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คำาปรารภ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระกรุณาธิคุณอเนกอนันต์ 

ต่อการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ทรงเป็นสังฆบิดรที่เจริญด้วยญาณสมบัติและคุณสมบัติเพียบพร้อม  

ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปการ และ

สร้างถาวรวัตถุอันเป็นสาธารณประโยชน์เป็นจำานวนมาก ทั้งปูชนียสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล นอกจากนี้ 

ยังทรงมีผลงานพระนิพนธ์ทางศาสนธรรม ตำารา พระธรรมเทศนา และเรื่องทั่วไป แสดงถึงพระปณิธาน 

ที่แน่วแน่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่คู่สังคมโลกตลอดไป สาธุชนทั่วโลก 

ได้น้อมนำาพระธรรมวจนะที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่ไปปฏิบัติด้วยความศรัทธา จึงทรงเป็น 

ที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มี 

พระชนมายุกาลยืนนานที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีสิริพระชันษา ๑๐๐ ปี ๒๑ วัน ทรงครองสมณเพศ  

๘๐ พรรษา การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็น

ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนาและของประเทศชาติ ยังความโทมนัสแก่พุทธศาสนิกชน 

โดยทั่วหน้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้มีการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพตามแบบแผนโบราณราชประเพณีให้ 

สมพระเกียรติ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน 

ที่ปรึกษา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเป็นกรรมการ ซึ่ง 

ทุกฝ่ายได้ร่วมกันดำาเนินการจัดงานพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง
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ในการนี ้รฐับาลโดยคณะกรรมการอำานวยการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสงัฆปริณายก ไดม้อบหมายใหส้ำานกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิกรมศิลปากร จดัทำาหนงัสอืจดหมายเหตุ

งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เพื่อน้อม

ถวายเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติและรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ โดยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ 

พระจริยวัตร พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และการพิธีต่างๆ เพื่อถวายเป็นสักการบูชา และถวาย 

พระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม 

และสำานึกในพระกรุณาธิคุณ หนังสือจดหมายเหตุเล่มนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า และ 

เป็นหลักฐานสำาคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป 

 พลเอก 

 

 นายกรัฐมนตรี

 ประธานกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพ

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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คำานำา

เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะกรรมการอำานวยการจัดงาน 

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร  

ทำาหน้าที่รวบรวมเอกสาร ข้อมูล สิ่งพิมพ์ ภาพ และจดบันทึกเหตุการณ์งานพระศพฯ ไว้เป็นเอกสาร

จดหมายเหตุเหตุการณ์สำาคัญของชาติ และดำาเนินการเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุงาน 

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เพ่ือเป็น 

หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ บุคคล เหตุการณ์สำาคัญด้านการพระราชพิธีและด้านการพระศาสนา 

ของชาติและของโลก รวมทั้งน้อมรำาลึกถึงพระเกียรติคุณ พระกรุณาธิคุณ ตลอดจนพระคุณูปการที่ทรง 

มีต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในฐานะท่ีทรงได้รับการทูลถวายพระเกียรติยศเป็นผู้นำาสูงสุดแห่งโลก 

พระพุทธศาสนาจากผู้นำาชาวพุทธโลก ๓๒ ประเทศ ในการประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลก ณ ประเทศ 

ญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

กรมศิลปากร โดยสำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือ

จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ดำาเนินการ 

ประมวลเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระศพ ตั้งแต่การประชวร การสิ้นพระชนม์ จนกระทั่งการ 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จากการเข้าสังเกตการณ์ จดบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธี พิธี  

กจิกรรม และการเตรียมการดา้นตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่ง ซึง่คณะกรรมการฯ องคก์รของรฐั และวดับวรนเิวศวหิาร  

จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ รวมทั้งติดตาม 

ขอรับเอกสาร ภาพ และวีดิทัศน์การร่วมจัดงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพระศพของหน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และวัดบวรนิเวศวิหาร การสักการะพระศพ การส่งสาสน์และสารแสดงความอาลัยของ

ประมุขสงฆ์ คณะสงฆ์ องค์กรพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสำานักหอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนการรวบรวมเหตุการณ์สำาคัญครั้งนี้เป็นอย่างดี

หนังสือจดหมายเหตุเล่มน้ี แบ่งออกเป็น ๕ ภาค ภาคท่ี ๑ ว่าด้วยพระประวัติ พระศาสนกิจ  

พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

ภาคที่ ๒ ว่าด้วยการประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ สมณสาสน์และสารแสดงความ
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อาลัย ภาคที่ ๓ ว่าด้วยพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระกุศล และ 

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ ภาคท่ี ๔ ว่าด้วยการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ภาคที่ ๕ ว่าด้วยพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จึงนับว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ  

และมีคุณค่าเปน็หลกัฐานทางประวตัศิาสตรข์องชาตเิพือ่การศกึษาอา้งองิ กรมศลิปากรในฐานะคณะทำางาน

ขออนุโมทนาในกุศลราศีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำาหนังสือ 

เล่มนี้จนแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

ขอมหิธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ความกตัญญูกตเวทิตา และสำานึกในพระกรุณาธิคุณ  

ที่รัฐบาลและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก จงสัมฤทธิ์เป็นอดิเรกปุญญวิบากแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ตามควรแก่พระคติวิสัยจงทุกประการ เทอญ

 (นายอนันต์ ชูโชติ)

	 อธิบดีกรมศิลปากร

 ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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สารบัญ

คำาปรารภ

คำานำา

สารบัญ

ภาคที่ ๑
พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระประวัติ  ๓

	 บรรพชน	 ๓
	 ทรงพระเยาว์	 ๕
	 ทรงบรรพชา	 ๕
	 ทรงอุปสมบท	 ๗
	 ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษาต่างประเทศ	 ๙
	 สมณศักดิ์	 ๑๐
	 พระอัธยาศัย	 ๑๒
  - พระกตัญญุตาต่อพระบุพการี ๑๒
  - การบันทึกเรื่องราวต่างๆ ๑๓
	 การถวายธรรมะแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์	 ๑๔

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๗

	 หมายกำาหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช	 ๑๘
	 	 ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
	 พระสุพรรณบัฏ	 ๒๐
	 ใบกำากับพระสุพรรณบัฏ	 ๒๒
	 ประกาศพระบรมราชโองการใหญ่	 ๒๓
	 พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช	 ๒๗
	 พระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช	 ๒๘

พระศาสนกิจ ๒๙

	 ตำาแหน่งหน้าที่ในการคณะสงฆ์และการพระศาสนา	 ๒๙
	 ตำาแหน่งหน้าที่เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	 ๓๑
	 พระศาสนกิจด้านการสอนและการศึกษาของสงฆ์	 ๓๑
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	 พระศาสนกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ	 ๓๕ 
  - สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ๓๙
  - เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๐
  - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๔๐
  - สาธารณรัฐประชาชนจีน ๔๑
	 พระกรณียกิจด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม	 ๔๓
	 งานพระนิพนธ์	 ๔๙

พระเกียรติคุณ ๕๖

	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ๕๖
	 สมณศักดิ์	“อภิธชมหารัฏฐคุรุ”	ของคณะสงฆ์เมียนมา	 ๕๗
	 กรรมการจัดทำาพจนานุกรมบาลีของราชบัณฑิตยสมาคมทางวิทยาศาสตร์	 ๕๘
	 	 และอักษรศาสตร์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก	
	 พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก	 ๕๘

งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ๖๐

สิ้นพระชนม์ ๖๒

ภาคที่ ๒ 

การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

การประชวร  ๖๗
	 การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 ๖๙
	 แถลงการณ์พระอาการประชวรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 ๗๑

การสิ้นพระชนม์ ๗๙

	 สิ้นพระชนม์	 ๗๙
	 การไว้ทุกข์ในพระราชสำานักและของทางราชการ	 ๘๓
	 การเชิญพระศพไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร	 ๘๗
	 การถวายนำ้าสรงพระศพ	 ๙๖
  - การถวายนำ้าสรงพระศพที่ห้องพระฉาก ตำาหนักเพ็ชร ก่อนเวลาเสด็จพระราชดำาเนิน ๙๘
  - การถวายนำ้าสรงพระศพ ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ๑๐๑
  - การเสด็จพระราชดำาเนินไปถวายนำ้าสรงพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร ๑๐๒

การประดิษฐานพระศพ ๑๐๗

	 การประดิษฐานพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์	 ๑๐๗

	 การพระราชทานพระโกศทองน้อยเลื่อนชั้นเครื่องประกอบพระเกียรติยศพระศพ		 ๑๒๑

	 	 เมื่อจะพระราชทานเพลิงพระศพ	

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย ๑๒๕
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ภาคที่ ๓

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระกุศล 
และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพของวัดบวรนิเวศวิหาร ๑๙๗

กำาหนดการบำาเพ็ญกุศล การสวดพระอภิธรรม และการประโคมยำ่ายาม ๑๙๙

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ ๒๐๔
	 พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	(๗	วัน)	 ๒๐๔
	 พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	(๕๐	วัน)	 ๒๑๙
	 พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	(๑๐๐	วัน)	 ๒๓๗

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพของคณะบุคคลต่างๆ ๒๖๑

การบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๒๖๗

	 การบำาเพ็ญกุศล	(กงเต๊ก)	ถวายพระศพของคณะสงฆ์จีนนิกาย	 ๒๖๗
	 การบำาเพ็ญกุศล	(กงเต๊ก)	ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย	 ๒๗๓
	 การบำาเพ็ญกุศล	(กงเต๊ก)	ถวายพระศพของคณะภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายมหายาน	 ๒๘๒

งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร ๒๘๗

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร ๒๙๑

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กิจกรรมอื่นๆ เนื่องในการพระศพ ๓๐๕

ภาคที่ ๔ 

การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

รัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพถวาย  ๓๑๔

 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี 

 มีพระมหากรุณา ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระศพ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระศพ ภาครัฐ และของวัดบวรนิเวศวิหาร ๓๒๔

	 คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 ๓๒๔
	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	และคณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ภาครัฐ		
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  - คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร ๓๒๔
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  ๓๒๔
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  ๓๒๕
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  ๓๒๕
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร ๓๒๕
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร ๓๒๖
   งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
	 คณะกรรมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๓๒๖
	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ของวัดบวรนิเวศวิหาร	
  - คณะกรรมการจัดทำาหนังสืองานออกพระเมรุสมเด็จพระญาณสังวร ๓๒๖
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  - คณะกรรมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  ๓๒๗
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

การอำานวยการจัดงานพระศพ ๓๓๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	สยามบรมราชกุมารี	ประธานที่ปรึกษา		 ๓๓๐
	 	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ
	 	 และพระราชทานแนวพระราชดำาริ	
	 การซ่อมบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำา	 ๓๓๓
	 การซ่อมบูรณะอาคารซ่าง	วัดเทพศิรินทราวาส	 ๓๔๖
	 การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์	และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน	 ๓๔๗
	 การจัดแสดงมหรสพ	 ๓๕๑
	 การจัดหาไม้จันทน์หอม	การจัดทำาด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก	การจัดทำาฟืนไม้จันทน์		 ๓๕๒
	 	 การจัดทำาช่อไม้จันทน์	และการแกะสลักพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
	 	 จากไม้แก่นจันทน์หอม	
	 งานภูมิสถาปัตย์	และการตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 ๓๕๘
	 	 ณ	วัดเทพศิรินทราวาส	
	 การหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	 ๓๖๑
	 การสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช		 ๓๖๕
	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	

การจัดขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ ๓๖๘

	 ริ้วขบวนที่	๑	ขบวนเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ	 ๓๖๘
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	 ริ้วขบวนที่	๒	ขบวนเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ	 ๓๗๑
	 การฝึกซ้อมริ้วขบวน	 ๓๗๓

การจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ หนังสือที่ระลึก แผ่นพับที่ระลึก และที่คั่นหนังสือที่ระลึก ๓๗๕

	 กรมศิลปากร	 ๓๗๕

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๓๗๙

งานพิธีการ   ๓๘๑

	 การจัดทำาหมายกำาหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 ๓๘๑
	 การจัดทำาพัดรองที่ระลึก	ย่ามที่ระลึก		 ๓๘๒
	 การจัดทำาเครื่องสังเค็ดงานพระศพและการแจกจ่าย	 ๓๘๔
	 การจัดทำาเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธาน	และการจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ	 ๓๘๗
	 การเชิญและการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 ๓๙๓
	 การเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลกมาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 ๓๙๘
	 การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย	๔	ทวีป	 ๓๙๙
	 ภารกิจอื่นๆ	 ๔๐๐

การประชาสัมพันธ์ ๔๐๓

	 การประชาสัมพันธ์ทางด้านวิทยุโทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียง	สิ่งพิมพ์	อินเทอร์เน็ต	 ๔๐๓
	 	 และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์	
	 การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน	 ๔๐๔
	 การติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอ	LED	ตามเส้นทางริ้วขบวน	 ๔๐๖

การรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร ๔๐๗

สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ๔๐๘

	 ม้าเทียบ	(เกยบันได)	 ๔๐๘
	 ฉัตรตาดทองประจำาราชรถเชิญพระโกศพระศพ	 ๔๐๘
	 พระโกศพระอัฐิ	และพระเจดีย์ศิลา	 ๔๐๘
	 ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร	 ๔๐๙

ภาคที่ ๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

หมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ๔๑๔

พิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกพระเมรุ ๔๓๐

 ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



(12) (13)

	 พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช		 ๔๓๕
	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	ตำาหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหาร
	 	 วันจันทร์	ที่	๑๔	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	 	

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๔๓๘

	 การพระราชกุศลออกพระเมรุ	ณ	ตำาหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๔๓๘

	 	 วันอังคาร	ที่	๑๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	

  - พิธีบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ๔๓๙

  - การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ๔๔๒

	 การเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ	และการพระราชทานเพลิงพระศพ		 ๔๕๙

	 	 ณ	พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส	วันพุธ	ที่	๑๖	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	

   - การเชิญพระโกศพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศ จากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  ๔๖๐

   สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 

  - การบำาเพ็ญพระราชกุศลก่อนการเชิญพระศพออกจากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ๔๗๓

  - ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพไปประดิษฐาน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส  ๔๗๘

   ริ้วขบวนที่ ๑ 

  - ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒ ๔๙๗

  - การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที ๕๐๓

  - การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๒๐ นาฬิกา (พระราชทานเพลิงจริง) ๕๑๙

  - พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ๕๒๓

	 การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ	ณ	วัดเทพศิรินทราวาส	 ๕๒๗

 	 วันพฤหัสบดี	ที่	๑๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	

	 การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ	ณ	ตำาหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๕๔๐

 	 วันเสาร์	ที่	๑๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		

	 การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร	ณ	ตำาหนักเพ็ชร	พระตำาหนักเดิม	 ๕๕๑

	 	 และพระวิหารเก๋ง	วัดบวรนิเวศวิหาร	วันอาทิตย์	ที่	๒๐	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		

  - การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  ๕๕๗

  - การประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ ณ พระตำาหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร  ๕๖๐

  - การบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร  ๕๖๑

  - การบำาเพ็ญกุศลถวายพระอัฐิ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  ๕๖๓

การเชิญพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ๕๖๕

 และวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระราชทานพระบรมราชานุญาต	 ๕๖๖

	 	 ให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

	 	 ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน	ณ	วัดเทวสังฆาราม	ตำาบลบ้านเหนือ

	 	 อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 	 วันอังคารที่	๒๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระราชทานพระบรมราชานุญาต	 ๕๗๗
	 	 ให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	
	 	 ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน	ณ	วัดญาณสังวราราม	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 	 ตำาบลห้วยใหญ่	อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	
	 	 วันพุธ	ที่	๓๐	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		

ภาคผนวก

คำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และแผนผังร้ิวขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ภาคผนวก ๑ คำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี แต่งต้ังคณะกรรมการอำานวยการ ๕๙๐

 จัดงานพระศพฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

	 คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๕๙๐

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๕๙๔

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๕๙๖

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๕๙๘

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๖๐๐

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย	อำานวยความสะดวก	และจัดการจราจร	 ๖๐๒

	 	 งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

ภาคผนวก ๒ คำาสั่งวัดบวรนิเวศวิหาร แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ๖๐๔

 คณะกรรมการพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 ๖๐๔

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการจัดทำาหนังสืองานออกพระเมรุสมเด็จพระญาณสังวร		 ๖๑๒

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

	 คณะกรรมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร		 ๖๑๕

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

ภาคผนวก ๓ ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพไปประดิษฐาน  
 ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ริ้วขบวนที่ ๑

ภาคผนวก ๔ ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒
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ภาคที ่๑
พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน)
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระประวัติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระนามเดิม เจริญ คชวัตร  

ประสูติเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๔ คํ่า เดือน ๑๑ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๒๗๕ ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖  

ณ ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระชนก ช่ือ น้อย คชวัตร พระชนนี ช่ือ กิมน้อย คชวัตร  

ทรงเป็นบุตรคนที่ ๑ ในจํานวนพี่น้อง ๓ คน

บรรพชน

ในหนังสือ “พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” จัดพิมพ์โดยทุน  

๒๑ เมษายน เนื่องในโอกาสเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา  

๑๐๐ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (พิมพ์ครั้งที่ ๓.กรุงเทพฯ: บริษัท ผลึกไท จํากัด, ๒๕๕๖) กล่าวถึงประวัติ 

บรรพชนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

“บรรพชนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ เพราะมาจาก ๔ ทิศทาง กล่าวคือ พระชนก 

มีเชื้อสายมาจากกรุงเก่าทางหนึ่ง จากปักษ์ใต้ทางหนึ่ง ส่วนพระชนนีมีเชื้อสายมาจากญวนทางหนึ่ง จากจีนทางหนึ่ง

นายน้อย คชวัตร เป็นบุตรนายเล็กและนางแดงอิ่ม เป็นหลานปู่หลานย่าของหลวงพิพิธภักดีและนางจีน หลวงพิพิธ- 

ภักดีน้ันเป็นชาวกรุงเก่าเข้ามารับราชการในกรุงเทพฯ ได้ออกไปเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองไชยาคราวหนึ่ง และเป็นผู้หนึ่งที่

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปคุมเชลยศึกที่เมืองพระตะบองคราวหนึ่ง  

หลวงพิพิธภักดีได้ภรรยาเป็นชาวไชยา ๒ คน ชื่อทับคนหนึ่ง ช่ือนุ่นคนหนึ่ง และได้ภรรยาเป็นชาวพุมเรียงอีกคนหนึ่งชื่อแต้ม  

ต่อมาเมื่อครั้งพวกแขกยกเข้าตีเมืองตรัง เมืองสงขลาของไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด ซึ่งต่อมาได้เป็นท่ี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ในรัชกาลที่ ๔) เป็น 

แม่ทัพยกออกไปปราบปราม หลวงพิพิธภักดีได้ไปในราชการทัพครั้งนั้นด้วย และไปได้ภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อจีนซึ่งเป็นธิดา

ของพระปลัดเมืองตะกั่วทุ่ง (สน) เป็นหลานสาวของพระตะกั่วทุ่ง หรือพระยาโลหภูมิพิสัย (ขุนดำา ชาวเมืองนครศรีธรรมราช)  

ต่อมา หลวงพิพิธภักดีได้พาภรรยาชื่อจีนมาตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงเทพฯ และได้รับภรรยาเดิมชื่อแต้มจากพุมเรียงมาอยู่ด้วย  

(ส่วนภรรยาอีก ๒ คนได้ถึงแก่กรรมไปก่อน)

เวลานั้น พ่ีชายของหลวงพิพิธภักดี คือพระยาพิชัยสงคราม เป็นเจ้าเมืองศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี และมีอาชื่อพระยา 

ประสิทธิสงคราม (ขำา) เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมา หลวงพิพิธภักดีลาออกจากราชการและได้พาภรรยาทั้ง ๒ คนมา 

ตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี

กล่าวกันว่าหลวงพิพิธภักดีนั้นเป็นคนดุ เมื่อเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ท่ีเมืองไชยาเคยเฆี่ยนนักโทษตาย เป็นเหตุให้หลวง 

พิพิธภักดีเกิดสลดใจลาออกจากราชการ แต่บางคนเล่าว่า เหตุท่ีทำาให้หลวงพิพิธภักดีต้องลาออกจากราชการนั้น ก็เพราะเกิด 

ความเรื่องที่ได้ธิดาพระปลัดเมืองตะกั่วทุ่งชื่อจีนมาเป็นภรรยานั่นเอง

เมื่อพ่ีชายคือพระยาพิชัยสงครามทราบว่าหลวงพิพิธภักดีอพยพครอบครัวมาอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี ก็ได้ชักชวนให้ 

เข้ารับราชการอีก แต่หลวงพิพิธภักดีไม่สมัครใจ และได้ทำานาเลี้ยงชีพต่อมา
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นายน้อย คชวตัร ไดเ้รยีนหนงัสอืตลอดจนไดอ้ปุสมบทเปน็พระภกิษ ุ๒ พรรษา อยูใ่นสำานกัของพระครสูงิคบิรุคณาจารย ์

(สุด) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน พระครูสิงคิบุรคณาจารย์นั้น เป็นบุตรคนเล็กของหลวงพิพิธภักดี

กับนางจีน เป็นอาคนเล็กของนายน้อย เมื่อลาสิกขาแล้ว นายน้อยได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เมือง

กาญจนบุรี และได้แต่งงานกับนางกิมน้อยในเวลาต่อมา

นางกิมน้อย คชวัตร มาจากบรรพชนสายญวนและจีน บรรพชนสายญวนนั้นได้อพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาล 

ที่ ๓ เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ ต้นตระกูล สิงหเสนี) ยกทัพไปปราบจลาจลเมืองญวน ได้ครอบครัวญวนส่งเข้ามา 

ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พวกญวนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาไปตั้งบ้านเรือน 

อยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๓๗๒ เพื่อทำาหน้าท่ีรักษาป้อมเมือง ส่วนพวกญวนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ให้ไปตั้งบ้านเรือน 

อยู่กับพวกญวนเข้ารีตที่สามเสนในกรุงเทพฯ บรรพชนสายญวนของนางกิมน้อยเป็นพวกญวนที่เรียกว่า “ญวนครัว”

นายน้อย คชวัตร พระชนก นางกิมน้อย คชวัตร พระชนนี

นายจำาเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร พระอนุชา 

ป้ากิมเฮงหรือป้าเฮ้ง ผู้อุปการะเลี้ยงดู 
เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงพระเยาว์
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ส่วนบรรพบุรุษสายจีนนั้น ได้โดยสารสำาเภามาจากเมืองจีนและได้ไปตั้งถิ่นฐานทำาการค้าอยู่ที่กาญจนบุรี

นางกิมน้อยเป็นบุตรีนายทองคำา (สายญวน) กับนางเฮงเล็ก แซ่ตัน (สายจีน) เกิดที่ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมือง 

กาญจนบุรี เมื่อแต่งงานกับนายน้อยแล้วได้ใช้ชื่อว่าแดงแก้ว แต่ต่อมาก็กลับไปใช้ชื่อเดิม คือกิมน้อย หรือน้อย ตลอดมา

นายน้อย คชวัตร เริ่มรับราชการในตำาแหน่งเสมียน แล้วเลื่อนข้ึนเป็นผู้รั้งปลัดขวา แต่ต้องออกจากราชการเสียคราว 

หนึ่งเพราะป่วยหนัก หลังจากหายป่วยแล้วจึงกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นปลัดขวาอำาเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา 

ได้ย้ายไปเป็นปลัดอำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดป่วยเป็นโรคเนื้อร้ายงอก จึงกลับมารักษาตัวที่บ้านกาญจนบุรี และ 

ได้ถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุเพียง ๓๘ ปี ได้ทิ้งบุตรน้อย ๆ ให้ภรรยาเลี้ยงดู ๓ คน คือ

๑. เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ คชวัตร)

๒. นายจำาเนียร คชวัตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)

๓. นายสมุทร คชวัตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)

สำาหรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ป้ากิมเฮงหรือป้าเฮ้ง ผู้เป็นพี่สาวของนางกิมน้อยได้ขอมาเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

และทรงอยู่ในความเลี้ยงดูของป้าเฮ้งมาตลอด จนกระท่ังทรงบรรพชาเป็นสามเณร ป้าเฮ้งได้เลี้ยงดูเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วย 

ความทะนุถนอมเอาใจเป็นอย่างยิ่ง จนพากันเป็นห่วงว่าจะทำาให้เสียเด็กเพราะเลี้ยงแบบตามใจเกินไป”

ทรงพระเยาว์

เมื่อทรงพระเยาว์นั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีร่างกายอ่อนแอ 

เจ็บป่วยอยู่เสมอ คราวหนึ่งทรงป่วยหนักจนผู้ใหญ่ถึงกับคิดว่าจะไม่หาย และบนว่าถ้าหายจะให้บวชแก้บน ข้อนี้เป็นเหตุหนึ่งที่

ทําให้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรในเวลาต่อมา ตั้งแต่ทรงพระเยาว์มีพระนิสัยแสดงออกทางพระ ชอบเล่นเป็นพระ ทําคัมภีร์เทศน์

เล็ก ๆ พัดยศเล็ก ๆ เล่นทอดกฐินผ้าป่า เมื่อพระชันษาได้ ๘ ปี ทรงเข้ารับการศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล  

วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่ามัธยม ๒ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ พระชันษา  

๑๒ ปี ทรงสมัครเป็นลูกเสือ เรียนวิชาลูกเสือ จนทรงสอบได้เป็นลูกเสือเอก 

ทรงบรรพชา

พุทธศักราช ๒๔๖๙ นายแถมและนายทองดี พระมาตุลา (น้า) ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก จะบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังฆาราม ๒ คน พระชนนีและพระมาตุจฉา (ป้า) จึงชักชวนให้ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อแก้บนดังกล่าวมาข้างต้น  

จึงตกลงพระทัยที่จะบรรพชา ในขณะนั้นมีพระชันษาได้ ๑๔ ปี ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยมี พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ) เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูอดุลยสมณกิจ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า 

หลวงพ่อวัดเหนือ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) เมื่อครั้งยังเป็นที่พระครูนิวิฐสมาจาร  

เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดหนองบัว เป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีล 

เมื่อทรงบรรพชาแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจําพรรษาอยู่ท่ี 

วัดเทวสังฆาราม ครั้นวันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๐ พระเทพมงคลรังษีได้พามาฝากไว้กับพระครูสังวรวินัย  

(อาจ ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม และได้เริ่มเรียนบาลีไวยากรณ์ ณ วัดเสนหา ซ่ึงเป็นสํานักเรียนบาลีที่มี 

ชื่อเสียงในพรรษานั้น อาจารย์ผู้สอนเป็นพระเปรียญมาจากวัดมกุฏกษัตริยาราม ชื่อพระมหาภักดิ์ ศักดิ์เฉลิม
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๗๒ พระเทพมงคลรังษีได้พามาถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

(หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) ขณะทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันอาทิตย์  

ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ เพื่ออยู่ศึกษาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระเมตตาทรงรับไว้และทรงมอบให้อยู่ใน

ความดูแลของพระครูพุทธมนต์ปรีชา (เฉลิม ปญฺญาวุโธ ป.ธ. ๓ ต่อมาลาสิกขา) ทรงพํานัก ณ คณะเขียวบวร และได้ทรงศึกษา 

พระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทฺธโชติ) พระอุปัชฌาย์ (ขวา) และพระครูนิวิฐสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)
พระอาจารย์ให้สรณะและศีล (ซ้าย) เมื่อครั้งทรงบรรพชา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เมื่อครั้งทรงบรรพชาเป็นสามเณร
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ตามธรรมเนียมของวัดบวรนิเวศวิหารนั้น สามเณรจะต้องท่องสามเณรสิกขาและเสขิยวัตรให้ได้ เมื่อท่องได้แล้ว 

พระอุปัชฌาย์จะให้นามฉายาสําหรับใช้ขานในเวลาทําวัตรคํ่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ทรงพํานักในวัดบวรนิเวศวิหารได้ไม่ถึงเดือนก็ทรงท่องสามเณรสิกขาและเสขิยวัตรได้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ จึงประทานนามฉายาให้ว่า “สุวฑฺฒโน” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เจริญดี” 

พทุธศกัราช ๒๔๗๔ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนนิไปถวายผา้พระกฐนิทีว่ดับวรนเิวศวหิาร  

ได้พระราชทานผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรเปรียญทั้งวัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ทรงเป็นสามเณรเปรียญองค์เดียวในศกนั้น  ที่ได้เข้ารับพระราชทานผ้าไตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงอุปสมบท

พุทธศักราช ๒๔๗๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชนมายุครบอุปสมบท  

เสด็จกลับไปทรงอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นสํานักเดิม เมื่อวันจันทร์ แรม ๕ คํ่า เดือน ๗ ปีระกา 

ตรงกับวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ) เมื่อครั้งยังเป็นท่ี พระครูอดุลยสมณกิจ  

เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูนิวิฐสมาจาร

เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดหรุง (เซ่งฉี่) เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  

ทรงอุปสมบทแล้วจําพรรษาที่วัดเทวสังฆารามอยู่ ๑ พรรษา เพื่อช่วยสอนพระปริยัติธรรม ณ โรงเรียนเทวานุกูล ของวัด 

เทวสังฆาราม แล้วทรงกลับมาทําทัฬหีกรรม (อุปสมบทซํ้า) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(ขณะนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็นต้นปี) มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต)  

ขณะทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสราโณ) ขณะดํารง 

พระฉายาบัตร เมื่อครั้งทรงบรรพชาเป็นสามเณร 
ณ วัดเทวสังฆาราม

พระฉายาบัตร เมื่อครั้งทรงทัฬหีกรรม (อุปสมบทซำ้า)
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขียนเป็นภาษาบาลี อักษรขอม
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ) พระอุปัชฌาย์ 
เมื่อครั้งทรงอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม

พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) 
พระกรรมวาจาจารย์ เมื่อครั้งทรงอุปสมบท

ณ วัดเทวสังฆาราม

พระปลัดหรุง (เซ่งฉี่) พระอนุสาวนาจารย์ 
เมื่อครั้งทรงอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

(หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต)
พระอุปัชฌาย์ 

เมื่อครั้งทรงอุปสมบท
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสราโณ)  
พระกรรมวาจาจารย์  
เมื่อครั้งทรงอุปสมบท  
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร



8 9

ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ทรงได้พระนามฉายาท่ีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  

ประทานให้ว่า “สุวฑฺฒโน” เหมือนเมื่อครั้งทรงเป็นสามเณรอยู่ท่ีวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว หลังจากนั้นยังเสด็จไปช่วยสอน 

พระปริยัติธรรมที่วัดเทวสังฆารามอยู่อีก ๒ ปี

ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษาต่างประเทศ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานักเรียน 

วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงสอบไล่ได้ชั้นต่าง ๆ ก้าวหน้าไปโดยลําดับ คือ

● พุทธศักราช ๒๔๗๒ ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรี 

● พุทธศักราช ๒๔๗๓ ทรงสอบได้นักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม ๓ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทรงสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๔ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๗๖ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๗๗ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๗๘ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๘๑ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค

● พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

นอกจากนี้ยังสนพระทัยการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อมีโอกาสก็เสด็จจาริกไปประทับตามสํานักวัดป่าในภาคอีสานชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง ได้ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานไว้เป็นจํานวนมาก ท้ังได้ทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุ 

สามเณรเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน และทรงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังและร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมกับ

พระภิกษุสามเณรด้วย สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้สนใจฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมาจนปัจจุบัน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสนพระทัยในการศึกษาภาษาต่างประเทศ

ด้วย ในระหว่างพุทธศักราช ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘ ได้ทรงเรียนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษกับสวามี สัตยานันทปุรี นักบวชฮินดู 

ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสนาและปรัชญาของอินเดียและเช่ียวชาญทางภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษด้วย ท่านสวามี 

ได้ต้ังธรรมาศรมข้ึนท่ีตึกหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวได้ว่า ธรรมาศรมเป็นศูนย์กลางการสังสรรค์ 

เสวนาของหมู่นักปราชญ์ราชบัณฑิตไทยในขณะน้ัน นอกจากการสอนหรือแสดงปาฐกถาเก่ียวกับปรัชญาและศาสนาแล้ว  

ท่านสวามียังสอนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษให้แก่พระภิกษุสามเณรด้วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเรียนภาษาอังกฤษกับท่านสวามีได้ประมาณ ๒ ปี ก็ต้องเลิก ด้วยการเรียนในช่วงบ่ายน้ันตรงกับเวลา 

ท่ีต้องทรงเป็นครูสอนบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร แต่ก็ยังทรงศึกษาภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองต่อไป  

ด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ การฟังวิทยุภาคภาษาอังกฤษของบีบีซี และการอ่านหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเป็น 

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาน้ัน หากมีข้อความสําคัญหรือท่ีทรงประทับใจ ก็จะทรงบันทึก 

ไว้เป็นแบบอย่างหรือจดจํานํามาใช้ในเวลาต้องการ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังสนพระทัยศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 

โดยทรงศึกษากับผู้ที่ทรงคุ้นเคยให้มาสอนที่กุฏิในเวลาคํ่าบ้าง กลางคืนบ้าง สุดแต่สะดวก ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสกับ 

นายแพทย์ หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค) ภาษาเยอรมันทรงศึกษากับนายเกษมจิต อัศวจินดา ผู้เคยบวชเป็น 

พระนวกะ จนทรงอ่านเขียนได้ทั้ง ๒ ภาษา ส่วนภาษาจีน ทรงศึกษากับนายสิริ ศรสงคราม ระหว่างที่บวชเป็นพระนวกะ จนเมื่อ

นายสิริลาสิกขาแล้วก็ยังมาสอนภาษาจีนถวายอีกระยะหนึ่ง ภาษาต่างประเทศอีกบางภาษานั้น แม้จะทรงใฝ่พระทัยศึกษาแต่ก็

มิได้ทรงฝึกฝนต่อเนื่องด้วยพระภารกิจมากมายหลายด้าน ภายหลังจึงทรงเลิกไป
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นอกจากความสนพระทัยในการเรียนภาษาต่าง ๆ แล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 

ปริณายก ยังโปรดการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ด้วยการอ่านหนังสือทางพระพุทธศาสนาและหนังสือทั่วไปอยู่เป็นนิตย์ทั้ง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แม้กระท่ังการใช้คอมพิวเตอร์ก็ทรงใช้ได้ดีท้ังในการสืบค้นข้อมูล และการพิมพ์ร่างเอกสารต่าง ๆ ด้วย

พระองค์เอง

จากการทรงศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทําให้ทรงใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพระศาสนกิจของพระองค์ในเวลาต่อมาเป็นอย่างมาก  

เริ่มแต่ทรงเปิดชั้นเรียนเรียกว่า Dhamma Class สอนพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิกรรมฐานแก่ชาวต่างประเทศ จนมี 

ชาวต่างประเทศมาขออุปสมบท และมีพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย มาขอ 

พํานัก ณ วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก อันเป็นที่มาของพระดําริในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เถรวาทในต่างประเทศ และการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศในกาลต่อมา

สมณศักดิ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติภาระหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ 

วัดบวรนิเวศวิหารและกิจการคณะสงฆ์ จึงทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์โดยลําดับ ดังนี้

● พุทธศักราช ๒๔๙๐ ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโศภณคณาภรณ์ ซึ่งเป็น

ราชทินนามที่ตั้งขึ้นใหม่และทรงได้รับพระราชทานเป็นรูปแรก

● พุทธศักราช ๒๔๙๔ ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามเดิม

● พุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามเดิม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ขณะทรงเป็นพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน (แถวยืนแถวที่ ๒ รูปที่ ๑ จากซ้าย) 

ในการเรียนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษกับสวามี สัตยานันทปุรี ณ หอวัฒนธรรมไทย - ภารต
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พัดยศสมณศักดิ์เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑

● พุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์  

ซึ่งเป็นราชทินนามที่ตั้งขึ้นใหม่และทรงได้รับพระราชทานเป็นรูปแรก

● พุทธศักราช ๒๕๐๐ ทรงได้รับพระราชทานพัดรัตนาภรณ์

● พุทธศักราช ๒๕๐๔ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระสาสน-

โสภณ

● พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร นับเป็น

สมเด็จพระญาณสังวรองค์ที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์แรกคือ สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) วัดราชสิทธาราม

● พุทธศักราช ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็น สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ 

พระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎกปริยัตติธาดา  

วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุขุมธรรมวิธานธำารง วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัท- 

คารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี  

คามวาสี อรัณยวาสี สมเด็จพระสังฆราช”

● พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทรงได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต (งาประดับพลอย) และ 

พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระอัธยาศัย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอัธยาศัยโปรดการเรียนรู้ ถือสันโดษและ 

สมถะ เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งต่อพระภิกษุสามเณร ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ในช่วงที่ทรงดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส 

วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวัดสําคัญในพระพุทธศาสนาของปวงชนชาวไทย และทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก จนสิ้นพระชนม์ นับเนื่องเป็นเวลาถึง ๕๒ ปี ได้เกิดสถานการณ์ขัดแย้งทางความคิด ทั้งในหมู่ 

คณะสงฆ์เอง และในหมู่ฆราวาส ก็ได้ประทานพระโอวาทให้มีสติ ระงับเหตุอันไม่ถูกไม่ควร หาข้อยุติด้วยเหตุผล ด้วยเมตตา 

ต่อกัน อาทิ

“การจะอ้างว่าพระไตรปิฎกผิดหรือบกพร่องนั้นไม่ได้ หรือจะไปปฏิบัติผิดพระวินัยบัญญัติหรือธรรมท่ีปรากฏอยู่ใน 

พระวินัยที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับที่ไทยเรารับรองแล้วนี้ โดยอ้างว่าของตนถูก แต่พระไตรปิฎกนั้นผิด ดังนี้ไม่ได้” 

ฯลฯ

“เราทั้งหลายเป็นอะไรกัน...หากระลึกได้ว่า เราท้ังหลายเป็นพี่เป็นน้องกัน ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ร่วมชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์เดียวกัน ไม่ใช่ใคร ที่ไหน หากระลึกได้อย่างนี้จะทำาให้จิตใจอ่อนโยน ปรองดอง และสมัครสมานกัน 

มากขึ้น...รู้จักการผ่อนปรน ผ่อนความต้องการของตนลงเสียครึ่งหนึ่ง และเรียนรู้ท่ีจะเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกครึ่งหนึ่ง การ 

ผ่อนปรน ประนีประนอม และความสามัคคีก็จะเกิดขึ้น” 

ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม พระอัธยาศัยสําคัญซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไป และควรบันทึกไว้ในจดหมายเหตุนี้เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ 

อาทิ

 พระกตัญญุตาต่อพระบุพการี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบุพการี 

โดยเฉพาะนางกิมน้อย คชวัตร พระชนนี ซึ่งสูงวัยขึ้นแล้ว ในพุทธศักราช ๒๔๙๖ จึงทรงขอประทานพระอนุญาตจากสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) ให้พระชนนีได้เข้ามาพํานักในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อจักได้ 

ทรงอุปัฏฐากดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทรงปลูกเรือนหลังเล็กข้างตําหนักคอยท่า ปราโมช ให้พระชนนีได้พํานักอาศัยรักษาศีล 

ฟังธรรมและทําบุญสุนทานในโอกาสต่าง ๆ ได้สะดวก ทั้งทรงตั้งกองทุน “นิธิน้อย คชวัตร” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล 

พระชนนี รวมเวลากว่า ๑๐ ปี จนในพุทธศักราช ๒๕๐๗ นางกิมเฮงหรือเฮ้งโยมป้าถึงแก่กรรมที่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี  

นางกมิน้อย พระชนนไีดไ้ปจดัการงานศพและพกัอยูก่บัลกูหลานญาตพิีน่อ้งตอ่ระยะเวลาหนึง่ แตแ่ลว้กไ็ดล้ม้ปว่ยและถงึแกก่รรม

ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ สิริอายุได้ ๗๙ ปี

นอกจากนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงเป่ียมด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา 

ต่อพระบุพการีในทางธรรม อันได้แก่ พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์เมื่อครั้งทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม  

จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระอุปัชฌาย์และพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ เมื่อครั้งทรงอุปสมบท 

เป็นพระภิกษุ ณ วัดเทวสังฆาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่ง 

กรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ ก็ทรงมีพระปฏิการะทดแทนพระคุณด้วยประการต่าง ๆ ทั้งด้วยพระสติปัญญาความสามารถ 

ในการพระศาสนา และการก่อสร้างอนุสรณียสถานถวาย เช่น การเสด็จไปสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม การทํานุ 

บํารุงพระอารามตลอดจนสถานศึกษาและโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นภูมิสถานท่ีประสูติและทรงเจริญวัย 
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

จนถึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ส่วนการที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุและพํานักจําพรรษาอยู่ตลอด 

พระชนม์ชีพ ทั้งทรงเจริญในสมณศักดิ์จนถึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก นอกจากทรงทํานุบํารุงทั้งด้านการศึกษาและพระอารามให้บริบูรณ์แล้ว ยังทรงพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ 

และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในด้านพุทธศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไปในประเทศต่าง ๆ ทั้ง ๔ ทวีป ถวายเป็นปฏิการะแด่พระบุพการีใน 

ทางธรรม ทั้งยังโปรดให้สร้าง “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก” ในโรงพยาบาลและโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่าง ๆ ถวายเป็น 

พระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ ทั้ง ๑๘ พระองค์ การสร้างวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ เป็นต้น

 การบันทึกเรื่องราวต่างๆ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอุปนิสัยช่างสังเกต โปรดการจดบันทึกใน

สมุดบันทึกส่วนพระองค์ทั้งทรงเก็บรักษาไว้อย่างดี อาทิ บทพระธรรมเทศนากัณฑ์อริยทรัพย์ ๗ ประการ ซึ่งเป็นการแสดง

พระธรรมเทศนาครั้งแรกที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ขณะท่ีทรงเป็นเพียงสามเณรเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๙ บันทึก

การเดินทางจากวัดเทวสังฆารามมายังวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

บันทึกการทรงเข้าสอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๔ บันทึกสรุปเนื้อความการแสดงพระธรรมเทศนาของ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) ที่ทรงแสดงในวันธรรมสวนะและวันพระใหญ่  

อันเป็นธรรมเนียมหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหารที่เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในวันดังกล่าว บันทึกลายพระหัตถ์ 

เหล่านี้วัดบวรนิเวศวิหารได้รวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พระธรรมเทศนากัณฑ์อริยทรัพย์ 
๗ ประการ ซึ่งทรงจดบันทึก
ไว้ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การถวายธรรมะแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนพระบรมวงศ์พระองค์อื่น ๆ ต่างมีพระราชศรัทธาเคารพเลื่อมใสในธรรมะและวัตรปฏิบัติของ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นที่ยิ่งตั้งแต่ครั้งทรงมีสมณศักดิ์เป็นที่ พระโศภณคณาภรณ์  

เป็นลําดับมา

พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุใน 

พระพุทธศาสนา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์ โปรดให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งทรงเป็นที่ พระโศภณคณาภรณ์ เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) และถวายพระธรรมวินัย

ในขณะที่ทรงพระผนวชและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งทรงเป็นท่ี  

สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์และถวายการอบรมพระธรรมวินัยในระหว่างท่ีทรงผนวชและเสด็จประทับ 

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๖ ถึงวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภณคณาภรณ์ 
ได้ถวายคำาแนะนำาเกี่ยวกับการทรงพระผนวชแด่พระภิกษุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร  
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระภิกษุ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน 

พระราชโอรส พระราชธิดา โปรดเสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงสนทนาธรรมและ

บาํเพญ็พระราชกศุลสว่นพระองคก์บัสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก อยูเ่ปน็นติย ์แมเ้มือ่เสดจ็ 

แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตําหนักในภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงพระกรุณา 

โปรดให้อาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปประทับในอารามหรือสํานักสงฆ์ใกล้เคียง

เพื่อจะได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสนทนาธรรมได้สะดวก 
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง 

ถ่ายพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับที่พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน์  

จังหวัดนราธิวาส ไว้ด้วย พระรูปนี้ต่อมาได้เชิญมาตั้งแต่งประกอบการประดิษฐานพระศพ ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังติดตามบันทึกเสียงธรรมบรรยาย 

ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแสดงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเทศน์ การสอนพระนวกะ 

การสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป เพื่อทรงนําไปศึกษาเป็นการส่วนพระองค์ ธรรมบรรยาย

บางเรื่องที่ทรงสดับแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนทั่วไปท่ีจะศึกษาทําความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ถอดแถบบันทึกเสียงจัดทําเป็นหนังสือแล้วพระราชทานพระราชทรัพย์ให้พิมพ์เผยแพร่ มีพระธรรมบรรยาย

เรื่อง สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ เป็นต้น

การถวายพระธรรมเทศนาอีกลักษณะหนึ่งที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถือ

ปฏิบัติเป็นหน้าที่สําคัญคือ การถวายพระธรรมเทศนา “พระมงคลวิเสสกถา” ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมงคลวิเสสกถาเป็นพระธรรมเทศนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาตามราชประเพณี 

มาแต่โบราณ เป็นข้อธรรมะสําหรับพระมหากษัตริย์ทรงนําไปพิจารณาประกอบการปกครองบ้านเมือง รวมถึงพระราชจรรยา 

ที่ทรงปฏิบัตินั้นสอดคล้องต้องตามพระธรรมคําสอนอย่างใด โดยปกติแล้วการถวายพระธรรมเทศนา พระมงคลวิเสสกถา เป็น

หน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราช หรือพระมหาเถรที่ทรงเคารพนับถือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ทรงได้รับอาราธนาให้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนา พระมงคลวิเสสกถา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นบางปีตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๗ จนกระท่ังได้ถวายเป็นประจําปี ตั้งแต่ 

พุทธศักราช ๒๕๒๕ ถึงพุทธศักราช ๒๕๔๓ หลังจากนั้นจึงทรงมอบหน้าท่ีนี้แก่พระมหาเถระรูปอื่นด้วยพระชนมายุมากขึ้น  

ทั้งพระพลานามัยไม่เอื้อให้ทรงปฏิบัติหน้าที่สําคัญนี้ได้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระธรรมเทศนา “พระมงคลวิเสสกถา” 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็มีพระราชศรัทธาปสาทะในธรรมจริยาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาแต่ครั้งทรงเป็นที่ พระสาสนโสภณ มักทรงอาราธนาให้ทรงเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาตามแนวพระราชดําริหลายเรื่อง ท้ังทรงช่วยพิจารณาต้นฉบับเพื่อปรับแก้ความบางตอนให้เข้าใจง่ายขึ้นก่อน

พิมพ์เผยแพร่ เช่น เรื่องวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามธรรมะ ศีล สันโดษ อวิชชา กรรม พรหมวิหาร ๔ นอกจากนี้สมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนีมีพระราชดําริว่า นักเรียนนักศึกษาและข้าราชการท่ีไปศึกษาต่อหรือไปรับราชการในต่างประเทศ  

ควรมีคู่มือภาษาอังกฤษที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับคําสั่งสอนหรือการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพื่ออธิบายให้ชาว 

ต่างชาติเข้าใจ จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ทรงเรียบเรียงเรื่อง 

“พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร” และทรงอาราธนาพระขันติปาโลและพระนาคเสโนให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจัดพิมพ์ 

เผยแพร่

นอกจากการพิมพ์เผยแพร่หนังสือธรรมะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเห็นถึงประโยชน์ของวิทยุ 

กระจายเสียงที่เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและการบันเทิง จึงทรงอาราธนาสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้จัดรายการ “การบริหารทางจิต” สําหรับประชาชนทั่วไปทั้งระดับ

เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ขึ้นทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เป็นประจําทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับบรรยาย “การบริหารทางจิตสําหรับผู้ใหญ่” ต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง ๗ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในงานพระราชพิธี 

สําคัญตั้งแต่ครั้งทรงเป็นที่ สมเด็จพระญาณสังวร จนเมื่อทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก แล้ว ก็ยังทรงปฏิบัติถวาย จนถึงเมื่อมีพระชนมายุมากขึ้น พระพลานามัยไม่สู้สมบูรณ์ จึงได้ทรงงดไป อาทิ

พุทธศักราช ๒๕๒๘ ทรงเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนําขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จ 

พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ จากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อวันอังคาร ที่ ๙  

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

พุทธศักราช ๒๕๓๓ ทรงเป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปชัยวัฒน์และ

พระกริ่ง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา และทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย 

ทรงนั่งปรก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทรงเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนําขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี จากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง และถวายพระธรรมเทศนา เมื่อวันอาทิตย์  

ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙

พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทรงเป็นประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา ในพระราชพิธีเฉลิม 

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ถวายพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 

ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๘ ถึงวันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทรงเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  

สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ แรม ๑ คํ่า เดือน ๕ ปีมะเส็ง 

เอกศก จุลศักราช ๑๓๕๑ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับเป็น 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี นำาดอกไม้ธูปเทียนแพไปถวายสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

พร้อมทั้งถวายฎีกาอาราธนาไปเข้ารับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒



18 19

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

หมายกำาหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า เนื่องจากตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยังว่างอยู่  

นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะซ่ึงคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีความ 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้วว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชตามมติเอกฉันท์ของมหาเถรสมาคม และโดยที่ตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็น 

สกลมหาสังฆปริณายกประธานาธิบดีสงฆ์ มีความสำาคัญยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งทรงเป็นที่ 

เคารพสกัการะของพทุธศาสนกิชนทัว่ไป ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกอบการพระราชพธิสีถาปนาในทา่มกลางสงัฆมณฑล 

ซึ่งพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี- 

รัตนศาสดาราม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำาแหน่งที่มีความสำาคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไป ดังมีรายการต่อไปนี้

วนัศกุร ์ที ่๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำาเนนิโดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่จากพระตำาหนกั

จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ซ่ึงดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการมหาเถรสมาคม เมือ่พระสงฆอ์อกไปครองผ้าเสรจ็แลว้ กลบัเข้ามานัง่ยงัอาสนส์งฆต์ามลำาดบั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช จบ สมเด็จพระราชาคณะนำา 

สวดคาถาสังฆานุโมทนา แล้วพระกรรมการมหาเถรสมาคมรับอนุโมทนาสาธุการ แล้วสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปประทับที่ 

อาสน์สงฆ์ พร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม ณ ท่ามกลางสังฆมณฑล ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายนำ้าพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช และถวายพระสุพรรณบัฏ  

พระตราตำาแหน่ง พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ ขณะน้ี พระสงฆ์ในสังฆมณฑลจะได้เจริญชัยมงคลคาถา โหรลั่นฆ้องชัย พราหมณ์ 

เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ พนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระสงฆ์ตามพระอารามทั่วราชอาณาจักร จะได้ชุมนุม

ในพระอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถา และยำ่าระฆัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราช

แล้ว จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลนั้น ตามลำาดับ แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

ถวายอดิเรก จบแล้ว สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปประทับ ณ อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ พระมหาเถระผู้ใหญ่คณะธรรมยุต  

และพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายมหานิกาย ผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธาน

ศาลฎีกา จะได้ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช แล้วสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากพระอุโบสถทางพระทวาร 

กลาง ทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวนและจีน ส่วนพระสงฆ์นอกนั้นกลับออกจากพระอุโบสถ เมื่อสมเด็จพระสังฆราช 

ทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวนและจีนเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรือสายสะพายช้างเผือก 

 สำานักพระราชวัง

 วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒



18 19

ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายนำ้าพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ถวายพัดยศแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ในพระราชพิธีสถาปนา 
สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒



20 21

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระสุพรรณบัฏ 
พระสุพรรณบัฏ ทําด้วยทองคํา ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แผ่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาว ๒๐  

เซนติเมตร น้ําหนัก ๑๑๘.๒๐๐ กรัม กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดทําพระสุพรรณบัฏ สํานักพระราชวังเป็นผู้จัดทําถุงตาดทองสวม 

พระสพุรรณบฏั สํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีโดยกองประกาศติรา่งคําจารกึพระนามในพระสพุรรณบฏั และประกาศพระบรม-

ราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช หารือปรึกษากับสํานักราชเลขาธิการเพื่อสดับพระราชดําริในการถวายพระนาม  

แล้วจึงดําเนินการเขียนอักษรจารึกแผ่นพระสุพรรณบัฏ

พระนามที่ทรงพระกรุณาโปรดถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน เจริญ คชวัตร ป.ธ. ๙) เป็น “สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ปรากฏตามจารึกในพระสุพรรณบัฏพร้อมคําแปล ดังนี้ 

สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎกปริยัตติ- 

ธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุขุมธรรมวิธานธำารง วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัท- 

คารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี  

อรัณยวาสี สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ  

สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ ฯIะ

พระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(รอยสีขาวคือแป้งกระแจะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจิม)



20 21

ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 พระนาม  คำาแปล

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระผู้มีสังวรธรรม (ธรรมเป็นเครื่องระวัง)

 อันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ

บรมนริศรธรรมนีติภิบาล ทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในการถวายแนะนําพระธรรมแด่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นใหญ่อย่างยิ่งในหมู่นรชน

อริยวงศาคตญาณวิมล ผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินด้วยพระญาณอันสืบมาแต่วงศ์ของพระอริยเจ้า 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้นําพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวง 

ตรีปิฎกปริยัตติธาดา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม คือ พระไตรปิฎก

วิสุทธจริยาธิสมบัติ ทรงถึงพร้อมอย่างยิ่งด้วยพระจริยา (ความประพฤติ) อันบริสุทธิ์วิเศษ

สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปรากฏพระนาม (พระฉายา) ในทางพระสงฆ์ว่าสุวัฑฒนะ

ปาวจนุตตมพิสาร ทรงพระปรีชากว้างขวางในพระอุดมปาพจน์ (คําอันเป็นประธานคือพระธรรม-

วินัยอันสูงสุด)

สุขุมธรรมวิธานธํารง เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมวิธีอันละเอียดอ่อน

วชิรญาณวงศวิวัฒ ทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พุทธบริษัทคารวสถาน ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธบริษัท 

วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ ทรงมีพระคุณอันเจริญด้วยพระปฏิภาณอันวิจิตร

วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร ทรงงดงามด้วยพระศีลาจารวัตรอันไพบูลย์

บวรธรรมบพิตร ทรงเป็นบพิตร (เป็นเจ้า) ทางพระธรรมอันประเสริฐ

สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี ทรงเป็นประธานและอธิบดีผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระของคณะสงฆ์ทั้งปวง ทั้ง

คามวาสี อรัณยวาสี คามวาสี และ อรัณยวาสี

สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช

เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

พระอารามหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ

วรรณ สุข พล ปฏิภาณ 

คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์

ในพระพุทธศาสนา เทอญ.

  ผู้แปลความพระสุพรรณบัฏ

   นายสิริ เพ็ชรไชย ป.ธ. ๙

   นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ป.ธ. ๙ ตรวจ

   นายแปลก สนธิรักษ์ ป.ธ. ๙ ตรวจ 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ใบกำากับพระสุพรรณบัฏ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้จัดทําใบกํากับพระสุพรรณบัฏ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ได้นํา 

ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับ 

พระราชลัญจกรแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สํานักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําถุง

ตาดทองสวมใบกํากับพระสุพรรณบัฏ 

ใบกำากับพระสุพรรณบัฏ
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ใบกํากับพระสุพรรณบัฏ เป็นแผ่นกระดาษ ขนาดกว้าง ๒๖ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร ประทับพระราชลัญจกร 

ด้วยหมึกสีชาด รวม ๔ ดวง แถวบนสุดจากซ้ายไปขวา ประทับพระราชลัญจกรมหาโองการ (องค์กลาง) พระราชลัญจกร 

ไอยราพต (องค์กลาง) และพระราชลัญจกรหงสพิมาน กลางแผ่นใบกํากับพระสุพรรณบัฏ ประทับพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์

เหนือพระปรมาภิไธย 

ความในใบกํากับพระสุพรรณบัฏ มีดังนี้ 

ให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ และให้ทรง

มีพระราชาคณะและพระครูฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ ๑๕ รูป คือพระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล  

สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์ พระราชาคณะปลัดขวา ๑ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธก- 

มหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ พระราชาคณะปลัดซ้าย ๑ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ๑  

พระครูพิศาลวินัยวาท ๑ พระครูประสาทพุทธปริต พระครูพระปริตร ๑ พระครูประสิทธิพุทธมนต์ พระครูพระปริตร ๑  

พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสรภัญญประกาศ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสรนาทวิเศษ พระครูคู่สวด ๑ พระครู 

นิเทศธรรมจักร ๑ พระครูพิทักษ์ธุรกิจ ๑ พระครูสังฆสิทธิกร ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑ 

ขอให้พระคุณผู้ได้รับตำาแหน่งทั้งปวงนี้ มีความสุขสิริสวัสดิ์สถาพรในพระบวรพุทธศาสนาเทอญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 นายกรัฐมนตรี

ประกาศพระบรมราชโองการใหญ่

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้จัดทําประกาศพระบรมราชโองการใหญ่ ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษกว้าง ๔๗ 

เซนติเมตร ยาว ๕๙.๕ เซนติเมตร ประทับพระราชลัญจกรด้วยหมึกสีชาด รวม ๔ ดวง แถวบนสุด จากซ้ายไปขวา ประทับ 

พระราชลัญจกรมหาโองการ (องค์กลาง) พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์ใหญ่) และพระราชลัญจกรหงสพิมาน กลางแผ่น 

ประกาศ ประทับพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เหนือพระราชลัญจกรไอยราพต (องค์ใหญ่) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. และพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ลงนามเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ความในประกาศพระบรมราชโองการใหญ่ มีดังนี้ 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  

บรมนาถบพิตร 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ว่างลง สมควรที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะข้ึนดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจักได้บริหาร 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การพระศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ และตามระเบียบราชประเพณี ให้สมบูรณ์สืบไป และโดย 

ที่ได้ทรงสดับคำากราบบังคมทูลของคณะรัฐบาลกับทั้งสังฆทัศนะในมหาเถรสมาคมเป็นเอกฉันทมติ 

จึงทรงพระราชดำาริว่า สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นพระมหาเถระ เจริญในสมณคุณเนกขัมมปฏิบัติ สมบูรณ์ด้วยศีล 

สมาจารวัตร รัตตัญูมหาเถรกรณธรรม ดำารงสถาพรอยู่ในสมณพรหมจรรย์ตลอดมาเป็นเวลาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจ 

เป็นหิตานุหิตประโยชน์ไพศาลแก่พุทธจักรและอาณาจักร ดังมีอรรถจริยาปรากฏเกียรติสมภารตามความพิสดารในประกาศ

สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะมหาสังฆนายก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ นั้นแล้ว 

ครั้นต่อมา สมเด็จพระญาณสังวรฯ ยิ่งเจริญด้วยอุตสาหวิริยาธิคุณ สามารถรับภาระธุระพระพุทธศาสนา เป็นพาหุล-

กิจนิตยสมาทานมิได้ท้อถอย ยังการพระศาสนาให้เรียบร้อยและเจริญมั่นคงยิ่งข้ึนเป็นลำาดับมา ในการปกครองคณะสงฆ์ตาม 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมมาแต่เร่ิมแรก 

เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุตและเป็นเจ้าคณะใหญ่ 

คณะธรรมยุต ในการปริยัติศึกษา เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นนายกกรรมการและนายกสภา 

การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนครูปริยัตติธรรมคณะธรรมยุต ด้านการพระศาสนาในต่างประเทศ  

ได้เป็นประธานดำาเนินการ และประธานกรรมการอุปถัมภ์ ในการสร้างวัดและอุโบสถในประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง คือ วัด 

พุทธรังษี ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วัดแคโรไลนา 

พุทธจักรวนาราม ในรัฐแคโรไลนาเหนือ สหรัฐอเมริกา อุโบสถวัดนครมณฑปศรีกีรติวิหาร ณ เมืองกีรติปูร นครกาฐมาณฑุ  

ประเทศเนปาล ได้ไปดูการพระศาสนา ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย เนปาล หลายวาระ เป็น

ประธานสงฆ์จากประเทศไทย ไปประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย ซ่ึงเป็นการผูกพัทธสีมาอุโบสถเป็น 

ครั้งแรกของวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศนั้น ไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ณ เมืองสมารัง ตามคำาอาราธนาของ

คณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย ไปบรรพชากุลบุตรศากยะแห่งเนปาล ตามคำาอาราธนาของคณะสงฆ์เนปาล ไปร่วมประชุม

สหพันธ์คีตาอาศรมสากลในฐานะแขกพิเศษ ณ ประเทศอินเดีย ด้านการแสดงและเผยแผ่ธรรม แสดงธรรมเป็นประจำาในวัน

ธรรมสวนะและวันอาทิตย์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร บรรยายธรรมในการฝึกอบรมการปฏิบัติทางจิต ทุกวันพระและวัน 

หลังวันพระ ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ บรรยายธรรมในรายการบริหารทางจิตสำาหรับผู้ใหญ่ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต  

เป็นประจำาทุกวันอาทิตย์ บรรยายธรรมแก่ชาวต่างประเทศในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ นอกจากนั้นยังได้เรียบเรียงหนังสือ 

ทั้งที่เป็นตำาราประกอบการศึกษา ธรรมกถา ธรรมเทศนา และสารคดีอีกเป็นอันมาก เช่น เรื่องหลักพระพุทธศาสนา แนวปฏิบัติ 

ในสติปัฏฐาน สัมมาทิฏฐิ โสฬสปัญหาธรรมบรรยาย พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ตำานานวัดบวรนิเวศวิหาร เล่ม ๒ เป็นต้น 

ทั้งยังได้ริเร่ิมให้แปลหนังสืออธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแผ่และเป็นคู่มือการ 

ศึกษาพระพุทธศาสนาสำาหรับชาวต่างประเทศอีกทางหนึ่ง ในด้านสาธารณูปการ ได้เป็นประธานกรรมการอุปการะฝ่าย 

บรรพชิต ในการก่อสร้าง ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยสร้างตึกวชิรญาณวงศ์และตึกวชิรญาณ

สามัคคีพยาบาร เป็นตึกสงฆ์และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการพระอารามนั้น ก็ได้เอาใจใส่ควบคุมดูแล ระวังรักษา และ 

บูรณะปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุสถานตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งทรุดโทรมเสียหาย ทั้งในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ให้ดำารง 

คงสภาพที่มั่นคงถาวรและเรียบร้อยงดงาม ทั้งได้สร้างอาคารข้ึนใหม่อีกหลายหลัง อาทิ ตึก สว. ธรรมนิเวศ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับว่าสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นผู้มีปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ในการปกครองทะนุบำารุง 

พระอารามหลวงที่มีความสำาคัญ ให้เจริญรุ่งเรืองสมพระราชประสงค์ 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ ยังได้เป็นประธานอุปถัมภ์การสร้างวัดในต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น วัดรัชดาภิเษก วัดพุมุด  

จังหวัดกาญจนบุรี วัดวังพุไทร จังหวัดเพชรบุรี วัดล้านนาสังวราราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ที่สำาคัญ ได้เป็นประธานสร้าง 

วัดญาณสังวราราม ที่ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ ให้เป็นที่บำาเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุ 
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สามเณร และเป็นประโยชน์เกื้อกูลการพัฒนาอาชีพของประชาชนในถ่ินนั้น อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระอดีตมหาราช 

ผู้ทรงกอบกู้ชาติไทย และสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซ่ึงได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชโอรสธิดาทุกพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธี 

ผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

อนึ่ง เมื่อคราวทรงพระผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้รับหน้าท่ีเป็นพระอภิบาล 

โดยตลอด และต่อมาได้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาพระมงคลวิเสสกถา ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปีพุทธศักราช 

๒๕๑๗ และได้ถวายสืบต่อจากสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

บัดนี้ ก็เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุกาล รัตตัญูมหาสถาวีรธรรม ยินดีใน 

เนกขัมมปฏิบัติ เป็นอจลพรหมจริยาภิรัตยั่งยืนช้านานมา ดำารงมั่นในศีลสมาธิปัญญามิได้เสื่อมถอย มีจริยาวัตรสำารวม 

เรียบร้อย ไม่หวั่นไหวต่อโลกามิส เป็นพหุลศรุตบัณฑิตผู้ทรงปรีชาญาณลึกซึ้งแจ่มใส รอบรู้ในพระไตรปิฎกธรรมวิสารท  

สามารถวิจัยวิจารณ์ธรรมนำามาแสดงได้ถูกต้องเที่ยงตรงบริสุทธิ์บริบูรณ์ เกื้อกูลสงเคราะห์พุทธบริษัทโดยเสมอหน้าเป็น 

อเนกประการ ได้เป็นครูและอุปัธยาจารย์ของมหาชนมากมาย มีศิษยานุศิษย์แพร่หลายไพศาล เป็นท่ีเคารพสักการแห่งมวล 

พุทธศาสนิกบริษัททั่วสงฆมณฑล ตลอดจนอาณาประชาราษฎรท่ัวไป สมควรจะได้สถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีแห่งสงฆมณฑล เพื่อเป็นศรีศุภมงคลแด่พระบวรพุทธศาสนาสืบไป

จึงทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวรฯ ข้ึนเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกใน 

พระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎก- 

ปริยัตติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุขุมธรรมวิธานธำารง วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัท-

คารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี 

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร

ขออาราธนาให้ทรงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรใน 

สงฆมณฑลทั่วไป โดยสมควรแก่พระอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ 

จิรัฏฐิติวิรุฬหิไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ให้ทรงมีพระราชาคณะและพระครูฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ ๑๕ รูป คือ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลก- 

โลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์ พระราชาคณะปลัดขวา ๑ พระจุลนายก  

ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ พระราชาคณะปลัดซ้าย ๑ พระครู 

วิสุทธิธรรมภาณ ๑ พระครูพิศาลวินัยวาท ๑ พระครูประสาทพุทธปริต พระครูพระปริตร ๑ พระครูประสิทธิพุทธมนต์ พระครู

พระปริตร ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสรภัญญประกาศ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสรนาทวิเศษ พระครู 

คู่สวด ๑ พระครูนิเทศธรรมจักร ๑ พระครูพิทักษ์ธุรกิจ ๑ พระครูสังฆสิทธิกร ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑ ขอให้ 

พระคุณผู้ได้รับตำาแหน่งทั้งปวงนี้ มีความสุขสิริสวัสดิ์สถาพรในพระบวรพุทธศาสนา เทอญ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 นายกรัฐมนตรี
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ประกาศพระบรมราชโองการใหญ่สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช

พัดยศสมณศักดิ์สําหรับสมเด็จพระสังฆราชที่ได้

ถวายในพิธีสถาปนามาแต่ก่อนนั้นได้ใช้ในการพระราชพิธี

มาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีสภาพค่อนข้างเก่า ประกอบ

กับในพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นมหามงคลกาลท่ีพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์

ยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริยาธิราชในอดีต ดังท่ีได้มี

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเฉลิมฉลองเมื่อพุทธศักราช 

๒๕๓๑ ที่ผ่านมา กรมการศาสนาจึงเห็นว่าเป็นโอกาส

อันสําคัญ สมควรสร้างพัดยศสมณศักดิ์สําหรับสมเด็จ 

พระสังฆราชขึ้นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา 

ลักษณะพัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชที่  

สร้างขึ้นใหม่และได้ถวายในการสถาปนาสมเด็จพระญาณ- 

สังวรดํารงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 

ปริณายกเป็นปฐม มีลักษณะพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  

พื้นบุผ้าตาดเงินสลับลูกคั่นผ้าตาดทอง ปักดิ้น เลื่อมเงิน  

และทองแล่ง ขอบที่เป็นแฉกปักเป็นลายช่อใบเทศ ถัด 

เข้ามาปักลายน่องสิงห์อย่างลายเน่ือง ต่อเข้ามาปักเป็น

ลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม่ลาย ซึ่งปักเป็นลายเกลียว

กระหนก ชั้นที่ล้อมใจกลางพัดปักเป็นลายน่องสิงห์เนื่อง 

กันทั้งสองข้าง ใจกลางเป็นรูปโคมทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ปัก 

เป็นรูปพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย

รูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตปฎล 

มหาเศวตฉัตร ตรงกลางมีรูปพระมหาอุณาโลมอยู่ในวง

พระแสงจักร มีพระรัศมีเปล่งออกโดยรอบวงพระแสงจักร  

ด้ามงาตัน ต้นด้ามเป็นเม็ดทรงมัณฑ์แกะลาย คอแกะลาย

เทพนม ยอดงาแกะเป็นรูปฉัตรสามชั้น
พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช

ที่สร้างขึ้นใหม่ในการสถาปนา
สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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พระตราประจำาตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

พระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหา- 

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้อย่างดวงตราตําแหน่งคณะสงฆ์ถวาย พระตราตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  

มีลักษณะเป็นดวงกลม ทําด้วยงากลึง กว้าง ๘ เซนติเมตร กลางดวงตราเป็นจักร (หมายถึงธรรมจักร) มีกําใหญ่ ๔ ซี่ ในระหว่าง

นั้นมีกําเล็กช่องละ ๒ ซี่ เป็น ๘ ซี่เข้ากันเป็น ๑๒ ซี่ ที่ดุมมีอักษร ธ ตัวขอม ข้างบนมีอุณาโลมอยู่ในบุษบก ตั้งบนบัลลังก์ปลาย

เรียวอย่างรถรูปเหมือนพระที่นั่งบุษบกมาลา มีฉัตร ๕ ชั้น ๑ คู่ ตาลปัตรแฉก ๑ คู่ อยู่ข้าง พื้นตราผูกลายกระหนกนกคาบ 

หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรปฐมเทศนาด้วยกําลังพระปัญญา มีอักษรท่ีขอบว่า “สกลคณาธิเบศร์  

มหาสังฆปริณายก” มีเส้นวงกลมล้อมรอบ ๓ ชั้น
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พระศาสนกิจ

ตำาแหน่งหน้าที่ในการคณะสงฆ์และการพระศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเริ่มปฏิบัติพระศาสนกิจด้วยการทรงเป็นครูสอน

นักธรรมและบาลีที่โรงเรียนเทวานุกูล สํานักเรียนวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมา

เมื่อทรงมีวิทยฐานะเข้าเกณฑ์เป็นกรรมการตรวจนักธรรมและบาลีสนามหลวง ก็ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจนักธรรม

และบาลีสนามหลวง ต้ังแต่นักธรรมชั้นตรีเร่ือยมาจนถึงช้ันประโยค ๙ ต่อจากนั้นได้ทรงรับภาระทางการคณะสงฆ์และการ 

พระศาสนา เพิ่มขึ้นเป็นลําดับคือ

● พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทรงเป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตําแหน่ง ในฐานะทรงเป็นพระเปรียญ ๙ ประโยค ตาม 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นอกจากนี้ยังทรงเป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย และทรง 

เป็นผู้อํานวยการศึกษาสํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร จัดการศึกษาของภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

● พุทธศักราช ๒๔๘๘ ทรงเป็นพระวินัยธรชั้นอุทธรณ์ และทรงเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในปีเดียวกันนั้น

● พุทธศักราช ๒๔๘๙ ทรงเป็นเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

● พุทธศักราช ๒๔๙๐ ทรงเป็นกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

● พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงเป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทชั่วคราว

● พุทธศักราช ๒๔๙๔ ทรงเป็นกรรมการอํานวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเป็น

กรรมการแผนกตําราของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

● พุทธศักราช ๒๔๙๖ ทรงเป็นกรรมการตรวจชําระคัมภีร์ฎีกา

● พุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงเป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทถาวร

● พุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงรักษาการพระวินัยธร ชั้นฎีกา

● พุทธศักราช ๒๕๐๐ ทรงเป็นกรรมการพิจารณาร่างระเบียบบริหารวัดธรรมยุต

● พุทธศักราช ๒๕๐๑ ทรงเป็นกรรมการคณะธรรมยุต และเป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการพระศาสนาและ

มนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)

● พุทธศักราช ๒๕๐๓ ทรงเป็นสังฆมนตรีสั่งการองค์การปกครองคณะธรรมยุต

● พุทธศักราช ๒๕๐๔ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ทรงเป็นผู้อํานวยการมูลนิธิ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ทรง 

เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุตภาคทุกภาค และทรงเป็นกรรมการโครงการเชิดชูและบํารุงพระพุทธศาสนาโดย

ตําแหน่ง

● พุทธศักราช ๒๕๐๖ ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก ตามพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

● พุทธศกัราช ๒๕๐๗ ทรงเปน็อนกุรรมการพจิารณารา่งระเบียบการเดนิทางไปตา่งประเทศของพระภกิษแุละสามเณร

● พุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงเป็นประธานอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ของมหาเถรสมาคม

● พทุธศกัราช ๒๕๑๐ ทรงเปน็ประธานอนกุรรมการพจิารณาเรือ่งวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา ประจําป ี๒๕๑๑ ทรง 

เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

ของวัดซึ่งมีผู้เช่าอยู่ ทรงเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าโดยสารรถไฟให้แก่พระภิกษ ุ

และสามเณรในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างวัดกับผู้เช่า (พ.ว.ช.)

● พุทธศักราช ๒๕๑๑ ทรงเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงการรับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง

เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์

● พุทธศักราช ๒๕๑๒ ทรงเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของคณะสงฆ์ ทรงเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการจัดตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง

● พุทธศักราช ๒๕๑๔ ทรงเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการลงนิคหกรรมแก่ 

พระภิกษุ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

● พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ (ธรรมยุต) และทรงได้รับพระราชทาน

สถาปนาขึน้เปน็สมเด็จพระราชาคณะ ที ่สมเดจ็พระญาณสงัวร (สมเดจ็พระราชาคณะในราชทนินามนี ้มขีึน้ในรัชสมยั 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) วัดราชสิทธาราม ได้รับพระราชทานราช- 

ทินนามนี้เป็นรูปแรก และต่อมาก็มิได้พระราชทานราชทินนามนี้แก่พระเถระรูปใดอีกเลย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๓๖๓ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็นเวลา ถึง ๑๕๒ ปี) ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารงานสภาการศึกษาของ 

คณะสงฆ์ ทรงเป็นรองประธานกรรมการคณะธรรมยุต และทรงเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการ คณะ 

ธรรมยุต

● พุทธศักราช ๒๕๑๖ ทรงเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศาสนศึกษาของคณะสงฆ์

● พุทธศักราช ๒๕๑๗ ทรงเป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุต

● พุทธศักราช ๒๕๑๘ ทรงเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนครูปริยัติธรรมคณะธรรมยุต

● พุทธศักราช ๒๕๒๘ ทรงเป็นรองประธานกรรมการสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชําระ 

พระไตรปิฎก และทรงเป็นสังฆปาโมกข์ปาลิวิโสธกะพระวินัยปิฎกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

● พุทธศักราช ๒๕๓๑ ทรงรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงเป็นนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเป็นนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

● พุทธศักราช ๒๕๓๒ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงเป็น 

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

ตำาแหน่งหน้าที่เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีตําแหน่งหน้าที่ ดังนี้

 ๑. ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 ๒. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

 ๓. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 ๔. รักษาการเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๕. นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 ๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต

 ๗. ประธานกรรมการอํานวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์

 ๘. ประธานกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

 ๙. นายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๑๐. ประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 ๑๑. ประธานกรรมการมูลนิธิวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระศาสนกิจด้านการสอนและการศึกษาของสงฆ์

 การสอนสมาธิกรรมฐาน

เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  

ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ทรงมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในฐานะทรงเป็น 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และทรงอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสหรืออธิบดีสงฆ์ของพระอาราม  

โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาซึ่งมีพระภิกษุสามเณรบวชใหม่เป็นจํานวนมาก ทรงอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรใหม่ในเวลา  

๑๓ นาฬิกา เป็นประจําทุกวัน วันละประมาณ ๑ ชั่วโมง เป็นการให้การศึกษาด้านปริยัติ

ส่วนการอบรมสั่งสอนฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ทรงมีกําหนดสอนในตอนคํ่าของวันธรรมสวนะและวันหลังวัน 

ธรรมสวนะ สัปดาห์ละ ๒ วัน ตลอดทั้งปี ทรงเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังและร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมกับ

พระภิกษุสามเณร การสอนเริ่มเวลา ๑๙ นาฬิกา พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทําวัตรสวดมนต์แล้วทรงแสดงธรรม  

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระสูตรที่แสดงหลักปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนา ท้ังภาคบาลีและแปลเป็นไทย เพื่อประกอบการ 

พิจารณาในการปฏิบัติคราวละตอน จากนั้นนั่งสงบ ฝึกปฏิบัติจิตใจตามเวลาที่กําหนด สวดบทที่พึงพิจารณาเนือง ๆ (อภิณห- 

ปัจจเวกขณ์) และแผ่ส่วนกุศล เป็นจบการสอนในวันนั้น

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเทศนาอบรมธรรมปฏิบัติแก่ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา

หลักการสอนสมาธิกรรมฐานนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดําเนินตาม 

หลักสติปัฏฐาน คือ การกําหนดจิตพิจารณาอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต และในธรรม สรุปได้เป็น ๒ วิธี คือ

วิธีที่ ๑ คือการหยุดจิตให้อยู่ในตําแหน่งอันเดียว ไม่ให้คิดไปในเรื่องอื่น เช่น การกําหนดจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก 

 ที่เรียกว่า วิธีอานาปานสติ

วิธีที่ ๒ คือการพิจารณาไปในกายอันนี้ กําหนดพิจารณาดูกาย แยกให้เห็นเป็นอาการหรือเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น แยก 

 ให้เห็นเป็นอาการ ๓๒ เป็นต้น

นอกจากการสอน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังได้ทรงนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการ 

ฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นหลักประกอบการศึกษาปฏิบัติไว้อีกเป็นจํานวนมาก ท้ังหลักปฏิบัติเบ้ืองต้นและหลักปฏิบัติ 

ชั้นสูง เช่น

 หลักการทําสมาธิเบื้องต้น

 แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน

 การปฏิบัติทางจิต

 อนุสสติและสติปัฏฐาน

 หลักธรรมสําหรับการปฏิบัติอบรมจิต
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ความ 

เขา้ใจในการศกึษาปฏบิตักิรรมฐานทัง้ในหมูพ่ทุธศาสนกิชนชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ทรงเหน็วา่การปฏบิตัทิางกรรมฐานเปน็ 

สิ่งสําคัญที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาส ยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรด้วยแล้ว ยิ่งต้องใส่ใจ

ในกรรมฐาน การงานของพระคือกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ ทําสมาธิ ถ้าว่างจากการงาน การเรียน ต้องทํากรรมฐาน

ถ้าทิ้งกรรมฐานเสียแล้ว ใจเต็มไปด้วยกามตัณหาก็ร้อน อยู่ไม่ได้ บุคคลที่ทํากรรมฐานจะปกครองตนเองให้ดําเนินไปในทางท่ีดี 

ที่ชอบได้โดยง่าย และปกครองคนอื่นได้ด้วย เพราะมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกัน

นอกจากนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงเป็นผู้บุกเบิกการสอนสมาธิภาวนา

ในสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  ด้วย ทรงได้รบัอาราธนาใหเ้ปน็อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิาทางพระพทุธศาสนาในสถาบนัอดุมศกึษาของ

รัฐหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และยงัทรงไดร้บัอาราธนา

จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ให้ไปทรงบรรยายหรือแสดงธรรมอยู่เนือง ๆ ทําให้เกิดความสนใจใน

การศึกษาและปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในเหล่าพุทธศาสนิกชนแพร่หลายออกไปทุกระดับ

 พระภิกษุสามเณรนานาชาติในวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารมีพระภิกษุชาวยุโรปเข้ามาพํานักเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๐๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และต่อมา

จงึทรงจดัการสอนธรรมะแกช่าวตา่งประเทศโดยเนน้การฝกึสมาธกิรรมฐานดว้ยพระองคเ์อง และมภีกิษชุาวตา่งประเทศชว่ยบา้ง 

จึงมีศิษย์ต่างชาติจํานวนไม่น้อยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จากนั้นจึงมีพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศมาขออุปสมบท

จําพรรษา และศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นตามลําดับ วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จัดคณะสูงเป็นเสนาสนะสําหรับพํานักของพระ

ภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศ และเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เรียก

ว่า คณะสูงนานาชาติ 

นอกจากนี้ วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศท้ังพระภิกษุสามเณรและชาว 

ต่างประเทศทั่วไป โดยเน้นพิเศษในเรื่อง สมาธิกรรมฐาน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เรียกว่า “Dhamma Class” โดย 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้สอนเองโดยมาก และมีพระภิกษุอื่นเป็นผู้สอนบ้าง 

จนเมื่อมีพระภารกิจมากขึ้นจึงทรงเลิกสอนเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗

พระภิกษุสามเณรนานาชาติเหล่าน้ี บางรูปก็บวชช่ัวคราวแล้วลาสิกขา บางรูปบวชอยู่นานปีแล้วจึงกลับไปเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาในประเทศของตน ท่านเหล่านี้ได้ทําให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไป 

พร้อมกัน นับว่าพระภิกษุสามเณรนานาชาติได้ทําประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

 มหาวิทยาลัยสงฆ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีส่วนก่อตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดการเรียนการสอนที่วัดบวรนิเวศวิหาร  

ทรงเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพระสูตร หรือพระสุตตันตปิฎกด้วย ต่อมาคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น 

อีกแห่งหนึ่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ครั้นพุทธศักราช ๒๕๑๒ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงเสนอให้มหาเถรสมาคมรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งเป็นการศึกษาของ

คณะสงฆ์ แทนที่จะมีสถานะเสมือนสถาบันการศึกษาของเอกชน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

ทั้ง ๒ แห่ง มหาเถรสมาคมได้พิจารณารับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง ๒ แห่งว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ และได้มีการก่อตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและกํากับ 

นโยบายทั้งปวงในสังฆมณฑล และทําหน้าที่ประสานงานระบบการศึกษาทุกสาขาของคณะสงฆ์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ทําหน้าที่เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับสูง เรียกว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รับผู้เข้าศึกษาทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและ

ฆราวาส

 พระธรรมทูต 

งานพระธรรมทูตเป็นงานหลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่ีต้องนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ 

แนะนําสั่งสอนชาวโลกมาแต่ครั้งพุทธกาล คณะสงฆ์ไทยได้ปฏิบัติภารกิจของพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นครั้งคราวมา 

โดยตลอด แต่ก็มิได้จัดต้ังเป็นองค์กรชัดเจน จนในพุทธศักราช ๒๕๐๗ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  

ได้จัดส่งพระธรรมทูตออกไปปฏิบัติศาสนกิจในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนไทย

และคนไทยที่มาศึกษาและทํางานในสหราชอาณาจักร

พุทธศักราช ๒๕๐๙ มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้ตั้งสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะทรงเป็นที่ พระสาสนโสภณ ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอํานวยการ 

ฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต้ังสํานักฝึกอบรมท่ีตําหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกเฟ้นและ 

ฝึกอบรมพระสงฆ์ไทยให้สามารถประกาศพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของชาติไทย เพื่อสงเคราะห์ 

ทางด้านจิตใจแก่คนไทยในต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนกับองค์การศาสนาอื่น

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการอำานวยการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ทรงกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรก 

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๙
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กําหนดให้เป็นพระท่ีสําเร็จการ 

ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง แห่งละ ๑๐ รูป รวม ๒๐ รูปมีหลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน เมื่อสําเร็จการ 

ฝึกอบรมแล้วคณะกรรมการอํานวยการฝึกอบรมจะคัดเลือกส่งไปเป็นพระธรรมทูตในประเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต่อไป

พระธรรมทูตรุ่นแรกที่สําเร็จการศึกษาอบรมจากสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้รับคัดเลือกให้ไปปฏิบัติ

หน้าที่พระธรรมทูตประจําวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรในพุทธศักราช ๒๕๑๑ หนึ่งรูปคือ พระมหาสมบุญ 

สิทฺธิญาโณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม และในพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระธรรมทูตรุ่นแรกอีก ๔ รูปได้รับเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียคือ

๑. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (สุดท้ายได้เป็นที่ พระราชวราจารย์)

 ๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมเจติยาจารย์)

๓. พระมหาประแทน เขมทสฺสี วัดยานนาวา (สุดท้ายได้เป็นที่ พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ)

๔. พระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆสิตาราม

การปฏบัิติหน้าทีข่องพระธรรมทตูดังกลา่วนีย้งัผลใหพ้ระพทุธศาสนาเถรวาท และคณะสงฆเ์ถรวาทดาํรงอยูใ่นสาธารณรฐั

อินโดนีเซียสืบมาจนทุกวันนี้

การฝึกอบรมพระธรรมทูตดําเนินการได้เพียงรุ่นเดียวก็ต้องยุติลงชั่วคราวเนื่องจากพระนักศึกษามีจํานวนไม่พอเพียงแก่

การฝึกอบรม ต่อมาเมื่อคณะสงฆ์ได้ฟื้นฟูโครงการขึ้นมาใหม่ ได้กําหนดให้การฝึกอบรมแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

 ๑. การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายคณะธรรมยุต ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินการ

 ๒. การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายมหานิกาย ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ปรับหลักสูตรเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น ๓ เดือน พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมคัดเลือกมาจาก

จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ฝึกอบรมปีละ ๑ รุ่น รุ่นละประมาณ ๓๐ - ๖๐ รูป สํานักฝึกอบรมตั้งอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

กรุงเทพมหานคร พระภิกษุที่สําเร็จการฝึกอบรมแล้วคณะกรรมการดําเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็น 

ผู้พิจารณาจัดส่งไปปฏิบัติศาสนกิจประจําวัดในต่างประเทศตามความเหมาะสม

คณะสงฆ์ไทยได้ส่งพระธรรมทูตออกไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ บางรูปก็ได้อยู่ปฏิบัติ 

ศาสนกิจต่อเนื่องกันหลายวาระ อันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนชาวไทยในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง

พระศาสนกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการพระศาสนาใน

ต่างประเทศ ตั้งแต่ครั้งทรงเป็นที่พระโศภณคณาภรณ์ เริ่มแต่ทรงร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยไปร่วมงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ในต่างประเทศ ทรงร่วมกับคณะสงฆ์ไทยไปเยือนคณะสงฆ์ของต่างประเทศ ทรงประกอบศาสนกิจและทรงเยือนสถานท่ีสําคัญ

ในพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทรงต้อนรับการเสด็จเยือนและการเยือนของประมุขสงฆ์และพระสงฆ์ต่างประเทศ เป็นต้น  

ส่วนพระกรณียกิจสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มีท้ังการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรให้เป็นพระภิกษุ 

สามเณรเพื่อเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอน และการส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

โดยเฉพาะการตั้งวัดไทยและการมีพระสงฆ์ไทยไปจําพรรษาในต่างประเทศนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานแนวพระดําริว่า การมีพระสงฆ์ไทยเดินทางไปประจําในต่างประเทศด้วยความ

สํารวมระวังพระธรรมวินัย อย่างน้อยก็เป็นกําลังใจแก่พุทธศาสนิกชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้มีโอกาสทําบุญตามประเพณี 

ตามโอกาสอันควร ส่วนการสร้างวัดไทยในต่างประเทศนั้น หากคนไทยได้ช่วยกันดําเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสําหรับค่าใช้จ่าย

ของวัดแต่ละวัด มีคฤหัสถ์ทําหน้าที่ช่วยเป็นอย่างอนุศาสนาจารย์หรือไวยาวัจกร ช่วยพระทํากิจต่าง ๆ เช่น หุงข้าว จัดภัตตาหาร

ถวาย โดยจัดเป็นเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป หรือด้วยวิธีอื่น ก็จะช่วยให้พระมีสัปปายะในความเป็นอยู่ สามารถรักษา 

พระวินัยได้ ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระศาสนาได้คล่องตัว

ส่วนการบรรพชาอุปสมบทชาวต่างประเทศเป็นพระภิกษุสามเณร นอกจากผู้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาขออุปสมบท

เป็นพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยเพื่อกลับไปเผยแผ่พระธรรมคําสอนในประเทศของตนแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ยงัได้ทรงบรรพชาอปุสมบทกลุบตุรชาวตา่งประเทศเปน็พระภกิษสุามเณรในพระพทุธศาสนา

เถรวาท ในการเสด็จไปเยือนคณะสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างประเทศ  

๑๗ ครั้ง รวม ๒๑ ประเทศ จํานวน ๘๑ เมือง อาทิ

● พุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงเป็นผู้ร่วมในคณะทูตพิเศษที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งไป 

ร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระอัครสาวก ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

● พุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงเป็นผู้ร่วมในคณะพระเถระแห่งคณะสงฆ์ไทยไปร่วมประชุมสมัยท่ี ๒ แห่งฉัฏฐสังคายนา 

พระไตรปิฎก ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

● พุทธศักราช ๒๕๐๙ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เสด็จไปทรง 

เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และทอดพระเนตรกิจการพระศาสนา

ในสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐกรีซ

เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ตามเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฺายี) 
เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

● พุทธศักราช ๒๕๑๐ ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม และประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต 

ไปต่างประเทศ ได้ตามเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฺายี)  

วัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ เพื่อเจริญ 

ศาสนไมตรี และทอดพระเนตรกิจการพระศาสนาในประเทศนั้น

● พุทธศักราช ๒๕๑๑ ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการพระศาสนา 

วัฒนธรรม และการศึกษา ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อันเป็นผลให้ 

ต่อมาได้มีการวางแผนร่วมกับชาวพุทธในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศนั้น 

และได้ส่งพระธรรมทูตไทยชุดแรกไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒

● พุทธศักราช ๒๕๑๓ เสด็จไปประทานอุปสมบทสามเณรชาวอินโดนีเซีย ๕ รูป ณ พระมหาเจดีย์บุโรพุทโธ เป็นการ

ประดิษฐานพระสงฆ์ธรรมยุตขึ้นในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก อันเป็นเหตุให้เกิดคณะสงฆ์สังฆเถรวาท

อินโดนีเซียขึ้นในเวลาต่อมา และเจริญมั่นคงสืบมาถึงทุกวันนี้

  ในศกเดียวกันนั้นจนถึงต้นปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ เสด็จไปทอดพระเนตรการพระศาสนาและการศึกษา

ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ขณะนั้นคือ

ปากีสถานตะวันออก) ทําให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาท ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลขึ้น  

ในขั้นแรกได้มอบทุนจํานวน ๒ ทุนแก่พระภิกษุสามเณรชาวเนปาลเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่ี

มหามกฏุราชวทิยาลยั เปน็เหตใุหค้ณะสงฆไ์ทยกบัคณะสงฆเ์นปาลมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิตอ่เนือ่งมาจวบจนปจัจบุนั

● พุทธศักราช ๒๕๑๘ เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุทธรังษี ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่ง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด เป็นการนํา

พระพุทธศาสนาเถรวาทมาสู่ทวีปนีเ้ปน็ครัง้แรก และเปน็การตัง้วดัพระพทุธศาสนาเถรวาทในทวปีนีเ้ปน็ครัง้แรกดว้ย

● พุทธศักราช ๒๕๒๐ เสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซีย จํานวน ๔๓ คน ท่ีเมืองสมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ตามคําอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย จากนั้นได้เสด็จไปทอดพระเนตรการพระศาสนาในเครือรัฐ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ในช่วงปลายปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ถึงต้นปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เสด็จไปทรงประชุมสหพันธ์คีตาอาศรมสากล  
ณ สาธารณรัฐอินเดีย 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมสุดยอดผู้นำา 
พุทธศาสนิกแห่งโลกเพื่อการเผยแผ่ ครั้งที่ ๑ 

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๕๔๑

● พุทธศักราช ๒๕๒๓ เสด็จไปทรงประชุมสหพันธ์คีตาอาศรมสากล ณ สาธารณรัฐอินเดีย และทอดพระเนตรการ 

พระศาสนาในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในศกเดียวกันนี้ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการพระศาสนา 

และการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป

● พุทธศักราช ๒๕๒๘ เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย  

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  ในศกเดียวกันนั้น ได้เสด็จไปเป็นประธานบรรพชากุลบุตรศากยะแห่งเนปาล จํานวน ๗๓ คน ณ  

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไตรจํานวน  

๒๐ ไตร

● พุทธศักราช ๒๕๓๖ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นทางการเพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน เป็น

ครั้งแรก ตามคํากราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน

● พทุธศกัราช ๒๕๓๘ เสดจ็ไปทรงเปน็ประธานวางศลิาฤกษว์ดัไทยลมุพนิ ีณ ลมุพนิ ีสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตย

เนปาล ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

● พุทธศักราช ๒๕๔๑ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลกครั้งท่ี ๑ ณ นคร 

เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (ต่อมาทรงเป็นประธานอุปถัมภ์ฯ ในการประชุมสุดยอดผู้นําพุทธศาสนิกแห่งโลก  

ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และครั้งท่ี ๔ ท่ีมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับคณะสงฆ์มหายานนิกายเนนบุชสุชุแห่งประเทศญี่ปุ่น)

● พุทธศักราช ๒๕๔๒ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สาธารณรัฐ 

อินเดีย และเสด็จไปทรงดูงานด้านการพระศาสนา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ในจดหมายเหตุนี้จะได้ยกตัวอย่างพอสังเขปเกี่ยวกับพระกรณียกิจในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทใน 

ประเทศสําคัญ ๓ ประเทศ คือ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ 

พระกรณียกิจในการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยทางอ้อม คือการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน



38 39

ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งทรงเป็นท่ี พระสาสนโสภณ ได้เสด็จเยือน

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๑๓ ทรงมีส่วนช่วยอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ในเนปาลเป็นอย่างมากตามที่คณะสงฆ์เนปาลได้ขอประทานทุนการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและการส่งพระธรรมทูตไป

ช่วยวางรากฐานพระพุทธศาสนา เริ่มแต่ในพุทธศักราช ๒๕๑๔ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุน 

การศึกษาแก่สามเณรลักษมัน สุโสภโณ (ศากยะ) ให้เข้ามาศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ณ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นรูปแรก เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรชาวเนปาลได้เข้ามาอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

ในเวลาต่อมาอย่างต่อเนื่อง สามเณรชาวเนปาลบางรูปก็ได้อยู่จําพรรษาและอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนเจริญอายุพรรษา  

ส่วนสามเณรลักษมัน สุโสภโณ (ศากยะ) ได้จําพรรษาอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น 

พระราชาคณะที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย ศากยะ)

ในการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์เนปาลได้จัดบรรพชากุลบุตรศากยะ  

จํานวน ๗๓ รูป น้อมถวายเป็นพระกุศลในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา ๗๒ ปี ทั้งเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมที่ทรงมีบทบาท

สาํคญัในการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาเถรวาทและทรงเกือ้กลูคณะสงฆเ์นปาลมาโดยตลอด สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับอาราธนาเสด็จไปเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทานพระโอวาทอบรมสั่งสอนสามเณรใหม่ทุกวัน 

เสมือนเป็นการวางหลักสูตรและแนวทางที่เป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์เนปาลว่าควรจะอบรมสั่งสอนผู้เข้าสู่กาสาวพัสตร์ใหม่ใน

เร่ืองใดและอย่างไรบ้าง ทั้งได้ทรงนําสามเณรใหม่ออกบิณฑบาตบริเวณหน้าวัดนครมณฑปศรีกีรติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ ตาม 

พุทธประเพณีด้วย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

เนปาลรวม ๕ ครั้ง ได้ทรงสร้างพระอุโบสถวัดนครมณฑปศรีกีรติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ ได้ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวัดไทย 

ลุมพินี ณ สังเวชนียสถานลุมพินีอันเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นต้น

เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสนี้
ประทานบรรพชาแก่กุลบุตรศากยะ จำานวน ๗๓ คน 

ณ วัดนครมณฑปศรีกีรติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ  
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวัดไทยลุมพินี  
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ณ สังเวชนียสถานลุมพินี  
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 เครือรัฐออสเตรเลีย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งทรงเป็นที่ พระสาสนโสภณ ผู้อํานวยการ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ครั้งนั้นได้เสด็จไป 

เยี่ยมสหพันธ์พุทธสมาคม นครซิดนีย์ ซึ่งมีผู้สนใจและนับถือพระพุทธศาสนาอยู่มาก ได้มีผู้กราบทูลขอให้ดําเนินการจัดตั้ง 

สํานักสงฆ์และอาราธนาพระสงฆ์ไทยไปช่วยส่งเสริมและเผยแผ่ธรรมะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก ได้ทรงหารือกับเอกอัครราชทูตไทยและบุคคลอีกหลายฝ่าย ร่วมกับมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จัดทําโครงการก่อตั้ง 

วัดไทยจนสําเร็จในพุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นวัดไทยแห่งแรกในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “วัดพุทธรังษี” ต่อมาจึงมีการสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาเถรวาทขึ้นอีกหลายแห่ง

นับไดว่้า สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงเปน็ผูน้าํการประดษิฐานพระพทุธศาสนา

เถรวาทในทวีปออสเตรเลีย เพราะนอกจากได้มีการสร้างวัดในเครือรัฐออสเตรเลีย ๑๑ แห่ง สํานักสงฆ์ ๑ แห่ง แล้วยังได้แผ่ 

ขยายไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยได้เสด็จเยือนพุทธศาสนิกชนในนิวซีแลนด์ ๒ ครั้ง จนมีการสร้างวัดขึ้นถึง ๓ แห่ง รวมท้ัง 

วัดญาณประทีป ในเมืองโอคแลนด์ ซึ่งขอประทานพระนามมาเป็นชื่อวัดด้วย

เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิด วัดพุทธรังษี 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งทรงเป็นท่ี พระสาสนโสภณ ได้เสด็จไป 

เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ของทั้ง ๒ ประเทศในพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในปีถัดมา 

คณะสงฆ์ไทยก็ได้ส่งพระธรรมทูตรุ่นแรกไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับอาราธนาให้เสด็จไปเป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซียเป็น

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นครั้งแรก จํานวน ๕ รูป

อย่างไรก็ตาม ในพุทธศักราช ๒๕๒๑ ชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งได้ร้องเรียนต่อรัฐบาลว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ี 

ขัดต่อหลักปัญจสีละ ซึ่งเป็นปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซีย อันประกอบด้วยความเช่ือในพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว (Tuhan) 

ความเป็นมนุษยชาติผู้มีความยุติธรรมและอารยธรรมชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซีย หลักแห่งประชาธิปไตยที่มีอํานาจ 
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อธิปไตยเป็นของปวงชน และความยุติธรรมในสังคมสําหรับชาวอินโดนีเซียท้ังปวง การร้องเรียนนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทย และต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อร้องเรียน 

ข้อแรกเรื่อง Tuhan 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอาราธนาพระเถระและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกัน

พิจารณาศึกษาวิจัยและจัดทําคําชี้แจงเป็นเอกสารชื่อ Concerning Theravada Buddhism and the Indonesian State 

Philosophy of Panca - Sila มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตีความหมายของ Tuhan ในปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซีย พร้อมทั้ง

บทวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทและปรัชญาปัญจสีละ บทวิเคราะห์

เรื่อง Atheism, Theism and Non Theism กับพระพุทธศาสนา ผลของการศึกษาวิจัยมีข้อสรุปว่า พระธรรมคือ Tuhan ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียพิจารณาแล้วยอมรับว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ขัดต่อปรัชญาการปกครองข้อ 

ที่ว่าด้วย Tuhan และอนุญาตให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทต่อไปได้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเยือนอินโดนีเซียรวม ๔ ครั้ง ได้ทรง 

อุปสมบทหมู่กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ๔๓ คน ท่ีวิหารธรรมโลก เมืองสมารัง และทรงผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย 

อันเป็นวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งแรกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระกรณียกิจดังกล่าวช่วยให้กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย 

มีศรัทธาปสาทะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา มีวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทก่อตั้งขึ้นใน 

เมืองต่าง ๆ แพร่หลายไปโดยลําดับ

 สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก มไิดท้รงเผยแผพ่ระธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา

โดยตรงเช่นกับการเสด็จเยือนประเทศอื่น ๆ  แม้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีพุทธบริษัทอยู่แล้วจํานวนหนึ่ง แต่ก็มีระบอบการ

ปกครองและแนวนโยบายของรัฐที่แตกต่างออกไป กระนั้นก็ยังทรงประสบความสําเร็จในการเยือนไม่ต่างจากการเสด็จเยือน

ประเทศอื่น ๆ

ประทานอุปสมบทสามเณรชาวอินโดนีเซีย จำานวน ๕ รูป 
ณ เจดีย์บุโรพุทโธ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พุทธศักราช ๒๕๑๓
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เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

โดยมีนายเจ้า ผูชู นายกพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รับเสด็จ
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เข้มงวดต่อการเผยแผ่ศาสนาไม่ว่าศาสนาใด 

มานานกว่าครึ่งศตวรรษ จนภายหลังจึงค่อยผ่อนปรนบ้าง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ทรงเป็นประมุขศาสนจักรพระองค์แรกที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบทูลเชิญให้เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อ

พุทธศักราช ๒๕๓๖ และรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ อันนับเป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศท้ังสอง ทรงมี

โอกาสได้พบกับประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการทบวงกิจการศาสนา และเจ้าหน้าท่ีระดับสูง นายกสมาคมพระพุทธศาสนาและ

ผู้นําคณะสงฆ์นิกายต่าง ๆ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เสมือนพระธรรมทูตในการแสดงหลักการและคําสอนของพระพุทธศาสนาหลาย

ประการต่อบุคคลทุกระดับ อาทิ

ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ได้กราบทูลถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์จีนและรัฐธรรมนูญจีน 

ที่ระบุว่าให้ประชาชนนับถือศาสนาได้โดยเสรี ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงฝากฝัง

พระพุทธศาสนาต่อประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมินให้ช่วยอุปถัมภ์ดูแล

ทรงปรารภตอ่รฐัมนตรวีา่การทบวงกจิการศาสนาขอใหใ้หโ้อกาสแกพ่ระสงฆจ์นีไดส้ัง่สอนพระพทุธศาสนาแกป่ระชาชน 

ด้วยทรงมั่นพระทัยว่า พระพุทธศาสนาจะไม่สั่งสอนในสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลและบ้านเมือง

ทรงขอให้ผู้มีหน้าที่ต่อพระพุทธศาสนาในจีนกําชับให้คณะสงฆ์แสดงธรรมคําสั่งสอนประชาชนไม่ให้กระทบต่อรัฐบาล  

ต่อผู้ปกครอง และต่อระบอบการปกครองของจีน ต้องแสดงธรรมคําสั่งสอนให้พอเหมาะแก่ประเทศชาติและประชาชน

ทรงฝากฝังนายกพุทธสมาคมจีนว่าพระสงฆ์และชาวพุทธควรปฏิบัติให้พอเหมาะพอสม อันจะทําให้ศาสนากับรัฐบาล

กลมกลืนกัน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ก้าวหน้าไปด้วยกันอันเป็นหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การประทานพระโอวาทในที่ต่าง ๆ ทรงแสดงหลักการคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาว่าต้องยึดหลักการของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นคําจริง เป็นประโยชน์ ถูกต้องกาลเวลา พระพุทธองค์เองก็ไม่ทรงแสดงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือ 

ขัดขวางต่อระบอบการปกครองใด ๆ และไม่ทรงเกี่ยวข้องด้วยระบบการเมืองทุกอย่าง

การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนของท้ังสองประเทศ และ 

มีส่วนให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอันเป็นผลดีต่อพุทธศาสนิกชนชาวจีนด้วย

พระกรณียกิจด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม 

 วัดบวรนิเวศวิหาร

นับแต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่พุทธศักราช 

๒๕๐๔ เป็นต้นมา ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหารใหม่หมดทั้งพระอาราม ที่

สําคัญคือ บูรณะพระเจดีย์โดยประดับโมเสกสีทองทั้งองค์ บูรณะพระอุโบสถโดยประดับหินอ่อนจากสาธารณรัฐอิตาลีทั้งหลัง 

พร้อมทั้งเปลี่ยนบานประตูหน้าต่างใหม่ทั้งหมดแต่คงลายสลักไว้ดังเดิม

นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่

 (๑) อาคารกวีบรรณาลัย ห้องสมุดของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

 (๒) อาคารวชิรญาณวงศ์ อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 (๓) ซุ้มปรางค์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนลานประทักษิณช้ัน ๒ ของ 

  พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร

 (๔) อาคาร ภ.ป.ร. พิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในคณะแดงบวร
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๕) มณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง หลังพระอุโบสถ

 (๖) ศาลาวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕๐ ปี

 (๗) อาคาร สว ธรรมนิเวศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบวรนิเวศวิหาร

 (๘) โพธิฆระ (เรือนโพธิ์) หลังพระวิหารพระศาสดา 

  (๙) กุฏิหลวงเจริญฤทธิศาสตร์ ในคณะเหลืองรังษี

 (๑๐) กุฏิพระนิกรบดี ในคณะเขียวรังษี

 (๑๑) กุฏิคุณหญิงจี๊ด สัตยานุรักษ์ ในคณะแดงรังษี

 (๑๒) กุฏิรามเดชะ ในคณะสูง

 (๑๓) ถังนํ้าบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งนาฬิกาไฟฟ้าและระฆัง ข้างอาคารมนุษยนาควิทยาทาน

 (๑๔) อาคารกิจกรรม หลังอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 (๑๕) ศาลาหน้าศาลาวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕๐ ปี

 (๑๖) กุฏิเล็ก ในคณะเขียวรังษี

 การก่อสร้างถาวรวัตถุอื่น ๆ

 (๑) โปรดให้สร้างอาคารวชิรญาณวงศ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตึกสําหรับสงฆ์อาพาธและใช้ประโยชน์ทาง 

การแพทย์

 (๒) โปรดให้สร้างอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สําหรับเป็นตึกสงฆ์และใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์

 (๓) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดสันติคีรี ณ ดอยแม่สลอง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 (๔) ทรงอุปถัมภ์การสร้างโรงเรียนมัธยมญาณสังวร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 (๕) โปรดให้สร้างวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 (๖) ทรงอุปถัมภ์การสร้างพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกําแพงเพชร

 (๗) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดพุทธวิมุติวนาราม (พุมุด) อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 (๘) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดวังพุไทร อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 (๙) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดรัชดาภิเษก อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 (๑๐) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดล้านนาญาณสังวราราม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 (๑๑) สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี ณ ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

 (๑๒) ทรงอุปถัมภ์การสร้างโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 (๑๓) โปรดให้สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 (๑๔) ทรงอุปถัมภ์การสร้างอาคาร ภ.ป.ร. (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

 (๑๕) ทรงอุปถัมภ์การสร้างโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

อาคารกวีบรรณาลัย ห้องสมุดของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา วัดพุทธรังษี เครือรัฐออสเตรเลีย

วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วัดนครมณฑปศรีกีรติวิหาร 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การก่อสร้างวัดในต่างประเทศ

 (๑) ทรงอปุถมัภก์ารสรา้งวดัพทุธรงัษี ในอปุการะของมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ณ นครซดินยี ์

เครือรัฐออสเตรเลีย

 (๒) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 (๓) ทรงอปุถมัภก์ารสรา้งอโุบสถวดันครมณฑปศรกีรีตวิหิาร ณ เมอืงกรีตปิรู สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล

 (๔) ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม ณ รัฐแคโรไลนาเหนือ สหรัฐอเมริกา

 การก่อสร้าง “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก” ในโรงพยาบาลและโรงเรียน

การก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานศึกษาถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ทุกพระองค์ พระองค์ละ ๑ แห่ง และส่วนของพระองค์เอง ๑ แห่ง รวม ๑๙ แห่ง ประทาน ชื่อว่า “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก”  

ลําดับที่ ๑ - ๑๙ พร้อมทั้งอัญเชิญพระรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ไปประดิษฐานไว้แห่งละพระองค์ เพ่ือเป็น

อนุสรณ์และเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบไป ดังนี้

 (๑)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายเป็น 

พระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม

 (๒)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๒ ณ โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 (๓)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๓ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ถวายเป็นพระอนุสรณ์ 

แด่สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 (๔)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๔ ณ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดราชสิทธาราม (เมื่อทรงได้รับสถาปนาแล้วเสด็จสถิต ณ วัดมหาธาตุ 

ยุวราชรังสฤษฎิ์)

 (๕)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๕ ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 (๖)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๖ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่ ถวายเป็นพระอนุสรณ์

แด่สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบุรณะ

 (๗) ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๗ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระอนุสรณ์ 

แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 (๘) ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๘ ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์) วัดบวรนิเวศวิหาร

 (๙) ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๙ ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มหาสงฆปรินายก (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

 (๑๐)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๐ ณ โรงพยาบาลนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) 

วัดบวรนิเวศวิหาร

 (๑๑)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๑ ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๑๒) ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๒ ณ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มหาสังฆปรินายก (ติสฺสเทโว แพ พงษ์ปาละ) วัดสุทัศนเทพวราราม

 (๑๓)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๓ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ถวายเป็น 

พระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก (หม่อมราชวงศ์ชื่น  

สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

 (๑๔)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๔ ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 (๑๕)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๕ ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ

 (๑๖)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๖ ณ โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฺายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๕ 
ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๙ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ (โรงพยาบาลท่าม่วง) จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๑๗)  ตกึสกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๗ ณ โรงพยาบาลลานสะกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ถวายเปน็พระอนสุรณแ์ดส่มเดจ็

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 (๑๘)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๘ ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 (๑๙)  ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๙ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ (โรงพยาบาลท่าม่วง) จังหวัด 

กาญจนบุรี เป็นพระอนุสรณ์ในส่วนพระองค์เอง

งานพระนิพนธ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ไว้มาก ทั้งตํารา พระธรรม-

เทศนา ธรรมบรรยาย พทุธประวติั สารคดีธรรม และธรรมนพินธต์า่ง ๆ  ตลอดจนการจดัทําปทานกุรมบาล ี- ไทย - องักฤษ - สนัสกฤต 

รวบรวมและแปลหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 ประเภทเรียงความ

ภาษาไทย

 (๑) กรรม

 (๒) กรรม อักโกสกสูตร ขันติ

 (๓) การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 (๔) การนับถือพระพุทธศาสนา

 (๕) การบริหารทางจิตสําหรับผู้ใหญ่

 (๖) การบวช

 (๗) การปกครองคณะสงฆ์

 (๘) กิเลส

 (๙) เกิดมาทําไม

  (๑๐) ขันต ิ- เมตตา

  (๑๑) คติชีวิต

  (๑๒) ความเข้าใจเรื่องกรรม

 (๑๓) ความเข้าใจเรื่องจิต

 (๑๔) ความเข้าใจเรื่องชีวิต

  (๑๕) ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา

  (๑๖) ความดีของชีวิต

  (๑๗) ความรู้กับความฉลาด

  (๑๘) ความรู้ประมาณในอาหารการบริโภค

  (๑๙) ความสุขหาได้ไม่ยาก

  (๒๐) ความสุขอันไพบูลย์
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

  (๒๑) คํากลอนนิราศสังขาร

  (๒๒) คําสัจจ์

 (๒๓) คุณศีล

 (๒๔) คู่มือปัญญา

 (๒๕) จิตตนคร นครหลวงแห่งโลก

 (๒๖) จิตตภาวนา

 (๒๗) จิตศึกษา

 (๒๘) ใจความสําคัญแห่งพระพุทธศาสนา

 (๒๙) ชีวิตกับความจริง

 (๓๐) ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร 

 (๓๑) ทศพิธราชธรรมและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนากับการพัฒนาจิตใจ

 (๓๒) ทศพิธราชธรรมและหลักพระพุทธศาสนา

 (๓๓) เทคโนโลยีแห่งปัญญา

 (๓๔) ธรรมะคือดวงตาของชีวิต

 (๓๕) ธรรมบริหารจิต

 (๓๖) ธรรมปฏิบัติ

 (๓๗) ธรรมะประดับใจ (อันดับ ๑ - ๒ - ๓)

 (๓๘) ธรรมเพื่อชีวิต - คติชีวิต ชีวิตอันอุดม อัปปมาทธรรม

 (๓๙) นิทานสุภาษิต : คุณแห่งมิตรภาพ

 (๔๐) นิทานสุภาษิต : ศีลยังภรรยาให้สําเร็จ

 (๔๑) แนวความเชื่อ : ตอนที่ ๑ ว่าด้วยความเชื่อ ๓ ประเภท

 (๔๒) บทความของสมเด็จพระญาณสังวร

 (๔๓) บทความเรียงพิเศษ : ทางศรัทธา

 (๔๔) บ่วงจิต

 (๔๕) บวชดี

 (๔๖) บัณฑิตกับโลกธรรม

 (๔๗) ปกติภาพ ปกติสุข

  (๔๘) ผู้ทําความดีย่อมได้ที่พึ่ง

  (๔๙) พ้นมือมาร

  (๕๐) พรหมวิหารธรรม

  (๕๑) พรหมวิหาร ๔

 (๕๒) พระธรรมจักร เราช่วยกันสร้างเมืองด้วยธรรมประทีป

 (๕๓) พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศลํ้า พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๔ 

 (๕๔) พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๕๕) พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ศีล สันโดษ

 (๕๖) พระพุทธศาสนธรรม และเห็นประโยชน์อย่างไรจึงนับถือศาสนา

 (๕๗) พระพุทธศาสนากับสังคมไทย และพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

 (๕๘) พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา

 (๕๙) พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แปล

 (๖๐) พุทธศาสนวงศ์

  (๖๑) พุทธานุสสรณีย์ พระสถูปเจดีย์

 (๖๒) มงคลวจนะ

 (๖๓) มงคล ๕ ข้อ

 (๖๔) มนุษยธรรม หลักแห่งปกติภาพปกติสุขของชีวิตและสังคม

 (๖๕) มองเมืองไทยทางพุทธบัญชร (ไทย - อังกฤษ)

 (๖๖) มูลเหตุธรรมเนียมการถวายผ้ากฐินและผ้าป่า

 (๖๗) ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม

 (๖๘) เรื่องบัวสี่เหล่า

 (๖๙) ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ไทยโดยสังเขป

 (๗๐) โลกและชีวิตในพุทธธรรม

 (๗๑) วิธีการของพระพุทธเจ้า

 (๗๒) วิธีบริหารความคิด

 (๗๓) วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรม

 (๗๔) วิธีสร้างบุญวาสนาบารมี

 (๗๕) ศาสนากับชีวิต

 (๗๖) ศีล (ไทย - อังกฤษ)

 (๗๗) ศีลและทิฏฐิที่ดี

 (๗๘) ศึกษา

 (๗๙) สวดมนต์บรรยาย

 (๘๐) สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๔

 (๘๑) สังคหวัตถุ

 (๘๒) สันโดษ

 (๘๓) สันโดษ กรรม อักโกสกสูตร

 (๘๔) สิริมงคลของชีวิต

 (๘๕) ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑ - ๒

 (๘๖) สุขุบายธรรม

 (๘๗) เส้นทางสร้างสุข

 (๘๘) แสงส่องใจ (ไทย - อังกฤษ)
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๘๙) แสงส่องใจให้เพียงพรหม

 (๙๐) แสงส่องใจ อันดับ ๑ - ๒๔

 (๙๑) โสฬสธรรม

 (๙๒) หลักการทําสมาธิเบื้องต้น (ไทย - อังกฤษ)

 (๙๓) หลักการทําสมาธิเบื้องต้น ปัญญา นิวรณ์ และกัมมัฏฐาน สําหรับแก้การหลงลืมตัว ของฝาก -  ขวัญปีใหม่ ศาสนา 

และทศพิธราชธรรม

 (๙๔) หลักธรรมสําหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต (๒ เล่ม)

 (๙๕) หลักพระพุทธศาสนา

 (๙๖) หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา 

 (๙๗) ห้องสมุด

 (๙๘) หัดคิดให้เป็นสุข

 (๙๙) เหตุแห่งความสุข

 (๑๐๐) อธิบายวากยสัมพันธ์ ภาค ๑, ๒

 (๑๐๑) อวิชชา

 (๑๐๒) อัฏฐารสธรรม

 (๑๐๓) อัปปมาทธรรม

ภาษาต่างประเทศ

 (1) A Guide to Awareness

 (2) Betrachung des korpress

 (3) Contemplation of the Body Kayanupassana

 (4) His Majesty The King of Thailand Ten Thousand Days on the Throne

 (5) Practical Buddhadhamma

 (6) Rudiments of Mental - Collectedness

 (7) Selected Articles on Buddhism

 (8) Ten Thousand Days on the Throne

 (9) The Contemplation of Feelings Vedananupassana

 (10) The Maxims of the Sangha - raja of the Thai Sangha and the Government of the Thai Sangha

 (11) What Did the Buddha Teach?

