
มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๖
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๑ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
  ๒ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (พฤษภาคม, ๒๕๖๒), น.๓๔, สืบคนเม่ือ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จาก https://www.parliament.go.th/
ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20191021103453.pdf.
  ๓ เพิ่งอาง, น. ๗๔.

บทนํา
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดมกีารแกไขปรบัปรุงหลกัการเกีย่วกบั

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหมใหมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยที่ครอบคลุมกวางขึ้นกวาเดิม โดยวางหลักการวาหากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไมหาม บุคคล
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งประชาชน
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดทันทีไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน ทั้งนี้ 
โดยไดกําหนดกรอบการใชสทิธิเสรีภาพไว ๓ ประการ๒ คอื (๑) ตองไมกระทบความม่ันคงปลอดภัยของชาติ
(๒) ตองไมกระทบความสงบเรียบรอย และ (๓) ตองไมกระทบสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน นอกจากน้ี
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมบทบัญญัติ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐขึ้นใหม เพื่อเปนหลักประกัน
ใหแกประชาชนวารัฐตองดําเนินการอันเปนหนาท่ีของรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดตามกําลัง
ความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ เพื่อใหสิทธิของประชาชนในเร่ืองสําคัญ ๆ เกิดเปนรูปธรรม
โดยท่ีประชาชนไมตองเรียกรอง หากรัฐไมดําเนินการตามหนาที่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ประชาชน
สามารถติดตาม เรงรัด หรือฟองรองได๓  

จากแนวคิดและบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ดังกลาว สงผลทําใหมีการวิพากษวิจารณ
ในหลายประเด็น เชน ปญหาความซํ้าซอนกันระหวาง “สิทธิและเสรีภาพ” ของประชาชนกับ “หนาที่
ของรัฐ” ทีอ่าจจะเกิดปญหาการใหคณุคาในเชงิหลกัการวาสทิธิและเสรภีาพหรือหนาทีข่องรฐั อยางใด
จะสามารถคุมครองสิทธขิองประชาชนไดดกีวากัน ปญหาความไมชดัเจนของบทบัญญตัหิมวด ๕ หนาที่
ของรฐั เกีย่วกบัองคกรทีต่องผกูพนัตามบทบัญญตัวิาดวยหนาทีข่องรฐั หรอืเกีย่วกับสทิธขิองประชาชน
และชุมชนท่ีจะติดตามและเรงรัดใหรฐัดําเนนิการตามหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังสิทธิของประชาชนและชุมชน
ในการฟองรองหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของเพ่ือจดัใหประชาชนหรือชมุชนไดรบัประโยชนตามบทบัญญตัิ
วาดวยหนาที่ของรัฐ

มาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยบทบัญญัติหมวด ๕ โดยบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ หนาที่ของรัฐ 

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

๕๗

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาที่ของรัฐ แนวคิดและมาตรการท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศและของประเทศไทย รวมทั้งการศึกษา
เจตนารมณ และมาตรการและกลไกในการบังคับใชบทบัญญัต ิหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ตลอดจนจะได
ศึกษาและวิเคราะหโดยพิจารณาเปรียบเทียบวาบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐดังกลาวจะมีผลใหเกิด
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดดเีทยีบเทาบทบัญญัตใินหมวดสิทธิและเสรีภาพ หรอืไม
เพียงใด โดยพิจารณาในแงของความผูกพันตอบทบาทหนาที่และอํานาจขององคกรของรัฐฝายตาง ๆ 
ชองทางหรือวธิกีารในการใชสทิธขิองประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรดัใหรฐัดาํเนินการตาม
หนาทีข่องรัฐ รวมท้ังชองทางหรือวธิกีารในการใชสทิธขิองประชาชนและชุมชนในการฟองรองหนวยงาน
ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอพิจารณาในทางวิชาการสําหรับการบังคับใช
บทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เพื่อใหสอดคลอง และสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตอไป

๑. ความสัมพันธระหวางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาที่ของรัฐ
“สิทธิ” (Right) หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันที่จะเรียกรอง

ใหบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยางใด สิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอ่ืนดวย๔ การมีสิทธิจึงเปน
การกอใหเกดิหนาทีแ่กบคุคลอืน่ในอนัทีจ่ะตองปฏบิตักิารใหเปนไปตามประโยชนทีก่ฎหมายรบัรองและ
คุมครองให๕ สวน “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง สถานภาพของมนุษยเราที่จะไมตกอยูภายใตการ
บงัคบับญัชาของใครหรอืหมายถงึอาํนาจทีจ่ะกระทาํการอยางหนึง่อยางใด หรอืไมกระทาํการอยางหน่ึง
อยางใด๖ หรือสภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามความประสงค
ของตน๗ 

ในการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีแนวคิดเบื้องหลัง
หลายแนวคิดทีเ่ปนปจจยัและมีอทิธพิลตอการกําหนดหนาทีแ่ละภารกิจของรัฐตอสทิธแิละเสรีภาพตาม
รฐัธรรมนญูทีแ่ตกตางกนั ซึง่ในทีน่ีผู้เขยีนใครขอกลาวถงึเฉพาะแนวความคดิหนาทีข่องรฐัตามลกัษณะ
การใชสทิธแิละเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญเทานัน้ ทัง้นี ้เพราะแนวความคิดหนาทีข่องรฐัตามลักษณะการ
ใชสทิธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูดังกลาวเปนแนวคิดท่ีมุงพจิารณาตามสถานะของสิทธิและเสรีภาพ
ตามรฐัธรรมนญูในการเรยีกรองตอรฐั เปนทฤษฎสีถานะทางกฎหมายของสทิธแิละเสรภีาพทีม่กัจะถกูนํามา

  ๔ 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.
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๘

