
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

สมเด็จพระสังฆราชไทย 

 ในประเทศไทย สมเด็จพระสังฆราช คือประมุขแห่งคณะสงฆ์  ซึ่ งตามกฎหมายคณะสงฆ์ 
บัญญัติให้ทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก  ท่ีมาและอ านาจหน้าท่ีของสมเด็จพระสังฆราช 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลไทย 
 สมเด็จพระสังฆราช เป็นต าแหน่งท่ีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐานจากศิลาจารึก  
ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ได้จารึกค าว่าสังฆราชไว้ด้วย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                   
เป็นต าแหน่งสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ราชอาณาไทย ทรงเป็นองค์ประธานการปกครอง
คณะสงฆ์ ต าแหน่งนี้น่าจะมีท่ีมาจากคณะสงฆ์ไทย น าแบบอย่างมาจาก ลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ได้ทรงอัญเชิญพระเถระผู้ใหญ่ของลังกา ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย 
 ในสมั ยกรุ งศรีอยุ ธยา ได้ เพิ่ มต าแ หน่ งสม เด็ จพระสั งฆราช เป็ นสกลมหาสั งฆปริณ ายก  
มีอ านาจว่ากล่าวออกไปถึงหัวเมือง โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายคามวาสี  
เป็นพระสังฆราชขวา สมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี เป็นสังฆราชซ้าย องค์ใดมีพรรษายุกาล
มากกว่า ก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช  ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอริยมุนี ได้ไปสืบอายุพระพุทธศาสนา
ท่ีลังกาทวีป มีความชอบมาก เมื่อกลับมาได้รับสมณศักดิ์สูงขึ้นตามล าดับจนเป็นสมเด็จพระสังฆราช                                   
สม เด็ จพระ ท่ีนั่ งสุ ริยาศน์อมรินทร์มีพระราชด าริ ให้ ค งราชทินนามนี้ ไว้  จึ งทรงตั้ งราชทินนาม                             
สมเด็จพระสังฆราชเป็น สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี และมาเป็น สมเด็จพระอริยวงษญาณ                       
ในสมัยกรุงธนบุรี และได้ใช้ต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงปรับปรุง
เพ่ิมเติมเป็น "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ" ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ตามท าเนียบสมณศักดิ์ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ท่ีมีต าแหน่งสังฆปริณายก ๒ องค์ ท่ีเรียกว่า 
พ ระสั งฆราชซ้ าย/ขวา ดั งกล่ าวแล้ ว  ยั งมี ค าอธิบายอีกประการหนึ่ งว่ า  สม เด็ จพระอริยวงศ์                                
เป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาว่า คณะเหนือ พระพนรัตน์เป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายว่า คณะใต้ มีพระสุพรรณบัฏ 
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จารึกพระนามเมื่ อทรงตั้ ง ท้ั ง ๒  พระองค์  แต่ ท่ี สม เด็ จพระพนรัตน์  โดยปกติ ไม่ ได้ เป็ นสม เด็ จ                              
ส่วนพระสังฆราชฝ่ายขวานั้นเป็นสมเด็จทุกพระองค์ จึงเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราช จึงเป็นมหาสังฆปริณายก 
มีศักดิ์สูงกว่าพระสังฆราชฝ่ายซ้าย ท่ีพระพนรัตน์แต่เดิม ทรงยกพระเกียรติยศเป็นสมเด็จแต่บางองค์                     
มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงเป็นสมเด็จทุกพระองค์ 
 เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี วิธีการปกครองพระราชอาณาจักรในครั้งนั้น หัวเมืองใหญ่ท่ีห่างไกล
จากราชธานี เป็นเมืองประเทศราชโดยมาก แม้เมืองใหญ่ท่ีอยู่ใกล้ราชธานี ก็ตั้งเจ้านายในพระราชวงศ์                   
เสด็จออกไปครองเมือง ท านองเจ้าประเทศราช เมืองใหญ่แต่ละเมือง จึงน่าจะมีพระสังฆราชพระองค์หนึ่ง 
เป็นสังฆปรินายกของสังฆบริษัทในเมืองนั้น ดังปรากฏเค้าเงื่อนในท าเนียบชั้นหลัง ยังเรียกเจ้าคณะเมืองว่า
พระสังฆราชอยู่หลายเมือง จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงเปลี่ยน                      
มาเป็นสังฆปาโมกข์ 
 พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล คือฝ่ายท่ีพ านักอยู่ใกล้เมืองเพื่อศึกษา                
พระธรรมวินัย เรียกว่าคามวาสี อีกฝ่ายหนึ่ งบ าเพ็ญสมณธรรมในท่ีสงบเงียบตามป่าเขา ห่างไกล                          
จากบ้านเมืองเรียกว่าอรัญวาสี ภิกษุแต่ละฝ่ายยังแบ่งออกเป็นคณะ แต่ละคณะจะมีพระราชาคณะปกครอง 
หัวหน้าพระราชาคณะเรียกว่า สมเด็จพระราชาคณะ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเปลี่ยนพระอิสริยยศ                       
สมเด็จพระสังฆราชท่ีเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงเศวตฉัตร ๕ ชั้น                       
พระราชวงศ์ชั้นรองลงมา เท่าท่ีปรากฏ มีชั้นหม่อมเจ้าผู้ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีค าน าหน้า 
พระนามว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น 
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช                   
หนึ่งพระองค์ ตามค ากราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ในการนี้ 
นายกรัฐมนตรีจะเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะท่ีมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ แต่ถ้าสมเด็จพระราชาคณะ
ดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ จะเสนอสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นตามล าดับสมณศักดิ์และความสามารถ    
ในการท าหน้าท่ีแทน 
 ต่อมาในปี  พ .ศ .๒๕๖๐ ได้มีการแก้ ไขกฎหมายว่าด้ วยคณ ะสงฆ์  ก าหนดให้  "มาตรา ๗ 
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ” 
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รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

