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นอกจากรัฐธรรมนูญจะได ้ก�าหนดสิทธิของ 
ปวงชนชาวไทยไว้แล้ว รฐัธรรมนญูยงัได้ก�าหนดให้ 

รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน และขณะเดียวกันก็ได้ก�าหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐเช่นกัน โดย “หน้าที่ของปวงชน 
ชาวไทย” นั้น ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ 
เพื่อให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติ ซึ่งค�าว่า “หน้าที่” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔๒ หมายถึง  
กิจที่จะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบ ส่วนค�าว่า “ปวงชน 
ชาวไทย” ความมุ่งหมายในรัฐธรรมนูญนี้ คือ ประชาชนหรือ 
พลเมอืงของประเทศไทย๓ เมือ่รวมความแล้ว จะมคีวามหมายว่า  
ภาระและความรับผิดชอบที่ รัฐธรรมนูญก�าหนดบังคับให  ้
บุคคลซึ่งเป็นชนชาวไทยต้องปฏิบัติ หรือกระท�าให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เมื่อรัฐธรรมนูญก�าหนดว่า 
การกระท�าใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองแล้ว ถ้าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและ 

จะถูกลงโทษ๔ ทั้งนี้ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ก�าหนดให้ประชาชนมี ๒ สถานะ๕ คือ

๑.ฐานะผูป้กครอง กล่าวคอื รฐัธรรมนญูบญัญตัิ 
ให ้อ�านาจอธิปไตยซ่ึงเป ็นอ�านาจสูงสุด 

ในการปกครองเป็นของปวงชนชาวไทย และประชาชนสามารถ 
ใช้อ�านาจดังกล่าว ผ่านการเลือกผู ้แทนของตน อันได้แก่  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในรัฐสภาแทนตน

๒.ฐานะผู ้อยู ่ภายใต้การปกครอง กล่าวคือ  
รัฐธรรมนูญนอกจากจะมีบทบัญญัติในเร่ือง 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน 
ก็ได้ก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่บางประการควบคู่ไปด้วย  
กล่าวคือ เมื่อรัฐได้ให้หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพแก่
ประชาชนแล้ว ประชาชนก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อรัฐด้วย 

๑ น.บ. (มร.), น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/lookup_domain.php. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐.
๓ บุญสงค์ ลาค�า. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ตอน “รัฐธรรมนูญ : หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (ตอน บทวิเคราะห์)”.  

สาร สนช. ฉบับที่ ๓๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐. หน้า ๑๗.
๔ คณิน บุญสุวรรณ. ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘, หน้า ๑๐๑๒ - ๑๐๑๓.
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ซึง่ในรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ได้ก�าหนดหน้าทีข่องประชาชน 
ไว้ในหมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา ๕๐)  
รวม ๑๐ ประการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

 (๒) ป ้องกันประเทศ พิทักษ ์ รักษาเกียรติภูมิ  
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้ง 
ให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
 (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
 (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บคุคลอืน่ และไม่กระท�าการใดทีอ่าจก่อให้เกิดความแตกแยก
หรือเกลียดชังในสังคม

 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส�าคัญ

 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรอืสนบัสนนุการทุจรติและประพฤติ

มิชอบทุกรูปแบบ

บทวิเคราะห์
 หากจะพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทย 

ทีผ่่าน ๆ  มา จะพบว่า “หน้าทีข่องประชาชน” หรอื “หน้าทีข่อง 
ปวงชนชาวไทย” ได้มีการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ตามล�าดับ ดังนี้ 

 (๑) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศกัราช  
๒๔๗๕ (หมวด ๒ สทิธแิละหน้าทีข่องชนชาวสยาม มาตรา ๑๕)

  “บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าท่ี
ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือราชการโดยทางเสียภาษีและอื่น ๆ 
ภายในเงื่อนไขและโดยอาการที่กฎหมายบัญญัติ”

 (๒) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  
๒๔๘๙ (มาตรา ๑๖) โดยบัญญตัถ้ิอยค�าเช่นเดยีวกบัรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรสยาม

 (๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับ 
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (มาตรา ๒๕) “บุคคลมีหน้าที่ 
เคารพต่อกฎหมาย และมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือ
ราชการทางเสยีภาษ ีและอืน่ ๆ  ภายในเงือ่นไข และโดยวธิกีารที่ 
กฎหมายบัญญัติ ทั้งต้องมีการศึกษาและการอาชีพ”

