มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

¹ÒÂºÃÃËÒÃ ¡ÓÅÒñ
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
People’s Rights and Liberties Protection Measures in accordance with the Provision Chapter 5
Duties of the State under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมกี ารแกไขปรับปรุงหลักการเกีย่ วกับ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหมใหมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยที่ครอบคลุมกวางขึ้นกวาเดิม โดยวางหลักการวาหากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไมหาม บุคคล
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งประชาชน
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดทันทีไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน ทั้งนี้
โดยไดกาํ หนดกรอบการใชสทิ ธิเสรีภาพไว ๓ ประการ๒ คือ (๑) ตองไมกระทบความมัน่ คงปลอดภัยของชาติ
(๒) ตองไมกระทบความสงบเรียบรอย และ (๓) ตองไมกระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่น นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมบทบัญญัติ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐขึ้นใหม เพื่อเปนหลักประกัน
ให แ ก ป ระชาชนว า รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การอั น เป น หน า ที่ ข องรั ฐ ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดตามกํ า ลั ง
ความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ เพื่อใหสิทธิของประชาชนในเรื่องสําคัญ ๆ เกิดเปนรูปธรรม
โดยที่ประชาชนไมตองเรียกรอง หากรัฐไมดําเนินการตามหนาที่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ประชาชน
สามารถติดตาม เรงรัด หรือฟองรองได๓
จากแนวคิดและบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ดังกลาว สงผลทําใหมีการวิพากษวิจารณ
ในหลายประเด็น เชน ปญหาความซํ้าซอนกันระหวาง “สิทธิและเสรีภาพ” ของประชาชนกับ “หนาที่
ของรัฐ” ทีอ่ าจจะเกิดปญหาการใหคณ
ุ คาในเชิงหลักการวาสิทธิและเสรีภาพหรือหนาทีข่ องรัฐ อยางใด
จะสามารถคุม ครองสิทธิของประชาชนไดดกี วากัน ปญหาความไมชดั เจนของบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาที่
ของรัฐ เกีย่ วกับองคกรทีต่ อ งผูกพันตามบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ หรือเกีย่ วกับสิทธิของประชาชน
และชุมชนทีจ่ ะติดตามและเรงรัดใหรฐั ดําเนินการตามหนาทีข่ องรัฐ รวมทัง้ สิทธิของประชาชนและชุมชน
ในการฟองรองหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของเพือ่ จัดใหประชาชนหรือชุมชนไดรบั ประโยชนตามบทบัญญัติ
วาดวยหนาที่ของรัฐ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (พฤษภาคม, ๒๕๖๒), น.๓๔, สืบคนเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จาก https://www.parliament.go.th/
ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20191021103453.pdf.
๓
เพิ่งอาง, น. ๗๔.
๑
๒

