
บับที่แล้ว ผู้เขียนได้น�าเสนอ “หน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย” ส�าหรับฉบับนี้ ขอน�าเสนอ “หน้าที่ของรัฐ” 

ซึ่งค�าว่า “หน้าที่” นั้น ทราบแล้วว่า เป็นกิจที่จะต้องท�าด้วย
ความรับผิดชอบ๑ แต่ค�าว่า “รัฐ” ในรัฐธรรมนูญหมวดนี้นั้น 
เป็นค�าที่มีความหมายอย่างไร หากจะกล่าวถึงค�าว่า “รัฐ” โดย
ทั่ว ๆ ไป จะกล่าวถึงรัฐในฐานะที่เป็นกลไกทางการเมืองหรือ
องค์ประกอบของสถาบันการปกครอง และยังมีความหมายได้
หลากหลาย อาทิ รัฐ หมายถึง ค�าที่ใช้ส�าหรับเรียกหน่วยของ
สถาบันการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท�าหน้าที่ควบคุมสังคม
และประชาชนผ่านการวางกฎระเบียบต่าง ๆ  หรือ รัฐ หมายถึง 
ชุมชนทางการเมือง อันประกอบด้วย ดินแดนที่มีขอบเขต
แน่นอน มีประชากรอาศัยอยู่ ปกครองโดยรัฐบาลและมีอ�านาจ
อธิปไตยของตนเอง

แต่ส�าหรับในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ นั้น ค�าว่า “รัฐ” ให้
ความหมายแตกต่างกัน โดยมีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่ายแรก มีความเห็นว่า รัฐ หมายถึง หน่วยของสถาบัน
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในฝ่ายบริหารเท่านั้น

ฝ่ายทีส่อง มคีวามเหน็ว่า รฐั หมายถงึ หน่วยของสถาบัน
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท�าหน้าที่ควบคุมสังคมและ
ประชาชนผ่านการวางกฎระเบียบต่าง ๆ ทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า “รัฐ” ในนัย
ของหมวดน้ี ควรจะหมายถึงหน่วยของสถาบันการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้าง พึงทราบกันก่อนว่า หน้าที่ของรัฐท่ี
ก�าหนดไว้ในหมวดนี้มีประการใดบ้าง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ก�าหนดหลักการใหม่ ให้มี 
“หน้าที่ของรัฐ” ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๕ 

หน้าทีข่อง 

ปวงชนชาวไทย”

ฉ

โดย ส�ำนักกฎหมำย

หลักการทั่วไป
การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตาม

หมวดนี ้ถ้าการนัน้เป็นการท�าเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง ย่อมเป็นสทิธขิองประชาชนและชุมชนท่ีจะตดิตามและ
เร่งรดัให้รฐัด�าเนนิการ รวมตลอดทัง้ฟ้องร้องหน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วข้อง เพือ่จดัให้ประชาชนหรอืชุมชนได้รบัประโยชน์นัน้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

หน้าที่ของรัฐ
๑. รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เอกราช อธปิไตย บรูณภาพแห่งอาณาเขตและเขตทีป่ระเทศไทย
มสีทิธิอธิปไตย เกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ของชาต ิความมัน่คง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยรฐัต้องจดัให้
มกีารทหาร การทตู และการข่าวกรองทีม่ปีระสทิธภิาพ และให้
ใช้ก�าลังทหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย

๒. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

๓. รัฐต้องด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาโดยต้องมุ่ง
พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาต ิสามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนี้

  (๑) ให้เดก็ทกุคนได้รบัการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี 
ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  (๒) ให้เดก็เลก็ได้รบัการดแูลและพฒันาก่อนเข้า
รบัการศกึษาเพือ่พฒันาร่างกาย จติใจ วนิยั อารมณ์ สงัคม และ 
สตปัิญญาให้สมกบัวยั โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และภาคเอกชนเข้ามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้วย

๑สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/lookup_domain.php.เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐.

