
PRESS RELEASE 
 

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลKาเจKาอยูNหัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จ

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้น

เปaน สมเด็จพระสังฆราชเจKา กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระ

ญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเปLนสมเด็จ

พระสังฆราชเจ3า กรมหลวง มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว7า 

 

“สมเด็จพระสังฆราชเจ0า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วชิราลงกรณ ราชาภินิษกรมณาจารย= สุขุม

ธรรมวิธานดำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปHฎกปริยัติธาดา วิสุทธ

จริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารว

สถาน วิจิตรปฎภิาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดม

บรมบพิตร” 

 

นอกจากนี ้ ยังได3พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให3การบำเพ็ญกุศลสมโภชพระ

สุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒฺโน) ณ พระอุโบสถ วัด

บวรนิเวศวิหาร และอัญเชิญพระอัฐิเข3าประดิษฐาน ณ หอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ภายในพระบรมมหาราชวัง ระหว7างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ อยู7ในพระบรมราชูปถมัภb 

โดยกำหนด วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให3บำเพ็ญกุศล 

ทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด7 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาม

กุฏ        พระจอมเกล3าเจ3าอยู7หัว พระสยามเทวมกุฏวิทยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล3าเจ3าอยู7หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และอุทิศแด7 พระบูรพาจารยb และพระบุพการี  

และในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให3การ

บำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 



ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และอัญเชิญพระอัฐิเข3าประดิษฐาน ณ หอพระนาก วัดพระศร-ี

รัตนศาสดาราม 

 

ทั้งนี้ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ

สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก ขึ้นเปLนสมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยที่ทรงพระราชอนุสรณb

คำนึงถึงพระคุณูปการที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได3ทรง

ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งต7อพระองคb คณะสงฆb ชาติบ3านเมืองและประชาชนชาวพุทธทั้งหลายมายาวนาน 

จนเจริญพระชนมายุถึง ๑๐๐ ปi เฉพาะในพระสมณฐานนันดรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 

ปริณายกก็ถึง ๒๔ ปi ซึ่งนับว7ายาวนานกว7าสมเด็จพระสังฆราชพระองคbใดในยุคกรุงรัตนโกสินทรb 

และยังได3ทรงสนองพระราชกิจจานุกิจเปLนหิตประโยชนbอย7างใกล3ชิดต7อเนื่องมาถึง ๒ รัชกาล  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได3ทรงปฏิบัติพระสมณกิจ ฉลองพระ

เดชพระคุณ เริ่มแต7ครั้งเสด็จออกผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยทรงเปLนพระอภิบาลและร7วมถวาย

พระธรรมวินัยใกล3ชิดตลอดระยะเวลาที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติระหว7างที่เสด็จประทับ ณ พระปmnนหย7า 

วัดบวรนิเวศวิหาร เปLนเวลา ๑๕ วัน แม3เมื่อทรงลาผนวชแล3ว ก็ยังได3ถวายงานมาโดยตลอด  

ส7วนใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว รัชกาลปmจจุบัน สมเด็จพระสังฆราชเจ3า 

วชิรญาณสังวร ก็ได3ทรงปฏิบัติพระสมณกิจ ฉลองพระราชกิจจานุกิจมาแต7ยงัทรงเปLนสมเด็จ 

พระเจ3าลูกยาเธอ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ครั้นวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร บรม

นาถบพิตร ได3ทรงมีพระราชหัตถเลขาทูล สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณวงศb ขอประทาน

พระนาม ขณะนั้น สมเด็จพระสงัฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงดำรงสมณศักดิ์เปLน

พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโศภนคณาภรณb และทรงปฏิบัติหน3าที่เลขานุการส7วนพระองคbใน

สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิราญาณวงศb ทรงได3รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ 

ให3ช7วยคิดพระนามถวายสมเด็จพระเจ3าลูกยาเธอ เจ3าฟsาชายตามพระราชกระแสรับสั่ง พร3อมทั้งคิด 

คำถวายพระพรเปLนคำฉันทbภาษาบาลี นี้คือพระราชกรณียกิจแรกที่สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรม

หลวงวชิรญาณสังวรทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๑๐ 



เมื่อทรงเจริญพระชนมายุสู7พระดรุณวัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว ก็เสด็จมา

ทรงนมัสการและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ ตำหนัก

คอยท7าปราโมชบ3าง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารบ3าง หลายโอกาส 

ในปi พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว ขณะทรงเปLนสมเด็จพระเจ3า 

ลูกยาเธอ เจ3าฟsาวชิราลงกรณ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเก3าฯ สถาปนาพระอิสริยยศเปLน สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ3าฟsามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระวชิรญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่  สมเด็จพระญาณสังวร ได3ถวายพระธรรม

เทศนา เปLนเบื้องต3นแห7งการพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร 

ขณะทรงศึกษาวิชาการทหารอยู7 ณ ประเทศออสเตรเลีย สมเด็จพระวชิรญาณสังวร สมเด็จ

พระสงัฆราชเจ3า ฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปทรงปฏิบัติพระศาสนากิจ 

ณ ประเทศนั้น ก็ได3มีโอกาสรับเสด็จและถวายพระศาสโนวาทตามโอกาส ในระหว7างที่ทรงศึกษาอยู7 

ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเสด็จนิวัติสู7ประเทศไทยระหว7างปtดภาคการศึกษา ก็ได3เสด็จพระราช

ดำเนนิมาทรงนมัสการสมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

ในปi พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเปLน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๖ พรรษา มีพระ

ราชประสงคbจะทรงผนวชในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

บรมนาถบพิตร ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล3าฯ ให3ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน

พระบรมมหาราชวัง โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงชินวราลงกรณb (วาสนb วาสโน) ขณะทรง 

ดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เปLน

พระราชอุปmธยาจารยb  สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขณะทรง

ดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร เปLนพระราชกรรมวาจาจารยb แล3วเสด็จมาประทับ ณ พระ

ปmnนหย7า วัดบวรนิเวศวิหาร เปLนเวลา ๑๕ วัน ระหว7างทรงผนวช สมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ ทรงเปLน

พระอาจารยbถวายพระธรรมวินัยโดยตลอด เมื่อทรงลาผนวชแล3ว ก็ยังได3ถวายธรรมานุศาสนbและ

ถวายธรรมกถาตามกาลานุกาลตลอดมา 

สืบแต7นั้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ ก็ได3ทรงปฏิบัติศาสนกิจสนองพระเดชพระคุณใน

พระราชกรณียกิจต7าง ๆ ทั้งเนื่องด3วยการในพระองคbและการในพระราชกรณียกิจส7วนบ3านเมือง

ตามกาลานุกาล กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ3าฯ ทรงเจริญด3วยพรรษายุกาล พระสุขภาพอนามัยไม7



เอื้อต7อการปฏิบัติศาสนกิจดังแต7ก7อน จึงได3ทรงระงับยับยั้งอยู7ด3วยสุขวิหารธรรม จนสิ้นพระชนมb

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

อนึ่ง เปLนราชประเพณีสืบมาแต7โบราณ ต7อเนื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ3า

แผ7นดินจะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอีกหลายอย7างคือ 

๑. ทรงตั้งพระราชาคณะ อันนับว7าเปLนศาสนูปถัมภกกิจ 

๒. ทรงสถาปนาพระเกียรติยศ เลื่อนกรมและตั้งกรมพระราชวงศานุวงศb ซึ่งสมควรจะได3

เลื่อนพระเกียรติยศ 

๓. พระราชทานยศบรรดาศักดิ์แก7ข3าราชการ ซึ่งมีบำเหน็จความชอบ 

๔. ให3เร7งรีบชำระล3างความของราษฎรที่คั่งค3างอยู7ในโรงศาลให3สำเร็จกันไป ไม7เรียกค7าฤชา

ธรรมเนียม และพระราชทานเงินพินัย ไม7เรียกจากคู7ความ 

๕. ปล7อยนักโทษ ซึ่งสมควรจะได3รับพระราชทานพระกรุณาให3พ3นจากเวรจำ 

ฉะนั้น ต7อเพื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้นถึง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู7หัว จึงทรงพระกรุณาโปรด

พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เลื่อนพระอิสริยยศพระราชอุปmธยาจารยbและพระราชกรรมวาจารยb 

ในพระองคbให3สูงขึน้ อันเปLนการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ตามโบราณราชประเพณี คือ 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาส วาสโน) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระราชอุปmธยาจารยbใน

พระองคb ขึ้นเปLน สมเด็จพระสังฆราชเจKา กรมหลวงชินวราลงกรณb พระองคbหนึ่ง 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารยbในพระองคb ขึ้นเปLนสมเด็จ

