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ความนํา 

เม่ือวันศุกรที่  27 มิถุนายน ที่ผานมา ศาลปกครองกลางไดออกคําสั่งกําหนดวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนพิพากษาในคดีที่คุณสุริยะใส กตะศิลา และคณะ เปนผูฟองรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและลงนาม
รวมไทย-กัมพูชา เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร พรอมทั้งขอใหศาลออกคําสั่งคุมครอง       
ชั่วคราว ฯ เพ่ือใหแถลงการณรวมสิ้นผลชั่วคราว รวมทั้งใหมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสิ้นผลชั่วคราว และให
ผูถูกฟองแจงการยุติความผูกพันตามแถลงการณรวมตอองคการยูเนสโกไวชั่วคราว 

ศาลไดนัดไตสวนคูกรณีแลววินิจฉัยวา 
“จึงมีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใด ๆ ที่เปนการอางหรือใชประโยชนจากมติ

ของผูถูกฟองคดีที่ 2 (มติคณะรัฐมนตรี) เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ที่เห็นชอบแถลงการณรวมรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลกัมพูชาและการดําเนินการตามมติดังกลาว จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคําสั่งเปน     
อยางอ่ืน” 

 
1. ปฏิกิริยาและผลของคําสั่งคุมครองชัว่คราว ฯ 
เม่ือขาวคําสั่งคุมครองชั่วคราวฯ เผยแพรออกไป ฝายผูฟองคดียอมตองดีใจเปนธรรมดา 

เหมือน ๆ กับคนที่ไมเห็นดวยกับแถลงการณรวม ฝายรัฐบาลเองก็คงเดือดเน้ือรอนใจตามควร 
แตสําหรับผูเขียนแลวมีความรูสึกระคนกันระหวางความแปลกใจและความไมแนใจ ! 
ที่วา “แปลกใจ” ก็เพราะเมื่อปทีแลวน่ีเองที่ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองและคําขอ

คุมครองชั่วคราวในคดีที่มูลนิธิขาวขวัญและคณะฟองขอใหศาลเพิกถอนความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญี่ปุน (JTEPA) โดยศาลปกครองกลางอางวา “คําฟองของผูฟองคดีทั้งหามีวัตถุประสงคใหศาลเพิกถอน
กระบวนการเขาทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน ซึ่งเปนการใชอํานาจอธิปไตยในทางกิจการ
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ระหวางประเทศของผูถูกฟองคดีที่ 4 (คณะรัฐมนตรี) ในฐานะฝายบริหาร อันมิใชเปนการใชอํานาจทาง
ปกครองที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาล  ปกครองตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.........ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคํา
ฟองไวพิจารณา........” 

 

ตอมามีการอุทธรณคําสั่งไมรับฟองตอศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีคําพิพากษายืนตาม 
ศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดชี้ใหเห็นขอแตกตางระหวาง “การใชอํานาจทางปกครอง” 
ซึ่งเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
ออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด อันอยูในอํานาจพิจารณาคดีของศาลปกครอง วาแตกตางจาก 
“การใชอํานาจบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ” การกระทําใด ๆ ไมวาจะเปนการกระทําใน
ความสัมพันธกับรัฐสภาหรือการกระทําในความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งเปนการกระทําในฐานะ
ที่เปน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” อันมิไดอยูในอํานาจศาลปกครอง 

แลวศาลปกครองสูงสุดก็สรุปวา “ที่ศาลปกครองชั้นตนมีดําริไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น ชอบแลวศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย” (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 178/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ) 

ที่วา “ไมแนใจ” ก็เพราะผูเขียนเรียนกฎหมายมหาชนมาและสอนกฎหมายมหาชนอยูจนทุก
วันนี้ ก็สอนอยางที่ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตัดสินไวเม่ือป 2550 นั่นเองวา “การกระทํา
ของรัฐบาล” (act of government) ในความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับรัฐสภาก็ดี ในความสัมพันธ
ระหวางประเทศกับรัฐอ่ืนหรือองคการระหวางประเทศก็ดี  ศาลไมอาจควบคุมได 

