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อะไรคือ

“การกระทำา

ทางรัฐบาล” 

ตามปกติ ฝา่ยตุลาการเข้าไปวิินิิจฉััยคดีีที�เปน็ิ
“การกระทำาทางรัฐบาล” หรือไม่ ? 

นิิติบัญญัติ  
อำานาจในการตรา

กฎีหมายั 
อำานาจในการบังคับ

การให้เป็นไปตามกฎีหมายั
อำานาจในการวินิจฉััยั

ข้อพิิพิาทระหว่างเอกชิน
ด้ัวยักัน 

บริหาร ตุลาการ     

การกระทำาทางรัฐบาล่ 

(L’acte de gouvernement หรือ

ท้�ภาษาอังกฤษเร้ยักว่า Act of

Government) เป็นการดัำาเนินการ

ในลั่กษณะเป็นเรื�องเชิิงนโยับายั

ของฝ่่ายับริหารท้� ถื่อ ว่า เ ป็น

ความสัมพัิน ธ์ิทางการ เ มือง

ระหว่างรัฐบาล่แล่ะรัฐสภาโดัยั

แท้ หรือกล่่าวอ้กนัยัหน่�งก็คือ 

โดัยัปกติแล้่ว การกระทำาของ

ฝ่่ายับริหารม้ 2 ลั่กษณะ 

ลักษณีะแรัก คือ การ

ดัำาเนินกิจการของฝ่่ายับริหาร

ภายั ใ ต้ ก รอบแล่ะ วิ ธ้ิ ก า ร ท้�

กฎีหมายักำาหนดั ซ่ึ่�งม้ลั่กษณะ

เป็นกิจการประจำาวันโดัยัการ

ดัำาเนินการลั่กษณะน้� จะเร้ยัก

ว่า “การักรัะทําทางปกครัอง”

(l’acte administrative หรือ 

administrative act) แล่ะการ

การกระทำาทางปกครองน้� ฝ่่ายั

ตุล่าการสามารถ่ตรวจสอบความ

ชิอบด้ัวยักฎีหมายัได้ั 

ถ้่าหากถื่อตามทฤษฎ้ี “การแบ่งแยักการใช้ิอำานาจ” 

(Separation of Powers) ซ่ึ่�งเป็นหลั่กการท้�นำามาบัญญัติใน

รัฐธิรรมน้ญของประเทศท้�ปกครองด้ัวยัระบอบประชิาธิิปไตยัใน

ลั ก ษ ณี ะ ที� ส อ ง  คื อ

การดัำาเนินการท้�ม้ลั่กษณะเป็น

นโยับายัของฝ่่ายับริหารท้�ม้ความ

เป็นการเมือง ซ่ึ่�งฝ่่ายัตุล่าการ

ไม่สามารถ่ตรวจสอบได้ั แต่จะ

ต้องตรวจสอบโดัยัฝ่่ายัการเมือง

คือ รัฐสภา

ทั�งน้�  แนวคิดัเก้�ยัวกับ

การกระทำาทางรัฐบาล่ถื่อเป็น

แนวคิดัท้�ได้ัรับการพัิฒนาข่�น

ตั�งแต่เกิดัรัฐสมัยัใหม่ แล่ะนัก

วิชิาการในระบบกฎีหมายั ทั�ง

หล่ายัก็ได้ัพิยัายัามจำาแนก หรือ

ระบุให้ชัิดัเจนว่าการดัำาเนินการ

ใดัของฝ่่ายับริหารท้�จะถื่อว่าเป็น 

“การักรัะทําทางรััฐบาล” แต่

อยั่างน้อยัท้�สุดั ตำาราวิชิาการ

หล่ายัเล่่มมักจะแบ่งลั่กษณะ

การกระทำาทางรัฐบาล่ออกเป็น 

3 ลั่กษณะ คือ 

กิจการท้�เก้�ยัวข้องกับ

ความมั�นคง แล่ะการประกาศ

สงคราม

การกระทำาท้�เก้�ยัวข้อง

กับความสัมพัินธ์ิระหว่าง

ประเทศ 

การกระทำาท้�เก้�ยัวข้อง

กับความสัมพัินธ์ิระหว่าง

ฝ่่ายันิติบัญญัติแล่ะฝ่่ายั

บริหารโดัยัเฉัพิาะ 

หล่ายัประเทศแล้่วนั�น จะเห็นได้ัว่า ทฤษฎ้ีดัังกล่่าวได้ัแบ่งอำานาจออก

เป็นสามอำานาจ คือ
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กรณีีศึึกษาของประเทศึอังกฤษและฝรั�งเศึส : L’acte de 
gouvernement กับ Prerogative Power และการ
วิินิิจฉััยคดีีที�เกี�ยวิกับการกระทำาทางรัฐบาลในิประเทศึไทย 

