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 * เม่ือเวลา 20.45 น.ของวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556 ส่ือมวลชน โดยสถานีโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ

ไดอ้อกแถลงการณ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เร่ืองพระอาการประชวรของสมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทบั ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด

ไทย ฉบบัท่ี 9 ความวา่ วนัน้ีคณะแพทยผ์ูถ้วายการรักษารายงานวา่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ไดส้ิ้นพระชนมล์งแลว้ เม่ือเวลา 19.30 

นาฬิกา ของวนัน้ีเน่ืองจากการติดเช้ือในกระแสพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 ข่าวน้ีท าใหพุ้ทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทัว่ทั้งประเทศตกอยู ่ในหว้งแห่งความโศกเศร้า 

เม่ือไดท้ราบวา่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดส้ิ้นพระชนมแ์ลว้ 

ภายหลงัจากไดเ้ฝ้าติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราชอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความห่วงใย 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหไ้วทุ้กขใ์นพระราชส านกั 30 วนั นบัตั้งแต่วนั

ศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป และโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานพระศพไว ้ณ พระต าหนกัเพชร วดับวร

นิเวศวหิาร ราชวรวหิาร และถวายพระเกียรติยศ ตามราชประเพณีทุกประการ 

 

 ในส่วนของส านกันายกรัฐมนตรี ไดอ้อกประกาศใหส้ถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 

และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงคร่ึงเสา มีก าหนด 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 25-27 ตุลาคม 2556 ใหข้า้ราชการ 

ลูกจา้ง พนกังานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ ไวทุ้กขมี์ก าหนด 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 25 

ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 



ส าหรับ มหาวทิยาลยัแม่โจก้็ไดเ้ชิญชวนใหผู้บ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาร่วมติดริบบิ้น

สีด า หรือแต่งกายไวทุ้กขเ์พื่อถวายความอาลยัแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป

ริณายก ระหวา่งวนัท่ี 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2556….. 

 พระประวตัิ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดรั้บโปรดเกลา้ฯสถาปนาข้ึน 

ด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ล าดบัท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  สถิต ณ วดับวรนิเวศวหิาร ทรงด ารง

ต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2532  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและยงัทรงเป็นสมเด็จ

พระสังฆราชพระองคแ์รกของไทยท่ีทรงเจริญพระชนมาย ุ100 พรรษา เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2556 ซ่ึงถือวา่ทรง

มีพระชนมายมุากกวา่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค ์นบัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงมีพระมหา

เถระไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมด 19 พระองค ์ท่ีส าคญัทรงด ารงสมณศกัด์ิสมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม 24 ปี  ถือวา่ยาวนานท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสมเด็จพระสังฆราชทุก

พระองคใ์นอดีตท่ีผา่นมา 

 

  สมเด็จพระญาณสังวร มีพระนามเดิมวา่  เจริญ  คชวตัร  ประสูติเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2456  ตรง

กบัวนัศุกร์ ข้ึน 4 ค ่า เดือน 11 ปีฉลู ทรงมีชาติภูมิ ณ ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เป็นบุตรคนโตของ

นายนอ้ยและนางกิมนอ้ย  คชวตัร  ชาวกาญจนบุรี มีพี่นอ้งอีก 2 คนไดแ้ก่ นายจ าเนียร  คชวตัร  และ นาย

สมุทร  คชวตัร  ทรงบรรพชาเป็นสามเณร  เม่ือพระชนมายุ 14 พรรษา ณ วดัเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี  



แลว้เขา้มาศึกษาปริยติัธรรม ณ วดับวรนิเวศวหิาร และทรงอุปสมบท ณ วดับวรฯ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ.2476 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจา้  กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ เป็นพระอุปัชฌาย ์ทรงไดรั้บฉายาวา่      

“สุวฑฺฒโน”  อนัมีความหมายวา่  “ผู้เจริญปรีชายิง่ในอุดมปาพจน์” จากนั้นไดป้ระทบัศึกษาอยูท่ี่วดับวรฯ 

จนกระทัง่สอบไดเ้ปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี พ.ศ.2484 

 

 สมเด็จพระญาณสังวร ทรงด ารงสมณศกัด์ิมาโดยล าดบัดงัน้ี ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามญั 

พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามท่ีพระโศภณคณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชา

คณะชั้นธรรมท่ี พระธรรมวราภรณ์ และพระราชาคณะชั้นเจา้คณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ

พระราชาคณะท่ี  สมเด็จพระญาณสังวร 

(.....เม่ือคร้ังสมเด็จพระสังฆราช พระองคท่ี์ 18 คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์  

วาสโน) ส้ินพระชนมเ์ม่ือปี 2531 ต าแหน่งพระสังฆราชวา่งลง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีพระบรมราช

โองการโปรดเกลา้ฯ สถาปนาพระองคข้ึ์นเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนาม

เดิมคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2532 เป็น

สมเด็จพระสังฆราช พระองคท่ี์ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์…. 