เม่ือศาลปกครองกลางกลับแนวคําพิพากษาของทานเอง และของศาลปกครองสูงสุดที่ตัดสิน
เม่ือปที่แลว โดยออกคําสั่งคุมครองชั่วคราวในคดีแถลงการณรวมนี้ จึงทําใหผูเขียนไมแนใจวาศาล
ปกครองไทยจะมีบรรทัดฐานในเรื่องน้ีอยางไรแน ซึ่งทายที่สุดคงตองรอคําสั่งศาลปกครองสูงสุดวาจะยึด
บรรทัดฐานเดิมหรือจะเปลี่ยนบรรทัดฐาน ซึ่งศาลกระทําไดเพราะในระบบกฎหมายไทยไมไดยึด doctrine 
of precedent อยางศาลอังกฤษหรือศาลอเมริกา 

แตผลของคําสั่งศาลปกครองดังกลาวกอใหเกิดผลดังน้ี 
1.  กระทรวงการตางประเทศยกเลิกการสัมมนาที่จะจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ รวมทั้งยกเลิก

สมุดปกขาวที่จะชี้แจงขอเท็จจริงทั้งหมด อธิบดีกรมสนธิสัญญาที่รับวาจะไปอภิปรายเรื่อง “การขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหาร : ปญหากฎหมายและอธิปไตยของชาติ” เม่ือวันจันทรที่ผานมาซึ่งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันพระปกเกลาจัดขึ้น ยกเลิกการมารวมอภิปราย 

2.  ถาไมมีการอุทธรณ หรืออุทธรณแตศาลปกครองสูงสุดยังไมมีคําสั่ง หรือยืนตามศาล 
ชั้นตน คงจะไมมีผูแทนรัฐบาลไทยไปรวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ควิเบกระหวางวันที่ 2-10 
กรกฎาคมนี้ กัมพูชาก็คงจะนําเสนอการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแตผูเดียว 

3. ไมแนใจวา ระหวางรอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ความนาเชื่อถือของรัฐบาลไทยใน
การเจรจาตอรองกับรัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่กําลังดําเนินการอยูก็ดี หรือจะ
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ดําเนินการก็ดี จะเหลือเพียงใด ? เพราะมีความ “ไมแนนอน” ในสถานะของขอตกลงที่กําลังทํา หรือจะทํา 
วาจะถูกเพิกถอนหรือไม 

เม่ือพิเคราะหเหตุและผลดวยความระมัดระวังและดวยความกังวลแลว ผูเขียนตัดสินใจเขียน
บทความวิชาการนี้ขึ้นเพ่ือวิเคราะหคําสั่งศาลปกครองดังกลาว ทั้งน้ีแมวาจะเคารพตอคําสั่งและความเห็น
ของศาลก็ตาม 

2. หลักกฎหมายมหาชนเรื่อง “การกระทําของรัฐบาล” (act of government) 
ในกฎหมายมหาชนถือวา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมี 2 ฐานะ หรือพูด

ภาษาชาวบานคือมีหมวก 2 ใบ 
ในฐานะแรก คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปน “ฝายบริหาร” ซึ่งใชอํานาจ

บริหารตามรัฐธรรมนูญ อยูไดดวยความไววางใจของสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทนปวงชน และมีอํานาจ
ยุบสภาโดยถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยได การควบคุมตรวจสอบการกระทําในฐานะนี้จึงเปน    
“การควบคุมทางการเมือง” (political accountability) ตามหลักประชาธิปไตย และอยูในบังคับกฎหมาย   
รัฐธรรมนูญไมใชกฎหมายปกครอง 

