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บทคัดย่ อ
รัฐธรรมนู ญย่อมมีสภาพบัง คับ ได้ด้วยในฐานะที่ เป็ นกฎหมายสู งสุ ดและด้วยหลัก นิ ติธ รรมตาม
รั ฐธรรมนู ญ ซี่ ง แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ด้า นเศรษฐกิ จที่ ก าหนดไว้ใ นรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศัก ราช 2560 มี ค วามส าคัญ ส าหรั บ ประเทศไทยที่ ป กครองด้ ว ยระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข และมี รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ นกฎหมายสู ง สุ ด ซึ่ งประชาชนยัง คาดหวัง ให้
รัฐธรรมนูญสามารถสร้างกลไกช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
โดยจากการศึกษาพบว่าแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้านเศรษฐกิ จมี หลักการใช้เป็ นกรอบดาเนิ นการ
จัดทาภารกิจของรัฐ และให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชน แนวนโยบายที่ได้นามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
จึ งเป็ นเพียงหลักการอย่างกว้าง เพื่อให้รัฐบาลและองค์กรของรั ฐที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องมีความยืดหยุ่นในการ
ทางาน และสามารถดาเนิ นนโยบายต่าง ๆ ได้โดยไม่ขดั กับรั ฐธรรมนู ญ ดังนั้นแนวนโยบายแห่ งรั ฐตาม
รัฐธรรมนู ญจึงไม่มีสภาพบังคับที่เคร่ งครัดชัดเจน ขณะเดียวกันมีความจาเป็ นที่ตอ้ งทาให้แนวนโยบายแห่ ง
รั ฐเกิ ดผลขึ้ น อย่า งเป็ นรู ป ธรรม ซึ่ ง แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ด้า นเศรษฐกิ จ ที่ บ ัญ ญัติไ ว้ใ นรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติเป็ นหลักการอย่างกว้างเช่ นเดี ยวกันกับรั ฐธรรมนู ญ
ฉบับในอดี ต ซึ่ งยังคงหลักการความไม่มีส ภาพบังคับที่ เคร่ ง ครั ด กล่ าวคื อเป็ นเพียงแนวทางการบริ หาร
ราชการแผ่นดินและการตรากฎหมาย
อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยกระดับสภาพบังคับของ
แนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิ จ โดยกาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ชาติ และได้กาหนดเรื่ องการ
*
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รักษาวินัยการเงิ นการคลัง ไว้ในหมวดว่าด้วยหน้า ที่ ข องรั ฐซึ่ ง เคยเป็ นแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ ง รั ฐด้า น
เศรษฐกิ จตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ งในหมวดว่าด้วยหน้าที่ ของรั ฐได้
กาหนดหลักการให้ประชาชนสามารถเร่ งรั ดติ ดตามหรื อใช้สิทธิ ฟ้องร้ องหน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องได้
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จากวิวฒั นาการของการสร้างกลไกสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญซึ่ งมี
ความเคร่ งครัดมากขึ้นและลดลงบ้างขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการยกร่ างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เพื่อสร้างรากฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มนั่ คงและสร้างความอยูด่ ีกินดีให้กบั ประชาชน รัฐธรรมนูญจึงต้องสร้างกลไก
ของแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจให้แยกออกจากแนวนโยบายแห่ งรัฐด้านอื่น ๆ การกาหนดให้มีสภาพ
บังคับในเรื่ องการจัดทาภารกิ จของรั ฐด้านเศรษฐกิ จจะได้ทาให้มีความชัดเจนและเคร่ งครั ดอย่างมี ความ
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. บทนา
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 เป็ นการบัญญัติเพียงหลักการอย่างกว้างเช่นเดียวกับรัฐธรรมนู ญฉบับในอดี ต ซึ่ งมีสภาพ
บังคับไม่เคร่ งครัด โดยบริ บทสังคมไทยนั้นถือว่าเรื่ องเศรษฐกิจกับรัฐธรรมนู ญเป็ นปั จจัยให้เกิดการเปลี่ ยน
ทิศทางทางการเมืองและความเจริ ญของประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพื่อให้มีกลไกตามรัฐธรรมนู ญที่มีประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจในฐานะรัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของ
ประเทศ แนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิ จซึ่ งเป็ นเพียงหลักการอย่างกว้าง ใช้เป็ นกรอบดาเนิ นการจัดทา
ภารกิ จของรั ฐ และให้บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนและมี ส ภาพบัง คับ ไม่ เ คร่ ง ครั ด จึ ง พบว่า มี ปั ญ หา
ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาของสภาพบังคับที่ไม่ชดั เจนของแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดเรื่ องแนวนโยบายแห่ งรั ฐในหมวด 6 “แนวนโยบายแห่ งรั ฐ”
โดยตัดคาว่า “พื้นฐาน” ออก ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าเป็ นการแก้ไขให้เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนปี 2540
ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เป็ นรัฐธรรมนูญที่มาฉบับแรกของไทยที่ได้มีการ
นาบทบัญญัติเรื่ องแนวนโยบายแห่ งรัฐมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ และได้มีการบัญญัติเรื่ องแนวนโยบาย
