
เอกสารฉบับที่ 2 

ขอเท็จจริง - ขอกฎหมาย 
ประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

---------------------------------- 
ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระ

สังฆราช ดังเปนที่ทราบโดยทั่วไปแลวนั้น ปรากฎขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตามประกาศดังกลาวดัง
นี้ 

คําประกาศตามที่นายวิษณุอาง ขอสังเกตุ ความผิดปกติ ซอนเรน ไมชอบมาพากล 
1.  สมเด็จพระสังฆราชมีอาการ 
      พระประชวรหลายระบบ 

- ไมเปดเผยวา ระบบใดบาง 

2.   คณะแพทยไดถวายการดูแล -  ไมเปดเผยวา แพทยผูใด หรือคณะใดเปนผูถวายการ
รักษา และไมเคยมีการแถลงอยางเปนทางการ แมพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระประชวร  

    และเขารับถวายการรักษาถึงขั้นผาตัด ยังแถลงให
ประชาชนทราบ 

-   ตอมานายวิษณุอางวา เปนการทําใหเสื่อม 
     พระเกียรติของพระสังฆราช 

3.  รักษาพระอาการจนพระอาการบาง
ระบบดีขึ้น 

- ไมชัดเจนวา ระบบใดดีขึ้น  
   ระบบตามขอ 1 ทรงหรือทรุด      
   สรุป คือ ไมทราบวา ประชวรอะไรกันแน 
   (เสมือนวา มีเจตนาจะปกปด ปดบังอําพราง) 

4.  ทรงปฏิบัติศาสนกิจไดเปนครั้งคราว -  ขอเท็จจริงคือ  สมเด็จพระสังฆราชยังทรงสามารถลง
พระอุโบสถไดเปนประจําทุกปกข(ทุก ๆ 15 วัน) มิ
ทรงขาด การลงอุโบสถนั้น พระทุกรูปจะตองกลาว
คําแสดงอาบัติ และเขาฟงพระปาฏิโมกข(ศีล ๒๒๗) 
ยอมแสดงถึงพระองคทรงมีพระสติ พระกําลังสมบูรณ
แมจะชราภาพถึง ๙๐ พรรษาแลวก็ตาม 

-   ทรงสวดมนต ใหศีลใหพร และรับแขกไดเปนปกติ
ตามวัยชราภาพ เชน เมื่อวันอุโบสถที่ผานมา ( ๒๑ 
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ม.ค. ๔๗) พระองคยังทรงรับการถวายพระพรจาก
หลวงพอคูณ วัดบานไร 

5.  ทรงมีหนาที่พระภารกิจมาก หาก
ถวาย.......ทุกเรื่อง จะกระทบพระสุข
ภาพลาชา ไมทันตอเหตุการณ เพราะมิ
ไดมีการแตงตั้งผูใดใหปฏิบัติหนาที่ 
แทน สมเด็จพระสังฆราช 

-  ก็ไมสมควรถวายทุกเรื่อง 
-  สิทธิในการตั้งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนพระองค หรือ
คณะกลั่นกรองงานของพระองค เปนสิทธิเฉพาะพระ
องค ตามมาตรา 10 และมาตรา 19  

    (ดูมาตรา 10 มาตรา 19 จากในประกาศฯ) 
 
-  มส. และคุณวิษณุจะมาตั้งใหมิได (การแตงตั้งเปน
โมฆะเพราะไมมีสิทธิใด ๆ จะกระทําได) 

-   งานบริหารกิจการคณะสงฆ มส. ก็บริหารสั่งการโดย 
ใชมติ มส. อยูแลว แมพระองคทรงเห็นถึงพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของคณะกรรมการ มส. บางรูป ถึงขั้น 

    ไมทรงลงประชุมรวมถึง 2 ป คณะสงฆที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบก็ดําเนินไปเปนปกติ เพราะบรรพชิตยอม
ถือพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญของชีวิต มิไดใหความ
หมายกับมติ 

6.  อางวา เพื่อรักษาพระเกียรติยศ -   แตกลับกระทําการโดยไมปรึกษาหรือไดรับความเห็น
ชอบ  จากสมเด็จพระสังฆราชแตอยางใด  