อางองิอยางแพรหลาย โดยทฤษฎดีงักลาวเหน็วา หนาทีข่องรฐัตอสทิธิและเสรภีาพของประชาชนสามารถ
แบงเปน ๓ ประเภท๘ ไดแก (๑) status negativus สิทธิและเสรีภาพในกลุมนี้มีความมุงหมายไปท่ี
ความเปนพืน้ทีอ่สิระของปจเจกบุคคลท่ีจะกระทําการใด ๆ  โดยท่ีจะไมถกูรฐัเขามาแทรกแซง ซ่ึงเรียกไดวา
เปนสทิธปิองกนัจากอาํนาจรฐั หนาทีข่องรัฐคือการงดเวนการกระทาํทีจ่ะเปนการแทรกแซงตอเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคล (๒) status positivus เปนสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลท่ีไมอาจจะบรรลุ
ตามความมุงหมายไดหากรัฐไมเขามาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิและเสรีภาพในลักษณะนี้
เปนกรณีที่รัฐยอมรับใหประชาชนสามารถใชสิทธิเรียกรองใหรัฐใชอํานาจหรือกลไกของสถาบันตาง ๆ
ในรัฐกระทําการเพ่ือใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพของตน เชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข เปนตน และ (๓) status activus
เปนสิทธิของปจเจกบุคคลในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการสรางเจตจํานงทางการเมืองหรือ
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ ซึ่งรัฐจะตองดําเนินการเพ่ือใหปจเจกบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญดังกลาวได เชน สิทธิในการเลือกต้ัง หรือสิทธิในการสมัครเขารับราชการ เปนตน 

ความสัมพันธระหวางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับหนาท่ีของรัฐดงักลาวแสดงใหเห็นวา 
สิทธิและเสรีภาพไดกอใหเกิดสิทธิบางประการตอรัฐ หน่ึงในนั้นคือ สิทธิและเสรภีาพในฐานะทําหนาที่
ในการเรียกรองใหรฐักระทําการ เปนสทิธแิละเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญบญัญตัใิหรฐัตองดาํเนินการบางอยาง
เมื่อประชาชนใชสิทธิเรียกรองหรือเปนสิทธิที่รัฐตองดําเนินการบางอยางอยูแลวเพื่อการคุมครองผูที่
ออนแอกวาในทางสงัคม เปนสทิธิทางกฎหมายทีร่ฐัอาจจะดาํเนินการใหผลประโยชนในรูปแบบของเงนิ
หรือทรัพยสิน หรืออาจจะเปนผลประโยชนที่ไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินแกปจเจกชน 

๒. มาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐของ
ตางประเทศ

รัฐกอกําเนิดเกิดขึ้นมาก็ดวยมีภารกิจหรือภาระหนาที่บางประการเพื่อใหเกิดความสงบและ
สนัติสขุขึน้ภายในรัฐ และสามารถดํารงอยูและตอบสนองความตองการของประชาชนทีร่วมกนัอยูในรฐัได๙

ขณะเดียวกันแนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพก็ไดกอใหเกิดความสัมพันธขึ้นระหวางประชาชนกับรัฐ 
โดยรฐัมหีนาทีท่ีจ่ะตองใหการรบัรองและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน แนวความคดิดงักลาว
สงผลทําใหรัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะตองมีบทบัญญัติที่วาดวยการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากน้ี ในบางประเทศอาจจะมีบทบัญญัติวาดวยหนาที่
ของรัฐเพิ่มเติมขึ้นมาอีกดวย ซึ่งในที่นี้ผูเขียนใครขอกลาวถึงเฉพาะมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

  ๘ Robert  Alexy, A Theory of Constitutional Rights, trans. Julian Rivers (New York : Oxford University Press, 
2004), pp.166-173. 
  ๙ บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ, แมบทความคดิเรือ่งรฐั ใน เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมาย
มหาชน หมวดที่ ๑ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 
๒๕๔๔), น. ๑๔๙.
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๕๙

ของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐเทานั้น โดยขอหยิบยกกรณีของสาธารณรัฐตุรกี 
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเอกวาดอร และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาวาบทบัญญัติวาดวย
หนาทีข่องรฐัของประเทศตาง ๆ  ดงักลาว ไดมกีารบญัญตัไิวในลกัษณะใด และมสีภาพบังคบัหรอืกลไกตาง ๆ
ที่จะกอใหเกิดสิทธิของประชาชนในการเรงรัดและติดตามเพ่ือทําใหบทบัญญัติวาดวยหนาท่ีของรัฐ
เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติอยางไร

๒.๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐ
  สาธารณรฐัตรุก ีรฐัธรรมนญูแหงสาธารณรฐัตรุก ี(Constitution of Republic of Turkey) 

ฉบับปจจุบัน คอื รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๒ แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุดเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๒๑๐  ไดกําหนด
หนาที่ของรัฐไวหลายประการ ทั้งนี้ โดยไมไดมีการบัญญัติหรือแยกใหมีหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐขึ้น
เปนการเฉพาะ แตหนาทีข่องรฐัจะปรากฏอยูในหมวดอืน่ ๆ  ของรฐัธรรมนญู ซึง่แบงไดเปน ๒ ลกัษณะ๑๑

คือ (๑) หนาที่ของรัฐที่ปรากฏในหมวดวาดวยหลักการท่ัวไป มีลักษณะการบัญญัติไวอยางกวาง ๆ 
โดยมิไดระบเุจาะจงหนาทีข่องรัฐไวเปนการเฉพาะ ทัง้นี ้โดยมุงเนนใหรฐัมหีนาทีร่กัษาไวซึง่ความม่ันคง 
ความเจริญกาวหนา และความเปนอยูที่ดีของประชาชนในประเทศ โดยการบริหารจัดการหรือการ
ดาํเนนิการใด ๆ  ของรฐั ตองยดึถอืกฎหมายเปนเปาหมายและเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการปกครองประเทศ 
และ (๒) หนาที่ของรัฐที่ปรากฏในหมวดอื่น ๆ เปนหนาที่ที่ปรากฏท่ัวไปในหมวดท่ี ๒ วาดวยสิทธิและ
หนาทีพ่ืน้ฐานของประชาชน และในหมวดที ่๓ วาดวยสทิธแิละหนาทีด่านสงัคมและเศรษฐกจิ มลีกัษณะ
เปนการบัญญัติใหรัฐพึงมีหนาที่ในการจัดหามาตรการตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพแกประชาชนนั้นเกิดผลขึ้นจริง

  ราชอาณาจักรสเปน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน (Constitution of the 
Kingdom of Spain) ฉบบัทีใ่ชอยูในปจจบุนั คอื รฐัธรรมนญูฉบบั ค.ศ. ๑๙๗๘ แกไขเพิม่เตมิครัง้ลาสดุ
เม่ือ ค.ศ. ๒๐๑๑๑๒ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน ไมไดบญัญตัหิรอืกาํหนดใหมหีมวดเฉพาะวาดวย
หนาที่ของรัฐเอาไวโดยตรง แตหนาที่ของรัฐไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใน ๒ ลักษณะที่สําคัญ๑๓