นอกจากน้� ทฤษฎ้ีดัังกล่่าวยังัได้ักำาหนดักล่ไกให้อำานาจทั�งสาม

นั�นตรวจสอบถ่่วงดัุล่ซ่ึ่�งกันแล่ะกัน โดัยักำาหนดัว่า การดัำาเนินการ

ในเชิิงนโยับายัระหว่างฝ่่ายัการเมือง ก็ควรปล่่อยัให้ฝ่่ายันิติบัญญัติ 

ซ่ึ่�งเป็นผู้้้แทนของประชิาชินตรวจสอบเองถ้่าหากปล่่อยัให้ฝ่่ายัตลุ่าการ

เข้าไปตรวจสอบ ก็เหมือนกับปล่่อยัให้ก้าวก่ายัเขตอำานาจของผู้้้แทน

ประชิาชิน หรือกล่่าวอ้กนัยัหน่�งก็คือ การตรวจสอบว่า เหตุใดัรัฐบาล่

จ่งไม่เสนอร่างกฎีหมายัเรื�องหน่�งๆ เข้าส่้การพิิจารณาของรัฐสภา หรือ

เหตุใดันายักรัฐมนตร้จ่งไม่ล่งนามในความตกล่งระหวา่งประเทศ ฯล่ฯ 

เป็นประเด็ันท้�ศาล่ไม่ตรวจสอบ แต่จะถ้่กตรวจสอบโดัยัรัฐสภา (โดัยั

กล่ไกทางการเมือง เช่ิน ตั�งกระท้้ หรืออภิปรายัไม่ไว้วางใจ เป็นต้น) 