 ประเภทคำาบรรยายและโอวาท

ภาษาไทย

 (๑) การปฏิบัติทางจิต

 (๒) การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 (๓) คาํบรรยายพเิศษเรือ่ง บทบาทของพระวทิยากรแผน่ดนิธรรม แผน่ดนิทอง และพระพทุธธรรมกบัการพฒันาชนบท

 (๔) คําบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสนากับการพัฒนาจิตใจ และ เรื่องธรรมะในการพัฒนาตนและครอบครัว

 (๕) คู่มือกรรมฐาน
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๖) จตุธรรมสําคัญ

 (๗) จิตตภาวนา

 (๘) ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

 (๙) ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมกรรมฐาน

 (๑๐) ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต (๒ เล่ม)

 (๑๑) ธรรมกถาในพิธีบําเพ็ญจิตตภาวนาพุทโธ

 (๑๒) ธรรมบรรยายพิเศษ จตุสติปัฏฐาน

 (๑๓) ธรรมบรรยายอบรมจิต

 (๑๔) ธรรมปฏิบัติเบื้องต้น : หลักการทําสมาธิเบื้องต้น อย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติธรรม

 (๑๕) ธรรมปาฐกถา เรื่องหน้าที่

 (๑๖) ธรรโมวาท

 (๑๗) นวกานุสาสน์ จิตตภาวนาธรรมบรรยาย

 (๑๘) เนกขัมมะ

 (๑๙) แนวปฏิบัติทางจิตและธรรมปฏิบัติ

 (๒๐) แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

 (๒๑) แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน

 (๒๒) บันทึกกัมมัฏฐาน

 (๒๓) ปาฐกถาธรรม เรื่องความตาย

 (๒๔) ปาฐกถาพิเศษ เรื่องทศพิธราชธรรมและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 (๒๕) ปาฐกถา เรื่องการนับถือพระพุทธศาสนา

 (๒๖) พรหมธรรมและนาถกรณธรรม

 (๒๗) พระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรม ๔ ประการ

 (๒๘) พระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ศาสนา และทศพิธราชธรรม

 (๒๙) พระโอวาทวันลาสิกขา

 (๓๐) พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระอุปัชฌาย์ ประทานแก่ 

นวกภูมิภิกษุวัดบวรนิเวศวิหาร พรรษากาล ๒๕๓๒

 (๓๑) ลักษณะพุทธศาสนา

 (๓๒) สัมมาทิฏฐิ

 (๓๓) สี่รอบพระนักษัตร

 (๓๔) หายใจให้เป็นสุข

 (๓๕) อนุสสติและสติปัฏฐาน

 (๓๖) อานาปานสติ

 (๓๗) อารัมภพจนแห่งรายการพระพุทธศาสนา

 (๓๘) โอวาทพระธรรมเทศนา
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๓๙) โอวาทและเทศนาต่างรส

 (๔๐) โอวาทานุศาสน์

 ประเภทเทศนา

 (๑) จตุธรรมสําคัญ

 (๒) ญาณสังวรเทศนา

 (๓) เถรธรรมกถา

 (๔) ทศพิธราชธรรม

 (๕) ทศพลญาณ

 (๖) เทศนาพิเศษ

 (๗) บารมี : บารมีและคู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี

 (๘) ปกิณกเทศนา

 (๙) ประชุมพระธรรมเทศนาหน้าพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

 (๑๐) ปัญจคุณ

 (๑๑) ปัญจพลกถา

 (๑๒) ปิยมหาราชานุสรณกถา

 (๑๓) พระธรรมเทวาธิราช

 (๑๔) พระธรรมเทศนาทุลลภกถา ในการบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  

๒๐๐ ปี พระธรรมเทศนาในการสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปีและ ๒๐๐ ปี

 (๑๕) พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๔๕๐  -   ๒๔๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๓๑

 (๑๖) พระธรรมเทศนา พรหมวิหารกถา

 (๑๗) พระธรรมเทศนา พุทธปทีปกถา

 (๑๘) พระธรรมเทศนา และบันทึกคติธรรม

 (๑๙) พระธรรมเทศนา โลกธรรมกถา

 (๒๐) พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา

 (๒๑) พระธรรมเทศนา สัจจธรรมกถา

 (๒๒) พระมงคลวิเสสกถา

 (๒๓) พระมงคลวิเสสกถา : รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๗

 (๒๔) พระมงคลวิเสสกถาและพระธรรมเทศนาพิเศษ

 (๒๕) พุทธุปปาทาทิสุขกถา

 (๒๖) มงคลเทศนา

 (๒๗) รวมบทพระธรรมเทศนา

 (๒๘) ลกุฏิกชาดกสาธกธรรมเทศนา

 (๒๙) ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๓๐) โลก - เหนือโลก

 (๓๑) สมเด็จพระญาณสังวร พระมงคลวิเสสกถา

 (๓๒) สังฆคุณและโอวาทปาติโมกขเทศนา

 (๓๓) อนุสติฐานกถา

 (๓๔) อาหุเนยโย

 การจัดทำาปทานุกรมบาล ี- ไทย - อังกฤษ - สันสกฤต

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้อํานวยการในการจัดทําปทานุกรม 

บาลี - ไทย - อังกฤษ - สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นในงานทําบุญอายุ ๖๐ ปี หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนี

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒

การรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และการแปลหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดําริให้รวบรวมพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

เรื่องต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้า 

มนุษยนาคมานพ) และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) จัดพิมพ์เผยแพร่ นอกจากนี้ 

ในฐานะที่ทรงเป็นนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทรงอํานวยการให้มูลนิธิสนับสนุนงาน

วิชาการที่สําคัญ ๆ ของพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง รวมทั้งการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ อาทิ

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาบาลีนั้นได้มีการแปลเป็นภาษาไทย

และจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ แต่ยังมิได้แปลไปตลอดจนถึงอรรถกถาหรือ 

คําอธิบาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงโปรดให้แปลพระคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีเป็น 

ภาษาไทยให้บริบูรณ์ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาพระธรรมคําสอน และโปรดให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จัดพิมพ์เป็น 

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล รวมเป็นหนังสือ ๙๑ เล่ม เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

เป็นครั้งแรก

ตำารานักธรรมและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตํารานักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก เป็นตําราพื้นฐานของ 

คณะสงฆ์ไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ 

แก่พระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศ และชาวต่างประเทศทั่วไปที่สนใจพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังทรงให้พระภิกษุไทย 

ร่วมกับพระภิกษุชาวต่างประเทศช่วยกันแปลหนังสืออันเป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นภาษาอังกฤษหลายเล่ม เช่น นวโกวาท วินัยมุข เล่ม ๑ - ๒ - ๓ พุทธประวัติ 

เล่ม ๑ - ๒ - ๓ และทรงริเริ่มให้มีการแปลหนังสือพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และ 

เป็นคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวต่างประเทศด้วย เช่น หนังสือภิกขุปาติโมกข์ อุปสมบทวิธี ทําวัตรสวดมนต์

แผนกหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาต่างประเทศ ในมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ตั้งแผนกหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาต่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมตําราและ

หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่พิมพ์ขึ้นในภาษาต่างประเทศทุกภาษา เพื่อประโยชน์และความสะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระเกียรติคุณ

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงไดร้บัการสรรเสรญิพระเกยีรตคิณุในพระกรณยีกจิ

ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลแก่การพระศาสนามาตลอดพระชนม์ชีพ นอกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ถวายปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้วยังทรงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณจากรัฐบาลต่างประเทศและองค์กร 

ต่างประเทศ อันนับเป็นเกียรติยศแก่วงการคณะสงฆ์ไทยด้วย ดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ถวาย ดังนี้

● พุทธศักราช ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา

● พุทธศกัราช ๒๕๓๒ มหาวทิยาลยัมหดิล ถวายปรญิญาอกัษรศาสตรดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาศาสนาเปรยีบเทยีบ

● พุทธศักราช ๒๕๓๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ถวายปริญญาพุทธศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์

● พุทธศักราช ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา 

และศาสนา

● พุทธศักราช ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา

● พุทธศักราช ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 

ปรัชญาและศาสนา

● พุทธศักราช ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย

● พุทธศักราช ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา

● พุทธศักราช ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทศึกษา

● พุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร

การศึกษา

● พุทธศักราช ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร

การศึกษา

● พุทธศักราช ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร 

การศึกษา 

● พุทธศักราช ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

วิชาพุทธศาสน์ศึกษา
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถวายปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาปรัชญาและศาสนา พุทธศักราช ๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาปรัชญาและศาสนา พุทธศักราช ๒๕๔๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘

สมณศักดิ์ “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” ของคณะสงฆ์เมียนมา

ในพุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาถวายสมณศักดิ์ “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” อันเป็น 

สมณศักดิ์สูงสุดของคณะสงฆ์เมียนมา พร้อมด้วยเครื่องสมณศักดิ์และคําประกาศพระเกียรติคุณแด่สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พลโท Phone Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการศาสนาแห่ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นผู้เชิญมาถวาย
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

กรรมการจัดทำาพจนานุกรมบาลีของราชบัณฑิตยสมาคมทางวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์  

แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ราชบัณฑิตยสมาคมทางวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก (The Royal Denish Academy  

of Science and Letters) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็น 

กรรมการในคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาบาลี ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถในภาษาบาลีและการเรียบเรียง 

หนังสือและบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากทรงดํารงสมณศักดิ์สูงสุดในฐานะประมุข

ของสงฆ์ไทยแล้ว เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ การประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก (World Buddhist 

Supreme Conferrence) จํานวน ๓๒ ประเทศ ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมได้มีฉันทามติถวายพระเกียรติให้ทรง 

ดํารงตําแหน่ง “พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก” (Supreme Holiness of World Buddhism) แสดงถึง 

พระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก และได้เชิญเกียรติบัตรสําหรับตําแหน่งพระประมุขสูงสุดแห่ง 

พระพุทธศาสนาโลกมาถวาย ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘  

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ความในเกียรติบัตรนั้นมีคําแปลว่า

เกียรติบัตรสำาหรับตำาแหน่ง “พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก”
ในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก พุทธศักราช ๒๕๕๕
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

“การประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก

องค์กรผู้นำาสูงสุดชาวพุทธ

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งราชอาณาจักรไทย

ทูลถวายตำาแหน่งพระเกียรติยศ

“พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก”

แด่

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก แหง่ราชอาณาจกัรไทย ผูท้รงไดร้บัการเคารพ 

อย่างสูงสุดและได้รับการไว้วางใจอย่างสุดซึ้ง จากพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีเต็มเป่ียมด้วยศรัทธา ว่าทรงเป็น สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งดินแดนแห่งรอยย้ิม ทรงเป็นผู้สอนพระธรรมคำาส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ให้ทุกคนปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในพระปัญญาธรรมและพระกรุณาธรรม ทั้งทรงเป็นผู้นำาราชอาณาจักรไทยสู่สันติภาพและ

ความเจริญรุ่งเรือง นับว่าเป็นแบบอย่างของสากลโลก

ทรงมพีระบารมปีกแผไ่พศาลไปทัว่ราชอาณาจกัรไทยและประเทศพทุธศาสนาทัว่โลก พรอ้มมนษุยชาตถ้ิวนหนา้  

พระศรัทธาที่เปี่ยมพระทัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ท่ีมีมายาวนานได้รับการแซ่ซ้องและเทิดทูนจาก

พุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ดว้ยความซาบซึง้ในพระกรณยีกจิทัง้ปวงทีน่า่สรรเสรญิใน สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก ข้าพเจ้าในนามของพุทธศาสนิกชน ๓๗๐ ล้านคนทั่วโลกพร้อมผู้นำาสูงสุดชาวพุทธโลกจาก ๓๒ ประเทศ  

ขอทูลถวายพระเกียรติยศอันสูงสุดนี้แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ด้วยความปีติโสมนัสยิ่ง

ทูลถวาย ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒)

 (ลงนาม) เกียวเซ เอ็นซินโจ

 พระ ดร. เกียวเซ เอ็นซินโจ

 ประธานองค์กรผู้นำาสูงสุดชาวพุทธ

 การประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ป ี

ณ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้การจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันอังคาร ท่ี ๑ ถึงวันจันทร์ ท่ี ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกท้ังรัฐบาล คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนศิษยานุศิษย์และ

พุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจกันจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีถวาย ท้ังงานรัฐพิธี งานศาสนพิธี การบําเพ็ญกุศล กิจกรรม 

อันเป็นสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อม

ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน  

ไปจนถึงวันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

โดยเฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นกรณีพิเศษ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง  

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์

ส่วนการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑ ถึงวันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้น ประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระสงฆ์ การทําบุญ 

ตกับาตรพระสงฆ ์การประทานยาและเวชภณัฑแ์กต่าํรวจตระเวนชายแดน การลงนามถวายพระพร การจดันทิรรศการ “พระชนัษา 

๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร” การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การทรงบําเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน การทรงบําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา  

๑๐๐ ปี การทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร การเจริญพระพุทธมนต์ 

นพเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร กิจกรรมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชาตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖ การถวาย 

ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งการจัดทําหนังสือ ของท่ีระลึก เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณ- 

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นอกจากนี้ หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะบุคคล ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ 

ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อแสดงความสํานึกในพระคุณูปการ 

และพระเมตตาธิคุณที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีต่อคณะสงฆ์ ชาติบ้านเมือง  

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกด้วย
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ภาคที่ ๑ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประชาชนร่วมพิธีส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖
ณ ลานหน้าอาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเริ่มมีปัญหาด้านพระสุขภาพตั้งแต่พุทธศักราช 

๒๕๔๓ เน่ืองจากพระชนมายุมากขึ้น ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติพระศาสนกิจได้โดยสะดวก จึงได้เสด็จไปประทับรักษาพระองค์  

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๓ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที จึงสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ จากการติดเช้ือในกระแสพระโลหิต 

สิริพระชนมายุ ๑๐๐ ปี ๒๑ วัน ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ีมีพระชนมายุกาลยืนนานที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงดํารง

ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ๒๔ ปี ๖ เดือน ๓ วัน

เหตุการณ์ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพท่ีบันทึกไว้ในหนังสือ “บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” (วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘) มีความดังนี้

“พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพิ่งผ่าน ๑๐๐ พรรษา ๓ ตุลาคม อายุวัฒนมงคลมา ได้เพียง ๙ วันพระอาการโดยทั่วไปที่เคย  

“ทรง” อยู่ กลับ “ทรุด” ลง คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจ พบว่าพระอันตะ (ลำาไส้ใหญ่) และพระอันตคุณ (ลำาไส้เล็ก) ขาด 

พระโลหิตและมีแผลติดเชื้อ จึงได้ถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดพระอันตะและพระอันตคุณบางส่วนออก หลังจากนั้นพระอาการ

โดยรวมก็ดีขึ้น

๒๑ ตุลาคม ความดันพระโลหิตลดลง อวัยวะด้านการรับรู้เริ่มสูญเสียการทำางาน อวัยวะภายในและระบบต่าง ๆ เริ่ม

ปรวนแปร

๒๒ ตุลาคม ความดันพระโลหิตลดตำ่าลงอีก ไม่ตอบสนองต่อพระโอสถเพิ่มความดัน การเต้นของพระหทัยไม่สมำ่าเสมอ

การนับถอยหลังไม่ได้ยังประโยชน์อันใด สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนทำาได้ในขณะนั้น คือ การสวดมนต์และภาวนา หน้าห้อง 

ที่ประทับและตลอดทางเดินจึงมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกามากหน้าหลายตา มาร่วมกันเจริญจิตตภาวนา

ผ่านมาจนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม เครื่องติดตามสัญญาณชีพแสดงภาพ “สัญญาณไม่คงท่ี” ในขณะท่ีพระองค์ยังคง 

สงบนิ่ง คล้ายบรรทมหลับสนิทแต่ดวงพระพักตร์ยังผ่องใส บนพระนลาฏมีผ้าขนหนูสีเหลืองวางทับเลยไปตลอดพระเศียร  

พระอุระกระเพื่อมขึ้นลงอยู่อย่างผู้เจริญจิตตภาวนากำาหนดลมหายใจให้เข้ายาว ออกยาว

เสียงบทสวดมนต์ “โพชฌังคปริตร” จากเครื่องเสียงในห้องที่ประทับดังอยู่ตลอดเวลาภายในห้องมีเพียงพระสงฆ์ที่ 

สนองงานถวายและผู้ถวายงานใกล้ชิดไม่กี่คน นั่งพับเพียบ พนมมือรอ “ส่งเสด็จ”

๑๙.๓๐ น. สัญญาณชีพขาดหาย พร้อมกับพระอุระที่หยุดการเคลื่อนไหว ลมหายใจสุดท้ายจากไป

เสียงสวดมนต์ยังดังต่อเนื่องชัดเจน หากก็ไม่ดังไปกว่าเสียงแห่งความเงียบที่เกิดกับทุกดวงใจในห้องนั้น”
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เสด็จ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑





ภาคที ่๒
การประชวร การสิ้นพระชนม์  

การประดิษฐานพระศพ
สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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การประชวร

เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้นเริ่มมีพระอาการ

ประชวรหลายระบบ จึงได้เสด็จไปรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๓  

จนในวันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕ คณะแพทย์จึงได้กราบทูลขอให้ประทับรักษาพระองค์ ณ อาคารวชิรญาณ 

สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) ในระยะแรกยังเสด็จกลับวัดบวรนิเวศวิหารบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อทรงปฏิบัติ 

พระศาสนกิจ ครั้งละ ๓ - ๔ วัน และเสด็จไปทรงสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารทุกวันธรรมสวนะเดือนเพ็ญ

และเดอืนดบั นอกจากนีใ้นวาระคลา้ยวนัประสติูที ่๓ ตลุาคม ทกุป ีกม็พีระเมตตาเสดจ็ออกจากโรงพยาบาลเพือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชน

เฝ้าถวายสักการะที่ห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร จนกระท่ังพระสุขภาพ

พลานามัยเสื่อมถอยลงมากขึ้น ไม่เป็นการสะดวกและปลอดภัยที่จะเสด็จออกนอกโรงพยาบาลอีก คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

พยาบาลจึงกราบทูลขอให้ทรงงดการเสด็จตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ได้เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี เป็นครั้งสุดท้ายที่เสด็จวัดบวรนิเวศวิหาร

ในระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการหลายครั้ง คือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  

พุทธศักราช ๒๕๔๕ วันอังคาร ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และ 

วันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีอัญเชิญแจกันดอกไม้

พระราชทานไปเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำาทุกสัปดาห์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

อนึ่ง บริเวณชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ที่ประทับรักษาพระองค์นั้น บริเวณโถง

ด้านหน้าเมื่อขึ้นบันไดหรือออกจากลิฟต์แล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมเครื่องสักการบูชา ถัดเข้าไปตอนใน 

เป็นห้องพักรับรองสำาหรับผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ จากนั้นจึงเป็นห้องที่ประทับ ตลอดเวลาที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้น มี 

พระเมตตาให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะได้ทุกวันในเวลาเช้าและเวลาบ่าย จึงปรากฏมีผู้เข้าเฝ้า

ถวายสักการะเป็นจำานวนมากทุกวันมิได้ขาดจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว าณสมฺปนฺโน) 
เข้ากราบสักการะเยี่ยมพระอาการ 

ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

คณะสงฆ์ สามเณร เข้าเฝ้าถวายสักการะ 
ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรี อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 

๒๕๐๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 

๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อปฏิบัติงานในระหว่างที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประชวร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ดังนี้

“ประกาศสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

________________________

ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการประชวรหลายระบบและเสด็จ 

เข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เมื่อต้นปี ๒๕๔๕ 

นั้น คณะแพทย์ได้ถวายการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนพระอาการบางระบบดีขึ้น สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาล 

ไปทรงปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นคร้ังคราว แต่โดยเหตุที่ทรงดำารงตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  

จึงมีพระภารกิจหลายอย่างที่รัฐบาลและคณะสงฆ์จำาเป็นต้องถวายเพื่อทรงบัญชาการ ทรงตราพระบัญชา ทรงวินิจฉัยสั่งการ  

และทรงลงพระนาม รวมทั้งการที่ต้องทรงปฏิบัติศาสนกิจในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ นอกจากนั้นยังต้องทรงปฏิบัติ 

หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระอารามอื่น ๆ  

เช่น วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี และประธานกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงงานในภาระหน้าท่ีเหล่าน้ีหาก

ถวายเพ่ือทรงปฏิบัติหรือวินิจฉัยส่ังการทุกเร่ืองก็จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อพระสุขภาพ ประกอบกับทรงมีพระชนมายุสูงถึง  

๙๐ พรรษา คร้ันมิได้ถวายให้ทรงงานหรือการดำาเนินการล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ก็อาจกระทบต่อการปกครองคณะสงฆ์เป็น 

เหตุให้มีผู้กล่าวอ้างยกขึ้นวิจารณ์ อันอาจกระทบต่อพระเกียรติยศได้ เหตุทั้งนี้เนื่องจากยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ใดให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แทนสมเด็จพระสังฆราช

รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าโดยที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นรัตตัญูมหาเถระเป็นท่ีเคารพนับถือและศรัทธาของบรรดา

พุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างสูง แม้แต่ชาวต่างประเทศและศาสนิกอื่นก็ยกย่องว่าทรงดำารงพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้รอบรู้ 

ด้านปริยัติและปฏิบัติ เป็นปราชญ์ของพระศาสนาและของชาติ แต่โดยที่พระสุขภาพทรุดโทรมลงตามพระวัสสายุกาล สมควร 

จัดให้ประทับพักผ่อนเพื่อรับการถวายดูแลรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มที่และต่อเนื่องไม่มีภาระงานใด ๆ มารบกวนจนก่อให้

เกิดความตรากตรำาหรือความกังวลพระทัย อีกทั้งเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการบริหารพระศาสนามิให้ต้องสะดุด เพราะขาด

ผู้รับผิดชอบ วินิจฉัยสั่งการหรือบังคับบัญชา ประการสำาคัญคือ เพื่อเป็นการรักษาพระเกียรติยศ มิให้มีผู้อ้างพระสุขภาพหรือ 

พระอาการประชวรกระทำาการใดอนัอาจกอ่ความเสยีหายหรอืแอบอา้งนำาพระบญัชา พระลขิติหรอืพระนามไปแสวงหาประโยชน์

แก่ตนเองหรือผู้อื่น

อาศัยมาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลจึงได้ขอความเห็นจากคณะแพทย์และคณะกรรมการ 

วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน แล้วนำาความเห็นดังกล่าว 

ประกอบกับความเห็นของพุทธศาสนิกชนที่ปรารภห่วงใย เสนอที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมในการประชุมเมื่อวันท่ี ๙ 

มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุโมทนาสนองข้อเสนอดังกล่าวโดยให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราชเป็นการ 

ชั่วคราว และโดยที่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์



70 71

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มีอายุสูงถึง ๙๖ พรรษา อีกทั้งยังอาพาธไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อันต้องตรากตรำาได้เช่นกัน จึงเห็นควรให้สมเด็จพระราชาคณะ 

ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิลำาดับถัดไปได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงไว้วางพระทัย  

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคมและปฏิบัติศาสนกิจบางเรื่องแทนพระองค์อยู่แล้วเป็น 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปพลางก่อน โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะอื่นอีก ๕ รูป ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

คณะร่วมกันเพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานและรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ดังนี้

 ๑. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

  วัดสระเกศ

 ๒. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ 

  วัดชนะสงคราม

 ๓. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ 

  วัดปากนำ้า

 ๔. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ 

  วัดมกุฏกษัตริยาราม

 ๕. สมเด็จพระญาณวโรดม เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ 

  วัดเทพศิรินทราวาส

 ๖. พระพรหมมุนี เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ 

  วัดบวรนิเวศวิหาร

ให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกระทำาในรูปขององค์คณะ มีการประชุมหารือและใช้มติร่วมกันโดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสงัฆราชเปน็ประธาน เวน้แต่เปน็การปฏบิติัศาสนกจิในพระนามสมเดจ็พระสงัฆราชหรอืการอนัจำาเป็นเรง่ดว่นกใ็หด้ำาเนนิการ

ไปได้โดยให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมทำารายงานกราบทูลผลการปฏิบัติงานต่อสมเด็จพระสังฆราชทุก ๓๐ วัน ในกรณีมีปัญหา

สำาคัญคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอาจพิจารณากราบทูลหารือสมเด็จพระสังฆราชได้ ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

มีพระประสงค์โปรดมีพระบัญชาเรื่องใดตามที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเชิญมาแจ้งตามระบบการกลั่นกรองงานที่กำาหนด 

ขึ้นอย่างรอบคอบรัดกุม ให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชดำาเนินการสนองพระบัญชานั้น ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติหน้าท่ี 

ดงักลา่วมกีำาหนดเวลาหกเดือน เวน้แต่คณะแพทยม์คีวามเหน็กอ่นครบกำาหนดเวลาดงักลา่ววา่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงมพีระอาการ

ดีขึ้นสามารถเสด็จกลับไปทรงงานได้เป็นปกติโดยไม่กระทบต่อพระสุขภาพ หรือมหาเถรสมาคมมีมติเป็นประการอื่น

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วน 

ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีจึงขอประกาศนามผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและคณะดังกล่าว

ขออำานาจคุณพระรัตนตรัยและพระกุศลกรรมสัมมาปฏิบัติที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงกระทำาบำาเพ็ญมาแล้วอย่าง 

ยั่งยืนม่ันคง จงอภิบาลรักษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ทรงพระเกษมสำาราญ  

มีพระสุขภาพพลานามัยดีโดยเร็ววัน เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่บรรดาคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดกาลนาน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 วิษณุ เครืองาม

 รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

 นายกรัฐมนตรี”
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

แถลงการณ์พระอาการประชวรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญ 

พระชันษา ๑๐๐ ปี รัฐบาลและคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทย พร้อมใจกันจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ถวาย ช่วงเวลาเดียวกันนั้นพระอาการ

ประชวรเริ่มทรุดลง คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกแถลงการณ์พระอาการประชวรให้ประชาชน 

ทราบเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ ดังนี้

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๑ ความว่า

“ตามทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ไดเ้สดจ็มาประทบั ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นมานั้น เช้าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า  

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประชวร และ ทรงมีความดันพระโลหิตตำ่า เนื่องมาจากการติดเช้ือในกระแสพระโลหิต คณะแพทย์ฯ  

ได้ถวายการตรวจพบว่า พระอันตะ (ลำาไส้ใหญ่) และพระอันตคุณ (ลำาไส้เล็ก) ขาดพระโลหิตและมีแผลติดเชื้อ จึงได้ถวายการ

รักษาด้วยการผ่าตัดพระอันตะและพระอันตคุณบางส่วนออก ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้อง

ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒ ความว่า

“วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง

มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีไข้ ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สามารถลดปริมาณพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิต

ได้โดยลำาดับ ผลการตรวจพระโลหิตต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ไม่ปรากฏภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด คณะแพทย์ได้ถวาย 

พระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมภาวะการติดเชื้อต่อไป

อนึ่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพร  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

ณ โถงตึกอานันทมหิดล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”



72 73

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเฝ้า

เยี่ยมพระอาการและอัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปถวาย ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๓ ความว่า

“วันน้ีคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้นเป็นลำาดับ ไม่ทรงมีไข้ ความดันพระโลหิตและอัตราการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผลการ 

ตรวจพระโลหิตพบว่า พระยกนะ (ตับ) ทำางานดีข้ึน ความผิดปกติของเม็ดพระโลหิตเริ่มดีข้ึน ผลการเพาะเช้ือในพระโลหิต 

ไม่พบเชื้อแต่อย่างไร แผลผ่าตัดอยู่ในสภาพดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและเริ่มถวาย 

พระกระยาหาร และพระโอสถทางหลอดพระโลหิตดำา

อนึ่ง คณะแพทย์ฯ ได้เชิญสมเด็จพระสังฆราช เสด็จจากหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) กลับมาประทับ ณ ห้อง 

ที่ประทับ ตึกวชิรญาณ - สามัคคีพยาบาร ตั้งแต่เมื่อวานนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๔ ความว่า

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปถวาย 
ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

“วันน้ี (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีความดันพระโลหิตลดตำ่าลงและอัตราการเต้นของพระหทัยผิดปกติตั้งแต่ตอนบ่าย ผลการตรวจ 

พระโลหิตพบว่า เม็ดพระโลหิตขาวเพิ่มสูงขึ้น เกล็ดพระโลหิตลดตำ่าลง และมีความผิดปกติของการแข็งตัวของพระโลหิต  

ผลการตรวจการทำางานของพระยกนะ (ตับ) พบความผดิปกตเิพิม่ข้ึน พระโลหติมภีาวะเป็นกรด ผลการตรวจภาพรงัสคีอมพวิเตอร ์

(CT Scan) ทีพ่ระอรุะ (อก) และพระนาภ ี(ทอ้ง) ไมพ่บการเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกต ิคณะแพทยฯ์ ไดป้รบัเปลีย่นพระโอสถปฏชิวีนะ

ถวาย กับถวายสารนำ้า รวมทั้งถวายพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิตและควบคุมการเต้นของพระหทัย ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ และ

พยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๕ ความว่า

“วันน้ี (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น ระดับความดันพระโลหิตและอัตราการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ที่น่า 

พอใจ ผลการตรวจพระโลหติพบวา่อยูใ่นเกณฑท์ีด่ขีึน้โดยลำาดบั คณะแพทยฯ์ ยงัถวายพระโอสถปฏชิวีนะ รวมทัง้ถวายพระโอสถ

เพิ่มความดันพระโลหิตและควบคุมการเต้นของพระหทัยอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ คณะแพทย์ฯ และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจ 

และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

ในวันเดียวกัน เวลา ๒๒ นาฬิกา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๖ เรื่อง พระอาการ

ประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ความว่า

“คำ่าวันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๒.๐๐ น.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการทรุดลง ระดับความดันพระโลหิตลดตำ่าลงอีก ไม่ตอบสนองต่อพระโอสถ 

เพ่ิมความดันที่ถวาย การเต้นของพระหทัยไม่สมำ่าเสมอ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายปรับเปลี่ยนพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถ 

เพิ่มความดันพระโลหิต รวมทั้งถวายโลหิตและสารนำ้าทางหลอดพระโลหิตดำา ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ และพยาบาลได้เฝ้าถวายการ

ตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๘
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เร่ือง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๗ ความว่า

“วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

มีพระอาการโดยรวมทรงตัว ระดับความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ตำ่า คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และพระโอสถ

เพิ่มความดันพระโลหิต ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

เมื่อประชาชนได้ทราบแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวต่างมีความห่วงใย ส่วนหนึ่งได้เดินทางมาเฝ้าถวายพระพรและติดตาม

พระอาการ ที่อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า พระอาการโดยรวม 

ยังคงเหมือนเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ที่ผ่านมา และคณะแพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นปกติอยู่แล้ว พุทธศาสนิกชน

หรือประชาชนทั่วไปที่มีความห่วงใยในพระอาการของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเดนิทางไปยงัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย หรอืวดับวรนเิวศวหิาร ขอใหเ้จรญิพระพทุธมนตต์ัง้อธษิฐาน

จิตเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์อยู่ที่บ้าน เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไม่มี 

พระประสงค์ให้ประชาชนลำาบากจากการเดินทาง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง  

พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๘ ความว่า

“วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ระดับความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ตำ่าลง คณะแพทย์ฯ และพยาบาล ยังคงถวายพระโอสถ และ

เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ประทับรักษาพระองค์ ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ช้ัน ๖)  

ที่โถงด้านหน้าห้องที่ประทับมีประชาชนมาลงนามถวายพระพร พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการ 

ประชวรโดยเร็ว ส่วนที่บริเวณอาคารอานันทมหิดล มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร 

ให้ทรงมีพระอาการดีขึ้นและมีพระพลานามัยแข็งแรง
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

การสิ้นพระชนม์

สิ้นพระชนม์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑ นาฬิกา พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรุดลง

เวลา ๘ นาฬิกา คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ประชุมสรุปพระอาการประชวร โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์  

พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย 

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 

พระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร สรุปว่าพระอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ความดันพระโลหิตลด 

ตำ่าลงเรื่อย ๆ รวมถึงอัตราการเต้นของพระหทัยลดลงเช่นกัน

เวลา ๑๐ นาฬิกา มีการประชุมเตรียมการ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายสงฆ์ 

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่ 

ฝ่ายธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จ 

พระสังฆราช นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายจำาลอง ยิ่งนึก ผู้แทนสำานักพระราชวัง  

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร และ 

เจา้หนา้ทีจ่ากสำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิท์ีถ่วายงานในสว่นฝา่ยเลขานกุารสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดเตรียมสถานที่ภายในวัดบวรนิเวศวิหารในเบื้องต้น (หากสิ้นพระชนม์) สรุป

ได้ดังนี้

(๑) ใหใ้ชต้ำาหนกัเพช็รเปน็ทีป่ระดษิฐานพระศพ จดัเตรยีมพืน้ที ่เชน่ เคลือ่นยา้ยตู ้เตรยีมตัง้เตยีงพระสวดพระอภธิรรม 

ไม่ให้บังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขยายอาสน์สงฆ์ให้กว้างขึ้นสำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูป ขึ้นนั่ง ๒ แถว 

แถวละ ๑๐ รูป ให้เชิญพระราชอาสน์มาประดิษฐานไว้ตลอด ส่วนพระแท่นทรงกราบ ให้เชิญมาเฉพาะวันเสด็จพระราชดำาเนิน 

และให้ตั้งขาหยั่งสำาหรับรองรับพวงมาลาที่หน้าตำาหนักเพ็ชร ตรงตำาแหน่งที่สามารถมองเห็นพระโกศ เพื่อรองรับพวงมาลาที่ 

หน่วยงานและประชาชนนำามาถวาย

(๒) ให้ตั้งปะรำาสำาหรับผู้มาร่วมพิธี ๒ แห่ง ที่รั้วกำาแพงแก้วตำาหนักเพ็ชร และด้านนอกรั้วริมคูนำ้าโดยปูไม้อัดทับหน้า

คร่อมคลอง ตั้งเก้าอี้ของวัดบวรนิเวศวิหารและกรมโยธาธิการ

(๓) การติดต้ังไฟฟา้ มอบการไฟฟา้นครหลวง โทรทัศนร์วมการเฉพาะกจิสำาหรบัถ่ายทอดสดพธิ ีมอบกรมประชาสมัพนัธ์

(๔) ให้ใช้อาคารมนุษยนาควิทยาทานเป็นที่สำาหรับประชาชนทั่วไปถวายนำ้าสรงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(๕) ให้ใช้ตำาหนักจันทร์ที่มีชาลาเชื่อมต่อกับตำาหนักเพ็ชรเป็นที่พักรับรองพระเถระ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ในขณะเดียวกัน ที่อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย มีคณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกว่า ๒๐ รูป เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรให้ทรงหายจาก 

พระอาการประชวร คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษายังคงเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงประชาชน

จำานวนมากเฝ้ารอติดตามพระอาการ

เวลา ๑๘ นาฬกิา ๓๕ นาท ีคณะสงฆจ์ากวดับวรนเิวศวหิารและนายธงทอง จนัทรางศ ุปลดัสำานกันายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้  

เดินทางมายังหน้าห้องประทับ ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร (ชั้นที่ ๖) และได้เจริญจิตตภาวนา เจริญพระพุทธมนต์ 

ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกับประชาชนกว่า ๕๐ คน ขณะที่สังคมออนไลน์

ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารให้พุทธศาสนิกชนอธิษฐานจิตถวายพระพร นอกจากนั้นสำานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่

คำาอธิษฐานถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน

ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายพระพรทางเครือข่ายเฟซบุ๊คของสำานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เวลา ๑๙ นาฬิกา คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า พระอาการโดยรวมทรุดลง ความดันพระโลหิตลดตํ่าลง

เรื่อย ๆ และอัตราการเต้นของพระหทัยช้าลงเรื่อย ๆ กระทั่งสิ้นพระชนม์อย่างสงบในเวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที สาเหตุจาก

การติดเชื้อในกระแสพระโลหิต สิริพระชันษา ๑๐๐ ปี ๒๑ วัน

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๑๑ นาที ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายจำาลอง ยิ่งนึก เจ้าหน้าที่สำานัก 

พระราชวัง และเจ้าหน้าที่สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมพิธีการพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาและคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารประชุมสรุปพระอาการประชวร 
ณ ห้องประชุมชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้นที่ ๖) อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

แห่งประเทศไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ 

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙ ความว่า 

“วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อใน 

กระแสพระโลหิต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙



82 83

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทราบฝ่าละอองพระบาท ถึงการสิ้นพระชนม์

ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ เมื่อครั้งทรงผนวช ด้วยความ 

เศรา้สลดพระราชหฤทยัยิง่ มพีระราชบณัฑรูใหห้น่วยบัญชาการถวายความปลอดภยั รกัษาพระองค ์ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มาเฝ้าพระศพถวายความปลอดภัยตลอดท้ังคืนวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ และในการเชิญพระศพไปยังวัดบวรนิเวศวิหารในวันรุ่งขึ้น

เวลา ๒๒ นาฬิกา บริเวณด้านล่างและบนชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีพระภิกษุสามเณรและประชาชนเดินทางมาตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงวันรุ่งขึ้น

พระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภทฺโท) หัวหน้าฝ่ายศาสนนิเทศ สำานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แถลงต่อมาว่า  

ในช่วงที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงประชวร จะทรงเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลา 

กระทั่งสิ้นพระชนม์ คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาไม่ได้ถวายยาที่มีผลต่อพระสติของพระองค์ เพราะต้องการให้พระองค์ทรงจาก

ไปในขณะที่ยังทรงสามารถเจริญสมาธิได้อยู่ จึงถือได้ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์อย่างสงบในระหว่างการเจริญสมาธิ

 การสักการะพระศพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ อาคารอานันทมหิดล

เวลา ๗ นาฬกิา บรเิวณโถงชัน้ลา่ง ประดษิฐานพระรปูสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

พร้อมเครื่องสักการะ มีประชาชนจำานวนมากแต่งกายไว้ทุกข์เข้ามาถวายสักการะตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที 

ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร 

เวลา ๗ นาฬิกา บริเวณโถงชั้นล่าง ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะ มีประชาชนเป็นจำานวนมากแต่งกายไว้ทุกข์เข้ามาถวายสักการะตั้งแต่เวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ 

นาที และรอส่งพระศพไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์อย่างสงบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที 
ที่อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

บริเวณชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) ในห้องบรรทม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ถวายคลุมด้วยผ้าสีขาวตั้งแต่พระศอจนถึงปลายพระบาท ท่ีหน้าห้องบรรทม ตั้งโต๊ะวางพานสำาหรับถวายเงิน 

บำาเพ็ญกศุลพระศพ เจา้หนา้ทีจ่ดัเสน้ทางเขา้สกัการะพระศพใหข้ึ้นทางบันไดข้างลฟิตแ์ละลงทางบันไดข้างหอ้งบรรทม ประชาชน

ถวายสักการะพระศพที่หน้าห้องบรรทมผ่านประตูกระจกใส แล้วรับของที่ระลึกเป็นพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โถงชั้นล่าง

เวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่

หนเหนอื ประธานคณะผูป้ฏบิติัหนา้ทีส่มเด็จพระสงัฆราช เดนิทางมาสกัการะพระศพทีห่อ้งบรรทม ชัน้พระมหากรณุาธคิณุ (ช้ัน ๖) 

เวลา ๑๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ให้ยุติการเข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเตรียมการเชิญพระศพไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

การไว้ทุกข์ในพระราชสำานักและของทางราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทราบฝ่าละออง

ธุลีพระบาทถึงการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอภิบาลเมื่อครั้ง 

ทรงพระผนวช ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำานัก 

เป็นเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ 

ดังประกาศสำานักพระราชวัง ดังนี้

“ประกาศ

ไว้ทุกข์ในพระราชสำานัก

________________________

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำานัก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

และโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศตาม 

ราชประเพณีทุกประการ

 สำานักพระราชวัง

 แก้วขวัญ วัชโรทัย

 วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ในวันเดยีวกนั สำานกันายกรฐัมนตร ีได้ออกประกาศสำานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง

ลดธงครึ่งเสา มีกำาหนด ๓ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์มีกำาหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันศุกร์ ที่ ๘  

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และให้องค์กรอิสระทุกแห่งดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๓๒ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

“ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์

________________________

ตามที่ได้มีประกาศสำานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  

สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า 

โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้บำาเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็น

ประโยชน์ยิ่งแก่พระบวรพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา จึงเห็น

สมควรประกาศดังนี้

๑. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีกำาหนด ๓ วัน ตั้งแต่ 

วันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำาหนด ๑๕ วัน  

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือองค์กรอิสระทุกแห่งได้ดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  นายกรัฐมนตรี”

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำานักเป็น ๓๐ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง วันเสาร์ ที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังประกาศสำานักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ ดังนี้
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์

ประกาศสำานักพระราชวัง เรื่อง ไว้ทุกข์
ในพระราชสำานัก เป็นเวลา ๓๐ วัน

“ประกาศ

ไว้ทุกข์ในพระราชสำานัก

________________________

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สงัฆปรณิายก (เจรญิ สวุฑฒฺโน) สิน้พระชนมเ์นือ่งจากการตดิเชือ้ในกระแสพระโลหติ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำานัก จาก ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันเสาร์ ที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวาย

พระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

 สำานักพระราชวัง

 แก้วขวัญ วัชโรทัย

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖”
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี 
ให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ เป็น ๓๐ วัน
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ในวันเดียวกันสำานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ขยายเวลาการไว้ทุกข์ ถวายพระเกียรติยศและแสดง 

ความอาลัย จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง วันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

“ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์

________________________

ตามที่ได้มีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำาหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น

โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรม 

อันเปี่ยมล้น และได้ทรงบำาเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระบวรพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ใน

สังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา ประกอบกับประชาชนจำานวนมากต่างเศร้าโศกอาลัยในการสิ้นพระชนม์  

ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ จากเดิม ๑๕ วัน 

เป็น ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันไว้ทุกข์ตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือเป็น 

การถวายพระเกียรติยศและความอาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  นายกรัฐมนตรี”

การเชิญพระศพไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวง 

บางลำาพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และถวายพระเกียรติยศพระศพเต็มตามโบราณราชประเพณี
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ประชาชนเฝ้าส่งพระศพ
บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริเวณหน้าอาคารวชิรญาณ  
สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



88 89

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

 วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช-

กุมาร เป็นผู้อำานวยการเชิญพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ 

เมื่อครั้งทรงผนวช จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๘ นาฬิกา ที่ห้องประชุมใหม่ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) มีการประชุม 

หารือเรื่องการพระศพ ระหว่างพระเถระชั้นผู้ใหญ่มี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

รักษาการเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธาน กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำานักนายกรัฐมนตรี สำานักพระราชวัง สำานัก 

ราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิสำานกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ และผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อกำาหนดการเชิญพระศพและจัดลำาดับรถในขบวนเชิญ 

พระศพ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการจัดสถานที่ การตั้งแต่งเครื่องประกอบพิธี การเข้าถวายนำ้าสรงพระศพ และการ

เข้าสักการะพระศพ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที ประชาชนยุติการเข้าสักการะพระศพ ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 

พระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) และชั้นล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความเรียบร้อยของสถานที่ในการเชิญพระศพออกจาก 

โรงพยาบาลไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เข้ายืนประจำาจุดรักษาการท่ีหน้าลิฟต์ทุกช้ัน ช้ันละ ๒ นาย และท่ีช่องทางเดินเข้าห้อง

พระศพ ๒ นาย

นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จากหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งกายเต็มยศ 

ไว้ทุกข์ จำานวน ๙ นาย มี พลโท จักรภพ ภูริเดช ทำาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการและนายทหารเดินนำาการเชิญพระศพ พันเอก เพทาย 

ซังเอียด ว่าที่ร้อยตรี วสันต์ ประเสริฐสังข์ ร้อยโท เอกชัย คู่กระสัง ว่าที่ร้อยเอก ชลประคัลภ์ ชมพืช ร้อยเอก ภูวดล ใจหวัง  

ร้อยตรี เกรียงไกร อ่อนสูงเนิน ร้อยตรี ธนกร ฟุ้งเกียรติ และว่าที่ร้อยตรี ณพสิทธิ์ สิงห์ลอ นายทหารเชิญพระศพ ซ้อมการเชิญ 

พระศพดว้ยเตยีงล้อเลือ่น จากหอ้งทีป่ระทบัลงลฟิต์ไปขึน้รถพยาบาลทีห่นา้อาคาร แลว้กลบัขึน้มาประจำาทีช่ัน้พระมหากรณุาธิคุณ 

(ชั้น ๖)

ที่ถนนหน้าอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ขบวนรถเชิญพระศพ จอดเทียบตามลำาดับรูปขบวน ทหารกองเกียรติยศ

ราชวัลลภรักษาพระองค์ พัน ๒ ร้อย ๑ ตั้งแถว ๒ ข้างขบวนรถ ถัดแถวทหารออกมาเป็นแถวของคณะแพทย์และพยาบาลในชุด

เครื่องแบบสีขาว นิสิตแพทย์และนักเรียนพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถัดออกมามีเจ้าหน้าที่

ตำารวจยืนรายทางเพื่อถวายความปลอดภัยและควบคุมความเรียบร้อยของประชาชนที่นั่งรอส่งเสด็จสองข้างถนน

ที่ถนนราชดำาริ ตั้งแถวรถจักรยานยนต์ตำารวจที่จะนำาขบวน บนทางเท้าริมถนนด้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย นิสิตแพทย์และนักเรียนพยาบาลนั่งแถวหน้า ถัดไปด้านหลังเป็นแถวของประชาชนซ่ึงแต่งกายไว้ทุกข์และ 

ถือพระรูปของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๕ นาที นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เดินทางมาถึงอาคารวชิรญาณ 

สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) เข้าไปถวายสักการะพระศพ

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พร้อมด้วยพระราชาคณะและพระสงฆ์วัดบวรนิเวศ

วิหาร ๙ รูป ที่จะตามเสด็จในขบวนเชิญพระศพ เดินทางมาถึงอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ (ชั้น ๖) 

เข้าไปถวายสักการะพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

รถพระประเทียบและรถทรงพระศพเคลื่อนออกจากหน้าอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รถพระประเทียบและรถทรงพระศพเคลื่อนผ่านออกนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร คณะแพทยแ์ละพยาบาล นัง่ราบทีบ่รเิวณหอ้งโถงหนา้ลิฟตแ์ละ

ทางเดินสู่ห้องที่ประทับเพื่อรอส่งเสด็จ

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๒๐ นาที 

เริ่มการเชิญพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน เชิญเคร่ืองทองน้อยแก้ว และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าไตรแพรพระราชทาน ลงลิฟต์ไปรอรับพระศพที่ชั้นล่าง จากนั้น 

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น อัญเชิญพระพุทธรูปประจำาวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๑ ออกจากห้องที่ประทับ ฐานพระพุทธรูปผูกมาลัยดอกไม้สดสีขาว สมเด็จพระวันรัต (จุนท์  

พฺรหมฺคตุโฺต) เดนินำาพระศพออกจากหอ้งทีป่ระทบัแลว้ยนืรอทีห่นา้ลฟิต ์นายทหารราชวลัลภรกัษาพระองคเ์ชญิเตยีงลอ้เลือ่นเชญิ

พระศพเข้าสู่ลิฟต์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ตามพระศพเข้าในลิฟต์ ลงไปยังอาคาร

ชั้นล่าง ส่วนนายทหารราชวัลลภรักษาพระองค์ผู้เชิญเตียงล้อเลื่อนถวายคำานับพระศพแล้วเดินลงทางบันไดไปตั้งแถวที่หน้าลิฟต์

ชั้นล่างเพื่อรอรับพระศพออกจากลิฟต์

เมื่อพระศพเคลื่อนลงถึงอาคารชั้นล่าง นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ผู้เชิญพระศพถวายความเคารพ  

แล้วเลื่อนเชิญเตียงพระศพออกจากลิฟต์ไปยังรถพยาบาลเชิญพระศพ ทหารกองเกียรติยศพระศพ คณะแพทย์พยาบาล และ

ประชาชนที่เฝ้ารอส่งพระศพ ตลอดจนผู้มีหน้าที่ในขบวนเชิญพระศพ ถวายความเคารพหรือพนมมือถวายสักการะ

ผู้มีหน้าที่ในขบวนเชิญพระศพขึ้นนั่งประจำารถ จัดรูปขบวนเชิญพระศพดังนี้

คันที่ ๑ รถตำารวจนครบาล

คันที่ ๒ รถตำารวจราชสำานัก เป็นรถยนต์หลวงที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถนำาขบวน

คันที่ ๓ รถพระประเทียบ เชิญพระพุทธรูปประจำาวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ผู้เชิญพระพุทธรูปนั่งข้างพนักงานขับรถ

คันที่ ๔ รถทรงพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เป็นรถพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คันที่ ๕ รถสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าคณะใหญ่ฝ่าย 

ธรรมยุต นั่งเจริญพระธรรมระหว่างการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจนถึงวัดบวรนิเวศวิหาร

คันที่ ๖ รถเชิญเครื่องทองน้อยแก้วและผ้าไตรแพรพระราชทาน นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

ในขณะนั้น เป็นผู้เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น 

ผู้เชิญผ้าไตรแพรพระราชทาน

________________________________________

๑ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางรำาพึง ปางประจำาวันศุกร์ซึ่งเป็นวันประสูติ ประดิษฐานบนแท่นจารึกพระนามตามพระสุพรรณบัฏ ภายใต้ฉัตรทองคำา 

๓ ชั้น คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารสร้างถวายเนื่องในโอกาสงานฉลอง ๒๔ ปี ที่ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นักเรียนนายร้อยตำารวจ นักเรียนโรงเรียนนายเรือ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในเครื่องแบบไว้ทุกข์
ตั้งแถวรับพระศพบริเวณถนนพระสุเมรุ

ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

คันที่ ๗ รถพระตาม มีพระราชาคณะและพระวัดบวรนิเวศวิหาร รวม ๙ รูป คือ พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)  

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย พระครูธรรมธร (เชิดวงศ์ 

เตชวำโส) พระครสูงัฆสทิธกิร (อรีคิ สริภิทโฺท) หมอ่มราชวงศพ์ระมหานนัทวฒัน ์ชยวฑฒฺโน หมอ่มหลวงพระมหาทวลีาภ เขมลาโภ 

และพระชิตบหาดูร์ ปญฺญาชิโต 

คันที่ ๘ และ ๙ รถบัสคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คันที่ ๑๐ รถตำารวจนครบาล

คันที่ ๑๑ รถตำารวจราชสำานัก ปิดท้ายขบวนเชิญพระศพ

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๒๗ นาที

ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนออกจากหน้าอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

ผู้ที่นั่งส่งเสด็จกราบราบ ผู้ที่ยืนส่งเสด็จพนมมือถวายสักการะพร้อมกัน จนกระท่ังขบวนผ่านออกนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

ขบวนเชิญพระศพใช้เส้นทางถนนราชดำาริเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ ๔ ตรงไปขึ้นทางด่วนแยกพระราม ๔ - ๒  

(ทางราบบ่อนไก่) ลงแยกยมราช เข้าสู่ถนนหลานหลวง ถนนราชดำาเนินนอก ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เลี้ยวขวาเข้าถนน 

พระสุเมรุ ถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รวมระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เทียบรถพยาบาลเชิญพระศพที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร

ตรงทางเข้าตำาหนักเพ็ชร (ประตู ๓) ตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ตำารวจฝ่ายจราจร กองบังคับการตำารวจนครบาล ๑ แต่งกายสีกากี

คอแบะไว้ทุกข์ ยืนรายทางถวายความปลอดภัย และมีประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์เฝ้ารับเสด็จสองข้างทางเป็นจำานวนมาก

 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดบวรนิเวศวิหาร สำานักพระราชวัง สำานักนายกรัฐมนตรี สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ร่วมกันตั้งแต่งตกแต่งสถานที่ไว้พร้อม

ตำาหนักเพ็ชร จัดเป็นที่ถวายนำ้าสรงพระศพและประดิษฐานพระโกศพระศพ

อาคารมนษุยนาควทิยาทาน จดัเปน็ทีพ่ระสงฆ ์ข้าราชการ และประชาชนทัว่ไป ถวายนำา้สรงพระศพทีห่นา้พระรปูสมเดจ็

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตำาหนักจันทร์ จัดเป็นที่รับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่

ลานหน้าตำาหนักเพ็ชรใกล้บันไดทางขึ้นที่เชื่อมกับตำาหนักจันทร์ ตั้งปะรำาใหญ่ ๒ หลังยกพื้นปูพรมสีแดง ตั้งเก้าอี้สำาหรับ

รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ริมถนนทางเดินหน้าตำาหนักเพ็ชรจนถึงริมกำาแพงวัดบวรนิเวศวิหาร ด้านขวาตั้งปะรำาใหญ่ ๒ หลังยกพื้นปูพรมสีแดง  

ตั้งเก้าอี้สำาหรับรับรองพระสงฆ์สามเณร ศิษยานุศิษย์ และประชาชน ด้านซ้ายตั้งปะรำาสำาหรับจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริเวณวัดทั่วไป ทำาความสะอาด ผูกผ้าขาวดำาที่อาคารต่าง ๆ และกำาแพงวัด

ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงวัดบวรนิเวศวิหาร ประดับพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์

ครั้นใกล้เวลาขบวนพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกถึงวัดบวรนิเวศวิหาร

พระสงฆ์สามเณรวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแถวรับพระศพสองข้างทางเข้าตำาหนักเพ็ชรจากประตูวัดบวรนิเวศวิหาร  

(ประตู ๓) ถึงบันไดทางขึ้นตำาหนักเพ็ชรที่เชื่อมกับตำาหนักจันทร์ 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ที่ถนนพระสุเมรุ นักเรียนนายร้อยตำารวจและนักเรียนโรงเรียนนายเรือในเครื่องแบบไว้ทุกข์ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ในเครื่องแบบนักเรียนไว้ทุกข์ ต้ังแถวสองฝั่งถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่บริเวณแยกวันชาติถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ยืนห่างจากขอบ 

ทางเทา้ประมาณ ๑ เมตร ชดิทางเทา้เปน็แถวของคณะสงฆแ์ละคณะแมช่ ีบนทางเทา้เปน็ทีส่ำาหรบัคณะศษิยานศุษิยแ์ละประชาชน

แต่งกายไว้ทุกข์ บ้างก็เชิญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้เหนือศีรษะด้วย

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๔๙ นาที 

ขบวนพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เทียบรถพยาบาล

เชิญพระศพที่ประตูทางเข้าวัดบวรนิเวศวิหารด้านตำาหนักเพ็ชร (ประตู ๓) นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จาก 

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์ จำานวน ๑๐ นาย มี พลตรี ชัยยุทธ อินทจาร  

ทำาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการการเชิญพระศพ พันโท บุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ ทำาหน้าที่เป็นนายทหารเดินนำาการเชิญพระศพ พันโท นราพร  

แสนธิ ว่าที่ร้อยเอก ปิยมิตร มองเพชร ร้อยเอก สมโภชน์ ทรงเจริญ ว่าที่ร้อยเอก พิษณุ เกณฑ์ทา ว่าที่ร้อยเอก ประสิทธิ์  

วงศ์อินทร์ ว่าที่ร้อยเอก ยุทธพล ใจวงศ์ษา ว่าที่ร้อยเอก เตชธร ขวัญยืน ร้อยตรี นพดล เพชรทะเล ทำาหน้าที่เป็นนายทหารเชิญ

พระศพ เชิญพระศพด้วยเปลพยาบาลลงจากรถพยาบาล

เวลา ๑๒ นาฬกิา ๕๓ นาท ีนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ เชญิพระพทุธรปูประจำาวนัประสตู ิ

ตามด้วยนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าไตรแพรพระราชทาน เดินนำาทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

เชิญพระศพ ชาวพนักงานเชิญพระกลดหักทองขวางกางกั้นถวายพระศพ ตามด้วยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เชิญ 

พระศพไปยังตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕๗ นาที ขบวนเชิญพระศพเข้าสู่ห้องพระฉาก ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เชิญพระศพ

บรรทมบนพระแท่น เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พระผู้ถวายอุปัฏฐากใกล้ชิด นำาโดยพระครูประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระครู

ธรรมธร (เชิดวงศ์ เตชวำโส) ตกแต่งพระจีวรถวายพระศพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชูปโภค เจ้าหน้าที่ฝ่ายศุภรัต และนายจำาลอง ยิ่งนึก 

หัวหน้าฝ่ายพิธีการและผู้ช่วยผู้อำานวยการกองพระราชพิธี เชิญพระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระศพ เครื่องทองน้อยแก้ว และ 

ผา้ไตรแพรพระราชทาน ทีเ่ชญิมาพรอ้มพระศพขึน้วางทีโ่ตะ๊หมู ่และตรวจตราความเรยีบรอ้ยของสถานทีท่ีจ่ะถวายนำา้สรงพระศพ

นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ซึ่งทำาหน้าที่เชิญพระศพ
ตั้งแถวบริเวณทางเข้าวัดบวรนิเวศวิหารด้าน
ตำาหนักเพ็ชร (ประตู ๓)
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี 
เชิญพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 
ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าไตรแพรพระราชทาน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การถวายนำ้าสรงพระศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการถวายนำ้า

สรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามราชประเพณี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

ไปถวายนำ้าสรงพระศพ นอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมท้ังกลางวันและ 

กลางคืน กำาหนด ๗ วัน ทั้งโปรดให้ถวายพระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพแทนพระโกศกุดั่นน้อยเพื่อเพิ่มพระเกียรติยศ ดังความ 

ในหมายรับสั่งของเลขาธิการพระราชวัง ดังนี้

หมายรับสั่งที่ ต้นหมาย  สำานักพระราชวัง

 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๘๐ สิ้นพระชนม์ด้วย

โรคติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา  

๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกฎุราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนนิแทนพระองค ์โดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่จากวงัศโุขทยั ไปถวายนำา้สรงพระศพ ณ ตำาหนกัเพช็ร  

วัดบวรนิเวศวิหาร เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานสุกำาพระศพลงสู่หีบ แล้วเชิญไปประดิษฐานหลังชั้นแว่นฟ้าทอง ประกอบพระโกศ 

กุดัน่ใหญ ่ภายใตเ้ศวตฉตัร ๓ ชัน้ แวดลอ้มด้วยเครือ่งประกอบพระเกยีรตยิศ เสรจ็แลว้ทรงทอดผา้ไตร พระสงฆ ์๒๐ รปูสดบัปกรณ ์

ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

แต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำาทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า  

๘ รูป เพล ๔ รูป กำาหนด ๗ วัน.

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังจัดเตรียมของใช้ในการถวายนำ้าสรงพระศพตามหมายรับสั่ง ดังนี้

จัดพระแท่น พร้อมพระยี่ภู่ พระเขนย และผ้าปูสำาหรับสรงพระศพ

จัดนำ้าสำาหรับสรงพระศพของส่วนพระองค์ และจัดนำ้าหอม ขมิ้นสด และหม้อสำาหรับพระราชทานนำ้าหลวงสรงพระศพ 

จัดฉากไปกั้นเวลาพระราชทานนำ้าหลวงสรงพระศพ

จัดเครื่องทองน้อย ๓ เครื่อง พร้อมโต๊ะวาง ที่พระแท่นสรงพระศพ

จัดผ้าขาว ๘ เมตร ด้ายดิบหนัก ๑,๒๐๐ แกรม กระดาษฟางจีนพับใหญ่ ๕ พับ สำาหรับถวายสุกำาพระศพ จัดผ้าไตร 

ครองแพร ๑ ไตร พร้อมเครื่องทรง สำาหรับถวายสุกำาพระศพ จัดเจ้าหน้าที่ไปสุกำาพระศพลงหีบ
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

จัดเจ้าหน้าที่ไปคอยรับพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร และจัดพระกลดหักทองขวางไปถวายกางกั้นรับพระศพเมื่อถึง 

วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังจัดเตรียมเครื่องตั้งแต่งตกแต่งในการประดิษฐานพระศพตามหมายรับสั่ง ดังนี้

จัดพระโกศกุดั่นใหญ่พร้อมด้วยพระแท่นแว่นฟ้าประดับกระจกและเครื่องตั้งแต่ง ไปตั้งประดับพระศพ จัดเครื่องทอง

น้อยแก้ว ๑ เครื่อง จัดฉัตรผ้าขาว ๓ ชั้นไปแขวนเหนือพระโกศพระศพ จัดฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด ๑ สำารับ (๖ ต้น) พร้อมด้วย

ฐานปัก ไปตั้งแต่งพระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ

จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ๑ ที่ ผูกเอวพระโกศ ๑ ที่ ผูกพระแสงต้น ๑ ที่ แขวนฉัตร

เครื่องสูง ๖ ที่ วันต่อ ๆ ไปให้ใช้พวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์

จัดทำาพวงมาลา ๑๓ ที่ พร้อมขาหยั่ง

จัดเครื่องบูชากระบะมุกวันละ ๒ เครื่อง สำาหรับตั้งหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ และที่หน้าพระสวด

พระอภิธรรม

ทอดพระแทน่ทรงกราบเลก็คลมุผา้เยยีรบบัท่ีหนา้พระโกศพระศพ และท่ีหนา้ท่ีประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสตูิ

ทอดเครื่องราชูปโภคที่พระราชอาสน์

จัดพระเต้าทักษิโณทกไปคอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามกำาหนด

จัดเตียงพระพิธีธรรมไปตั้ง พร้อมโครงเพดานและติดระบายบุผ้าขาว

จัดอาสนะ กระโถน ขันนำ้า ไปตั้งแต่งถวายพระสงฆ์

จัดผ้าไตร ๒๐ ไตร ถวายพระสดับปกรณ์ ๒๐ รูป พร้อมเงินถวายรูปละ ๓๐๐ บาท จัดผ้าไตรแบ่งถวายพระสวด 

พระอภิธรรม พร้อมเงินถวายรูปละ ๓๐๐ บาท วันละ ๘ รูป

จัดสำารับภัตตาหารคาว - หวาน เช้าวันละ ๘ คู่ เพลวันละ ๔ คู่ สำาหรับพระสวดพระอภิธรรมรับพระราชทานฉัน ๗ วัน 

และสำารับภัตตาหารตั้งที่พระโกศพระศพทุก ๆ วัน วันละ ๒ เวลา เช้า - เพล

จัดชาวพนักงานประโคม จ่าปี่ ๑ จ่ากลอง ๑ สังข์ ๑ แตรงอน ๘ แตรฝรั่ง ๘ กลองชนะ ๒๐ ไปประโคมเวลา 

พระราชทานนำ้าสรงพระศพ และประโคมประจำายามทั้งกลางวันกลางคืน ๗ วัน

 ณ วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง กรมการศาสนา และวัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมการตั้งแต่งตกแต่ง ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ

วิหาร ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลังการสิ้นพระชนม์ต่อเนื่องมาจนถึงวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังนี้

กั้นห้องโถงชั้นล่างตำาหนักเพ็ชรด้านทิศใต้ด้วยพระฉาก จัดห้องพระฉากเป็นที่ถวายนำ้าสรงพระศพ ห้องหน้าพระฉาก 

เป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระศพและประกอบพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

ห้องพระฉาก

ด้านหน้าพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานบนพระแท่นภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร 

ทอดพระแท่นลาดพระยี่ภู่คลุมผ้าสีเหลืองขลิบชายสีทองพร้อมด้วยพระเขนยสีขาว เบื้องพระเศียรหันไปทางทิศใต้ตรงกับ 

พระรูปเขียนสีนำ้ามันของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

________________________________________

๒ หีบพระศพองค์นี้ คณะศิษยานุศิษย์ นำาโดยพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปิยโรจโน) สร้างถวาย บริษัท สุริยาพรเทพหีบศพ เป็นผู้จัดทำา  

สร้างจากไม้สักแผ่นใหญ่อายุประมาณ ๑๐๐ ปี

มนุษยนาคมานพ) เหนือพระเศียรตั้งโต๊ะหมู่ประดับด้วยแจกันดอกกุหลาบสีขาว ๑ คู่ เทียน ๑ เล่ม สำาหรับเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเครื่องทองน้อยแก้ว  

ที่จะเชิญมาพร้อมพระศพ ด้านซ้ายของพระแท่น ลาดพระสุจหนี่ตั้งโต๊ะเตี้ยจำาหลักลายปิดทอง ทอดเครื่องทองน้อย ๒ เคร่ือง 

ด้านขวาของพระแท่นตั้งโต๊ะเตี้ยจำาหลักลายปิดทองวางขันสาครบรรจุนำ้าสรงพระศพ สำาหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์

สามเณรถวายนำ้าสรงพระศพ ปลายพระแท่นตั้งหีบพระศพ๒

ห้องโถงหน้าพระฉาก ตั้งพระแท่นแว่นฟ้าทอง ๒ ชั้น ประดิษฐานพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ตั้งพัดยศ

ประจำาตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ และ

เครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตกแต่งด้วยดอกไม้สดปักขวดประดับพาน สองข้างพระแท่น 

แว่นฟ้าทอง ตั้งฉัตรเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศพระศพ หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทองทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงสักการะ 

พระศพพร้อมพระแท่นทรงกราบ เบ้ืองขวา ต้ังพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ต้นอาสน์สงฆ์ทอดพระแท่นเศวตฉัตร ๕ ชั้น ซึ่งเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) ซ่ึงประดิษฐานอยู่ในตำาหนักเพ็ชรมาแต่เดิม บนพระแท่นตั้งโต๊ะ 

หมู่เล็กประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติซึ่งจะเชิญมาตั้งหลังการถวายนำ้าสรงพระศพ ถัดไปเป็นอาสน์สงฆ์ปูผ้าสีขาว  

สำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูปนั่งเป็น ๒ แถว เบื้องซ้าย ทอดพระราชอาสน์สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พร้อมโต๊ะเคียง ถวายคลุมด้วยผ้าเยียรบับ พระเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี พร้อมโต๊ะเคียง ถัดไปเป็นพระเก้าอี้ 

สำาหรับพระบรมวงศ์ มุมห้องด้านซ้าย ตั้งเตียงสำาหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม หน้าอาสน์สงฆ์ ตั้งเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์

และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธี 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่จดหมายเหตุไว้ใน ภาคที่ ๒ หัวข้อ การประดิษฐานพระศพ)

 การถวายนำ้าสรงพระศพที่ห้องพระฉาก ตำาหนักเพ็ชร ก่อนเวลาเสด็จพระราชดำาเนิน

การถวายนำ้าสรงพระศพที่ห้องพระฉากก่อนเวลาเสด็จพระราชดำาเนิน จัดให้สำาหรับพระมหาเถระผู้ใหญ่ และข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ ดังนี้

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๒๒ นาที สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ 

พระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ถวายนำ้าสรงพระศพ จากนั้น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) พระพรหมมุนี (สุชิน  

อคฺคชิโน) พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวำโส) พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ  

และพระสงฆ์สามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เข้าถวายนำ้าสรงพระศพ โดยลำาดับ

หลังจากนั้น หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยตลุาการ ขา้ราชการทหาร ตำารวจระดบัเจา้กรม และขา้ราชการพลเรอืนระดบัอธบิดขีึน้ไป แตง่เครือ่งแบบเตม็ยศ 

ไว้ทุกข์ คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ถวายการรักษา เข้าถวายนำ้าสรงพระศพโดยลำาดับ 

ปิดการถวายนำ้าสรงพระศพเมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

แผนผังการถวายน้ำาสรงพระศพ

ณ ห้องพระฉาก ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 ๑. พระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒. พระรูปเขียนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 ๓. พระแท่นสำาหรับสรงนำ้าพระศพ

 ๔. โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

 ๕. เทียนประจำาพระศพ

 ๖. เครื่องทองน้อยแก้ว

 ๗. เครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระศพ

 ๘. พระสุจหนี่

 ๙. หีบพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แผนผังการถวายน้ำาสรงพระศพ

ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 ๑. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๒. โต๊ะวางขันสาคร และพานรับขันเปล่า

 ๓. โต๊ะวางพานใส่ขันนำ้าสรงพระศพ

 ๔. โต๊ะสำาหรับสับเปลี่ยนขันนำ้าสรงพระศพ

 ๕. โต๊ะจัดเตรียมนำ้าสรงพระศพ

 ๖. ช่องทางเข้าสำาหรับพระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน

เวลา ๑๖ นาฬกิา ๒๐ นาท ีนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ มาถงึตำาหนกัเพช็ร เขา้ถวายนำา้สรงพระศพ

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บและจัดเตรียมสถานท่ี ตลอดจนจัดวางเครื่องตั้งแต่งต่าง ๆ ตามโบราณราชประเพณี ก่อน 

จะประกอบพระราชพิธีถวายนำ้าหลวงสรงพระศพ 

ทางออก

ทางออก
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

________________________________________

๓ พระรูปที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดเตรียมไว้สำาหรับมอบให้ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และ

ยังคงมีเหลืออีกจำานวนหนึ่ง

 การถวายนำ้าสรงพระศพ ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน

วัดบวรนิเวศวิหารและสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกันจัดเตรียมการให้พระสงฆ์สามเณร ข้าราชการ  

และประชาชนทั่วไป ถวายนำ้าสรงพระศพที่หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งบริเวณห้องโถงชั้นล่างเป็นสถานที่ประกอบพิธี

ถวายนำ้าสรงพระศพที่หน้าพระรูป ดังนี้

บันไดทางขึ้นอาคารประดับตกแต่งด้วยไม้ประดับ ภายในห้องโถง ถัดจากประตูทางเข้าด้านหน้ากั้นช่องทางเดิน  

๓ ช่องทาง ช่องทางซ้าย ๒ ช่องติดแถบสีแดง ช่องท่ี ๑ สำาหรับพระสงฆ์และสมณะชีพราหมณ์ ช่องท่ี ๒ สำาหรับข้าราชการ  

แต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์ ช่องที่ ๓ ติดแถบสีนำ้าเงิน แบ่งเป็น ๓ ช่องเล็ก สำาหรับประชาชนทั่วไป แต่งกายไว้ทุกข์

ภายในห้องโถงด้านทิศตะวันตก เป็นเวทีประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ขนาดใหญ่ กว้าง ๑๔๐ เซนติเมตร สูง ๑๕๑ เซนติเมตร ฐานที่ตั้งพระรูปประดับด้วยดอกไม้สด

ด้านหน้าเวทีปูพรมสีแดง ตั้งโต๊ะปูผ้าสีขาว จำานวน ๕ ตัว แต่ละโต๊ะตั้งพานทองวางขันสาครสำาหรับรับนำ้าสรงพระศพ 

เชิงพานพันรอบด้วยสายสิญจน์ที่โยงมาจากพระรูป และวางพานทองขนาดเล็กรองรับขันที่สรงนำ้าพระศพแล้ว พื้นข้างโต๊ะแต่ละ

ตัว ตั้งพานทองขนาดใหญ่สำาหรับรวมวางขันนำ้าที่สรงพระศพแล้ว

ด้านช่องทางเข้า ตั้งโต๊ะจำานวน ๓ ตัว แต่ละโต๊ะตั้งพานทองขนาดใหญ่วางขันใส่นำ้าสรงพระศพ พานละ ๒๒ ขัน สำาหรับ

ผู้ถวายนำ้าสรงพระศพแต่ละช่องทางหยิบไปสรงพระศพที่ขันสาคร

ริมผนังห้องด้านซ้ายและด้านขวา ตั้งโต๊ะปูผ้าสีขาวด้านละ ๑ ตัว สำาหรับเป็นที่วางสับเปลี่ยนพานที่เตรียมขันนำ้าสรง

พระศพกับพานที่ใส่ขันเปล่าหลังจากสรงพระศพแล้ว นอกจากนี้ที่ด้านขวาของห้อง ตั้งโต๊ะยาวสำาหรับจัดเตรียมนำ้าสรงพระศพ

เมื่อใกล้เวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายนำ้าสรงพระศพ นักเรียนนายร้อยตำารวจ จำานวน ๓๐ นาย เข้าประจำาที่เพื่อ 

อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายนำ้าสรงพระศพและทำาหน้าท่ีสับเปลี่ยนพานใส่ขันนำ้าสรงพระศพกับพานใส่ขันเปล่า 

ที่สรงพระศพแล้ว โดยนั่งราบที่พื้นข้างโต๊ะด้านหน้าเวที ๑๐ นาย อีก ๒๐ นายคอยช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าแถวรอ 

สรงนำ้าพระศพโดยประจำาอยู่ด้านซ้ายและขวาของห้องด้านละ ๑๐ นาย

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๕ นาที พระสงฆ์ ข้าราชการแต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์ และประชาชนในเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์  

เข้าถวายนำ้าสรงพระศพ โดยมีลำาดับขั้นตอนดังนี้

ผู้เข้าถวายนำ้าสรงพระศพเดินเข้าตามช่องทางที่กำาหนด หยิบขันนำ้าสรงพระศพจากโต๊ะประจำาช่องทางเข้า เดินต่อไปยัง

โต๊ะวางขันสาครด้านหน้าเวที สักการะพระรูปแล้วถวายนำ้าสรงพระศพลงในขันสาคร วางขันบนพานใบเล็กข้างขันสาคร พนมมือ

ถวายสักการะ แล้วออกทางประตูข้าง ผู้ที่เดินเข้าทางช่องทางเดินสีแดงออกทางประตูด้านซ้าย ช่องทางเดินสีนำ้าเงินออกประตู

ทางดา้นขวา ทีด่า้นนอกประตทูัง้สองดา้น เจา้หนา้ทีข่องวดับวรนเิวศวหิารมอบพระรปูสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก๓ ให้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนักเรียนนายร้อยตำารวจหยิบขันเปล่าจากพานบนโต๊ะวางขันสาครไปวางบนพานใหญ่ข้างโต๊ะ เมื่อพานใหญ่เต็ม

จงึนำาไปวางทีโ่ตะ๊รมิผนงัดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่สน่ำา้สรงพระศพนำาไปสบัเปลีย่นกบัพานทีโ่ตะ๊ประจำาชอ่งทางเขา้ 

ทำาเช่นนี้จนถึงเวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที จึงยุติการเข้าถวายนำ้าสรงพระศพที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การถวายนำ้าสรงพระศพ ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

อนึ่ง มีผู้เข้าสักการะและถวายนำ้าสรงพระศพทั้งที่ตำาหนักเพ็ชรและอาคารมนุษยนาควิทยาทานเป็นจำานวนมาก แต่ก็ไม่

สามารถจะเปิดให้เข้าได้เกินเวลาที่กำาหนด เนื่องจากเจ้าพนักงานต้องเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งสำาหรับการเสด็จพระราชดำาเนิน 

ไปในการถวายนำ้าสรงพระศพ ทรงวางพวงมาลา และทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๗ นาฬิกา

 การเสด็จพระราชดำาเนินไปถวายนำ้าสรงพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปถวายนำ้าสรงพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในเวลา ๑๗ นาฬิกา

ครั้นใกล้เวลาเสด็จพระราชดำาเนิน พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน พระสงฆ์และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท

รับเสด็จ ณ บริเวณตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช- 

ดำาเนินโดยรถยนต์พระที่น่ังถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จ

พระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสีดำา ทรง

สายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์

เวลา ๑๗ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำาเนิน 

โดยรถยนต์พระท่ีน่ังจากวังศุโขทัยถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบท่ีประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓)  

เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ไว้ทุกข์ 

ทรงสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าในห้องพระฉาก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 

ถวายสักการะพระศพ ทรงกราบ ทรงรับนำ้าสรงส่วนพระองค์ถวายสรงพระศพ ตามลำาดับ
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

จากน้ัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับนำ้าสรงพระศพของหลวง 

จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีพระราชทานสรงพระศพ ชาวพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทรงทอดผ้าไตรแพร

ถวายพระศพ

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากห้องพระฉากไปยังห้องประดิษฐานพระโกศ 

พระศพ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความ

เคารพของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วประทับพระเก้าอี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร

 การถวายสุกําพระศพ

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในพระองค์ พร้อมพระสงฆ์ท่ีเคยถวายอุปัฏฐาก 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม ๙ รูป เข้าไปในห้องพระฉาก จัดการครองไตรแพร 

ที่ได้รับพระราชทานถวายพระศพ เจ้าพนักงานฝ่ายราชูปโภคถวายสุกำาพระศพ เชิญสายสิญจน์ถวายพันที่นิ้วพระหัตถ์ขวา แล้ว

เชญิพระศพลงสูห่บีพระศพ ทหารมหาดเลก็ในพระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร 

เชิญหีบพระศพขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในห้องพระฉาก ซึ่งตั้งติดกับพระฉาก พระเศียรหันไปทางทิศตะวันตก แล้วโยงสาย

แถบจากหบีพระศพไปยงัพระภษูาโยงทีป่ากพระโกศกดุัน่ใหญ ่ขณะนัน้ชาวพนกังานประโคมสงัข ์แตรงอน แตรฝรัง่ ปี ่กลองชนะ 

พร้อมปี่พาทย์พิธี จนเสร็จการเมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๕ นาที หยุดประโคม

 การบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ

ก่อนเวลาเสด็จพระราชดำาเนิน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๒๐ รูป มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

(ช่วง วรปุญฺโญ) สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์  

เขมวำโส) พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) พระพรหมเมธี (จำานง ธมฺมจารี)  

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระธรรมกิตติมุนี (สาย านมงฺคโล) พระธรรมเจดีย์ 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

(ประกอบ ธมฺมเสฎฺโ) พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร) พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) พระธรรมธัชมุนี  

(อมร ญาโณทโย) พระธรรมภาวนาวิกรม (ไสว ิตวีโร) พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) พระเทพกิตติเวที (ฉำ่า ปุญฺญชโย)  

พระราชเมธากรกวี (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)  

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ และนิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูปจากวัดราชสิทธารามขึ้นนั่งยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๐ นาที ณ ห้องประดิษฐานพระโกศพระศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นจึงทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า 

มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ส่วนพวงมาลาประทานของพระบรมวงศ์และ 

พระอนุวงศ์พระองค์อื่น ๆ นั้น เจ้าหน้าที่ได้เชิญขึ้นขาหยั่งถวายไว้ก่อนนี้แล้ว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้ว

และเคร่ืองทองน้อยทีห่นา้พระโกศพระศพ ทรงกราบ ทรงจดุธปูเทียนเครือ่งนมสัการกระบะมกุท่ีพระแท่นประดษิฐานพระพทุธรปู 

ประจำาวนัประสตู ิทรงกราบ แลว้ประทบัพระเกา้อี ้เจา้พนกังานภษูามาลาเชญิเสาบวั ๓ เสา สำาหรบัรองรบัพระภษูาโยงมาตัง้เปน็

ระยะจากหน้าพระโกศไปยังต้นอาสน์สงฆ์ แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงบนอาสน์สงฆ์ จากนั้นเชิญพระภูษาโยงจากที่

ประดิษฐานพระศพนำามาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ แล้วเชิญปลายพระภูษาโยงท้ัง

สองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระภูษาโยงที่ต้นอาสน์สงฆ์ เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา 

ถวายพระสงฆ์ทั้ง ๒๐ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ ๒๐ รูป สดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสอง

สายและเก็บเสาบัวเข้าที่เดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกมาถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา- 

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่

กรมการศาสนานิมนต์ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๘ นาที พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม มี พระมหามอง อินฺทปญฺโญ พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต 

พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พระครูใบฎีกา (จักรกฤษณ์ จกฺกวโร) สวดพระอภิธรรม ๑ จบ แล้วหยุด

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ไปทรงกราบพระพทุธรปูทีห่นา้พระแทน่

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ และ 

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปส่งเสด็จ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๐ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับรถยนต์

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๑๗ นาฬกิา ๕๒ นาท ีสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

กลับเข้าในตำาหนักเพ็ชร ประทับพระเก้าอี้ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม



104 105

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 

ที่หน้าพระโกศพระศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

พระสงฆ์สดับปกรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก 

ที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดผ้าไตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงหลั่งทักษิโณทก

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๒ นาที พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบ ลงจากเตียงพระสวดพระอภิธรรม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเสาบัว ๓ เสา สำาหรับรองรับพระภูษาโยงมาตั้งเป็นระยะจากหน้าพระโกศพระศพไปยังต้นอาสน์สงฆ์  

ลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงบนอาสน์สงฆ์ แล้วเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนำามาพักไว้ที่เสาบัวข้าง 

พระแทน่ทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสตู ิจากนัน้เชญิปลายพระภษูาโยงทัง้สองสายสอดเชือ่มกนับนพานพระภษูาโยง

ที่ต้นอาสน์สงฆ์ เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม 

ทั้ง ๔ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ ๔ รูปสดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงท้ังสองสายและถอน 

เสาบัวเข้าที่เดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกมาถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

สยามบรมราชกุมารี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

นิมนต์ออกจากตำาหนักเพ็ชร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงกราบพระพุทธรูป 

ที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์ และทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท เสด็จออกจากตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับ เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที เป็นเสร็จพิธี

อนึ่ง เวลา ๒๑ นาฬิกา มีการประโคมยำ่ายามของชาวพนักงานประโคมและปี่พาทย์พิธี
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การประดิษฐานพระศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐาน 

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

การประดิษฐานพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์

ตามโบราณราชประเพณ ีสมเดจ็พระสงัฆราชในอดตีทีส่ิน้พระชนม ์นอกจากทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรม-

ราชานุเคราะห์ในการพระศพแล้ว ยังได้รับพระราชทานพระโกศกุดั่นน้อยทรงพระศพ พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ  

แต่โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระอภิบาลเมื่อครั้งทรงพระผนวช ทั้ง 

พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระจริยวัตรและ 

พระกรณียกิจที่ทรงบำาเพ็ญเพื่อเกื้อกูลการพระศาสนาเป็นอเนกประการตลอดพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ จากพระโกศ 

กุดั่นน้อย เป็นพระโกศกุดั่นใหญ่ ทรงเศวตฉัตร ๓ ชั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้ประดิษฐานพระศพอย่างสมพระเกียรติ ณ  

ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามที่เสด็จสถิตมานับแต่พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนทรงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

วัดบวรนิเวศวหิาร และต่อมาทรงได้รบัพระราชทานสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ตราบจนสิน้พระชนม์

ในพุทธศักราช ๒๕๕๖

ครั้นเมื่อใกล้กำาหนดพระราชทานเพลิงพระศพ ก็มีพระมหากรุณาโปรดให้ถวายพระเกียรติยศพระศพเพิ่มอีกคำารบหนึ่ง 

เป็นพระโกศทองน้อย และถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นแขวนเหนือพระโกศ ดังจะได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุนี้ไปโดยลำาดับ

 ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายเป็นท้องพระโรงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๐ พระราชทานนามว่า ตำาหนักเพ็ชร์๔ 

การก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดงานฉลองตำาหนักเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้ง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระแท่นสมณศักดิ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าภายใต้เศวตฉัตร ๕ ช้ัน ซึ่งเป็น 

พระแท่นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จากพระอุโบสถ มาประดิษฐานไว้ที่พระตำาหนักแห่งนี้ด้วย

________________________________________

๔ ตำาหนักเพ็ชร์ สะกดตามชื่อที่พระราชทาน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ตำาหนักเพ็ชรได้เป็นที่เสด็จออกและเป็นท่ีประชุมมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์  

ร.ศ. ๑๒๑ ในสมยัเมือ่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ยงัทรงพระชนมอ์ยูห่ลายสมยั และใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐาน

พระศพและบำาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการประจำาปี 

ตลอดมา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ อีกหลายสมัย  

และเป็นที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก (หม่อมราชวงศ์ชื่น  

สุจิตฺโต) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๓ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(จวน อุฏฺายี) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๖ ด้วย

ปัจจุบันท้องพระโรงตำาหนักเพ็ชรมีพระฉากกั้นแบ่งห้องเป็น ๒ ส่วน ในห้องพระฉากด้านทิศใต้ ด้านในสุดทางทิศ 

ตะวนัตกประดษิฐานพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในพระอริยิาบถทรงยนืบนพระแทน่ภายใตพ้ระนพปฎล

เศวตฉัตร ผนังด้านทิศใต้ประดิษฐานพระรูปเขียนสีนำ้ามันของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) หน้าห้องพระฉากด้านทิศเหนือเป็นห้องโถงกลาง แนวผนังห้องระหว่างช่อง

ประตูและหน้าต่างกระจกอาคารอีก ๒ ด้าน ตั้งตู้กระจกแสดงพัดยศ พัดรอง และบริขารเครื่องใช้ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

 พระโกศทรงพระศพ

หนังสือเรื่อง ตํานานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ได้กล่าวถึงพระโกศที่ทรงพระบรมศพและพระศพเจ้านาย  

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราช กับโกศที่พระราชทานสำาหรับข้าราชการระดับสูงไว้ ๑๔ ระดับ เฉพาะระดับท่ี ๑  

ถึง ระดับที่ ๖ ได้แก่ พระโกศทองใหญ่ พระโกศทองรองทรง พระโกศทองเล็ก พระโกศทองน้อย พระโกศกุดั่นใหญ่ และพระโกศ

กุดั่นน้อย

ภายในตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

พระโกศกุดัน่น้อย มีเศวตฉัตร ๓ ชั้น แขวนเหนอืพระโกศ ปกตพิระราชทานเปน็พระโกศทรงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 

ส่วน พระโกศกุด่ันใหญ่ พระราชทานเป็นพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ถวายพระเกียรติยศพระศพขึ้นอีกชั้นหนึ่ง โดย 

พระราชทานพระโกศกุด่ันใหญ่ ถวายทรงพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์ พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศพระศพตามโบราณ 

ราชประเพณี

พระโกศกุดั่นใหญ่ มีเศวตฉัตร ๓ ชั้น แขวนเหนือพระโกศ พระโกศองค์นี้สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๒ ใช้ทรงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี 

เป็นคร้ังแรก ลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมฝายอดทรงมณฑป ปิดทองล่องชาดประดับกระจกสี ลายจำาหลักท่ีกาบพระโกศนั้น 

ได้รับยกย่องว่ามีฝีมืองามอย่างยิ่ง ภายหลังมีพระโกศกุดั่นน้อยสร้างข้ึนอีกองค์หนึ่ง ใช้ทรงพระศพช้ันพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

สมเด็จพระสังฆราช ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ท่ีถึงอสัญกรรมขณะดำารงตำาแหน่ง และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช- 

อิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ พระโกศกุดั่นใหญ่ถือว่ามีเกียรติยศสูงกว่าพระโกศกุดั่นน้อย

เครื่องเกียรติยศที่พระราชทานเมื่อสิ้นพระชนม์ ที่กำาหนดไว้ตามโบราณราชประเพณี มีดังนี้

- นำ้าหลวง

- ไตรแพรทรงพระศพ

- พระโกศกุดั่นใหญ่ มีเศวตฉัตร ๓ ชั้นแขวนเหนือพระโกศ

- เครื่องสูงทองแผ่ลวด

- สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานนำ้าสรงพระศพ และประโคมยำ่ายามถึง  ๒๔ นาฬิกา

- พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกลางวันกลางคืน ๗ วัน

- ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน พระราชทาน (แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ)

เครื่องเกียรติยศที่พระราชทานเมื่อพระราชทานเพลิง

- พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ

- ราชรถเชิญพระโกศพระศพจากที่ประดิษฐานไปพระเมรุหลวง

- ขบวนแห่พระอิสริยยศเชิญพระศพ

- พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำาซ่างพระเมรุ

- สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานเพลิง และประโคมยำ่ายาม ถึง ๒๔ นาฬิกา

- เสด็จพระราชดำาเนินทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลที่พระเมรุ เทศน์ สดับปกรณ์

- เสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงจุดเพลิงพระราชทาน

- เศวตฉัตร ๓ ชั้นแขวนสุมพระอัฐิบนพระเมรุ (แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ)

การประดษิฐานพระศพ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ณ ตำาหนกัเพช็ร วดับวรนเิวศ

วิหาร เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และวัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมการตั้งแต่ง

ตกแตง่ตำาหนักเพช็ร โดยจดัพระฉากแบง่กัน้เปน็ ๒ สว่น ตามแนวตะวนัออก - ตะวนัตก คอืสว่นหอ้งพระฉากกบัสว่นหอ้งโถงกลาง

เป็นที่ประดิษฐานพระศพ การบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ ดังนี้
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 ห้องพระฉาก

ห้องพระฉาก อยู่ด้านทิศใต้มีชาลาเชื่อมกับตำาหนักจันทร์ จัดเป็นที่ถวายนำ้าสรงพระศพและที่ประดิษฐานหีบพระศพ

 การถวายนำ้าสรงพระศพ

ตั้งพระแท่นที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระยี่ภู่และพระเขนย หันพระเศียรไปทาง

ทิศตะวันตก เบื้องพระเศียรตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองสำาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเครื่องทองน้อยแก้ว ที่จะเชิญมาพร้อมพระศพ หน้าพระแท่นตั้งโต๊ะจำาหลักลาย

ปิดทองทอดเครื่องทองน้อย ๒ สำารับ สำาหรับทรงถวายสักการะพระศพ ปลายพระแท่นตั้งหีบพระศพ

 การประดิษฐานหีบพระศพ

เมื่อถวายนำ้าสรงพระศพแล้ว เชิญพระแท่นที่ถวายนำ้าสรงพระศพออก ตั้งพระแท่นชิดแนวพระฉาก เชิญหีบพระศพขึ้น

ประดิษฐานบนพระแท่น หันพระเศียรไปด้านทิศตะวันตก ทอดสายแถบเชื่อมจากเครื่องสุกำาพระศพ ข้ามพระฉากไปเชื่อมกับ 

พระภูษาโยงที่ปากพระโกศในห้องโถงกลางซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระโกศพระศพ หน้าพระแท่นท่ีประดิษฐานหีบพระศพนี้  

เฉพาะวันที่เสด็จพระราชดำาเนินมาในการพระราชพิธี จะตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทอง ๒ ตัว วางพานทองรองรับพวงมาลัยที่ทรง

ถวายสักการะพระศพ ลาดพระสุจหนี่สำาหรับทรงกราบราบ

การประดิษฐานหีบพระศพ ภายในห้องพระฉาก
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

 ห้องโถงกลาง

หน้าพระฉากเป็นห้องโถงกลาง จัดเป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระศพพร้อมเครื่องสักการะ พระแท่นประดิษฐาน 

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระศพ อาสน์สงฆ์ เตียงพระสวดพระอภิธรรม ที่ประทับ และที่นั่งของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท

หรือมาร่วมพิธี

 พระโกศกุดั่นใหญ่

พระโกศกดุัน่ใหญป่ระดษิฐานเหนอืพระแทน่แวน่ฟา้ทอง ถวายเศวตฉตัร ๓ ชัน้แขวนเหนอืพระโกศพระศพ ยอดพระโกศ

ประดับพุ่มข้าวบิณฑ์ ฝาพระโกศประดับเฟื่องพู่ มีพวงมาลัยผูกเอวพระโกศ ฐานพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นตกแต่งด้วยพานพุ่ม

และดอกไม้สดปักขวดประดับพาน สองข้างพระแท่นแว่นฟ้าทองตั้งพระอภิรุม ฉัตรทองแผ่ลวด ๕ ชั้น พื้นนำ้าเงิน เขียว และแดง 

สีละ ๑ คู่ รวม ๖ ต้น คันฉัตรทุกต้นแขวนพวงมาลัยและพันด้วยมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์

การประดิษฐานพระโกศพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ด้านหน้าพระโกศพระศพ ตรงกลางต้ังโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดพานทองรองรับพระภูษาโยงและเครื่องสักการะ 

ลดหลั่นกันลงมาดังนี้ โต๊ะบนสุดทอดพานทองรองรับพระภูษาโยงจากปากพระโกศพระศพที่เชื่อมด้วยสายแถบจากหีบพระศพ 

ถัดลงมาเป็นโต๊ะทอดเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับจุดถวายพระศพทรงธรรม ล่างสุดเป็นโต๊ะทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับจุดถวาย

สักการะพระศพ

สองขา้งโต๊ะหมูท่ัง้ ๓ ตัว ต้ังโต๊ะหมูจ่ำาหลกัลายปดิทองทอดเครือ่งยศสมณศกัดิส์มเดจ็พระสงัฆราช ลดหลัน่กนัเปน็ ๓ แถว 

เช่นเดียวกัน แถวบนสุด อยู่แถวเดียวกับพานทองรองรับพระภูษาโยง โต๊ะด้านซ้ายสุดและด้านขวาสุดลดระดับลงเล็กน้อย  

จากซ้ายไปขวา ด้านซ้ายทอดไตรแพรพระราชทาน พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต ลักษณะเป็นพัดแฉกงาแกะประดับพลอย  

ด้านขวาทอดพัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แถวที่ ๒ โต๊ะด้านซ้ายสุดและด้านขวา

สุดลดระดับลงเล็กน้อยเช่นกัน จากซ้ายไปขวา ทอดปิ่นโตกลม ๔ ชั้น ขันนำ้าพานรองมีจอกพร้อมคลุมตาดรูปฝาชีวางบนถาดสรง

พระพักตร์ บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด พระตราตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุตบรรจุในหีบกำามะหยี่สีส้ม ตรงกลางคือ

พระสุพรรณบัฏจารึกพระนามพร้อมกล่องบรรจุ ถัดไปเป็นพระตราประจำาตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกบรรจุในหีบกำามะหยี่ 

สีแดง พานพระศรี ประกอบด้วย มังสี ๒ ตลับพู่ ๑ จอก ๑ ซองพลู ๑ (พร้อมพลู) และหีบพระโอสถหลังนูน แถวที่ ๓ อยู่แถวเดียว

กับเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม ด้านซ้ายทอดหีบตราจักรี (หีบหลังเจียด) ด้านขวาทอดกาทรงกระบอก คนโท 

สุพรรณศรี หม้อลักจั่น และสุพรรณราช

ด้านหน้าสุดถัดออกมาจากโต๊ะทอดเครื่องทองน้อย ทอดพระแท่นทรงกราบ

 พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน

สองข้างพระแท่นแว่นฟ้าทอง ต้ังขาหยั่งวางพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน ลักษณะเป็นพวงมาลา 

รูปกลมไม่มียอด ต่างที่สีพื้นและอักษรพระปรมาภิไธย อักษรพระนามาภิไธย และอักษรพระนาม ด้านซ้าย ๗ สำารับ ด้านขวา  

๖ สำารับ จัดวางซ้อนด้านละ ๒ แถว ดังนี้

เบื้องซ้าย แถวที่ ๑ จากตรงกลางออกไปตามลำาดับ เป็นพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พื้นสีฟ้า อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี พื้นสีม่วง อักษร 

พระนามาภิไธย ส.ธ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พื้นสีแสด อักษรพระนาม จ.ภ.  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พื้นสีแดง อักษรพระนาม อ.ร. แถวท่ี ๒ จากตรงกลางออกไปตาม

ลำาดับ เป็นพวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พื้นสีม่วง อักษรพระนาม ส.ส.  

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พื้นสีฟ้า อักษรพระนาม ส.ภ. และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร- 

กิติคุณ พื้นสีแดง ลงพระนามเต็ม

เบื้องขวา แถวที่ ๑ จากตรงกลางออกไปตามลำาดับ เป็นพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช พื้นสีเหลือง อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  

พื้นสีเหลือง อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. แถวที่ ๒ จากตรงกลางออกไปตามลำาดับ เป็นพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พื้นสีแสด อักษรพระนาม พ.ภ. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พื้นสีแสด อักษร

พระนาม ส.ร. และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พื้นสีฟ้า อักษรพระนาม ท.ป.
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

แผนผังการจัดวางเครื่องยศสมณศักดิ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเครื่องสักการะหน้าพระโกศพระศพ

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

๑

๑๑

๑๕๑๘

๑๙

๑๐๙๘๗

๑๔

๔ ๒ ๖

๑๓

๑๗

๑๒

๑๖

๕๓

ิดกัศณมสศยงอืรคเงาวดัจรากงัผนผแยายขพาภ

งอืรคเะลแ กยาณิรปฆงัสาหมลกส ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมส พศะรพศกโะรพานหะรากกัส

ราหิวศวเินรวบดัว รช็พเกันหำต ณ

N

 ๑. พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ

 ๒. พานทองรองรับพระภูษาโยง

 ๓. ไตรแพรพระราชทาน

 ๔. พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต

 ๕. พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช

 ๖. พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑

 ๗. ปิ่นโตกลม ๔ ชั้น ขันนำ้าพานรองมีจอก คลุมตาดรูปฝาชี

  วางบนถาดสรงพระพักตร์

 ๘. บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด

 ๙. พระตราตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต

 ๑๐. พระสุพรรณบัฏจารึกพระนาม

 ๑๑. พระตราประจำาตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก

 ๑๒. พานพระศรี

 ๑๓. หีบพระโอสถหลังนูน

 ๑๔. หีบตราจักรี (หีบหลังเจียด)

 ๑๕. กาทรงกระบอก คนโท สุพรรณศรี

 ๑๖. หม้อลักจั่น

 ๑๗. สุพรรณราช

 ๑๘. เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม

 ๑๙. เครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระศพ

ภาพขยายการตั้งแตงสองขางพระแทนประดิษฐานพระโกศพระศพ

พวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เบื้องซาย

๑. พระแทนประดิษฐานพระโกศพระศพ

๒. เครื่องยศสมณศักดิ์ และเครื่องสักการะ

    หนาพระโกศพระศพ

๓. ฉัตรเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศพระศพ

๔. พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

    พระบรมราชินีนาถ

๕. พวงมาลาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

    เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

๖. พวงมาลาของสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

    เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๗. พวงมาลาของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

    สิริวัฒนาพรรณวดี

๘. พวงมาลาของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

    พระวรราชาทินัดดามาตุ

๙. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

๑๐. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

๑

๒

๑๗๑๘

๑๖

เบื้องขวา

๑๑. พวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๒. พวงมาลาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

      เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๓. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

๑๔. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน

๑๕. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ

๑๖. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

      สกลมหาสังฆปริณายก

๑๗. พระแทนประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

๑๘. เครื่องนมัสการกระบะมุก

๓
๓

๓

๗

๕
๔

๖

๘

๑๐
๙
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๑๒

๓
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๑๕
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แผนผังการตั้งแต่งสองข้างพระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ

พวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน 

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ภาพขยายการตั้งแตงสองขางพระแทนประดิษฐานพระโกศพระศพ

พวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เบื้องซาย

๑. พระแทนประดิษฐานพระโกศพระศพ

๒. เครื่องยศสมณศักดิ์ และเครื่องสักการะ

    หนาพระโกศพระศพ

๓. ฉัตรเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศพระศพ

๔. พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

    พระบรมราชินีนาถ

๕. พวงมาลาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

    เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

๖. พวงมาลาของสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

    เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๗. พวงมาลาของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

    สิริวัฒนาพรรณวดี

๘. พวงมาลาของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

    พระวรราชาทินัดดามาตุ

๙. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

๑๐. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

๑

๒

๑๗๑๘

๑๖

เบื้องขวา

๑๑. พวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๒. พวงมาลาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

      เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๓. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

๑๔. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน

๑๕. พวงมาลาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ

๑๖. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

      สกลมหาสังฆปริณายก

๑๗. พระแทนประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

๑๘. เครื่องนมัสการกระบะมุก

๓
๓

๓

๗

๕
๔

๖

๘

๑๐
๙

๑๓
๑๔

๑๒

๓
๓

๓

๑๑

๑๕

N

เบื้องซ้าย

 ๑. พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ
 ๒. เครื่องยศสมณศักดิ์ และเครื่องสักการะ
  หน้าพระโกศพระศพ
 ๓. ฉัตรเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศพระศพ
 ๔. พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ
 ๕. พวงมาลาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
 ๖. พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 ๗. พวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สิริวัฒนาพรรณวดี
 ๘. พวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 ๙. พวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 ๑๐. พวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เบื้องขวา
 ๑๑. พวงมาลาของพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ๑๒. พวงมาลาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 ๑๓. พวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 ๑๔. พวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 ๑๕. พวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 ๑๖. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก
 ๑๗. พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
 ๑๘. เครื่องนมัสการกระบะมุก
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางรำาพึง

 พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แนวผนังด้านตะวันตก ถัดจากที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองประดิษฐานพระรูปสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับทรงสมาธิ เป็นพระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ ณ พระตำาหนัก ทักษิณราชนิเวศน์  

จังหวัดนราธิวาส กรอบพระรูปประดับด้วยดอกไม้สด หน้าพระรูปตั้งธูปเทียนแพเครื่องสักการะ

 พระแทน่ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสตู ิสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

ระหว่างพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับอาสน์สงฆ์ ทอดพระแท่น 

สมณศักดิ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ภายใต้เศวตฉัตร ๕ ช้ัน ซ่ึงเป็นเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในตำาหนักเพ็ชรมา 

แต่เดิม บนพระแท่นตั้งโต๊ะหมู่บูชาเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางรำาพึง ประจำาวันศุกร์ซ่ึงเป็นวันประสูติ ผูกมาลัยซีกท่ีฐาน ประดับด้วย 

แจกันดอกไม้สด ๕ คู่ โต๊ะหมู่แถวล่างสุดตั้งกระถางธูปแก้วและเชิงเทียนแก้ว เบ้ืองหน้าพระแท่นเศวตฉัตร ลาดพระสุจหนี่ 

ตัง้โตะ๊จำาหลกัลายปดิทองปเูยยีรบบั ทอดเครือ่งนมสัการกระบะมกุพรอ้มพระแทน่ทรงกราบ ในวนัทีไ่มม่กีารเสดจ็พระราชดำาเนนิ

หรอืเสดจ็ เจา้หนา้ทีจ่ะถอนเคร่ืองนมสัการกระบะมกุ พระแทน่ทรงกราบ และพระสจุหนีอ่อก ตัง้เครือ่งนมสัการและแทน่กราบแทน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 อาสน์สงฆ์

แนวผนังด้านตะวันตก ถัดจากพระแท่นเศวตฉัตรที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต้ังอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าสีขาว สำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ 

ในการบำาเพ็ญพระราชกุศลและการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ โดยให้นั่งซ้อนได้เป็น ๒ แถว แถวละ ๑๐ รูป นั่งสับหว่างกัน  

ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดพานทองสองชั้นรองรับพระภูษาโยง หัวอาสน์สงฆ์วางม้วนผ้าขาวรองโยง ในวัน 

ที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาจะได้ตั้งธรรมาสน์เล็กท่ีหัวอาสน์สงฆ์ด้วย บนอาสน์สงฆ์ตั้งแท่นปักพัด ๑๐ สำารับ พร้อมขันนำ้า 

พานรองมีจอกลอยและกระโถน ๕ สำารับ ในการบำาเพ็ญพระราชกุศลและการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพที่ประธานสงฆ์เป็น 

สมเด็จพระราชาคณะ ที่หัวอาสน์สงฆ์จะได้ปูพรมเล็กวางหมอนนั่งและหมอนอิงสีชมพูเป็นที่นั่งของประธานสงฆ์

อาสน์สงฆ์ หัวอาสน์สงฆ์วางธรรมาสน์เล็ก 
สำาหรับวันที่มีการแสดงพระธรรมเทศนา

 พระราชอาสน์และที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์

แนวผนังด้านตะวันออก หน้าประตูระเบียงทั้ง ๓ ประตู ในวันที่เสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญ

พระราชกุศลถวายพระศพ หรือทรงสดับพระสวดพระอภิธรรม จะปิดประตูทั้ง ๓ ประตูแล้วลาดพระสุจหนี่ ทอดพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายคลุมเยียรบับ โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ด้านขวาและที่หลังพระราชอาสน์

ทอดเครือ่งราชปูโภค โตะ๊เคยีงดา้นซา้ยทอดพานพระขนัหมากพรอ้มพระศร ีพระเตา้ทกัษโิณทก หากเปน็วนัทีม่พีระธรรมเทศนา 

เพิ่มเทียนดูหนังสือเทศน์

ถัดไปลาดพระสุจหนี่ ทอดพระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อม 

โต๊ะเคียงปูเยียรบับขนาบข้างพระเก้าอี้ข้างละ ๑ โต๊ะ เฉพาะวันที่เสด็จพระราชดำาเนิน

ถัดไปลาดพระสุจหนี่ ทอดพระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี พร้อม 

โต๊ะเคียงปูเยียรบับ เฉพาะวันที่เสด็จพระราชดำาเนิน

ถัดจากนั้นทอดพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ สำาหรับพระราชวงศ์พระองค์อื่น ๆ เฉพาะวันที่เสด็จ

อนึ่ง ในวันที่ไม่มีการเสด็จพระราชดำาเนินหรือเสด็จ เจ้าหน้าที่จะถอนพระราชอาสน์และพระเก้าอี้ออก แล้ววางเก้าอี้

สำาหรับพระเถระผู้ใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ที่ร่วมบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพหรือฟังพระสวดพระอภิธรรม
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

พระราชอาสน์และที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์

 เตียงพระสวดพระอภิธรรม

มุมห้องโถงตำาหนักเพ็ชรใกล้บันไดทางขึ้นด้านทิศเหนือ ตั้งเตียงพระสวดพระอภิธรรมมีเบญจา เพดานดาดผ้าขาว 

ผูกม่านสองไขทั้ง ๔ เสา ห้อยพวงกลางแต่งด้วยพู่กลิ่นทั้ง ๔ ด้าน พื้นเตียงลาดพรมปูผ้าขาวพร้อมหมอนอิงสีขาว ๔ ใบ ด้านหน้า 

ตั้งตู้พระธรรมทองทึบ ปักพัดยศพระราชาคณะสามัญยก ๑ สำารับ พัดพระพิธีธรรม ๔ สำารับ สีเหลือง สีแดง สีนำ้าเงิน และ 

สีเขียว หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมตั้งโต๊ะเตี้ยจำาหลักลายปิดทองทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก

ตามแนวผนังด้านทิศเหนือ หลังที่นั่งของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ตั้งโต๊ะวางพักเครื่องใช้ในพระราชพิธี ผ้าไตร เคร่ือง

กัณฑ์เทศน์ และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

 ที่นั่งของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท

กลางห้องโถงตำาหนักเพ็ชร ระหว่างอาสน์สงฆ์กับท่ีประทับพระบรมวงศานุวงศ์ จนถึงข้างเตียงพระสวดพระอภิธรรม  

ตั้งเก้าอี้สำาหรับผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ข้าราชการทหาร ตำารวจ  

พลเรือน และพระสงฆ์ ประมาณ ๓๐ ที่นั่ง เยื้องออกมาด้านหน้าใกล้อาสน์สงฆ์ ลาดพรมสีแดงตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับ

พระเถระผู้ใหญ่นั่งในวันเสด็จพระราชดำาเนินทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลหรือสดับพระสวดพระอภิธรรม ส่วนในวันที่ไม่มีการเสด็จ

พระราชดำาเนินหรือเสด็จ จัดเป็นที่นั่งของคณะผู้บำาเพ็ญกุศลถวายพระศพหรือฟังพระสวดพระอภิธรรม

เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แผนผังการประดิษฐานพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ห้องพระฉาก

 ๑. พระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒. พระรูปเขียนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 ๓. หีบพระศพ

 ๔. โต๊ะวางพานรองรับพวงมาลัย

 ๕. พระแท่นทรงกราบ

ห้องประดิษฐานพระโกศพระศพ

 ๖. พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ

 ๗. เครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระญาณสังวร 

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๘. เครื่องทองน้อยแก้ว

 ๙. เครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระศพ

 ๑๐. พระแท่นทรงกราบ

 ๑๑. ฉัตรเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศพระศพ

 ๑๒. พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน

 ๑๓. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๑๔. พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

 ๑๕. เครื่องนมัสการกระบะมุก

 ๑๖. โต๊ะวางพานพระภูษาโยง

 ๑๗. อาสน์สงฆ์

 ๑๘. โต๊ะวางเทียนดูหนังสือเทศน์ที่ธรรมาสน์

 ๑๙. ธรรมาสน์

 ๒๐. โต๊ะวางพักเครื่องใช้ในพระราชพิธี

 ๒๑. เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

 ๒๒. พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พร้อมโต๊ะเคียงทอดเครื่องราชูปโภค

 ๒๓. โต๊ะทอดพระเต้าทักษิโณทก เครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม

  และเทียนดูหนังสือเทศน์

 ๒๔. พระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

  สยามมกุฎราชกุมาร

 ๒๕. พระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

  สยามบรมราชกุมารี

 ๒๖. พระเก้าอี้พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

 ๒๗. เก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

 การจัดเตรียมสถานที่อื่น ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร

ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร จัดเป็นที่สำาหรับวางพวงมาลา ด้านชิดระเบียงตำาหนักเพ็ชรยกพื้นปูพรมสีแดง ต้ังขาหยั่ง  

๑ สำารับ เมื่อมีผู้วางพวงมาลาแล้ว เจ้าหน้าที่วัดบวรนิเวศวิหารจะได้นำาไปแขวนที่กำาแพงแก้วทั้ง ๒ ด้าน และด้านในกำาแพงวัด

ชาวพนักงานประโคมและปี่พาทย์พิธี วงปี่พาทย์ของกรมศิลปากร ตั้งที่ลานด้านตรงข้ามตำาหนักเพ็ชร ชิดระเบียง 

ตำาหนักจันทร์ ถัดออกมาเป็นวงประโคมของสำานักพระราชวัง

ตำาหนักจันทร์ อยู่ตรงข้ามตำาหนักเพ็ชรมีชาลาเชื่อมกัน ชั้นล่าง จัดเป็นห้องรับรองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 

และพระพิธีธรรม

ตำาหนักซ้าย อยู่ท้ายตำาหนักเพ็ชร ระเบียงตำาหนักเป็นที่จัดเตรียมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ของที่ระลึกในการบำาเพ็ญ

กุศลพระศพ และภัตตาหาร

หอสหจร อยู่ถัดจากตำาหนักซ้าย ที่ระเบียงเป็นที่ตั้งของหน่วยปฐมพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

จัดมาบริการถวายเป็นพระกุศล

ตำาหนักเดิม อยู่ด้านหลังตำาหนักจันทร์ เป็นหอฉันของสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ลานหน้าตำาหนักเดิมเป็นที่

รับรองเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่

บริเวณรอบตำาหนักเพ็ชร ตั้งปะรำาพร้อมเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์และผู้มาสักการะพระศพ ดังนี้

ปะรำาที่ ๑ ในกำาแพงแก้วที่ลานข้างตำาหนักจันทร์ตรงข้ามตำาหนักเพ็ชร

ปะรำาที่ ๒ ด้านหน้านอกกำาแพงแก้ว ริมสะพานตั้งแต่ทางเดินข้างกำาแพงถึงริมกำาแพงวัด

ปะรำาที่ ๓ ข้างตำาหนักเพ็ชรด้านทิศตะวันตก

ปะรำาที่ ๔ ด้านตรงข้ามตำาหนักซ้ายและหอสหจร

ปะรำาที่ ๕ แนวทางเดินริมกำาแพงวัดระหว่างประตู ๒ และประตู ๓

ปะรำาที่ ๖ แนวทางเดินริมกำาแพงวัดระหว่างประตู ๓ และประตู ๔

ห้องรับรองพระเถระที่ตำาหนักจันทร์
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แผนผังวัดบวรนิเวศวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ถนนพระสุเมรุ

อาคารพาณิชย

 อาคาร

พาณิชย

 อาคาร

พาณิชย

 อาคาร

พาณิชย

บริเวณโรงเรียน

  วัดบวรนิเวศ

๑๘

๑๓

๑๒

๑๔

๑๐

๖

๓

๓

๒๐

๒๓

๒๒ ๒๒
๒๓๒๓

มุขอรพินทฺ

๑๑

๙ ๘/๑

๘

๓

๓

๓
๗

๑

๒

๔

๕ ๕

๑๕
๑๗

๑๖

๑๙๑๘

๒๑

๒๑

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

N

แผนผังวัดบวรนิเวศวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๑. ตําหนักเพ็ชร
  สถานที่ประดิษฐานพระศพและ 

บำาเพ็ญพระราชกุศลพระศพ
 ๒. ตําหนักจันทร์
  สถานที่รับรองพระเถระ
 ๓. ปะรําผู้เฝ้าฯ
 ๔. พระตําหนักเดิม
  สถานที่ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ
 ๕. ปะรําสําหรับเจ้าหน้าที่
 ๖. ตําหนักซ้าย
  สถานที่จัดเตรียมสำารับภัตตาหาร
 ๗. ศาลาจาน
  สถานที่แถลงข่าวสื่อมวลชน
 ๘. สํานักงานอํานวยการบําเพ็ญพระศพ
  ๘/๑ ปะรำาสำานักงานอำานวยการ 

บำาเพ็ญกุศลพระศพ
 ๙. อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
  สถานที่สำาหรับพระสงฆ์ ข้าราชการ 

ประชาชนทั่วไป ถวายนำ้าสรงพระศพ 
ที่หน้าพระรูป

 ๑๐. สนามบาสเกตบอล  
(โรงเรียนวัดบวรนิเวศ)

  ปะรำาโรงทาน / สถานที่เผาเครื่องกระดาษ
พิธีกงเต็ก สถานท่่ีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์
จำาลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๑๑. พระอุโบสถรังษี
  สถานท่ีประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์

จำาลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ๑๒. อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  สถานท่ีจัดนิทรรศการครบ ๑ ปี และครบ ๒ ปี 

แห่งการสิ้นพระชนม์
 ๑๓. อาคารวชิรญาณวงศ์
  สถานที่ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  

๑,๐๐๐ รูป
 ๑๔. อาคาร สว ธรรมนิเวศ
  สถานที่ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  

๑,๐๐๐ รูป / ที่บริการตรวจสุขภาพ  
อุทิศถวายพระกุศล

 ๑๕. ตําหนักล่าง
  สถานท่ีรับรองพระสงฆ์จีนนิกายอนัมนิกาย / 

สถานที่จัดเครื่องไทยธรรม
 ๑๖. คณะสูงนานาชาติ
  สถานที่จัดหนังสือที่ระลึก
 ๑๗. ศาลาเขียว
  สำานักงานวัดบวรนิเวศวิหาร
 ๑๘. ปะรําโรงทาน
 ๑๙. พระวิหารเก๋ง
  สถานที่บรรจุพระสรีรางคาร
 ๒๐. พระอุโบสถ
  สถานที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 

พระพุทธชินสีห์จำาลอง และพระรูป 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก

 ๒๑. ปะรําจัดเตรียมสํารับภัตตาหาร
 ๒๒. ปะรําถวายภัตตาหารเพลพระเถระ
 ๒๓. ปะรําถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทั่วไป
 ๒๔. ปะรําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
  ในงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี และครบ ๒ ปี 

แห่งการสิ้นพระชนม์
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

การพระราชทานพระโกศทองน้อยและเลื่อนชั้นเครื่องประกอบพระเกียรติยศพระศพ  

เมื่อจะพระราชทานเพลิงพระศพ

เมื่อถึงวาระการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง 

พระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงดำารงอยู่ในครุฐานียะ เป็นท่ีตั้งแห่ง 

พระราชศรัทธาในพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชน 

ทุกหมู่เหล่ามาตลอดพระชนม์ชีพ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบ 

พระศพ จากพระโกศกุดั่นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น เป็นกรณีพิเศษ เป็นเครื่องเพิ่มเติม 

พระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป ดังนี้

ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร  
ซึ่งจัดเป็นที่สำาหรับวางพวงมาลา

ปะรำาบริเวณรอบตำาหนักเพ็ชร สำาหรับผู้มาสักการะพระศพ

ปะรำาบริเวณรอบตำาหนักเพ็ชร  
สำาหรับพระสงฆ์ผู้มาสักการะพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ประกาศ

สถาปนาพระเกียรติยศ
______________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ

บพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษา ๘๐ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีพระคุณูปการเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นพระอภิบาลถวายโอวาทานุสาสน์ในระหว่างทรงพระผนวช ทรงเป็น

พระมหาเถระที่ทรงพระราชศรัทธานับถือยกย่องอย่างสูงในฐานครุฐานียบุคคล เมื่อสิ้นพระชนม์ ทรงพระกรุณาโปรดถวาย 

พระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพ แทนพระโกศกุดั่นน้อย เพื่อเพิ่มพูนพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานภายใต้เศวตฉัตร ๓ ช้ัน แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ ณ ตำาหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายมาเป็นลำาดับ อีกท้ัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อ

พระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สืบไปชั่วกาลนาน

บัดน้ี ถึงวาระที่จะพระราชทานเพลิงพระศพอันเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศลทรงพระราชดำาริว่า สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เปน็ทีเ่คารพเลือ่มใสอยา่งยิง่ของพทุธศาสนกิชนทกุหมูเ่หลา่มาตลอด

พระชนม์ชีพ ด้วยทรงมั่นคงในพระธรรมวินัยเพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรม และพระขันติธรรมอันสูงส่ง ทั้งได้ทรงดำารงตำาแหน่ง

สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัฐสีมายาวนานถึง ๒๕ ปี ทรงทะนุบำารุงพระบวรพุทธศาสนาเป็น 

หิตานุหิตประโยชน์แด่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างไพศาล ควรได้รับพระเกียรติยศเพิ่มข้ึน เป็นกรณีพิเศษ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพ โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นพระโกศ ถวาย 

เป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

 พระโกศทองน้อย

พระโกศองค์นี้สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๔ ตามแบบอย่างพระโกศ 

ทองใหญ่ ใช้ทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก เมื่อผลัดพระโกศทองใหญ่ออกไปตกแต่ง 

ก่อนงานออกพระเมรุ ภายหลังสร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ทรงพระศพชั้น 

สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

 เครื่องเกียรติยศที่พระราชทานเมื่อพระราชทานเพลิง สำาหรับพระโกศทองน้อย

มีรายละเอียดเช่นเดียวกับเครื่องเกียรติยศที่พระราชทานพระศพที่ทรงพระโกศกุดั่นใหญ่ ดังกล่าวมาข้างต้น ต่างกัน 

ที่มีฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น แขวนเหนือพระโกศและแขวนสุมพระอัฐิบนพระเมรุ

การตั้งแต่งตกแต่งที่ประดิษฐานพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และในการพระเมรุพระศพ ณ วัดเทพ- 

ศิรินทราวาส จึงได้เปลี่ยนพระโกศทรงพระศพเป็นพระโกศทองน้อย ถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ช้ัน กางกั้นพระโกศ ตั้งแต่ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

การประดิษฐานพระโกศพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระโกศทองน้อยทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย

ประมุขสงฆ์ คณะสงฆ์ องค์กรพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในประเทศต่าง ๆ มีสมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 

สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดีบัว ครี สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายธรรมยุต และสมเด็จ 

พระอัคคมหาสังฆราชาธิบดีเทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายมหานิกาย ทรงมีสมณสาสน์แสดง 

ความเสียพระทัยและความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดีบัว ครี

สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายธรรมยุต
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดีเทพ วงศ์

สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายมหานิกาย

________________________________________

๕ - ๖ ควรเป็น 24th October 2556 (2013) และ 06th November 2556 (2013)

๖

๕
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

รัฐกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำาประเทศไทย
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระ Chuan Yin นายกสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติจีน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



130 131

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

(คำาแปล)
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

________________________________________

๗  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐชิลี

ชุมชนชาวพุทธในสาธารณรัฐชิลี

๗
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ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ญี่ปุ่น

พระ Kyuse Enshinjoh ประธานที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก และผู้ก่อตั้งนิกาย Nenbutsushu



138 139

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



138 139

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

H.H. Shinso Ito, Chief Abbot Shinchoji,

Head of Shinnyo - en Buddhist Organization



140 141

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



140 141

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ทะไลลามะ ผู้นำาทางจิตวิญญาณของทิเบต



142 143

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



142 143

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ไต้หวัน

Shu Sin Pao, Abbot of Fo Guang Shan Manastery



144 145

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



144 145

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Bhikshu Guo Dong, Abbot President, 

Dharma Drum Mountain



146 147

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ราชอาณาจักรไทย

สมาคมสภาการกลางศาสนาบาไฮ ประเทศไทย



146 147

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สมาคมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เถรวาท



148 149

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ประเทศไทย)



148 149

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย



150 151

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



150 151

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

Ven. Bhikshu Jnanapurnik, Founder Abbot,Vishwa Shanti Vihar,  

 President, All Nepal Bhikkhu Association

________________________________________

๘  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๘



152 153

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

Ven. Bhikshu Kondanya, General Secretary,

All Nepal Bhikkhu Association



152 153

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Sunantho Bhikshu, Founder and Abbot of Universal Dhamma Vihara

________________________________________

๙  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๙



154 155

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สาธารณรัฐบัลแกเรีย

His Holiness Neofyt, the Patriarch of Bulgaria,

The Holy Synod of Bishops of the Bulgarian Orthodox Church



154 155

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

(คำาแปล)



156 157

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ราชอาณาจักรเบลเยียม

พระสุทธิญาณวิเทศ (วิสุทธิ โชติประทุม) วัดไทยธรรมาราม

________________________________________

๑๐  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๑๐



156 157

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐเปรู

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำาประเทศไทย



158 159

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สาธารณรัฐฟินแลนด์

Tae Hye sunim, Spiritual Guide of Bodhidharma Association in Finland

________________________________________

๑๑  ควรเป็น 1st November 2556 B.E./2013 A.D.

๑๑



158 159

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

ราชอาณาจักรภูฏาน

Karma Choden

________________________________________

๑๒  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๑๒



160 161

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มาเลเซีย

Datuk Dr. Victor Wee, President of Buddhist Gem Fellowship



160 161

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 



162 163

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

Sis Loh Pai Ling, President of Buddhist Missionary Society Malaysia



162 163

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สหรัฐเม็กซิโก

Venerable Bhikkhu Nandisena, Abbot of Dhamma Vihara, 

Spiritual Director of Buddhismo Theravada Mexico A.R.