แห่ งรั ฐไว้เรื่ อยมาจนกระทัง่ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก้ไขโดยเพิม่ คาว่า “พื้นฐาน” จึงจะเห็นได้วา่ การมีบทบัญญัติวา่ ด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐเป็ นเรื่ องจาเป็ นแม้วา่ จะมีสภาพบังคับไม่เคร่ งครัด แต่กรณี มีคาว่า “พื้นฐาน” กับไม่มีน้ นั
ย่อมเป็ นปั ญหาสาหรับการทาให้แนวนโยบายแห่ งรัฐโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิ จที่ เห็ นว่ามีความจาเป็ นต้อง
สร้างกลไกโดยรัฐธรรมนู ญเพื่อสร้างความกินดีอยูด่ ีของประชาชน และกรณี รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติแนวนโยบายแห่ งรัฐเรื่ องต่าง ๆ ไล่เรี ยงกันโดยไม่ได้แยกแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ
ดังเช่ นรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้มีแยกแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ออกเป็ น
ส่ วนๆ โดยหลักการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนู ญไม่สามารถสร้างให้มีสภาพบังคับที่ชดั เจน
หรื อเคร่ งครัด ต้องเป็ นไปตามหลักความเป็ นอิสระของฝ่ ายบริ หารและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
การบัญญัติแยกส่ วนในด้านต่าง ๆ ของแนวนโยบายแห่ งรัฐไว้จึงถื อว่าเป็ นการสร้างกลไกประการหนึ่ งเพื่อ
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เน้นน้ าหนักความสาคัญของแนวนโยบายแห่ งรัฐโดยเฉพาะแนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจควรแยกออก
ไว้ต่างหากจากหมวดอื่น
2. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญั ญัติเรื่ องแนวนโยบายแห่ งรัฐไว้
ในหมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 64 โดยถือว่าเป็ นมาตราที่เป็ นหลักการทัว่ ไปของหมวดแนวนโยบายแห่ งรัฐ โดยมี
หลักการคือ บทบัญญัติแนวนโยบายแห่ งรัฐเป็ นแนวทางให้รัฐดาเนิ นการตรากฎหมายและกาหนดนโยบาย
การบริ หารราชการแผ่นดิ น และตามมาด้วยหลักการในมาตรา 65 วรรคหนึ่ ง ที่ กาหนดให้รัฐพึง จัดให้มี
ยุทธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน จึงมีความสาคัญต่อการสร้างกลไกเพื่อให้แนวนโยบายแห่ ง
รัฐโดยเฉพาะเรื่ องเศรษฐกิจมีสภาพบังคับมากขึ้น อย่างไรก็ตามทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ได้กาหนดให้มีสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไว้ดงั เช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
3. เนื่องจากรัฐธรรมนู ญถือเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศแต่ก็ยงั มีปัญหาว่าการที่รัฐธรรมนู ญมี
บทบัญญัติกาหนดให้องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนู ญต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้ว ถ้าไม่ทาตามนั้น
จะมี ผลร้ ายตามมานั้น ถื อว่าเป็ นสภาพบังคับแล้ว แต่การกาหนดบทบัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญให้มีสภาพ
บังคับ นั้นจะสามารถกาหนดได้มากน้อยเพียงใด เพราะรัฐธรรมนู ญควรจะกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรผูใ้ ช้
อานาจทั้งสามฝ่ ายก็ดี หรื อองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็ดี ให้กระทาการต่าง ๆ ก็เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเจตจานงของรัฐซึ่ งโดยหลักแล้วรัฐธรรมนู ญจะต้องกาหนดกรอบทิศทางของประเทศ กาหนดรู ปแบบ
การปกครอง ระเบียบแบบแผนการบริ หารประเทศในเชิ งกว้างเท่านั้น รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่ งเป็ นฉบับปั จจุบนั ยังคงเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่ งรัฐตามรัฐธรรมนู ญเป็ นกลไก
หนึ่งในการช่วยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ รวมถึงปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
การกาหนดแนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจเป็ นเรื่ องนโยบายที่รัฐต้องปฏิบตั ิ การกาหนดใน
รัฐธรรมนู ญก็เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความจาเป็ นในนโยบายที่ตอ้ งทา และใช้เป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ซึ่ งนโยบายของรัฐบาลต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐด้วย แม้วา่ นโยบายของรัฐบาลแต่ละ
สมัย จะมี ค วามแตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ก ับ พรรคการเมื อ งก าหนดให้ เ ป็ นไปตามกระแสความต้อ งการของ
ประชาชน พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงมักจะมีนโยบายตอนหาเสี ยงเน้นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ให้ความช่วยเหลือทางการเกษตรและพืชทางเศรษฐกิจ โดยนโยบายเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่แนวนโยบายแห่ งรัฐ
ตามที่รัฐธรรมนู ญกาหนดจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของพรรคการเมืองหรื อนโยบายของรัฐบาล
ซึ่ งถ้าเป็ นแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐตามรั ฐธรรมนู ญแล้วไม่ว่าพรรคการเมื องใดมาเป็ นรั ฐบาลจะต้อง
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจ การกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิ จของ
รัฐบาลตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญั ญัติไว้สองมาตรา แต่บญั ญัติไว้อย่าง
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ละเอียด ตั้งแต่มาตรา 83 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นการตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และในมาตรา 84 ได้กาหนดหลักการว่ารัฐต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 18 ด้าน แต่ท้ งั หมดนั้นกาหนดให้รัฐต้องสนับสนุ น ซึ่ งถ้ารัฐบาลไม่ดาเนิ นการออก
กฎหมายเพื่อสนับสนุ น ประกอบกับรัฐธรรมนู ญไม่ได้กาหนดเกี่ ยวกับสภาพบังคับไว้อย่างชัดเจนว่าหาก
รัฐบาลไม่ดาเนิ นการจะมีผลร้ ายเป็ นประการใด ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยังคงมีบทบัญญัติเกี่ ยวกับแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ งยังมีสภาพบังคับที่ ไม่เคร่ งครั ดและยัง คง
หลักการอย่างกว้างดังเช่นเดิม

2. ประเด็นทีน่ ามาวิเคราะห์
2.1 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้ านเศรษฐกิจตามรั ฐธรรมนู ญช่ วงระยะเวลา ก่ อนรั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ไทยที่มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่ งรัฐไว้ชดั เจนในรัฐธรรมนู ญ เพื่อใช้เป็ นนโยบายกลางของรัฐ มี
เจตนารมณ์ของผูร้ ่ างคือป้ องกันการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็ นประโยชน์และได้ดาเนิ นการใช้งบประมาณ
ไปแล้วเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลซึ่ งทาให้สูญเสี ยงบประมาณของรัฐ และจากกรณี ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจาก
ความขัดแย้งทางการเมื องระหว่างประเทศมหาอานาจ ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งทางด้า นอุ ดมการณ์ ท างด้า น
เศรษฐกิ จการเมือง โดยไทยได้รับเอาแนวทางการวางแผนพัฒนาประเทศภายใต้คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากธนาคารโลกที่ ไม่ให้เกิ ดการลุ กลามในลักษณะที่ เป็ นลู กโซ่ (Domino Effect) โดยในรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับแรกที่บญั ญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาการเปลี่ ยนนโยบายเมื่อมีการเปลี่ ยนรัฐบาลในช่ วงหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ มาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยก็เกิ ดความเห็ นแย้งกันทางด้าน
แนวความคิดทางการเมืองมาเป็ นระยะ และยังปรากฏเงาลางของแนวความคิดว่าจะพัฒนาประเทศโดยยึด
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมหรื อระบบสังคมนิ ยม ดังนั้น ในมาตรา 68 ของรัฐธรรมนู ญ พุทธศักราช 2492
จึงถือเป็ นการประกาศให้นานาประเทศรู ้วา่ ประเทศไทยต้องการยึดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี จึงทาให้ประเทศ
ไทยได้รับความช่ วยเหลื อทางเศรษฐกิ จจากประเทศที่ ปกครองโดยระบอบประชาธิ ปไตย หรื อแม้แต่การ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกของไทยก็ได้รับคาแนะนาจากธนาคารโลกในแง่มุมที่
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มาตรา 68 ได้มีการบัญญัติวา่ “การริ เริ่ มทางเศรษฐกิจ
ส่ วนเอกชนย่ อมเป็ นไปโดยเสรี ” นี้ จึงทาให้สามารถอธิ บายได้ว่าเหตุใดประเทศไทยซึ่ งมีรัฐธรรมนู ญและ
ต้อ งการให้ เ กิ ด ประชาธิ ป ไตยในประเทศอย่า งแท้จ ริ ง จึ ง มี ก ารบัญ ญัติ เ รื่ อ งแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ไว้ใ น
รัฐธรรมนู ญด้วย เพราะส่ วนใหญ่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตยไม่มีการบัญญัติแนวนโยบาย
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แห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนู ญ เพราะจะขัดกับหลักความเป็ นอิสระของฝ่ ายบริ หาร และทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
บริ หารประเทศโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
2.2 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้ านเศรษฐกิจตามรั ฐธรรมนู ญช่ วงระยะเวลา รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ด าเนิ นนโยบายส่ ง เสริ ม การค้า เสรี ม าโดยตลอดดัง ที่ ป รากฏใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ทั้งนี้ สื บเนื่ องจากเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ประเทศต่าง ๆ รวมถึ งประเทศไทยได้เผชิ ญกับพิษภัยของสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ประกอบกับปั ญหา
รัฐบาลไทยขาดเสถียรภาพจึงทาให้การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร และต่อมา
จนกระทัง่ ประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 จึงต้องกูเ้ งิ นจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรื อ IMF) รัฐบาลไทยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ IMF
โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไทยจะต้องเปิ ดเสรี ในทุก ๆ ด้านทั้งเปิ ดเสรี ทางด้านการค้าและการลงทุน โดยนโยบาย