๕๖

บทความทางวิชาการ

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาที่ของรัฐ แนวคิดและมาตรการที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศและของประเทศไทย รวมทั้งการศึกษา
เจตนารมณ และมาตรการและกลไกในการบังคับใชบทบัญญัติ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ตลอดจนจะได
ศึกษาและวิเคราะหโดยพิจารณาเปรียบเทียบวาบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐดังกลาวจะมีผลใหเกิด
ความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดดเี ทียบเทาบทบัญญัตใิ นหมวดสิทธิและเสรีภาพ หรือไม
เพียงใด โดยพิจารณาในแงของความผูกพันตอบทบาทหนาที่และอํานาจขององคกรของรัฐฝายตาง ๆ
ชองทางหรือวิธกี ารในการใชสทิ ธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรัดใหรฐั ดําเนินการตาม
หนาทีข่ องรัฐ รวมทัง้ ชองทางหรือวิธกี ารในการใชสทิ ธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรองหนวยงาน
ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอพิจารณาในทางวิชาการสําหรับการบังคับใช
บทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เพื่อใหสอดคลอง และสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตอไป
๑. ความสัมพันธระหวางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาที่ของรัฐ
“สิทธิ” (Right) หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันที่จะเรียกรอง
ใหบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยางใด สิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นดวย๔ การมีสิทธิจึงเปน
การกอใหเกิดหนาทีแ่ กบคุ คลอืน่ ในอันทีจ่ ะตองปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามประโยชนทกี่ ฎหมายรับรองและ
คุมครองให๕ สวน “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง สถานภาพของมนุษยเราที่จะไมตกอยูภายใตการ
บังคับบัญชาของใครหรือหมายถึงอํานาจทีจ่ ะกระทําการอยางหนึง่ อยางใด หรือไมกระทําการอยางหนึง่
อยางใด๖ หรือสภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามความประสงค
ของตน๗
ในการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีแนวคิดเบื้องหลัง
หลายแนวคิดทีเ่ ปนปจจัยและมีอทิ ธิพลตอการกําหนดหนาทีแ่ ละภารกิจของรัฐตอสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ในทีน่ ผี้ เู ขียนใครขอกลาวถึงเฉพาะแนวความคิดหนาทีข่ องรัฐตามลักษณะ
การใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเทานัน้ ทัง้ นี้ เพราะแนวความคิดหนาทีข่ องรัฐตามลักษณะการ
ใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนแนวคิดทีม่ งุ พิจารณาตามสถานะของสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญในการเรียกรองตอรัฐ เปนทฤษฎีสถานะทางกฎหมายของสิทธิและเสรีภาพทีม่ กั จะถูกนํามา
วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๓), น. ๒๑.
๕
หยุด เเสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประกายพรึก, ๒๕๓๕), น. ๒๒๔.
๖
Jean Rivero, Les Libertés publiques, vol. 2 : Le régime des principales libertés, Paris, PUF, coll. (Thémis
Droit , juillet 2003), 7e éd. p. 121.
๗
วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๒๒.
๔
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อางอิงอยางแพรหลาย โดยทฤษฎีดงั กลาวเห็นวา หนาทีข่ องรัฐตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสามารถ
แบงเปน ๓ ประเภท๘ ไดแก (๑) status negativus สิทธิและเสรีภาพในกลุมนี้มีความมุงหมายไปที่
ความเปนพืน้ ทีอ่ สิ ระของปจเจกบุคคลทีจ่ ะกระทําการใด ๆ โดยทีจ่ ะไมถกู รัฐเขามาแทรกแซง ซึง่ เรียกไดวา
เปนสิทธิปอ งกันจากอํานาจรัฐ หนาทีข่ องรัฐคือการงดเวนการกระทําทีจ่ ะเปนการแทรกแซงตอเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคล (๒) status positivus เปนสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลที่ไมอาจจะบรรลุ
ตามความมุงหมายไดหากรัฐไมเขามาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิและเสรีภาพในลักษณะนี้
เปนกรณีที่รัฐยอมรับใหประชาชนสามารถใชสิทธิเรียกรองใหรัฐใชอํานาจหรือกลไกของสถาบันตาง ๆ
ในรัฐกระทําการเพื่อใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพของตน เชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข เปนตน และ (๓) status activus
เป น สิ ท ธิ ข องป จ เจกบุ ค คลในการที่ จ ะเข า ไปมี ส  ว นร ว มในการสร า งเจตจํ า นงทางการเมื อ งหรื อ
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ ซึ่งรัฐจะตองดําเนินการเพื่อใหปจเจกบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญดังกลาวได เชน สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการสมัครเขารับราชการ เปนตน
ความสัมพันธระหวางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาทีข่ องรัฐดังกลาวแสดงใหเห็นวา
สิทธิและเสรีภาพไดกอใหเกิดสิทธิบางประการตอรัฐ หนึ่งในนั้นคือ สิทธิและเสรีภาพในฐานะทําหนาที่
ในการเรียกรองใหรฐั กระทําการ เปนสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ หรฐั ตองดําเนินการบางอยาง
เมื่อประชาชนใชสิทธิเรียกรองหรือเปนสิทธิที่รัฐตองดําเนินการบางอยางอยูแลวเพื่อการคุมครองผูที่
ออนแอกวาในทางสังคม เปนสิทธิทางกฎหมายทีร่ ฐั อาจจะดําเนินการใหผลประโยชนในรูปแบบของเงิน
