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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณ งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน
17 รูปหรือคน
ผลการวิจัยพบว่า 1. การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ถือ
เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียัง
ไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นยังไม่สมบูรณ์ แม้จะมีการโปรด
เกล้าแต่งตั้งนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรี แล้ว การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐ มนตรีต่อ
พระมหากษัตริย์สะท้อนแนวคิดและหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญ
นิยม การประกันความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ และความเชื่อ/จารีตประเพณี 2. ปัญหาเกี่ยวกับ
การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ได้แก่ 1) ปัญหาจุดเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล 2) ปัญหา
การถวายสัตย์ต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ 3) ปัญหาการกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และ
4) ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 3. แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ แก่
1) การดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยคณะรัฐมนตรี 2) กลไกการตรวจสอบโดยรัฐสภาและ
ทางการเมือง 3) กลไกการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ 4) กลไกการตรวจสอบโดยประชาชน
และ 5) หลักอาชชวะ
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Abstract
Objectives of this research were: 1 . To study evolution of concepts and
principles in political science and law regarding to Oath of Office to the King by
Cabinet Under the Constitution; 2. To study the problems of the compliance with
the conditions of Cabinet’s Oath of Office; and 3. To study solution to mishap of
Cabinet’s Oath of Office. The methodology was the qualitative research, collected
data from relevant document and 17 key informants by in-depth-interviewing.
Findings of the research were as follows: 1. The Cabinet's oath to the King
is a pre-requirement for the official inauguration of the Cabinet. If the Prime
Minister or Minister has not taken oath of office, the status of prime minister or
minister is not complete and cannot run the country. The Cabinet's oath of office
to the King reflects the concepts and principles of sovereignty of people, the
constitutionalism, the protection of the constitution, and traditional belief. 2. The
problems of Cabinet’s Oath of Office were as follows: 1) shifting of government
power, 2) taking oath of office before the King, 3) addressing incomplete words
and 4) complying with the constitution. 3. The solutions to mishap of Cabinet’s
Oath of Office were as follows: 1) Corrective action by the Cabinet; 2) the check
and balance mechanism by the Parliament; 3) the review by the Constitutional
Court; 4) the political participation of citizen; and 5) the Integrity rule (Ashwa
principle).
Keywords: Oath of Office; King; Cabinet; Constitution of Kingdom of Thailand

