จดหมายข่าว

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๑๐๐ ประจำ�เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘
www.constitutionalcourt.or.th

สารบัญ

บทบรรณาธิการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
บทความเรื่อง ๑๗ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ, สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ และสารจาก
เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๗ ปี
มาๆ มารู้จัก ASEAN (อาเซียน) กัน…! ตอนที่ ๑๕
เก็บตกกวีเด่น
ภาพกิจกรรม
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“ ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ”
“adhere to rule of law, uphold democracy, protect rights
and liberties of the people”

บทบรรณาธิการ

สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก จดหมายข่ า วส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลของ
พสกนิกรไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้ำ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัด
เพชรบุรี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ส� ำ หรั บ จดหมายข่ า วส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง เล่มนี้
เป็นเล่มที่ ๑๐๐ แล้วนะครับ และเนื่องด้วยวันที่ ๑๑ เมษายน
ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ เป็นวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ
ปีที่ ๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้
จัดกิจกรรม ดั ง นี้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายนุรักษ์
มาประณี ต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตามศาสนพิ ธี อ ย่ า ง
พร้อมเพรียงกัน และยังมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เนื่ องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๑๗ ปี เรื่อ ง “การ
ปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“หลักนิติธรรมกับการบริหารประเทศ” และ การอภิปราย
เรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยนักศึกษาหลักสูตรหลัก
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๓ ได้แก่ นายปิยะ
ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธาน

ศาลปกครองสูงสุด นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาล
ฎีกา นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และนายชวน หลีกภัย นักวิชาการอาวุโส ด�ำเนินรายการโดย
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้แก่
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
- บทความเรื่อง ๑๗ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ, สารจาก
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และสารจากเลขาธิการสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๗ ปี
- มา ๆ มารูจ้ กั อาเซียนกัน ตอนที่ ๑๕ (ฟิลปิ ปินส์)
- เก็บตกกวีเด่น, ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th
หรือทางเฟสบุ๊คศาลรัฐธรรมนูญ https://th-th.facebook.
com/constitutionalcourt.thai นอกจากนี้ท่านสามารถ
ดาวน์โหลด จดหมายข่าวในรูปแบบ e – book ฉบับย้อนหลัง
ได้ที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลรัฐธรรมนูญ http://58.181.
145.138/ilovelib/home.php
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ข อเชิ ญ ชวนประชาชนผู ้ ส นใจทุ ก ท่ า น
สมั ค รเป็ น สมาชิ ก จดหมายข่ า วส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ สถาบั น รั ฐ ธรรมนู ญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือสอบถาม
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๓๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๑๕ ในวันและ
เวลาราชการ

“บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในจดหมายข่าวสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรม
ของผู้เขียนโดยเฉพาะสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการ ไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นพ้องด้วย”
เจ้าของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กองบรรณาธิการ
ปัญญา อุดชาชน
มนตรี กนกวารี
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
อัจฉรียา อนันตพงศ์
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คันธนิตย์ กาญจนารักษ์
สุมาภรณ์ ศรีม่วง
บรรณาธิการ
ชลภูมิ เย็นทรวง
เชาวนะ ไตรมาศ
ธงไชย คงมงคล
ฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์
ปัญญา อุดชาชน
พิชญ์สินี ทวีสว่างผล
สมฤทธิ์ ไชยวงค์
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
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ช่างภาพ
พาณินทร์ วัชราภัย
ชลอ อินน้อย
ฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น
พิชญ์สินี ทวีสว่างผล

ที่อยู่
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗
สายด่วน ๑๒๐๑
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๐๐
http://www.constitutionalcourt.or.th

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘*
เนือ่ งด้วยศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ประกอบไปด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และกิจกรรมดังกล่าวยังชีใ้ ห้เห็นถึงความ
ตระหนักขององค์กรในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่า
เบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด นอกจากนี้เป็นสถานที่
ส่ ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของ
ประเทศไทยและของโลกอีกด้วย และเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนามอุทยาน และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษร
พระนามาภิไธย “สธ” ประดับตราสัญลักษณ์อุทยานแห่งนี้อีกด้วย๑
ภาพ : นายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ

ส�ำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสังเขป๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ของศาลรัฐธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นค�ำขนานนามของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งหมาย
ถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระองค์
ทรงเป็ น สมเด็จพระเจ้าลูก เธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุล
โสภาคย์ ด้านการศึกษา ทรงส�ำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขา
วิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๙), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก
ภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๒), อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๔) และทรงส�ำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
* เรียบเรียงโดย: กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, ประวัติ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/about1.php [สืบค้นเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘]
๒
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, พระราชประวัตสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จาก http://www.sirindhorn.net/HRH-biography.php [สืบค้นเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘]
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พระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นครอบคลุม หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนา
การสาธารณสุขและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การต่างประเทศ และการเกษตร และเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดการอ่านหนังสือ และการเขียน ตั้งแต่ครั้งยัง
ทรงพระเยาว์ ประกอบกับพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์และภาษา ทัง้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เป็นเหตุให้
ทรงเริ่มงานพระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมากมาย งานพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ได้แก่ ชุดเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศ พระราชนิพนธ์บทกวี และงานพระราชนิพนธ์แปล ต่าง ๆ สมดัง่
พระสมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน” ( อ่านว่า วิ – สิด – สิน – ละ – ปิน )๓ หมายถึงทรงมีพระอัจฉริยะภาพและ
ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
ยั ง ทรงเป็น เมธีทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
พระราชนิพนธ์บทกวี จากหนังสือกวีแก้ว๔
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ
พุทโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โหตุ เต ชยมงฺคลํ
ที่พึ่งใดอื่นนั้น
พุทธะวระศรี
ด้วยสัจจะวาที
ขอท่านผ่านพบพ้อง

ไป่มี
สวัสดิ์ป้อง
คงมั่น
แต่ล้วนมงคล

ส่วนหนึ่ ง ของพระราชนิพ นธ์บทกวี ส้มต�ำ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ภายหลั งน�ำมาขั บ ร้ อ งเป็ น เพลงลูกทุ่งโดย
คุณบุปผา สายชล และคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
ต่อไปนี้จะเล่า
คือ ส้มต�ำกินบ่อย
วิธีการก็ง่าย
มันเป็นวิธี
ฯลฯ

ถึงอาหารอร่อย
รสชาติแซบจัง
จะกล่าวได้ดังนี้
พิเศษเหลือหลาย

ส่วนหนึ่งของเพลงพระราชนิพนธ์ ดุจบิดามารดร (โคลงสี่สุภาพ)
รักชาติยอมสละแม้
รักเกียรติจงเจตน์พลี
รักราชมุ่งภักดี
รักศาสน์ราญเศิกไสร้
ฯลฯ

