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เรื่อง
เรียบเรียง
ออกอำกำศ

สมเด็จพระสังฆราชไทย
นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

“สังฆราช” แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ หมายถึง พระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุด
ในสังฆมณฑล มักเรียกกันสั้น ๆ ว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีมานานแล้วตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย ตามที่มีห ลักฐานปรากฏบนศิล าจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ว่า “สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นตาแหน่งสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทย ทรงเป็นประธานการ
ปกครองคณะสงฆ์ ตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นนาแบบอย่างมาจากลัทธิลังกาวงศ์
กฎหมายกาหนดให้ สังฆราช ในสังฆมณฑลไทยมีได้เพียงพระองค์เดียว ทั้งนี้เพื่อป้องกันความ
แตกแยกสามัคคีที่อาจเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ สังฆราชจึงอยู่ในฐานะ “พระสังฆบิดร” ส่วนการสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์จึงเป็นอานาจของพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คุณสมบัติของผู้ควรได้รับการสถาปนา ประกอบด้วย 1) ต้องเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 2) มีพรรษาสูงสุดหรือ
อาวุโสสูงสุด 3) มีศีลสมาจารวัตรเพียบพร้อม ไม่ด่างพร้อย เป็นที่เคารพสักกาะของคณะสงฆ์และประชาชน
4) ได้บาเพ็ญศาสนกิจ เป็ น ประโยชน์ แก่พระศาสนาและราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่อไปได้
เดิมเมื่อยังไม่มีกฎหมายคณะสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชมีอานาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตาม
พระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนในฐานะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สุดของคณะสงฆ์เท่านั้น อานาจบัญชาการอัน
เป็นตัวบทกฎหมายยังอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และอยู่ที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ผู้บริหารกิจการพระศาสนาต่างพระเนตรพระกรรณ ซึ่งออกเป็นพระบรมราชโองการ หรือประกาศให้ คณะสงฆ์ถือ
ปฏิบัติหรือวางระเบียบในการปกครอง ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชมีอานาจบัญชาการคณะสงฆ์มากขึ้น และ
เด่น ชัดจนเป็ น อานาจสู งสุดเด็ดขาด ไม่ขึ้นกับองค์พระมหากษัตริย์ หรือฝ่ายบ้านเมือง แต่ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
สังฆมณฑลไทยมีพระมหาเถระผู้ ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสั งฆราช เริ่มจากสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 19 พระองค์
1. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
พ.ศ. 2325-2337 ดารงสมณศักดิ์ 12 ปี สมัยรัชกาลที่ 1 2. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (ศุข)
วัด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั งสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิห าร พ.ศ. 2337-2359 ด ารงสมณศั กดิ์ 23 ปี สมั ย รัช กาลที่ 1
3. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พ.ศ.
2359-2362 ดารงสมณศักดิ์ 3 ปีเศษ พระชนมายุ 70 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 2 4. สมเด็ จพระอริ ยวงษญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช (สุก ญำณสังวร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2363-2365 ดารง
สมณศักดิ์ 1 ปีเศษ พระชนมายุ 89 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 2 5. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช
(ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2365-2385 ดารงสมณศักดิ์ 19 ปีเศษ พระชนมายุ
81 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 2-3 6. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (นำค) วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร
(วัดเลียบ) พ.ศ. 2386-2392 ดารงสมณศักดิ์ 5 ปีเศษ พระชนมายุ 86 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 3 7. สมเด็จพระมหำ
สมณเจ้ ำ กรมพระปรมำนุชิต ชิ โนรส (พระองค์เจ้ำ วำสุกรี สุวั ณ ณรั งสี) วัด พระเชตุพ นวิมลมังคลาราม

ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พ.ศ. 2394-2396 ดารงสมณศักดิ์ 1 ปีเศษ พระชนมายุ 64 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 4
8. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ (พระองค์เจ้ำฤกษ์ ปัญญำอัคโค) วัดบวรนิเวศวิหาร
(วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) พ.ศ. 2434-2435 ดารงสมณศักดิ์ 11 เดือนเศษ พระชนมายุ 83 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 5
9. สมเด็จพระอริยวงษญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (สำ ปุสสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พ.ศ. 2436-2442 ดารงสมณศักดิ์ 6 ปีเศษ พระชนมายุ 87 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 5 10. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระองค์เจ้ำมนุษยนำคมำนพ มนุสสนำโค) วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ
ราชวรวิ ห าร) พ.ศ. 2453-2464 ด ารงสมณศั ก ดิ์ 10 ปี เศษ พระชนมายุ 61 พรรษา สมั ย รั ช กาลที่ 6
11. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้ำภุชงค์ ชมพูนุท สิริวัฑฒโน) วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. 2464-2480 ดารงสมณศักดิ์ 16 ปีเศษ พระชนมายุ 78 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 6-7
12. สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (แพ ติสสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. 2481-2487 ดารงสมณศักดิ์ 6 ปีเศษ พระชนมายุ 89 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 8 13. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ
กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (หม่อมรำชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
พ.ศ. 2488-2501 ดารงสมณศักดิ์ 13 ปีเศษ พระชนมายุ 86 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 8-9 14. สมเด็จพระอริยวง
ศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (ปลด กิตติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. 25032505 ดารงสมณศักดิ์ 2 ปีเศษ พระชนมายุ 74 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 9 15. สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ
สมเด็จพระสังฆรำช (อยู่ ญำโณทโย) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2506-2508 ดารงสมณศักดิ์ 2 ปีเศษ
พระชนมายุ 91 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 9 16. สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (จวน อุฏฐำยี)
วัด มกุ ฎ กษั ต ริ ย าราม ราชวรวิ ห าร พ.ศ. 2508-2514 ด ารงสมณศั ก ดิ์ 6 ปี เศษ พระชนมายุ 75 พรรษา
สมัยรัชกาลที่ 9 17. สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (ปุ่ น ปุณ ณสิริ) วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2515-2516 ดารงสมณศักดิ์ 1 ปีเศษ พระชนมายุ 78 พรรษา สมัย
รัช กาลที่ 9 18. สมเด็ จ พระอริ ยวงศำคตญำณ สมเด็ จพระสั งฆรำช (วำสน์ วำสโน) วัดราชบพิ ธ สถิ ต
มหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. 2517-2531 ดารงสมณศักดิ์ 14 ปีเศษ พระชนมายุ 91 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 9
19. สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ สุวั ฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร) พ.ศ. 2532-2556 ดารงสมณศักดิ์ 24 ปีเศษ พระชนมายุ 100 พรรษา สมัยรัชกาลที่ 9
ซึ่งหลังจากการสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนคนไทยตลอดรวมถึงคณะสงฆ์เฝ้าจับตามองและให้ความสนใจมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น
เรื่องที่ว่า “เจ้าประคุณสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ” รูปใดจะได้รับการสถาปนาให้เ ป็น “สกลมหา
สังฆปรินายก” หรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
**********************
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