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หนังสือชี้แจงมติคณะสงฆไทย 
 

ในการชี้แจงมติของคณะสงฆไทย วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยตัวแทนคณะสงฆฝาย
คามวาสีและอรัญวาสีจากจตุรทิศ ทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต มีสมานฉันทรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระ
พรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซ่ึงเปนวัดฝาย
มหานิกาย มีความสําคัญเนื่องดวยเปนวัดที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง
เริ่มอุปสมบท  

จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. คณะสงฆไทยทั้ง ๒ นิกาย จํานวน ๔๗๕ รูป เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง ณ 
วัดปาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพ่ือหารือกันเกี่ยวกับประเด็นปญหาอันเนื่องมาจาก
นายถวิล สมัครรัฐกิจ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซ่ึงไดเผยแพรประกาศแตงต้ัง
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชไปทั่วสังฆมณฑล ทําใหพระสังฆาธิ
การหลงเชื่อวาการแตงต้ังฯดังกลาวเปนการถูกตอง ทั้งที่ยังเปนประเด็นโตแยงวาขัดตอพระธรรมวินัย จารีตโบราณ
ราชประเพณี และกฎหมาย อีกทั้งยังกอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชและเปน
เหตุใหเกิดความราวฉานตอสงฆทั่วสังฆมณฑลและตอชาวพุทธทั่วราชอาณาจักร อยางไมเคยปรากฏมากอนใน
ประวัติศาสตรชาติไทย 

   

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
๑. เพ่ือรักษาและเทิดทูนพระเกียรติยศถวายแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงเฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระองคข้ึน 
๒. เพ่ือติดตามมติคณะสงฆไทยที่รวมประชุม ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 

วาเปนผลประการใด 
๓. เพ่ือมิใหพุทธบริษัท ๔ หลงเช่ือประกาศฯที่นายถวิล สมัครรัฐกิจ ลงนามเผยแพรไปทั่วสังฆมณฑล 
๔. เพ่ือรักษาสิทธิของบรรพชิตที่ถูกละเมิดโดยคฤหัสถ 
 

ในการประชุม คณะสงฆไทยยึดถือพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎหมายเปนหลักเกณฑในการ
 ังนี้ พิจารณา มีมติด

   

๑. ประเด็นการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช บังเกิดขึ้นจากลวดลาย ช้ันเชิง และแผน
กอการของนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ อยางมีขั้นมีตอน ดังนี้ 

  

- เม่ือวันศุกรที่ ๙ ม.ค. ๒๕๔๗  มส.มีการประชุมตามปกติ(มส.ประชุมทุกวันที่ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ 
ของทุกเดือน) โดยมีวาระเกี่ยวกับการพิจารณาแตงต้ังคณะกรองงานของสมเด็จพระสังฆราช จํานวน ๖ รูป ทําหนาที่
คลายองคมนตรี 
 ขณะที่มส.กําลังพิจารณาวาระดังกลาว  นายวิษณุ เครืองาม, พล.ต.ท.อุดม เจริญ, นายถวิล สมัครรัฐกิจ 
และน.พ.เฉลิมชัย เครืองาม ไดขอเขารวมประชุมแลวเสนอใหมีผูสําเร็จราชการสมเด็จพระสังฆราช โดยอางวา เปน
ความคิดของรัฐบาล  
 มส.จึงมอบหมายใหนายวิษณุไปดูหลักกฏหมายตามพ.ร.บ.คณะสงฆ ๒๕๐๕ แกไข ๒๕๓๕ เสียกอน  
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- ครั้นวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๗ นายวิษณุอางเหตุตางๆ อยางเลื่อนลอย ออกประกาศแตงต้ังสมเด็จพระ
พุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ข้ึนเปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และผูชวยฯ อีก ๕ รูป ประกาศฯของนาย
วิษณุนอกจากจะมิไดเปนไปตามหลักกฎหมายของพ.ร.บ.คณะสงฆแลว ยังกระทําการอยางรีบรอนผิดปกติ โดยนํา
ประกาศฯดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ ทั้งที่มส.ไมเคยมีมติแตงต้ังสมเด็จ
พระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และคณะผูชวยฯ อีก ๕ รูป แตอยางใด อีก
ทั้งมส.ยังมิไดมีมติมอบหมายใหนายวิษณุนําประกาศใดๆ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศฯดังกลาวจึงเกิดขึ้นจากการกระทําโดยพลการของนายวิษณุ ซ่ึงไมเคยปรากฏในธรรมวินัย จารีต
ประเพณี และขอกฎหมายใด ที่อนุญาตใหคฤหัสถกระทําการแตงต้ังสงฆและออกประกาศดวยตนเองเชนนี้  สําหรับ
การประชุมมส.ครั้งกอนนั้น มส.เพียงแตมอบหมายใหนายวิษณุไปดูในหลักกฎหมายเทานั้น มิไดมอบหมายให
กระทําการดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น การออกประกาศฯดังกลาวจึงเปนการแสดงเจตนาชัดเจนวา นายวิษณุจงใจใช
อํานาจหนาที่ของตนเขาแทรกแซง ลวงล้ํา และกาวกายสงฆ 
 การที่นายวิษณุ เครืองาม ซ่ึงเปนคฤหัสถ ไดลงนามในประกาศแตงต้ังสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเส
โณ) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และคณะผูชวยฯ จึงเปนโมฆะ 