หรือทรัพยสิน หรืออาจจะเปนผลประโยชนที่ไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินแกปจเจกชน
๒. มาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐของ
ตางประเทศ
รัฐกอกําเนิดเกิดขึ้นมาก็ดวยมีภารกิจหรือภาระหนาที่บางประการเพื่อใหเกิดความสงบและ
สันติสขุ ขึน้ ภายในรัฐ และสามารถดํารงอยูแ ละตอบสนองความตองการของประชาชนทีร่ วมกันอยูใ นรัฐได๙
ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพก็ไดกอใหเกิดความสัมพันธขึ้นระหวางประชาชนกับรัฐ
โดยรัฐมีหนาทีท่ จี่ ะตองใหการรับรองและคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แนวความคิดดังกลาว
สงผลทําใหรัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะตองมีบทบัญญัติที่วาดวยการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ในบางประเทศอาจจะมีบทบัญญัติวาดวยหนาที่
ของรัฐเพิ่มเติมขึ้นมาอีกดวย ซึ่งในที่นี้ผูเขียนใครขอกลาวถึงเฉพาะมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, trans. Julian Rivers (New York : Oxford University Press,
2004), pp.166-173.
๙
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แมบทความคิดเรือ่ งรัฐ ใน เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน หมวดที่ ๑ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ,
๒๕๔๔), น. ๑๔๙.
๘

๕๘

บทความทางวิชาการ

ของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐเทานั้น โดยขอหยิบยกกรณีของสาธารณรัฐตุรกี
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเอกวาดอร และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาวาบทบัญญัติวาดวย
หนาทีข่ องรัฐของประเทศตาง ๆ ดังกลาว ไดมกี ารบัญญัตไิ วในลักษณะใด และมีสภาพบังคับหรือกลไกตาง ๆ
ที่จะกอใหเกิดสิทธิของประชาชนในการเรงรัดและติดตามเพื่อทําใหบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ
เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติอยางไร
๒.๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐ
สาธารณรัฐตุรกี รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐตุรกี (Constitution of Republic of Turkey)
ฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๒ แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุดเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๒๑๐ ไดกําหนด
หนาที่ของรัฐไวหลายประการ ทั้งนี้ โดยไมไดมีการบัญญัติหรือแยกใหมีหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐขึ้น
เปนการเฉพาะ แตหนาทีข่ องรัฐจะปรากฏอยูใ นหมวดอืน่ ๆ ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ แบงไดเปน ๒ ลักษณะ๑๑
คือ (๑) หนาที่ของรัฐที่ปรากฏในหมวดวาดวยหลักการทั่วไป มีลักษณะการบัญญัติไวอยางกวาง ๆ
โดยมิไดระบุเจาะจงหนาทีข่ องรัฐไวเปนการเฉพาะ ทัง้ นี้ โดยมุง เนนใหรฐั มีหนาทีร่ กั ษาไวซงึ่ ความมัน่ คง
ความเจริญกาวหนา และความเปนอยูที่ดีของประชาชนในประเทศ โดยการบริหารจัดการหรือการ
ดําเนินการใด ๆ ของรัฐ ตองยึดถือกฎหมายเปนเปาหมายและเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการปกครองประเทศ
และ (๒) หนาที่ของรัฐที่ปรากฏในหมวดอื่น ๆ เปนหนาที่ที่ปรากฏทั่วไปในหมวดที่ ๒ วาดวยสิทธิและ
หนาทีพ่ นื้ ฐานของประชาชน และในหมวดที่ ๓ วาดวยสิทธิและหนาทีด่ า นสังคมและเศรษฐกิจ มีลกั ษณะ
เปนการบัญญัติใหรัฐพึงมีหนาที่ในการจัดหามาตรการตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อใหการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพแกประชาชนนั้นเกิดผลขึ้นจริง
ราชอาณาจักรสเปน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน (Constitution of the
Kingdom of Spain) ฉบับทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๗๘ แกไขเพิม่ เติมครัง้ ลาสุด
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๑๑๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน ไมไดบญ
ั ญัตหิ รือกําหนดใหมหี มวดเฉพาะวาดวย
หนาที่ของรัฐเอาไวโดยตรง แตหนาที่ของรัฐไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใน ๒ ลักษณะที่สําคัญ๑๓
ไดแก (๑) หนาทีข่ องรัฐทีไ่ ดรบั การบัญญัตเิ ปนพืน้ ฐานไวในสวนของบททัว่ ไป โดยปรากฏในมาตรา ๙ วรรคสอง
มีลักษณะการบัญญัติที่คอนขางกวาง และใหความสําคัญเปนพิเศษตอสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และการมีสวนรวมของประชาชน การกําหนดหนาที่และความรับผิดของรัฐไวในสวนของบททั่วไปนี้
Constitution of the Republic of Turkey, 7 November 1982, สืบคนเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก http://
www. unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5be๐.html.
๑๑
สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการฟองรองหนวยงานของรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕, (เสนอสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๖๒), น.๖๗ - ๘๒.
๑๒
Constitution of the Kingdom of Spain, สืบคนเมือ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก https://www.boe.es/legislacion/
documentos/ConstitucionINGLES.pdf.
๑๓
สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๑, น.๘๓ - ๙๕.
๑๐