ไดแก (๑) หนาทีข่องรฐัทีไ่ดรบัการบญัญตัเิปนพืน้ฐานไวในสวนของบททัว่ไป โดยปรากฏในมาตรา ๙ วรรคสอง
มีลักษณะการบัญญัติที่คอนขางกวาง และใหความสําคัญเปนพิเศษตอสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และการมีสวนรวมของประชาชน การกําหนดหนาที่และความรับผิดของรัฐไวในสวนของบททั่วไปนี้

  ๑๐  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 และพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕, (เสนอสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๖๒), น.๖๗ - ๘๒.
  ๑๒  Constitution of the Kingdom of Spain, สบืคนเมือ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก https://www.boe.es/legislacion/
documentos/ConstitucionINGLES.pdf.
  ๑๓  สมคิด  เลิศไพฑูรย และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที ่๑๑, น.๘๓ - ๙๕.
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๐

จงึมีลกัษณะเสมือนเปนหลกัการพ้ืนฐานในการดําเนินภารกิจหรอืกระทํากิจกรรมใด ๆ  ของรัฐ และ (๒)
หนาที่ของรัฐที่ไดรับการบัญญัติกระจายอยูในหมวดอ่ืน ๆ เชน ในหมวดท่ี ๒ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ 
ไดบัญญัติหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือในหมวดท่ี ๓ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจและสังคม ไดวางแนวโนบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องพื้นฐานที่สําคัญตาง ๆ โดยถือเปน
ภารกิจขั้นตํ่าที่ควรจัดทําใหแกประชาชน เปนตน

  สาธารณรฐัเอกวาดอร รฐัธรรมนูญทีใ่ชบังคับฉบับปจจุบนัคอื รฐัธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
เอกวาดอร ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008)๑๔  รฐัธรรมนูญ
ฉบบัดงักลาวไดมบีทบัญญตัเิกีย่วกับหนาทีข่องรัฐไวในมาตรา ๓ รวม ๘ เรือ่ง๑๕ ไดแก (๑) หนาทีใ่นการให
หลกัประกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิโดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานอาหาร
ดานความปลอดภัยทางสังคม (๒) หนาทีใ่นการสรางหลักประกันและปกปองอธิปไตยของชาติ (๓) หนาที่
ในการสรางความเขมแข็งใหเปนหนึ่งเดียว (๔) หนาที่ในการสรางหลักประกันใหเกิดจริยธรรมแบบ
โลกวิสัยอันชวยภารกิจของรัฐและดานกฎหมาย (๕) หนาที่ในการวางแผนการพัฒนาของประเทศ 
ขจัดความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาท่ียัง่ยนื (๖) หนาทีใ่นการสนับสนุนใหมกีารพัฒนาท่ัวประเทศ
ที่เที่ยงธรรมและเปนเอกภาพ (๗) หนาที่ในการปองกันมรดกของชาติและวัฒนธรรมของประเทศ และ 
(๘) หนาที่ในการสรางหลักประกันตอสิทธิในวัฒนธรรมแหงความสงบสุขแกประชาชน ความมั่นคง
ปลอดภัย และเสรีจากการคอรัปช่ัน

  สาธารณรฐัเกาหล ีรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัคอื รฐัธรรมนญูฉบบั ค.ศ. ๑๙๔๘ แกไขเพิม่เตมิ
ครั้งลาสุดเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลีมีลักษณะการบัญญัติคลายคลึงกัน
กับรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ คือ ไมปรากฏการตราหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐไวโดยตรง โดยจะ
พบวาหนาทีข่องรัฐไดกาํหนดไวใน ๒ หมวดท่ีสาํคญั๑๖ คอื หมวดท่ี ๑ วาดวยบทท่ัวไป ไดกาํหนดหนาที่
ของรัฐเอาไวหลายประการ เชน หนาทีข่องรฐัในการปกปองพลเมือง นอกจากน้ีหนาทีข่องรฐัยงัขยายไป
ถงึหนวยงานและเจาหนาทีร่ฐัทีจ่ะตองปฏบิตัติอประชาชนดวย โดยกาํหนดใหหนวยงานและเจาหนาที่
ของรัฐทั้งหลายควรใหบริการแกประชาชนทุกคนภายในประเทศอยางเสมอภาคกันและพึงเปน
ผูรบัผดิชอบตอประชาชนดวย เปนตน และหมวดที ่๒ วาดวยสทิธแิละหนาทีข่องพลเมอืง ไดกําหนดให
รฐัมีหนาทีห่ลายประการ โดยบัญญตัคิวบคูไปกับสทิธเิสรีภาพและหนาทีข่องประชาชนในแตละประเภท 
เชน หนาที่ของรัฐในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน ไดกําหนดใหพลเมืองทุกคนไดรับการ
รบัรองในคุณคาและศักด์ิศรคีวามเปนมนุษยของตนเอง รวมถึงสทิธใินการท่ีจะมีความสุขในชีวติ อกีทัง้
พงึเปนหนาทีข่องรฐัทีจ่ะยืนยันและประกนัสทิธมินษุยชนอนัเปนสทิธพิืน้ฐานใหแกประชาชนทีจ่ะไมถกู
ลวงละเมิดในสิทธิดังกลาวของแตละบุคคลอีกดวย เปนตน

  ๑๔  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.
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๖๑

  การศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐของ ๔ ประเทศดังกลาว สรุปไดวา 
รฐัธรรมนญูของทัง้ ๔ ประเทศ ไมไดมกีารบญัญตัหินาทีข่องรฐัไวเปนการเฉพาะเจาะจงอยางชดัแจงหรอื
ไมมีการแยกหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐเปนการเฉพาะเหมือนอยางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ แตประการใด

๒.๒ สภาพบังคับและสิทธิของประชาชน
   การศึกษาสภาพบังคับและสิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศ

ทีม่มีาตรการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญตัวิาดวยหนาทีข่องรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ของทัง้ ๔ ประเทศดังกลาว ไมปรากฏสิทธขิองประชาชนในการฟองรองรฐัหรอืหนวยงานของรัฐเปนคดี
ตอศาลหรอืตอองคกรตลุาการในกรณทีีร่ฐัหรอืหนวยงานของรฐัไมปฏบิตัติามหนาทีท่ีร่ฐัธรรมนญูกาํหนด 
แตประการใด อยางไรก็ตาม รูปแบบในการบังคับใหรัฐปฏิบัติตามหนาที่ของตนนั้นขึ้นอยูกับประเภท
องคกรหรือหนวยงานของรัฐและขึ้นอยูกับลักษณะการใชอํานาจเปนสําคัญ โดยลักษณะความผิดหรือ
ความรับผิดตอหนาที่ของรัฐนั้น รัฐธรรมนูญของทั้ง ๔ ประเทศมีการกําหนดกลไกและรูปแบบการ
ตรวจสอบไวคลายคลึงกนั เชน กระบวนการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลในทุกประเทศจะใชระบบ
การตรวจสอบทางรัฐสภาหรือทางการเมืองเปนหลัก กรณีหนวยงานหรือเจาหนาทีข่องรัฐไมปฏบิตัติาม
หนาที่ของตนหรือใชอํานาจในทางปกครองปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมชอบดวยกฎหมาย ประชาชน
สามารถฟองรองหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเปนคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีปกครองได 
เปนตน

๓. มาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐของ
ประเทศไทย

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหมีหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เพื่อเปนหลักประกันใหแก
ประชาชนวารฐัตองดําเนินการในเร่ืองอันเปนหนาทีข่องรัฐตามท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดเพ่ือทาํใหสิทธขิอง
ประชาชนทีจ่ะไดรบัประโยชนจากรฐัเกดิขึน้อยางแทจรงิ โดยบทบญัญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรฐั ดงักลาว 
มีเจตนารมณ และมาตรการและกลไกในการบังคับใช ดังนี้ 

๓.๑ เจตนารมณของบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ
   ในการที่จะทราบถึงเจตนารมณของบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ผูเขียนไดศึกษา

และพิจารณาขอมูลจากเอกสารและบุคคลที่เกี่ยวของในการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก กรอบการรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ๑๗ คาํอธิบายสาระสําคญั
ของรางรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐ๑๘ บทสัมภาษณประธาน

  ๑๗  โปรดดู มาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘.
  ๑๘  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, คําอธิบายสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ เลมที ่๑, สืบคนเมื่อวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จาก https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=440&filename=index.
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๒

มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๒

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ๑๙ คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐๒๐

เอกสารความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐๒๑ และหนังสือความในใจของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐๒๒ ทั้งนี้ 
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปเจตนารมณของบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่
ของรัฐ ไดวา การบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ สืบเนื่องมาจากสภาพของปญหาการปกครองของไทย
ในอดตีทีผ่านมาทีป่ระสบปญหาการขาดเสถยีรภาพ ทาํใหการบงัคบัใชกฎหมายไมเปนผล การละเลยตอ
หนาทีใ่นการทําใหบทบัญญัติทีเ่ก่ียวกับสทิธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดผลไดจรงิในทางปฏิบตั ิและ
การไมมคีวามจริงจงัทีจ่ะนาํแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัทีก่าํหนดไวในแตละดานไปปฏิบตัเิพือ่ใหเกดิผล
เปนรูปธรรม ประกอบกับการมีรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมืองทําใหมีการตอรองผลประโยชน
นโยบายไมมีความตอเน่ือง และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหมก็มักจะไมสานตอนโยบายของ
รฐับาลเดิม และสงผลกระทบทําใหประชาชนตองเสียสทิธทิีค่วรจะไดรบัเหลานัน้ไป โดยเฉพาะในเร่ืองที่
มีความสําคัญและจําเปนข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน เชน
การศึกษาภาคบังคับ การบริการสาธารณสุข หรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เปนตน ดังนั้น การบัญญัติ
ใหมีหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ จึงเปนการนําเอาสิทธิที่จะไดรับบริการจากรัฐในเร่ืองท่ีจําเปนตอการ
ดาํรงชวีติมากาํหนดไวเปนการเฉพาะ เปนการทาํใหเกิดความชดัเจนระหวางหนาทีข่องรฐัทีพ่งึมีในเรือ่ง
สทิธริวมกนัของประชาชนท่ีจะไดรบัการบริการจากรัฐอยางเทาเทยีมกันและไมเลอืกปฏิบตั ิรวมถึงแยก
ใหบางเร่ืองท่ีเคยบัญญตัใินหมวดแนวนโยบายแหงรฐัมาเปนเร่ืองหนาทีท่ีร่ฐัตองดูแลอยางเต็มท่ี เพือ่เปน
การยกระดับในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพและเร่ืองท่ีมคีวามสําคัญตอประเทศชาติ และเพ่ือ
เปนหลกัประกนัใหแกประชาชนวารัฐตองดาํเนนิการในเรือ่งอนัเปนหนาทีข่องรฐั โดยทีป่ระชาชนมติอง
รองขอใหรัฐดําเนินการ รวมท้ังหากรัฐไมดําเนินการ หรือรัฐละเลยการปฏิบัติจะกอใหเกิดสิทธิแก
ประชาชนในการติดตาม เรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมท้ังสิทธิในการฟองรองหนวยงานของรัฐได ทั้งน้ี 
เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมอยางยัง่ยนื และปองกันการบรหิารราชการแผนดินของรฐับาลทีมุ่งสรางความ
นิยมทางการเมืองโดยไมสนใจระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและประชาชนในระยะยาว อยางไรก็ตาม การดําเนินการในเร่ืองดังกลาวจะตองมีความ
สมดุลกับกําลังความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐดวย

  ๑๙  เดลินิวส, มีชัยแจงหนาที่รัฐในรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับ, สืบคนเม่ือวันที่ 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, สืบคนเม่ือ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จาก https://www.parliament.go.th/ 
ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20191021103453.pdf.
  ๒๒  คณะอนุประชาสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, ความในใจของ
คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ๒๕๖๐, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัการพิมพ สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๖๑), น.๙๒ - ๙๓.
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บทความทางวิชาการ

๖๓

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) ผูทรงสิทธ ิผูทรงสทิธใินการดาํเนนิการตามมาตรานีค้อื “ประชาชนและชมุชน” 
ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ กลาวคือ หากรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแลว ก็จะทําใหเกิดประโยชนโดยตรง
แกประชาชน เชน การจดัใหมกีารศกึษาขัน้พืน้ฐาน การจัดใหมกีารสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน หรอืการจดัให
มีมาตรการหรือกลไกในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เปนตน

     ๒) วัตถุแหงสิทธิ วัตถุแหงสิทธิตามมาตรานี้คือ “สิทธิที่เกิดขึ้นจากหนาที่ของรัฐ
ทีก่าํหนดไวในหมวด ๕” โดยหากหนวยงานของรัฐไมปฏิบตัหินาทีต่ามท่ีกาํหนดไว ประชาชนหรือชมุชน
ก็สามารถใชสิทธิติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมถึงการฟองรองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
เพื่อเรียกรองใหไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ

    ๓) องคกรผูถูกบังคับใชสิทธ ิองคกรผูถูกบังคับใชสิทธิตามมาตราน้ีคือ “รัฐและ
หนวยงานของรัฐมีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ”

  ๓.๒.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ 

     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ไดวางหลักการไว โดยสามารถพิจารณาจําแนกองคประกอบของผูมีสิทธิฟอง
หนวยงานของรัฐ เหตุแหงการฟอง รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการในการฟองคดีดังกลาวตอศาล
รัฐธรรมนูญ ไดดังนี้๒๔

     ๑) ผูมิสิทธิฟองคด ีผูที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหตน
ไดรับประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดแก บุคคลหรือชุมชน โดยจะตองเปนเปนผูที่
ไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ กลาวคือ 
หากรฐัไดปฏบิตัหินาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนูญอยางครบถวนแลว บคุคลหรอืชมุชนนัน้กจ็ะไดรบัประโยชน
โดยตรงจากการปฏบิตัหินาทีน่ัน้ เชน การจดัใหมกีารศกึษาขัน้พ้ืนฐาน หรอืการจดัใหมกีารสาธารณสขุ
ขั้นพื้นฐาน เปนตน

  ๒๓  สมคิด  เลิศไพฑูรย และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที ่๑๑, น.๔๕.
๒๔  เพิ่งอาง, น.๕๐ - ๕๑.
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
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๖๔

     ๒) เหตุแหงการฟองคดี มูลเหตุในการฟองคดีตามมาตรานี้ ไดแก การที่บุคคล
หรือชุมชนผูไดรบัประโยชนโดยตรงจากการปฏิบตัหินาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนูญ หมวด ๕ หนาทีข่องรัฐ 
ไดรับความเสียหายจากเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) การไมปฏิบัติหนาที่ของรัฐ หรือ (๒) การปฏิบัติหนาที่
ไมถูกตองครบถวนหรือลาชาเกินสมควร 

     ๓) ขั้นตอนกอนฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญ ผูที่ประสงคจะฟองคดีไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

     ๓.๑) บุคคลหรือชุมชนน้ันตองรองขอใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจัดใหตน
หรอืชมุชนไดรบัประโยชนจากการปฏิบตัหินาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนญูกอน หากหนวยงานของรฐัปฏเิสธ
ไมดําเนนิการ หรอืไมดาํเนนิการภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัการรองขอ หรอืปฏบิตัหินาทีไ่มถกูตอง
ใหบุคคลหรือชุมชนโตแยงการดําเนินการ หรือไมดําเนินการดังกลาวเปนหนังสือตอหนวยงานนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือวันท่ีไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจง

      ๓.๒)  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๓.๑) แลว ใหบุคคลหรือชุมชนย่ืนคํารองตอ
ผูตรวจการแผนดนิวา หนวยงานของรฐัมไิดปฏิบตัใิหถกูตองครบถวนตามหนาท่ีของรฐัตามรฐัธรรมนญู 
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีหนังสือโตแยงหนวยงานตามขอ ๓.๑) โดยหากผูตรวจการแผนดินเห็นวา
หนวยงานของรฐัปฏบิตัหินาทีต่ามรฐัธรรมนญูถกูตองครบถวนแลว ใหแจงใหผูรองและหนวยงานของรฐัทราบ
แตหากผูตรวจการแผนดินเห็นวาหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ใหเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี

      ๓.๓) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผูตรวจการแผนดินโดยอาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการหรือหนวยงานใดเปนผูพจิารณาและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีได เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเปนประการใดแลวใหแจงใหบุคคลหรือชุมชนทราบ

     เม่ือไดดําเนินการครบถวนทั้ง ๓ ขั้นตอนแลว หากบุคคลหรือชุมชนเห็นวา
การสั่งการของคณะรัฐมนตรียังไมไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
จึงสามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได โดยตองดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรี

๔. วเิคราะหมาตรการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนโดยบทบญัญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรฐั
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การศึกษาและวิเคราะหในประเด็นวามาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยบทบญัญตัวิาดวยหนาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จะมผีล
ใหเกดิความคุมครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนไดดเีทยีบเทาหรอืดีกวาบทบญัญตัใินหมวดสทิธแิละ
เสรีภาพ หรือไม เพียงใด นั้น ผูเขียนใครขอวิเคราะหใน ๓ ประเด็น ไดแก (๑) วิเคราะหบทบาทหนาที่
และความผูกพันขององคกรของรัฐตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๒) วิเคราะหการใชสิทธิของ
ประชาชนและชมุชนในการตดิตามและเรงรัดให “รฐั” ดาํเนนิการตามหนาทีข่องรฐั และ (๓) วเิคราะห
การใชสทิธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรอง “หนวยงานของรัฐ” ใหปฏิบตัหินาทีต่ามหนาทีข่องรัฐ
ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
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บทความทางวิชาการ

๖๕

๔.๑ วเิคราะหบทบาทหนาทีแ่ละความผกูพนัขององคกรของรฐัตอบทบญัญตัวิาดวยหนาทีข่องรฐั
  ถอยคาํวา “รฐั” ในมาตรา ๕๑ ของรฐัธรรมนญู มไิดมคีวามหมายเฉพาะ “รฐับาล” ซึง่เปน

องคกรฝายบรหิารเทาน้ัน เพราะหากพจิารณาเนือ้หาสาระของบทบญัญัติวาดวยหนาทีข่องรฐัจะพบวา
มีความเกี่ยวของกับการตรากฎหมายและการวินิจฉัยในประเด็นกฎหมาย ประกอบกับหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สงผลใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐมีความผูกพันตอ
องคกรทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้

   ๔.๑.๑ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายนิติบัญญัติ
     รฐัสภาในฐานะเปนองคกรฝายนติบิญัญติั เปนองคกรสําคญัทีท่าํหนาทีใ่นการตรา

