
สมเด็จพระมหาสมณเจาและสมเดจ็พระสังฆราชเจา 
 

ณรงค บุญเสถียรวงศ กรมสารนิเทศ  เรียบเรียง 
 
ประวัติตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไทย       
  สมเด็จพระสังฆราชเปนประมุขของคณะสงฆและเปนผูนําหมูสงฆที่เรียกวา “สกลมหา

สังฆปริณายก” ตําแหนงนี้มมีานานตัง้แตสมัยกรุงสุโขทยั ตามตาํนานคณะสงฆตามพระนพินธสมเด็จพระ

เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอธิบายถึงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไวตอนหนึง่วา 

“สังฆราชเห็นจะเปนสงัฆนายกชั้นสงูสุด ตาํแหนงปูครูตรงกับคําที่เราเรยีกวาพระครูในทกุวนันี ้ เปน

ตําแหนงสังฆนายกรองลงมาจากสงัฆราช สันนิษฐานวาเอาอยางมาจากยศพราหมณ ซึ่งมีตาํแหนงพระ

ราชครู พระครูผูสอนแบบประเพณี แตพระมหาเถระและเถระที่กลาวไวในศิลาจารึกนัน้ เห็นจะมี

ความหมายวา พระภิกษทุี่มพีรรษาอายุและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนาเปนเถระตามวนิยับัญญัติ มิได

เปนสมณศักทีพ่ระเจาแผนดนิทรงตั้ง”  และในตอนหนึง่ทรงนิพนธไววา “ในประเทศสยาม เมื่อพระนคร

สุโขทัยเปนราชธานีเหน็จะมสัีงฆราชมากกวาองคเดยีว ดวยวธิีการปกครองราชอาณาจักรในครั้งนัน้ หวั

เมืองใหญที่หางไกลราชธานีเปนเมืองประเทศราช แมเมืองใกลราชธานทีี่เปนเมืองใหญ ก็ตัง้เจานาย

ออกไปปกครองอยางทาํนองประเทศราช  เมืองใหญเมอืงหนึ่งนาจะมสัีงฆราชองคหนึ่งเปนสงัฆนายกใน

เมืองนัน้  ความที่กลาวนี้มีเคาเงื่อนที่ปรากฏในทาํเนยีบชั้นหลงั ยังเรียกเจาคณะเมืองวาพระสงัฆราชอยู

หลายเมือง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจงึทรงเปลี่ยนเปนสังฆปาโมกขในรัชกาลที่ 4   

  ตําแหนงสมเดจ็พระสังฆราชมีประจําสังฆมณฑลตลอดมา  จนถึงสมยักรุงศรีอยุธยาและ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร แตไมมีทําเนียบหรือพระประวัติไวโดยละเอียด เพิ่งมทีําเนยีบเปนหลกัฐานในสมัย

กรุงรัตนโกสนิทรนี้เอง  นับแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปจจุบัน มีพระมหาเถระไดรับการสถาปนาขึ้นเปน

สมเด็จสังฆราช 18  พระองค  
 
ทําเนียบสมเด็จพระมหาสมณเจาและสมเด็จพระสงัฆราชเจา      
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่6  พระบรมวงศานุวงศผูทรง

ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จสกลสังฆปริณายก หรือ สมเด็จพระสังฆราช มีคํานาํพระนามวา “สมเด็จพระ

มหาสมณเจา” คือ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ

ยาปวเรศวริยาลงกรณ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ

พระมหาสมณเจามีชื่อเรียกเปนพิเศษวา “มหาสมณุตมาภิเษก” เจานายผูทรงไดรับถวายมหาสมณุตมาภิ

เษกเทาที่ปรากฏมาเปนชั้นพระองคเจาขึ้นไป สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงพระยศสูงกวาสมเด็จพระสังฆ 

ราชทั่วไป ทรงเศวตฉัตร 5 ชัน้ เกิดมีข้ึนเปนครั้งแรกในรชักาลที่ 6 เมื่อทรงถวายมหาสมณุตมาภิเษกแด 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระบรมวงศานุวงศทีท่รงโปรดสถาปนาเปน 

สมเด็จพระสกลสังฆปริณายก หรือสมเด็จพระสังฆราช มีคํานาํพระนามวา “สมเด็จพระสังฆราชเจา” 2 
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พระองค คือ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน และสมเดจ็พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิ

รญาณวงศ  สมเด็จพระสังฆราชเจาทรงพระยศสูงกวาสมเด็จพระสังฆราชทัว่ไป ทรงฉัตร 5 ชั้น  

  ทานผูไดรับสถาปนาเปนสมเด็จสกลสังฆปริณายกทีม่ิไดเปนพระบรมวงศานุวงศเรียกวา 

“สมเด็จพระสงัฆราช” ซึ่งมมีาแตโบราณจวบจนปจจุบนั ทรงฉัตร 3 ชัน้ ทัง้นี ้พระบรมวงศานวุงศผูทรง

ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจาหรือสมเด็จพระสังฆราชเจานั้น มีพระนามเฉพาะสําหรับแตละ

พระองคไป เชน สมเด็จกรมพระปรมานุชติชิโนรส สมเดจ็กรมพระยาวชริญาณวโรรส เปนตน แตสําหรับผูที่

มิใชพระบรมวงศานวุงศที่ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสงัฆราชนั้น มีพระนามสาํหรับตําแหนงเหมือนกนั

ทุกพระองคมาแตโบราณ คอื “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”  ซึง่ตอมาในรัชกาลที ่4 พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวัทรงแกไขเปน “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ดังที่ปรากฏสืบมาจนปจจุบนั  

            อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชผูมไิดเปนพระบรมวงศานวุงศ แตมีพระนามสําหรับตําแหนงเปน

พิเศษ ไมใชพระนามวา “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” มีเพยีงพระองคเดียวเทานัน้ คือ “สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” พระองคปจจุบันซึ่งเสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศ 

วิหาร              

  ในสมัยกรงุรัตนโกสนิทรมเีจานายพระราชวงศไดรับสถาปนาเปนสมเดจ็พระมหาสมณเจา

และสมเด็จพระสังฆราชเจา ประกอบดวย                              
 

1. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 
 

 พระนามเดิม พระองคเจาชายวาสุกรี ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจฬุาโลกและเจาจอมมารดาจุย ประสูติเมื่อวันที ่11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 ทรงผนวชเปนสามเณร 

เมื่อป พ.ศ. 2345 ในคราวเจาฟากรมพระอนุรักษเทเวศร กรมพระราชวงัหลงัทรงผนวช  สามเณรพระองค

เจาชายวาสุกรีทรงศึกษาอยูในสํานักสมเดจ็พระวนัรัต วดัพระเชตุพนฯ จนทรงผนวชพระในรัชกาลพระ 

บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ป พ.ศ. 2353 และไดรับสถาปนาเปนพระราชาคณะและ 
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เปนกรมหมืน่นุชิตชิโนรส สถิตอยูทีว่ัดพระเชตุพนฯ  ถงึรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั 

รัชกาลที ่3  โปรดใหเปนเจาคณะกลาง  ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่4  

ไดทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก 

เมื่อ พ.ศ. 2394 ส้ินพระชนมในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 64 พรรษา ทรง

สถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจาในรชักาลที่ 6 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2464    

  เมื่อยังเปนกรมหมืน่นุชิตชโินรส ทรงเปนพระอาจารยของเจานายหลายพระองค รัชกาลที่  

4 เมื่อยังทรงพระเยาวกท็รงศกึษาอักขรวธิีและพระพทุธวจนะและวิชการคดีโลกอื่นๆ จากกรมหมืน่นุชิต

ชิโนรส  ดวยทรงมีศักดิ์เปนพระปตุลา (อา) จึงเปนที่เคารพนับถือของรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที ่4 ทั้งนี้ เมื่อ

รัชกาลที ่2 เสด็จสวรรคตในป 2367 โดยไมไดมีดํารัสส่ังมอบเวนราชสมบัติพระราขทานแกเจานายพระ 

องคใด กรมหมื่นนชุิตชิโนรสไดถวายคําแนะนําแดสมเดจ็เจาฟามงกุฏ (รัชกาลที่ 4) ซึ่งทรงผนวชอยูในเวลา

นั้นวา ไมใชเวลาควรจะปรารถนา อยาหวงราชสมบัติดกีวา เนื่องจากสมเด็จเจาฟามงกุฏแมวาจะทรงเปน