คณะสงฆไทยพิจารณาถึงวิธีปฏิบัติในขั้นตอนนี้ ที่ถูกตองเปนธรรมก็คือ การแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีแทน
สมเด็จพระสังฆราช หรือ คณะกรองงานฯ นั้น เปนพระอํานาจโดยเด็ดขาดของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราชฯ ตามมาตรา ๑๐ และ ๑๙ ของพ.ร.บ.คณะสงฆฯ หากมีความประสงคดีและรักษาไวซ่ึงพระเกียรติยศของ
พระองคจริง นายวิษณุควรปฏิบัติใหถูกตั้งแตแรก และหากมีเคารพเทิดทูนตอพระพุทธศาสนาและตอพระธรรม
วินัยจริงแลว นายวิษณุจะตองไมปลอยใหเหตุการณลุกลามบานปลายถึงขนาดนี้ 
 

 - ระหวางวันที่ ๑๐-๒๐ ม.ค. ๒๕๔๗ เปนระยะเวลาที่ยังไมมีการประชุมมส.  
  

- ในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผอ.สํานักพุทธฯ ในฐานะ
เลขาธิการมส.นําบันทึกขอราชการ เรื่อง การแตงต้ังคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชดังกลาว ไปถวายใหพระ
เทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือขอรับพระบัญชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชฯ 

 

 - ตอมาวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีการประชุมมส.ตามปกติ พล.ต.ท.อุดม เจริญ ทราบดีอยูแลววา 
ประกาศแตงต้ังฯ ดังกลาวเปนโมฆะ แตกลับนําประกาศฯดังกลาวเสนอใหมส.พิจารณา หวังใชมติของมส.เปลี่ยน
แปลงสิ่งที่ผิดใหกลับกลายเปนถูก  และจะดวยเหตุผลประการใดของมส.ก็ตาม มส.ไดรับไวและมีมติวารับทราบ
และอนุโมทนา แตขอใหปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ แหงพ.ร.บ.สงฆ โดยถวายใหสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) 
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และใหมีสมเด็จพระราชาคณะ ๕ รูป เปนผูชวยฯ โดยใหรัฐบาลรับไปจัดทํา
ประกาศตอไป ซ่ึงความเปนจริงนายวิษณุ เครืองาม ไดประกาศลวงหนาโดยพลการทั้งที่มส.ยังไมไดมีมติใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 - จนกระทั่งวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๗ พระเทพสารเวทีไดเขียนขอความดวยลายมือของพระเทพสารเวทีเอง
ในบันทึกฯดังกลาววา “เจริญพร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอใหดําเนินการตอไป ขออํานวย
พร” และยังไดเขียนขอความดวยลายมือตนเองที่ดานบนขวาของบันทึกฯ ซ่ึงเปนตําแหนงที่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ จะทรงลงพระลิขิตดวยขอความวา “ทราบและเห็นชอบ” โดยเวนบรรทัดไวเปนชองวางแลว