กฎหมายเพือ่ใชในการบรหิารราชการแผนดิน และทําหนาท่ีในทางการเมอืงโดยการควบคมุการบรหิาร
ราชการแผนดินของรฐับาลใหเปนไปตามนโยบายทีไ่ดแถลงไวตอรฐัสภา ดงันัน้ จงึมบีทบาทหนาทีแ่ละ
ความผูกพันตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ ทั้งบทบาทหนาที่ในทางนิติบัญญัติ และบทบาทหนาที่
ในทางการเมือง กลาวคือ (๑) บทบาทหนาที่ในทางนิติบัญญัต ิมีความผูกพันในการที่จะตองใชอํานาจ
ตรากฎหมายที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐ และความผูกพันในการที่
จะตองใชอํานาจตรากฎหมายเพ่ือใหการดําเนินการตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค และ (๒) บทบาทหนาที่ในทางการเมือง โดยการทําหนาที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินเพื่อเรงรัดใหฝายบริหารมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
บทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ

   ๔.๑.๒ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายบริหาร
     คณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรฝายบริหารจะตองบริหารราชการแผนดินโดย

ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา ทําใหมีความ
ผกูพนัตอบทบญัญตัวิาดวยหนาทีข่องรฐั คอื บทบาทหนาทีแ่ละความผกูพนัในการรเิริม่กาํหนดนโยบาย
การบรหิารราชการแผนดนิ การรเิริม่เสนอรางพระราชบญัญตั ิและการใชอาํนาจตราพระราชกาํหนดที่
ตองสอดคลองและเปนไปตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูวาดวยหนาทีข่องรฐั นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทหนาที่
และความผูกพันในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ อีกดวย

 ๔.๑.๓ บทบาทหนาที่และความผูกพันของฝายตุลาการ
     องคกรฝายตลุาการเปนองคกรทีม่หีนาทีโ่ดยตรงในการพจิารณาพพิากษาอรรถคด ี

รวมทั้งวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวย
หนาที่ของรัฐไดระบุไวชัดเจนวา ประชาชนและชุมชนมีสิทธิฟองรองหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดให
ประชาชนหรอืชมุชนไดรบัประโยชนจากหนาทีข่องรฐัซึง่กาํหนดไว ดงันัน้ เนือ้หาสาระของรฐัธรรมนญู
และกฎหมายดังกลาวถือเปนบทบาทหนาที่และความผูกพันที่มุงหมายจะใหองคกรฝายตุลการเขามา
ตัดสนิและอาํนวยความยตุธิรรมเพ่ือใหประชาชนไดรบัสทิธปิระโยชนจากบทบญัญตัวิาดวยหนาทีข่องรฐั
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๖๖

   ๔.๑.๔ บทบาทหนาท่ีและความผูกพันของผูตรวจการแผนดิน
     รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) ประกอบ

กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๓) ได
กําหนดบทบาทหนาที่ใหผูตรวจการแผนดินซ่ึงเปนองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐวาไดมีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติวาดวยหนาท่ีของรัฐ หรือไม 
เพียงใด รวมท้ังใหผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการท่ี
หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชน
ไดรับสิทธิประโยชนจากบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐอยางแทจริง

๔.๒ วเิคราะหการใชสทิธขิองประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรดัให “รฐั” ดาํเนนิการ
ตามหนาที่ของรัฐ

   การใชสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการตาม
หนาที่ของรัฐ สามารถดําเนินการไดอยางนอย ๓ ชองทาง ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ การติดตามและเรงรัดจากฝายนิติบัญญัติ 
     ประชาชนและชมุชนสามารถตดิตามและเรงรดัจากฝายนติบิญัญตัไิดโดยวธิกีาร คอื

          ๑) การติดตามและเรงรัดโดยการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตรากฎหมาย
ทีเ่ก่ียวของกับบทบัญญติัวาดวยหนาทีข่องรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๓ (๓) ทีบ่ญัญตัใิหประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ตอสภาผูแทนราษฎร ตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

      ๒) การติดตามและเรงรัดโดยการตรวจสอบ ติดตาม และเรงรัดการตรากฎหมาย
ของฝายนิตบิญัญตั ิโดยจําแนกออกเปน ๒ กรณี คอื กรณีฝายนิติบญัญตัใิชอาํนาจในการตรากฎหมายท่ี
ขัดหรือแยงตอบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญวาดวยหนาทีข่องรัฐ ประชาชนและชุมชนมีสทิธทิีจ่ะเสนอเร่ือง
ตอผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝาย
นติิบญัญตัไิด และกรณีฝายนิตบิญัญตัลิะเลยในการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับบทบัญญตัริฐัธรรมนูญวาดวย
หนาที่ของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมไดบัญญัติถึงผลผูกพันในทางกฎหมายไว สงผล
ทําใหศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการเขามาตรวจสอบ เนื่องจากการกระทําดังกลาวอาจจะขัดตอ
หลักการแบงแยกอํานาจได 

   ๔.๒.๒ การติดตามและเรงรัดจากฝายบริหาร 
     ประชาชนและชุมชนสามารถติดตามและเรงรัดจากฝายบริหารไดโดยวิธีการ คือ 
     ๑) การติดตามและเรงรดัโดยตรงจากหนวยงานของรัฐทีม่หีนาทีด่าํเนินการใหเปน

ไปตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐนั้น ๆ เชน กรณีที่ประชาชนหรือชุมชนซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากรัฐในการจัดใหมบีรกิารสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานและการรักษาพยาบาลท่ีมคีณุภาพ 
(มาตรา ๕๕) เห็นวากระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานในสังกัดไมดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ และ
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บทความทางวิชาการ

๖๗

สงผลใหไดรับความเสียหาย ประชาชนหรือชุมชนยอมมีสิทธิเรียกรอง ติดตาม และเรงรัด กระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่โดยตรง เพื่อใหดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ เปนตน

      ๒) การติดตามและเรงรัดผานกลไกฝายนิติบัญญัติเพื่อใหฝายบริหารดําเนินการ
ตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาในประเด็นที่เก่ียวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา ซึ่งนโยบายที่แถลงนั้นจะตองมีความสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ หลักการดังกลาว มีผล
ทําใหประชาชนและชุมชนสามารถที่จะติดตามและเรงรัดให “รัฐ” ดําเนินการตามหนาที่ของรัฐไดโดย
อาศยักลไกของฝายนติบิญัญตัซิึง่เปนผูแทนของตนในการควบคุมและตรวจสอบนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
รัฐสภาในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ 