๕๙

มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จึงมีลกั ษณะเสมือนเปนหลักการพืน้ ฐานในการดําเนินภารกิจหรือกระทํากิจกรรมใด ๆ ของรัฐ และ (๒)
หนาที่ของรัฐที่ไดรับการบัญญัติกระจายอยูในหมวดอื่น ๆ เชน ในหมวดที่ ๒ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ไดบัญญัติหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือในหมวดที่ ๓ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจและสังคม ไดวางแนวโนบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องพื้นฐานที่สําคัญตาง ๆ โดยถือเปน
ภารกิจขั้นตํ่าที่ควรจัดทําใหแกประชาชน เปนตน
สาธารณรัฐเอกวาดอร รัฐธรรมนูญทีใ่ ชบงั คับฉบับปจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
เอกวาดอร ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008)๑๔ รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวไดมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับหนาทีข่ องรัฐไวในมาตรา ๓ รวม ๘ เรือ่ ง๑๕ ไดแก (๑) หนาทีใ่ นการให
หลักประกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานอาหาร
ดานความปลอดภัยทางสังคม (๒) หนาทีใ่ นการสรางหลักประกันและปกปองอธิปไตยของชาติ (๓) หนาที่
ในการสรางความเขมแข็งใหเปนหนึ่งเดียว (๔) หนาที่ในการสรางหลักประกันใหเกิดจริยธรรมแบบ
โลกวิสัยอันชวยภารกิจของรัฐและดานกฎหมาย (๕) หนาที่ในการวางแผนการพัฒนาของประเทศ
ขจัดความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (๖) หนาทีใ่ นการสนับสนุนใหมกี ารพัฒนาทัว่ ประเทศ
ที่เที่ยงธรรมและเปนเอกภาพ (๗) หนาที่ในการปองกันมรดกของชาติและวัฒนธรรมของประเทศ และ
(๘) หนาที่ในการสรางหลักประกันตอสิทธิในวัฒนธรรมแหงความสงบสุขแกประชาชน ความมั่นคง
ปลอดภัย และเสรีจากการคอรัปชั่น
สาธารณรัฐเกาหลี รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๔๘ แกไขเพิม่ เติม
ครั้งลาสุดเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลีมีลักษณะการบัญญัติคลายคลึงกัน
กับรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ คือ ไมปรากฏการตราหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐไวโดยตรง โดยจะ
พบวาหนาทีข่ องรัฐไดกาํ หนดไวใน ๒ หมวดทีส่ าํ คัญ๑๖ คือ หมวดที่ ๑ วาดวยบททัว่ ไป ไดกาํ หนดหนาที่
ของรัฐเอาไวหลายประการ เชน หนาทีข่ องรัฐในการปกปองพลเมือง นอกจากนีห้ นาทีข่ องรัฐยังขยายไป
ถึงหนวยงานและเจาหนาทีร่ ฐั ทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ อ ประชาชนดวย โดยกําหนดใหหนวยงานและเจาหนาที่
ของรัฐทั้งหลายควรใหบริการแกประชาชนทุกคนภายในประเทศอยางเสมอภาคกันและพึงเปน
ผูร บั ผิดชอบตอประชาชนดวย เปนตน และหมวดที่ ๒ วาดวยสิทธิและหนาทีข่ องพลเมือง ไดกาํ หนดให
รัฐมีหนาทีห่ ลายประการ โดยบัญญัตคิ วบคูไ ปกับสิทธิเสรีภาพและหนาทีข่ องประชาชนในแตละประเภท
เชน หนาที่ของรัฐในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน ไดกําหนดใหพลเมืองทุกคนไดรับการ
รับรองในคุณคาและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของตนเอง รวมถึงสิทธิในการทีจ่ ะมีความสุขในชีวติ อีกทัง้
พึงเปนหนาทีข่ องรัฐทีจ่ ะยืนยันและประกันสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิพนื้ ฐานใหแกประชาชนทีจ่ ะไมถกู
ลวงละเมิดในสิทธิดังกลาวของแตละบุคคลอีกดวย เปนตน
Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, สืบคนเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก https://www. oas.
org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
๑๕
อนันต คงเครือพันธุ, โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเครื่องมือปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๑, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๖๒), น.๕๘-๖๔.
๑๖
สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๑, น.๑๐๙ - ๑๒๑.
๑๔