สมเด็จเจาฟาราชโอรสพระองคใหญประสูติจากสมเด็จพระอัครมเหส ีแตในเวลานัน้ กรมหมืน่เจษฎา

บดินทร (รัชกาลที ่3) เจริญพระชันษากวาสมเด็จเจาฟามงกุฏถึง 17 ป ไดทรงบังคบับัญชาตางพระเนตร

พระกรรณรัชกาลที ่2 ดังนั้น สมเด็จเจาฟามงกุฏจึงทรงแจงที่ประชุมเสนาบดีวา มีพระประสงคจะทรง

ผนวชอยูตอไป ก็เปนอันสิน้ความลาํบากในการที่จะถวายราชสมบัติแกกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  

  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรสทรงพระนพินธหนงัสือตางๆ ไวเปน

จํานวนมาก ทัง้รอยกรองและรอยแกว อาทิ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณวดัพระเชตุพนฯ ลิลิตกระบวนแหพระ

กฐินพยหุยาตราทางสถลมารคและชลมารค ลิลิตตะเลงพาย กฤษณาสอนนองคําฉนัท  ฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมชางพงั เปนตน ทัง้นี ้เมื่อป พ.ศ. 2532 องคการศกึษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ไดประกาศยกยองพระเกียรติคณุสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนบุคคล

ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมระดับโลก  

 
2.  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ                                     
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 พระนามเดิม พระองคเจาชายฤกษ ทรงเปนพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหา     

เสนานุรักษในรัชกาลที ่2 และเจาจอมมารดานอยเลก็ ประสูติเมื่อวันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2352 ซึ่งตรงกับ

วันเริ่มสวดมนตตั้งพระราชพธิีบรมราชาภิเษก รัชกาลที ่2 จึงไดพระราชทานพระนามวา พระองคเจาฤกษ  

ทรงผนวชเปนสามเณรมาแตในรัชกาลที่ 2 ในรัชกาลที่ 3 ไดเปนพระราชาคณะ สถติ ณ วัดบวรนเิวศ  คร้ัน

รัชกาลที ่4 ทรงสถาปนาเปนกรมหมืน่บวรรงัสีสุริยพนัธุ คร้ันรัชกาลที่ 5 ไดเลื่อนพระยศเปน พระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อป พ.ศ. 2416 โดยที่รัชกาลที ่5 มีพระราชประสงคจะสถาปนา

กรมพระปวเรศวริยาลงกรณเปนสมเด็จพระสังฆราช แตพระองคไมยอมรับ รัชกาลที่ 5 จงึมิไดโปรด

สถาปนาพระเถระรูปใดเปนสมเด็จพระสังฆราชตลอดชวงตนแหงรัชกาลเปนเวลาถงึ 23 ป ตอมา เมื่อกรม

พระปวเรศวรยิาลงกรณทรงเจริญพระชนมายุถงึ 82 ปแลว จงึทรงยอมรับถวายมหาสมณุตมาภิเษก เปน

สมเด็จกรมพระยา เมื่อป พ.ศ. 2434 ดํารงพระเกียรติยศเปนสมเด็จพระมหาสังฆปรนิายกทัว่ทั้งพระราช 

อาณาจักร ส้ินพระชนมในรัชกาลที ่5 เมื่อป พ.ศ. 2435 พระชันษา 84 ป ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระมหา

สมณเจาในรัชกาลที ่6 เมื่อป พ.ศ. 2464         

  เมื่อทรงผนวชเปนพระภิกษุ ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานักพระสมเด็จเจาฟามงกฏุ 

(รัชกาลที ่4) ที่วัดมหาธาตุ เปนเหตุใหทรงเลื่อมใสในลทัธิธรรมวนิัยตามอยางรัชกาลที่ 4 อีกทัง้ทรงแตก 

ฉานในภาษาบาลี เมื่อรัชกาลที ่4 เสด็จข้ึนครองราชสมบัติในป พ.ศ. 2394 จึงไดทรงสถาปนากรมหมื่นบวร

รังสีสุริยพนัธุเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต  นอกจากนี้ ทรงเปนพระอุปธยาจารณเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง

ผนวชในป พ.ศ. 2416 จึงทรงเปนที่เคารพนับถือของรัชกาลที่ 5 ดงัเห็นไดจากความในพระราชหตัถเลขาที่

กราบทูลกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณบางตอนวา “ทุกวนันี้หมอมฉันเหมือนตัวคนเดียว ไดอาศัยอยูแค

สมเด็จกรมพระกับสมเด็จเปนทีพ่ึ่งที่ปรึกษา เปนพระบรมวงศผูใหญ ขอใหทรงพิเคราะหการใหละเอียด

ดวย”        

  สมเด็จกรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณทรงพระนพินธเร่ืองราวตางๆ ไวมาก ทัง้ที่เปนภาษา 

ไทยและภาษาบาลี ทั้งโคลง ฉันท กาพย กลอน เชน โคลงพระราชประวัติรัชกาลที่ 4 กาพยเสด็จนครศรี 

ธรรมราช ลิลิตพงศาวดารเหนือ จงึกลาวไดวาทรงเปนกวีที่สําคัญพระองคหนึ่งของกรุงรัตนโกสนิทร 

นอกจากนี ้ในรัชกาลที ่4 ทรงเปนผูออกแบบพระเจดียในคราวปฏิสังขรณพระปฐมเจดียเมื่อ พ.ศ. 2396  

สมเด็กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณทรงใหกําเนิดการสรางพระกริ่งเปนครั้งแรกคือ พระกริ่งปวเรศ เปน

พุทธศิลปทีท่รงดําริสรางขึน้ในรัชกาลที่ 5  
 

   3.  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
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 พระนามเดิม พระองคเจาชายมนุษยนาคมานพ ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวและเจาจอมมารดาแพ ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2402 ในรัชกาลที่ 5 ทรง

ผนวชแลว สถติ ณ วัดบวรนเิวศ ทรงแปลพระปริยัติธรรมเปนเปรียญ 5 ประโยค สถาปนาเปนกรมหมื่นวชิร

ญาณวโรรส ทรงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรองเมื่อ พ.ศ. 2424 ตอมาเลื่อนสมณศักดิ์เสมอ

สมเด็จพระราชาคณะใหญธรรมยุติกา แลวเลื่อนเปนกรมหลวงเมื่อป พ.ศ. 2449 ทั้งนี้ หลังจากสมเด็จ

พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2442 แลว รัชกาลที่ 5 ไมทรงสถาปนา

พระเถระรูปใดในตําแหนงทีส่มเด็จพระสังฆราชอีกจนตลอดรัชกาล อยางไรก็ดี โดยที่ทรงสมณศักดิ์สูงกวา

เจาคณะทัง้ปวง จึงโปรดเกลาฯ ใหพระองคเปนประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม ซึง่เทากบัปฏิบัติหนาที่

แทนสมเด็จพระสังฆราชจนตลอดรัชสมัยรัชกาลที ่5  ในรชัสมัยรัชกาลที่ 6 จงึทรงถวายมหาสมณุตมาภิ

เษกแดสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสมณศักดิ์ที่สมเดจ็พระมหาสมณ เปน

ประธานสงฆบริษัททัว่พระราชอาณาเชต เมื่อ พ.ศ.2453 ตอมา ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา 

เมื่อ พ.ศ. 2464  ส้ินพระชนมในรัชกาลที่ 6 เมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 พระชนัษา 62 ป    

  สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรอบรูภาษาตางๆ อาทิ บาลี สันสกฤต อังกฤษและ

ฝร่ังเศส ทรงพระนิพนธเร่ืองราวตางๆ ไวเปนอันมาก เชน หนงัสือหลกัสูตรนักธรรมชัน้ตรี โท เอก บาลี

ไวยากรณทั้งชดุ เปนตน  ทรงจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลยัสําหรับเปนสถานศกึษาของภิกษุ สามเณร และ

กุลบุตร เพื่อเปนพระบรมราชานุสรณเฉลิมพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงตั้งโรงเรียน

ภาษาไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัยขึน้ตามวัดธรรมยุตเพื่อใหเปนที่เลาเรียนของกลุบุตร เชน โรงเรียนวัด

บวรนิเวศ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม  ทรงออกนิตยสารธรรมจักษุซึ่งออกแบบรายเดือนและตีพิมพ

เร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เปนคําสอนและขาวสารตางๆ ออกเผยแพรแกประชาชน  ทั้งนี ้เมื่อ

