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 ๑บทความนี้สรุปมาจากงานวิจัย เรื่อง การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สิงหาคม ๒๕๕๓.
 ๒รองศาสตราจารย์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (จุฬา) D.E.A. 
de droit public et Docteur en droit de l’ Univesité Strasbourg III (mention très honorable).

 ทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำทางรัฐบาล” (Act of government) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
จำกัดอำนาจของศาลในการควบคุมตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า 
การใช้อำนาจของรัฐบาลที่เรียกว่า “การกระทำของรัฐบาล” นั้น จะไม่ถูกตรวจสอบการใช้อำนาจ 
โดยองค์กรศาลแต่การกระทำดังกล่าวตกอยู่ในความควบคุมทางการเมืองโดยองค์กรและกระบวนการ 
ทางการเมือง เช่น รัฐสภาอาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ใช้ทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล” มาใช้ 
เป็นเหตุผลในการไม่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๔๙ 
โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบด้วย 
บทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง มาตรา ๓ บัญญัติให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่และส่วนที่สอง มาตรา ๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ บทบัญญัติในส่วนที่หนึ่งที่ให้ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการกระทำของรัฐบาล เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยแท้ที่กำหนด 
ไวใ้นระบบรฐัสภา เพือ่ใหฝ้า่ยบรหิารถว่งดลุหรอืคานอำนาจกบั ฝา่ยนติบิญัญตั ิเปน็เรือ่งของความสมัพนัธ ์
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลซึ่งเป็น ฝ่ายบริหาร จึงเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 
อย่างแท้จริง ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการ” 

ผู้เขียน 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์๒

การกระทำทางรัฐบาล 
(Act of government)๑
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ซึ่งแต่ละศาลต่างก็มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจ 
ของรัฐบาลที่แตกต่างกัน และเนื่องจากทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล” มิใช่เป็นกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรแต่ศาลได้นำมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีในการจำกัดอำนาจของตนเอง ดังนั้น  
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วย “การกระทำของรัฐบาล”  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

แนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำทางรัฐบาลในต่างประเทศ

 การกระทำทางรัฐบาลกับการกระทำของรัฐบาล
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญในเรื่องการกระทำทางรัฐบาลนี ้เคยมีประเด็นที่เป็น 
ข้อถกเถียงทางวิชาการทีน่า่สนใจเป็นอย่างย่ิงเกีย่วกับความหมายตามถ้อยคำของคำว่า act of government 
ในภาษาอังกฤษ acte de gouvernement ในภาษาฝรั่งเศส และ Regierungsakt ในภาษาเยอรมัน 
ว่าจะมีการแปลความหมายเป็นคำไทยว่าอย่างไร จึงจะมีความเหมาะสมระหว่างคำว่า “การกระทำ 
ทางรัฐบาล” และ “การกระทำของรัฐบาล” ก่อนที่จะไปถึงข้อสรุปที่ว่าจะเลือกใช้ถ้อยคำใดดีระหว่าง 
สองคำดังกล่าว ขออธิบายถึงที่มาทางแนวความคิดเสียก่อน ดังนี้ 
 เมื่อกล่าวถึงคำว่า “รัฐบาล” โดยความหมายที่เข้าใจเป็นการทั่วไป มักจะเข้าใจว่าหมายถึง 
“ฝ่ายบริหาร” กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจ
ที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด แต่ก็ถือได้ว่ายังเป็นความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 ความหมายของคำว่า “รัฐบาล” หมายถึง “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งดำรงอยู่สองสถานะ สถานะแรก 
เป็นการดำเนินการในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีลักษณะการทำงานขององค์กรที่มีลักษณะเป็นคณะบุคคล 
ที่ดำเนินการร่วมกัน ดังความเข้าใจแบบทั่วไปที่กล่าวไว้ในข้างต้น ส่วนอีกสถานะหนึ่งนั้น หมายถึง 
“ฝ่ายปกครอง” ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคน ตลอดจนนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจหน้าที่เป็นการ 
เฉพาะเจาะจงในการบังคับบัญชาสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่สังกัดกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบ  
และหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ในการบังคับบัญชาหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ 
ฝา่ยปกครองนี ้จงึเปน็การใชอ้ำนาจทางปกครองอยา่งหนึง่ ทีส่ามารถถกูตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย 
ของการกระทำทางปกครองได้ ตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ 
 อย่างไรก็ดีในการทำงานของ “รัฐบาล” หรือ “คณะรัฐมนตรี” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิหเ้ปน็องคก์รหลกัทีม่หีนา้ทีใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิตาม “หลกัความ 
รับผิดชอบร่วมกัน” ด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมกันดังกล่าว จึงทำให้ในการทำงานของคณะรัฐมนตรี  
จะมกีารตดัสนิใจในการดำเนนิงานออกมาในรปูแบบของมตริว่มกนั หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “มตคิณะรฐัมนตร”ี 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
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 แม้ว่าโดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีจะมีลักษณะเป็นการตัดสินใจร่วมกันในทางนโยบายก็ตาม  
แต่หากพิจารณาที่เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีแต่ละฉบับ จะทำให้เราสามารถแบ่งแยกประเภทของ 
มตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ชใ้นการบรหิารประเทศไดว้า่ มตคิณะรฐัมนตรนีัน้มอียูด่ว้ยกนั ๒ ประเภท๓ กลา่วคอื  
มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ  
มติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปได้ เพราะก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครองต่าง ๆ  ซึ่งจำต้องผูกพันตามมติดังกล่าวในการปฏิบัติราชการ  
 ด้วยเหตุนี้ มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นการกำหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ จึงเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง ที่หากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
ได้ไปกระทำการหรือมีคำสั่งใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนแล้ว  
การกระทำทางปกครองดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
โดยศาลปกครองได้ และย่อมอาจถูกยกเลิกเพิกถอนการกระทำดังกล่าวได้หากเป็นคำสั่งทางปกครอง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า หากมีมติคณะรัฐมนตรีใดที่มีเนื้อหาเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนโดยตรง ศาลปกครองจะสามารถเข้าไปควบคุมตรวจสอบโดยการยกเลิกเพิกถอนมต ิ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้โดยตรงหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
 นอกจากมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ปน็การกำหนดแนวทางในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง 
ต่าง ๆ  ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำและเป็นการใช้อำนาจในฐานะเป็นฝ่ายปกครองแล้ว ยังมีมติ 
คณะรัฐมนตรีอีกประเภทหนึ่ง คือ มติคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาเป็นการกำหนดนโยบายในการบริหาร 
ราชการแผน่ดนิ ซึง่เปน็งานดา้นนโยบายโดยแท ้และเปน็งานสำคญัประการหนึง่ทีค่ณะรฐัมนตรใีนฐานะ 
ฝ่ายบริหารจำต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ดังความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๖ ดังนี้ 
 “คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจง 
การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อย 
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการ 
ไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้”