๖๐

บทความทางวิชาการ

การศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐของ ๔ ประเทศดังกลาว สรุปไดวา
รัฐธรรมนูญของทัง้ ๔ ประเทศ ไมไดมกี ารบัญญัตหิ นาทีข่ องรัฐไวเปนการเฉพาะเจาะจงอยางชัดแจงหรือ
ไมมีการแยกหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐเปนการเฉพาะเหมือนอยางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตประการใด
๒.๒ สภาพบังคับและสิทธิของประชาชน
การศึกษาสภาพบังคับและสิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศ
ทีม่ มี าตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ของทัง้ ๔ ประเทศดังกลาว ไมปรากฏสิทธิของประชาชนในการฟองรองรัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนคดี
ตอศาลหรือตอองคกรตุลาการในกรณีทรี่ ฐั หรือหนวยงานของรัฐไมปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญกําหนด
แตประการใด อยางไรก็ตาม รูปแบบในการบังคับใหรัฐปฏิบัติตามหนาที่ของตนนั้นขึ้นอยูกับประเภท
องคกรหรือหนวยงานของรัฐและขึ้นอยูกับลักษณะการใชอํานาจเปนสําคัญ โดยลักษณะความผิดหรือ
ความรับผิดตอหนาที่ของรัฐนั้น รัฐธรรมนูญของทั้ง ๔ ประเทศมีการกําหนดกลไกและรูปแบบการ
ตรวจสอบไวคลายคลึงกัน เชน กระบวนการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลในทุกประเทศจะใชระบบ
การตรวจสอบทางรัฐสภาหรือทางการเมืองเปนหลัก กรณีหนวยงานหรือเจาหนาทีข่ องรัฐไมปฏิบตั ติ าม
หนาที่ของตนหรือใชอํานาจในทางปกครองปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมชอบดวยกฎหมาย ประชาชน
สามารถฟองรองหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเปนคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีปกครองได
เปนตน
๓. มาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐของ
ประเทศไทย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหมีหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เพื่อเปนหลักประกันใหแก
ประชาชนวารัฐตองดําเนินการในเรือ่ งอันเปนหนาทีข่ องรัฐตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดเพือ่ ทําใหสทิ ธิของ
ประชาชนทีจ่ ะไดรบั ประโยชนจากรัฐเกิดขึน้ อยางแทจริง โดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ ดังกลาว
มีเจตนารมณ และมาตรการและกลไกในการบังคับใช ดังนี้
๓.๑ เจตนารมณของบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ
ในการที่จะทราบถึงเจตนารมณของบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ผูเขียนไดศึกษา
และพิจารณาขอมูลจากเอกสารและบุคคลที่เกี่ยวของในการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก กรอบการรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ๑๗ คําอธิบายสาระสําคัญ
ของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยหน า ที่ ข องรั ฐ ๑๘ บทสั ม ภาษณ ป ระธาน
โปรดดู มาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘.
๑๘
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, คําอธิบายสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ เลมที่ ๑, สืบคนเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
จาก https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=440&filename=index.
๑๗

๖๑

มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ๑๙ คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐๒๐
เอกสารความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐๒๑ และหนังสือความในใจของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐๒๒ ทั้งนี้
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปเจตนารมณของบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่
ของรัฐ ไดวา การบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ สืบเนื่องมาจากสภาพของปญหาการปกครองของไทย
ในอดีตทีผ่ า นมาทีป่ ระสบปญหาการขาดเสถียรภาพ ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนผล การละเลยตอ
หนาทีใ่ นการทําใหบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดผลไดจริงในทางปฏิบตั ิ และ
การไมมคี วามจริงจังทีจ่ ะนําแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐทีก่ าํ หนดไวในแตละดานไปปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดผล
เปนรูปธรรม ประกอบกับการมีรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมืองทําใหมีการตอรองผลประโยชน
นโยบายไมมีความตอเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหมก็มักจะไมสานตอนโยบายของ
รัฐบาลเดิม และสงผลกระทบทําใหประชาชนตองเสียสิทธิทคี่ วรจะไดรบั เหลานัน้ ไป โดยเฉพาะในเรือ่ งที่
มีความสําคัญและจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เชน
การศึกษาภาคบังคับ การบริการสาธารณสุข หรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เปนตน ดังนั้น การบัญญัติ
ใหมีหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ จึงเปนการนําเอาสิทธิที่จะไดรับบริการจากรัฐในเรื่องที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวติ มากําหนดไวเปนการเฉพาะ เปนการทําใหเกิดความชัดเจนระหวางหนาทีข่ องรัฐทีพ่ งึ มีในเรือ่ ง
สิทธิรว มกันของประชาชนทีจ่ ะไดรบั การบริการจากรัฐอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั ิ รวมถึงแยก
ใหบางเรือ่ งทีเ่ คยบัญญัตใิ นหมวดแนวนโยบายแหงรัฐมาเปนเรือ่ งหนาทีท่ รี่ ฐั ตองดูแลอยางเต็มที่ เพือ่ เปน
การยกระดับในการใหความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพและเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญตอประเทศชาติ และเพือ่
เปนหลักประกันใหแกประชาชนวารัฐตองดําเนินการในเรือ่ งอันเปนหนาทีข่ องรัฐ โดยทีป่ ระชาชนมิตอ ง
รองขอใหรัฐดําเนินการ รวมทั้งหากรัฐไมดําเนินการ หรือรัฐละเลยการปฏิบัติจะกอใหเกิดสิทธิแก
ประชาชนในการติดตาม เรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมทั้งสิทธิในการฟองรองหนวยงานของรัฐได ทั้งนี้
เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมอยางยัง่ ยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลทีม่ งุ สรางความ
นิยมทางการเมืองโดยไมสนใจระบบโครงสรางพื้นฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและประชาชนในระยะยาว อยางไรก็ตาม การดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะตองมีความ
สมดุลกับกําลังความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐดวย
เดลินิวส, มีชัยแจงหนาที่รัฐในรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับ, สืบคนเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก https://
www.dailynews.co.th/politics/356050.
๒๐
โปรดดู คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
๒๑
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (พฤษภาคม, ๒๕๖๒), น.๗๔, สืบคนเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จาก https://www.parliament.go.th/
ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20191021103453.pdf.
๒๒
คณะอนุประชาสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, ความในใจของ
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร, ๒๕๖๑), น.๙๒ - ๙๓.
๑๙