-   เปนการประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระ
สังฆราชเสมอกับสมเด็จพระสังฆราชที่ 

    พระเจาอยูหัวสถาปนา (แตงตั้ง) ซึ่งเปนการกระทําตรง
กันขามกับขออาง 

6.1  มิใหมีผูอางพระสุขภาพ หรือ  
       พระอาการประชวร 

-   แตนายวิษณุกลับอางขึ้นเอง โดยไมมีหลักฐานวา 
ประชวรถึงขั้นทรงงานไมได  

     (เทากับนายวิษณุทําหนาที่แทนแพทย) 
6.2  มิใหแอบอางนําพระบัญชา พระลิขิต  

หรือพระนามไปแสวงหาประโยชน 
-   นายวิษณุแถลงอยูเสมอวา มีผูปลอมพระลิขิต  
    พระบัญชา พระนามไปแสวงประโยชนเชนนี้  
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     ควรจะรีบดําเนินสืบสวน สอบสวน จับกุมผูกระทําผิด  
ดังกลาว นับแตเกิดเหตุ 

มิใช แกไขโดยตั้งสังฆราชขึ้นมาอีก 1 องค หากผูปฏิบัติ
หนาที่สังฆราชที่นายวิษณุตั้ง ถูกปลอมลายมือ อางคําสั่ง 
หรือ ตําแหนงไปแสวงหาประโยชน 
ก็คงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สังฆราชขึ้นอีกไมรูจบ  
ตอไปจะมีผูปฏิบัติหนาที่สังฆราชเปนโหล 
แมตอมา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 47 จะมีการแถลงวา จะจับ
กุมผูกระทําผิด..... 
ก็สมควรทํามานานแลว เพราะแมไมมีประกาศแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จฯ ก็กระทําไดตามกฎหมายอาญา
บานเมือง ไมจําเปนตองรอใหนายวิษณุออกประกาศ
เสียกอน เปนการสรางภาพ เพื่อปกปดประกาศที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย 

7. อาศัยมาตรา 73 -   ความจริงรัฐตองปกปองรักษาสมเด็จพระสังฆราชที่
ไดรับการสถาปนาจากพระเจาอยูหัว ใหสมพระเกียรติ 
ใชกฎหมายอยางเด็ดขาดกับผูที่ไมหวังดีหรืออาศัย
ประโยชนโดยทุจริตจากพระองค เทิดทูนคุณงามความ 
ดีของพระองค ใหกวางขวางไพศาล 

-   แตนายวิษณุเอง กลับปกปดขาวคราวของพระองค
ทาน ทําเสมือนวาไมมีพระองคทาน ทําใหพระองค
ทานถูกลืมเลือน รุมกินโตะพระองค 

-   อยางนี้ยอมเทากับกระทําการที่ตรงกันขามกับ ม. 73 
ตามที่นายวิษณุอางเสียเองดวยซ้ําไป 

8. ไดขอความเห็นจากคณะแพทย  -   ประชาชนพุทธศาสนิกชนไมเคยรูเลยวา  
     คณะแพทยที่อางเปนใครบาง แพทยจริง แพทยปลอม 
หรือ แพทยพวกพองนายวิษณุหรือไม   

    เปนการอางขึ้นมาลอย ๆ 
9. คณะกรรมการวัดบวรนิเวศมีพระเทพ -  คณะกรรมการวัดก็มีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ 
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สารเวที ผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสมเด็จ
พระสังฆราชฯ 

   ในวัด   ไมมีหนาที่วินิจฉัยสั่งการถึงองคสมเด็จพระ
สังฆราช 

-  แมในฐานะเลขานุการก็จะวินิจฉัยวิพากษวิจารณ    ผู
บังคับบัญชา   ซึ่งเปนถึงพระสังฆราชเปนเรื่องที่ 