 ๓นันทวัฒน์  บรมานันท์, บทบรรณาธิการ www.pub-law.net ครั้งที่ ๑๙๐ “การกระทำทางรัฐบาล”, [Online], Available 
URL: http://www.pub-law.net/publaw/View.asp?publawIDs=๑๒๓๕.
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 จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึง่ถอืเปน็แนวทางในการบรหิารประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไป ดงัจะสงัเกตไดจ้ากการกำหนดให ้
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ ดังความตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๕ ว่า
 “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการ 
บริหารราชการแผ่นดิน
 ในการแถลงนโยบายตอ่รฐัสภา คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผน่ดนิตอ้งชีแ้จงตอ่รฐัสภา 
ให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ 
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง”
 ดังนั้น จึงเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ความสำคัญต่อการ 
ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่า 
การจะนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มีอยู่ด้วยกันถึง  
๑๓ มาตรา มาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งแม้จะไม่มีบทลงโทษหรือแม้แต่ 
จะมีข้อความบังคับไว้อย่างชัดเจน แต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นบังคับรัฐบาลไม่ว่าจะมาจาก 
พรรคการเมืองใด ให้ต้องปฏิบัติตาม๔ 
 นอกจากนี้งานด้านนโยบายจะต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรสำคัญทางการเมือง อันได้แก่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา ไม่ว่าจะก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ 
หรอืภายหลงัจากทีเ่ขา้ทำหนา้ทีใ่นการบรหิารประเทศแลว้กต็าม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกำหนดวา่การแถลง 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงต่อรัฐสภา (มาตรา ๑๗๖) และคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องจัดทำ 
รายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง (มาตรา ๗๕) 
และคณะรัฐมนตรีจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียด 
ของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี โดยจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน 
แหง่รฐัตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูอกีดว้ย (มาตรา ๗๖) และการกำหนดใหร้ฐัสภาสามารถตรวจสอบ 
การทำงานของคณะรฐัมนตร ีผา่นการตัง้กระทูถ้ามหรอืการเปดิอภปิรายไมไ่วว้างใจ นายกรฐัมนตร ีหรอื  
รฐัมนตรรีายบคุคล ซึง่กล็ว้นแลว้แตเ่ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเชงินโยบาย หรอืการปฏบิตัติามนโยบาย 
ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาทั้งสิ้น
 จากที่กล่าวมาข้างต้นได้พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง 
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปตามแบบอย่างของการปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลจะ 
สามารถบริหารราชการแผ่นดินไปในทิศทางใดน้ัน ก็ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางการเมืองโดยรัฐสภาอยู่แล้ว  

 ๔คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๘),  
หน้า ๔๖๖.
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จงึไมม่คีวามจำเปน็ใดทีจ่ะใหอ้งคก์รตลุาการซึง่ตามหลกัความเปน็อสิระของตลุาการ (Independence 
of the judiciary)๕ ที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาความชอบด้วยกฎหมายโดยปราศจากการแทรกแซง 
ทางการเมือง (ซึ่งหมายถึงว่า ผู้พิพากษาหรือตุลาการก็ห้ามที่จะเข้าไปแทรกแซงระหว่างปัญหา 
ทางการเมืองเช่นกัน) จะเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น 
การเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอีก ซึ่งนี่คือที่มาของการพัฒนาแนวความคิดหรือทฤษฎี 
การกระทำของรัฐบาล หรือ การกระทำทางรัฐบาล ดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ
 นอกจากการใชอ้ำนาจในเชงินโยบายของคณะรฐัมนตรดีงักลา่วขา้งตน้แลว้ เราจะพบวา่ยงัมกีาร 
ใช้อำนาจขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญอีกหลายกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจ 
ในการพิจารณาขององค์กรตุลาการใด ๆ  ทั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 
เหล่านั้นจะได้ใช้อำนาจไปภายใต้การควบคุมทางการเมือง ซึ่งดุลยภาพแห่งอำนาจขององค์กรต่าง ๆ   
เหล่านี้ รัฐธรรมนูญได้จัดไว้ให้แล้วอย่างเหมาะสม ภายใต้ลักษณะสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ  
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการที่ประเทศไทยมีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกกันว่า “ระบบรัฐสภา” นั้น  
กท็ำใหอ้งคก์รทีส่ามารถเขา้มาใชอ้ำนาจทางการเมอืงตามทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูจดัสรรใหม้นีัน้ จงึมไิด ้
มีเพียงแค่ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร หรือ รัฐสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น  
ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยองค์พระมหากษัตริย์อีกองค์กรหนึ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
ไดจ้ดัสรรใหม้อีำนาจบางประการทีถ่อืไดว้า่ เปน็อำนาจทางการเมอืง (ซึง่ตอ้งเขา้ใจวา่ พระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นกลางทางการเมือง กับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทางเมืองนั้นเป็นคนละเรื่องกัน)
 จากทีก่ลา่วมานี ้องคก์รตา่ง ๆ  ทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูจดัใหม้อีำนาจทางการเมอืงนัน้ กม็เีจตนารมณ ์
สำคญัทีต่อ้งการใหอ้งคก์รเหลา่นีต้า่งควบคมุตรวจสอบซึง่กนัและกนัในทางการเมอืง และรวมไปถงึการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทางการเมืองด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น คณะรัฐมนตรีนอกจากจะต้องรับผิดชอบ 
ต่อรัฐสภาแล้ว ในอีกทางหนึ่งก็จำต้องรับผิดชอบต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันหรือกรณีที่  
องค์กรอ่ืนจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองแทนองค์พระมหากษัตริย์ตามหลัก The king can do no wrong  
ก็แสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วองค์กรเหล่านี้มีวิธีในการจัดการกับปัญหาต่าง  ๆ  ด้วยวิถีทาง 
ทางการเมอืงอยูแ่ลว้ไมว่า่จะโดยกฎหมายรฐัธรรมนญูเอง หรอืโดยธรรมเนยีมปฏบิตัทิางการเมอืงกต็าม 
 การใช้อำนาจทางการเมืองขององค์กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้อำนาจที่มีผลโดยตรงต่อ 
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า ในการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินหรือในทาง 
รฐัประศาสนโยบายนัน้ ไมไ่ดเ้ปน็การใชอ้ำนาจโดย คณะรฐัมนตร ีหรอื ฝา่ยบรหิาร แตเ่พยีงองคก์รเดยีว 
แตเ่ปน็อำนาจทีม่อียูอ่ยา่งกวา้งขวางในองคก์รอืน่ ๆ  ตามรฐัธรรมนญู เชน่ ประมขุของรฐั สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา เป็นต้น๖  

