นไดน้ าแบบมาจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส แต่สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของไทยขาดอ านาจเด็ดขาดดงัเช่นสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีก าหนดใหอ้งคป์ระกอบของสภา
ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไดก้ าหนดให้สภาเศรษฐกิจและสังคมจะมีหนา้ท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรมแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ คือ ให้ความเห็นร่างกฎหมายท่ีรัฐบาล
เสนอ และร่างกฎหมายท่ีสมาชิกสภาเสนอตามท่ีรัฐบาลร้องขอ นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีมอบหมายให้สมาชิก
สภาเศรษฐกิจและสังคมคนหน่ึงเขา้ไปช้ีแจงความเห็นของสภาเศรษฐกิจและสังคมเก่ียวกบัร่างกฎหมายท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหท่ี้ประชุมของรัฐสภาทราบดว้ย (ทิวา เงินยวง, 2538 : 29 – 30)  
  การก าหนดเก่ียวกบัแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ คือ การสะทอ้นให้เห็น
ถึงระบบเศรษฐกิจของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรของไทย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2492 เร่ือยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้การส่งเสริมให้
เอกชนด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจโดยเสรี โดยมุ่งใหมี้เสรีทางการคา้และไม่ใหเ้อกชนท าการผูกขาดตดัตอน 
และมีพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายป้องกนัการผูกขาดและการแข่งขนั
ทางการคา้ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัของระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวค้ลา้ยกนัคือรัฐตอ้งด าเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมี
ลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้บญัญติัเร่ือง
แนวนโยบายแห่งรัฐไวใ้น หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ ตั้งแต่มาตรา 83 ถึงมาตรา 84 ซ่ึงหากพิจารณาตวั
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญน้ีแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มี
เจตนารมณ์จะใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศยักลไกตลาด หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงคือเป็นระบบทุนนิยมท่ีพึงปรารถนา ประเทศไทยจะได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศยั
กลไกตลาดเร่ือยมาดังจะเห็นได้จากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้มี
บทบญัญติัไวล้กัษณะน้ีเช่นเดียวกนั ซ่ึงสืบเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยักลไกตลาดน้ีเองท่ีตอ้งพึ่งพิง
กลไกตลาดในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมักจะประสบปัญหาล้มเหลวของกลไกตลาด ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จึงได้มีบทบญัญติัท่ีสนับสนุนให้รัฐมีบทบาททาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการแทรกแซงการท างานของกลไกราคา และการผลิตบริการสาธารณะบางประเภท ทั้งน้ี 
กรณีท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบญัญติัให้รัฐสามารถเขา้แทรกแซงทางเศรษฐกิจได ้เห็นวา่ท าให้ประเทศไทยไม่ได้
ยดึระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแต่เพียงอยา่งเดียว แต่มีลกัษณะเป็นแบบผสม 
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 จากการศึกษาพบวา่ในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญไดมี้แนวความคิด 2 ฝ่าย คือฝ่ายหน่ึงเห็นวา่ ควรตดับทบญัญติัเร่ืองแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจออกทั้งหมด ส่วนอีกฝ่ายตอ้งการใหมี้บทบญัญติัน้ีแต่ก็ยงัเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนัเร่ือง
สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกนัอย่างมาก โดยมีการเสนอให้มีสภาพบงัคบัสูงสุดถึงขั้นวา่
ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของรัฐ และให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐบาลไดห้ากรัฐบาลมิไดด้ าเนินนโยบายตาม
บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ได้ก าหนดให้แนวนโยบายของรัฐถือเป็นหน้าท่ีต่อ
สาธารณะ ซ่ึงท าให้มีผลบงัคบัคือถ้าไม่มีการออกกฎหมายตามแนวนโยบาย ประชาชนผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถยืน่ฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีไม่บงัคบักฎหมายนั้นต่อศาลปกครองได ้นอกจากน้ีแลว้กฎหมายใดท่ีไม่