ในฐานะที่สอง คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนหัวหนา “ฝายปกครอง” ซึ่งมี
หนาที่บริหารราชการแผนดิน เหมือน ๆ กับที่ปลัดกระทรวง อธิบดี ขาราชการทั้งหลายตองดําเนินการ   
จะตางกันก็ตรงที่ขาราชการประจําเปน “ผูใตบังคับบัญชา” (หรือลูกนอง) คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเปน “ผูบังคับบัญชา” (หรือหัวหนาของฝายปกครอง) อันเปนเร่ืองกฎหมายปกครอง         
การควบคุมตรวจสอบการกระทําในฐานะหัวหนาของฝายปกครองนี้จึงเปน “การควบคุมโดยกฎหมาย” 
(control of legality) ตามหลักนิติธรรม 

ดังน้ัน ตามหลักกฎหมายมหาชนถือวา ถาคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับสภา เชน เสนอหรือไมเสนอกฎหมาย เปด
หรือปดสมัยประชุม ลงมติไมไววางใจ ยุบสภา ฯลฯ ก็ดี หรือใชอํานาจในความสัมพันธระหวางประเทศ 
เชน สถาปนาความสัมพันธทางการทูต ประกาศสงคราม ลงนามในสนธิสัญญา ใหสัตยาบันสนธิสัญญา 
ดําเนินการเจรจากับตางประเทศ ศาลไมวาศาลใดก็จะไมเขาไปควบคุม เพราะมีการควบคุมทางการเมือง
ตามหลักการประชาธิปไตย และความรับผิดชอบตอสภาและตอประชาชนอยูแลวตามรัฐธรรมนูญ จึงไมใช
เรื่องที่ศาลปกครองจะไปใชกฎหมายปกครองมาควบคุม 

ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสถือหลักไมควบคุมการกระทําของรัฐบาลมากวา 100 ป  
มีคําพิพากษากวา 100 คําพิพากษา เชน ในคดี Tallagrand (CE 29 Nov. 1968) ศาลตัดสินวาการเสนอ
หรือไมเสนอกฎหมาย หรือการถอนรางกฎหมาย เปนการกระทําของรัฐบาลมาฟองศาลไมได ในคดี 
Desreumrux (CE 3 Nov. 1933) ศาลตัดสินวา การประกาศกฎหมายมาฟองศาลไมได ในอีกคดีศาล     
ตัดสินวาการขอหรือไมขอประชามติ ฟองศาลไมได (CE 29 April 1970 Comité des Chômuns de la 
Marne)  
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ในความสัมพันธระหวางประเทศ ศาลปกครองสูงสุดตัดสินวาคดีที่เกิดจากการเจรจา
สนธิสัญญาระหวางประเทศ เปนการกระทําของรัฐบาลฟองศาลไมได (CE 13 July 1979 Coparex) ฟอง
ศาลไมใหรัฐบาลใหสัตยาบันสนธิสัญญาไมได (CE 5 Feb. 1926 Dame Caracs) การที่รัฐบาลฝรั่งเศสสั่ง
ให  สงสัญญาณกวนสถานีวิทยุอันดอรรารัฐเล็ก ๆ ในพรมแดนฝรั่งเศส สเปน เปนการกระทําของรัฐบาล 
ศาลไมรับฟอง (TC 2 Feb. 1950 Soc. Radio de Bollardière) คําประกาศเขตปลอดภัยในทะเลของ
รัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อทดลองนิวเคลียร มาฟองศาลไมได (CE 11 July 1975 Paris de Bollardiùe) 

 แตถาจะยกคําพิพากษาศาลปกครองตนแบบของโลก ก็คงจะยกไดอีกหลายหนา 
แตเหลียวไปดูในอังกฤษหรืออเมริกาก็ถือหลักนี้ 

 คดีแรกในอังกฤษคือคดีดุกออฟยอรกฟองศาลเพราะเปนปญหาการเมือง (political 
question) [คดี The Duke of Yorke’s Claim to the Crown, 5 Rotuli Par 375 (ป 1460)] ตอมาทฤษฎีนี้
พัฒนามาเปน “การกระทําของรัฐ” (act of state) เชนในคดีที่กองทัพเรืออังกฤษทําลายอาคารชาวสเปนซึ่ง
เปนผูคาทาส ศาลไมรับฟองเพราะเปนการกระทําของรัฐ (act of state) [(คดี Buron V. Denman (1848) 
2 Ex. (67)] ศาลอังกฤษไมรับฟองคดีที่อางวา ผูฟองควรมีสิทธิในเอกสิทธิ์ทางการทูต (immunity) เพราะ
เปน “การกระทําของรัฐ” [Agbor V. Metropolitan Police Commissioner (1969) W.L.R. 703] ฯลฯ  