164 165

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำาประเทศไทย



164 165

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Ven. Ashin Manijoti, Spiritual Director Of Myanmar Buddhist Association

________________________________________

๑๓  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๑๓



166 167

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คณะสงฆ์เมียนมา

________________________________________

๑๔  ควรเป็น Dated : 30/10/2013

๑๔



166 167

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara,

Chancellor of Sitagu International Buddhist Academies



168 169

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



168 169

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

นายซาน ซินท์ (U Hsan Sint) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา



170 171

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



170 171

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Pannyananda Thero (Dhammacariya),

President Tai Sangha Council



172 173

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



172 173

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 



174 175

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



174 175

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐยูกันดา

Ven. Bhikkhu Buddharakkhita, 

Founder and President of Uganda Buddhist Center

________________________________________

๑๕  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๑๕



176 177

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สหพันธรัฐรัสเซีย

Telo Tulku Rinpoche, Head Lama of Kalmykia



176 177

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

นครรัฐวาติกัน

His Eminence Cardinal Jean-Louis Tauran,

President of the Pontifical Council for Inter-religious Dialogue



178 179

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สถานเอกอัครราชทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย



178 179

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Most Ven. Thich Tri Tinh, President of Sangha

Supreme Council and Executive Council of Vietnam Buddhist Sangha



180 181

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

Most Ven. Thich Chon Thien, Standing Vice President, 

Vietnam Buddhist Sangha Executive Council



180 181

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 



182 183

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ราชอาณาจักรสเปน

Ricardo Guerrero, President of Association

Hispana de Buddhismo



182 183

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สมาพันธรัฐสวิส

Dharmacharya Ven. Marcel Geisser, Representative of Switzerland,  

Abbot of Meditation Center House tao



184 185

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สหราชอาณาจักร

Lama Jampa Thaye, Spiritual Director of

the Dechen Buddhist Community, Sakya Centre, London

________________________________________

๑๖  รักษาการเลขาธิการที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก สำานักงานใหญ่ญี่ปุ่น

๑๖



184 185

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Ven. S.M. Sujano, 

Director of the Varapunya Buddhist Society



186 187

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สหรัฐอเมริกา

Ven. Bhante Vimalaramsi Mahathera,

Abbot – Dhamma Sukha Meditation Center,

Annapolis, Missouri



186 187

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ 

สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำาประเทศไทย



188 189

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

Ven. Weragoda Sarada Nayaka Maha Thero,
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สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

สาธารณรัฐออสเตรีย

Gonsar Tulku Rinpoche, Abbot and Director

of the International Rabten Buddhist

Monasteries and Bhikshu Jampa Lungtog,

Tashi Rabten Monastery
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สมณสาสน์และสารแสดงความอาลัย 

Most Ven. Ajahn Brahmavamso (Phra Visuddhisamvarathera),

Abbot of Bodhinyana Buddhist Monastery
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สาธารณรัฐอินเดีย

Ven. Lama Lobzang, Secretary General

of the International Buddhist Confederation
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องค์การอนามัยโลก

Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม- 

ราชานุเคราะห์ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพตามโบราณราชประเพณี ประกอบด้วย การพระราชทานนำ้าสรง 

พระศพ การพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ และการประโคมยำ่ายาม รวม ๗ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๗ แห่งการสิ้นพระชนม์ คือ วันพุธ ท่ี ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ จากนั้นมี 

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วันแห่งการสิ้นพระชนม์) พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญา-  

สมวาร (ครบ ๕๐ วนั แหง่การสิน้พระชนม)์ และพระราชพธิทีรงบำาเพญ็พระราชกศุลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วนั แหง่การสิน้พระชนม)์

ระหว่างวันพระราชพิธีดังกล่าวจนถึงการบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน คณะบุคคล องค์กร สมาคม

ต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ และมีพระบรมราชานุญาตให้บรรพชิตจีนนิกาย อนัมนิกาย และคณะบุคคล 

บำาเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระศพ ตลอดจนให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ อีกด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพ  
ของวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีคำาสั่งวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ ๒/๒๕๕๖ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 

พระสงฆ์สามเณร ฆราวาส และเจ้าหน้าที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการกองอำานวยการ มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นประธานกรรมการ พระเทพปริยัติวิมล  

(แสวง ธมฺเมสโก) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีพิจารณาเตรียมการและดำาเนินการจัดงานบำาเพ็ญกุศลในการพระศพ  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการ และพิจารณากำาหนดการ แนวทาง และขอบข่ายร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการฝ่ายพระราชพิธีและบำาเพ็ญกุศล มีพระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ  

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ดำาเนินการจัดพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล พระกุศล  

ศาสนพิธีและพิธีการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล  

การบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระกุศล

และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ 
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ พระศากยวงศ์-

วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี 

และงานพิธีตามกำาหนด ให้แก่พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชน และศิษยานุศิษย์อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีพระราชสุมนต์มุนี (ถาวร อธิวโร) เป็นประธานกรรมการ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ 

ปิยโรจโน) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ตำาหนักเพ็ชร และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมตามจุดต่าง ๆ  

หากเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายและกำาหนดผู้รับผิดชอบประจำาจุดนั้น ๆ

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม มีพระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ  

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีจัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมสำาหรับถวายพระสงฆ์ที่ 

อาราธนามาในพิธีตามกำาหนดการให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนำ้าดื่ม ภัตตาหาร และอาหารว่าง มีพระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน อาวิธาโน) เป็นประธาน

อนุกรรมการ พระเอกพล จิตพโล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีจัดเตรียมนำ้าปานะ นำ้าดื่ม พร้อมท้ังอุปกรณ์สำาหรับ 

ถวายพระสงฆ์ที่อาราธนาตามกำาหนดการ และถวายพระเถรานุเถระที่มาถวายสักการะพระศพ จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระ  

อาหารว่างแก่ประชาชน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และเตรียมจัดบริการนำ้าดื่มแก่พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ 

ผู้มาร่วมงาน

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีพระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) เป็นประธานกรรมการ พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย  

สุภวำโส) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ต้อนรับพระเถรานุเถระที่มาถวายสักการะพระศพ และที่อาราธนามาในพิธีตาม

กำาหนดการ

คณะกรรมการบริหารสำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก มีพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นประธานกรรมการ พระครูพิศาลวินัยวาท (สังฆ์ อาภสฺสโร)  

เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่ส่วนราชการท้ังภาครัฐภาคเอกชน เพื่อให้การจัดงาน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับจองการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและการออกโรงทาน ในการบำาเพ็ญกุศลพระศพ ชี้แจง 

งานบำาเพ็ญกุศลพระศพแก่พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มีสำานักงานตั้งอยู่ที่คณะแดงบวร  

วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดงานบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีคำาสั่งวัด 

บวรนิเวศวิหาร ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำาวาระ ณ ตำาหนักเพ็ชร  

ประกอบด้วยพระราชาคณะ พระสงฆ์สามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง กรมการศาสนา สำานักงาน 

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าท่ีทหาร แยกเป็นเจ้าหน้าที่ 

ประจำาตำาหนักเพ็ชร และเจ้าหน้าที่ประจำาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แต่ละวันแบ่งเป็นภาคเช้า เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๔ นาฬิกา  

ภาคบ่าย เวลา ๑๔ นาฬิกาถึง ๒๒ นาฬิกา ภาคกลางคืน เวลา ๒๒ นาฬิกาถึง ๖ นาฬิกา มีหน้าที่ประสานงานในการจัด 

เตรียมสถานที่ในพระราชพิธีและพิธีตามกำาหนดการ ปฏิบัติงานและประสานงานให้ส่วนราชการ องค์กร พุทธศาสนิกชนและ

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพภายในตำาหนักเพ็ชรตามกำาหนดเวลา และดูแลความเรียบร้อยด้านความสะอาด ความ 

ปลอดภัยภายในตำาหนักเพ็ชร ทั้งน้ีพระเถรานุเถระที่มิได้มีนามในคำาสั่งที่ประสงค์จะมาช่วยปฏิบัติหน้าที่สามารถมาได้ตาม 

ประสงค์
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กำาหนดการบำาเพ็ญกุศล การสวดพระอภิธรรม 
และการประโคมยำ่ายาม

วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดทำากำาหนดการสวดพระอภิธรรม ๗ วัน ในพระบรมราชานุเคราะห์ การประโคมยำ่ายาม  

การบำาเพ็ญกุศลประจำาสัตตมวาร (ทุก ๗ วัน) การสวดพระอภิธรรมพระศพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน 

และศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ ฟังพระสวดพระอภิธรรม หรือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดังนี้

 กำาหนดการสวดพระอภิธรรม ๗ วัน ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ วัดราชสิทธาราม สวดพระอภิธรรมในพระราชพิธีถวายนำ้าสรงพระศพ

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วัดราชสิทธาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา รับพระราชทานฉันเช้า  

วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬิกา  

รับพระราชทานฉันเช้าและเพล

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วัดจักรวรรดิราชาวาส สวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา รับพระราชทาน 

ฉันเช้า วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ วัดราชสิทธาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬิกา รับพระราชทาน

ฉันเช้าและเพล

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์สวดพระอภธิรรมเวลา ๑๘ นาฬกิา ถงึ ๒๑ นาฬกิา รบัพระราชทาน

ฉันเช้า วันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ วัดประยุรวงศาวาส สวดพระอภิธรรมเวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬิกา รับพระราชทาน

ฉันเช้าและเพล

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วัดอนงคาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา รับพระราชทานฉันเช้า  

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ วดัสทุศันเทพวราราม สวดพระอภธิรรมเวลา ๗ นาฬกิา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬกิา รบัพระราชทาน

ฉันเช้าและเพล



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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 พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วัดระฆังโฆสิตาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา รับพระราชทานฉันเช้า  

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วันแห่งการสิ้นพระชนม์) วัดมหาธาตุ 

ยุวราชรังสฤษฎิ์ สวดพระอภิธรรมเวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬิกา รับพระราชทาน

ฉันเช้าและเพล

 พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม สวดพระอภธิรรมเวลา ๑๘ นาฬกิา ถงึ ๒๑ นาฬกิา รบัพระราชทาน

ฉันเช้า วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 พระพิธีธรรม ชุดที่ ๑ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วันแห่งการสิ้นพระชนม์) วัดระฆัง- 

โฆสิตาราม สวดพระอภิธรรมเวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๘ นาฬิกา รับพระราชทานฉันเช้า

และเพล

 พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ วัดสระเกศ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา

 ทั้งนี้ การสวดพระอภิธรรมประจำาวัน สวดเป็น ๖ รอบ ดังนี้

 เวลา ๗ นาฬิกา พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันภัตตาหารเช้า และอนุโมทนา ผู้ฟังสวดพระอภิธรรม กรวดนำ้า รับพร

รอบที่ ๑ เวลา ๗ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๘ นาฬิกา ๒๐ นาที

 เวลา ๑๑ นาฬิกา พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล

 เวลา ๑๒ นาฬิกา ประโคมยำ่ายาม

รอบที่ ๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา ถึง ๑๓ นาฬิกา ๕๐ นาที

รอบที่ ๓ เวลา ๑๕ นาฬิกา ถึง ๑๕ นาฬิกา ๕๐ นาที

รอบที่ ๔ เวลา ๑๗ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที

 ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระพิธีธรรมพิจารณาผ้าบังสุกุลแล้วอนุโมทนา ผู้ฟังสวดพระอภิธรรม

กรวดนำ้า รับพร

 เวลา ๑๘ นาฬิกา ประโคมยำ่ายาม

รอบที่ ๕ เวลา ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา

 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนกระบะมุกหน้าตู้พระธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระพิธีธรรมพิจารณาผ้าบังสุกุลแล้วอนุโมทนา ผู้ฟังสวดพระอภิธรรม

กรวดนำ้า รับพร

รอบที่ ๖ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๑๕ นาที ถึง ๒๑ นาฬิกา

 เวลา ๒๑ นาฬิกา ประโคมยำ่ายาม



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

200 201

 การประโคมยำ่ายาม

ในการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประโคมยำ่ายามตั้งแต่วันศุกร์ ท่ี ๒๕  

ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน วันละ ๓ เวลา ได้แก่ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๘ นาฬิกา และ  

๒๑ นาฬิกา การประโคมยำ่ายามประกอบด้วย วงประโคมของสำานักพระราชวัง และวงประโคมของกรมศิลปากร

วงประโคมของสำานักพระราชวัง เป็นวงสังข์แตรและวงปี่กลองชนะ ตั้งแถวที่ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร ด้านทิศตะวันออก 

หันหน้าเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จำานวน ๔๑ นาย มีจ่าปี่ ๒ นาย จ่าเปิง ๑ นาย สังข์ ๒ นาย แตรฝรั่ง ๘ นาย 

แตรงอน ๘ นาย กลองชนะแดงลายทอง ๒๐ นาย แต่งกายตามโบราณราชประเพณี คือตำาแหน่งจ่าปี่และจ่าเปิง แต่งกายด้วย

เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม เข็มขัดแถบทองหัวครุฑ สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนัง 

สีดำา ตำาแหน่งแตรฝรั่ง - แตรงอน - สังข์ แต่งกายด้วยเสื้อปัสตูสีแดงแขนบาน กางเกงปัสตูสีแดง สวมหมวกปัสตูสีแดง ถุงเท้า 

สีดำา รองเท้าหนังสีดำา ตำาแหน่งกลองชนะ แต่งกายด้วยเสื้อปัสตูสีแดง กางเกงปัสตูสีแดง สวมหมวกกลีบลำาดวนสีแดงขลิบ 

เหลือง ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

วงประโคมของกรมศิลปากร เป็นวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ ตั้งที่ศาลาหน้าตำาหนักเพ็ชร ด้านทิศตะวันออก ประกอบ

ด้วย ปี่ชวา ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฉิ่ง และกลองทัด ประโคมต่อจากวงประโคมของสำานักพระราชวัง  

ผู้บรรเลงแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ บรรเลงเพลงนางหงส์ ๒ ชั้น

วงประโคมของสำานักพระราชวัง  
ในการประโคมยำ่ายามที่ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร

วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่  
ซึ่งเป็นวงประโคมของกรมศิลปากร  

ในการประโคมยำ่ายามที่ศาลาหน้าตำาหนักเพ็ชร
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 กำาหนดการบำาเพ็ญกุศลประจำาสัตตมวาร (ทุก ๗ วัน)

ภาคเช้า

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที - เจ้าภาพพร้อม ณ บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๙ นาฬิกา ๕๐ นาที - วางพวงมาลาถวายสักการะที่หน้าพระโกศพระศพ (ถ้ามี)

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐ นาฬิกา - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

 - ประธานในพิธีจุดเทียนดูหนังสือเทศน์และเครื่องทองน้อยบูชาธรรม

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพทรงธรรม

 - พระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

 - ถวายภัตตาหารเพล (จัดผู้แทนเจ้าภาพปรนนิบัติพระ ๕ คน)  

  (เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง)

 - เจ้าภาพทอดผ้าสดับปกรณ์

 - พระสงฆ์ ๒๐ รูป สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้า

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบพระพุทธรูป กราบพระศพ

 - เสร็จการพิธีภาคเช้า

ภาคคำ่า

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที - เจ้าภาพพร้อม ณ บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๙ นาฬิกา - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าหีบพระอภิธรรม

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง)

 - เจ้าภาพทอดผ้าสดับปกรณ์

 - พระสงฆ์ ๔ รูป สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้า

 - พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบพระพุทธรูป กราบพระศพ

 - เสร็จการพิธีภาคคำ่า

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นยาวกรอมเท้า งดเสื้อแขนกุด และ 

   กางเกง)



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

202 203

สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เป็นผู้จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม จำานวน ๑๐ ชุด และผ้าสดับปกรณ์ จำานวน ๒๐ ชุด

 กำาหนดการสวดพระอภิธรรมพระศพ

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที - เจ้าภาพพร้อมที่บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๕ นาที - วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพ (ถ้ามี)

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าหีบพระอภิธรรม

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

  (เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง)

 - เจ้าภาพทอดผ้าสดับปกรณ์

 - พระสงฆ์ ๔ รูป สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้า

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบพระพุทธรูป กราบพระศพ

 - เสร็จการ

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นยาวกรอมเท้า งดเสื้อแขนกุด และ 

   กางเกง)

สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เป็นผู้จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม จำานวน ๑๐ ชุด และผ้าสดับปกรณ์ จำานวน ๒๐ ชุด
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พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำาหนดการ 

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และ 

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระศพ โดยลำาดับ ดังนี้

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน)

ครั้นประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ ๗ วัน พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรง

บำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร 

วัดบวรนิเวศวิหาร มีหมายกำาหนดการดังนี้
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ที่ ๒๐/๒๕๕๖

หมายกำาหนดการ

การพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ ๗ วัน ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลดังมีรายการต่อไปนี้

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๗ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วทรงจุด 

ธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนา 

และสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ  

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ 

ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียน

เครือ่งนมสัการ พระสงฆ ์๑๐ รปูทีส่วดพระพทุธมนตแ์ตว่นักอ่น ถวายพรพระจบ ทรงประเคนภตัตาหาร พระสงฆร์บัพระราชทาน

ฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์อีก  

๒๐ รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 สำานักพระราชวัง

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
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 ณ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตรวจแต่งสถานที่และเครื่องใช้ในการพระราชพิธีไว้พร้อม

ณ พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ การจัดวางเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช มีรายละเอียดเหมือน 

ดังเช่นที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๒ หัวข้อ การประดิษฐานพระศพ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกเอวพระโกศพระศพ แขวน 

พวงมาลัยดอกไม้สดมีโบว์ที่เครื่องสูง เปลี่ยนดอกไม้สดปักขวดประดับพานใหม่ หน้าพระแท่นทอดเครื่องทองน้อย ๑ เครื่อง  

พร้อมพระแท่นทรงกราบ ๑ ที่

พวงมาลาสองข้างพระแท่นแว่นฟ้า ต้ังขาหยั่งเฉพาะท่ีวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยจะทรงวางพวงมาลาพระราชทานใหม่ ส่วนพวงมาลาของ 

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ที่พระราชทานและประทานมาใหม่แล้วนั้นจัดวางไว้ในลำาดับเดิม

ณ พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านขวาของ 

พระแท่นแว่นฟ้า ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด

ณ พระแท่นสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปักเศวตฉัตร ๕ ชั้น ที่ต้นอาสน์สงฆ์  

ซึง่ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสติู จัดพวงมาลยัดอกไมส้ดผกูฐานพระพทุธรปู ตกแตง่ดว้ยแจกนัดอกไมส้ด หนา้พระแทน่

ทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง ทอดพระแท่นทรงกราบเล็ก ๑ ที่

แนวผนังดา้นทศิตะวนัออก ลาดพระสจุหนีท่อดพระราชอาสนพ์ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ถวาย

คลุมเยียรบับ โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ด้านซ้ายและที่ด้านหลังพระราชอาสน์ทอดเครื่องราชูปโภค โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ด้าน

ขวาทอดพระเต้าทักษิโณทกและพานพระขันหมาก ด้านหน้าพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดเครื่องทรงธรรมและ

เชิงเทียนปักเทียนดูหนังสือเทศน์ ๒ เล่ม

ถัดไปเบื้องขวา ลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ-

ราชกุมาร 

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ถัดจากพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ต้นอาสน์สงฆ์ ตั้งโต๊ะทอง 

จำาหลักลายวางพานทองสองชั้นรองรับพระภูษาโยง ตั้งอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าสีขาวสำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูปนั่งได้เป็น ๒ แถว เป็น 

อาสน์สงฆ์สำาหรับพระสงฆ์ที่จะสวดพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมคาถา และสวดมาติกา สดับปกรณ์ เฉพาะที่นั่งสำาหรับสมเด็จ 

พระราชาคณะ ประธานสงฆ ์ปพูรมเลก็วางหมอนรองนัง่และหมอนองิสชีมพ ูจดัท่ีปักพดัและขันนำา้ กระโถน ไวพ้รอ้ม หวัอาสนส์งฆ์

วางม้วนผ้าขาวรองโยง เฉพาะวันที่มีพระธรรมเทศนาจัดตั้งธรรมาสน์เล็กเพิ่มที่หัวอาสน์สงฆ์ พร้อมแท่นปักเทียนดูหนังสือเทศน์

แนวผนังด้านทิศเหนือ มุมห้องชิดผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งเตียงพระสวดพระอภิธรรมมีเบญจา เพดานดาดผ้าขาว 

ผูกม่านสองไข บนเตียงด้านหน้าตั้งตู้พระธรรมทองทึบ ปักพัดยศพระราชาคณะสามัญยก ๑ เล่ม พัดพระพิธีธรรม ๔ เล่ม  

สีเหลือง สีแดง สีนำ้าเงิน และสีเขียว หน้าตู้พระธรรมทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง

ชิดแนวผนังด้านทิศเหนือ เป็นที่จัดวางเครื่องใช้ในการพระราชพิธี อาทิ เสาบัว ๓ เสา โต๊ะวางเครื่องนมัสการกระบะ 

มุกสำาหรับพระสวดพระธรรมคาถา ๑ เครื่อง ผ้าไตรมีสลากสำาหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ ไตร ไตรเต็มถวายพระแสดง 

พระธรรมเทศนา ๑ ไตร ไตรแบ่งสำาหรับถวายพระสดับปกรณ์ ๒๐ ไตร ถวายพระสวดพระธรรมคาถา ๔ ไตร ใบปวารณา 

สำาหรับถวายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป รูปละ ๕๐๐ บาท ถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป ๑,๐๐๐ บาท ถวาย



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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พระสวดพระธรรมคาถา ๔ รูป และพระสดับปกรณ์ ๒๐ รูป รูปละ ๓๐๐ บาท เครื่องกัณฑ์เทศน์ถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา 

มีตะลุ่มมุก ๑ ที่ วางเทียนไฟฟ้า ๑ คู่ แจกันดอกไม้สด ๑ คู่ โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑ ชุด นาฬิกาตั้งโต๊ะด้านข้างประดับรูปช้าง ๑ เรือน

กลางห้องพระราชพิธี ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงประมาณ ๓๐ ที่นั่ง สำาหรับพระมหาเถระ พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี 

คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท หน้าสุดใกล้อาสน์สงฆ์ ลาดพรมวางเก้าอี้ 

พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระราชาคณะที่มาร่วมพิธี

ณ หอ้งพระฉาก การต้ังแต่งตกแต่งมรีายละเอยีดเหมอืนดงัเชน่ทีบ่นัทกึไวใ้นจดหมายเหต ุภาคที ่๒ หวัขอ้ การประดษิฐาน

พระศพ หน้าพระแทน่ทีป่ระดิษฐานหบีพระศพ ต้ังโตะ๊จำาหลกัลายปิดทอง วางพานสำาหรบัรองรบัพวงมาลยัถวายสกัการะพระศพ  

๒ ชุด ถัดออกมาทอดพระแท่นทรงกราบ ๒ ที่

อนึ่ง พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในวันนี้ จะทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพ จัดพวงมาลา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดชาว

พนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ มีจ่าปี่ ๒ จ่ากลอง ๑ สังข์ ๑ แตรงอน ๘ แตรฝรั่ง ๘ กลองชนะ ๒๐ ประโคมเวลาทรง

วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพ

เวลา ๑๖ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน แต่งกาย

เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จที่ตำาหนักเพ็ชร และบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร

วงดุริยางค์ทหารบก และกองเกียรติยศ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ ตั้งแถว 

รับเสด็จที่ถนนพระสุเมรุตอนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร และหน้าบันไดทางขึ้นตำาหนักเพ็ชร

ชาวพนักงานประโคมยืนประจำาที่หน้าตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและ 

พระราชาคณะ ๑๐ รูป ที่จะสวดพระพุทธมนต์ มี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา พระพรหมโมลี (สุชาติ  

ธมฺมรตโน) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสสธมฺโม)  

วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม)  

วัดโสมนัสวิหาร พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ)  

วัดราชผาติการาม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๗ นาฬกิา ๒ นาท ีสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัยถึงยังวัด 

บวรนิเวศวหิาร รถยนตพ์ระทีน่ัง่เทยีบทีป่ระตวูดับวรนเิวศวหิาร (ประต ู๓) ตำารวจหลวงนำาเสดจ็พระราชดำาเนนิเขา้สูต่ำาหนกัเพช็ร  

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทยืนถวายความเคารพ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ไว้ทุกข์ 

สายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีหน้า 

พระโกศพระศพ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ ทรงกราบ ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพ  



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท 

แล้วประทับพระเก้าอี้ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบเวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๓ นาที  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเสาบัว ๓ เสาสำาหรับรองรับพระภูษาโยงมาตั้งเป็นระยะจากหน้าพระโกศพระศพไปยังต้น 

อาสน์สงฆ์ แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงจากพานทองสองช้ันท่ีต้นอาสน์สงฆ์ท่ีหน้าพระสงฆ์ท้ัง ๑๐ รูป จากนั้น 

เชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพมาพักไว้ท่ีเสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ เชิญ 

ปลายพระภูษาโยงทั้ง ๒ สายสอดเชื่อมกันบนพานทองสองชั้น เสร็จแล้ว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

ถวายพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายและ 

เก็บเสาบัวเข้าที่เดิม พระสงฆ์ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคม

สังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ที่จะถวายพระธรรม-

เทศนา และพระสงฆ์สวดพระธรรมคาถา ๔ รูป จากวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ มีพระมหาครรชิต สุธิตคนฺโธ พระครูสุธรรมาภิมณฑ์ 

(สหัส สุธมฺโม) พระมหาวิรัตน์ อภิรชาโน พระมหาณรงค์ ฉนฺทกโร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปที่หน้า

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญไปปักที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสด็จไปท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงจุดธูปเทียน 

เคร่ืองทองน้อยแกว้สำาหรบัพระศพทรงธรรม แลว้ประทบัพระเกา้อี ้ระหวา่งนัน้ชาวพนกังานประโคมสงัข ์แตร ปีพ่าทยพ์ธีิบรรเลง  

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ถวายศีล ทรงศีล เจ้าหน้าที่กรมการ

ศาสนาอาราธนาธรรม พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง อนามตธรรมกถา จบแล้ว ลงมา

นั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหนังสือเทศน์ออก ดับเทียนดูหนังสือเทศน์แล้วเชิญออกจากธรรมาสน์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 

ที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ



จดหมายเหตุงานพระศพ
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เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุด

ธูปเทียนที่เครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระสวดพระธรรมคาถา แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระธรรมคาถาจบแล้ว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชา

กัณฑ์เทศน์ถวายพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ประกอบด้วย เทียนไฟฟ้า ๑ คู่ แจกัน

ดอกไม้สด ๑ คู่ โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑ ชุด นาฬิกาตั้งโต๊ะด้านข้างประดับรูปช้าง ๑ เรือน แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานภูษามาลา

ลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ไปทรงทอดผา้ไตรพรอ้มใบปวารณาถวาย

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) และพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคาถาทั้ง ๔ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป

สดับปกรณ์ ขณะนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงท้ัง ๒ สายพร้อมถอนเสาบัวเข้าท่ีเดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญ 

พระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว  

ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ท้ัง ๕ รูปออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร  

ปี่พาทย์พิธีบรรเลง

จากน้ันเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีพระมหาวรวุฒิ  

ชิตธมฺโม พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค พระมหาวิจิตร นววฑฺฒโน พระมหาชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรม

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระศพท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท  

แล้วเสด็จไปยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงจุดธูปเทียนท่ีเครื่องนมัสการกระบะมุก พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรม  

จากนั้น เสด็จไปยังห้องพระฉากทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๔ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจาก

ตำาหนักเพ็ชร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จพระราชดำาเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา  

ถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์
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คณะทูตานุทูต ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ มีดังนี้

- H.E. Mr. Jeon Jae Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

- H.E. Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดา

- H.E. Mr. Anthony John Lynch เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

- H.E. Mr. Kazi Imtiaz Hossain เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

- H.E. Dr. Sohail Khan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

- H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon - Garcia เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- H.E. Mr. Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน

- H.E. U Tin Win เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

- H.E. Mr. Abdelilah El Housni เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก

- H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- H.E. Mrs. Christine Schraner Burgenener เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส

- H.E. Ms. Kristie Anne Kenny เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

- H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

- H.E. General (Retd.) Suwanda Hennadige Shantha Kottegoda เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม 

 ประชาธิปไตยศรีลังกา

- H.E. Mr. James Joseph Wise เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย

- Mr. Mac Albert Gordon Shaw อุปทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก

- Mr. Francisco Dionisio Fernandes อุปทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ์- เลสเต

- Mr. Dornath Aryal อุปทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

รายการหนังสือที่ระลึก ซึ่งแจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ มีดังนี้

- หนังสือญาณสังวรเทศนา

- ซีดีเพลงชุด ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำาคัญนัก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา 

ถวายพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคาถา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 

ที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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พระธรรมเทศนา

“อนามตธรรมกถา”

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ. ๙)

วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รับพระราชทานถวาย

ในการทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๗ นาฬิกา

____________________________

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

พระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาในอนามตธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับ

พระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนา ณ บทใด บทหนึ่งก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณ 

พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย แก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม

 เอตทริยา เสวนฺติ เอตำ โลเก อนามตนฺติ ฯ

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในอนามตธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคณุประดบัพระปญัญาบารม ี

อนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชอุทิศถวาย 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในสัตตมวาร นับแต่กาลที่ได้สิ้นพระชนม์

เป็นต้นมา ด้วยอำานาจพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร พระองค์นั้น ทรงมีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ 

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ ขณะมี 

พระชันษา ๑๔ ปี ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชันษา

ครบอุปสมบท ทรงได้รับการอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม  

๙ ประโยค เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดำารงสมณศกัดิม์าโดยลำาดบัดงันี ้ทรงเปน็พระราชาคณะ ชัน้สามญั พระราชาคณะ 

ชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์  

ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่ี สมเด็จพระญาณสังวร และ 

ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามท่ี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
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สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุง 

รัตนโกสินทร์ และสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขณะท่ีทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ถือเป็นสมเด็จ 

พระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชของไทยทุกพระองค์ในอดีต

เจา้พระคณุสมเด็จพระญาณสงัวร ทรงเปน็ผูใ้ครใ่นการศกึษา ทรงมพีระอธัยาศยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมา ตัง้แตท่รงเปน็พระเปรยีญ 

โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็น

อยา่งด ีโดยเฉพาะภาษาองักฤษ จึงทรงศึกษาหาความรู ้สมยัใหมด่ว้ยการอา่นหนงัสอืภาษาองักฤษ ทัง้ทางคดโีลกและคดธีรรม เปน็

เหตใุหท้รงมทีศันะกวา้งขวาง ทนัต่อเหตุการณบ์า้นเมอืง ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การสัง่สอนและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเปน็อยา่งมาก

ในดา้นการศกึษา ไดท้รงมพีระดำารทิางการศกึษาทีก่วา้งไกล ไดท้รงมสีว่นรว่มในการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา

แห่งแรกของไทย คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริ่มให้มีสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ 

ดำาเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นอเนกประการ  

ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษจำานวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึง 

พระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

นอกจากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความสำาคัญยิ่งอีกหลายวาระ กล่าวคือ 

ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อพุทธศักราช 

๒๔๙๙ พรอ้มทัง้ทรงถวายความรูใ้นพระธรรมวนิยัตลอดระยะเวลาแหง่การทรงพระผนวช  และทรงเปน็พระราชกรรมวาจาจารย ์ 

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำารงตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นลำาดับ เป็นเหตุ 

ให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็น 

พระมหาเถระรัตตัญญูที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้าน 

พุทธจักรและอาณาจักร การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน นับเป็นความสูญเสียครั้งสำาคัญอีกวาระหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย

เจา้พระคุณสมเด็จพระญาณสงัวร พระองค์นัน้ แมจ้ะสิน้พระชนมไ์ปแลว้ แตพ่ระเกยีรตคิณุยงัปรากฏอยูต่ราบนานเทา่นาน 

ไมสู่ญหายแตป่ระการใด ทัง้นีก้เ็พราะทรงประกอบดว้ยศลีาจารวตัรทีง่ดงาม ทรงสมบรูณด์ว้ยอนามตธรรมคอืธรรมะทีเ่ป็นเหตใุห้

ผู้ปฏิบัติเป็นอมตบุคคล คือไม่ตายไปจากความทรงจำาของคนทั้งหลาย สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ได้ยกเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นว่า 

 ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ เป็นต้น 

แปลความว่า สัจจะ ความจริงใจ ๑ ธรรมะ ความดีงาม ๑ อหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๑ สัญญมะ ความระวังรักษาใจ ๑ ทมะ  

ความข่มใจ ๑ มีอยู่ในบุคคลใด คนดีคนประเสริฐทั้งหลาย ย่อมคบหาบุคคลนั้น และคุณธรรม ๕ ประการนี้ เป็นธรรมที่ไม่ตาย

ในโลก ดังนี้

พระพุทธภาษิตนี้ ทรงยกคุณธรรม ๕ ประการขึ้นแสดงว่า เป็นอนามตธรรม จักได้ถวายวิสัชนาโดยสังเขปต่อไป

ประการแรก สัจจะ แปลว่า ความจริงใจ คือ ประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง โดยความหมายก็คือ ความตั้งใจจริง นั่นเอง  

แม้การพูดจริง ก็นับว่าเป็นสัจจะด้วย คนเราจะทำาอะไรให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยความจริงใจเป็นท่ีตั้ง ถ้าขาดความจริงใจ



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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แล้ว จะประกอบการงานอะไร ก็แลเห็นความติดขัดไปต่าง ๆ คือติดขัดอย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง ความติดขัดที่เกิดขึ้นนั้น  

มักเกิดขึ้นเพราะขาดความจริงใจนั่นเอง จึงเป็นเหตุให้ย่อท้อถอยหลัง ถ้ามีความจริงใจอยู่แล้ว ก็สามารถทำาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ในกิจที่ไม่เหลือวิสัย ถึงแม้ว่าจะมีความติดขัดอยู่บ้าง ก็เห็นจะเป็นเพียงเล็กน้อย

สัจจะเป็นเหตุให้สำาเร็จผลได้ดังประสงค์ก็จริงอยู่ ถึงอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกใช้ในทางที่สมควรเพราะความจริงใจ

เป็นกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว ถ้าใช้ถูกจึงจะให้คุณ ถ้าใช้ผิดก็ให้โทษ เช่น ตั้งใจทำาความช่ัว ถ้าทำาจริงเช่นนี้ก็ใช้ไม่ได้ ต่อเมื่อตั้งใจทำา 

ความดี ถ้าทำาจริงเช่นนั้นจึงอาจให้สำาเร็จประโยชน์ได้ผลดีสมความมุ่งหมาย สัจจะจึงหมายเอาเฉพาะในส่วนท่ีดี มีประโยชน์ 

และเป็นธรรม สมดังพุทธภาษิตที่ว่า 

 สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏตา 

 สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

อธิบายว่า สัจจะถึงเป็นประโยชน์ แต่ผิดธรรมก็ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะ ควรเลือกปฏิบัติแต่ในทางท่ีเป็น

ประโยชน์และเป็นธรรม สัจจะจึงต้องมีธรรมเป็นมูลฐาน นอกจากนี้ สัจจะยังสามารถทำาบุคคลให้เป็นผู้ตระหนักในอันประพฤติ

ธรรมต่อไป

ประการที่ ๒ ธรรมะ ได้แก่ ความดีงาม ความถูกต้อง หรือความประพฤติชอบ ความดีงามเป็นต้นเหล่านี้ เรียกว่า ธรรมะ 

ตรงกันข้ามกับอธรรม ธรรมะนี้ก็คือกุศลธรรม อธรรมก็คืออกุศลธรรมนั้นเอง ธรรมะหรือกุศลธรรม ซ่ึงหมายถึงธรรมะที่เป็น 

ส่วนดีส่วนชอบที่เป็นคุณเกื้อกูลนั้น มีเป็นอันมาก แต่จะยกขึ้นวิสัชนาเป็นตัวอย่างประการหนึ่ง คือ พรหมวิหารธรรม  

พรหมวิหารธรรมนั้น คือธรรมที่เป็นหลักใจ หรือเป็นเครื่องอยู่ของพรหม ซ่ึงหมายถึงท่านผู้เป็นใหญ่หรือผู้ปกครองทั้งหลาย  

หากบุคคลใดยึดม่ันในคุณธรรมเหล่าน้ี ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้การปกครองเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย คุณธรรมเหล่าน้ันจำาแนกเป็น ๔ ประการคือ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข ๑ กรุณา  

ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ๑ มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ๑ อุเบกขา ความที่วางใจเป็นกลาง เช่นว่า  

ไม่ยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความวิบัติ ๑

อนึ่ง ในพรหมวิหารทั้ง ๔ ข้อนี้ อุเบกขา คือ ความท่ีมีใจเป็นกลาง ท่านสอนให้พิจารณาในกฎแห่งกรรมว่า “ทุกคน 

มีกรรมเป็นของของตน ทำาดีจักได้ดี ทำาชั่วจักได้ชั่ว” จึงแยกจิตออกจากความเก่ียวข้องด้วยอำานาจของความรักหรือความชังใน

บุคคล เพ่งถึงกรรมที่กระทำาเป็นข้อสำาคัญ ก็จะทำาให้จิตใจเป็นกลางขึ้นได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะไม่ลำาเอียงด้วยอำานาจของความ

รักและความชังในใคร ๆ เมื่อไม่ลำาเอียง ดังนี้แล้ว ก็จะใช้เมตตา กรุณา มุทิตา ไปได้ในทางที่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเป็นข้อสำาคัญ ซึ่งควรจะประพฤติให้มีอยู่เป็นประจำา ก็จะทำาให้เกิดความเที่ยงธรรมยุติธรรม  

ไม่เกิดความลำาเอียง และจะทำาให้ใช้เมตตา กรุณา มุทิตา ไปในทางท่ีถูกต้อง เหล่านี้เป็นธรรมะ ซ่ึงพึงอบรมให้เกิดข้ึนในจิตใจ  

จัดเป็นอนามตธรรมประการที่ ๒

ประการที่ ๓ อหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เบียดเบียนกันนี้  เป็นสิ่งสำาคัญที่ควรถือเป็นหลักในการปฏิบัติ

ทั้งปวง ความวุ่นวายทั้งหลายย่อมเกิดจากความเบียดเบียนกัน อย่างเช่น คนในบ้านเดียวกัน ถ้าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน  

มีใจคิดที่จะทำาความเดือดร้อนให้แก่กัน ในบ้านนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้เลย มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนนานาประการ ถ้ามอง 

ให้กว้างออกไป หมู่ชนที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันเป็นสังคม เบียดเบียนกันมากขึ้นเพียงใด ก็จะก่อความทุกข์ ความเดือดร้อน  

ความวุ่นวายขึ้นในสังคมมากขึ้นเพียงนั้น ความเบียดเบียนกันจึงนับว่าเป็นโทษอย่างหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าใช้หลักอหิงสา คือไม่

เบียดเบียนกัน ย่อมเกิดคุณประโยชน์ เพราะหลักอหิงสาย่อมประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา เป็นต้น อันเป็นเครื่องเกื้อกูล 

ต่าง ๆ ที่จะบังเกิดความสุขบำาบัดความทุกข์ต่าง ๆ หลักอหิงสาจึงเป็นหลักสำาคัญ อันควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติประการหนึ่ง 

ในการปกครองทั้งหลาย 



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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แต่ว่าการที่เราจะมีอหิงสานี้ได้ ก็ต้องอาศัยกรุณาเป็นพื้นฐาน เมื่อกรุณาเกิดขึ้นในจิต  มีความสงสารเกรงเขาจะประสบ

ความทุกข์ สงสารเขาเกรงเขาจะลำาบากนานาประการ ก็จะเป็นเหตุไม่เบียดเบียนเขา แม้กรุณาจะเกิดขึ้นในจิตแล้ว แต่ก็ต้อง 

รู้จักข่มใจในเมื่อกระทบกับอนิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่ไม่ชอบ เพราะอารมณ์ที่ไม่ชอบนี้แหละที่จะทำาให้ลืมนึกถึงกรุณาไป และ 

เป็นชนวนที่จะก่อความเบียดเบียนกัน เพราะเราไม่ชอบ เราจึงเกลียด เมื่อเราเกลียด เราก็จะก่อความเบียดเบียน แต่ถ้าเรารู้จัก

ข่มใจ กรุณาก็จะคงทน ดังนั้น คนจะมีอหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ต้องมีกรุณาเป็นเบื้องต้น

ประการที่ ๔ สัญญมะ คือ ความสำารวมระวังใจ หมายถึงการใช้สติระวังใจในการรับอารมณ์จากภายนอก อารมณ์ต่าง ๆ  

ที่รับเข้ามานั้น อาจจะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจก็ได้ แต่การรับเข้ามานั้นมีทั้งทางบวกและทางลบ 

หากรบัเขา้มาแลว้ แปลความหมายไมด่ ีกก็ลายเปน็ทางลบ ทำาใหเ้กดิผลเสยีและเกดิอกศุลธรรมขึน้ ตรงกนัขา้มหากรบัเขา้มาแลว้ 

รู้จักใช้ปัญญาแปลความหมายในทางที่ดี ก็กลายเป็นบวก ทำาให้เกิดผลดี เป็นเรื่องกุศลธรรม อันนี้ก็อยู่ที่การรู้จักสำารวมระวังใจ 

ของเรา เช่น มองเห็นคนประสบความทุกข์นอนเจ็บปวดเดือดร้อนอยู่ พอเรามองเห็น นี่เรียกว่าได้รับเข้ามาแล้ว อาจจะเกิด 

กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได้ แล้วแต่ใจตั้งรับอย่างไร หรือมีมนสิการอย่างไร ทำาในใจอย่างไร ถ้ามีมนสิการดี ทำาใจโดยดีโดย

แยบคาย รูจ้กัคดิ รู้จักพิจารณา กเ็กดิกศุลธรรม เกดิกรณุาข้ึนมาคดิสงสารอยากจะช่วยเหลอืปลดเปลือ้งเขาใหพ้น้จากความทกุข ์หรอื 

อาจจะใช้ปัญญาพิจารณาตามเป็นจริง แล้วเกิดความเข้าใจสัจธรรมขึ้นมา

เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ หรือเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนเสด็จออกผนวชทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ ครั้นทรงเห็นแล้วก็เกิด 

ความสังเวชและก็พิจารณามองเห็นแนวการปฏิบัติที่สมควร จึงทรงเกิดความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัยและน้อมพระทัยไปใน

บรรพชา แสวงหาทางพน้ทกุข ์แต่ในกรณีเดียวกนั บางคน ใจตัง้รบัไมด่ ีไมม่โียนโิสมนสกิาร คอืทำาในใจหรอืพจิารณาโดยไมแ่ยบคาย  

กลับรู้สึกรังเกียจ ขยะแขยง เกลียดชัง เกิดโทสะ เกิดความไม่พอใจ กลายเป็นอกุศลธรรมไป เพราะฉะนั้น ในเรื่องเดียวกัน  

ถ้าใจตั้งรับดีหรือไม่ดี ก็มีผลดีผลเสียต่างกัน ดังนั้น จึงต้องใช้สัญญมะ ระวังใจไม่ให้รับสิ่งร้ายเข้ามาในตัวได้

ประการที่ ๕ ทมะ คือ ความข่มใจ คุณข้อนี้เป็นอุปการะสำาคัญในการรักษาจิต แท้จริงจิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  

ซึ่งให้สำาเร็จกิจคือความคิด ความนึก หรือความรู้สึกอารมณ์ทางทวารหก แต่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนสีสันวรรณะสัณฐานอย่างใด 

อาศัยอยู่ในรูปกาย และตามปกติของใจมักคิดแส่ไปในอารมณ์ต่าง ๆ ตามความปรารถนา ไม่เลือกว่าควรหรือไม่ควร ไม่คำานึงถึง

โคตรชาติสกุลและวัย สุดแต่ปรารถนาอย่างไร ก็คิดไปอย่างนั้น ผลที่สุดก็นำาความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองโดยใช่เหตุ ที่เป็นดังนี้

ดว้ยอำานาจความรกัความชงัความหลง อนัสงิสูอ่ยูใ่นภายใน ชกัจงูใหเ้ปน็ไป จงึทำาใหด้ิน้รนกระสบักระสา่ยอยูเ่ปน็นติย ์จติทีด่ิน้รน 

เช่นนี้ ย่อมนำาความทุกข์มาให้เป็นอเนกประการ

การที่จะรักษาจิตมิให้วิปริตแปรผันเช่นนี้ ก็ต้องอาศัยความระวังกับความข่มทั้งสองประการ ตามที่ถวายวิสัชนา 

มาในเบื้องต้น สมัยใดได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ สมัยนั้นพึงใช้สัญญมะระวังจิตไว้ มิให้ความยินดียินร้ายครอบงำาได้  

สมัยใดความยินดียินร้ายเข้าครอบงำา สมัยนั้นพึงใช้ทมะข่มไว้ มิให้ความยินดียินร้ายกำาเริบขึ้นได้ เมื่อได้จัดการแก้ไขด้วยอุบาย 

อย่างน้ีแล้ว แต่นั้นจิตก็จักสงบระงับ ไม่ดิ้นรนกระสับกระส่าย จิตที่ข่มไว้ได้เช่นนี้ย่อมนำาความสุขมาให้ เป็นผลทำาบุคคลให้มี 

ความเยือกเย็น เป็นสุขสำาราญ จะประกอบกิจการอะไร ก็เป็นไปในฝ่ายที่เป็นสุจริต เหตุนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า 

 จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ

 การฝึกฝนจิตเป็นความดี

 จิตฺตำ ทนฺตำ สุขาวหำ

 จิตที่ฝึกฝนแล้ว ย่อมนำาความสุขมาให้ ดังนี้



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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จัดเป็นอนามตธรรมประการที่ ๕

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสมบูรณ์ด้วยอนามตธรรมทั้ง ๕ 

ประการเหล่านี้ คือ ทรงมีสัจจะ ทรงยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทรงมีพระเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนใคร ทรงมีพระทัยสงบ

และผ่องใส ดว้ยอำานาจสญัญมะและทมะ จงึทรงดำารงในฐานะเปน็ปชูนยีบคุคลทีค่วรเคารพบชูาของคณะสงฆแ์ละพทุธศาสนกิชน

ทั่วไป ดังนั้น แม้พระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว พระเกียรติคุณและคุณงามความดีก็ยังคงอยู่ สมด้วยพระคาถาอุเทศบทใน

เบื้องต้น ว่า สัจจะ ความจริงใจ ๑ ธรรมะ ความดีงาม ๑ อหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๑ สัญญมะ ความระวังรักษาใจ ๑  

ทมะ ความข่มใจ ๑ มีอยู่ในบุคคลใด คนดีคนประเสริฐทั้งหลาย ย่อมคบหาบุคคลนั้น และคุณธรรม ๕ ประการนี้ เป็นธรรมที่ไม่

ตายในโลก ดังนี้ มีนัยดังได้ถวายวิสัชนามาฉะนี้

ด้วยอำานาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานนี้ ขอจงเป็นผลสัมฤทธิ์ ผลิตวิบากสมบัติอิฏฐวิบุลยผล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์นั้น ในสัมปรายภพ สมตามพระราชปณิธานอุทิศ  

โดยฐานนิยมทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์จตุรวรรค จะรับพระราชทานสวดธรรมคาถาฉลองพระเดชพระคุณสืบต่อไป 

ด้วยประการฉะนี้

 ขอถวายพระพร

 ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการต้ังแต่งตรวจแต่งเครื่องใช้ในการบำาเพ็ญพระราชกุศล ณ ตำาหนักเพ็ชร ไว้พร้อมเช่นวันก่อน  

ที่หัวอาสน์สงฆ์ยกธรรมาสน์ออก

การพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ จัดสำารับภัตตาหารคาว - หวานถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่ 

วันก่อน ๑๐ คู่ ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑ คู่ ถวายสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ๑ คู่ ถวายพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ๑ คู่

เวลา ๑๐ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน แต่งกายเครื่องแบบ 

ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จที่ตำาหนักเพ็ชรและบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร

วงดุริยางค์ทหารบก และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ ตั้งแถวรับเสด็จที่ถนน 

พระสุเมรุ ตอนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร และหน้าบันไดทางขึ้นตำาหนักเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำารวจ นักเรียนวชิราวุธ 

วิทยาลัย แต่งกายเครื่องแบบไว้ทุกข์ ตั้งแถวรับเสด็จสองฝั่งถนนพระสุเมรุตอนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน 

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่น่ังจากวังศุโขทัยถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร  

(ประตู ๓) ตำารวจหลวงนำาเสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละออง

พระบาทยืนถวายความเคารพ



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ 

พระศพ ทรงกราบ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ป่ีพาทย์พิธีบรรเลงเพลงสาธุการ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ 

กระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วประทับพระเก้าอี้  

ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนสวด 

ถวายพรพระ จบแล้ว

เจ้าพนักงานเชิญสำารับภัตตาหารมาตั้งที่หน้าพระสงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ประธานสงฆ์ แล้วประทับพระเก้าอี้ทรงปฏิบัติพระสงฆ์อยู่  

ณ ที่นั้น พระสงฆ์อีก ๙ รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนและปฏิบัติพระสงฆ์ ขณะนั้น 

ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๔ นาที พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานถอนสำารับภัตตาหารและภาชนะออก เชิญจตุปัจจัยไทยธรรมวางที่

เบื้องหน้าพระสงฆ์ พร้อมแล้วถวายความเคารพ ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 

แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก  

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป ออกจาก

ตำาหนักเพ็ชร 

จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๒๐ รูป มี พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) วัด 

สังเวชวิศยาราม พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกราบที่หน้าพระแท่นประดิษฐาน

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดถวายพรพระ
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พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณะ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำาโพง พระเทพชลธารมุนี  

(ประจวบ ปาสาทิโก) วัดบางพระ จังหวัดชลบุรี พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร พระเทพญาณวิศิษฏ์ 

(เล็ก ธมฺมปาโล) วัดปทุมวนาราม พระเทพรัตนากร (นพปฎล กตสาโร) วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปัญญามุนี  

(ทองดี ิตายุโก) วัดอาวุธวิกสิตาราม พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร) วัดเทพศิรินทราวาส พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล  

ปญญฺาวชโิร) วัดพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม พระราชเมธากรกว ี(โสภณ ปญญฺาโสภโณ) วดัเสนาสนาราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

พระราชมุนี (ธนู วรธนุ) วัดเทพศิรินทราวาส พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยาราม พระราชบัณฑิต (ธรณิศ  

ชาคโร) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดอ่างทอง พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล) วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี พระราช- 

วิสุทธิเวที (สายชล านวุฑฺโฒ) วัดชนะสงคราม พระสิทธิพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ) วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง พระชินวงศเวที  

(อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโ) วัดตรีทศเทพ เข้าสู่ตำาหนักเพ็ชรขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ โดยนั่งเป็น ๒ แถว แถวละ ๑๐ รูป แถวหลัง 

น่ังสลับช่องตรงระยะห่างของแถวหน้า ขณะนั้นชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาสองชั้น  

เมื่อพระสงฆ์กราบนมัสการพระพุทธรูปประจำาวันประสูติแล้ว ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
ทรงประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 
ถวายสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร  
ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

พระสงฆ์ ๒๐ รูป สดับปกรณ์

พระสงฆ์ทั้งน้ันสวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นวันก่อน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาบนพระภูษาโยง แล้วประทับพระเก้าอ้ี 

พระสงฆ์ทั้ง ๒๐ รูป สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้ง ๒ สาย และเก็บเสาบัวเข้าที่เดิม เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่ 

กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ไปทรงกราบพระพทุธรปูประจำาวันประสตู ิ

ท่ีหน้าเคร่ืองนมัสการ ทรงกราบพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท  

จากนั้นเสด็จไปยังห้องพระฉาก ทรงกราบพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จพระราชดำาเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ครั้นประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ ๕๐ วัน พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธี 

ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีหมายกำาหนดการดังนี้
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ที่ ๒๔/๒๕๕๖

หมายกำาหนดการ

การพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ ๕๐ วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล ดังมีรายการต่อไปนี้

วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๗ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

สักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะ 

ถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและ

ถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถาแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร  

พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงจุดธูปเทียนท่ีเตียงพระสวดพระอภิธรรม 

เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำาเนินเข้าตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียน 

เคร่ืองนมัสการ พระสงฆ์ ๑๐ รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน สวดถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับ

พระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วทรงทอดผ้าไตร 

พระสงฆ์อีก ๒๐ รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์.

 สำานักพระราชวัง

 วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
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 ณ วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตรวจแต่งสถานที่และเครื่องใช้ในการพระราชพิธีไว้พร้อม

ณ พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ การจัดวางเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช มีรายละเอียดเหมือน 

ดังเช่นที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๒ หัวข้อ การประดิษฐานพระศพ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกเอวพระโกศพระศพ แขวน 

พวงมาลัยดอกไม้สดมีโบว์ที่เครื่องสูง เปลี่ยนดอกไม้สดปักขวดประดับพานใหม่ หน้าพระแท่นทอดเครื่องทองน้อย ๑ เครื่อง  

พร้อมพระแท่นทรงกราบ ๑ ที่

พวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 

ของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ที่พระราชทานและประทานมาใหม่แล้วนั้น จัดวางไว้ในลำาดับเดิม

การตั้งแต่งภายในตำาหนักเพ็ชร ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
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ณ พระรปูสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ซึง่ประดษิฐานอยูด่า้นขวาของพระแทน่

แว่นฟ้า ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด

ณ พระแท่นสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปักเศวตฉัตร ๕ ชั้น ที่ต้นอาสน์สงฆ์  

ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกฐานพระพุทธรูป ตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สด หน้า 

พระแท่นทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง ทอดพระแท่นทรงกราบเล็ก ๑ ที่

แนวผนังด้านทิศตะวันออก ลาดพระสุจหนี่ทอดพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ถวายคลุมเยียรบับ โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ด้านซ้ายและท่ีด้านหลังพระราชอาสน์ทอดเครื่องราชูปโภค โต๊ะเคียงพระราชอาสน์

ด้านขวาทอดพระเต้าทักษิโณทกและพานพระขันหมาก ด้านหน้าพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดเครื่องทรงธรรม

และเชิงเทียนปักเทียนดูหนังสือเทศน์ ๒ เล่ม

ถัดไปเบ้ืองขวา ลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ถัดจากพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะทอง 

จำาหลักลายวางพานทองสองชั้นรองรับพระภูษาโยง ตั้งอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าสีขาวสำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูปนั่งได้เป็น ๒ แถว  

เป็นอาสน์สงฆ์สำาหรับพระสงฆ์ที่จะสวดพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมคาถา และสวดมาติกา สดับปกรณ์ เฉพาะที่นั่งสำาหรับ 

สมเด็จพระราชาคณะ ประธานสงฆ์ ปูพรมเล็กวางหมอนรองนั่งและหมอนอิงสีชมพู จัดที่ปักพัดและขันนำ้า กระโถน ไว้พร้อม  

หัวอาสน์สงฆ์วางม้วนผ้าขาวรองโยง เฉพาะวันที่มีพระธรรมเทศนาจัดตั้งธรรมาสน์เล็กเพิ่มท่ีหัวอาสน์สงฆ์ พร้อมแท่นปักเทียน 

ดูหนังสือเทศน์

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



จดหมายเหตุงานพระศพ
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แนวผนังด้านทิศเหนือ มุมห้องชิดผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งเตียงพระสวดพระอภิธรรมมีเบญจา เพดานดาดผ้าขาว 

ผูกม่านสองไข บนเตียงด้านหน้าตั้งตู้พระธรรมทองทึบ ปักพัดยศพระราชาคณะสามัญยก ๑ เล่ม พัดพระพิธีธรรม ๔ เล่ม  

สีเหลือง สีแดง สีนำ้าเงิน และสีเขียว หน้าตู้พระธรรมทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง

ชิดแนวผนังด้านทิศเหนือ เป็นที่จัดวางเครื่องใช้ในการพระราชพิธี อาทิ เสาบัว ๓ เสา โต๊ะวางเครื่องนมัสการกระบะมุก 

สำาหรับพระสวดพระธรรมคาถา ๑ เครื่อง ผ้าไตรมีสลากสำาหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ ไตร ไตรเต็มถวายพระแสดง 

พระธรรมเทศนา ๑ ไตร ไตรแบ่งสำาหรับถวายพระสดับปกรณ์ ๒๐ ไตร ถวายพระสวดพระธรรมคาถา ๔ ไตร ใบปวารณา 

สำาหรับถวายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป รูปละ ๕๐๐ บาท ถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป ๑,๐๐๐ บาท  

ถวายพระสวดพระธรรมคาถา ๔ รูป และพระสดับปกรณ์ ๒๐ รูป รูปละ ๓๐๐ บาท เครื่องกัณฑ์เทศน์ถวายพระแสดง 

พระธรรมเทศนา มีธูปเทียนพนม ๑ ชุด แจกันดอกไม้สด ๑ คู่ แท่นเสียบปากกา ๑ ชุด โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑ ชุด นาฬิกา ๑ เรือน

กลางห้องพระราชพิธี ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงประมาณ ๓๐ ที่นั่ง สำาหรับพระมหาเถระ พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี 

คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท หน้าสุดใกล้อาสน์สงฆ์ ลาดพรมวางเก้าอี้ 

พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระราชาคณะที่มาร่วมพิธี

ณ หอ้งพระฉาก การต้ังแต่งตกแต่งมรีายละเอยีดเหมอืนดงัเชน่ทีบ่นัทกึไวใ้นจดหมายเหต ุภาคที ่๒ หวัขอ้ การประดษิฐาน

พระศพ หน้าพระแทน่ทีป่ระดิษฐานหบีพระศพ ต้ังโตะ๊จำาหลกัลายปิดทอง วางพานสำาหรบัรองรบัพวงมาลยัถวายสกัการะพระศพ  

๒ ชุด ถัดออกมาทอดพระแท่นทรงกราบ ๒ ที่

ณ บริเวณลานริมระเบียงตำาหนักเพ็ชร ประดับตกแต่งด้วยรูปช้างประดิษฐ์ ๓ ตัว อันสื่อความหมายถึงพระกำาเนิด

ในสกุลคชวัตร ยืนหันหน้าเรียงกันไปทางประตูวัด ตัวช้างแกะสลักจากโฟม ช้างตัวกลางมีลักษณะสูงใหญ่ มีงาสองข้าง ตัวช้าง

ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดคือดอกมัมมะลิสีขาว (ดอกไม้ตระกูลเบญจมาศ) คอคล้องพวงมาลัยเกลียวห้อยอุบะ บนคอช้าง 

เป็นพุ่มดอกไม้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ที่หน้าผากและหลังช้างประดับผ้าทิพย์ชายห้อยอุบะดอกข่า  

พื้นผ้าทิพย์ ทำาลวดลายด้วยดอกกล้วยไม้ฟาติมาสีเหลือง ปลอกรัดงาและข้อเท้าทำาด้วยดอกกล้วยไม้ฟาติมาสีเหลือง ส่วนช้าง 

ที่ตั้งอยู่ด้านข้างทั้งสองตัวมีขนาดเล็กกว่า ไม่มีงา ตัวช้างประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีขาว ผ้าทิพย์ที่หน้าผากเป็น 

รูปสามเหลี่ยมทำาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ห้อยอุบะ ผ้าทิพย์บนหลังช้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันทำาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 

สีชมพูอ่อน สายคล้องคอ ปลอกรัดงวงช้างและรัดข้อเท้า ทำาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีชมพูอ่อน ฐานท่ีตั้งช้างท้ังสามตัวประดับ 

ตกแต่งด้วยไม้ประดับและดอกกล้วยไม้ สีขาว

รูปช้างประดิษฐ์ที่บริเวณลานริมระเบียงตำาหนักเพ็ชร
ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล 
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
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พนักระเบียงด้านนอกและเสาอาคารตำาหนักเพ็ชรตกแต่งด้วยดอกไม้สดสีขาวและสีเหลืองอ่อน หัวเสาบันไดทางขึ้น 

ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ประดับตกแต่งด้วยพุ่มดอกไม้สดสีขาวและสีเหลืองอ่อน

เสากำาแพงแก้วรอบตำาหนักเพ็ชรประดับตกแต่งด้วยพวงดอกไม้สดสีขาวและสีเหลืองอ่อน

บริเวณด้านหน้ากำาแพงแก้วตำาหนักเพ็ชรด้านทิศเหนือ ตั้งแท่นประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นระยะ ๆ ประดับตกแต่งด้วยพวงดอกไม้สดสีขาวและสีเหลืองอ่อน

สองข้างทางเข้าวัดจนถึงประตูกำาแพงแก้วตำาหนักเพ็ชร ตั้งแจกันเคลือบสีขาวขนาดใหญ่มีขาตั้งวางเป็นระยะปักดอกไม้

สีขาวและสีเหลืองอ่อน

เวลา ๑๖ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน แต่งกาย

เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จที่ตำาหนักเพ็ชรและบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร

วงดุริยางค์ทหารบก และกองเกียรติยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ ตั้งแถว 

รับเสด็จที่ถนนพระสุเมรุตอนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร กองลูกเสือเกียรติยศประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ นักเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำารวจ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และนักเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแถวรับเสด็จ สองฟากถนนพระสุเมรุ

กองลูกเสือเกียรติยศประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ตั้งแถวรับเสด็จ

กองเกียรติยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ ตั้งแถวรับเสด็จ

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ  

๑๐ รูป ที่จะสวดพระพุทธมนต์ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระพรหมเวที  

(สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระสาสนโสภณ (พิจิตร ิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)  

วัดสระเกศ พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา  

พระเทพรัตนากร (นพปฎล กตสาโร) วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ)  

วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย) วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี พระราช- 

สิทธินายก (สมอิง โชติกโร) วัดเนินพระ จังหวัดระยอง นั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๕๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวาย 

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  

จากวังศุโขทัยถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบท่ีประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) ตำารวจหลวงนำาเสด็จเข้าสู่ 

ตำาหนักเพ็ชร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทยืนถวายความเคารพ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ไว้ทุกข์ 

สายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๕๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยสักการะพระศพ ทรงกราบ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง ทรงจุดธูปเทียนเคร่ือง

นมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วประทับ 

พระเก้าอี้ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเสาบัว ๓ เสา สำาหรับรองรับพระภูษาโยงมาตั้งเป็นระยะจากหน้าพระโกศพระศพไปยังต้นอาสน์สงฆ์  

แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงจากพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์ที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป จากนั้นเชิญ 

พระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพมาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ เชิญปลาย 

พระภูษาโยงทั้ง ๒ สายสอดเชื่อมกันบนพานทองสองชั้น เสร็จแล้ว

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

ทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาถวายพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ 

พระภูษาโยงทั้ง ๒ สาย พร้อมถอนเสาบัวเข้าที่เดิม พระสงฆ์ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์ออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ท่ีจะถวายพระธรรม- 

เทศนา และพระสงฆ์ที่จะสวดพระธรรมคาถา ๔ รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพระครูปลัดสุตวัฒน์ (สุรินทร์ วรินฺโท) 

พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท พระมหาสิริชัย สุขญาโณ พระมหานิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 

สักการะพระศพ

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
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เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๑ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปที่หน้า

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญไปปักที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสด็จไปท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง 

ทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ ระหว่างนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง  

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ถวายศีล ทรงศีล  

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาธรรม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง วุฒิธรรมกถา จบเวลา  

๑๗ นาฬิกา ๔๗ นาที แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหนังสือเทศน์ออก ดับเทียนดูหนังสือเทศน์แล้ว 

เชิญออกจากธรรมาสน์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุด

ธูปเทียนที่เครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระสวดพระธรรมคาถา แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระธรรมคาถาจบแล้ว

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ถวายพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ประกอบด้วย 

ธูปเทียนพนม ๑ ชุด แจกันดอกไม้สด ๑ คู่ แท่นเสียบปากกา ๑ ชุด โคมไฟ ๑ ชุด นาฬิกาปลุก ๑ เรือน แล้วประทับพระเก้าอี้ 

เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตร พร้อมใบปวารณา 

ถวายพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง ๔ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป 

สดับปกรณ์ ขณะนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้ง ๒ สาย พร้อมถอนเสาบัวเข้าที่เดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญ 

พระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว 

ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ท้ัง ๕ รูปออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร  

ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ถวายพระธรรมเทศนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเครื่องทองน้อยแก้ว
สำาหรับพระศพทรงธรรม
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนที่เครื่องบูชากระบะมุก 

หน้าพระสวดพระธรรมคาถา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 
บูชากัณฑ์เทศน์ถวายพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)

จากน้ัน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มี พระมหาวรวุฒิ  

ชิตธมฺโม พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค พระมหาวิจิตร นววฑฺฒโน พระมหาชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ขึ้นนั่งยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุด 

ธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรม ๑ จบ แล้วหยุด

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระศพท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท  

จากนั้นเสด็จไปยังห้องพระฉาก ทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ

พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรมต่อ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
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เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช- 

ดำาเนินออกจากตำาหนกัเพช็รไปประทบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่ทีป่ระตวูดับวรนเิวศวหิาร (ประต ู๓) เสดจ็พระราชดำาเนนิกลบั วงดริุยางค์

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

คณะทูตานุทูต ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพ มีดังนี้

 - H.E. Mr. Jeon Jae Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

 - H.E. Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 - H.E. Mr. Chen Heng Wing เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

 - H.E. Mr. James Joseph Wise เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย

 - H.E. Ms. Ana Maria Ramirez เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

 - H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 - H.E. Mr. Denes Tomaj เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการี

รายการหนังสือที่ระลึก ซึ่งแจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพ มีดังนี้

ชุดที่ ๑ ถวายพระพิธีธรรม จำานวน ๖๐๐ ชุด ประกอบด้วยหนังสือ ๕ เล่ม

 - การบริหารทางจิตสำาหรับเด็กเล็ก

 - แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน

 - จิตตนคร

 - ตำานานพระพุทธมนต์

 - ญาณสังวรานุสรณ์

ชุดที่ ๒ มอบให้ผู้ที่มาร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม จำานวน ๕๐๐ ชุด ประกอบด้วยหนังสือ ๕ เล่ม

 - การบริหารทางจิตสำาหรับเด็กเล็ก

 - แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน

 - จิตตนคร

 - ญาณสังวรานุสรณ์

 - ชีวิตนี้น้อยนัก

ชุดที่ ๓ มอบให้บุคคลสำาคัญ จำานวน ๑๐๐ ชุด ประกอบด้วยหนังสือ ๒ เล่ม

 - จิตตนคร

 - ญาณสังวรานุสรณ์

ชุดที่ ๔ มอบให้ประชาชนทั่วไป จำานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ประกอบด้วยหนังสือและพระรูป

 - จิตตนคร

 - พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 - พระรูปพระโกศพระศพ



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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วุฒิธรรมกถา

ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รับพระราชทานถวาย

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

____________________________

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 ยมฺหา ธมฺมำ วิชาเนยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตำ

 สกฺกจฺจำ นำ นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตำว พฺราหฺมโณติ ฯ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในวุฒิธรรมกถา พรรณนาธรรมอันเป็นเหตุแห่งความเจริญ  

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลปัญญาสมวาร ที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ 

ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ ทรงพระกรณุาโปรดบำาเพญ็พระราชทานพระศพ เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร (สวุฑฒฺนมหาเถร)  

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เปน็สว่นทรงสกัการะสนองพระคณุโดยสมควรแดพ่ระองคท์ีท่รงสถติในทีป่ชูนยีะและ

คุรุฐานียะทั้งในส่วนพระองค์ ในส่วนของมหาชนชาวไทย และในส่วนพุทธบริษัททั่วโลก

เจา้พระคณุสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก พระองคน์ัน้ ทรงบรบูิรณด์ว้ยพระคณุสมบตั ิ

เป็นอเนกปริยาย โดยพระฐานที่เสด็จอุบัติมาในโลก ทรงพบพระบวรพุทธศาสนาเป็นเรือนพระหฤทัย กระทั่งได้ทรงบรรพชาเป็น 

สามเณร ณ วัดเทวสงัฆาราม จงัหวดักาญจนบรุ ีและทรงอปุสมบทเปน็ภกิษ ุณ วดับวรนเิวศวหิาร ทรงดำารงในเนกขมัมจรยิาสมัมา- 

ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน จนพระชนมายุถึง ๑๐๐ พรรษา ทรงวางพระองค์เป็นหลักและเป็นที่เคารพสักการะของภิกษุสามเณร

โดยเสมอหน้า ตลอดจนศาสนิกบริษัททุกหมู่เหล่าโดยท่ัวไป โดยพระฐานท่ีทรงตั้งอยู่ในตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรง 

พระปรีชาสามารถเปน็ทีพ่ึง่พำานกัแหง่สงัฆมณฑล ทรงนอ้มพระชนมไ์ปเพือ่ความจำาเรญิวฒันาแหง่พระพทุธศาสนา โดยพระฐานที่

ทรงเปน็อปุชัฌายะและอาจารย ์ทรงพระเมตตาประทานพระโอวาทอนศุาสนพ์รำา่สอน นบัแตส่มเดจ็บรมบพติร พระราชสมภารเจา้  

และสมเด็จพระบรมราชปิโยรส ขณะทรงพระผนวช เป็นปฐม เรื่อยไปถึงมหาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวไพรัชประเทศทั่ว

สากล ทรงตั้งพระกมลมุ่งมั่นอบรมสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก เป็นอย่างดี เมื่อกล่าวโดยพระฐานที่เป็นญาติในสกุลคชวัตรตลอดจน 

สายสัมพันธ์ ก็ทรงบำาเพ็ญญาติสังคหธรรมตามสมควร เผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่แม้มิใช่พระญาติโดยตรง ก็ทรงบำาเพ็ญไปด้วยดี 

เช่นกัน ดังที่ทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม และองค์กรเพื่อ

การสาธารณสงเคราะห์เป็นจำานวนมาก โดยพระฐานท่ีเป็นวิสสาสิกบุคคล ทรงวางพระองค์เป็นกัลยาณมิตรของผู้คบหา ได้เฝ้า 

ได้รู้จักพระองค์ ทรงพากเพียรเผยแผ่พระพุทธธรรมทุกวิถีทาง ไม่ว่าทางการแสดงพระธรรมเทศนา อบรมบริหารทางจิต ทาง 

พระนพินธนั์บหลายรอ้ยหวัเรือ่ง และทางพระปฏปิทาสมัมาปฏบิตัทิีท่รงแสดงไวเ้ปน็เนตแิบบอยา่ง บคุคลผูไ้ดห้ยัง่ทราบอรรถรส

แห่งธรรมานุธรรมปฏิบัติ โดยสารพัดมรรควิถีที่ทรงนำาให้ปรากฏ ย่อมประสบสันติรสแก่ตนได้อย่างมิต้องสงสัย

พระคุณสมบัตินั้น ๆ  เมื่อสรุปโดยสังเคราะห์ ก็จัดจำาเพาะเป็น ๒ สถาน คือ พระอัตตสมบัติ สถานหนึ่ง พระปรหิตปฏิบัติ 

สถานหนึ่ง พระคุณแม้ส่วนอัตตสมบัติ คือทรงบริบูรณ์ด้วยพระชาติเพราะได้ทรงดำารงอจลพรหมจริยาภิรัต บรรพชาอุปสมบท 



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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เปน็พทุธชโินรส เทา่กบัได้เสด็จอบุติัมาในอรยิชาติ ทรงอบรมพระคณุสมบัตใิหไ้พบูลยใ์นพระองค ์ท้ังทรงพระเจรญิดว้ยพระชนมายุ

วัสสากาลจัดเป็นวุฒิบุคคล ครบทุกประการ ย่อมเป็นผู้ควรได้รับสักการบูชา

พระคุณส่วนปรหิตปฏิบัติ ก็คือพระกรณียกิจท่ีทรงบำาเพ็ญต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ได้ทรงนำาศาสนธรรม

คำาสอนของสมเด็จพระบรมศาสดามาประกาศให้แพร่หลายเจริญขึ้น พระศาสนธรรมนั้นย่อมเป็นปัจจัยชักนำาให้บุคคลได้รู้หน้าที่ 

และรู้รักสามัคคี พร้อมเพรียงนำ้าใจเป็นหนึ่งเดียว และทำากิจให้สำาเร็จประโยชน์กว้างขวาง เป็นความชอบธรรมแก่บุคคลทั่วหน้า

ชักพาให้เกิดประโยชน์อันไพบูลย์ยิ่ง

ด้วยพระคุณสมบัติดังนี้ จึงทรงเป็นสิริมงคลแห่งภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักร ทรงสุวัฒนจริยวัตร จรัสเจริญพร้อมใน

ท่ามกลางสงฆ์ ทำาให้เกิดความอบอุ่นแก่สังฆมณฑล และทรงสร้างความมั่นใจให้พระสงฆ์พร้อมพากันปฏิบัติตามพระองค์ แม้จะ 

ไมส่ามารถปฏบิตัติามสวุฒันวถิอียา่งพระองคไ์ด้ทกุประการ แตก่ไ็ดเ้หน็แบบอยา่งทีด่งีาม จงึกลา่วไดว้า่นบัเปน็บญุของสงัฆมณฑล

โดยแท้ อีกทั้งการอันใดที่ยังประโยชน์แก่แผ่นดิน ก็ทรงปฏิบัติการนั้น ๆ อย่างเต็มท่ี ท้ังยามปกติและยามวิกฤต ทรงเอื้อเฟื้อ 

ตอ่โลก โดยทรงยดึพระธรรมวนัิยเปน็หลกั การทัง้ปวงจงึดำาเนนิไปอยา่งเสงีย่มงดงาม ในการประชมุผูน้ำาสงูสดุแหง่พระพทุธศาสนา 

โลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ทูลถวายตำาแหน่ง “ผู้นำาสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก” คุณาลังการอันได้พรรณนามา 

โดยสังเขปนี้ แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นปูชนียะผู้ทรงศีลสุตาทิคุณอดุลย-

ลักษณะแห่งพระมหาเถระผู้เลิศด้วยปัญญา สามารถศึกษา เข้าใจ ปฏิบัติ และเผยแผ่พุทธธรรมให้มหาชนทั้งปวง นับแต่สมเด็จ

พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเป็นสูงสุด เรื่อยไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้น้อยและเยาวชน ได้ดื่มดำ่ากำาซาบในธรรมรสอย่างถ่องแท้ การที่ได้

นอบน้อมบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ จึงต้องตามพระพุทธานุศาสนี ดังได้รับพระราชทานอัญเชิญมาเป็น 

นิกเขปบทเบื้องต้นว่า

 ยมฺหา ธมฺมำ วิชาเนยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตำ

 สกฺกจฺจำ นำ นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตำว พฺราหฺมโณ

ความว่า บุคคลผู้รู้แจ้งธรรม ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว จากผู้ใดพึงนอบน้อมผู้นั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณ์

ถือการบูชาไฟ ฉะนั้น

ครั้นเมื่อได้นอบน้อมบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อแล้ว ก็พึงพินิจ

พจิารณาถงึพระจรยิวตัรปฏบิตัแิละอรรถธรรมานศุาสนท์ีไ่ดท้รงประพฤตบิำาเพญ็ตลอดจนทรงแสดงใหม้หาชนทัง้หลายไดด้ำาเนนิ

ตามอย่างถี่ถ้วน จักตระหนักแก่ใจได้ว่า พระองค์คือ พระศราพกผู้ทรงธรรม ที่สามารถเป็นประทีปอันสว่างโชติชัชวาล นำาทางให้

ปัจเจกบุคคลผู้มีโอกาสได้เฝ้าใกล้ ได้ฟังคำาสอน ได้ตริตรองธรรมจากพระองค์ และได้เพ่งพินิจธรรมที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  

ให้ประสบถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างแท้จริง จึงทรงเป็นเนติแบบแผนแห่ง “วุฒิ” คือธรรมที่สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมูลเหตุหรือเป็นเครื่องแห่งความ “เจริญ” ๔ อย่าง ดังจักรับพระราชทานวิภาคถวายโดยสังเขป กล่าวคือ

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ที่เรียกว่า สัตบุรุษ ด้วยการเข้าไปหา สนทนา ปรึกษา

สอบถามในสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสงสัยกับท่าน และนำาเอากิริยามารยาทอันดีงามสมควรของท่านมาปรับปรุงตนให้ดีขึ้น

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำาสอนของสัตบุรุษคนดี ของบัณฑิตนักปราชญ์ อันเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่าย ตั้งใจ

ฟังหรืออ่านด้วยความเคารพ คือรู้จักกำาหนดจดจำา ไตร่ตรอง และประพฤติปฏิบัติตาม

๓. โยนิโสมนสิการ ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ พิจารณาให้ถ่องแท้ถึงเหตุเกิดของสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน 

ได้สูด ได้ลิ้ม ได้สัมผัส ได้รู้ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าคนเราได้เห็นได้ยินอะไรแล้วไม่นึกคิดตรึกตรองให้รู้ตระหนักว่า สิ่งใดดี  

สิ่งใดชั่ว สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ก็มักจะนำาความประพฤติให้น้อมไปหาส่วนชั่วมากกว่าส่วนดี เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าคบบัณฑิตได้

ฟังคำาสอนแล้ว ต้องเพ่งพิจารณาดูอย่างสนใจ ใส่ใจ เลือกเฟ้นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาประกอบ และละสิ่งชั่วไม่ควรประกอบลงเสีย  

นี้เป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการ



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้ว คนเราจะเจริญหรือจะเสื่อม ย่อมข้ึนอยู่กับ 

ความประพฤติปฏิบัติ ถ้าประพฤติผิดหรือไม่สมควร ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกท่ีดี ไม่ถึงดี หรือเกินดีไป ย่อมหาความเจริญได้ยาก 

หรืออาจประสบความเสื่อมพิบัติไปเลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้ปฏิบัติดีพอควรแก่ความดีสมเหตุ

สมผล กล่าวคือ ต้องปฏิบัติดีด้วยกาย วาจา และใจ ให้สมควรแก่ตน ตนมีฐานะ ภาวะ เพศ วัย และหน้าที่อย่างไร ก็ต้องปฏิบัติ

ให้พอควรแก่ฐานะ ภาวะ เพศ วัย และหน้าที่อย่างนั้น และให้เหมาะแก่กาลเวลาและสถานท่ีด้วย หรือเมื่อตนตริตรองเห็นว่า  

ดีจริง ๆ ตามเหตุอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติให้ควรแก่เหตุอย่างนั้น จึงจะประสบความเจริญได้

ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ รวมเข้าด้วยกันเรียกว่า “วุฒิธรรม” คือธรรมเป็นเครื่องให้เจริญ เพราะทั้ง ๔ ข้อนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน  

อุดหนุนบุคคลให้เจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมโดยลำาดับ เมื่อบุคคลคบหาสมาคมกับสัตบุรุษคนดี ก็ย่อมได้เห็นกิริยามารยาท 

ของคนดีว่าเป็นอย่างไร แล้วจะได้ประพฤติตามไปด้วย ท้ังมีโอกาสได้ฟังคำาแนะนำาตักเตือนสั่งสอนของสัตบุรุษ เมื่อตั้งใจฟัง 

คำาเตือนคำาสอนโดยเคารพ และกำาหนดจดจำาไว้ได้ ต่อจากนั้นก็ตั้งใจเพ่งพิจารณา ตริตรองคำาเตือนโดยอุบายที่ชอบธรรมจนรู้จัก 

เข้าใจชัดว่า สิ่งนั้นดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งที่ควรประพฤติแก่ตน ก็ปฏิบัติให้พอเหมาะพอสม เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ย่อมมีแต่ความเจริญด้วยดี

โดยส่วนเดียว

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีศีลาจารวัตรอันงามไม่บกพร่อง ด่างพร้อย ถือเคร่งครัด 

ในพระธรรมวินัย ทรงมีสัปปุริสธรรมมั่นคงทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทรงเจริญแลงามพร้อมทั้งพระกาย พระวาจา และพระหฤทัย 

ทัง้ยงัทรงแสดงธรรมอยา่งแยบคายใหม้หาชนทัง้หลายไดด้ืม่ดำา่ตรองตรดิว้ยโยนโิสมนสกิาร ผา่นทางพระธรรมเทศนา พระโอวาท

ธรรมบรรยาย และพระนิพนธ์ แถลงหนทางการครองตนอย่างถูกถ้วนเป็นธรรม ยังให้มหาชนได้น้อมนำาไปเป็นเนติแบบอย่าง 

แก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ตน ยังผลให้ผู้เคารพเลื่อมใส กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ และรู้จักนำาพาตนให้ก้าวถึง 

ซึ่งความ “เจริญ” ในทุกสถาน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (สุวฑฺฒนมหาเถร) ทรงบริบูรณ์ด้วยพระวุฒิธรรมสมบัติ สมพระนามของพระองค์  

และทรงเป็นผู้ชี้แนะและหนุนนำาทางชีวิตให้ผู้อื่นเจริญดีตามด้วย เมื่อทรงบริบูรณ์ด้วย “วุฒิธรรม” และทรงเผยแผ่ “วุฒิธรรม” 

กระทั่งทรงเป็นผู้ “เจริญดี” สมพระนาม “เจริญ” แลพระนามฉายา “สุวฑฺฒโน” ทั้งสองสถานแล้ว ย่อมยังให้ทรงเป็นสมณะ 

ผู้เจริญด้วยดีอย่างสงบเสงี่ยมงดงาม สอดคล้องดังพระบาลีที่ปรากฏรับรองไว้ว่า

 สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต

 วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ

ความว่า ภิกษุใด มีกายกรรมสงบ มีวจีกรรมสงบ มีมโนกรรมสงบ ตั้งมั่นดีแล้ว มีสิ่งจูงใจให้หลงเป็นผิดไป ตามละได้แล้ว ภิกษุ

นั้น เป็นผู้สงบระงับ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ได้ทรงเข้าถึงความสงบระงับแล้วท้ังขณะยังทรงดำารงพระชนม์ชีพ และ

แม้กระทั่งบัดนี้ ก็ยิ่งทรงบรรลุถึงสันติสถานอันสงบพร้อมทุกส่วน ขณะพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา นับคำารบถึงวาระนี้ได้เสด็จ

สิ้นพระชนม์บรรจบถึง ๕๐ วัน ประทีปแก้วแห่งวุฒิธรรม ยังสว่างไสวเลิศลำ้าอยู่ในพระราชหฤทัยของสมเด็จบรมบพิตร พระราช-

สมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระราชกตเวทิตาธรรมและอปจายนธรรม ได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล

อุทิศพระราชทาน เพื่อประกาศพระคุณานุคุณแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (สุวฑฺฒนมหาเถร) และยังพระราชกุศลสมบัติ

เกื้อหนุนให้สำาเร็จด้วยพระกตัญญูกตเวที ตามถวายแด่พระผู้ทรงมีวิสุทธิจริยวัตรและมหัจฉริยปัญญาอย่างน่าอัศจรรย์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีความเจริญ  

เสงี่ยม งดงาม สงบระงับ มีพระปฏิปทาหนักแน่นมั่นคง ตามนัยแห่งพระพุทธภาษิต ทรงมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ในศีล สมาธิ และ



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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ปัญญาด้วยพระองค์ และทรงพยายามทำาให้ผู้อื่นมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ในศีล สมาธิ และปัญญาดังเช่นพระองค์ด้วย เป็นการ 

ทรงพระดำาเนินไปบนทางที่ถูก ตรงสู่ความพ้นทุกข์ โดยความสงบระงับ สมควรแก่การรองรับพระอิสริยยศและราชสักการะ 

ที่ทรงพระราชอุทิศ กับทั้งสมพระฐานะสกลมหาสังฆปริณายกแห่งคณะสงฆ์ไทย ประดับพระพุทธศาสนาและพระบุญญาธิการ 

ให้งดงามวิจิตรอลงกรณ์เหลือที่จะรับพระราชทานถวายพรรณนา

พระราชกุศลทักษิณานุปทานทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนกาลบัดนี้ ประดิษฐานดีแล้วในสงฆ์ ย่อมจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพ่ือ 

ความไพบูลย์บรมสุข แห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

สมพระราชปรารภโดยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและพระอปจายนธรรมทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา พระสงฆ์จตุรวรรค จักรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยาย โดยสรภัญวิธี เพื่อ 

เพิ่มพูนพระราชศรัทธาในพระราชกุศลทักษิณาให้ไพบูลย์ทวี ณ สมาคมอันมีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรง 

พระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นประธาน

รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาในวุฒิธรรมกถา พรรณนาธรรมอันยังให้เกิดความเจริญดี สมพระนามฉายา  

สุวฑฺฒนมหาเถร ยุติลงด้วยประการฉะนี้

 ขอถวายพระพร

 ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการต้ังแต่งตรวจแต่งเครื่องใช้ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลภายในตำาหนักเพ็ชรไว้ 

พร้อมเช่นวันก่อน ที่หัวอาสน์สงฆ์นั้นยกธรรมาสน์ออก

การพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ จัดสำารับภัตตาหารคาว - หวานถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่

วันก่อน ๑๐ คู่ ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑ คู่ ถวายสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ๑ คู่ ถวายพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ๑ คู่

เวลา ๑๐ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน แต่งกายเครื่องแบบ 

ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จที่ตำาหนักเพ็ชรและบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จากกองพันทหารราบ ที่ ๑ กรมทหารราบ 

ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ตั้งแถวรับเสด็จที่ถนนพระสุเมรุตอนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นักเรียนนายร้อยตำารวจ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแถวรับเสด็จสองฟากถนนพระสุเมรุ

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน  

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช- 

ดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัยถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบท่ีประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร  

(ประตู ๓) ตำารวจหลวงนำาเสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละออง

พระบาทยืนถวายความเคารพ
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ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ครึ่งยศ ไว้ทุกข์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุด 

ธปูเทยีนเครือ่งทองน้อยสกัการะพระศพ ทรงกราบ ขณะนัน้ชาวพนกังานประโคมสงัข์ แตร ป่ีพาทยพ์ธิบีรรเลงเพลงสาธกุาร ทรงจดุ 

ธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละออง 

พระบาท แล้วประทับพระเก้าอี้ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปที่สวด 

พระพุทธมนต์แต่วันก่อนสวดถวายพรพระ จบแล้ว

เจ้าพนักงานเชิญสำารับภัตตาหารมาตั้งที่หน้าพระสงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๕๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ผู้เป็นประธานสงฆ์ แล้ว

ประทับพระเก้าอี้ทรงปฏิบัติพระสงฆ์อยู่ ณ ที่นั้น พระสงฆ์อีก ๙ รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรง

ประเคนและปฏิบัติพระสงฆ์ ขณะนั้นปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๔ นาที พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานถอนสำารับภัตตาหารและภาชนะออก เชิญจตุปัจจัยไทยธรรมวางที่

เบื้องหน้าพระสงฆ์ พร้อมแล้วถวายความเคารพ ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก  

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป ออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำา

จากน้ันเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๒๐ รูป มี พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโ)  

วัดกัลยาณมิตร พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์  

วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) วัดศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี พระเทพสิทธิโกศล  

(ใหญ่ ชวโน) วัดพลับพลาชัย พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) วัดดุสิดาราม พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร)  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป
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วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) วัดอินทรวิหาร พระเทพสุธี (สมควร ปิยสีโล) วัด 

นิมมานรดี พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม) วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำา ชยวำโส) วัดนางชี  

พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ิตจิตฺโต) วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี พระราชสิทธิวิมล (เอนก านิสฺสโร) วัดใหญ่อินทาราม 

จังหวัดชลบุรี พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) วัดธาตุทอง พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม  

พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตร พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง สุภาจาโร) วัดสุทัศนเทพวราราม  

พระพิพัฒน์วราภรณ์ (เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน) วัดสุนทรธรรมทาน พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) วัดราชบุรณะ ขึ้นนั่งยัง 

อาสน์สงฆ์โดยนั่งเป็น ๒ แถว แถวละ ๑๐ รูป แถวหลังนั่งสลับช่องตรงระยะห่างของแถวหน้า ขณะนั้นชาวพนักงาน 

ประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง เมื่อพระสงฆ์กราบนมัสการพระพุทธรูปประจำาวันประสูติแล้ว ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๗ นาที พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นวันก่อน  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา ๒๐ สำารับ 

บนพระภูษาโยง แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ทั้ง ๒๐ รูปสดับปกรณ์ ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยง 

และถอนเสาบัวเก็บที่เดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  

ถวายอดิเรก จบแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคม 

สังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำา

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๔ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชดำาเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ  

ทรงกราบสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จไปยัง 

ห้องพระฉาก ทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาถวายพระสงฆ์ที่สวดมาติกา
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คณะสงฆ์จีนนิกายรอรับเสด็จที่มณฑลพิธีกงเต๊ก บริเวณด้านข้างตำาหนักเพ็ชร

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย และพุทธบริษัทไทยเชื้อสายจีน

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชดำาเนินจากตำาหนักเพ็ชรไปยังมณฑลพิธีกงเต๊กของคณะสงฆ์จีนนิกายท่ีข้างตำาหนักเพ็ชร พระมหาคณาจารย์จีนธรรม- 

สมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะใหญ่ 

จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส นำาพระเถระจีนนิกายและคณะศิษยานุศิษย์ รับเสด็จ

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุด 

ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงรับของที่ระลึก

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๗ นาที เสด็จพระราชดำาเนินออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จพระราชดำาเนิน 

กลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

อนึ่ง การบำาเพ็ญพระราชกุศลในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๒๐ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช มีพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์จีนนิกาย และพุทธบริษัทไทยเช้ือสายจีนประกอบการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก)  

ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเร่ิม 

หลงัจากการพระราชพธิทีรงบำาเพญ็พระราชกศุลปญัญาสมวาร (๕๐ วนั) (ดรูายละเอยีดทีบ่นัทกึไวใ้นจดหมายเหต ุ ภาคที ่๓ หวัขอ้  

พิธีบำาเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระศพของคณะสงฆ์จีนนิกาย)

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ครั้นประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ ๑๐๐ วัน พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรง 

บำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร 

วัดบวรนิเวศวิหาร มีหมายกำาหนดการดังนี้
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ที่ ๓/๒๕๕๗

หมายกำาหนดการ

การพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พุทธศักราช ๒๕๕๗

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

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ ๑๐๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล ดังมีรายการต่อไปนี้ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหาร 

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำาเนินเข้าตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

นมัสการ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์

พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะ 

ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถาแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์  

และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียง 

พระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำาเนินกลับ 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ 

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำาเนินเข้าตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียน

เคร่ืองนมัสการ พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนสวดถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับ

พระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์อีก 

๒๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินกลับ 

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

 สำานักพระราชวัง

 วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
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 ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน 

พระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตรวจแต่งสถานที่และเครื่องใช้ในการพระราชพิธีไว้พร้อม

ณ พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ การจัดวางเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช มีรายละเอียดเหมือน 

ดังเช่นที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๒ หัวข้อ การประดิษฐานพระศพ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกเอวพระโกศพระศพ  

แขวนพวงมาลัยดอกไมส้ดมโีบวท์ีเ่ครือ่งสงู เปลีย่นดอกไมส้ดปกัขวดประดบัพานใหม ่หนา้พระแทน่ทอดเครือ่งทองนอ้ย ๑ เครือ่ง  

พร้อมพระแท่นทรงกราบ ๑ ที่

การตั้งแต่งในตำาหนักเพ็ชร ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
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พวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 

ของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ที่พระราชทานและประทานมาใหม่แล้วนั้น จัดวางไว้ในลำาดับเดิม

ณ พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านขวาของ 

พระแท่นแว่นฟ้าทอง ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด

ณ พระแท่นสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปักเศวตฉัตร ๕ ชั้น ที่ต้นอาสน์สงฆ์  

ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกฐานพระพุทธรูป ตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สด หน้า 

พระแท่นทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง ทอดพระแท่นทรงกราบเล็ก ๑ ที่

แนวผนังด้านทิศตะวันออก ลาดพระสุจหนี่ทอดพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ถวายคลุมเยียรบับ โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ด้านซ้ายและท่ีด้านหลังพระราชอาสน์ทอดเครื่องราชูปโภค โต๊ะเคียงพระราชอาสน์

ด้านขวาทอดพระเต้าทักษิโณทกและพานพระขันหมาก ด้านหน้าพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดเครื่องทรงธรรม

และเชิงเทียนปักเทียนดูหนังสือเทศน์ ๒ เล่ม

ถัดไปเบ้ืองขวา ลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม 

มกุฎราชกุมาร 

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ถัดจากพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะทอง 

จำาหลักลายวางพานทองสองชั้นรองรับพระภูษาโยง ตั้งอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าสีขาวสำาหรับพระสงฆ์ ๒๐ รูปนั่งได้เป็น ๒ แถว  

เป็นอาสน์สงฆ์สำาหรับพระสงฆ์ที่จะสวดพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมคาถา และสวดมาติกา สดับปกรณ์ เฉพาะที่นั่งสำาหรับ 

สมเด็จพระราชาคณะ ประธานสงฆ์ ปูพรมเล็กวางหมอนรองนั่งและหมอนอิงสีชมพู จัดที่ปักพัดและขันนำ้า กระโถน ไว้พร้อม  

หัวอาสน์สงฆ์วางม้วนผ้าขาวรองโยง เฉพาะวันที่มีพระธรรมเทศนาจัดตั้งธรรมาสน์เล็กเพิ่มท่ีหัวอาสน์สงฆ์ พร้อมแท่นปักเทียน 

ดูหนังสือเทศน์

แนวผนังด้านทิศเหนือ มุมห้องชิดผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งเตียงพระสวดพระอภิธรรมมีเบญจา เพดานดาดผ้าขาว 

ผูกม่านสองไข บนเตียงด้านหน้าตั้งตู้พระธรรมทองทึบ ปักพัดยศพระราชาคณะสามัญยก ๑ เล่ม พัดพระพิธีธรรม ๔ เล่ม  

สีเหลือง สีแดง สีนำ้าเงิน และสีเขียว หน้าตู้พระธรรมทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง

เตียงพระสวดพระอภิธรรม
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ชิดแนวผนังด้านทิศเหนือ เป็นที่จัดวางเครื่องใช้ในการพระราชพิธี อาทิ เสาบัว ๓ เสา โต๊ะวางเครื่องนมัสการ 

กระบะมุกสำาหรับพระสวดธรรมคาถา ๑ เครื่อง ผ้าไตรมีสลากสำาหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ ไตร ไตรเต็มถวายพระ

แสดงพระธรรมเทศนา ๑ ไตร ไตรแบ่งสำาหรับถวายพระสดับปกรณ์ ๒๐ ไตร ถวายพระสวดพระธรรมคาถา ๔ ไตร ใบปวารณา

สำาหรับถวายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป รูปละ ๕๐๐ บาท ถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป ๑,๐๐๐ บาท  

ถวายพระสวดพระธรรมคาถา ๔ รูป และพระสดับปกรณ์ ๒๐ รูป รูปละ ๓๐๐ บาท เครื่องกัณฑ์เทศน์ถวายพระแสดงพระธรรม-

เทศนา มีตะลุ่มมุก ๑ ที่ วางธูปเทียนพนม ๑ ชุด แจกันดอกไม้สด ๑ คู่ แท่นเสียบปากกา ๑ ชุด โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑ ชุด นาฬิกา

ปลุก ๑ เรือน

กลางห้องพระราชพิธี ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงประมาณ ๓๐ ที่นั่ง สำาหรับพระมหาเถระ พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี 

คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท หน้าสุดใกล้อาสน์สงฆ์ ลาดพรมวางเก้าอี้ 

พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระราชาคณะที่มาร่วมพิธี

ณ หอ้งพระฉาก การต้ังแต่งตกแต่งมรีายละเอยีดเหมอืนดงัเชน่ทีบ่นัทกึไวใ้นจดหมายเหต ุภาคที ่๒ หวัขอ้ การประดษิฐาน

พระศพ หน้าพระแท่นที่ประดิษฐานหีบพระศพ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทอง วางพานสำาหรับรองรับพวงมาลัยถวายสักการะ 

พระศพ ๒ ชุด ถัดออกมาทอดพระแท่นทรงกราบ ๒ ที่

ณ บริเวณลานริมระเบียงตำาหนักเพ็ชร ใกล้บันไดทางขึ้นตำาหนักด้านเหนือ ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกรอบไม้จำาหลักมีขาตั้ง กรอบบนประดับตราสัญลักษณ์อักษรพระนาม ญ.ส.ส.  

กรอบล่างประดับรูปช้างสามเศียร ประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิงค์ ช่ือ “พญาช้างคชวัตร” อันสื่อความหมายถึงพระกำาเนิด 

ในสกุล คชวัตร ลักษณะนกหัสดีลิงค์ แกะสลักจากโฟมตัวเป็นนก ศีรษะเป็นช้าง ศีรษะและลำาตัวประดับตกแต่งด้วย 

ดอกมัมมะลิสีขาว ปีกทั้งสองข้างประดับตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ฟาติมาสีเหลืองจับจีบเป็นรูปหัวใจ คอนกหัสดีลิงค์คล้อง

พวงมาลัยเกลียวสีเหลืองห้อยอุบะ คิ้ว หงอนข้างแก้ม และหลังทาสีทอง หางมีลักษณะโค้งงอนประดับตกแต่งด้วยดอก 

มัมมะลิสีขาว ฐานที่ตั้งนกหัสดีลิงค์ประดับด้วยใบเล็บครุฑ ใบเฟิน ดอกกล้วยไม้ฟาติมาสีเหลือง หวายสีขาว ดอกคาร์เนชั่น 

สีขาว เป็นต้น

นกหัสดีลิงค์ ชื่อ “พญาช้างคชวัตร” 
ที่บริเวณลานริมระเบียงตำาหนักเพ็ชร

ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล
สตมวาร (๑๐๐ วัน)
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การออกแบบรูปนกหัสดีลิงค์ “พญาช้างคชวัตร” มีพระรูปประดิษฐานบนหลังนกเนื่องจากพระสงฆ์และศิษยานุศิษย ์

วัดบวรนิเวศวิหาร มีความเห็นพ้องกันว่า ควรจัดตกแต่งให้สวยงามกว่าทุกครั้งท่ีผ่านมา และความเช่ือเรื่องนกหัสดีลิงค์ตาม 

ตำานานของชาวเหนือและชาวอีสานว่าเป็นพาหนะที่จะพาพระอริยสงฆ์ไปสู่สรวงสวรรค์ จึงนำามาเป็นต้นแบบการออกแบบ 

นกหัสดีลิงค์ “พญาช้างคชวัตร” นางธัญธนา ธนะสำาเริง ผู้นำาการจัดดอกไม้ถวายร่วมกับผู้มีจิตอาสาอื่น ๆ 

ที่เสาอาคารตำาหนักเพ็ชรทุกต้นประดับตกแต่งด้วยพุ่มดอกไม้อย่างสวยงาม

นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ได้นำาช้างประดิษฐ์ตัวที่จัดแสดงเมื่อวันงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  

(๕๐ วัน) มาตั้งที่หน้าปะรำานอกกำาแพงแก้วตำาหนักเพ็ชร จำานวน ๑ ตัว และตั้งข้างประตูทางเข้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓)  

อีก ๑ ตัว ยืนหันหน้าออกสู่ประตูวัด 

เวลา ๑๖ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน  

แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ท่ีตำาหนักเพ็ชรและภายในบริเวณ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

วงดุริยางค์กองทัพบก ทหารกองเกียรติยศ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ตั้งแถวรับเสด็จที่ถนนพระสุเมรุตอนหน้า 

วัดบวรนิเวศวิหาร นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแถวรับเสด็จสองฟากถนนพระสุเมรุ

วงดุริยางค์กองทัพบก ทหารกองเกียรติยศ 
และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ตั้งแถว
รับเสด็จที่ถนนพระสุเมรุ

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ และ 

พระราชาคณะ ๑๐ รูปที่จะสวดพระพุทธมนต์ มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส พระพรหมเวที 

(สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี พระธรรม-

โสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระเทพเมธี  

(สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ) วัดจักรวรรดิราชาวาส พระราชรัตนวิมล  

(พยุง ิตสีโล) วัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พระราชโมลี 

(มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร 



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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เวลา ๑๗ นาฬกิา ๒๙ นาท ีสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่งจากวังศุโขทัยถึงยัง 

วัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระที่น่ังเทียบที่ประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) ตำารวจหลวงนำาเสด็จเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร  

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทยืนถวายความเคารพ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ไว้ทุกข์ 

สายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยสักการะพระศพ ทรงกราบ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง ทรงจุดธูปเทียนเคร่ือง 

นมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วประทับ 

พระเก้าอี้ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๓ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว 

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเสาบัว ๓ เสาสำาหรับรองรับพระภูษาโยงมาตั้งเป็นระยะจากหน้าพระโกศพระศพไปยังต้นอาสน์สงฆ์  

แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงจากพานทองสองชั้นที่หัวอาสน์สงฆ์ที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป จากนั้นเชิญ 

พระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพมาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ เชิญปลาย 

พระภูษาโยงทั้ง ๒ สายสอดเชื่อมกันบนพานทองสองชั้น เสร็จแล้ว 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

ทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาถวายพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ 

พระภูษาโยงทั้ง ๒ สายพร้อมถอนเสาบัวเข้าที่เดิม พระสงฆ์ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์ออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง 

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส ที่จะถวายพระธรรมเทศนา  

และพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมคาถา ๔ รูป จากวัดประยุรวงศาวาส มีพระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม) พระมหา- 

บรรจง อาภากโร พระครูสมุห์ระวี เขมธมฺโม พระกิตติพงษ์ กิตฺติวำโส ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 

สักการะพระศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 

ที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
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เวลา ๑๘ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปที่หน้า 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญไปปักที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสด็จไปท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง 

ทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ ระหว่างนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลง  

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ถวายศีล ทรงศีล เจ้าหน้าที่กรมการ 

ศาสนาอาราธนาธรรม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญญสิกขากถา จบเวลา ๑๘ นาฬิกา 

๒๘ นาที แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทียนดูหนังสือเทศน์ออก ดับเทียนดูหนังสือเทศน์แล้วเชิญ 

ออกจากธรรมาสน์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก

หน้าพระสวดพระธรรมคาถา แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระธรรมคาถาจบแล้ว 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ถวายศีล
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เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไป 

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ถวายพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ 

ประกอบด้วย ธูปเทียนพนม ๑ ชุด แจกันดอกไม้สด ๑ คู่ แท่นเสียบปากกา ๑ ชุด โคมไฟ ๑ ชุด นาฬิกาปลุก ๑ เรือน แล้ว 

ประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

ถวายพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และพระสงฆ์ท่ีสวดพระธรรมคาถาท้ัง ๔ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ทั้ง  

๕ รูปสดับปกรณ์ ขณะนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงท้ัง ๒ สาย พร้อมถอนเสาบัวเข้าท่ีเดิม เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวาย 

อดิเรก จบแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูปออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงาน 

ประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงนางหงส์กราวรำา ๒ ชั้น 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเครื่องบูชากระบะมุก  

หน้าพระสวดพระธรรมคาถา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชา 
กัณฑ์เทศน์ถวายพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา 

ถวายพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
และพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคาถา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 

ที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม
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จากน้ัน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดระฆังโฆสิตาราม มีพระมหาปรีชา ปสนฺโน  

พระมหาสุทธิพร อินฺทวีโร พระครูพิพิธวรกิจจาทร (เผชิญ กวิวำโส) พระมหาทินกร ชุตินฺธโร ขึ้นนั่งยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระศพท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท 

แลว้เสดจ็ไปยงัเตยีงพระสวดพระอภธิรรม ทรงจดุธปูเทยีนทีเ่ครือ่งนมสัการกระบะมกุ ขณะนัน้พระพธิธีรรมเริม่สวดพระอภธิรรม 

จากนั้นเสด็จไปยังห้องพระฉาก ทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๕๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจาก

ตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จพระราชดำาเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

คณะทูตานุทูต ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ มีดังนี้ 

 - H.E. Mr. Li Bunkam เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา นางวันแก้ว บุญคำา้

 - H.E. Mr. Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย 

 - Mr. Uk Sopon อุปทูตราชอาณาจักรกัมพูชา 

 - MR. Zhang Yimin อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายการหนังสือที่ระลึก ซึ่งแจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ มีดังนี้ 

ชุดที่ ๑ สำาหรับแจกพระสงฆ์และบุคคลสำาคัญ ๖ เล่ม

 - วจนธรรม

 - พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง

 - พระผู้บรรลุสันติ

 - อนุสสติและสติปัฏฐาน

 - การบริหารทางจิตสำาหรับวัยรุ่น

 - ปฏิทินประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ชุดที่ ๒ สำาหรับแจกผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทจากหน่วยงานต่าง ๆ ๔ เล่ม

 - พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง

 - อนุสสติและสติปัฏฐาน

 - การบริหารทางจิตสำาหรับวัยรุ่น

 - ปฏิทินประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ชุดที่ ๓ สำาหรับแจกประชาชน ๒ เล่ม

 - พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง

 - ปฏิทินประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
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ปุญญสิกขากถา

ในการทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้รับพระราชทานถวาย

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราช- 

สมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

บัดน้ี จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปุญญสิกขากถา ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญา 

บารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะ 

พระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย อายตคฺคำ สุขุทฺรยำ

 ทานญฺจ สมจริยญฺจ เมตฺตจิตฺตญฺจ ภาวเย

 เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา ตโย สุขสมุทฺทเย

 อพฺยาปชฺชำ สุขำ โลกำ ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ

บัดน้ี จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาใน ปุญญสิกขากถา ว่าด้วยการฝึกบำาเพ็ญบุญ ฉลองพระเดช 

พระคุณประดับพระปัญญาบารมีเป็นปสาทนียกถา อนุรูปแด่พระราชกุศลบุญราศี ทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้าผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ ทรงพระมหากรณุาโปรดใหม้กีารพระราชพธิทีรงบำาเพญ็พระราชกศุลสตมวาร ถวาย 

พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

สตมวาร ในครั้งนี้ เกิดจากการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระอนุสรณ์ถึง 

พระคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ได้ทรงบำาเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอเนกประการ โดยเฉพาะในการที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาล ขณะที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช- 

สมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระผนวช ดังนั้นการบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารนี้จึงนับว่าสอดคล้องต้องตาม 

พระบรมพุทโธวาทในติโรกุฑฑสูตร ที่ว่า

 อทาสิ เม อกาสิ เม ญาติ มิตฺตา สขา จ เม เป็นต้น

แปลความว่า บุคคลเมื่อรำาลึกถึงคุณูปการอุปการะที่ท่านได้ทำาไว้ในกาลก่อนว่า เขาได้ให้สิ่งนี้แก่เรา เขาได้ทำาสิ่งนี้ของเรา เขาเป็น

ญาตเิปน็เพือ่นเปน็มติรของเรา ดังน้ี กค็วรใหท้กัษณิาทานเพือ่ผูท้ีจ่ากโลกนี ้ไปแลว้ การทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
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สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์นั้น ได้บำาเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง 

ยิ่งใหญ่ไพศาล ชื่อว่าทรงมากด้วยบุญญาธิการ เพราะทรงถือว่าการทำางานเป็นการบำาเพ็ญบุญกุศลในพระศาสนา บุญบารมี 

ที่ทรงสั่งสมอบรมต่อเน่ืองยาวนาน กลายเป็นบุญนิธิ คือขุมทรัพย์แห่งบุญ และบุญนิธินี้ได้หนุนนำาส่งให้เจ้าพระคุณสมเด็จ

พระสังฆราชพระองค์น้ัน ทรงมีพระชันษายืนยาวถึง ๑๐๐ ปี ช่ือว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชผู้มีพระชันษายืนยาวที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย อีกทั้งทรงดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ 

ในอดีตที่ผ่านมา เพราะทรงดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานถึง ๒๔ ปี นอกจากนี้ยังทรงดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญยาวนาน

กว่าพระสงฆ์รูปอื่น คือ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๔ ปี และทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ยาวนานถึง ๕๒ ปี นับได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเพียบพร้อมด้วย

มนุษยสมบัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยยศศักดิ์ กล่าวคือทรงยิ่งด้วยยศ ๓ ประการ ได้แก่ อิสริยยศ บริวารยศ และเกียรติยศ และทรง 

ยิ่งใหญ่ด้วยศักดิ์สูงสุดคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชของไทย ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะแห่งพระสังฆราชประมุขสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนทั่วโลก บุญบารมีที่ทรงสั่งสมอบรมมาด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติเป็นอเนกประการนั้น ไม่เพียงแต่ 

เก้ือหนุนให้ทรงได้รับมนุษยสมบัติที่น่าปรารถนาเท่านั้น หากแต่ยังหนุนนำาส่งให้ทรงได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติใน  

คติวิสัยเบื้องหน้าต่อไป ตามนัยแห่งพระบาลีในนิธิกัณฑ์แห่งขุททกปาฐะ ที่ว่า 

 มานุสฺสิกา จ สมฺปตฺติ เทวโลเก จ ยา รติ เป็นต้น

แปลความว่า สมบัติของมนุษย์ก็ดี ความรื่นรมย์ในเทวโลกก็ดี สมบัติคือพระนิพพานก็ดี ทั้งหมดนี้ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่น เพราะ

ฉะนั้นการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น นอกจากจะบำาเพ็ญบุญกุศลด้วยพระองค์แล้วยังทรงแนะนำาชักชวน 

ใหค้นอืน่ทำาบญุกศุลอกีด้วย ผลงานพระนพินธแ์ละบทพระธรรมเทศนากวา่ ๒๐๐ เรือ่ง ทัง้ในภาคภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ

เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์ที่ขอรับพระราชทานอัญเชิญมา ณ ที่นี้ว่า 

คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็

คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติท่ีกำาหนดทำาใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า วิธีทำาบุญของพระพุทธเจ้าที่ทรง

หมายถึง เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ” กล่าวโดยสรุปมี ๓ วิธี คือ ทาน ศีล ภาวนา สมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้น

ไว้ ณ เบื้องต้นว่า 

 ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย อายตคฺคำ สุขุทฺรยำ เป็นต้น

แปลความว่า บุคคลควรศึกษาบุญนี่แหละซึ่งมีผลย่ิงใหญ่ มีความสุขเป็นกำาไรนั่นคือการบำาเพ็ญทาน บำาเพ็ญสมจริยา และควร

เจริญเมตตาจิต ครั้นบำาเพ็ญธรรม ๓ ประการนี้อันเป็นที่มาของความสุขแล้ว บัณฑิตย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน 

ในพระบาลีแหง่ปญุญสตูรนี ้พระพทุธองคท์รงแนะนำาใหพ้ทุธบรษิทัสนใจศกึษาการทำาบญุ นัน่คอืใหรู้ว้า่ บญุกริยิาวตัถหุรอืวธิกีาร 

ทำาบุญมี ๓ ประการ คือ 

๑. ให้ทาน

๒. บำาเพ็ญสมจริยา คือรักษาศีลด้วยการกระทำาความสงบทางกายและทางวาจา 

๓. เจริญจิตตภาวนาเพื่อความสงบใจด้วยการแผ่เมตตา

พระพุทธองค์ทรงแนะนำาต่อไปว่า บุคคลผู้ศึกษาการทำาบุญ ควรฝึกทำาบุญให้ครบทั้ง ๓ วิธี กล่าวคือเมื่อบุคคลให้ทาน

แล้ว ควรพัฒนาตนไปสู่การทำาบุญขั้นต่อไปด้วยการฝึกรักษาศีลและฝึกแผ่เมตตา ไม่ใช่หยุดอยู่แค่การให้ทานเพียงอย่างเดียว  

การทำาบุญที่ถูกต้องควรเป็นไปแบบบูรณาการ คือทำาบุญแบบผสมผสานท้ัง ๓ วิธี การทำาบุญแบบบูรณาการเช่นนี้ ย่อมมีผล 

กวา้งขวางยิง่ใหญ่ เพราะไมเ่พยีงแต่นำาใหเ้กดิความสขุแกผู่ท้ำาบญุ แตย่งัสรา้งสนัตสิขุใหก้บัสงัคมโดยรวมอกีดว้ย สมดงัพระบาลทีีว่า่ 



จดหมายเหตุงานพระศพ
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 สุขสฺเสตำ ภิกฺขเว อธิวจนำ อิฏฺสฺส

 กนฺตสฺส ปยสฺส มนาปสฺส ยทิทำ ปุญฺญานิ

แปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย คำาว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจ 

ขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่า คำาว่าบุญ หมายถึง เครื่องชำาระจิตสันดานให้สะอาด

วิธีทำาบุญข้อแรกคือการให้ทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชำาระจิตสันดานให้ปราศจากความโลภ ความตระหนี่ และความ 

เห็นแก่ตัว นอกจากนี้การให้ทานยังมีวัตถุประสงค์อื่นอีก เช่นการให้ทานเพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่นตามหลักสังคหวัตถุ การให้ทาน 

เพ่ือบูชาคุณงามความดีของผู้รับ ดังกรณีการให้เพื่อตอบแทนคุณของบิดามารดา การให้ทานไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด 

ย่อมเป็นเสมือนกาวใจที่สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในสังคม เพราะการให้ทานช่วยลดความกดดันอันเนื่องจากการ

แก่งแย่งแข่งขัน และช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในสังคม สมดังพระบาลีที่ว่า 

 ททมาโน ปโย โหติ

 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

 ททำ มิตฺตานิ คนฺถติ

 ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้ และที่ว่า

 มนาปทายี ลภเต มนาปํ

 ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจตอบ

ดังนั้นการให้ทานและการแบ่งปันจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความรักความสามัคคีในสังคม

การให้ทานช่วยลดความเห็นแก่ตัว เพราะผู้ให้มักนึกถึงประโยชน์ของผู้รับเป็นสำาคัญ จิตใจของบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ตัวย่อม

พรอ้มทีจ่ะรกัษาศีลต่อไป กลา่วคือผูไ้มเ่หน็แกตั่วยอ่มรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา จงึไมค่ดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดงัพทุธพจนใ์นธรรมบททีว่า่

 สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติมจฺจุโน เป็นต้น

แปลความว่า สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์ สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย บุคคลเปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว จึงไม่ควรฆ่าเอง  

ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า

เมื่อรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราดังน้ีแล้ว บุคคลย่อมพร้อมท่ีจะรักษาเบญจศีลด้วยวิรัตติเจตนา คือมีจิตคิดงดเว้นจาก 

การฆ่าทำาร้ายผู้อื่น การลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น การประพฤติผิดในกาม และการกล่าวมุสาวาทต่อผู้อื่น เบญจศีล ๔ ข้อแรกนี้

เป็นการงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นโดยตรง ส่วนเบญจศีลข้อ ๕ ที่ให้งดเว้นการดื่มสุราและการเสพสิ่งเสพติดให้โทษ เป็น 

การงดเว้นการเบียดเบียนตนเองเป็นเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้เพราะการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด 

ให้โทษเป็นเหตุให้หลงลืมสติ จนนำาไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการละเมิดศีล ๔ ข้อข้ันต้น ดังกรณีของคนเมาสุราขณะขับรถ  

ย่อมเสี่ยงต่อการก่ออุบัติเหตุที่ทำาให้คนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นสังคมใดมีสมาชิกที่พร้อมใจกันรักษาศีล ๕ เป็นปกติ  

สังคมนั้นย่อมไม่มีการเบียดเบียนกัน ทั้งทางกายและทางวาจา จึงชื่อว่าเป็นสังคมแห่งสันติสุข

บุญกิริยาวัตถุข้อที่ ๓ คือจิตตภาวนา ในที่นี้ท่านหมายถึง การเจริญเมตตาจิต คือแผ่เมตตาความรัก ความปรารถนาดี 

ให้ผู้อื่น เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นได้ทรงอธิบายถึงคุณของเมตตาไว้ในบทพระนิพนธ์ตอนหนึ่งว่า คุณของ 

เมตตาคือความเย็น เมตตามีที่ใด ความเย็นมีที่นั้น ผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความเย็นสำาหรับเผื่อแผ่ และผู้ยอมรับเมตตาก็จักได้รับ 

ความเย็นไว้ด้วย ผู้มีเมตตาหรือผู้ให้เมตตาเป็นผู้เย็น เพราะไม่มุ่งร้ายต่อผู้ใด มุ่งแต่ดีมีแต่ปรารถนาให้เป็นสุข เมื่อความไม่มุ่งร้าย 

มีอยู่ ความไม่ร้อนก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา วิธีทำาบุญข้อที่ ๓ คือเมตตาภาวนานี้ ช่วยฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของคนเราให้เอื้อต่อ  



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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การทำาบุญ ๒ วิธีแรก คือการให้ทานและการรักษาศีล ท้ังนี้เพราะเมื่อคนเรามีความรักความเมตตาต่อกันและกันแล้ว ย่อม

ปรารถนาที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันด้วยการให้ทาน และย่อมงดเว้นการเบียดเบียนกันด้วยการรักษาศีล ด้วยเหตุนี้สังคมของบุคคล 

ผู้ให้ทานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอ จึงเป็นสังคมแห่งสันติสุขไร้การเบียดเบียน ซึ่งเปรียบได้กับสวรรค์บนดิน ส่วน 

สงัคมของผูแ้กง่แยง่แขง่ขนัและเบยีดเบยีนทำารา้ยกนั เปรยีบไดก้บันรกบนดนิ ดัง่เรือ่งเลา่ตอ่ไปนีท้ีข่อรบัพระราชทานนำามาสาธก

พระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มาก สามารถมองเห็นนรกสวรรค์ได้ด้วยตาทิพย์ วันหนึ่งพระเถระรูปนั้นมองเห็นสัตว์นรก

กลุ่มหน่ึง กำาลังนั่งล้อมวงรอบภาชนะใส่อาหารที่เพิ่งปรุงสำาเร็จน่ารับประทาน สัตว์นรกแต่ละตนมีทัพพีด้ามยาวมากเชื่อมติด 

อยู่กับฝ่ามือของตน เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นใช้ทัพพียาวตักอาหารใส่ปากก็ไม่สามารถจะใส่ปากได้ เพราะด้ามทัพพียาวเกินไป  

สัตว์นรกเหล่าน้ันจึงทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยตลอดเวลา ซ่ึงตรงกันข้ามกับเทวดาบนภาคพื้นดินท่ีเรียกกันว่าภุมมเทวดา 

อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนั่งล้อมวงรอบภาชนะใส่อาหารน่ารับประทาน โดยมีทัพพีด้ามยาวมากเชื่อมติดอยู่กับฝ่ามือของเทวดาแต่ละองค์ 

เหมือนกัน แต่เทวดาเหล่านี้กลับบริโภคอาหารอย่างมีความสุข โดยไม่มีอาการอดอยากหิวโหยแต่อย่างใด พระเถระอดสงสัย 

ไม่ได้ว่า อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างสัตว์นรกและภุมมเทวดาเหล่านี้ สัตว์นรกและเทวดาทั้ง ๒ กลุ่มนั่งล้อมรอบภาชนะ 

อาหาร โดยมีทัพพีด้ามยาวเชื่อมติดมือเหมือนกัน แต่ทำาไมกลุ่มหนึ่งถึงอดอยากหิวโหย ขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งอิ่มหนำาสำาราญ เมื่อ

เพ่งพินิจพิจารณาดูด้วยความรอบคอบแล้ว พระเถระได้ข้อสรุปว่า เหล่าเทวดาบริโภคอาหารอย่างมีความสุข เพราะต่างองค์ 

ต่างมีเมตตาจิตปรารถนาดีต่อกัน จึงคิดแบ่งปันความสุขให้กันและกัน กล่าวคือเมื่อเห็นว่าทัพพีของตนด้ามยาวเกินไปจน 

ตักอาหารใส่ปากตนเองไม่ได้ เทวดาแต่ละองค์ต่างตักอาหารป้อนให้กันและกัน ซ่ึงช่างตรงกันข้ามกับบรรดาสัตว์นรกที่ต่าง 

มีจิตริษยาอาฆาตซึ่งกันและกัน เมื่อตนเองบริโภคอาหารไม่ได้ ก็ไม่คิดป้อนให้ใคร ท้ังคอยกีดกันไม่ให้มีการป้อนกันและกัน 

อีกด้วย พวกเขาจึงต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความอดอยากหิวโหยตลอดเวลา 

คติธรรมจากเรื่องนี้มีอยู่ว่า มนุษย์สามารถสร้างสวรรค์บนโลกใบนี้ขึ้นมาได้ ด้วยการที่มีเมตตาจิตความรักต่อกันและกัน  

เมื่อบุคคลต่างมีความรัก ความเมตตาต่อกัน ย่อมคิดเอื้อเฟื้อแบ่งปันและหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ โลกนี้ก็จะ

กลายเป็นโลกแห่งสันติสุข เพราะคนมีบุญทั้งหลายช่วยกันสร้างข้ึนมา ด้วยการทำาบุญแบบบูรณาการ ท่ีผสมผสานการให้ทาน 

รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนาเข้าด้วยกัน สมดังพระบาลีที่รับพระราชทานอัญเชิญขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า 

 เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา เป็นต้น

แปลความว่า ครั้นบำาเพ็ญธรรม ๓ ประการ คือทาน ศีล ภาวนาเหล่านี้ อันเป็นท่ีมาของความสุขแล้ว บัณฑิตย่อมเข้าถึงโลก

ที่เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน น่ันคือโลกที่ชุ่มเย็นด้วยเมตตาธรรม ท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงพรรณนาไวว้า่ โลกเยน็เพราะเมตตายิง่ โลกรอ้นเพราะเมตตาหยอ่น นีเ้ปน็ความจรงิทีค่วรยอมรบัและ 

ควรแกไ้ข อนัการแกน้ัน้กต็อ้งไมไ่ปแกผู้อ้ืน่ ตอ้งแกท้ีต่วัเอง แกต้วัเองใหย้ิง่โดยเมตตาหรอืใหเ้มตตายิง่ขึน้นัน่เอง พระนพินธต์อนนี ้

แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ทรงเจริญเมตตาธรรมด้วยพระองค์เอง และทรงแนะนำาชักชวนให้ 

ผู้อื่นแผ่เมตตาจิตด้วยเช่นกัน เข้าลักษณะที่ว่า ทรงสอนให้รู้ ทรงทำาให้ดู ทรงอยู่ให้เห็น ทรงชุ่มเย็นให้สัมผัส ด้วยนำ้าพระหฤทัย 

ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ซึ่งเป็นคุณธรรมสำาคัญที่น้อมนำาให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ทรงบำาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 

ทั้ง ๓ ประการตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไพศาล  

บุญนิธิน้ีย่อมจะหนุนนำาส่งให้ทรงมีสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่ไปในคติวิสัยเบื้องหน้า ดั่งรับพระราชทานถวาย 

วิสัชนามา การที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธาและพระกตัญญู

กตเวทติาธรรม ทรงพระมหากรณุาโปรดพระราชทานพระบรมราชานเุคราะหใ์นการพระราชพธิทีรงบำาเพญ็พระราชกศุลสตมวาร  

ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งนี้ นับเป็นการเพิ่มพูนบุญนิธิและ 

บารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ให้ยิ่งใหญ่ไพศาลสืบไป ขออำานาจพระราชกุศลท่ีทรงบำาเพ็ญให้เป็น
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ไปด้วยดีในหมู่สงฆ์ทั้งปวงนี้ จงสัมฤทธิ์ ประสิทธิ์สุขผล เพิ่มพูนบุญนิธิและบารมีธรรมยิ่งข้ึนไปในสัมปรายภพ แด่เจ้าพระคุณ

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น สมพระราชเจตนาปรารภทุกประการ ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์จตุรวรรคจัก 

รับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยาย เพ่ือเพ่ิมพูนพระราชกุศลธรรมให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไป รับพระราชทานถวายวิสัชนา 

พระธรรมเทศนาในปุญญสิกขากถา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มี  

ด้วยประการฉะนี้ 

 ขอถวายพระพร

 ณ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งเครื่องใช้ในการพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลภายในตำาหนักเพ็ชรไว้พร้อมเช่น 

วันก่อน ส่วนที่หัวอาสน์สงฆ์นั้นยกธรรมาสน์ออก 

การพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ จัดสำารับภัตตาหารคาว - หวานถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่ 

วันก่อน ๑๐ คู่ ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑ คู่ ถวายสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ๑ คู่ ถวายพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ๑ คู่ 

เวลา ๑๐ นาฬิกา พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน แต่งกายเครื่องแบบ 

ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จที่ตำาหนักเพ็ชร และบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร 

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ต้ังแถวรับเสด็จท่ีถนนหน้าพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร และหน้าบันไดทางขึ้น 

ตำาหนักเพ็ชร

การตั้งแต่งในตำาหนักเพ็ชร



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน  

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๐ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช- 

ดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัยถึง 

ยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) ตำารวจหลวงนำาเสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ 

ตำาหนักเพ็ชร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทยืนถวายความเคารพ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดถวายพรพระ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนภัตตาหาร
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เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๑ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยสักการะพระศพ ทรงกราบ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ป่ีพาทย์พิธีบรรเลงเพลงช้าเรื่องสารถี ทรง 

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรงถวายความ

เคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละออง 

พระบาท แล้วประทับพระเก้าอี้ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทนั่งเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ที่สวด 

พระพุทธมนต์แต่วันก่อนสวดถวายพรพระ จบแล้ว

เจ้าพนักงานเชิญสำารับภัตตาหารมาตั้งที่หน้าพระสงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๕๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ผู้เป็นประธานสงฆ์ แล้วประทับพระเก้าอี้

ทรงปฏบิตัพิระสงฆอ์ยู ่ณ ทีน่ัน้ พระสงฆ ์อกี ๙ รปู ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหพ้ระราชวงศท์รงประเคนภตัตาหาร

และปฏิบัติพระสงฆ์ ขณะนั้นปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๗ นาที พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานถอนสำารับภัตตาหารและภาชนะออก เชิญจตุปัจจัยไทยธรรมวาง 

ที่เบื้องหน้าพระสงฆ์ พร้อมแล้วถวายความเคารพ ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๔ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์ 

มาถวาย ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์ 

พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำา ๒ ชั้น 

จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๒๐ รูป มี พระธรรมรัตนากร (สงัด อำสุมาลี) วัดปากนำ้า 

ภาษเีจรญิ พระธรรมวราภรณ ์(เอือ้ม ชตุนิธฺโร) วดัสนามพราหมณ ์จงัหวดัเพชรบรุ ีพระเทพประสทิธโิสภณ (ประสทิธิ ์ธมมฺปสทิธิ)์  

วัดเทพศิรินทราวาส พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) วัดเทพธิดาราม พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) วัด 