 (๔) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๙๒ (หมวด ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย มาตรา ๔๖ -  
มาตรา ๕๓) รวม ๙ ประการ ได้แก่ หน้าทีป้่องกนัประเทศ หน้าท่ี 
รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หน้าท่ีรักษาไว้ซึ่ง 
ระบอบการปกครองตามรฐัธรรมนญูนี ้หน้าทีเ่คารพต่อกฎหมาย 
ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติมีหน้าที่
กระท�าการโดยสจุรติและมุง่ถึงประโยชน์ส่วนรวม หน้าทีเ่สียภาษี 
อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ช่วยเหลือราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และหน้าที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถม
ศึกษา ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 (๕) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๑๑ (หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทยมาตรา ๔๕ -  
มาตรา ๕๒) รวม ๘ ประการ ได้แก่ หน้าทีป้่องกนัประเทศ หน้าท่ี 
รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หน้าท่ีรักษาไว้ซึ่ง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
เป็นประมขุตามรฐัธรรมนญูนี ้หน้าทีเ่คารพต่อกฎหมาย ในการใช้ 
สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ มีหน้าที่กระท�าการ 
โดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม หน้าท่ีเสียภาษีอากร
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิหน้าทีช่่วยเหลอืราชการตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ และหน้าที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา ภายใน
เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 (๖) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๑๗ (หมวด ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย มาตรา ๕๔ -  
มาตรา ๖๑) รวม ๘ ประการ ได้แก่ หน้าทีร่กัษาไว้ซึง่ชาต ิศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที่รับราชการ
ทหารตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิหน้าทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย ในการใช้ 
สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติมีหน้าที่กระท�าการ 
โดยสุจริต หน ้าท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หน้าที่ช่วยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และหน้าที่ 
รบัการศกึษาอบรม ภายในเงือ่นไขและวธิกีารท่ีกฎหมายบญัญตัิ

20 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



 (๗) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๑๙ (มาตรา ๙)

  “บุคคลมีหน ้ าที่ รั กษาไว ้ซึ่ งชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ และมีหน้าที่ป้องกันประเทศและปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย”

 (๘) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๒๑ (หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๔๖ -  
มาตรา ๕๒) รวม ๗ ประการ ได้แก่ หน้าทีร่กัษาไว้ซึง่ชาต ิศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที่รับราชการทหาร
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ 
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ช่วยเหลือราชการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และหน้าที่รับการศึกษาอบรม ภายใน
เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 (๙) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๓๔ (หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทยมาตรา ๕๐ -  
มาตรา ๕๘) รวม ๙ ประการ ได้แก่ หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หน้าที่
ที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต หน้าที่ป้องกันประเทศ 
หน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าท่ีปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย หน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ  
หน้าที่ช ่วยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าท่ี 
รับการศึกษาอบรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
และหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่
กฎหมายบัญญัติ

 (๑๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (หมวด ๔ หน้าที่ของ 
ชนชาวไทย มาตรา ๔๙ - มาตรา ๕๗ ทวิ) รวม ๑๐ ประการ  
ได้แก่ หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็น 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หน้าที่ที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
โดยสุจริต หน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที่รับราชการทหาร 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ 
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ช่วยเหลือราชการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่รับการศึกษาอบรมตามที่
กฎหมายบญัญตัหิน้าท่ีพทัิกษ์และปกป้องศลิปะและวฒันธรรม 
ของชาติ และหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 (๑๑) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ (หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทยมาตรา ๖๖ -  
มาตรา ๗๐) โดยได้แยกหน้าที่ของบุคคลทั่วไปกับผู้ที่เป็น
ข้าราชการ พนกังาน หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และ 
เจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐั กล่าวคอื บคุคลทัว่ไปมหีน้าที ่ดงันี ้หน้าที่
รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังและบุคคลซึ่งไม่ไปเลือกต้ังโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร 
ที่ท�าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และหน้าที่ป ้องกันประเทศ รับราชการทหาร  
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์  
ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ทัง้นี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรอืของราชการส่วนท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐัมหีน้าที่ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน ์
ส่วนรวม อ�านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน โดยต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืง หากละเลย
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าท่ีผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิ
ขอให้บคุคลผูน้ัน้หรอืผูบ้งัคบับญัชาของบคุคลดงักล่าวชีแ้จง
แสดงเหตุผลและขอให้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามทีร่ฐัธรรมนญู
บัญญัติได้ ทั้งนี้ การก�าหนด “หน้าที่การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
และก�าหนดบทลงโทษกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง” ถือเป็น 
เรื่องใหม่ที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