    นาละอาย อกตัญู    กระดางกระเดื่อง ละเมิด และ
หากถือตามหลักพระธรรมวินัยดวยแลว เทากับวาพระ
เทพสารเวทีและคณะฯ ไมเคารพในหลักอาวุโสภันเต 
ไมรูที่สูงที่ต่ํา ไมมีอาจาริยวัตร เปนที่ติเตียนแกพระ
สงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ถูกตองควรจะปรึกษา
หารือและไดรับความเห็นชอบจากพระองค 

10. เสนอ มส. มีมติแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่  
สมเด็จพระสังฆราช 

-   มติของมส.ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 15 แหง 
    พ.ร.บ.สงฆ และ แม มส.จะใชมาตรา 10 พิจารณาก็ไม
ได     เพราะขอเท็จจริงปรากฏวา สมเด็จพระสังฆราช
ยังทรงปฏิบัติหนาที่ได  

-   มติ มส. ขัดตอพระธรรมวินัย  พระทุกรูปในมส. มีอายุ
พรรษานอยกวาสมเด็จพระสังฆราช มติมส. ครั้งนี้จึงเปน
การไมเคารพในหลักอาวุโสภันเต ไมรูที่สูงที่ต่ํา เปนที่นา
ติเตียนแกพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ถูกตองควรจะ
เขาปรึกษาหารือและไดรับความเห็นชอบจากพระองค
เสียกอนในฐานะประมุขของสงฆ และในฐานะผูมี
อาวุโสโดยพรรษาสูงที่สุด  

11. เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช - ไมมีคําวา “แทน” หมายความวา เสมอสมเด็จพระ
สังฆราชที่พระเจาอยูหัวทรงสถาปนา เปนผลใหมพีระ
สังฆราชสองพระองค ขึ้นมาทันที 

ดูแผนผังประกาศ  
12. ใหการปฏิบัติหนาที่ในรูปองคคณะ -   คําประกาศมีขอความปรากฎวา     “เปนคณะ”  

    แตเนื้อหาสาระกลับกลายเปนวา 
    แตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ผู
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ชวย 5 รูป 
    หากมีการแตงตั้งเปนคณะจริง 
    ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จฯ ตองประกาศวา  
   “แตงตั้งพระราชาคณะทั้ง 6 รูป  
     เปนคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนพระสังฆราช”   
    จึงจะเปนคณะ มิใช 1 + 5 

13. โดยมีผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ  พระ
สังฆราช เปนประธาน 

-  หากเปนคณะจริง   
    ทุกรูปตองมีศักดิ์ศรี   เปนผูปฏิบัติหนาที่เทากันหมด  
    ตองลงนามในมติคําสั่งในตําแหนงพรอมกัน  
    เทาเทียมกัน 6 รูป จึงเปนคณะ เชน ศาลฎีกาฯ 

14. เวนแตเปนการปฏิบัติศาสนกิจ   
      ในพระนามสมเด็จฯ ใหปฏิบัติได   

หรือการจําเปนอันเรงดวน 

-  เปนการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชอีกองคหนึ่ง  
เพราะผูที่จะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามสมเด็จ   พระ
สังฆราชฯ ตองเปนผูไดรับมอบอํานาจจากสมเด็จพระ
สังฆราชที่พระเจาอยูหัวสถาปนา ซึ่งเปนอํานาจเฉพาะ
พระองค หรือบุคคลสิทธิ์ หรือ เอกสิทธิเฉพาะ 
ผูที่ไดรับการสถาปนาเทานั้น 

-   จะใชประกาศของนายวิษณุรับรองตนเอง 
   ไปปฏิบัติศาสนกิจในพระนามสมเด็จพระสังฆราช        
ไมไดโดยเด็ดขาด 
-  ไมบอกวาอะไรเรงดวน อะไรไมเรงดวน คลุมเครือมาก
    สอเจตนาแอบแฝงซอนเรน 

15. กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทุก 30 วัน
      หากเรงดวน  
      หารือ หรือ กราบทูลสมเด็จ  พระ

สังฆราชกอน 30 วันได  

- หากสมเด็จพระสังฆราชองคที่พระเจาอยูหัวสถาปนา
ไมเห็นดวย แตถาการนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวตามคํา
สั่งของพระสังฆราชที่ ดร.วิษณุตั้งจะทําอยางไร ?? 