ตรงตามแนวนโยบายแห่งรัฐใชบ้งัคบัไม่ได ้แต่เน่ืองจากมีฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยเป็นจ านวนมากเพราะนอกจากจะ
เป็นการก าหนดผูกมดัรัฐบาลมากจนเกินไปและหากตอ้งการให้มีผลผูกพนัหรือมีสภาพบงัคบัประการได้
มากกวา่จะเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายของรัฐบาลก็ควรไปบญัญติัไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้ง
ตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมของรัฐดว้ยวา่มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
 ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยก าหนดให้ถือวา่เป็นเจตจ านงคข์องรัฐและไดแ้บ่งแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐออกเป็นด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีบทบญัญติัก าหนดให้คณะรัฐมนตรีก่อนจะเขา้บริหารราชการ
แผ่นดินตอ้งช้ีแจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจง้ว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตอ้งจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหน่ึงคร้ัง และในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี
แผนการตรากฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้า
คณะรัฐมนตรีไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่สามารถเขา้บริหารราชการแผ่นดินต่อได ้ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ควบคุมรัฐบาลก่อนเขา้ท าหนา้ท่ีโดยรัฐสภา ซ่ึงเม่ือรัฐบาลเขา้ท าหนา้ท่ีแลว้การควบคุมรัฐบาลโดยรัฐสภาก็
สามารถท าไดโ้ดยการตั้งกระทูถ้าม การตั้งกระทูถ้ามโดยอาจให้ตอบกระทูถ้ามในท่ีประชุมสภาซ่ึงเรียกว่า
กระทูถ้ามสด หรือใหต้อบในราชกิจจานุเบกษาก็ได ้และการควบคุมรัฐบาลโดยเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี หรือไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซ่ึงการไม่ไวว้างใจนั้นมี 2 ประการ 
กล่าวคือ ประการท่ีหน่ึงเป็นกรณีท่ีไม่ไวว้างใจดา้นนโยบายของรัฐบาล และประการท่ีสองคือไม่ไวว้างใจ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแลว้แต่กรณี โดยการขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี
นั้นมีหลกัการวา่ผูเ้สนอขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีจะตอ้งเสนอบุคคลท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปด้วย เพราะถ้านายกรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไวว้างใจและสภามีมติไม่ไวว้างใจก็ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่นน้ีถือว่าเป็นบทบงัคบัของรัฐธรรมนูญท่ีจะก าหนดกลไกการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยท่ีมีกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่อยา่งไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ไดก้  าหนดสภาพบงัคบัไวอ้ยา่งชดัเจนใน
กรณีท่ีรัฐบาลไม่ด าเนินการตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในดา้นต่าง ๆ รวมถึงดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็น
ปัญหาเร้ือรังและมกัจะเป็นปัญหาของหลาย ๆ รัฐบาลท่ีโดนตรวจสอบและเป็นประเด็นให้ตอ้งยุบสภา
มาแลว้หลายรัฐบาล  
2.3 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญช่วง ระยะเวลารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ
เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับปีก่อนพุทธศักราช 2540 ซ่ึงใช้ถ้อยค าในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่า 
“แนวนโยบายแห่งรัฐ” ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ท่ีประกาศใช้ในวนัท่ี 6 เมษายน 2560 ก็ได้
บญัญติั “แนวนโยบายแห่งรัฐ” ไวใ้นหมวด 6 โดยไม่ไดแ้ยกเป็นแนวนโยบายดา้นต่าง ๆเป็นส่วน ๆ แต่ไดไ้ล่
เรียงไวต้ั้งแต่มาตรา 64 ถึงมาตรา 78 ทั้งน้ี ในมาตรา 75 ไดบ้ญัญติัเป็นหลกัการกวา้งๆ เก่ียวกบัแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ และยงัคงหลักการเดิมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ท่ีก าหนดให้คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้มาบริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดแ้กไ้ขถอ้ยค าจากค าวา่ เป็นเจตจ านง เป็นค าวา่ เป็น
แนวทาง ใหรั้ฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงถา้เปรียบเทียบ 