ด้านเศรษฐกิ จของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นต้องการแก้ไขปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจก็ตอ้ งดาเนิ นตามเงื่ อนไข
ของ IMF เป็ นหลัก ส่ วนแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐเป็ นเพียงการกาหนดนโยบายพื้นฐานในหลักการที่รัฐ
จะต้องถือเป็ นภารกิจ โดยไม่วา่ พรรคการเมืองใดได้เข้ามาบริ หารประเทศก็ตอ้ งถือเป็ นภารกิจหลัก อย่างไรก็
ตามหากพิ จารณาในมิ ติว่า ประเทศไทยเคยมี ประสบการณ์ เกี่ ย วกับ วิก ฤติ เศรษฐกิ จในปี 2540 แล้ว การ
กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐให้มีสภาพบังคับที่ชดั เจนขึ้นรวมถึงกาหนดให้มีกลไกโดยรัฐธรรมนู ญ
ซึ่ งทาหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และองค์กรที่สร้ างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จด้วยจะทาให้ประเทศไทยมี
เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นและไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดให้มีแนวนโยบายพื้นฐานแห่ ง
รั ฐ โดยมี ค วามมุ่ ง หวัง ให้ ก ลไกเกี่ ย วกับ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ช่ วยแก้ไ ขวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ จึ ง ต้อ งการให้
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีสภาพบังคับชัดเจนมากขึ้น จึงได้ตดั ถ้อยคาว่า “ไม่
ก่ อให้เกิ ดสิ ท ธิ ใ นการฟ้ องร้ องรั ฐ” ออกไป ดัง นั้นหน้า ที่ ข องรั ฐบาลที่ จะต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ จึ ง เกิ ดขึ้ น โดยปริ ย าย อย่า งไรก็ ตามสภาพบัง คับ ทางการเมื องในรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 ก็ ล ดลง เพราะไม่ มี ก ารลงมติ ไ ว้วางใจหรื อไม่ ไ ว้วางใจหลัง จาก
คณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภา ส่ วนการมีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยอ้อมก็ยงั คงอยู่เช่ นเดิ มคื อ
ก าหนดให้หมวดแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ ง รั ฐนี้ มี ไ ว้เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรั บ การตรากฎหมายและการ
กาหนดนโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดิน และสามารถสรุ ปได้วา่ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่กาหนดให้มีสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ มีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จและ
สังคม
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โดยสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นั้นได้นาแบบมาจากสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส แต่สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติของไทยขาดอานาจเด็ดขาดดังเช่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กาหนดให้องค์ประกอบของสภา
ที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ นไปตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนู ญนั้นได้กาหนดให้สภาเศรษฐกิ จและสังคมจะมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ ให้ความเห็นร่ างกฎหมายที่รัฐบาล
เสนอ และร่ างกฎหมายที่สมาชิ กสภาเสนอตามที่รัฐบาลร้องขอ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่มอบหมายให้สมาชิก
สภาเศรษฐกิ จและสังคมคนหนึ่ งเข้าไปชี้ แจงความเห็ นของสภาเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับร่ างกฎหมายที่
ได้รับมอบหมายให้ที่ประชุมของรัฐสภาทราบด้วย (ทิวา เงินยวง, 2538 : 29 – 30)
การกาหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านเศรษฐกิ จที่ปรากฏในรัฐธรรมนู ญ คือ การสะท้อนให้เห็น
ถึ งระบบเศรษฐกิ จของรั ฐ โดยรัฐธรรมนู ญฉบับถาวรของไทย ตั้งแต่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492 เรื่ อยมาจนถึ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการส่ งเสริ มให้
เอกชนดาเนินกิจการทางเศรษฐกิจโดยเสรี โดยมุ่งให้มีเสรี ทางการค้าและไม่ให้เอกชนทาการผูกขาดตัดตอน
และมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขัน
ทางการค้าซึ่ งเป็ นกฎหมายหลักของระบบเศรษฐกิ จแบบกลไกตลาด ทั้งในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไว้คล้ายกันคือรัฐต้องดาเนิ นนโยบายระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และต้องไม่ประกอบกิจการที่มี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับเอกชน รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บญ
ั ญัติเรื่ อง
แนวนโยบายแห่ งรัฐไว้ใน หมวด 5 แนวนโยบายแห่ งรัฐ ตั้งแต่มาตรา 83 ถึงมาตรา 84 ซึ่ งหากพิจารณาตัว
บทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญนี้ แล้วจะเห็ นได้ว่า รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2540 มี
เจตนารมณ์จะให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ งคือเป็ นระบบทุนนิ ยมที่พึงปรารถนา ประเทศไทยจะได้ดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จแบบเสรี โดยอาศัย
กลไกตลาดเรื่ อ ยมาดัง จะเห็ น ได้จ ากในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ก็ ไ ด้มี