โสมนสัวหิาร พระราชวสิทุธาภรณ ์(ทองดำา อฏิฺาสโภ) วดัพระแทน่ดงรงั จงัหวดักาญจนบรุ ีพระราชปญัญาโสภณ (สรุชยั สรุชโย)  

วัดสระเกศ พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ชัย สิริวณฺโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ)  

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต) วัดยาง พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม 

ปัณฑิโต) วัดสนธิกรประชาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยาราม พระสุเมธีธรรมภาณ  

(สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน) วัดสีตลาราม จังหวัดตาก พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระสิรินันทเมธี  

(พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรภิมุข พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำา เถรานนฺโท) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระปริยัติสารเมธี 

(มงคล กิตฺติมงฺคโล) วัดราชผาติการาม พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา พระอรรถกิจโกศล 

(ธงชัย ธมฺมธโช) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระโสภิตวิริยาลังการ (วิถี เขมาราโม) วัดสังเวชวิศยาราม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ 

โดยนั่งเป็น ๒ แถว แถวละ ๑๐ รูป แถวหลังนั่งสลับช่องตรงระยะห่างของแถวหน้า ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร  

ปี่พาทย์พิธีบรรเลง เมื่อพระสงฆ์กราบนมัสการพระพุทธรูปประจำาวันประสูติแล้ว ชาวพนักงานหยุดประโคม

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๓ นาที พระสงฆ์ ๒๐ รูปสวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นวันก่อน 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา ๒๐ สำารับ 

บนพระภูษาโยง แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ทั้ง ๒๐ รูป สดับปกรณ์ ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงและ 
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ถอนเสาบัวเก็บที่เดิม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าทักษิโณทกจากโต๊ะเคียงพระราชอาสน์มาถวาย สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  

ถวายอดิเรก จบแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคม 

สังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๑ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระศพท่ีหน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท  

แล้วเสด็จไปยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงจุดธูปเทียนท่ีเครื่องนมัสการกระบะมุก พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรม  

จากนั้นเสด็จไปยังห้องพระฉาก ทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ถวายหนังสือที่ระลึก ๑ ชุด แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา- 

ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมาติกา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา ถวายพระสงฆ์ที่สวดมาติกา



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชดำาเนินออกจากตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จพระราชดำาเนินกลับ 

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

อนึ่ง คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลสตมวารถวายพระศพด้วย อาทิ

 ณ วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เวลา ๗ นาฬิกา มีการทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๑๐๐ รูป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายเป็นพระกุศล ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสดงพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงมีพระเมตตาต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมห้องที่ประทับขณะรักษา 

พระองค์ด้วย

 ณ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัด

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน โดยในส่วนกลางมอบให้

กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำาเนินการ ในส่วนภูมิภาคมอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดและอำาเภอดำาเนินการจัดพิธีพร้อม

กับส่วนกลาง

ณ วันพิธี กรุงเทพมหานครจัดพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

ทั้งน้ี ก่อนเวลาพิธี กรุงเทพมหานครได้ถวายภัตตาหารเช้าสำาหรับพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป และจัดอาหารเช้าสำาหรับผู้มาร่วมพิธี 

ตักบาตรพระสงฆ์ วงปี่พาทย์สำานักการสังคีต กรมศิลปากร บรรเลงในพิธี

เวลา ๖ นาฬิกา ๕๐ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์พระราชาคณะและพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดสุทัศนเทพวราราม มี พระธรรม-

รัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมราโม) พระญาณโพธิ (ทองสุข สุขวฑฺฒโน) พระปริยัติเวที (ภาณุมาศ 

สุนฺทรจิตฺโต) พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง สุภาจาโร) พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์ อธิจิตฺโต) พระครูสุทัศนสุนทร (นิคม ิตเตโช) 

พระมหาสิทธิชัย อติธมฺโม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ดุสิต กุสลญฺญ) พระมหาคำาแสน มงฺคลเสวี ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๖ นาฬิกา ๕๖ นาที นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

จุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะนั้น  

วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงสาธุการ

เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลแล้วสวดพระพุทธมนต์

เวลา ๗ นาฬิกา ๑๐ นาที พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ออกบิณฑบาต ผู้มาร่วมงานตักบาตร
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เวลา ๗ นาฬิกา ๒๐ นาที ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ถอนสำารับภัตตาหาร 

แล้วลาดพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์

เวลา ๗ นาฬิกา ๔๖ นาที ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีทอดผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สดับปกรณ์  

เจ้าหน้าที่เก็บพระภูษาโยงเข้าที่เดิม ประธานในพิธีกรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป 
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ประธานในพิธี 
และผู้ร่วมพิธีทอดผ้าไตร
ถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์คณะธรรมยุต จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลสตมวารถวายพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

ครั้นเวลาพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูปจากวัดบวรนิเวศวิหาร ที่จะสวดพระพุทธมนต์ มี พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)  

พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปิด ปิยโรจโน) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร) พระโสภณ- 

คณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) พระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน อาวิธาโน) พระครูปริตรโกศล 

(พีรเดช ิตเตโช) พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปิยโรจโน) และพระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๔๐ นาที สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ผู้เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

258 259

ที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ กราบ แล้วไปที่หน้าพระโกศพระศพ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ

พระศพ ๑ คู่ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ ขณะนั้นพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ภายในตำาหนักเพ็ชรยืนขึ้นและพนมมือ  

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วางพัดรองที่ระลึก “คณะธรรมยุต บำาเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒน- 

มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗” ถวายที่หน้าพระโกศพระศพ กราบ แล้วนั่งเก้าอี้  

พระสงฆ์ทั้งหมดในตำาหนักเพ็ชรนั่งลง

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๔๓ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต คณะผู้ปฏิบัติ

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ กราบ 

พระศพที่หน้าพระโกศพระศพ แล้วนั่งเก้าอี้

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์จบ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) 

และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทั้ง ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ แล้วนั่งที่เดิม  

เจ้าพนักงานพระราชพิธีตั้งเสาบัวจากหน้าพระโกศพระศพ ถึงพระแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ลาดผ้าขาว

รองโยงและพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป เชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระโกศพระศพมาพักไว้ที่เสาบัวข้าง

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) และสมเด็จ  

พระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ทอดผ้าสดับปกรณ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอด 

เชื่อมกันบนพานท่ีหัวอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเก็บพระภูษาโยงและเสาบัวเข้าท่ีเดิม สมเด็จ 

พระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป มี พระศรี- 

วิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) และพระสงฆ์ ๔ รูป ที่จะสวดพระธรรมคาถา มี พระมหาวิรุฒิ อภินาโท พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก  

พระเอกพล จิตฺตพโล และพระสุชาติ อภิชาโต ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ถวายพัดรองที่ระลึก “คณะธรรมยุต บำาเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระญาณสังวร  

(สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗” แด่พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ)  

แล้วจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่ธรรมาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระศรีวิสุทธิกวี  

(ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) 
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) 
วางพัดรองที่ระลึกถวายหน้าพระโกศพระศพ
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เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทโธ) ให้ศีล สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)  

จุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยบูชาธรรม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรมที่หน้าพระโกศพระศพ  

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง มงคลกถา จบแล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวำโส) จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวด 

พระธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระธรรมคาถา เสร็จ

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๕๓ นาที สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์แด่พระศรีวิสุทธิกวี  

(ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) พระเถรานุเถระจากวัดบวรนิเวศวิหารถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๔ รูป ที่สวดพระธรรมคาถา  

เจ้าพนักงานพระราชพิธีลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ทอดผ้าสดับปกรณ์แด่ 

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) พระเถรานุเถระจากวัดบวรนิเวศวิหารทอดผ้าสดับปกรณ์แด่พระสงฆ์ ๔ รูป พระสงฆ์ 

สดับปกรณ์ เจ้าหน้าที่เก็บพระภูษาโยงและเสาบัวเข้าที่เดิม สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) กรวดนำ้า พระสงฆ์ 

อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่จะสวดมาติกา สดับปกรณ์ มี พระครู 

ประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร พระมหาสมชาย อภิชโย พระมหาทรงวุฒิ ิตวุฑฺฒิโก  

พระมหาจรัญ สุจารโณ หม่อมหลวงพระมหาทวีลาภ เขมลาโภ พระมหาบัณฑิต นิปโก พระมหากรุงรัตนะ ธชรตโน  

พระมหาวรุธ ธมฺมคุตฺโต และพระมหาสันติชัย อภิสนฺติ ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ สวดมาติกาเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานพระราชพิธี 

ลาดพระภูษาโยงเช่นคร้ังก่อน พระเถรานุเถระทอดผ้าสดับปกรณ์ พระสงฆ์ท้ัง ๑๐ รูปสดับปกรณ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี  

(สมชาย วรชาโย) กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูป ที่จะสวดพระอภิธรรม มี หม่อมราชวงศ์

พระมหานันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พระมหาจินดา านจินฺโต พระมหาพิสิฐพงษ์ ปวิสิฏโ และพระทศพร คุณวโร นั่งยังเตียง 

พระสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๕ นาที พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) จุดธูปเทียนท่ีเครื่องบูชากระบะมุกหน้าเตียงพระสวด 

พระอภิธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมพระศพจบแล้ว ลงจากเตียงพระสวดพระอภิธรรมขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พระเถรานุเถระ 

ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ เจ้าพนักงานพระราชพิธีลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน พระเถรา- 

นุเถระทอดผ้าสดับปกรณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเก็บพระภูษาโยงและเสาบัวเข้าที่เดิม พระพรหมมุนี  

(สุชิน อคฺคชิโน) กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร 

หลังจากนั้นคณะสงฆ์คณะธรรมยุต มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เป็นประธานสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ 

ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสร็จพิธี เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๐ นาที คณะสงฆ์ 

คณะธรรมยุตออกจากตำาหนักเพ็ชร
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สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ทอดผ้าสดับปกรณ์

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) 
แสดงพระธรรมเทศนา

พระสงฆ์สดับปกรณ์



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

260 261

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพของคณะบุคคลต่างๆ

หลังจากพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ และการสวดพระอภิธรรมพระศพในพระบรมราชานุเคราะห์  

ที่เริ่มแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้แสดงความประสงค์ขอเป็น 

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เริ่มแต่วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดทำากำาหนดการบำาเพ็ญถวายพระศพประจำาวันไว้ดังนี้ 

เวลา ๑๑ นาฬิกา ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๔ นาฬิกา การสวดพระอภิธรรม รอบที่ ๑

เวลา ๑๖ นาฬิกา การสวดพระอภิธรรม รอบที่ ๒

เวลา ๑๙ นาฬิกา การสวดพระอภิธรรม รอบที่ ๓

ปรากฏว่าตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เว้นวันพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  

(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) จนถึงวันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงปิดการสวดพระอภิธรรม ด้วยใน 

วนัรุง่ขึน้เปน็การพระราชพิธบีำาเพญ็พระราชกศุลออกพระเมร ุพระราชทานเพลงิพระศพนัน้ ปรากฏมผีูเ้ปน็เจา้ภาพถวายภตัตาหาร

เพลและสวดพระอภิธรรมพระศพ ๑,๘๗๖ ครั้ง รวมจำานวน ๓,๗๔๗ ราย

วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดทำากำาหนดการสำาหรับผู้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล หรือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 

ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

การเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มี ๓ ลักษณะ

 (๑) การเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ลักษณะที่ ๑

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที - เจ้าภาพลงทะเบียนที่สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว พร้อม ณ บริเวณตำาหนักเพ็ชร 

เวลา ๙ นาฬิกา ๔๕ นาที - วางพวงมาลาถวายสักการะที่แท่นหน้าตำาหนักเพ็ชร (ถ้ามี)

เวลา ๑๐ นาฬิกา - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

 - ประธานในพิธีจุดเทียนดูหนังสือเทศน์และธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรม

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพทรงธรรม

 - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ 

 - พระสงฆ์ถวายพรพระ

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ถวายภัตตาหารเพล

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ

 - เป็นเสร็จพิธี

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นหรือกระโปรงยาวกรอมเท้า เสื้อแขนยาว)

หมายเหตุ :  สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

จัดเครื่องไทยธรรม ๑๔ ชุด ผ้าสดับปกรณ์ ๒๔ ชุด และภัตตาหารเพล เตรียมไว้ให้

 (๒) การเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ลักษณะที่ ๒

เวลา ๑๐ นาฬิกา - เจ้าภาพลงทะเบียนที่สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว พร้อม ณ บริเวณตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๑๕ นาที - วางพวงมาลาถวายสักการะที่แท่นหน้าตำาหนักเพ็ชร (ถ้ามี)

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

 - พระสงฆ์ถวายพรพระ

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ถวายภัตตาหารเพล

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ

 - เป็นเสร็จพิธี

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นหรือกระโปรงยาวกรอมเท้า เสื้อแขนยาว)

หมายเหตุ :  สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

จัดเครื่องไทยธรรม ๑๔ ชุด ผ้าสดับปกรณ์ ๒๔ ชุด และภัตตาหารเพล เตรียมไว้ให้

 (๓) การเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ลักษณะที่ ๓

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที - เจ้าภาพลงทะเบียนที่สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว พร้อม ณ บริเวณตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๙ นาฬิกา ๔๕ นาที - วางพวงมาลาถวายสักการะที่แท่นหน้าตำาหนักเพ็ชร (ถ้ามี)

เวลา ๑๐ นาฬิกา - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

 - ประธานในพิธีจุดเทียนดูหนังสือเทศน์และธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรม

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพทรงธรรม

 - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ 

 - พระสงฆ์ถวายพรพระ

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

 - เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง

 - เจ้าภาพทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ถวายภัตตาหารเพล

 - ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ

 - เป็นเสร็จพิธี

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นหรือกระโปรงยาวกรอมเท้า เสื้อแขนยาว)

หมายเหตุ :  สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

จัดเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ๑ ชุด เครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด ผ้าสดับปกรณ์ ๑๐ ชุด และภัตตาหารเพล เตรียม 

ไว้ให้



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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กำาหนดการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๐ นาที/ - เจ้าภาพลงทะเบียนที่สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที/  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว พร้อม ณ บริเวณตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที  

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๔๕ นาที/ - วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพที่แท่นหน้าตำาหนักเพ็ชร (ถ้ามี)

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๕ นาที/ 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๕ นาที 

เวลา ๑๔ นาฬิกา/ - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๖ นาฬิกา/ - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

เวลา ๑๙ นาฬิกา - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

 - เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง

 - เจ้าภาพทอดผ้าไตร

 - พระสงฆ์สดับปกรณ์

 - ประธานในพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ

 - เป็นเสร็จพิธี

การแต่งกาย : บุรุษ - สากลนิยม ไว้ทุกข์

 สตรี - ชุดไทยพระราชนิยมสีดำา ชุดไทยประยุกต์สีดำา (นุ่งผ้าซิ่นหรือกระโปรงยาวกรอมเท้า เสื้อแขนยาว)

หมายเหตุ :  สำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

จัดเครื่องไทยธรรม ๔ ชุด และผ้าสดับปกรณ์ ๔ ชุด เตรียมไว้ให้

ตัวอย่างการบำาเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลถวายพระศพ ลักษณะที่ ๒

ณ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๐ นาที ประธานในพธิ ีนายสมนกึ สงวนสนิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทรพัยส์นิประกนัภัย จำากดั 

(มหาชน) และคณะเจ้าภาพ พร้อมกัน ณ ตำาหนักเพ็ชร พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร 

มพีระราชพทุธมินุ ี(หมอ่มหลวงควิปดิ ปยิโรจโน) พระครพูทุธมนตป์รชีา (วธิาน อวธิาโน) พระครู

วิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปิยโรจโน) พระครูประสาทพุทธปริตร (จเรพล ิตจาโร) พระครู 

ประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระมหาทรงวุฒิ ิตวุฑฺฒิโก พระมหาธวัชชัย ปุญฺญาชโย  

พระมหาบัณฑิต นิปโก พระครูวินัยธร (สท้าน จิตฺตวโร) พระครูธรรมธร (เชิดวงศ์ เตชวำโส)  

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ 
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เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๕ นาท ี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยท่ีพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป

ประจำาวันประสูติ กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ กราบ แล้วนั่งเก้าอี้

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๗ นาท ี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวด 

พระพุทธมนต์ จบ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๕๖ นาที คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว 

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๕ นาท ี ประธานในพิธีและคณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและ 

ลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป แล้วเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพ 

นำามาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๗ นาท ี ประธานในพิธีและคณะเจ้าภาพทอดผ้าไตร เจ้าหน้าที่เชิญปลายภูษาโยงทั้งสองสายสอด 

เชือ่มกนับนพานท่ีตน้อาสนส์งฆ ์พระสงฆส์ดบัปกรณจ์บ เจา้หนา้ท่ีพบัพระภษูาโยงท้ังสองสายเขา้

ที่เดิม ประธานในพิธีกรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๔ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูปจากวัดบวรนิเวศวิหาร มีพระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโ พระมหา 

สุขมโนญาณ สุภวิสฺสุโก พระมหาพีรเดช ิตเตโช พระมหาสมชาย อภิชโย หม่อมหลวงพระมหา

ทวีลาภ เขมลาโภ พระมหากรุงรัตนะ ธชรตโน พระมหาวรุธ ธมฺมคุตฺโต พระปฏิภาณ ปุญฺญธีโร 

พระสุภาวี ธมฺมชาโต พระสุชาติ อภิชาโต ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๕ นาที พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน เจ้าภาพทอดผ้าไตร ๑๐ 

ชุด พระสงฆ์สดับปกรณ์จบ เจ้าหน้าที่พับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม 

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๐ นาที ประธานในพิธีกรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๕ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดสามพระยา มีพระมหาสุรเดช สนฺติธมฺโม พระมหา

ประทวน ธมฺมรกฺขิโต พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร พระมหาไชยา ชยวโร ขึ้นนั่งยังเตียงพระสวด 

พระอภิธรรม

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๘ นาท ี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกท่ีหน้าตู้พระอภิธรรมท่ีเตียงพระสวดพระ 

อภิธรรม พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรม จบแล้ว ลงไปนั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่ลาด 

พระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๖ นาท ี คณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร ๔ ชุด พระพิธีธรรมสดับปกรณ์จบ  

เจ้าหน้าที่พับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๔๐ นาที ประธานในพิธีกรวดนำ้า พระพิธีธรรมอนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๔๕ นาที ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ เป็นเสร็จพิธี
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ตัวอย่างการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ

ณ วันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๔ นาที เจ้าภาพรอบเวลา ๑๙ นาฬิกามี ๒ คณะคือ คณะราชสกุลบริพัตร กองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร  

ราชสกุลจิตรพงศ์ ราชสกุลโสณกุล ราชสกุลฉัตรชัย และคณะสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ  

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๙ พร้อมกัน ณ ตำาหนักเพ็ชร เจ้าหน้าที่นิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูปจาก 

วัดราชสิทธาราม ได้แก่ พระครูใบฎีกา (จักรกฤษณ์ จกฺกวโร) พระมหามอง อินฺทปญฺโญ  

พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต ขึ้นนั่งยังเตียงพระสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๙ นาฬิกา หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยท่ีหน้าพระแท่น

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ กราบ จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าตู้ 

พระอภิธรรมที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม หม่อมราชวงศ์เอมจิต จิตรพงศ์ จุดธูปเทียนเคร่ือง 

ทองน้อยถวายสักการะพระศพ กราบ แล้วนั่งเก้าอี้ ขณะนั้นวงปี่พาทย์เครื่องคู่บรรเลง 

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๕ นาที พระพิธีธรรมเริ่มสวดพระอภิธรรม จบบทสวดแต่ละจบ วงปี่พาทย์เครื่องคู่บรรเลง

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๓ นาที พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบแล้ว ลงไปนั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว  

เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ ๔ รูป แล้วเชิญพระภูษาโยง 

จากที่ประดิษฐานพระศพ นำามาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำา 

วันประสูติ

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๘ นาท ี ประธานในพิธีและเจ้าภาพร่วม ทอดผ้าไตร เจ้าหน้าท่ีเชิญปลายพระภูษาโยงท้ังสองสายสอด

เชื่อมกันบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์ พระพิธีธรรมสดับปกรณ์จบ เจ้าหน้าที่พับพระภูษาโยงทั้งสอง

สายเข้าที่เดิม

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๙ นาท ี ประธานในพิธีกรวดนำ้า พระพิธีธรรมอนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร 

ขณะนั้นวงปี่พาทย์เครื่องคู่บรรเลงส่งพระ

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๔๔ นาที ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ เป็นเสร็จพิธี
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การบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก)  
ถวายพระศพของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน

คณะสงฆ์จีนนิกาย อนัมนิกาย ตลอดจนคณะภิกษุณีฝ่ายมหายาน ร่วมกับพุทธบริษัทฝ่ายมหายานอื่น ๆ จัดการบำาเพ็ญ

กุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

กำาหนดพิธีเริ่มหลังจากพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพแล้ว ดังนี้ 

การบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์จีนนิกาย
คณะสงฆ์จีนนิกาย มีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนตุ วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาส- 

ประยุกต์ ทำานุกจีนประภาวิสิฐ (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นประธานสงฆ์ พระคณาจารย์

จนีธรรมปญัญาจรยิาภรณ ์ไพศาลสนุทรสมณกจิ สริมิงคลประสทิธิค์ณุาภวิฒัน ์พทุธบรษิทัจนีวเินตา (เยน็เชีย้ว) รองเจา้คณะใหญ่

จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ร่วมกับพระสงฆ์จีนนิกาย และพุทธบริษัทจีนนิกาย จัดการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวาย

พระศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลังเสร็จการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปในพิธีบำาเพ็ญกุศล 

(กงเต๊ก) น้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  

มีกำาหนดการดังนี้ 

กำาหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปใน

พิธีบำาเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) อุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย

ณ มณฑลพิธี บริเวณด้านหน้าตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

____________________________

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๒.๑๕ น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ 

 - เสด็จพระราชดำาเนินถึงมณฑลพิธี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาส 

วัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกร- 

กมลาวาส นำาพระเถระสงฆ์จีนนิกายและคณะศิษยานุศิษย์ รับเสด็จฯ
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 - พระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธวิตัร เจา้คณะใหญจ่นีนกิาย เจา้อาวาสวดัโพธิแ์มนคณุาราม อา่นคำาถวายพระพร 

แด่สมเด็จบรมบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - จากนัน้เจา้คณะใหญจ่นีนกิาย และรองเจา้คณะใหญจ่นีนกิาย ถวายของทีร่ะลกึแดส่มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร

 - เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

 - พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์ 

จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส นำาพระเถระสงฆ์จีนนิกาย 

๑๐๑ รูปสวดพระพุทธมนต์ อ่านโองการชุมนุมเทวดา ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ เผาเทวทูตทรงม้า

 - อาราธนาเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และพระสงฆ์จีน

นิกาย ไปยังหน้าพระโกศพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)

 - พระเถระและพระสงฆ์จีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญดวงพระวิญญาณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) สถิต ณ ธงปฏาก (ถ่งพวง)

๑๓.๐๐ น. - เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

พระเถระสงฆ์จีนนิกาย จำานวน ๓๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ สุขาวดีวยูหสูตร

 - จากนั้น สวดพระพุทธมนต์ขมากรรมสูตร ส่งดวงพระวิญญาณสู่สุขาวดี และปิดมณฑลพิธี

๑๔.๐๐ น. - พระสงฆ์สมณศักด์ิจีนนิกาย ๑๐ รูป ข้ึนบนอาสนะหน้าพระโกศพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) สวดมาติกา สดับปกรณ์

 - พระเถระสงฆ์จีนนิกายสวดอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) กรวดนำ้า 

 - จากนั้น พระสงฆ์จีนนิกายทั้งหมด จึงเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จบรมบพิตร พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพร จงทุกประการ 

เป็นพระมิ่งขวัญต่อปวงประชาราษฎรชาวไทย ตลอดกาลนานฯ เสร็จพิธีฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติในวันพิธีมีรายละเอียดต่างจากกำาหนดการ ดังนี้ 

 ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

คณะผู้จัดพิธีเตรียมการตั้งแต่งปะรำาด้านเหนือติดกับตำาหนักเพ็ชรเป็นมณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย ตั้งโต๊ะประดิษฐาน 

ภาพพระบฏ โต๊ะกลางเป็นภาพพระบฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ องค์ จากซ้ายไปขวา คือพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระศากยมุนี-

พุทธเจ้า และพระอมิตาภพุทธเจ้า โต๊ะด้านซ้ายเป็นภาพพระบฏพระโพธิสัตว์ ๓ องค์ จากซ้ายไปขวาคือ พระสมันตภัทรมหา-

โพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระสังฆรามบาลโพธิสัตว์ โต๊ะด้านขวาเป็นภาพพระบฏพระมหาโพธิสัตว์ ๓ องค์ จาก 

ซ้ายไปขวา คือ พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ และพระเวทโพธิสัตว์ ด้านหน้าภาพพระบฏทั้ง ๙ องค์  

ตั้งโต๊ะวางเครื่องบูชา ๙ โต๊ะ สำาหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์องค์ละ ๑ โต๊ะ เครื่องบูชาประกอบด้วย เชิงเทียน 

ปักเทียน ๒ เล่ม กระถางธูปปักธูป ๓ ดอก และแจกันดอกไม้สด ๑ คู่ 
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มณฑลพิธีด้านทิศตะวันตก ตั้งฐานปักธงปฏากเป็นธงผืนยาวสำาหรับเป็นที่สถิตหรือเชิญดวงพระวิญญาณตามคติจีน  

และตั้งโต๊ะวางเครื่องกงเต๊กกระดาษ มีหุ่นรูปสามเณรจีนทำาหน้าที่เลขานุการหรือผู้รับใช้ เครื่องใช้ส่วนพระองค์มีบาตร จีวร  

หีบเก็บของ เทวทูตทรงม้า เทวทูตทรงไก่ ตำาหนักคอยท่า ปราโมช จำาลอง รถพระประเทียบเป็นรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  

คนรับใช้ และศิษย์วัด

มุมในสุดด้านทิศตะวันตกตั้งวงดนตรีจีน ประกอบด้วย ปี่จีน ๑ เลา ขิมจีน ๑ ตัว ซอ ๑ คัน กลอง ๑ ใบ ฉาบ ๑ ใบ และ

ระฆัง ๑ ใบ 

หน้ามณฑลพิธีตั้งวงเครื่องประกอบจังหวะในการสวดและการทำาพิธี

กลางมณฑลพิธี หน้าโต๊ะเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ปูพรมสีแดงลาดพระสุจหนี่ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทองทอดเครื่อง

นมัสการกระบะมุก ๑ เครื่อง พร้อมพระแท่นทรงกราบ

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๖ นาที คณะสงฆ์จีนนิกายเข้าในปะรำาพิธี ยืนรอรับเสด็จสองฟากทางเสด็จ ด้านซ้ายยืนเป็นแถว  

๑๓ แถว แถวละ ๗ รูป รวม ๙๑ รูป ด้านขวาเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ๑๐ รูป ยืนเป็นแถวเดียว ต้นแถวคือ

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร และพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

เวลา ๑๑ นาฬกิา ๕๕ นาท ีสมเดจ็พระวนัรตั (จนุท ์พรฺหมฺคตุโฺต) เขา้สูม่ณฑลพธิ ียนืทางดา้นขวาของพระมหาคณาจารย์

จีนธรรมสมาธิวัตร 

มณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย ในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) 
ถวายพระศพของคณะสงฆ์จีนนิกาย

เครื่องกงเต๊กกระดาษรูปตำาหนักคอยท่า ปราโมช จำาลอง ธงปฏาก (ถ่งพวง)
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เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้แทนพระองค์ 

เสด็จพระราชดำาเนินจากตำาหนักเพ็ชรเข้าสู่มณฑลพิธี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พร้อมด้วยพระสงฆ์จีนนิกายและ

คณะศิษยานุศิษย์รับเสด็จ จากนั้นอ่านคำาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ถวายของท่ีระลึกชุดท่ี ๑ สำาหรับพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา- 

จริยาภรณ์ ถวายของที่ระลึกชุดที่ ๒ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

ของที่ระลึกชุดที่ ๑ มีพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ทองเหลือง รุ่นพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สูจิบัตร หนังสือสัทธรรม- 

ปุณฑริกสูตร หนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชาดก พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร โพธิ์แจ้งมหาเถระ หนังสือพจนานุกรม 

พุทธศาสนา จีน สันสกฤต อังกฤษ ไทย และหนังสืองานมหามงคลปฏิบัติธรรมบำาเพ็ญกุศล

ของที่ระลึกชุดที่ ๒ มีพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ทองเหลือง รุ่นพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สูจิบัตร หนังสืออนุสรณ์  

๑๐๐ ปี ชาดก พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร โพธิ์แจ้งมหาเถระ หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสนา จีน สันสกฤต อังกฤษ 

ไทย หนังสืองานมหามงคลปฏิบัติธรรมบำาเพ็ญกุศล หนังสือสติปัฏฐานพระอาจารย์ปสนฺโน และหนังสือไภษัชยคุรุไวฑูรย- 

ประภาตถาคตสูตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชปฏิสันถารตามสมควรแล้ว เสด็จ

พระราชดำาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับเวลา ๑๒ นาฬิกา ๗ นาที 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๐ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหน้าภาพพระบฏ 

ขณะนั้นดนตรีจีนบรรเลง พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ นำาพระสงฆ์จีนนิกาย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกราบสักการะพระรัตนตรัย

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร อ่านคำาถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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๑๐๑ รูป สวดพระพุทธมนต์ อ่านประกาศโองการชุมนุมเทวดา ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ อัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระโพธิสัตว์ ตลอดจนบูรพาจารย์

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๒๕ นาที เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตทรงม้ามาวางตรงกลางมณฑลพิธี นิมนต์พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน 

ธมฺมสากิโย) อธิษฐานแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตทรงม้าไปเผาในถังอะลูมิเนียมสีดำาที่คูนำ้าข้างปะรำาพิธี ความหมายเพื่อให้นำา

ใบฎกีาไปประกาศชมุนมุเทวดาและเทพธรรมบาลทัง้ปวง เชญิเสดจ็มาประทบัเปน็สกัขพียานยงัมณฑลพธิ ีรบัการถวายสกัการบชูา 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๙ นาที เจ้าหน้าที่อาราธนาสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และพระสงฆ์จีนนิกาย ๔๐ รูป 

เชิญธงปฏาก (ถ่งพวง) ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร ยืนเรียงแถวด้านหน้าอาสน์สงฆ์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่น

ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสติู และจุดธปูเทยีนเครือ่งทองนอ้ยทีห่นา้พระรปูสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก แล้วนั่งยังเก้าอี้ด้านทิศตะวันออก 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหน้าภาพพระบฏ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  
อธิษฐานก่อนเชิญเทวทูตทรงม้าไปเผา

เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตทรงม้าลงเผาในถังอะลูมิเนียมสีดำา
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พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เชิญเครื่องทองน้อย
จากหน้าพระรูป นายกันตพจน์ พิริยพหลดล  

เชิญธงปฏาก (ถ่งพวง) มายังมณฑลพิธี

พระสงฆ์จีนนิกาย
สวดพระพุทธมนต์ในมณฑลพิธี

พระสงฆ์จีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญ 
ดวงพระวิญญาณสถิต ณ ธงปฏาก (ถ่งพวง)

พระสงฆ์จีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก สถิต ณ ธงปฏาก (ถ่งพวง) เมื่อดวงพระวิญญาณได้รับนำ้าพระพุทธมนต์เกิดความผ่องแผ้วเบิกบาน สิ้นกังวลห่วงอาลัย

ในพระศาสนกิจและพระภารธุระทั้งมวลพร้อมที่จะสดับฟังพระพุทธมนต์ในพิธีลำาดับต่อไป 

จากน้ันพระสงฆ์จีนนิกายเดินนำาพระภิกษุสัทธิวิหาริก ในสมเด็จพระสังฆราช คือพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน  

ธมฺมสากิโย) เชิญเครื่องทองน้อยจากหน้าพระรูป นายกันตพจน์ พิริยพหลดล เชิญธงปฏาก (ถ่งพวง) ท่ีสถิตดวงพระวิญญาณ 

ลงจากตำาหนักเพ็ชรมายังมณฑลพิธี วางเครื่องทองน้อยและธงปฏาก (ถ่งพวง) ที่เดิม ณ มณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย 

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๙ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จีนนิกาย  

จำานวน ๔๐ รูป สวดพระพุทธมนต์สุขาวตีวยูหสูตร และสวดพระพุทธมนต์ขมากรรมสูตร เพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เจริญ

พระพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ ขออโหสิกรรมที่ล่วงไปแล้ว และตั้งปณิธานระลึกถึงแต่กุศลกรรมที่ได้บำาเพ็ญมาแล้ว 

น้อมนำาดวงพระวิญญาณให้เสด็จสู่สุคติภูมิ คือโลกธาตุสุขาวดีและปิดมณฑลพิธี 



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ

272 273

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๕๐ นาที พระสงฆ์สมณศักดิ์จีนนิกาย ๑๐ รูป มีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เป็น 

ประธานสงฆ์ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์บนตำาหนักเพ็ชร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา 

พระรัตนตรัยที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ พระสงฆ์จีนนิกาย ๑๐ รูปสวดมาติกา

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๖ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเสาบัว ๓ เสา มาตั้งเป็นระยะจากหน้าพระโกศพระศพ 

ไปยังต้นอาสน์สงฆ์ แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์จีนนิกายทั้ง ๑๐ รูป จากนั้นเชิญพระภูษา 

โยงจากที่ประดิษฐานพระศพมาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญปลายพระภูษาโยงท้ังสองสายสอดเช่ือมกันบนพาน พระสงฆ์ 

สดับปกรณ์ สวดอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า 

พระสงฆ์จีนนิกายสดับปกรณ์

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๔ นาที พระสงฆ์จีนนิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภมูพิลอดลุยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศ ์ใหท้รงพระเจรญิดว้ยจตรุพธิพรทกุประการ  

เป็นพระมิ่งขวัญต่อปวงประชาราษฎรชาวไทยตลอดกาลนาน 

จากนั้นสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบของที่ระลึกแด่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร และพระมหา-

คณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรมอบของที่ระลึกแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นเสร็จพิธี

การบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

คณะสงฆ์อนัมนิกาย จัดพิธีบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีพระคณานัมธรรมเมธาจารย์  

(ถนอม เถี่ยนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายเป็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วยพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย จำานวน ๖๐ รูป  

มีกำาหนดการดังนี้ 
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กำาหนดการ

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย บำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

____________________________

พิธีเปิดมณฑลพิธี

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

 - จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ไหว้ 

 - ประธานในพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

 - รับศีล

   (ประธานบรรพชิตอนัมนิกาย ให้ศีล จบ) 

 - บรรพชิตอนัมนิกาย ๑๐ รูป ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร นำาพระประยูรญาติ

  ที่จะเชิญเครื่องทองน้อย และธงพุ่มตามบรรพชิตอนัมนิกาย 

 - บรรพชิตอนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณ

  เสด็จมาสถิตมาในธงพุ่ม (๑๐ นาที)

 - เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มตามบรรพชิตอนัมนิกาย ลงจากตำาหนักเพ็ชร

 - อัญเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการ ณ มณฑลพิธี

 - บรรพชิตอนัมนิกาย ๖๐ รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี (๒๕ นาที) 

 - ประธานบรรพชิตอนัมนิกาย อ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก 

   (ประธานบรรพชิตอนัมนิกาย บรรจุคำาประกาศซึ่งมีพระนามและรายนาม 

   ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนก)

 - เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตนกเข้าถวาย ประธานในพิธีอธิษฐาน แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่นำาไปเผา 

 - บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบ (๒๐ นาที) 

   (ระหว่างนี้ดนตรีบรรเลงจนจบพิธี)

 - ประธานในพิธีประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่บรรพชิตอนัมนิกาย ซึ่งจะเดินเข้ารับจนหมด

 - ประธานในพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

 - กรวดนำ้า

   (บรรพชิตอนัมนิกาย ถวายอนุโมทนา)

บรรพชิตอนัมนิกายฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๐๐ น. - นิมนต์บรรพชิตอนัมนิกาย ๖๐ รูป ฉันภัตตาหารเพล
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บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - บรรพชิตอนัมนิกาย ๒๕ รูป สวดพระพุทธมนต์

พิธีไทยทาน (ทิ้งกระจาด)

เวลา ๑๓.๔๕ น. - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

 - จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาประจำาทิศทั้ง ๔ 

 - ไหว้

 - บรรพชิตอนัมนิกาย ๒๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ไทยทาน (ทิ้งกระจาด) 

   (ประมาณ ๑ ชั่วโมง)

พิธีส่งเครื่องกระดาษ

เวลา ๑๕.๔๕ น. - ประธานในพิธีส่งเครื่องกระดาษตำาหนักคอยท่า ปราโมช จำาลอง อุทิศถวาย

 - บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ประกอบพิธีลาพระธรรมคัมภีร์ และลาที่บูชาพระพุทธรูป

พิธีสดับปกรณ์แด่บรรพชิตอนัมนิกาย ๒๐ รูป 

เวลา ๑๖.๓๐ น. - บรรพชิตอนัมนิกาย ๑๐ รูป (ชุดที่ ๑) ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร แล้วนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ

 - กราบราบ

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - กราบราบ

 - ประธานในพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

 - บรรพชิตอนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดมาติกา จบ

 - เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง

 - ประธานในพิธีทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร 

 - นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม 

   (บรรพชิตอนัมนิกายสดับปกรณ์)

 - กรวดนำ้า

   (บรรพชิตอนัมนิกาย ชุดท่ี ๑ ถวายอนุโมทนา ลงจากอาสน์สงฆ์ออกจากตำาหนักเพ็ชร)

 - นิมนต์บรรพชิตอนัมนิกาย ๑๐ รูป (ชุดที่ ๒) ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร แล้วนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

 - เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง

 - ประธานในพิธีทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร (ชุดที่ ๒)

 - นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม

   (บรรพชิตอนัมนิกายสดับปกรณ์ จบ ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร)

 - เสร็จพิธี

เวลา ๒๐.๐๐ น. - บรรพชิตอนัมนิกาย ๙ รูป เดินนำาเครื่องทองน้อยและธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีเครื่องกระดาษ

 - ประธานในพิธีจุดไฟเผาเครื่องกระดาษ

 ทั้งนี้ การปฏิบัติในวันพิธีมีรายละเอียดต่างจากกำาหนดการ ดังนี้ 
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มณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย ในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

 ณ วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี ณ ปะรำาด้านทิศเหนือของตำาหนักเพ็ชร ดังนี้ 

มณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย

ตั้งโต๊ะบูชาพระรัตนตรัย ๕ โต๊ะ โต๊ะกลางเป็นโต๊ะบูชาพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า เป็นพระอดีต 

พระพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นพระอดีตพระพุทธเจ้า ด้าน

ซ้ายและขวาเป็นโต๊ะบูชาพระโพธิสัตว์ข้างละ ๒ โต๊ะ ด้านซ้ายคือ พระยายมบาลช้ัน ๑๐ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ทรงช้าง)  

ด้านขวาคือ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (ทรงสิงห์) พระมาลัยมหาเถรเจ้าโพธิสัตว์ หลังโต๊ะบูชาพระรัตนตรัยแขวนฉากรูปพระพุทธเจ้า

และพระโพธิสัตว์ เรียงลำาดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ทรงช้าง) พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า 

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (ทรงสิงห์) หน้าโต๊ะบูชาตั้งเครื่องบูชาเชิญเทพวิญญาณให้มาสถิต ณ มณฑล 

พิธี มี เทียน แจกันดอกไม้ นำ้าพระพุทธมนต์ ส้ม นำ้าชา ข้าวสวย และชุดกี่ (เครื่องเผาไม้จันทน์) 

หน้าโต๊ะบูชาพระรัตนตรัยตั้งเก้าอี้สำาหรับประธานสงฆ์อนัมนิกาย

กลางมณฑลพิธี ปูพรมสีแดง ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทอง ๒ ตัว ทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก และเครื่องทองน้อย 

ประจำาพระศพ พร้อมฐานปักธงพุ่ม ด้านบนแขวนป้ายเทพวิญญาณและข้อความ “คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย” 

ด้านซ้ายของปะรำาพิธี จัดวางเก้าอี้สำาหรับประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส แขกผู้มีเกียรติ และพระสงฆ์อนัมนิกายท่ีมา 

ร่วมพิธี ด้านขวาตั้งวงดนตรีสำาหรับบรรเลงประกอบพิธี มีเครื่องดนตรี ๖ ชิ้น ได้แก่ ซอเอ่อฮู่ ขิมจีนหรือ ยัง - ฉิน คีย์บอร์ด กลอง

ลูกใหญ่ ผ่าง และฉาบ 

มณฑลพิธีด้านทิศตะวันออก ตั้งเครื่องอุปโภคบริโภคสำาหรับบริจาคทาน (ท้ิงกระจาด) ๑ โต๊ะ และวางภาพพระบฏ

พระยายมราช พระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานประจำาตำาแหน่งธรรมบาล พร้อมเครื่องบูชามีเทียน ดอกไม้ ส้ม และ 

ชุดกี่ (เครื่องเผาไม้จันทน์) 
พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) 

จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะเครื่องบูชาพระรัตนตรัย
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เครื่องกระดาษ ในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก)  
ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

เครื่องกระดาษ

เครื่องกระดาษที่คณะสงฆ์อนัมนิกายใช้สำาหรับ

บำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) เป็นเครื่องอุปโภคจำาลอง  

ประกอบด้วย พระตำาหนักทรงไทยจำาลองพร้อม 

เครื่องเรือนและเครื่องใช้ คนรับใช้จำานวน ๔ คน  

รถพระประเทียบ เทวทูตนก เทวทูตม้า

พิธีอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ดวงพระวิญญาณ และพิธีเปดมณฑลพิธี 

พิ ธี นี้ เ ป็ นการอัญ เชิญพระรั ตนต รัย  คื อ  

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมทั้งเทวดา และ 

พระยายมราช ให้มาชุมนุมกันที่มณฑลพิธี อัญเชิญ 

ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เสด็จมาสถิตในธงพุ่มดวงพระวิญญาณ  

แล้วนำาธงพุ่มดวงพระวิญญาณมาสักการะขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์อนัมนิกาย จึงเจริญพระพุทธมนต์ 

อุทิศส่วนกุศลให้ดวงพระวิญญาณเสด็จไปสู่สุคติต่อไป 

เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที พระสงฆ์อนัมนิกายพร้อมผู้ร่วมพิธีเข้านั่งในมณฑลพิธี 

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๒ นาที พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และอดีตผู้ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธี จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะเคร่ือง 

บูชาพระรัตนตรัย และที่เครื่องนมัสการกระบะมุกแล้วไหว้ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ ก๊ินเจ๊ียว) เจ้าคณะใหญ่ 

อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จุดธูปเทียนบูชาหน้าพระโพธิสัตว์ที่โต๊ะด้านขวา คือ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (ทรงสิงห์) พระมาลัย 

มหาเถรเจ้าโพธิสัตว์ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถ่ียนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จุดธูปเทียน 

บูชาพระโพธิสัตว์ที่โต๊ะด้านซ้าย คือ พระยายมบาลชั้น ๑๐ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ทรงช้าง) 

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) 
จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะเครื่องบูชาพระรัตนตรัย
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พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 
เชิญเครื่องทองน้อยประจำาพระศพ 

นายกันตพจน์ พิริยพหลดล เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธี

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิษฐานกระดาษเงินกระดาษทองก่อนนำาไปเผา

พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่ม

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๖ นาที พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดมณฑลพิธี เจ้าพนักงานของคณะสงฆ์อนัมนิกายสมาทานศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล

เวลา ๙ นาฬิกา ๔๕ นาที พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร สกุลคชวัตร เชิญเครื่องทองน้อย 

และธงพุ่มตามคณะสงฆ์อนัมนิกาย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ  

พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป ยืนหันหน้าเข้าหากันเรียงเป็น ๒ แถว สวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณเสด็จมาสถิตในธงพุ่ม  

จบแล้วลงจากตำาหนักเพ็ชร พร้อมสั่นลิน (ระฆัง) เพื่อเป็นการเชิญดวงวิญญาณ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  

เชิญเครื่องทองน้อยประจำาพระศพ นายกันตพจน์ พิริยพหลดล ผู้สนองงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณตามไปยังมณฑลพิธี วางเครื่องทองน้อยประจำาพระศพและธงพุ่มดวง 

พระวิญญาณที่เดิม
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เวลา ๙ นาฬิกา ๕๕ นาที พระสงฆ์อนัมนิกาย ๓๗ รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์  

(ณรงค์ ติ่นเรียน) ประพรมนำ้ามนต์ทั้ง ๔ ทิศ เพื่อชำาระล้างให้มณฑลพิธีสะอาดบริสุทธิ์ ดนตรีบรรเลง พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ  

(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่นำากระดาษเงินกระดาษทองถวายพระศากยวงศ์วิสุทธิ์  

(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิษฐานแล้วมอบให้เจ้าหน้าท่ีนำาไปเผา (กำาหนดการเผาเวลา ๒๐ นาฬิกา) แล้วนำาข้าวสวยและส้ม 

ถวายพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิษฐานแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่นำาไปวางไว้หน้าโต๊ะบูชาพระรัตนตรัย 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๐ นาที พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) ประธานในพิธี อ่านประกาศพุทธฎีกาการ

ประกอบพิธีกงเต๊ก พร้อมทั้งบรรจุคำาประกาศซึ่งมีพระนามและรายนามผู้อุทิศถวาย ลงในเทวทูตนก เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตนก 

ถวายพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิษฐานแล้ว มอบให้เจ้าหน้าที่นำาไปเผา (กำาหนดการเผาเวลา ๒๐ นาฬิกา) 

จากน้ันพระศากยวงศว์สิทุธิ ์(อนลิมาน ธมมฺสากโิย) จดุธปูเทยีนเครือ่งบชูาหนา้ภาพพระบฏแตล่ะโตะ๊แลว้นัง่เกา้อีท้ีเ่ดมิ พระสงฆ์

อนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์จบ ดนตรีบรรเลง

ระหว่างน้ันเจ้าหน้าที่เชิญภัตตาหารเจไปถวายพระศพที่ห้องพระฉาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  

ถวายภัตตาหารที่โต๊ะเครื่องบูชาทุกโต๊ะ 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๘ นาที พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 

อนัมนิกาย มีเงินปัจจัยและชุดหนังสือจำานวน ๕ เล่ม ประกอบด้วยหนังสือวจนธรรม สัมมาทิฏฐิ อนุสสติและสติปัฏฐาน การ 

บริหารทางจิตสำาหรับวัยรุ่น และการบริหารทางจิตสำาหรับเด็กเล็ก โดยถวายแด่พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) 

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พระคณานัมนิกายธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) และพระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) 

ที่อาสน์สงฆ์ ส่วนพระสงฆ์อนัมนิกายนอกนั้นเดินเข้ามารับจนครบทุกรูป พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) กรวดนำ้า 

พระสงฆ์อนัมนิกายอนุโมทนา

เวลา ๑๑ นาฬกิา เจา้หนา้ทีน่มินตพ์ระสงฆอ์นมันกิายทัง้หมดฉนัภตัตาหารเพลทีป่ะรำาทางทศิ ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ

ตำาหนักเพ็ชร 

 พิธีสวดพระพุทธมนต์ 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๕ นาที พระสงฆ์อนัมนิกายจำานวน ๑๖ รูป ยืนหันหน้าเข้าหากัน เรียงเป็น ๒ แถว และพระสงฆ์

อนัมนิกาย ๓ รูป ยืนหน้าโต๊ะบูชาพระรัตนตรัย พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) จุดธูป พระสงฆ์อนัมนิกายนำาไป

ปกัหน้าโตะ๊บชูาพระบฏแตล่ะโตะ๊ และนำาสวดพระพทุธมนตใ์หด้วงพระวญิญาณ เพือ่เปน็การประกาศพระพทุธคณุ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ ดนตรีบรรเลง และมีเครื่องตีบอกสัญญาณการทำาพิธี เสร็จพิธีเวลา ๑๓ นาฬิกา ๑๐ นาที

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  
จุดธูปเทียนบูชาหน้าภาพพระบฏ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) กรวดนำ้า
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 พิธีไทยทาน (ทิ้งกระจาด)

คติมหายานมีพระยายมราชซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์เป็นประธานในการแจกจ่าย เครื่องไทยทานท้ิงกระจาด  

ที่ประตูกำาแพงแก้วตำาหนักเพ็ชรติดป้ายประกาศพิธีไทยทาน ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก เจ้าหน้าที่จัดวางเครื่องไทยทานทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และเหรียญโปรยทาน ที่หน้าโต๊ะบูชาพระยายมราช 

และโต๊ะบูชาพระรัตนตรัย องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาส 

วัดอุภัยติการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้นำาทำาพิธี พันตำารวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์ ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลจักรวรรดิ 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๐ นาที ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๕ รูป 

ยืนเรียงเป็น ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน สวดพระพุทธมนต์ไทยทาน (ทิ้งกระจาด) ดนตรีบรรเลง พันตำารวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์ 

ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนนมัสการบูชาประจำาทิศทั้ง ๔ แล้วไหว้ ประธานสงฆ์นำาทำาพิธีจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๕ นาที 

เริ่มโปรยทาน ผู้เข้าร่วมในพิธีรับเครื่องบริโภคและเงินที่พระสงฆ์โปรยทานให้เป็นระยะ เสร็จพิธีเวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที 

เครื่องไทยทานที่วางอยู่บนโต๊ะบูชาพระยายมราช คณะสงฆ์อนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ไทยทาน (ทิ้งกระจาด)

 พิธีส่งเครื่องกระดาษ

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๐ นาที พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑ รูป เดินนำาพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เชิญ 

เครื่องทองน้อยประจำาพระศพ ตามด้วยนายกันตพจน์ พิริยพหลดล ผู้สนองงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก อัญเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา คชวัตร และสกุลคชวัตร เดินเวียนอุตราวรรต  

(เวียนซ้าย) รอบโต๊ะวางเคร่ืองกระดาษ ๓ รอบ แล้วส่งเครื่องทองน้อยให้เจ้าหน้าท่ีนำาไปวางท่ีเดิม เจ้าหน้าท่ีรับธงพุ่มดวง

พระวิญญาณ ไปวางรวมกับเครื่องกระดาษ พระสงฆ์อนัมนิกายจุดธูปปักที่เครื่องกระดาษ พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๑ รูป  

สวดพระพุทธมนต์ประกอบพิธีลาพระคัมภีร์ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิษฐานถวายเครื่องอุปโภคจำาลอง 

แด่ดวงพระวิญญาณและอธิษฐานลาพระคัมภีร์ เสร็จพิธีส่งเครื่องกระดาษ
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พิธีส่งเครื่องกระดาษในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) 
ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

 พิธีสดับปกรณ์

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๑๓ นาที พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชรนั่งยังอาสน์สงฆ์ พระเทพสารเวที (บุญยนต์ 

ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ กราบ และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

บูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ กราบ แล้วนั่งเก้าอี้

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๑๕ นาที พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดมาติกา จบ พระญาติและศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรม

ซึ่งเป็นโคมไฟสำาหรับอ่านหนังสือแด่พระสงฆ์อนัมนิกายท้ัง ๑๐ รูป เจ้าพนักงานเชิญเสาบัว ๓ เสามาตั้งเป็นระยะจากหน้า 

พระโกศพระศพถึงต้นอาสน์สงฆ์แล้ว ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงท่ีอาสน์สงฆ์ พันตำารวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์  

ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลจักรวรรดิ ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ร่วมพิธีร่วมทอดผ้าไตร ๑๐ ชุด เจ้าพนักงานเชิญปลาย

พระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันที่พานต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูปสดับปกรณ์ เจ้าพนักงานพับพระภูษาโยง 

ทั้งสองสายเข้าที่เดิม 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๒๔ นาที พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) กรวดนำ้า พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป ถวาย 

อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อนัมนิกาย ชุดที่ ๒ จำานวน ๑๐ รูปขึ้นนั่ง 

ยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ร่วมพิธีทอดผ้าไตร ๑๐ ชุด พระสงฆ์ 

อนัมนิกายสดับปกรณ์จบ ลงจากอาสน์สงฆ์แล้วออกจากตำาหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม

พระสงฆ์อนัมนิกายสดับปกรณ์
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จากนั้นพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ถวายปัจจัยและ

เครื่องสังฆภัณฑ์จำานวน ๑ ชุด แด่พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)

 พิธีลาพระคัมภีร์และที่บูชา 

เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเครื่องกระดาษไปยังลานสนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศเพื่อเตรียมประกอบพิธีเผาอุทิศส่วนกุศล

ถวายพระศพ พร้อมด้วยธงพุ่มดวงพระวิญญาณ คำาประกาศ กระดาษเงิน กระดาษทอง พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) 

ประธานในพิธี จุดไฟเผาคำาประกาศ กระดาษเงิน กระดาษทอง ธงพุ่มดวงพระวิญญาณ และเครื่องกระดาษตามลำาดับ พระสงฆ์

วัดบวรนิเวศวิหาร พระญาติสกุลคชวัตร และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันเผาเครื่องกระดาษ เป็นเสร็จพิธี

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ประธานในพิธี  
จุดไฟเผาเครื่องกระดาษ

การเผาเครื่องกระดาษ ในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก)  
ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

การบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายมหายาน

คณะพระภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายมหายาน นำาโดยภิกษุณีเสกกวงเซงและคณะศิษย์ตำาหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย ๔) 

กรุงเทพมหานคร มีนายเสกสรร เลิศรังสี ประธานมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน เป็นประธาน จัดพิธีบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก)  

ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  

มีกำาหนดการดังนี้
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กำาหนดการ

พระอาจารย์ใหญ่ดอกเตอร์เสกกวงเซงและคณะภิกษุณีฝ่ายมหายาน

บำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

____________________________

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี 

 - นายเสกสรร เลิศรังสี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - ไหว้

 - ประธานในพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

 - พระภิกษุณีสงฆ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับรับการบูชา 

ณ มณฑลพิธี (เวลา ๑๐ นาที) 

   (พระภิกษุณีสงฆ์ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธี)

 - นายวรรณะ ธรรมศิวาศักดิ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

 - ไหว้ 

 - พระภิกษุณีสงฆ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระแม่กวนอิมมหา-

โพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) เหล่าพระโพธิสัตว์ กับทั้งเทพเทวาทศทิศ (เวลา ๑๐ นาที) 

 - พระภิกษุณีสงฆ์ ๑๕ รูป ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร นำาผู้แทนสกุลคชวัตรที่จะเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม

ตามพระภิกษุณีสงฆ์

 - พระภกิษุณสีงฆ ์๑๕ รปู สวดพระพทุธมนตเ์ชญิดวงพระวญิญาณเสดจ็มาสถติ ในธงพุม่ (เวลา ๑๐ นาท)ี 

 - เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มตามพระภิกษุณีสงฆ์ลงจากตำาหนักเพ็ชร

 - อัญเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มประดิษฐานที่หน้าที่นมัสการ ณ มณฑลพิธี

 - พระภิกษุณีสงฆ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

   (ระหว่างนี้ดนตรีบรรเลงจนจบพิธี) 

 - พระภิกษุณีสงฆ์อ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก

   (ประธานพระภิกษุณีสงฆ์ บรรจุคำาประกาศซึ่งมีพระนามและรายนามผู้อุทิศถวายลงใน 

 เทวทูตนก)

 - เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตนกและหีบบรรจุจีวรให้ประธานในพิธีอธิษฐาน แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่นำาไปเผา

   (พระภิกษุณีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ขณะเผาเครื่องกระดาษ)

 - เสร็จพิธี

 ทั้งนี้ การปฏิบัติในวันพิธีมีรายละเอียดต่างจากกำาหนดการ ดังนี้
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 ณ วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี ณ ปะรำาด้านทิศเหนือของตำาหนักเพ็ชร ดังนี้ 

ณ ปะรำามณฑลพิธี ตั้งโต๊ะบูชาพระรัตนตรัยประดิษฐานภาพพระบฏพระโพธิสัตว์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกลาง 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ องค์ และพระโพธิสัตว์ ๒ องค์ จากซ้ายไปขวามี พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ทรงช้าง) พระไภษัชย- 

คุรุพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (ทรงสิงห์) โต๊ะด้านซ้ายเป็นภาพพระบฏ 

พระโพธิสัตว์ ๒ องค์ จากซ้ายไปขวาคือ พระสังฆารามบาลโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ โต๊ะด้านขวาเป็นภาพพระบฏ

พระโพธิสัตว์ ๒ องค์ จากซ้ายไปขวาคือ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ และพระเวทโพธิสัตว์ ด้านหน้าตั้งโต๊ะวางเครื่องบูชา  

มี เชิงเทียนปักเทียน แจกันดอกไม้ ขันใส่นำ้าพระพุทธมนต์ ส้ม ชุดกี่ (เครื่องเผาไม้จันทน์) และกระดาษเงินกระดาษทอง

มณฑลพิธีบูชาพระรัตนตรัย ในการบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายมหายาน

กลางมณฑลพิธี ปูพรมสีแดง ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปิดทอง ๑ ตัว ทอดเครื่องนมัสการกระบะมุกและเครื่องทองน้อยแก้ว 

และตั้งโต๊ะวางเครื่องกระดาษสำาหรับบำาเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ได้แก่ กำาปั่นทอง (หีบทอง) เทวทูตนก ป้ายเทพวิญญาณ

ด้านซ้ายของมณฑลพิธี ตั้งเก้าอี้สำาหรับประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส ด้านขวาตั้งโต๊ะเก้าอี้สำาหรับประกอบ 

พิธีสวดพระพุทธมนต์และตั้งวงดนตรีสำาหรับบรรเลงประกอบพิธี เครื่องดนตรี ๔ ชิ้น ได้แก่ ปี่จีน ขิมจีน กลองลูกใหญ่ และ 

กระดิ่งทอง 

เวลา ๑๔ นาฬิกา นายเสกสรร เลิศรังสี ประธานมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ประธานฝ่ายฆราวาส และ 

พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ิตสิริ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นั่งในมณฑลพิธี นายเสกสรร เลิศรังสี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน 

เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๑๔ รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์ ๒ รูป และภิกษุณี ๑๒ รูป นำาโดย  

ภิกษุณีเสกกวงเซงสวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับรับการบูชา 
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นายเสกสรร เลิศรังสี 
ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๑๔ รูป 
ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์

เชิญดวงพระวิญญาณมาสถิตในธงพุ่ม

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๘ นาที ภิกษุณีเสกกวงเซงประพรมนำ้าพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธี ๓ รอบ พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน  

๑๔ รปูสวดพระพทุธมนต ์อญัเชญิพระแมก่วนอมิมหาโพธสิตัว ์(อวโลกเิตศวร) เหลา่พระโพธสิตัว ์และเทพเทวาทศทศิ มาประทบั

รับการบูชา ณ มณฑลพิธี 

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๒๐ นาที ผู้แทนพระสงฆ์ฝ่ายมหายานอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก ภิกษุณี 

เสกกวงเซงนำาเทวทูตนกซึ่งบรรจุคำาประกาศถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๓๒ นาที พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๑๔ รูป นำาผู้แทนสกุลคชวัตรเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มขึ้นบน 

ตำาหนักเพ็ชร ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณเสด็จมาสถิตในธงพุ่ม แล้วเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม 

ดวงพระวิญญาณลงจากตำาหนักเพ็ชรมาประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการ ณ มณฑลพิธี

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๓๔ นาที นายเสกสรร เลิศรังสี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  

พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๑๔ รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่เชิญเทวทูตนกและกำาป่ันทอง (หีบทอง) ซ่ึงบรรจุพระจีวร ให้ประธานในพิธีอธิษฐานแล้ว 

นำาไปเผา พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ๑๔ รูป สวดพระพุทธมนต์ขณะเผาเครื่องกระดาษในถังอะลูมิเนียมข้างปะรำาด้านทิศเหนือ
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พิธีเผาเครื่องกระดาษ

สกุลคชวัตร พร้อมคณะผู้มาร่วมในพิธี
ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์และภิกษุณีผู้ประกอบพิธี

นายเสกสรร เลิศรังสี ประธานในพิธี สกุลคชวัตร พร้อมคณะผู้มาร่วมในพิธีถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์และภิกษุณี 

ผู้ประกอบพธิ ีพระสงฆฝ์า่ยมหายาน ๑๔ รปู สวดพระพทุธมนต ์ประธานในพธิกีรวดนำา้อทุศิกศุลถวายแดด่วงพระวญิญาณสมเดจ็

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในโอกาสน้ี ภิกษุณีเสกกวงเซงถวายปัจจัยแด่วัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจัยนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่ง 

ได้จากศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมพิธี พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  

เป็นผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร รับปัจจัยและของที่ระลึก มีหนังสือพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์พุทธเจ้า ๑,๐๐๐ องค์ และเปิด - ปิด 

อาคารมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (วิหาร เซียนอิมเหยี่ยงไท้) พร้อมซีดี เป็นเสร็จพิธี 
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งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก  ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก และครบ ๑๐๑ ปีนับแต่พระประสูติกาล ระหว่างวันศุกร์ ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาให้การจัดงานดังกล่าวอยู่

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่วัดบวรนิเวศวิหารขอพระราชทานพระมหากรุณา

รายละเอียดกำาหนดการ กิจกรรม และการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชาถวายเป็นพระกุศล มีดังนี้ 

กำาหนดการ

งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

____________________________

วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๖ นาฬิกา - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์สามเณร ๑๕๐ รูป ณ ที่รับรองหลังศาลาจาน

เวลา ๗ นาฬิกา - พธิทีำาบญุตกับาตรพระสงฆส์ามเณร ๑๕๐ รปู อทุศิถวายพระกศุล ณ สนามวดับวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา - พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรม-

ราชูปถัมภ์ในการบำาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก 

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑ นาฬิกา - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ ณ ตำาหนักเพ็ชร และพระสงฆ์สามเณร

อีกประมาณ ๑๕๐ รูป บริเวณปะรำารับรอง ด้านข้าง ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๙ นาฬิกา - สทัธวิหิารกิ อนัเตวาสกิ คณะสงฆ ์อบุาสก - อบุาสกิาวดับวรนเิวศวหิาร และคณะศษิยานศิุษย ์

เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๖ นาฬิกา - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 

พระบรมราชูปถัมภ์ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร
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 - พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

 - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระธรรมคาถา

 - พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ 

เวลา ๑๙ นาฬิกา - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๑๐ นาฬิกา - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 

พระบรมราชูปถัมภ์ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑ นาฬิกา  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์สามเณรจำานวน ๒๕๐ รูป 

บริเวณปะรำารับรองข้างตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓ นาฬิกา - พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาทั่วประเทศ  

ที่มีวิริยอุตสาหะจัดการศึกษาปรากฏผลดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ของมูลนิธิ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  

ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๙ นาฬิกา - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา ๒๐ นาฬิกา - พระสงฆ์สามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศล

กิจกรรมเนื่องในพิธีบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๘ ถึง ๒๑ นาฬิกา - เปดิใหถ้วายสกัการะพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๙ ถึง ๑๘ นาฬิกา - ชมและสักการะพระพุทธรูปสำาคัญของชาติ ณ เขตพุทธาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง คือ 

พระอโุบสถ พระเจดยี ์พระไพรพีนิาศ พระวหิารพระศาสดา พระวหิารเกง๋ รอยพระพทุธบาท

ศิลา พระปรางค์พระไวโรจนะ พระปรางค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดี และโพธิฆระ 

เวลา ๑๙ ถึง ๒๐ นาฬิกา - ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร

วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๘ ถึง ๑๕ นาฬิกา - พระภิกษุสามเณร อุบาสก - อุบาสิกา สาธุชนร่วมบริจาคโลหิต และรับบริการตรวจสุขภาพ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อุทิศถวายพระกุศล ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ
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วันที่ ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๑๙, ๒๓ และ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เวลา ๑๗ ถึง ๑๘ นาฬิกา - ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศล ณ ศาลา

รับรองด้านหน้าตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๙ ถึง ๑๘ นาฬิกา - ชมนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 

 - ชมพิพิธภัณฑ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ อาคารมนุษยนาค

วิทยาทาน

การปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๕ นาที ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๗ นาฬิกา ประธานในพิธจุีดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยัทีพ่ระแทน่ประดษิฐาน พระพทุธรปูประจำาวันประสูต ิ 

 และจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

  - พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมทำาวัตรสวดมนต์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที พระวิปัสสนาจารย์องค์แสดงธรรมและนำาปฏิบัติขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ เบื้องหน้าพระโกศพระศพ

  - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

  - พระวิปัสสนาจารย์ให้ศีล รับศีล แล้ว

  - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม

  - พระวิปัสสนาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาและนำาปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๕ นาที ประธานถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระวิปัสสนาจารย์องค์แสดงธรรมและนำาปฏิบัติ 

  - ประธานในพิธีกล่าวคำาน้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

   พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  - พระสงฆ์อนุโมทนา

  - ผู้ปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ลาพระ สิ้นสุดกิจกรรมประจำาสัปดาห์

  - ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านรับหนังสือที่ระลึก

อนึ่ง การทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๑๕๐ รูป ในวันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สนามวัด 

บวรนิเวศวิหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ไปถวายสักการะพระศพ  

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ
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พวงมาลานี้ออกแบบและประดิษฐ์โดยคณาจารย์และ

นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีขนาด

ความสูง ๓ เมตร กว้าง ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร จัดทำาด้วย 

ดอกไม้ประดิษฐ์จำานวน ๑๐๐,๑๐๑ กลีบ มีนำ้าหนักรวม ๑๐๑ 

กิโลกรัม จำานวนดอกไม้และนำ้าหนักพวงมาลาแทนสัญลักษณ์แห่ง 

วันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑ ออกแบบเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้

ที่มีความสำาคัญในพระพุทธศาสนา ประดับซ้อนด้วยกลีบดอกไม้ 

เป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นรูปแบบของพัดยศสมณศักดิ์ของ

สมเด็จพระสังฆราช พุ่มข้าวบิณฑ์นี้มี ๒๑ แฉก เป็นสัญลักษณ์ 

แทนวันที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อ

วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ พื้นตรงกลางพวงมาลา 

ไดน้ำาดอกรักมาถกัรอ้ยเปน็ตาขา่ย อนัเปน็สญัลกัษณแ์ทนความศรทัธา

และจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์สมเด็จพระสังฆราช ด้าน

ล่างประดิษฐ์ดอกไม้เป็นรูปช้างสามเศียร ความหมายแทนพระสกุล 

“คชวัตร” บนเศียรช้างมีพานพุ่มสักการะเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชา

เนื่องในโอกาสพิเศษยิ่ง เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนาม 

ญ.ส.ส. สัญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างของพวง

มาลาประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์และพวงดอกไม้แบบราชสำานัก ใช้

เวลาในการจัดทำา ๒ เดือน 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตร  
เนื่องในงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี 
แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พวงมาลาที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี วางถวายสักการะพระศพ

บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร

ในวันเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๒๐๐ รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วย



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 
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งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อการประดิษฐานพระศพครบ ๒ ปี วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และครบ ๑๐๒ ปี นับแต่พระประสูติกาล ระหว่าง 

วันเสาร์ ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช มีพระมหากรุณาให้การจัดงานดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่วัดบวรนิเวศวิหารขอพระราชทาน 

พระมหากรุณา

วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เหมือนดังเช่นที่ได้จัด

เมื่อครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ และระหว่างวันเสาร์ ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นงาน

บำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ มีการเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย ดังกำาหนดการต่อไปนี้ 

กำาหนดการ

งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

____________________________

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๐ นาท ี - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให ้สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

แทนพระองค์ ไปทรงหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ลานพระอุโบสถคณะรังษี 

เวลา ๑๖ นาฬิกา - พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรม-

ราชูปถัมภ์ ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ณ ตำาหนักเพ็ชร

 - พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

 - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระธรรมคาถา

 - พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์
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เวลา ๑๘ นาฬิกา - สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะสงฆ์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ในสว่นทีเ่หลอืนอกนัน้ ณ ลานพระอโุบสถคณะรงัษี

เวลา ๑๙ นาฬิกา - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๐ นาฬิกา - พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระบรม-

ราชูปถัมภ์ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ณ ตำาหนักเพ็ชร

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑ นาฬิกา - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีสวดพระพุทธมนต์ ณ ตำาหนักเพ็ชร และพระสงฆ์สามเณร 

อีกจำานวน ๓๐๐ รูป บริเวณปะรำารับรองข้างตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓ นาฬิกา - พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาทั่วประเทศ  

ที่มีวิริยอุตสาหะจัดการศึกษาปรากฏผลดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของมูลนิธิสมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๙ นาฬิกา - พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา ๒๐ นาฬิกา - พระสงฆ์สามเณรวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวาย ณ ตำาหนักเพ็ชร

อนึ่ง พระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง  

ปั้นแบบจากพระรูปที่ประทับนั่งขัดสมาธิ ด้านหลังเป็นเสื่อรำาแพน ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถ่ายขณะประทับที่พระตำาหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๒๖ กันยายน  

พุทธศักราช ๒๕๒๗

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ การหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปทรงหล่อพระพุทธชินสีห์

จำาลอง และพระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามกำาหนดการดังนี้



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปทรงหล่อ “พระพุทธชินสีห์จำาลอง”

และทรงหล่อพระรูป

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

____________________________

เวลา ๑๓.๒๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก 

วังสระปทุม ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

เวลา ๑๓.๓๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

   (รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระอุโบสถคณะรังษี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ และคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - ผู้แทนคณะกรรมการ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จเข้าพระอุโบสถคณะรังษี

 - ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ

 - ทรงกราบ

 - ประทับพระเก้าอี้

 - ทรงศีล

   (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

 - หมอ่มเจา้มงคลเฉลมิ ยคุล ประธานกรรมการฝา่ยคฤหสัถ์ กราบบังคมทลูรายงานและกราบบังคมทลูเชญิ

เสด็จทรงหล่อ “พระพุทธชินสีห์จำาลอง” และหล่อพระรูป “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก” และสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ครบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์

 - เสด็จออกจากพระอุโบสถคณะรังษี

 - เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าพระอุโบสถคณะรังษี

 - ทรงรับแผ่นทองคำาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากหม่อมเจ้า 

มงคลเฉลิม ยุคล แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

 - ทรงรบัชอ้นจากเจา้พนกังานพระราชพธิ ีทรงเทแผน่ทองลงในเบา้ แลว้พระราชทานชอ้นคนืเจา้พนกังาน

พระราชพิธี

 - ทรงถือสายสูตรเททองหล่อ “พระพุทธชินสีห์จำาลอง” 

   (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
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 - ทรงรบัแผน่ทองคำาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงตัง้พระราชสตัยาธษิฐาน จากนายจริาย ุอศิรางกรู 

ณ อยุธยา แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

 - ทรงรบัชอ้นจากเจา้พนกังานพระราชพธิ ีทรงเทแผน่ทองลงในเบา้ แลว้พระราชทานชอ้นคนืเจา้พนกังาน

พระราชพิธี

 - ทรงถอืสายสตูรเททองหลอ่พระรปู “สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก”

   (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ 

 พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งนำ้าเทพมนตร์ วางใบมะตูมเจิม 

 หุ่นพระรูป)

 - เสด็จเข้าพระอุโบสถคณะรังษี

 - ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

 - ประทับพระเก้าอี้ ณ ที่เดิม

 - ทรงหลั่งทักษิโณทก

   (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

 - เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 - ทรงลาพระสงฆ์

 - สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายของที่ระลึก

 - เสด็จออกจากพระอุโบสถคณะรังษี

 - เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

 - เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

 ณ วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่ง ดังนี้

ภายในพระอุโบสถ ที่แท่นประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ประดับตกแต่งฐานชุกชีชั้นบนด้วยพาน

พุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปปลา ๒ ตัว วางอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีตาข่ายดอกไม้ห้อยอุบะปิดคลุม ส่วนฐานช้ันล่างประดับ

ดอกไม้สีขาว ด้านหน้าลาดพระสุจหนี่ทอดเครื่องนมัสการทองทิศ

ด้านซ้ายประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บนขาตั้ง ตั้งโต๊ะหมู่วาง

เครื่องสักการะมี พานพุ่ม แจกันดอกไม้ เครื่องทองน้อย และพานธูปเทียนแพ กระทงดอกไม้

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามอาสน์สงฆ์ ทอดพระเก้าอี้พร้อมด้วยโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ด้านหลังที่ประทับตั้งเก้าอี้ สำาหรับผู้ตามเสด็จ ด้านซ้ายของที่ประทับ ตั้งเก้าอี้พร้อม 

โต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธาน

กรรมการฝา่ยคฤหสัถ ์นายจิราย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา ทา่นผูห้ญงิบตุร ีวรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร คณะรฐัมนตร ีและขา้ราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมในพิธี โดยหันหน้าเข้าสู่ที่ประทับ
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แนวผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งอาสน์สงฆ์เก้าอี้ปูอาสนะพร้อมหมอนอิงสีชมพูสำาหรับสมเด็จพระราชาคณะ ๕ รูป และ 

ปูอาสนะสีแดงเลือดหมูสำาหรับพระราชาคณะอีก ๕ รูป

ระเบียงพระอุโบสถด้านทิศตะวันออกตั้งโต๊ะวางผ้าไตรพร้อมใบปวารณา จำานวน ๑๐ ไตร

ที่เสาระเบียงพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยธงชาติ ธงธรรมจักร ธงพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ธ.

ณ สถานที่ประกอบพิธีเททอง ที่ลานหน้าพระอุโบสถ กั้นราชวัติสี่มุม ประดับตกแต่งด้วยฉัตรขาวขลิบทอง ๕ ชั้น  

ผกูตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ต้ังปะรำาพธิผีกูผา้ตาดสเีหลอืงและสมีว่งเปน็ระบายโดยรอบ ตัง้แทน่ยกพืน้ปพูรมสแีดงลาดพระสจุหนีส่ำาหรบั

ทรงยืนเททอง ภายในปะรำาตั้งแท่นสูงปูพรมสีแดง วางพานประดิษฐานพระรูปหล่อจำาลองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดทำาขึ้นมาวางถวายให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี- 

สิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร ประกอบด้วย พระรูปหล่อจำาลอง ขนาดพระเพลา ๕ นิ้ว และ ๓ นิ้ว วางบนพานมุก 

พระรูปหล่อจำาลองเนื้อทองคำาและเนื้อโลหะผสม ขนาด ๓ เซนติเมตร ๒ มิลลิเมตร พระรูปหล่อจำาลองเนื้อทองคำาและเนื้อโลหะ

ผสมขนาด ๑ เซนติเมตร ๖ มิลลิเมตร วางบนพานแก้ว ข้างแท่นที่ประทับตั้งโต๊ะสลักลายปิดทองวางพานสายสูตรและตะขอ

กลางลานจัดเป็นที่หล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง และหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ขนาด ๑ เท่าครึ่งของพระองค์จริง

การตั้งแต่งภายในพระอุโบสถคณะรังษี ในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง
และพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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ด้านทิศตะวันออก ตั้งเตาหลอม ๔ เตา เป็นเตาหลอมทองสำาหรับหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง ๒ เตา และเตาหลอมทอง

สำาหรับหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒ เตา ตรงกลางตั้งเตาใหญ่สำาหรับ

เผาแมพ่มิพส์ว่นพระเศยีรจำาลองพระพทุธชนิสหี ์และแมพ่มิพส์ว่นพระเศยีรจำาลองของสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

อนึ่ง พิธีเททองจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรกจะเป็นพิธีซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองในส่วนพระเศียรของพระพุทธชินสีห์จำาลอง และส่วนพระเศียรของพระรูปหล่อจำาลอง ช่วงที่สอง 

หลังจากเสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จะเป็นผู้เททองส่วนที่เหลือทั้งหมด จนเสร็จสมบูรณ์

ด้านทิศตะวันตก ต้ังโต๊ะเครื่องบวงสรวงเทพยดา ประกอบด้วย บัตรพลี ๙ ชั้น ยอดธง แต่ละชั้นมีกระทงบรรจุ 

ข้าวตอกและขนม ปักดอกดาวเรืองที่มุมเสาทั้งสี่มุมทุกชั้น บัตรพระภูมิ บัตรคางหมู บรรจุข้าวตอก ขนม หมากพลู พวงมาลัย  

ปักธงที่มุมทุกด้าน บายศรีปากชาม ๑ สำารับ เครื่องสังเวย มี ขนม ผลไม้ ถั่ว งา นำ้า นม เนย นำ้าผึ้ง นมเปรี้ยว เครื่องใช้ในพิธี 

มี พานข้าวตอกดอกไม้ พานพวงมาลัย พานกรวยกระทงดอกไม้ กระถางธูป แจกันปักดอกกุหลาบสีชมพู เชิงปักเทียน 

ทองเทียนเงิน ๑ คู่ เชิงปักเทียนสีขาว ๓ ที่ สังข์บรรจุนำ้าเทพมนตร์และใบมะตูม ตลับกระแจะเจิม คำาอ่านโองการ

ที่ลานด้านทิศตะวันออก ตั้งปะรำาสำาหรับผู้มาร่วมพิธี ปะรำาลงทะเบียนและรับหนังสือที่ระลึก

วงดุริยางค์จากวชิราวุธวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารมนุษยนาควิทยาทาน

สองข้างประตูทางเข้าพระอุโบสถ นักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยืนแถวรับเสด็จ

อนึ่งก่อนถึงเวลาเสด็จพระราชดำาเนิน มีการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาเพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มพิธีบวงสรวง 

ในเวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๐ นาที หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์- 

เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นผู้อ่านโองการบวงสรวง

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๒๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๑๐ รูปท่ีจะ 

เจริญชัยมงคลคาถา มี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร  

อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

(สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ 

(ประสิทธิ์ เขมฺงกโร) วัดยานนาวา พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)  

วัดสามพระยา พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม และพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙  

กาญจนาภิเษก ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ในพระอุโบสถ

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์  
พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)  

ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์  
ณ ลานหน้าพระอุโบสถคณะรังษี 

ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช- 

ดำาเนินแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบท่ีหน้าอาคาร 

มนุษยนาควิทยาทาน วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่นั้น หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานกรรมการฝ่าย 

คฤหัสถ์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ผู้แทนสกุลคชวัตร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสด็จพระราชดำาเนิน

เข้าสู่พระอุโบสถคณะรังษี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายสักการะพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ 

ประทับพระเก้าอี้ 

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ถวายศีล ทรงศีลแล้ว

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ กราบบังคมทูลรายงาน จบแล้ว กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ 

ไปทรงหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง และหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๔๒ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจาก 

พระอุโบสถคณะรังษี ไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทองคำาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้ง 

พระราชสัตยาธิษฐาน จากหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อนท่ีเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย  

ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือ

สายสูตรเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร 

ดุริยางค์ ทรงรับแผ่นทองคำาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากนายจิรายุ  

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงาน

พระราชพิธี ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระมหาราช-

ครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งนำ้าเทพ

มนตร์ วางใบมะตูม เจิมหุ่นพระพุทธชินสีห์จำาลองและพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

พระสงฆ์หยุดเจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานหยุดประโคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงถือสายสูตรเททอง
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เวลา ๑๓ นาฬกิา ๔๕ นาท ีสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ไปทอดพระเนตร 

พระรูปจำาลองในปะรำาพิธี แล้วเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถคณะรังษี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับ 

พระเก้าอี้ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบ เสด็จไปทรงกราบท่ีหน้าเครื่องนมัสการ ทรง 

ลาพระสงฆ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ถวายของท่ีระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

สยามบรมราชกุมารี จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถคณะรังษี ไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับเวลา  

๑๓ นาฬิกา ๕๕ นาที วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ณ ตำาหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่ง ดังนี้

บริเวณหน้าที่ประดิษฐานพระโกศกุดั่นใหญ่ ประดับตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์และพานพุ่มท่ีหน้าพระรูป ประดับตกแต่ง

ดอกไม้เป็นรูปช้าง ๒ ตัว แนวผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ด้าน

หน้าตั้งโต๊ะสลักลายปิดทอง ๒ ตัว วางเครื่องทองน้อย และเทียนดูหนังสือเทศน์ ด้านหลังตั้งเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี  

ด้านทิศตะวันตกเป็นอาสน์สงฆ์ หัวอาสน์สงฆ์ตั้งธรรมาสน์ กลางห้องตั้งเก้าอี้สำาหรับผู้มาร่วมพิธี

ระเบียงตำาหนักเพ็ชร ตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เครื่องไทยธรรม ผ้าไตรพร้อมใบปวารณา สำาหรับ 

พระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมเทศนา สวดพระธรรมคาถา สวดมาติกาและสดับปกรณ์

บริเวณลานหน้าตำาหนักเพ็ชรใกล้บันไดทางขึ้นด้านขวา ตั้งพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งคณาจารย์และ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำาถวายเป็นเครื่องสักการะ 

เนื่องในวาระครบ ๑๐๒ ปี นับแต่ประสูติกาล ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘

ลักษณะพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยลูกปัดและกากเพชร ความสูง ๓ เมตร มีความหมายแทนพระรัตนตรัย

คือ แก้วอันประเสริฐ ๓ ประการและเป็นเลขวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก ความกว้างพานพุ่ม ๑๒๑ เซนติเมตร มีความหมายแทนพระชันษา ๑๐๐ ปี กับ ๒๑ วัน รูปแบบของพานพุ่มเป็น

รูปดอกบัวสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา ฐานรูปกลีบบัวควำ่าบัวหงายเรียงชิดติดกันเป็นสัญลักษณ์แทนความเคารพศรัทธา 

ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระองค์ท่าน กลางพุ่มประดับอักษรพระนาม ญ.ส.ส. แวดล้อมด้วยดอกไม้สีขาวฟ้าอันเป็นสัญลักษณ์ 

แทนพระจริยาวัตรที่สะอาด บริสุทธิ์ ประเสริฐ และสีฟ้าเป็นสีประจำาวันศุกร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ยอดพุ่มประดิษฐ์เป็น 

กลีบบัวควำ่าบัวหงายเรียงชิดติดกันเป็นฐานของรูปช้าง อันมีความหมายแทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรช้างมีพานพุ่ม 

สักการะเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเนื่องในโอกาสพิเศษยิ่ง

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๕ นาที พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร คณะศิษยานุศิษย์ ผู้แทนสกุลคชวัตรเข้านั่งในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๐ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธี มายังตำาหนักเพ็ชร นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

เวลา ๑๖ นาฬิกา เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ท่ีจะแสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ท่ีจะสวดพระธรรมคาถา รวม  

๕ รูป มี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล พระครูวินัยธร (ทองสุข สุจิตฺโต) พระครูพิศิษฎ์สรคุณ 

และพระมหาไกรสิทธิ์ จกฺกวโร จากวัดปทุมคงคา ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๒ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระพุทธรูป

ประจำาวันประสูติ กราบ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ กราบ แล้วนั่งที่เดิม

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓ นาที พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล 

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล แล้ว สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดเทียนดูหนังสือเทศน์ให้

เจ้าพนักงานไปวางที่ธรรมาสน์ แล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วที่หน้าพระโกศพระศพสำาหรับพระศพทรงธรรม แล้วมานั่ง

ที่เดิม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยฟังธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาธรรม



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๑๓ นาที พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง เถรกรณธัมมกถา จบแล้ว 

ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่ดับเทียนดูหนังสือเทศน์

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๖ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระ

สวดพระธรรมคาถา แล้วไปนั่งที่เดิม พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระธรรมคาถา จบ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ถวายเครื่อง

ไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ประกอบด้วย เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ของหลวง  

มี โคมไฟฟ้า นาฬิกาตั้งโต๊ะ พรม ผ้าห่มแพรสีเหลือง แจกันปักดอกคาร์เนชั่น พานธูปเทียนพนม และเครื่องไทยธรรมบูชา 

กัณฑ์เทศน์ของวัดบวรนิเวศวิหาร มีโคมไฟฟ้า ชุดเครื่องแก้วเจียระไน ประกอบด้วย แจกันดอกไม้ เชิงเทียนปักเทียน ๑ คู่  

พานธูปเทียนพนม หนังสือที่ระลึก ๓ เล่ม มีหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ หนังสือวจนธรรม ๒ : จิตตนคร และหนังสือโลกและชีวิตในพุทธธรรม  

เครื่องบูชากระบะมุกมีอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ส่วนเครื่องไทยธรรม มี แจกันทรงสูงฐานเป็นรูปช้างปักดอกกุหลาบประดิษฐ์ 

สีขาว นาฬิกาตั้งโต๊ะ เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิม คณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสวดพระธรรมคาถาทั้ง ๔ รูป  

ประกอบดว้ยแจกนัทรงสงูฐานเปน็รปูชา้งปกัดอกกหุลาบประดษิฐส์ขีาว คนโทนำา้ พานธปูเทยีนแพ และหนงัสอืทีร่ะลกึ เสรจ็แลว้ 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงท่ีบนอาสน์สงฆ์ และเชิญ 

พระภูษาโยงจากหน้าพระโกศพระศพมาพักยังเสาบัวที่ข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร เสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาสอดเชื่อมพระภูษาโยงทั้งสองสายบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์  

พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) แสดงพระธรรมเทศนา ในงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๕๔ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มี พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราช- 

กุญชร พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย) วัดปทุมวนาราม พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ) วัดจักรวรรดิราชาวาส  

พระเทพโมลี (ธนู วรธนุ) วัดเทพศิรินทราวาส พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา พระราชโสภณ (วิชิน  

ปญฺญาวิชิโน) วัดราษฎร์บำารุง พระราชดิลก (ประณต กิตฺติวฑฺฒโน) วัดอาวุธวิกสิตาราม พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) 

วัดสุวรรณาราม พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) วัดสร้อยทอง พระราชวิสุทธิเวที (สายชล านวุฑฺโฒ) วัดชนะสงคราม 

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

ทอดผ้าไตร เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาสอดเชื่อมพระภูษาโยงทั้งสองสายบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์  

จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าท่ีเดิม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า พระสงฆ์ 

อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูปชุดท่ี ๒ มีพระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) วัด 

พิชยญาติการาม พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ิตวำโส) วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสุธีรัตนาภรณ์  

(สมเจตต์ อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ) วัดปรินายก พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำา 

เถรานนฺโท) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระเมธีธรรมสาร (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม) วัดบวรมงคล พระโสภณกาญจนาภรณ์  

(ทอมสันต์ จนฺทสุวณฺโณ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) วัดมกุฏคีรีวัน  

จังหวัดนครราชสีมา พระอรรถกิจโกศล (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระสิริวัฒโนดม (ประกอบ สุภากโร)  

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อน คณะศิษยานุศิษย์ ผู้แทนสกุลคชวัตร  

ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ เสร็จพิธีในตำาหนักเพ็ชรเวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๕ นาที

ณ บริเวณลานพระอุโบสถคณะรังษี เจ้าหน้าที่ตั้งแต่งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

จะได้เททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลองและพระรูปในส่วนที่เหลือ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองส่วนพระเศียรแล้ว

ปะรำาด้านทิศตะวันออก ต้ังแท่นยกพื้นประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สงัฆปรณิายกบนขาหยัง่ ด้านหน้าต้ังโต๊ะหมูว่างเครือ่งสกัการะมพีานพุม่ แจกนัดอกไม ้เครือ่งทองนอ้ย และพานธปูเทยีนแพกระทง

ดอกไม้ ถัดไปทางขวา ตั้งอาสน์สงฆ์เก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา ด้านหลังอาสน์สงฆ์

ตั้งเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมพิธี

ขณะนั้น การหล่อพระเศียรพระพุทธชินสีห์จำาลอง และพระเศียรพระรูปเหมือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ถอด 

แม่พิมพ์ออก นำาส่วนพระเศียรวางบนโต๊ะปูผ้าขาว ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างแท่นพิธีเททอง

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๒ นาที พระสงฆ์ที่จะเจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๒ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มายังลานหน้าพระอุโบสถคณะรังษี ประกอบ 

การเททองต่อ โดยหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าหน้าท่ีถือไว้ แล้วรับช้อนเททองลงในเบ้าทีละรูป และถือสายสูตรท่ีเจ้าหน้าที่ 

ถือตะขอเกี่ยวที่ขาจับเบ้าหลอมขณะเททองลงแม่พิมพ์ไว้ตลอดเวลา พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน 

ประโคมสังข์ แตร เจ้าหน้าที่เททองหล่อส่วนต่าง ๆ จบครบ เสร็จแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์  

พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งนำ้าเทพมนตร์ วางใบมะตูม เจิมหุ่นรูป

พระพุทธชินสีห์จำาลองและพระรูป สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) คณะศิษยานุศิษย์ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป  

เป็นเสร็จพิธี เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๙ นาที
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 
ถือสายสูตรเททอง

การตกแต่งบริเวณลานหน้าตำาหนักเพ็ชร งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี 
แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

302 303

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี 
แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

เจ้าหน้าที่เตรียมการตั้งแต่งภายในตำาหนักเพ็ชรดังเช่นวันก่อน

ระเบียงตำาหนักเพ็ชรใกล้บันไดทางขึ้นด้านขวา ตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรม ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย พานดอกไม้ธูปเทียน

แพ แจกันพร้อมดอกไม้ ๑ คู่ ชุดหนังสือที่ระลึก ประกอบด้วย หนังสือวจนธรรม ๒ : จิตตนคร หนังสือโลกและชีวิตในพุทธธรรม 

หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๖ และของที่ระลึก บรรจุกล่อง รวม ๑๐ ชุด ใกล้บันไดทางขึ้นด้านซ้าย ตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรมชุดที่ ๒ ซึ่งประกอบ 

ด้วย ผ้าไตรเต็มพร้อมใบปวารณา ธูปเทียน ไฟฉาย สบู่ ใบชา ยาสามัญประจำาบ้าน นาฬิกา ยาสีฟัน รวม ๑๐ ชุด

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนสกุลคชวัตร เข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๙ นาฬิกา ๕๕ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร 

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม  

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระพรหมเมธี (จำานงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม  

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ พระพรหมเวที  

(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา  

พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาส พระเทพสารสุธี 

(ทองปลิว มาสวโร) วัดเทพศิรินทราวาส ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก

บูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ  

เจา้หน้าทีก่รมการศาสนาอาราธนาศลี สมเด็จพระพฒุาจารย ์(สนทิ ชวนปญโฺญ) ใหศ้ลี พระสงฆ ์๑๐ รปู สวดพระพทุธมนต ์จบแลว้

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๐ นาที พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  

ถวายภัตตาหารเพล และอยู่ปฏิบัติพระสงฆ์ ณ ที่นั้น



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒ นาที คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมชุดที่ ๑ แด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป  

จากน้ันเจ้าพนักงานลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์ และเชิญปลายพระภูษาโยงจากหน้าพระโกศ 

พระศพมาพักที่ยังเสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕ นาที พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องไทยธรรม ชุดที่ ๒ มีผ้าไตรเต็ม 

พร้อมใบปวารณาแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจ้าพนักงานสอดเช่ือมพระภูษาโยงท้ังสองสายบนพานท่ีต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ 

สดับปกรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา ขณะนั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ 

พระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม พระสงฆ์ถวายอดิเรก จบเวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์

ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา รับหนังสือท่ีระลึกจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

เสร็จพิธีเวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๕ นาที

อนึ่ง บริเวณปะรำาด้านข้างตำาหนักเพ็ชร มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีกจำานวน ๓๐๐ รูป

 พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของมูลนิธิสมเด็จ 

 พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓ นาฬิกา สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการ 

มลูนิธสิมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช วดับวรนเิวศวหิาร ในพระบรมราชปูถมัภ ์เปน็ประธานแจกทนุสง่เสรมิการศกึษา 

แผนกพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แก่เจ้าสำานักศาสนศึกษา ๑๙ แห่ง มีผู้แทนพระครูธรรมธร (สุมนต์ นนฺทิโก) วัดจากแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาสมบัติ อิสฺสรธมฺโม วัดโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก) วัดท่าพระ-

เจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์ พระศรีธีรพงศ์ (ดิเรก วชิรปญฺโญ) วัดพญาภู จังหวัดน่าน พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม นิมฺมโล)  

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นประธานแจกทุนส่งเสริมการศึกษาแผนกพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
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วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดหนองบัวลำาภู ผู้แทนพระมหาอุเทียน จิรวฑฺฒโน วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น พระราชกิตติรังษี  

(บุญทัน สนฺตจิตฺโต) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ) วัดกลาง  

จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก) วัดสวนหงส์  

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม จังหวัดราชบุรี ผู้แทน 

พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ิตธมฺโม) วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร ผู้แทนพระครูปริยัติยานุยุต วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต  

พระราชปริยัติมุนี (อักษร ยติโก) วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง พระราชรัตนเมธี (สมชาย ปญฺญาวชิโร) สำานักเรียนวัดศรีเอี่ยม  

กรุงเทพมหานคร พระมหาไพบูลย์ วิปุโล วัดตรีสวัสดิ์วนาราม จังหวัดเลย พระครูไพบูลย์พัฒนาทร (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดพิศาล- 

อรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำาภู พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) วัดวีระวงศาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ และพระเทพสารเมธี  

(บัวศรี ชุตินฺธโร) วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์

อนึ่ง เวลา ๒๐ นาฬิกา คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกันทำาวัตร สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถคณะรังษี เป็นเสร็จพิธี
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กิจกรรมอื่นๆ เนื่องในการพระศพ

วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกัน 

จัดงานมหรสพสมโภชในกาล ๑๐๙ วัน การพระศพ ณ ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร โดยใช้ช่ืองานว่า “สตมวารสมโภชปูชนียคีตา  

ศิลปะบรรณาการร้อยเก้าวันการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สมเด็จ 

พระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานจัดงาน พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์  

อภจิติโฺต) ผูช้ว่ยเจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร เปน็ประธานคณะศษิยานศุษิยฝ์า่ยสงฆ ์ท่านผูห้ญงิบุตร ีวรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร 

เป็นประธานคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายฆราวาส และพระธีรพันธุ์ ธีรโพธิ เป็นผู้สร้างสรรค์และกำาหนดแนวคิดที่จะใช้การขับร้องและ

ศิลปะการแสดงต่าง ๆ เป็นเสมือนเครื่องบรรณาการ การแสดงประกอบด้วย

การแสดงเนื่องในงาน “สตมวารสมโภชปูชนียคีตา ศิลปะบรรณาการร้อยเก้าวันการพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
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๑. การเดี่ยวซอสามสาย เพลง “พระผู้บรรลุกาล” โดย นายอนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (The 3rd Prize 

13th Osaka International Music Competition) 

๒. การขับบทสวด “สังขารานัง” โดยนางสาวดวงพร พงศ์ผาสุก เพื่อสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. การขับเสภา “พระผู้บรรลุสันติ” โดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ ประพันธ์บทร้อยกรองโดย  

นางนิศานาถ นามสนธิ กรับโดย อาจารย์ปกรณ์ หนูยี่ คีตศิลปินปฏิบัติงาน สำานักการสังคีต กรมศิลปากร บทร้อยกรอง  

“พระผู้บรรลุสันติ” นั้น ผู้ประพันธ์ได้อัญเชิญราชทินนามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

มาร้อยเรียงเป็นบทเสภาเพื่อถวายเป็นอภิมานสักการะแด่พระองค์

๔. การแสดงชุด “เสี้ยวกาง” ทวารบาลวัดบวร ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

คติโบราณถือว่าพระอินทร์เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา ตามประตูวัดจึงนิยมเขียนหรือสลักรูปเทวดาที่บานประตูทั้งสองข้าง  

วัดบวรนิเวศวิหารมีประตูหลัก คือประตูด้านหน้าพระอุโบสถ บานประตูแกะสลักเป็นรูปทวารบาลหรือเทพผู้พิทักษ์ปกปักรักษา

ทางเข้าวัด ซึ่งเรียกว่า “เสี้ยวกาง”

๕. การขับร้องประสานเสียง เพลง “พระผู้บรรลุกาล” โดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ ขับร้องหลัก 

และกลุ่มศิลปะธรรมและศิลปินนักร้อง ขับร้องประสานเสียง ประพันธ์คำาร้อง โดย พระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ เรียบเรียงเสียงประสาน

โดย นายธิติวัฒน์ รองทอง ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นางฉันฑิกา ขัมพานนท์ นางสาวสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  

คูหะมณี

๖. การแสดงแสงและเงา “ชีวิตนี้น้อยนัก” โดยนักแสดงจากคณะคิดบวกสิปป์ มีรูปแบบการแสดงเป็นนาฏศิลป์ไทย 

ร่วมสมัย โดยนำาบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามแนวคิดว่า “ชีวิตนี้ 

น้อยนัก แต่สำาคัญยิ่งนัก” เล่าผ่านสื่อผสม ใช้แสงและเงา

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

สำานักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดง “สังคีตะบูชา หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวัน  

การพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ขึ้น ณ ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร เนื่องในโอกาส

ครบ ๑๒๑ วันการบำาเพ็ญกุศลพระศพ จำานวน ๓ ชุดประกอบด้วย

๑. การแสดงรำาถวายอาลัย “สังคีตะบูชิต อัญชลิต พระสังฆราชา” โดยสำานักการสังคีตและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ สำานักการสังคีต กรมศิลปากร ประพันธ์บทขับร้องและ 

ประดิษฐ์ท่ารำา นายสิริชัยชาญ ฟักจำารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรจุเพลงปี่พาทย์เครื่องคู่ทำาเพลงอาถรรพ์  

ผู้แสดงชายแต่งกายเป็นพราหมณ์ ๙ คน

๒. การแสดงชุด “พิฆเณศวร ประทานทศคชามหามงคล” สำานักการสังคีต กรมศิลปากร ได้นำาการแสดงชุดนี้มาแสดง 

เน่ืองด้วยชื่อชุดการแสดงเป็นมงคลเกี่ยวกับการกำาเนิดช้าง ๑๐ ตระกูล และยังพ้องกับพระสกุลเดิม “คชวัตร” ของสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ดว้ย เนือ้เรือ่งกลา่วถงึพระคเณศ เทพเจา้แหง่ความสำาเรจ็ ความเจรญิ

รุ่งเรือง ประทับอยู่ในพิธีกองอัคคี และกล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกให้คุ้มครองผองชนในโลกให้บังเกิดแต่ความดีงาม  

ความสุข ตลอดจนประสบผลสัมฤทธิ์ดังปรารถนา และด้วยพระเดชแห่งพระองค์ จึงบังเกิดช้างตระกูลต่าง ๆ ถึง ๑๐ ตระกูล  

ออกมาเริงระบำาร่วมอำานวยพรด้วยความรื่นเริง นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประพันธ์บท
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การแสดงเนื่องในงาน “สังคีตะบูชา หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวันการพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

๓. การแสดงชุด “เหล่าอสูรวานรพล ร่วมถวายอภิมานสักการะ” หรือการแสดงระบำาวีรชัยยักษ์และระบำาวีรชัยลิง  

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นพลังของอสูรพลและวานรพล ระบำาวีรชัยยักษ์เป็นระบำาที่ใช้ในการรำาตรวจพลของกองทัพยักษ์  

นายอร่าม อินทรนัฏ นาฏศิลปินเอกของกรมศิลปากร เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำา ระบำาวีรชัยลิง เป็นระบำาท่ีใช้ในการรำาตรวจพล 

ของกองทัพลิงก่อนยกทัพออกสนามรบ นายกรี วรศะริน ผู้เช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์โขนและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ 

ท่ารำา
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การสร้างพุทธมณฑลทราย

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ถึงวันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพทางพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ณ ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหาร สถานทูตอินเดียประจำาประเทศไทยได้เชิญพระลามะจากรัฐอรุณาจัลประเทศ (Arunachal Pradesh)  

จำานวน ๑๙ รูป มาทำาพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีการสร้าง “พุทธมณฑลทราย” (Sand Mandala) การป้ัน “เครื่องบูชา 

สักการะเนย” (Butter Sculpture) พิธีอัญเชิญ “เครื่องบูชาสักการะเนย” มาสักการบูชาหน้าพระโกศพระศพ พิธีสวดมนต์โดย

พระลามะ ๑๐ รูป การรำาบูชาวัชรยานถวายพระศพ ๓ ชุด และพิธีลบพุทธมณฑลทราย

พระลามะอัญเชิญเครื่องบูชาสักการะเนย 
มาถวายหน้าพระโกศพระศพ



ภาคที่ ๓ พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล การบำาเพ็ญพระราชกุศล 

การบำาเพ็ญพระกุศล และการบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
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วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะกรรมการจัดงาน คณะรังษีสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ จัดงาน “รามัญทักษิณา-

บูชา” เป็นพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพตามลัทธิธรรมเนียมมอญ ณ ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเคยจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลตามลัทธิธรรมเนียมมอญให้พระชนนี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐  

ณ วัดเทวสังฆาราม อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพในครั้งนี้ ประกอบด้วย

การแสดงชุดที่ ๑ การบรรเลงโหมโรงปี่พาทย์มอญ โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงชุดที่ ๒ ชุดรำาหงส์มอญ โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงชุดที่ ๓ การรำาถวายสักการะด้วยการแสดงทะแยมอญ โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ วัดบ้านไร่เจริญผล  

 จังหวัดสมุทรสาคร

การแสดงชุดที่ ๔ ชุดรำามอญหงสา โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงชุดที่ ๕ ชุดมะเทิ่ง เม้ยเจิง โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ วัดบ้านไร่เจริญผล จังหวัดสมุทรสาคร

การแสดงชุดที่ ๖ ถวายคำาพรรณนาเทิดพระคุณ (มอญร้องไห้) ชุดสดุดีพระสังฆราช ประพันธ์โดยนายประพัฒน์  

 กองศร ีแสดงโดยชมุชนไทยเชือ้สายรามญั จงัหวดัปทมุธาน ีมอญรอ้งไห ้เปน็พธิกีรรมของชาวมอญ  

 ซึ่งสืบทอดกันมาและถือปฏิบัติในงานศพ เพื่อแสดงความอาลัย

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๗ นาที พระพิธีธรรม ๔ รูป ซึ่งเป็นพระสงฆ์เชื้อสายรามัญจากวัดแป้นทอง แขวงสามวา เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมบนตำาหนักเพ็ชร สวดพระอภิธรรม เป็นภาษามอญ ระหว่างการสวดแต่ละรอบจะ

มีการบรรเลงดนตรีโดยวงทะแยมอญ จบแล้ว พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ คณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว  

ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ประธานในพิธีกรวดนำ้า อุทิศถวายเป็นพระกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์  

ออกจากตำาหนักเพ็ชร

การแสดงในช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงชุดมอญรำา ๑๒ ท่า โดยสภาวัฒนธรรมไทย - รามัญ วัดบ้านไร่เจริญผล จังหวัด

สมทุรสาคร และชาวไทยเชือ้สายมอญทีม่คีวามประสงคร์ำาถวายสกัการะ และการแสดงชดุรำามอญ โดยสภาวฒันธรรมไทย - รามญั 

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จบการแสดงในเวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที 

งาน “รามัญทักษิณาบูชา” ในพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ





การจัดเตรียมงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ภาคที ่๔
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ

ตามโบราณราชประเพณี ทัง้วดับวรนิเวศวหิาร คณะสงฆ ์หนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน องคก์ร คณะบุคคล พทุธศาสนกิชน และ

ศิษยานุศิษย์ร่วมกันบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพมาโดยลำาดับ จนถึงกาลอันควรจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ดว้ยความสำานกึในพระกรณุาคุณของสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ท่ีไดท้รงประกอบ

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อให้ 

ประชาชนได้มีส่วนในการน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาคุณและแสดงความจงรักภักดี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  

ในขณะนั้น ได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ

อำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา  

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจน 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมตามโบราณประเพณี 

และสมพระเกียรติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 

๒๕๕๖ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้มีมติ

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ไปพลางก่อน ดังนี้

 (๑) การจัดพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน และครบวันสิ้นพระชนม์  

๑๐๐ วนั ในสว่นกลางมอบใหก้รุงเทพมหานครจัดพิธ ีในสว่นภมูภิาคมอบใหก้ระทรวงมหาดไทยแจง้ใหจ้งัหวดัและอำาเภอดำาเนนิการ

 (๒) การจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ ๒ ริ้วขบวน มอบให้กองบัญชาการกองทัพไทยพิจารณาดำาเนินการ

 (๓) การจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน มอบให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

ดำาเนินการ

 (๔) การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร มอบให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาดำาเนินการ

 (๕) การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาดำาเนินการ

 (๖) การจัดทำาหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก มอบให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาดำาเนินการ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 (๗) การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ มอบให้กรมศิลปากรพิจารณาดำาเนินการ

 (๘) การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ๒ องค์ ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์เพื่อใช้เป็นรถพระนำาและเป็นราชรถ

เชิญพระศพ มอบให้สำานักช่างสิบหมู่ และสำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาดำาเนินการ

 (๙) การบูรณปฏิสังขรณ์ซ่างสำาหรับพระสวดพระอภิธรรม ๒ หลัง ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส มอบให้สำานัก

สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พิจารณาดำาเนินการ

 (๑๐) การจัดทำาหนังสอืจดหมายเหตุงานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก มอบให้กรมศิลปากรพิจารณาดำาเนินการ

 (๑๑) การกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก มอบใหส้ำานกังบประมาณพจิารณาดำาเนนิการในเบ้ืองตน้ จากนัน้ใหส้ำานกังบประมาณนำาเรือ่ง 

เสนอคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพือ่พจิารณาความเหน็ชอบในการขอใชง้บประมาณ ตามพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ทั้งน้ี มอบให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีและสำานักงบประมาณดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและ 

ความเห็นเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

รัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานพระราชพิธ ี

พระราชทานเพลิงพระศพถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณา  

ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระศพ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มอบหมายให้ นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังความในหนังสือ ดังนี้



314 315

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ



316 317

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



316 317

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เชิญพระราชกระแสตอบรับเชิญ 

แจ้งแก่ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้



318 319

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นอกจากนี้ นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

อำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระศพ ดังความในหนังสือ ดังนี้



318 319

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ



320 321

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เชิญพระราชกระแสตอบรับเชิญแจ้ง 

แก่ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้



320 321

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นำาความกราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่ารัฐบาลขอรับพระราชทานดำาเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพถวาย และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานท่ีปรึกษาการจัดงานพระศพ และรัฐบาล

ได้เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ดังความใน 

หนังสือ ดังนี้



322 323

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)



322 323

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ราชเลขาธิการได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ดังความในหนังสือ ดังนี้



324 325

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระศพ  
ภาครัฐ และของวัดบวรนิเวศวิหาร

ณ วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ใหเ้ปน็นายกรฐัมนตร ีจงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ชุดใหม่ขึ้นดำาเนินการ นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส 

วัดบวรนิเวศวิหาร ก็ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานพระศพ ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประสานการดำาเนินงานกับ 

คณะกรรมการภาครัฐ ให้การจัดงานพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ภาครัฐ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ

ต่อมาคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก๑ มีองค์ประกอบ คือ คณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาส 

วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและ 

พระราชาคณะ รวม ๒๕ รูป คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส มีพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ และบุคคลอื่น ๆ รวม ๘ คน  

คณะกรรมการอำานวยการจดังาน มพีลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานกรรมการ ปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ี

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และพลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ ตามลำาดับ) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการ 

อื่น ๆ รวม ๓๔ คน มีอำานาจหน้าที่พิจารณาแนวทางการจัดงานพระศพ และมอบหมายการดำาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับไปดำาเนินการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 
สังฆปริณายก๒ มีรองเสนาธิการทหาร (พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี และพลอากาศเอก  

_______________________________________________

 ๑ คำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
 ๒ คำาส่ังคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)



324 325

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

_______________________________________________

 ๓ คำาส่ังคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพนัธง์านพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ลงวนัที ่๑๓ ตลุาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๗ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
 ๔ คำาส่ังคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
 ๕ คำาส่ังคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๘ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)

 ๖ คำาส่ังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ชูชาติ บุญชัย ตามลำาดับ) เป็นประธานกรรมการ รองเจ้ากรมกำาลังพลทหาร (พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา และพลเรือตรี วินัย  

วิรัชกุล ตามลำาดับ) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๓ คน มีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาและ 

ดำาเนินการจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 
สังฆปริณายก๓ มีปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และพลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ ตามลำาดับ)  

เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย (นายประวิน พัฒนะพงษ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๓ คน มีอำานาจหน้าที่พิจารณาและดำาเนินการจัดทำาแผนและประชาสัมพันธ์งานพระศพ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก๔ มีอธิบดีกรมศิลปากร (นายเอนก สีหามาตย์ นายบวรเวท รุ่งรุจี และนายอนันต์ ชูโชติ ตามลำาดับ) 

เป็นประธานกรรมการ ผู้อำานวยการสำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (นางสาวนัยนา แย้มสาขา) เป็นกรรมการ

และเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๖ คน มีอำานาจหน้าที่พิจารณาและดำาเนินการจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงาน 

พระศพ รวบรวมจัดเก็บเอกสารและสื่อที่เกี่ยวเนื่องในงานพระศพเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุและการจัดทำาต้นฉบับ

หนังสือจดหมายเหตุ

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก๕ มีรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายพนม ศรศิลป์) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๓๒ คน มีอำานาจ 

หน้าที่พิจารณาและดำาเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ ของงานพระศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงาน ๒ คณะ คือ 

(๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง๖ มี 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายฐากูร ดิษฐอำานาจ) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำานวยการกองแบบพิธี  

(นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์) กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย 

อนุกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๗ คน มีอำานาจหน้าที่พิจารณาและดำาเนินการเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลก ศาสนาอื่นๆ และ 

คณะบุคคลต่าง ๆ มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

(๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยท้ัง ๔ ทวีป๗ มีท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี (นายฐากูร ดิษฐอำานาจ) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายสมเกียรติ ธงศรี) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๐ คน  

มีอำานาจหน้าที่พิจารณาและดำาเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจรงานพระศพสมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการสำานักยุทธศาสตร์ตำารวจ (พลตำารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ  

พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๗ คน มีอำานาจหน้าที่พิจารณาดำาเนินการจัดทำาแผน อำานวยการ และดำาเนินการรักษาความ

ปลอดภัยและจัดระเบียบการจราจรงานพระศพฯ และงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

และคณะทำางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการอำานวยการจัดงาน

พระศพฯ ทราบ 

คณะกรรมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียม

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒ คณะ คือ

คณะกรรมการจัดทำาหนังสืองานออกพระเมรุสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 
สังฆปริณายก๙ ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการอำานวยการ มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) พระพรหมเมธี 

(จำานงค์ ธมฺมจารี) และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ มีหน้าที่อำานวยการจัดพิมพ์หนังสืองาน

ออกพระเมรุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๒) คณะกรรมการกองบรรณาธิการ มีพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ)  

พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปิด ปิยโรจโน) พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน  

ธมฺมสากิโย) นายสุเชาวน์ พลอยชุม และนายสุรชัย ฉายินทุ มีหน้าท่ีดำาเนินการรวบรวมต้นฉบับส่งมอบให้คณะทำางานรับไป 

ดำาเนินการจัดเตรียมต้นฉบับสำาหรับการจัดพิมพ์ ดำาเนินการเสนอขออนุมัติจัดพิมพ์ และดูแลการพิมพ์หนังสืองานออกพระเมรุ

ให้สำาเร็จเรียบร้อย

_______________________________________________

 ๗ คำาส่ังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
 ๘ คำาส่ังคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจรงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
 ๙ คำาสั่งวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ ๐๖/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาหนังสือออกพระเมรุสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

(๓) คณะกรรมการดำาเนินงาน ๗ ชุด มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจทานต้นฉบับ พิสูจน์อักษร และดำาเนินการ

จัดเตรียมต้นฉบับหนังสือให้เรียบร้อยสำาหรับการจัดพิมพ์

 ชุดที่ ๑ รบัผดิชอบการจดัทำาต้นฉบบัหนงัสอื ลลติวสิตระ ฉบบัภาษาสนัสกฤต และฉบบัภาษาไทย ชนิมหานทิาน  

ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย

 ชุดที่ ๒ รับผิดชอบการจัดทำาต้นฉบับหนังสือตำารากรรมฐานโบราณ และ ตำานานวัดบวรนิเวศวิหาร

 ชุดที่ ๓ รับผิดชอบการจัดทำาต้นฉบับหนังสือธรรมสมบัติ พุทธสมัย และธรรมสมบัติ วรรณนาพุทธสมัย

 ชุดที่ ๔ รับผิดชอบการจัดทำาต้นฉบับหนังสือแนวทางปฏิบัติทางจิต ญาณสังวรานุสรณ์ และพระธรรมเทศนา 

ในการบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ชุดที่ ๕ รับผิดชอบการจัดทำาต้นฉบับหนังสือไตรรัตนคุณ

 ชุดที่ ๖ รับผิดชอบการจัดทำาต้นฉบับหนังสือพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก

 ชุดที่ ๗ รบัผดิชอบการจดัทำาตน้ฉบบัหนงัสอืสจูบิตัรงานออกพระเมรสุมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก

คณะกรรมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก๑๐ ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการกองอำานวยการ มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นประธานกรรมการ พระเทพปริยัติ-

วิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๖ รูป มีอำานาจหน้าที่พิจารณาเตรียมการ 

และดำาเนินการจัดการในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย เหมาะสม และสมพระเกียรติทุกประการ พิจารณากำาหนดการ มาตรการ แนวทาง และขอบข่ายร่วมกับ 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนดำาเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คำาปรึกษา และประเมินผลการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

(๒) คณะกรรมการฝ่ายพระราชพิธีและบำาเพ็ญกุศล มีพระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ 

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๙ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่ 

ดำาเนินการจดัพระราชพธิบีำาเพญ็พระราชกศุล พระกศุล ศาสนพธิ ีและพธิกีารตา่ง ๆ  ในการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ

ให้ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติ ให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส

(๓) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ พระศากย-

วงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๑ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่จัด

เตรยีมขอ้มลูพรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธง์านพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ และงานพธิตีามกำาหนดการ ใหแ้กพ่ทุธศาสนกิชน 

สื่อมวลชน และศิษยานุศิษย์อย่างทั่วถึง

(๔) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีพระราชสุมนต์มุนี (ถาวร อธิวโร) เป็นประธานกรรมการ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ 

(สาโรจน์ ปิยโรจโน) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๑ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่จัดเตรียมทำา 

ความสะอาด ประดับตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

_______________________________________________

 ๑๐ คำาสัง่วดับวรนเิวศวหิาร ที ่๙/๒๕๕๘ เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก)
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีสถานที่ตำาหนักเพ็ชร ตำาหนักจันทร์ พระตำาหนักเดิม เขตพุทธาวาส บริเวณโดยรอบงานและโรงเรียน 

วัดบวรนิเวศ ส่วนที่วัดเทพศิรินทราวาส มีสถานที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และบริเวณโดยรอบวัดเทพศิรินทราวาส

(๕) คณะกรรมการฝ่ายโรงทาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นประธาน 

กรรมการ พระวันสรรค์ ชุติสโร เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๔ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่รับจอง

โรงทานสำาหรับงานในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึง 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส โดยจัดเตรียมสถานที่ แผนผัง 

ป้ายชื่อโรงทาน ตลอดจนอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาออกโรงทานตามความเหมาะสม

(๖) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม มีพระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ  

พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๖ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่ 

จัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมตามบัญชีรายการเครื่องไทยธรรม สำาหรับถวายพระสงฆ์ที่อาราธนามาในพิธีตามกำาหนดการ 

ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ

(๗) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนำ้าด่ืม มีพระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน อาวิธาโน) เป็นประธานกรรมการ  

พระเอกพล จิตพโล เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๔ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่จัดเตรียมนำ้าปานะ 

นำ้าดื่ม พร้อมทั้งอุปกรณ์ สำาหรับถวายพระสงฆ์ที่อาราธนามาตามกำาหนดการ ถวายพระเถรานุเถระท่ีมาถวายสักการะ รวมทั้ง

จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระและอาหารว่างแก่ประชาชน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม จัดบริการนำ้าดื่มแก่พุทธศาสนิกชน

และศิษยานุศิษย์ผู้มาร่วมงาน

(๘) คณะกรรมการประจำาจุดที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล มีพระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปิด ปิยโรจโน) เป็น

ประธานกรรมการ พระมหาหม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม 

๓๙ รูป มีอำานาจหน้าที่พิจารณาเลือกร้านอาหารสำาหรับถวายพระสงฆ์สามเณรในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราช-

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ดูแลเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารให้จัดโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฉันให้พร้อม จัดวางป้ายโต๊ะ

และรายชื่อพระสงฆ์ที่มีฎีกานิมนต์ตามโต๊ะต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ต้อนรับพระสงฆ์ที่มีฎีกานิมนต์เข้าประจำาที่โต๊ะฉันภัตตาหารเพล

และรับประเคนอาหารที่โต๊ะฉันภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ท่ีนิมนต์มาฉันภัตตาหารเพล และอำานวยความ

สะดวกแก่พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาฉันภัตตาหารเพลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

(๙) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีพระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) เป็นประธานกรรมการ พระสุทธิสารเมธี  

(วงศ์ไทย สุภวำโส) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๒๖ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่ต้อนรับพระเถรา- 

นุเถระที่มาถวายสักการะพระศพ และที่อาราธนามาในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง 

พระศพตามกำาหนดการ

 (๑๐) คณะกรรมการฝ่ายบริหารสำานักงานอำานวยการ มีพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นประธานกรรมการ 

พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๒ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานและให้ข้อมูลแก่ส่วนงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับจองการ 

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และการออกโรงทานในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพธิีพระราชทานเพลิงพระศพ

ตามกำาหนดการ ชี้แจงงานบำาเพ็ญกุศลแก่พระเถรานุเถระและพระภิกษุสามเณรในวัดบวรนิเวศวิหารทราบ

 (๑๑) คณะกรรมการฝ่ายบริหารศูนย์ประสานงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ มีพระเทพปริยัติวิมล  

(แสวง ธมฺเมสโก) เป็นประธานกรรมการ พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการ 

อื่น ๆ รวม ๑๒ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่ติดต่อประสานงานกับราชการ หน่วยงานเอกชน และรับเรื่องราวต่าง ๆ ดำาเนินการ 

เกี่ยวกับเรื่องธุรการ อาทิ การออกหนังสือคำาสั่ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการพระราชพิธี
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พระราชทานเพลงิพระศพ จดัทำารายชือ่และแผนทีส่ถานที ่กระจายงานใหแ้กค่ณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ จดัประชมุชีแ้จงงานบำาเพญ็

กุศลแก่พระเถรานุเถระและภิกษุสามเณรภายในวัดบวรนิเวศวิหาร

 (๑๒) คณะกรรมการฝ่ายบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์ มีพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการ 

นางสาวพจมาลย์ เกียรติธร เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๐ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่จัดเตรียม

ข้อมูลพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ หมายกำาหนดการในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในวันอังคาร  

ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่หน่วยงาน องค์กร  

และสื่อมวลชน ประสานงานระหว่างวัดบวรนิเวศวิหารกับสื่อมวลชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีความประสงค์ขอรับข้อมูลเพื่อ

ดำาเนินการเน่ืองในการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ ใหไ้ดร้บัความสะดวกใหม้ากทีส่ดุ เป็นศนูยก์ลางสือ่มวลชนภายในวดั

บวรนิเวศวิหาร จัดเตรียมเขียนป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนงาน

 (๑๓) คณะกรรมการฝ่ายดแูลความปลอดภยัและการจราจร มพีระสทุธสิารเมธ ี(วงศไ์ทย สภุวำโส) เปน็ประธานกรรมการ 

พระวรชัย ทมวโร เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการอื่น ๆ รวม ๑๔ รูป/คน มีอำานาจหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

และสารวัตรทหารมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำาคัญ และผู้มาร่วมในการบำาเพ็ญพระราชกุศล และในการ 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ตำาหนักเพ็ชร

และบริเวณที่จัดงาน ทั้งพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส อำานวยความสะดวกการจราจร 

ถนนพระสุเมรุ ถนนดินสอ ถนนบวรนิเวศ ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง และบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหาร ผ่อนผันสถานที่

จอดรถโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งจุดปฐมพยาบาลบริเวณคณะตำาหนัก วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินตลอดจนบริการประชาชน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การอำานวยการจัดงานพระศพ

ครั้นการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ของคณะกรรมการอำานวยการ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสงฆ์ และหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน ตลอดจนพทุธศาสนกิชนทีร่ว่มแรงรว่มใจกนัจดัทำาถวายในประการตา่ง ๆ  ทัง้การจดัริว้ขบวนพระอสิรยิยศเชญิพระศพ  

และการจัดทำาร่างหมายกำาหนดการ การเสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระศพ สำาเร็จลุล่วงไปได้มากแล้ว 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เชิญประชุม 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๔ นาฬิกา 

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล และได้มีหนังสือกราบบังคมทูลผลการดำาเนินงาน และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษาทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ในวัน 

และเวลาดังกล่าว ซึ่งมีพระกรุณาธิคุณรับเชิญ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการประชุมดังกล่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษา 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ  

และพระราชทานแนวพระราชดำาริ
ณ วันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๕๕ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า 

มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้แทนคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ นางพัชราภรณ์  

อินทรียงค์ รองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า 

มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่ห้องรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม แล้วเสด็จไปยัง 

ห้องประชุม ประทับพระเก้าอี้ประธานที่ประชุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษา 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล วันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลสำานึกในพระกรุณาธิคุณ 

ลน้เกลา้ลน้กระหมอ่มทีส่มเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา  

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานท่ีปรึกษาการจัดงานพระศพ และกราบบังคมทูลรายงาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เรื่องการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพโดยสรุปว่า รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการจัดงานให้ถูกต้องตามโบราณประเพณี และ 

สมพระเกียรติทุกประการ ดังนี้

_______________________________________________

 ๑๑ ขณะนั้นยังมิได้เปลี่ยนเป็นรูปพระโกศทองน้อยทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ตามที่ได้รับพระราชทานเพิ่มพระเกียรติพระศพ เมื่อใกล้กำาหนดงาน

ออกพระเมรุ

 ๑๒ ต่อมาเพิ่มเป็นตอนศึกแสงอาทิตย์ - พรหมาสตร์ และตอนนางลอย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
กราบบังคมทูลรายงานเรื่อง 

การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพ และรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา กรมศิลปากร โดยสำานักช่างสิบหมู่ ได้บูรณะ

ลวดลายและส่วนประกอบงานศิลปกรรม เปลี่ยนไม้ แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก และจัดทำาผ้าลายทองแผ่ลวดเพื่อ

ประดับธงสามชายประจำางอนราชรถ กรมอู่ทหารเรือได้จัดทำาเชือกฉุดชักราชรถ และกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำาเนินการซ่อม

ช่วงล่างและจัดทำาล้อราชรถ พร้อมทั้งทดสอบการรับนำ้าหนัก ซึ่งดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน 

การบูรณะอาคารซ่าง จำานวน ๒ หลัง ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรมศิลปากร โดยสำานักสถาปัตยกรรม ได้ดำาเนินการ

บูรณะอาคารซ่างทั้ง ๒ หลัง แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย การบูรณะอาคาร งานเปลี่ยนอิฐผนัง ทาสีและเคลือบผิวด้วย 

ซิลิโคน งานบูรณะเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ปรับปรุงไฟฟ้า งานพื้นกระเบื้อง บันได หลังคา และงานสุขาภิบาล 

การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรมศิลปากร โดยสำานักสถาปัตยกรรม ออกแบบโดยใช้แนวความคิดการลดรูป

สัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติยศสมเด็จพระสังฆราชให้เหมาะสมกับอาคารซุ้ม การจัดวางองค์ประกอบส่ือถึงงาน

พระราชทานเพลิงพระศพตามราชประเพณี โดยใช้รูปพระโกศกุดั่นใหญ่๑๑  พร้อมตราประจำาพระองค์อักษรพระนาม “ญ.ส.ส.”  