 ๕จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ, การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาล, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔๐ – ๔๑.
 ๖วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การกระทำทางรัฐบาลกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (เขาพระวิหาร) ตอนที่ ๒ (กรณี 
ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นในการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน 
การพิพากษาในคดีแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา เรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น 
มรดกโลก) , [Online], Available URL: http://www.pub-law.net/publaw/View.asp?publawIDs=๑๒๙๒.
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โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บนข้อถกเถียงทางวิชาการที่ว่าจะเลือกใช้คำใดระหว่างคำว่า  
“การกระทำของรัฐบาล” กับ “การกระทำทางรัฐบาล” นั้น เมื่อได้แสดงเหตุผลมาพอสมควรแล้ว 
จะเหน็ไดว้า่ ถอ้ยคำวา่ “การกระทำของรฐับาล” แมจ้ะเปน็ถอ้ยคำทีแ่ปล “ความหมายตรงตามตวัอกัษร” 
แต่ก็อาจทำให้เกิดความสับสนได้ว่าหมายถึงเฉพาะการกระทำของ “รัฐบาล” ในฐานะ “ฝ่ายบริหาร” 
เท่านั้น ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปที่มีต่อคำว่า “รัฐบาล” นั้นดูจะเป็น
ความหมายอย่างแคบเกินไป
 ในขณะทีอ่งคก์รตา่ง ๆ  ทีใ่ชอ้ำนาจอยา่งรฐับาลในดา้นนโยบายในการบรหิารประเทศหรอืในทาง 
รัฐประศาสนโยบาย ซึ่งเป็นอำนาจทางการเมืองโดยแท้ กลับมีได้หลายองค์กรมิใช่เพียงจำกัดอยู่แต่  
“รัฐบาล” ในความหมายอย่างแคบดังกล่าว การเลือกใช้ถ้อยคำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ซึ่งแม้ 
จะเปน็การใหค้วามหมายทีไ่มต่รงกบัถอ้ยคำตามตวัอกัษรของคำวา่ act of government ในภาษาองักฤษ 
คำว่า acte de gouvernement ในภาษาฝรั่งเศส หรือ Regierungsakt ในภาษาเยอรมันก็ตาม  
แตน่า่จะเปน็การใหถ้อ้ยคำทีม่คีวามหมายกวา้งกวา่ และตรงตามความหมายตามเนือ้หาแหง่การกระทำ 
ดังกล่าวได้ดีกว่า
 จงึสรปุไดว้า่ เพือ่มใิหเ้ปน็การสบัสนวา่ “การกระทำของรฐับาล” จะใชจ้ำกดัอำนาจองคก์รตลุาการ 
ให้เข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่ของ “รัฐบาล” อันได้แก่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่อาจหมายรวมถึง 
การกระทำขององค์กรอ่ืน ๆ  ด้วย ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ซ่ึงหมายถึงการกระทำใด ๆ   
ทางรัฐประศาสนโยบาย โดยเชื่อว่าน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
เนื้อหาของการกระทำทางรัฐบาล 

  การกระทำทางรัฐบาลของต่างประเทศ

  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 แนวความคดิเรือ่ง “การกระทำทางรฐับาล” ของสาธารณรฐัฝรัง่เศสนัน้ หมายถงึ การกระทำของรฐั 
ที่องค์กรตุลาการปฏิเสธที่จะเข้าไปทำการควบคุมตรวจสอบ ทั้งนี้แสดงถึงว่าการกระทำทางรัฐบาล 
เป็นข้อจำกัดของหลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถแบ่งประเภทของการกระทำทางรัฐบาล 
ออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 ๑.  การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา โดยคำว่า “รัฐบาล” ในที่นี้ 
หมายถึง ประธานาธิบดี ในฐานะประมุขของรัฐด้วย โดยการกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
รัฐบาลกับรัฐสภา อาจแบ่งได้เป็นกรณีต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
    (๑) การเข้าร่วมใช้อำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหาร เช่น การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะ 
เสนอร่างกฎหมายให้แก่รัฐสภาพิจารณา การถอนร่างกฎหมาย เป็นต้น
   (๒) การตัดสินใจของรัฐบาลโดยก่อให้เกิดการตัดสินใจของรัฐสภา เช่น การที่รัฐบาล 
เรียกประชุมรัฐสภา หรือการที่รัฐบาลตรารัฐกฤษฎีกาเรียกประชุมองค์กรดูแลการเลือกตั้งของรัฐสภา 
เป็นต้น



การกระทำทางรัฐบาล (Act of government)

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔68

   (๓) การดำเนนิการเบือ้งตน้เพือ่จดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา เชน่ การออกรฐักฤษฎกีา 
กำหนดวันเลือกตั้ง การที่รัฐบาลออกเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง เป็นต้น
   (๔) การดำเนินการของประธานาธิบดีบางอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ ์
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น  
การตดัสนิใจใชอ้ำนาจพเิศษของฝา่ยบรหิารในการใชม้าตรา ๑๖๗ ของรฐัธรรมนญูฉบบัสาธารณรฐัที ่๕  
หรือการที่ประธานาธิบดีตัดสินใจออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจะนำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ให้ประชาชนลงประชามติ เป็นต้น