บทบัญญัติไว้ลกั ษณะนี้ เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งสื บเนื่ องจากระบบเศรษฐกิ จที่ อาศัยกลไกตลาดนี้ เองที่ตอ้ งพึ่งพิง
กลไกตลาดในการแก้ปั ญ หาพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ม ัก จะประสบปั ญ หาล้ม เหลวของกลไกตลาด ใน
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้มีบทบัญญัติที่สนับสนุ นให้รัฐมีบทบาททาง
เศรษฐกิ จ ทั้งในการแทรกแซงการทางานของกลไกราคา และการผลิตบริ การสาธารณะบางประเภท ทั้งนี้
กรณี ที่รัฐธรรมนู ญมีบทบัญญัติให้รัฐสามารถเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจได้ เห็นว่าทาให้ประเทศไทยไม่ได้
ยึดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีลกั ษณะเป็ นแบบผสม
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จากการศึกษาพบว่าในขั้นตอนการร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย
สภาร่ างรัฐธรรมนูญได้มีแนวความคิด 2 ฝ่ าย คือฝ่ ายหนึ่งเห็นว่า ควรตัดบทบัญญัติเรื่ องแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านเศรษฐกิจออกทั้งหมด ส่ วนอีกฝ่ ายต้องการให้มีบทบัญญัติน้ ีแต่ก็ยงั เป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่ อง
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐกันอย่างมาก โดยมีการเสนอให้มีสภาพบังคับสู งสุ ดถึ งขั้นว่า
กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของรัฐ และให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐบาลได้หากรัฐบาลมิได้ดาเนินนโยบายตาม
บทบัญ ญัติ ใ นหมวดแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ได้ก าหนดให้ แ นวนโยบายของรั ฐ ถื อ เป็ นหน้ า ที่ ต่ อ
สาธารณะ ซึ่ ง ท าให้มี ผ ลบัง คับ คื อถ้า ไม่มี ก ารออกกฎหมายตามแนวนโยบาย ประชาชนผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
สามารถยืน่ ฟ้ องหน่วยงานของรัฐที่ไม่บงั คับกฎหมายนั้นต่อศาลปกครองได้ นอกจากนี้ แล้วกฎหมายใดที่ไม่
ตรงตามแนวนโยบายแห่งรัฐใช้บงั คับไม่ได้ แต่เนื่องจากมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเป็ นจานวนมากเพราะนอกจากจะ
เป็ นการกาหนดผูกมัดรัฐบาลมากจนเกิ นไปและหากต้องการให้มีผลผูกพันหรื อมีสภาพบังคับประการได้
มากกว่าจะเป็ นแนวทางการกาหนดนโยบายของรัฐบาลก็ควรไปบัญญัติไว้ในหมวดสิ ทธิ และเสรี ภาพ อีกทั้ง
ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของรัฐด้วยว่ามีงบประมาณเพียงพอหรื อไม่
ส าหรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยกาหนดให้ถือว่าเป็ นเจตจานงค์ของรัฐและได้แบ่งแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐออกเป็ นด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมี บทบัญญัติกาหนดให้คณะรั ฐมนตรี ก่อนจะเข้าบริ หารราชการ
แผ่นดิ นต้องชี้ แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดาเนิ นการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริ หารราชการแผ่นดิ นให้
เป็ นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ และต้องจัดทารายงานแสดงผลการดาเนิ นการ รวมทั้งปั ญหาและ
อุ ป สรรค เสนอต่ อรั ฐสภาปี ละหนึ่ ง ครั้ ง และในการบริ หารราชการแผ่นดิ น คณะรั ฐมนตรี ต้องจัด ให้มี
แผนการตรากฎหมายที่ จาเป็ นต่ อการด าเนิ นการตามนโยบายและแผนการบริ ห ารราชการแผ่นดิ น ถ้า
คณะรัฐมนตรี ไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่สามารถเข้าบริ หารราชการแผ่นดิ นต่อได้ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการ
ควบคุมรัฐบาลก่อนเข้าทาหน้าที่โดยรัฐสภา ซึ่ งเมื่อรัฐบาลเข้าทาหน้าที่แล้วการควบคุมรัฐบาลโดยรัฐสภาก็
สามารถทาได้โดยการตั้งกระทูถ้ าม การตั้งกระทูถ้ ามโดยอาจให้ตอบกระทูถ้ ามในที่ประชุ มสภาซึ่ งเรี ยกว่า
กระทูถ้ ามสด หรื อให้ตอบในราชกิจจานุ เบกษาก็ได้ และการควบคุมรัฐบาลโดยเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรั ฐมนตรี หรื อไม่ไว้วางใจรั ฐมนตรี เป็ นรายบุ คคล ซึ่ งการไม่ไว้วางใจนั้นมี 2 ประการ
กล่าวคือ ประการที่หนึ่ งเป็ นกรณี ที่ไม่ไว้วางใจด้านนโยบายของรัฐบาล และประการที่สองคือไม่ไว้วางใจ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี โดยการขอเปิ ดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
นั้นมีหลักการว่าผูเ้ สนอขอเปิ ดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะต้องเสนอบุคคลที่จะเป็ นนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปด้วย เพราะถ้านายกรั ฐมนตรี ที่ถู กอภิ ป รายไม่ไ ว้วางใจและสภามี ม ติ ไม่ ไว้วางใจก็ ต้องพ้น จาก
ตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี เช่ นนี้ ถือว่าเป็ นบทบังคับของรั ฐธรรมนู ญที่ จะกาหนดกลไกการตรวจสอบการ
ทางานของรั ฐบาลที่ มีค วามสาคัญอย่างยิ่งต่ อประเทศที่ ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มีก ฎหมาย
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รัฐธรรมนูญเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนู ญก็ไม่ได้กาหนดสภาพบังคับไว้อย่างชัดเจนใน