สขีาว ภายใตเ้ศวตฉตัร ๓ ชัน้ องคป์ระกอบงานประดบัตกแตง่ซุม้ตา่ง ๆ  สรา้งอยูเ่หนอืพืน้ฉากหลงัสฟีา้อนัเปน็สปีระจำาวนัประสตูิ

ตรงกับวันศุกร์ จัดไว้ภายในรูปซุ้มคล้ายใบเสมา

การจัดแสดงมหรสพ กรมศิลปากร โดยสำานักการสังคีต กำาหนดจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์๑๒  

ได้เตรียมการฝึกซ้อมและมีความพร้อมในการแสดง ใช้เวลาในการแสดงรวม ๓ ชั่วโมง 

การจัดขบวนพระอิสริยยศและการฝึกซ้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพฯ ได้จัดขบวน 

พระอิสริยยศจำานวน ๒ ริ้ว และได้เตรียมฝึกซ้อมริ้วขบวน ดังนี้ 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ริ้วขบวนที่ ๑ การเชญิพระโกศสูพ่ระเมร ุโดยราชรถเชิญพระโกศพระศพ ใช้เสน้ทางเคลือ่นขบวนจากวดับวรนเิวศวหิาร 

ไปยงัวดัเทพศรินิทราวาส เสน้ทางเดยีวกบังานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณ-

วงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) ระยะทางรวม ๓.๓๗ กิโลเมตร รูปแบบการเดินเป็นการเดินแบบสืบเท้าเต็มก้าวสลับกับการ 

เดินแบบปกติ ใช้เวลาการเดินประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ถึง ๒ ชั่วโมง โดยจัดขบวนเป็น ๓ ตอนหลัก ได้แก่ ขบวนทหารนำา 

ขบวนเชิญพระโกศ และคณะศิษยานุศิษย์ 

ริ้วขบวนที่ ๒ การเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรุโดยราชรถเชิญพระโกศพระศพ จำานวน ๓ รอบ เดินแบบปกติ ใช้

เวลาการเดินประมาณ ๓๐ นาที

การฝึกซ้อม กำาหนดซ้อมย่อย จำานวน ๒ ครั้งก่อนถึงพระราชพิธีประมาณ ๑ เดือน ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพ 

ภาคที่ ๑ และซ้อมใหญ่ จำานวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่จริง 

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานครและ 

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาดำาเนินการโดยคำานึงถึงความสะดวกและให้ประชาชนท่ัวท้ังประเทศมีส่วนร่วมในการถวาย 

สักการะและส่งเสด็จ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้ม

ถวายดอกไม้จันทน์บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส ส่วนที่ ๒ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่

สำานักงานเขต ๔๖ เขต ยกเว้นเขตที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ วัดละ 

๑๐,๐๐๐ ดอก ในสว่นภมูภิาคใหด้ำาเนนิการจดัพธิทีกุจงัหวดัและอำาเภอ โดยคดัเลอืกวดัหรอืสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในจงัหวดั

และอำาเภอละ ๑ แห่ง ส่วนอำาเภอเมืองจัดพิธีร่วมกับจังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต้คัดเลือกสถานที่โดยคำานึงถึงความปลอดภัย

ของประชาชนเปน็หลกั นอกจากนีใ้หจ้ดัแสดงพระธรรมเทศนาและจดันทิรรศการตามความเหมาะสม รวมทัง้เชญิชวนประชาชน

ในพื้นที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยพร้อมเพรียงกัน

การหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสักการบูชา โดยทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และรักษาการเจ้าคณะใหญฝ่่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ใหห้มอ่มเจา้มงคลเฉลมิ ยคุล ทรงเปน็ประธานฝา่ยคฤหสัถ์ และใหก้รมศลิปากรจดัป้ันหุน่เพือ่ทรงหลอ่ โดยพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาตให้สำานักพระราชวังแจ้งความให้ศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการพระราชกุศลนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดำาริ
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริและมี 

พระราชกระแสแสดงความห่วงใยในการดำาเนินงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ และการดำาเนินการอื่น ๆ ดังนี้

๑. สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม

ให้กำาหนดวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่าง 

วันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

๒. การแสดงมหรสพ ควรให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ตลอดเวลาการแสดง และให้แสดงก่อนเวลาเสด็จ

พระราชดำาเนิน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียงต่าง ๆ ไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๓. กำาหนดให้มีพิธีเททองหล่อพระรูป ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และเมื่อหล่อเสร็จแล้วให้งดการ

ทำาพิธีเสริมดวงสะเดาะเคราะห์หรือติดยันต์ใด ๆ

๔. ในระหว่างที่มีงานพระราชพิธีและพระสงฆ์กำาลังสวดประกอบพิธีนั้น ให้งดการจุดพลุหรือใช้เสียงประกาศ

๕. การอำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ให้จัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนที่ หน่วยบรรเทาทุกข์ 

แพทย์ พยาบาล และสิ่งอำานวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล จัดเตรียมนำ้าดื่มและอาหาร

๖. การเตรียมพร้อมในวันพระราชพิธี อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์กันฝน กรณีเกิดฝนตก การฝึกซ้อมผู้บรรยายให้ 

ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชกระแสใส่เกล้าใส่กระหม่อมไป

ปฏิบัติ 

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๓๓ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงรับของที่ระลึก

จากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และมีพระราชปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ก่อนเสด็จพระราชดำาเนินกลับโดยรถยนต์

พระที่นั่งเมื่อเวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้เร่งรัดจัดเตรียมงานพระศพในส่วนท่ีเป็นภารกิจสำาคัญดังน้ี

การซ่อมบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำา 

ราชรถเชิญพระโกศพระศพ และราชรถพระนำา เป็นราชรถน้อย สร้างข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในงานพิธีหรืองานพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม มาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง ในวันวิสาขบูชา ใช้สำาหรับเชิญพระโกศพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จ

เจ้าฟ้าและชั้นพระองค์เจ้า และอาจโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นกรณีพิเศษสำาหรับพระอนุวงศ์ช้ันพระเจ้าวรวงศ์เธอและ 

พระวรวงศ์เธอ สำาหรับพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ ใช้สำาหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราช และอาจโปรดให้ใช้เป็น

กรณีพิเศษสำาหรับศพสมเด็จพระราชาคณะ ราชรถน้อยนั้นมีหลายองค์ รูปลักษณ์การสร้างเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย  

ใช้เป็นราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำาในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จ 

พระสังฆราช จากวัดที่ประดิษฐานพระศพไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นต้นมาจนถึงคราว 

พระเมรุคร้ังหลังสุดในพุทธศักราช ๒๕๓๑ ปัจจุบันราชรถน้อย เป็นโบราณศิลปวัตถุเก็บรักษาอยู่ ณ พระราชวังสนามจันทร์  

จังหวัดนครปฐม ในความรับผิดชอบของสำานักพระราชวัง 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 ราชรถเชิญพระโกศพระศพ 

ราชรถน้อย ที่โปรดให้ใช้เชิญพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยขบวน 

พระอิสริยยศ คือราชรถน้อย เลขทะเบียน วม.ม. ๐๒๙๐/๔๕ มีลักษณะเป็นราชรถโถง ไม่มีหลังคาและเสา มี ๔ ล้อ เป็นราชรถ

ไม้ โครงสร้างส่วนรับนำ้าหนักและส่วนชักลากเคลื่อนที่ประกอบด้วยโลหะ กงล้อเป็นไม้ มีเหล็กบังคับวงล้อ งอนราชรถทำาด้วยไม้ 

ปลายงอนแกะสลักกระหนกนาคประกอบด้วยประดับธงสามชายทองแผ่ลวดทำาด้วยผ้า ใช้สำาหรับเทียมม้าหรือใช้กำาลังคนฉุดชัก 

(คนฉุดชัก ๔๔ คน) แท่นรองรับพระโกศทำาเป็นแท่นสี่เหลี่ยมประกอบด้วยลวดลายบัวปากฐาน บัวปากปลิง ลายหน้ากระดาน 

บัวหงาย ลูกแก้วอกไก่ลายรักร้อย ส่วนหน้าและส่วนท้ายมีเกรินราชรถสำาหรับชาวพนักงานภูษามาลาขึ้นประคองพระโกศ มีเสา

เม็ดแผงพนักกั้นซ้ายขวา ด้านหน้าจำาหลักไม้รูปกระหนกเศียรนาค ๕ เศียร และด้านหลังจำาหลักเป็นกระหนกหางนาค สองข้าง

ราชรถจำาหลักเป็นลำาตัวนาค ขอบล่างติดกระจังปลายบัดหรือกระจังรวน 

 ราชรถพระนำา

ราชรถนอ้ย ทีโ่ปรดใหใ้ชเ้ปน็ราชรถสำาหรบัพระนัง่อา่นพระอภธิรรมนำาพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก โดยขบวนพระอิสริยยศ คือราชรถน้อย เลขทะเบียน วม.ม. ๐๒๘๙/๔๕ ลักษณะเป็นราชรถโถง ไม่มี

หลังคาและเสา ม ี๔ ลอ้ เปน็ราชรถไม ้โครงสรา้งสว่นรบันำา้หนกัและสว่นชกัลากเคลือ่นทีป่ระกอบดว้ยโลหะ กงลอ้เปน็ไม ้มเีหลก็

บังคับวงล้อ งอนราชรถทำาด้วยไม้ ปลายงอนแกะสลักกระหนกนาคประดับธงสามชายทองแผ่ลวดทำาด้วยผ้า องค์ราชรถ ด้านข้าง

ประกอบลวดลายเศียรนาคข้างละ ๒ เศียร และตัวนาคด้านละสองตัว ปลายหางนาคแกะสลักลวดลายกระหนก ด้านท้ายเกริน

ราชรถย่อมุม มีแท่นที่นั่งสำาหรับพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ ประกอบด้วยชั้นหน้ากระดานฐานสิงห์แกะสลักลวดลาย ซ้อน

ด้วยฐานเชิงบาตรท้องไม้ปิดทองพื้นเรียบประดับกระจก มุมท้ังสี่ด้านแกะสลักลวดลายบัวรับหน้ากระดานบน ซ้อนด้วยฐานบัว 

(บัวปากฐาน) กระดานพิงประดับด้วยกระจังปฏิญาณ พนักข้างประดับด้วยกระจังปฏิญาณพุ่มใบเทศ ประดิษฐ์ลายทรงกลีบบัว

แบ่งตัวลายกลีบบัวซ้อนสามชั้น ฉลุไม้ลายช่อใบเทศแกะสลักขอบนอก ชั้นในไส้ลายแกะสลักลายหน้ากาฬอยู่กลางลาย ด้านบน

ที่นั่งมีกงราวพนัก ด้านหน้ามีผ้าทิพย์ 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกองทัพเรือ  

ร่วมกันดำาเนินการซ่อมบูรณะราชรถทั้ง ๒ องค์ 

ราชรถน้อยที่ใช้สำาหรับเชิญพระโกศพระศพ (ขวา) 
และราชรถพระนำา (ซ้าย)
สำาหรับพระนั่งอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนการบูรณะซ่อมแซม 
ณ โรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ สำานักช่างสิบหมู่
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ณ วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้เชิญราชรถทั้ง ๒ องค์จากพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

มายังโรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตำาบลศาลายา อำาเภอศาลายา จังหวัด

นครปฐม เมื่อการเตรียมการเบื้องต้นพร้อมแล้ว จึงได้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะซ่อมแซมราชรถ

ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๔ นาฬิกา กรมศิลปากร ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก  

และกองทัพเรือ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะซ่อมแซมราชรถ ณ โรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ 

สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น พลโท เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ เจ้ากรม

สรรพาวุธทหารบกในขณะนั้น และนาวาเอก สุชาติ บุญญสัณณ์ รองผู้อำานวยการอู่ทหารเรือธนบุรี ผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

ร่วมกันเป็นประธานในพิธี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) 

เป็นผู้ประกอบพิธี เจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่งโต๊ะวางเครื่องบัตรพลีและเครื่องบวงสรวงสังเวยพร้อมแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิ-

คุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) อ่านโองการบวงสรวง แล้วหลั่งนำ้าเทพมนตร์ที่ราชรถ 

เชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำาตามลำาดับ จากนั้นเจิมเครื่องมือช่างและเจิมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ประธานในพิธีร่วมกันอธิษฐานจิตแล้วถวายพวงมาลัยที่ราชรถทั้ง ๒ องค์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงสังเวย

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ 
พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) อ่านโองการบวงสรวง  

ในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะซ่อมแซมราชรถ
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร  
สกัดกระจังราชรถเชิญพระโกศพระศพ  
เป็นปฐมฤกษ์เริ่มการบูรณะซ่อมแซม

ส่วนประกอบราชรถพระนำา
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

จากนั้น ประธานในพิธีร่วมกันสกัดลวดลายส่วนกระจังของราชรถท้ัง ๒ องค์เป็นปฐมฤกษ์เริ่มการบูรณะซ่อมแซม  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายถวายพวงมาลัยที่ราชรถทั้ง ๒ องค์ เป็นเสร็จพิธี

ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เจ้าหน้าท่ีสำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์

อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกันตรวจสอบสภาพทั่วไปของราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำา 

โดยตรวจความชำารุดเสียหายของงานศิลปกรรมองค์ราชรถ จุดยึดตรึงต่าง ๆ ทดสอบการเคลื่อนท่ีโดยไม่มีนำ้าหนักบรรทุก และ 

การรับนำ้าหนักบรรทุกที่ ๒๑๖ กิโลกรัม การรับนำ้าหนักบรรทุกท่ี ๕๐๐ กิโลกรัม และเคลื่อนท่ีแล้วจอดรอเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง  

กับการปลดเปลื้องนำ้าหนักบรรทุกแล้ว โดยนำาตัวเลขความต่างของระยะจากคานหน้าใต้ท้องรถถึงพื้น ระยะจากคานหลังใต้ 

ท้องรถถึงพื้น ระยะห่างส่วนโค้งล่างกับส่วนโค้งบนของแหนบคู่ด้านหน้า ขวา - ซ้าย กับแหนบคู่ด้านหลัง ขวา - ซ้าย เป็นต้น  

มาเปรียบเทียบกันเพื่อวางแผนดำาเนินการซ่อมบูรณะ

จากน้ัน เจ้าหน้าที่ดำาเนินการจัดทำาขาต้ังรองรับราชรถไว้ แล้วถอดอุปกรณ์ช่วงล่างออกจากองค์ราชรถ ทดสอบ 

เลี้ยวขวา ผลปรากฏว่าล้อด้านขวาติดคานด้านหน้า ล้อด้านซ้ายติดคานด้านหลัง ทดสอบเลี้ยวซ้าย ผลปรากฏว่าล้อด้านซ้าย 

ติดคานด้านหลัง ล้อด้านขวาติดคานด้านหน้า และมีเสียงดังเวลาเคลื่อนที่ ผลการทดสอบแสดงว่ามีความชำารุดของกลไกชุด

เคล่ือนที ่ลอ้ เพลา แหนบ คนับงัคบัเลีย้ว ซึง่ตอ้งทำาขึน้ใหมใ่นสว่นทีไ่มส่ามารถซอ่มแซมได ้สว่นชิน้สว่นทีย่งัสามารถซอ่มแซมไดก้็

ใช้ของเดิม เช่น บันได ตัวคล้องเชือกชักลาก แผ่นยึดชุดแหนบ (หลัง) กับโครงรถชุดบังคับเลี้ยว (บน - ล่าง) เหล็กกันโคลง เป็นต้น 

ผลการสำารวจสภาพความชำารุดเสียหายของราชรถทั้ง ๒ องค์ สรุปได้ดังนี้ 

 ราชรถเชิญพระโกศพระศพ
- ธงสามชายประจำางอนราชรถเสื่อมสภาพ มีสีซีดจาง และผ้าลายทองแผ่ลวดขาดแห้งกรอบเสียหาย

- ลวดลายไม้แกะสลักในส่วนต่าง ๆ ของราชรถ มีรอยแยกของไม้ และลวดลายบางส่วนขาดหายไป เช่น กระจังรวน

- สีของทองหมองคลำ้า กระจกประดับลวดลายหลุดล่อน สีพื้นซีดจางและหลุดล่อน ที่พื้นมีลักษณะซีดจางและหลุดล่อน

- ชุดขับเคลื่อนชำารุด ดุมล้อ วงล้อรับนำ้าหนักไม่แข็งแรง แหนบรับนำ้าหนักมีเสียงดังขณะขับเคลื่อน

- เชือกฉุดชักราชรถชำารุด

เจ้าหน้าที่สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
ร่วมกันตรวจสอบสภาพทั่วไปของราชรถเชิญ 

พระโกศพระศพ และราชรถพระนำา
ณ โรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ สำานักช่างสิบหมู่

เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ทดสอบการรับนำ้าหนักของราชรถเชิญพระโกศพระศพ 

และราชรถพระนำา
ณ โรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ สำานักช่างสิบหมู่
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

งานซ่อมบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพที่ต้องดำาเนินการ ได้แก่ 

สำานักช่างสิบหมู่

- ธงสามชายประดับหัวนาคงอนราชรถ ซ่อมเปลี่ยนและจัดทำาผ้าลายทองแผ่ลวดใหม่

- ซ่อมเสริมความมั่นคงแข็งแรงงานโครงสร้างไม้และในส่วนประกอบของลวดลายไม้แกะสลักที่ชำารุดหลุดหาย ซ่อม

ลวดลายแกะสลักไม้ในส่วนที่ชำารุดขาดหายไปและผิดไปจากรูปแบบงานศิลปกรรมที่ดี เช่น ลายกระหนก กระจังรวน 

กระจังปฏิญาณ 

- กะเทาะกระจกของเก่าที่หมดสภาพออก ขัดล้างสีผิวพื้นทอง ทำาความสะอาด ทำาการเตรียมพื้นสี ลงรักปิดทอง  

ประดับกระจกใหม่ทั้งหมด

กรมสรรพาวุธทหารบก  

- ซ่อมชุดกลไกการเคลื่อนที่ เพลา แหนบ ล้อ คันบังคับเลี้ยว ซ่อมให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

กองทัพเรือ 

- ทำาเชือกฉุดชักราชรถใหม่ทั้งหมด ฉุดชักหน้า ๒ สาย สายละ ๑๔ คน ฉุดชักหลัง ๒ สาย สายละ ๘ คน รวม ๔๔ 

คน ฉุดชักคู่หน้า ใช้เชือกยาว ๑๒ เมตร ๔๕ เซนติเมตร (๘ ห่วง) จำานวน ๒ เส้น ฉุดชักคู่หลัง ใช้เชือกยาว ๗ เมตร  

๕๐ เซนติเมตร (๗ หว่ง) จำานวน ๒ เสน้ โดยใชเ้ชอืกปา่นสงัเคราะห ์(Polyester) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๒๖ มลิลเิมตร 

เป็นเชือกหลัก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร เป็นเชือกห่วง 

 ราชรถพระนำา 

- งอนหัวนาคตรงคันบังคับเลี้ยว ช่วงคันบังคับเลี้ยว หักแยกออกจากกัน

- ธงสามชายประจำางอนราชรถเสื่อมสภาพ มีสีซีดจาง ผ้าลายทองแผ่ลวดขาดชำารุดเสียหาย

- ลวดลายไม้แกะสลักย่อมุมแท่นฐานอาสนะมีรอยแยกออกจากกัน

- สีของทองหมองคลำ้า กระจกประดับลวดลายหลุดล่อน ที่พื้นมีลักษณะซีดจางและหลุดล่อน

- ชุดขับเคลื่อนชำารุด ในส่วนของแหนบและตัวรองแหนบหักพัง มีเสียงดังขณะเคลื่อนตัว

- เชือกฉุดชักราชรถชำารุด

กองทัพเรือจัดทำาเชือกฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๒ สาย 
คู่หน้ายาว ๑๒.๔๕ เมตร คู่หลังยาว ๗.๕๐ เมตร

กองทัพเรือจัดทำาเชือกฉุดชักราชรถพระนำา ๒ สาย  
คู่หน้ายาว ๕.๕๐ เมตร คู่หลังยาว ๔.๗๐ เมตร
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

งานซ่อมบูรณะราชรถพระนำาที่ต้องดำาเนินการ ได้แก่ 

สำานักช่างสิบหมู่

- ธงสามชายประดับหัวนาคงอนราชรถ ซ่อมเปลี่ยนและจัดทำาผ้าลายทองแผ่ลวดใหม่

- ซ่อมความมั่นคงแข็งแรงงานโครงสร้างไม้และในส่วนประกอบของลวดลายไม้แกะสลักที่ชำารุด

- ซ่อมแกะสลักลวดลายไม้แกะสลักในส่วนท่ีขาดหายไป หรือผิดจากรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีถูกต้อง ทำาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

- กะเทาะกระจกของเก่าที่หมดสภาพออก ขัดล้างสีผิวพื้นทองเพื่อทำาการเตรียมพื้นปิดทองใหม่ท้ังหมด ทาสีพื้นใหม่

ทั้งหมด ลงรักปิดทองประดับกระจกใหม่

กรมสรรพาวุธทหารบก

- ซ่อมชุดกลไกชุดเคลื่อนที่ เช่น เพลา ดุมล้อ แหนบ คันบังคับเลี้ยว เป็นต้น ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

กองทัพเรือ 

- ทำาเชือกฉุดชักราชรถใหม่ทั้งหมด ฉุดชักหน้า ๒ สาย สายละ ๖ คน ฉุดชักหลัง ๒ สาย สายละ ๔ คน รวม ๒๐ คน 

ฉุดชักคู่หน้า ใช้เชือกยาว ๕ เมตร ๕๐ เซนติเมตร (๕ ห่วง) จำานวน ๒ เส้น ฉุดชักคู่หลัง ใช้เชือกยาว ๔ เมตร ๗๐ 

เซนติเมตร (๓ ห่วง) จำานวน ๒ เส้น โดยใช้เชือกป่านสังเคราะห์ (Polyester) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร 

เป็นเชือกหลัก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตรเป็นเชือกห่วง 

เมื่อสำารวจสภาพความชำารุดเสียหายของราชรถท้ัง ๒ องค์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรม 

สรรพาวุธทหารบก ได้ดำาเนินการถอดแยกชิ้นส่วนช่วงล่างออกทุกชิ้น แล้วนำาไปยังอาคารปฏิบัติการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 

เพื่อดำาเนินการบูรณะซ่อมแซมต่อไป ส่วนงานศิลปกรรมขององค์ราชรถนั้นดำาเนินการบูรณะซ่อมแซมที่สำานักช่างสิบหมู่  

กรมศิลปากร และการจัดทำาเชือกฉุดชักราชรถจัดทำาที่กรมอู่ทหารเรือ

นายมิตรชัย อานันทนาสกุล บริจาคไม้เพื่อบูรณะซ่อมแซมราชรถ

นายมิตรชัย อานันทนาสกุล ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง ได้บริจาคไม้เป็น 

การส่วนตัว เพื่อใช้ในการซ่อมบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพ ราชรถพระนำาครั้งนี้ และซ่อมบูรณะราชรถน้อย รถวอ 

พระประเทียบ พระยานมาศสามลำาคาน ในโครงการอนุรักษ์และบูรณะราชรถ ราชยาน ที่จัดแสดง ณ ระเบียงหมู่พระวิมาน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้สักทอง ไม้สัก ไม้มะค่า ขนาดต่าง ๆ  

ไม้ดังกล่าวนายมิตรชัย อานันทนาสกุล ได้ซื้อจากโรงเลื่อย จังหวัดอ่างทอง

นายจรูญ นาคร รองอธิบดีกรมศิลปากร และพลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวธุทหารบก ได้รว่มกนัรบัมอบไมจ้ากนายมติรชยั อานนัทนาสกลุ รวม ๔๖ รายการ เมือ่วนัพธุ ที ่๙ เมษายน พทุธศักราช 

๒๕๕๗ เวลา ๑๐ นาฬิกา ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ ไม้ส่วนหนึ่งกรมศิลปากรใช้

ในการซ่อมบูรณะองค์ราชรถ ราชยาน ไม้อีกส่วนหนึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกใช้ในการซ่อมบูรณะล้อราชรถ 

นายจรูญ นาคร รองอธิบดีกรมศิลปากร และพลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
ร่วมกันรับมอบไม้จากนายมิตรชัย อานันทนาสกุล ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง 

เพื่อใช้ในการซ่อมบูรณะราชรถ ณ สำานักช่างสิบหมู่ วันพุธ ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 การซ่อมบูรณะงานศิลปกรรมขององค์ราชรถ

สำานักช่างสิบหมู่ ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ดำาเนินการซ่อมบูรณะงานศิลปกรรมขององค์ราชรถเชิญพระโกศ

พระศพและราชรถพระนำา รายละเอียดการดำาเนินงานจำาแนกตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้

กลุ่มงานช่างเขียนและลายรดนำ้า

ดำาเนนิการคดัลอกลวดลาย เขยีนแบบ ปรบัแบบลวดลายของราชรถเชญิพระโกศพระศพ ราชรถพระนำา และธงสามชาย

ประจำาราชรถทั้ง ๒ องค์

กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต

ดำาเนินการเสริมความมั่นคงแข็งแรงส่วนประกอบโครงสร้างไม้ของราชรถ แกะสลักไม้ใหม่ทดแทนส่วนชำารุด เช่น  

แกะสลักกระจังรวนเกรินหน้าราชรถ แกะสลักไม้กระจังปฏิญาณด้านข้างราชรถ แกะสลักงอนราชรถ แกะสลักลายประจำายาม

ส่วนประกอบที่ลายราชวัติ แกะสลักกระหนกเกรินราชรถ

กลุ่มงานปิดทองประดับกระจก

ดำาเนินการกะเทาะกระจกเก่า ลอกสี เตรียมพื้นผิวลวดลาย ปิดทองประดับกระจก จัดทำาธงสามชายผ้าลายทองแผ่ลวด

เพื่อประดับงอนราชรถ

การซ่อมบูรณะงานศิลปกรรมองค์ราชรถมีขั้นตอนสำาคัญดังนี้

การเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างไม้

การขัดแต่งผิวชิ้นส่วนเดิมที่เคยผ่านการทาสีหลายครั้งจนหนามากต้องกะเทาะออก ให้ได้ลวดลายคมชัด

เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ถอดอุปกรณ์ช่วงล่างออกจากองค์ราชรถเพื่อนำาไปบูรณะ

ณ โรงเก็บเครื่องพระราชพิธีฯ สำานักช่างสิบหมู่

ราชรถทั้ง ๒ องค์ หลังจากถอดแยกชิ้นส่วนช่วงล่างออกแล้ว
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เจ้าหน้าที่สำานักช่างสิบหมู่ขัดแต่งผิวให้ลวดลายคมชัด
ก่อนทาเชลแล็กเคลือบผิว

เจ้าหน้าที่สำานักช่างสิบหมู่ทาสีแดงรองพื้นองค์ราชรถ

เจ้าหน้าที่สำานักช่างสิบหมู่ปิดทอง ประดับกระจก และเก็บสีองค์ราชรถเพื่อความเรียบร้อย

ธงสามชายทองแผ่ลวด ประจำาราชรถทั้ง ๒ องค์ ที่จัดทำาขึ้นใหม่ตามแบบลายเดิม
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แกะไม้ใหม่ในส่วนที่ชำารุดเสียหาย หรือมีลวดลายผิดไปจากรูปแบบงานศิลปกรรมไทยที่ถูกต้อง

ทาเชลแล็กเคลือบผิวชิ้นส่วนที่ขัดแต่งผิวแล้ว ด้วยการซ่อมบูรณะครั้งก่อน ๆ ได้ใช้ยางรักทาผิว การทาเชลแล็กจึงเป็น 

การเคลือบทับผิวของรักไว้ไม่ให้ทำาปฏิกิริยากับสีนำ้ามันซึ่งมีผลให้สีนำ้ามันที่ทาไว้ไม่แห้ง

ทาสีแดงรองพ้ืน หลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเรียบร้อย ทาสีแดงเพ่ือเป็นการรองพ้ืนซำา้ ๓ - ๔ รอบ เพ่ือให้พ้ืนผิวล่ืน ตึง พอเหมาะ

แก่การปิดทองต่อไป

ดำาเนินการปดิทอง แบง่ปรมิาณในการทาสใีหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการปดิทองและความยากงา่ยในการปดิทอง 

และเพื่อให้ทันต่อการแห้งของสี เมื่อทาได้ในปริมาณท่ีเหมาะสมแล้วปล่อยท้ิงให้สีแห้งหมาด การปิดทองให้ปูทองไปในทิศทาง

เดียวกัน กวดทองไปตามรอยต่อทองไม่ควรย้อนรอยต่อ กดทองให้เรียบติดช้ินงาน ในส่วนท่ีมือเข้าไม่ถึงให้ใช้พู่กันแตะยีทองให้

ทองติดชิ้นงานอย่างสมำ่าเสมอ ใช้แปรงขนอ่อนปัดผงทองออกให้สะอาด

ประดับกระจก เมื่อปิดทองเรียบร้อยแล้ว ให้ประดับกระจกในช่องแววให้สวยงาม

การเก็บสี ในช่องไฟของลวดลายส่วนที่เป็นสีแดง ให้ล้วงเก็บสีด้วยความระมัดระวังไม่ให้เลอะเทอะ

การจัดทำาธงสามชายทองแผ่ลวด

ธงสามชายประจำาราชรถทั้ง ๒ องค์มีความชำารุดมาก ต้องจัดทำาขึ้นใหม่ ปักทองแผ่ลวดตามแบบลายเดิม

 การซ่อมบูรณะกลไกการเคลื่อนที่ช่วงล่างของราชรถ

ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพาวุธทหารบก ให้รับผิดชอบดำาเนินการซ่อมบูรณะ

ชุดกลไกการเคลื่อนที่ช่วงล่างของราชรถทั้ง ๒ องค์ จึงได้ตั้ง กองอำานวยการซ่อมราชรถ ราชยาน ขึ้นดำาเนินการ มีเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม ฝ่ายถอดแยกและตกแต่ง ฝ่ายงานโลหะ และฝ่ายงานไม้ ผู้มีประสบการณ์ในการซ่อมราชรถองค์ 

ก่อน ๆ เป็นหลักในการดำาเนินงาน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป

ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  

ดำาเนินการตรวจสอบสภาพทั่วไปของราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำา โดยตรวจจุดยึดตรึงต่าง ๆ

การทำาวงล้อราชรถ

วงล้อราชรถเชิญพระโกศพระศพ ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าขวา จำานวน ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๖  

เซนติเมตร วงล้อด้านหลังซ้ายและด้านหลังขวา จำานวน ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ เซนติเมตร

วงล้อราชรถพระนำา ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าขวา จำานวน ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๙ เซนติเมตร วงล้อ 

ด้านหลังซ้ายและด้านหลังขวา จำานวน ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ เซนติเมตร

การทำาดุมล้อราชรถทั้ง ๒ ล้อ ใช้ไม้มะค่าขนาด ๘ นิ้ว × ๘ นิ้ว ยาว ๑ เมตร ตัดทอนเพื่อกลึงโกลน กลึงกลม คว้านรู 

ดุมล้อ และกลึงตัดเหล็กรัดดุมล้อตามขนาด ทาสี เพื่อนำาไปอัดใส่ดุมล้อ โดยจัดทำาแบบพิมพ์เขียวเพื่อกลึงขึ้นรูปพร้อมอัดเหล็ก 

ดุมล้อเพื่อป้องกันการแตกของเนื้อไม้ ทำาการกัดร่องด้วยเครื่องกัด ซี.เอ็น.ซี. เจาะด้วยสุ่มสว่านเจาะไม้ ตกแต่งร่องด้วยสิ่ว ซึ่งเป็น

งานที่ต้องใช้ความชำานาญ แม่นยำา และความละเอียดเป็นอย่างมาก

การทำากงล้อราชรถ

เจา้หน้าทีไ่ดเ้ขยีนแบบเทา่ขนาดจรงิ ตดักงลอ้ตามแบบ เจาะและบากรอ่งสำาหรบัใสเ่ดอืยตวัผูแ้ลว้แตง่รอ่ง เชือ่มตอ่กงล้อ

แต่ละชิ้นประกอบกันขึ้นเป็นกงล้อ หลังจากนั้นใช้สลิงและปากกายาวช่างไม้บีบรัดให้แน่น ตอกสลักยึดและตกแต่งด้วยตะไบให้

เข้ารูปสวยงาม เพื่อประกอบกับกำาล้อราชรถที่จัดทำาขึ้นใหม่
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การทำากำาล้อราชรถ

เจ้าหน้าที่จัดทำากำาล้อราชรถขึ้นใหม่แทนของเดิม โดยใช้ไม้มะค่าตัดตามขนาดตามแบบ บากเดือยทำาซี่ล้อ เจาะกงล้อ 

ตามแบบพิมพ์เขียวเพื่อใส่กำาล้อ และประกอบกำาล้อเข้ากับกงล้อ

การประกอบรวมล้อราชรถ

เป็นขั้นตอนที่ละเอียดและยาก เพราะเป็นการนำาชิ้นส่วนของล้อราชรถ คือ ดุมล้อ กงล้อ กำาล้อ มาประกอบเข้าด้วยกัน 

รัดด้วยสายผ้าใบบีบรัดให้แน่น แล้วอัดกาวและตอกสลักยึดให้แน่น ไสลบเหลี่ยมแล้วตกแต่งให้เข้ารูปทรงของล้อราชรถ หลังจาก

นั้นสร้างแท่นไสเพื่อไสล้อให้ได้ขนาดและเป็นวงกลมด้วยกบไฟฟ้า พร้อมทั้งคว้านรูใส่บูธทองเหลืองเพื่อใส่บูธทองเหลืองต่อไป

การทำาบูธล้อราชรถ

การทำาบูธล้อราชรถต้องสร้างพิมพ์เขียวขึ้น ๒ แบบ คือแบบพิมพ์เขียวบูธตัวผู้ และแบบพิมพ์เขียวบูธตัวเมีย เพื่อใช้ใน

การตัดทองเหลืองทำาบูธล้อราชรถแต่ละองค์ตามแบบและขนาดตามพิมพ์เขียว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำาทองเหลืองเข้าเครื่อง

กลึงบูธเพลาตัวผู้และบูธเพลาตัวเมีย กัดร่องเพื่อใส่ปีกล็อกดุม เชื่อมปีกล็อกดุม ใส่บอลแบริงอัดด้วยเครื่องปั๊มมือเพื่อประกอบ

เข้ากับดุมราชรถต่อไป

การประกอบชิ้นส่วนล้อราชรถ

เป็นการนำาชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นล้อราชรถ โดยนำาบูธประกอบเข้ากับดุมล้อราชรถที่ประกอบเป็นวงล้อไว้

เรียบร้อยแล้ว กำาหนดจุดเจาะปีกร่องดุมเพื่อใส่บูธ อัดบูธเข้าดุมล้อล็อกให้แน่น นำาล้อราชรถขึ้นปรับเทียบให้ได้ศูนย์ ดึงดัดซี่ล้อ

ทีละซี่แล้วตีอัดด้วยลิ่มไม้ โป๊ด้วยกาววายวูดและกาวลาเท็กซ์ผสมขี้เลื่อยแล้วตกแต่งขัดให้เรียบ นำามาพ่นสีรองพื้นสีแดง ขั้นตอน

นี้มีส่วนประกอบอีกชิ้นหนึ่งที่ทำาขึ้นเพื่อประกอบวงล้อ คือ เหล็กครอบกงล้อราชรถ นำาเหล็กครอบล้อบีบอัดด้วยปากตัวซี เจาะรู

ยดึดว้ยสกรใูหร้อบวงลอ้ เชือ่มตอ่ประสานรอยตอ่ดว้ยการเจาะยดึเหลก็รดัดมุทัง้ดา้นนอกดา้นใน จากนัน้เจยีรตกแตง่เหลก็ครอบ

กงล้อ โป๊ด้วยกาวอีพ็อกซีทู แล้วตัดตกแต่งให้เรียบ ทาสีแดงทิ้งไว้ให้แห้งเพื่อรอประกอบเข้ากับเพลาล้อราชรถ

การกลึงและคว้านรูดุมล้อราชรถ การกลึงขึ้นรูปดุมล้อราชรถและการกัดเจาะร่องใส่ซี่ราชรถ

การประกอบกงล้อและกำาล้อที่จัดทำาขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ทาสีแดงที่ล้อราชรถ 
ภายหลังจากการประกอบชิ้นส่วนล้อราชรถ

ล้อราชรถเชิญพระโกศพระศพ  
ที่จัดทำาแล้วเสร็จ
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การกลึงเพลาล้อราชรถ

สร้างแบบพิมพ์เขียวเพลาล้อราชรถแต่ละองค์ ตัดเหล็กตามขนาดเพื่อกลึงเพลาล้อรถ กลึงปลายเพลาให้เป็นเกลียวเพื่อ

ใส่ดุมล้อราชรถ กลึงแหวนล็อกเพลาล้อราชรถ ไสลบเหลี่ยมเพลาล้อราชรถ ตกแต่งตะไบ ขัดผ้าทรายและลูกแปรงหนังให้ได้ตาม

ขนาดและสวยงาม ทาทับด้วยสีรองพื้นกันสนิม ทาทับอีกครั้งด้วยสีแดง

การจัดทำาแหวนล็อกดุมล้อราชรถ

ควา้นและกลงึแหวนลอ็กดุมลอ้ ไสลบเหลีย่มแหวนลอ็กดมุลอ้ ผา่หวัแหวนลอ็กดมุลอ้ขัดมนั สกรนีและกดักรดแหวนลอ็ก

ดุมล้อ ขัดเงาอีกครั้งแล้วทาทับด้วยสีแดง

แหนบรับนำ้าหนักราชรถทั้ง ๒ องค์ ที่บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำากัด จัดทำาขึ้นใหม่

การทำาแหนบรับนำ้าหนักราชรถ

ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำากัด ในการ 

จัดทำาแหนบรับนำ้าหนักราชรถทั้ง ๒ องค์ จากนั้นนำามาพ่นสีแดง ตรวจสอบความเรียบร้อยของแหนบ

งานโลหะ ชุดบังคับเลี้ยว

ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ซ่อมแซมบูรณะชุดบังคับเลี้ยวของเดิมของราชรถทั้ง ๒ องค์ และ

มีอุปกรณ์บางชิ้นที่ต้องจัดทำาขึ้นใหม่เพื่อความมั่นคงในการใช้งาน โดยนำาชิ้นส่วนที่ถอดแยกทั้งหมดมาล้างสีและแช่นำ้ายากัดสนิม 

พ่นทราย ตรวจเช็คสภาพทุกชิ้นส่วนด้วยสายตาอย่างละเอียด เพื่อแยกชิ้นงานในส่วนของชุดบังคับเลี้ยวออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที่ต้องจัดทำาขึ้นใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้คืนสภาพได้ กับส่วนที่ซ่อมแซมจากของเดิม

ส่วนทีท่ำาขึน้มาใหมท่ดแทนของเดมิ คอื ยแูคลมปย์ดึแหนบพรอ้มนอต แผน่ยดึยแูคลมป ์แกนบงัคบัเลีย้ว ปลอกประคอง

จานบังคับเลี้ยว เหล็กยึดธงบังคับเลี้ยว ตัวคล้องเชือกชักลาก บันไดชุดดึงหลัง พร้อมห่วงคล้องเชือกฉุดชัก ชุดห่วงฉุดชักหน้า

พร้อมยูแคลมป์

ส่วนที่ซ่อมแซมจากของเดิม ได้แก่ แผ่นยึดชุดแหนบ (หลัง) กับโครงราชรถ เหล็กรับคาน ชุดบังคับเลี้ยว (บน - ล่าง)  

เหล็กกันโคลง เหล็กเสริมคานรับตัวจาน เหล็กแคร่บังคับเลี้ยว คานยึดชุดบังคับเลี้ยว

เมือ่การซอ่มแซมบรูณะอปุกรณ์ชิน้สว่นต่าง ๆ  สำาเรจ็เรยีบรอ้ย ศนูยอ์ตุสาหการสรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารบก ไดท้ดลอง

ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  และทดสอบการรับนำา้หนักของแหนบ ชุดบังคับเล้ียว ชุดชักลาก และความแข็งแรงของโครงสร้างส่วนช่วงล่าง

ของราชรถ เพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนนำาไปประกอบเข้ากับองค์ราชรถที่สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ต่อไป
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้นำาชุด 

กลไกเคลื่อนที่ช่วงล่างของราชรถทั้ง ๒ องค์ ไปประกอบเข้ากับองค์ราชรถที่สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อทดสอบการรับ

นำ้าหนัก การบังคับเลี้ยว และการฉุดชัก ปรากฏผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานตามความต้องการ จึงได้ส่งมอบชุดกลไก

การเคลื่อนที่ช่วงล่างของราชรถทั้ง ๒ องค์แก่สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของราชรถต่อไป

การซอ่มบรูณะราชรถเชญิพระโกศพระศพและราชรถพระนำา ของกรมศลิปากร กรมสรรพาวธุทหารบก และกองทพัเรอื  

ได้เริ่มดำาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม แล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๖ เดือน  

ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๗,๓๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

นายจรูญ นาคร รองอธิบดีกรมศิลปากร พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
และเจ้าหน้าที่สำานักช่างสิบหมู่ ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อย

ของการจัดทำาส่วนช่วงล่างของราชรถ ที่ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ

ราชรถเชิญพระโกศพระศพ (ซ้าย) และราชรถพระนำา (ขวา) ที่ได้รับการซ่อมบูรณะเรียบร้อยแล้ว
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นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถพระนำา  
และราชรถเชิญพระโกศพระศพ เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ สำานักช่างสิบหมู่ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารบกนำาราชรถขึ้นประดิษฐาน 
บนรถชานตำ่าเพื่อเคลื่อนย้ายราชรถทั้ง ๒ องค์ จากสำานักช่างสิบหมู่ 
จังหวัดนครปฐม ไปประดิษฐานยังอาคารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย  

พลตรี ศักดา ศิริรัตน์ 
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 

นาวาเอก เอกสิทธิ์ รอดอยู่  
รองผู้อำานวยการกรมอู่ทหารเรือธนบุรี 

นายพีรพน พิสณุพงศ์ นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ 
รองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่กรมการทหารขนส่ง 

กองทัพบก เข้าร่วมในพิธีฉุดชักเป็นปฐมฤกษ์

ราชรถเชิญพระโกศพระศพ (ขวา) ราชรถพระนำา (ซ้าย) 
ภายในอาคารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การซ่อมบูรณะอาคารซ่าง วัดเทพศิรินทราวาส

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการซ่อมบูรณะ 

อาคารซ่าง วัดเทพศิรินทราวาส

ซ่าง เป็นสถานที่สำาหรับพระนั่งสวดพระอภิธรรมเมื่อเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุจนเสร็จสิ้นการพระราชทานเพลิงพระศพ วัดเทพศิรินทราวาสมีอาคารซ่าง  

๒ หลังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระเมรุหลวง 

สำานักสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้รับผิดชอบดำาเนินการซ่อมบูรณะอาคารซ่างทั้ง ๒ หลัง 

อาคารซ่าง ๑ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระเมรุหลวง 

หลังคาและฝ้าเพดาน ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาไม้ ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นสังกะสี ทานำ้ายากันปลวก ทำาความสะอาด

และเปล่ียนแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ชำารุดเสียหาย ซ่อมแซมปูนป้ันท่ีชำารุดเสียหาย และทาสีงานปูนป้ัน เปลี่ยนฝ้าเพดานและ 

โครงคร่าว ฉาบเรียบและทาสี

ผนัง รือ้เปลีย่นผนงัอฐิทีช่ำารดุเสยีหาย ทาสผีวิปนูและอฐิพรอ้มเคลอืบซลิโิคน รือ้เปลีย่นอปุกรณป์ระกอบประต ูหนา้ตา่ง 

ซ่อมเปลี่ยนไม้ประตูหน้าต่างที่ผุแตก ทาสีและเคลือบสี 

อาคารซ่าง ขณะดำาเนินการซ่อมบูรณะ
ช่างรื้อเปลี่ยนผนังอิฐที่ชำารุดเสียหาย

การเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและบันไดอาคารซ่าง

อาคารซ่างที่บูรณะแล้วเสร็จ
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พื้นและบันได รื้อเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและบันได ลูกกรงบันได ติดตั้งจมูกบันไดทองเหลือง

งานไฟฟ้า ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

งานสุขาภิบาล เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำารุด

อาคารซ่าง ๒ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระเมรุหลวง

หลังคาและฝ้าเพดาน เปลี่ยนกันซึมแผ่นสังกะสี เปลี่ยนระแนงไม้ จัดทำาแนวแปปูน ปูกระเบ้ือง ทำาความสะอาดและ

เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ชำารุดเสียหาย ซ่อมแซมปูนปั้นที่ชำารุดเสียหาย ทาสีงานปูนปั้น เปลี่ยนฝ้าเพดานและโครงคร่าว 

ฉาบเรียบและทาสี

ผนัง รื้อเปลี่ยนอิฐที่ชำารุดเสียหาย สกัดรื้อช่องอัฐิในอาคาร ทาสีผิวปูนและอิฐพร้อมเคลือบซิลิโคน รื้อเปลี่ยนบานและ

อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ทาสีและเคลือบสี 

พื้นและบันได รื้อเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและบันได รื้อเปลี่ยนลูกกรงบันได ติดตั้งจมูกบันไดทองเหลือง 

งานไฟฟ้า ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า รื้อย้ายสายไฟที่ติดตัวอาคารลงพื้น

งานสุขาภิบาล เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำารุด

การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ มอบหมายให้กรมศิลปากร ดำาเนินการออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 

กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดบวรนิเวศวิหารและที่วัดเทพศิรินทราวาส ให้กรุงเทพมหานคร 

จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดและอำาเภอจัดพิธีถวาย

ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ให้สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารือคณะสงฆ์และกำาหนดรูปแบบ 

แนวทาง และลำาดับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เป็นซุ้มรูปใบเสมา ภายในกรอบซุ้มรูปพระโกศกุดั่นใหญ่

ประดิษฐานบนพระแท่น ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  
ภายในกรอบพระโกศประดิษฐานตราประจำาพระองค์ 

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. อยู่เหนือกรอบพระรูป 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

สำานกัสถาปัตยกรรม ได้รบัมอบหมายจากกรมศลิปากรใหด้ำาเนนิการออกแบบซุม้ถวายดอกไมจ้นัทนส์ำาหรบัประชาชนใน

กรงุเทพมหานครไดร้ว่มถวายดอกไมจ้นัทนใ์นพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ ทีว่ดับวรนเิวศวหิาร และวดัเทพศรินิทราวาส  

การออกแบบซุ้มถวายดอกไมจั้นทนท์ีไ่ด้ปรบัแกไ้ขแบบตามดำารขิองท่านผูห้ญงิบุตร ีวรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร นายณรงคฤ์ทธิ ์ 

ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ มีแนวคิดในการออกแบบ ตกแต่ง และการใช้สัญลักษณ์ ที่สื่อถึงความเป็นสมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก และการได้รับพระราชทานพระเกียรติยศให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพตามโบราณประเพณี จึงใช้

กรอบซุ้มรูปใบเสมา อันแสดงถึงปริมณฑลของพุทธจักรที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาด้วยความใส่พระทัย ในฐานะที่ทรงเป็น 

ผู้นำาสูงสุดในการธำารงรักษา ส่งเสริมและเชิดชูพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายในกรอบซุ้มรูปใบเสมามี

สญัลกัษณส์มณศกัด์ิสมเด็จพระสงัฆราช และการพระราชทานพระเกยีรตยิศถวายพระศพตามโบราณประเพณ ีโดยจดัองคป์ระกอบ

ให้ลดรูปลงเหมาะสมแก่การประดิษฐานในกรอบซุ้ม

การออกแบบซุม้รปูใบเสมา มขีนาดกวา้ง ๖ เมตร ๖๐ เซนตเิมตร สงู ๙ เมตร ๓๕ เซนตเิมตร หนา ๖ เมตร ๖๐ เซนตเิมตร 

พืน้ฉากหลงัเปน็สฟ้ีาอนัเปน็สปีระจำาวนัศุกร์ ซึง่เปน็วนัประสตูขิองสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

มีลายดอกลอยโปรยปรายทั่วพื้นฉากหลัง ภายในกรอบซุ้มมีรูปพระโกศกุดั่นใหญ่ประดิษฐานบนพระแท่นลด ภายใต้เศวตฉัตร  

๓ ชั้น๑๓ ซึ่งเป็นฉัตรสีขาว ระบายขลิบทองซ้อน ๒ ชั้น ห้อยอุบะจำาปาทอง ภายในกรอบพระโกศประดิษฐานตราประจำาพระองค์

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. สีขาว อยู่เหนือกรอบพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สองข้าง

พระโกศเปน็รปูพดัแฉกทรงพุม่ขา้วบณิฑอ์นัเปน็พดัยศสมณศกัดิส์มเดจ็พระสงัฆราช กบัรปูพดัแฉกงาพเิศษประดบัพลอยอนัเปน็

พัดยศประจำาตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต สองข้างแท่นประดิษฐานพระโกศ ทำาเป็นช้ันลดหลั่น ตั้งพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  

ตรงกลางเป็นพานดอกไม้ธูปเทียนแพ ด้านซ้ายและขวาตั้งฉัตร ๕ ชั้น ประกอบพระเกียรติยศซึ่งอิงรูปแบบจากฉัตรทองแผ่ลวด 

พื้นหน้าแท่นซึ่งเป็นฐานซุ้มทำาเป็นชั้นลดหลั่นสำาหรับผู้ขึ้นถวายสักการะพระรูปหรือถวายดอกไม้จันทน์ 

_______________________________________________

 ๑๓ ขณะท่ีออกแบบและก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์น้ัน ยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานพระโกศทองน้อยและฉัตรตาดทอง ๕ ชั้น  

เพิ่มพระเกียรติยศพระศพ

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  
ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 
ณ บริเวณวัดเทพศิรินทราวาส
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 

กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำานักการโยธา รับผิดชอบดำาเนินการ ซึ่งได้ปรับลดขนาดซุ้ม เป็นขนาดกว้าง ๖ เมตร 

๖๐ เซนติเมตร สูง ๙ เมตร ๓๕ เซนติเมตร หนา ๔ เมตร ๒๕ เซนติเมตร โครงเหล็กและไม้ กรุไม้อัดหนา ๕ มิลลิเมตร ฉากรูป 

พระโกศ ไม้อัดหนา ๔๐ มิลลิเมตรฉลุตามแบบ ฉากรูปฉัตร ๓ ชั้น ไม้อัดหนา ๒๐ มิลลิเมตรฉลุตามแบบ ฉัตร ๕ ชั้น โครงเหล็ก 

กรอบคิว้ซุม้ กรอบตราสญัลกัษณ์ พานพุ่มทอง พานพุม่เงนิ และบวัฐานฉตัร ปัน้และทำาพมิพห์ลอ่ไฟเบอรก์ลาส ทาส ีกรอบพระรูปไม้

กลงึทาส ีตราสญัลักษณ์ประจำาพระองค์และพระรปูพมิพด์ว้ยไวนลิทบึแสง แทน่และฐานเปน็โครงไมก้รไุมอ้ดัหนา ๕ มลิลเิมตร ทาสี 

 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

 กรุงเทพมหานคร

กำาหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนไว้ ๒ ลักษณะ 

ลักษณะที่ ๑ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และบริเวณวัด 

เทพศิรินทราวาส จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดละ ๑ ซุ้ม จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ซุ้มละ ๕๐,๐๐๐ ดอก เจ้าหน้าที่เขตพระนคร 

และเขตดุสิตรับผิดชอบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

รบัผดิชอบซุม้ถวายดอกไมจ้นัทนท์ีว่ดัเทพศรินิทราวาส มสีำานกัการศกึษา สำานกัพฒันาสงัคม ลกูเสอื และตำารวจตระเวนชายแดน 

ร่วมอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ลักษณะที่ ๒ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่สำานักงานเขต ๔๖ เขต ให้สำานักงานเขตคัดเลือกวัดที่เหมาะสม 

เขตละ ๑ วัด การจัดสถานที่ ณ วัดที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ กำาหนดดังนี้

บนเมรุประจำาวัด ที่หน้าเตาเผา ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานรูปพระโกศสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ตกแต่งด้วยพานดอกไม้สด และต้ังเครื่องทองน้อย วางพานรับดอกไม้จันทน์ท่ีประธานในพิธีถวาย ๑ พาน  

ที่หน้าเมรุ ตั้งพานใหญ่รับดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย ๖ พาน 

สถานที่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ จัดอาสน์สงฆ์ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย 

หวัอาสน์สงฆ์ตัง้ธรรมาสน ์ปลายอาสนส์งฆต์ัง้โตะ๊วางเครือ่งจตปุจัจยัไทยธรรม ถดัออก

มาเบื้องซ้ายของธรรมาสน์ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานรูปพระโกศ พร้อมเครื่องบูชา และ 

จัดเครื่องทองน้อย ๒ ชุด วางลดหลั่นกันสำาหรับจุดถวายสักการะพระศพและสำาหรับ

พระศพทรงธรรม หน้าอาสน์สงฆ์ตั้งเก้าอี้สำาหรับผู้ร่วมพิธี 

ลกัษณะข้ันตอนพธิถีวายดอกไมจั้นทน ์ปฏบิตัติามทีส่ำานกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติกำาหนด 

อน่ึง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำาหนังสือที่ระลึก “พระสังฆราชา สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราช

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จำานวนพิมพ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม สำาหรับแจกแก่ประชาชน 

ผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และวัดที่จัดเป็นสถานที่ 

ถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง ๔๖ วัด
กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์หนังสือ  

“พระสังฆราชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราช 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” มอบแก่ผู้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 จังหวัดและอำาเภอต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้มอบนโยบายแก่กระทรวงมหาดไทย ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ

ประชาชนในส่วนภูมิภาค ทุกอำาเภอ เพื่อให้คณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก 

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและร่วมรำาลึกถึงพระคุณูปการท่ีมีต่อบวรพุทธศาสนา รวมท้ังมีโอกาสร่วมในพิธีถวาย 

ดอกไม้จันทน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยให้ทุกจังหวัดจัดพิธี

ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนภายในจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่ที่เห็นเหมาะสมเพื่อใช้เป็นสถานท่ี 

จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้ ให้อำาเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด ส่วนอำาเภออื่น ๆ ให้จัดอำาเภอละ ๑ แห่ง โดยคำานึงถึงประชาชน

ในพืน้ทีห่า่งไกลใหส้ามารถเดนิทางไปรว่มพธิตีามสถานทีท่ีก่ำาหนดไดอ้ยา่งสะดวกสบาย สว่นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหพ้จิารณา

คัดเลือกวัดที่เหมาะสม เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยคำานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำาคัญ 

ทัง้น้ีใหจ้งัหวดัและอำาเภอจดัเตรยีมสถานทีพ่รอ้มตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ยสวยงาม พรอ้มทัง้เตรยีมการแสดงพระธรรมเทศนา

และการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและแสดงความอาลัย โดยเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปร่วมในพิธีถวาย

ดอกไมจ้นัทน์โดยพรอ้มเพรยีงกนั และใหจ้ดัเตรยีมสิง่อำานวยความสะดวกและการใหก้ารบรกิารดา้นตา่ง ๆ  แกป่ระชาชนทีไ่ปรว่ม

ในพิธี เช่น การให้บริการนำ้าดื่ม หน่วยปฐมพยาบาล รถสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ 

อนึ่ง รูปแบบของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในกรณีที่แต่ละพื้นที่ประสงค์จะสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามประเพณีนิยม

ของแต่ละท้องถิ่น ให้จังหวัด/อำาเภอเลือกดำาเนินการได้ 

งบประมาณในการจดัพธิถีวายดอกไมจ้นัทนข์องประชาชนในสว่นภมูภิาคนัน้ คณะกรรมการอำานวยการจดังานพระศพฯ  

ได้เน้นยำ้าให้ทุกจังหวัดระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวาย 

ดอกไม้จันทน์แล้ว ให้ทุกจังหวัดรวบรวมภาพถ่ายพร้อมคำาบรรยายใต้ภาพ รวมท้ังรายละเอียดในการประกอบพิธีถวาย 

ดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ บันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อประมวลภาพรวมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ส่งสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีดำาเนินการต่อไป

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ได้กำาหนดรูปแบบ แนวทาง ลำาดับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ มอบให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยรับไปปฏิบัติ

ให้สอดคล้องต้องกัน ๒ ลักษณะ และหน่วยปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑ การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน เป็นแนวทางสำาหรับจังหวัด

และอำาเภอเมืองดำาเนินการ

สถานที่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ จัดอาสน์สงฆ์สำาหรับพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะหมู่

ประดษิฐานพระพทุธรปู แจกนัดอกไม ้ธปู เทยีน หวัอาสนส์งฆต์ัง้ธรรมาสนส์ำาหรบัพระสงฆแ์สดงพระธรรมเทศนา ปลายอาสนส์งฆ์

ตัง้โตะ๊วางเครือ่งจตุปจัจัยไทยธรรม หน้าอาสนส์งฆ ์เบือ้งซา้ยจดัทีน่ัง่สำาหรบัพระสงฆ ์เบือ้งขวาเปน็ทีน่ัง่สำาหรบัฆราวาสผูม้าร่วมพิธี 

สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแท่นยกพื้น ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานรูปพระโกศ แจกันดอกไม้ พร้อมเครื่องทองน้อย ๒ ที่  

ตั้งลดหล่ันกัน ชุดบนสำาหรับพระศพทรงธรรม ชุดล่างสำาหรับถวายสักการะพระศพ ด้านหน้าโต๊ะหมู่ ตั้งโต๊ะวางพานรับ 

ดอกไม้จันทน์ จำานวน ๖ พานหรือมากกว่านั้น ที่ลานหน้าแท่น เบื้องซ้ายจัดที่นั่งสำาหรับพระสงฆ์เข้าถวายดอกไม้จันทน์ เบื้องขวา 

จัดที่นั่งสำาหรับฆราวาส การออกไปถวายดอกไม้จันทน์ให้ลุกทีละแถว ผู้นั่งเบื้องซ้ายเดินออกทางด้านซ้ายมือ ถวายดอกไม้จันทน์

แล้วเดินแถวกลับผ่านกลางชิดที่นั่งเบื้องซ้าย ผู้นั่งเบื้องขวาเดินออกทางด้านขวามือ ถวายดอกไม้จันทน์และเดินแถวกลับผ่าน

กลางชิดที่นั่งเบื้องขวา
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กำาหนดการพิธี

เวลา ๑๔ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์ 

๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ท่ีแสดงพระธรรม-

เทศนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา กรวดนำ้าอุทิศถวาย

เป็นพระกุศล เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที หลังการเสด็จพระราชดำาเนินขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ประธานในพิธีนำา

คณะข้าราชการและประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ หน้ารูปพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เวลา ๒๐ นาฬิกา หลังจากการเสด็จพระราชดำาเนินพระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิงจริง) แล้ว ประธาน 

ในพิธีและคณะนำาดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ จุดที่กำาหนด

การแต่งกาย ข้าราชการ ปกติขาว ไว้ทุกข์ ลูกจ้างเครื่องแบบสีกากี แขนยาว คอพับ ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ลักษณะที่ ๒ การถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน เป็นแนวทางสำาหรับอำาเภอต่าง ๆ ดำาเนินการ 

สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ กำาหนดการพิธี และการแต่งกาย เหมือนลักษณะที่ ๑ 

(รายละเอียดการถวายดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ได้จดหมายเหตุไว้ใน ภาคที่ ๕ หัวเรื่อง  

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน)

การจัดแสดงมหรสพ

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร รับผิดชอบการจัดแสดงมหรสพหน้าพระเมรุ

หลวง วัดเทพศิรินทราวาส โดยจัดการแสดงเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ก่อนการเสด็จพระราชดำาเนินไป

พระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิงจริง) และช่วงเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ภายหลังเสด็จพระราชดำาเนินกลับจาก

การพระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิงจริง) แล้ว

สำานักการสังคีต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร ให้จัดการแสดงโขนเร่ือง  

รามเกียรติ์ ตอน ศึกแสงอาทิตย์ - พรหมาสตร์ และ ตอน นางลอย ใช้ผู้แสดงรวม ๒๓๐ คน 

โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกแสงอาทิตย์ - พรหมาสตร์ นายจรัญ พูลลาภ เป็นผู้เรียบเรียงบท นายประสาท  

ทองอร่าม เป็นผู้ตรวจแก้ไข จัดแสดงเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง มีเนื้อเรื่องย่อดังนี้ 

พระรามยกกองทัพออกปะทะกับกองทัพมังกรกัณฐ์ มังกรกัณฐ์แผลงศรหมายสังหารพระราม ศรของมังกรกัณฐ์ว่ิงไป 

ตัดเกราะพระรามจนขาด พระรามทรงแผลงศรทำาลายศรของมังกรกัณฐ์ เมื่อสิ้นอาวุธมังกรกัณฐ์จึงนิมิตกายให้เป็นรูปตนจำานวน

มากปรากฏอยู่ทั่วท้องฟ้า พระรามไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ารูปกายใดเป็นมังกรกัณฐ์ จึงตรัสถามพิเภกผู้เป็นโหราจารย์ พิเภกทูล

แนะนำาให้พระรามทรงเสี่ยงแผลงศรไป ลูกศรพุ่งไปเสียบอกมังกรกัณฐ์ ตกลงจากท้องฟ้าสิ้นชีวิตทันที 

ฝ่ายพลับพลา พระรามมีโองการให้องคตใช้อุบายไปล่อลวงนำาแว่นวิเศษของแสงอาทิตย์มาจากพระพรหม องคตแปลง

เป็นพิจิตรไพรี พี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์ ไปทูลขอแว่นวิเศษนั้นจากพระพรหมซึ่งมิได้คิดระแวงสงสัยเป็นผลสำาเร็จ องคตถวายแว่น

แกพ่ระราม พระรามทรงทำาลายแวน่วเิศษแตกสิน้ ในเวลาเดยีวกนั แสงอาทติยย์กกองทพัออกมารบกบัพระราม เพือ่แกแ้คน้แทน

มังกรกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชาย กองทัพพระรามและกองทัพแสงอาทิตย์ปะทะกัน แสงอาทิตย์เป็นฝ่ายเสียเปรียบ คิดจะสังหารพระราม

พระลักษมณ์ด้วยแว่นวิเศษ จึงให้พิจิตรไพรีขึ้นไปเฝ้าพระพรหมเพื่อขอประทานแว่นวิเศษ พิจิตรไพรีกลับมาทูลแสงอาทิตย์ว่า 

ฝ่ายพระรามลวงล่อเอาแว่นวิเศษมาจากพระพรหมแล้ว ในที่สุดแสงอาทิตย์จึงถูกพระรามแผลงศรสังหาร 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทศกัณฐ์ทรงทราบว่ามังกรกัณฐ์และแสงอาทิตย์ผู้เป็นหลานถูกข้าศึกสังหารสิ้นชีวิตในสนามรบแล้ว จึงให้กาลสูรเสนา

ยักษ์ไปแจ้งข่าวศึกแก่อินทรชิตยังโรงพิธีที่อินทรชิตกำาลังทำาพิธีชุบศรพรหมาสตร์อยู่ ให้ยกทัพไปสู้กับข้าศึกโดยเร็ว อินทรชิต 

จัดเตรียมกองทัพโดยให้การุณราชแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ (ช้างทรงพระอินทร์) ไพร่พลแปลงตนเป็นเทวดานางฟ้า ส่วน 

อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ นำากองทัพนิมิตดังขบวนเสด็จของพระอินทร์เลื่อนลอยไปกลางอากาศเพื่อไปล่อลวงข้าศึกให้

หลงกล 

พระอินทร์แปลงพร้อมด้วยขบวนเทวดานางฟ้าและบริวารเสด็จมาถึงสนามรบ ตรัสสั่งให้เทวดานางฟ้าแปลงจับระบำา 

รำาฟ้อนอยู่บนท้องฟ้า พระลักษมณ์ พญาวานร และพลวานร สำาคัญผิดคิดว่าเป็นขบวนเสด็จของพระอินทร์ ต่างก็เพลินดูการ 

ฟ้อนรำา พระอินทร์แปลงจึงแผลงศรพรหมาสตร์ บันดาลเป็นลูกศรกระจายเกลื่อนกลาดไปต้ององค์พระลักษมณ์และพลวานร 

สลบหมดท้ังกองทัพ เหลือเพียงหนุมานผู้เดียว หนุมานโกรธด้วยเข้าใจว่าพระอินทร์ไปเข้าข้างฝ่ายยักษ์ ทะยานเข้าตีควาญท้าย 

ช้างตาย แล้วหักคอช้างเอราวัณหมายใจจะชิงศรพรหมาสตร์ แต่กลับถูกอินทรชิตตีด้วยคันศรตกลงมาสลบกลางสนามรบ  

อินทรชิตมีความชื่นชมยินดียิ่งนัก ที่กองทัพของตนเป็นฝ่ายมีชัยสั่งเลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกา 

โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย นายจรัญ พูลลาภ เป็นผู้เรียบเรียงบท นายประสาท ทองอร่าม เป็นผู้ตรวจแก้ไข 

จัดแสดงเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง มีเนื้อเรื่องย่อดังนี้ 

ทศกัณฐ์ทรงทราบว่าพระรามยกกองทัพมาตั้งท่ีเชิงเขาเหมติรันก็คิดวิตกและหาทางจะตัดสงครามเสียแต่แรกเร่ิม จึงส่ัง

นางเบญกายธิดาของพิเภก ซึ่งเป็นหลานของทศกัณฐ์ให้แปลงกายเป็นนางสีดา แล้วแกล้งทำาตายลอยนำ้าไปติดอยู่ที่ท่าสรงของ

พระราม นางเบญกายจำาเป็นต้องปฏิบัติตามบัญชาของทศกัณฐ์

พระรามเสด็จถึงท่าสรงพร้อมด้วยพระลักษมณ์และพลวานร ทอดพระเนตรเห็นนางเบญกายท่ีแปลงร่างเป็นนางสีดา 

นอนตายลอยอยู่ที่ท่าสรง ก็รำ่าไห้ครำ่าครวญด้วยความเศร้าโศก และทรงพิโรธหนุมานที่เป็นต้นเหตุทำาให้นางสีดาตาย หนุมาน 

ขอพิสูจน์ศพด้วยการเผาไฟ พระรามทรงอนุญาตให้ทำาเชิงตะกอนนำาศพขึ้นเผาได้ นางเบญกายทนความร้อนไม่ได้ จำาต้องกลับ

เป็นร่างเดิม เหาะหนีไป หนุมานเหาะตามไปจับตัวได้แล้วนำามาถวายพระราม 

การจัดหาไม้จันทน์หอม การจัดทำาด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก การจัดทำาฟืนไม้จันทน์  

การจัดทำาช่อไม้จันทน์ และการแกะสลักพระพุทธรูปประจำาวันประสูติจากไม้แก่นจันทน์หอม

ไม้จันทน์หอม เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ ๓๐ เมตร เรือนยอดเป็นรูปกรวยตำ่า ๆ หรือ

เป็นพุ่มกลมค่อนข้างโปร่ง พบขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆ กันตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณทั่วไป เว้นแต่ทางภาคเหนือ และอาจ 

พบขึ้นกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาหินปูน พบในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ในต่างประเทศพบใน 

พม่า และอินเดีย ลำาต้นมีลักษณะเปลาตรง เปลือกสีเทาอมขาว หรือเทาอมนำ้าตาล แตกเป็นร่อง เปลือกชั้นในเมื่อถากใหม่ ๆ  

จะมีสีขาว ทิ้งไว้แห้งจะเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาล โดยทั่วไปเป็นพืชหายาก สามารถพบได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้จันทน์หอม โดยพบเป็นหมู่ไม้ขนาดใหญ่ 

ไม้จันทน์หอมเป็นไม้มีค่าที่หายากชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้มงคลชั้นสูง ใช้ในพระราชประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึง 

ปจัจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระราชประเพณีเกีย่วกบัพระศพ นยิมเอาไม้จนัทน์หอมที่ยนืต้นตายเองตามธรรมชาต ิซึ่งเนือ้ไมจ้ะมี

กลิ่นหอมอ่อน ๆ นำามาสร้างพระโกศตลอดจนใช้ทำาฟืนและดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพ เนื้อไม้สามารถนำามากลั่นเป็นนำ้าหอม ใช้ทำาเครื่องหอม ธูปหอม ตลอดจนเป็นยาสมุนไพรได้อีกด้วย 
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 การจัดหาไม้จันทน์หอม

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มอบหมายให้พระโสภณคณาภรณ์  

(สมจติต ์อภจิติโฺต) ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดับวรนเิวศวหิาร ประสานงานกบัอทุยานแหง่ชาตกิยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์กรมอทุยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการขอรับบริจาคไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ มีเนื้อไม้หอม เนื้อแกร่ง คุณภาพดี  

เปลาตรง และมีขนาดเหมาะสมที่จะใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ท้ังได้ลงพื้นท่ีร่วมตรวจสอบคัดเลือกได้ 

ไม้จันทน์หอมที่เหมาะสมจำานวน ๓ ต้น 

ณ วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลาฤกษ์ ๙ นาฬิกา ๒๙ นาที ถึง ๑๐ นาฬิกา ๙ นาที ได้ประกอบพิธี

ตัดไม้จันทน์หอม มีการบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์ก่อนตัดไม้จันทน์หอม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาตลอดการทำาพิธี

ไม้จันทน์หอมที่ตัดต้นลงแล้ว ได้ทอนเป็นท่อนขนาดต่าง ๆ แปรรูปแล้ว นำาข้ึนรถบรรทุกมาส่งมอบให้แก่สำานัก 

ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ รวมจำานวนไม้จันทน์ ๓ ท่อน กับ ๒๐ แผ่น 

นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำานวยการสำานักช่างสิบหมู่ รับมอบไม้จันทน์จากพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต)  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ สำานักช่างสิบหมู่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 การจัดทำาด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก 

สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งรับผิดชอบการออกแบบพัดรองท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒ แบบ สำาหรับให้กองพระราชพิธี สำานักพระราชวัง จัดสร้าง

เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพแบบหนึ่ง และสำาหรับให้วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างเพื่อใช้ในการพระศพอีกแบบหนึ่งนั้น 

ได้ดำาเนินการออกแบบและจัดทำาด้ามพัดรองไม้จันทน์ให้สอดคล้องกับแผ่นพัดด้วย 

กระบวนการจัดทำาด้ามพัดรองไม้จันทน์เริ่มด้วยการแปรรูปไม้จันทน์ตามขนาดที่กำาหนด กลึงไม้จันทน์ให้ได้ขนาดและ

รูปแบบ นำาไปแกะสลักลวดลาย ขัดแต่งพื้นผิว ย้อมสี และเคลือบด้วยแล็กเกอร์ จากนั้นปิดทองส่วนคอพัดและปลายด้าม รวม

จำานวน ๗๐ ด้าม

(รายละเอียดการจัดทำาพัดรองที่ระลึก ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวเรื่อง การจัดทำาพัดรองที่ระลึก  

ย่ามที่ระลึก)
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การจัดทำาฟืนไม้จันทน์ 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำานักช่างสิบหมู่ จัดทำาฟืนไม้จันทน์ 

กลึงกลม ปิดทองลายฉลุ จำานวน ๒๔ ท่อน เพื่อใช้รองพระโกศพระศพบนพระจิตกาธาน และเผาพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กระบวนการจัดทำาฟืนไม้จันทน์เริ่มด้วยการแปรรูปไม้จันทน์เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามที่กำาหนด กลึงไม้จันทน์ให้

เป็นท่อนกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ ย้อมสีพื้น พ่นปลายฟืนไม้จันทน์

ด้วยสีดำา ยาว ๙ เซนติเมตร ๕ มิลลิเมตร เฉพาะด้านหัวและท้ายทั้ง ๒ ด้าน เพื่อปิดทองลายฉลุ 

ออกแบบ เขียนแบบลายฉลุ เป็นลายประจำายามลูกฟักกระหนาบบน ปลายล่างเป็นลายกรวยเชิง นำากระดาษไขฟิล์มมา

ดำาเนินการตัดแบบลวดลายฉลุเสร็จแล้ว ปิดทองลวดลายฉลุด้วยการนำาสีนำ้ามันเช็ดตรงบริเวณท่ีจะปิดทองลวดลายฉลุ ติดแบบ

ลวดลายฉลุลงบนฟืนไม้จันทน์ ปิดทองลวดลายฉลุเรียบร้อยแล้ว นำาแบบลายฉลุออก เช็ดเพื่อเก็บรายละเอียดลวดลายฉลุปิดทอง 

การปัดทองที่ปลายด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก

ด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก

ช่างกลึงไม้จันทน์ตามแบบที่กำาหนด การแกะสลักลวดลายด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก
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ออกแบบ เขียนแบบ ลายดอกจันทน์ เพื่อนำาไปฉลุลายซ้อนไม้เป็นลายดอก ประกอบด้วยกลีบบัว จำานวน ๑๖ กลีบ  

แล้วซ้อนทับด้วยลายแปดกลีบ กลางดอกเป็นวงกลม นำาแบบลายไปติดบนแผ่นไม้จันทน์ โกรกฉลุลายดอกซ้อนไม้ ขัดพื้นผิว 

ปิดทอง รวมจำานวน ๔๘ ดอก นำาลายดอกซ้อนไม้ติดประกอบที่ปลายฟืนไม้จันทน์ทั้งด้านหัวและท้ายทุกท่อนทั้ง ๒๔ ท่อน

 การจัดทำาช่อไม้จันทน์

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำานักช่างสิบหมู่ ออกแบบและจัดทำา 

ช่อไม้จันทน์สำาหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมวงศ ์พระอนวุงศ ์และสมเดจ็พระราชาคณะ ในการพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตามคติความเชื่อของชาวไทยแต่โบราณ การวางดอกไม้จันทน์ในงานฌาปนกิจนั้น เป็นการแสดงความเคารพเพื่อ 

ไว้อาลัย และถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนม์ ดังนั้น ทุกสิ่งท่ีจัดทำาจะต้องประณีตและดีท่ีสุดตามฐานะ 

หรือชั้นยศ

การกลึงไม้จันทน์ให้เป็นท่อนกลมตามแบบที่กำาหนด การปิดทองลวดลายฉลุบนฟืนไม้จันทน์

การโกรกฉลุลายซ้อนไม้ ฟืนไม้จันทน์
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ช่อไม้จันทน์ ทำาจากไม้จันทน์ชั้นดี มีกลิ่นหอมเย็นอ่อน ๆ ตามโบราณราชประเพณีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานิยมใช้ 

ไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ หรือพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์  

ช่อไม้จันทน์จัดเป็นฟืนอย่างหนึ่งที่ประดิษฐ์เป็นช่อลายโดยโกรกลายซ้อนไม้ลายไทยอย่างอ่อนช้อยงดงาม 

นายนิยม กลิ่นบุบผา นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ ได้ดำาเนินการออกแบบช่อไม้จันทน์ตามลักษณะงานศิลปกรรม

การซ้อนไม้ของช่างไทย 

แนวคิดในการออกแบบ ช่อไม้จันทน์มีลักษณะเป็นทรงพุ่มปลายพนมแหลมในทรงของใบเทศหรือดอกบัวหลวง  

อันหมายถึง การถวายสักการะพระศพ

ลักษณะลวดลายที่ประดับอยู่ในทรงพุ่มเป็นรูปดอกจันทน์ มีทั้งหมด ๕ ดอกทุกช่อ แต่ละดอกมี ๑๖ กลีบ ดอกกลาง 

มีขนาดใหญ่กว่า ๔ ดอกที่รายล้อมซึ่งเล็กรองลงมา ระหว่างดอกจันทน์ทั้ง ๕ ดอกผูกลายเป็นลายเครือเถาใบเทศอยู่ในรูปทรง 

พุ่มใบเทศ ส่วนบนหรือส่วนปลายของช่อลายพนมแหลม ลักษณะของลายเป็นลายซ้อนไม้แบบเดียวกับพระโกศไม้จันทน์  

ตรงก้านใหญ่ของช่อหรือพุ่มลายฉลุไม้ในแนวตั้งตรงผูกเทียนข้ีผึ้ง และธูปไม้ระกำา อย่างละ ๑ ดอก มัดด้วยริบบ้ินผ้าเนื้อโปร่ง 

ขอบทองพื้นสีครีมอ่อน 

ช่อดอกไม้จันทน์ได้ออกแบบจัดทำาเป็น ๓ ลักษณะ

ช่อดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์เป็นลายใบเทศเปลว สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดไฟพระราชทานเพลิงพระศพ เป็นช่อขนาดใหญ่ จำานวน ๒ ช่อ

ช่อดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์เป็นลายใบเทศแท้ สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระบรมวงศ์ จำานวน ๕ ช่อ

ชอ่ดอกไมจั้นทน์ประดิษฐ์เปน็ลายใบเทศเลก็ สำาหรบัพระอนวุงศช์ัน้พระองคเ์จา้ และสมเดจ็พระราชาคณะ จำานวน ๑๓ ชอ่ 

กระบวนการจัดทำาเริ่มด้วยการออกแบบลวดลายแต่ละชั้นของช่อไม้จันทน์ คัดลอกแบบและคัดแยกชิ้นลายของ 

ลวดลายแต่ละชั้นเพื่อนำามาโกรกลายซ้อนไม้ แปรรูปไม้จันทน์เป็นแผ่นเพื่อให้ได้ขนาดตามที่จะนำาไปใช้ในงานโกรกลายซ้อนไม้  

ติดแบบลายลงบนแผ่นไม้จันทน์ โกรกฉลุพื้นล่างช่อไม้จันทน์และลวดลายส่วนประกอบช่อไม้จันทน์ ประกอบลายซ้อนไม้ 

ช่อไม้จันทน์ตามแบบลวดลายที่กำาหนดเป็นลายทรงพุ่มผูกลายด้วยก้านต่อดอก ในแต่ละพุ่มจะซ้อนไม้ยกชั้น จากนั้นผูกเทียน 

ขี้ผึ้ง และธูปไม้ระกำา มัดด้วยริบบิ้นผ้าเนื้อโปร่งขอบทองพื้นสีครีมอ่อน 

ช่อไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ทั้ง ๓ ลักษณะ
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การติดแบบลายลงบนแผ่นไม้จันทน์  
แล้วโกรกฉลุพื้นลายช่อไม้จันทน์

การประกอบลายซ้อนไม้ช่อไม้จันทน์
ตามแบบลวดลายที่กำาหนด

 การแกะสลักพระพุทธรูปประจำาวันประสูติจากไม้แก่นจันทน์หอม

โดยที่ไม้จันทน์หอมซึ่งสำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้รับมอบจากวัดบวรนิเวศวิหาร มีแก่นไม้จันทน์หอมส่วนหนึ่ง 

ซึ่งยังมิได้ใช้งานใด สำานักช่างสิบหมู่จึงได้ขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร แล้วมอบหมายให้นายเกียรติศักด์ิ ศิลปประดิษฐ์ 

นายช่างศิลปกรรมชำานาญงาน ออกแบบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ปางรำาพึง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำาวันศุกร์ วันประสูติ

ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และดำาเนินการแกะสลัก

ลักษณะพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ เป็นพระพุทธรูป

ยืน พระหัตถ์ทั้งสองไขว้ประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาประทับ

บนพระหัตถ์ซ้าย หลับพระเนตร ความสูงจากพระบาทถึงยอด

พระรัศมี ๑๐ นิ้ว แกะสลักจากไม้แก่นจันทน์หอม ประทับยืน 

บนฐานบัวควำ่าบัวหงายรูปกลม ความสูง ๒ นิ้ว แกะสลักจาก

ไม้แก่นจันทน์หอม รองรับด้วยฐานแปดเหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมกว้าง  

๙ น้ิว ความสูง ๒ นิ้ว ทำาด้วยไม้สัก ย้อมสีไม้ เหลี่ยมด้านหน้า

ติดตราสัญลักษณ์อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  

สีทอง รวมความสูงองค์พระจากฐานถึงยอด ๑๔ นิ้ว

กรมศิลปากรได้ถวายพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ไม้ 

แก่นจันทน์หอม แก่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ 

ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก แกะสลักจากไม้แก่นจันทน์หอม
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

งานภูมิสถาปัตย์ และการตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

ณ วัดเทพศิรินทราวาส

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มอบหมายให้ บริษัท สวนนงนุช จำากัด  

อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดำาเนินการจัดภูมิสถาปัตย์และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบพระเมรุหลวง วัดเทพ- 

ศิรินทราวาส ทั้งน้ี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ในฐานะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช วดับวรนิเวศวหิาร ได้มอบแนวคิดในการจดัสวนแบบเรยีบงา่ย ไมห่รหูรา แตม่คีวามสวยงามและสงา่งามสมพระเกยีรติ

งานภูมิสถาปัตย์และการตกแต่งสถานที่รอบพระเมรุหลวง พลับพลาอิศริยาภรณ์ ศาลา และปะรำารอบพระเมรุ แนว 

ถนนและลาน มีการปลูกต้นไม้ การปลูกหญ้า การตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้สด และทำาหุ่นช้างประดับดอกไม้สด รายการ

ต้นไม้ที่ใช้ได้แก่ 

การตกแต่งสถานที่บริเวณพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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ต้นตะโก จำานวน ๑๖ ต้น เป็นไม้ดัดซึ่งเป็นศิลปะการดัดไม้ของไทย นิยมปลูกตามวัด และตามบ้านเรือน ปลูกในสวน

หย่อมสี่มุมพระเมรุ

ต้นหูกระจงด่างขาว จำานวน ๔๐ ต้น สีขาว สื่อถึงความบริสุทธิ์ และเป็นไม้พุ่ม มีชั้นเหมือนฉัตร สื่อถึงพระเกียรติยศ 

ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กระถางท่ีใช้ปลูกได้ออกแบบแกะสลักปูนป้ันลวดลาย 

เป็นรูปดอกพุดตาน ซึ่งเป็นดอกไม้โบราณของไทย 

ต้นไทรแท่ง จำานวน ๕๕๐ ต้น ใช้ทำาเป็นฉากกั้นสำาหรับบังจุดที่ไม่สวยงาม ซึ่งลักษณะของต้นไทรแท่งมีความเหมาะสม

เป็นพิเศษในการตัดแต่งให้เป็นแนวฉากกั้นได้ดี

ต้นดาวเรืองดอกสีเหลือง จำานวน ๙,๔๐๐ ต้น สื่อถึงสีของจีวรพระสงฆ์ผู้ทรงศีลในพระพุทธศาสนา อีกท้ังช่ือของคำาว่า 

ดาวเรือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ปลูกกระถางต้ังตามแนวถนนรอบพลับพลาอิศริยาภรณ์ 

ต้นดาวเรืองดอกสีส้ม จำานวน ๘,๓๐๐ ต้น ปลูกในสวนหย่อมสี่มุมพระเมรุ 

ต้นชวนชมสีเหลืองอ่อน จำานวน ๑๐๑ ต้น ๑๐๑ กระถาง ซ่ึงมีจำานวนเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กระถางที่ปลูกเป็นกระถางลายครามอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ตั้งตามแถวถนน  

มุมพระเมรุ ศาลา และปะรำา 

ต้นชวนชมราชินีพันดอกสีชมพู จำานวน ๑๖ ต้น ปลูกในกระถางอักษรพระนาม ญ.ส.ส. สีชมพูสื่อถึงความรัก ความ 

ห่วงใย ที่ทรงมีต่อชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคน

ต้นจั๋งเชียงใหม่ จำานวน ๒๔ ต้น 

ต้นเข็มเชียงใหม่ จำานวน ๕๐๐ ต้น 

ต้นตะโกโรยหินทรายล้อมรอบด้วยดอกดาวเรืองสีส้ม 
บริเวณสวนหย่อมมุมพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

การตกแต่งบริเวณหน้าศาลาเตชะอิทธิพร (ศาลา ๒) 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แนวความคิดในการจัดไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนหย่อมสี่มุมพระเมรุ แสดงถึงความเคารพรักของพุทธศาสนิกชนที่

พร้อมใจกันอัญเชิญท่านขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ฐานล่างของพระเมรุจัดดอกไม้รายล้อมไว้เปรียบเสมือนเขามอรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งผู้

จะขึ้นสู่สรวงสวรรค์จะต้องผ่านเขามอนี้ก่อน

ดอกไม้หลักที่จัดรายล้อมพระเมรุ ใช้ดอกกล้วยไม้สีส้ม สีเหลือง สีขาว โดยการไล่สีจากสีส้มของดอกดาวเรือง ซึ่งปลูก

รายล้อมพระเมรุไว้แล้ว เป็นดอกกล้วยไม้สีส้มเลื้อยจากฐานพระเมรุขึ้นไป ต่อไปเป็นดอกกล้วยไม้สีเหลืองเชื่อมกับดอกกล้วยไม้

สีขาว ขึ้นไปสู่ระเบียงพระเมรุ 

สี่มุมพระเมรุจัดทำารูปช้างจำาลองปักด้วยดอกบานไม่รู้โรยสีฟ้า เป็นช้าง พ่อ แม่ ลูก ยืนมุมละ ๔ ตัว รวมจำานวน ๑๒ ตัว 

สีฟ้า สื่อถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันประสูติ ช้าง สื่อถึงพระสกุลเดิมคือสกุลคชวัตร ช้างทุกตัวคล้องพวงมาลัยที่ร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรย 

สีขาว พู่ประกอบด้วย ดอกพุด ดอกรัก และดอกข่าประดิษฐ์ด้วยกลีบดอกกล้วยไม้สีเหลือง ผ้าคลุมหลังช้างใช้ผ้ายกไทยปักดิ้น 

โดยแยกสีช้างผู้เป็นพ่อสีเหลือง ช้างผู้เป็นแม่สีฟ้า และช้างผู้เป็นลูกสีขาว นอกจากนี้ยังมีช้างอีก ๔ ตัว ยืนประดับอยู่ริมบันได 

ด้านหน้าและด้านหลังพระเมรุ และช้างอีก ๒ ตัว ยืนประดับอยู่ด้านหน้าศาลาเตชะอิทธิพร 

ดอกไม้ท่ีนำามาประดับเพ่ิมเติมได้แก่ ดอกซ่อนกลิ่น เป็นดอกไม้โบราณ มีกลิ่นหอม สีขาว ได้นำามาประดับตกแต่ง 

เพิ่มเติมตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม และดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าซ่ึงเป็นสีวันประสูติประดับท่ีใต้ต้นหูกระจงด่างซ่ึงปลูกอยู่รายล้อม 

พระเมรุ 

ต้นชวนชมราชินีพันดอกสีชมพู ปลูกในกระถาง 
อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ที่สวนหย่อมสี่มุมพระเมรุหลวง

วัดเทพศิรินทราวาส

ต้นชวนชมปลูกในกระถางลายคราม
อักษรพระนาม ญ.ส.ส.
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การหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ว่า มีพระคุณูปการแด่พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นพระอภิบาลถวายโอวาทานุสาสน์ในระหว่างทรง 

พระผนวช และทรงมั่นคงในพระธรรมวินัย เพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรม และพระขันติธรรมอันสูงส่ง เป็นที่เคารพของบรรดา

พุทธบริษัท ทั้งได้ทรงดำารงตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัฐสีมายาวนานถึง ๒๕ ปี ได้ทรง

บริหารการคณะสงฆ์ ทะนุบำารุงพระบวรพุทธศาสนา เป็นหิตานุหิตประโยชน์แด่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างไพศาล จึงต้อง 

พระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้เป็นท่ีสักการบูชา

ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สืบไปชั่วกาลนาน 

ช้างจำาลองประดิษฐ์จากดอกบานไม่รู้โรยสีฟ้า 
คล้องพวงมาลัยดอกบานไม่รู้โรยสีขาว  

มีผ้ายกไทยปักดิ้นคลุมหลังช้าง ล้อมรอบด้วยดอกดาวเรืองสีส้ม 
ตกแต่งบริเวณพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

การจัดไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนหย่อมสี่มุม
พระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แต่โดยที่ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็น

ที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนท้ังหลายมาช้านาน ย่อมมีผู้ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการหล่อพระรูปครั้งนี้

บ้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำานักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ และ

ประชาชนทัว่ไปทราบ หากผูใ้ดมศีรทัธาประสงคจ์ะรว่มโดยเสดจ็ในการพระราชกศุลนี ้กท็รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม

พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

การดำาเนินงานหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำานักพระราชวังได้มี 

คำาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำาเนินการหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

จำานวน ๑๓ คน มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และรักษาการเจ้าคณะใหญ่ 

ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการ 

ได้ประชุมปรึกษากันแล้วมีมติให้ใช้ภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซ่ึงเป็นภาพถ่าย 

ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบหล่อพระรูป โดยนายนที เกวลกุล เป็นผู้ปั้นแบบ  

ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน เมื่อปั้นแบบเสร็จแล้ว สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรฺหฺมคุตฺโต) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) พระธรรม-

บัณฑิต (อภิพล อภิพโล) พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมกันตรวจแบบพระรูปปั้นให้สมบูรณ์

ก่อนส่งมอบให้กรมศิลปากร โดยสำานักช่างสิบหมู่ เป็นผู้ดำาเนินการพิธีหล่อพระรูป

สถานทีท่ำาพธิเีททองหลอ่พระรปู ณ ลานหนา้พระอโุบสถคณะรงัษ ีในเบ้ืองตน้กำาหนดในวนัเสาร ์ท่ี ๓ ตลุาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ หรือวันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ หรือจะเป็น

วันเวลาใดสุดแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

กำาหนดจัดทำาพระรูปจำาลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำานวน ๓ ขนาด เพื่อ 

ให้ประชาชนมีไว้สักการบูชา และจะได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป 

การดำาเนินการประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม สำานักพระราชวัง เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ

หน่วยราชการและหน่วยงานเอกชน 

อนึ่ง ในกรณีที่มีเงินบริจาคเหลือจากการทำาพระรูปหล่อ คณะกรรมการดำาเนินการหล่อพระรูปฯ ได้ขอพระราชทานเงิน

ที่เหลือนั้นให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารต่อไป 

พระรูปหล่อองค์น้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปทรงเททองหล่อพระรูปเมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถคณะรังษี และได้เสด็จ 

พระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช  

๒๕๕๘ จากนั้นได้เชิญไปประดิษฐาน ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ วัดบวรนิเวศวิหารได้สร้างพระรูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กขึ้นอีกจำานวนหนึ่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บริจาค

บูชา สำาหรับบำารุงวัดบวรนิเวศวิหารและตั้งกองทุนในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ใน

พระบรมราชูปถัมภ์
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ภาพต้นแบบ พระรูปหล่อจำาลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะกรรมการ 
ดำาเนินการหล่อพระรูป ร่วมตรวจพระรูปต้นแบบดินเหนียว

ขั้นตอนการสร้างพระรูปหล่อจำาลอง สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระพุทธชินสีห์จำาลอง พระรูปหล่อจำาลอง 
และพระรูปหล่อลอยองค์สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขนาดต่าง ๆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ

พระสงฆ์นั่งปรกอธิษฐานจิตและสวดภาณวาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์  
ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินสีห์จำาลอง  
และมังคลาภิเษกพระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  

วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๓.๒ เซนติเมตร เนื้อทองคำา จัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๑.๖ เซนติเมตร เนื้อทองคำา จัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๓.๒ เซนติเมตร เนื้อโลหะผสม จัดสร้าง ๓๐,๐๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๕๐๐ บาท

พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๑.๖ เซนติเมตร เนื้อโลหะผสม จัดสร้าง ๓๐,๐๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๓๐๐ บาท

พระรูปหล่อจำาลอง ขนาดพระเพลา ๕ นิ้ว เนื้อโลหะผสม จัดสร้าง ๕๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๔,๐๐๐ บาท

พระรูปหล่อจำาลอง ขนาดพระเพลา ๓ นิ้ว เนื้อโลหะผสม จัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๒,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดพิธีเสด็จพระราชดำาเนินทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๓ หัวเรื่อง งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) 

การสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 เหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลักษณะเป็นเหรียญรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร 

เนื้อโลหะทองแดงร้อยละ ๙๕ นำ้าหนัก ๑๔ กรัม ด้านหน้า เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ครึ่งพระอุระ ส่วนล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 

พระรูปหล่อลอยองค์ และพระรูปหล่อจำาลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

โค้งตามแนวขอบเหรียญ ด้านหลัง เป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น มีลายดอกประจำายามล้อมรอบ มีรัศมี และ

มีข้อความ ๒ บรรทัด โค้งตามแนวลาย ว่า “พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ” “๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘” ขอบเหรียญ

ด้านหลังเป็นวงกลมซ้อน ๒ ชั้น

เหรียญพระรูปเหมือนที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมตลับและซองพลาสติก สร้างจำานวน ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญ จำาหน่ายราคาเหรียญละ ๒๐๐ บาท  

เปิดจำาหน่ายตั้งแต่วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ส่วนกลาง จำาหน่ายที่สำานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ภายใน 

พระบรมมหาราชวัง หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำานักกษาปณ์ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี สำานักการคลัง  

กรมธนารักษ์ ฝ่ายสวัสดิการกรมธนารักษ์ และวัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนภูมิภาค จำาหน่ายที่สำานักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่ทั่ว

ประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น ๔ ส่วน มอบให้วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร และมูลนิธิสมเด็จ

พระญาณสังวร เพื่อโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี

 เหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดสร้างเหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก เพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ลักษณะ 

เป็นเหรียญรูปไข่ พระพักตร์เสี้ยว ขนาดสูง ๓.๒ เซนติเมตร กว้าง ๖ เซนติเมตร ๗ มิลลิเมตร จัดสร้างเป็น ๓ แบบ แต่ละแบบ 

มีรูปพระพักตร์ต่างกัน 

แบบที่ ๑ ด้านหน้า เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครึ่งพระอุระ  

ล่างด้านขวามีข้อความว่า “สมเด็จพระญาณสังวร” โค้งตามแนวขอบเหรียญ ด้านหลัง เป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้ 

เศวตฉตัร ๓ ชัน้ มขีอ้ความขอบเหรยีญดา้นซา้ยวา่ “๒๔๕๖” และขอ้ความขอบเหรยีญดา้นขวาวา่ “๒๕๕๖” เปน็ชนดิเนือ้ทองคำา 

(๙๙.๙๙ %) จำานวน ๓๒ เหรียญ เนื้อเงิน จำานวน ๓๒ เหรียญ เนื้อทองแดง จำานวน ๓๒ เหรียญ จัดทำาเป็นชุดรวม ๓๒ ชุด  

แต่ละชุดมีตัวเลขและรหัสกำากับและจัดสร้างชนิดเนื้อเงินอีก ๑๒๑ เหรียญ เนื้อทองแดงอีก ๒,๕๕๘ เหรียญ เพื่อถวายพระสงฆ์ 

และมอบเป็นที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนบริจาคบูชา

เหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านหน้าและด้านหลัง
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

แบบที่ ๒ ด้านหน้า เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครึ่งพระอุระ 

ด้านหลัง ผูกลายเป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ช้ัน มีลายดอกประจำายามล้อมรอบอันหมายถึงมีมหาชนมา

ประชุมเพลิงถวายเป็นปัจฉิมบูชา มีรัศมีหมายความว่า พระเกียรติคุณ พระธรรมคุณ พระกรุณาคุณ พระเมตตาคุณในพระองค์

นั้นยังรุ่งเรืองอยู่มิสิ้นสุด อันมีลักษณะคล้ายแบบพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ถัดลงมามีข้อความว่า 

“๒๔๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖” โค้งตามแนวขอบลายด้านล่าง เป็นชนิดเนื้อทองคำา ๙๙.๙๙ % จำานวน ๑๒๑ เหรียญ เนื้อเงิน จำานวน 

๕๕๘ เหรียญ เนื้อทองแดง จำานวน ๔๕,๕๕๘ เหรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนบริจาคบูชา

เหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบที่ ๑

เหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบที่ ๒

เหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบที่ ๓

แบบที่ ๓ ด้านหน้า เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครึ่งพระอุระ 

ด้านล่างขวามีข้อความว่า “สมเด็จพระญาณสังวร” โค้งตามแนวขอบเหรียญ ด้านหลัง ผูกลายเป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้

เศวตฉัตร ๓ ชั้น มีลายดอกประจำายามและรัศมีพร้อมข้อความว่า “๒๔๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖” เช่นเดียวกับแบบที่ ๒ เป็นชนิดเนื้อผง

พุทธคุณ จำานวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เพื่อถวายพระสงฆ์และมอบเป็นที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชน

บริจาคบูชา
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การจัดขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ

คณะกรรมการฝา่ยจดัขบวนพระอสิรยิยศงานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบดำาเนินการร่วมกับสำานักพระราชวัง รูปแบบริ้วขบวนการเชิญพระโกศสู่ 

พระเมรุโดยราชรถเป็นไปตามโบราณประเพณี โดยจัดเป็น ๒ ริ้วขบวน

ริ้วขบวนที่ ๑ ขบวนเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ

การเชิญพระโกศพระศพโดยราชรถ เส้นทางเคลื่อนขบวน คงยึดถือเส้นทางเดียวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ช่ืน สุจิตฺโต) โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัด 

เทพศิรินทราวาส ตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาไปตามถนน

กรุงเกษม เลี้ยวขวาถนนหลวง เข้าสู่สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ระยะทาง ๓.๓๗ กิโลเมตร 

รูปแบบการเดิน เดินสืบเท้าแบบเต็มก้าว (สโลว์มาร์ช) ตามจังหวะเพลงพญาโศก เวลาในการเดิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

ถึง ๒ ชั่วโมง 

องค์ประกอบของริ้วขบวนที่ ๑ จำานวน ๑,๔๒๓ คน จัดขบวนเป็น ๓ ตอนหลัก ๆ ดังนี้

ตอนที่ ๑ ขบวนทหารนำา ประกอบด้วย ตำารวจม้านำาริ้วขบวน วงโยธวาทิตกองบัญชาการกองผสม ทหารรักษา 

พระองค์ จำานวน ๓ กองพัน โดยจัดจากทหารสามเหล่าทัพ รวมทั้งสิ้น ๔๒๐ นาย การแต่งกาย ข้าราชการทหาร เครื่องแบบ

เต็มยศรักษาพระองค์

ตอนที่ ๒ ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ประกอบด้วย นำาริ้ว ธงสามชาย ประตูหน้า - หลัง คู่แห่ กลองชนะ  

แตรฝรั่ง แตรงอน เครื่องสูง รถพระอ่านพระอภิธรรมนำา ราชรถเชิญพระโกศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ รวมทั้งสิ้น ๔๘๓ คน  

การแต่งกาย เครื่องพิธีตามโบราณประเพณีตามที่กำาหนด 

การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศพระศพฯ 
ก่อนการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ตอนที่ ๓ คณะศิษยานุศิษย์ จำานวน ๑๓ ตอน ตอนละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๒๐ คน การแต่งกาย ข้าราชการทหาร  

เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ คณะศิษยานุศิษย์ เครื่องแบบตามท่ีองค์กรและ

ศิษยานุศิษย์กำาหนด 

รายละเอียดการเดินริ้ว การแต่งกาย และหน่วยรับผิดชอบ กำาหนดดังนี้ 

ลำาดับที่ ๑ นายตำารวจขี่ม้านำา ๑ คู่ จำานวน ๒ คน จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ขบวนทหารนำา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ รักษาพระองค์ รวมทั้งสิ้น ๔๑๘ คน 

ลำาดับที่ ๑ วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ จำานวน ๖๐ คน ผสมสามเหล่าทัพ 

ลำาดับที่ ๒ กองบังคับการกองผสม จำานวน ๘ คน ผสมสามเหล่าทัพ (ทหารบก ๔ คน ทหารเรือ ๒ คน  

ทหารอากาศ ๒ คน)

ลำาดับที่ ๓ กองพันที่ ๑ จำานวน ๑๑๖ คน จากกองทัพบก โดยกองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบที่ ๑  

มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำาดับที่ ๔ กองพันที่ ๒ จำานวน ๑๑๖ คน จากกองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหาร

ราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน

ลำาดับที่ ๕ กองพันที่ ๓ จำานวน ๑๑๖ คน จากกองทัพอากาศ โดยกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศ-

โยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ แต่งกายเครื่องพิธี รวมทั้งสิ้น ๔๘๓ คน 

ลำาดับที่ ๑ นำาริ้ว จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๒ ธงสามชาย จำานวน ๒ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๓ ประตูหน้า จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๔ สารวัตรกลอง จำานวน ๑ คน จากกองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ลำาดับที่ ๕ เทวดาคู่แห่ (๒ สาย สายละ ๘๐ คน) จำานวน ๑๖๐ คน จากกองทัพบก โดยกรมการขนส่งทหารบก

ลำาดับที่ ๖ กลองชนะแดงลายทอง (๒ สาย สายละ ๔๐ คน) จำานวน ๘๐ คน จากกองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการ

ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ลำาดับที่ ๗ จ่าปี่ จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๘ จ่ากลอง จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๙ สารวัตรแตร จำานวน ๑ คน จากกองทัพเรือ

ลำาดับที่ ๑๐ แตรฝรั่ง (๒ สาย สายละ ๘ คน) จำานวน ๑๖ คน จากกองทัพเรือ

ลำาดับที่ ๑๑ แตรงอน (๒ สาย สายละ ๘ คน) จำานวน ๑๖ คน จากกองทัพเรือ

ลำาดับที่ ๑๒ สังข์ จำานวน ๒ คน จากกองทัพเรือ

ลำาดับที่ ๑๓ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หน้าพระนำา) (๒ สาย สายละ ๖ คน) จำานวน ๑๒ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๑๔ กำากับเครื่องสูงพระนำา จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๑๕ สนมเชิญพัดยศ จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๖ กำากับรถพระนำา จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 



370 371

จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ลำาดับที่ ๑๗ กำากับคนฉุดชัก จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๘ บังคับรถพระนำา จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๙ คนฉุดชักหน้า (๒ สาย สายละ ๖ คน) จำานวน ๑๒ คน จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๒๐ คนฉุดชักหลัง (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๒๑ สัปทนตาดเงิน จำานวน ๑ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๒๒ บังสูรย์ จำานวน ๑ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๒๓ สารถีแพนหางนกยูง จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๒๔ คู่เคียงรถพระนำา (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกรมการศาสนา (๔) สำานักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติ (๔) แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

ลำาดับที่ ๒๕ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หลังพระนำา) (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดย 

กรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๒๖ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หน้าราชรถ) (๒ สาย สายละ ๖ คน) จำานวน ๑๒ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๒๗ กำากับเครื่องสูงหน้า จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๒๘ กำากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า จำานวน ๑ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย 

ลำาดับที่ ๒๙ เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า จำานวน ๕ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย 

ลำาดับที่ ๓๐ ผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ จำานวน ๑ คน เป็นศิษยานุศิษย์อาวุโส แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ  

ไว้ทุกข์

ลำาดับที่ ๓๑ ผู้ควบคุมจัดขบวนพระอิสริยยศ จำานวน ๑ คน สำานักพระราชวังกำาหนด

ลำาดับที่ ๓๒ กำากับราชรถพระโกศพระศพ (หน้า) จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๓๓ คนฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพหน้า (๒ สาย สายละ ๑๔ คน) จำานวน ๒๘ คน จากกองทัพบก 

โดยกรมสรรพาวุธทหารบก 

ลำาดับที่ ๓๔ บังคับราชรถ จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๓๕ สารถีถือแพนหางนกยูง จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๓๖ ประคองพระโกศพระศพ (หน้า - หลัง) จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๓๗ สัปทนตาดเงิน จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๓๘ บังพระสูรย์ จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๓๙ พัดโบก จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๔๐ อินทร์ เชิญจามรทองแผ่ลวด (ซ้าย) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๔๑ พรหม เชิญจามรทองแผ่ลวด (ขวา) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก 

ลำาดับที่ ๔๒ คู่เคียงราชรถเชิญพระโกศพระศพ จำานวน ๑๖ คน จากกรมการศาสนา (๘) สำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ (๘) แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ 

ลำาดับที่ ๔๓ คนฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพหลัง (๒ สาย สายละ ๘ คน) จำานวน ๑๖ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๔๔ กำากับราชรถพระโกศพระศพ (หลัง) จำานวน ๑ คน สำานักพระราชวัง 
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ลำาดับที่ ๔๕ กำากับเครื่องสูงหลัง จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๔๖ เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง จำานวน ๓ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย 

ลำาดับที่ ๔๗ ฉัตรเคร่ืองสูงทองแผ่ลวด (หลังราชรถ) (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๔๘ ประตูหลัง จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๔๙ เครื่องทองน้อยแก้ว จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๕๐ พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต (พัดแฉกงา) จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๕๑ พัดยศตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด

ลำาดับที่ ๕๒ พระสุพรรณบัฏ จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด

ลำาดับที่ ๕๓ พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๕๔ เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ จำานวน ๑๕ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ขบวนคณะศิษยานุศิษย์ จำานวน ๑๓ ตอน ตอนละ ๔๐ คน รวม ๕๒๐ คน 

 (๑) สกุลคชวัตร/เจ้าหน้าที่ในพระองค์ 

 (๒) เจ้าหน้าที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 (๓) วชิราวุธวิทยาลัย 

 (๔) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

 (๕) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 (๖) โรงเรียนผู้รู้ ญสส. ๘๐ 

 (๗) โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 (๘) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 (๙) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 (๑๐) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ (ท่าม่วง) 

 (๑๑) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

 (๑๒) โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 

 (๑๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๑ กำาหนดจุดหยุดพักภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

บริเวณแยกสะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ร่วมเดินในริ้วขบวนท้ังพระสงฆ์ ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ และ

ศิษยานุศิษย์ที่มีอายุมากแล้วได้หยุดพัก 

ริ้วขบวนที่ ๒ ขบวนเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ 

การเชิญพระโกศพระศพโดยราชรถ เส้นทางเวียนพระเมรุจำานวน ๓ รอบ 

รูปแบบการเดิน เดินแบบปกติ เวลาในการเดินประมาณ ๓๐ นาที 

องค์ประกอบของริ้วขบวนที่ ๒ จำานวน ๑๘๘ คน/รูป ประกอบด้วย 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 นำาริ้ว ๑ คน

 กลุ่มเสลี่ยงพระนำา ๑๖ คน

 กลุ่มราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๑๒๑ คน

 กลุ่มเครื่องยศสมณศักดิ์ ๒๐ คน

 กลุ่มพระราชาคณะ ๓๐ รูป

รายละเอียดการเดินริ้ว การแต่งกาย และหน่วยรับผิดชอบ กำาหนดดังนี้ 

ขบวนพระอิสริยยศ แต่งกายเครื่องแบบพิธี ตามโบราณประเพณี เหมือนริ้วขบวนที่ ๑

ลำาดับที่ ๑ นำาริ้ว จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

กลุ่มเสลี่ยงพระนำา

ลำาดับที่ ๒ สนมเชิญพัดยศ จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๓ กำากับเสลี่ยงพระนำา จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๔ คนหามเสลี่ยงพระนำา จำานวน ๔ คน จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๕ สัปทนตาดเงิน จำานวน ๑ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๖ บังสูรย์ จำานวน ๑ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๗ คู่เคียงเสลี่ยงพระนำา (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกรมการศาสนา (๔) สำานักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๔) แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

กลุ่มราชรถเชิญพระโกศพระศพ

ลำาดับที่ ๘ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หน้าราชรถ) (๒ สาย สายละ ๖ คน) จำานวน ๑๒ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมพลาธิการทหารบก

ลำาดับที่ ๙ กำากับเครื่องสูงหน้า จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๐ กำากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า จำานวน ๑ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย 

ลำาดับที่ ๑๑ เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า จำานวน ๕ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย 

ลำาดับที่ ๑๒ ผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ จำานวน ๑ คน ศิษยานุศิษย์อาวุโส แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์

ลำาดับที่ ๑๓ ผู้ควบคุมจัดขบวนพระอิสริยยศ จำานวน ๑ คน สำานักพระราชวังกำาหนด

ลำาดับที่ ๑๔ กำากับราชรถพระโกศพระศพ (หน้า) จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๑๕ คนฉุดชักราชรถพระโกศพระศพหน้า (๒ สาย สายละ ๑๔ คน) จำานวน ๒๘ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๑๖ บังคับราชรถ จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๑๗ สารถีถือแพนหางนกยูง จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๘ ประคองพระโกศพระศพ (หน้า - หลัง) จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๑๙ สัปทนตาดเงิน จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๒๐ บังสูรย์ จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๒๑ พัดโบก จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง 

ลำาดับที่ ๒๒ อินทร์ เชิญจามรทองแผ่ลวด (ซ้าย) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ลำาดับที่ ๒๓ พรหม เชิญจามรทองแผ่ลวด (ขวา) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก  โดยกรมพลาธิการทหารบก 

ลำาดับที่ ๒๔ คู่เคียงราชรถเชิญพระโกศพระศพ จำานวน ๑๖ คน จากกรมการศาสนา (๘) สำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ (๘) แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ 

ลำาดับที่ ๒๕ คนฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพหลัง (๒ สาย สายละ ๘ คน) จำานวน ๑๖ คน จากกองทัพบก  

โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

ลำาดับที่ ๒๖ กำากับราชรถพระโกศพระศพ (หลัง) จำานวน ๑ คน จากสำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๒๗ กำากับเครื่องสูงหลัง จำานวน ๑ คน สำานักพระราชวัง

ลำาดับที่ ๒๘ เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง จำานวน ๓ คน จากวชิราวุธวิทยาลัย

ลำาดับที่ ๒๙ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลัง (๒ สาย สายละ ๔ คน) จำานวน ๘ คน จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการ

ทหารบก

ลำาดับที่ ๓๐ ประตูหลัง จำานวน ๒ คน จากสำานักพระราชวัง 

กลุ่มเครื่องยศสมณศักดิ์

ลำาดับที่ ๓๑ เครื่องทองน้อยแก้ว จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๓๒ พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต (พัดแฉกงา) จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๓๓ พัดยศตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด

ลำาดับที่ ๓๔ พระสุพรรณบัฏ จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด

ลำาดับที่ ๓๕ พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ จำานวน ๑ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

ลำาดับที่ ๓๖ เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ จำานวน ๑๕ คน วัดบวรนิเวศวิหารกำาหนด 

กลุ่มพระราชาคณะ

ลำาดับที่ ๓๗ พระราชาคณะ จำานวน ๓๐ รูป สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำาหนด

การฝึกซ้อมริ้วขบวน 

กำาหนดการซักซ้อม ๕ ครั้ง ดังนี้ 

ซ้อมย่อยครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ ภายใน 

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทำาการซักซ้อมเฉพาะทหาร

ซ้อมย่อยครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ ภายใน 

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทำาการซักซ้อมเฉพาะพลเรือน

ซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลาและสถานท่ีจริง ปิดการจราจร ตั้งแต่ 

เวลา ๕ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา

ซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลาและสถานที่จริง ปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา  

๕ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา

ซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลาและสถานที่จริง ปิดการจราจร
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศพระศพ ในส่วนของพลเรือน ณ ลานอเนกประสงค์ 
กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศพระศพ ตอนราชรถเชิญพระโกศพระศพในพื้นที่จริง
วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ  
หนังสือที่ระลึก แผ่นพับที่ระลึก และที่คั่นหนังสือที่ระลึก

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร รับผิดชอบการจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ แผ่นพับที่ระลึก และที่คั่นหนังสือ 

ทีร่ะลกึ และใหว้ดับวรนเิวศวหิาร จดัพมิพห์นงัสอืทีร่ะลกึงานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ ทัง้ยงัมหีนงัสอืทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์หนังสือพระราชทานถวาย และหนังสือที่คณะสงฆ์ องค์กร และ

บุคคลร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจัดพิมพ์ถวายอีกจำานวนหนึ่ง ประมวลได้ดังนี้ 

กรมศิลปากร 

จัดทำาต้นฉบับและจัดพิมพ์ ๓ รายการ คือ 

การจัดทำาจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  

สุวฑฺฒโน) บันทึกเหตุการณ์นับแต่สิ้นพระชนม์จนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ แบ่งเป็น ๕ ภาค ภาคที่ ๑  

พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

ภาคที่ ๒ การประชวร การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ สมณสาส์นและสารแสดงความอาลัย ภาคที่ ๓ การพระราชพิธี 

ทรงบำาเพญ็พระราชกศุล การบำาเพญ็พระราชกศุล การบำาเพญ็พระกุศล และการบำาเพญ็กุศลถวายพระศพ ภาคท่ี ๔ การจดัเตรยีมงาน 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จำานวนพิมพ์ ๗,๒๐๐ เล่ม

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ภาพถ่าย และโสตทัศนวัสดุอื่นจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก็บรักษา 

ไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุด้วย 

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ณ กรมศิลปากร วันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การจัดทำาแผ่นพับท่ีระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ภาษาไทย และแปลย่อเป็นภาษา 

อังกฤษ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระประวัติ การสิ้นพระชนม์ การจัดงานพระศพ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จำานวน 

๓,๖๕๐,๐๐๐ แผ่น แจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

การจัดทำาท่ีคั่นหนังสือท่ีระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ โดยนำาคำาว่า “การออก - พระเมรุ - 

พระราชทาน - เพลิง - พระศพ - สมเด็จ - พระ - ญาณ - สังวร - สมเด็จพระสังฆราช - สกลมหาสังฆปริณายก - เจริญ - สุวฑฺฒโน  

- วัด - บวรนิเวศ - วิหาร” แยกเป็นคำาย่อยจำานวน ๑๖ คำา จัดทำาเป็นที่คั่นหนังสือจำานวน ๑๖ แบบ แต่ละแบบคัดข้อความ 

อันเป็นพระวจนธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาพิมพ์บนที่คั่นหนังสือ ขนาด  

๒ นิ้ว คูณ ๗ นิ้ว จำานวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ แผ่น แจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพทั้งในกรุงเทพมหานคร

และส่วนภูมิภาค 

แผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่คั่นหนังสือที่ระลึกในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำานวน ๑๖ แบบ



376 377

ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พระวจนธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่คัดเลือกมาพิมพ์บนที่คั่นหนังสือ

ที่ระลึก มีดังนี้ 

แผ่นที่ ๑ การออก : เนกขัมมะคือการออก คือการท่ีนำาใจออกจากกระแสของตัณหา ปฏิบัติสงบ 

ระงับสังโยชน์เบ้ืองตำ่าท้ัง ๕ ระงับความโกรธความคับแค้นและระงับกามคุณ 

ทั้ง ๕ และระงับใจจากวิสภาคบุคคล ของกันและกัน เรียกว่าเนกขัมมะ คือ 

การออก 

 (พระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

แผ่นที่ ๒ พระเมรุ : ถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลา เวลาท่ีล่วงไป ๆ จึงไม่ทำาให้ใครได้ก้าวหน้าไป 

ข้างไหน คงก้าวไปในความซำ้า ๆ อยู่นั่นเอง เหมือนอย่างเดินเวียนโบสถ์เวียน 

พระเมรุ หรือเหมือนอย่างทำากิจประจำาวัน 

 (จิตตนคร พ.ศ. ๒๕๒๕)

แผ่นที่ ๓ พระราชทาน : บรรดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายล้วนเป็นผู้ให้ทั้งนั้น มารดาบิดาก็เป็นผู้ให้การ

อุปการะเลี้ยงดูมา อาจารย์ก็เป็นผู้ให้วิทยาความรู้ พระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง 

ก็มีพระมหากรุณาพระราชทานช่วยบำาบัดทุกข์บำารุงสุขต่าง ๆ พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมโปรดให้พ้นทุกข์ 

 (พระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘)

แผ่นที่ ๔ เพลิง : การถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ อนัแสดงถงึวา่ “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง สงัขาร

ทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลาย คือสังขารทั้งหลายด้วย วิสังขารทั้งหลายด้วย 

เป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน เพราะธรรมทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นถือมั่น”

 (พระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗) 

แผ่นที่ ๕ พระศพ : อสุภนิมิต คือ นิมิตที่ไม่งาม เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ของคนเป็นที่สกปรก  

ให้เห็นถึงสิ่งที่หมองคลำ้า ถึงทรวดทรงที่น่าเกลียด ถึงกลิ่นที่เหลือทน ถึงที่เกิดที่

อยู่เกลือกกลั้วอยู่ด้วยสิ่งสกปรก แล้วแสดงของคนตาย พร้อมท้ังร่างกายที่เป็น 

(พระ) ศพทั้งหมด 

 (จิตตนคร พ.ศ. ๒๕๒๕)

แผ่นที่ ๖ สมเด็จ : บุคคลไม่ควรแสวงหาความสุขให้แก่ตน ด้วยวิธีให้ทุกข์แก่ผู้อื่น และควรเฉลี่ย

สุขของตนให้แก่ผู้อื่นบ้างตามสมควร เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อ

ทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรประกอบการงานเครื่องเล้ียงชีวิต

เป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงทิฏฐธรรมสุข อันเป็นสุขส่วนตนโดยตรง

 (พระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มกราคม ๒๔๘๕)

แผ่นที่ ๗ พระ : เราท้ังหลายซ่ึงเป็นพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งทางใจของประชาชนมากท่ีสุด ด้วยการ 

ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของประชาชน และ

ให้ธรรมแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีที่พึ่งของใจตั้งมั่น คือมีใจตั้งมั่นอยู่ใน 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะ และตั้งอยู่ในศีลธรรมตามสมควรแก่ภาวะ

 (พุทธศาสนากับประชาชน สิงหาคม ๒๕๑๔)
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แผ่นที่ ๘ ญาณ : สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักกุศลมูลว่าทุก ๆ ข้อเป็นมูลเหตุของกุศลจริง 

เป็นทิฏฐิคือความเห็น เป็นทัสสนะคือความเห็น เป็นญาณะคือความรู้ หรือเป็น

ปัญญา คือความรู้ทั่วถึง ที่จำาต้องการเป็นขั้นต้นของทุก ๆ คนในโลก

 (สัมมาทิฏฐิ ๒๕๒๘)

แผ่นที่ ๙ สังวร : เมื่อมีความสำานึกผิด มีความรับผิดแก่ใจของตนเอง และตั้งใจสังวรระวังเพื่อจะ

มิให้กระทำาผิดอีกต่อไป ก็ย่อมจะได้รับความสุขใจ และเป็นทางที่จะให้ประพฤติ

ความดีต่อไปด้วย

 (พระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๕)

แผ่นที่ ๑๐ สมเด็จพระสังฆราช : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มี

วาสนา ทรงมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ในศีลด้วยพระองค์เอง และทรงมั่นคงในการ

พยายามทำาผู้อื่นให้มั่นคง สะอาดบริสุทธิ์ในศีลเช่นพระองค์ด้วย

 (ศราทธพรตเทศนา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๒)

แผ่นที่ ๑๑ สกลมหาสังฆปริณายก : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง

พระดำาเนินไปบนทางที่ถูก ตรงสู่ความพ้นทุกข์ และพร้อมกันนั้นก็ทรงพยายาม

พาผู้อื่นให้เดินไปบนทางที่ถูก ตรงสู่ความพ้นทุกข์ด้วย ทรงเป็นสมเด็จพระสกล- 

มหาสังฆปริณายกแห่งคณะสงฆ์ ประดับพระพุทธศาสนาและพระบุญญาธิการ

ให้งามไพจิตร

 (ศราทธพรตเทศนา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๒)

แผ่นที่ ๑๒ เจริญ : ถ้าจิตใจดีมีความฉลาด ก็จะนำาให้ทำาดีหรือทำาอย่างฉลาด ถ้าเป็นผู้นำาของ 

หมู่ชน ก็จะทำาคนเป็นอันมาก ซึ่งเป็นผู้ตามให้เจริญสวัสดี เมื่อจิตใจเป็นผู้นำา 

ของคนดังนี้ ความฝึกจิตจึงเป็นการดี

 (๑๐๑ ญาณทรรศน์ ๒๕๕๘)

แผ่นที่ ๑๓ สุวฑฺฒโน : โหตุ สุวฑฺฒโน สาธุ จงเป็นผู้เจริญ เป็นคนดี

 (สมเด็จพระญาณสังวร ๓ ตุลาคม ๒๕๑๖)

แผ่นที่ ๑๔ วัด : วัดนั้นเป็นอารามภายนอก สำาหรับเป็นนาบุญนาธรรมอยู่ส่วนหนึ่ง ควรจะมีวัด

ภายใน คือวัดภายในจิตใจตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย วัดแบบนี้ พระพุทธเจ้าตรัส

เรียกว่า ธรรมาราม 

 (ธรรมะประดับใจ พ.ศ. ๒๕๒๕)

แผ่นที่ ๑๕ บวรนิเวศ : คำาว่า บวรนิเวศ เทียบได้กับบวรสถาน ซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับของกรม

พระราชวังบวรสถานมงคล ที่เรียกกันว่าบวรสถาน อีกอย่างหนึ่ง วัดนี้เรียกกัน

ว่าวัดบน เทียบกันได้กับวังบน อันเป็นคำาเรียกพระบวรราชวังอีกชื่อหนึ่ง

 (พระนิพนธ์ “นำาเที่ยววัดบวรนิเวศวิหาร” พ.ศ. ๒๔๙๕)

แผ่นที่ ๑๖ วิหาร : ทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งเวลา หรือทุกเวลาท่ีมีโอกาส ให้ทำาจิตอบรมพรหม

วิหารธรรมให้เกิดขึ้น ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งก็เท่ากับเป็นการยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้น 

ใหง้ดงามขึน้ ทำาตนเองนัน่แหละใหเ้ปน็สขุ ใหไ้ดร้บัเมตตากรณุากอ่นผูอ้ืน่ท้ังหมด

 (ธรรมะประดับใจ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วัดบวรนิเวศวิหาร 

ดำาเนินการจัดทำาต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึก ในส่วนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดให้พิมพ์หนังสือพระราชทานถวาย ๔ รายการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ เห็น

ชอบให้จัดพิมพ์ถวายในนามของรัฐบาล ๓ รายการ คณะสงฆ์ องค์กร และบุคคลผู้มีศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลจัดพิมพ์ถวาย 

๑๓ รายการ รวม ๒๐ รายการ ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์หนังสือพระราชทานถวายเป็น 

พระอนุสรณ์และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๔ รายการ คือ

(๑) ธรรมบรรยายทางวิทยุ อ.ส. ระหว่างกาลทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

จัดพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

(๒) พระไตรรัตนคุณ : พระธรรมบรรยายแนวฝึกหัดอบรมจิตที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก ทรงแสดง ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

(๓) พระธรรมเทศนาในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการพระราชพิธี 

พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุมาศ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๕๕ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

(๔) โคลงสุภาษิตประจำาภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับถอดความ) จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือพระราชทานถวายในพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รัฐบาล มอบหมายให้วัดบวรนิเวศวิหารดำาเนินการจัดพิมพ์หนังสือโดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามของรัฐบาล ๓ รายการ คือ 

 (๑) คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาษาสันสกฤต จำานวนพิมพ์ ๑,๕๐๐ เล่ม 

 (๒) คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาษาไทย จำานวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม 

 (๓) การบริหารทางจิตสำาหรับผู้ใหญ่ จำานวนพิมพ์ ๓๐,๐๐๐ เล่ม 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คณะสงฆ์ องค์กร และบุคคลต่าง ๆ พิมพ์หนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพระอนุสรณ์และเป็น 

พระกุศล ๑๓ รายการ คือ

 (๑) ชนิมหานทิาน พทุธประวตัสิมยัอยธุยา ภาษาบาล ี- ภาษาไทย มหาเถรสมาคมเปน็เจา้ภาพในการจดัพมิพ ์จำานวน

พิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

 (๒) ตำาราพระกัมมัฏฐานโบราณ คณะธรรมยุตเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

 (๓) ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการ 

จัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

 (๔) ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๔ วรรณนาพุทธสมัย มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

 (๕) การปฏิบัติอบรมจิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

 (๖) บวรธรรมบพติร พระประวติัสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก สำานกังานทรพัยสิ์น

ส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๑๗๑,๐๐๐ เล่ม 

 (๗) บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกมหาสังฆปริณายก มูลนิธิ 

สิริวัฒนภักดี นายประชุม มาลีนนท์ สัทธิวิหาริกในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด คณะศิษย์ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๒๙๐,๐๐๐ เล่ม 

 (๘) พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่ม ๑  

พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม 

 (๙) พระธรรมเทศนาในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่ม ๒  

พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

 (๑๐) The People’s Patriarch องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์  

๑๐,๐๐๐ เล่ม 

 (๑๑) งานพระเมรุสมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ นายประกิจ มหาแถลง เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวน

พิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

 (๑๒) ญาณสังวรานุสรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

 (๑๓) สูจิบัตร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ จำานวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม 
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

งานพิธีการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้จัด 

เตรียมงานตามภารกิจหลักคือ การจัดทำาหมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และสิ่งของเครื่องใช้ในการ 

พระราชพิธี อาท ิพดัรองทีร่ะลกึ ยา่มทีร่ะลกึ และเครือ่งสงัเคด็ การตกแตง่พระเมร ุพระจติกาธาน และมณฑลพระราชพธิ ีการเชญิ 

และการต้อนรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธี และงานครั้งนี้มีภารกิจที่ต่างจากการจัดเตรียมงานพระราชพิธีครั้งก่อน ๆ คือการเชิญผู้นำา

ทางพระพุทธศาสนาโลกจากนานาประเทศทั้งพระสงฆ์และฆราวาส และการจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป

การจัดทำาหมายกำาหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

คณะกรรมการฝา่ยจดัพธิกีารงานพระศพฯ ไดม้อบหมายใหส้ำานกัพระราชวงัจดัทำารา่งหมายกำาหนดการงานพระราชพิธี 

พระราชทานเพลิงพระศพ รวม ๓ วัน คือ 

วันที่ ๑ การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เวลาเย็น ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที มีพระธรรม- 

เทศนากัณฑ์ ๑ พระสงฆ์สวดพระธรรมคาถา และพระสงฆ์ ๒๐ รูปสดับปกรณ์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม การแต่งกาย  

ครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

วันที่ ๒ เชิญพระศพสู่พระเมรุ มีการพระราชพิธี ๒ ช่วงเวลา 

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เวลาเช้า ๙ นาฬิกา พระสงฆ์ ๑๐ รูปสดับปกรณ์ แล้วเชิญพระศพจากวัดบวรนิเวศ-

วิหาร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส โดยขบวนพระอิสริยยศ การแต่งกาย เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ไว้ทุกข์ 

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เวลาบ่าย ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำาเนิน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑  

พระสงฆ์ ๑๕ รูปสวดศราทธพรต สดับปกรณ์ พระราชทานเพลิง การแต่งกาย เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  

ไว้ทุกข์ 

วันที่ ๓ เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เวลาเช้า ๗ นาฬิกา เก็บพระอัฐิ เลี้ยงพระสามหาบ พระสงฆ์  

๑๐ รูปสดับปกรณ์ เชิญพระอัฐิจากพระเมรุไปยังตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร การแต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์ 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ ได้นำาร่างหมายกำาหนดการดังกล่าวกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำาเนินทรงร่วมประชุมคณะกรรมการในฐานะ 

ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีพระราชกระแสว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำาหนดวันพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพ ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ส่วนวันเก็บพระอัฐิให้พิจารณา

ว่าจะต้องออกทุกข์หรือไม่อย่างไรด้วย

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทูลขอให้มีการ 

ฉลองพระอัฐิก่อนบรรจุพระสรีรางคาร โดยให้กำาหนดไว้ในหมายกำาหนดการพระราชพิธีด้วย
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ รับพระราชกระแสใส่เกล้า 

ใส่กระหม่อมแล้ว จึงได้จัดทำาหมายกำาหนดการงานพระศพในรายละเอียด และเพิ่มการพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุ 

พระสรีรางคารเป็นส่วนของการพระราชพิธีอีก ๒ วันด้วย 

การจัดทำากำาหนดการบำาเพ็ญพระราชกุศลและบำาเพ็ญกุศลเนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับมอบหมายให้จัดทำากำาหนดการบำาเพ็ญพระราชกุศลและการบำาเพ็ญกุศลเนื่องในการพระราช-

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๘ และระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(รายละเอียดหมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๕ หัวข้อ  

หมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ) 

การจัดทำาพัดรองที่ระลึก ย่ามที่ระลึก

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ออกแบบพัดรองท่ีระลึก และแบบปักย่ามที่

ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ตามโบราณประเพณี การออกแบบและจัดทำาพัดรองท่ีระลึก ย่ามท่ีระลึก จะมีความหมายเก่ียวพันกับองค์พระศพ  

มีความประณีตทั้งในการออกแบบ ลวดลาย สี และการปักประดับ ด้วยเป็นของท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้จัดทำาขึ้นเป็นที่ระลึกในงานออกพระเมรุเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้  

นายสมชาย ศุภลักษณ์อำาไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำานักช่างสิบหมู่ เป็นผู้ออกแบบพัดรองที่ระลึก และย่ามที่ระลึกการ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสำานักช่างสิบหมู่  

กรมศิลปากร จัดทำาด้ามพัดรองที่ระลึกพิเศษสำาหรับถวายพระสงฆ์ บรรพชิตจีนและญวน ด้ามพัดรองกลึงด้วยไม้จันทน์  

แกะสลัก ปิดทอง จำานวน ๗๐ ด้าม

 การออกแบบพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ออกแบบ ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ แบบพัดรองผูกเป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น มีรัศมีเรือนแก้ว มีเทพยดาประคองเชิญ

อยู่ซ้าย - ขวา ประกอบช่อดอกไม้ทิพย์บนพื้นสีฟ้าหม่น อันเป็นสีประจำาวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันประสูติ ออกสีหม่นลง ด้วยเป็นกาล

อวสานแห่งการพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปักด้วยไหมทอง เงิน 

นาค และสีขาว ขอบพัดขลิบด้วยไหมสีเงิน นมพัด ออกแบบเป็นเศียรช้างไอราวัต (เอราวัณ) จากพระสกุลเดิม คชวัตร นมพัด

ด้านหน้าจำาหลักข้อความ ๔ บรรทัด คือ “งานพระเมรุ” “๑๕ - ๒๐” “ธันวาคม” “๒๕๕๘” ส่วนด้านหลังไม่มีนมพัด

พัดรองที่ระลึกแบบที่ ๑ กองพระราชพิธี สำานักพระราชวัง จัดสร้าง ใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ใน

ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยจัดสร้างพัดรองสำาหรับพระไทย จำานวน ๕๐ 

ดา้ม สำาหรบัพระจนี และพระญวน ซึง่มรีปูทรงของพดัรองทีต่า่งกนัอกีอยา่งละ ๑๐ ดา้ม เปน็พดัรองดา้มไมจ้นัทน ์และใชล้วดลาย

เดียวกันสร้างเป็นคู่กับย่ามที่ระลึกแบบที่ ๑ รวมจำานวน ๗๐ ชุด
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก แบบที่ ๑ 

พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก แบบที่ ๒

แบบที่ ๒ แบบพัดรองผูกเป็นอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น มีลายดอกประจำายามล้อมรอบ 

อันหมายถึงมีมหาชนมาประชุมเพลิงถวายเป็นปัจฉิมบูชา มีรัศมีหมายความว่า พระเกียรติคุณ พระธรรมคุณ พระกรุณาคุณ  

พระเมตตาคุณในพระองค์นั้น ยังรุ่งเรืองอยู่มิสิ้นสุด ปักด้วยไหมทอง เงิน นาค และสีขาว บนพื้นสีฟ้าหม่น หมายถึง อวสานกาล

แห่งพระชนม์ชีพและการออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ขอบพัดขลิบด้วยไหมสีทอง นมพัดด้านหน้า ผูกเป็นพระนาม 

“เจริญ” อยู่ในพระโกศประดิษฐานอยู่บนเศียรช้างไอราวัต (เอราวัณ) จากพระสกุลเดิม คชวัตร นมพัดด้านหลังจำาหลักข้อความ 

๓ บรรทัด ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ว่า “พระเมรุ” “๑๕ - ๒๐ ธันวาคม” “๒๕๕๘”

พัดรองที่ระลึกแบบที่ ๒ วัดบวรนิเวศวิหารจัดสร้างใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ คู่กับย่ามที่ระลึก 

แบบที่ ๒ รวมจำานวน ๑,๐๐๐ ชุด

 การออกแบบย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ออกแบบ ๒ แบบ ใช้เป็นคู่กับพัดรองที่ระลึกแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ตามลำาดับ

แบบที่ ๑ ผูกลายเหมือนกับพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแบบที่ ๑ ส่วนล่างมีข้อความ ๒ 

บรรทัดว่า “งานพระเมรุ” และ “๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘” ย่ามผ้าไหมสีฟ้าหม่นปักด้วยไหมทอง เงิน นาค และสีขาว

แบบที่ ๒ ผูกลายเหมือนกับพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแบบท่ี ๒ แต่ไม่มีเส้นกรอบรัศมี 

ส่วนล่างมีข้อความ ๒ บรรทัดว่า “การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ” และ “๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘” ย่ามมี ๒ สี 

คือ ย่ามผ้าไหมสีนำ้าเงิน กับย่ามผ้าโทเรสีพระราชนิยม ย่ามทั้ง ๒ สี ปักด้วยไหมทอง เงิน นาค และสีขาว
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

การจัดทำาเครื่องสังเค็ดงานพระศพและการแจกจ่าย

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้มอบหมายให้ วัดบวรนิเวศวิหาร รับผิดชอบการจัดทำาเครื่องสังเค็ด 

งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดทำาเครื่องสังเค็ด 

ในลักษณะตู้หนังสือที่ระลึกงานพระศพ เป็นตู้เครื่องสังเค็ดพระราชทาน ๓๒ ตู้ และตู้เครื่องสังเค็ดโดยเสด็จพระราชกุศล 

ที่วัดบวรนิเวศวิหารจัดทำาถวาย ๒๐๐ ตู้ รวม ๒๓๒ ตู้ จัดทำาขึ้น ๒ แบบ

ย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
แบบที่ ๑

ย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
แบบที่ ๒ (ย่ามผ้าโทเรสีพระราชนิยม)

ย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
แบบที่ ๒ (ย่ามผ้าไหมสีนำ้าเงิน)

ตู้เครื่องสังเค็ดโดยเสด็จพระราชกุศลตู้เครื่องสังเค็ดพระราชทาน
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

แบบที่ ๑ ตู้สังเค็ดทอง ทำาด้วยไม้สักทอง แกะสลักลายดอกพุดตาน ทาสีแดง ปิดทองคำาเปลว ขนาดความกว้าง  

๑ เมตร ๑๘ เซนติเมตร ความสูง ๑ เมตร ๘๖ เซนติเมตร ความลึก ๕๐ เซนติเมตร ด้านข้างกรอบไม้สักแกะสลักลายดอกพุดตาน

ใส่กระจกใสเจียรปรีทั้ง ๒ ด้าน เสา ๔ ต้นแกะสลักลายดอกพุดตาน บานหน้า ๒ บาน กรอบไม้สักแกะสลักลายดอกพุดตานใส่

กระจกใสเจียรปรี ขาเป็นขาสิงห์แกะสลักลายดอกพุดตาน ภายในตู้มีชั้น ๓ ชั้น ด้านบนมีป้ายแกะสลักอักษรพระนาม ญ.ส.ส. 

ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น และข้อความ “งานพระราชทานเพลิงพระศพ พ.ศ. ๒๕๕๘” จัดทำาจำานวน ๓๒ ตู้

แบบที่ ๒ ตู้ทำาด้วยไม้สักทอง ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ๒๕ เซนติเมตร ความสูง ๑ เมตร ๙๔ เซนติเมตร ความลึก 

๕๐ เซนติเมตร ด้านข้างเป็นไม้สักทองทึบทั้งสองด้าน บานตู้ ๒ บาน ภายในตู้มีชั้น ๔ ชั้น ขาตู้เป็นขากลึง ๔ ขา หน้าตู้ด้านบน

แกะสลักข้อความ “งานพระราชทานเพลิงพระศพ พ.ศ. ๒๕๕๘” ด้านบนตู้เป็นกระจังแกะสลักอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้

เศวตฉัตร ๓ ชั้น ตู้ทำาสีเนื้อไม้สัก จัดทำาจำานวน ๒๐๐ ตู้

ตู้สังเค็ดทั้ง ๒ แบบ จัดทำาโดยทีมงานช่าง สันติ จ้างประเสริฐ อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 การแจกจ่ายตู้เครื่องสังเค็ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้สร้างพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่รับนิมนต์มาใน 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ วันพุธ ที่ ๑๖ และวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำานวน ๒๒ รูป ๒๒ ตู้

วัดบวรนิเวศวิหารมอบถวายประจำาวัดในประเทศและต่างประเทศ ท้ังพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ ซ่ึงเป็นวัดที่ทรง

เกี่ยวข้องหรือสร้างถวายในพระนาม เป็นวัดมหานิกาย ๑๐๕ วัด วัดธรรมยุต ๙๒ วัด วัดจีนนิกาย ๑ วัด วัดอนัมนิกาย ๑ วัด  

ในจำานวนนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ๑ แห่ง รวมจำานวน ๒๐๐ วัด ๒๐๐ ตู้ ดังนี้ 

 พระสงฆ์ที่ได้รับตู้เครื่องสังเค็ดพระราชทาน ๒๒ ตู้ ๒๒ รูป มีรายนามดังนี้ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัด 

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัด 

เทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัด

ไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากนำ้า 

ภาษีเจริญ พระพรหมเมธี (จำานงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระพรหมสิทธิ  

(ธงชยั สุขญาโณ) วดัสระเกศ พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) วดัประยรุวงศาวาส พระพรหมวสิทุธาจารย ์(มนตร ีคณสิสฺโร)  

วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปิด ปิยโรจโน) วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัด 

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธรรมสุธี (พีร สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)  

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาส พระเทพกิตติเวที (ฉำ่า ปุญฺญชโย) วัด

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับตู้เครื่องสังเค็ดพระราชทาน และท่ีวัดบวรนิเวศวิหารจัดทำาถวายโดยเสด็จ 

พระราชกุศล มีรายชื่อดังนี้ 

วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดพระศรีมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดมกุฏกษัตริยาราม  

วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดราชสิทธาราม วัดสุวรรณาราม วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบพิตรพิมุข 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วัดอนงคาราม วัดบวรมงคล วัดตรีทศเทพ วัดสังเวชวิศยาราม วัดบุปผาราม วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบุรณศิริมาตยาราม  

วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดธาตุทอง วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดไชโย  

จังหวัดอ่างทอง วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี วัดจันทร์-

กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ วัดอาษาสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ วัดกวิศราราม จังหวัดลพบุรี  

วัดสิริจันทรนิมิตร จังหวัดลพบุรี วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี วัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี  

วัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี วัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ วัดตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค ์วดัพระบรมธาต ุจงัหวดักำาแพงเพชร วดันาควชัรโสภณ จงัหวดักำาแพงเพชร วดัคยูาง จงัหวดักำาแพงเพชร วดัทา่หลวง  

จังหวัดพิจิตร วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย วัดมณีบรรพต จังหวัดตาก วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัด

อตุรดิตถ์ วดัพระเจดียซ์าวหลัง จงัหวัดลำาปาง วัดจองคำา จงัหวดัลำาปาง วัดพระแก้ว จงัหวัดเชยีงราย วัดพระสิงห ์จงัหวัดเชยีงราย 

วัดศรีโคมคำา จังหวัดพะเยา วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช้างคำ้า จังหวัดน่าน  

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง จังหวัด 

เชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำาพูน  

วัดจองคำา จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัด

หนองบัวลำาภู วัดศรีสระแก้ว จังหวัดหนองบัวลำาภู วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย วัดพระธาตุเชิงชุม 

จังหวัดสกลนคร วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น วัดมหาชัย จังหวัด

มหาสารคาม วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด วัดสุปัฏนาราม  

จังหวัดอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดสำาราญนิเวศ จังหวัด 

อำานาจเจรญิ วดัเจียงอศีรมีงคลวราราม จังหวดัศรสีะเกษ วดัหลวงสมุงัคลาราม จงัหวดัศรสีะเกษ วดัพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม  

วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัด

นครราชสีมา วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา วัดวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์  

วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี วัดคิรีวิหาร จังหวัดตราด วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง  

จังหวัดนครปฐม วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัด 

กาญจนบุรี วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี วัดสุรชายาราม  

จังหวัดราชบุรี วัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม วัดเกตการาม จังหวัดสมุทรสงคราม วัดธรรมิการาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร วัดมงคลนิมิตร จังหวัด 

ภูเก็ต วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง วัดประชุมโยธี จังหวัดพังงา วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง วัดมัชฌิมาวาส จังหวัด 

สงขลา วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี วัดเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล วัดชลธารสิงเห จังหวัดนราธิวาส วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์  

จังหวัดปทุมธานี 
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วัดราษฎร์ ซึ่งเป็นวัดธรรมยุต หรือเป็นวัดที่ทรงเกี่ยวข้อง มี 

วัดล้านนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม่ วัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  

จังหวัดเชียงราย วัดสีตลาราม จังหวัดตาก วัดพุมุด จังหวัดกาญจนบุรี วัดรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี วัดวังพุไทร จังหวัด

เพชรบุรี วัดถำ้าขาม จังหวัดสกลนคร วัดเกษรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี วัดสถานปฏิบัติธรรมสุวัฑฒโน จังหวัดชลบุรี วัดเม็งราย

มหาราช จังหวัดเชียงราย วัดสิริวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม วัดเจดีย์ยอดทอง จังหวัดพิษณุโลก วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  

จังหวัดน่าน วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น วัด 

ประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ วัดจันทนาราม จังหวัด

จันทบุรี วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี วัดเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดนำ้าขาวนอก จังหวัดสงขลา วัดช้างให้ จังหวัด

ปัตตานี วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสิงห์บุรี วัดเชตวัน จังหวัดลำาปาง วัดลำาปางหลวง จังหวัดลำาปาง วัดดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ วัด 

หนองดู่ จังหวัดลำาพูน วัดสนธิกรประชาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดพุทธมงคลนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ วัดพระพุทธบาทยโสธร 

จังหวัดยโสธร วัดพุฒาราม จังหวัดสกลนคร วัดถำ้าอภัยดำารงธรรม จังหวัดสกลนคร วัดป่าพุทธทรงเมตตา จังหวัดเชียงราย  

วัดเวฬุวัน จังหวัดบึงกาฬ วัดศรีอุปลาราม จังหวัดกาญจนบุรี วัดทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี วัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดกุศลสมาคร 

วัดถาวรคุณาราม จังหวัดภูเก็ต 

วัดไทยในต่างประเทศ ที่ทรงเกี่ยวข้อง สร้างในพระนาม หรือทรงอุปถัมภ์ก่อตั้ง มี 

วัดพุทธรังษี เครือรัฐออสเตรเลีย วัดญาณประทีป นิวซีแลนด์ วัดไทยแอลเอ สหรัฐอเมริกา วัดธรรมประทีป วอชิงตัน  

ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา วัดพุทธราเลย์ญาณสังวราราม สหรัฐอเมริกา วัดพุทธปทีป  

สหราชอาณาจักร วัดญาณสังวร เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย วัดญาณสังวร เวโรนา สาธารณรัฐอิตาลี วัดวิปัสสนาคราหะ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วัดเมนดุด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วัดจาการ์ต้าธรรมจักรชัย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วัดไทยพุทธคยา 

สาธารณรัฐอินเดีย วัดไทยกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วัดสิริกิติ์ สหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วัดป่าพุทธรังสีโตเกียว ญี่ปุ่น 

หนังสือบรรจุตู้เครื่องสังเค็ดถวายพระสงฆ์และวัดในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ ที่วัดบวรนิเวศวิหารรับผิดชอบจัดพิมพ์ถวาย จำานวน ๒๐ รายการ และหนังสือที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

จัดพิมพ์ถวายในโอกาสงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำานวน ๒๙ รายการ 

(ดรูายละเอยีดรายการหนังสอืบรรจุตู้สงัเค็ดท่ีไดบั้นทึกไวใ้นจดหมายเหต ุภาคที ่๔ หวัขอ้ การจดัทำาหนงัสอืจดหมายเหตุ

งานพระศพ หนังสือที่ระลึก แผ่นพับที่ระลึก และที่คั่นหนังสือ) 

นอกจากนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ยังได้จัดทำาเครื่องสังเค็ดชุดพิเศษเป็นหนังสือบรรจุกล่อง ๒ กล่อง รวม ๑๖ รายการ  

มอบให้แก่ห้องสมุดประชาชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจำา และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นที่ระลึกงาน 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพด้วย 

การจัดทำาเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธาน และการจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ มอบหมายให้สำานักพระราชวัง รับผิดชอบจัดทำาเคร่ืองสดตกแตง่พระจติกาธาน 

และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับผิดชอบการจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ 

 การจัดทำาเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธาน 

พระจิตกาธานบนพระเมรุหลวง ประดิษฐานอยู่ก่ึงกลางพระเมรุ เป็นพระจิตกาธานทรงบุษบก และมีเรือนยอดทรง 

บุษบก ๓ ชั้น ลดหลั่นกัน สำานักพระราชวังดำาเนินการตกแต่งด้วยเครื่องสดอันเป็นงานช่างวิจิตรศิลป์ มีงานแทงหยวก งาน 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แกะสลักของอ่อน และงานดอกไม้สด ผู้จัดทำาเป็นช่างฝีมือจากฝ่ายพัฒนากรด้านศิลปะ กองศิลปกรรม สำานักพระราชวัง  

นักศึกษาวิชางานช่างแทงหยวกจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ครูและช่างดอกไม้สด และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถ 

จำานวนประมาณ ๘๐ คน พร้อมใจกันร่วมจัดทำาถวาย ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ถึงวันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  

โดยใช้สถานที่อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ ภายในพระบรมมหาราชวัง นำาไปประดับตกแต่งพระจิตกาธาน 

ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทั้งนี้หยวกกล้วยที่ใช้ในงานแทงหยวกเป็นหยวกกล้วยตานีซึ่งนำามาจากจังหวัด

จันทบุรี

โครงสร้างพระจิตกาธาน เป็นไม้สักปิดทอง ฐานเขียงหรือฐานช้ันล่างจึงใช้กระดาษทองอังกฤษฉลุลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 

ก้านแย่ง สาบสีชมพู ปิดประดับ แล้วตกแต่งด้วยงานแทงหยวกและแผงตาข่ายดอกไม้สด ช้ันล่างสุดตกแต่งลายหยวกเรียกว่า 

หยวกกันธรณี อันมีความหมายไม่ให้ร้อนถึงแม่พระธรณี 

ชั้นปากฐานหรือชั้นเรือนไฟ พ้ืนพระจิตกาธานดาดผ้าขาว วางฟืนไม้จันทน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร  

ยาว ๖๐ เซนติเมตร ส่วนปลายทั้ง ๒ ข้างปิดทองคำาเปลวฉลุลายประจำายามลูกฟักกระหนาบบน ปลายลายเป็นลายกรวยเชิง 

ส่วนหน้าตัดทั้ง ๒ ข้างประดับแผ่นไม้จันทน์ฉลุลายดอกซ้อนไม้รูปดอกจันทน์ ปิดทองคำาเปลว ฟืนไม้จันทน์ทั้ง ๒๔ ท่อน จัดทำา

โดยสำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร วางก่ายสลับเป็นชั้นขึ้นไปจรดตะแกรงเหล็กเหนือบัวปากฐานพระจิตกาธาน 

โคนเสาพระจิตกาธานทั้ง ๔ ต้น ประดับรูปช้างปั้นประดิษฐ์จากขี้เลื่อยในลักษณะหมอบชูดอกบัว หลังช้างวางพานพุ่ม

สักการะ ตัวช้างประดับด้วยกลีบดอกบานไม่รู้โรย อันสื่อความหมายถึงพระสกุล “คชวัตร” 

พระจิตกาธานทรงบุษบกบนพระเมรุหลวง ด้านหน้า ขณะประดิษฐานพระลองพระศพ
และด้านหลัง ก่อนประดิษฐานพระลองพระศพ
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ชั้นรัดเอวพระจิตกาธาน ซึ่งจะเป็นส่วนประดิษฐานพระลองพระศพ ประดับงานแทงหยวกลายกลีบบัวเกสร ๔ ช้ัน  

คิ้วสาบด้วยกระดาษทองอังกฤษ ประดับด้วยลายกระจังประดิษฐ์จากมะละกอดิบซ้อนชั้นสีเขียว และลายดอกจอกประดิษฐ์ 

จากมะละกอดิบกดด้วยแม่พิมพ์ทองเหลือง

ด้านในชั้นรัดเอวซึ่งประดิษฐานพระลองพระศพบนตะแกรงเหล็กซึ่งปูด้วยผ้าสีขาว รัดปิดฐานพระลองด้วยมาลัย 

ดอกมะลิ ตกแต่งด้วยลายกลีบบัวจงกลเย็บกลีบด้วยดอกกล้วยไม้สีเหลือง สีขาว และสีฟ้า ๓ ชั้น สื่อความหมายสีฟ้า คือสีประจำา

วันศุกร์อันเป็นวันประสูติ สีเหลือง คือสีแห่งความเป็นสังฆราช และสีขาว คือสีแห่งความบริสุทธิ์ในศีล 

เรือนยอดบุษบกพระจิตกาธาน เป็นรัดเกล้า ๓ ชั้น แต่ละชั้นประดับงานแทงหยวก สาบกระดาษทองอังกฤษ ตกแต่ง 

ด้วยกรอบตาข่ายดอกไม้สดลายแก้วชิงดวง ประดับเลื่อมเงิน อุบะประดิษฐ์ด้วยกลีบกล้วยไม้สีเหลือง ปักประดับดอกไม้ไหว  

ชั้นยอดสุดประดับพุ่มดอกไม้ไหวประดิษฐ์เป็นดอกพิกุลทอง ชั้นล่างสุดด้านหน้าที่หันสู่พลับพลาอิศริยาภรณ์ประดับแผ่นไม้ 

แกะสลักอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ระบายรอบชั้นรัดเกล้าประดับด้วยดอกรักสีขาวร้อยเป็นสายรวบผูก 

เป็นม่านสองไขกับเสาพระจิตกาธานรัดด้วยพวงมาลัย มุมชั้นรัดเกล้าประดับด้วยพู่กลิ่นทั้ง ๔ มุม 

เพดานพระจิตกาธาน ดาดผ้าขาว ประดับลายดาวเพดานประดิษฐ์จากกระดาษทองอังกฤษสาบสีชมพู เป็นลายดาว

เพดานดวงใหญ่อยู่กลาง ล้อมรอบด้วยลายดาวเพดานดวงเล็ก รวมจำานวน ๙ ดอก 

ปลียอดพระจิตกาธาน ประดิษฐ์จากไม้ทองหลางและโฟมอัด ปิดทองทึบร้อยเปอร์เซ็นต์ ประดับด้วยดอกพิกุลซึ่ง 

ประดิษฐ์จากแผ่นเงินกะไหล่ทอง จำานวน ๓๒ ดอก

สำานักพระราชวัง ได้จัดพิธีบวงสรวงเครื่องสดประกอบพระจิตกาธาน พิธีขอขมาครูช่างแทงหยวก และพิธีถวาย 

เครื่องสดเพื่อประกอบพระจิตกาธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

วันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พิธีบวงสรวงเครื่องสดประกอบพระจิตกาธาน โดยนำาเครื่องสดส่วน 

ยอดของพระจิตกาธานและเครื่องมือช่างมาร่วมพิธีบวงสรวง เสร็จพิธีแล้ว ประธานในพิธีประกอบดอกพิกุลทองเข้ากับปลียอด 

พระจิตกาธานเป็นประถม

ชั้นรัดเอวพระจิตกาธาน 

แผ่นไม้แกะสลักอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น 
ประดับงานแทงหยวก บนพระจิตกาธาน
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เรือนยอดบุษบกพระจิตกาธาน ปลียอดพระจิตกาธาน 

พิธีบวงสรวงเครื่องสดประกอบพระจิตกาธาน
ณ โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ

วันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

นายสรรชัย เทียมทวีสิน ประธานในพิธี
ประกอบดอกพิกุลทองเข้ากับปลียอดพระจิตกาธาน
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พิธีขอขมาครูช่างแทงหยวก โดยนำาเครื่องมือช่างมาร่วมพิธี เสร็จพิธีแล้ว 

ช่างเริ่มงานแทงหยวกตกแต่งพระจิตกาธาน

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พิธีถวายเครื่องสดประกอบพระจิตกาธาน พระวรชัย ทมวโร ผู้แทน 

วัดบวรนิเวศวิหารรับมอบแล้ว เจ้าหน้าที่นำาไปประดับตกแต่งพระจิตกาธาน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

 การจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำาเนินการจัดตกแต่งดอกไม้บนพระเมรุ มีคณะอาจารย์ นักศึกษา และ 

ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จำานวน ๒๐๐ คน ร่วมกันดำาเนินงาน ทั้งได้รับ

ความอนุเคราะห์จากผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลองหก จังหวัดปทุมธานี ช่วยปฏิบัติงานบางส่วน นายวินัย ตาระเวช 

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

แนวคิดในการออกแบบตกแต่งบนพระเมรุ เน้นความเรียบง่ายตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สีหลักคือดอกไม้สีขาวซึ่งเปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระสังฆราช กับดอกไม้สีเหลืองซ่ึง 

เปรียบเสมือนความเป็นอริยสงฆ์และความเป็นสกลมหาสังฆปริณายกของพระองค์ท่าน ดอกไม้ที่ใช้ในการประดับตกแต่งเน้น 

ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ดอกพุด และดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นบ้านที่เปรียบเสมือนพระกรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทยทั้งปวง

อย่างไม่รู้ลืม ดอกไม้ไทยเหล่านี้ได้นำามาประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยใช้เทคนิคและวิธีการในการกรอง ร้อย ติด ปัก และการเย็บ ประดิษฐ์

เป็นรูปดอกบัว ดอกกล้วยไม้ และอื่นๆ ความยากของงานในครั้งนี้อยู่ท่ีต้องคิดหาวิธีการให้ดอกไม้อยู่ได้นานและทนความร้อน 

ได้มากที่สุด เพราะต้องใช้เวลาในการประดิษฐ์ถึง ๓๐ วัน และเมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้ในงานพระราชพิธีถึง ๒ วัน จึงต้องเลือกและ

ทดลองใช้ดอกไม้ก่อน 

การประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยที่ใช้ประดับตกแต่งพระเมรุ ประกอบด้วย 

ฉัตรประดับพระอิสริยยศ ร้อยด้วยดอกรักและดอกพุด ลายสี่ก้านสี่ดอก ผูกด้วยอุบะตุ้งติ้งดอกข่าบานสีเหลือง ซึ่งเป็น 

สแีหง่สังฆราชา ประดับตกแต่งด้วยเพชรอนัหมายถงึแสงสวา่งแหง่ปัญญา เข็มขัดรดัฉตัรตดิดว้ยกลบีดอกบานไมรู่โ้รยยอ้มสเีหลอืง

ประกอบเป็นลายกระจัง ดอกประดับเป็นลายใบเทศและลายดอกพิกุล 

พิธีขอขมาครูช่างแทงหยวก
ณ โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ช่างคัดเลือกหยวกกล้วยเพื่อนำามาแทงหยวก
ตกแต่งพระจิตกาธาน

ณ โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พวงแก้วแขวนประดับช่องประตูอาคารพระเมรุ ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวร้อยด้วยดอกพุด ดอกรัก ดอกกล้วยไม้ และ 

ดอกบานไม่รู้โรย ส่วนประกอบเป็นรูปดอกบัวรายล้อมอยู่ในพวงแก้วแสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่านและ 

พระกรุณาคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลก ตัวโครงพวงแก้ว ร้อยด้วยดอกพุดและดอกรักเป็นลายสี่ก้านสี่ดอก ส่วนตกแต่งและรอยต่อ

ประดิษฐ์ด้วยดอกบานไม่รู้โรยย้อมสีเหลืองเป็นเฟื่องแบบ ห้อยอุบะไทยทรงเครื่อง ส่วนล่างของพวงแก้วร้อยด้วยดอกรักและ 

ดอกข่าบานไล่ระดับเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงาม

การประดบัตกแต่งฐานไพทพีระเมรุ ฐานพระเมรชุัน้บน ประดษิฐเ์ปน็พานพุม่ประดบักลบีบวั ตดิดว้ยกลบีดอกบานไมรู่โ้รย  

รองรับด้วยกระทงใบตองกลีบหัวนกลายเปียประดับกลีบสัตบุษย์ วางบนฐานใบตองซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ที่  

ประดิษฐ์จากดอกบานไม่รู้โรย บริเวณฐานพระเมรุช้ันล่างตกแต่งด้วยดอกบัวประดิษฐ์จากกลีบดอกบานไม่รู้โรยไล่ระดับ รอง 

ด้วยฐานใบตองสดและดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทย 

พวงมาลัยตกแต่งราวบันไดและโคมไฟ ร้อยด้วยดอกพุดผูกอุบะพู่ ครอบด้วยกรวยใบตองกลีบการเวก 

จำานวนดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกบานไม่รู้โรยนำาไปจัดตกแต่งพระเมรุ ประกอบด้วย ดอกบัวมากกว่า ๑๐๐ ดอก  

ดอกบันไดสวรรค์ ๘๐ ต้นประดับบริเวณชานรอบพระเมรุ พวงแก้ว ๓ พวงประดับช่องประตูพระเมรุ พุ่มประดับมากกว่า ๖๐ 

พุ่ม พวงมาลัยประดับโคมไฟ ๔๔ พวง ฉัตร ๖ ต้น เข็มขัดรัดฉัตร ๓๐ อัน ดอกกล้วยไม้แคทลียามากกว่า ๑๐๐ ดอก ระยะเวลา 

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ ๓๐ วัน ผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลองหก จังหวัดปทุมธานี ช่วยประดิษฐ์โครงดอกกล้วยไม้ 

แคทลียา กลีบดอกบัว และเข็มขัดรัดฉัตร โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เข้าไปถ่ายทอด

วิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 

ฉัตรประดับพระอิสริยยศ พวงแก้วแขวนประดับช่องประตูอาคารพระเมรุ
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้นำาดอกไม้ท่ีประดิษฐ์ข้ึนไปประดับตกแต่งพระเมรุในวันจันทร์ ท่ี ๑๔ และ 

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

การเชิญและการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ร่วมกันพิจารณาเตรียมการ

เชิญและการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ โดยมอบหมายให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

จัดทำาบัตรเชิญ บัตรจอดรถ บัตรแสดงตน กำาหนดการย่อ และคำาแนะนำา ผู้ได้รับเชิญมาเฝ้าทูลละอองพระบาทประกอบด้วย  

ราชสกุล ผู้ที่มีตำาแหน่งเฝ้า คณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  

ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำารวจ ผู้นำาศาสนาในประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการอิสระ คณะกรรมการ 

ฝ่ายต่าง ๆ และญาติสกุลคชวัตร รวมจำานวน ๑,๒๕๗ คน ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำานักพระราชวัง  

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมพิธีการทูต กรมการศาสนา จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ โดยกรมพิธีการทูตต้อนรับคณะทูตานุทูต 

กรมการศาสนาต้อนรับผู้นำาศาสนาในประเทศไทย 

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ประดับพระเมรุ

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
นำาดอกไม้ประดิษฐ์ขึ้นไปประดับตกแต่งพระเมรุ
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การจัดสถานที่รับรองผู้ร่วมขบวนพระอิสริยยศ

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์จัดให้พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแบบท่ีศาลาใหม่ (หลังศาลา ๒๐ ศาลาสีห์โสภณ) ทิศใต้ของ 

วัดเทพศิรินทราวาส

ปลัดกระทรวง สกุลคชวัตร และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดที่พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแบบ

ที่อาคารสำานักงานผลประโยชน์ ทิศเหนือของวัดเทพศิรินทราวาส

บุคคลอื่น ๆ จัดที่พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแบบที่ศาลา ๑๘ (ศาลาชุนกี ศิลาทอง)

ทุกคนรับพระราชทานอาหารกลางวัน ณ ศาลา ๑๒ (ศาลาวีระภุชงค์) หรือศาลา ๑๔/๑ (ระเบียงหน้าศาลา ๑๔  

ห้างขายทอง เลี่ยง เส็ง เฮง)

พระเถระรับพระราชทานฉันเพลในศาลา ๑๔ (ห้างขายทอง เลี่ยง เส็ง เฮง)

 การจัดลำาดับผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ 

สำานักพระราชวังจัดเจ้าหน้าที่ดำาเนินการจัดลำาดับผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส โดยให้ 

ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททยอยขึ้นพระเมรุเรียงตามลำาดับของศาลา ดังนี้ 

ในช่วงบ่าย หลังจากพระบรมวงศานุวงศ์ทรงขึ้นวางดอกไม้จันทน์แล้ว จัดลำาดับดังนี้ 

ผู้ที่นั่งบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ด้านทิศใต้ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามโปรเจียมของราชสกุล ทางพระเมรุด้านทิศใต้ และ 

ลงทางด้านทิศตะวันตก ตามด้วยผู้ที่นั่งทางชั้นลดด้านทิศใต้ และผู้ที่นั่งในศาลา ๔ (ศาลาภาณุรังษี) 

ผูท้ีน่ั่งบนพลบัพลาอศิรยิาภรณด์า้นทศิเหนอื ขึน้วางดอกไมจ้นัทนท์างพระเมรดุา้นทศิเหนอื และลงทางดา้นทศิตะวันตก 

พระเถระทีน่ัง่ในศาลา ๑ (ศาลาสวุรรณวนชิกจิ) ขึน้วางดอกไมจ้นัทนท์างพระเมรดุา้นทศิเหนอื และลงทางดา้นทศิเหนอื 

ตามด้วยพระเถระที่นั่งในศาลา ๓ และศาลา ๕ (ฆราวาสขึ้นทางด้านทิศเหนือ ลงทางทิศตะวันตก) 

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว  

ขบวนลกูเสือกบัขา้ราชการกรงุเทพมหานครเชญิพานดอกไมจ้นัทนข์องประชาชนจากซุม้ถวายดอกไมจ้นัทน ์วดัเทพศรินิทราวาส 

จำานวน ๕ พาน จากหน้าศาลา ๒ ไปยังพระเมรุด้านทิศใต้ หน้าศาลา ๔ (ศาลาภาณุรังษี) เพื่อถวายแด่พระสงฆ์รับนำาขึ้นพระเมรุ

เมือ่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิกลบัแลว้ ตำารวจจราจร

จงึอนุญาตใหร้ถยนตเ์คลือ่นออกจากลานจอดรถยนตด์า้นหลงัพลบัพลาอศิรยิาภรณเ์พือ่เขา้มารบัผูท้ีป่ระทบัหรอืนัง่บนพลบัพลา

อิศริยาภรณ์ ตามด้วยขบวนรถยนต์คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ฯลฯ ที่จะเข้ามารับจากประตูต้นมะขาม

หลังจากพนักงานเชิญดอกไม้จันทน์ของประชาชนขึ้นพระเมรุ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิกลบัแลว้ พระเถระทีน่ัง่ในศาลา ๑/๑ ศาลา ๗ ศาลา ๙ ศาลา ๙/๑ และพระเถระทีน่มินต์

เขา้มาจากปะรำาในสนามขา้งพระอโุบสถ ขึน้วางดอกไมจ้นัทนท์างพระเมรดุา้นทิศเหนอืและลงจากพระเมรทุางทิศเหนอืตามลำาดบั

ศิษยานุศิษย์ และเจ้าหน้าที่ที่นั่งในศาลา ๑/๑ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ทางพระเมรุด้านทิศเหนือ และลงจากพระเมรุทาง

ด้านทิศตะวันตก (ทางพลับพลาอิศริยาภรณ์) 

สมาชิกราชสกุล ที่นั่งในศาลา ๒ และบุคคลที่นั่งอยู่ในศาลา ๘ ศาลา ๑๒ ศาลา ๑๔ ศาลา ๑๔/๑ ศาลา ๑๖ ศาลา ๑๘ 

ศาลา ๒๐ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ทางพระเมรุด้านทิศใต้ และลงจากพระเมรุทางทิศตะวันตก (ทางพลับพลาอิศริยาภรณ์) 
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ในช่วงคำ่า

มีการแสดงมหรสพ (โขน) เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที 

เวลา ๒๐ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทน

พระองค์มาพระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิงจริง)

ผู้ที่ประทับหรือนั่งในพลับพลาอิศริยาภรณ์และชั้นลดขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ ตามด้วยผู้ที่นั่งในศาลา ๔ (ศาลาภาณุรังษี) 

พระเถระที่นั่งในศาลา ๑ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ทางพระเมรุด้านทิศเหนือและลงด้านทิศเหนือ ตามด้วยพระเถระที่นั่งใน

ศาลา ๓ ศาลา ๕ และศาลา ๗ ส่วนฆราวาสที่นั่งในศาลา ๑ ขึ้นทางพระเมรุด้านทิศเหนือ และลงทางทิศใต้ 

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว ตำารวจ

จราจรจึงอนุญาตให้รถยนต์เคลื่อนออกจากลานจอดรถยนต์ด้านหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์เพื่อเข้ามารับผู้ที่ประทับหรือนั่งบน 

พลับพลาอิศริยาภรณ์ ตามด้วยขบวนรถยนต์คณะองคมนตร ีคณะรฐัมนตร ีคณะทูตานทูุต ฯลฯ ท่ีจะเข้ามารบัจากประตตูน้มะขาม

มีการแสดงมหรสพ (โขน) เวลา ๒๐ นาฬิกา ๔๕ นาที ถึง ๒๑ นาฬิกา ๔๕ นาที 

เวลา ๒๒ นาฬกิา ๓๐ นาท ีสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิ

แทนพระองค์มาทอดผ้าไตรกองฟอน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส แล้วเสด็จพระราชดำาเนินกลับ เป็นเสร็จการพระราชพิธี 

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 การจัดที่นั่ง และสีบัตรของผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ศาลาเลขคี่ รถยนต์เข้าทางประตู ๑ ทิศเหนือ แล้ววนออกทางประตูต้นมะขาม

พลับพลาอิศริยาภรณ์ ฝ่ายหน้า (ทิศเหนือ) ฝ่ายใน (ทิศใต้) บัตรสีเหลือง 

ชั้นลดของพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทิศเหนือ ๕๐ ที่นั่ง และทิศใต้ ๕๐ ที่นั่ง บัตรสีเหลืองคาดแดง

ศาลา ๑ สุวรรณวนิชกิจ พระสังฆราชต่างประเทศ มหาเถรสมาคม ฯลฯ ๒๐๐ ที่นั่ง บัตรสีขาว

ศาลา ๑/๑ ปะรำาหลังศาลาสุวรรณวนิชกิจ พระสงฆ์ ๘๐๐ ที่นั่ง บัตรสีขาวคาดแดง 

ศาลา ๓ มณเฑียร พระสงฆ์ ๑๐๖ ที่นั่ง บัตรสีฟ้าคาดแดง 

ศาลา ๕ สุพรรณานนท์ พระสงฆ์ ๑๐๖ ที่นั่ง บัตรสีฟ้าคาดแดง 

ศาลา ๗ สำานักงาน พระสงฆ์ ๑๐๐ ที่นั่ง บัตรสีฟ้าคาดแดง 

ศาลา ๙ กวีนิรมิต พระสงฆ์ ๓๑๖ ที่นั่ง บัตรสีฟ้า 

ศาลา ๙/๑ ปะรำาหน้าศาลากวีนิรมิต พระสงฆ์ ๙๐ ที่นั่ง บัตรสีฟ้าคาดแดง

ศาลาเลขคู่ รถยนต์เข้าทางประตู ๒ ทิศใต้ แล้ววนออกทางประตูต้นมะขาม 

ศาลา ๒ เตชะอิทธิพร สมาชิกราชสกุล ๒๗๕ ที่นั่ง บัตรสีชมพู

ศาลา ๒/๑ ปะรำาหน้าศาลาเตชะอิทธิพร ศิษยานุศิษย์ ๑๐๐ ที่นั่ง บัตรสีชมพูคาดแดง

ศาลา ๔ ภาณุรังษี ข้าราชการผู้ใหญ่ ๒๕๙ ที่นั่ง บัตรสีชมพูคาดแดง 

ศาลา ๖ สำาหรับแพทย์ พยาบาล 

ศาลา ๘ วรจักรยนต์ ข้าราชการผู้ใหญ่ ๑๘๐ ที่นั่ง บัตรสีชมพูคาดแดง
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ศาลา ๑๐ คุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี สุวรรณศิลป์ สำาหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ศาลา ๑๒ วีระภุชงค์ ๑๖๖ ที่นั่ง บัตรสีแสดคาดแดง 

ศาลา ๑๔ หลีตู ๑๘๕ ที่นั่ง บัตรสีแสด 

ชั้นลด ศาลา ๑๔/๑ หน้าศาลาหลีตู ๑๖๖ ที่นั่ง บัตรสีแสดคาดแดง 

ศาลา ๑๖ เวชชาชีวะ ๑๓๐ ที่นั่ง บัตรสีม่วงคาดแดง 

ศาลา ๑๘ ชุนกี ศิลาทอง อนุสรณ์ ๒๓๗ ที่นั่ง บัตรสีม่วง 

ศาลา ๒๐ สีห์โสภณ กรุงเทพมหานคร ๒๐๖ ที่นั่ง บัตรสีม่วงคาดแดง 

พระสงฆ์ ที่นั่งปะรำาในสนามข้างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ๑,๒๖๐ ที่นั่ง บัตรสีเขียว ให้เข้าออกทางประตูโรงเรียน

เทพศิรินทร์ 

ประชาชน ๑,๕๔๐ ที่นั่ง บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ ให้เข้าออกทางประตูโรงเรียนเทพศิรินทร์

ผู้ปฏิบัติหน้างาน ติดบัตรสีขาวพิมพ์คำาว่า “เจ้าหน้าที่” สีฟ้า

ผู้ติดตามพระสงฆ์ ติดบัตรสีขาวพิมพ์คำาว่า “ผู้ติดตามพระสงฆ์” สีฟ้า 

 สถานที่จอดรถและสีบัตรจอดรถ

ลานด้านหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ บัตรสีเหลือง ๙๙ คัน 

 ขบวนเสด็จ ฯ ๒ ขบวน 

 พระอนุวงศ์ ๒๐ คัน 

 องคมนตรี และผู้ปฏิบัติงาน ๒๒ คัน 

 สำานักพระราชวัง (เลขาธิการพระราชวัง รองเลขาธิการพระราชวัง ฯลฯ) ๖ คัน 

 สำานักราชเลขาธิการ (ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ อดีตราชเลขาธิการ ฯลฯ) ๘ คัน

 อดีตนายกรัฐมนตรี ๖ คัน

 ศาล ประธานองค์กรอิสระ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฯลฯ ๒๐ คัน 

ถนนพลับพลาชัย บัตรสีม่วง ๕๐ คัน 

 คณะรัฐมนตรี 

ลานจอดรถสนามกีฬาแห่งชาติ บัตรสีเขียว ๑๕๐ คัน

 ขบวนสังฆราชต่างประเทศ ๒๑ คัน 

 คณะทูตานุทูต ๗๘ คัน

 ผู้นำาศาสนาในประเทศไทย ๑๐ คัน 

 นางสนองพระโอษฐ์ 

 สมาชิกราชสกุล ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

วัดพลับพลาชัย บัตรสีฟ้า ๕๐ คัน 

 มหาเถรสมาคม ๒๑ คัน 

 พระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติงานจากวัดบวรนิเวศวิหาร ๖ คัน 
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 ผู้ปฏิบัติงานจากมหามกุฏราชวิทยาลัย ๖ คัน

 ผู้ปฏิบัติงานสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ๖ คัน

 สมาชิกสกุลคชวัตร ๒ คัน 

 แพทย์ พยาบาล ที่ถวายการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (รถตู้) ๒ คัน 

วัดพระยายัง บัตรสีฟ้าคาดแดง ๗๐ คัน 

 พระเถระผู้ใหญ่

สนามหลวง บัตรสีเขียวคาดแดง ๓๐๐ คัน 

 พระเถระทั่วไป 

โรงเรียนสายปัญญา บัตรสีเหลืองคาดแดง ๖๐ คัน 

 สมาชิกราชสกุล

ศูนย์การค้าโซโห บัตรสีชมพูคาดแดง ๑๐๐ คัน

 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ศาลา ๔) 

 ข้าราชการผู้ใหญ่ (ศาลา ๔ ศาลา ๖) 

 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 กรมการศาสนา

ลานจอดรถการรถไฟแห่งประเทศไทย บัตรสีแสดคาดแดง ๑๐๐ คัน

 ศิษยานุศิษย์ 

ผู้ที่ได้รับเชิญแต่ไม่มีที่จอดรถ บัตรสีขาวคาดแดง 

รถยนต์ที่ติดบัตรสีเหลือง สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า ให้เข้าทางประตู ๑ ถนนพลับพลาชัย (ทิศเหนือ) เพื่อส่งที่บริเวณ 

พลับพลาอิศริยาภรณ์ ก่อนเข้าที่จอดในลานจอดรถ หรือออกทางประตูต้นมะขามไปจอดตามท่ีกำาหนด เมื่อเข้ามารับกลับให้ 

เข้าทางประตูต้นมะขามเพื่อมารับบริเวณพลับพลาอิศริยาภรณ์ แล้วออกทางประตูด้านทิศเหนือ 

รถยนต์ที่มีบัตรสีคาดแดง ให้ส่งผู้ร่วมงานพระราชพิธีด้านนอกกำาแพงวัด ที่ประตู ๒ ถนนหลวง (ทิศใต้) แล้วไปจอด 

ตามที่กำาหนด ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีให้เดินเข้ามานั่งตามบัตรสีของศาลา เมื่อจะกลับต้องเดินออกไปขึ้นรถยนต์ด้านนอก 

ยกเว้นพระเถระ ป้ายรถยนต์สีเขียวคาดแดง ให้ส่งและรับที่ประตูเข้าวัดด้านถนนกรุงเกษม ใกล้พระอุโบสถและ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ แล้วไปจอดที่สนามหลวง

สถานที่จอดรถที่ต้องเสียค่าบริการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร 

งานพระศพฯ มอบหมายให้กองบัญชาการตำารวจนครบาล สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จัดสถานท่ีจอดรถผู้ร่วมงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ บริเวณใกล้เคียงกับวัดเทพศิรินทราวาส จำานวน ๑๑ แห่ง รวม ๓,๖๖๔ คัน ซึ่งแต่ละแห่งเสียค่าบริการ 

ยกเว้นภายในสนามกีฬาแห่งชาติไม่เสียค่าบริการ ประกอบด้วย อาคารศรีวรจักร จำานวน ๔๐๐ คัน วัดพลับพลาชัย จำานวน  

๑๐๐ คัน อาคารสนามเสือป่า จำานวน ๓๘๔ คัน คลองถมเซ็นเตอร์ จำานวน ๒๕๐ คัน อาคารโซโห จำานวน ๘๐๐ คัน ศิริราม่า  

จำานวน ๘๐ คัน อาคารคาเธ่ย์เยาวราช จำานวน ๘๐๐ คัน อาคารไชน่าทาวเวอร์ จำานวน ๓๐๐ คัน โรงแรมแกรนด์ไชน่า จำานวน 

๒๐๐ คัน ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จำานวน ๒๐๐ คัน อาคารจันทร์ยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ จำานวน ๑๕๐ คัน 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก 

เครื่องแบบขอเฝ้า 

ชุดไทยจิตรลดา หรือไทยอมรินทร์ สวมถุงน่องสีดำา รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีดำา 

Full Dress Uniform with Sash and Decorations and Black Armband / White Tie with Sash and  

Decorations and Black Armband / Black Long Dress (with sleeves) or National Dress in Morning

การเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลกมาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของวัดบวรนิเวศวิหารว่า สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงไดร้บัการยอมรบัจากพระพทุธศาสนาทกุนกิายในโลกวา่ ทรงเปน็

ผูน้ำาสงูสุดทางพระพทุธศาสนาโลก และทรงมศีาสนสมัพนัธอ์นัดกีบัผูน้ำาทางศาสนาของโลกในประเทศตา่ง ๆ  ทัง้เคยทรงอาราธนา

และเชิญผู้นำาชาวพุทธมาประชุมทางพระพุทธศาสนานานาชาติในประเทศไทยหลายครั้ง ในโอกาสพระราชพิธีพระราชทาน 

เพลงิพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก จงึควรเชญิผูน้ำาพระพทุธศาสนาทัว่โลกมารว่มพธิ ี

เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในการพระราชพิธีออกพระเมรุตามโบราณประเพณี ตลอดจนประกาศ

ภาพลกัษณข์องประเทศไทยและรฐับาลไทยในฐานะเมอืงพทุธ และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาโลกใหป้รากฏแกส่ายตาชาวโลก 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้รับไปพิจารณาในรายละเอียด แล้วแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญ 

ผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ขึ้นดำาเนินการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง มีที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายฐากูร ดิษฐอำานาจ) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำานวยการกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต 

กระทรวงการตา่งประเทศ เปน็อนกุรรมการและเลขานกุาร มผีูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง และพระสงฆว์ดับวรนเิวศวหิาร รว่มเปน็

อนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่พิจารณาและดำาเนินการเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น ๆ และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

มาร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลก กระทรวงการต่างประเทศ วัดบวรนิเวศวิหาร และสำานักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันดำาเนินการเชิญผู้นำาพระพุทธศาสนาโลกจาก ๑๓ ประเทศ รวม ๑๙ รูป แต่ละคณะประกอบด้วย 

ผู้นำาพระพุทธศาสนา ๑ รูป ผู้ติดตาม ๑ คน ล่าม ๑ คน มีรายชื่อดังนี้ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒ รูป คือ (๑) H.H. Tep Vong สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายมหานิกาย (๒) H.H. Bour Kry สมเด็จ

พระสังฆราช ฝ่ายธรรมยุต 

สาธารณรัฐเกาหลี Ven. Seong Mun ผู้แทนประธานสงฆ์โชเก 

สาธารณรัฐประชาชนจีน Ven. Master Xuecheng ประธานสงฆ์ นิกายมหายาน

ญี่ปุ่น ๒ รูป คือ (๑) Most Ven. Dr. Shinkai Kori ผู้แทนประธานสงฆ์ นิกายเนนบุตซึซุ (๒) Most Rev. Akisato Saito 

ประธานสงฆ์ พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่น

สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล Bhikshu Jnanapurnik Mahasthavira ประธานสงัฆสภาแหง่คณะสงฆเ์นปาล 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ H.H. Dr. Dharmasen Mahathero พระสังฆราชนิกายสังฆราชิก 

ราชอาณาจักรภูฏาน H.H. Trulku Jigme Choeda สังฆราช นิกายวัชรยาน 
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Bhaddanta Kumarabhivamsa ประธานมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์เมียนมา  

รักษาการสังฆนายกนิกาย Swechin 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว Most Ven. Phramaha Bounma Simmaphom ผูแ้ทนประธานสงฆส์าธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม H.H. Thich Tri Quang ประธานสงฆ์ นิกายมหายาน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ๔ รูป คือ (๑) Most Ven. Rajakeeya Panditha Galagama  

Dhammasiddhi Sri Dhammananda Aththadassi Thera สังฆนายกสยามนิกาย (Asgiriya Chapter) (๒) Most Ven.  

Napana Premasiri Thera สังฆนายกรามัญนิกาย (๓) Most Ven. Mahopadhyaya Aggamahapanditha Kotugoda  

Dhammawasa Nayaka Thero สังฆนายกอมรปุรนิกาย (๔) Most Ven. Tibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala  

Mahanayake Thero สังฆนายกสยามนิกาย (Malwatta Chapter) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ Most Ven. Sik Kwang Sheng ประธานสงฆ์แห่งสิงคโปร์

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Most Ven. Sri Pannyavaro Mahathera สังฆปาโมกข์แห่งสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 

คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของวัดบวรนิเวศวิหาร จัดการประชุมสัมมนา 

พระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเป็น 

ประธานกรรมการอำานวยการฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศองคแ์รก และไดอ้ำานวยการใหง้านพระธรรมทตูเจรญิกา้วหนา้ 

แพร่หลายไปในทวีปเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีวัดไทยในต่างประเทศถึง ๔๔๕ วัด 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้รับไปพิจารณารายละเอียด จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัด 

โครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ขึ้นดำาเนินการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป มีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานัก 

นายกรัฐมนตรี (นายฐากูร ดิษฐอำานาจ) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำานักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพระสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาและดำาเนินการจัด

โครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป มีสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดบวรนิเวศวิหาร มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

เป็นหน่วยงานหลักดำาเนินการนิมนต์พระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป มาร่วมประชุมสัมมนา และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้ ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศที่ได้รับนิมนต์มา

ร่วมประชุมสัมมนา และร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ มีหัวหน้าพระธรรมทูตไทยใน ๔ ทวีป รวม ๑๓ รูป เจ้าอาวาสวัด 

ที่มีความเกี่ยวข้องในพระองค์ คือสร้างในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ/หรือสร้างเป็นอนุสรณ์เนื่องในพระองค์ ๔ ทวีป รวม ๘ รูป  

วัดอื่น ๆ ที่เป็นสัทธิวิหาริก หรือได้รับผ้าพระกฐินประทาน ญ.ส.ส. ๑๐๐ ปี รวม ๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๒๖ รูป 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ภารกิจอื่น ๆ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพฯ ได้มอบหมายภารกิจอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ อาทิ 

 การนิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ให้สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับผิดชอบดำาเนินการนิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพ โดยเฉพาะคณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิตในคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ คือ 

 กรรมการมหาเถรสมาคม จำานวน ๒๐ รูป 

 เจ้าคณะภาคทุกภาค ทั้ง ๒ นิกาย จำานวน ๒๖ รูป 

 เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ นิกาย จำานวน ๑๓๖ รูป

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

 เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 

 รวมจำานวน ๑๘๖ รูป 

คณะสงฆ์อืน่ ๆ  ทีเ่ดนิทางมารว่มงานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพใหเ้ดนิทางเปน็หมูค่ณะ และใหจ้ดัระเบยีบการเขา้ถวาย

ดอกไม้จันทน์ของพระสงฆ์

 การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายนำ้า เขตฌาปนสถานวัดเทพศิรินทราวาส

ให้วัดเทพศิรินทราวาส สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศิลปากร และสำานักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำาเนินงาน รับผิดชอบดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ งานวางท่อระบายนำ้าทั้งระบบ  

งานปูหินแกรนิตพื้นรอบพระเมรุหลวง พลับพลาอิศริยาภรณ์ อาคารประกอบ ลานจอดรถ ถนนและทางเท้า ในพื้นที่เขต 

ฌาปนสถาน วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งจะใช้ในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การปรับปรุงระบบระบายนำ้า  
ในเขตฌาปนสถานวัดเทพศิรินทราวาส

การปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์



400 401
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ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำาเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์  
พลับพลาอิศริยาภรณ์ อาคารประกอบ ภายในวัดเทพศิรินทราวาส

 การปรับปรุงเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ

ให้กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการปรับปรุงผิวถนนและสะพานในเส้นทางขบวน บริษัท ทีโอที จำากัด ดำาเนินการจัด 

ระเบียบสายโทรศัพท์ และการไฟฟ้านครหลวง ดำาเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า ตามเส้นทางขบวน

 การจัดหน่วยแพทย์พยาบาล

ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์พยาบาลปฏิบัติการบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ 

วัดเทพศิรินทราวาส เส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพผ่าน จากวัดบวรนิเวศวิหารถึงวัดเทพศิรินทราวาส  

จุดที่พักขบวน และปริมณฑลพระเมรุ

 การจัดสถานที่ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ ศาลาและปะรำา ในมณฑลพิธี วัดเทพศิรินทราวาส 

ให้กรมศิลปากร จัดสถานที่แต่งกายของนักแสดงมหรสพที่ศาลาสหัท หงษ์ มหาคุณ ตั้งวงปี่พาทย์ที่ปะรำาด้านข้าง 

พลับพลาอิศริยาภรณ์

ให้สำานักพระราชวัง รับผิดชอบการจัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องทำาไอเย็น ที่พลับพลาอิศริยาภรณ์ และชั้นลด รวมเก้าอี้

จำานวน ๓๕๐ ที่นั่ง 

ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องทำาไอเย็น และโทรทัศน์ ไว้ในศาลาต่าง ๆ รวมเก้าอี้ 

จำานวน ๑,๒๕๗ ที่นั่ง จัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องทำาไอเย็น ที่ลานกลางนำ้าหน้าศาลากวีนิรมิต รวมเก้าอี้จำานวน ๑,๐๐๐ ที่นั่ง  

จัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องทำาไอเย็นในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดบวรนิเวศวิหาร และ 

วัดเทพศิรินทราวาส จัดตั้งจอ LED ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส และขอความร่วมมือกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งปะรำา โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องทำาไอเย็น ไว้ที่จุดที่พักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 การจัดนำ้าดื่มและอาหาร รถสุขาและห้องสุขา

ให้วัดบวรนิเวศวิหารจัดอาหารและนำ้าดื่มบริการประชาชน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นายสุนทร ซ้ายขวัญ และสำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดอาหารและนำ้าดื่มบริการประชาชน ณ วัดเทพศิรินทราวาสและจุดท่ีพักขบวน สำานักพระราชวัง 

จัดนำ้าดื่มถวายคณะสงฆ์ที่ศาลาจิรกิติและศาลาสุวรรณวนิชกิจ และจัดอาหารว่าง นำ้าดื่ม บริการผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทท่ี 

พลับพลาอิศริยาภรณ์และชั้นลด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด จัดอาหารว่างและนำ้าดื่มบริการผู้เฝ้าทูลละออง 

พระบาทในศาลาต่าง ๆ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำากัด และบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำากัด จัดนำ้าดื่มบริการผู้เฝ้าทูลละออง

พระบาท และประชาชนที่วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส รวมท้ังจุดพักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 

กองทัพเรือ จัดกำาลังพลบริการอาหารว่างและนำ้าดื่มในศาลาต่าง ๆ ยกเว้นพลับพลาอิศริยาภรณ์และชั้นลด ศาลาจิรกิติ และ 

ศาลาสุวรรณวนิชกิจ 

ให้กรุงเทพมหานครจัดรถสุขาไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และ 

เส้นทางขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดห้องสุขาภายใน

กระทรวงซึ่งเป็นจุดที่พักขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดสร้างห้องสุขา 

ที่วัดเทพศิรินทราวาส และมอบถวายให้วัดเทพศิรินทราวาสใช้ประโยชน์ต่อไป 

 การกำาหนดสถานที่จอดรถและเส้นทางเดินรถ

ให้กองบัญชาการตำารวจนครบาล พิจารณากำาหนดสถานท่ีจอดรถและเส้นทางเดินรถ และแจ้งให้สำานักงานปลัด 

สำานักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อทำาบัตรจอดรถและคำาแนะนำาส่งไปพร้อมบัตรเชิญ กรมประชาสัมพันธ์ดำาเนินการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับเส้นทางจราจร

 การติดตั้งอุปกรณ์และกระแสไฟฟ้า

ให้การไฟฟ้านครหลวงดำาเนินการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในปะรำาต่าง ๆ และจ่ายกระแสไฟฟ้าที่วัดเทพศิรินทราวาส  

โดยขอยกเว้นค่าใช้จ่าย

 การแจกจ่ายแผ่นพับ ที่คั่นหนังสือ และหนังสือที่ระลึก 

ให้กรมศิลปากรดำาเนินการจัดทำาแผ่นพับและที่คั่นหนังสือที่ระลึกส่งให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร  

เพ่ือแจกจ่ายประชาชนที่ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่าง ๆ และเมรุเล็กวัดเทพศิรินทราวาส  

รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครจัดระเบียบการแจกจ่าย กรมศิลปากรดำาเนินการแจกจ่ายแผ่นพับและ 

ที่คั่นหนังสือที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตามศาลาต่าง ๆ ที่วัดเทพศิรินทราวาส สำานักราชเลขาธิการและ 

วดับวรนิเวศวหิาร จดัทำาหนงัสอืทีร่ะลกึ โดยจดัทำาเปน็บตัรรบัหนงัสอื กำาหนดวนัที ่และสถานทีร่บัหนงัสอื โดยสง่บตัรรบัหนงัสอื

ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งไปพร้อมกับบัตรเชิญ 

 การกำาหนดผู้ประสานงานในสถานที่ต่าง ๆ 

ให้นายสุรชัย ฉายินทุ เป็นผู้ประสานงานในการจัดสถานท่ีท่ีวัดเทพศิรินทราวาส และให้ พระวรชัย ทมวโร เป็น 

ผู้ประสานงานในการจัดสถานที่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
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การประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระศพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีส่วนร่วม 

ในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

การประชาสัมพันธ์งานพระศพ แบ่งการดำาเนินงานดังนี้ 

การประชาสัมพันธ์ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต  

และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

(๑) จดัทำาเวบ็เพจ http://www.prd.go.th/main.php? filename_๒๐๑๕ เพือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารการจดั

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพให้ประชาชนได้รับทราบและแสดงความอาลัย รวมถึงการจัดทำา Application Form 

สำาหรับกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำาบัตรประจำาตัวสื่อมวลชนพิเศษ Press Card 

(๒) ผลิตและเผยแพร่ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี ๑ นาทีธรรม เป็นเสียงของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก นำาออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่วันอังคาร ท่ี ๑ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๓) จัดอบรมบรรยายพิเศษ เร่ืองการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บรรยายใน

การถ่ายทอดสด เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

คู่มือสื่อมวลชน
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

(๔) จัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพอย่างทั่วถึง ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑๒ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(๕) ประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ท่ี ๑๒ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกประเภท ประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางตามความเหมาะสมของสื่อมวลชน

การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน

จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนจำานวน ๓ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุ 

กระจายเสียง เพื่อให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง 

(๑) ศูนย์สื่อมวลชน ตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและอำานวยความสะดวก

แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานระหว่างงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ประการสำาคัญคือการจัด

ระเบียบสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมบันทึกภาพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ร่วมกับกองบัญชาการ

ตำารวจสันตบิาล สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิโดยตดิตัง้อฒัจนัทรแ์ละจดุถา่ยภาพสำาหรบัสือ่มวลชนเขา้บนัทกึภาพ บรเิวณหนา้ลาน 

พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ บนสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำา

คู่มือสื่อมวลชน (Media Guide) เนื้อหาประกอบด้วย พระประวัติ พระกรณียกิจ ข้อมูลรายละเอียดการจัดงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ และการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสื่อมวลชนสามารถนำาข้อมูลจาก

คู่มือนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จัดทำาบัตรประจำาตัวพิเศษเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสื่อมวลชน และบริการอาหารและเครื่องดื่มให้

สื่อมวลชนที่มาปฏิบัติงานรายงานข่าวการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

 ศูนย์สื่อมวลชนได้ให้ช่างภาพสื่อมวลชนลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อกำาหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ในอัฒจันทร์และจุด 

ถ่ายภาพที่กำาหนดไว้ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศจากวัดบวรนิเวศวิหารถึงวัดเทพศิรินทราวาส

 เวลาปฏิบัติงาน ศูนย์สื่อมวลชนเริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ท่ี ๑๔ ถึงวันอาทิตย์ ท่ี ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช  

๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที ณ ศูนย์สื่อมวลชนหลัก ส่วนในวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ เปิดศูนย์สื่อมวลชนย่อยเพิ่มขึ้นอีก ๑ ศูนย์ ที่อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทำาการตั้งแต่เวลา 

๖ นาฬิกา ถึง ๒๓ นาฬิกา 

 การแต่งกายของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ แต่งกายสุภาพ สื่อมวลชน

ชาย ใส่สูทสีดำา สื่อมวลชนหญิง ใส่สูทและกระโปรงสีดำา สวมปลอกแขนทุกข์ด้านซ้ายและติดปลอกแขนสีด้านขวาตามที่ศูนย์

สื่อมวลชนกำาหนดในแต่ละอัฒจันทร์และจุดถ่ายภาพ ช่างภาพของวัดบวรนิเวศวิหารและหน่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีถ่ายภาพ 

แต่งกายตามที่กำาหนดไว้ในหมายกำาหนดการ 

(๒) ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์ ที่ห้องประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

ซึ่งประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อดำาเนินการถ่ายทอดสดและบันทึกสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ และส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมไปท่ัวโลกทางเครือข่าย Thai TV Global Network ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ไปยัง ๖ ทวีป ๑๗๗ ประเทศทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมโดยพร้อมเพรียงกัน
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 กำาหนดการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้ 

 - วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุวัดเทพ- 

ศิรินทราวาส การพระราชทานเพลิงพระศพ พร้อมการแสดงมหรสพ 

 - วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เก็บพระอัฐิ และเชิญพระอัฐิจากพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ การพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ การบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

รถส่งสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ศูนย์สื่อมวลชน ที่อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

(๓) ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

เป็นการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์ 

และความถี่ ๘๙๑ กิโลเฮิรตซ์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี ๙๒.๔ เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี 

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอ LED ตามเส้นทางริ้วขบวน

ดำาเนินการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอ LED ตามเส้นทางริ้วขบวน จำานวน ๕ จุด ที่แยกวันชาติ แยกผ่านฟ้าลีลาศ 

แยกสะพานขาว แยกนพวงศ์ และหน้าโรงเรียนวัดพลับพลาชัยใกล้ประตูทางเข้าวัดเทพศิรินทราวาสด้านทิศใต้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพฯ ได้พิจารณาอนุญาตให้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  

เน็ทเวอร์ค จำากัด (AWN) ติดตั้งสถานีเครือข่ายย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราว จำานวน ๔ จุด ได้แก่ บริเวณหน้าประตูทางเข้า 

วัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณขอบรั้วทางเข้าวัดเทพศิรินทราวาส บริเวณกุฏิในสนามหญ้าวัดเทพศิรินทราวาส และเสาไฟสปอตไลต์

สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๘ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

อน่ึง เมือ่เสรจ็สิน้งานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพนัธง์านพระศพฯ ไดม้อบหมาย

ให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำาประมวลภาพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายกพร้อมดีวีดี เพื่อจารึกภาพเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ และ 

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยจัดทำาเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมข้อมูล 

โดยสังเขป จำานวน ๓,๐๐๐ ชุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีเนื่องในการพิธีพระศพ ซึ่งมีแบบแผนแนวทางปฏิบัติ 

สืบต่อกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยแจกจ่ายเผยแพร่แก่หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

การรักษาความปลอดภัย  
อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจรงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก มอบหมายให ้กองบญัชาการตำารวจนครบาล สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิรบัผดิชอบ

การถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดและสมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ 

กองบัญชาการตำารวจนครบาล สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้ใช้มาตรการการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย 

อำานวยความสะดวก และจัดการจราจร ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระเบียบ คำาสั่ง และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการตำารวจนครบาล โดยศูนย์วิทยุผ่านฟ้า ทำาหน้าที่ควบคุม อำานวยการ 

ประสานงาน และสั่งการ 

การควบคมุการจราจรในเสน้ทางเสดจ็พระราชดำาเนนิ และบรเิวณโดยรอบมณฑลพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ 

รวมทั้งถวายความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกการจราจรบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส และพื้นที่

ต่อเนื่องจะต้องคำานึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ให้ประชาสัมพันธ์

ทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบเส้นทางจราจร เส้นทางหลีกเลี่ยง การใช้ยานพาหนะ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการเฝ้ารับเสด็จในเส้นทางและการสักการะขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ

กองบัญชาการตำารวจนครบาล สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งกองอำานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ณ  

วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาส ตามหมายกำาหนดการ ส่วนการปฏิบัติระหว่างการเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญ

พระโกศพระศพ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก. สน.) ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และที่วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อประสานงาน

ในการควบคุมสั่งการในการเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัย

ตามเส้นทางการเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ เป็น ๕ พื้นที่ปฏิบัติการ ในแต่ละพื้นที่ตั้งที่ทำาการส่วนหน้า  

(ทก. สน.) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด เจ้าหน้าท่ีสุนัขตำารวจ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

อยู่ประจำาปฏิบัติการร่วมกัน 

การวางกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ระยะห่างไม่เกิน ๓๐ 

เมตร ต่อ ๑ นาย 

ส่วนการอำานวยความสะดวกและการจัดสถานท่ีจอดรถแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ คณะ

กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวก และจัดการจราจรงานพระศพฯ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ

งานพระศพฯ ดำาเนินการ 

(ดูรายละเอียดการจัดสถานที่จอดรถแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ที่ได้บันทึกไว้ใน 

จดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ การเชิญและการต้อนรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ) 
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จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ

ม้าเทียบ (เกยบันได)
สำานักพระราชวังได้ขอให้สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซ่อมบูรณะม้าเทียบ (เกยบันได)

ม้าเทียบ (เกยบันได) สำาหรับเทียบราชรถเชิญพระโกศพระศพ ขนาดกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๕๗ นิ้ว มีบันไดจำานวน ๕ ขั้น  

รวม ๒ ตัว โดยซ่อมเสริมความมั่นคงแข็งแรงและทาสีใหม่

ม้าเทียบ (เกยบันได) สำาหรับเทียบราชรถพระนำา ขนาดกว้าง ๘๐ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว มีบันไดจำานวน ๓ ขั้น รวม ๔ ตัว  

ทำาใหม่ทั้งหมด

ม้าเทียบ (เกยบันได) สำาหรับเทียบราชรถเชิญพระโกศพระศพ ม้าเทียบ (เกยบันได) สำาหรับเทียบราชรถพระนำา

ฉัตรตาดทองประจำาราชรถเชิญพระโกศพระศพ
สำานักพระราชวังได้ขอให้สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซ่อมบูรณะฉัตรตาดทองประจำาราชรถเชิญพระโกศพระศพ  

เป็นฉัตร ๕ ชั้น ซ่อมเปลี่ยนผ้าตาดทองและปิดทองลวดลายใหม่

พระโกศพระอัฐิ และพระเจดีย์ศิลา
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบหมายให้พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย 

สุภวำโส) รับผิดชอบการจัดทำาพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทำาด้วยงาช้าง  

๓ องค์ และพระเจดีย์ศิลา ๓ องค์ ทำาด้วยหินอ่อนสีขาว ๑ องค์ สีนำ้าผึ้ง ๒ องค์ สำาหรับบรรจุพระโกศพระอัฐิ

พระโกศพระอัฐิที่จัดสร้างขึ้นจำานวน ๓ องค์นั้น นายอุดมพร สายประสิทธิ์ นายช่างศิลปกรรมชำานาญงาน สำานักช่าง 

สิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบเขียนแบบ ๑ องค์ ลักษณะเป็นโถทรงโกศ นายสุวรรณ ศาสนนันทน์ ช่างกลึง

ชาวอำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้จัดทำา ส่วนพระโกศพระอัฐิอีก ๒ องค์ นายสุชาติ อาภัสโรสกุล ได้รับมอบ

หมายจากวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นผู้ออกแบบและจัดทำา โดยจำาลองแบบจากพระโกศพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) ใต้ฐานพระโกศมีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น
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ภาคที่ ๔ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พระโกศพระอัฐิ และพระเจดีย์ศิลา

พระโกศพระอัฐิทั้ง ๓ องค์ เป็นพระโกศงาช้าง ซ่ึงนายสมโรจน์ คูกิจติเกษม ประธานชมรมสืบสานวัฒนธรรมคนกับ 

ช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถวายงาช้างที่ตัดบำารุงงาของช้างพลายทองใบ อายุประมาณ ๗๐ ปี มีลักษณะเป็นงาเครือที่แข็งแกร่ง

และมีความหนาแน่นเหมาะสมกับการกลึงเป็นพระโกศพระอัฐิ

ส่วนพระเจดีย์ศิลาที่บรรจุพระโกศพระอัฐิทั้ง ๓ องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งจำาลองแบบจากพระเจดีย์บรรจุ 

พระโกศพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) เช่นกัน เป็นพระเจดีย์หินอ่อน 

สีขาว ๑ องค์ สีนำ้าผึ้ง ๒ องค์ วัดบวรนิเวศวิหารได้มอบหมายให้ร้านจิตร์เจริญหินอ่อน เป็นผู้จัดทำา

ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส

วัดบวรนิเวศวิหาร มอบหมายให้พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย  

สุภวำโส) รับผิดชอบการจัดทำาถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑ องค์  

ทำาด้วยหินอ่อนสีนำ้าผึ้ง ลักษณะเป็นโถหินอ่อนรูปสี่เหลี่ยมมีฝาปิด  

ด้านหนึ่งมีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น สีทอง 

และจารกึขอ้ความเปน็ตัวอกัษรสทีอง ๔ บรรทดั วา่ “สมเดจ็พระญาณ- 

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” “(เจริญ สุวฑฺฒโน)” 

“ประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖” “สิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖”  

วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มอบหมายให้ร้านจิตร์เจริญหินอ่อน เป็นผู้จัดทำา ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร





พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน)

ภาคที ่๕



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

412 413



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

412 413

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประดิษฐาน ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ

วิหาร ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ถึงวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ รวม ๗๘๒ วัน พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหก้ำาหนดการพระราชพธิพีระราชทานเพลิง

พระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระราชกุศลออกพระเมรุ

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ พระราชทานเพลิง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เก็บพระอัฐิ

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน)



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

414 415

หมายกำาหนดการพระราชพิธ ี

พระราชทานเพลิงพระศพ

เลขาธกิารพระราชวงั รบัพระบรมราชโองการเหนอืเกลา้เหนอืกระหมอ่มออกหมายกำาหนดการพระราชพธิพีระราชทาน

เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ดังนี้



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

414 415



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

416 417



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

416 417



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

418 419



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

418 419



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

420 421



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

420 421



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

422 423



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

422 423



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

424 425



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

424 425



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

426 427



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

426 427



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

428 429

	 การเลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ

นับแต่ส้ินพระชนม์จนถึงกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศ 

ประกอบพระศพถวายถึง ๓ คำารบด้วยกัน กล่าวคือ

เมื่อแรกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ออกหมายรับสั่ง 

ให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ เพื่อเพิ่มพูนพระเกียรติยศ โดยโปรดให้ใช้พระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพแทน 

พระโกศกุดั่นน้อย หลังการถวายนำ้าสรงพระศพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นคำารบแรก

ครั้นเมื่อใกล้วาระการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนช้ันเครื่องเกียรติยศประกอบ 

พระศพเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นคำารบสอง คือเปลี่ยนจากการใช้พระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพ เป็นพระโกศทองน้อย  

ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างสมเด็จพระสังฆราชในอดีต ด้วยทรงดำารงอยู่ในครุฐานียะ เป็นที่ตั้ง 

แห่งพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดพระชนม์ชีพ ท้ังนี้ สำานักราชเลขาธิการ โดยท่านผู้หญิงบุตรี  

วรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร ปฏบิตัริาชการแทนราชเลขาธกิาร ไดม้หีนงัสอืเชญิกระแสพระบรมราชโองการดงักลา่ว ไปนมสัการ

สมเดจ็พระวนัรตั (จุนท ์พรฺหมฺคุตฺโต) ผูร้กัษาการเจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิารทราบ เมือ่วนัจนัทร ์ที ่๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังจึงได้เชิญพระโกศทองน้อยมาตั้งแต่งในการประดิษฐานพระศพแทนพระโกศกุดั่นใหญ่  

นับแต่วันจันทร์ ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

เมื่อถึงกำาหนดการพระราชกุศลออกพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อันเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศลถวายพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพเป็นคำารบสาม มีความในประกาศ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศพระศพ เริ่มแต่การถวายพระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพ 

แทนพระโกศกุดั่นน้อย และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดให้ถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพแทน ประกาศพระบรมราชโองการ

ฉบับนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง	 ๕	 ชั้น	 กางกั้นพระโกศถวายเป็นเครื่อง 

เพิ่มเติมพระเกียรติยศขึ้นอีกอย่างหนึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีท่ี ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒  

ตอนพิเศษ ๓๒๘ง วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังได้ต้ังแต่งตกแต่งสถานท่ีประดิษฐานพระโกศพระศพใหม่ ถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น 

แขวนเหนือพระโกศพระศพแทนเศวตฉัตร ๓ ชั้นของเดิม แวดล้อมด้วยพระอภิรุมทองแผ่ลวด ๕ ช้ันตั้งไว้ด้านซ้ายและขวา 

ข้างละ ๓ ต้น

อนึง่ ฉตัรตาดเหลอืง ๕ ชัน้ แต่ละชัน้มรีะบายตดิแถบกระจงัเงนิ ชัน้ลา่งสดุหอ้ยอบุะจำาปาทอง ปกตใิชส้ำาหรบัพระราชโอรส

ธิดาของพระมหากษัตริย์ที่ดำารงพระอิสริยยศพระองค์เจ้าต่างกรมชั้นกรมหลวง และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้ปักเหนือพระแท่น
ตำาแหน่ง ใช้แขวนเหนือพระโกศ ณ ที่ตั้งพระศพ และแขวนเหนือพระจิตกาธานเมื่อสุมและเก็บพระอัฐิ



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

428 429

เบื้องหน้าพระโกศพระศพ วางพานทองรองรับพระภูษาโยงท่ีทอดจากปากพระโกศพระศพและเช่ือมกับสายแถบที่ 
สุกำาจากหีบพระศพ ทอดเครื่องยศสมณศักดิ์ เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม และเครื่องทองน้อยสำาหรับจุดถวาย
สักการะพระศพไว้ดังเดิม

(รายละเอียดการประดิษฐานพระโกศพระศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ การตั้งแต่งตกแต่งต่าง ๆ ณ 

ตำาหนักเพ็ชร ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๒ หัวข้อ การประดิษฐานพระศพ)



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

430 431

พิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยเสด็จพระราชกุศล  

ในการออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

การตั้งแต่งภายในที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ ในพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกพระเมรุ 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

430 431

การตั้งแต่งภายในปะรำาพิธีด้านทิศเหนือของตำาหนักเพ็ชร

ณ	 ลานสนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศ หน้าพระอุโบสถคณะรังษี เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเป็นพื้นที่สำาหรับถวายเครื่อง

ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ บรรพชิตจีน บรรพชิตญวน ซึ่งรับทักษิณานุปทาน เครื่องไทยธรรม ประกอบด้วย ชุดหนังสือที่ระลึกในการ 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และชุดชาที่ระลึก 

มีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส.

ครั้น ณ วันพิธี เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งภายในตำาหนักเพ็ชรไว้พร้อม

แนวผนังด้านตะวันตกต้ังอาสน์สงฆ์ แนวผนังด้านตะวันออกตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และเก้าอี้สำาหรับพระเถรานุเถระท่ีมาร่วมพิธี มุมห้องโถงด้านทิศเหนือบรรจบกับ 

ทิศตะวันออก ตั้งเตียงพระสวดพระอภิธรรม กลางห้องโถงตั้งเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ผู้มาร่วมพิธี

อนึ่ง การประดับตกแต่งดอกไม้ภายในตำาหนักเพ็ชรในการนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์

สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประดับตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ถวาย 

หน้าที่ประดิษฐานพระศพ ด้านซ้ายและด้านขวาถัดออกมาจากท่ีประดิษฐานพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน  

ตกแตง่ดว้ยดอกบวัประดษิฐแ์ละรปูชา้งเผอืกจำาลองมพีานพุม่เครือ่งสกัการะบนหลงัชา้ง อยูใ่นลกัษณะหมอบชงูวงถวายสกัการะ  

ข้างละ ๓ ตัว รวม ๖ ตัว ส่วนที่กรอบพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดับตกแต่ง

ด้วยดอกบัวประดิษฐ์และรูปไก่แจ้ทรงเลี้ยงจำาลอง ๒ ตัว ที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติตกแต่งด้วย 

พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีขาว

ระเบยีงตำาหนักเพ็ชรด้านทศิเหนือ ใกลบ้นัไดทางขึน้ ตัง้โตะ๊วางผา้ไตรพรอ้มยา่มทีร่ะลกึสำาหรบัถวายพระสงฆ ์บรรพชติจนี  

และบรรพชิตญวน ซึ่งรับทักษิณานุปทาน

ณ	ปะรำาพิธีด้านทิศเหนือของตำาหนักเพ็ชร จัดอาสน์สงฆ์ปูผ้าสีขาว ๒ แถว หันหน้าสู่ทิศตะวันออก สำาหรับพระสงฆ์

รับทักษิณานุปทานนั่งแถวละ ๑๕ รูป ที่หัวอาสน์สงฆ์แถวหน้าตั้งโต๊ะจำาหลักลายทองวางพานทอง ๒ ชั้นรองรับพระภูษาโยงที่

เชื่อมกับสายแถบซึ่งโยงมาจากพระโกศพระศพไปยังอาสน์สงฆ์ทั้ง ๒ แถว จัดม้วนผ้าขาวรองโยงและเสาบัวไว้พร้อม ถัดไปตั้งโต๊ะ

หมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตกแต่งด้วยพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 

สีฟ้า - ขาว จำานวน ๔ พุ่ม วางลดหลั่นกัน และแจกันดอกไม้สด ๒ คู่ ด้านหน้าทอดเครื่องทองน้อยแก้ว ท้ายอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะ 

วางผ้าไตรและย่ามที่ระลึก
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เวลา ๑๓ นาฬิกา พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และผู้ร่วมพิธีเข้านั่งภายในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๑๔ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธาน 

ในพิธี เข้าสู่ภายในตำาหนักเพ็ชร นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ภายในตำาหนักเพ็ชร 

และนิมนต์พระสงฆ์ ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ภายในปะรำาพิธี

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๓ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชา 

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระศพ กราบ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ กราบ จากนั้นไปประเคน

พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแก่พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป แล้วนั่งที่เดิม ส่วนที่ปะรำาพิธี เจ้าหน้าท่ีสำานัก

พระราชวัง ประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ ๓๐ รูป

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียน 
เครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ประเคนพัดรองที่ระลึกแก่พระสงฆ์

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๓๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ท้ัง ๑๐ รูป ใน 

ตำาหนักเพช็ร และพระสงฆ ์๓๐ รปู ทีป่ะรำาพธิ ีสวดมาตกิา จบแลว้ เจา้พนกังานภษูามาลาลาดผา้ขาวรองโยงและลาดพระภษูาโยง 

ทีบ่นอาสน์สงฆ์ และเชญิพระภษูาโยงจากหนา้พระโกศพระศพมาพกัรอท่ีเสาบัวตน้อาสนส์งฆ ์สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท์ พรฺหมฺคตุโฺต)  

ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร เจ้าพนักงานภูษามาลาสอดปลายพระภูษาโยงที่เสาบัวเชื่อมกับพระภูษาโยงบนพาน พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป 

สดับปกรณ์ จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า  

พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ 

รอบที่ ๒ และรอบต่อ ๆ ไป รอบละ ๑๐ รูป ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ จนครบ ๙๐ รูป

ในเวลาเดียวกัน ที่ปะรำาพิธี เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงท่ีบนอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร และศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตร ๓๐ ไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ 

พระภูษาโยงทั้งสองอาสน์สงฆ์เข้าที่เดิม พระสงฆ์ ๓๐ รูปลงจากอาสน์สงฆ์แล้วออกจากปะรำาพิธี เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์ 

พระสงฆ์รอบที่ ๒ และรอบต่อ ๆ ไป รอบละ ๓๐ รูป และรอบสุดท้าย ๑๗ รูป ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้จนครบ ๒๘๗ รูป พระสงฆ์ 

วัดบวรนิเวศวิหารและศิษยานุศิษย์ สลับกันประเคนพัดรองที่ระลึกและทอดผ้าไตร

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๘ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์บรรพชิตจีน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์บนตำาหนักเพ็ชร  

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแก่บรรพชิตจีนทั้ง ๑๐ รูป  
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พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า

แล้วนั่งที่เดิม เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์ และเชิญพระภูษาโยงจากหน้า 

พระโกศพระศพมาพักรอทีเ่สาบวัต้นอาสน์สงฆ ์สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท ์พรฺหมฺคตุโฺต) ทอดผา้ไตร ๑๐ ไตร แลว้นัง่ทีเ่ดมิ เจา้พนกังาน

ภูษามาลาสอดปลายพระภูษาโยงที่เสาบัวเชื่อมกับพระภูษาโยงบนพาน บรรพชิตจีนสดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ

พระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม บรรพชิตจีนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

ในเวลาเดียวกัน ที่ปะรำาพิธีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นิมนต์บรรพชิตจีน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ศิษยานุศิษย์

วัดบวรนิเวศวิหารประเคนพัดรองที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนทั้ง ๑๐ รูป แล้วนั่งที่เดิม เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและ

ลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์ ศิษยานุศิษย์วัดบวรนิเวศวิหารทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร บรรพชิตจีนสดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงาน

ภูษามาลาพับพระภูษาโยงเข้าที่เดิม บรรพชิตจีนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากปะรำาพิธี

พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดมาติกา ที่ปะรำาพิธี

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร
แด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่สวดมาติกา

พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารทอดผ้าไตร
ถวายพระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดมาติกา
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เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์บรรพชิตญวนทั้ง ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร  

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประเคนพัดรองท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแก่บรรพชิตญวน ๑๐ 

รูป แล้วนั่งที่เดิม เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์และเชิญพระภูษาโยงจากหน้า 

พระโกศพระศพมาพกัรอทีเ่สาบวัต้นอาสน์สงฆ ์สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท์ พรฺหมฺคตุโฺต) ทอดผา้ไตร ๑๐ ไตร แลว้นัง่ท่ีเดมิ เจา้พนกังาน

ภษูามาลาสอดปลายพระภษูาโยงทีเ่สาบวัเชือ่มกบัพระภษูาโยงบนพาน บรรพชติญวนสดบัปกรณ ์แลว้เจา้พนกังานภษูามาลาพบั

พระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม บรรพชิตญวนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

ในเวลาเดียวกัน ที่ปะรำาพิธีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นิมนต์บรรพชิตญวน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ศิษยานุศิษย์

วดับวรนิเวศวหิารประเคนพดัรองทีร่ะลกึแดบ่รรพชติญวนทัง้ ๑๐ รปู แลว้นัง่ทีเ่ดมิ เจา้พนกังานภษูามาลาลาดผา้ขาวรองโยงและ

ลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์ ศิษยานุศิษย์วัดบวรนิเวศวิหารทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร บรรพชิตญวนสดับปกรณ์ แล้วเจ้าพนักงาน

ภูษามาลาพับพระภูษาโยงเข้าที่เดิม บรรพชิตญวนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากปะรำาพิธี

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๖ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กราบลาพระรัตนตรัยที่หน้าพระแท่นประดิษฐาน

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ กราบลาพระศพที่หน้าพระโกศพระศพ ออกจากตำาหนักเพ็ชร เป็นอันเสร็จพิธีบำาเพ็ญกุศล 

ทักษิณานุปทานโดยเสด็จพระราชกุศลในการออกพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร
ถวายบรรพชิตจีน ๑๐ รูป

บรรพชิตจีน ๑๐ รูป สดับปกรณ์

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ประเคนพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตจีน ๑๐ รูป
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อนึ่ง พระสงฆ์ ๓๘๗ รูป บรรพชิตจีน ๒๐ รูป บรรพชิตญวน ๒๐ รูป ที่ได้รับนิมนต์มารับทักษิณานุปทาน เมื่อเสร็จพิธี

แล้วไปรับการถวายเครื่องไทยธรรมที่ลานสนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๙ นาที บริเวณลานด้านหน้าตำาหนักเพ็ชร มีการแสดงมหรสพ ผีตาโขน ของชาวอำาเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย จบในเวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๖ นาที

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

คณะสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก อุบาสกอุบาสิกา วัดบวรนิเวศวิหาร สกุลคชวัตร และศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นคณะเจ้าภาพ 

สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๐ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดราชสิทธาราม ได้แก่ พระครู

ใบฎีกา (จักรกฤษณ์ จกฺกวโร) พระมหามอง อินฺทปญฺโญ พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต ขึ้นนั่งยังเตียง

พระสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๕ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธีเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร กราบพระพุทธรูป

ประจำาวันประสูติ กราบสักการะพระศพ แล้วนั่งเก้าอี้

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร
ถวายบรรพชิตญวน ๑๐ รูป

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ประเคนพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตญวน ๑๐ รูป

บรรพชิตญวน ๑๐ รูป 
สดับปกรณ์
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เวลา ๑๙ นาฬิกา นางสาวรัตนา คชวัตร ประธานคณะเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก

บูชาพระรัตนตรัยที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ นางสุภา คชวัตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้า 

พระโกศพระศพ นางสาวดวงกมล แน่นอุดร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกท่ีหน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่

กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพิธีธรรมให้ศีล

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑ นาที พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม จบเวลา ๑๙ นาฬิกา ๒๙ นาที  

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์ขึ้นน่ังยังอาสน์สงฆ์ คณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระพิธีธรรม เครื่องไทยธรรม  

ประกอบด้วย ชุดถ้วยกาแฟ ธูป เทียน พวงมาลัยดอกไม้สด

นางสาวรัตนา คชวัตร ประธานคณะเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส  
จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก
บูชาพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

นางสุภา คชวัตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ

พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๒ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงท่ีบนอาสน์สงฆ์ และเชิญ 

พระภูษาโยงจากหน้าพระโกศพระศพมาพักรอที่เสาบัวต้นอาสน์สงฆ์ คณะเจ้าภาพทอดผ้าไตร ๔ ไตร จากนั้น เจ้าพนักงาน

ภูษามาลาสอดปลายพระภูษาโยงที่เสาบัวเชื่อมกับพระภูษาโยงบนพาน พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาพับ

พระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม

สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท ์พรฺหมฺคตุโฺต) ประธานในพธิแีละผูร้ว่มพธิกีรวดนำา้ พระสงฆอ์นโุมทนาแลว้ กราบลาพระรตันตรยั 

กราบลาพระศพ ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร
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จากนั้นสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธีได้มอบหนังสือท่ีระลึกแก่นางสาวรัตนา คชวัตร ประธาน

คณะเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย

- หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

- หนังสือแสงส่องใจให้เพียงพรหม พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- หนังสือสัมมาทิฏฐิ

- หนังสือเสด็จตรวจการคณะสงฆ์

- หนังสือญาณทรรศน์

- พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขนาดกว้าง ๕ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว จำานวน  

 ๒ ภาพ

- แผ่น CD พระธรรมเทศนา ๑ แผ่น

- พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใส่กรอบ

ส่วนคณะเจ้าภาพและผู้ที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ ได้รับหนังสือท่ีระลึก ประกอบด้วย หนังสือเรื่องแสงส่องใจ

ให้เพียงพรหม พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำานวน ๒ ภาพ เป็นเสร็จพิธี

คณะเจ้าภาพทอดผ้าไตร ถวายพระพิธีธรรม ๔ รูป พระพิธีธรรม ๔ รูป สดับปกรณ์

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ประธานในพิธี กรวดนำ้า

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบหนังสือที่ระลึก 
แก่นางสาวรัตนา คชวัตร ประธานคณะเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส
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พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ตามหมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม กำาหนดการพระราชพิธี

เป็น ๔ ขั้นตอน คือ

- การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งกายครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

- การเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ พระราชทานเพลิง ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และพระเมรุวัดเทพศิริน- 

 ทราวาส แต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก

- การเก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส แต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์

- การพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร ณ ตำาหนักเพ็ชร และพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งกาย 

 ปกติขาว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชกุศลออกพระเมรุ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการเชิญ 

พระโกศพระศพสูพ่ระเมร ุพระราชทานเพลงิ ในวนัพธุ ที ่๑๖ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ และในการเกบ็พระอฐั ิในวนัพฤหัสบด ี 

ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการ

พระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร วันเสาร์ ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

อนึ่ง ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น เป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศดังกล่าว ในการพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชรด้วย 

ทั้งน้ี รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ได้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายชุดสีดำาในวันพระราชทานเพลิงพระศพ  

ในวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย 

การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

การพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กำาหนดเวลา

บ่าย ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที ในภาคเช้า จึงมีพิธีบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
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พระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ฉันภัตตาหารเพล ในพิธีบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระมรุ 
ที่อาคาร สว ธรรมนิเวศ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ครั้นใกล้เวลาพิธี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ประธานในพิธี ผู้แทนสกุลคชวัตร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

จากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะศิษยานุศิษย์ เข้านั่งในตำาหนักเพ็ชร 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)  

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต 

(อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร นั่งที่เก้าอี้หน้าอาสน์สงฆ์

 พิธีบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุ 

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป 

	 ณ	ตำาหนักเพ็ชร

เจ้าพนักงานเตรียมการต้ังแต่งตกแต่งที่ประดิษฐานพระโกศพระศพและอาสน์สงฆ์ไว้พร้อมเช่นในการบำาเพ็ญกุศล 

ถวายพระศพ เมื่อเย็นวันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

กลางหอ้งโถงตำาหนกัเพช็รและระเบยีงดา้นทศิตะวนัออก ตัง้เกา้อีส้ำาหรบัพระสงฆ ์ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่และศษิยานศิุษย์

ผู้มาร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล

ใกล้บันไดทางขึ้นตำาหนักเพ็ชรด้านทิศเหนือ ตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร และพัดรองที่ระลึกสำาหรับถวายพระสงฆ์

ภายในปะรำาพิธีด้านทิศเหนือ ตั้งวงปี่พาทย์ของกรมศิลปากร บริเวณโดยรอบตำาหนักเพ็ชร ตั้งปะรำาสำาหรับผู้มาร่วมพิธี

บำาเพ็ญกุศล 

บริเวณวัดบวรนิเวศวิหารด้านทิศตะวันออก หมู่อาคาร สว ธรรมนิเวศ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

โถงกลางระหว่างอาคารวชิรญาณวงศ์กับอาคาร ๗๘ ปี และอาคารสมเด็จพระญาณสังวร จัดเป็นที่ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

๑,๐๐๐ รปู และสถานทีส่ำาหรบัประกอบอาหารคาวหวานและนำา้ดืม่สำาหรบัถวายพระ ตัง้ปะรำาสำาหรบัวงปีพ่าทยม์อญเครือ่งใหญ ่

จากเกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีนายเชาวลิต รนขาว เป็นผู้ควบคุมวง สำาหรับบรรเลงขณะพระฉัน นอกจากนี้ 

ผู้มีศรัทธาได้ตั้งโรงทานบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร สว ธรรมนิเวศ บริเวณทางเดินหน้าตึกเขียวบวรและ 

ตึกแดงบวรเพื่อประกอบอาหารถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงประชาชน
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ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี 
จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก
บูชาพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี 
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๑๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่จะสวดพระพุทธมนต์ มีสมเด็จ 

พระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา  

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา พระเทพเมธี (สมเกียรติ  

โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม พระราชโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน) วัดราษฎร์บำารุง พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโ)  

วัดตรีทศเทพ พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ) วัด 

อาวุธวิกสิตาราม พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (ถาวร ถาวโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๐ นาที ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

กระบะมกุบชูาพระรตันตรยั ทีพ่ระแทน่ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสตู ิกราบ และจดุธปูเทยีนเครือ่งทองนอ้ยสกัการะ 

พระศพ กราบ แล้วประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่วัดบวรนิเวศวิหารจัดทำาขึ้นแด่สมเด็จ 

พระราชาคณะและพระราชาคณะทั้ง ๑๐ รูป 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๓ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร 

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๗ นาที เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังยกภัตตาหารเพลวางบนอาสน์สงฆ์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ 

ประธานในพิธี และคณะเจ้าภาพร่วมประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากนั้น ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธาน 

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี  
ประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี  
ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป
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ในพิธี ประเคนภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ขณะนั้นวงปี่พาทย์บรรเลง พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล 

เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ถอนสำารับออก วงปี่พาทย์หยุดบรรเลง เจ้าหน้าที่ยกเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด มาวางบนอาสน์สงฆ์ 

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๓ นาที ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม ซึ่งประกอบด้วยผ้าไตร 

พร้อมย่ามที่ระลึกในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ห่อผ้าสีนำ้าเงินสำาหรับบรรจุคัมภีร์เทศน์ มีตราอักษรพระนาม  

ญ.ส.ส. ชุดถ้วยชา ๑ ชุด มีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส. และชุดหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พิมพ์

พระราชทานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ได้แก่ หนังสือธรรมบรรยายทางวิทยุ อ.ส. ระหว่างกาลทรงพระผนวช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือพระไตรรัตนคุณ : พระธรรมบรรยายแนวฝึกหัดอบรมจิตท่ีสมเด็จ 

พระญาณสังวรฯ ทรงแสดง ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลการ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุมาศ พระเมรุท้องสนามหลวง  

พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๕๕ หนังสือโคลงสุภาษิตประจำาภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับถอดความ)

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๐ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงท่ีหน้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป  

แล้วเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนำามาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ 

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรและถวายปัจจัยรวม ๑๐ สำารับ จากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญปลายพระภูษา

โยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสาย 

เข้าที่เดิม ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี และสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า พระสงฆ์อนุโมทนา แล้ว 

ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี 

กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ เป็นเสร็จพิธี

อนึ่ง การถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป นั้น เวลา ๙ นาฬิกา ๒๐ นาที พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและ 

ต่างจังหวัดเดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน โดยมีนักเรียนนายเรือต้อนรับและนิมนต์เข้านั่งประจำาโต๊ะที่อาคาร สว ธรรมนิเวศ  

อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และอาคารสมเด็จพระญาณสังวร ร้านอาหารท่ีร่วมจัดทำาอาหารเลี้ยงเพลพระถวาย

เป็นพระราชกุศล มี ร้าน PB Catering By Ple Bangplee รายการอาหาร ได้แก่ ข้าวผัดปู นำ้าพริกไข่เค็มเคียงด้วยผักสด  

แกงส้มผักกระเฉดกุ้ง ปลาทอดสามรส หมึกผัดกระเทียม ผลไม้รวม ร้านอาหารบ้านศรีสุวรรณ รายการอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย  

ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทย ปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊ว เย็นตาโฟหม้อไฟ กุ้งผัดเกลือกระทะร้อน ผลไม้รวม ขนมไทย และร้านวิเศษ 

ไก่ย่างภัตตาคาร รายการอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ต้มข่าไก่ ห่อหมกปลา พล่าเนื้อ กะหลำ่าปลีผัดนำ้าปลา แปะก๊วยไข่หวาน ผลไม้ 

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานในพิธี กรวดนำ้า
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เวลา ๑๐ นาฬกิา ๓๐ นาท ีเจา้หนา้ทีจ่ดัอาหารวางประจำาโตะ๊ตา่ง ๆ  เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ทีแ่ละประชาชนรว่มกนั

ประเคนภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ขณะนั้นวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน และหยุดเมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร

เสร็จ

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๐ นาที พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จ เดินทางกลับ

 การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

ก่อนเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่ง ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไว้พร้อม

กองลูกเสือเกียรติยศประจำาสำานักลูกเสือแห่งชาติ  
ตั้งแถวรับเสด็จบริเวณถนนพระสุเมรุ ในการพระราชกุศล 

ออกพระเมรุ วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ยืนรับเสด็จที่บันไดทางขึ้น
ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ภายในตำาหนักเพ็ชร ตกแต่งพระโกศทองน้อย ขอบฝาพระโกศห้อยเฟื่องและพู่โดยรอบ รัดเอวพระโกศด้วยพวงมาลัย

ดอกไม้สด แขวนฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นเหนือพระโกศพระศพ ตั้งพระอภิรุมทองแผ่ลวด ๕ ชั้น ซ้ายขวาข้างละ ๓ ต้น 

แขวนพวงมาลัยและพันมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ที่คันฉัตรทุกต้น บนพระแท่นแว่นฟ้าทองประดับพุ่มตาดทอง เทียนไฟฟ้า และ

แจกันดอกไม้สด

หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทอง ตรงกลาง ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองทอดพานทองรองรับพระภูษาโยงและเครื่องสักการะ  

ลดหล่ันกันลงมาดังนี้ โต๊ะบนสุดทอดพานทองรองรับพระภูษาโยงจากปากพระโกศพระศพ ถัดลงมาเป็นโต๊ะทอดเครื่อง 

ทองน้อยแก้วสำาหรับจุดถวายพระศพทรงธรรม ล่างสุดเป็นโต๊ะทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับจุดถวายสักการะพระศพ

สองข้างโต๊ะหมู่ทั้ง ๓ ตัว ต้ังโต๊ะหมู่จำาหลักลายปดทองทอดเครื่องสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช ลดหลั่นกันเป็น  

๓ แถวเช่นเดียวกัน แถวบนสุด อยู่แถวเดียวกับพานทองรองรับพระภูษาโยง โต๊ะด้านซ้ายสุดและด้านขวาสุดลดระดับลงเล็กน้อย 

จากซา้ยไปขวา ดา้นซา้ยทอดไตรแพรพระราชทาน พดัยศเจา้คณะใหญฝ่า่ยธรรมยตุ ดา้นขวาพดัยศสมณศกัดิส์มเดจ็พระสงัฆราช 

และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แถวที่ ๒ โต๊ะด้านซ้ายสุดและด้านขวาสุดลดระดับลงเล็กน้อยเช่นกัน จากซ้ายไปขวา  

ทอดป่นโตกลม ๔ ชั้น ขันนำ้าพานรองมีจอกพร้อมคลุมตาดรูปฝาชีวางบนถาดสรงพระพักตร์ บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด 

พระตราตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุตบรรจุในหีบกำามะหยี่สีส้ม ตรงกลางคือพระสุพรรณบัฏจารึกพระนามพร้อมกล่อง 

บรรจุ ถัดไปเป็นพระตราประจำาตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกบรรจุในหีบกำามะหยี่สีแดง พานพระศรี ประกอบด้วย มังสี ๒ 

ตลับพู่ ๑ จอก ๑ ซองพลู ๑ (พร้อมพลู) และหีบพระโอสถหลังนูน แถวที่ ๓ อยู่แถวเดียวกับเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพ

ทรงธรรม ด้านซ้ายทอดหีบตราจักรี (หีบหลังเจียด) ด้านขวาทอดกาทรงกระบอก คนโท สุพรรณศรี หม้อลักจั่น และสุพรรณราช
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การตั้งแต่งที่ประดิษฐานพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในการพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ด้านหน้าสุดถัดออกมาจากโต๊ะทอดเครื่องทองน้อยแก้ว ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองขนาดเตี้ยลงเล็กน้อย ทอดเคร่ือง 

ทองน้อยสำาหรับถวายสักการะพระศพ ลาดพระสุจหนี่ทอดพระแท่นทรงกราบ

หน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ ตั้งขาหยั่งวางพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน แยกเป็น ๒ แถวซ้าย

ขวา ดังนี้ 

แถวหน้า เบื้องขวา พวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เบื้องซ้าย พวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสดุา เจา้ฟา้มหาจักรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีทูลกระหมอ่ม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

แถวหลัง เบื้องขวา พวงมาลาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี- 

นารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เบ้ืองซ้าย พวงมาลาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ถัดไปทางด้านขวาของที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ ตั้งพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก
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ด้านหน้าแถวพวงมาลาและพระรูปประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ และรูปช้างเผือกจำาลองข้างละ ๓ ตัว หมอบในท่าชูงวง

ถวายสักการะ หลังช้างวางพานพุ่มสักการะ จัดทำาถวายโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ถัดออกมาทางด้านขวา ทอดพระแท่นสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) ปักพระเศวตฉัตรคันดาล ๕ ชั้น บนพระแท่นตั้งโต๊ะหมู่เล็กประดิษฐาน 

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฐานพระพุทธรูปรัดพวงมาลัย 

ตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สด ๓ คู่ลดหลั่นกันและธูปเทียน ด้านหน้าทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก ลาดพระสุจหนี่ ทอดพระแท่น

ทรงกราบ

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ตั้งอาสน์สงฆ์ยาวตลอดแนว ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองวางพานทองสองชั้น 

รองรับพระภูษาโยง หัวอาสน์สงฆ์วางม้วนผ้าขาวรองโยง ตั้งธรรมาสน์และไมโครโฟน ข้างธรรมาสน์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทอง 

สำาหรับวางเทียนดูหนังสือเทศน์ ด้านหน้าอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองวางเครื่องนมัสการกระบะมุกสำาหรับพระสวด 

พระธรรมคาถา

ธรรมาสน์สำาหรับสมเด็จพระราชาคณะ
ถวายพระธรรมเทศนา

เครื่องนมัสการกระบะมุกสำาหรับพระสวดพระธรรมคาถา

แนวผนังด้านทิศตะวันออก ลาดพระสุจหนี่ทอดพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับทอดเครื่องราชูปโภค ถวายคลุมพระราชอาสน์ด้วยเยียรบับ ด้านหลังพระราชอาสน์ทอดเคร่ือง 

ราชศาสตราวุธ ด้านหน้าตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองปูเยียรบับทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม เทียนดูหนังสือเทศน์  

ถัดไปลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมโต๊ะเคียง 

ปูเยียรบับ พระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ ถัดไป 

ลาดพรมแดงทอดพระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ ตามลำาดับ

มุมห้องด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ด้านหน้าตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองทอด

เครื่องนมัสการกระบะมุก

กลางห้องโถงตำาหนักเพ็ชร ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับพระสงฆ์และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธี 

ระเบียงตำาหนักเพ็ชรตั้งเก้าอี้สำาหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท
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พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  

และพระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

หน้าระเบียงตำาหนักเพ็ชร ประดิษฐานพระรูปวาดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

บริเวณโดยรอบตำาหนักเพ็ชรตั้งปะรำาสำาหรับผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท ปะรำาหน้าตำาหนักเพ็ชรตั้งวงป่ีพาทย์ของกรมศิลปากร 

ชาวพนักงานประโคมตั้งแถวพร้อมที่หน้าปะรำา

คร้ันใกล้เวลาเสด็จพระราชดำาเนิน พระราชวงศ์ นายกรัฐมนตรี องคมนตรี ข้าราชการ ประชาชน เสด็จและมา 

เฝ้าทูลละอองพระบาทรอรับเสด็จ

เวลา ๑๖ นาฬกิา ๑๐ นาท ีสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร ผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทยืนรับเสด็จ

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๒ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และนิมนต์พระสวดพระธรรมคาถา ๔ รูปจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพระครูธรรมาธิการ  

(สุรินทร์ วรินฺโท) พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท พระมหาสิริชัย สุขญาโณ พระมหานิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ 

เวลา ๑๖ นาฬกิา ๓๗ นาท ีสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิ

พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึง

ยงัวดับวรนเิวศวหิาร เสดจ็เขา้สูต่ำาหนกัเพช็ร ผูม้าเฝา้ทลูละอองพระบาทยนืรบัเสดจ็ วงดรุยิางคบ์รรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๙ นาที นายสมชาย พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ ถวายความ

เคารพพระราชอาสน์แล้วอ่านประกาศพระบรมราชโองการ สถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้ 



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

446 447



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

446 447



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

448 449

นายสมชาย พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ สถาปนาพระเกียรติยศ  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินถึงยัง
วัดบวรนิเวศวิหาร

จบแล้ว นายสมชาย พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์

อน่ึง ขณะทีน่ายสมชาย พฤฒกิลัป ์รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีปฏบัิตหินา้ท่ีอาลกัษณ ์อา่นประกาศพระบรมราชโองการ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นั้นทรงยืน 

และยืนขึ้นพร้อมกัน

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไป 

ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยสักการะพระศพ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่น

ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสติู ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน ์เสดจ็ไปทรงประเคนพดัรองทีร่ะลกึการพระราชพิธี

พระราชทานเพลงิพระศพแด่พระพรหมมนีุ (สชุนิ อคคฺชิโน) ซ่ึงจะถวายพระธรรมเทศนา แลว้ประทับพระเก้าอี ้ขณะนัน้ชาวพนกังาน 

ประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงช้าเรื่องจีนแส
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพแด่พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
สักการะพระศพ

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
ถวายพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๔ นาที เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนานิมนต์พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ข้ึนนั่งยังธรรมาสน์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งท่ีธรรมาสน์ ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วที่หน้าพระโกศพระศพสำาหรับพระศพ

ทรงธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ถวายศีล สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงศีล จากนั้นเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนาอาราธนาธรรม  

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ปทุโมปมกถา จบเวลา ๑๗ นาฬิกา ๙ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

นิมนต์พระพรหมมุนี นั่งยังอาสน์สงฆ์ ขณะนั้น เจ้าพนักงานถอนเครื่องทองน้อยทรงธรรมท่ีหน้าพระราชอาสน์ และถอนเทียน 

ดูหนังสือเทศน์ที่ธรรมาสน์ออก

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๐ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าพระสวดพระธรรมคาถา ทรงคม แล้วประทับพระเก้าอี้ จากนั้นพระสงฆ์ ๔ รูป สวด 

พระธรรมคาถา จบ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย พานธูปเทียนพนมพร้อมแจกันมุกปักดอกไม้สีขาว ๑ คู่ กี๋มุกมีอักษร

พระนาม ญ.ส.ส. ใส่ชุดนำ้าชา มีกานำ้าชา ๑ ใบพร้อมจานรอง ถ้วยนำ้าชา ๕ ใบพร้อมจานรอง โคมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ และปากกา

พร้อมแท่นเสียบหินอ่อน แล้วประทับพระเก้าอี้

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๖ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนำามาพักไว้ที่เสาบัวข้าง

พระแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงบนอาสน์สงฆ์ จากนั้นเชิญปลาย

พระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์ เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอด 

ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณาถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและ

ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาพระสวดพระธรรมคาถา เสร็จแล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ขณะนั้นเจ้าพนักงาน

ภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง

หลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ ออก

จากตำาหนักเพ็ชร

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๒๐ รูป ท่ีจะสวดมาติกามี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากนำ้า 

ภาษีเจริญ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโน) วัดสระเกศ พระธรรมปฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร) วัดสนามพราหมณ์ จังหวัด

เพชรบุรี พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณะ พระเทพสารเมธี  

(บัวศรี ชุตินฺธโร) วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม พระราชวิสุทธิเมธี 

(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี พระราชดิลก (ประณต กิตฺติวฑฺฒโน) วัดอาวุธวิกสิตาราม  

พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) วัดสนธิกรประชาราม จังหวัดเพชรบูรณ์  

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยาราม พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ตวำโส) วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) วัดชุมนุมศรัทธา จังหวัดนครปฐม พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง  
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุก 

ที่หน้าพระสวดพระธรรมคาถา

ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) วัดบวรนิเวศวิหาร พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม  

อานนฺโท) วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี พระอรรถกิจโกศล (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้ายัง 

ตำาหนักเพ็ชร ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำา

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง

ประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์สวดมาติกา เสร็จแล้วพระสงฆ์สวดมาติกาขึ้นนั่งยัง

อาสน์สงฆ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระเก้าอี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์สวดมาติกา ๒๐ รูป

พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมาติกา
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เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๘ นาที พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระโกศ 

พระศพนำามาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่

อาสน์สงฆ์ จากนั้นเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเช่ือมกันบนพานท่ีต้นอาสน์สงฆ์ เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา ทรงคม แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ขณะนั้น เจ้าพนักงานพับพระภูษา

โยงและผ้าขาวรองโยงบนอาสน์สงฆ์เข้าที่เดิม พระภูษาโยงอีกสายหนึ่งยังพักไว้ที่เสาบัว 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหล่ัง 

ทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้วเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจาก 

ตำาหนักเพ็ชร และนิมนต์บรรพชิตจีน ๑๐ รูป มีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) วัดโพธิ์แมนคุณาราม  

พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า) วัดฉื่อฉาง จังหวัดสงขลา 

พระอาจารย์คณาณัติจีนพรต (เย็นเกา) วัดโพธิทัตตาราม จังหวัดชลบุรี พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นจี่) วัดหมื่นพุทธ-

เมตตาคุณาราม จังหวัดเชียงราย หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นบุญ) วัดโพธิ์แมนคุณาราม หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ 

(เย็นง้ี) วัดทิพยวารีวิหาร หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี) วัดบำาเพ็ญจีนพรต หลวงจีนปลัดเสี่ยช้ือ วัดมังกรกมลาวาส  

หลวงจีนใบฎีกา (เสี่ยเหลียง) วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี เข้ายังตำาหนักเพ็ชร ขณะนั้น ปี่พาทย์บรรเลงเพลง

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

ประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่บรรพชิตจีน เสร็จแล้ว บรรพชิตจีนข้ึนนั่งยังอาสน์สงฆ์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตจีนสวดมาติกา จบแล้ว  

เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทั้งสองสายเช่นเดิม เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ 

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอด

ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา ทรงคม แล้วประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตจีน

สดับปกรณ์ ขณะนั้น เจ้าพนักงานพับพระภูษาโยงและผ้าขาวรองโยงบนอาสน์สงฆ์เข้าที่เดิม อีกสายหนึ่งพักไว้ที่เสาบัว

เวลา ๑๗ นาฬกิา ๕๘ นาท ีสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงหลัง่ทกัษโิณทก 

บรรพชิตจีนถวายอนุโมทนา จบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์บรรพชิตจีนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร  

แล้วนิมนต์บรรพชิตญวน ๑๐ รูป มี พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) วัดกุศลสมาคร พระคณานัมธรรม- 

เมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) วัดโลกานุเคราะห์ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน ว่างเยียน) วัดอนัมนิกายาราม  

พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) วัดสมณานัมบริหาร พระสมณานัมธีราจารย์ (ถาวร มินเอิง) วัดอุภัยราชบำารุง  

พระบริหารอนัมพต (บุญชู ติ่นทิน) วัดชัยภูมิการาม องสรภาณมธุรส (เดชาธร เกวิ๊กซัน) วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี  

องสุตบทบวร (ชาติชาย เหยี่ยวคัง) วัดมงคลสมาคม กรุงเทพมหานคร องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิทธิ์ เถ๋ียนบ๋าว) วัดธรรม- 

ปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (สมพุฒิ มินหลับ) วัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เข้ายังตำาหนักเพ็ชร พร้อมแล้ว

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

ประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่บรรพชิตญวน เสร็จแล้ว บรรพชิตญวนข้ึนนั่งยังอาสน์สงฆ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตญวนสวดมาติกา จบแล้ว 

เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเช่นเดิม เสร็จแล้ว ถวายความเคารพ
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เวลา ๑๘ นาฬิกา ๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

ทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา ทรงคม แล้วประทับพระเก้าอี้ที่เดิม 

บรรพชติญวนสดบัปกรณ ์จบแลว้ เจา้พนกังานพบัพระภษูาโยงทัง้สองสายเขา้ทีเ่ดมิ เจา้หนา้ทีก่รมการศาสนานมินตพ์ระพธิธีรรม

จากวัดบวรนิเวศวิหาร มีหม่อมราชวงศ์พระมหานันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก พระเอกพล จิตพโล พระสุชาติ  

อภิชาโต ขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรม เสร็จแล้วนิมนต์บรรพชิตญวนลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๓ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรง 

กราบพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบพระศพหน้าพระโกศพระศพ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ และทรงรับการ

ถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกท่ีหน้าเตียงพระสวด 

พระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  

เสด็จไปยังห้องพระฉาก ทรงกราบลาพระศพที่หน้าพระแท่นประดิษฐานหีบพระศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก
การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
แด่บรรพชิตจีน ๑๐ รูป

บรรพชิตจีน ๑๐ รูป สวดมาติกา
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เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จ

ออกจากตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์พระที่น่ังเสด็จพระราชดำาเนินกลับ ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทยืนส่งเสด็จ วงดุริยางค์ 

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า 

มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว  

เจ้าพนักงานได้ถอนพระเก้าอี้ออกคงไว้เหลือแต่พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ถวาย 

คลุมเยียรบับไว้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่บรรพชิตญวน ๑๐ รูป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรถวายบรรพชิตญวน ๑๐ รูป 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สยามบรมราชกุมารี 

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำาเนินกลับ
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เวลา ๑๙ นาฬิกา ๖ นาที พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จบเวลา ๑๙ นาฬิกา ๒๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์

พระพธิธีรรมลงจากเตียงพระสวดพระอภธิรรมขึน้น่ังยงัอาสนส์งฆ ์เจา้พนกังานภษูามาลาเชิญพระภษูาโยงจากท่ีประดษิฐานพระศพ

นำามาพกัไวท้ีเ่สาบวัขา้งพระแทน่ประดษิฐานพระพทุธรปูประจำาวนัประสตู ิลาดผา้ขาวรองโยงและลาดพระภษูาโยงบนอาสนส์งฆ์

พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๙ นาฬกิา ๒๗ นาท ีสมเด็จพระวนัรตั (จนุท ์พรฺหมฺคตุโฺต) ทอดผา้ไตรพรอ้มยา่มทีร่ะลกึการพระราชพธิพีระราชทาน

เพลิงพระศพและใบปวารณา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญปลายพระภูษาโยงท้ังสองสายสอดเช่ือมกันบนพานท่ีต้นอาสน์สงฆ์  

พระสงฆ์สดับปกรณ์

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๒๘ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรวดนำ้า พระพิธีธรรมอนุโมทนา ขณะนั้น เจ้าพนักงาน

ภูษามาลาพับพระภูษาโยงทั้งสองสายเข้าที่เดิม พระพิธีธรรมอนุโมทนาจบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระพิธีธรรม 

ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร เป็นเสร็จพิธี เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๒ นาที

อนึ่ง เวลา ๒๑ นาฬิกา เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังประโคมยำ่ายามพร้อมด้วยวงปี่พาทย์พิธีของกรมศิลปากร จากนั้น 

มีการเคลื่อนหีบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม ๔ รูป

พระพิธีธรรม ๔ รูป สดับปกรณ์
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ปทุโมปมกถา

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รับพระราชทานถวายในการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

__________________________

 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 	ยถา	สงฺการธานสฺมึ	 อุชฺฌิตสฺมึ	มหาปเถ

	 	ปทุมำ	ตตฺถ	ชาเยถ	 สุจิคนฺธำ	มโนรมำ

	 	เอวำ	สงฺการภูเตสุ	 อนฺธภูเต	ปุถุชฺชเน

	 	อติโรจติ	ปญฺญาย	 สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปทุโมปมกถา	พรรณนาพระพุทธสาวกสมบัติอันเปรียบดั่ง

ดอกบัว ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลออกพระเมรุ ท่ีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร

พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชทานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) 

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เปน็สว่นทรงสกัการะสนองพระคณุโดยสมควรแกท่ีท่รงสถติในทีป่ชูนยีะและครฐุานยีะ 

ทั้งในส่วนพระองค์ ในส่วนของมหาชนชาวไทย และในส่วนพุทธบริษัทท่ัวโลก เป็นปฐมวาระแห่งพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์นั้น ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติเป็นอเนกปริยาย  

โดยพระฐานะที่เสด็จอุบัติมาในโลก ทรงพบพระบวรพุทธศาสนาเป็นเรือนพระหฤทัย กระท่ังได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ  

วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี และทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำารงในเนกขัมมจริยาสัมมา- 

ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน จนพระชนมายุถึง ๑๐๐ พรรษา ทรงวางพระองค์เป็นหลักและเป็นที่เคารพสักการะของภิกษุสามเณร

โดยเสมอหน้า ตลอดจนศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าโดยท่ัวไป โดยพระฐานะท่ีทรงดำารงอยู่ในตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรง 

พระปรีชาสามารถเป็นที่พึ่งพำานักแห่งสังฆมณฑล ทรงน้อมพระชนม์ไปเพื่อความจำาเริญวัฒนาแห่งพระพุทธศาสนา โดย 

พระฐานะที่ทรงเป็นพระอุปัชฌายะและพระอาจารย์ และสมเด็จพระบรมราชปโยรส ขณะทรงพระผนวช เป็นปฐม เร่ือยไปถึง

มหาชนทั้งชาวไทยและชาวไพรัชประเทศทั่วสากล ทรงตั้งพระกมลมุ่งมั่นอบรมสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก เป็นอย่างดี เมื่อกล่าว

โดยพระฐานะที่เป็นญาติในสกุลตลอดจนสายสัมพันธ์ ก็ทรงบำาเพ็ญญาติสังคหธรรมตามสมควร เผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่แม้

มิใช่พระญาติโดยตรง ก็ทรงบำาเพ็ญไปด้วยดีเช่นกัน ดังท่ีทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 

วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม และองค์กรเพื่อการสาธารณสงเคราะห์เป็นจำานวนมาก โดยพระฐานะที่เป็นวิสสาสิกบุคคล ทรงวาง

พระองค์เป็นกัลยาณมิตรของผู้เข้าหา ได้เฝ้า ได้รู้จักพระองค์ ทรงพากเพียรเผยแผ่พระพุทธธรรมทุกวิถีทาง ไม่ว่าทางการแสดง

พระธรรมเทศนา อบรมบริหารทางจิต ทางพระนิพนธ์นับหลายร้อยหัวเรื่อง และทางพระปฏิปทาสัมมาปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้เป็น

เนติแบบอย่าง บุคคลผู้ได้หยั่งทราบอรรถรสแห่งธรรมานุธรรมปฏิบัติ โดยสารพัดมรรควิถีที่ทรงนำาให้ปรากฏ ย่อมประสบสันติรส

แก่ตนได้อย่างมิต้องสงสัย



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แม้ทรงมีพระกำาเนิดโดยพระชาติเป็นสามัญชน แต่ครั้นเสด็จ 

สถิตสู่ที่สมณภาวะ ก็ทรงกอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงามพร้อม จึงทรงบริสุทธิวิเศษล่วงสามัญ ด้วยอานุภาพแห่งพระคุณธรรม-

จริยาและพระปัญญาบารมี เป็นสุวัฒนจริยวัตร จรัสเจริญพร้อมในท่ามกลางสงฆ์ ทำาให้เกิดความอบอุ่นแก่สังฆมณฑล และทรง 

สร้างความมั่นใจให้พระสงฆ์พร้อมพากันปฏิบัติตามพระองค์ แม้จะไม่สามารถปฏิบัติตามสุวัฒนวิถีอย่างพระองค์ได้ทุกประการ  

แต่ก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม จึงกล่าวได้ว่านับเป็นบุญของสังฆมณฑลโดยแท้ อีกทั้งการอันใดที่ยังประโยชน์แก่แผ่นดิน ก็ทรง 

ปฏิบัติการนั้น ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งยามปกติ และยามวิกฤต ทรงเอื้อเฟื้อต่อโลกโดยทรงยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก การทั้งปวงจึง 

ดำาเนินไปอย่างเสงี่ยมงดงาม คุณาลังการอันได้พรรณนามาโดยสังเขปนี้ แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช ทรงศีลสุตาทิคุณอดุลยลักษณะแห่งมหาเถระผู้เลิศด้วยปัญญา สามารถศึกษา เข้าใจปฏิบัติ และเผยแผ่ 

พุทธธรรมให้มหาชนทั้งปวง นับแต่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเป็นสูงสุด เรื่อยไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้น้อยและเยาวชน ได้ดื่มดำ่า

กำาซาบในธรรมรสอย่างถ่องแท้ การที่ได้นอบน้อมบูชาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช จึงนับเป็นอุดมมงคล

เมื่อพิจารณาตามพระประวัติของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็ชวน

ให้รำาลึกถึงพระพุทธปรารภเรื่องครหทินสาวกของนิครนถ์ ซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาความว่า

ครหทินผู้เป็นสาวกของนิครนถ์ ได้แกล้งออกอุบายให้สิริคุตผู้เป็นสหายของตน และเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระพุทธ-

ศาสนา กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดา พร้อมภิกษุสงฆ์ไปกระทำาภัตกิจท่ีบ้าน แล้วครหทินก็แกล้งขุดหลุมเอาถ่าน

เพลิงร้อน ๆ ใส่ปกปดโดยเรียบร้อย พอได้เวลาสมเด็จพระบรมศาสดาเสร็จไปกระทำาภัตกิจพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ด้วยหวังจะให้

พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์พลัดตกลงไปในหลุมถ่านเพลิง แต่ด้วยธรรมจริยานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวก หลุมถ่านเพลิง

นั้นก็กลายกลับเป็นดอกบัว เบ่งบานออกรองรับพระบาท ครหทินเห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธานุภาพ 

คร้ันแลว้สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงตรสัพระคาถา ดงัรบัพระราชทานเชิญข้ึนเป็นนกิเขปบทวา่ ยถา	สงกฺารธานสมฺ,ึ	อชุฌฺติสมฺ	ึ

มหาปเถ,	ปทุมำ	ตตฺถ	ชาเยถ,	สุจิคนฺธำ	มโนรมำ เป็นต้น

ความว่า ดอกบัวมีกลิ่นดี	พึงเกิดในกองแห่งหยากเยื่ออันเขาทิ้งแล้วริมทางใหญ่นั้น	ยังเป็นที่ชอบใจ	ฉันใด

	 พระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	แม้เกิดในหมู่ชนผู้เป็นดังหยากเยื่อ	ย่อมรุ่งเรืองล่วงปุถุชน 

	 ทั้งหลาย	ผู้มืดด้วยปัญญา	ฉันนั้น.