 ๒. การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาล ดังนั้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นศาลจึง 
ไม่อาจเข้าไปตรวจสอบได้ โดยอาจแบ่งได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้
   (๑) การปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินของชาวฝรั่งเศสในต่างประเทศ ตลอดจน 
การกระทำของผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลฝรั่งเศสในต่างประเทศ
   (๒) การกระทำที่เกี่ยวกับการดำเนินคดียังศาลโลก
   (๓) การกระทำที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของรัฐต่างประเทศ
   (๔) การจดัทำหรอืเลกิขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนการตแีละการปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
ดังกล่าว

  ๓. การกระทำเกี่ยวกับสงคราม เว้นแต่ในทางเนื้อหาการกระทำนั้นไม่ได้มีผลโดยตรงจาก 
การกระทำของสงคราม หรือไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการทหาร

  ๔.  การให้อภัยโทษของประธานาธิบดี ถือเป็นการใช้อำนาจในทางตุลาการ จึงมีลักษณะเป็น 
การกระทำผสม (l’acte mixte) ที่กระทำต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของศาล

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สำหรับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น  

เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากหลักการกระทำของรัฐ (Act of State doctrine)  
ซึ่งเป็นหลักที่ปรากฏอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ซึ่งมีคล้ายคลึง 
กับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศส

 ๗“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สถาบันแห่งสาธารณรัฐ ความเป็นเอกราชของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธะกรณี 
ระหว่างประเทศถูกคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วน จนเป็นเหตุให้การดำเนินการตามปกติของสถาบันการเมืองแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอำนาจดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว  
โดยจะต้องปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี และประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก่อน
 ประธานาธิบดีจะต้องแถลงการณ์ใช้มาตรการฉุกเฉินดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
 มาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินไปในระยะเวลาจำกัดที่สุดและเป็นไปเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการของ 
สถาบันการเมืองแห่งรัฐเป็นไปได้ตามปกติ โดยประธานาธิบดีจะต้องปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในเรื่องการใช้มาตรการ
ดังกล่าว รัฐสภาเปิดสมัยประชุมได้เองระหว่างที่มีการใช้อำนาจฉุกเฉินดังกล่าว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้”.
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 สาระสำคญัของทฤษฎกีารกระทำทางรฐับาลในระบบกฎหมายของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนนีี ้ 
เป็นหลักการที่จำกัดอำนาจของศาลในการเข้ามาวินิจฉัยกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการกระทำ 
ทางนโยบายหรอือาจกลา่วไดว้า่เปน็การกระทำทางรฐัประศาสนโยบาย การกระทำทีศ่าลไมอ่าจเขา้มา 
ตรวจสอบได้นั้นเรียกว่าการกระทำทางรัฐบาล (Regierungsakt) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท 
หลัก ๆ  ด้วยกัน คือ๘  

  ๑) การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ
   การใช้อำนาจของรัฐบาลกลาง (Federal Government) และของประธานาธิบดีในการ 
ดำเนินมาตรการต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (อำนาจบริหาร) โดยมองว่ารัฐบาลกลางและ 
ประธานาธิบดี เป็นองค์กรที่อยู่ในสถานะสูงสุดของฝ่ายบริหาร การใช้อำนาจบริหารในฐานะเป็น 
รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ หรือในฐานะประมุขของรัฐ ย่อมเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ 
การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ
  อย่างไรก็ดี การกระทำของฝ่ายบริหารหาได้หลุดพ้นจากการควบคุมตรวจสอบไม่ หากแต่
ฝ่ายบริหารยังคงต้องรับผิดชอบในทางการเมือง โดยองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ 
ทางการเมืองนี้ได้แก่รัฐสภา เช่น กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภาเสียก่อน๙ และการลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี๑๐  เป็นต้น
   ตัวอย่างของการใช้อำนาจบริหารนี้ ได้แก่ กรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร 
และการไปรษณยีม์คีำสัง่ใหข้ึน้ราคาคา่บรกิารตา่ง ๆ  การกระทำของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการสือ่สาร 
และการไปรษณีย์นี้มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กำกบัดแูลกจิการสือ่สาร ภายใตม้าตรา ๑๑ วรรค ๑ ของกฎหมาย PTRegG ทีก่ำหนดใหม้คีณะกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการสื่อสารซึ่งมาจากมลรัฐต่าง ๆ  จำนวน ๑๑ คน และตัวแทนจากรัฐสภาอีก ๑๑ คน