กรณี ที่รัฐบาลไม่ดาเนิ นการตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่เป็ น
ปั ญหาเรื้ อรั งและมัก จะเป็ นปั ญหาของหลาย ๆ รัฐบาลที่โดนตรวจสอบและเป็ นประเด็นให้ตอ้ งยุบสภา
มาแล้วหลายรัฐบาล
2.3 สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้ านเศรษฐกิจตามรั ฐธรรมนู ญช่ วง ระยะเวลารั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 มี ห มวดว่า ด้ว ยแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ
เช่ น เดี ย วกัน กับ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปี ก่ อ นพุ ท ธศัก ราช 2540 ซึ่ งใช้ ถ้อ ยค าในบทบัญ ญัติ รั ฐ ธรรมนู ญ ว่า
“แนวนโยบายแห่ งรั ฐ” ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ที่ประกาศใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ก็ได้
บัญญัติ “แนวนโยบายแห่งรัฐ” ไว้ในหมวด 6 โดยไม่ได้แยกเป็ นแนวนโยบายด้านต่าง ๆเป็ นส่ วน ๆ แต่ได้ไล่
เรี ยงไว้ต้ งั แต่มาตรา 64 ถึงมาตรา 78 ทั้งนี้ ในมาตรา 75 ได้บญั ญัติเป็ นหลักการกว้างๆ เกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ด้า นเศรษฐกิ จ และยัง คงหลัก การเดิ ม เช่ น เดี ย วกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2550 ที่กาหนดให้คณะรัฐมนตรี ที่จะเข้ามาบริ หารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แก้ไขถ้อยคาจากคาว่า เป็ นเจตจานง เป็ นคาว่า เป็ น
แนวทาง ให้รัฐดาเนิ นการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดิน ซึ่งถ้าเปรี ยบเทียบ
คาว่า เจตจานง กับคาว่า แนวทาง แล้ว คาว่าเจตจานง นั้น ย่อมมี น้ าหนักให้ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามโดยบทบัญญัติในหมวดนี้ ก็ถือได้เพียงแสดงให้ทราบว่ารัฐควรมีกฎหมายในเรื่ องดังที่กล่าวไว้
ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนี้เท่านั้น
จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนู ญได้มีเจตนารมณ์ให้แนวนโยบายแห่ งรัฐมีสภาพบังคับ แต่ยงั ไม่
ชัดเจนมากนักหากพิเคราะห์ลึกลงไปในเนื้ อหาของบทบัญญัติที่รัฐธรรมนู ญได้บญั ญัติไว้ในกลไกอื่น ๆ เช่น
ในการที่รัฐธรรมนู ญได้บญั ญัติให้คณะรัฐมนตรี ที่จะเข้าบริ หารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ซึ่ งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่ งรัฐและยุทธศาสตร์ ชาติ และต้องชี้ แจงแหล่งที่มาของ
รายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนิ นนโยบาย ซึ่ งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานี้ รัฐธรรมนู ญได้กาหนดไว้
ว่าไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ถือว่าเป็ นการกาหนดกลไกหรื อสภาพบังคับอย่างหลวม ๆ แต่ก็เป็ นไปตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยที่เพราะรั ฐบาลที่เข้ามาบริ หารประเทศเป็ นฝ่ ายที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุด หากในรัฐธรรมนู ญกาหนดไว้ว่าให้มีการลงมติไว้วางใจได้ต้ งั แต่ช้ นั การ
แถลงนโยบายทั้งที่ยงั ไม่ได้เข้ามาบริ หารประเทศเลย อาจเป็ นการทาให้เนื้ อหาในบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญนี้
เองที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม
เรื่ องเศรษฐกิ จเป็ นเรื่ องที่ ส าคัญไม่ ยิ่ง หย่อนไปกว่า เรื่ องความมั่นคงในชี วิ ต ทรั พ ย์สิ น ของ
ประชาชนซึ่ งรัฐมีหน้าที่ตอ้ งพิทกั ษ์คุม้ ครองประชาชนของตน เพราะเรื่ องเศรษฐกิ จเกี่ ยวข้องกับความอยูด่ ี
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กินดี และคุณภาพชีวติ ของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั นี้ แม้วา่ จะไม่มีการกาหนดแยกเป็ นส่ วน ๆ ใน
หมวดของ “แนวนโยบาย แห่ ง รั ฐ ” ว่า เป็ นนโยบายด้า นใดดัง เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 ก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ได้มีบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่ องเกี่ยวกับเศรษฐกิ จว่า
รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กันอย่างทัว่ ถึ ง เป็ นธรรม และยัง่ ยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ขจัดการ
ผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็ นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ โดยเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญเกี่ยวกับการกาหนดแนวนโยบายของรัฐ
ในเรื่ องเศรษฐกิจว่าต้องการแก้ไขปั ญหาเรื่ องความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และการได้รับประโยชน์อย่างไม่
ทัว่ ถึ งจากการกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ผา่ นมาของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามการสร้ างกลไกต่าง ของ
รัฐธรรมนูญเพื่อให้แนวนโยบายแห่งรัฐมีสภาพบังคับมากขึ้นนั้นกลับไม่ชดั เจนไปกว่ารัฐธรรมนู ญฉบับก่อน
ๆ ที่ผา่ นมา และยิง่ ไปกว่านี้คือการที่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั ได้เพิ่มหมวด 5 ว่าด้วย