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงกอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงามไม่บกพร่อง ทรงเคร่งครัดใน 

พระธรรมวินัย ทรงมีสัปปุริสธรรมมั่นคงทั้งต่อหน้าและลับหลัง งามพร้อมทั้งไตรทวาร ทั้งยังทรงสามารถแสดงธรรมอย่าง 

แยบคายให้มหาชนทั้งหลายได้ดื่มดำ่าตรองตริด้วยโยนิโสมนสิการ แม้ต้องทรงประจญต่อโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์จากเหล่าพาล

ชน มีกระแสถ้อยคำา ติฉินนินทาเป็นอาทิ ก็มิได้ทรงหวั่นไหว แม้ต้องทรงต่อสู้กับเจ้าลัทธิหรือบุคคลใด ๆ ที่ก้าวร้าวกระทบกระทั่ง

พระองค์ ก็ยังทรงยืนหยัดอยู่บนพระพุทธธรรม เป็นเครื่องกำากับพระสติและกำาชับพระมติ อย่างมิรู้แปรผัน ประหนึ่งทรงล่วงพ้น 

หลุมเพลิงอันพาลชนขุดหลอกไว้ลวงล่อ ด้วยเดชะแห่งพระคุณสมบัติอันเสมอต้นเสมอปลายเฉกเช่นพระพุทธสาวก เหตุฉะนี้ 

ตลอดวิถีพระชนม์ชีพของพระองค์คงเปรียบได้ดั่งมีดอกปทุมอันงามพร้อมและหอมหวนอวลอบ ผุดข้ึนรองรับพระหฤทัยและ 

พระกิตติประวัตินั้น ๆ ไว้มิให้ด่างพร้อย

อนึ่ง “พระโกศทองน้อย” อันประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่เฉพาะพระพักตร์ ณ ที่นี้ คือ พยานอันปรากฏ สุดที่จะพรรณนา

มธุรพจน์เฉลิมพระเกียรติ หากระลึกย้อนไปในประวัติศาสตร์ ยังไม่เคยมีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ท่ีมีพระกำาเนิดเป็น 

สามัญชนนอกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้รับพระราชทานเกียรติยศสูงส่งปานฉะนี้ เมื่อแรกสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้าได้ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ อันเหนือสามัญสำาหรับสมเด็จพระสังฆราช ซ่ึงตาม 

เกณฑ์พระราชทานจะได้พระโกศกุดั่นน้อยทรงพระศพ เป็นคำารบแรกช้ันหนึ่งแล้ว บัดนี้ถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง 



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

458 459

พระศพ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพ และให้เจ้าพนักงาน 

จัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นพระโกศถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป อันนับเป็นพระเกียรติประวัติ 

สูงขึ้นอีกชั้น เป็นคำารบที่สอง หากมิใช่เพราะพระคุณสารสมบัติเหนือสามัญท่ัวไปแล้ว จะไม่มีภาพประวัติศาสตร์พิเศษเหนือ 

สามัญเช่นนี้บังเกิดขึ้นได้เลย

ดอกบัวย่อมเกิดแต่โคลนตม ยังสามารถเบิกบานผุดแผ้วขึ้นเหนือนำ้า งามขจรเจิดจรัสด้วยสีและกลิ่น เป็นที่ยินดี 

แห่งภมรและหมู่ชน ด้วยแสงแห่งสุริยาทิตย์ ฉันใด เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช แม้ประสูติเป็นสามัญชน แต่ด้วยอานุภาพ

แห่งพระกุศลสมบัติทุกประการ มีพระปัญญาญาณเป็นอาทิ ย่อมยังพระองค์ให้ทรงบริสุทธิสมบัติเบ่งบาน ล่วงพ้นหยากเยื่อเจือ

ตม เป็นอุดมลักษณะแห่งพระพุทธศราพกวรสาวก เป็นดิลกรัตนะแห่งหมู่สงฆ์ เสด็จดำารงในท่ีปูชนียะอันสูงสุด ไพโรจน์รุ่งเรือง

อยู่อย่างมิแปดเปื้อนปลอมปนด้วยมลทินโทษทุกสถาน ฉันนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีความเจริญ เสงี่ยม งดงาม  

สงบระงับ มีพระปฏิปทาหนักแน่นมั่นคง ตามนัยแห่งพุทธภาษิต ทรงมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ในศีล สมาธิ และปัญญาด้วยพระองค์ 

และทรงพยายามทำาให้ผู้อื่นมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ในศีล สมาธิ และปัญญาดังเช่นพระองค์ด้วย เป็นการทรงพระดำาเนินไปบนทาง

ที่ถูก ตรงสู่ความพ้นทุกข์ โดยความสงบระงับ จึงสมควรแก่การรองรับพระอิสริยยศและราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศ กับทั้ง

สมพระฐานะสกลมหาสังฆปริณายกแห่งคณะสงฆ์ไทย ประดับพระพุทธศาสนาแลพระบุญญาธิการให้งามวิจิตรอลงกรณ์ เป็นที่

ยิ่งกว่าที่จะรับพระราชทานถวายพรรณนาได้ ด้วยประการฉะนี้แล

พระราชกุศลทักษิณานุปทานทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนกาลบัดนี้ ประดิษฐานดีแล้วในสงฆ์ ย่อมจักเป็นไปเพื่อเก้ือกูล เพื่อ 

ความไพบูลย์บรมสุข แห่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

สมพระราชปรารภโดยกตัญญูกตเวทิตาธรรมและพระอปจายนธรรมทุกประการ 

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา พระสงฆ์จตุรวรรค จักรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญวิธี เพ่ือ 

เพิ่มพูนพระราชศรัทธาในพระราชกุศลทักษิณานุปทานให้ไพบูลย์ทวี ณ มหาสมาคมอันมีสมเด็จบรมบพิตร สยามมกุฎราชกุมาร 

ผู้แทนพระองค์สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นประธาน

รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาในปทุโมปมกถา	 พรรณนาพระพุทธสาวกคุณสมบัติอันเปรียบดั่งดอกบัว  

สมพระคุณสมบัติแห่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พอสมควรแก่เวลาแล้ว  

ยุติลงด้วยประการฉะนี้ 

 ขอถวายพระพร



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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การเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ และการพระราชทานเพลิงพระศพ  

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

การพระราชพธิใีนวนันี ้เริม่แต่การเชญิพระโกศพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

จากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนพระอิสริยยศสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พระราชพิธีพระราชทานเพลิง 

พระศพและการพระราชทานเพลิงจริง เริ่มแต่เวลา ๗ นาฬิกา ๑๐ นาที ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ๔๕ นาที รวมทั้งการออกอากาศ 

ภาพข่าวโทรทัศน์การถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนท่ีวัดสำาคัญประจำาเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัด อำาเภอ  

ทั่วประเทศ ตลอดจนการออกอากาศสารคดี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จ 

พระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสารคดีเรื่อง ที่นี่...พระของประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งศูนย์ถ่ายทอด 

โทรทัศน์ ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

สื่อมวลชนจากทุกสถานีในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์ 

โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายในศูนย์ถ่ายทอดสด มีห้องบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีฝ่าย 

ควบคุมการถ่ายทอดสด ฝ่ายบันทึกภาพและเสียง ทีมผู้บรรยายภาษาไทย มี นางสาวอุรัสยาน์ เพ็ชรสดศิลป์ นางสาวณิศารัช  

อมะรักษ์ นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง นางสาวนิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง นางสาวเกียรติยา ธรรมวิภัชน์ นางพรอัปสร นิลจินดา  

นางสาวสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค และนางสาวสิริเสาวภา ฤกษนันท์ ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ มี ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ  

มัยลาภ และนางสาวรุ่งทิพย์ โชติณภาลัย 

ส่วนการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรม

ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบดำาเนินการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเสียงบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

ศูนย์ถ่ายทอดเสียงบรรยายภาษาไทย ๓ จุด คือ จุดที่ ๑ ศาลาจาน วัดบวรนิเวศวิหาร จุดที่ ๒ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุดท่ี ๓ ศาลาคุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี  

สุวรรณศิลป์ วัดเทพศิรินทราวาส ถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นความถี่ ๙๒.๕ เมกะเฮิรตซ์ ในระบบ เอฟ. เอ็ม. และสถานีวิทยุกระจาย

เสียงทั่วประเทศ ทีมผู้บรรยายภาษาไทย มี สิบเอก เตชินท์ มัชฌันติกา นางรัชฎา ตรงดี นางสาวจันทิมา เจษฎาจิตรพัฒนา 

นางวโรภาส มังกรพิศม์ นางสาวชัยศิลป์ คนคล่อง นายบุญมา ศรีหมาด นางสาวจารุพรรณ พลอยเกิด นายธัชชัย ชิดเช้ือ  

นายภิญโญ รุ่งสมัย นางเพ็ญสิน สงเนียม นายธรรมนูญ มุ้งบัง 

ศูนย์ถ่ายทอดเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ ๑ จุด ท่ีศาลาคุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี สุวรรณศิลป์ วัดเทพศิรินทราวาส 

ถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นความถี่ ๘๘ เมกะเฮิรตซ์ ในระบบ เอฟ. เอ็ม. และคลื่นความถี่ ๙๑๘ กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ เอ. เอ็ม. ทีม

ผู้บรรยายภาษาอังกฤษมี นางสาวพิมพ์พรรณ เงินสว่าง นางสาวภนิกษ์ณิชา ไกรฤกษ์ นายศุภฤกษ์ ธรรมชาติ นางสาววัชรีภรณ์ 

สร้อยทอง นายธัญญากร เปลี่ยนกลีบ นายไพศาล ซันกูล นางกุสุมาลย์ รชตะนนท์ นายศักพันธ์ เอี่ยมเอกดุลย์

กรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเสียงหลักและศูนย์ควบคุมเทคนิคการถ่ายทอดเสียงเพื่อเช่ือมโยงสัญญาณการ

ออกอากาศไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่ศาลาคุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี สุวรรณศิลป์ วัดเทพศิรินทราวาส 

ผู้ควบคุมเทคนิคแยกเป็น ๔ จุด อยู่ประจำาศูนย์ถ่ายทอดเสียง ๓ จุด และเดินอยู่ในริ้วขบวนเทวดาคู่แห่และกลองชนะ  

แตร สังข์ จำานวน ๔ นาย นางธารทิพย์ ทองงามขำา ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นผู้อำานวยการ

ถ่ายทอดเสียง

(ดูรายละเอียดการจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์งานพระศพ ท่ีได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ  

การประชาสัมพันธ์)



จดหมายเหตุงานพระศพ
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 การเชิญพระโกศพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศ จากตำาหนักเพ็ชร  

 วัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อการบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดมาติกา สดับปกรณ์ 

ถวายพระศพ การตั้งริ้วขบวนพระอิสริยยศที่ถนนพระสุเมรุ เพื่อเชิญพระโกศพระศพไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และการ

ตั้งแต่งพระเมรุ พลับพลาอิศริยาภรณ์ และมณฑลพิธีบริเวณวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อประดิษฐานพระโกศพระศพ และการเสด็จ

พระราชดำาเนินไปพระราชทานเพลิงพระศพ ดังนี้

	 ณ	ตำาหนักเพ็ชร

ที่พระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ จัดพวงมาลัยดอกไม้สดผูกเอวพระโกศพระศพ ส่วนเครื่องสมณศักดิ์ถอนออก

ไปตั้งพักรอที่โต๊ะข้างพระเสลี่ยงคานหามหน้าตำาหนักเพ็ชร คงไว้แต่พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จ 

พระสังฆราช พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ พระสุพรรณบัฏ พระตราตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พระตราตำาแหน่ง

สมเด็จพระสังฆราช พานพระภูษาโยง เครื่องทองน้อยแก้ว และเครื่องทองน้อยสำาหรับถวายสักการะพระศพ

ที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ผูกพวงมาลัยรัดฐานพระพุทธรูป ทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก

ตกแต่งพระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพและพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติด้วยแจกันดอกไม้

สีขาว 

ด้านที่ประทับ ทอดพระราชอาสน์สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายคลุมด้วยเยียรบับ  

โต๊ะเคียงพระราชอาสน์ทอดพระเต้าทักษิโณทก ถัดไปทางเบื้องซ้าย ตั้งพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับผู้แทนพระองค์

ด้านอาสน์สงฆ์ เตียงพระสวดพระอภิธรรมและที่นั่งสำาหรับผู้ร่วมพิธี ตั้งแต่งไว้เช่นวันก่อน

บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร

การตั้งแต่งที่ประดิษฐานพระศพ ภายในตำาหนักเพ็ชร
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หน้าตำาหนักเพ็ชร ทอดพระเสลี่ยงคานหามมีม้ารอง คนหามพระเสลี่ยง ๘ นาย ผู้กำากับ ๒ นาย แต่งเครื่องพิธีตาม 

โบราณประเพณี สวมหมวกหูกระต่ายสีนำ้าเงินขลิบเหลือง เสื้อสีขาวแขนกระบอก กางเกงลายวิลาศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนัง 

สีดำา ใกล้กันน้ันตั้งโต๊ะปูผ้าสีนำ้าเงินสำาหรับรองรับพระลองเมื่อจะเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเสลี่ยง เยื้องไปทางด้านขวา  

ใกล้บันไดทางขึ้นตำาหนักเพ็ชร ตั้งโต๊ะวางเครื่องสมณศักดิ์พร้อมพานรองที่ถอนออกจากหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ

อนึ่ง พระเสลี่ยงคานหามพร้อมด้วยคนหามพระเสลี่ยง เมื่อเชิญพระลองไปประดิษฐานบนราชรถแล้ว จะได้ไปยัง 

วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อทำาหน้าที่หามเสลี่ยงพระนำาในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ ในริ้วขบวนที่ ๒ 

	 ณ	โรงเก็บราชรถชั่วคราว

ภายในบริเวณมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเก็บราชรถชั่วคราว หลังจากได้เคลื่อนย้าย 

มาจากสำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่ศาลายา จังหวัดนครปฐมแล้ว องค์ซ้ายเป็นรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระโกศพระศพ  

องค์ขวาเป็นราชรถเชิญพระโกศพระศพ ระหว่างราชรถทั้งสอง ตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางพานพวงมาลัย ๒ พาน และคำากล่าว 

บวงสรวง พลฉุดชักราชรถ ตั้งแถวด้านหน้าโต๊ะบวงสรวง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยของราชรถตั้งแถวด้านข้างรถพระอ่าน

พระอภิธรรมนำา

โรงเก็บราชรถชั่วคราว ภายในบริเวณมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
นำากล่าวคำาบวงสรวงพิธีฉุดชักราชรถในพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ

เวลา ๔ นาฬิกา ๕๘ นาที พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางถึงบริเวณพิธี ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ทำาความเคารพ 

พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวคำาบวงสรวง ดังนี้ 

 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้า พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ขอน้อมสักการบูชา ครู อาจารย์ ผู้ที่ได้สร้าง 

ราชรถ ขอขมาเทพเทวดาทีด่แูลรกัษาราชรถ ขออนญุาตเคลือ่นราชรถออกจากโรงราชรถ เพือ่กระทำาพธิฉีดุชกัราชรถใน 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถ้าแม้นข้าพเจ้าได้ประมาทล่วงเกินต่อพระองค์ท่านโดยประการใด ๆ ก็ดี 
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ขอได้โปรดอภัยโทษทั้งปวงนั้นแก่ข้าพเจ้า ขอให้การปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ ของข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ 

ทุกคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรค และเหตุขัดข้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

ด้วยอานิสงส์แห่งภารกิจ ขอให้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพบความสำาเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา

ด้วยเทอญ

เวลา ๕ นาฬิกา ๑ นาที พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก คล้องพวงมาลัยที่ราชรถเชิญพระโกศพระศพ 

และรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา แล้วพนมมือไหว้ จากนั้นให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ทหารสรรพาวุธผู้ปฏิบัติงานทุกนาย 

เวลา ๕ นาฬิกา ๒๖ นาที เจ้าหน้าที่ทหารประกอบฉัตรตาดทองทรงกระบอก ๕ ชั้น เข้ากับราชรถเชิญพระโกศพระศพ  

จำานวน ๔ ต้น เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังแขวนพวงมาลัยที่คันฉัตรทุกต้น เจ้าหน้าที่ทหารยกคำ้ายันและบันไดเทียบราชรถท้ัง  

๒ องค์ออก คล้องเชือกฉุดชัก เตรียมเชิญไปประจำาจุดที่ถนนพระสุเมรุ

พลโท ธารี วุฒิพานิช เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
คล้องพวงมาลัยที่ราชรถเชิญพระโกศพระศพและ 

รถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ

เจ้าหน้าที่ทหารประกอบฉัตรตาดทอง
ทรงกระบอก ๕ ชั้น เข้ากับราชรถเชิญพระโกศพระศพ
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เวลา ๖ นาฬกิา พลฉดุชกัเขา้ประจำาที ่ฉดุชกัรถพระอา่นพระอภธิรรมนำาออกจากมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรม-

ราชปูถมัภ ์และฉดุชกัราชรถเชญิพระโกศพระศพตามไปโดยลำาดบั เมือ่เขา้ประจำาจดุทีถ่นนพระสเุมรแุลว้ ผูก้ำากบัคนฉดุชกัราชรถ

สั่งวางเชือกและจัดระเบียบของเชือกฉุดชัก

ขณะนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระอิสริยยศ เข้าประจำาที่รวมพล

ขบวนทหารนำา ประกอบด้วย วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ กองบังคับการกองผสม กองพันทหารนำา รวมพลที่อาคาร 

สว ธรรมนิเวศและอาคารวชิรญาณวงศ์ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ธงสามชาย คู่แห่นายทหารสัญญาบัตร กลองชนะ แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ เครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าและ

หลังรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา พระแสงหว่างเครื่อง คู่เคียงรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา รวมพลที่ด้านข้างอาคารมนุษยนาค

วิทยาทานและอาคาร ภปร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าและหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ พระแสงหว่างเครื่อง อินทร์ พรหม คู่เคียง

ราชรถเชิญพระโกศพระศพ รวมพลบริเวณหลังตำาหนักเพ็ชร

คณะศิษยานุศิษย์ รวมพลที่ถนนบวรนิเวศน์

	 ณ	ถนนพระสุเมรุ

เมื่อใกล้เวลาพิธี ผู้มีหน้าที่ประจำาริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ริ้วขบวนที่ ๑ ออกจากที่รวมพลเข้าประจำา

ที่ตั้งบนถนนพระสุเมรุตามลำาดับ 

ขบวนทหารนำา เริ่มขบวนใกล้แยกวันชาติ ประกอบด้วย ตำารวจม้านำา วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ กองบังคับการ 

กองผสม กองพันทหารนำาซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพ

ขบวนเชิญพระศพ ประกอบด้วย นำาริ้ว ธงสามชาย ประตูหน้า - หลัง คู่แห่ กลองชนะ ปี่ สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ขบวน

เชิญรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพร้อมเครื่องสูงและคู่เคียง ขบวนเชิญราชรถพระโกศพระศพพร้อมเครื่องสูง อินทร์ พรหม และ

คู่เคียง และขบวนเชิญเครื่องสมณศักดิ์พระศพ

คณะศิษยานุศิษย์

สองฝั่งถนนพระสุเมรุไปจนตลอดเส้นทางเดินริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพถึงวัดเทพศิรินทราวาส  

มีประชาชนเฝ้าส่งเสด็จพระศพสองข้างทางเป็นจำานวนมาก และท่ีทางเท้าถนนพระสุเมรุใกล้ประตูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีครู 

อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสตรีวิทยานั่งส่งเสด็จพระศพ

ต้นขบวนทหารนำาในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 
บริเวณแยกสะพานวันชาติ ถนนพระสุเมรุ

ขบวนเชิญเครื่องยศสมณศักดิ์พระศพ
 บริเวณลานหน้าตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
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	 ณ	วัดเทพศิรินทราวาส	ภาคเช้า

พระเมรหุลวง ภายในคหูาพระเมรปุพูรมสแีดง สีม่มุคหูาพระเมรปุระดบัดว้ยแจกนัดอกไมส้ด มมุคหูาดา้นทศิตะวนัออก

เฉยีงใตต้ัง้โตะ๊จำาหลกัลายปดทองวางมณฑปเทยีนเลีย้งเพลงิ ชอ่งคหูาพระเมรตุดิตัง้ฉากบงัเพลงิภาพเทวดาเขยีนสปีดทอง ประตู

ทางขึน้พระเมรดุา้นทศิเหนอื ทศิใต ้และทศิตะวนัตก ผกูมา่นสองไขเปน็มา่นตาดทองขอบสเีขยีวรวบเอวมา่นไวด้า้นขา้ง กลางชอ่ง

ประตูแขวนพวงแก้วรูปดอกบัว ราวบันไดและโคมไฟรอบพระเมรุตกแต่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด บริเวณเชิงบันไดทั้ง ๓ ด้าน  

คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตั้งฉัตร ๕ ชั้น ซึ่งประดิษฐ์จากดอกไม้สดด้านละ ๒ ต้น ย่อมุมและลานบันไดทางขึ้น

พระเมรุตั้งช้างประดิษฐ์จากดอกบานไม่รู้โรยสีฟ้า

กึ่งกลางคูหาพระเมรุต้ังพระจิตกาธานทรงบุษบก เรือนยอดบุษบก ๓ ช้ันลดหลั่นกัน ประดับตกแต่งด้วยเครื่องสด 

อันเป็นงานวิจิตรศิลป์

บริเวณโดยรอบพระเมรุจัดภูมิสถาปัตย์และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ

(ดูรายละเอียดการตั้งแต่งตกแต่งพระเมรุหลวงและบริเวณโดยรอบ ที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ  ภาคที่ ๔ หัวข้อ  

การจัดทำาเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธาน และการจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ และหัวข้อ งานภูมิสถาปัตย์และการตกแต่ง

สถานที่จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส)

ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ ตกแต่งด้วยม่านทอง มุขด้านหน้าตรงกับพระเมรุ หน้ามุขติดผ้าทิพย์พระครุฑพ่าห์ทอด 

พระเขนยศอก บนพระแท่นยกพ้ืนลาดพระสุจหน่ีทอดพระราชอาสน์สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับทอดเคร่ืองราชูปโภค ถวายคลุมพระราชอาสน์ด้วยเยียรบับ เบื้องขวาของพระราชอาสน์ เยื้องไป

ด้านหลัง ลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ สำาหรับเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร บนโต๊ะเคียงทอดพานพระศรีและพระสุพรรณศรี 

ประชาชน ครู และนักเรียน เฝ้าส่งเสด็จพระศพบริเวณถนนพระสุเมรุ
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การตั้งแต่งตกแต่งพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับที่ประทับ ต้ังอาสน์สงฆ์ลาดผ้าขาวตามแนวเหนือใต้ ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งธรรมาสน์ ๑ หลัง  

สำาหรับพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา เบื้องซ้ายของธรรมาสน์ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทอง สำาหรับวางเทียนดูหนังสือเทศน์  

และตู้สังเค็ด ๑ ตู้ บรรจุหนังสือที่ระลึกในการออกพระเมรุ ๔๙ เล่ม หัวอาสน์สงฆ์ตั้งพานทอง ๒ ช้ันวางพระภูษาโยงซึ่งมี 

สายแถบเชื่อมจากพระโกศพระศพบนพระเมรุ ปลายอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ พัดรอง 

ที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ผ้าไตรพร้อมย่ามท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และบัตร 

สังเค็ด เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย ธูปเทียนพนม ปากกา ๑ คู่พร้อมแท่นเสียบ แจกันประดับมุกปักดอกไม้สด 

สีขาว ๑ คู่ โคมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชุดชาลายดอกพื้นสีฟ้าดอกขาวขอบทอง ๑ สำารับ กี๋สำารับชุดชามีอักษรพระนาม ญ.ส.ส.

หน้าอาสน์สงฆ์ปูพรมลาดพระสุจหน่ี ทอดพระราชอาสน์สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับทอดพระเต้าทักษิโณทก ถวายคลุมพระราชอาสน์ด้วยเยียรบับ หน้าพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะสลักลาย 

การตั้งแต่งตกแต่งพระจิตกาธาน  
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
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ปดทองปูเยียรบับ ๒ ตัว ทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม และเชิงเทียนคู่ปักเทียนดูหนังสือเทศน์ ๑ คู่ เบ้ืองซ้ายของ 

พระราชอาสน์ ปูพรมลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ สำาหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงธรรม

เยือ้งไปดา้นหลงัพระราชอาสน ์ทอดพระเกา้อีส้ำาหรบัเปน็ทีป่ระทบัของทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันา

พรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขณะทรงธรรม

ด้านทิศใต้ จัดเป็นที่สำาหรับราชสกุลเฝ้าทูลละอองพระบาท แถวหน้าสุด ปูพรมลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้พร้อม 

โต๊ะเคียงปูเยียรบับ สำาหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

แถวท่ี ๒ ทอดพระเก้าอ้ีสำาหรับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตน์ ตามลำาดับ 

พระราชอาสน์สำาหรับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

(แถวหน้าจากขวาไปซ้าย) พระราชอาสน์สำาหรับ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พระเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี (แถวหลังจากขวาไปซ้าย) 
พระเก้าอี้สำาหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ทอดที่หน้าอาสน์สงฆ์

ตู้สังเค็ดและธรรมาสน์ โต๊ะวางเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ผ้าไตร ย่าม  
และพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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ถัดไปตั้งเก้าอี้สำาหรับราชสกุลฝ่ายหน้า ฝ่ายใน เลขาธิการพระราชวัง รองเลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ  

รองราชเลขาธิการ อดีตราชเลขาธิการ และสตรีผู้เป็นสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 

ด้านทิศเหนือ จัดเป็นที่เฝ้าทูลละอองพระบาทของคณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  

คณะทูตานุทูต พร้อมภริยา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ชั้นลดพลับพลาอิศริยาภรณ์ และหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ จัดเป็นที่สำาหรับสมาชิกสกุลคชวัตร แขกผู้มีเกียรติ และ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฉพาะชั้นลดหน้ามุขด้านหน้าตรงกับที่ประทับ ตั้งพระเก้าอี้สำาหรับพระราชวงศ์ผู้เป็นประธานพระราชพิธี

ในภาคเช้าขณะเชิญพระศพเวียนพระเมรุ

ที่ลานเยื้องไปทางด้านซ้ายของพลับพลาอิศริยาภรณ์ เป็นที่เทียบเสลี่ยงพระนำา

 ศาลาและปะรำา 

แบ่งพื้นที่ใช้สอยและรองรับผู้ที่เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เป็น ๓ ส่วน คือ ศาลาและปะรำาสำาหรับ

พระสงฆ์ ศาลาและปะรำาสำาหรับฆราวาส ศาลาและปะรำาสำาหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

พระเก้าอี้และที่นั่งด้านทิศใต้  
สำาหรับราชสกุลเฝ้าทูลละอองพระบาท บนพลับพลาอิศริยาภรณ์

มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

เสลี่ยงพระนำา
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สาวารทนิริศพทเดัว ณรภายิรศิอาลพบัลพงัผนผแ          

พศะรพงิลพเนาทชาระรพีธิพชาระรพนใ                

กยาณิรปฆงัสาหมลกส ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมส

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๖๑ ีท ธุพนัว              

N

แผนผังพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ๑. พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ๒. พระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 ๓. พระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

 ๔. พระเก้าอี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 ๕. พระเก้าอี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 ๖. พระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 ๗. พระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 ๘. พระเก้าอี้พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ในการแห่เชิญพระศพสู่พระเมรุ ภาคเช้า

 ๙. เครื่องทองน้อย

 ๑๐. เทียนดูหนังสือเทศน์

 ๑๑. อาสน์สงฆ์

 ๑๒. ธรรมาสน์

 ๑๓. ตู้สังเค็ด

 ๑๔. โต๊ะวางพัดรอง ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก และเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์

 ๑๕. ที่นั่งสำาหรับราชสกุล

 ๑๖. ที่นั่งสำาหรับนายกรัฐมนตรี คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการผู้ใหญ่ และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท

๑๖

๑๖

๑๖ ๑๕

๑๕

๑๕

๑๔

๑๑
๑๒ ๑๓
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๗
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๙

๘
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๒

๓
๔
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ส่วนที่ ๑ ศาลาและปะรำาสำาหรับพระสงฆ์ ประกอบด้วย 

 ศาลาสุวรรณวนิชกิจ จัดเป็นที่สำาหรับพระสังฆราชต่างประเทศ ผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลกจาก ๑๓ 

ประเทศ ทั้งนิกายเถรวาท นิกายวัชรยาน และนิกายมหายาน รวม ๑๙ รูป ประกอบด้วย 

 - H.H. Tep Vong สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย จากราชอาณาจักรกัมพูชา

 - H.H. Bour Kry สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุต จากราชอาณาจักรกัมพูชา

 - Ven. Seong Mun ผู้แทนประธานสงฆ์โชเก จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

 - Ven. Master Xuecheng ประธานสงฆ์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 - Most Ven. Dr. Shikai Kori ผู้แทนประธานสงฆ์นิกายเนนบุตซึซุ จากประเทศญี่ปุ่น

 - Most Rev. Akisato Saito ประธานสงฆ์พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่น จากประเทศญี่ปุ่น

 - Bhikshu Jnanapurnik Mahasthavira ประธานสังฆสภาแห่งคณะสงฆ์เนปาล จากสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล

 - H.H. Dr. Dhamasen Mahathero พระสังฆราชนิกายสังฆราชิก จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

 - H.H.Trulku Jigme Choeda พระสังฆราชนิกายวัชรยาน จากราชอาณาจักรภูฏาน

 - Bhaddanta Kumarabhivamsa ประธานมหาเถรสมาคมแหง่คณะสงฆเ์มยีนมา รกัษาการพระสังฆนายก

นิกาย Swechin จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 - Most Ven. Phramaha Bounma Simmaphom ผู้แทนประธานสงฆ์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 - H.H. Thich Tri Quang ผู้แทนประธานสงฆ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 - Most Ven. Rajakeeya Panditha Galagama Dhammasiddhi Sri Dhammananda Aththadassi 

Thera พระสังฆนายกสยามนิกาย จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

 - Most Ven. Napana Premasiri Thera พระสังฆนายกรามัญนิกาย จากสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา

 - Most Ven. Mahopadhyaya Aggamahapanditha Kotugoda Dhammawasa Nayaka Thero 

พระสังฆนายกอมรปุรนิกาย จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 - Most Ven. Tibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala Mahanayake Thero พระสังฆนายก 

สยามนิกาย จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 - Most Ven. Sik Kwang Sheng ประธานสงฆ์แห่งสิงคโปร์ จากสาธารณรัฐสิงคโปร์

 - Most Ven. Sri Pannyavaro Mahathera พระสงัฆปาโมกขแ์หง่สงัฆเถรวาทอนิโดนเีซยี จากสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

 นอกจากนี้ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ยังจัดเป็นที่สำาหรับกรรมการมหาเถรสมาคม ด้วย 

 ปะรำาหลังศาลาสุวรรณวนิชกิจ จัดเป็นที่สำาหรับพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 ศาลามณเฑียร จัดเป็นที่สำาหรับพระสงฆ์ชั้นธรรม ผู้นำาศาสนา

 ศาลาสุพรรณานนท์ จัดเป็นที่สำาหรับพระราชาคณะชั้นเทพ และพระราชาคณะชั้นราช

 ศาลา ๗ ซ่ึงเป็นสำานักงานของวัดเทพศิรินทราวาส จัดเป็นท่ีสำาหรับพระราชาคณะช้ันราช

 ศาลากวีนิรมิต จัดเป็นที่สำาหรับพระราชาคณะช้ันสามัญ พระธรรมทูต และปะรำาหน้าศาลากวีนิรมิต  

จัดเป็นที่สำาหรับพระเถระ
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ส่วนที่ ๒ ศาลาและปะรำาสำาหรับฆราวาส ประกอบด้วย

ศาลาเตชะอิทธิพร จัดเป็นที่สำาหรับราชสกุล 

ศาลาภาณุรังษี ศาลาวรจักรยนต์ ศาลาวีระภุชงค์ ศาลาห้างขายทอง เลี่ยง เส็ง เฮง ปะรำาหน้าศาลาห้างขายทอง 

เลี่ยง เส็ง เฮง ศาลาเวชชาชีวะ ศาลาชุนกี ศิลาทองอนุสรณ์ ศาลาสีห์โสภณ ปะรำาหน้าศาลาเตชะอิทธิพร จัดเป็นที่สำาหรับ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะศิษยานุศิษย์ และแขกของรัฐบาลที่มีบัตรเชิญ 

ส่วนที่ ๓ ศาลาและปะรำาสำาหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วย

ศาลาคุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี สุวรรณศิลป์ จัดเป็นท่ีสำาหรับถ่ายทอดสด และบริเวณประตูทิศตะวันตก (ประตู

ต้นมะขาม) เป็นที่จอดรถถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และจุดแจกนำ้าดื่ม

ศาลาสหัท หงษ์ มหาคุณ จัดเป็นที่สำาหรับคณะโขน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ 

สำานักการสังคีต กรมศิลปากร

ศาลาจิรกิติ จัดเป็นที่สำาหรับกองพระราชพิธี

ศาลาศรีอรทัยกุล สุนทราพรรณทร ศาลาจารุภัสสร์ จัดเป็นที่สำาหรับกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ และปะรำาด้านขวา

ของศาลาเตชะอิทธิพร จัดเป็นที่สำาหรับกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ และเป็นห้องพักเครื่องเสวย

ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ปะรำาหลังศาลาสุวรรณวนิชกิจ

รถถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง ๕ บริเวณประตูวัดเทพศิรินทราวาส 

ทิศตะวันตก (ประตูต้นมะขาม)

รถพยาบาลเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราชวิถี
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นอกจากนี้ ยังตั้งปะรำาแจกจ่ายอาหารสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่หลังศาลาเวชชาชีวะ ปะรำาแพทย์พยาบาลที่ด้านซ้ายของศาลา

วรจักรยนต์ รถแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่จอดประจำาจุดที่ด้านขวาของศาลาวรจักรยนต์ ๑ คัน ที่ประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ ๑ คัน 

ด้านหลังของศาลาชุนกี ศิลาทองอนุสรณ์ ๑ คัน และด้านหลังศาลาสีห์โสภณ ๑ คัน

บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ ตั้งปะรำา จัดเป็นที่สำาหรับกองอำานวยการร่วม ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจนครบาล 

วัดเทพศิรินทราวาส และที่นั่งสำาหรับคณะผู้ติดตาม ด้านหน้ากองอำานวยการร่วม ตั้งปะรำาภายในตั้งแท่นยกพื้นสูง จัดเป็นที่ 

สำาหรับวงปี่พาทย์พิธี

ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจนครบาลวัดเทพศิรินทราวาส

ปะรำาสำาหรับวงปี่พาทย์พิธี

(ดรูายละเอยีดการจัดสถานที ่ณ มณฑลพิธวีดัเทพศรินิทราวาส ท่ีไดบั้นทึกไวใ้นจดหมายเหต ุภาคที ่๔ หวัขอ้ การเชญิและ 

การต้อนรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ)
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ประตู

 ประตู

 ประตู

ยชิณาพราคาอะลแยัศาอกัพนาบ

ยัชาลพบัลพนนถ

าลพบัลพ  

ายิรศิอ  

   ภรณ

งวลหุรมเ

LED

ก็ลเุรมเ

  งาซ

  งาซ

เตาเผา

รถปฐมพยาบาล

รถปฐมพยาบาล

รถปฐม

พยาบาลยชิณาพราคาอ

ถนนหลวง

าทชาระรพีธิพชาระรพนใ สาวารทนิริศพทเดัว งวลหุรมเะรพลฑณมิรปงัผนผแ พศะรพงิลพเน

กยาณิรปฆงัสาหมลกส ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมส

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๖๑ ีท ธุพนัว
งันีท ๙๕๒ นวนำจ จิกชินวณรรวุสาลาศ .๑

งันีท ๐๐๘ นวนำจ จิกชินวณรรวุสาลาศงัลหำระป .๑/๑

งันีท ๕๗๒ นวนำจ รพิธทิอะชตเาลาศ .๒

งันีท ๐๐๑ นวนำจ รพิธทิอะชตเาลาศานหำระป .๑/๒

งันีท ๖๐๑ นวนำจ รยีฑเณมาลาศ .๓

งันีท ๙๕๒ นวนำจ ีษงัรุณาภาลาศ .๔

งันีท ๖๐๑ นวนำจ ทนนาณรรพุสาลาศ .๕

 งันีท ๐๒ นวนำจ ลาบายพ ยทพแำระป .๖

งันีท ๐๐๑ นวนำจ นางกันำสาลาศ .๗

งันีท ๐๘๑ นวนำจ ตนยรกัจรวาลาศ .๘

 งันีท ๖๑๓ นวนำจ ติมรินีวกาลาศ .๙

 งันีท ๐๙ นวนำจ ติมรินีวกาลาศานหำระป .๑/๙

ดอทยาถยนูศ / ปลิศณรรวุส ีรศูชมแณุค ขุมะรปอพณุคาลาศ .๐๑

งันีท ๐๐๑ นวนำจ จิกะาพฉเรากมวรนศัทรทโ      

 ดุจ ๒ คงอะรพาษกัรก็ลเดาหมงอก ลุกยัทรอีรศาลาศ .๑๑

งันีท ๒๗๑ นวนำจ      

งันีท ๖๖๑ นวนำจ คงชุภะรีวาลาศ .๒๑

งันีท ๐๑ นวนำจ ีธิพชาระรพงอก ิติกริจาลาศ .๓๑

งันีท ๕๘๑ นวนำจ ูตีลหาลาศ .๔๑

งันีท ๖๖๑ นวนำจ ูตีลหาลาศานหนาด .๑/๔๑

งันีท ๗๙ นวนำจ ีทานหาจเราหาอำระป .๕๑

 งันีท ๐๓๑ นวนำจ ะวีชาชชวเาลาศ .๖๑

)ยวสเงอืรคเกัพงอห( คงอะรพาษกัรก็ลเดาหมงอกำระป .๗๑

งันีท ๗๓๒ นวนำจ ณรสุนองอทาลิศ ีกนุชาลาศ .๘๑

ก็ลเุรมเ .๙๑

งันีท ๖๐๒ นวนำจ ณภสโหีสาลาศ .๐๒

๒๑ ดสดอทยาถถรดอจดุจ .

มืดำนกจแดุจ .๒๒

งันีท ๐๔ นวนำจ ยทาพปีรหโมำระป .๓๒

รากิตับิฏปยนูศ มาตดิตูผะณค มวรรากยวนำองอกำระป .๔๒

งันีท ๐๔ นวนำจ สาวารทนิริศพทเดัว ลาบรคนจวรำตีนาถส      

นขโะณค ณุคาหม ษงห ทัหสาลาศ.๕๒

 

N

๒๒

๒๑

แผนผังปริมณฑลพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ๑. ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ๒๐๐ ที่นั่ง
 ๑/๑ ปะรำาหลังศาลาสุวรรณวนิชกิจ ๘๐๐ ที่นั่ง
 ๒. ศาลาเตชะอิทธิพร จำานวน ๒๗๕ ที่นั่ง
 ๒/๑ ปะรำาหน้าศาลาเตชะอิทธิพร จำานวน ๑๐๐ ที่นั่ง
 ๓. ศาลามณเฑียร จำานวน ๑๐๖ ที่นั่ง
 ๔. ศาลาภาณุรังษี จำานวน ๒๕๙ ที่นั่ง
 ๕. ศาลาสุพรรณานนท์ จำานวน ๑๐๖ ที่นั่ง
 ๖. ปะรำาแพทย์ พยาบาล จำานวน ๒๐ ที่นั่ง
 ๗. ศาลาสำานักงาน จำานวน ๑๐๐ ที่นั่ง
 ๘. ศาลาวรจักรยนต์ จำานวน ๑๘๐ ที่นั่ง
 ๙. ศาลากวีนิรมิต จำานวน ๓๑๖ ที่นั่ง
 ๙/๑ ปะรำาหน้าศาลากวีนิรมิต จำานวน ๙๐ ที่นั่ง
 ๑๐. ศาลาคุณพ่อประมุข คุณแม่ชูศรี สุวรรณศิลป์ / ศูนย์ถ่ายทอด
  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จำานวน ๑๐๐ ที่นั่ง
 ๑๑. ศาลาศรีอรทัยกุล กองมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๒ ชุด จำานวน ๑๗๒ ที่นั่ง

 ๑๒. ศาลาวีระภุชงค์ จำานวน ๑๖๖ ที่นั่ง
 ๑๓. ศาลาจิรกิติ กองพระราชพิธี จำานวน ๑๐ ที่นั่ง
 ๑๔. ศาลาหลีตู จำานวน ๑๘๕ ที่นั่ง
 ๑๕. ปะรำาอาหารเจ้าหน้าที่ จำานวน ๙๗ ที่นั่ง
 ๑๖. ศาลาเวชชาชีวะ จำานวน ๑๓๐ ที่นั่ง
 ๑๗. ปะรำากองมหาดเล็กรักษาพระองค์ (ห้องพักเครื่องเสวย)
 ๑๘. ศาลาชุนกี ศิลาทองอนุสรณ์ จำานวน ๒๓๗ ที่นั่ง
 ๑๙. เมรุเล็ก
 ๒๐. ศาลาสีห์โสภณ จำานวน ๒๐๖ ที่นั่ง
 ๒๑. จุดจอดรถถ่ายทอดสด
 ๒๒. จุดแจกนำ้าดื่ม
 ๒๓. ปะรำามโหรีปี่พาทย์ จำานวน ๔๐ ที่นั่ง
 ๒๔. ปะรำากองอำานวยการร่วม คณะผู้ติดตาม ศูนย์ปฏิบัติการ
  สถานีตำารวจนครบาล วัดเทพศิรินทราวาส จำานวน ๔๐ ที่นั่ง
 ๒๕. ศาลาสหัท หงษ์ มหาคุณ คณะโขน

๒๐

๑๕
๑๖

๑๘

๑๔/๑

๑๔
๑๐

๑๗

๒
๒/๑

๑๙

๘

๑๒

๔

๖

๑๑

๑

๕

๗

๙/๑
๙

๑๑

๑๓
๒

๓

๑

๒๔

๒๔

๒๓ ๑/๑

๒๕

สระนำ้า

สระนำ้า
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 การบำาเพ็ญพระราชกุศลก่อนการเชิญพระศพออกจากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๖ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มี พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัด 

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)  

วัดสังเวชวิศยาราม พระเทพประสิทธิโสภณ (ประสิทธิ์ ธมฺมปสิทฺธิ) วัดเทพศิรินทราวาส พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน) วัด

พลับพลาชัย พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย) วัดปทุมวนาราม พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) วัดอินทรวิหาร  

พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร) วัดสุทัศนเทพ- 

วราราม พระกิตติวิมลเมธี (กิตติชัย อภิชโย) วัดโสมนัสวิหาร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ในตำาหนักเพ็ชร 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่วัดบวรนิเวศ

วิหาร เข้านั่งในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๖ นาฬิกา ๕๕ นาที พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปในการเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ 

โดยรถพระประเทียบถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร 

ในการนี้ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก

จากน้ัน ผู้เดินริ้วขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๑ (เว้นขบวนคณะศิษยานุศิษย์) เข้าประจำาที่ตามตำาแหน่งบนถนน

พระสุเมรุหันหน้าเข้าวัดบวรนิเวศวิหาร ต้นขบวนอยู่ใกล้แยกวันชาติ ส่วนขบวนคณะศิษยานุศิษย์ เข้าประจำาแถวบริเวณถนน

บวรนิเวศน์ หันหน้าไปทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเว้นพื้นที่ถนนพระสุเมรุ บริเวณประตูวัดบวร

นิเวศวิหาร (ประตู ๓) ไปจนถึงถนนสิบสามห้าง สำาหรับเป็นเส้นทางเสด็จออกของผู้แทนพระองค์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำาเพ็ญ

พระราชกุศล

ขบวนทหารนำา เข้าประจำาตำาแหน่ง หันหน้าเข้าวัดบวรนิเวศวิหาร และเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำาแถวทหาร

เวลา ๗ นาฬิกา พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ ทรงกราบ ทรง

ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระภูษาโยงจากพานหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพ 

มาพักไว้ที่เสาบัวข้างพระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ แล้วลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่บน 

อาสน์สงฆ์ พลโท หมอ่มเจ้าเฉลมิศึก ยคุล ผูแ้ทนพระองค ์เสดจ็ไปทรงทอดผา้ไตรพรอ้มพดัรองท่ีระลกึการพระราชพธิพีระราชทาน

เพลิงพระศพ และใบปวารณาถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสอง

สายสอดเชื่อมกันบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ ทรงหลั่ง

ทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงท้ังสองสายเข้าท่ีเดิม ขณะนั้น ชาว

พนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์บรรเลงเพลง

เวลา ๗ นาฬิกา ๑๓ นาที พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำาวัน 

ประสูติที่หน้าเคร่ืองนมัสการกระบะมุก ทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการ 

ถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกท่ีหน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม  

พระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดระฆังโฆสิตาราม มี พระมหาปรีชา ปสนฺโน พระครูพิพิธวรกิจจาทร (เผชิญ กวิวำโส) พระครูธรรมธร 

(องอาจ ฉนฺทธมฺโม) พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร สวดพระอภิธรรมถวายส่งเสด็จ
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พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) พระเถระ 
และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ 
ทรงทอดผ้าไตร ถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่จะสดับปกรณ์

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ 
ทรงหลั่งทักษิโณทก

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ 
ทรงจุดเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวด

พระอภิธรรม
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เวลา ๗ นาฬิกา ๑๕ นาที พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จออกจากตำาหนักเพ็ชรไปประทับรถยนต์

พระประเทียบ เสด็จไปทรงรอรับพระโกศพระศพที่วัดเทพศิรินทราวาส 

จากนั้น ขบวนคณะศิษยานุศิษย์ เดินแถวจากที่รวมพล บริเวณถนนบวรนิเวศน์ ไปเข้าประจำาที่ตามตำาแหน่งบนถนน

พระสุเมรุ และหันหน้าเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหาร 

ราชรถเชิญพระโกศพระศพเทียบตรงกับประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เจ้าหน้าท่ียกเกยบันไดมาเทียบที่ราชรถ 

เชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ผู้จะอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ น่ังยังเก้าอี้ 

ที่จัดถวายหน้าตำาหนักเพ็ชร พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารเข้านั่งในปะรำาใกล้ประตูวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อรอส่งเสด็จพระศพ 

เวลา ๗ นาฬกิา ๑๗ นาท ีเจา้หนา้ทีเ่ขา้มากราบทีห่นา้พระแทน่ประดษิฐานพระโกศพระศพ แลว้ถอนเครือ่งยศสมณศกัดิ ์

มีพัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ พระสุพรรณบัฏ  

พระตราตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เครื่องทองน้อยแก้ว และเครื่องทองน้อย  

มอบใหผู้ม้หีน้าทีเ่ชญิเครือ่งยศสมณศกัด์ิสมเด็จพระสงัฆราชในริว้ขบวนพระอสิรยิยศ เชญิไปเข้าประจำาทีห่นา้ตำาหนกัเพช็รรว่มกบั 

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์อื่น ๆ ที่รออยู่แล้ว

พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตาราม ๔ รูป 
สวดพระอภิธรรมถวายส่งเสด็จ

ผู้เดินริ้วขบวนพระอิสริยยศ ริ้วที่ ๑ 
หันหน้าเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมการเชิญพระศพ 

จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 
นั่งยังเก้าอี้ที่จัดถวายหน้าตำาหนักเพ็ชร

เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร
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จากน้ันเจ้าหน้าที่นำาบันไดมาเทียบด้านซ้ายของพระแท่นแว่นฟ้าทอง เจ้าพนักงานสนมพลเรือนกราบถวายสักการะ 

พระโกศพระศพ แล้วขึ้นไปเปลื้องเฟื่อง พู่ พระภูษาโยง และเครื่องตกแต่งพระโกศออก พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการ

กองผสม สั่งริ้วขบวนพระอิสริยยศถวายความเคารพพระศพ ผู้เดินริ้วขบวนพระอิสริยยศทั้งหมดถวายความเคารพ และเลิก 

เมื่อผู้บังคับการกองผสมสั่ง “เรียบอาวุธ” ตามลำาดับ

เจา้หน้าทีถ่อดฝาพระโกศและถอดองค์พระโกศออกจากพระลอง มอบเจ้าหน้าที่ยกเชญิไปยังราชรถเพือ่เตรยีมประกอบ

เข้ากับพระลองดังเดิม ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ 

เวลา ๗ นาฬิกา ๒๙ นาที ตำารวจหลวง ๕ นาย มีนายธีระวัฒน์ เนื่องกรุ่น นายสมาน บุญเรือง นายพุฒิธร คุ้มสะดวก 

นายวัชรพล อเนกศรี และนายชนะชาติ อิทธิปาทานันท์ กราบถวายสักการะที่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระโกศพระศพ แล้วขึ้น

ไปยกเชิญพระลองลงจากพระแท่นแว่นฟ้าทอง เชิญออกจากประตูตำาหนักเพ็ชรทางบันไดด้านทิศตะวันออกไปประดิษฐานบน 

พระเสลี่ยงคานหาม เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายสัปทนตาดเงิน จากนั้นเจ้าพนักงานสนมพลเรือนยึดตรึงฐานพระลองกับ 

พระเสลี่ยงด้วยเชือกสายระยาง เสร็จแล้วถวายความเคารพ คนหามพระเสลี่ยง ๘ นาย และผู้กำากับ ๒ นาย ถวายความเคารพ

แล้วเข้าประจำาที่

เจ้าหน้าที่ยกเชิญฝาพระโกศและองค์พระโกศทองน้อย
ออกจากตำาหนักเพ็ชร ไปยังราชรถทรงพระศพ

ตำารวจหลวงเชิญพระลองลงจากพระแท่นแว่นฟ้าทอง

เจ้าพนักงานสนมพลเรือนยึดตรึงฐานพระลองกับ
พระเสลี่ยงด้วยเชือกสายระยาง ที่ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร

คนหามพระเสลี่ยง ๘ นาย เข้าประจำาที่
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เวลา ๗ นาฬิกา ๓๖ นาที สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เดินนำาพระเสลี่ยงทรงพระศพ คนหาม 

พระเสลี่ยงทรงพระลองพระศพออกจากหน้าตำาหนักเพ็ชร ตามด้วยตำารวจหลวง ๕ นาย ผู้เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว เครื่อง 

ทองน้อย และเครื่องสมณศักดิ์ ไปยังราชรถเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และพระเถระผู้ใหญ่วัด

บวรนิเวศวิหาร มีพระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ตสิริ) พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) 

พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต) พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) 

และพระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) เดินตามส่งเสด็จพระศพ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์

พิธีบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์

ขณะคนหามพระเสลี่ยงทรงพระลองพระศพกำาลังจะเคลื่อนออกจากประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตูท่ี ๓) พันเอก  

อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บัญชาการกองผสม สั่งริ้วขบวนพระอิสริยยศถวายความเคารพ ผู้เดินริ้วขบวนพระอิสริยยศทั้งหมด  

ถวายความเคารพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เดินนำาพระลองพระศพออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเข้านั่งพักใน

ปะรำาสำาหรับพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างเจ้าหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพบนราชรถ และเมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญ 

พระลองพระศพขึ้นบนราชรถ พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม สั่งริ้วขบวนพระอิสริยยศ “เรียบอาวุธ” และ  

“ซ้ายหัน” ตามลำาดับ ขบวนพระอิสริยยศทั้งหมดหันหน้าไปทางต้นขบวน พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ 

พระศพสู่พระเมรุ เว้นผู้ฉุดชักราชรถ ให้หันหน้าเข้าหาราชรถพระโกศพระศพ

เวลา ๗ นาฬิกา ๓๙ นาที เจ้าหน้าที่ถอนฉัตรตาดทองทรงกระบอก ๕ ชั้นออกจากมุมทั้ง ๔ ของราชรถ คนหามเทียบ

พระเสลี่ยงบนม้าที่ข้างราชรถ เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายสัปทนตาดเงิน และบังพระสูรย์ เจ้าพนักงานสนมพลเรือนแก้เชือก

สายระยางที่ยึดโยงฐานพระลองกับพระเสลี่ยงออก ตำารวจหลวง ๕ นายเชิญพระลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เจ้าพนักงานสนม

พลเรือนเชิญพระโกศทองน้อยขึ้นประกอบพระลอง ประดับเฟื่องพู่และเครื่องตกแต่งพระโกศเรียบร้อยแล้ว ผูกเชือกสายระยาง 

ยึดโยงฐานพระโกศพระศพติดกับราชรถ ปักฉัตรตาดทองทรงกระบอก ๕ ชั้นสี่มุมราชรถดังเดิม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ไปข้ึนนั่งบนรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา สารถีถือแพนหางนกยูงขึ้น

ประจำาที่ เจ้าหน้าที่ยกเกยบันไดออก ถวายสัปทนตาดเงิน บังสูรย์ คู่เคียงรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาเข้าประจำาที่

เวลา ๗ นาฬิกา ๔๘ นาที เจ้าพนักงานสนมพลเรือนประดิษฐานพระโกศพระศพเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลา

ขึน้ประคองพระโกศพระศพหนา้ หลงั สารถถีอืแพนหางนกยงูขึน้ประจำาทีบ่นราชรถ เจา้หนา้ทีย่กเกยบนัไดเทยีบราชรถและถอน

คนหามพระเสลี่ยงประดิษฐานพระลองพระศพออกจาก
หน้าตำาหนักเพ็ชร ไปยังราชรถเชิญพระโกศพระศพ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) และพระเถระ
วัดบวรนิเวศวิหาร เดินตามส่งเสด็จพระศพ
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ที่ล็อกล้อราชรถออก เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายอยู่งานสัปทนตาดเงิน บังพระสูรย์ พัดโบก คู่เคียงราชรถเชิญพระโกศพระศพ 

และอินทร์ พรหม เชิญจามรเข้าเคียงราชรถซ้ายขวา พร้อมแล้ว

เวลา ๗ นาฬิกา ๕๒ นาที เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ฉุดชักราชรถ สั่งผู้ฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพถวายความเคารพ 

พระศพด้วยการนั่งคุกเข่ากราบ ๓ คร้ัง เสร็จแล้วสั่งผู้ฉุดชักราชรถส่วนหน้ากลับหลังหัน หันหน้าไปทางต้นขบวน จากนั้น  

พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม สั่งกองทหารนำา “แบกอาวุธ” ขบวนพระอิสริยยศพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนเชิญ

พระโกศพระศพสู่พระเมรุ

(ดูรายละเอียดการจัดเตรียมขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ การจัดขบวน 

พระอิสริยยศเชิญพระศพ)

 ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพไปประดิษฐาน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ริ้วขบวนที่ ๑ 

เวลา ๘ นาฬิกา เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง ผู้นำาริ้ว ตีกรับสัญญาณเคลื่อนขบวน ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร  

กลองชนะ ขึน้พรอ้มกนั พนัเอก อาสาศกึ ขนัตริตัน ์ผูบ้งัคบัการกองผสม ออกคำาสัง่ “ริว้ขบวนพระอสิรยิยศสมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หน้า เดิน” ขบวนพระอิสริยยศ ริ้วที่ ๑ เริ่มยาตราขบวนออกจากหน้าวัดบวรนิเวศ 

ตำารวจหลวงเชิญพระลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถ
เชิญพระโกศพระศพในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 

ริ้วขบวนที่ ๑

เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเชิญพระโกศทองน้อย
ขึ้นประกอบพระลอง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  
ขึ้นนั่งบนรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ
ในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 

ริ้วขบวนที่ ๑

ผู้ฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพ
ถวายความเคารพพระศพ ก่อนการเคลื่อนขบวนเชิญ

พระโกศพระศพ สู่พระเมรุหลวง 
วัดเทพศิรินทราวาส
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วิหาร ไปยังพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส โดยใช้เส้นทาง ถนนพระสุเมรุ แยกวันชาติ แยกผ่านฟ้า ถนนหลานหลวง แยก

สะพานขาว เล้ียวขวาเข้าถนนกรุงเกษม เลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง เลี้ยวขวาเข้าประตูวัดเทพศิรินทราวาสทางประตูด้านทิศใต้  

ผ่านลานระหว่างพลับพลาอิศริยาภรณ์กับพระเมรุ แล้วหยุดขบวน การเคลื่อนขบวนมีลำาดับดังนี้

รถยนต์นำาของกองตำารวจจราจร ๑ คัน ตามด้วยรถจักรยานยนต์ของกองตำารวจจราจร ๒ คัน นำาขบวนแยกเป็น  

๒ ข้าง ซ้าย ขวา

รถยนต์นำาของกองตำารวจจราจร และนายตำารวจขี่ม้านำา ในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ริ้วขบวนที่ ๑

นายตำารวจขี่ม้านำา ๒ นาย คือ ร้อยตำารวจเอก ชัยยศ รักษาแก้ว และร้อยตำารวจตรี มณเฑียร คำาแผน แต่งกาย 

เครื่องแบบเต็มยศ สวมปลอกแขนทุกข์ เดินม้าแยกเป็น ๒ ข้าง ซ้าย ขวา แต่ละข้างมีนายตำารวจเดินเคียง ๒ นาย

 ขบวนทหารนำา

เดินริ้วห่างจากนายตำารวจขี่ม้านำา ๑๐ - ๑๕ เมตร ประกอบด้วย วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ กองบังคับการกองผสม 

กองพันที่ ๑ กองพันที่ ๒ และกองพันที่ ๓ เดินในแบบสืบเท้าเต็มก้าว (Slow March) 

วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ ประกอบด้วย ผู้ถือไม้นำา ๑ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ สวม 

ปลอกแขนทุกข์ ผู้ควบคุมวง ๓ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ สวมปลอกแขนทุกข์ ผู้ควบคุมวงเหล่าทหารบก

เดนินำา ถดัไปเปน็ผูค้วบคมุวงเหลา่ทหารอากาศ และผูค้วบคมุวงเหลา่ทหารเรอื เดนิเยือ้งซา้ย ขวา ผูบ้รรเลง ๖๐ นาย เปน็วงผสม

สามเหล่าทัพ แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ เดินริ้วเป็น ๖ สาย แบ่งออกเป็นเหล่าทัพละ ๒ สาย ผู้บรรเลงสายที่ ๑ 

และสายที่ ๒ แต่งกายสวมหมวกยอดมีพู่สีบานเย็นตรากองทัพอากาศ เสื้อคอปดสีบานเย็น แผงคอและข้อมือสักหลาดสีเทาลาย

กระหนกขลิบดิ้นทอง ข้อมือปักอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง กางเกงสักหลาดสีดำาแถบสีเหลือง 

พร้อมสายคนัชพี สวมถงุมอืสขีาว ผูบ้รรเลงสายที ่๓ และสายที ่๔ แตง่กายสวมหมวกยอดมพีูส่ดีำาตราอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. 

เสือ้สักหลาดสเีหลอืง แผงคอและขอ้มอืสกัหลาดสนีำา้เงนิดำาตดิแถบไหมทอง คอเสือ้ปกัดว้ยไหมทองรปูใบชยัพฤกษ ์จำานวน ๘ ใบ 

ปลายแขนเสือ้ตดิป้ายแฉลบสขีาว กึง่กลางแฉลบติดแถบทองเครือ่งหมายยศ กางเกงสกัหลาดสนีำา้เงนิดำาแถบไหมทอง เขม็ขดัสีขาว  

พร้อมสายคันชีพ สวมถุงมือสีขาว ผู้บรรเลงสายที่ ๕ และสายที่ ๖ แต่งกายสวมหมวกยอดมีพู่สีดำาตราราชวัลลภ เสื้อสักหลาด 

สีแดง แผงคอและข้อมือสักหลาดสีดำาปักลายกระหนก กางเกงสักหลาดสีดำาแถบสีแดง พร้อมสายคันชีพ สวมถุงมือสีขาว
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กองบังคับการกองผสม (ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ) เดินริ้วห่างจากวงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ ๓ เมตร  

นำาโดยผู้บังคับการกองผสม ๑ นาย คือ พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ลำาดับที่ ๒ เป็นนายทหารคนสนิท ๑ นาย คือ พันตรี กมล 

ศรีพรหมกุล เดินห่างจากผู้บังคับการกองผสม ๑ เมตร ลำาดับท่ี ๓ เป็นแถวนายทหารประจำากองบังคับการกองผสม ๘ นาย  

เดินห่างจากนายทหารคนสนิท ๑ เมตร ประกอบด้วย ทหารอากาศ ๒ นาย คือ นาวาอากาศตรี พชร รัตนวงศ์ และเรืออากาศ

เอก รัฐพล ตรีชนะ ทหารเรือ ๒ นาย คือ นาวาตรี อธิวัฒน์ แสงสว่าง และว่าที่ นาวาตรี ธีรพล ลำาใยสถิต ทหารบก ๔ นาย คือ  

ร้อยตรี สุนทร ปะกิระนา ร้อยตรี วิชัย เทินสระเกษ ร้อยตรี วีระวุฒิ สาธุ และร้อยตรี จิรายุส คำาหว่าน เดินริ้วเป็นแถวหน้า

กระดานเรียง ๔ จำานวน ๒ แถว แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ตามเหล่าทัพ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือกระบี่

สวมถุงมือ สวมปลอกแขนทุกข์

ลำาดับถัดไป ห่างจากกองบังคับการกองผสม ๓ เมตร เป็นกองพันทหารนำา

กองพันที่ ๑ จากกองทัพบก โดยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดรูปขบวนประกอบด้วย หมู่แตรเดี่ยว ๘ นาย เดินริ้วเป็น ๔ สาย สายละ ๒ นาย ต่อจากนั้นเป็น 

ผู้บังคับกองพัน ๑ นาย คือ พันโท จักรพล แสนสืบ เดินริ้วอยู่ก่ึงกลาง ตามด้วยนายทหารฝ่ายอำานวยการ ๑ นาย จากนั้น 

หมู่ธงชัยเฉลิมพล ๔ นาย แถวแรกประกอบด้วย ผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล ๑ นาย เดินกลาง นายทหารกำากับธงชัยเฉลิมพล ๒ นาย 

เดินขนาบซ้าย ขวา ผู้ช่วยผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล ๑ นาย เดินแถวหลังตรงกับผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล

ลำาดับต่อไปเป็นแถวของกำาลังพล นำาโดยผู้บังคับกองร้อย ๒ นาย เดินกลาง ตามด้วยแถวของผู้บังคับหมวด ๔ นาย  

ต่อจากนั้นจึงเป็นกำาลังพล กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ๙๖ นาย เดินริ้วเป็น ๘ สาย สายละ ๑๒ นาย หมู่แตรเดี่ยว ผู้บังคับกองพัน นายทหารฝ่ายอำานวยการ ผู้เชิญ

ธงชัยเฉลิมพล ผู้ช่วยผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล นายทหารกำากบัธงชัยเฉลิมพลและกำาลังพล แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ 

สวมหมวกยอดมีพู่สีดำา หน้าหมวกมีตราราชวัลลภ ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำาด้วยโลหะสีทอง เสื้อสักหลาดสีแดง แผงคอ

สักหลาดสีดำาปักลายกระหนก แผงคอด้านบนมีแถบไหมสีเหลือง ๑ แถบ แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ที่ดุมมีอักษร

พระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมสีทองขนาดเล็ก ชายเสื้อด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม 

แขนเสื้อด้านข้าง ปลอกข้อมือด้านนอกทั้ง ๒ ข้างทำาด้วยกำามะหยี่สีดำาปักลายกระหนก มีแถบ ๓ แถบ ทำาด้วยไหมสีเหลือง ๒ 

แถบ ไหมสีขาวอยู่กลาง ๑ แถบ ด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมปักอักษรไขว้กันด้วยไหมสีเหลืองและสีขาวเป็นตัวอักษร ส.พ.ป.ม.จ. 

วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ
ในริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ริ้วขบวนที่ ๑

กองบังคับการกองผสม นำาโดย พันเอก 
อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม

ในริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ริ้วขบวนที่ ๑
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หมู่แตรเดี่ยว กองพันที่ ๑ จากกองทัพบก

ขบวนทหารนำา กองพันที่ ๑ จากกองทัพบก โดยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ 
มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กางเกงสักหลาดสีดำาติดแถบสีแดง พร้อมสายคันชีพ รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำา สวมถุงมือสีขาว สะพายปืนเล็กยาวติดดาบปลายปืน 

เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรถือกระบี่ สวมถุงมือสีขาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ 

กองพันที่ ๒ จากกองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จัดรูป

ขบวนประกอบด้วย หมู่แตรเดี่ยว ๘ นาย เดินริ้วเป็น ๔ สาย สายละ ๒ นาย ต่อจากนั้นเป็นผู้บังคับกองพัน ๑ นาย คือ นาวาโท  

บดินทร์ นิธิอุทัย เดินริ้วอยู่กึ่งกลาง ตามด้วยนายทหารฝ่ายอำานวยการ ๑ นาย หมู่ธงชัยเฉลิมพล ๔ นาย แถวแรกประกอบด้วย 

ผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล ๑ นาย เดินกลาง นายทหารกำากับธงชัยเฉลิมพล ๒ นาย เดินขนาบซ้าย ขวา ผู้ช่วยผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล  

๑ นาย เดินแถวหลังตรงกับผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล

หมู่แตรเดี่ยว กองพันที่ ๒ จากกองทัพเรือ

ขบวนทหารนำากองพันที่ ๒ จากกองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์  
กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน
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ลำาดับต่อไปเป็นแถวของกำาลังพล นำาโดยผู้บังคับกองร้อย ๒ นาย เดินกลาง ตามด้วยแถวของผู้บังคับหมวด ๔ นาย  

ต่อจากนั้นจึงเป็นกำาลังพลกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบท่ี ๑ กองพลนาวิกโยธิน ๙๖ นาย เดินร้ิวเป็น  

๘ สาย สายละ ๑๒ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ สวมหมวกยอดมีพู่สีดำา หน้าหมวกมีตราอักษร 

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เสื้อคอปดสีเหลือง แผงคอและข้อมือสักหลาดสีนำ้าเงินดำาติดแถบไหมทอง คอเสื้อปักด้วยไหมทอง 

รูปใบชัยพฤกษ์จำานวน ๘ ใบ ปลายแขนเสื้อติดป้ายแฉลบสีขาว กึ่งกลางแฉลบสีทอง เครื่องหมายยศ กางเกงสักหลาดสีนำ้าเงินดำา 

ติดแถบไหมทอง เคร่ืองหมายมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เป็นโลหะสีทองประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา คันชีพสายสะพายทำาด้วยหนัง

สขีาว เขม็ขดัขาว กระเปา๋กระสนุนายทหารสญัญาบตัรสดีำา นายทหารประทวนและพลทหารสขีาว สวมถงุมอืสขีาว สะพายปนืเลก็

ยาวติดดาบปลายปืน เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรถือกระบี่ สวมถุงมือสีขาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์

กองพนัที ่๓ จากกองทพัอากาศ โดยกองพนัทหารอากาศโยธนิ ๒ กรมทหารอากาศโยธนิรกัษาพระองค ์หนว่ยบญัชาการ

อากาศโยธิน จัดรูปขบวนประกอบด้วย หมู่แตรเดี่ยว ๘ นาย เดินริ้วเป็น ๔ สาย สายละ ๒ นาย ต่อจากนั้นเป็นผู้บังคับกองพัน  

๑ นาย คือ นาวาอากาศโท พิรุณ ภาคบุตร เดินร้ิวอยู่ก่ึงกลาง ตามด้วยนายทหารฝ่ายอำานวยการ ๑ นาย หมู่ธงชัยเฉลิมพล  

๔ นาย แถวแรกประกอบด้วย ผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล ๑ นาย เดินกลาง นายทหารกำากับธงชัยเฉลิมพล ๒ นาย เดินขนาบซ้าย ขวา  

ผู้ช่วยผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล ๑ นาย เดินแถวหลังตรงกับผู้เชิญธงชัยเฉลิมพล

หมู่แตรเดี่ยว กองพันที่ ๓ จากกองทัพอากาศ

ขบวนทหารนำา กองพันที่ ๓ จากกองทัพอากาศ โดยกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ 
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
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ลำาดับต่อไปเป็นแถวของกำาลังพล นำาโดยผู้บังคับกองร้อย ๒ นาย เดินกลาง ตามด้วยแถวของผู้บังคับหมวด ๔ นาย  

ต่อจากน้ันจึงเป็นกำาลังพลกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

๙๖ นาย เดินริ้วเป็น ๘ สาย สายละ ๑๒ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์ สวมหมวกยอดมีพู่สีบานเย็น หน้า

หมวกมีตรากองทัพอากาศ เสื้อคอปดสีบานเย็น แผงคอและข้อมือสักหลาดสีเทามีลายกระหนกดิ้นทอง ท่ีข้อมือปักอักษร 

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง กางเกงสักหลาดสีดำาติดแถบสีเหลืองข้างละ ๒ แถบ เครื่องหมาย 

มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เป็นโลหะสีเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา คันชีพสายสะพายทำาด้วยหนังสีขาว รองเท้าหนังหุ้มข้อ

สีดำา สวมถุงมือสีขาว สะพายปืนเล็กยาวติดดาบปลายปืน เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรถือกระบี่สวมถุงมือสีขาว ประดับเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์

 ขบวนพระอิสริยยศ

เดินริ้วห่างจากแถวสุดท้ายของขบวนทหารนำา เป็นระยะ ๑๐ เมตร เริ่มจาก

ผู้นำาริ้ว ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี คือ นายสมพาส นิลพันธ์ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณ

ประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว เสื้อเยียรบับ นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้า

สีดำา ถือกรับ เดินกลางริ้ว

ผู้เชิญธงสามชายทองแผ่ลวด ๒ ธง จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก คือ พันโท สุรพงษ์ รัตนโกเศรษฐ  

และสิบเอก นราชัย นามบ้านค้อ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้ออัตลัดสีแดง  

นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วแยก ซ้าย ขวา ระยะห่างจากนำาริ้ว ๒ เมตร

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ
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ประตูหน้า ๒ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง คือ นายโกวิท สมบูรณ์ และว่าที่ร้อยตรี สุรทิน เก่าบริบูรณ์ แต่งเครื่อง

พิธีตามโบราณประเพณ ีสวมหมวกทรงประพาสกำามะหยีส่ดีำายอดเกีย้ว เสือ้นอกสขีาวแบบราชการ ประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วแยก ซ้าย ขวา ตรงกับผู้เชิญ

ธงสามชาย ระยะห่างจากผู้เชิญธงสามชาย ๒ เมตร

เทวดาคูแ่ห ่๑๖๐ นาย จากกองทพับก โดยกรมการขนสง่ทหารบก แตง่เครือ่งพธิตีามโบราณประเพณ ีสวมหมวกลอมพอก

ขาว เสื้อสีขาวแขนกระบอก เสื้อครุยเทวดาแถบเล็ก นุ่งผ้าเกี้ยวลาย ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าสีดำา เดินริ้วแถวนอก แยกเป็น ๒ 

สาย ซ้าย ขวา สายละ ๘๐ นาย เดินริ้วห่างจากประตูหน้า ๒ เมตร และระยะต่อระหว่างกัน ๒ ก้าว

ผูต้กีลองชนะพืน้แดงลายทอง ๘๐ นาย จากกองทพับก โดยหนว่ยบญัชาการปอ้งกนัภยัทางอากาศกองทพับก แตง่เคร่ือง

พิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกกลีบลำาดวนสีแดงขลิบเหลือง เสื้อปัสตูสีแดงขลิบเหลือง กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้า

สีดำา รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วแถวในคู่กับเทวดาคู่แห่ แยกเป็น ๒ สาย ซ้าย ขวา สายละ ๔๐ นาย ระยะต่อระหว่างกัน ๒ ก้าว

เทวดาคู่แห่และผู้ตีกลองชนะพื้นแดงลายทอง จ่าปี่

ผู้เป่าแตรฝรั่ง ๑๖ นาย ผู้เป่าแตรงอน ๑๖ นาย สังข์ ๒ นาย รวม ๓๔ นาย เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเรือ แต่งเครื่องพิธีตาม

โบราณประเพณี สวมหมวกปัสตูสีแดงพู่ขาว เสื้อปัสตูสีแดงแขนบาน กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา 

เดินริ้วแถวในเป็นคู่กับเทวดาคู่แห่ในลำาดับต่อจากผู้ตีกลองชนะพื้นแดงลายทอง ระยะห่าง ๒ เมตร โดยแยกเป็น ๒ สาย ซ้าย ขวา 

แต่ละสายนำาด้วยผู้เป่าแตรฝรั่ง ๘ นาย ผู้เป่าแตรงอน ๘ นาย ผู้เป่าสังข์ ๑ นาย

ระหว่างกลางริ้วเทวดาคู่แห่และกลองชนะ แตร สังข์ มีผู้เดินริ้วตามลำาดับคือ สารวัตรกลองชนะ ๑ นาย จากกองทัพบก 

โดยหน่วยบัญชาการการป้องกันทางอากาศกองทัพบก สารวัตรแตร ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเรือ สารวัตรกลองชนะเดินกลาง

เสมอระดบัแถวของเทวดาคูแ่หแ่ละผูตี้กลองชนะแถวแรก สารวตัรแตรเดนิกลางเสมอระดบัแถวของเทวดาคูแ่หแ่ละผูเ้ป่าแตรฝรัง่

แถวแรก ระหว่างสารวัตรกลองชนะกับสารวัตรแตร คั่นด้วยเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง ๔ นาย ทำาหน้าที่จ่าปี่ ๒ นาย เดินด้าน

ซ้ายและขวาตามด้วยจ่ากลอง ๒ นาย เดินด้านซ้ายและขวา ระหว่างกลางมีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ๒ นาย ทำาหน้าที่ถือ

เครื่องขยายเสียง

การแตง่กายของสารวตัรกลองชนะและสารวตัรแตร แตง่เครือ่งพธิตีามโบราณประเพณ ีสวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่

สีดำายอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแดงดอก
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ขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา ส่วนจ่าปี่ จ่ากลอง และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง ๖ นายนั้น แต่งกายสวมหมวก

ทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม เข็มขัดแถบทองหัวครุฑ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

 รถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของผู้เชิญเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าพระนำา ๒๐ นาย จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหาร

บก ประกอบด้วย ฉัตร ๕ ชั้น ๖ คัน บังแทรก ๔ คัน ฉัตร ๗ ชั้น ๒ คัน ผู้เชิญเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบก แต่งเครื่องพิธีตามโบราณ

ประเพณี สวมลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา  

เดินริ้วด้านในเป็นคู่กับเทวดาคู่แห่ในลำาดับต่อจากผู้เป่าสังข์ ระยะต่อระหว่างก้าว ๓ เมตร โดยแยกเป็น ๒ สาย ซ้าย ขวา  

เรียงตามลำาดับในแต่ละสายดังนี้ คือ ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน  

ฉัตร ๗ ชั้น ๑ คัน ผู้เชิญเครื่องสูงคนสุดท้ายจะเดินริ้วในลำาดับแถวตรงกับเทวดาคู่แห่คนสุดท้าย เฉพาะผู้เชิญฉัตร ๕ ชั้นและ  

๗ ชั้น มีผู้ผลัดเปลี่ยนฉัตรละ ๑ นาย

ผู้กำากับเครื่องสูงหน้ารถพระนำา ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวก

ทรงประพาสกำามะหยีส่ดีำายอดเกีย้ว เสือ้นอกสขีาวแบบราชการ ประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์สวมปลอกแขนทกุข ์นุง่ผา้มว่งเชงิ  

รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินกลางริ้ว นำาหน้าระดับแถวของผู้เชิญเครื่องสูงหน้า 

พระนำาแถวแรก ประมาณ ๑ เมตร

ลำาดับตอนของรถพระนำาพระศพ
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ลำาดับถัดไปตอนของรถพระนำาพระศพ เริ่มด้วยสนมเชิญพัดยศสมณศักดิ์พระนำา ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง

เดนิกลางร้ิว แตง่เครือ่งพธิตีามโบราณประเพณ ีสวมหมวกทรงประพาสกำามะหยีส่ดีำายอดเกีย้ว เสือ้นอกสขีาวแบบราชการ ประดบั

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

ลำาดับถัดไปในแถวกลางนี้ เป็นผู้กำากับรถพระนำา ๑ นาย จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก คือ พันโท สวรุจน์ 

สุภเวชย์ ตามด้วยผู้กำากับคนฉุดชักรถพระนำา ๑ นาย จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก คือ พันตรี สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี 

เดินริ้วระยะต่อ ๑ เมตร ทั้งสองนายแต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำายอดเกี้ยว เสื้อนอก

สีขาวแบบราชการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาว 

สีขาว รองเท้าหนังสีดำา 

ลำาดบัถดัไปเปน็ผูบ้งัคบัรถพระนำา ๒ นาย จากกองทพับก โดยกรมสรรพาวธุทหารบก แตง่เครือ่งพธิตีามโบราณประเพณ ี

สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา  

เดินริ้วนำาและตามกันอยู่ข้างงอนรถ

ลำาดับถัดไปเป็นรถพระนำาสำาหรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ นั่งอ่าน 

พระอภิธรรมนำาพระศพ

คนฉุดชักรถพระนำา ๒๐ นาย จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก แบ่งเป็นคนฉุดชักด้านหน้า ๑๒ นาย เดิน 

ริ้วเป็น ๒ สาย สายละ ๖ นาย คนฉุดชักหลัง ๘ นาย เดินริ้วเป็น ๒ สาย สายละ ๔ นาย แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี  

สวมหมวกกลีบลำาดวนสีแดงขลิบเหลือง เสื้อปัสตูสีแดงขลิบเหลือง กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

นายสารถีถือแพนหางนกยูง ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมลอมพอก 

สีขาวเกี้ยวดอกไม้ไหว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ สวมเสื้อครุยเทวดาแถบใหญ่มีดอก นุ่งผ้าเกี้ยวลาย ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้า

หนังสีดำา

ด้านซ้ายของรถพระนำา มีผู้เชิญสัปทนตาดเงิน ๑ นาย ผลัดเปลี่ยน ๑ นาย ด้านขวามีผู้เชิญบังสูรย์ ๑ นาย ผลัดเปลี่ยน 

๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่จากสำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมลอมพอกสีขาวเก้ียวดอกไม้ไหว เส้ือนอก 

สีขาวแบบราชการ สวมเสื้อครุยเทวดาแถบใหญ่มีดอก นุ่งผ้าเกี้ยวลาย ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

สองข้างซ้ายขวาของรถพระนำาเป็นแถวของคู่เคียงรถพระนำา ๘ นาย เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินเคียงสายละ ๔ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 

สายสะพาย สวมปลอกแขนทุกข์ มีรายนามดังนี้ ด้านขวา เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม มีนายโกวิท ผกามาศ นายบำารุง 

พาทยกุล นายประทีป เพ็งตะโก นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ ด้านซ้าย เป็นข้าราชการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี  

นายสิทธิกร อ้วนศิริ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด นายอินทพร จั่นเอี่ยม นายบุญ เลิศโสภา

คู่เคียงรถพระนำา ผู้เชิญเครื่องสูงหลังรถพระนำา
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ลำาดับถัดไปเป็นตอนของผู้เชิญเครื่องสูงหลังรถพระนำา ๘ นาย จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก เดินร้ิว 

ระยะต่อ ๒ เมตร ประกอบด้วย ฉัตร ๗ ชั้น ๒ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๔ คัน บังแทรก ๒ คัน ผู้เชิญเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบก แต่งเครื่องพิธี

ตามโบราณประเพณี สวมลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้า

หนังสีดำา เดินริ้วแยกเป็น ๒ สาย สายละ ๔ นาย ตรงกับสายเครื่องสูงหน้ารถพระนำา เรียงตามลำาดับในแต่ละสายดังนี้ ฉัตร  

๗ ชั้น ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน เฉพาะผู้เชิญฉัตร ๕ ชั้นและ ๗ ชั้น มีผู้ผลัดเปลี่ยนฉัตรละ ๑ นาย

 ราชรถเชิญพระโกศพระศพ

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของผู้เชิญเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๑๒ นาย จากกองทัพบก โดย  

กรมพลาธิการทหารบก ประกอบด้วย ฉัตร ๕ ชั้น ๖ คัน บังแทรก ๔ คัน ฉัตร ๗ ชั้น ๒ คัน ผู้เชิญเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบก  

แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้า

สีดำา รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วแยกเป็น ๒ สาย ซ้าย ขวา สายละ ๖ นาย ตรงกับสายริ้วผู้เชิญเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังรถพระนำา 

เรียงตามลำาดับในแต่ละสายดังนี้ คือ ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน  

ฉัตร ๗ ชั้น ๑ คัน เฉพาะผู้เชิญฉัตร ๕ ชั้นและ ๗ ชั้น มีผู้ผลัดเปลี่ยนฉัตรละ ๑ นาย

ผู้กำากับฉัตรเครื่องสูงหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าท่ีสำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตาม 

โบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำายอดเก้ียว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินกลางริ้ว นำาหน้าระดับแถว

ของผู้เชิญเครื่องสูงหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพแถวแรก ประมาณ ๑ เมตร

ระหว่างกลางริ้วของผู้เชิญเครื่องสูงหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพท้ัง ๒ สาย เป็นสายของผู้เชิญพระแสงหว่างเคร่ือง

หน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ ประกอบด้วย ผู้กำากับพระแสงหว่างเครื่อง ๑ นาย ตามด้วยผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่อง ๕ นาย 

ผู้กำากับพระแสงหว่างเคร่ือง เป็นครูวชิราวุธวิทยาลัย แต่งเคร่ืองพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหย่ีสีนำา้เงิน

ยอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดนำ้าเงินดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้า

หนังสีดำา เดินริ้วในระดับเดียวกับผู้เชิญฉัตร ๕ ช้ันคนแรก ผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ เป็น 

นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แต่งเครื่องแบบวชิราวุธวิทยาลัย สวมปลอกแขนทุกข์ ผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องคนสุดท้ายเดินร้ิว 

ในระดับเดียวกับผู้เชิญเครื่องสูงหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพคนสุดท้าย

ผู้เชิญเครื่องสูงทองแผ่ลวด และผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่อง
หน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ

ลำาดับตอนของผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ 
นำาโดย พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ 
ผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศและ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้จัดและควบคุมขบวน
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ลำาดับถัดไปเป็นตอนของผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ เดินริ้วระยะต่อ ๓ เมตร กลางริ้ว คือ	 พลตำารวจเอก	 เอก	 

อังสนานนท์	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ แต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ ประดับเคร่ืองราช- 

อิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ ลำาดับถัดไปคือ นายจิรชัย	 มูลทองโร่ย	 ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี	 ผู้จัดและควบคุม 

ขบวน แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำายอดเก้ียว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ ประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของราชรถเชิญพระโกศพระศพ

ผู้กำากับคนฉุดชักราชรถ หน้า ๑ นาย จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก คือ พันเอก ศรชัย กาญจนสูตร เดินริ้ว 

ตรงกลาง ระยะต่อ ๒ เมตร แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำายอดเกี้ยว เสื้อนอกขาว 

แบบราชการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว 

รองเท้าหนังสีดำา

คนฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๔๔ นาย จากกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก แบ่งเป็นคนฉุดชักด้านหน้า  

๒๘ นาย เดินริ้วเป็น ๒ สาย สายละ ๑๔ นาย คนฉุดชักด้านหลัง ๑๖ นาย เดินริ้วเป็น ๒ สาย สายละ ๘ นาย คนฉุดชัก 

คู่หน้าสุดมีระยะต่อจากผู้กำากับคนฉุดชักราชรถ ๑ เมตร แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกกลีบลำาดวนสีแดง 

ขลิบเหลือง เสื้อปัสตูสีแดงขลิบเหลือง กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

ผู้บังคับราชรถ ๒ นาย เดินริ้วนำาและตามกันอยู่ข้างงอนราชรถ เพื่อทำาหน้าท่ีบังคับเลี้ยวราชรถ แต่งเครื่องพิธีตาม 

โบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

นายสารถีถอืแพนหางนกยงู ๑ นาย เปน็เจา้หนา้ทีส่ำานกัพระราชวงั แตง่เครือ่งพธิตีามโบราณประเพณ ีสวมลอมพอกขาว

เกีย้วดอกไมไ้หว เสือ้นอกสขีาวแบบราชการ สวมเสือ้ครยุเทวดาแถบใหญม่ดีอก นุง่ผา้เกีย้วลาย ถงุเทา้ยาวสขีาว รองเทา้หนงัสดีำา

เจ้าพนักงานภูษามาลา ๒ นาย ทำาหน้าที่ประคองหน้า หลัง พระโกศพระศพ เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่อง

พิธีตามโบราณประเพณี สวมลอมพอกขาวเกี้ยวดอกไม้ไหว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ สวมเสื้อครุยเทวดาแถบใหญ่มีดอก นุ่งผ้า

เกี้ยวลาย ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

ด้านซ้ายของราชรถเชิญพระโกศพระศพ มีผู้ถวายสัปทนตาดเงิน ๑ นาย ผลัดเปลี่ยน ๑ นาย ด้านขวามีผู้ถวายบัง 

พระสูรย์ ๑ นาย ผลัดเปลี่ยน ๑ นาย ด้านท้ายราชรถ มีผู้ถวายพัดโบก ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธี 

ตามโบราณประเพณี สวมลอมพอกขาวเกีย้วดอกไมไ้หว เสือ้นอกสขีาวแบบราชการ เสือ้ครยุเทวดาแถบใหญม่ดีอก นุง่ผา้เกีย้วลาย  

ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

ผู้กำากับคนฉุดชักราชรถเชิญพระโกศพระศพ ลำาดับตอนของราชรถเชิญพระโกศพระศพ



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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สองข้างซ้ายขวาของราชรถเชิญพระโกศพระศพเป็นแถวของคู่เคียงราชรถเชิญพระศพ และอินทร์พรหมเชิญจามร  

เดินริ้วข้างละ ๒ สาย รวม ๔ สาย มีระยะต่อและระยะเคียง ๑ เมตร

สายนอกด้านขวาเป็นพรหมเชิญจามร ๘ นาย จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก แต่งเครื่องพิธีตามโบราณ

ประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้ออัตลัดสีแดง กางเกงสนับเพลา นุ่งทับด้วยผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมด

เทศ ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา สายนอกด้านซ้ายเป็นอินทร์เชิญจามร ๘ นาย จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหาร

บก แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้ออัตลัดสีเขียว กางเกงสนับเพลา นุ่งทับด้วย

ผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

สองสายในเป็นคู่เคียงราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๑๖ นาย เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินริ้วข้างละ ๘ นาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมสายสะพาย  

สวมปลอกแขนทุกข์ มีรายนามดังนี้ ด้านขวา เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม มี นายอภินันท์ โปษยานนท์ นายอนันต์ ชูโชติ  

นายสิริชัยชาญ ฟักจำารูญ นายจรูญ นราคร นายกฤษฎา คงคะจันทร์ นายสุเทพ เกษมพรมณี นายพีรพน พิสณุพงศ์ นาย

มานัส ทารัตน์ใจ ด้านซ้าย เป็นข้าราชการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี นายสมชาย สุรชาตรี นายวิรอด ไชยพรรณนา  

นายไพรัช เสือสิงห์ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ นายชัยพจน์ คชโคตร นายธงชัย พลพวก นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม นายอุบลพันธ์ ขันผนึก

ผู้กำากับคนฉุดชักราชรถ หลัง ๑ นาย จากสำานักพระราชวัง เดินริ้วตรงกลางระหว่างคนฉุดชักราชรถด้านหลังทั้งสองสาย 

ระยะห่างจากคนฉุดชักราชรถด้านหลังคู่สุดท้าย ๒ เมตร แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่ 

สีดำายอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดง

ดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

ลำาดับถัดไป เป็นตอนของผู้เชิญเครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๘ นาย จากกองทัพบก โดยกรมพลาธิการ 

ทหารบก ประกอบด้วย ฉัตร ๗ ชั้น ๒ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๔ คัน บังแทรก ๒ คัน ผู้เชิญเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบก แต่งเครื่องพิธีตาม

โบราณประเพณี สวมลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนัง

สีดำา เดินริ้วแยกเป็น ๒ สาย ซ้าย ขวา สายละ ๔ นาย ตรงกับสายริ้วผู้เชิญเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าราชรถเชิญพระโกศพระศพ 

เรียงตามลำาดับในแต่ละสายดังนี้ คือ ฉัตร ๗ ชั้น ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน บังแทรก ๑ คัน ฉัตร ๕ ชั้น ๑ คัน เฉพาะผู้เชิญฉัตร  

๗ ชั้นและ ๕ ชั้น มีผู้ผลัดเปลี่ยนฉัตรละ ๑ นาย

เจ้าพนักงานภูษามาลาประคองหน้า หลัง พระโกศพระศพ ผู้ถวายบังพระบังสูรย์ ผู้ถวายพัดโบก และพรหมเชิญจามร
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คนฉุดชักราชรถด้านหลัง ริ้วของผู้เชิญเครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ 
ผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่อง และประตูหลัง ๒ นาย

ผู้กำากับเครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณ

ประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหย่ีสีดำายอดเก้ียว เส้ือนอกสีขาวแบบราชการ ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอก

แขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินกลางริ้ว ระดับเดียวกับผู้เชิญ 

เครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพคู่แรก

ระหว่างกลางริ้วของผู้เชิญเครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพทั้ง ๒ สาย เป็นสายของผู้เชิญพระแสงหว่างเคร่ือง

หลงัราชรถเชญิพระโกศพระศพ ๓ นาย เดนิตอ่จากผูก้ำากบัเครือ่งสงูหลงัราชรถเชญิพระโกศพระศพ เปน็นกัเรยีนวชริาวธุวิทยาลัย 

แต่งเครื่องแบบวชิราวุธวิทยาลัย ผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องคนสุดท้ายจะเดินริ้วในระดับเดียวกับผู้เชิญเครื่องสูงหลังราชรถเชิญ

พระโกศพระศพคู่สุดท้าย

ลำาดับถัดไปเป็นแถวของประตูหลัง ๒ นาย คือ นายนิธิ ธนโกเศศ และนายทรงพล คัดโนภาส เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง 

เดินระยะต่อห่างจากแถวสุดท้ายของผู้เชิญเครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ ๒ เมตร แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี 

สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำายอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาวแบบราชการ สวมปลอกแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแพรแดง

ดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

 ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ตามพระศพ

ลำาดบัถดัไปเปน็ตอนของผูเ้ชญิเครือ่งยศสมณศกัดิต์ามพระศพ ๒๐ นาย แตง่เครือ่งแบบเตม็ยศตามสงักดัหรอืเคร่ืองแบบ

ขอเฝ้า ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมปลอกแขนทุกข์ ระยะต่อจากประตูหลัง ๓ เมตร แบ่งตอนการเดินเป็น ๖ แถว ดังนี้

แถวที่ ๑ พันตำารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว

แถวที่ ๒ จากซ้ายไปขวา นายจรัญ ภักดีธนากุล เชิญพัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต นายบัณฑูร ลำ่าซำา เชิญ 

พระสุพรรณบัฏ นายอภัย จันทนจุลกะ เชิญพัดยศตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

แถวที่ ๓ นายสมประสงค์ โขมพัตร เชิญพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๙ ช้ันท่ี ๑ จากวัดบวรนิเวศวิหารถึงจุดพักที่หน้า 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายดิเรก เจริญผล ผลัดเปลี่ยนเชิญจากจุดพักถึงวัดเทพศิรินทราวาส และเชิญเวียนพระเมรุ 

ในริ้วขบวนที่ ๒
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แถวที่ ๔ จากซ้ายไปขวา พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เชิญพานพระศรี พลเอก ธนกฤต วิจิตร เชิญผ้าไตรแพร ๑ สำารับ  

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ เชิญบาตรพร้อมฝาและเชิงบาตร นายชยพล พงษ์สีดา เชิญพระตราเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พลเอก  

สุพิทย์ วรอุทัย เชิญพระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จากวัดบวรนิเวศวิหารถึงจุดพักที่หน้ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

นายพนม ศรศิลป์ ผลัดเปลี่ยนเชิญพระตราเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต และนายธงทอง จันทรางศุ ผลัดเปลี่ยนเชิญพระตรา 

ตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จากจุดพักถึงวัดเทพศิรินทราวาส และเชิญเวียนพระเมรุในริ้วขบวนที่ ๒

แถวที่ ๕ จากซ้ายไปขวา พันตำารวจโท มนตรี สังข์ยิ้ม เชิญกาทรงกระบอก พันตำารวจโท ประวิทย์ ดวงประทีป เชิญ

คนโท นายโศภณ นภาธร เชิญหีบพระโอสถหลังนูน นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ เชิญหีบพระตราจักรี (หีบหลังเจียด) นายวิตร  

นพวงศ์ ณ อยุธยา เชิญถาดสรงพระพักตร์

แถวที่ ๖ จากซ้ายไปขวา นายรุจภัทร คชวัตร เชิญพระสุพรรณศรี นายภรัณฑ์ คชวัตร เชิญพระสุพรรณราช  

นายคงกฤต ศรีสุคนธ์ เชิญป่นโตกลม ๔ ชั้น นายกันตพจน์ พิริยพหลดล เชิญหม้อลักจ่ัน พันตำารวจโท กลกร รวบรวม เชิญ 

ขันนำ้าพานรองมีจอกพร้อมคลุมตาดรูปฝาชี

 คณะศิษยานุศิษย์

ปดท้ายขบวนด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมหมวก  

สวมปลอกแขนทุกข์ บุคคลทั่วไป ชาย แต่งชุดขอเฝ้าเต็มยศ ไว้ทุกข์ หญิงแต่งชุดไทยสีดำา หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่งกายตามสังกัด สวมปลอกแขนทุกข์ แถวศิษยานุศิษย์จัดเป็น ๑๓ ตอน ดังนี้

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ตามพระศพ จากวัดบวรนิเวศวิหารถึงจุดพัก

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ตามพระศพ จากจุดพักถึงวัดเทพศิรินทราวาส



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

492 493

ตอนที่ ๑ สกุลคชวัตร เจ้าหน้าที่ในพระองค์ วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้เดิน ๔๐ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน

ตอนที่ ๒ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เดิน ๓๙ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน  

เฉพาะแถวที่ ๔ จัดผู้เดิน ๗ คน

ตอนที่ ๓ วชิราวุธวิทยาลัย ผู้เดิน ๔๐ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน

ตอนที่ ๔ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผู้เดิน ๔๐ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน

ตอนที่ ๕ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ผู้เดิน ๓๗ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔ มีผู้เดิน ๕ คน

ตอนที่ ๖ โรงเรียนผู้รู้ ญ.ส.ส. ๘๐ จังหวัดชลบุรี ผู้เดิน ๓๘ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔  

มีผู้เดิน ๖ คน

ตอนที่ ๗ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร ผู้เดิน ๔๐ คน จัดเป็น ๕ แถว  

แถวละ ๘ คน

คณะศิษยานุศิษย์ ตามพระศพ

ตอนที่ ๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้เดิน ๓๗ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔ 

 มีผู้เดิน ๕ คน

ตอนที่ ๙ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้เดิน ๓๙ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔  

มีผู้เดิน ๗ คน
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ตอนที่ ๑๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เดิน ๓๙ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ  

๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔ มีผู้เดิน ๗ คน

ตอนที่ ๑๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้เดิน ๓๙ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ  

๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔ มีผู้เดิน ๗ คน

ตอนที่ ๑๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เดิน ๓๙ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ  

๘ คน เฉพาะแถวที่ ๔ มีผู้เดิน ๗ คน

ตอนที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เดิน ๔๐ คน จัดเป็น ๕ แถว แถวละ ๘ คน 

อน่ึง ตลอดสองข้างทางจากถนนพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร ถึงวัดเทพศิรินทราวาส มีตำารวจยืนรายทางเพื่อรักษา 

ความสงบเรียบร้อย และมีประชาชนเฝ้าถวายสักการะพระศพและชมขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเป็นจำานวนมาก 

ทั้งเมื่อถึงปลายขบวน เมื่อคณะศิษยานุศิษย์เคลื่อนผ่านแล้ว มีประชาชนสองข้างทางลงเดินตามขบวนเพื่อร่วมส่งเสด็จอีกด้วย 

สะพานลอยข้ามถนนถูกปด ห้ามมิให้ใช้ขณะที่ริ้วขบวนผ่าน

คร้ันขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพยาตราขบวนถึงถนนหลานหลวง ท้ายขบวนพ้นแยกผ่านฟ้าแล้ว พันเอก  

อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม มีคำาสั่งหยุดแถวขบวนทหารนำา แล้วสั่งให้เปลี่ยนจังหวะการเดินเป็นแบบปกติต่อไป 

จนถึงจุดหยุดพักที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลา ๘ นาฬิกา ๕๕ นาที ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพยาตราขบวนถึงแยกสะพานขาว เลี้ยวขวาเข้าถนน

กรุงเกษม เมื่อท้ายขบวนพ้นแยกสะพานขาวแล้ว

พระสงฆ์ แม่ชี และประชาชนเดินตามขบวน เพื่อร่วมส่งเสด็จ
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เวลา ๙ นาฬิกา ผู้นำาริ้วตีกรับสัญญาณหยุดขบวน พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม ออกคำาสั่ง “ริ้วขบวน

พระอิสริยยศสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แถว หยุด เรียบ อาวุธ” ทุกส่วนในริ้วขบวน 

หยุดพักในรูปขบวนเป็นเวลา ๑๕ นาที ต้นขบวนหยุดพักที่บริเวณเชิงสะพานเจริญราษฎร์ ท้ายขบวนหยุดพักที่บริเวณกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณด้านหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่งซุ้ม 

สกัการะ ประกอบด้วย โต๊ะหมูป่ผูา้สเีหลอืงขลบิทอง บนสดุวางพานพุม่ดอกไมส้ดสขีาว สเีหลอืง และสฟีา้ มอีกัษรพระนาม ญ.ส.ส. 