 ศาลอเมริกันก็ไมรับดังปรากฏในคดี Colenaan V. Miller 307 U.S. 433 (1934) ประธาน
ศาล Itughes วินิจฉัยวา “ในการวินิจฉัยวาปญหาใดเปนปญหาการเมือง (political question) นั้น....ตองถือ
วาเปนการตัดสินใจโดยองคกรทางการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีผลผูกพันศาลรวมทั้งเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน“ โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในคดี Octjen V. Central Leather Co. 246 U.S. 297 วา 
“การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาลนั้น รัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจใหฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติซึ่งเปนองคกรทางการเมือง และอะไรก็ตามที่กระทําในการใชอํานาจการเมืองนี้ ยอมไมถูก
ควบคุมโดยศาล”  

ความจริง หลักที่วาศาลจะไมควบคุมการกระทําของรัฐบาลนี้ปรากฏในตํารากฎหมาย    
ปกครองทุกเลม แมแตในหนังสือที่สํานักงานศาลปกครองนิพนธเร่ือง “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
เปรียบเทียบ” ในการประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพฯ เองก็
ระบุไวชัดในหนา 219 วา 

“โดยทั่วไป แนวคิดเรื่อง “การกระทําของรัฐบาล” ซึ่งมีเอกสิทธิที่จะไมถูกตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมาย เปนที่ยอมรับ แมวาขอบเขตจะถูกจํากัดก็ตาม 

ในทางปฏิบัติ มี 2 กรณีที่ใชแนวความคิดดังกลาวคือ ความสัมพันธระหวางประเทศ 
และความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ในเรื่องเหลานี้ศาลปกครองสูงสุดแตละประเทศจะ
มีแนวทางในการ (ไมรับพิจารณา) ของตนเอง” 

ศาลไทยเองก็ถือหลักนี้มาตลอด ไมวาจะเปนคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550    
ดังกลาวแลว หรือคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 9/2549  ซึ่งวินิจฉัยชัดเจนวา การยุบสภาเปนการกระทําของ
รัฐบาล ซึ่งศาลไมควบคุม 

4 



 

3. หลักกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการแยกหนาที่ศาล (ผูควบคุม) ออกจากหนาที่
ดําเนินการบริหารของฝายปกครอง 

หลักกฎหมายมหาชนสําคัญอีกหลักหนึ่งก็คือ ฝายปกครองมีหนาที่บริหารราชการ  แผนดิน 
แตศาลปกครองไมมีหนาที่บริหาร มีเพียงหนาที่ควบคุมการบริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 

หลักนี้สําคัญมาก เพราะถาศาลปกครองสามารถ “สั่ง” ฝายปกครองไดทุกเรื่อง ก็เทากับศาล
ลงมาบริหารราชการแผนดินเสียเอง ซึ่งจะกลายเปน “ศาลเปนรัฐบาล” (government of judge) และฝาย
ปกครองจะเปนเพียงลูกนอง อนึ่ง ศาลเองก็ไมมีความรูทางเทคนิคทุกดานพอที่จะลงไปควบคุมสั่งการ 
ทุกเรื่อง 

ดวยเหตุนี้ จึงมีหลักกฎหมายสําคัญวาศาลจะไมควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครอง 
โดยเฉพาะดุลยพินิจเทคนิค (technical discretion) เชน จะตัดถนนไปทางไหนดี สิ่งเหลานี้เปน
โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือไม งานวิชาการชิ้นน้ีไดมาตรฐานงานวิชาการที่ดีหรือไม 