บทนำ
การถวายสัตย์ปฏิญาณ กล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณสืบทอดมาจากพระ
ราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เนื่องจากประชาชนสมัยโบราณมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นผู้มีพระราชอำนาจสูงสุด เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์และ
ข้าราชการดื่มน้ ำสาบานว่าจะจงรักภักดีและซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์ แนวคิดดังกล่าวได้ตก
ทอดสืบต่อมาในสังคมไทยจนกระทั่งปัจจุบันทั้งในแง่ของจารีตประเพณีและความเชื่อทางศาสนา
โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาที่ผูกพันกับการเมืองการปกครองของประเทศมาช้า
นาน (ธั ญ ญ์ พ ิ ช า โรจนะ, 2550) รวมทั ้ ง เป็ น ที ่ ม าของหลั ก การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ
พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำประเทศที่อานารยประเทศ ซึ่งพัฒนามาจากระบอบประชาธิปไตย
และหลักรัฐธรรมนูญนิยมด้วย
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ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในมาตรา 161
วรรคหนึ่งและสอง ระบุว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
โดยที ่ ผ ่ า นมาเป็ น ที ่ ย อมรั บ ในทางกฎหมายและทางปฏิ บั ต ิ ว ่ า การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของ
คณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้ารั บตำแหน่งรัฐมนตรี กล่าวคือแม้
จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะครบแล้ว แต่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรียังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นยังไม่สมบูรณ์ ยังใช้
อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่ (วิษณุ เครืองาม, 2554)
ในการถวายสัตย์ปฏิญาณของรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 เกิดประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่านายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำกล่าวข้อความโดยไม่ครบถ้วน ขาดข้อความบางส่วนตามที่บทบัญญัติ
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 161 กำหนดไว้ จึงเกิดประเด็นคำถามว่าการที่
นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี กล่ า วปฏิ ญ าณโดยไม่ ค รบถ้ ว นทุ ก ถ้ อ ยคำจะมี ผ ลทำให้
นายกรัฐมนตรีกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ถึงกับต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ คณะรัฐมนตรีต้องพ้นไป
ทั้งคณะและความเป็นรัฐบาลนี้ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะหรือไม่ นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดอย่างไร
กลไกทางกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบใดจะเป็นผู้ทำให้เรื่องนี้ยุติด้วยความเป็นธรรม
(ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563)
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการของ
แนวคิด หลักการหรือทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย ์ของคณะรัฐ มนตรีตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และศึกษาแนว
ทางการดำเนิ น การในกรณี เกิ ด ปั ญ หามี ก ารปฏิบ ั ติ ต ามเงื่ อ นไขการถวายสั ต ย์ ปฏิญ าณต่อ
พระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ครบถ้วน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒ นาการแนวคิดทางรัฐ ศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับการถวายสั ตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามเงื ่ อ นไขการถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ
พระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการในกรณีเกิดปัญหามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไม่ครบถ้วน
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วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจ ัย นี้เ ป็น การวิจ ัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Study) ที่ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ในเชิ ง เอกสาร (Documentary Research) ทำการทบทวนจาก
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์และและสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)
ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม
ที่เกี่ย วข้อง จำนวน 17 รูป หรือคน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ แ ละ
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ จำนวน 6 รูป/คน 2) กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
จำนวน 6 รูป/คน 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านพุทธธรรม จำนวน 2 รูป/คน และ 4)
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ของ
คณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รูป/คน โดยใช้กระบวนวิธีการสัมภาษณ์แบบชี้นำ (guided interview)
การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลจากเอกสารและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ร่วมกันในภาพรวม มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นสำคัญ จัดหมวดหมู่
ตามประเด็น และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Content Analysis) เพื่อสรุปเพิ่มเติม
เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์การวิจัย สามารถนำสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. พัฒนาการแนวคิดทางรัฐศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า การถวาย
สัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเข้ารับ
ตำแหน่ ง รั ฐ มนตรี หากนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ย ั ง ไม่ ไ ด้ ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ การเป็ น
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นยังไม่สมบูรณ์ แม้จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รั ฐ มนตรี ท ั ้ ง คณะครบแล้ ว และหลั ก การการถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ
พระมหากษัตริย์สะท้อนแนวคิดและหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญ
นิยม การประกันความมั่น คงของรัฐธรรมนูญ และจารีตประเพณีความเชื่อสืบทอดที่ยึ ดถื อ
พิ ธ ี ก รรมที ่ แ สดงถึ ง การให้ ค ำมั ่ น สั ญ ญาของผู ้ น ำประเทศที ่ จ ะเข้ า บริ ห ารประเทศต่ อ
พระมหากษัตริย์ ผ ู้ทรงเป็น ประมุขแห่งรัฐ และตัว แทนของประชาชนผู้มอบอำนาจอธิปไตย
(ทั้งนี้ ถ้อยคำของการถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยหลักการสำคัญสามประการคือ
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1) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน และ 3) รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2. ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยไม่ครบถ้วน ได้แก่ 1) ปัญหาจุดเปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจของรัฐบาล 2)
ปัญหาการถวายสัตย์ต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ 3) ปัญหาการแสดงถ้อยคำถวายสัตย์ไ ม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ และ 4) ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
3. แนวทางการดำเนินการในกรณีเกิดปัญหามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่
ครบถ้วน พบว่า แนวทางการดำเนินการในกรณีเกิดปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไม่ครบถ้วน แบ่งได้เป็น 5 แนวทาง ได้แก่ 1) การดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยคณะรัฐมนตรี
2) กลไกการตรวจสอบโดยรัฐสภาและทางการเมือง 3) กลไกการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
4) กลไกการตรวจสอบโดยประชาชน และ 5) หลักพุทธธรรม โดยเฉพาะหลักอาชวะ

อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนำมาอภิปราย ได้แก่
1. หลักการและความสำคัญของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สรุปได้ดังนี้
1.1 การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เป็นเงื่อนไข
สำคัญสำหรับการเข้ารับหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะต้องทำการถวายสัตย์
ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ก่อนจึงจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย การ
ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของคณะรั ฐ มนตรี ต ่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น บทบั ญ ญั ต ิ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
1.2 การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการให้
คำมั่นสัญญาของบุคคลที่จะเข้าบริหารประเทศต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐและ
ตัวแทนของประชาชนผู้มอบอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้น คณะรัฐมนตรีผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณต้อง
ยึดมั่นในหลักการตามถ้อยคำปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้ในฐานะของคำมั่นสัญ ญาที่แสดงผูกพันไว้
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1.3 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญระบุถ้อยคำของการถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรีไว้
สามประการคือ (1) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
ประโยชน์ ข องประเทศและประชาชน (3) รั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บ ั ต ิ ต ามซึ ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งถ้อยคำและหลักการทั้งสามข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.4 การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เป็นรูปแบบ
สำคัญทางกฎหมาย โดยถือเป็นจุดกำหนดการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และ
ชุดเก่าหรือจุดส่งมอบอำนาจบริหาร ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูก ต้ อง
ครบถ้วนตามขั้นตอน
1.5 ถ้อยคำของบทบัญญัติเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณ ได้วางหลักการผู้
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ให้ผู้ปฏิญาณตนต้องให้คำมั่นในการเคารพ รักษาไว้และปฏิบั ติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ รวมทั้งมิให้ผู้ใดหรือองค์กรใดกระทำละเมิด
รัฐธรรมนูญด้วยอันเป็นหลักการสำคัญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญสมัยใหม่
การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีหรือสถาบันทางการเมืองเป็นหลักการสากลที่
ได้ประเทศต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั้งที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ เจษฎา พรไชยา (2543) ได้ ว ิ จ ั ย เรื ่ อ ง “พระราชอำนาจของ
พระมหากษัตริย ์ตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศอังกฤษและประเทศไทย” และ ปวริศร เลิศธรรมเทวี (2561) ได้วิจัยเรื่อง “การนำ
ประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ” ผลการวิจัยพบว่า อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสถาบันกษัตริย์
ของไทยที ่ ม ี ค วามเชื ่ อ มโยงกั บ ประชาชนอย่ า งมาก และระบอบพระมหากษั ต ริ ย ์ ภ ายใต้
รัฐธรรมนูญนั้น พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ แต่อำนาจด้านการปกครองนั้น ถูกโอน
มาเป็นของรัฐบาล พระมหากษัตริย์จึงทรงใช้พระราชอำนาจผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญ์พิชา โรจนะ (2550) เรื่อง “พระราช
พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสังคมไทย จนถึง พ.ศ. 2575” และวิกานดา เกียรติมาโนชญ์ (2558)
เรื่อง “รูปแบบและหน้าที่ของการสาบานและสาปแช่งในวาทกรรมการเมืองไทย” ผลการวิจัย
พบว่าแนวคิดการสาบานตนและพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยามีอิทธิพลต่อแนวคิดการถวาย
สัตย์ป ฏิญาณตามรัฐ ธรรมนูญ โดยระบุถ้อยคำและแนวคิดในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
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2. แนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายและรั ฐศาสตร์ที ่เ กี่ ย วข้ อ งกั บการถวายสั ต ย์
ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สรุปได้
ดังนี้
2.1 บทบั ญ ญั ต ิ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ ก ำหนดเกี ่ ย วกั บ การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ
พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นสะท้อนแนวคิดอำนาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนชาวไทยและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เป็ นเงื่อนไข
สำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเข้ารับตำแหน่งและมีผลการเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นบทบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นสาระสำคัญของกระบวนการที่จะนำมาซึ่ง
ความสมบูรณ์ของการเป็นคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือเป็นหน้าที่หรื อ
เป็น “พัน ธะทางกฎหมาย” (Legal Obligation) มิใช่ “ทางเลือกทางการเมือง” (Political
Choice)
2.3 การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของคณะรั ฐ มนตรี ต ้ อ งกระทำต่ อ หน้ า องค์
พระมหากษัตริย์ เว้นแต่พระองค์จะทรงมีพระราชวินิจฉัยจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำ
ต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและ
เป็นประมุขของชาติ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของชาตินั้นทำหน้าที่
ในเชิงสัญลักษณ์และการรวมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐชาติ รวมทั้งเป็นการแสดงถึง
เกียรติยศและความสง่างาม (dignified) และมีความเป็นกลางทางการเมือง นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี มิใช่องค์อธิปัตย์ด้วยตนเอง แต่เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในทางปฏิบัติ แม้จะเป็น
ประมุขฝ่ายบริหาร จึงจำเป็นต้องกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าประมุขแห่งรัฐจึงสอดคล้องกับระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 การถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นจุด
เปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจระหว่างรัฐบาลชุดเก่าและชุดใหม่ ซึ่งการกำหนดจุดเปลี่ยนผ่านส่ง
มอบอำนาจดังกล่าวเป็นนิตินโยบายที่ต้องการให้การส่งมอบหรือเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปด้วย
ความเรีย บร้อยและสงบสัน ติ ด้ว ยการกำหนดให้องค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของ
ประเทศและทรงเป็นกลางในการทางการเมืองเป็นผู้กำหนดวันเวลาในการส่งมอบอำนาจของ
รัฐบาลอย่างราบรื่น ซึ่งถือว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก
2.5 ถ้อยคำในการถวายสัตย์ปฏิบัติที่กำหนดไว้รัฐธรรมนูญเป็นการกำหนด
หลักการสำคัญทางรัฐธรรมนูญและความคาดหวังของรัฐธรรมนูญที่ประสงค์ให้ผู้ถวายสัตย์ในแต่
ละตำแหน่งจะต้องตระหนักและแสดงคำมั่นสัญญาต่อประชาชน
2.6 การกล่าวถ้อยคำการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีต้องกล่าวให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพราะตามเอกสารเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนถึงเหตุผลที่ควร
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ต้องกำหนดถ้อยคำในการถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ มิต้องการให้คณะรัฐมนตรีหรือผู้ถวายสัตย์
ปฏิญาณประดิษฐ์ถ้อยคำที่จะกล่าวได้เองตามอำเภอใจ ประกอบการเนื้อหาของถ้อยคำที่จะต้อง
ถวายสัตย์ยังแสดงถึงหลักการสำคัญที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ผู้กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตระหนักและให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นหลักการ
ที่ยอมรับกันว่าการกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์มิอาจกล่าวขาดหรือเกินได้
2.7 การบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก การและถ้ อ ยคำของการถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ
พระมหากษัตริย์ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแสดงให้เห็นแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่มุ่ง
ประสงค์ให้เกิด ความชัดเจนในหลักการประชาธิปไตยและเพิ่มเติมหลักการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “…รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” จึงเท่ากับแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีถือเป็นผู้พิทักษ์
รัฐธรรมนูญ โดยทำหน้าที่ประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญอยู่ยั้งถาวร
หลักการสำคัญจะต้องไม่ถูกทำลาย การปฏิญาณตนจึงเป็นกลไกสร้างความมั่นคงแก่รัฐธรรมนูญ
หรือเป็นความพยายามรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้ว่าบุคคลที่
ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กรล้วนแต่ต้องปฏิญาณตนทั้งสิ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา (2560) ได้วิจัยเรื่อง“การประกันความ
มั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ” ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสร้างกลไกให้เกิดรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมืองระหว่างองค์กรหลักของรัฐ รวมทั้งการกำหนดบทบัญญัติให้องค์กรหลักที่ใช้อำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ เพื่อประกันความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้
ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับนอกจากนี้ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของสุชาดา เรืองแสง
ทองกุล (2560) เรื่อง “การกระทำทางรัฐบาล และปัญหาการตรวจสอบการกระทำทางรัฐบาล”
ที่ผลการวิจัยพบว่าหลักการรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ที่ยึดหลักการว่ารัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพให้กับรัฐบาลในระบอบการเมือง เช่น สร้างเงื่อนไขที่กำหนดให้การดำเนินการของ
รัฐต้องโปร่งใสและมีการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลา
การ เพื่อให้การใช้อำนาจรัฐไม่เป็นไปตามอำเภอใจตามหลั กการจำกัดอำนาจรัฐ เพราะเชื่อว่า
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำขับเคลื่อนให้รัฐบาลสามารถบริหาร
ประเทศให้เป็นไปโดยเรียบร้อยต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย
คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะไม่ถูกละเมิดจากรัฐ
3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ผ่านมาอาจมีปัญหาอยู่บ้างและได้มีการแก้ไขปัญหาบาง
ประการไปบ้างแล้ว แต่ในบางปัญหาก็ยังขาดความชัดเจน ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถ
สรุปได้ดังนี้
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3.1 ปัญหาจุดเปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจของรัฐบาล ในอดีตเคยเกิด
เหตุการณ์หลายครั้งแล้วว่ามีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าถายสัตย์