อยัา่งไรก็ตาม ตั�งแต่หลั่งสงครามโล่กครั�งท้�สองเป็นต้นมา หล่ายั

ประเทศท้�ปกครองด้ัวยัระบอบประชิาธิิปไตยัเริ�มหันมาให้ความสนใจ

กับการพิิทักษ์ความเป็นกฎีหมายัส้งสุดัของรัฐธิรรมน้ญ โดัยัถื่อว่า 

การวางกล่ไกแล่ะระบบต่างๆ ในรัฐธิรรมน้ญนั�น ล้่วนเป็นไปเพืิ�อ

ป้องกันการใช้ิอำานาจรัฐตามอำาเภอใจ แล่ะคุ้มครองสิทธิิเสร้ภาพิ

ของประชิาชิน ดัังนั�น การปกป้องความเป็นกฎีหมายัส้งสุดัของ

รัฐธิรรมน้ญจ่งถ้่กต้ค่าว่าเป็นการปกป้องสิทธิิเสร้ภาพิของประชิาชิน 

แล่ะรัฐธิรรมน้ญหล่ายัประเทศก็ได้ัสถ่าปนาองค์กรท้� เร้ยักว่า 

ในงานวิจัยัชิิ�นน้� คณะผู้้้วิจัยัได้ัศ่กษาแนวทางการวินิจฉััยั 

การกระทำาทางรัฐบาล่ของฝ่่ายัตุล่าการทั�งในประเทศฝ่รั�งเศส แล่ะ

อังกฤษ สิ�งท้�ได้ัอธิิบายัมาข้างต้นนั�น เป็นแนวคิดัของการกระทำาทาง

รัฐบาล่ท้�ถ้่กพัิฒนาในประเทศฝ่รั�งเศสเป็นหลั่ก ซ่ึ่�งม้ลั่กษณะเป็นการ

พัิฒนาหล่ักการท้�ม้การแบ่งเส้นอยั่างชัิดัเจนว่าสิ�งใดัอย่้ัในเขตอำานาจ

เฉัพิาะของฝ่่ายับริหารท้�ฝ่่ายัตุล่าการจะตรวจสอบไม่ได้ั แต่ในประเทศ

อังกฤษนั�น หลั่กการท้�พิอจะเท้ยับเค้ยังได้ักับการกระทำาทางรัฐบาล่

ของประเทศฝ่รั�งเศสคือหลั่ก “พิระราชิอำานาจดัั�งเดิัมของพิระมหา

กษัตริยั์” (Prerogative Powers) ซ่ึ่�งต่อมาการใช้ิอำานาจในลั่กษณะ

น้�ก็ถ้่กใช้ิโดัยัฝ่่ายับริหาร แล่ะแม้ว่าประเทศอังกฤษจะไม่ม้การสร้าง

“ศาลรััฐธรัรัมนููญ” เพืิ�อทำาหน้าท้�ดัังกล่่าว ท้�เร้ยักกันว่าการ “ควบคมุ

ความชิอบดั้วยัรัฐธิรรมน้ญ” หรือ การ “ควบคุมความชิอบดั้วยั

กฎีหมายั” แล่ะไดั้เกิดัปรากฏการณ์ท้�ฝ่่ายัตุล่าการบางประเทศ

เข้าไปตรวจสอบการกระทำาทางรัฐบาล่มากข่�น โดัยัอาจเกิดัจาก  

หน่�ง รัฐธิรรมน้ญประเทศนั�นๆ เอง บัญญัติอย่ัางชัิดัเจนว่าให้ฝ่่ายั

ตุล่าการตรวจสอบได้ั หรือ สอง ฝ่่ายัตุล่าการใช้ิอำานาจในการควบคุม

ความชิอบด้ัวยัรัฐธิรรมน้ญต้ความขยัายัเขตอำานาจของตนเอง

เข้าไปตรวจสอบ อยั่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิชิาการดั้านกฎีหมายั

ของประเทศไทยัได้ัพิยัายัามนำาหลั่กเกณฑ์์การแบ่งแยักว่าสิ�งใดัคือ 

การกระทำาทางรัฐบาล่ของต่างประเทศมาปรับใช้ิเพืิ�อช้ิ�ให้เห็นว่า 

การดัำาเนินการของฝ่่ายับริหารอะไรบ้างท้�ศาล่ไม่ควรตรวจสอบ  

แต่เมื�อคณะผู้้้วิจัยัได้ัล่องศ่กษาคำาวินิจฉััยัแล่ะคำาพิิพิากษาของ 

ศาล่ไทยัในประเดั็นดัังกล่่าวแล่้ว พิบว่า ในหล่ายักรณ้ศาล่อาจไม่

ได้ัยั่ดัถื่อเกณฑ์์เหล่่านั�นอย่ัางเคร่งครัดั แล่ะแม้แต่ในต่างประเทศ 

หล่ายัๆ ประเทศเอง หลั่กท้�ยัด่ัถื่อว่าอะไรบ้างคือการกระทำาทางรัฐบาล่ 

ก็ไม่ได้ัม้ลั่กษณะตายัตวั แต่ยังัคงพัิฒนาต่อไปเรื�อยัๆ ตามบรบิทสังคม 

หรือกล่่าวอ้กนัยัหน่�งก็คือ การพิัฒนาหล่ักการกระทำาทางรัฐบาล่ 

ของแต่ล่ะประเทศนั�น ข่�นอยั้่ กับ “บริบททางประวัติศาสตร์ 

ของกฎีหมายัรัฐธิรรมน้ญในแต่ล่ะประเทศ”

หลั่กเกณฑ์์ท้�ชัิดัเจนว่าศาล่ไม่ม้เขตอำานาจพิิจารณาเรื�องใดับ้าง 

เหมือนอยั่างประเทศฝ่รั�งเศส แต่โดัยัทั�วไปฝ่่ายัตุล่าการของประเทศ

อังกฤษก็เลื่อกท้�จะจำากัดัอำานาจของตนเองในการเข้าไปตรวจสอบ

ความชิอบดั้วยักฎีหมายัของการกระทำาของฝ่่ายับริหารท้�ม้ลั่กษณะ

เป็นการใช้ิพิระราชิอำานาจดัั�งเดิัมของพิระมหากษัตริยั์ 

อยั่างไรก็ตาม จากการศ่กษาถ่่งพัิฒนาการของหล่ักเรื�อง 

การกระทำาทางรัฐบาล่ของทั�งสองประเทศ คณะผู้้้วิจัยัได้ัพิบว่า  

ทั�งสองประเทศนั�น ม้แนวโน้มท้�ฝ่่ายัตุล่าการจะเข้าไปตรวจสอบ 

การกระทำาทางรัฐบาล่ท้�มากยัิ�งข่�น กล่่าวคือ 

กรัณีีปรัะเทศฝรัั�งเศส โดัยัหลั่กแล้่ว ฝ่่ายัตุล่าการจะพิยัายัามปฏิเสธิท้�จะเข้าไปวินิจฉััยัคด้ัเก้�ยัวกับ 

การเมืองมาโดัยัตล่อดั โดัยัเฉัพิาะอย่ัางยิั�ง ถ้่าหากการกระทำาทางรัฐบาล่ เช่ิน การตัดัสินใจดัำาเนิน 

นโยับายัใดัๆ ของฝ่่ายับริหาร ได้ัผู่้านการออกเส้ยังประชิามติมาแล้่ว ฝ่่ายัตุล่าการก็จะยัิ�งปฏิเสธิการ