     ๓) การตดิตามและเรงรดัผานกลไกฝายนติิบญัญติัเพือ่ใหฝายบรหิารดาํเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ เนื่องจาก
ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวย
หนาที่ของรัฐ ซึ่งการท่ีฝายนิติบัญญัติใชหนาที่และอํานาจดังกลาว จึงเปรียบเสมือนการติดตามและ
เรงรดัใหฝายบรหิารดําเนนิการตามหนาทีข่องรัฐอกีทางหนึง่ดวย และโดยเฉพาะกลไกตามพระราชบญัญตัิ
การจัดทาํยทุธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ นัน้ ไดกาํหนดบทลงโทษแกหวัหนาหนวยงานของรัฐ
ทีไ่มดาํเนินการไวอยางเขมขนวา อาจถูกสัง่พกัราชการหรือพกังาน หรือสัง่ใหออกจากราชการหรือออก
จากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป 

   ๔.๒.๓ การติดตามและเรงรัดจากผูตรวจการแผนดิน 
    ประชาชนและชุมชนสามารถใชสทิธใินการติดตามและเรงรดัใหรฐัดาํเนินการตาม

หนาที่ของรัฐผานชองทางของผูตรวจการแผนดินได โดยผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๓) ในการ
แสวงหาขอเทจ็จรงิตาง ๆ  เมือ่ไดรบัการรองเรยีนจากประชาชน เมือ่แสวงหาขอเทจ็จรงิและไดขอสรปุแลว
ผู ตรวจการแผนดินจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ รวมทั้งอาจจะรายงานตอรฐัสภาและเผยแพรใหประชาชน
รับทราบไดดวย 

๔.๓ วิเคราะหการใชสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟองรอง “หนวยงานของรัฐ” 
ใหปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของรัฐ

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔๕ ไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับบุคคลท่ีสามารถฟองรองคดีตอศาล หลักเกณฑ วิธีการ และ
ขัน้ตอนในการฟองคดีตอศาล และเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีทีเ่กีย่วของกับหนาทีข่องรัฐ ไวดงันี้
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๘

  ๔.๓.๑ ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล
     ผูที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหตนไดรับประโยชนตาม

รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดแก “บุคคล” หรือ “ชุมชน” ซึ่ง “บุคคล” หรือ “ชุมชน” ผูที่จะ
มีสทิธฟิองหนวยงานของรฐัไดนัน้ มคีวามหมายถงึ บคุคลธรรมดาซึง่เปนประชาชนชาวไทย หรอืนิตบิคุคล
ซึง่จดทะเบยีนจัดตัง้ตามกฎหมายไทย และชุมชนในความหมายอยางกวาง โดยไมไดเจาะจงเฉพาะกลุมใด
กลุมหนึ่ง ซึ่งเปนผลดีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและชุมชนสามารถที่จะใชสิทธิในฐานะใดก็ไดเพื่อ
ใชสทิธฟิองรองคดตีอศาล ทัง้นี ้โดยมเีงือ่นไขวาบคุคลหรอืชมุชนดงักลาวจะตองเปนผูทีไ่ดรบัประโยชน
โดยตรงจากการทาํหนาทีข่องรัฐตามรฐัธรรมนญู หมวด ๕ หนาทีข่องรฐั และไดรบัความเสยีหายจากการ
ไมปฏิบัติหนาที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหนาท่ีไมถูกตอง หรือลาชาเกินสมควร ดวย

  ๔.๓.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการฟองคดีตอศาล
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ไดกาํหนดขัน้ตอนเพือ่ใหมกีารกล่ันกรองเร่ืองกอน เพือ่ปองกนัไมใหศาลรฐัธรรมนูญ
มีภาระในการรับฟองคดีทีเ่กีย่วกับหนาท่ีของรัฐในจํานวนท่ีมากจนเกินไป อกีทัง้เพ่ือเปนการเปดโอกาส
ใหคณะรฐัมนตรไีดมกีารพจิารณาสัง่การใหมกีารตรวจสอบหรอืแกไขปญหาใหหนวยงานของรฐัในฐานะ
ผูปฏิบัติไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเจตนารมณของหนาที่ของรัฐ อันเปนการรักษา
ผลประโยชนใหแกประชาชนโดยตรงดวย ดังนั้น กระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ จึงเปนการกําหนด
หลกัเกณฑและเง่ือนไขท่ีมคีวามสมเหตุสมผลแลว อยางไรก็ตาม มาตรา ๔๕ ดงักลาว อาจมีประเด็นทีย่งัขาด
ความชัดเจนหรือยังเปนจุดดอย ไดแก 

     ๑) ประเด็นเก่ียวกับการไมกําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการ
ของผูตรวจการแผนดนิในสวนทีเ่กีย่วกบัการพิจารณาวาหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของไดปฏบิตัหินาทีต่าม
รฐัธรรมนูญถกูตองครบถวนแลวหรือไม การแจงใหผูรองและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของทราบ และการ
เสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบ ตามมาตรา ๔๕ (๒) และการไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ความเห็นของผูตรวจการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและส่ังการตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๔๕ (๓) 
เอาไวแตอยางใด กรณีดังกลาวอาจจะทําใหการรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟองคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ ไมบรรลุผล
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได 

     ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการไมกําหนดขั้นตอนใหมีการโตแยงหากไมเห็นดวยกับการ
พจิารณาของผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา ๔๕ (๒) เน่ืองจากการทีผู่ตรวจการแผนดนิสามารถยตุเิรือ่ง
รองเรียนของประชาชนในเรื่องหนาที่ของรัฐ ถือเปนการยุติกระบวนการในการนําเรื่องไปสูการฟองคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ยอมถือเปนการลิดรอนสิทธิในการเรียกรองใหรัฐดําเนินการตามหนาที่ของรัฐ 
อันเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ ที่กําหนดใหประชาชนและชุมชนสามารถ
ฟองคดีเพื่อใหไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ตามหนาท่ีของรัฐ
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๖๙