ปฏิญาณ จึงเกิดปรากฏการณ์ที่มีนายกรัฐมนตรีสองคนในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น กรณีรัฐบาลของ
นายอานันท์ ปันยารชุน กับรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาล
ของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา กับรัฐบาลของพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นต้น ซึ่งก็เคยมีปัญหาในการระบุว่านายกรัฐมนตรีเดิม (Incumbent Prime
Minister) หรือนายกรัฐมนตรีใหม่ (Prime Minister Elected) มีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไร
ในช่วงก่อนการถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญต้องมีการดำเนินการหรือตัดสินใจ
ในช่วงเวลาดังกล่าว
3.2 ปัญหาการถวายสัตย์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
กำหนดให้องคมนตรี คณะรัฐ มนตรี และผู้พิพากษาและตุล าการต้องกระทำการถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ของพระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยมีเนื้อหาของถ้อยคำหรือคำกล่าว
ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่รัฐธรรมนูญมิได้ก ำหนดสถานที่ในการถวายสัตย์ปฏิญาณ การ
กำหนดสถานที่และวันเวลาเข้าเฝ้าเพื่อทำการถวายสัตย์นั้น ทางสำนักราชวังจะกำหนดและแจ้ง
ประสานไปทางรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะกระทำในพระราชวัง บางครั้งเคยมีการทำที่พระที่นั่ง
ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ หรือที่โรงพยาบาลศิริราช ในปลายสมัยรัชกาลที่ 9 ก็มี ที่สำคัญ คือ
ต้องมีผู้รับถวายสัตย์ปฏิญาณเท่านั้น คือ พระมหากษัตริย์ และจะกระทำต่อพระบรมฉายาลักษณ์
ไม่ได้ และจะทำกับผู้แทนพระองค์ไม่ได้ ต้องทำกับต่อพระมหากษัตริย์ จึงใช้คำว่า ถวายสัตย์
ปฏิญาณ
3.3 ปัญหาการกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การปฏิญาณตน
ของคณะรัฐมนตรีได้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงกันภายหลังจากที่มีข้อสังเกตว่าในการเข้าถวาย
สัตย์ปฏิญาณซึ่งนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้กล่าวถ้อยคำครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดย
รัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 161 โดยขาดข้อความ “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” กรณีดังกล่าวนับเป็นปมประเด็นครั้งแรกในการ
เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย อันทำให้เกิดความเห็นต่อปัญหานี้อย่างมาก จึงมีการตั้ง
คำถามอย่างมากมายว่า การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ตามรัฐธรรมนูญกำหนดนั้นจะมีผลทำให้เป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีผลให้รัฐบาล
เป็นโมฆะหรือไม่ เรื่องนี้ต้องถือว่ารัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ในมาตราใดเลย ทั้งไม่เคยมีประเพณี
การปกครองว่าต้องจัดการอย่างไรและมีความผิดประการใดหรือไม่
3.4 ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดปรากฎการณ์ของการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และศาล
รัฐ ธรรมนูญวิน ิจ ฉัย ว่าไม่ร ับ คำร้ อ งกรณี น ี้ ไว้ พิจ ารณาเนื่ องจากการถวายสั ตย์ปฏิญ าณต่ อ
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พระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมือง (Political Issue) ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็น
องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฝ่ า ยบริ ห ารในความสั ม พั นธ์เ ฉพาะกั บ พระมหากษั ต ริ ย ์ อั น อยู ่ ใ น
ความหมายของการกระทำของรัฐบาล จึงเกิดประเด็นคำถามว่ากลไกใดเหมาะสมที่จะจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว
4. แนวทางการดำเนินการในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยไม่ ค รบถ้ ว น แบ่ ง ได้ เ ป็ น 5 แนวทาง ได้ แ ก่ 1) การดำเนิ น การแก้ ไ ขให้ ถ ู ก ต้ อ งโดย
คณะรัฐมนตรี 2) กลไกการตรวจสอบโดยรัฐสภาและทางการเมือง 3) กลไกการตรวจสอบโดย
ศาลรัฐธรรมนูญ 4) กลไกการตรวจสอบโดยประชาชน และ 5) หลักพุทธธรรม โดยเฉพาะหลัก
อาชชวะ 6 ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับการปกครองสำคัญหนึ่งในหลักทศพิธราชธรรม
เพราะหากผู้นำปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์จะเป็นบ่อเกิดแห่งความประพฤติทุจริตคิดมิชอบ
และก่อให้เกิดความหวาดระแวงในชุมชนและสังคม หากผู้นำประพฤติตรงและปฏิบัติตรงต่อกันมี
ความจริงใจต่อกันและกัน แล้ว ก็จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ยอมรับนับถือและสมัครสมาน
สามัคคี สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับของงานวิจัยของ Jeffrey Toobin
(2013) ใน “The Oath: The Obama White House and The Supreme Court” ที่อธิบาย
แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีการสาบานตนหรือปฏิญาณตนผิดพลาดของผู้นำประเทศว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้นำประเทศที่ต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดปัญหาในทางกฎหมาย
และความขัดแย้งในทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น และบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบ
พฤติกรรมและการกระทำของผู้นำประเทศ นอกจากนี้ ยังอธิบายให้เห็นว่าแนวคิดการสาบานตน
หรือถวายสัตย์ปฏิญาณของผู้นำประเทศเป็นหลักการสากลที่ยอมรับกันและสะท้อนหลักการ
ความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้นำประเทศ
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องค์ความรู้จากการวิจัย
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย สามารถสรุปในภาพรวมได้ตามแผนภาพ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
แก้ไข