 ราชทินนามดงักล่าว นบัเป็นราชทินนามพิเศษเน่ืองจากสมเด็จพระสังฆราชท่ีมิไดเ้ป็นพระบรม

วงศานุวงศ ์ ตามปกติจะใชร้าชทินนามวา่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(*....*)  ดงันั้นนบัเป็นอีกหน่ึงคร้ังท่ีมี

การใชร้าชทินนาม สมเด็จพระญาณสังวร ส าหรับสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นพระเกียรติคุณทางวปัิสสนา



ธุระของพระองค ์....เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงผนวชและประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร 

สมเด็จพระญาณสังวร ไดรั้บหนา้ท่ีเป็นพระอภิบาลโดยตลอด....ต่อมาไดเ้ป็นผูถ้วายพระธรรมเทศนา พระ

มงคลวสิสกถาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปีพุทธศกัราช 2507 สมเด็จฯ ไดรั้บพระราชทาน

สมณศกัด์ิมาโดยล าดบั... ) 

 

 สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระอธัยาศยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญโดยเฉพาะดา้น

ภาษา  ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาองักฤษ  ฝร่ังเศส  เยอรมนั  จีน  และสันสกฤต  จนสามารถใช้

ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ขณะเดียวกนัทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกท่ีไดด้ าเนินงานพระธรรมทูตใน

ต่างประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม  ทรงน าพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวปีออสเตรเลียเป็นคร้ังแรก  โดยการ

สร้างวดัพุทธรังษี  ณ นครซิดนีย ์ ทรงใหก้ าเนิดคณะสงฆเ์ถรวาทข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย  ทรงช่วยฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล  โดยเสด็จไปใหก้ารบรรพชาแก่ศากยกุลบุตรในประเทศเนปาล

เป็นคร้ังแรก ฯลฯ 

นอกจากน้ีพระองคท์รงมีผลงานพระนิพนธ์หลายเร่ืองตลอดจนความเรียงเชิงศาสนาคดีจ านวนมาก 

อาทิ  โลก-เหนือโลก , โอวาทวนัลาสิกขา , เถรธรรมมกถา , ความสุขท่ีหาไดไ้ม่ยาก ,  ความสุขอนัไพบูลย ์, 

การศึกษาเพื่อความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ , พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย , วธีิสร้างบุญบารมี , จตุธรรมส าคญั , 

อาหุเนยโย , สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 



 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดเ้สด็จประทบัรักษาพระอาการ

ประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2545 เป็นตน้มา 

โดย ตลอดระยะเวลา  11  ปี พระองคป์ระทบัรักษาพระอาการ ณ ชั้น 6 ตึกวชิรญาณ-สามคัคีพยาบาร   

จนกระทัง่วนัท่ี  24  ตุลาคม  2556  เม่ือเวลา  20.40 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไดอ้อก

แถลงการณ์เร่ืองพระอาการประชวรของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ขณะประทบั ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบบัท่ี 9 ใจความวา่ “วนัน้ีคณะแพทยผ์ูถ้วายการ

รักษารายงานวา่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวม

ทรุดลง ไดส้ิ้นพระชนมล์งแลว้ เม่ือเวลา 19.30 นาฬิกาของวนัน้ีเน่ืองจากการติดเช้ือในกระแสพระโลหิต จึง

ประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั ” 

  ...ยงัความเศรา้โศกเสยีใจแกพ่ทุธศาสนกิชนชาวไทยท ัว่ท ัง้ประเทศ.... 

 

-----------------------------------------------------------------  

(*......*)     

 ในความหมายของค าวา่ “สังฆราช” แปลวา่ราชาของสงฆ ์ราชาของหมู่คณะ หมายถึงพระมหาเถระ

ผูเ้ป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล  มกัเรียกกนัสั้นๆ วา่ “สมเด็จพระสังฆราช” ต  าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  มี

มานานแลว้ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัตามท่ีมีหลกัฐานปรากฏบนศิลาจารึกพอ่ขุนรามค าแหงมหาราชวา่ “สมเด็จ



พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นต าแหน่งสมณศกัด์ิสูงสุดฝ่ายพุทธจกัรของคณะสงฆไ์ทย  ทรง

เป็นประธานการปกครองคณะสงฆ ์ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น  น าแบบอยา่งมาจากลทัธิลงักาวงศ ์

 ในสมยักรุงศรีอยธุยา ไดเ้พิ่มต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็น “สกลมหาสังฆปริณายก” มีอ านาจวา่

กล่าวออกไปถึงหวัเมือง มีพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์เจา้คณะใหญ่ฝ่ายคามวาสีเป็นสังฆราชขวา และ

สมเด็จพระวนัรัต เจา้คณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี เป็นสังฆราชซา้ย  องคใ์ดมีพรรษายกุาลมากกวา่ก็ไดเ้ป็น

พระสังฆราช 

 ต่อมาปลายสมยักรุงศรีอยธุยา  พระอริยมุนี ไดไ้ปสืบอายพุระพุทธศาสนาท่ีลงักาทวปี จนมี

ความชอบ เม่ือกลบัมาไดรั้บสมณศกัด์ิสูงข้ึนตามล าดบัจนเป็นสมเด็จพระสังฆราช  พระเจา้เอกทศัน์มี

พระราชด าริใหค้งราชทินนามน้ีไว ้จึงทรงตั้งราชทินนามสมเด็จพระสังฆราชเป็น “สมเด็จพระอริ

ยวงศาสังฆราชาธิบดี” และมาเป็น “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”  ในสมยักรุงธนบุรีและใชต่้อมาจนถึงรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4  ทรงเปล่ียนเป็น “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ใชพ้ระ

นามน้ีจนถึงปัจจุบนั 

 เม่ือยอ้นกลบัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 9 รัชกาลปัจจุบนั มีพระมหาเถระไดรั้บการสถาปนา

ข้ึนเป็นสมเด็จพระสังฆราช แลว้ 19 พระองค ์พระกอบดว้ย สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 3 พระองค ์ , สมเด็จ

พระสังฆราชเจา้ 2 พระองค ์,  และสมเด็จพระสังฆราช 14 พระองค ์ โดยจะมีพระนามสองอย่าง  หากเป็น

เจ้านายเช้ือพระวงศ์จะมีค าน าหน้าพระนามว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” หรือ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า” 

หากเป็นสามัญชนจะมีค าน าหน้าว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” 

  

 

 

 