๖๒

บทความทางวิชาการ

๓.๒ มาตรการและกลไกในการบังคับใชบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ไดวางหลักการ
เกี่ยวกับกลไกในการบังคับใชบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐไว ดังนี้
๓.๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๑ ไดวางหลักการสําคัญไว โดยอาจแยกองคประกอบ
เพื่อพิจารณาไดเปนผูทรงสิทธิ วัตถุแหงสิทธิ และองคกรผูถูกบังคับใชสิทธิ ดังนี้๒๓
๑) ผูท รงสิทธิ ผูท รงสิทธิในการดําเนินการตามมาตรานีค้ อื “ประชาชนและชุมชน”
ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ กลาวคือ หากรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแลว ก็จะทําใหเกิดประโยชนโดยตรง
แกประชาชน เชน การจัดใหมกี ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การจัดใหมกี ารสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน หรือการจัดให
มีมาตรการหรือกลไกในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เปนตน
๒) วัตถุแหงสิทธิ วัตถุแหงสิทธิตามมาตรานี้คือ “สิทธิที่เกิดขึ้นจากหนาที่ของรัฐ
ทีก่ าํ หนดไวในหมวด ๕” โดยหากหนวยงานของรัฐไมปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว ประชาชนหรือชุมชน
ก็สามารถใชสิทธิติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมถึงการฟองรองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
เพื่อเรียกรองใหไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
๓) องคกรผูถูกบังคับใชสิทธิ องคกรผูถูกบังคับใชสิทธิตามมาตรานี้คือ “รัฐและ
หนวยงานของรัฐมีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ”
๓.๒.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ไดวางหลักการไว โดยสามารถพิจารณาจําแนกองคประกอบของผูมีสิทธิฟอง
หนวยงานของรัฐ เหตุแหงการฟอง รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการฟองคดีดังกลาวตอศาล
รัฐธรรมนูญ ไดดังนี๒๔
้
๑) ผูมิสิทธิฟองคดี ผูที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหตน
ไดรับประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดแก บุคคลหรือชุมชน โดยจะตองเปนเปนผูที่
ไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ กลาวคือ
หากรัฐไดปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญอยางครบถวนแลว บุคคลหรือชุมชนนัน้ ก็จะไดรบั ประโยชน
โดยตรงจากการปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้ เชน การจัดใหมกี ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือการจัดใหมกี ารสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน เปนตน
๒๓
๒๔

สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๑, น.๔๕.
เพิ่งอาง, น.๕๐ - ๕๑.

๖๓

มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒) เหตุแหงการฟองคดี มูลเหตุในการฟองคดีตามมาตรานี้ ไดแก การที่บุคคล
หรือชุมชนผูไ ดรบั ประโยชนโดยตรงจากการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ไดรับความเสียหายจากเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) การไมปฏิบัติหนาที่ของรัฐ หรือ (๒) การปฏิบัติหนาที่
ไมถูกตองครบถวนหรือลาชาเกินสมควร
๓) ขั้นตอนกอนฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญ ผูที่ประสงคจะฟองคดีไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๓.๑) บุคคลหรือชุมชนนั้นตองรองขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดใหตน
หรือชุมชนไดรบั ประโยชนจากการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญกอน หากหนวยงานของรัฐปฏิเสธ
ไมดาํ เนินการ หรือไมดาํ เนินการภายใน ๙๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั การรองขอ หรือปฏิบตั หิ นาทีไ่ มถกู ตอง
ใหบุคคลหรือชุมชนโตแยงการดําเนินการ หรือไมดําเนินการดังกลาวเปนหนังสือตอหนวยงานนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือวันที่ไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจง
๓.๒) เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๓.๑) แลว ใหบุคคลหรือชุมชนยื่นคํารองตอ
ผูต รวจการแผนดินวา หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ใิ หถกู ตองครบถวนตามหนาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีหนังสือโตแยงหนวยงานตามขอ ๓.๑) โดยหากผูตรวจการแผนดินเห็นวา
หนวยงานของรัฐปฏิบตั หิ นาทีต่ ามรัฐธรรมนูญถูกตองครบถวนแลว ใหแจงใหผรู อ งและหนวยงานของรัฐทราบ
แตหากผูตรวจการแผนดินเห็นวาหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ใหเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี
๓.๓) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผูตรวจการแผนดินโดยอาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการหรือหนวยงานใดเปนผูพ จิ ารณาและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีได เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเปนประการใดแลวใหแจงใหบุคคลหรือชุมชนทราบ
เมื่อไดดําเนินการครบถวนทั้ง ๓ ขั้นตอนแลว หากบุคคลหรือชุมชนเห็นวา
การสั่งการของคณะรัฐมนตรียังไมไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
จึงสามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได โดยตองดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรี
๔. วิเคราะหมาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
การศึกษาและวิเคราะหในประเด็นวามาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะมีผล
ใหเกิดความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดดเี ทียบเทาหรือดีกวาบทบัญญัตใิ นหมวดสิทธิและ
เสรีภาพ หรือไม เพียงใด นั้น ผูเขียนใครขอวิเคราะหใน ๓ ประเด็น ไดแก (๑) วิเคราะหบทบาทหนาที่
และความผูกพันขององคกรของรัฐตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๒) วิเคราะหการใชสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการตามหนาทีข่ องรัฐ และ (๓) วิเคราะห
การใชสทิ ธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรอง “หนวยงานของรัฐ” ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามหนาทีข่ องรัฐ
ซึ่งสรุปผลไดดังนี้