เรื่ อง “หน้าที่ของรัฐ” ตั้งแต่มาตรา 51 ถึงมาตรา 63 โดยในมาตรา 51 ได้บญั ญัติว่า “การใดที่รัฐธรรมนู ญ
บัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็ นการทาเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
ย่อมเป็ นสิ ทธิ ของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่ งรัดให้ดาเนิ นการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรื อชุมชนได้รับประโยชน์น้ นั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ” ซึ่ งเป็ นหมวดที่แยกต่างหากจากหมวดของเรื่ องแนวนโยบายแห่ งรัฐ ยิ่งทาให้เห็นว่าในหมวดเรื่ อง
แนวนโยบายแห่งรัฐนี้ถึงแม้จะบัญญัติออกมาได้ดีในเรื่ องของหลักการเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจก่อให้เกิดสภาพ
บังคับที่เป็ นรู ปธรรมขึ้นมาได้เพราะไม่ได้มีบทบัญญัติในลักษณะทานองดังกล่าวมานี้ ซึ่งเป็ นการสร้างกลไก
หรื อมาตรการในรัฐธรรมนู ญให้มีสภาพบังคับที่ชดั เจนมากกว่ารั ฐธรรมนู ญในอดี ตเพราะรัฐธรรมนู ญใน
อดีตนั้นไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่ องหน้าที่ของรัฐโดยตรง
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในแง่ของเรื่ องการบริ การสาธารณะ หรื อหลักภารกิ จของรัฐ ที่ว่ารัฐมี
หน้าที่ต่าง ๆ มากมายกว่าในสมัยก่อน ซึ่ งรัฐสมัยใหม่จะมีภารกิ จในด้านเศรษฐกิ จด้วย ไม่ว่าจะในแง่ของ
หลักการกว้าง ๆ ซึ่ งสามารถดูได้จากรัฐธรรมนู ญหรื อภารกิจด้านเศรษฐกิจในเชิ งลึกที่สามารถดูได้จากแนว
ทางการพัฒนาประเทศซึ่ งปรากฏในรู ปแบบของการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ หรื อ
แม้แต่การกาหนดในรัฐธรรมนู ญซึ่ งมีบทบัญญัติกล่าวถึ งเรื่ องเศรษฐกิ จไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกระบวนการตรา
กฎหมายที่เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเงิ น หรื อการทาลงนามในหนังสื อสัญญาที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่ งในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 178 วรรคสี่ ได้กาหนดว่า ให้มีกฎหมายกาหนดวีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จาเป็ นอันเกิดจากผลกระทบของการทาหนังสื อสัญญา
นั้นด้วย เช่นนี้ เกี่ยวกับสภาพบังคับของรัฐธรรมนู ญในเรื่ องการกาหนดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ หากเป็ น
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เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องการตรากฎหมายการเงิ นก็ดี หรื อเป็ นเรื่ องการลงนามในหนังสื อสัญญาระหว่า ง
ประเทศดังกล่าวมาแล้วเป็ นต้น ก็มีสภาพบังคับไปตามนั้นและตามที่กฎหมายบัญญัติดว้ ย และหากเรื่ องใดที่
ในหมวดว่าด้วยเรื่ องหน้าที่ของรัฐเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความเป็ นอยู่ดีกินดี ของประชาชน
โดยตรง และเกี่ยวโยงกับแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจด้วย ซึ่ งก็เป็ นสิ ทธิ ของประชาชนและชุมชนที่จะ
ติดตามและเร่ งรัดให้ดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรื อ
ชุมชนได้รับประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งก็ถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ช่วยทาให้เรื่ องแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจมีสภาพบังคับที่มากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับในอดีต
โดยรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้กาหนดให้รัฐจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ นอกจากนี้ ในมาตรา 62 เกี่ ยวกับการรั กษาวินัยการเงิ นการคลัง เดิ มตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้อยูใ่ นส่ วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิ จ จึงกล่าว
ได้วา่ สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรักษาวินยั การเงินการคลังมีสภาพ
บังคับมากขึ้น เพราะถือว่าเป็ นหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งให้
สิ ทธิ แก่ประชาชนและชุมชนที่จะติตามและเร่ งรัดให้รัฐดาเนิ นการรวมตลอดทั้งฟ้ องร้องหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ
เกี่ ย วกับ การใช้สิ ท ธิ ฟ้ อ งร้ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ วิ ธี ก ารขั้น ตอนที่ ป ระชาชนจะใช้สิ ท ธิ เ ร่ ง รั ด การ
ดาเนิ นการของรั ฐ อย่า งไรก็ ดีย งั ไม่ มี ก ลไกที่ ท าให้แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ด้า นเศรษฐกิ จในหมวดว่า ด้ว ย
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐมี ค วามเคร่ ง ครั ดชัดเจน และยัง เป็ นเพี ย งแนวทางการบริ หารประเทศและการตรา
กฎหมาย

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1) บทสรุ ป
กลไกที่ทาให้แนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจมีสภาพบังคับมีท้ งั กลไกทางกฎหมายที่กาหนด
โดยรั ฐธรรมนู ญและกลไกทางการเมื อง ซึ่ ง กลไกทางกฎหมายสามารถทาให้แนวนโยบายแห่ งรั ฐด้าน