 (๑๒) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ (หมวด ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย มาตรา ๗๐ -  
มาตรา ๗๔) ได้ก�าหนดไว้เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี  
๒๕๔๐ แต่ได้เพิ่มเติมข้อความให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ หน้าท่ี 
พทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หน้าท่ีป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์
ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
โดยบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุ 
อันสมควรที่ท�าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธิหรือ 
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เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่รับราชการทหาร  
ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ  
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ 
ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ทัง้นี้ 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิและผูเ้ป็นข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น 
ของรัฐ มีหน้าท่ีด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ 
รกัษาประโยชน์ส่วนรวม อ�านวยความสะดวก และให้บรกิาร
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงทีด่ ีและในการปฏบิติัหน้าทีแ่ละในการปฏบัิตกิารอืน่
ทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืงและ
หากในกรณีที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ บุคคล 
ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลผู้นั้นหรือผู้บังคับบัญชา 
ของบุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญได้ 

จะเห็นได ้ว ่า รัฐธรรมนูญได ้ก�าหนดหน ้าที่ของ 
ประชาชนไว้ เพียงแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตาม 
สภาวการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น และหลักการเขียน 
ก็แตกต่างกันออกไป โดยบางฉบับก�าหนดเป็นหมวดหรือ 
เป็นมาตรา บางฉบบักข็มวดรวมไว้ในมาตราเดียวกนั อย่างไรกด็ี  
มีข้อสังเกตว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก�าหนดหน้าที่
ของประชาชนที่แตกต่างออกไปจากเดิมไว้อย่างน่าสนใจใน  
๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. หน้าที่เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลอื่น และไม่กระท�าการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก
หรือเกลียดชังในสังคม และ

๒. หน้าที่ไม ่ร ่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่า สงัคมในขณะนีม้ปีระเดน็ส�าคญัท่ีประชาชน 
จะต้องมีหน้าที่ต่อรัฐในการปฏิบัติตามอัน ได้แก่ เรื่องการรู้จัก 
ให้เคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ส�าคญัของรฐัธรรมนญูทีต้่องการลดเงือ่นไขความขดัแย้งเพือ่ให้ 
ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู ้รักสามัคคี 
ปรองดองและการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัด 
การทุจรติและประพฤตมิชิอบท่ีเข้มงวด เดด็ขาด ท้ังยงัสอดคล้อง 
กับการท่ีก�าหนดให้ “รัฐมีหน้าที่” ต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มี 
มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป ้องกันและ 
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  
รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ 
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส  
โดยได ้รับความคุ ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
(มาตรา ๖๓)

ดังนั้น แม ้รัฐธรรมนูญจะให ้ความส�าคัญแก ่สิทธิ 
ของประชาชนโดยการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นล�าดับต้น  
แต่ “หน้าที่” ก็เป็นเรื่องท่ีส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า “สิทธิ”  
ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับมงคลชีวิต ๓๘ ประการ๖ ในทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว หน้าที่ ๑๐ ประการนี้ ก็อยู่ในมงคลชีวิต 
๓๘ ประการด้วย ซึ่งหากปวงชนชาวไทยยึดถือปฏิบัติแล้ว  
ย่อมเป็นมงคลและช่วยให้บ้านเมอืงวฒันาถาวรได้อย่างแน่นอน 
ดังบทสรุปท้ายคาถาแห่งมงคล ๓๘ ประการ ที่ว่า

 “เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถโสตฺถี คจฺฉนฺต ิ ตนฺเตส� มงฺคลมุตฺตมนฺติ.”

ซึ่งแปลว ่า “เทวะมนุษย ์ ท้ังหลายกระท�ามงคล 
เช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู ้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถาน ย่อมถึง 
ความสวัสดีในที่ทั้งปวง นี้คืออุดมมงคลของเทวะมนุษย์ 
เหล่านั้น.” 

๖ สิ่งที่ท�าให้มีโชคดี, ธรรมอันน�ามาซึ่งความสุขความเจริญ เรียกเต็มว่า “อุดมมงคล” คือมงคลอันสูงสุด ๓๘ ประการ อาทิ การไม่คบคนพาล  
คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา มีระเบียบวินัย ตั้งตนไว้ชอบ การศึกษาดี ความเคารพ ความสุภาพอ่อนน้อม ความสันโดษ ฯลฯ สืบค้นเพิ่มเติม 
ได้ที่ http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=353.
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