 ๘http://www.bauriedl.de/kapitel๔.html
 ๙Basic Law, Article ๖๑ [Impeachment before the Federal Constitutional Court]
 “(๑) The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitutional 
Court for willful violation of this Basic Law or of any other federal law. The motion of impeachment must be  
supported by at least one quarter of the Members of the Bundestag or one quarter of the votes of the Bundesrat. 
The decision to impeach shall require a majority of two thirds of the Members of the Bundestag or of two thirds 
of the votes of the Bundesrat. The case for impeachment shall be presented before the Federal Constitutional 
Court by a person commissioned by the impeaching body.
  (๒) If the Federal Constitutional Court finds the Federal President guilty of a willful violation of this Basic 
Law or of any other federal law, it may declare that he has forfeited his office. After the Federal President has 
been impeached, the Court may issue an interim order preventing him from exercising his functions.”
 ๑๐Basic Law, Article ๖๗ [Constructive vote of no confidence]
 “(๑) The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing  
a successor by the vote of a majority of its Members and requesting the Federal President to dismiss the Federal 
Chancellor. The Federal President must comply with the request and appoint the person elected…”
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  ๒) การใช้อำนาจของรัฐบาลในกิจการต่างประเทศ
  แทจ้รงิแลว้การใชอ้ำนาจของรฐับาลกลางในกจิการตา่งประเทศ กเ็ปน็อำนาจของฝา่ยบรหิาร 
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน แต่คณะผู้วิจัยต้องการจะแยกกิจการต่างประเทศออกมาให้เห็น  
เพื่อแสดงถึงความใกล้เคียงกันกับแนวความคิดเรื่องการกระทำทางรัฐบาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
และแนวความคิดเรื่องการกระทำของรัฐในประเทศอังกฤษ
  ดงัทีก่ลา่วไวใ้นขา้งตน้แลว้วา่ การจดัการในดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ซึง่รวมตลอด 
ถึงการทำสงครามด้วยนั้น เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐเท่านั้น การใช้อำนาจดังกล่าว 
ต่างเป็นอำนาจในทางบริหารที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งสิ้น  
จงึไมอ่ยูใ่นเขตอำนาจทีศ่าลจะเขา้ไปทำการพจิารณาได ้อยา่งไรกด็กีารใหค้วามยนิยอมในเรือ่งทีส่ำคญั ๆ   
ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภาอยู่นั่นเอง ตัวอย่างของการใช้อำนาจของรัฐบาลในกิจการ 
ต่างประเทศนี้ ได้แก่ กรณีของ AWACS/Somalia
   อนึ่ง แม้จะปรากฏว่ามีแนวความคิดในเรื่องการกระทำทางรัฐบาลอยู่ในระบบกฎหมายของ 
เยอรมนีก็ตาม แต่ Prof. Woo Po Shing ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องการกระทำ 
ทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของเยอรมนีไว้อย่างน่าสนใจว่า แนวความคิดดังกล่าวในเยอรมนี ยังขาด 
ความชดัเจน โดยหากพจิารณาในทางทฤษฎจีะพบวา่ ไมม่แีนวความคดิในเรือ่งการกระทำของรฐัปรากฏ 
อยู่ในเยอรมนีเลย ทั้งยังมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้พิพากษากับนักทฤษฎีว่า สิ่งที่ดูเหมือน 
การกระทำของรัฐตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีนี้ ควรจะเรียกว่าอะไรระหว่าง “การกระทำ 
ทางรฐับาล” (Regierungsakt) หรอื “การกระทำทีไ่มส่ามารถพจิารณาตดัสนิโดยศาลได”้ (Justizfreie 
Hoheitsakte) แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ต่างก็ให้ผลเหมือนกันคือศาลสามารถปฏิเสธไม่รับพิจารณา  
โดยในทางปฏิบัติแล้วศาลในเยอรมนีอาจรับคดีที่ปัจเจกชนนำมาฟ้องได้หากมีการกระทำใด ๆ  ที่ก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล อีกทั้งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในทางระหว่าง 
ประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดอำนาจในการเข้าไปพิจารณา 
ตัดสินของศาลในเยอรมนี ในเรื่องที่เป็นการกระทำโดยรัฐบาลต่างชาติ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวของ 
ศาลในเยอรมนไีมไ่ดม้คีวามแตกตา่งจากศาลในสหราชอาณาจกัรและศาลในประเทศสหรฐัอเมรกิาเลย๑๑ 

     ในข้อนี้มีความเห็นด้วยต่อความเห็นของ Prof. Woo Po Shing ที่ว่าแนวความคิดในเรื่อง 
การกระทำทางรัฐบาลในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังขาดความชัดเจน โดยขอ 
ยกตวัอยา่งคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีที ่๒ BvE ๖/๙๙ โดยในคดนีี ้
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ (Bundestag) ได้ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญฯ ให้วินิจฉัยว่า การที่ 
รัฐบาลกลางได้ยอมรับในมติเกี่ยวกับ นโยบายทางการทหารของ NATO ที่มีชื่อเรียกว่า “The new  
Strategic Concept of NATO” ในที่ประชุมที่กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน  
ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภาเยอรมนี ถือเป็นการละเมิดอำนาจของ 
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐและถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่๑๒  

 ๑๑Woo Po Shing, The Act of State and HKSAR Court, Article presented at the Third Asia Pacific Court  
Conference, Shanghai, ๖-๘ October ๑๙๙๘.
 ๑๒http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/es๒๐๐๑๑๑๒๒_๒bve๐๐๐๖๙๙.html
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  ในคดีดังกล่าวผู้แทนฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลกลาง ที่ทำการแก้ต่างแทนผู้ถูกร้องนั้น คือ 
Prof. Dr. Jochen A. Frowein ได้โต้แย้งในประเด็นหนึ่งว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของรัฐ  
ตามแนวความคิดแบบสหรัฐอเมริกา แต่ทางศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยองค์คณะที่ทำการพิจารณามิได้ 
ทำการวนิจิฉยัวา่การกระทำดงักลา่วเปน็การกระทำของรฐัหรอืไม ่โดยศาลไดท้ำการพจิารณาในเนือ้หา 
ของการกระทำดังกล่าวและให้เหตุผลว่า “The new Strategic Concept of NATO” ไม่ได้มีสภาพ 
เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการและไม่ใช่หนังสือสัญญา ดังนั้น จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา 
ผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะทำการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น และไดต้ดัสนิใหป้ฏเิสธคำรอ้งในคดดีงักลา่วเสยี 
  จากคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการยกเอาหลักในเรื่องการกระทำของรัฐ หรือ 
การกระทำทางรัฐบาลขึ้นมาต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญฯ ก็ยังสามารถทำการพิจารณา 
ในเนือ้หาของการกระทำดงักลา่วได ้หากเปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูซึง่ถอืวา่ 
อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  กลา่วโดยสรปุแลว้ แนวความคดิในเรือ่งการกระทำทางรฐับาลในระบบกฎหมายของสหพนัธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ยังขาดความชัดเจนจนอาจกล่าวได้ว่ายังมิได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นทฤษฎีที่มั่นคง 
แต่อย่างใด ในทางหน่ึงแม้จะพบว่ามีการกล่าวถึงคำว่า “การกระทำทางรัฐบาล” หรือ “การกระทำของรัฐ” บ้าง  
แต่ก็เป็นเพียงการนำเอาแนวความคิดในเรื่อง “การกระทำทางรัฐบาล” หรือ “การกระทำของรัฐ”  
จากในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสหรือระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา 
มาอ้างถึงหรือเป็นเหตุผลสนับสนุนในทางทฤษฎีต่อแนวทางในการปฏิบัติของศาลเท่านั้น ดังที่จะเห็น 
ได้วา่ แนวปฏบิตัใินการจำกดัอำนาจตนเองของศาลในเยอรมนมีคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวความคดิในเรือ่ง  
“การกระทำของรัฐ” กล่าวคือ การกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง

 สหรัฐอเมริกา
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีแนวความคิดในการจำกัดอำนาจตุลาการที่จะเข้าไปตรวจสอบ  
“การกระทำทางรัฐบาล” เช่นเดียวกัน โดยเรียกว่า “ทฤษฎีปัญหาในทางการเมือง” (Theory of  
Political Questions) หรือ “หลักการว่าด้วยปัญหาทางการเมือง” (The political question  
doctrine) ซึ่งแม้ในรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันกับทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาลในประเทศ 
ฝรั่งเศส แต่โดยผลแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการจำกัดอำนาจในการตรวจสอบ 
ขององค์กรตุลาการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นทางรัฐประศาสนโยบาย ซึ่งศาลสูงเห็นว่า 
เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง และควรจะแก้ไขด้วยวิถีทางการเมืองเท่านั้น
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   ๑. การกระทำที่ถือว่าเป็นปัญหาในทางการเมือง
  (๑) การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญของสภาคองเกรส ในการกำหนดระยะเวลาสำหรับ 
การให้สัตยาบันร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  (๒) การใช้อำนาจของประธานาธิบดีแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกสนธิสัญญา
   (๓) การใช้อำนาจของวุฒิสภาตามกระบวนการในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ  
(Impeachment)
   (๔) การแบ่งเขตเลือกตั้งของมลรัฐ
  ๒.  การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในทางการเมือง
   (๑)  การใช้อำนาจกีดกันบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมิให้เป็น 
สมาชิกรัฐสภา เป็นกระบวนการที่มิได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
   (๒) การไม่จัดให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งให้สอดคล้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จนส่ง 
ผลกระทบต่อสิทธิทางการเมืองตลอดจนหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง 
คุ้มครองไว้
   ทฤษฎีปัญหาในทางการเมือง (Theory of Political Questions) เป็นทฤษฎีที่ศาลฎีกา 
สหรัฐอเมริกาได้วางหลักขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดอำนาจขององค์กรตุลาการหรือศาลเอง มิให้เข้าไป 
กา้วลว่งตอ่เรือ่งทีโ่ดยธรรมชาตนิัน้ตอ้งปลอ่ยใหป้ญัหาดงักลา่วแกไ้ขดว้ยวถิทีางทางการเมอืงเอง โดยการ 
จำกัดอำนาจของศาลเองนี้ก็มาจากความเข้าใจในเรื่อง ความสามารถอันมีอยู่อย่างจำกัดของศาลที่จะ 
เข้าไปแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกกรณีโดยไม่มีข้อจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของศาลไว้ 
อย่างเฉพาะเจาะจงและให้มีขอบเขตอยู่เพียงการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

  ประเทศอังกฤษ
 สำหรับประเทศอังกฤษนั้น ไม่มีหลักการกระทำทางรัฐบาลอยู่ในระบบกฎหมายของตน แต่ศาล 
ของประเทศอังกฤษ ได้มีการจำกัดอำนาจของตนในการเข้าไปพิจารณาข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง 
ทางการเมืองบางเรื่องซึ่งเรียกว่า “การกระทำของรัฐ” (Act of State)
 สำหรับการปกครองของประเทศอังกฤษนั้นมีหลักการสำคัญที่ว่า รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตร ี
ของประเทศอังกฤษนั้น มีความสำคัญน้อยกว่ารัฐสภา และรัฐสภาในที่นี้หมายถึง การใช้อำนาจของ 
พระมหากษัตริย์ร่วมกับรัฐสภา ดังนั้นจึงห้ามมิให้พระมหากษัตริย์ทรงขัดแย้งกับรัฐสภา ดังนั้นภายใต้ 
แนวความคิดการจำกัดอำนาจของศาลในการพิจารณาข้อพิพาทบางเรื่อง จึงมีสาระสำคัญ ดังนี้

 ๑. แนวความคดิเกีย่วกบัพระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์ในระบบกฎหมายรฐัธรรมนูญ
ของประเทศอังกฤษปัจจุบัน มีแนวความคิดในเรื่องการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่อย่าง
มากมายโดยอาจจำแนกได้ดังนี้  

   ๑) พระราชอำนาจทั่วไป ได้แก่การกระทำโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้คำแนะนำหรือ 
ยินยอมโดยรัฐบาลเสียก่อน ภายใต้หลักการที่ว่า “พระมหากษัตริย์จะทรงกระทำผิดมิได้” The King 
can do no wrong ซึ่งเป็นหลักที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเช่นกัน
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  ๒) พระราชอำนาจในฐานะพระประมุข ในฐานะประมุขของรัฐ พระมหากษัตริย์ของ 
ประเทศอังกฤษจะต้องใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ และด้านบริหาร ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนี้
    ก. อำนาจทางฝ่ายบริหาร เช่น อำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ทั้งในกรณีปกติ 
หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ การแต่งตั้งและปลดรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ์ต่าง ๆ  แทนรัฐ 
ในทางระหว่างประเทศ
    ข. อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น อำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง อำนาจ 
ในการเรียกประชุมรัฐสภา การลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายเพื่อประกาศใช้ การยุบสภา