เศรษฐกิ จมีความเคร่ งครัดและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้โดยให้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่ องแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกิจโดยละเอียดในหลักการที่จาเป็ นแยกเป็ นหมวดต่างหากในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การสร้างกลไกหรื อ
มาตรการที่นามาบังคับใช้เกี่ยวกับการกาหนดนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐและมี
สภาพบังคับเคร่ งครัดได้ เพราะแนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้งบประมาณของ
รั ฐ และเป็ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบกับ ความอยู่ดีกิ น ดี ข องประชาชน และให้มี ก ฎหมายว่า ด้ว ยองค์ก รที่ ใ ห้
คาปรึ กษาเศรษฐกิจเพื่อให้มีการตรวจสอบหรื อให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐซึ่ ง
การกาหนดให้มีองค์กรที่ให้คาปรึ กษาและตรวจสอบการดาเนิ นนโยบายของรัฐบาลด้วยนี้ โดยกาหนดให้มี
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สถานะเที ย บเท่ า กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ (Organic Law หรื อ Droit Organic) และสมาชิ ก มาจาก
ประชาชนทุกภาคส่ วนและให้ใช้งบประมาณจากภาคประชาชนเป็ นหลักในการจัดตั้ง ซึ่ งกฎหมายนี้เป็ นเพียง
การสนับ สนุ นและอานวยความสะดวกจากภาครั ฐในการให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมเกี่ ย วกับ การก าหนด
นโยบายและให้คาปรึ กษาตลอดจนการตรวจสอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
สาหรับกลไกทางการเมือง กรณี มีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ก่อนเข้าบริ หารราชการ
แผ่นดิน จะต้องมีกลไกที่ให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้กบั ประชาชน และกาหนดให้มีการลง
มติเฉพาะเรื่ องนโยบายเท่านั้น ไม่รวมถึงการลงมติไม่รับรัฐบาลเพราะขัดกับหลักประชาธิ ปไตย เพราะโดย
หลักแล้วถื อว่ารัฐบาลได้รับความไว้วางใจจากผูแ้ ทนประชาชน เมื่อได้มีการลงมติแล้วนโยบายไม่ผ่านให้
รั ฐบาลสามารถกลับ ไปแก้ไขนโยบายให้ถูก ต้องตามที่ ไ ด้มี ก ารอภิ ป รายและตามค าแนะนาของรั ฐสภา
โดยมากแล้วการแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อนเข้าทาหน้าที่บริ หารราชการการแผ่นดิ นจึงนาแนวนโยบาย
แห่ งรัฐมาแถลงเป็ นหลักการเพื่อไม่ให้ขดั กับรัฐธรรมนู ญ ดังนั้น การกาหนดกลไกในส่ วนนี้ จึงควรกาหนด
ในรั ฐธรรมนู ญเช่ นกันว่า รั ฐบาลจะต้องแถลงนโยบายในส่ วนที่ได้เคยหาเสี ยงจากประชาชนหรื อเคยให้
สัญญากับประชาชนว่าจะดาเนิ นนโยบายอย่างใด เมื่อได้รับเลือกมาเป็ นรัฐบาลด้วย เพื่อให้รัฐสภาสามารถ
ตรวจสอบถึ ง หลัก ความชอบด้ว ยนโยบายจากหลายฝ่ ายซึ่ งอย่ า งน้ อ ยก็ ไ ด้รั บ การตรวจสอบจากกลุ่ ม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งเป็ นฝ่ ายค้านและได้รับการตรวจสอบจากวุฒิสภา เมื่อรัฐบาลได้แก้ไขนโยบาย
นั้น ตามค าแนะน าที่ เ หมาะสมโดยชอบด้ว ยหลัก นิ ติ รั ฐ นิ ติ ธ รรมแล้ว รั ฐ ธรรมนู ญ ควรก าหนดให้ เ กิ ด
ความชอบธรรมคื อ ต้อ งไม่ มี ก ารลงมติ ใ นครั้ งที่ ส องนี้ เพราะถื อ ว่า ได้มี ก ารแก้ไ ขในหลัก การแล้ว ซึ่ ง
แนวนโยบายแห่ งรั ฐด้านเศรษฐกิ จนั้นควรมี การกาหนดให้ผ่านองค์กรให้คาปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จที่ เป็ น
องค์ก รซึ่ ง มี ค วามเป็ นกลางทางการเมื องและเป็ นองค์กรที่ ประชาชนจากทุ กภาคส่ วนมี ส่วนร่ วมในการ
กาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ
2) ข้ อเสนอแนะ
การบัญญัติเรื่ องแนวนโยบายแห่ งรั ฐด้านเศรษฐกิ จโดยมีรายละเอียดในหลักการไว้เป็ นหมวด
ต่างหากจากเรื่ องอื่ นในรัฐธรรมนู ญ จะเป็ นการสร้ างกลไกประการหนึ่ งเพื่อเน้นน้ าหนักความสาคัญของ
แนวนโยบายแห่ งรัฐด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้การสร้างกลไกหรื อมาตรการที่นามาบังคับใช้เกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและมีสภาพบังคับเคร่ งครัดได้
ก าหนดให้น้อ มน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้อย่า งจริ ง จัง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแก่พสกนิ กรชาวไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2517 พระองค์ทรงให้ความสาคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการดาเนิ นวิถีชีวิตอย่างมัน่ คงบนพื้นฐานของ
การพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู ้จกั ความพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันใน
ตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมี
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คุ ณธรรมเป็ นกรอบในการดารงชี วิต หลักการทรงงานของพระองค์จะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึ ง และร่ วม
พัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เป็ นการ
พัฒนาที่มุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเอง” ดาเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ระมัดระวัง “ทาตามลาดับขั้นตอน”
มีการทดลองด้วยความเพียรจนมัน่ ใจ จึงนาไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ
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