รัชกาลที ่5 ทรงมีพระราชดําริจะขยายการศึกษาพื้นฐานไปยังประชาชนทัว่ราชอาณาจักร จงึทรงอาราธนา

สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงเปนกรมหมื่น ใหทรงอํานวยการจัดการศึกษาทั่วพระราชอา 

ณาจักรดังกลาวดวย โดยทรงเหน็วาวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของคนไทยมาแตโบราณกาล โดยมีฝาย

บานเมืองคือกระทรวงมหาดไทยเปนผูสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการดําเนินการตามหวัเมือง

ตางๆ สมเด็จกรมพระยาวชริญาณวโรรสทรงมพีระดําริจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆข้ึนใหมเพื่อใหการ
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ปกครองสงฆมีความเรยีบรอยและเอื้อตอการพัฒนาบานเมืองใหเจรญิกาวหนา พระดํารินี้เองจงึกอใหเกิด

พระราชบัญญตัิลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ข้ึน ซึง่เปนพระราชบัญญัติคณะสงฆ

ฉบับแรกของไทย   

  สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนพระอุปธยาจารยของพระมหากษัตริย 2 

พระองคคือ รัชกาลที่ 6 เมื่อทรงผนวชขณะดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่7) ขณะดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจา

ฟากรมขนุสุโขทัยธรรมราชา นอกจากนี ้ยงัทรงเปนพระอปุชฌายของพระบรมวงศานวุงศอีกหลายพระองค 

 
   4.  สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน   

 
 

  พระนามเดิม หมอมเจาภุชงค ชมพนูุท ในพระเจาบรมวงศ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสด์ิ       

(พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3)  ประสูติเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2402 ทรงผนวชเปนพระราชาคณะ สถิต 

ณ วัดราชบพธิ ทรงสถาปนาเปนพระองคเจาพระสถาพรพิริยพรต ในรชักาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2449 เลื่อนเปน

พระวรวงศเธอ กรมหมื่นชนิวรสิริวัฒน ในรัชกาลที่ 6 เมื่อป พ.ศ.2453 ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆ 

ราชเจา เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2464 ทรง

สถาปนาเปนพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงฯ ในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2469 สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ 

ส้ินพระชนมในรัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2480 พระชันษา 78 ป    

  เมื่อพระองคเจาพระอรุณนภิาคุณากร (หมอมเจากระจาง ลดาวัลย ในพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหมืน่ภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) เจาอาวาสวัดราชบพธิพระองคแรกสิ้นพระชนมในป 

พ.ศ. 2444 รัชกาลที ่5 จงึโปรดเกลาฯ ใหทรงครองวัดราชบพิธสืบตอมา นับเปนเจาอาวาสพระองคทีส่อง 

ทั้งนี้ เมื่อสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงดํารงพระยศกรมหมื่น ไดทรงจดัตั้งมหามกุฏราช

วิทยาลัย   กรมหลวงชนิวรสริิวัฒน ทรงดาํรงพระสมณศกัดิ์ที่พระสถาพรพิริยพรต กท็รงเปนกรรมการ

พระองคหนึง่ในกรรมการชุดแรกของมหามกุฏราชวิทยาลยั นับวาทรงเปนผูรวมบกุเบิกกิจการของมหา 
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มกุฏราชวทิยาลัยมาแตเร่ิมตน นอกจากนี้ เมื่อทรงดํารงตําแหนงนายกกรรมการมหามกุฏราชวทิยาลัย ก็

โปรดใหจัดตั้ง มูลนิธิมหามกฏุราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2476 เพื่อนาํดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมหา 

มกุฏฯ มาชวยบํารุงอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแพรพระพทุธศาสนาไดกวางขวางยิง่ขึ้น 

  สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน ทรงพระปรีชาในดานภาษา ทรงพระ

นิพนธตาํราและหนังสือสําคัญทางพระพทุธศาสนาไวมาก เชน พระคมัภีรอภิธานัปปทีปกา พจนานุกรม

ภาษาบาลีแปลเปนไทย มหานิบาตชาดก ตนบัญญัติ สามเณรสิกขา เปนตน ซึ่งพระนิพนธเหลานีย้ังไดใช

เปนคูมือในการศึกษาภาษาบาลี พระพทุธศาสนาของภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปอยางแพรหลายอยูจน

บัดนี้ 

 
     5.  สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ    

 
 

       พระนามเดิม หมอมราชวงศชื่น นพวงษ ทรงเปนโอรสหมอมเจาถนอม (ในพระเจาบรม

วงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระราชโอรสองคใหญในรัชกาลที่ 4 ) และหมอมเอม ประสูติเมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 ทรงมีเชื้อสายของสมเด็จพระเจากรงุธนบรีุดวย เนื่องดวยกรมหมื่นมเหศวรศิว

วิลาสประสูติแตเจาจอมมารดานอย ซึ่งเปนธิดาของพระอินทรอภัย (เจาฟาทัศไภย) โอรสของสมเด็จพระ

เจากรุงธนบุรี  เมื่อทรงพระเยาว หมอมราชวงศชืน่ไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชรุิณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อมพีระชนมายุเจริญข้ึนแลว ไดทรงออกจากวังและได

บรรพชาเปนสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตอมา ไดทรงบรรพชาเมื่อวันที่ 27 มถิุนายน พ.ศ. 2435 โดย

สมเด็จพระนางเจาสวางวฒันา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพันวัสสา

อัยยิกาเจา) พระราชทานพระราชูปถัมภและไดพระราชทานพระราชูปถัมภตลอดมา    

  ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและ

ทรงสอบไดเปรียญ 7 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2437 รัชกาลที ่5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตัง้เปนพระราชา

คณะที่พระสุคณุคนาภรณ ทัง้นี ้เมื่อมกีารจดัตั้งมหามกุฏราชวิทยาลยัและมีการตั้งโรงเรียนตามพระอาราม

เปนสาขาของวิทยาลัย ทรงเปนครูรุนแรกของโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้ สมเด็จกรมหลวงชนิวร

สิริวัฒนไดทรงเลือกใหพระองคเปนแมกองสอบไลธรรมและบาลีตามวาระทัง้ในมณฑลกรุงเทพฯ และหัว 
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เมือง   

  เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชนิวรสิริวัฒนทรงพระชราพาธ ไมสะดวกที่จะทรง

ปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเจาคณะใหญคณะธรรมยุต ไดทรงมอบหนาที่เจาคณะใหญคณะธรรมยุตใหทรง

บัญชาการแทนเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2477 และเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจาพระองคนั้นสิน้พระชนมใน 

พ.ศ.2480 จงึไดทรงเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุติกาตามแบบปกครองในคณะธรรมยุตสืบมา ทัง้นี้ ทรง

ดํารงตําแหนงนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยตัง้แตป พ.ศ. 2476 เมื่อสมเด็จกรมหลวงชินวรสิริวัฒน

ส้ินพระชนมแลว ทรงไดรับเลือกเปนนายกกรรมการตลอดมา  ทรงไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสงัฆราช 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2488 ในรัชกาลปจจุบัน ทรงสถาปนาสมณศกัดิ์และฐานนัดรศักดิ์ของพระองค

ในฐานะสมเดจ็พระราชอุปธยาจารยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงผนวช  เปนสมเด็จพระสงัฆราช

เจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ประกอบพระราชพิธ ีณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 20 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2499          

  สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ทรงเปนผูถวายพระนาม สมเด็จพระเจาลกูยาเธอ เจาฟา         

มหาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุา

ภรณวลัยลักษณ  สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ส้ินพระชนมในรัชกาลปจจุบนั เมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 พระชันษา 85 ป  

 
........................ 

 
 
 

เอกสารและหนังสืออางอิง 
 “พระนามพระบรมวงศานวุงศ” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมินทร ในสกุลไทย ฉบับที ่

2405 ปที่ 47 ประจําวนัที ่21 พฤศจิกายน 2543  

“พระมหาเจษฎาราชเจา” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมนิทร ในสกุลไทย ฉบับที ่2426   ปที่ 47 

ประจําวนัที ่17 เมษายน 2544 

“ธรรมจักษ”ุ โดยมูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลัย  

“ประวัติบุคคลสําคัญ”พระนพินธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชา    นุภาพ  

(ฉบับพิมพ พ.ศ. 2531) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, 2531 

 “ราชสกุลวงศ” พิมพเปนอนสุรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ท.จ., ณ 

เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 2525 
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