 3

เขียนขอความอีกดวยวา “วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗” (ที่เวนบรรทัดไวก็เพื่อใหเปนตําแหนงท่ีสมเด็จพระญาณ
สังวรฯ จะทรงลงพระนาม) 
 จากนั้นเจาหนาที่รับบันทึกฯ จากพระเทพสารเวทีแลวนําข้ึนกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอใหพระองค
ลงพระนามในตําแหนงที่พระเทพสารเวทีเวนบรรทัดไว  
 แตสิ่งที่ปรากฏในตําแหนงดังกลาวที่เวนบรรทัดไว ไมปรากฏลายพระนามสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
 หลังจากนั้นพล.ต.ท.อุดม เลขาธิการมส. ก็ไดนําบันทึกขอราชการฯ ดังกลาวไปเสนอตอที่ประชุมมส. เมื่อ
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๗ โดยอางวา สมเด็จพระสังฆราชทรงทราบและเห็นชอบแลว มส.จึงมีมติรับทราบ  (ดัง
บันทึกขอราชการที่แนบมาพรอมหนังสือนี้) 
 ดวยความจริงดังกลาวขางตน การที่นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออก
หนังสือที่ พศ.๐๐๐๖/๐๙๗๔ ลงวันที่ .. (อานไมออก) กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง สมเด็จพระสังฆราชทรงรับ
ทราบและทรงเห็นชอบการแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และนมัสการแจงไปยังเจาคณะปกครองทั่ว
ประเทศนั้น 
 คณะสงฆไทยพิจารณาแลวมีมติวา หนังสือซึ่งลงนามโดยนายถวิล สมัครรัฐกิจดังกลาว มีมูลมาจาก
ความอันเปนโมฆะทั้งสิ้น ยอมไมมีผลใดๆ ตอคณะสงฆไทย  
  

๒. ประเด็นรักษาสิทธิของบรรพชิตที่ถูกละเมิดโดยคฤหัสถ 
 

คณะสงฆไทยทุกรูปไดบําเพ็ญสมณธรรม มีศีล สมาธิ ปญญา เปนทางดําเนินใหเกิดความสงบสุขรมเย็นใน
ศาสนธรรมตลอดมา ตางสมบูรณดวยสิทธิในเพศบรรพชิตตามพระธรรมวินัย ทั้งยังคงดํารงสิทธิตามกฎหมายบาน
เมืองอีกดวย การกระทําของนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ ในครั้งนี้นั้น ไดสรางความกระทบ
กระเทือนตอการบําเพ็ญสมณธรรมแกภิกษุสงฆทั่วสังฆมณฑล เปนการละเมิดสิทธิอยางรายแรง จนบังเกิดความ
เดือดรอนระส่ําระสายอยางมิเคยปรากฏมากอนที่คฤหัสถจะพึงกระทําตอเพศบรรพชิตเชนนี้ 