   ๓) พระราชอำนาจในฐานะที่ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติยศและความยุติธรรม ได้แก่ 
พระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ เครื่องราชฯ และฐานันดรศักดิ์ และการพระราชทาน 
อภัยโทษ
  ๒. หลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา หลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาเป็นแนวความคิด ที่มี 
พฒันาการมาจากการจำกดัพระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์เพือ่กอ่ใหเ้กดิการเคารพในสทิธเิสรภีาพ 
ของประชาชนมากขึ้น ซึ่งหากนับย้อนมานับตั้งแต่ Magna Carta จนถึง Act of Settlement  
๑๗๐๑ แล้ว จะเห็นได้ถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางกฎหมายระหว่าง 
องค์กรศาล รัฐสภา ฝ่ายหนึ่งกับราชบัลลังก์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยในปัจจุบันพระราชอำนาจของ 
พระมหากษัตริย์มาขึ้นอยู่กับรัฐสภา และทำให้รัฐสภาของอังกฤษเองกลายเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพล
สูงสุด ดังที่ไดซีย์ได้กล่าวไว้ว่า “รัฐสภาซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษ มีสิทธิจะบัญญัติหรือยกเลิก 
กฎหมายใด ๆ  ก็ได้และตามกฎหมายอังกฤษแล้วจะไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดมีสิทธิทำการลบล้าง 
หรือปฏิเสธการตรากฎหมายของรัฐสภาได้” ดังนั้นคำว่ารัฐสภาในระบบกฎหมายอังกฤษจึงหมายถึง 
พระมหากษัตริย์กับรัฐสภา (The King of Queen in parliament)
  ๓. หลักการกระทำของรัฐ หากพิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันกับหลักการ 
กระทำทางรัฐบาล เฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ไปมี 
ปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยมีคำพิพากษาคดีสำคัญ ๆ  เช่น คดี Buron V. Denman (๑๘๔๘) เกี่ยวกับ 
การที่กองทัพเรืออังกฤษทำลายอาคารของชาวสเปน หรือ คดี Agbor V. Metropolitan Police  
Commissioner (๑๙๖๙) ทีเ่กีย่วกบัการใชอ้ำนาจของเจา้หนา้ทีต่ำรวจ ภายใตก้ารรอ้งขอจากหนว่ยงาน 
ของรัฐอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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การกระทำทางรัฐบาลของประเทศไทย