ค าว่า เจตจ านง กบัค าว่า แนวทาง แล้ว ค าว่าเจตจ านง นั้น ย่อมมีน ้ าหนักให้ต้องปฏิบติัตามมากกว่า แต่
อยา่งไรก็ตามโดยบทบญัญติัในหมวดน้ีก็ถือไดเ้พียงแสดงให้ทราบวา่รัฐควรมีกฎหมายในเร่ืองดงัท่ีกล่าวไว้
ในหมวดวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐน้ีเท่านั้น 
  จากการศึกษาพบวา่รัฐธรรมนูญไดมี้เจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบงัคบั แต่ยงัไม่
ชดัเจนมากนกัหากพิเคราะห์ลึกลงไปในเน้ือหาของบทบญัญติัท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไวใ้นกลไกอ่ืน ๆ เช่น 
ในการท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัให้คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ และตอ้งช้ีแจงแหล่งท่ีมาของ
รายไดท่ี้จะน ามาใชจ่้ายในการด าเนินนโยบาย ซ่ึงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาน้ีรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดไว้
วา่ไม่มีการลงมติความไวว้างใจ ถือวา่เป็นการก าหนดกลไกหรือสภาพบงัคบัอยา่งหลวม ๆ แต่ก็เป็นไปตาม
หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเพราะรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศเป็นฝ่ายท่ีได้รับความ
ไวว้างใจจากประชาชนมากท่ีสุด หากในรัฐธรรมนูญก าหนดไวว้่าให้มีการลงมติไวว้างใจไดต้ั้งแต่ชั้นการ
แถลงนโยบายทั้งท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มาบริหารประเทศเลย อาจเป็นการท าให้เน้ือหาในบทบญัญติัรัฐธรรมนูญน้ี
เองท่ีไม่ชอบดว้ยหลกันิติธรรม 
  เร่ืองเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเร่ืองความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน ของ
ประชาชนซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีตอ้งพิทกัษคุ์ม้ครองประชาชนของตน เพราะเร่ืองเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกบัความอยูดี่ 
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กินดี และคุณภาพชีวติของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัน้ีแมว้า่จะไม่มีการก าหนดแยกเป็นส่วน ๆ ใน
หมวดของ “แนวนโยบาย แห่งรัฐ” ว่าเป็นนโยบายด้านใดดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ไดมี้บทบญัญติัท่ีเพิ่มข้ึนมาในเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจวา่ 
รัฐพึงจดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กนัอย่างทัว่ถึง เป็นธรรม และย ัง่ยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขจดัการ
ผกูขาดทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ โดยเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการก าหนดแนวนโยบายของรัฐ
ในเร่ืองเศรษฐกิจวา่ตอ้งการแกไ้ขปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และการไดรั้บประโยชน์อยา่งไม่
ทัว่ถึงจากการก าหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจท่ีผา่นมาของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกลไกต่าง ของ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหแ้นวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบงัคบัมากข้ึนนั้นกลบัไม่ชดัเจนไปกวา่รัฐธรรมนูญฉบบัก่อน 
ๆ ท่ีผา่นมา และยิง่ไปกวา่น้ีคือการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั ไดเ้พิ่มหมวด 5 วา่ดว้ย
เร่ือง “หน้าท่ีของรัฐ” ตั้งแต่มาตรา 51 ถึงมาตรา 63 โดยในมาตรา 51 ไดบ้ญัญติัว่า “การใดท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามหมวดน้ี ถา้การนั้นเป็นการท าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
ยอ่มเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะติดตามและเร่งรัดใหด้ าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัให้ประชาชน หรือชุมชนไดรั้บประโยชน์นั้นตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกฎหมาย
บญัญติั” ซ่ึงเป็นหมวดท่ีแยกต่างหากจากหมวดของเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐ ยิ่งท าให้เห็นวา่ในหมวดเร่ือง
แนวนโยบายแห่งรัฐน้ีถึงแมจ้ะบญัญติัออกมาไดดี้ในเร่ืองของหลกัการเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจก่อให้เกิดสภาพ
บงัคบัท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนมาไดเ้พราะไม่ไดมี้บทบญัญติัในลกัษณะท านองดงักล่าวมาน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างกลไก
หรือมาตรการในรัฐธรรมนูญให้มีสภาพบังคบัท่ีชดัเจนมากกว่ารัฐธรรมนูญในอดีตเพราะรัฐธรรมนูญใน