ชีวี
ชีพได้
รองบาท
เพื่อเกื้อพระศาสนา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ความหมายของคำ�ว่า “วิศษิ ฏศิลปิน” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.culture.go.th/subculture8/index.
php?option=com_content&view=article&id=128:2011-08-15-04-20-47&catid=10:2011-08-15-03-25-28&Itemid=37 [สืบค้นเมือ่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘]
๔
จงจิต นิมมานนรเทพ, (บรรณาธิการ), กวีแก้ว (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๓๒), (ประธานแถลง).
๓
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๑๗ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ*
รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำ�หนดรูปแบบการปกครอง การใช้อำ�นาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทย วิธีการเข้าสู่ระบบการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
รวมถึงยังเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหลาย ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูกลิดรอนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที ่ข ัดหรือแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพและหลักการต่าง ๆ    ทรี่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้ดว้ ย
แต่ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นคงเป็นเพียงหลักการที่ไม่มีสภาพบังคับใด ๆ หากไม่มีองค์กรใด
ที่จะมาตรวจสอบว่าการตรากฎหมาย การเข้าสู่ตำ�แหน่งระดับสูงของรัฐ การใช้อำ�นาจใด ๆ   ของรัฐก็ดี เป็นไป
โดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดกรอบกติกาไว้หรือไม่    ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นองค์กรศาลที่ใช้อำ�นาจตุลาการ
ในการชี้และวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้น
ในอดีตประเทศไทยเคยใช้รูปแบบของคณะกรรมการกึ่งการเมือง ที่เรียกว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรผูท้ ำ�หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าดปัญหาทางรัฐธรรมนูญมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ และมีพฒ
ั นาการนับเนือ่ งต่อมา
ในรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับ อย่างไรก็ตามคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยังถือว่าเป็นองค์กรกึง่ ตุลาการทีเ่ ป็นรูปแบบ
“คณะกรรมการ” โดยอาจประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ จนเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ คณะผู้ร่างเห็นว่า
องค์กรผูม้ อี ำ�นาจในการวินจิ ฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญนัน้ สมควรเป็นรูปแบบ “องค์กรศาล” เพือ่ ให้มคี วามอิสระ
ในการใช้อำ�นาจตุลาการอย่างเต็มรูปแบบ คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมที่สุด สำ�หรับประเทศที่ถือระบบประมวลกฎหมายและ
ใช้ระบบศาลคู่ ทีม่ าศาลยุตธิ รรมและศาลปกครองแยกออกจากกัน ประเทศเหล่านัน้ จะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรเทียบเท่า แยกออกมาเพือ่ ทำ�หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยในปัญหาเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งแรก
ของโลกก่อตัง้ ขึน้ ทีป่ ระเทศออสเตรียได้กว่า เก้าสิบปีแล้ว โดยเริม่ ต้นขึน้ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ปัจจุบนั มีประเทศ
กว่า ๔๐ ประเทศทัว่ โลกเลือกทีจ่ ะให้มี “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพือ่ วินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับกฎหมายสูงสุดนี้ จากประเทศ
แม่แบบ คือ ประเทศออสเตรียและเยอรมนี รวมถึงอีกหลายประเทศทัง้ ในทวีปยุโรป เช่น เบลเยียม รัสเซีย บัลกาเรีย
โปแลนด์ โครเอเชีย กรีซ โปรตุเกส ทวีปเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จอร์แดน มองโกเลีย และอินโดนีเซีย หรือประเทศ
อื่นๆ เช่น แอฟริกาใต้ โคลัมเบีย เปรู และตุรกี เป็นต้น องค์กรศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ได้รวมตัวก่อตั้ง
การประชุมสมาคมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก (World conference on constitutional justice) ซึง่ ในปัจจุบนั
ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการประชุมสมาคมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกด้วย
นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายในการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเต็มรูปแบบ
ครัง้ แรกของประเทศไทย เป็นเวลา ๑๗ ปีแล้วทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้สร้างมิตใิ หม่ และความก้าวหน้าในการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย สอดรับกับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เน้นความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น การรับรองสิทธิในการเลือกใช้นามสกุล สิทธิในการแยกยื่นภาษีของหญิงที่สมรสแล้ว
สิทธิของผู้พิการที่จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา สิทธิในการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามสมควรและสิทธิ
เรียกร้องค่าชดเชยจากหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปใช้ที่ดินของเอกชน
* “๑๗ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ,” เดลินิวส์, ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘, หน้า ๑๖.
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สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เนือ่ งในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๗

สารจากเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เนือ่ งในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทย
เคยได้ รั บ การคุ ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีอำ� นาจหน้าที่ เช่น วินจิ ฉัย
ชี้ขาดกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่
กรณีใด อันเกิดขึน้ นอกวงงานของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี พิจารณา
วินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุม
ใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด วินจิ ฉัยกรณีมปี ญั หาว่า
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือทีก่ ระทบความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
หรือไม่ และกรณีตามทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของศาล
รัฐธรรมนูญ
เนือ่ งในวาระครบรอบ ๑๗ ปี แห่งการสถาปนา
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในวั น ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
ศาลรัฐธรรมนูญให้คำ� มัน่ ว่า จะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยรักษาไว้ซงึ่
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสืบไป

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจสนับสนุน
ท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการด�ำรงหลักนิติธรรม
และรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึง่ มีความครอบคลุมทัง้ ใน
ด้านการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการ
ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความชอบธรรมของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
การด�ำเนินการตามภารกิจดังกล่าว ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ยดึ มัน่ ในระบบมาตรฐาน คุณภาพและ
คุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้า
หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และยึดถือหลักการตามปณิธาน
ที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน” พร้อมกันไปด้วย
ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ  
ครบรอบ ปีที่ ๑๗ นี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอยืนยัน
ถึ ง เจตนารมณ์ ใ นความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ หลักนิตธิ รรมและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ให้มีความมั่นคงสถาพร สนองตอบต่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป

นายนุรกั ษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