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ16



  (๓) ให้ประชาชนได้รบัการศกึษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  (๔) จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ทัง้น้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาตซิึง่อย่างน้อยต้องม ี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด�าเนินการและตรวจสอบการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย

  (๕) ต้องด�าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ได้รบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

  (๖) จัดตั้ งกองทุนเพื่อใช ้ ในการช ่วยเหลือ 
ผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในการศกึษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้ 
รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ 
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู ้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน 
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บญัญตั ิซึง่กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดให้การบรหิาร
จัดการกองทนุเป็นอสิระและก�าหนดให้มกีารใช้จ่ายเงนิกองทนุ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

๔. รัฐต้องด�าเนินการด้านบริการสาธารณสุขดังนี้
  (๑) ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
  (๒) เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู ้พ้ืนฐาน 

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  (๓) ส ่ ง เสริมและสนับสนุนให ้มีการพัฒนา

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  (๔) การบริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการ 

ส่งเสริมสขุภาพ การควบคุม และป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

  (๕) รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๕. รัฐต้องจัดหรือด�าเนินการให้มีสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  (๑) รัฐจะไม่กระท�าด้วยประการใดให้โครงสร้าง
หรือโครงข ่าย ข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนหรือ 
เพ่ือความมัน่คงของรฐั ตกเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนหรอืท�าให้
รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ ๕๑

  (๒) การจัดหรือด�าเนินการให้มีสาธารณูปโภค
นั้น รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร

  (๓) การน�าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชน
ด�าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงการลงทุน 
ของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะ
เรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน

๖. รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณอีนัดงีาม
ของท้องถิ่นและของชาติ ดังนี้

  (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณอีนัดงีาม
ของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส�าหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชมุชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้สทิธแิละมส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินการด้วย

  (๒) อนรุกัษ์ คุม้ครอง บ�ารงุรกัษา ฟ้ืนฟ ูบรหิารจดัการ 
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพ ให้เกดิประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนใน 
ท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมด�าเนนิการและได้รบัประโยชน์จาก
การด�าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ

๗. เก่ียวกบัการด�าเนนิการของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนญุาต
ให้ผู้ใดด�าเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสยีส�าคญัอืน่ใดของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม
อย่างรุนแรง รัฐต้องด�าเนินการ ดังนี้

  (๑) ด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล 
กระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนหรอื
ชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน�ามาประกอบ
การพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

  (๒) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได ้รับข้อมูล  
ค�าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�าเนินการ
หรืออนุญาต

  (๓) ในการด�าเนนิการหรอือนญุาต รฐัต้องระมดัระวงั
ให้เกดิผลกระทบต่อประชาชน ชมุชน สิง่แวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด�าเนินการให้มี
การเยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายให้แก่ประชาชนหรอื
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

๘. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความ
มัน่คงของรฐัหรอืเป็นความลบัของทางราชการตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร 
ดังกล่าวได้โดยสะดวก
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๙. เกีย่วกบัคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม

  (๑) รฐัต้องรกัษาไว้ซึง่คลืน่ความถ่ีและสทิธใินการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

  (๒) การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ 
ไม่ว ่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรอืเพ่ือประโยชน์อืน่ใด ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  (๓) รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐท่ีมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและก�ากับการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ โดยองค์กรดังกล่าวต้องจัดให้
มมีาตรการป้องกนัมใิห้มกีารแสวงหาประโยชน์จากผูบ้รโิภคโดย
ไม่เป็นธรรมหรอืสร้างภาระแก่ผูบ้รโิภคเกนิความจ�าเป็น ป้องกนั
มิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�า
ที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดก้ันการรับรู้
ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน 
และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดท้ัง
การก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีจะ
ต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ

 ๑๐. รฐัต้องจดัให้มมีาตรการหรอืกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการรู้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ด้านความปลอดภยั ด้านความ
เป็นธรรมในการท�าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภค

๑๑. รฐัต้องรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัอย่างเคร่งครดั
เพือ่ให้ฐานะทางการเงนิการคลงัของรฐัมเีสถยีรภาพและมัน่คง
อย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และจดัระบบภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม โดยกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการด�าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 
การก�าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน 
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ การบรหิารทรพัย์สนิของรัฐ 
และเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ

๑๒. รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่
ประชาชนถึงอนัตรายทีเ่กดิจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ

บทวิเคราะห์
 เมือ่พจิารณาหน้าทีข่องรฐัดงักล่าวข้างต้นแล้ว ประเดน็
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของค�าว่า “รัฐ” ดังได้กล่าวถึง
ในตอนต้น ซึ่งหากจะให้นิยามความหมายของค�าว่า “รัฐ” ใน
หมวดนี ้ให้เกดิความชดัเจนว่า “รฐั” ควรจะหมายถงึหน่วยของ 
สถาบันการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้างโดยเฉพาะนั้น
รัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เพราะหน้าท่ีของรัฐใน
หมวดนีด้งักล่าวมาข้างต้น กถื็อเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรฐัแทบ
ทุกหน่วยงาน เพยีงแต่ส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีของหน่วยของสถาบนั
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร
 ส�าหรับด ้านเนื้อหาสาระของหมวดหน้าที่รัฐนั้น  
หากจะพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยท่ีผ่าน ๆ มา 
ไม่พบว่า มรีฐัธรรมนญูฉบบัใดทีก่�าหนดหมวดว่าด้วยหน้าทีข่อง
รัฐไว้โดยตรง จะมีก็แต่เพียงการก�าหนด “สิทธิของประชาชน” 
หรือ “แนวนโยบายแห่งรัฐ” โดยแนวคิดในการบัญญัติหมวด
ว่าด้วยหน้าท่ีของรัฐนั้น เกิดจากแนวคิดท่ีคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญได้มีการทบทวนหมวดสิทธิและเสรีภาพและ
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านมา 
โดยเหน็ว่า บางเรือ่งเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีส่�าคญั เช่น สทิธใินการ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การคุ ้มครองสิทธิของผู ้บริโภค  
รวมทัง้ในแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั เช่น การจดัให้มสีาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนอย่าง 
ทั่วถึง เป็นต้น ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นเพียงสิทธิของประชาชน แต่ 
ในทางปฏบัิตกิลบัไม่อาจเกดิข้ึนได้จรงิ ดงันัน้ คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจึงได้ก�าหนดให้มี “หมวดหน้าที่ของรัฐ”๒ ขึ้น โดย
การย้ายบทบัญญัติเก่ียวกับ “สิทธิของประชาชน” จากหมวด
สิทธิและเสรีภาพและหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ บางส่วนมาก�าหนดไว้ใน “หมวด
หน้าทีข่องรฐั” ซึง่ข้อดแีละข้อเสยีของการก�าหนดหมวดว่าด้วย
หน้าที่ของรัฐนั้น ได้มีการประมวลข้อดีและข้อเสียไว้๓  ดังนี้ 

๒วัชราภรณ์ จุ้ยล�าเพ็ญ.“หน้าที่ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.http://library2.parliament.go.th/
ebook/content-issue/2560/hi2560-061.pdf.เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

๓วัชราภรณ์ จุ้ยล�าเพ็ญ.“หน้าที่ของรัฐ” แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.http://library2.parliament.go.th/ebook/content-
issue/2558/hi2558-089.pdf.
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 ข้อดี 
 ๑.  ป้องกันปัญหาฝ่ายการเมืองในการแอบอ้างน�าสิ่งที่
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูไปเป็นนโยบายของพรรคการเมอืงเพือ่
สร้างคะแนนนิยม จึงต้องบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรง 
 ๒.  บทบัญญัติใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าเป็น
หน้าที่ของรัฐ เมื่อรัฐไม่กระท�าตามจนประชาชนได้รับความ 
เสียหายจากการทีรั่ฐไม่ท�าตามหน้าที ่ประชาชนสามารถฟ้องร้องรฐั
ได้โดยไม่ต้องมีการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะ รวมทั้งรัฐสภา
สามารถน�ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจฐานละเลยหน้าที่ได้ 
 ๓.  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ประชาชนจ�าต้องมี 
เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การรับรู้ 
ข่าวสารของรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐจะต้องท�าและประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากรัฐเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
 ข้อเสีย
 ๑. เป็นการตัดโอกาสของพรรคการเมืองในการเสนอ
นโยบายต่อประชาชน 
 ๒.  เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการ เพราะรัฐบาล
ต้องพะวงอยู่ตลอดเวลาว่าอาจถูกฟ้องร้องถูกอภิปรายไม่ไว้
วางใจและด�าเนินคดีอาญาได้อย่างง่ายดาย ท�าให้รัฐบาลไม่มี
เสถียรภาพ
 ๓. รัฐธรรมนูญควรก�าหนดกรอบกว้าง ๆ ไว้ มิฉะนั้น 
จะกลายเป็นคู่มือการด�าเนินงานของรัฐบาล 
 ผู้เขียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหมวดหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
 ๑.  ในด้านหลักการของหน้าที่ของรัฐในหมวดนี้ ถือว่า
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐอันเป็นหลักการสากล ๔ ประการ 
กล่าวคือ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
การให้บรกิารและสวสัดกิารทางสงัคม การพฒันาประเทศ และ
การป้องกันการรุกรานจากภายนอก 
 ๒. ส�าหรับการก�าหนดให้ประชาชนสามารถฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชน 
ได้รับประโยชน์ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐและ 
การนัน้ท�าให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงตามทีก่�าหนดไว้