๖๔

บทความทางวิชาการ

๔.๑ วิเคราะหบทบาทหนาทีแ่ ละความผูกพันขององคกรของรัฐตอบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ
ถอยคําวา “รัฐ” ในมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญ มิไดมคี วามหมายเฉพาะ “รัฐบาล” ซึง่ เปน
องคกรฝายบริหารเทานัน้ เพราะหากพิจารณาเนือ้ หาสาระของบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐจะพบวา
มีความเกี่ยวของกับการตรากฎหมายและการวินิจฉัยในประเด็นกฎหมาย ประกอบกับหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สงผลใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐมีความผูกพันตอ
องคกรทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๔.๑.๑ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายนิติบัญญัติ
รัฐสภาในฐานะเปนองคกรฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ เปนองคกรสําคัญทีท่ าํ หนาทีใ่ นการตรา
กฎหมายเพือ่ ใชในการบริหารราชการแผนดิน และทําหนาทีใ่ นทางการเมืองโดยการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายทีไ่ ดแถลงไวตอ รัฐสภา ดังนัน้ จึงมีบทบาทหนาทีแ่ ละ
ความผูกพันตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ ทั้งบทบาทหนาที่ในทางนิติบัญญัติ และบทบาทหนาที่
ในทางการเมือง กลาวคือ (๑) บทบาทหนาที่ในทางนิติบัญญัติ มีความผูกพันในการที่จะตองใชอํานาจ
ตรากฎหมายที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐ และความผูกพันในการที่
จะต อ งใช อํ า นาจตรากฎหมายเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยหน า ที่ ข องรั ฐ บรรลุ
วัตถุประสงค และ (๒) บทบาทหนาที่ในทางการเมือง โดยการทําหนาที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินเพื่อเรงรัดใหฝายบริหารมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
บทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
๔.๑.๒ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายบริหาร
คณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรฝายบริหารจะตองบริหารราชการแผนดินโดย
ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา ทําใหมีความ
ผูกพันตอบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ คือ บทบาทหนาทีแ่ ละความผูกพันในการริเริม่ กําหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผนดิน การริเริม่ เสนอรางพระราชบัญญัติ และการใชอาํ นาจตราพระราชกําหนดที่
ตองสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญวาดวยหนาทีข่ องรัฐ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหนาที่
และความผูกพันในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ อีกดวย
๔.๑.๓ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายตุลาการ
องคกรฝายตุลาการเปนองคกรทีม่ หี นาทีโ่ ดยตรงในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
รวมทั้งวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวย
หนาที่ของรัฐไดระบุไวชัดเจนวา ประชาชนและชุมชนมีสิทธิฟองรองหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดให
ประชาชนหรือชุมชนไดรบั ประโยชนจากหนาทีข่ องรัฐซึง่ กําหนดไว ดังนัน้ เนือ้ หาสาระของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายดังกลาวถือเปนบทบาทหนาที่และความผูกพันที่มุงหมายจะใหองคกรฝายตุลการเขามา
ตัดสินและอํานวยความยุตธิ รรมเพือ่ ใหประชาชนไดรบั สิทธิประโยชนจากบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ

๖๕

มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔.๑.๔ บทบาทหนาที่และความผูกพันของผูตรวจการแผนดิน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) ประกอบ
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๓) ได
กําหนดบทบาทหนาที่ใหผูตรวจการแผนดินซึ่งเปนองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐวาไดมีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ หรือไม
เพียงใด รวมทั้งใหผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่
หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
ไดรับสิทธิประโยชนจากบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐอยางแทจริง
๔.๒ วิเคราะหการใชสทิ ธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการ
ตามหนาที่ของรัฐ
การใชสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการตาม
หนาที่ของรัฐ สามารถดําเนินการไดอยางนอย ๓ ชองทาง ดังนี้
๔.๒.๑ การติดตามและเรงรัดจากฝายนิติบัญญัติ
ประชาชนและชุมชนสามารถติดตามและเรงรัดจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดโดยวิธกี าร คือ
๑) การติดตามและเรงรัดโดยการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตรากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของกับบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๓ (๓) ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ตอสภาผูแทนราษฎร ตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
๒) การติดตามและเรงรัดโดยการตรวจสอบ ติดตาม และเรงรัดการตรากฎหมาย
ของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยจําแนกออกเปน ๒ กรณี คือ กรณีฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ชอาํ นาจในการตรากฎหมายที่
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญวาดวยหนาทีข่ องรัฐ ประชาชนและชุมชนมีสทิ ธิทจี่ ะเสนอเรือ่ ง
ตอผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด และกรณีฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเลยในการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญวาดวย
หนาที่ของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมไดบัญญัติถึงผลผูกพันในทางกฎหมายไว สงผล
ทําใหศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการเขามาตรวจสอบ เนื่องจากการกระทําดังกลาวอาจจะขัดตอ
หลักการแบงแยกอํานาจได
๔.๒.๒ การติดตามและเรงรัดจากฝายบริหาร
ประชาชนและชุมชนสามารถติดตามและเรงรัดจากฝายบริหารไดโดยวิธีการ คือ
๑) การติดตามและเรงรัดโดยตรงจากหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีด่ าํ เนินการใหเปน
ไปตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐนั้น ๆ เชน กรณีที่ประชาชนหรือชุมชนซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากรัฐในการจัดใหมบี ริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานและการรักษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(มาตรา ๕๕) เห็นวากระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานในสังกัดไมดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ และ
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สงผลใหไดรับความเสียหาย ประชาชนหรือชุมชนยอมมีสิทธิเรียกรอง ติดตาม และเรงรัด กระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่โดยตรง เพื่อใหดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ เปนตน
๒) การติดตามและเรงรัดผานกลไกฝายนิติบัญญัติเพื่อใหฝายบริหารดําเนินการ
ตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา ซึ่งนโยบายที่แถลงนั้นจะตองมีความสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ หลักการดังกลาว มีผล
ทําใหประชาชนและชุมชนสามารถที่จะติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการตามหนาที่ของรัฐไดโดย
อาศัยกลไกของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ เปนผูแ ทนของตนในการควบคุมและตรวจสอบนโยบายทีไ่ ดแถลงไวตอ
รัฐสภาในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ
๓) การติดตามและเรงรัดผานกลไกฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ใหฝา ยบริหารดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ เนื่องจาก
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวย
หนาที่ของรัฐ ซึ่งการที่ฝายนิติบัญญัติใชหนาที่และอํานาจดังกลาว จึงเปรียบเสมือนการติดตามและ
เรงรัดใหฝา ยบริหารดําเนินการตามหนาทีข่ องรัฐอีกทางหนึง่ ดวย และโดยเฉพาะกลไกตามพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ นัน้ ไดกาํ หนดบทลงโทษแกหวั หนาหนวยงานของรัฐ
ทีไ่ มดาํ เนินการไวอยางเขมขนวา อาจถูกสัง่ พักราชการหรือพักงาน หรือสัง่ ใหออกจากราชการหรือออก
จากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป
๔.๒.๓ การติดตามและเรงรัดจากผูตรวจการแผนดิน
ประชาชนและชุมชนสามารถใชสทิ ธิในการติดตามและเรงรัดใหรฐั ดําเนินการตาม
หนาที่ของรัฐผานชองทางของผูตรวจการแผนดินได โดยผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๓) ในการ
แสวงหาขอเท็จจริงตาง ๆ เมือ่ ไดรบั การรองเรียนจากประชาชน เมือ่ แสวงหาขอเท็จจริงและไดขอ สรุปแลว
ผูตรวจการแผนดินจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ รวมทั้งอาจจะรายงานตอรัฐสภาและเผยแพรใหประชาชน
รับทราบไดดวย
๔.๓ วิเคราะหการใชสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรอง “หนวยงานของรัฐ”
ใหปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๕ ไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถฟองรองคดีตอศาล หลักเกณฑ วิธีการ และ
ขัน้ ตอนในการฟองคดีตอ ศาล และเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วของกับหนาทีข่ องรัฐ ไวดงั นี้