การเปลี่ยนผ่าน/
ส่งมอบอานาจของ
รัฐบาล

หลักพุทธธรรม

การบังคับให้
เป็นไปตาม
บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ

การถวายสัตย์ของ
คณะรัฐมนตรีต่อ
พระมหากษัตริย์

ตรวจสอบโดยรัฐสภา

พิธีการถวายสัตย์
ปฏิญาณ

เนื้อหาถ้อยคาตาม
รัฐธรรมนูญ

ตรวจสอบและถ่วงดุลโดย
ประชาชน

ตรวจสอบโดยตุลาการและ
องค์กรอิสระ

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ง านวิ จ ั ย เรื ่ อ งการถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามแผนภาพที่ 1 นั้น สามารถสรุปได้ว่า
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงใช้อำนาจ
อธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศและสอดคล้องหลักรัฐธรรมนูญนิยมตามหลักการสากล การถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเข้ารับตำแหน่งและ
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มีผ ลการเข้าปฏิ บ ั ติห น้า ที่ จากบทบัญญัติ ข องรัฐ ธรรมนูญ นั้ น การถวายสัตย์ปฏิญ าณของ
คณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเข้ารับตำแหน่งและมี
ผลต่อการเข้าปฏิบัติหน้าที่ และถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจระหว่างรัฐบาลชุดเก่า
และชุดใหม่ ถ้อยคำการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีสะท้อนหลักการสำคัญตาม
รัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีต้องให้คำมั่นแก่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย ดังนั้น การกล่าว
ถ้อยคำการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐ มนตรีต้องกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน และ
กำหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู ้ พ ิ ท ั ก ษ์ ร ั ฐ ธรรมนู ญ โดยทำหน้ า ที ่ ป ระกั น ความมั ่ น คงแห่ ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้วนอยู่บ้าง เช่น การพิจารณาจุดเปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจของ
รัฐบาล การถวายสัตย์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ การกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และการบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี รวมทั้งอาจกลายเป็นทั้งประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายหรือทางการเมืองด้วย หากไม่ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขให้ถูกต้องและ
เหมาะสม อนึ่ง หากมีปัญหาในการปฏิบั ติตามหลักการและขั้นตอนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยไม่ครบถ้วนนั้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ คณะรัฐมนตรี
ควรดำเนินการแก้ไขการถวายสัตย์ปฏิญาณตนให้ครบถ้วน หากเกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาด
หรือรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระอาจทำหน้าที่ เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญคือประชาชนควรต้องมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีว่าปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหรือไม่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
อนึ ่ ง หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม คือ
อาชชวะ (ความซื ่ อ ตรง) ในหลั ก ทศพิ ธ ราชธรรม ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) ความซื ่ อ สั ต ย์ ต่ อ
พระมหากษัตริย์และประชาชน 2) ความซื่อสัตย์ต่อสัจจะวาจา 3) ความซื่อตรงต่อเวลา 4) ความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 5) ความซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และ 6) ความ
ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตน

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง “การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. พิธีการถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรีในครั้งแรกอาจจัดให้เป็นพิธีการอย่างเป็นทางการ
ต่อหน้าสาธารณะเพื่อแสดงถึงการเข้ารับตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีครั้งแรกและมีการนโยบาย
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รัฐ บาลต่อสาธารณะลักษณะทานองเดีย วกับพิธ ีสาบานตน/ปฏิญาณตนของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา
2. รัฐบาลควรจัดให้มีพิธีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสาธารณะต่อประชาชนหลังจาก
เข้าเฝ้าถวายสัตย์แล้วเพื่อแสดงออกถึงเกียรติยศและความสง่างามของสถาบันทางการเมือง และ
เป็นการเคารพและให้เกียรติกับประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชาติ เพราะ
การจัดเป็นพิธีการอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะให้ประชาชนเห็นและรับรู้อย่างกว้างขวางจะ
สร้างความเชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะรัฐมนตรี และประชาชนเข้าด้วยกัน และยังเป็น
การหลอมรวมให้ประชาชนและสถาบันทางการเมืองรู้สึกร่วมกันและมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอัน
เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ
3. การสร้ า งกลไกในการตรวจสอบและบทลงโทษสาหรั บ การละเมิ ด หรื อ ฝ่ า ฝื น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในกรณีองค์กรหรือสถาบันจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการถวาย
สัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วน รวมทั้งมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญกรณีที่อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดบกพร่องเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและลดความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกาหนดให้ถ้อยคาที่
กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณถือเป็นคามั่นสัญญาต่อประชาชนและเป็นพันธะทางการเมืองที่อาจ
นำมาสู่เหตุการณ์ถอดถอนออกจากตำแหน่งได้และเปิดอภิปรายในรัฐสภาเพื่อเรียกว่าความ
รับผิดชอบทางการเมืองของผู้นำได้
4. รัฐบาลและสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึง
ความสำคัญของการถวายสัตย์ปฏิญาณและการปฏิญาณตน เพื่อให้ประชาชนจะได้ติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบ ัติห น้าที่ของผู้ที่ถวายสัตย์ปฏิญาณและผู้ปฏิญาณตน เพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบทางการเมือง
5. ผู้มีหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณและผู้ปฏิญาณตนต้องเคารพและรักษาคามั่นสัญญาที่
ตนเองให้ไว้ โดยยึดมั่นตามถ้อยคำที่ถวายสัตย์ปฏิญาณหรือให้ค ำมั่นไว้ พร้อมประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อจรรโลงหลักการนี้และสะท้อนถึงค่านิยมอันดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือพิธีการถวายสัตย์ปฏิญาณควรจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติ
ที่มีความชัดเจนและชี้แจงผู้เข้าเฝ้าถวายสัตย์
2. หน่วยงานที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือพิธีการถวายสัตย์ปฏิญาณควรมีแนวทางในการ
ตรวจทานและทักท้วงการกล่าวถ้อยคาตามคาปฏิญาณที่อาจกล่าวไม่ ครบถ้วนหรือผิดพลาด
รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอานายความสะดวกในระหว่างพิธีกรรมดังกล่าว
3. รัฐ บาลควรให้ ความรู้ และรณรงค์ห ลั ก การของการถวายสัต ย์ ปฏิ ญ าณและการ
ปฏิญาณตนให้เป็นค่านิยมที่ดีในสังคม เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมที่ดีอย่างมีเหตุมีผล
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เพราะเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมที่รักษาคำมั่นสัญญาของตนเองตามหลักอาชชวะ 6 และ
หลักธรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. รัฐบาลควรให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับหลักการของถ้อยคาในการถวายสัตย์ที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน เช่น การจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ให้เกิด
เป็นค่านิยมทางสังคมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดีในสังคมไทย ซึ่งเพราะหลักการดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักการของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และเป็นค่านิยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีในเชิงประวัติศาสตร์โ ดย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญและพิจารณาสภาวะและวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย
2. ควรวิจัยเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณขององค์กรหรือสถาบันทางการเมืองอื่น เช่น
องค์ ค ณะมนตรี ผู ้ ส ำเร็ จ ราชการแผ่ น ดิ น ศาลและตุ ล าการ เป็ น ต้ น โดยอาจศึ ก ษาในเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงสถาบัน เชิงนิติศาสตร์ หรือเชิงรัฐศาสตร์ในมิติอื่นๆ
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีเปรียบเทียบกับการ
ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์และสมาชิกวุฒิสภา
4. ควรศึกษาวิจ ัย เรื่องการปฏิญาณตนของพระมหากษัตริ ย์ห รื อผู้นำประเทศโดย
เปรียบเทียบสมัยสมบูร ณาญาสิทธิร าชย์และระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็น
ประมุข
5. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิญาณตนและบทบาทของผู้นำประเทศเปรียบเทียบบริบท
ของประเทศต่างๆ ในแต่ละรูปแบบการเมืองการปกครอง
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