ในมาตรา ๕๑ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตันิัน้ 
มีข้อสังเกตว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายตามมาตรา 
๕๑ หากประชาชนตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิการของรัฐแล้ว 
พบว่ารัฐไม่ด�าเนินการตามหน้าท่ีดังกล่าว ประชาชนสามารถ
ฟ้องรัฐได้เลยหรือไม่ จะต้องรอให้มีการตรากฎหมายก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเสียก่อนหรือไม่ หรือมีกฎหมายใดบ้างที่
บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการฟ้องร้องไว้อยู่แล้ว หรือไม่
 อย่างไรก็ตาม แม้หมวดหน้าท่ีของรัฐจะมีการวิพากษ์
กันอยู่บ้างเก่ียวกับความเหมาะสมในการย้ายสิทธิบางประการ
ของประชาชนและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบางประการ
มาก�าหนดเป็นหน้าท่ีของรัฐ จึงเกิดประเด็นค�าถามตามมาว่า 
สทิธขิองประชาชนดงักล่าวยงัคงเป็นสทิธหิรอืไม่ ซึง่หากเป็นไป
ตามค�าชี้แจงของผู้ยกร่างที่ระบุท�านองว่า “หน้าที่นี้จะมีสภาพ
บังคับให้รัฐต้องท�า ต่างจากเดิมท่ีจะเป็นการเขียนให้เป็นสิทธิ
ของประชาชนไว้ เช่น ให้ประชาชนชนมีสิทธิขอข้อมูลจากรัฐ
ได้ แต่ในทางปฏบิตัริฐัไม่ให้ โดยการอ้างระเบยีบต่าง ๆ  จงึเขยีน
ก�าหนดให้เป็นหน้าที่รัฐแทนว่าต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน 
ซ่ึงหากไม่ท�าตามก็สามารถน�าไปฟ้องร้องทางอาญา หรือฝ่าย
รัฐสภาก็อาจจะยกว่าเป็นเหตุละเลยต่ออ�านาจหน้าที่ น�าไปสู่
การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้...”๔ ดังนี้แล้ว ก็ย่อมเป็นหลัก
ประกันได้ช้ันหนึ่งว่าสิทธิของประชาชนเหล่านั้นย่อมจะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างแน่นอน 
 แม้ “สิทธิ” จะเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง แต่ “หน้าที่” 
ก็เป็นสิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นของ
ประชาชนหรือของรัฐก็ตาม ดังนั้น จึงควรที่จะมุ่งมั่นกันท�า
หน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมและสมบูรณ์ ดังค�าพระท่านสอน 
เกี่ยวกับการท�า “หน้าที่” ว่า 
 “หน้านอกบอกความงาม
 หน้าในบอกความดี
 หน้าที่บอกความสามารถ
 หน้านอก...แต่งให้พอดี
 หน้าในและหน้าที่แต่งให้มาก ๆ”
 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หรือพระพรหมมังคลาจารย์

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่

จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 
สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/politics/356050. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

ธันวาคม ๒๕๖๐
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