อดีตนั้นไม่ไดมี้บทบญัญติัเร่ืองหนา้ท่ีของรัฐโดยตรง  
  อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในแง่ของเร่ืองการบริการสาธารณะ หรือหลกัภารกิจของรัฐ ท่ีว่ารัฐมี
หน้าท่ีต่าง ๆ มากมายกว่าในสมยัก่อน ซ่ึงรัฐสมยัใหม่จะมีภารกิจในดา้นเศรษฐกิจดว้ย ไม่ว่าจะในแง่ของ
หลกัการกวา้ง ๆ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากรัฐธรรมนูญหรือภารกิจดา้นเศรษฐกิจในเชิงลึกท่ีสามารถดูไดจ้ากแนว
ทางการพฒันาประเทศซ่ึงปรากฏในรูปแบบของการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ 
แมแ้ต่การก าหนดในรัฐธรรมนูญซ่ึงมีบทบญัญติักล่าวถึงเร่ืองเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกระบวนการตรา
กฎหมายท่ีเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน หรือการท าลงนามในหนงัสือสัญญาท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มาตรา 178 วรรคส่ี ไดก้ าหนดว่า ให้มีกฎหมายก าหนดวีการท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไดรั้บการเยียวยาท่ีจ าเป็นอนัเกิดจากผลกระทบของการท าหนงัสือสัญญา
นั้นดว้ย เช่นน้ี เก่ียวกบัสภาพบงัคบัของรัฐธรรมนูญในเร่ืองการก าหนดแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ หากเป็น
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เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการตรากฎหมายการเงินก็ดี หรือเป็นเร่ืองการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดงักล่าวมาแลว้เป็นตน้ ก็มีสภาพบงัคบัไปตามนั้นและตามท่ีกฎหมายบญัญติัดว้ย และหากเร่ืองใดท่ี
ในหมวดว่าดว้ยเร่ืองหน้าท่ีของรัฐเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน
โดยตรง และเก่ียวโยงกบัแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจดว้ย ซ่ึงก็เป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะ
ติดตามและเร่งรัดใหด้ าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัใหป้ระชาชน หรือ
ชุมชนไดรั้บประโยชน์ได้ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงก็ถือวา่เป็นส่วน
หน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจมีสภาพบงัคบัท่ีมากข้ึนกวา่รัฐธรรมนูญฉบบัในอดีต  
  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 65 ไดก้  าหนดให้รัฐจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากน้ีในมาตรา 62 เก่ียวกบัการรักษาวินัยการเงินการคลงั เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดอ้ยูใ่นส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ จึงกล่าว
ไดว้า่สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการรักษาวินยัการเงินการคลงัมีสภาพ
บงัคบัมากข้ึน เพราะถือวา่เป็นหนา้ท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงให้
สิทธิแก่ประชาชนและชุมชนท่ีจะติตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการรวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายบญัญติั
เก่ียวกับการใช้สิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ หรือวิธีการขั้นตอนท่ีประชาชนจะใช้สิทธิเร่งรัดการ
ด าเนินการของรัฐ อย่างไรก็ดียงัไม่มีกลไกท่ีท าให้แนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจในหมวดว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐมีความเคร่งครัดชัดเจน และยงัเป็นเพียงแนวทางการบริหารประเทศและการตรา
กฎหมาย 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1) บทสรุป 
  กลไกท่ีท าให้แนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจมีสภาพบงัคบัมีทั้งกลไกทางกฎหมายท่ีก าหนด
โดยรัฐธรรมนูญและกลไกทางการเมือง ซ่ึงกลไกทางกฎหมายสามารถท าให้แนวนโยบายแห่งรัฐด้าน
เศรษฐกิจมีความเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดโ้ดยให้มีบทบญัญติัว่าดว้ยเร่ืองแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกิจโดยละเอียดในหลกัการท่ีจ าเป็นแยกเป็นหมวดต่างหากในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การสร้างกลไกหรือ
มาตรการท่ีน ามาบงัคบัใช้เก่ียวกบัการก าหนดนโยบายของรัฐบาลสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
สภาพบงัคบัเคร่งครัดได ้เพราะแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจเป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชง้บประมาณของ
รัฐและเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับความอยู่ดีกินดีของประชาชน และให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรท่ีให้