เข้าไปวินิจฉััยัแม้ว่ากระบวนการท้�ฝ่่ายับริหารเลื่อกใช้ินั�น จะม้คำาถ่ามเก้�ยัวกับความชิอบด้ัวยัรัฐธิรรมน้ญ  

ท้�สำาคัญ รัฐธิรรมน้ญฝ่รั�งเศสเองก็ได้ัขยัายัอำานาจของฝ่่ายัตุล่าการในการตรวจสอบให้มากยัิ�งข่�น 

โดัยัต้องอยั้่ภายัใต้กรอบท้�ว่า การตรวจสอบนั�นต้องเป็นกรณ้ท้�ม้ประเด็ันเก้�ยัวกับการล่ะเมิดัสิทธิิเสร้ภาพิ 

ของประชิาชิน 

กรณีีของ 
ประเทศึฝรั�งเศึส
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กรัณีีของปรัะเทศไทย พิบว่า ก่อนการประกาศใช้ิรัฐธิรรมน้ญแหง่ราชิอาณาจกัรไทยั พุิทธิศักราชิ 2540 

ศาล่ยัุติธิรรมแทบไม่เคยัเข้าไปวินิจฉััยัคด้ัท้�เป็นการกระทำาทางรัฐบาล่ของฝ่่ายับริหารเล่ยั โดัยัให้เหตุผู้ล่ว่า 

การดัำาเนินการดัังกล่่าวของฝ่่ายับริหารม้รัฐธิรรมน้ญรองรับ จ่งถื่อว่าชิอบด้ัวยักฎีหมายัแล่ะไม่เป็นการล่ะเมิดัตาม

ประมวล่กฎีหมายัแพ่ิงแล่ะพิาณิชิย์ั อย่ัางไรก็ตาม หลั่งจากการประกาศใช้ิรัฐธิรรมน้ญแห่งราชิอาณาจักรไทยั  

พุิทธิศักราชิ 2540 รัฐธิรรมน้ญได้ัสร้างศาล่ท้�ตัดัสินคด้ัโดัยัใช้ิกฎีหมายัมหาชิน คือ ศาล่รัฐธิรรมน้ญแล่ะ 

ศาล่ปกครอง แล่ะท้�ผู่้านมา ม้หล่ายัคด้ัท้�ศาล่โดัยัเฉัพิาะอยั่างยัิ�งศาล่รัฐธิรรมน้ญได้ัต้ความขยัายัเขตอำานาจ

ของตนเองเข้าไปวินิจฉััยัคด้ัท้�ม้ลั่กษณะเป็นการกระทำาทางรัฐบาล่แล่ะส่งผู้ล่ให้เกิดัการตั�งคำาถ่ามเก้�ยัวกับ 

เขตอำานาจศาล่แล่ะหล่ักการแบ่งแยักการใช้ิอำานาจ อยั่างไรก็ตาม แม้ว่าคำาวินิจฉััยัศาล่รัฐธิรรมน้ญเก้�ยัวกับ

การควบคุมความชิอบด้ัวยัรัฐธิรรมน้ญของร่างกฎีหมายัแล่ะกฎีหมายั จะม้การให้เหตุผู้ล่เก้�ยัวกับคุ้มครอง

สิทธิิเสร้ภาพิของประชิาชินค่อนข้างมาก แต่ในคำาวินิจฉััยัท้�ใช้ิอำานาจเข้าไปวินิจฉััยัการกระทำาทางรัฐบาล่นั�น 

มักจะอ้างเหตุผู้ล่เก้�ยัวกับการรักษาความเป็นอันหน่�งอันเด้ัยัวของชิาติหรือ “เหตุผู้ล่แห่งรัฐ” มากกว่าประเด็ัน

เก้�ยัวกับสิทธิิเสร้ภาพิ 

จากกรณ้ศ่กษาของตา่งประเทศท้�กล่่าวมา จะเหน็ได้ัว่า ปัจจุบัน 

ฝ่่ายัตุล่าการเริ�มม้อำานาจเข้าไปวินิจฉััยัการกระทำาทางรฐับาล่ไดัใ้นบาง

เงื�อนไข ทั�งน้� คณะผู้้้วิจัยัได้ัช้ิ�ให้เห็นถ่่ง “ขั�นบันไดัทางรัฐธิรรมน้ญ” 