ยิ่งเปนเร่ืองการตางประเทศดวยแลว ศาลในระบบคอมมอนลอวก็ดี ศาลในระบบประมวล
กฎหมาย (civil law) ก็ดี จะไมยอมตีความสนธิสัญญาเอง โดยไมขอความเห็นกระทรวงการตางประเทศ
เปนอันขาด เพราะศาลประเทศเหลานั้นทราบดีวาทานเองไมไดรูบริบทของการเจรจา ไมรูเจตนารมณของ
คูกรณีในสนธิสัญญา ดังนั้น หากตองตีความสนธิสัญญา ศาลประเทศเหลานี้จะสงเร่ืองไปขอความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศ 

แตไมวากรณจีะเปนอยางไรก็ตาม ศาลของประเทศเหลานี้จะไมคมุการกระทําของรัฐบาลใน
ความสัมพันธระหวางประเทศเปนอันขาด ! 

4. จะทําอยางไรตอไป ? 
เม่ือวิเคราะหมาทั้งหมดนี้ แมผูเขียนจะเคารพศาลปกครองกลางเพียงใด ผูเขียนก็ไมอาจ

เห็นพองกับความตอนทายคําสั่งคุมครองชั่วคราวที่วา “หากศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ     
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิจารณาแลว ก็ไมมีผลกระทบตอการบริหารงานภาครัฐ และยัง
เปนประโยชนตอประเทศไทยที่ยังคงสงวนสิทธิโตแยงคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดี
เขาพระวิหารไวเชนเดิม จึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนพิพากษาไว” 

ผูเขียนไมแนใจในขอความที่วาศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวแลวไมมีผลกระทบตอการ
บริหารงานภาครัฐ เพราะขอเท็จจริงดังไดกลาวแลวเกิดผลตรงกันขาม คือการดําเนินการใหขอมูล 
ขอเท็จจริง ของกระทรวงการตางประเทศก็ยุติลง ทั้งไมไดหมายความวา กัมพูชาจะไมสามารถขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารฝายเดียวได อยางที่เราอาจเขาใจเชนน้ัน แตคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งมีกรรมการจาก 
21 ประเทศอาจไมเห็นเชนเดียวกับเราก็ได 

 
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีขอเสนอวา 
1.  กระทรวงการตางประเทศควรอุทธรณคําสั่ ง น้ีโดยดวน  เ พ่ือฟงคําวินิจฉัยของ 

ศาลปกครองสูงสุด แลวจึงคอยดําเนินการตามนั้น 
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2.  ศาลรัฐธรรมนูญควรเรงพิจารณาคํารองของสมาชิกวุฒิสภาและฝายคานวา แถลงการณ
รวมดังกลาวเปนหนังสือสัญญาที่ตองดําเนินการตามมาตรา 190 คือเสนอใหรัฐสภาเห็นชอบหรือไม ? 
หากตองดําเนินการ คณะรัฐมนตรีก็ตองเสนอแถลงการณรวมไทย-กัมพูชา ใหรัฐสภาพิจารณาโดยดวน
ที่สุด และแจงใหคณะกรรมการมรดกโลกทราบวา ประเทศไทยยังดําเนินการไมครบถวนตามขั้นตอน
ภายในของเรา จึงยังไมอาจใชแถลงการณรวมประกอบการพิจารณาทางคณะกรรมการมรดกโลกได  
ซึ่งเปนเหตุผลที่รัฐตางประเทศเขาใจและยอมรับกันเสมอมา 

ผูเขียนไดแตภาวนาวา เพ่ือผลประโยชนของประเทศและความนาเชื่อถือของรัฐบาลไทยใน
การเจรจากับรัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศในอนาคต ศาลปกครองสูงสุดนาจะยืนตาม
บรรทัดฐานเดิม อันจะทําใหความเชื่อม่ันตอรัฐบาลไทยในสายตาสังคมโลกยังคงมีอยูเหมือนเดิม 
ทุกประการ 
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