- เมื่อเรงดวนใหเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราชที่ในหลวง
สถาปนา เพื่อกราบทูลวินิจฉัย  

    ยอมเปนการยืนยันขอเท็จจริงวา สมเด็จพระสังฆราชที่
พระเจาอยูหัวสถาปนา ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
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พรอมบริบูรณที่จะทรงงาน ที่เขาเฝากราบทูล 
 แลวเหตุใด จึงตองตั้งผูปฏิบัติหนาที่พระสังฆราชและ   
ผูชวย เพื่อกีดกันสมเด็จพระสังฆราชมิใหทรงงานได
ตามปกติ     โดยใชประกาศของนายวิษณุเปนขออาง 

16. เปนการตั้งคณะผูกรองงาน 
      ของสมเด็จพระสังฆราช 
 

-   หากตั้งคณะกรองงานของสมเด็จพระสังฆราชจริง 
ตองดําเนินการตามบทบัญญัติ ม. 19 แหง พ.ร.บ.สงฆ 
คือ      พระสังฆราชตองเปนผูตั้งดวยพระองคเอง จะ
ดําเนินการตามประกาศของนายวิษณุแตงตั้งขึ้นเองไม
ไดโดยเด็ดขาด 

17. ใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  
       มีระยะเวลาหกเดือน  

-   คุณวิษณุแถลงวา หากพระอาการของสมเด็จฯ ดีขึ้น 
ประกาศนี้ก็ยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

-   นายวิษณุเปนนักกฎหมาย  
    หากประกาศนี้จะยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
     ก็สมควรปรากฎขอความไวใหชัดเจนในคําประกาศ 
-  ไมสมควรใชคําพูดของตนเพื่ออางวา  
     ประกาศดังกลาวสามารถยกเลิกโดยอัตโนมัติได 

18. เวนแต คณะแพทยมีความเห็นกอน
ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

-  คณะแพทยใด ประกอบไปดวยแพทยใดดังเชนขอ 2 

19. หรือ มส. มีมติเปนประการอื่น -   มีผลให มส.สามารถมีมติใหสมเด็จพระสังฆราชอยูใน
โรงพยาบาลนานกวา 6 เดือนก็ได  

    หมายความวา สมเด็จพระสังฆราชที่พระเจาอยูหัว
สถาปนาเมื่อทรงพระประชวรแลวจะทรงปฏิบัติหนาที่
ไดหรือไม ตองอยูภายใตมติของ มส. 

20. วันที่ 9 ม.ค. 47  
      นายวิษณุไดเสนอเรื่อง “การแตงตั้ง 
      ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” 

ตอที่ประชุม มส. โดยใหแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเปน

แสดงความชัดเจนวา 
1. มส. เพิ่งจะมีมติใหมีผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ

พระสังฆราช ซึ่งเลขาธิการ มส.รับมาจากนาย
วิษณุ เสนอให มส.พิจารณา เมื่อวันที่ 20 ม.ค.47 

แตขอเท็จจริงปรากฎวา นายวิษณุออกประกาศแตงตั้งผู
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การชั่วคราว...... 
วันที่ 13 ม.ค.47 

นายวิษณุลงนามแตงตั้ง 
ผูปฏิบัติหนาที่ สมเด็จพระสังฆราช  

วันที่ 20 ม.ค.47 
       เลขาธิการ มส. เสนอที่ประชุม มส.  
       ให มส.พิจารณาใหมีผูปฏิบัติหนาที่ 

แทนสมเด็จพระสังฆราช  
วันที่ 20 ม.ค.47 

ที่ประชุม มส.มีมติในวันเดียวกัน  
(20 ม.ค.47) ถวายใหสมเด็จรูปหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
ใหดําเนินการทันที....ใหรัฐบาลรับไป
จัดทําประกาศ....ตอไป โดยไมตองรับ
รองรายงานการประชุม 

ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ 13 ม.ค.47 
เปนการแตงตั้งลวงหนา กอนมีการเสนอเรื่องตอ มส. ถึง 
7 วัน 

 

 