  ประเภทของการกระทำทางรัฐบาลของไทย
  ๑. การกระทำที่ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ การใดที่ เป็น 
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะแล้ว การนั้นก็เป็นการกระทำทางรัฐบาลที่ไม่อาจถูก 
ตรวจสอบไดโ้ดยองคก์รตลุาการ ไดแ้ก ่การแกไ้ขกฎมณเฑยีรบาลวา่ดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ์ การยบัยัง้ 
ร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีและการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง  
การแต่งตั้งและให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้ง 
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 ๒. การกระทำที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามแบบพิธี เหตุที่เรียกว่าเป็น 
ตามแบบพธินีี ้เนือ่งจากแมว้า่จะเปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิก์ต็ามแตก่ห็าไดเ้กดิจากการมี 
พระราชดำริขึ้นเอง หรือเป็นเรื่องที่พระองค์จะใช้พระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยได้โดยตลอด  
เพราะจำเป็นต้องมีบุคคลใดเป็นผู้เสนอเรื่องขึ้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจดังกล่าว 
เสียก่อน และจำต้องมีผู้รับผิดชอบในทางการเมืองแทนพระองค์ด้วย จึงจะเป็นการใช้พระราชอำนาจ 
ทีม่ผีลในทางกฎหมาย ในขอ้นีโ้ดยสว่นใหญแ่ลว้กค็อื คณะรฐัมนตร ีทีจ่ะเปน็ผูเ้สนอเพราะเปน็ผูม้หีนา้ที่ 
ต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรง ได้แก่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของ 
สภาผู้แทนราษฎร การแต่งตั้งรัฐมนตรีและการให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของ 
นายกรัฐมนตรี และการแต่งตั้งและให้ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวง 
อธิบดีและเทียบเท่า พ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี
 ๓. การกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ได้แก่ การประกาศใช้และยกเลิกกฎอัยการศึก 
และการประกาศสงคราม
 ๔.  การกระทำทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การแตง่ตัง้ทตูของประเทศไทย 
และการรับทูตของต่างประเทศ และการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น 
กับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
 ๕.  การกระทำอันเป็นที่มาแห่งเกียรติยศ ได้แก่ การสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และ
การพระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ๖.  การกระทำเกี่ยวกับความเป็นธรรม ได้แก่ การพระราชทานอภัยโทษ
 ๗. การกระทำเกี่ยวกับการดำเนินงานทางรัฐสภา ได้แก่ การยุบสภา การเรียกประชุมและ 
ปดิประชมุรฐัสภา การตราพระราชกำหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเชน่พระราชบญัญตั ิการตราพระราชกฤษฎกีา
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ๑. บทสรุป
   การกระทำทางรัฐบาลตามแนวคิดของประเทศไทยนั้นยังมีความคลุมเครือค่อนข้างมาก 
เนื่องมาจากการพัฒนาของกฎหมายมหาชนในยุคแรกที่ไม่มีการวางหลักการใด ๆ  ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
เรื่องการกระทำทางรัฐบาลไว้ ทำให้ประสบปัญหาในการตีความในเรื่องของการกระทำทางรัฐบาล 
ว่าอะไรบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เพราะหากตีความว่าเป็นการกระทำทางรัฐบาลแล้วองค์กร 
ตลุาการยอ่มไมม่อีำนาจในการเขา้ไปตรวจสอบ แตห่ากไมใ่ชก่ารกระทำทางรฐับาลหรอืเปน็การกระทำ 
ที่แยกออกได้แล้วนั้นอำนาจในการควบคุมตรวจสอบย่อมกลับไปสู่องค์กรตุลาการเพื่อให้องค์กร 
ตุลาการนั้นเป็นองค์กรสุดท้ายในการวินิจฉัยชี้ขาด
   ดังนั้น ปัญหาในการชี้ขาดว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นการกระทำทางรัฐบาลจึงตกเป็นหน้าที ่
ขององค์กรตุลาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวคือในอดีตมีศาลเพียงศาลเดียวคือศาลยุติธรรม 
ที่ทำหน้าที่ในการตีความว่าอะไรบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เมื่อมีการตั้งศาลปกครองขึ้น 
ศาลปกครองมีหน้าที่ในการวางหลักว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล เช่น คำสั่ง 
ศาลปกครองสงูสดุที ่๒๔-๓๒/๒๕๔๙, คำสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๓๖/๒๕๔๙, คำสัง่ศาลปกครองสงูสดุ 
ที่ ๔๕/๒๕๔๙ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐ เป็นต้น
   กรณีปัญหาเรื่องการกระทำทางรัฐบาลของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากคำสั่ง 
ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๙๘๔/๒๕๕๑ เรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น 
มรดกโลกและกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐ ในกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) หรือ เอฟทีเอไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องการให้มีการระงับการลงนาม อันเป็น
การกระทำที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องในทางปกครอง ศาลจึงไม่รับพิจารณา 
ทำให้เกิดการถกเถียงในทางวิชาการว่าทั้งสองกรณีต่างมีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเหตุใดศาลจึงมี 
คำวินิจฉัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 ๒. ข้อเสนอแนะ
   การนำ “ทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาล” มาใช้ในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่ดังที่ได้กล่าว 
ไว้ข้างต้น โดยเฉพาะในเรื่องของการตีความว่า การกระทำใดบ้าง ที่จะถือว่าเป็นการกระทำทางรัฐบาล  
และศาลสมควรวางหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อเป็นการจำแนก “การกระทำทางรัฐบาล” ออกจาก 
การกระทำอื่น ๆ  ที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลต่าง ๆ  ที่สามารถทำการพิจารณาพิพากษาได้ ในข้อนี้ 
จงึสมควรมอีงคก์รตลุาการทีท่ำหนา้ทีใ่นการวนิจิฉยัชีข้าดวา่ การกระทำใดเปน็ “การกระทำทางรฐับาล” 
และดังเช่นกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายและการตีความรัฐธรรมนูญเช่นในกรณีอื่น แม้ว่า 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมิได้บัญญัติให้องค์กรใดเป็นศูนย์กลางในการตีความ 
รัฐธรรมนูญก็ตาม แต่หากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นจะให้องค์กรตุลาการใดเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ 
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ในการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ต้องการการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อวางบรรทัดฐานแก่องค์กรอื่น ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญก็มักจะมอบหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แก่ 
ศาลรฐัธรรมนญูเปน็ผูท้ำหนา้ทีว่นิจิฉยัชีข้าด ยกตวัอยา่งเชน่ กรณตีามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่มีปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการตีความ 
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการแล้ว รัฐธรรมนูญก็มีแนวโน้มที่จะกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรของรัฐ  
จึงสามารถวางหลักเกณฑ์ไว้ให้เป็นบรรทัดฐานแก่องค์กรอื่น ๆ  ของรัฐว่าสมควรตีความและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเครื่องมือสำคัญ 
สำหรับผู้ใช้กฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ในการตีความรัฐธรรมนูญ
  ดังนั้นในการวินิจฉัยว่า การกระทำใดเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” อันหมายถึง  
การกระทำนัน้มลีกัษณะเปน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลในฐานะฝา่ยบรหิารกบัรฐัสภา หรอืเปน็ความ 
สัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศ ซึ่งจากมาตรา ๑๙๐ ดังกล่าว ระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาดว่าเป็นกรณีตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่ หากต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสองแลว้ กเ็ปน็เรือ่งทีร่ฐัสภาจะเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่ไป ในขอ้นีผู้ว้จิยัมขีอ้สงัเกตวา่ รฐัธรรมนญู 
ได้กำหนดหน้าที่ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยเพื่อตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๐ เท่านั้น 
แต่อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ยังคงเป็นของรัฐสภาอยู่  
อันเป็นความสัมพันธ์ในทางการเมืองที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของฝ่ายตุลาการที่จะเข้าไปก้าวล่วงได้  
เนื่องจากเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารตามหลักการ 
แบ่งแยกอำนาจ อันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
   ศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็น “องค์กรตุลาการ” ที่มีความเหมาะสมในการวินิจฉัยชี้ขาด 
ว่าการกระทำใดเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” เหนือองค์กรตุลาการอื่น ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ 
ในนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิติวิธีเฉพาะในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง 
ความเหมาะสมในการทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานในการตีความและใช้รัฐธรรมนูญ 
ใหแ้กอ่งคก์รอืน่ ๆ  อนัเนือ่งมาจากผลของคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูเองทีม่ผีลผกูพนัทกุองคก์รของรฐั 
   อยา่งไรกด็ ีหากเปน็กรณทีีศ่าลใดซึง่ทำการพจิารณาพพิากษาคดอียูน่ัน้ เหน็วา่กรณดีงักลา่ว 
เป็น “การกระทำทางรัฐบาล” ศาลนั้นย่อมมีอำนาจในการวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง และควรจำกัดอำนาจ 
ตนเองทีจ่ะไมเ่ขา้ไปกา้วลว่งวนิจิฉยัในเรือ่งดงักลา่ว เพราะเปน็การกระทบดลุยภาพทางอำนาจระหวา่ง 
องค์กรทางการเมืองอื่นตามรัฐธรรมนูญ จะคงไว้ก็แต่กรณีที่ศาลนั้นเห็นว่า ไม่เป็น “การกระทำ 
ทางรฐับาล” และคูค่วามแหง่คดไีดโ้ตแ้ยง้วา่เปน็ “การกระทำทางรฐับาล” เทา่นัน้ จงึเปน็เรือ่งทีจ่ำเปน็ 
ต้องมีองค์กรอื่นมาทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็น “การกระทำทางรัฐบาล” หรือไม่ และสมควรให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดดังเหตุผลข้างต้น
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   สุดท้ายแม้จะมีความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ สมควรที่จะใช้อำนาจในการวินิจฉัยปัญหา  
“การกระทำทางรัฐบาล” ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะอำนาจในการชี้ขาดในประเด็น 
ปัญหาดังกล่าว เป็นอำนาจที่จำกัดเฉพาะแต่ “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” การกระทำทางรัฐบาลเท่านั้น  
ศาลรัฐธรรมนูญหาได้มีอำนาจเข้าไปวินิจฉัยถึง “ความชอบ” หรือ “ความไม่ชอบ” ด้วยกฎหมายของ 
“การกระทำทางรัฐบาล” แต่อย่างไรไม่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตระหนักว่า หน้าที่ในการตรวจสอบ 
เชิงเนื้อหาของ “การกระทำทางรัฐบาล” ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจ ประโยชน์ 
หรือโทษจากการกระทำดังกล่าว ล้วนแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรทางการเมืองอื่นตามรัฐธรรมนูญอยู่เอง
ที่จะทำการควบคุมตรวจสอบ 

 