(Constitutional escalator) ในการปรับใช้ิทฤษฎ้ีการกระทำาทาง

รัฐบาล่ ซ่ึ่�งผู้้กโยังอยั้่กับ “ความชิอบด้ัวยักฎีหมายั” แล่ะ “ความ

ชิอบธิรรม” กล่่าวคือ ถ้่าหากการกระทำาทางรัฐบาล่ท้�ม้ความสัมพัินธ์ิ

หรือเชืิ�อมโยังกับการม้ส่วนร่วมของปวงชินมาก องค์กรตุล่าการก็

อาจจะต้องเล้่�ยังการเข้าไปตรวจสอบการดัำาเนินการดัังกล่่าว เพิราะ

ถื่อว่าการดัำาเนินการดัังกล่่าวตามเจตจำานงของประชิาชินนั�นม้ความ

ชิอบธิรรม แต่ถ้่าหากการกระทำาทางรัฐบาล่นั�น ม้ผู้ล่กระทบต่อสิทธิิ

เสร้ภาพิของบคุคล่มาก หรอืนำาไปส่้การขดััขวางหรอืการทำาล่ายัอำานาจ

บทสรุปและข้อเสนิอแนิะ
ของรัฐสภาหรือศาล่ในการเข้ามาตรวจสอบความชิอบด้ัวยักฎีหมายั

ของการดัำาเนินการของฝ่่ายับริหารตามข้อเท็จจริง ศาล่ก็จะต้อง 

ตรวจสอบข้อจำากัดัตามรัฐธิรรมน้ญให้มาก หรือกล่่าวอ้กนัยัหน่�ง 

ก็คือ การเข้าไปวินิจฉััยัของศาล่ ต้องเป็นไปเพืิ�อคุ้มครองสิทธิิเสร้ภาพิ

ของประชิาชิน แล่ะการไม่เข้าไปวินิจฉััยัของศาล่ จะต้องเป็นไปเพืิ�อ

เสริมสร้างแล่ะสนับสนุนกระบวนการม้ส่วนร่วมทางการเมืองระหว่าง

รัฐสภา รัฐบาล่ แล่ะภาคพิล่เมือง ซ่ึ่�งรัฐเอง อาจจะต้องแก้ไขกฎีหมายั

หรือรัฐธิรรมน้ญให้สอดัคล้่องกับหลั่กการดัังกล่่าว เช่ิน อาจจะแก้ไข

กฎีหมายัหรือรัฐธิรรมน้ญ โดัยัระบุอยั่างชัิดัเจนว่าให้ศาล่ตรวจสอบ

ความชิอบรัฐธิรรมน้ญได้ัเฉัพิาะประเด็ันท้�กระทบต่อสิทธิิเสร้ภาพิ

เท่านั�น เป็นต้น  

กรัณีีของปรัะเทศอังกฤษ แม้ว่าโดัยัหลั่กฝ่่ายัตุล่าการของอังกฤษ

เองก็พิยัายัามท้�จะจำากัดัอำานาจของตนเองในการเข้าไปตรวจสอบอำานาจของ

ฝ่่ายับริหารท้�เป็นพิระราชิอำานาจดัั�งเดิัมซ่ึ่�งเท้ยับเท่ากับการกระทำาทางรัฐบาล่

ก็ตาม แต่จากการศ่กษาคำาพิิพิากษาของศาล่ประเทศอังกฤษ คณะผู้้้วิจัยัพิบว่า 

ถ้่าหากการ ใช้ิอำานาจดัังกล่่าวของฝ่่ายับริหารจะม้ประเดั็นเก้�ยัวกับการกระทบหรือล่ะเมิดัต่อสิทธิิเสร้ภาพิ 

ของประชิาชิน ศาล่ประเทศอังกฤษเองก็จะไม่ลั่งเล่ท้�จะเข้าไปตรวจสอบการกระทำาดัังกล่่าวนั�น 

จ่งอาจสรุปได้ัว่า ฝ่่ายัตุล่าการทั�งสองประเทศถื่อหลั่กว่าจะไม่เข้าไปวินิจฉััยัการกระทำาทางรัฐบาล่เว้น

แต่จะม้ประเดั็นเก้�ยัวกับการล่ะเมิดัหรือกระทบต่อสิทธิิเสร้ภาพิของประชิาชิน ซ่ึ่�งแม้ว่าจะเกิดัการตั�งคำาถ่าม

เก้�ยัวกับหลั่กการแบ่งแยักการใช้ิอำานาจหรือความชิอบธิรรมในการยั่ดัโยังกับประชิาชิน แต่ประชิาชินก็มักจะ

รับได้ักับการให้เหตุผู้ล่ดัังกล่่าวของฝ่่ายัตุล่าการเอง

กรณีีของ 
ประเทศึอังกฤษ

กรณีีของ 
ประเทศึไทย