ค  าปรึกษาเศรษฐกิจเพื่อใหมี้การตรวจสอบหรือใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐซ่ึง
การก าหนดให้มีองคก์รท่ีให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐบาลดว้ยน้ี โดยก าหนดให้มี
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สถานะเทียบเท่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law หรือ Droit Organic) และสมาชิกมาจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนและใหใ้ชง้บประมาณจากภาคประชาชนเป็นหลกัในการจดัตั้ง ซ่ึงกฎหมายน้ีเป็นเพียง
การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกจากภาครัฐในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการก าหนด
นโยบายและใหค้  าปรึกษาตลอดจนการตรวจสอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  
 ส าหรับกลไกทางการเมือง กรณีมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก่อนเขา้บริหารราชการ
แผน่ดิน จะตอ้งมีกลไกท่ีใหรั้ฐบาลตอ้งแถลงนโยบายท่ีไดใ้หส้ัญญาไวก้บัประชาชน และก าหนดใหมี้การลง
มติเฉพาะเร่ืองนโยบายเท่านั้น ไม่รวมถึงการลงมติไม่รับรัฐบาลเพราะขดักบัหลกัประชาธิปไตย เพราะโดย
หลกัแลว้ถือว่ารัฐบาลไดรั้บความไวว้างใจจากผูแ้ทนประชาชน เม่ือไดมี้การลงมติแลว้นโยบายไม่ผ่านให้
รัฐบาลสามารถกลับไปแก้ไขนโยบายให้ถูกต้องตามท่ีได้มีการอภิปรายและตามค าแนะน าของรัฐสภา 
โดยมากแลว้การแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อนเขา้ท าหน้าท่ีบริหารราชการการแผน่ดินจึงน าแนวนโยบาย
แห่งรัฐมาแถลงเป็นหลกัการเพื่อไม่ให้ขดักบัรัฐธรรมนูญ ดงันั้น การก าหนดกลไกในส่วนน้ีจึงควรก าหนด
ในรัฐธรรมนูญเช่นกนัว่า รัฐบาลจะตอ้งแถลงนโยบายในส่วนท่ีได้เคยหาเสียงจากประชาชนหรือเคยให้
สัญญากบัประชาชนวา่จะด าเนินนโยบายอยา่งใด เม่ือไดรั้บเลือกมาเป็นรัฐบาลดว้ย เพื่อให้รัฐสภาสามารถ
ตรวจสอบถึงหลักความชอบด้วยนโยบายจากหลายฝ่ายซ่ึงอย่างน้อยก็ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่ม
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นฝ่ายคา้นและไดรั้บการตรวจสอบจากวุฒิสภา เม่ือรัฐบาลไดแ้กไ้ขนโยบาย
นั้นตามค าแนะน าท่ีเหมาะสมโดยชอบด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้ว รัฐธรรมนูญควรก าหนดให้เกิด
ความชอบธรรมคือ ต้องไม่มีการลงมติในคร้ังท่ีสองน้ีเพราะถือว่าได้มีการแก้ไขในหลักการแล้ว ซ่ึง
แนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจนั้นควรมีการก าหนดให้ผ่านองค์กรให้ค  าปรึกษาด้านเศรษฐกิจท่ีเป็น
องค์กรซ่ึงมีความเป็นกลางทางการเมืองและเป็นองค์กรท่ีประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ 
2) ข้อเสนอแนะ 
  การบญัญติัเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียดในหลกัการไวเ้ป็นหมวด
ต่างหากจากเร่ืองอ่ืนในรัฐธรรมนูญจะเป็นการสร้างกลไกประการหน่ึงเพื่อเน้นน ้ าหนักความส าคญัของ
แนวนโยบายแห่งรัฐดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้การสร้างกลไกหรือมาตรการท่ีน ามาบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการก าหนด
นโยบายของรัฐบาลสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐและมีสภาพบงัคบัเคร่งครัดได ้
  ก าหนดให้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจงั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดพ้ระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2517 พระองคท์รงใหค้วามส าคญักบั “การพฒันาคน” ในการด าเนินวิถีชีวิตอยา่งมัน่คงบนพื้นฐานของ
การพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จกัความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนกัถึงความถูกตอ้งตามหลกัวิชา ตลอดจนมี
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คุณธรรมเป็นกรอบในการดารงชีวิต หลกัการทรงงานของพระองค์จะเน้นการ “เขา้ใจ เขา้ถึง และร่วม
พฒันา” อยา่งสอดคลอ้งกบั “ภูมิสังคม” ท่ีให้ความส าคญักบัความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการ
พฒันาท่ีมุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเอง” ดาเนินการดว้ยความรอบคอบ วเิคราะห์ระมดัระวงั “ท าตามลาดบัขั้นตอน” 
มีการทดลองดว้ยความเพียรจนมัน่ใจ จึงนาไปเผยแพร่ใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ 
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