   ๔.๓.๓ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับหนาที่ของรัฐ
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๔) ประกอบมาตรา ๔๕ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีหนาที่และ
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรับประโยชนตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงาน
ของรัฐเพือ่ใหไดรบัประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ เปนการฟองใหหนวยงานของรัฐซึง่
รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีใหปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งโดยหลักการแลวควรจะตองไปฟองท่ีศาลปกครอง แตดวย
เหตุผลความจําเปนบางประการ คดีดังกลาวจึงเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย 
ดงันัน้ การพิจารณาวาการใชหนาทีแ่ละอํานาจหรือการกระทําในลักษณะใดของฝายบริหารท่ีจะทําใหถอื
เปนคดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรับประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ 
หนาทีข่องรฐั นัน้ จงึถอืวาเปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญั โดยเหน็วาการใชหนาทีแ่ละอาํนาจหรอืการกระทาํใน
ลกัษณะดังตอไปน้ีของฝายบริหารถือเปนคดีทีป่ระชาชนหรือชมุชนอาจฟองหนวยงานของรัฐและอยูใน
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะพิจารณาวินิจฉยั ไดแก (๑) ฝายบริหารละเลยหรือไมรเิริม่ดําเนนิการ
เพื่อใหมีกฎหมายตามบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๒) ฝายบริหารใชอํานาจในการกําหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผนดินที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ (๓) ฝายบริหารละเลยหรือ
ดาํเนนินโยบายในการบรหิารราชการแผนดินท่ีเกีย่วกบัหนาทีข่องรฐัลาชาเกนิสมควร (๔) ฝายปกครอง
ใชอาํนาจในการกระทําทางปกครองออกกฎ หรอืคําส่ังทางปกครอง หรอืกระทําการอืน่ใดท่ีขดัหรอืแยง
ตอบทบัญญัติวาดวยหนาที่ของรัฐ และ (๕) ฝายปกครองละเลย หรือปฏิเสธไมดําเนินการ หรือดําเนิน
นโยบายที่เกี่ยวกับหนาที่ของรัฐลาชาเกินสมควร

๕. บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาและวิเคราะหมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติ

หมวด ๕ หนาทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ สามารถสรปุผลไดวา
มาตรการคุมครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนโดยบทบัญญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรฐั ถอืเปนหลกัการใหม
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมและยกระดับการใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน และหากวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรัฐ กบัมาตรการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ
ของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในแงของความผูกพันตอ
บทบาทหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกรของรฐัฝายตาง ๆ  ชองทางหรอืวธิกีารในการใชสทิธขิองประชาชน
และชมุชนในการตดิตามและเรงรดัใหรฐัดาํเนนิการตามหนาทีข่องรฐั รวมทัง้ชองทางหรอืวธิกีารในการ
ใชสทิธขิองประชาชนและชมุชนในการฟองรองหนวยงานของรฐัใหปฏบิตัหินาทีต่ามหนาทีข่องรฐั แลว 
จะเห็นไดวา บทบญัญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรฐั มผีลใหเกดิความคุมครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน
หรอืมผีลใหรฐัมหีนาทีท่ีจ่ะตองปฏบิตัติอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ไดดเีทยีบเทาหรอืไมยิง่หยอน
ไปกวาบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แตอยางใด
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มาตรการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด ๕ หน�าท่ีของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๗๐

อยางไรกต็าม โดยทีบ่ทบญัญตัหิมวด ๕ หนาทีข่องรัฐ ถอืเปนเรือ่งใหมในระบบรฐัธรรมนญูและ
กฎหมายของไทย จงึอาจสงผลทาํใหมาตรการหรอืกลไกในการบงัคบัใชในทางปฏบิตัมิสีภาพปญหาหรอื
อุปสรรคหรอืความไมชดัเจนในหลายประเดน็ ดงันัน้ เพือ่ใหการบงัคบัใชและการปฏบิตัติามบทบญัญตัิ
หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลไดจริงในทางปฏิบัติ ผูเขียนจึงมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) โดยท่ีการดําเนินการตาม หมวด ๕ วาดวยหนาท่ีของรัฐในหลายประการมีความจําเปน
ทีจ่ะตองมกีารตราเปนกฎหมายออกมารองรับการดําเนนิการ ดงัน้ัน เพือ่เปนการสงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับบทบัญญติัวาดวยหนาท่ีของรัฐ รฐัสภาควรเรง
ดําเนินการตรากฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมายออกมาใชบังคับเพื่อรองรับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติวาดวยหนาท่ีของรัฐโดยเร็ว 

๒) ควรมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือนาํมาตรการการรองทกุขทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี
มาปรับใชในประเทศไทย เพือ่ใหองคกรตลุาการมีอาํนาจเขามาตรวจสอบในกรณทีีฝ่ายนติิบญัญัตลิะเลย
ในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยหนาที่ของรัฐหรือวาดวยสิทธิและเสรีภาพ 
เพราะจะมีสวนชวยผลักดันใหฝายนิตบิญัญตัมิกีารตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตวิาดวยหนาทีข่องรัฐ
หรือสิทธิและเสรีภาพไดมากขึ้น สงผลทําใหประชาชนและชุมชนไดรับประโยชนจากบทบัญญัติวาดวย
หนาที่ของรัฐและไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพมากย่ิงขึ้นตามไปดวย

๓) ควรมีการตรากฎหมายหรือกาํหนดมาตรการท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการของประชาชน
และชุมชนในการใชสิทธิติดตาม และสิทธิเรงรัดใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามหมวด ๕ หนาที่
ของรฐั เพือ่กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาในการใชสทิธติดิตามและเรงรดัของประชาชนและ
ชุมชนตามบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ใหเปนไปอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนและชุมชน 
ตลอดจนรัฐและหนวยงานของรัฐใชเปนเครื่องมือในการทําใหสิทธิของประชาชนและชุมชนเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

๔) คณะรัฐมนตรีควรวางนโยบายและกําหนดแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรฐัใหเปนไปตาม หมวด ๕ หนาท่ีของรฐั เพือ่ทําใหเกดิความชัดเจนในการปฏบิติัตามหนาที่
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งใหมีการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหประชาชนและชุมชนสามารถใชเปน 
“เกณฑ” หรือ “มาตรวัด” ในการพิจารณาเพื่อดําเนินการติดตาม เรงรัด หรือฟองคดีเพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหนาที่ของรัฐได

๕) ควรมีมาตรการท่ีกาํหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดทาํรายงานแสดงผลการดําเนินการตาม
นโยบายแหงรฐั รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรฐัสภาปละหน่ึงคร้ัง เพ่ือเปนกลไกท่ีจะทําใหรัฐสภา
ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยรบัทราบถงึการดาํเนนิตามหนาทีข่องรฐัวาไดมกีารดาํเนนิการถงึขัน้ตอนใด
ตลอดจนจะทําใหไดรับทราบวาการดําเนินการดังกลาวประสบปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อจะได
ชวยกันพิจารณาหาทางแกไขใหการดําเนินการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลตอไป 

๖) องคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามบทบัญญัติหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ควรดําเนินการ
เผยแพรความรูในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง อันจะสงผลทําใหมาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญ 
มีการขับเคลื่อนและบรรลุผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง
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บทความทางวิชาการ

๗๑
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ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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