พระสังฆราชเจKา กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระองคbหนึ่ง 

การที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๒ พระองคbดังกล7าวขึ้น

เปLน “สมเด็จพระสังฆราชเจKา กรมหลวง”  นั้น นับว7าเปLนเหตุการณbสำคัญในประวัติศาสตรbคณะ

สงฆbไทย เพราะไม7เคยมมีาก7อน นับเปLนพระมหากรุณาธิคุณใหญ7หลวงต7อคณะสงฆbไทย และเปLนสิ่ง

แสดงถึงพระราชหฤทัย ที่มุ7งมั่นยอยกพระพุทธศาสนา  

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลKาเจKาอยูNหัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จ 

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขึ้นเปaน สมเด็จพระสังฆราชเจKา กรมหลวงวชิรญาณสงัวร 

ถือวNาเปaนกรณีพิเศษ เพราะหากพิจารณาดูแลKวจะเห็นไดKวNา พระองคbไดKมีโอกาสปฏิบัติพระ



ศาสนกิจสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลKาเจKาอยูNหัวมาตั้งแตNทรงพระราช

สมภพ และตNอเนื่องมาตลอดพระชนมายุ เปaนเวลายาวนานถึง ๖๐ ปk ซึ่งคงไมNเคยมีใครคาดคิด

มากNอน  

 

 

ขKอมูลหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟsาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล3า ฯ ให3สร3างขึ้นเพื่อประดิษฐาน

พระพุทธรูปหล7อและแผลงด3วยนากซึ่งอัญเชิญมาจากพระนครศรีอยุธยา และใช3เปLนที่เก็บพระอัฐิ

เจ3านายฝxายในตามแบบอย7างกรุงศรีอยุธยา และถือเปLนพระประธานในการ “เปตพลี”  )การอุทิศ

กุศลแก7ผู3ล7วงลับไปแล3ว( ธรรมเนียมการประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

นหยใเจ3า สมเด็จพระบรมราชินี และพระอัฐิสมเด็จพระบรมวงศb ประดิษฐานภา อพระธาตุมณเฑียร 

ภายในหมู7พระมหามณเฑียร และชั้นบนของพระที่นั่งจักรีมหาสารท ส7วนพระบวรอัฐิสมเด็จกรม

พระราชวังบวรสถานมงคลและพระอัฐิพระบรมวงศานุวงศbพระองคbอื่นๆ นั้นจะประดิษฐานอยู7

ภายในหอพระนาก 

 

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชที่ได3อัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานในหอพระนากนั้น มีดังนี ้

๑. สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดราชสิทธา

ราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล3าเจ3าอยู7หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรด

เกล3า ฯ ให3หล7อพระรูปขนาดย7อมอัญเชิญไปประดิษฐานไว3ในหอพระนาก 

พร3อมกับรูปหล7อของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยb (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม ซึง่

เปLนพระราชกรรมวาจาจารยbของพระองคb 

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองคbเจ3าวาสุกรี) วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณb (พระองคbเจ3าฤกษb) วัด

บวรนิเวศวิหาร 

๔. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองคbเจ3ามนุษนาค

มานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร 



๕. พระเจ3าวรวงศbเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒนb สมเด็จพระสังฆราชเจ3า (หม7อมเจ3า

ภุชงคb ชมพูนุท) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

๖. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิญาณวงศb (หม7อมราชวงศbชื่น นภวงศb) วัด

บวรนิเวศวิหาร 

๗. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงชนิวราลงกรณb (วาสนb วาสโน) วัดราชบพิตร

สถิตมหาสีมาราม 

๘. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวร

นิเวศวิหาร 

 

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ2า กรมหลวงวชิรญาณสังวรนั้น วัดบวรนิเวศวิหารได2

บำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ ที่ได2รับพระราชทานสถาปนาพระอัฐิขึ้นเปKนสมเด็จพระสังฆราชเจ2า 

กรมหลวง ระหวLางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได2รับ

พระกรุณาโปรดรับพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏไว2ในพระบรมราชูปถัมภ[ 

 

เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏแล2ว วนัที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได2

อัญเชิญพระอัฐิซึ่งบรรจุในพระโกศทองคำลงยาไปประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ในพระบรมมหาราชวัง 

 

 

 