๖๗

มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔.๓.๑ ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ผูที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหตนไดรับประโยชนตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดแก “บุคคล” หรือ “ชุมชน” ซึ่ง “บุคคล” หรือ “ชุมชน” ผูที่จะ
มีสทิ ธิฟอ งหนวยงานของรัฐไดนนั้ มีความหมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ เปนประชาชนชาวไทย หรือนิตบิ คุ คล
ซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมายไทย และชุมชนในความหมายอยางกวาง โดยไมไดเจาะจงเฉพาะกลุม ใด
กลุมหนึ่ง ซึ่งเปนผลดีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและชุมชนสามารถที่จะใชสิทธิในฐานะใดก็ไดเพื่อ
ใชสทิ ธิฟอ งรองคดีตอ ศาล ทัง้ นี้ โดยมีเงือ่ นไขวาบุคคลหรือชุมชนดังกลาวจะตองเปนผูท ไี่ ดรบั ประโยชน
โดยตรงจากการทําหนาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ และไดรบั ความเสียหายจากการ
ไมปฏิบัติหนาที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง หรือลาชาเกินสมควร ดวย
๔.๓.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการฟองคดีตอศาล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ไดกาํ หนดขัน้ ตอนเพือ่ ใหมกี ารกลัน่ กรองเรือ่ งกอน เพือ่ ปองกันไมใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีภาระในการรับฟองคดีทเี่ กีย่ วกับหนาทีข่ องรัฐในจํานวนทีม่ ากจนเกินไป อีกทัง้ เพือ่ เปนการเปดโอกาส
ใหคณะรัฐมนตรีไดมกี ารพิจารณาสัง่ การใหมกี ารตรวจสอบหรือแกไขปญหาใหหนวยงานของรัฐในฐานะ
ผูปฏิบัติไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเจตนารมณของหนาที่ของรัฐ อันเปนการรักษา
ผลประโยชนใหแกประชาชนโดยตรงดวย ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ จึงเปนการกําหนด
หลักเกณฑและเงือ่ นไขทีม่ คี วามสมเหตุสมผลแลว อยางไรก็ตาม มาตรา ๔๕ ดังกลาว อาจมีประเด็นทีย่ งั ขาด
ความชัดเจนหรือยังเปนจุดดอย ไดแก
๑) ประเด็นเกี่ยวกับการไมกําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการ
ของผูต รวจการแผนดินในสวนทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาวาหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
รัฐธรรมนูญถูกตองครบถวนแลวหรือไม การแจงใหผรู อ งและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของทราบ และการ
เสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ ตามมาตรา ๔๕ (๒) และการไมกาํ หนดระยะเวลาในการพิจารณา
ความเห็นของผูตรวจการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและสั่งการตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๔๕ (๓)
เอาไวแตอยางใด กรณีดังกลาวอาจจะทําใหการรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟองคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ ไมบรรลุผล
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
๒) ประเด็นเกี่ยวกับการไมกําหนดขั้นตอนใหมีการโตแยงหากไมเห็นดวยกับการ
พิจารณาของผูต รวจการแผนดิน ตามมาตรา ๔๕ (๒) เนือ่ งจากการทีผ่ ตู รวจการแผนดินสามารถยุตเิ รือ่ ง
รองเรียนของประชาชนในเรื่องหนาที่ของรัฐ ถือเปนการยุติกระบวนการในการนําเรื่องไปสูการฟองคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ยอมถือเปนการลิดรอนสิทธิในการเรียกรองใหรัฐดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ
อันเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ ที่กําหนดใหประชาชนและชุมชนสามารถ
ฟองคดีเพื่อใหไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐ
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๔.๓.๓ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๔) ประกอบมาตรา ๔๕ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีหนาที่และ
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรับประโยชนตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงาน
ของรัฐเพือ่ ใหไดรบั ประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ เปนการฟองใหหนวยงานของรัฐซึง่
รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งโดยหลักการแลวควรจะตองไปฟองที่ศาลปกครอง แตดวย
เหตุผลความจําเปนบางประการ คดีดังกลาวจึงเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ดังนัน้ การพิจารณาวาการใชหนาทีแ่ ละอํานาจหรือการกระทําในลักษณะใดของฝายบริหารทีจ่ ะทําใหถอื
เปนคดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรับประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หนาทีข่ องรัฐ นัน้ จึงถือวาเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ โดยเห็นวาการใชหนาทีแ่ ละอํานาจหรือการกระทําใน
ลักษณะดังตอไปนีข้ องฝายบริหารถือเปนคดีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนอาจฟองหนวยงานของรัฐและอยูใ น
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะพิจารณาวินจิ ฉัย ไดแก (๑) ฝายบริหารละเลยหรือไมรเิ ริม่ ดําเนินการ
เพื่อใหมีกฎหมายตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๒) ฝายบริหารใชอํานาจในการกําหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผนดินที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๓) ฝายบริหารละเลยหรือ
ดําเนินนโยบายในการบริหารราชการแผนดินทีเ่ กีย่ วกับหนาทีข่ องรัฐลาชาเกินสมควร (๔) ฝายปกครอง
ใชอาํ นาจในการกระทําทางปกครองออกกฎ หรือคําสัง่ ทางปกครอง หรือกระทําการอืน่ ใดทีข่ ดั หรือแยง
ตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ และ (๕) ฝายปกครองละเลย หรือปฏิเสธไมดําเนินการ หรือดําเนิน
นโยบายที่เกี่ยวกับหนาที่ของรัฐลาชาเกินสมควร
๕. บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาและวิเคราะหมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติ
หมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถสรุปผลไดวา
มาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ ถือเปนหลักการใหม
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมและยกระดับการใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน และหากวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ กับมาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในแงของความผูกพันตอ
บทบาทหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรของรัฐฝายตาง ๆ ชองทางหรือวิธกี ารในการใชสทิ ธิของประชาชน
และชุมชนในการติดตามและเรงรัดใหรฐั ดําเนินการตามหนาทีข่ องรัฐ รวมทัง้ ชองทางหรือวิธกี ารในการ
ใชสทิ ธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรองหนวยงานของรัฐใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามหนาทีข่ องรัฐ แลว
จะเห็นไดวา บทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ มีผลใหเกิดความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หรือมีผลใหรฐั มีหนาทีท่ จี่ ะตองปฏิบตั ติ อ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดดเี ทียบเทาหรือไมยงิ่ หยอน
ไปกวาบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แตอยางใด
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อยางไรก็ตาม โดยทีบ่ ทบัญญัตหิ มวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ ถือเปนเรือ่ งใหมในระบบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของไทย จึงอาจสงผลทําใหมาตรการหรือกลไกในการบังคับใชในทางปฏิบตั มิ สี ภาพปญหาหรือ
อุปสรรคหรือความไมชดั เจนในหลายประเด็น ดังนัน้ เพือ่ ใหการบังคับใชและการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลไดจริงในทางปฏิบัติ ผูเขียนจึงมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
๑) โดยที่การดําเนินการตาม หมวด ๕ วาดวยหนาที่ของรัฐในหลายประการมีความจําเปน
ทีจ่ ะตองมีการตราเปนกฎหมายออกมารองรับการดําเนินการ ดังนัน้ เพือ่ เปนการสงเสริมการมีสว นรวม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ รัฐสภาควรเรง
ดําเนินการตรากฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมายออกมาใชบังคับเพื่อรองรับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐโดยเร็ว
๒) ควรมีการพิจารณาศึกษาเพือ่ นํามาตรการการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี
มาปรับใชในประเทศไทย เพือ่ ใหองคกรตุลาการมีอาํ นาจเขามาตรวจสอบในกรณีทฝี่ า ยนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเลย
ในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐหรือวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
เพราะจะมีสว นชวยผลักดันใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตมิ กี ารตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตวิ า ดวยหนาทีข่ องรัฐ
หรือสิทธิและเสรีภาพไดมากขึ้น สงผลทําใหประชาชนและชุมชนไดรับประโยชนจากบทบัญญัติวาดวย
หนาที่ของรัฐและไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
๓) ควรมีการตรากฎหมายหรือกําหนดมาตรการทีเ่ กีย่ วกับหลักเกณฑและวิธกี ารของประชาชน
และชุมชนในการใชสิทธิติดตาม และสิทธิเรงรัดใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามหมวด ๕ หนาที่
ของรัฐ เพือ่ กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และระยะเวลาในการใชสทิ ธิตดิ ตามและเรงรัดของประชาชนและ
ชุมชนตามบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ใหเปนไปอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนและชุมชน
ตลอดจนรัฐและหนวยงานของรัฐใชเปนเครื่องมือในการทําใหสิทธิของประชาชนและชุมชนเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
๔) คณะรัฐมนตรีควรวางนโยบายและกําหนดแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาทีข่ องรัฐใหเปนไปตาม หมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ เพือ่ ทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ติ ามหนาที่
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งใหมีการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหประชาชนและชุมชนสามารถใชเปน
“เกณฑ” หรือ “มาตรวัด” ในการพิจารณาเพื่อดําเนินการติดตาม เรงรัด หรือฟองคดีเพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหนาที่ของรัฐได
๕) ควรมีมาตรการทีก่ าํ หนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการตาม
นโยบายแหงรัฐ รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึง่ ครัง้ เพือ่ เปนกลไกทีจ่ ะทําใหรฐั สภา
ในฐานะผูแ ทนปวงชนชาวไทยรับทราบถึงการดําเนินตามหนาทีข่ องรัฐวาไดมกี ารดําเนินการถึงขัน้ ตอนใด
ตลอดจนจะทําใหไดรับทราบวาการดําเนินการดังกลาวประสบปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อจะได
ชวยกันพิจารณาหาทางแกไขใหการดําเนินการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลตอไป
๖) องคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ควรดําเนินการ
เผยแพรความรูในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง อันจะสงผลทําใหมาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญ
มีการขับเคลื่อนและบรรลุผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง
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