๑.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)  
 เร่ิมวาระ  พ.ศ.๒๓๒๕  สิ้นสุดวาระ พ.ศ.๒๓๓๗ 
 สถิต ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
๒.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)  
 เร่ิมวาระ พ.ศ.๒๓๓๗  สิ้นสุดวาระ พ.ศ.๒๓๕๙  
 สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
๓.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)  
 เร่ิมวาระ พ.ศ.๒๓๕๙  สิ้นสุดวาระ พ.ศ.๒๓๖๒  
 สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
๔.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)  
 เร่ิมวาระ พ.ศ.๒๓๖๓  สิ้นสุดวาระ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๓๖๕   
 สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
๕.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) 
 เร่ิมวาระ มีนาคม พ.ศ.๒๓๖๕ สิ้นสุดวาระ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๓๘๕  
 สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
๖.  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)  
 เร่ิมวาระ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๘๖ สิ้นสุดวาระ พ.ศ.๒๓๙๒  
 สถิต ณ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร 
๗.  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (สุวณฺณร สีมหาเถร) 
 เร่ิมวาระ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๓๙๔ สิ้นสุดวาระ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๙๖   
 สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
๘.  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ปญฺญาอคฺคมหาเถร) 
 เร่ิมวาระ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๔  สิ้นสุดวาระ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๕  
 สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
๙.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)  
 เร่ิมวาระ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๖  สิ้นสุดวาระ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๓  
 สถิต ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  
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๑๐.  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) 
 เร่ิมวาระ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ สิ้นสุดวาระ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔  
 สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
๑๑.  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (สิริวฑฺฒนมหาเถร)  
 เร่ิมวาระ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔ สิ้นสุดวาระ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๐  
 สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
๑๒.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)  
 เร่ิมวาระ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๑ สิ้นสุดวาระ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๗  
 สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
๑๓.  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺตมหาเถร)  
 เร่ิมวาระ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๘ สิ้นสุดวาระ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑  
 สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
๑๔.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)  
 เร่ิมวาระ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ สิ้นสุดวาระ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕  
 สถิต ณ   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
๑๕.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) 
 เร่ิมวาระ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ สิ้นสุดวาระ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘  
 สถิต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
๑๖.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)  
 เร่ิมวาระ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๘ สิ้นสุดวาระ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔  
 สถิต ณ   วัดมกุฏกษตัริยารามวรวิหาร 
๑๗.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)  
 เร่ิมวาระ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕ สิ้นสุดวาระ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖  
 สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑๘.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)  
 เร่ิมวาระ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ สิ้นสุดวาระ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑  
 สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
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๑๙.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
 เร่ิมวาระ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ สิ้นสุดวาระ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
 สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
๒๐.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)   
 เร่ิมวาระ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ สิ้นสุดวาระ ทรงอยู่ในต าแหน่ง 
 สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

 
เครื่องยศของสมเด็จพระสังฆราช 

 
 
 
 
 

           
  
 ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี ๒๐                 พัดยศประจ าพระองค์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐                     
 การทูล  ฝ่าพระบาท 
 การแทนตน เกล้ากระหม่อม/เกล้ากระหม่อมฉัน 
 การขานรับ เกล้ากระหม่อม 
   พะย่ะค่ะ/เพคะ 

 
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเคร่ืองพระยศประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้ 
 ๑.  พระแท่นภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น    ๒.  พัดยศสมเด็จพระสังฆราช 
 ๓.  บาตร พร้อมฝาบาตร เชิงบาตรถมปัด   ๔.  พานพระศรี ถมปัด 
 ๕.  ขันน้ าและพานรอง ถมปัด     ๖.  คณโฑ ถมปัด 
 ๗.  พระสุพรรณศรี ถมปัด     ๘.  พระสุพรรณราช ถมปัด 
 ๙.  หีบตราพระจักรี ถมปัด     ๑๐.  ปิ่นโตทรงกลม ๔ ชั้น ถมปัด 
 ๑๑.  กาทรงกระบอก ถมปัด     ๑๒.  หม้อลักจั่น ถมปัด 
 ๑๓.  กระโถน ถมปัด 
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เมื่อสิ้นพระชนม์จะทรงได้รับเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศ ดังนี้ 
 ๑.  พระโกศกุดั่นน้อย (หรือ มากกว่า)  
 ๒.  พระเศวตฉัตร ๓ ชั้นกางกั้นพระโกศ (หรือมากกว่า) 
 ๓.  เสด็จสรงน้ าพระศพ     
 ๔.  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ ๑๐๐ วัน 
 ๕.  พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้า - เพล ๑๐๐ วัน 
 ๖.  ริ้วกระบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพไปยังพระเมรุ 
 ๗.  พระเมรุผ้าขาว ส าหรับพระราชทานเพลิงพระศพ (ปัจจุบันใช้พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส) 
 ๘.  เสด็จพระราชทานเพลิงพระศพ บ าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ตลอดจนฉลองพระอัฐิ 
 ๙.  เศวตฉัตร ๓ ชั้นสุมพระอัฐิบนพระเมรุ (หรือมากกว่า) 
 ๑๐.  เครื่องประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง กลองชนะ จ่าปี่ จ่ากลอง 
 

 
พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
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