ตามพระธรรมวินัยนั้น ปกติของภิกษุไมพอใจจะเปนถอยเปนความกับใครๆ ไมแสหาเหตุเล็กนอยเปน
เครื่องปลูกคดีข้ึน พอจะอดไดนิ่งไดก็อดก็นิ่ง แตเมื่อถึงคราวจําเปน คือถูกคนอื่นฟองก็เปนจําเลยวาความเพื่อ
เปลื้องตนได เมื่อถูกคนอื่นละเมิดสิทธิ ถูกขมเหงเหลืออดเหลือทน ก็บอกขออารักขา แมเจาะชื่อหรือระบุชื่อก็ได 
หรือถูกทําราย แตไมรูวาใครทํา จะบอกใหถอยคําไวกับเจาหนาที่ก็ได หรือของหายแตไมรูวาใครลัก จะบอกตราสิน
ไวแกเขาก็ได ไมมีโทษในเพราะเหตุเหลานี้ 
 จากมติคณะสงฆไทยที่รวมประชุม ณ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ผูไดรับมอบหมายจาก
สงฆไดนํามติเรียนตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดําเนินการ บัดนี้ไดรับแจงวา นายกรัฐมนตรีไดรับทราบ
แลว อยูระหวางการพิจารณา และอีกทางหนึ่ง ผูไดรับมอบหมายไดยื่นฟองตอศาลปกครองขอใหศาลพิพากษายก
เลิกประกาศฯ ของนายวิษณุฯ แตศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
 การครั้งนี้เปนเหตุใหคณะสงฆไทยทุกรูปถูกละเมิดสิทธิอยางรายแรง และบังเกิดภยันตรายใหญหลวงตอ
สังฆมณฑลจากการกระทําของนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ และหากคณะสงฆไทยจะอดนิ่งก็นับวัน
แตจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนจนเปนเหตุใหพระธรรมวินัยอาจตองถึงกาลวิบัติได เพ่ือระงับภัยนั้นเสีย คณะสงฆจึงมี
มติวา ภิกษุ หรือ สงฆจําเปนตองดําเนินการเพื่อปกปองรักษาสิทธิของบรรพชิตและสงฆตอไปดวยการขอพึ่ง
อํานาจจากศาลยุติธรรม โดยมีมติมอบอํานาจใหนายทองกอน วงศสมุทร รับไปดําเนินการทางศาล 
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๓. กรณีคฤหัสถใชอํานาจบาตรใหญกดขี่พระภิกษุ 
 

สืบเนื่องจากคณะสงฆไทยไดมีสมานฉันทรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรแดสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากนั้นคณะสงฆมีความประสงคจะรวมประชุมหารือ
กัน ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทานเจาอาวาสและคณะสงฆวัดเทวสังฆาราม แตเมื่อใกลเวลาประชุมจริงประมาณ 
๑๓.๐๐ น. ปรากฏวามีโทรศัพทจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมีเจาหนาที่จากจังหวัด เชน สํานักงาน
พุทธฯ ประจําจังหวัดไดเขามาขอใหเจาอาวาสไมอนุญาตใหคณะสงฆจัดการประชุม คณะสงฆไทยพิจารณาแลวเห็น
สมควรวา เพ่ือรักษาน้ําใจของทานเจาอาวาสมิใหทานตองลําบากใจ จึงเห็นพองตองกันใหเปลี่ยนสถานที่ประชุม 

คณะสงฆไทยพิจารณาเหตุการณดังกลาวแลวเห็นควรบันทึกไวในหนังสือฉบับนี้เพ่ือเปนหลักฐานพยานวา 
ภายใตการกํากับดูแลงานดานพระพุทธศาสนาของนายวิษณุฯ และพล.ต.ท.อุดม ปรากฏอยางชัดเจนแลววา คฤหัสถ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เขาคุกคาม ขมขู และละเมิดสิทธิตอพระภิกษุ และ สงฆ อยางไมเคยปรากฏมากอน และ
เปนที่ประจักษชัดแจงตอพุทธบริษัท ๔ ที่เห็นเหตุการณครั้งนี้วา การใชอํานาจบาตรใหญเชนนี้นับวันจะทวีความรุน
แรงยิ่งข้ึนจนอาจทําใหพระพุทธศาสนาถึงกาลวิบัติได นอกจากจะไมใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูอุปถัมภอุปฏฐากพระ
พุทธศาสนาแลว ยังเปนการเหยียบย่ําตอพระธรรมวินัย ตอสงฆอีกดวย 

คณะสงฆไทยมีมติวา หากปลอยใหงานดานพุทธศาสนาอยูภายใตการกํากับดูแลของนายวิษณุ เครือ
งาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญอีกตอไป จักบังเกิดภยันตรายอยางใหญหลวงตอพระพุทธศาสนาอยางแนนอน   

 

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให นายทองกอน วงศสมุทร และคณะ นํามตินี้ไปแจงตอพุทธบริษัท ๔ ตลอดจนผู
เกี่ยวของทุกฝาย ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 
 คณะสงฆไทย 
 ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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