ลดหลั่นลงมาวางพานดอกคาร์เนชันสีเหลืองและดอกกล้วยไม้สีขาว ด้านซ้ายและด้านขวา ข้างละ ๑ พาน พานพุ่มดอกไม้สด 

สีขาว สีเหลือง ข้างละ ๓ พาน และตรงกลาง ๑ พาน โต๊ะล่างสุดวางเครื่องทองน้อย ถัดไปตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางพานทองสำาหรับ

พักวางเครื่องยศสมณศักดิ์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์ ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับกระทรวง ชาวไทย 

เชื้อสายจีนตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมพาน 

ดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะแบบจีนอันประกอบด้วย ผลไม้ ขนม นำ้าชา กระถางธูป และผอบ ๒ ใบใส่ผงไม้จันทน์และ 

ไม้จันทน์

ตลอดแนวทางเท้าหน้ากระทรวง ตั้งโต๊ะบริการอาหารว่าง นำ้าดื่ม ผ้าเย็น และหน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสงฆ์ 

สถาบันประสาทวิทยา และกรมการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำารวจ ทหาร ช่วยอำานวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย

ข้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดเป็นท่ีพักของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้อ่าน 

พระอภิธรรมนำาพระศพ ส่วนอาคารที่ทำาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช้ันล่างเป็นที่บริการ 

อาหารว่าง นำ้าดื่ม ผ้าเย็น และห้องสุขา ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งกำาหนดเป็นจุดพักริ้วขบวนที่ ๑

โต๊ะหมู่บูชาหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
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พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี  

อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รอรับขบวน 

พระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณหน้ากระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลา ๙ นาฬิกา ๕ นาที เจ้าหน้าที่ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก นำาคำ้ายันและบันไดเข้าเทียบรถพระนำา เจ้าหน้าที่ 

จากกรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้อ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ ลงจากรถพระนำา 

เพื่อพักเปลี่ยนอิริยาบถ

เวลา ๙ นาฬิกา ๑๕ นาที เจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้อ่าน

พระอภิธรรมนำาพระศพ ขึ้นนั่งยังรถพระนำา ผู้ปฏิบัติในริ้วขบวนประจำาที่เรียบร้อยแล้ว

เวลา ๙ นาฬิกา ๑๘ นาที ผู้นำาริ้วตีกรับสัญญาณ ชาวพนักงานประโคม แตร สังข์ กลองชนะ เป็นสัญญาณขึ้นพร้อมกัน 

พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม ออกคำาสั่ง “ริ้วขบวนพระอิสริยยศสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก หน้า เดิน” ขบวนพระอิสริยยศเริ่มยาตราขบวน ขบวนทหารนำาออกเดินในแบบปกติ

ทั้งนี้ตลอดสองฟากฝั่งของถนนกรุงเกษม ห้างร้านจัดตั้งซุ้มสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล- 

มหาสังฆปริณายก และประชาชนสวมใส่ชุดดำาน่ังพับเพียบ พนมมือ ก้มกราบ เมื่อขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 

เคลื่อนผ่าน

เวลา ๙ นาฬิกา ๒๘ นาที ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ยาตราขบวนถึงแยกกษัตริย์ศึก พันเอก อาสาศึก  

ขันติรัตน์ ผู้บังคับการกองผสม สั่งหยุดแถวริ้วขบวน ขบวนทหารนำา “เรียบ อาวุธ” หยุดจัดแถวริ้วขบวนเป็นเวลา ๒ นาที  

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินจากเดินแบบปกติเป็นแบบสืบเท้าเต็มก้าว (Slow March) ใช้เพลงพญาโศกเช่นเดิม

เวลา ๙ นาฬิกา ๕๐ นาที ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ ยาตราขบวนถึงแยกนพวงศ์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหลวง 

ตรงไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ริมทางเท้ามุมถนนกรุงเกษมต่อถนนหลวง นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นั่งถวายสักการะพระศพ 

เมื่อขบวนเคลื่อนผ่าน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 
ขึ้นนั่งยังรถพระนำาที่จอดเทียบหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญฺโญ) จากที่พักไปยังรถพระนำา
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ประชาชนเฝ้าถวายสักการะพระศพตลอดสองข้างทางขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 
ยาตราขบวนถึงแยกนพวงศ์

รวมระยะทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงยังพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ๓ กิโลเมตร ๓๗ เมตร ตลอดเส้นทาง 

มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามเสาไฟฟ้าเพื่อถ่ายทอดเสียงจากต้นทาง

ณ วัดเทพศิรินทราวาส พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ ประทับพระเก้าอี้ท่ีช้ันลดมุขหน้าพลับพลา 

อิศริยาภรณ์เพื่อรอรับพระศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระสงฆ์ 

วัดบวรนิเวศวิหารน่ังในศาลาเตชะอิทธิพร พระพิธีธรรมประจำาซ่าง ๒ หลัง เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม ๔ รูป  

มีพระครูใบฎีกา (จักรกฤษณ์ จกฺกวโร) พระมหามอง อินฺทปญฺโญ พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน และพระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต 

และพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ รูป มีพระครูสุนทรโชตยานุวัตร (ปราโมทย์ อกฺกโชติ) พระมหา ดร. กรวิก อหึสโก 

พระมหาคำาแสน มงฺคลเสวี และพระมหาสิงหา สำฆสิรี ขึ้นนั่งประจำาที่ซ่างพระเมรุ

เวลา ๙ นาฬิกา ๕๗ นาที ตำารวจม้านำา วงโยธวาทิตผสมสามเหล่าทัพ ขบวนทหารนำาสามเหล่าทัพประกอบด้วย 

กองทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ ยาตราขบวนเขา้สูป่ระตวูดัเทพศรินิทราวาส ดา้นทศิใต ้ผา่นหนา้พลบัพลาอศิริยาภรณ์ 

ตรงไปออกประตวูดัดา้นทศิเหนอื เลีย้วขวาออกถนนพลบัพลาชยั วงดรุยิางคห์ยดุบรรเลง พนัเอก อาสาศกึ ขนัตริตัน ์ผูบ้งัคบัการ

กองผสม มีคำาสั่ง “แถว หยุด เลิก แถว”

ขบวนพระอิสริยยศพระศพนอกน้ันยาตราขบวนเข้าประตูวัดเทพศิรินทราวาสด้านทิศใต้ ผู้นำาริ้ว ผู้เชิญธงสามชาย  

ประตูหน้า คู่แห่ กลองชนะ แตรฝร่ัง แตรงอน สังข์ เคลื่อนขบวนเลี้ยวขวาอ้อมหลังพระเมรุไปออกประตูวัดด้านทิศเหนือ  

เลี้ยวซ้ายไปทางถนนพลับพลาชัยแล้วเลิกขบวน ส่วนผู้ประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ไปหยุดตั้งริ้วเป็น ๔ แถว ที่หน้าศาลา 

สุวรรณวนิชกิจ

ขบวนพระอิสริยยศพระศพที่ไม่อยู่ในริ้วขบวนเวียนพระเมรุ 
เคลื่อนขบวนอ้อมพระเมรุไปออกประตูวัดเทพศิรินทราวาส

ด้านทิศเหนือ เว้นแต่ผู้ประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 
ยาตราขบวนเข้าสู่วัดเทพศิรินทราวาส ทางประตูด้านทิศใต้
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ส่วนขบวนพระอิสริยยศ คณะศิษยานุศิษย์ จาก ๑๓ หน่วยงาน ซึ่งเดินเป็นลำาดับท้ายในริ้วขบวนที่ ๑ นั้น ไม่ได้เลี้ยว

เข้าสู่วัดเทพศิรินทราวาส หากเดินผ่านหน้าประตูวัดด้านทิศใต้ ตรงไปทางถนนหลวงมุ่งหน้าสู่แยกพลับพลาชัย แล้วเลิกขบวน

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔ นาที ขบวนรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ หยุดที่มุมศาลาภาณุรังษี เครื่องสูงหน้าและ 

เครื่องสูงหลังรถพระนำาเคลื่อนผ่านหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ไปออกประตูวัดด้านทิศเหนือ เจ้าหน้าท่ีเทียบคำ้ายัน เทียบบันได  

สารถีถือแพนหางนกยูงลงจากรถ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้อ่าน 

พระอภิธรรมนำาพระศพ ลงจากรถ เจ้าหน้าที่ถอนคำ้ายัน ถอนบันได ขบวนรถพระอ่านพระอภิธรรมนำาซึ่งไม่อยู่ในริ้วขบวนที่ ๒ 

เคลื่อนผ่านพลับพลาอิศริยาภรณ์ ไปออกประตูวัดด้านทิศเหนือแล้วเลิกขบวน

เมื่อราชรถเชิญพระโกศพระศพเคลื่อนเข้าสู่ประตูวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าพนักงานหยุดประโคม พระพิธีธรรม 

ประจำาซ่างพระเมรุเริ่มสวดพระอภิธรรม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 
ขึ้นนั่งยังเสลี่ยงพระนำา เพื่ออ่านพระอภิธรรมนำา 

พระศพเวียนพระเมรุในริ้วขบวนที่ ๒

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญฺโญ) ลงจากรถพระนำา

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ขึ้นนั่งยังเสลี่ยงพระนำาเพื่ออ่าน 

พระอภิธรรมนำาพระศพเวียนพระเมรุในริ้วขบวนที่ ๒ ผู้เชิญพัดยศสมณศักดิ์ ผู้เชิญสัปทนตาดเงิน ผู้เชิญบังสูรย์ คู่เคียงพระนำา

ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าประจำาท่ีเคียงเสลี่ยงพระนำา ผู้ประโคมสังข์  

แตร ปี่ กลองชนะ ตั้งริ้ว เป็น ๒ แถว จากบริเวณหน้าศาลาสุวรรณวนิชกิจถึงต้นพลับพลาอิศริยาภรณ์

ขณะนั้น ขบวนพระอิสริยยศตอนราชรถเชิญพระโกศพระศพพักในรูปขบวน

 ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒

ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ จัดริ้วขบวนดังนี้

ผู้นำาริ้ว ๑ นาย ตามด้วยขบวนเสลี่ยงพระอ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ ประกอบด้วย สนมเชิญพัดยศสมณศักดิ์พระนำา  

๑ นาย ผู้กำากับเสลี่ยงพระนำา ๒ นาย คนหามเสลี่ยงพระนำา ๘ นาย ผู้เชิญสัปทนตาดเงิน ๑ นาย ผู้เชิญบังสูรย์พระนำา ๑ นาย  

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง ๒ นาย ยืนเคียงซ้าย - ขวาของเสลี่ยง คู่เคียงพระนำาข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและ 

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๘ นาย เข้าประจำาที่ซ้าย - ขวา ของเสลี่ยง
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ลำาดับถัดไปเป็นขบวนตอนราชรถเชิญพระโกศพระศพ มี ผู้กำากับเครื่องสูง ๑ นาย ผู้เชิญเครื่องสูงหน้า ๑๒ นาย  

ผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่อง ๕ นาย ผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศ ๑ นาย คือ พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ ผู้ควบคุมขบวน 

พระอิสริยยศ ๑ นาย คือนายจิรชัย มูลทองโร่ย ราชรถเชิญพระศพพร้อมผู้กำากับราชรถพระศพ ๑ นาย คนฉุดชักราชรถหน้า  

หลัง ๔๔ นาย คู่เคียงราชรถเชิญพระศพข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑๖ นาย 

อินทร์ พรหม เชิญจามร ๑๖ นาย เจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระโกศพระศพ หน้า หลัง ๒ นาย สารถีถือแพนหางนกยูง  

๑ นาย ผู้ถวายสัปทนตาดเงิน ๑ นาย ผู้ถวายบังพระสูรย์ ๑ นาย ผู้ถวายพัดโบก ๑ นาย ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จ 

พระสังฆราช ๒๐ นาย เหมือนเช่นในริ้วขบวนที่ ๑

การแต่งกายของผู้เดินริ้วขบวนที่ ๒ แต่งกายเหมือนเช่นในริ้วขบวนที่ ๑

ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ 
ริ้วขบวนที่ ๒ ตอนเสลี่ยงพระนำา

ผู้นำาริ้ว ตามด้วยสนมเชิญพัดยศสมณศักดิ์ 
และผู้กำากับเสลี่ยงพระนำา

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ 
ริ้วขบวนที่ ๒ ตอนราชรถเชิญพระโกศพระศพ

ลำาดับท้ายสุดเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ พระฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ และสัทธิวิหาริก

ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๑ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร เดินตามพระศพ มี สมเด็จ

พระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) พระเทพสิทธิโมลี  

(นิพนธ์ ิตสิริ) พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต) พระราชรัตนมงคล (มนตรี  

อภิมนฺติโก) พระราชสุมนต์มุนี (ถาวร อธิวโร) พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร)  



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร พระสุทธิสารเมธี  

(วงศ์ไทย สุภวำโส) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย พระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน  

อาวิธาโน) พระครูปริตรโกศล (พีรเดช ตเตโช) พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปยโรจโน) พระครูประสาทพุทธปริต (จเรพล  

ิตาจาโร) พระครูประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ พระมหาสมชาย  

อภิชโย พระครูวินัยธร (สท้าน จิตฺตวโร) พระครูธรรมธร (เชิดวงศ์ เตชวำโส) หม่อมราชวงศ์พระมหานันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน  

หม่อมหลวงพระมหาทวีลาภ เขมลาโภ พระครูสมุห์ (วิชัย ปยชโย) พระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภทฺโท) พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก 

และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ครั้นการจัดขบวนพร้อมแล้ว ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน ขึ้นพร้อมกัน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมต่อไป 

ตามจังหวะ วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วย ปี่ชวา ๑ เลา ฉิ่ง ๑ คู่ ระนาดเอก ๑ ราง ระนาดทุ้ม ๑ ราง ระนาด

เอกเหล็ก ๑ ราง ระนาดทุ้มเหล็ก ๑ ราง ฆ้องวงใหญ่ ๑ วง ฆ้องวงเล็ก ๑ วง กลองมลายู ๑ คู่ ฉาบ ๑ คู่ โหม่ง ๑ ใบ กรับ ๑ คู่  

กลองทัด ๑ คู่ โกร่ง และตะโพน บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๑๒ นาที ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุเริ่มยาตราขบวน

อนึ่ง การเวียนพระเมรุนับจากพระโกศพระศพถึงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์เป็นรอบตั้งต้น โดยเวียนแบบอุตราวัฏ  

(เวียนซ้าย) เมื่อจบแต่ละรอบ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน เป็นสัญญาณ แล้วประโคมต่อไปเป็นลำาดับตามปกติ  

จบการเวียนพระเมรุรอบที่ ๓ เมื่อพระโกศพระศพถึงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๖ นาที

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒  
โดยเวียนแบบอุตราวัฏ (เวียนซ้าย)

คณะสงฆ์เดินตามพระศพ

ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ และวงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลง 
ขณะขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒
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เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระโกศพระศพเวียนพระเมรุโดยอุตราวัฏครบ ๓ รอบ แล้ว ผู้ประโคม สังข์ แตร ปี่  

กลองชนะ หยุดประโคม วงปี่พาทย์หยุดบรรเลง ราชรถเชิญพระโกศพระศพเทียบตรงกับบันไดทางขึ้นพระเมรุด้านทิศเหนือ

ผู้ประโคม สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ตั้งแถวที่ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ผู้เชิญเครื่องสูงหน้า หลัง พระโกศพระศพ ตั้งแถว 

ที่หน้าศาลามณเฑียร ขบวนตอนเสลี่ยงพระนำาเดินเลี้ยวเข้าไประหว่างศาลามณเฑียรและศาลาสุพรรณานนท์ ผู้เชิญเครื่องยศ

สมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชตั้งแถวหน้าศาลาภาณุรังษี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะช้ันผู้ใหญ่ และพระฐานานุกรม

ประดับพระอิสริยยศ และสัทธิวิหาริกผู้เดินตามพระศพทั้ง ๓๐ รูป ตั้งแถวหน้าศาลาภาณุรังษี

ผู้เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช 
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ 

พระฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ และสัทธิวิหาริก
ผู้เดินตามพระศพ ตั้งแถวหน้าศาลาภาณุรังษี

ราชรถเชิญพระโกศพระศพเทียบตรงกับบันได
พระเมรุด้านทิศเหนือ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๑ นาที พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ ผู้อำานวยการขบวนพระอิสริยยศสั่งการเชิญพระโกศพระศพ 

ขึ้นสู่พระเมรุ เจ้าหน้าที่ถอนฉัตรทรงกระบอก ๕ ชั้น ประจำามุมราชรถเชิญพระโกศพระศพทั้ง ๔ มุมออก เทียบคำ้ายันและ 

บันได เจ้าพนักงานภูษามาลา ๒ นาย ที่ประคองพระโกศพระศพ หน้า หลัง ถวายสักการะแล้วลงจากราชรถ เจ้าพนักงานสนม

พลเรือน ๕ นาย ขึ้นไปแก้เชือกสายระยางแล้วเปลื้องพระโกศทองน้อยประกอบพระลองพระศพออก เริ่มแต่การถอดเฟ่ืองพู่

เครื่องประดับพระโกศ ฝาพระโกศ องค์พระโกศ และฐานประกับ ตามลำาดับ จากนั้นแก้เชือกสายระยางท่ีผูกยึดโยงพระลอง 

กับราชรถออก เสร็จแล้วถวายความเคารพ แล้วถอยกลับลงมา ตำารวจหลวง ๕ นาย คือ นายธีระวัฒน์ เนื่องกรุ่น นายสมาน  

บุญเรือง นายพุฒิธร คุ้มสดวก นายวัชรพล อเนกศรี นายชนะชาติ อิทธิปาทานันท์ ถวายความเคารพ ขึ้นไปยกเชิญพระลอง

พระศพลงจากราชรถ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน ขึ้นพร้อมกัน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมต่อไปตาม 

จังหวะ วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงปี่พาทย์นางหงส์ ๒ ชั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ปักฉัตรทรงกระบอก ๕ ชั้น ประจำา

มุมราชรถเชิญพระโกศพระศพทั้ง ๔ มุม ตามเดิม ถอนบันไดและคำ้ายันออก เจ้าพนักงานถวายสัปทนตาดเงินตามพระศพ  

คู่เคียงราชรถเชิญพระศพยืนหันหน้าสู่พระเมรุ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๘ นาที ตำารวจหลวงเชิญพระลองพระศพขึ้นสู่พระเมรุ เจ้าพนักงานปดพระฉากบังเพลิงและ 

ปดม่านพระเมรุ ตำารวจหลวงถวายความเคารพ ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วถอยออกไป เจ้าพนักงานสนมพลเรือน 

เชิญพระลองพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ตรวจตราดูความเรียบร้อยและการตกแต่งประดับดอกไม้ที่พระจิตกาธาน

เสร็จแล้ว 
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เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าพนักงานเปดพระฉากบังเพลิงและเปดม่านพระเมรุ ชาวพนักงานหยุดประโคม  

วงปี่พาทย์หยุดบรรเลง พระพิธีธรรมประจำาซ่างพระเมรุจบการสวดพระอภิธรรม ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพ 

เคลื่อนออกจากลานพระเมรุไปยังที่พัก

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๗ นาที พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จขึ้นพระเมรุทางบันไดด้านทิศตะวันตก  

ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา ทรงคม ประทับยืนหน้าพระโกศพระศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  

ผู้อ่านพระอภิธรรมนำาพระโกศพระศพสดับปกรณ์

เจ้าพนักงานสนมพลเรือนถวายความเคารพพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเปลื้องพระโกศทองน้อย 
ประกอบพระลองพระศพ

ตำารวจหลวงเชิญพระลองพระศพ
ประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

ตำารวจหลวงเชิญพระลองพระศพลงจากราชรถ ขึ้นสู่พระเมรุ

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ 
ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา ที่หน้าพระลองพระศพ
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  ผู้อ่านพระอภิธรรมนำาพระศพ สดับปกรณ์

พระพิธีธรรมประจำาซ่างสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๕๐ นาที พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จลงจากพระเมรุ เสด็จไปประทับรถยนต์

พระประเทียบที่หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ เสด็จกลับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ลงจากพระเมรุทางบันได

ด้านทิศเหนือไปขึ้นรถพระประเทียบ แล้วกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการในภาคเช้า

พระพิธีธรรมประจำาซ่างพระเมรุเริ่มสวดพระอภิธรรม และสวดต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการพระราชทานเพลิงจริง
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การตั้งแต่งบนพระเมรุ เหมือนเวลาเช้า และเพิ่มการตั้งแต่งดังนี้ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองปูเยียรบับทอดเครื่องทอง

น้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรมที่หน้าพระจิตกาธานด้านทิศตะวันตก และเมื่อใกล้เวลาเสด็จพระราชดำาเนินขึ้นพระเมรุเพ่ือ

พระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าพนักงานจะได้ถอนโต๊ะเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรมออก แล้วลาดพระสุจหนี่ 

บนพื้นพรมสีแดงหน้าพระจิตกาธานแทน

การตกแต่งพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ก่อนการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที 

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งบนพระเมรุและพลับพลาอิศริยาภรณ์ไว้พร้อม

	 ณ	พระเมรุ

เจ้าพนักงานเชื่อมสายแถบจากหีบพระศพไปยังพระลองพระศพบนพระเมรุ และเช่ือมไปยังพานพระภูษาโยงที่หัว 

อาสน์สงฆ์บนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ตรวจความเรียบร้อยบนพระเมรุ ฉีดนำ้าเลี้ยงดอกไม้สดและเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน  

จัดพระเศวตฉัตร ๓ ชั้น แขวนขณะสุมพระอัฐิที่พระเมรุ
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พระจิตกาธาน ประดิษฐานพระลองพระศพ

เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรม
ทอดที่หน้าพระจิตกาธาน

มุมคูหาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งโต๊ะวางพานกรวยกระทงข้าวตอกดอกไม้ ดอกไม้จันทน์ ธูปเทียนแพ  

ตู้เพลิงพระราชทาน มุมคูหาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแท่นจำาหลักลายปดทองวางมณฑปเทียนเลี้ยงเพลิง

 ณ	พลับพลาอิศริยาภรณ์

การตั้งแต่งเหมือนเวลาเช้า ที่ชั้นลดหน้าพลับพลาถอนพระเก้าอี้ท่ีประทับสำาหรับผู้แทนพระองค์ในการเชิญพระศพสู่

พระเมรุออก ที่ลานพลับพลาด้านทิศเหนือและทิศใต้ ตั้งเก้าอี้สำาหรับผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ท่ีข้างบันไดด้านทิศเหนือและ 

ทิศใต้ ตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางหนังสือที่ระลึกและดอกไม้จันทน์สำาหรับราชสกุลและผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทบนพลับพลา ด้านละ  

๑ โต๊ะ

ที่หลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ กองทหารเกียรติยศสำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยวงดุริยางค์ ตั้งแถวรับเสด็จพระราชดำาเนิน

ที่ลานหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ปูพรมแดง สำาหรับเป็นพื้นที่การแสดงมหรสพ

	 ณ	ลานหน้าศาลาสุวรรณวนิชกิจ	

ตั้งแถวชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ มีจ่าปี่ ๒ จ่ากลอง ๒ สังข์ ๒ แตรงอน ๑๖ แตรฝรั่ง ๑๖ กลองชนะ

แดงลายทอง ๒๐ ประโคมขณะพระราชทานเพลิงพระศพ และขณะพระราชทานเพลิงจริง
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แผนผังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
พงิลพเนาทชาระรพีธิพชาระรพนใ สาวารทนิริศพทเดัว งวลหุรมเะรพงัผนผแ ระศพ

กยาณิรปฆงัสาหมลกส ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมส      

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๖๑ ีท ธุพนัว                   

๑

๓

๒ ๕

๔

เตาเผา

N

๑. พระจิตกาธาน
๒. เครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพทรงธรรม
๓. โต๊ะวางกรวยกระทง ดอกไม้จันทน์
 และตู้เพลิงพระราชทาน
๔. มณฑปเทียนเลี้ยงเพลิง
๕. โต๊ะทอดผ้าไตร
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 ณ	ลานหน้าศาลาภาณุรังษี

ตั้งตั่งที่นั่งสำาหรับวงบัวลอยของกรมศิลปากรประโคมในการพระราชทานเพลิงพระศพ ผู้บรรเลงดนตรีมี นายสุรศักดิ์  

กิ่งไทร เป่าปี่ชวา นายยุทธนา ชิดท้วม ตีฆ้องเหม่ง นายบุญสร้าง เรืองนนท์ และนายอนุชา บริพันธุ์ ตีกลองมลายู

ดอกไม้จันทน์สำาหรับราชสกุลและผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท บนพลับพลาอิศริยาภรณ์

วงบัวลอยของกรมศิลปากรชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ

ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อม ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ พลับพลาและปะรำาต่าง ๆ ตามที่กำาหนด เจ้าหน้าที่นิมนต์ 

พระสงฆ์ต่างประเทศ พระเถรานุเถระ บรรพชิตจีน บรรพชิตญวน ผู้นำาศาสนาอื่น และพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร นั่งยังศาลา

และปะรำาที่กำาหนด

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๗ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาถึงพลับพลา 

อิศริยาภรณ์ ประทับ ณ พระเก้าอี้ด้านทิศใต้

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๐ นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาถึงพลับพลาอิศริยาภรณ์ 

ประทับ ณ พระเก้าอี้ด้านทิศใต้

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๕ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

มาถึงพลับพลาอิศริยาภรณ์ ประทับ ณ พระเก้าอี้ด้านทิศใต้
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๑๘ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากนำ้า 

ภาษีเจริญ ที่จะถวายพระธรรมเทศนา พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๑๕ รูปที่จะสวดศราทธพรตคาถา

และสดับปกรณ์ มี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)  

วัดพิชยญาติการาม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมฺงกโร)  

วัดยานนาวา พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระพรหมเมธี (จำานงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธ- 

วงศาราม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา  

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร และพระราชพุทธิมุนี 

(หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์บนพลับพลาอิศริยาภรณ์

ครั้นใกล้เวลาเสด็จพระราชดำาเนิน เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และกราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับที่พระเก้าอี้ที่หน้าอาสน์สงฆ์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์
สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ
รวม ๑๕ รูป ไปยังพลับพลาอิศริยาภรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับพระเก้าอี้ที่หน้าอาสน์สงฆ์
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๒๖ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์  

พร้อมดว้ยพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติิยาภา และพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน ์โดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงยังพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ 

แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ทางขึ้นหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ นายทหารราชองครักษ์ และ

เลขาธิการพระราชวังเฝ้าฯ รับเสด็จ เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายอยู่งานพระกลด ตำารวจหลวงนำาเสด็จพระราชดำาเนินขึ้นสู่ 

พลับพลาอิศริยาภรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับ 

การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทแล้ว เสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทาน 

เพลิงพระศพแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) และสมเด็จพระราชาคณะอีก ๕ รูป ส่วนพระราชาคณะอีก  

๑๐ รูป ลงจากอาสน์สงฆ์มารับพระราชทานพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพทีละรูป แล้วกลับไปนั่งบน

อาสน์สงฆ์ที่เดิม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระเก้าอี้ที่หน้าอาสน์สงฆ์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปที่ 

พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน 

พระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร 

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าอาสน์สงฆ์ แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

อาราธนาศีล ทรงศีล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ถวายศีล

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ไปยังพระเมรุ ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระศพทรงธรรมที่หน้าพระโกศพระศพ แลว้เสด็จไปประทับพระเกา้อี้ที่เดิมบนพลับพลาอิศริยาภรณ ์

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ถวายศราทธพรตธรรมเทศนา จบแล้ว 

ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานถอนเครื่องทองน้อยสำาหรับทรงธรรม และถอนเทียนสำาหรับดูหนังสือเทศน์ออก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธี 
พระราชทานเพลิงพระศพถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ที่สวดศราทธพรตคาถา รวม ๑๖ รูป



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

508 509

จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๑๕ รูป สวดศราทธพรตคาถา จบแล้ว

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๕ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคน 

จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประกอบด้วย ธูปเทียนพนม ปากกา  

๑ คู่พร้อมแท่นเสียบ แจกันประดับมุกปักดอกไม้สดสีขาว ๑ คู่ โคมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชุดชาลายดอกพื้นสีฟ้าดอกสีขาวขอบทอง  

๑ สำารับ กี๋สำารับชุดชามีอักษรพระนาม ญ.ส.ส. พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ (เป็นบัตรรับตู้สังเค็ด) และทรงประเคน 

บัตรรับตู้สังเค็ดแด่สมเด็จพระราชาคณะอีก ๕ รูป ส่วนพระราชาคณะอีก ๑๐ รูป ลงจากอาสน์สงฆ์มารับพระราชทานบัตร 

รับตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุทีละรูป แล้วนั่งยังอาสน์สงฆ์ที่เดิม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระเก้าอี้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ถวายศราทธพรตธรรมเทศนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์
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เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงท่ีบนอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

และใบปวารณาถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) และพระสวดศราทธพรตคาถา รวม ๑๖ รูป แล้วประทับ 

พระเกา้อี ้พระสงฆส์ดบัปกรณ ์จบ เจา้พนกังานภษูามาลาพบัพระภษูาโยงเขา้ทีเ่ดมิ ทรงหลัง่ทกัษโิณทก พระสงฆถ์วายอนโุมทนา 

ถวายอดิเรก แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์บรรเลงเพลงกราวรำา

เจ้าพนักงานถอนเครื่องทองน้อยแก้วที่หน้าพระลองพระศพ แล้วลาดพระสุจหนี่บนพื้นที่หน้าพระจิตกาธาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
บูชากัณฑ์เทศน์ ถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

(ช่วง วรปุญฺโญ)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนบัตรรับตู้สังเค็ด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช- 

ดำาเนินลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ไปยังพระเมรุ โดยมีตำารวจหลวงนำาเสด็จ สมุหราชองครักษ์ตามเสด็จ เจ้าพนักงานภูษามาลา

ถวายอยู่งานพระกลด เสด็จขึ้นบนพระเมรุทางด้านหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ บรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทท้ังปวง ยืนถวาย

ความเคารพ ตำารวจวังจุดไฟชนวนจากมณฑปเพลิงถือไว้คอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
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ทั้งน้ี เจ้าพนักงานรับพระแว่นกรอบไม้สักจากพนักงานฝ่ายในเชิญไปตั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงส่องเพลิง 

ติดแล้ว เชิญเพลิงไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำารวจวังรักษาไว้เพื่อนำาไปปฏิบัติที่พระเมรุ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากพาน 

ที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีชูถวาย ทรงวางข้างพระลองพระศพบนพระจิตกาธาน แล้วทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีเจ้าพนักงานพระราชพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงจุดไฟจากชนวน

ที่ตำารวจวังชูถวาย ทรงถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธาน ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินีนาถ แล้วทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ ทรงกราบราบ ๓ ครั้ง ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน 

แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ทำาเพลงเรื่องนางหงส์ วงบัวลอยรัว ๓ ลา บรรเลงเพลงรัวสามลา บัวลอย นางหน่าย รัวลาเดียว  

ไฟชุม เร็ว รัวลาเดียว และนางหงส์ ตามลำาดับ แล้วเสด็จลงจากพระเมรุไปยังพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงถวายความเคารพ 

พระราชอาสน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับพระเก้าอี้ที่มุขด้านหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

เจ้าพนักงานถอนพระสุจหนี่หน้าพระจิตกาธานออก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดไฟจากชนวนที่ตำารวจวังชูถวาย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระเพลิงพระศพที่พระจิตกาธาน
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 
ถวายดอกไม้จันทน์

พระสงฆ์ต่างประเทศ ถวายดอกไม้จันทน์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๓ นาที เจ้าหน้าที่นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะ  

พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระเถรานุเถระ บรรพชิตจีน บรรพชิตญวน ผู้แทนศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ พราหมณ์ 

ฮินดู ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ทางบันไดพระเมรุด้านทิศเหนือแล้วลงทางบันไดด้านข้าง

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๙ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จขึ้นบนพระเมรุทางบันไดด้านทิศใต้  

ทรงวางดอกไม้จันทน์แล้ว ทรงกราบราบ ๓ ครั้ง เสด็จลงทางบันไดด้านทิศตะวันตก ไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๕ นาที เจ้าหน้าที่เชิญผู้ที่นั่งบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ด้านทิศใต้ ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ทางบันได 

ด้านทิศใต้แล้วลงบันไดด้านทิศตะวันตก ผู้ที่น่ังบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ด้านทิศเหนือและช้ันลดพลับพลาอิศริยาภรณ์ ขึ้น 

ถวายดอกไม้จันทน์ทางบันไดด้านทิศเหนือแล้วลงบันไดด้านทิศตะวันตก ส่วนพระเถรานุเถระที่นั่งในศาลาสุวรรณวนิชกิจ ศาลา

มณเฑียร และศาลาสุพรรณานนท์ ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ทางบันไดด้านทิศเหนือแล้วลงบันไดด้านข้าง จากนั้นสมาชิกราชสกุล 

ศิษยานุศิษย์ และผู้ที่นั่งในศาลาต่าง ๆ ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ตามลำาดับ

พระสงฆ์ต่างประเทศ พระเถรานุเถระ 
ถวายดอกไม้จันทน์

ผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายดอกไม้จันทน์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ทรงถวายดอกไม้จันทน์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงถวายดอกไม้จันทน์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ทรงถวายดอกไม้จันทน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายดอกไม้จันทน์
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เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงจาก 

พลับพลาอิศริยาภรณ์ทางบันไดหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้า 

หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับ แตรวงบรรเลงเพลง 

สรรเสริญพระบารมี จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบล- 

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับรถยนต์

พระที่นั่งและรถยนต์ที่นั่งที่จอดเทียบอยู่ที่ด้านหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ เสด็จพระราชดำาเนินกลับและเสด็จกลับ

ขณะน้ันวงบัวลอยหยุดประโคม ปี่พาทย์พิธียังบรรเลงต่อเนื่อง จนเมื่อการพระราชทานเพลิงพระศพเสร็จสิ้นจึงหยุด

บรรเลง

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๕ นาที ถึงเวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที มีการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดศึกแสงอาทิตย์ -  

พรหมาสตร์ ที่ลานหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

(ดูรายละเอียดการจัดเตรียมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดศึกแสงอาทิตย์ -  

พรหมาสตร์ ที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ การจัดแสดงมหรสพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ)

อนึ่ง หลังจากเสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้จันทน์ของประชาชนที่ถวาย ณ ซุ้มรับดอกไม้จันทน์

ของวัดเทพศริินทราวาส ไปยงัโต๊ะวางพานรบัดอกไมจ้นัทนท์ีข่า้งพระเมรดุา้นทศิเหนอื พระเถระผูใ้หญ ่๕ รปูรบัพานดอกไมจ้นัทน์

ขึ้นไปยังพระเมรุเพื่อถวายพระเพลิงพระศพ ขณะนั้น พระเถรานุเถระ สมาชิกราชสกุล ข้าราชการ คณะศิษยานุศิษย์ ยังคงขึ้น

นายอานันท์ ปันยารชุน
ถวายดอกไม้จันทน์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และภริยา 
ถวายดอกไม้จันทน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภริยา 
ถวายดอกไม้จันทน์

พระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ 
และผู้ที่นั่งบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ด้านทิศเหนือ

และชั้นลดพลับพลาอิศริยาภรณ์ ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

514 515

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดศึกแสงอาทิตย์ - พรหมาสตร์ ที่ลานหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วงปี่พาทย์พิธี กรมศิลปากร ซึ่งบรรเลงในการแสดงโขน

ถวายดอกไม้จันทน์บนพระเมรุต่อเนื่องจนถึงเวลา ๒๐ นาฬิกา จึงหยุดการถวายดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมรับเสด็จพระราชดำาเนิน

ในเวลาคำ่าอีกครั้งหนึ่ง

ผู้พากย์โขน
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ศราทธพรตธรรมเทศนา

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

รับพระราชทานถวาย

____________________________

	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 ยโต	จ	โข	ภิกฺขเว	ภิกฺขุโน

	 รชนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	รชฺชติ	วีตราคตฺตา

	 โทสนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	ทุสฺสติ	วีตโทสตฺตา

	 โมหนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	มุยฺหติ	วีตโมหตฺตา

	 มทนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	มชฺชติ	วีตมทตฺตา

	 โส	นจฺฉมฺภติ	น	กมฺปติ	น	เวธติ	น	สนฺตาสำ	อาปชฺชติ

	 น	จ	ปน	สมณวจนเหตุปิ	คจฺฉตีติฯ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศล

ทักษิณานุปทานศราทธพรตพิธี อันสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงบำาเพ็ญในวาระพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อทรงพระราชอุทิศกัลปนาผลถวายสนองพระเดชพระคุณ 

ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาและพระอปจายธรรมสัมมาปฏิบัติ ตามจรรยาวิถีของบัณฑิตชาติผู้นับถือพระพุทธศาสนา สมด้วย 

พระบาลี ในติโรกุฑฑสูตร ว่า

 เปตานำ	ทกฺขิณำทชฺชา	 ปุพฺเพกตมนุสฺสรำ

ความว่า เมื่อมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำาไว้แล้ว พึงให้ทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว ดังนี้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาสู่โลกนี้ ทรงอาศัยพระกุศลสมบัติ ส่วน 

ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้มีพระกุศลได้ทรงทำามาแล้วในกาลก่อนประการหนึ่ง และทรงอาศัยอัตตสัมมาปณิธิ คือ ความ

ตั้งพระองค์ไว้โดยชอบอีกประการหนึ่ง จึงได้ทรงบำาเพ็ญคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

พระอัตตสัมมาปณิธินั้น เป็นไปในสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นอัตตประโยชน์ ๑ และส่วนปรัตถประโยชน์ ๑ จึงเป็นเหตุให้

พระองค์ปฏิบัติศาสนกิจได้สมบูรณ์บริบูรณ์ ได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศเป็นอย่างสูงสุดของสมณศักดิ์ ทรงเจริญ

ด้วยพระคุณสมบัติและวัยสมบัติเพียบพร้อมทุกสถาน ควรแก่การเคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

ทุกทั่วหน้า
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พระจริยาแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในส่วนที่เป็นอัตตประโยชน์นั้น  

มีนิทัศนนัย โดยฐานะเป็นบุตร ได้ทรงเป็นบุตรคนโตของพระชนก น้อย คชวัตร และพระชนนี กิมน้อย คชวัตร ดำารงพระองค์ 

เป็นที่รัก ปฏิบัติพระองค์อยู่ในโอวาทของพระชนกพระชนนีและป้ากิมเฮง ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ทรงตั้งอยู่ในโอวาทและ 

ตั้งพระทัยศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา

โดยฐานะเป็นสามเณร ได้ทรงตั้งพระทัยศึกษาศีลสิกขาพระธรรมวินัยและทรงทำาอุปัชฌายวัตรด้วยความเคารพ เป็น 

ที่ไว้วางใจ และได้รับเมตตาสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้สูงขึ้นโดยลำาดับ

โดยฐานะเป็นพระภิกษุ ได้ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทั้งตั้งพระทัยศึกษาที่สูงขึ้นจนสำาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  

๙ ประโยค ทั้งยังมีพระทัยใฝ่เรียนรู้ในภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และจีน สามารถใช้ได้เป็น 

อย่างดี มีพระทัยใฝ่ศึกษาและปฏิบัติในพระกัมมัฏฐานอย่างมั่นคง ทั้งทรงปฏิบัติอุปัชฌายวัตรในพระครูอดุลยสมณกิจ และใน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นท่ีวางพระทัยแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น และทรงมอบหมาย

ให้ปฏิบัติศาสนกิจที่สำาคัญเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ทรงเลือกให้เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) แห่งสมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า เมื่อครั้งทรงพระผนวชเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ นั้น

อนึ่ง ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช ทั้ง 

ทรงเป็นพระอาจารย์ถวายการอบรมพระวินัย ขณะที่พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประทับ 

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ด้วย

ส่วนพระจริยาที่เป็นปรัตถประโยชน์ แห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น มี 

นิทัศนนัยโดยฐานะเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยความเสียสละ ทั้งรับภาระเป็น

กรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมและบาลี ผ่านมาเป็นลำาดับทุกชั้นการศึกษาของคณะสงฆ์

ในฐานะพระมหาเถระ ทรงเป็นสมาชิกสังฆสภา เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย เป็นพระวินัยธรช้ันอุทธรณ์  

เปน็กรรมการสภาการศึกษามหามกฏุราชวทิยาลยั เปน็เลขานกุารในสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์เปน็กรรมการ

เถรสมาคมคณะธรรมยุตประเภทถาวร เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครองสั่งการองค์การปกครองฝ่ายธรรมยุต เป็น 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งแต่เริ่มต้น สืบมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ทรงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยพระวิริยะอุตสาหะ สืบต่อกันเป็น 

เวลา ๕๐ ปี ทั้งได้ทรงถวายพระมงคลวิเสสกถา ครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และมาถวายครั้งที่ ๒ เมื่อปีพุทธศักราช  

๒๕๒๕ สืบมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ รวม ๑๘ กัณฑ์ เป็นเวลา ๑๘ ปี

ในฐานะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปกครองสังฆมณฑลด้วยพระเมตตา

เป็นที่ตั้ง เสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในประเทศไทย ท้ังเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวพุทธในนานาประเทศท่ัวโลก ทรง 

เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงพระชนมายุยืนนานที่สุด ทรงดำารงตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ปกครองดูแลคณะสงฆ์เป็น

เวลา ๒๔ ปี เป็นที่แซ่ซ้องยกย่องถวายสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์พม่า ท่ีตำาแหน่ง อภิธชมหารัฐคุรุ และได้รับยกย่องจากที่

ประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลก ๓๒ ประเทศ ให้ทรงดำารงตำาแหน่ง “ผู้นำาสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก”

ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ใน 

พระธรรมวินัย สมณศีลาจารวัตร และที่เห็นเป็นประจักษ์อยู่เด่นชัด คือ ทรงดำารงพระองค์อยู่ในความไม่ประมาท เป็นทิฏฐานุคติ 

แบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
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ก็แล ความไม่ประมาทนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศแห่งกุศลธรรมทั้งปวง ข้อนี้สมดัง 

พระพุทธภาษิต ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ว่า

 เอวเมว	โข	ภิกฺขเว	เยเกจิ	กุสลา	ธมฺมา

	 สพฺเพ	เต	อปฺปมาทมูลกา	อปฺปมาทสโมสรณา

	 อปฺปมาโท	เตสำ	ธมฺมานำ	อคฺคมกฺขายติ.

แปลความว่า อย่างนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีความไม่ประมาท

เป็นมูล มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง ความไม่ประมาทย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศกว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้น ดังนี้

ก็คำาที่ว่า “ไม่ประมาท” นั้น คืออย่างไร

ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงความไม่ประมาททางกาย ทางวาจา ทางใจ และ 

ทางความเห็น อีกทั้งยังทรงแสดงความไม่ประมาทในการระวังจิต ๔ ประการ

ในที่นี้ จะแสดงเฉพาะความไม่ประมาทในการระวังจิต ๔ ประการนั้น อันได้แก่ ไม่ประมาทในการระวังจิต มิให้กำาหนัด

ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด ๑ ไม่ประมาทในการระวังจิต มิให้ขัดเคืองในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ๑ ไม่ประมาท

ระวังจิต มิให้หลงในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลง ๑ ไม่ประมาทในการระวังจิต มิให้มัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา ๑

เมื่อไม่ประมาทในการระวังจิตในอารมณ์ทั้ง ๔ ประการ ย่อมไม่หวาดผวา ไม่หวั่นไหว ไม่สะทกสะท้าน ไม่ถึงความสะดุ้ง 

และไม่ไขว้เขวไปหลงเชื่อคำาของสมณะผู้เป็นปรปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิ ข้อนี้สมด้วยพระบาลี ที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทว่า

	 ยโต	จ	โข	ภิกฺขเว	ภิกฺขุโน

	 รชนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	รชชฺติ	วีตราคตฺตา

	 โทสนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	ทุสฺสติ	วีตโทสตฺตา

	 โมหนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	มุยหติ	วีตโมหตฺตา

	 มทนีเยสุ	ธมฺเมสุ	จิตฺตำ	น	มชฺชติ	วีตมทตฺตา

	 โส	นจฺฉมฺภติ	น	กมฺปติ	น	เวธติ	น	สนฺตาสำ	อาปชฺชติ

	 น	จ	ปน	สมณวจนเหตุปิ	คจฺฉตีติฯ

แปลความว่า ในกาลใด จิตของภิกษุไม่กำาหนัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำาหนัดเพราะปราศจากความกำาหนัด

จิตไม่ขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองเพราะปราศจากความขัดเคือง

จิตไม่หลงในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลงเพราะปราศจากความหลง

จิตที่ไม่มัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมา เพราะปราศจากความมัวเมา

ในกาลนั้น ภิกษุนั้นย่อมไม่หวาดผวา ไม่หวั่นไหว ไม่สะทกสะท้าน ไม่ถึงความสะดุ้ง และไม่หลงเช่ือแม้เพราะถ้อยคำา 

ของสมณะ (ที่เป็นปรปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิ) เป็นเหตุ

อธิบายความว่า

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ท่ีน่าปรารถนา น่าพอใจ อัน 

บุคคลรับรู้โดยไม่แยบคาย ความกำาหนัดจึงเกิดขึ้น



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

518 519

สว่นความมวัเมา ทา่นอธบิายถงึ มานะ ความถอืตวั มกีารยกตน เปน็ลกัษณะ ไดแ้ก ่มวัเมาในชาต ิมวัเมาในความไมม่โีรค 

ในความเป็นหนุ่มสาว ในชีวิต ในลาภ ในสักการะ ในเกียรติยศ ในทรัพย์สมบัติ ในการศึกษา ในศีล ในความสมบูรณ์ของร่างกาย

หากไม่ประมาทในการระวังจิตในอารมณ์ทั้ง ๔ กระทั่งจิตไม่กำาหนัด ไม่ขัดเคือง ไม่หลง ไม่มัวเมา ตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิจึง

ไม่หวาดหวั่น ไม่หวั่นไหว ไม่ถึงความสะดุ้ง และไม่เชื่อถ้อยคำาของสมณะผู้เป็นปรปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิ ในอรรถกถา ท่านแสดงว่า 

บุคคลผู้ทำาได้เช่นนี้ หมายถึงพระอรหันต์ ทีเดียว

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงเจรญิพระอปัปมาทธรรมเนอืงนติย ์ทรงไมป่ระมาท

ในการระวังจิตมิให้กำาหนัด มิให้ขัดเคือง มิให้หลง มิให้มัวเมา ตลอดพระชนม์ชีพ เมื่อทรงดำารงพระชนม์อยู่ก็เป็นดุจร่มโพธิ์พฤกษ์

เปน็ทีร่ม่เยน็แหง่อนัโตชนผูอ้ยูใ่ต้พระบารม ีเมือ่ทรงส้ินพระชนม ์กเ็ป็นท่ีเศรา้กำาสรดอาลยัเสยีดาย พทุธศาสนกิบัณฑติยอ่มบรรเทา

เสียได้ด้วยยึดธรรมเป็นอารมณ์ ทำากิจอันจะพึงกระทำาแก่ผู้ล่วงลับไปด้วยการบำาเพ็ญทักษิณานุปทาน

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงมั่นในพระกตัญญูกตเวทิตาคุณ ทั้งทรงบริบูรณ์ด้วยธรรมอันเป็นกำาลังภายใน 

ทรงถือพระคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นอารมณ์แล้ว ทรงบูชาด้วยความปฏิบัติ 

คือ ทรงถือพระคุณเป็นทิฏฐานุคติ และทรงอนุวัติตาม สำาเร็จด้วยอำานาจพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันแรงกล้า พระราชกุศล

ทักษิณานุปทานทั้งปวงนี้ตั้งอยู่ดีแล้วในสงฆ์ 

ขอจงสำาเร็จผลโดยฐานะเพื่อประโยชน์เก้ือกูลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ตลอดกาลนาน

ในที่สุดพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ราชาคณะ จักได้รับพระราชทานสวดศราทธพรตคาถา เพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศล 

บุญราศีทักษิณานุปทาน โดยอนุรูปแก่กาลสมัย

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ยุติลง เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้

 ขอถวายพระพร

 การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๒๐ นาฬิกา (พระราชทานเพลิงจริง) 

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่พระเมรุ โดยตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองปูผ้าขาวสำาหรับทรงทอดผ้าไตรท่ีหน้าเตาเผา  

เชื่อมสายแถบจากเตาเผามายังโต๊ะที่หน้าเตาเผา

เวลา ๑๙ นาฬิกา ๔๕ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาถึงพลับพลาอิศริยาภรณ์ ประทับพระเก้าอี้ท่ีด้านทิศใต้ของ 

พลับพลาอิศริยาภรณ์

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๑๔ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช- 

ดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถึงยังพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส รถยนต์พระที่นั่งเทียบ 

ที่หลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำาเนินข้ึนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรง 

ถวายความเคารพพระราชอาสน ์ทรงรบัการถวายความเคารพของผูม้าเฝา้ทลูละอองพระบาทแลว้ประทบัพระเกา้อีท้ีม่ขุดา้นหนา้

พลับพลาอิศริยาภรณ์ ส่วนพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์เสด็จไปประทับพระเก้าอี้ที่ด้านทิศใต้



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

520 521

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๑๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินขึ้นบนพระเมรุ เจ้าพนักงานภูษามาลา 

ถวายอยู่งานพระกลดทั้ง ๒ พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร  

๑๐ ไตร พร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา พระสงฆ์ ๑๐ รูป บนสายแถบที่โต๊ะหน้า

เตาเผา โดยทรงแบ่งทอดเที่ยวละ ๕ ไตร เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนานิมนต์ พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัด 

พระศรีมหาธาตุ พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม  

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำาโพง พระเทพสารสุธี  

(ทองปลิว มาสวโร) วัดเทพศิรินทราวาส พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ) วัดราชาธิวาส พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย)  

วัดพุทธบูชา พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำา เถรานนฺโท)  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขึ้นสดับปกรณ์เที่ยวละ ๕ รูป จนครบ ๑๐ ไตร เจ้าพนักงานเก็บสายแถบและถอนโต๊ะออกจาก 

หน้าเตาเผา แล้วลาดพระสุจหนี่ที่พื้นหน้าเตาเผา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรที่หน้าเตาเผา

พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ที่หน้าเตาเผา

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๒๒ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคุกพระชงฆ์

บนพระสจุหน่ีทีห่นา้เตาเผา ทรงรบัธปูเทยีนดอกไมจ้นัทนท์ีเ่จา้พนกังานพระราชพธิทีลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวาย ทรงจดุไฟทีช่นวน

ซึ่งตำารวจวังชูถวาย แล้วถวายพระเพลิงพระศพ จากนั้นทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินีนาถ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ ทรงกราบราบ ๓ ครั้ง แล้วเสด็จถอยออกไป สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา ทรงกราบราบ ๓ ครั้ง แล้วเสด็จ

ถอยไป เจ้าพนักงานถอนพระสุจหนี่ออก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จขึ้นบนพระเมรุทางบันไดทิศใต้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ 

ของส่วนพระองค์ที่เตาเผา ทรงกราบราบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา ทรงกราบราบ ตามลำาดับเสร็จแล้ว ทุกพระองค์เสด็จลงจากพระเมรุ

ไปประทับ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระเพลิงพระศพที่หน้าเตาเผา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงถวายดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ทรงถวายดอกไม้จันทน์ที่เตาเผา
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เวลา ๒๐ นาฬิกา ๒๔ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ แล้วนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ขึ้นถวายพระเพลิง 

พระศพ จากนั้น ข้าราชการทหาร พลเรือน พระสงฆ์ ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ ตามลำาดับ

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระพิธีธรรมประจำาซ่างพระเมรุเริ่มสวดพระอภิธรรม ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร  

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๔๔ นาที ได้เวลาอันสมควรที่จะเสด็จพระราชดำาเนินกลับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา- 

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่งท่ีหลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ 

เสด็จพระราชดำาเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี- 

สิรินธร สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

ทางบันไดหลังไปประทับรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินและเสด็จกลับ

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๕๕ นาที เริ่มการแสดงโขนชุด นางลอย ที่ลานหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ จบการแสดงเวลา ๒๑ 

นาฬิกา ๓๕ นาที

เมื่อได้เวลาสมควร เจ้าพนักงานปดการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ จากนั้นจึงปดพระฉากบังเพลิงแล้วปฏิบัติในการถวาย 

พระเพลิงพระศพจนเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองปูผ้าขาววางเหล็กซึ่งปักจากกองฟอนสำาหรับวางผ้าไตรท่ีหน้า

เตาเผา และเตรียมการตั้งแต่งบนพระเมรุเรียบร้อยแล้ว จึงเปดพระฉากบังเพลิง เวลา ๒๒ นาฬิกา ๑๐ นาที

การถวายพระเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
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การถวายพระเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

เวลา ๒๒ นาฬิกา ๓๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส พร้อมด้วย พระเจ้า 

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลัง 

พลับพลาอิศริยาภรณ์ เสด็จขึ้นสู่พลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท เสด็จพระราชดำาเนินขึ้นบนพระเมรุพร้อม

ด้วยพระเจ้าหลานเธอทั้ง ๒ พระองค์ ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาท่ีปลายด้ามเหล็กซ่ึงปักจากกองฟอนเท่ียวละ ๑ ไตร  

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระเทพโมลี (ธนู วรธนุ)  

วัดเทพศิรินทราวาส พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นสดับปกรณ์เที่ยวละ ๑ รูป จนครบ ๓ ไตร ๓ รูป 

แล้ว เสด็จพระราชดำาเนินลงจากพระเมรุพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอทั้ง ๒ พระองค์ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หลังพลับพลา

อิศริยาภรณ์ เสด็จพระราชดำาเนินกลับ เมื่อเวลา ๒๒ นาฬิกา ๔๔ นาที

(ดูรายละเอียดการจัดเตรียมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ที่ได้บันทึกไว้ใน

จดหมายเหตุ ภาคที่ ๔ หัวข้อ การจัดแสดงมหรสพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ)

 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนท่ีวัดสำาคัญของจังหวัด อำาเภอ  

เขตต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

	 กรุงเทพมหานคร
สำานักงานเขตต่าง ๆ จัดเตรียมดอกไม้จันทน์วัดละ ๑๐,๐๐๐ ดอก แจกให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดสำาคัญ

ของแต่ละเขต กำาหนดเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑๒ นาฬิกา ๓๐ นาที หลังจากการเชิญพระโกศพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุหลวง  
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วัดเทพศิรินทราวาสแล้ว เป็นช่วงที่ ๑ และหยุดเมื่อเวลาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส จากนั้นให้

ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ต่อเป็นช่วงที่ ๒ เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท 

ณ วัดเทพศิรินทราวาสขึ้นถวายดอกไม้จันทน์บนพระเมรุ จนถึงเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา จึงหยุดการถวายดอกไม้จันทน์

สำานักงานเขตต่าง ๆ ร่วมกับวัดสำาคัญในพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ดังนี้

เขตคลองเตย จัดที่วัดคลองเตยใน เขตคลองสาน จัดท่ีวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสามวา จัดท่ีวัดพระยาสุเรนทร์  

เขตคันนายาว จัดที่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) เขตจตุจักร จัดที่วัดเสมียนนารี เขตจอมทอง จัดที่วัดราชโอรสาราม  

เขตดอนเมือง จัดที่วัดดอนเมือง เขตดินแดง จัดที่วัดพรหมวงศาราม เขตตลิ่งชัน จัดท่ีวัดรัชฎาธิษฐาน เขตทวีวัฒนา จัดที่วัด 

ปุราณาวาส เขตทุ่งครุ จัดที่วัดทุ่งครุ เขตธนบุรี จัดท่ีวัดเวฬุราชิณ เขตบางกอกน้อย จัดท่ีวัดเจ้าอาม เขตบางกอกใหญ่ จัดที่ 

วัดอรุณราชวราราม เขตบางกะป จัดที่วัดเทพลีลา เขตบางขุนเทียน จัดท่ีวัดสะแกงาม เขตบางเขน จัดท่ีวัดพระศรีมหาธาตุ  

เขตบางคอแหลม จัดที่วัดราชสิงขร เขตบางแค จัดที่วัดราษฎร์บำารุง (งามศิริวิทยาคาร) เขตบางซื่อ จัดที่วัดมัชฌันติการาม เขต

บางนา จัดที่วัดบางนาใน เขตบางบอน จัดที่วัดนินสุขาราม เขตบางพลัด จัดที่วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางรัก จัดที่วัดหัวลำาโพง 

เขตบึงกุ่ม จัดที่วัดนวลจันทร์ เขตปทุมวัน จัดที่วัดปทุมวนาราม เขตประเวศ จัดที่วัดทุ่งเศรษฐี เขตพญาไท จัดที่วัดไผ่ตัน เขต

พระโขนง จัดที่วัดวชิรธรรมสาธิต เขตภาษีเจริญ จัดที่วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ เขตมีนบุรี จัดที่วัดบำาเพ็ญเหนือ เขตยานนาวา จัดที่

วัดปริวาสราชสงคราม เขตราชเทวี จัดที่วัดดิสหงษาราม เขตราษฎร์บูรณะ จัดที่วัดราษฎร์บูรณะ เขตลาดกระบัง จัดที่วัดลานบุญ  

เขตลาดพร้าว จัดที่วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตวังทองหลาง จัดที่วัดบึงทองหลาง เขตวัฒนา จัดที่วัดธาตุทอง เขตสวนหลวง  

จัดที่วัดยาง เขตสะพานสูง จัดที่วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เขตสาทร จัดท่ีวัดยานนาวา เขตสายไหม จัดท่ีวัดอยู่ดีบำารุงธรรม 

(ออเงิน) เขตหนองแขม จัดที่วัดอุดมรังสี เขตหนองจอก จัดท่ีวัดหนองจอก เขตหลักสี่ จัดท่ีวัดหลักสี่ และเขตห้วยขวาง จัดที่ 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

การแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

คณะสงฆ์ร่วมถวายดอกไม้จันทน์  
ณ วัดรัชฎาธิษฐาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ข้าราชการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์  
ณ วัดรัชฎาธิษฐาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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สว่นเขตพระนครและเขตดุสติ รว่มกบัวดับวรนเิวศวหิาร จดัซุม้รบัดอกไมจ้นัทนท์ีส่นามบาสเกตบอล โรงเรยีนวดับวรนเิวศ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ จัดซุ้มรับดอกไม้จันทน์ที่ข้างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ วัดเทพศิรินทราวาส

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ของแต่ละวัด และการจัดระเบียบให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์มีลักษณะเดียวกัน คือที่ซุ้ม 

รับดอกไม้จันทน์ประดิษฐานรูปพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่อง

สักการะ หน้ารูปพระโกศพระศพตั้งโต๊ะวางพานรับดอกไม้จันทน์ ๗ พาน จัดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ๗ แถว โดย 

แจกดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนที่จุดทางเข้า ประชาชนประนมมือถวายสักการะแล้ววางดอกไม้จันทน์บนพาน ประนมมือไหว้ 

อีกครั้งหนึ่งแล้วเดินออก ณ จุดทางออกรับหนังสือที่ระลึก คือ

- ที่คั่นหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ จัดทำา ซุ้มละ ๒๐,๐๐๐ แผ่น วัดละ  

 ๑๒,๐๐๐ แผ่น

- แผ่นพับที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ จัดทำา ซุ้มละ ๒๐,๐๐๐ แผ่น วัดละ  

 ๑๒,๐๐๐ แผ่น

- หนังสือพระสังฆราชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราช 

 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ ซุ้มละ ๑๒๕,๐๐๐ เล่ม วัดละ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

- หนังสือบวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

 วัดบวรนิเวศวิหารจัดพิมพ์
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ดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวายนี้ กรุงเทพมหานครรวบรวมนำาไปเผาที่เมรุของวัดนั้น ๆ เฉพาะของซุ้มรับดอกไม้จันทน์ 

ที่วัดบวรนิเวศวิหาร นำาไปเผาที่เมรุวัดตรีทศเทพ ส่วนที่วัดเทพศิรินทราวาส นำาไปถวายที่พระเมรุหลวง เพื่อเผาพร้อมการ

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังจากเสด็จพระราชดำาเนิน 

กลับแล้ว ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนำาไปเผาที่เมรุเล็ก วัดเทพศิรินทราวาส

พิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่าง ๆ กำาหนดเวลา ๒๐ นาฬิกา ที่หน้าเตาเผาบนเมรุ ตั้งรูปพระโกศพระศพสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะ ผู้อำานวยการเขตเป็นประธานในพิธี 

ถวายผ้าบังสุกุลที่หน้าเตาเผา ๑ ไตร พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้ว ผู้อำานวยการเขตจุดไฟเผาดอกไม้จันทน์ในเตาเผา เป็นเสร็จพิธี

อนึ่ง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาต้ังโรงทานแก่ประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส  

และวัดอื่นๆ ด้วย

	 จังหวัดและอำาเภอต่าง ๆ	ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดและอำาเภอต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานท่ี 

ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ อำาเภอละ ๑ แห่ง เฉพาะอำาเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด ส่วนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ประมวลได้ดังนี้

เวลา ๑๔ นาฬิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะสงฆ์ พร้อมกัน ณ สถานท่ีประกอบพิธี เจ้าหน้าที่นิมนต์ 

พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ ๑๐ รูปที่จะสวดพระพุทธมนต์ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

การแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์  
ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู

ประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์  
ณ วัดกลางใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพ

ณ ศาลาราชจันทกวี วัดไผ่ล้อม อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) ท่ีหน้ารูปพระโกศ  

กราบ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อยฟังธรรม เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นนั่ง 

ยังธรรมาสน์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมาทานศีล ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดบน) สำาหรับพระศพทรงสดับ 

พระธรรมเทศนาที่หน้ารูปพระโกศ เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบ ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ที่เดิม 

ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ท่ีแสดงพระธรรมเทศนา และถวายจตุปัจจัย 

ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป

เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดภูษาโยงซ่ึงเช่ือมสายแถบกับรูปพระโกศ ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  

ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดนำ้าถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นเสร็จพิธีบำาเพ็ญกุศล

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที หลังจากเสด็จพระราชดำาเนินขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

แล้ว ประธานในพิธีไปยังซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ นำาถวายดอกไม้จันทน์แล้ว พระสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน ถวายดอกไม้จันทน์ 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๐ นาที การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม 

เวลา ๒๐ นาฬิกา หลังจากเสด็จพระราชดำาเนินไปพระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิงจริง) แล้ว ประธาน 

ในพิธีนำาคณะข้าราชการ ประชาชน นำาดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ จุดที่กำาหนด 

ในการนี้ ข้าราชการแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ลูกจ้าง เครื่องแบบสีกากีคอพับ ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การถวายดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ท่ีได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ  

ภาคที่ ๔ หัวข้อ การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน)

การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ วัดเทพศิรินทราวาส 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่วัดเทพศิรินทราวาส และวัดบวรนิเวศวิหาร ไว้พร้อม

	 ณ	วัดเทพศิรินทราวาส	

เจา้พนกังานเตรยีมการต้ังแต่งตกแต่งในการพระราชกศุลพระอฐั ิซึง่เปน็การตา่งจากเมือ่วนัพธุ ที ่๑๖ มนีาคม พทุธศักราช 

๒๕๕๘ ดังนี้

ณ พระเมรุ บนพระจิตกาธาน ปูผ้าขาวรองแจงแปรรูปพระอัฐิซึ่งหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ถวายคลุมด้วย 

ผ้าขาว มุมด้านทิศตะวันตก ทอดขวดนำ้าพระสุคนธ์ ๒ ขวด มีพานทองรอง สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา- 

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงสรงพระอัฐิ 

และขันลงยาบรรจุนำ้าพระสุคนธ์มีพานทองรอง

ข้างพระจิตกาธานด้านทิศใต้ ลาดพรมแดง ทอดพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับสำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ถัดออกไปหน้าพระเก้าอี้ติดกับพระจิตกาธาน ลาดพระสุจหนี่สำาหรับสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกราบ
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มุมพระจิตกาธานด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทอง ๒ ตัว โต๊ะหนึ่งปูเยียรบับทอดเครื่องทองน้อย

สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสักการะพระอัฐิ อีกโต๊ะหนึ่งทอดเคร่ือง

ทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ์ ถัดไปด้านหลังตั้งโต๊ะปูผ้าขาว แถวหน้าวางตะลุ่มมุก ๓ สำารับ ทอดพระโกศพระอัฐิ 

ห่อด้วยผ้าขาว ๓ องค์ เปดฝาพระโกศไว้ แถวที่ ๒ ทอดพระเจดีย์ศิลาสีขาว ๑ องค์ สีนำ้าผึ้ง ๒ องค์ มีพวงมาลัยผูกที่เอว 

พระเจดีย์ศิลา เปดฝาไว้เช่นกัน

ชิดผนังด้านทิศเหนือของพระเมรุ ตั้งโต๊ะปูผ้าขาวทอดถำ้าศิลา

ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ มุขด้านหน้าตรงกับพระเมรุ บนพระแท่นยกพื้นลาดพระสุจหนี่ทอดพระราชอาสน์สำาหรับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ พระราชอาสน์ถวายคลุมเยียรบับ

ด้านทิศตะวันตกตามแนวเหนือ - ใต้ ตั้งตู้สังเค็ด ๑ ตู้ บรรจุหนังสือท่ีระลึกในการออกพระเมรุ ถัดมาเป็นอาสน์สงฆ์ 

ตั้งขวางในแนวเหนือ - ใต้ ที่ต้นอาสน์สงฆ์ ต้ังโต๊ะหมู่ท่ีจะประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ ๓ องค์ ถัดลงมาเป็นโต๊ะ

สำาหรับทอดเครื่องทองน้อยแก้วที่จะเชิญมาพร้อมพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ ตำ่าลงมาเล็กน้อย ทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับ 

พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งบนพระเมรุ  
วัดเทพศิรินทราวาส

ขวดนำ้าพระสุคนธ์สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

และสำาหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี และขันลงยาบรรจุนำ้าพระสุคนธ์

พระโกศพระอัฐิห่อผ้าขาว ๓ องค์  
ตั้งคู่กันพระเจดีย์ศิลาสีขาว ๑ องค์ สีนำ้าผึ้ง ๒ องค์  

เปิดฝาไว้สำาหรับทรงเก็บพระอัฐิ
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แผนผังงานเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
สาหมลกส ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมสิฐัอะรพบ็กเนางงัผนผแ กยาณิรปฆงั

 สาวารทนิริศพทเดัว งวลหุรมเะรพ ณ

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๗๑ ีท ีดบสัหฤพนัว

๑

๘

เตาเผา

๗

๖

๓
๔๒

๕

N

๑. พระจิตกาธานประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคาร

๒. เครื่องสรงพระอัฐิ

๓. เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ์

๔. เครื่องทองน้อยสำาหรับทรงสักการะพระอัฐิ

๕. พระโกศและพระเจดีย์ศิลาสำาหรับบรรจุพระอัฐิ

๖. พระสุจหนี่

๗. พระเก้าอี้

๘. ถำ้าศิลาสำาหรับบรรจุพระสรีรางคาร
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ทรงสักการะพระอัฐิ ตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สดสีขาวลดหลั่นกัน ด้านหน้าโต๊ะหมู่ ลาดพระสุจหนี่และทอดพระแท่นทรงกราบ  

ถัดมาตั้งพานทอง ๒ ชั้นวางพระภูษาโยงพร้อมผ้าขาวรองโยงมีสายแถบเชื่อมไปยังพระจิตกาธานบนพระเมรุ ปลายอาสน์สงฆ์ 

ตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางพัดรองที่ระลึก ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก และบัตรสังเค็ด

หน้าอาสน์สงฆ์ลาดพระสุจหนี่ ทอดพระราชอาสน์สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม 

โต๊ะเคียงปูเยียรบับ พระราชอาสน์ถวายคลุมเยียรบับ บนโต๊ะเคียงทอดพระเต้าทักษิโณทก ถัดมาลาดพระสุจหนี่ทอดพระเก้าอี้ 

พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับสำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตามลำาดับ 

ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้จัดเป็นที่สำาหรับราชสกุล นายกรัฐมนตรี คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ชั้นลดด้านหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ จัดเป็นท่ีสำาหรับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละออง

พระบาท

ด้านทิศเหนือของพลับพลาอิศริยาภรณ์ ตั้งปะรำาสำาหรับวงปี่พาทย์พิธีของกรมศิลปากร และที่ทำาการกองอำานวยการร่วม 

ด้านหน้าปะรำาเป็นที่สำาหรับชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ มีจ่าปี่ ๑ จ่ากลอง ๑ สังข์ ๑ แตรงอน ๔ แตรฝรั่ง ๔ 

กลองชนะแดงลายทอง ๒๐ 

แผนผังการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมสิฐัอะรพลศุกชาระรพญ็พเำบรากงัผนผแ กยาณิรปฆงัสาหมลกส ชาร

 สาวารทนิริศพทเดัว ณรภายิรศิอาลพบัลพ ณ    

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๗๑ ีท ีดบสัหฤพนัว  

N
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๑

๘

๗
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 ๑. พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ๒. พระเก้าอี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 ๓. พระเก้าอี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
 ๔. พระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 ๕. พระเก้าอี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 ๖. อาสน์สงฆ์

 ๗. โต๊ะหมู่สำาหรับประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ
 ๘. พระแท่นทรงกราบ
 ๙. ตู้สังเค็ด
 ๑๐. โต๊ะวางพัดรอง ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก และบัตรสังเค็ด
 ๑๑. ที่นั่งสำาหรับราชสกุล
 ๑๒. ที่นั่งสำาหรับนายกรัฐมนตรี คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี
  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
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	 ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร	

ณ ตำาหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ และถำ้าศิลาบรรจุ 

พระสรีรางคาร ดังนี้ 

เหนือพระแท่นแว่นฟ้าทอง แขวนฉัตรตาดเหลือง ๕ ช้ัน ตั้งโต๊ะหมู่สำาหรับประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ  

สองข้างวางพุ่มดอกไม้สีเหลือง ด้านหน้าพระเจดีย์ศิลาตั้งโต๊ะเตี้ยสำาหรับประดิษฐานถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร สี่มุมช้ันลด

พระแทน่แวน่ฟ้าทองประดบัแจกนัดอกไมส้เีหลอืงกบัสขีาว หนา้พระแทน่แวน่ฟา้ทองตัง้โตะ๊หมูส่ำาหรบัวางพระสพุรรณบฏั พัดยศ

เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ และเครื่องทองน้อยแก้ว ทั้งนี้ 

เครื่องตั้งแต่งบางส่วนจะเชิญมาพร้อมพระอัฐิและพระสรีรางคาร

เบือ้งซ้ายและเบือ้งขวาของพระแทน่แวน่ฟา้ทอง ประดษิฐานพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เช่นเดิม พื้นด้าน

หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทองตกแต่งด้วยดอกไม้สดและมีรูปช้างเผือกประดิษฐ์จากดอกไม้ในท่าหมอบชูงวงถวายสักการะ บนหลัง

ช้างตั้งพานพุ่มสักการะ 

การตั้งแต่งภายในตำาหนักเพ็ชร เพื่อเตรียมประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคาร วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พระแท่นแว่นฟ้าทองและโต๊ะหมู่ที่จะประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคาร ณ ตำาหนักเพ็ชร

ด้านทิศเหนือภายในตำาหนักเพ็ชร เจ้าหน้าที่ได้นำาเตียงพระสวดพระอภิธรรมออก

ครัน้ใกลเ้วลาเสดจ็พระราชดำาเนนิ พระราชวงศ ์ขา้ราชการ และผูเ้ฝา้ทลูละอองพระบาทพรอ้ม ณ พลบัพลาอศิรยิาภรณ ์

เวลา ๖ นาฬิกา ๓๔ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

โดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่ถงึยงัวดัเทพศรินิทราวาส เทยีบรถยนตพ์ระทีน่ัง่ทีห่ลงัพลบัพลาอศิรยิาภรณ ์เสดจ็ขึน้สูพ่ลบัพลาอศิรยิาภรณ ์

ประทับพระเก้าอี้ที่ด้านทิศใต้

เวลา ๖ นาฬกิา ๕๘ นาท ีสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิ

พร้อมดว้ยพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติิยาภา และพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน ์โดยรถยนตพ์ระทีน่ัง่

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงยังวัดเทพศิรินทราวาส เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่หลังพลับพลาอิศริยาภรณ์ เสด็จขึ้น

สู่พลับพลาอิศริยาภรณ์ ขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และผู้เฝ้าทูลละออง

พระบาททรงยืนและยืนรับเสด็จ

เวลา ๖ นาฬิกา ๕๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์  
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เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายอยู่งานพระกลด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตามเสด็จพระราชดำาเนินขึ้นสู่พระเมรุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิบนพระจิตกาธาน ทรงกราบราบ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปดผ้าคลุม

พระอัฐิออก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคม ทรงสรงพระอัฐิด้วยนำ้าพระสุคนธ์

จากน้ัน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร สยามบรมราชกมุาร ีทรงสรงพระอฐัดิว้ยนำา้พระสคุนธ ์ทรงกราบราบ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงกราบราบ แล้วทรงนั่ง

ราบบนพื้นพระเมรุ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายคลุมพระอัฐิ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ  

ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงช้าเรื่องพระรามเดินดง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงสรงนำ้าพระอัฐิ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

สักการะพระอัฐิบนพระจิตกาธาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสรงนำ้าพระอัฐิ
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา

พระสงฆ์สดับปกรณ์

เวลา ๗ นาฬิกา ๑ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๖ รูป มี พระพรหมเวที  

(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมบัณฑิต  

(อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาส พระเทพกิตติเวที  

(ฉำ่า ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นสดับปกรณ์บน 

พระเมรุทีละรูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพและใบปวารณาบนผา้คลมุพระอฐัทิีพ่ระจติกาธานครัง้ละ ๑ ไตร พระสงฆข์ึน้สดบัปกรณ์

ครั้งละ ๑ รูป จนครบ ๖ ไตร ๖ รูป ตามลำาดับแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปดผ้าคลุมพระอัฐิออก

เวลา ๗ นาฬิกา ๔ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเก็บพระอัฐิ 

ทีละองค์ จุ่มนำ้าพระสุคนธ์ในขันลงยาแล้วเชิญลงในพระโกศพระอัฐิท้ัง ๓ องค์ เจ้าพนักงานภูษามาลาปดฝาพระโกศพระอัฐิ  

รวบผ้าปากถุงห่อพระโกศพระอัฐิ และผูกเชือกที่ปากถุง พระอัฐิที่เหลือประมวลลงในพระโกศศิลาสีขาว 

เวลา ๗ นาฬิกา ๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบรรจุพระโกศ 

ลงในพระเจดีย์ศิลา ทรงปดฝาพระเจดีย์ศิลา แล้วทรงคม จนครบทั้ง ๓ องค์ 

เวลา ๗ นาฬิกา ๘ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเครื่องทองน้อยแก้วและพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ  ๑ องค์ ลงจากพระเมรุไป

ประดษิฐานบนโต๊ะหมูท่ีต้่นอาสน์สงฆใ์นพลบัพลาอศิรยิาภรณ ์เจา้พนกังานกางกัน้สปัทนตาดเงนิถวายพระอฐั ิเสดจ็พระราชดำาเนนิ

ตามพระอัฐลิงจากพระเมร ุพรอ้มด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟา้มหาจกัรีสรินิธร สยามบรมราชกมุารี พระเจา้หลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

หลังจากนั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาประมวลพระสรีรางคารบนพระจิตกาธานลงในถำ้าศิลา แล้วพักไว้บนพระเมรุ  

พร้อมด้วยพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิสีนำ้าผึ้ง ๑ องค์ สีขาว ๑ องค์ รอเวลาที่จะเชิญขึ้นรถพระประเทียบเชิญไปยังวัดบวรนิเวศ-

วิหาร  ส่วนพระสรีรางคารที่เหลือประมวลลงในกล่องผ้าไหม ๑ ใบ ผอบ ๒ ใบ เชิญไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นการล่วงหน้า
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเก็บพระอัฐิและเชิญลงในพระโกศพระอัฐิ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบรรจุพระโกศพระอัฐิลงในพระเจดีย์ศิลา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปิดฝาพระเจดีย์ศิลา

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเครื่องทองน้อยแก้วและ
พระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิลงจากพระเมรุ

เวลา ๗ นาฬิกา ๙ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิ ทรงกราบ ขณะนั้นเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๖ รูป ท่ีสดับปกรณ์พระอัฐิขึ้น

ยังพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงประเคนพัดรองพร้อมย่ามท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณาแด่ 

พระสงฆ์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ ณ อาสน์สงฆ์ที่นั้น เจ้าหน้าที่จัดตั้งภัตตาหารสามหาบไว้พร้อม 

เวลา ๗ นาฬิกา ๑๑ นาที เมื่อพระสงฆ์ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา- 

ลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงประเคนสำารบัภตัตาหารสามหาบแดพ่ระพรหมเวท ี(สเุทพ ผสุสฺธมโฺม) วดัพระปฐมเจดยี ์จงัหวดั

นครปฐม ประธานสงฆ์ นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก 

ยุคล ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทรงประเคนและประเคนตาม

ลำาดับ แล้วประทับพระเก้าอี้และนั่งปฏิบัติสงฆ์ ณ ที่นั้น ขณะนั้น ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทาน

ฉันเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ถอนสำารับภัตตาหาร พระเก้าอี้ และเก้าอี้ออก

เวลา ๗ นาฬิกา ๓๗ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปถวาย 

บัตรรับตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานฉันภัตตาหารสามหาบ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย

อนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพลับพลาอิศริยาภรณ์  

ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาสองชั้น
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองและย่ามที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนภัตตาหารสามหาบ

เวลา ๗ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่จะสวดมาติกามี พระพรหมกวี 

(ประกอบ ธมฺมเสฏโ) วัดกัลยาณมิตร พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา พระธรรมกิตติมุนี (สาย านมงฺคโล)  

วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) วัดราชาธิวาส พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต)  

วัดสุทัศนเทพวราราม พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระธรรมธัชมุนี  

(อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์  

กติตฺยิตุโฺต) วดัโสมนสัวหิาร และพระเทพวรีาภรณ ์(สนีวล ปญญฺาวชโิร) วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ข้ึนยงัพลบัพลาอศิรยิาภรณ ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองท่ีระลึกการพระราชพิธี 

พระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์เดินเข้าไปรับพระราชทานทีละรูปแล้ว 

ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์โดยนั่งสับหว่างกันเป็น ๒ แถว พร้อมแล้วพระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดมาติกา

เวลา ๗ นาฬิกา ๕๒ นาที พระสงฆ์สวดมาติกาจบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยง และพระภูษาโยงบน 

อาสน์สงฆ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงถวายผ้าไตรพร้อมย่าม 

ทีร่ะลึกการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพและใบปวารณา และบัตรรบัตูส้งัเคด็แดพ่ระสงฆท์ีส่วดมาตกิาทัง้ ๑๐ รปู ทรงคม  

แล้วประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงเข้าที่เดิม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว เจ้าหน้าท่ี 

กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ป่ี กลองชนะ  

ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว 

พระสงฆ์สวดมาติกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ ๒ องค์ พร้อมถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร ลงจากพระเมรุ  

กางกั้นสัปทนตาดเงินถวาย มารอที่ข้างรถพระประเทียบที่หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

เวลา ๘ นาฬิกา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเครื่องทองน้อยแก้ว และพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ ๑ องค์ลงจากโต๊ะหมู่

ในพลับพลาอิศริยาภรณ์ ไปประดิษฐานบนรถยนต์พระประเทียบพร้อมกางกั้นสัปทนตาดเงินถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินตามพระอัฐิ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงยืนส่งเสด็จพระอัฐิที่หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 

เวลา ๘ นาฬิกา ๒ นาที ขบวนรถพระประเทียบเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิและถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

เคลื่อนออกจากวัดเทพศิรินทราวาส ไปยังตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จข้ึนพลับพลาอิศริยาภรณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หลังพลับพลา 

อิศริยาภรณ์ เสด็จพระราชดำาเนินกลับ เวลา ๘ นาฬิกา ๕ นาที 



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

538 539

รถยนต์พระประเทียบเชิญพระอัฐิ

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเครื่องทองน้อยแก้วและพระโกศพระอัฐิลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์
เพื่อประดิษฐานบนรถยนต์พระประเทียบ

	 ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร	

สองข้างทางเข้าวัดบวรนิเวศวิหารสู่ตำาหนักเพ็ชร คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร สกุลคชวัตร ศิษยานุศิษย์ และ 

ประชาชน รอรับพระอัฐิและพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เวลา ๗ นาฬิกา ๓๕ นาที เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังได้เชิญพระสรีรางคารซ่ึงบรรจุในกล่องผ้าไหม ๑ กล่อง และ 

ผอบพื้นสีฟ้าดอกขาวขอบทอง มีอักษรพระนาม ญ.ส.ส. จำานวน ๒ ใบ ถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร กางกั้นสัปทนตาดเงินถวาย แล้ว

เชิญไปประดิษฐานที่ห้องพระฉาก ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร 

เวลา ๘ นาฬิกา ๑๖ นาที รถยนต์พระประเทียบ เทียบประตูวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังเชิญเครื่อง

ทองน้อยแก้วลงจากรถพระประเทียบ ตามด้วยผู้เชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ ๓ องค์ และถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร 
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เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังเชิญผอบและกล่องบรรจุพระสรีรางคารไปประดิษฐานที่ห้องพระฉาก

เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังเชิญเครื่องทองน้อยแก้วและ
พระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิไปยังตำาหนักเพ็ชร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 
และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เดินตาม

ซึ่งถวายห่อด้วยผ้าขาวไปยังตำาหนักเพ็ชร กางกั้นสัปทนตาดเงินถวาย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และคณะสงฆ์วัด 

บวรนิเวศวิหารเดินตาม ทั้งนี้พระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้ง ๑ องค์ และถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารนั้น เชิญไปประดิษฐานบนพระแท่น 

แว่นฟ้าทอง ส่วนพระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งอีก ๑ องค์ และสีขาว ๑ องค์ เชิญไปประดิษฐานที่ห้องพระฉาก 

เวลา ๘ นาฬิกา ๑๘ นาที เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิข้ึนประดิษฐานบนพระแท่น 

แว่นฟ้าทอง ภายใต้ฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กราบราบ แล้วออกจากตำาหนักเพ็ชร จากนั้นคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร สกุลคชวัตร 

และคณะศิษยานุศิษย์ กราบสักการะพระอัฐิ

เวลา ๘ นาฬิกา ๕๑ นาที พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารเชิญพัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต พัดยศสมเด็จพระสังฆราช  

พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ พระสุพรรณบัฏ และเครื่องทองน้อยแก้ว ตั้งบนโต๊ะหมู่หน้าพระแท่นประดิษฐานพระอัฐิ  

เมื่อการตั้งแต่งเรียบร้อยแล้ว วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้เปดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ 
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การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

บริเวณหน้าตำาหนักเพ็ชร

นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
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เจ้าหน้าที่เตรียมการตั้งแต่งภายในตำาหนักเพ็ชร ต่างจากเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ที่หน้าพระฉาก บนพระแท่นแว่นฟ้าทอง ตั้งโต๊ะสูงจำาหลักลายปดทอง ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งบรรจุพระโกศ 

พระอัฐิ เอวพระเจดีย์ศิลารัดด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด เชื่อมสายแถบซึ่งโยงจากพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิในห้องพระฉาก  

กับพระเจดีย์ศิลาบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง และจะเชื่อมไปยังพานพระภูษาโยงบนต้นอาสน์สงฆ์ขณะประกอบพิธี ตำ่าลงมา

ตั้งโต๊ะเตี้ยจำาหลักลายปดทองประดิษฐานพานถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารซ่ึงถวายห่อด้วยผ้าสีขาว สองข้างวางพุ่มตาดทอง  

ถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นเหนือพระอัฐิและพระสรีรางคาร มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สด

หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทอง ตั้งโต๊ะหมู่จำาหลักลายปดทอง แถวบนสุดวางเครื่องยศสมณศักดิ์ ด้านซ้าย ตั้งพัดยศ 

เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต ตรงกลางวางพานพระสุพรรณบัฏ ด้านขวา ตั้งพัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช และพัดรัตนาภรณ์ 

รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ ตามลำาดับ แถวที่ ๒ ตั้งเครื่องนมัสการ เป็นเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิทรงธรรม แถวที่ ๓ ตั้งเครื่อง

นมัสการทองน้อยสำาหรับสักการะพระศพ พร้อมพระแท่นทรงกราบเล็ก 

เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระแท่นแว่นฟ้าทอง ตั้งพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน

พ้ืนหน้าพระแท่นแว่นฟ้าทองตกแต่งด้วยดอกไม้สดและมีรูปช้างเผือกประดิษฐ์จากดอกไม้ในท่าหมอบชูงวงถวาย 

สักการะ บนหลังช้างตั้งพานพุ่มสักการะ

เบื้องขวาสุดของพระแท่นแว่นฟ้าทอง ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระรูปถ่ายของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมแจกันดอกไม้สด

พระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งบรรจุพระโกศพระอัฐิ และถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร 
ซึ่งถวายห่อด้วยผ้าสีขาวประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง
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การประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคารบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง 
ภายใต้ฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ภายในตำาหนักเพ็ชร

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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แนวผนังด้านทิศตะวันออก จัดเป็นที่ประทับ พื้นปูพรมแดงลาดพระสุจหนี่ทอดพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมโต๊ะเคียงปูเยียรบับ ถวายคลุมพระราชอาสน์ด้วยเยียรบับ หน้าพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะ

จำาหลักลายปดทองปูเยียรบับทอดเครื่องทองน้อยทรงธรรม ๑ เครื่อง เชิงเทียนปักเทียนสำาหรับดูหนังสือเทศน์ ๑ คู่ และทอด 

พระเต้าทักษิโณทก ด้านซ้ายของพระราชอาสน์ ทอดพระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ บนโต๊ะเคียงวางแจกันพุ่มดอกบัวสีขาวสำาหรับถวายสักการะพระอัฐิส่วนพระองค์ 

แนวผนังด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับที่ประทับ ตั้งอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าขาวสำาหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระพุทธมนต์  

ต้นอาสน์สงฆ์ทอดพระแท่นสมณศักดิ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าภายใต้พระเศวตฉัตร ๕ ชั้น ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) บนพระแท่นตั้งโต๊ะหมู่เล็กประดิษฐาน 

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมธูปเทียน ประดับด้วย

แจกันดอกไม้คู่ตั้งลดหลั่นกัน หน้าพระแท่นตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองปูเยียรบับ ทอดเครื่องนมัสการกระบะมุก พร้อมพระแท่น

ทรงกราบเล็ก ถัดมาที่ต้นอาสน์สงฆ์ ตั้งโต๊ะจำาหลักลายปดทองวางพานทองรองรับพระภูษาโยง หัวอาสน์สงฆ์ตั้งธรรมาสน์

แนวผนังด้านทิศเหนือ ตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ผ้าไตรเต็ม ๑๑ ไตรสำาหรับพระสงฆ์ท่ีแสดง 

พระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์ ไตรแบ่ง ๔ ไตรสำาหรับพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคาถา พร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธี 

พระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา และพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กลางห้องโถง ตั้งเก้าอี้สำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และผู้มา

เฝ้าในพิธี

พระราชอาสน์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทาน 
เพลิงพระศพ เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ผ้าไตร 

พร้อมย่ามที่ระลึกและใบปวารณา
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แผนผังการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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กาฉะรพงอห

วัหูยอาจเาลกเมอจะรพจ็ดเมสทาบะรพอลหปูระรพ .๑

สรรโวณาญรชิวายะรพมรก าจเณมสาหมะรพจ็ดเมสนยขีเปูระรพ .๒

ิตสูะรปนัวำจะรปปูรธทุพะรพ .๓

าลิศยีดจเะรพนใุจรรบฐิัอะรพศกโะรพ .๔

๕. ไตรแพรพระราชทาน

ีชาฝปูรดาตมุลค กอจีมงอรนาพำนนัข .๖

นัช ๔ มลกตโนป .๗

๘. พานพระศรี

รตกัพะรพงรสดาถ .๙

๑๐. คนโท

ีรศณรรพุส .๑๑

พศะรพศกโะรพนาฐษิดะรปงอห

าลิศยีดจเะรพนใุจรรบิฐัอะรพศกโะรพ .๒๒

ราคงารีรสะรพุจรรบาลิศำถะรพ .๓๒

๑ ีทนัช ๙ ีทลากชัร ณรภานตัรดัพ .๔๒

ชารฆงัสะรพจ็ดเมสิดกัศณมสศยดัพ .๕๒

มานะรพกึราจฏับณรรพุสะรพ .๖๒

ตุยมรรธยาฝญหใะณคาจเศยดัพ .๗๒

วกแยอนงอทงอืรคเ .๘๒

ิฐัอะรพะรากกัสบัรหำสยอนงอทงอืรคเ .๙๒

บารกงรทนทแะรพ .๐๓

๓๑. พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน

 ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมสปูระรพ .๒๓

กยาณิรปฆงัสาหมลกส      

๑๒. กาทรงกระบอก

ชารณรรพุส .๓๑

นูนงัลหถสอโะรพบีห .๔๑

)ดยีจเงัลหบีห( ีรกัจารตบีห .๕๑

นัจกัลอมห .๖๑

ดปมถรตาบงิชเะลแาฝมอรพรตาบ .๗๑

 ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจด็เมสปูระรพ .๘๑

กยาณิรปฆงัสาหมลกส      

ราคงารีรสะรพุจรรบบอผ .๙๑

 ชารฆงัสะรพจ็ดเมส รวงัสณาญะรพจ็ดเมสบัทะรปีทีอากเะรพ .๐๒

กยาณิรปฆงัสาหมลกส      

พศะรพลศุกญ็พเำบพาภาจเนปเตุยมรรธะณคีทสากอโนใกึละรีทดัพ .๑๒

ิตูสะรปนัวำจะรปปูรธทุพะรพนาฐษิดะรปนทแะรพ .๓๓

กุมะบะรกรากสัมนงอืรคเ .๔๓

รทนิมรปะรพจ็ดเมสทาบะรพนสาอชาระรพ .๕๓

ชดเยลุดอลพิมูภาหม      

นศทเอืสงันหูดนยีทเะลแมรรธงรทยอนงอทงอืรคเ .๖๓

 ีลวสมสโาจเคงอะรพ อธเศงวรวาจเะรพีอากเะรพ .๗๓

ุตามาดดันิทาชารรวะรพ      

งยโาษูภะรพนาพงาวะตโ .๘๓

ฆงสนสาอ .๙๓

กุมะบะรกรากสัมนงอืรคเ .๐๔

ีธิพมวรามูผบัรหำสีอากเ .๑๔

ราหิวศวเินรวบดัว รช็พเกันหำต ณ ิฐัอะรพลศุกชาระรพญ็พเำบรากงัผนผแ

 ๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๙๑ ีท ราสเนัว

ห้องพระฉาก

 ๑. พระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ๒. พระรูปเขียนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 ๓. พระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
 ๔. พระโกศพระอัฐิบรรจุในพระเจดีย์ศิลา
 ๕. ไตรแพรพระราชทาน
 ๖. ขันนำ้าพานรองมีจอกพร้อมคลุมตาดรูปฝาชี
 ๗. ป่นโตกลม ๕ ชั้น
 ๘. พานพระศรี
 ๙. ถาดสรงพระพักตร์
 ๑๐. คนโท
 ๑๑. สุพรรณศรี
 ๑๒. กาทรงกระบอก
 ๑๓. สุพรรณราช
 ๑๔. หีบพระโอสถหลังนูน
 ๑๕. หีบตราจักรี (หีบหลังเจียด)
 ๑๖. หม้อลักจั่น
 ๑๗. บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด
 ๑๘. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก
 ๑๙. ผอบบรรจุพระสรีรางคาร
 ๒๐. พระเก้าอี้ที่ประทับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก
 ๒๑. พัดที่ระลึกในโอกาสที่คณะธรรมยุตเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศลพระศพ

ห้องประดิษฐานพระโกศพระศพ

 ๒๒. พระโกศพระอัฐิบรรจุในพระเจดีย์ศิลา
 ๒๓. ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร
 ๒๔. พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
 ๒๕. พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
 ๒๖. พระสุพรรณบัฏ
 ๒๗. พัดยศเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต
 ๒๘. เครื่องทองน้อยแก้ว
 ๒๙. เครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระอัฐิ
 ๓๐. พระแท่นทรงกราบ
 ๓๑. พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน
 ๓๒. พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก
 ๓๓. พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ
 ๓๔. เครื่องนมัสการกระบะมุก
 ๓๕. พระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
  มหาภูมิพลอดุลยเดช
 ๓๖. เครื่องทองน้อยทรงธรรมและเทียนดูหนังสือเทศน์
 ๓๗. พระเก้าอี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 ๓๘. โต๊ะวางพานพระภูษาโยง
 ๓๙. อาสน์สงฆ์
 ๔๐. เครื่องนมัสการกระบะมุก
 ๔๑. เก้าอี้สำาหรับผู้มาร่วมพิธี 

ห้องพระฉาก ห้องประดิษฐานพระโกศพระศพ

๔๐
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เวลา ๑๖ นาฬิกา ๑๕ นาที ผู้มาเฝ้าพร้อมกัน ณ ตำาหนักเพ็ชร 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๒๕ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ข้ึนยังตำาหนักเพ็ชร

นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๔ นาที เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ท่ีจะสวดพระพุทธมนต์ มี พระเทพ- 

วิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) วัดเทพธิดาราม พระเทพญาณกวี (สุนทร สุนฺทโร) วัดเทพศิรินทราวาส พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย  

สุรชโย) วัดสระเกศ พระราชพิศาลมุนี (วรรณรงค์ ตวณฺโณ) วัดมกุฏกษัตริยาราม พระราชสุตกวี (บุญธรรม สตธมฺโม)  

วัดมหรรณพาราม พระราชวินยาภรณ์ (เปล่ียน โชตฺยาวตฺโต) วัดบุรณศิริมาตยาราม พระศรีวิสุทธาภรณ์ (บุญร่วม อตฺถกาโม)  

วัดบรมนิวาส พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) วัดบวรนิเวศวิหาร  

และพระอุดมธีรคุณ (สมคิด สุจินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ข้ึนน่ังยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๑๓ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง 

จากวังเทเวศร์ มาถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร รถยนต์ที่นั่งเทียบที่ประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) เสด็จเข้าสู่ภายใน 

ตำาหนักเพ็ชร ทรงถวายแจกันพุ่มดอกบัวสีขาวส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร 

ทรงกราบ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงสาธุการ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ 

กระบะมุกบูชาพระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ ทรงกราบ ทรงคมสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทรงประเคน 

พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่อาสน์สงฆ์ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์  

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระพุทธรูป

ประจำาวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงกราบ

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)  

สวดธรรมนิยาม จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป แล้วเชิญ 

ปลายสายแถบจากที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ นำามาสอดเช่ือมกับพระภูษาโยงบนพานท่ีต้นอาสน์สงฆ์ เสร็จแล้ว  

ถวายความเคารพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา พระสงฆ์ท้ัง ๑๐ รูปสดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษา

โยงเขา้ทีเ่ดมิ ทรงหลัง่ทกัษโิณทก ขณะนัน้ พระสงฆถ์วายอนโุมทนา ถวายอดเิรก เจา้หนา้ทีก่รมการศาสนานมินตพ์ระสงฆล์งจาก

อาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาสองชั้น
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พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๙ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตร 

วิทยาราม ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ ๔ รูป จากวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่จะสวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งยัง 

อาสน์สงฆ์ มีพระครูศรีปริยัติโฆสิต (เฉลิมพล โฆสนาโม) พระมหาอาวุธ ตคุโณ พระมหาบรรหาร สุภกิจฺโจ พระมหาเจษฎา  

อธิปญฺโญ พร้อมแล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) และพระสงฆ์ที่จะสวดพระธรรมคาถา สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่

เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงกราบที่หน้าพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการ

ศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ถวายศีล

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๗ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยแก้วที่หน้าพระอัฐิสำาหรับพระอัฐิทรงธรรม แล้วประทับพระเก้าอี้ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาธรรม

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๙ นาที สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ถวายพระธรรมเทศนา สังคหวัตถุกถา จบแล้ว 

ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สนิท ชวนปญฺโญ) ถวายศีล
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เวลา ๑๘ นาฬิกา ๑๗ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียน

เครือ่งนมสัการกระบะมกุทีห่นา้พระสวดพระธรรมคาถา พระสงฆ ์๔ รปู สวดพระธรรมคาถาทำานองสรภญัญะ จบแลว้ เจา้พนกังาน

ยกเครื่องนมัสการกระบะมุกที่หน้าอาสน์สงฆ์ออก 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๒ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงประเคน

จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย พานธูปเทียนพนม แจกันมุกปักดอกคาร์เนชั่นสีชมพูสลับสีขาว โคมไฟฟ้าชนิด 

ตั้งโต๊ะ ปากกา ๑ คู่พร้อมแท่นเสียบ กี๋มุกชุดชามีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส. แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  

เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป และเชิญปลายสายแถบโยงจากที่ประดิษฐาน

พระเจดีย์พระอัฐิมาสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงบนพานที่ต้นอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๓ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงทอดผ้าไตร

พร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  

และทรงทอดผา้ไตรพรอ้มยา่มทีร่ะลกึการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพและใบปวารณาถวายพระสงฆส์วดพระธรรมคาถา 

พระสงฆ์สดบัปกรณ์ จบ เจ้าพนกังานภษูามาลาพบัพระภษูาโยงเกบ็เข้าท่ีเดมิ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชา- 

ทินัดดามาตุ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์  

แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว 

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๑ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงกราบ 

พระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ ที่หน้าเครื่องนมัสการกระบะมุก และทรงกราบที่หน้าพระอัฐิ ทรงคมสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากตำาหนักเพ็ชร ไปประทับรถยนต์ท่ีนั่ง เสด็จกลับ 

เมื่อเวลา ๑๘ นาฬิกา ๓๔ นาที 

พระธรรมเทศนา

สังคหวัตถุกถา

ในการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

วัดไตรมิตรวิทยาราม 

รับพระราชทานถวาย

__________________________

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล พระชนมสุข ทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร

พระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดน้ี จะรับพระราชทานวิสัชนาพระธรรม-

เทศนา ในสังคหวัตถุกถา	 ฉลองพระราชศรัทธา ประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานวิสัชนาไป มิได้ต้องตามโวหาร

อรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณ ทรงพระกรุณา 

โปรดฯ พระราชทานอภัยแก่อาตมาผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร



จดหมายเหตุงานพระศพ
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นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมาสัมพุทธัสสะฯ	ว่า	๓	จบ	

	 ทานญฺจ	เปยฺยวชฺชญฺจ	 อตฺถจริยา	จ	ยา	อิธ	

	 สมานตฺตา	จ	ธมฺเมสุ		 ตตฺถ	ตตฺถ	ยถารหนฺติฯ

บัดนี้ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถา ฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมี 

อนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ ที่องค์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง 

พระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล พระราชทาน 

พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อันเป็นส่วนปัจฉิมภาค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ที่พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเชิญ

พระโกศพระอัฐิประดิษฐาน ณ พระแท่นบัลลังก์ภายใต้ฉัตรตาดทอง ๕ ชั้น แวดล้อมด้วยต้นไม้ทองเงิน เครื่องอิสริยยศ เครื่อง

สักการะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจแทนพระองค์บำาเพ็ญพระราชกุศลถวายให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ด้วยอำานาจพระเมตตา พระกรุณาคุณ และ 

พระกตัญญูกตเวทิตาคุณถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีทุกประการ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระองค์นั้น พระองค์ทรงมี 

พระปุพเพกตปุญญตาคือ มีพระบุญญาธิการทรงสั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อน พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระประสูติกาลเมื่อวันศุกร์ ท่ี ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ ณ ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อ น้อย พระชนนีชื่อ กิมน้อย ในตระกูลคชวัตร ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

ปี ๒๕๐๔ ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อปี ๒๕๓๒ ถือว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ีมีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราช 

ทุกพระองค์ในอดีต และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของประเทศไทยที่มีพระชันษาถึง ๑๐๐ ปี และพระองค์ทรง

ดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานถึง ๒๔ ปี พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ก็การพระราชพิธี

ต่าง ๆ อันเนื่องด้วยพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นสำาเร็จลงแล้วอย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติยศ ดังปรากฏตั้งแต่ต้นว่า 

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน 

พระองค์ ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตามลำาดับ จากนั้น  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศ์ มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ไทยในประเทศและ 

ต่างประเทศ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ สมาคม พ่อค้า คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย คณะ 

ศิษยานุศิษย์ พร้อมทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาททุกหมู่เหล่า ร่วมบำาเพ็ญกุศลน้อมถวายอุทิศ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าถวาย 

สักการะเคารพกราบไหว้บูชาพระศพทุกวันมิได้ขาด และในการออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 

พระองค์น้ัน คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติจัดงานพระศพถวาย เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นไปตามราชประเพณี 

ทุกประการ ทั้งได้ประชุมปรึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ ทั้งคณะอนุกรรมการจัดงานพระราชพิธีออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ทุก ๆ  

คณะ ทุก ๆ ท่าน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างสามัคคีรวมสรรพกำาลังให้การพระราชพิธีอันเนื่องด้วยการ 

ออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพตั้งแต่ต้นจนถึงอวสาน ให้สำาเร็จลงแล้วอย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติยศทุกประการ โดย 

ในการจัดงานบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น อันเป็นส่วนเบ้ืองต้น พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วัผู้ทรงพระคณุอนัประเสรฐิ ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเลือ่นพระอสิรยิยศและพระเกยีรตยิศพระโกศ 



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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พระศพจากพระโกศกุดั่นใหญ่เป็นพระโกศทองน้อย ภายใต้ฉัตร ๕ ช้ัน เมื่อวันเสาร์ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีตำาหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนในวันบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  

ในการบำาเพ็ญพระราชกุศล สำาหรับในวันพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันพุธ ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เวลาบ่าย ได้ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนิน 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพ ท่ีพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และเพื่อถวาย 

ความอาลัยถวายสักการบูชาพระศพของคณะสงฆ์และประชาชนท่ัวประเทศอย่างท่ัวถึง ทางราชการจึงร่วมกับทางคณะสงฆ์ 

ได้จัดสถานที่อย่างสมพระเกียรติรองรับดอกไม้จันทน์ถวายพระศพไว้ทุก ๆ อำาเภอ ทุก ๆ เขตทั่วประเทศ และในวันพฤหัสบดี  

ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลาเช้า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชดำาเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเก็บพระอัฐิ

การทั้งปวงเช่นนี้เพราะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น พระองค์ทรงมีนำ้าพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาต่อ

คฤหัสถ์และบรรพชิตทั่วไป มีพระปฏิปทาอัธยาศัยงดงาม เพียบพร้อมด้วยพระศีลาจารวัตร งดงามด้วยสุตะ สุขุมด้วยสติปัญญา  

อันเป็นหลักแห่งความเจริญ พระองค์จึงทรงควรแก่ปูชนียบุคคลท่ีควรแก่การเคารพสักการะกราบไหว้บูชาอย่างยิ่งของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนถ้วนหน้า เนื่องด้วยพระกรณียกิจที่เป็นคุณูปการยิ่งที่ได้ทรงบำาเพ็ญเป็น 

หิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นปัจจัยให้ทุก ๆ ฝ่ายมีความปรองดองสมานฉันท์เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วม 

บำาเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายด้วยกัลยาณจิต ตามวิสัยของสัปปุริสบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจะพึงกระทำา นั่นก็เป็นเพราะผลที่มี 

พลังอันยิ่งใหญ่ของสังคหวัตถุธรรม	๔	ประการ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยเพิ่มพูนปรองดองประสานสามัคคีให้ประชุมชน ร่วมแรง

ร่วมใจบำาเพ็ญสรรพกิจน้อยใหญ่สำาเร็จได้ดังประสงค์ สมตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบทแห่งเทศนานี้ว่า 

 ทานญฺจ	เปยฺยวชฺชญฺจ	 อตฺถจริยา	จ	ยา	อิธ	เป็นอาทิ 

แปลความว่าอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน ๔ ประการ คือ ทาน การให้ หรือการเสียสละ ๑ 

เปยยวัชชะ วจีไพเราะ ๑ อัตถจริยา การทำาตนให้เป็นประโยชน์ ๑ สมานตา การวางตนให้เหมาะสม ๑ 

ในพระพทุธภาษิตนี ้พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงสรรเสรญิคณุธรรม ๔ ประการนัน้ วา่เป็นคณุธรรมทีย่ดึเหนีย่วนำา้ใจประสาน

สามัคคีในหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข เป็นคุณธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชที่สามารถบันดาลให้กิจการน้อยใหญ่สำาเร็จลุล่วงได้ 

ทาน ประการที่ ๑ นั้น ได้แก่การให้หรือการเสียสละสิ่งของหรือความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น การให้หรือ

การเสียสละน้ี จัดเป็นคุณธรรมที่สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักที่พึ่งพิงของสังคมทั่วโลก ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเสียชีวิตไป  

เร่ิมต้นตั้งแต่ในครอบครัวจนถึงประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าบุตรธิดาของเราจะเจริญเติบโตได้ ก็เพราะการเสียสละความสุขของ

คุณพ่อคุณแม่ บ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็เพราะการเสียสละภาษีของส่วนรวม ที่สำาคัญที่ทุก ๆ คนควรใฝ่ใจเป็นพิเศษก็คือ  

ประเทศชาติของเราที่ยังเป็นเอกราชอยู่ได้ ก็เพราะการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และวีรชน 

ผู้กล้าหาญยอมสละเลือดเนื้อเพื่อชาติ ทาน คือ การเสียสละนี้จึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำาคัญท่ีจะไขให้ผู้ทำาก้าวขึ้นสู่ความ 

เป็นใหญ่ในประเทศและในโลกได้ เพราะทานการเสียสละมีคุณอนันต์ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ 

ยึดเหนี่ยวนำ้าใจประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้ เป็นประการแรก 

เปยยวัชชะ	วจีไพเราะ ประการที่ ๒ นั้น คือคำาพูดที่สุภาพอ่อนโยนจับใจผู้ฟัง ที่ถือกันว่าปากเป็นเอก แต่จะใช้คำาพูด 

ก็จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพราะคนเราจะเกลียดชังหรือมีเสน่ห์มีคนรักใคร่ก็เพราะปาก จะอดอยากมีกิน 
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มีใช้ก็เพราะปาก วจีไพเราะหรือคำาพูดดีนั้นสามารถทำาคนโง่ให้กลายเป็นคนฉลาดก็ได้ ทำาคนเกียจคร้านให้ขยันหมั่นเพียรก็ได้ 

ทำาความแตกแยกให้สามัคคีกลมเกลียวก็ได้ ทำาเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กก็ได้ ด้วยเหตุที่เปยยวัชชะ วจีไพเราะ มีคุณอนันต์

ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้ เป็นประการที่ ๒ 

อัตถจริยา	การทำาตนให้เป็นประโยชน์ ประการที่ ๓ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกัน ไม่นิ่งดูดายทั้งในงานของ

ครอบครัวและงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับประเทศชาติด้วยแล้ว ก็ยิ่งควรให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมด้วย

ความเต็มใจ เพราะถ้าทุก ๆ  คน ทุก ๆ  ฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะมีแต่จะเจริญรุ่งเรือง

ก้าวหน้า เพราะอัตถจริยา การทำาตนให้เป็นประโยชน์ มีคุณดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวนำ้าใจ

ประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้ เป็นประการที่ ๓ 

สมานัตตา	 การวางตนให้เหมาะสม	ประการที่ ๔ นั้น คือ การวางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ให้เหมาะสมกับฐานะ  

การวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการวางตนให้เหมาะสมกับบุคคล ถ้ารู้จักวางตนให้เหมาะสมอย่างถูกต้องทุก ๆ อย่าง 

ได้แล้ว ก็จะกลายเป็นเสน่ห์มหานิยม ทำาให้เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่นั้นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะ 

ติดตามมา เพราะเหตุที่สมานัตตา การวางตนให้เหมาะสมมีผลานิสงส์ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ 

ยึดเหนี่ยวนำ้าใจประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้ เป็นประการที่ ๔ 

อันสังคหวัตถุธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ คือ ทาน การให้ เปยยวัชชะ วจีไพเราะ อัตถจริยา การทำาตนให้เป็นประโยชน์  

และสมานัตตา การวางตนให้เหมาะสม เป็นคุณธรรมท่ีมีฤทธิ์มีเดชมีพลานุภาพบันดาลให้หมู่ชนในสังคม ในประเทศชาติและ 

ในโลกให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวเป็นที่นิยม ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมากเพียงใด ความเจริญและประโยชน์สุขที่มุ่งหมายก็จะเพิ่ม 

มากขึ้นเพียงนั้น แม้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดจากนำ้ามือมนุษย์ทุก ๆ แห่งก็ล้วนสำาเร็จได้ด้วยแรงแห่งสามัคคีธรรม ดั่งบท 

ประพันธ์ที่ว่า ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ด้วยเหตุนี้ สามัคคีธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่ผู้นำาในสังคมในประเทศ

ชาติและในพระศาสนา จำาต้องปรารถนาเพื่อเพิ่มพูนให้ไพศาลทุกกาลสมัย

ด้วยเหตุที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพราะพระองค์ทรงมั่นในพระคุณธรรมทั้ง  

๔ ประการดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามานี้ พระองค์จึงทรงสามารถยึดเหนี่ยวสถิตมั่นในดวงใจของเหล่าพุทธบริษัท เป็น 

ที่สักการะเคารพนับถือบูชาอย่างสนิทใจ เป็นพลังให้พระองค์ได้ทรงบำาเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่อเนกอนันต์ เมื่อเสริมด้วย 

พลังแห่งพระอัตตสมบัติส่วนพระองค์ นั่นก็คือ พระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ท่ีลำ้าเลิศของศิษยานุศิษย์ ทรงเป็น 

พระมิ่งมิตรมหามงคลใกล้ชิดของชาวบ้าน ทรงประสานสามัคคีเสมือนหนึ่งปราการที่แข็งแกร่งของคนในชาติ ทรงดำารงพระองค์

เปน็ศาสนทายาททีเ่กนิกวา่คำาบรรยายและทรงเปน็แบบแผนแบบอยา่งสำาหรบัผูใ้หญใ่นการเสยีสละเพือ่สว่นรวม ฉะนัน้ พระองค์

ท่านจึงทรงควรแก่พระนามว่า อภิปูชนียบุคคล เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ตลอดกาล เสมือน

หน่ึงเจติยสถานมหามณฑลเป็นที่รองรับคารวะอปจายนธรรม เป็นท่ีกราบไหว้บูชาของประชุมชนในท่ีทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 

เพราะฉะน้ัน การพระราชพิธีในการออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล- 

มหาสังฆปริณายกพระองค์นั้น จึงสำาเร็จอย่างสมบูรณ์ และสมพระเกียรติยศทุกประการ และการพระราชพิธีต่าง ๆ  อันเนื่องด้วย 

พระศพของพระองค์น้ันจะยงัคงติดตาตรงึใจอยูใ่นความทรงจำาของพสกนกิรชาวไทยทุกหมูเ่หลา่ไปตราบนานเท่านาน ดว้ยประการ

ฉะนี้ 

ขออำานาจพระราชกศุลทีท่รงพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ ์ในการออกพระเมรพุระราชทานเพลงิพระศพ ดว้ยอำานาจ

พระเมตตาพระกรุณาคุณ และพระกตัญญูกตเวทิตาคุณท้ังปวงนี้ จงสัมฤทธิ์ผลิตวิบากสมบัติสำาเร็จแด่สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามเจตนาพระราชปรารภจงทุกประการ ในอวสานกาลเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรม-



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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เทศนานี้ พระครูสัญญาบัตร พระสงฆ์เปรียญจตุรวรรค จักรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญพิธี เพื่อเพิ่มพูน

อัปมาทธรรมแก่สมาคมนี้สืบไป ณ กาลบัดนี้ 

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถา สมควรแก่เวลา เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 

	 ขอถวายพระพร

การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร  

ณ ตำาหนักเพ็ชร พระตำาหนักเดิม และพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร  

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการบำาเพ็ญพระราชกุศล

พระอัฐิ ณ ตำาหนักเพ็ชร แล้วเชิญไปประดิษฐาน ณ พระตำาหนักเดิม และบรรจุพระสรีรางคารใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง ณ 

พระวิหารเก๋ง

แผนผังการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร

ณ ตำาหนักเพ็ชร พระตำาหนักเดิม และพระวิหารเก๋ง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร

ณ ตำหนักเพ็ชร พระตำหนักเดิม และพระวิหารเกง

วันอาทิตย ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ถนนพระสุเมรุ

     ศาลาแดง     ศาลาแดง

   ฉันเพลมีฎีกา   ปะรำฉันเพล
  ปะรำฉันเพล

  ปะรำฉันเพล

  ปะรำผูเฝาฯ

  ปะรำ
 ผูเฝาฯ

  ปะรำ
  ผูเฝาฯ

  ปะรำ
  ผูเฝาฯ

  ปะรำผูเฝาฯ

 ปะรำจัด

 ปะรำจัดภัตตาหาร

 ปะรำโรงทาน

พระอุโบสถ

พระเจดีย

ประตู ๑

ประตู 

  ๙

ประตู ๒ประตู ๓

ศาลาจาน

กองอำนวยการ

      ปะรำ

กองอำนวยการ

     รับรอง
      ตำหนักจันทน

ตำหนักเพ็ชร

   บำเพ็ญ

พระราชกุศล

พระเถระ

พระวิหารเกง

N

พระตำหนักเดิม

   
   

ตำ
หน

ักซ
าย

ภัตตาหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร
ฉันเพลพระเถระ

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร



จดหมายเหตุงานพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

552 553

พระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งบรรจุพระโกศพระอัฐิ และถำ้าศิลาบรรจุ 
พระสรีรางคาร ซึ่งถวายห่อด้วยผ้าสีขาวประดิษฐานบน 

พระแท่นแว่นฟ้าทอง ณ ตำาหนักเพ็ชร

พระเสลี่ยงกง ๒ องค์ เทียบที่ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร

	 ณ	ตำาหนักเพ็ชร

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิและถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

ซึ่งถวายห่อด้วยผ้าขาวบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง มีปี่พาทย์พิธีและชาวพนักงานประโคมเช่นเดียวกับในการบำาเพ็ญพระราชกุศล

พระอัฐิ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ห้องพระฉาก ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งบรรจุพระโกศพระอัฐิ ซึ่งจะเชิญไปประดิษฐาน ณ วัด 

เทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนพระเจดีย์ศิลาสีขาวบรรจุพระโกศพระอัฐิ จะเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ผอบเบญจรงค์บรรจุพระสรีรางคาร และเครื่องยศสมณศักดิ์สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อันประกอบด้วย เครื่องทองน้อยแก้ว ไตรแพรพระราชทาน ป่นโตกลม ๔ ช้ัน  

ขันนำ้าพานรองมีจอกพร้อมคลุมตาดรูปฝาชี ถาดสรงพระพักตร์ บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด พานพระศรี ประกอบด้วย  

มงัสี ๒ ตลบัพู ่๑ จอก ๑ ซองพล ู๑ (พรอ้มพล)ู หบีพระโอสถหลงันนู หบีตราจกัร ี(หบีหลงัเจยีด) กาทรงกระบอก คนโท สพุรรณศรี 

หม้อลักจั่น สุพรรณราช 



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

552 553

ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร ทอดพระเสลี่ยงกง ๒ องค์ พร้อมคนหามองค์ละ ๔ คน สำาหรับเชิญพระโกศพระอัฐิ และถำ้าศิลา

บรรจุพระสรีรางคาร แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกง 

มัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

รอบตำาหนักเพ็ชรตั้งปะรำาสำาหรับผู้มาเฝ้า บริเวณสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนวัดบวรนิเวศตั้งโรงทาน และด้านหน้า

อาคารสำานักงานอำานวยการบำาเพ็ญกุศลพระศพ จัดเป็นพื้นที่ถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

	 ณ	พระตำาหนักเดิม	หรือ	พระตำาหนักใหญ่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับ 

พระปั้นหย่า ขณะยังทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นทรงลาพระผนวชเพื่อขึ้นครองราชสมบัติโปรดให้เป็นที่ประทับ

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์) และสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) ได้ประทับต่อมา  

พระตำาหนักเดิมสร้างแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ๕ ห้อง สูง ๒ ชั้น มีระเบียงด้านหน้า อาคารชั้นล่าง 

ยกพื้นสูงเป็นส่วนใต้ถุนอาคาร ผนังอาคารตกแต่งด้วยลายเสาและบัวหัวเสาแบบศิลปะตะวันตก

บริเวณชั้น ๒ ของพระตำาหนักเดิม ภายในห้องซึ่งประดิษฐานพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสวัด 

บวรนิเวศวิหาร เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งดังนี้

พระตำาหนักเดิม การตั้งแต่งภายในห้องบริเวณชั้น ๒ ของพระตำาหนักเดิม
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แผนผังการประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ ณ พระตำาหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ มิดเกันหำตะรพนใยาภงัผนผแ

ราหิวศวเินรวบดัว มิดเกันหำต ณ ิฐัอะรพศกโะรพนาฐษิดะรปราก

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๐๒ ีท ยติทาอนัว

N

 ๑. แท่นประดิษฐานโต๊ะหมู่บูชาพระโกศพระอัฐิ
 ๒. พระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 ๓. พระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 ๔. พระโกศพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
 ๕. พระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ๖. โกศอัฐิพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)
 ๗. พระรูปหล่อของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 ๘. พระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 ๙. รูปหินอ่อนพระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรำสี)
 ๑๐. พระรูปหินอ่อน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 ๑๑. โต๊ะลาดสายแถบสำาหรับทอดผ้าไตร

๑๐

๖

๓ ๘

๗๒

๑

๑๑
๕

๔

๙

มิดเกันหำตะรพนใยาภงัผนผแ

ราหิวศวเินรวบดัว มิดเกันหำต ณ ิฐัอะรพศกโะรพนาฐษิดะรปราก

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๐๒ ีท ยติทาอนัว

N
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แนวผนังด้านตะวันออก เป็นซุ้มลอยมีช่องสำาหรับประดิษฐานพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิปดด้วยบานกระจก จำานวน 

๓ ซุ้ม เบื้องหน้าซุ้มทั้ง ๓ ซุ้ม เป็นแท่นย่อมุมปดทอง ตั้งโต๊ะหมู่ ๓ ชุด ซุ้มกลางซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในซุ้มบุด้วยผ้าสีทอง

ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ฤกษ์) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)  

บนโต๊ะหมู่ตั้งพระรูปหล่อของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ ประดับด้วยแจกันดอกไม้สด ๒ คู่ ตั้งลดหลั่นกันพร้อม 

ธูปเทียน ซุ้มด้านซ้าย ภายในซุ้มบุด้วยผ้าสีส้ม ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  

(หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) และจะได้เชิญพระโกศพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ขึ้นประดิษฐานร่วมในซุ้มเดียวกัน โต๊ะหมู่วางแจกันดอกไม้สด ๒ คู่ ตั้งลดหลั่นกัน และตั้งโต๊ะสูงปูผ้าขาวโยงสายแถบไว้  

สำาหรับทอดผ้าไตร ซุ้มด้านขวา ภายในซุ้มบุด้วยผ้าสีส้ม ประดิษฐานโกศอัฐิของพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ของ 

วัดบวรนิเวศวิหาร โต๊ะหมู่วางแจกันดอกไม้สด ๒ คู่ ตั้งลดหลั่นกัน

มุมห้องด้านซ้ายของซุ้มประดิษฐานพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิ ตั้งรูปหินอ่อนของพระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรำสี)  

พระอาจารยข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้มนษุยนาคมานพ) 

มุมห้องด้านขวาตั้งพระรูปหินอ่อนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าฤกษ์) พระอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

	 ณ	พระวิหารเก๋ง	

พระวิหารเก๋ง ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกับพระวิหารพระศาสดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้าง 

ขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลักษณะเป็นรูปทรงเก๋งจีน ขนาด ๓ ห้อง  

หลังคาลดซ้อน ๓ ชั้น มีมุขยื่นออกมาจากตัวอาคารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มุขทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธ-

ฑีฆายุมหมงคล มุขทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คณะศิษยานุศิษย์สร้าง 

ถวายในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ ปี เมื่อวันอาทิตย์ 

ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

ภายในมุขทิศตะวันตก ซึ่งจะประดิษฐานพระสรีรางคารของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่ง ดังนี้

พระวิหารเก๋ง การตั้งแต่งภายในมุขทิศตะวันตก ณ พระวิหารเก๋ง
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ว งกเราหิวะรพงอขกตนัวะตศิทนาดขุม ณ ราคงารีรสะรพุจรรบรากงัผนผแ ราหิวศวเินรวบดั

๘๕๕๒ ชารกัศธทุพ มคาวนัธ ๐๒ ีท ยติทาอนัว

N

งอลำจหีสนิชธทุพะรพ .๑

งอลำจหีสนิชธทุพะรพนาฐ .๒

งอลำจหีสนิชธทุพะรพนาฐตใมยีลหเีสงอช .๓

ราคงารีรสะรพำถะรพญิชเบัรหำสนอืลเงาร .๔

ราคงารีรสะรพำถะรพ .๕

รตไาผดอทบัรหำสบถแยาสดาละตโ .๖

ราคงารีรสะรพะรากกัสบัรหำสยอนงอทงอืรคเ .๗

ชดเยลุดอลพิมูภาหมรทนิมรปะรพจ็ดเมสทาบะรพาลามงวพ .๘

ถานีนิชารมรบะรพ ิติกิริสาจเงานะรพจ็ดเมสาลามงวพ .๙

ุตามาดดันทิาชารรวะรพ ีลวสมสโาจเคงอะรพ อธเศงวรวาจเะรพาลามงวพ .๐๑

๑

๑

๓

๔

๒

๕
๖

๙

๑๐

๗

๘

แผนผังการบรรจุพระสรีรางคาร ณ มุขด้านทิศตะวันตกของพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ๑. พระพุทธชินสีห์จำาลอง
 ๒. ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง
 ๓. ช่องสี่เหลี่ยมใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง
 ๔. รางเลื่อนสำาหรับเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร
 ๕. ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร
 ๖. โต๊ะลาดสายแถบสำาหรับทอดผ้าไตร
 ๗. เครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระสรีรางคาร
 ๘. พวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ๙. พวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ๑๐. พวงมาลาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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พระพุทธชินสีห์จำาลอง

ฐานเดิมขององค์พระ เจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางกรุด้วยหินอ่อน 
ต่อรางเลื่อนสำาหรับเลื่อนเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

เข้าบรรจุในช่อง

มุขทิศตะวันตก มีประตูและบันไดทางขึ้นอยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ พระพุทธชินสีห์จำาลองประดิษฐานอยู่ผนังด้าน 

ทิศตะวันออก หันพระพักตร์ไปทิศตะวันตก เจ้าหน้าที่เลื่อนองค์พระพุทธชินสีห์ไปทางด้านซ้าย ส่วนฐานเดิมขององค์พระ  

เจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วกรุด้วยหินอ่อน ต่อรางเลื่อนสำาหรับเลื่อนเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารเข้าบรรจุในช่อง ปลาย

รางเลื่อนมีแท่นสำาหรับวางถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร ทำาแท่นไม้ครอบฐานเดิมขององค์พระแล้วประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด 

เบื้องหน้าฐานเดิมขององค์พระ ต้ังโต๊ะปูผ้าขาวทอดสายแถบโยงกับแท่นท่ีปลายรางเลื่อน เยื้องไปด้านขวาตั้งโต๊ะ 

จำาหลักลายปดทองทอดเครื่องทองน้อยสำาหรับสักการะพระสรีรางคารและตั้งขาหยั่งสำาหรับวางพวงมาลาพระราชทาน 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เยื้องไปด้านซ้ายตั้งขาหยั่งสำาหรับวางพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ และพวงมาลาประทานของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาตุ

 การบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ครั้นใกล้เวลาเสด็จ พระราชวงศ์ ข้าราชการ และผู้มาเฝ้าพร้อม ณ ตำาหนักเพ็ชร

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน มี พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) 

วัดเทพธิดาราม พระเทพญาณกวี (สุนทร สุนฺทโร) วัดเทพศิรินทราวาส พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) วัดสระเกศ พระราช-

พิศาลมุนี (วรรณรงค์ ตวณฺโณ) วัดมกุฏกษัตริยาราม พระราชสุตกวี (บุญธรรม สตธมฺโม) วัดมหรรณพาราม พระราชวินยาภรณ์  

(มานิต ตมโน) วัดบุรณศิริมาตยาราม พระศรีวิสุทธาภรณ์ (บุญร่วม อตฺถกาโม) วัดบรมนิวาส พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์  

อธิจิตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระศรีวิสุทธิกวี (ไฉน จิตฺตสุทฺโธ) วัดบวรนิเวศวิหาร พระอุดมธีรคุณ (สมคิด สุจินฺตามโย)  

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั่งยังอาสน์สงฆ์ในตำาหนักเพ็ชร
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๙ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จ 

โดยรถยนต์ที่นั่งจากวังเทเวศร์ ถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าตำาหนักเพ็ชร ผู้มาเฝ้ายืนถวายความเคารพ

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ ทรง 

ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกบัวส่วนพระองค์ถวายสักการะพระอัฐิท่ีโต๊ะข้างเครื่องทองน้อย ทรง 

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร ทรงกราบ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ป่ีพาทย์พิธี

บรรเลงเพลงช้าเขมรใหญ่ จากนั้น เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ 

ทรงกราบ ทรงคมสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้า แล้วประทับพระเก้าอี้

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๒ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ทรงศีล พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์

แต่วันก่อน ถวายพรพระ 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๖ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไป

ทรงประเคนภัตตาหารแด่พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) ประธานสงฆ์ แล้วประทับพระเก้าอี้ที่เดิม พระสงฆ์นอกนั้นโปรด

ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล และ 
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ 

พระอัฐิและพระสรีรางคาร

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชา 
พระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ

พระสงฆ์ถวายพรพระ

นายอภัย จันทนจุลกะ ทรงประเคนและประเคนภัตตาหาร แล้วนั่งเก้าอี้ ณ ที่นั้นเพื่อปฏิบัติพระสงฆ์ขณะรับพระราชทานฉัน  

ขณะนั้น ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๓ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไป 

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ แล้วประทับพระเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย

อนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากตำาหนักเพ็ชร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงกราวรำาชั้นเดียว

ชาวพนักงานประโคม วงปี่พาทย์พิธี
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ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิไปประดิษฐานยังพระตำาหนักเดิม

พระโกศพระอัฐิประดิษฐานภายในซุ้ม 
ห้องชั้น ๒ ของพระตำาหนักเดิม

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงทอดผ้าไตร

พระสงฆ์สดับปกรณ์

 การประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ ณ พระตำาหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๒ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ โปรด 

ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิบนพระแท่นแว่นฟ้าทองไปประดิษฐานที่พระตำาหนักเดิม 

เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระโกศพระอัฐิ ถวายความเคารพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ แล้วเชิญพระโกศพระอัฐิข้ึนประดิษฐานบนพระเสลี่ยงกง พร้อมถวายสัปทนตาดเงิน 

กางกั้น มีเจ้าพนักงานเดินประคองพระโกศพระอัฐิด้านขวา ๑ นาย เดินเคียงด้านซ้าย ๑ นาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ ทรงยืนส่งพระอัฐิที่ระเบียงหน้าห้องพระฉาก พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล 

เสด็จตามพระโกศพระอัฐิ พร้อมด้วยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ขณะนั้นปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงทยอย
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เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๒ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นยังชั้น ๒ ของพระตำาหนักเดิม เชิญเข้าประดิษฐานท่ีซุ้มด้านซ้าย จากนั้น พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  

ยุคล ทรงทอดผ้าไตร ๕ ไตรพร้อมใบปวารณา พระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร มี พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปด  

ปยโรจโน) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร) พระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน อาวิธาโน) พระครูสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปยโรจโน) 

และพระครูประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) สดับปกรณ์ เสร็จแล้ว พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารขึ้นถวายสักการะพระอัฐิ

 การบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร 

ในเวลาเดียวกนันัน้ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุผูแ้ทนพระองค ์โปรดใหเ้จา้พนกังาน

ภูษามาลาเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารจากพระแท่นแว่นฟ้าทองไปประดิษฐาน ณ พระวิหารเก๋ง 

เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระสรีรางคาร ถวายความเคารพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ แล้วเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารลงจากพระแท่นแว่นฟ้าทอง ประดิษฐานในผอบ  

เชิญไปขึ้นพระเสลี่ยงที่หน้าตำาหนักเพ็ชร พร้อมถวายสัปทนตาดเงินกางกั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาเดินประคองพระสรีรางคาร 

ด้านขวา ๑ นาย เดินเคียงด้านซ้าย ๑ นาย ขณะนั้นปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงทยอย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จตามพระสรีรางคาร พร้อมด้วย

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และผู้มาเฝ้า  

ผ่านทางด้านทิศเหนือของตำาหนักเพ็ชร เลี้ยวซ้าย ผ่านด้านหลังของตำาหนักเพ็ชร เลี้ยวขวาเข้าประตูด้านข้างศาลาษี แล้วหยุด

หน้าพระวิหารเก๋ง ปี่พาทย์พิธีหยุดบรรเลง

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๙ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารออกจากผอบ แล้วเชิญขึ้นยัง 

พระวิหารเก๋ง เชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารวางบนแท่นที่ปลายรางเลื่อนที่ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง

ขบวนเชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร
ไปประดิษฐานยังพระวิหารเก๋ง

เจ้าพนักงานภูษามาลา เชิญถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 เสด็จเข้าในพระวิหารเก๋ง
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ถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร ที่ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระสรีรางคาร

ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ประชาชนร่วมพิธีบรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคาร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๑ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จ 

เข้าในพระวิหารเก๋งทางมุขด้านทิศตะวันออก ทรงทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาบนโต๊ะที่ทอดสายแถบเชื่อมกับแท่นวางถำ้าศิลา

บรรจพุระสรรีางคาร พระสงฆ ์๑๐ รปู มพีระราชวชริโมล ี(โสรจัจ ์มหาโสรจโฺจ) วดัสวนพล ูพระราชสทิธมินุ ีว.ิ (บญุชติ ญาณสำวโร)  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) วัดสามพระยา พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปยวิชฺโช) วัด 

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระศรีภัททิยบดี (ฤทธิ์หิรัญ ตสาโร) วัดชนะสงคราม พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) 

วัดบวรนิเวศวิหาร พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) วัดบวรนิเวศวิหาร พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) วัดมกุฏคีรีวัน  

พระศิริวัฒโนดม (ประกอบ สุภากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระโสภิตวิริยาลังการ (วิถี เขมาราโม) วัดสังเวชวิศยาราม  

ขึ้นสดับปกรณ์เที่ยวละ ๕ รูป จนครบ ๑๐ ไตร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๕ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ ทรง 

เล่ือนถำ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคารไปตามรางเพื่อเข้าสู่ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง ทรงคม ขณะนั้นชาวพนักงานประโคม สังข์  

แตร ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงทยอย ทรงวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยสักการะพระสรีรางคาร ทรงคม ขณะนั้นชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ
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เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญผอบบรรจุพระสรีรางคาร 
อีกส่วนหนึ่งไปยังพระวิหารเก๋ง

หลังบรรจุพระสรีรางคารในถำ้าศิลาและผอบลงบรรจุ 
ในช่องสี่เหลี่ยมใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง 
เจ้าหน้าที่เลื่อนองค์พระพุทธชินสีห์จำาลองมา 
ประดิษฐานบนฐานแล้วเชื่อมผนึกกันดังเดิม

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕๐ นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ เสด็จ 

ออกจากพระวิหารเก๋งไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับ ผู้มาเฝ้า พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร และประชาชน ส่งเสด็จ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ถอนเครื่องทองน้อยและโต๊ะหน้าฐานพระพุทธชินสีห์จำาลองออก สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

และพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร กราบสักการะพระสรีรางคารแล้ว เจ้าหน้าที่รื้อถอนเครื่องตั้งแต่งในพระวิหารเก๋งออก

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญผอบบรรจุพระสรีรางคารอีกส่วนหนึ่ง จากห้องพระฉาก  

ขึ้นพระเสลี่ยงกง พร้อมถวายสัปทนตาดเงินกางกั้นไปยังพระวิหารเก๋ง จากนั้นเชิญพระสรีรางคารในถำ้าศิลาและผอบลงบรรจุ 

ในช่องสี่เหลี่ยมใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำาลอง เสร็จแล้วเลื่อนองค์พระพุทธชินสีห์จำาลองมาประดิษฐานบนฐานแล้วเช่ือมผนึกกัน 

ดังเดิม เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธชินสีห์จำาลอง เป็นเสร็จพิธี

อน่ึง หลังจากเสร็จสิ้นการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และการประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคาร  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว วัดบวรนิเวศวิหารได้เปดตำาหนักเพ็ชรให้ประชาชนเข้า 

ถวายสักการะพระอัฐิ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มอบหนังสือและ

พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้แก่ประชาชนเป็นที่ระลึกด้วย

 การบำาเพ็ญกุศลถวายพระอัฐิ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดการบำาเพ็ญกุศลถวายพระอัฐิ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป แบบโต๊ะจีน ท่ีอาคาร  

สว ธรรมนิเวศ อาคารวชิรญาณวงศ์ โถงกลางระหว่างอาคารวชิรญาณวงศ์กับอาคาร ๗๘ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และที่อาคาร

สมเด็จพระญาณสังวร ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดเตรียมสถานท่ีสำาหรับประกอบอาหารคาวหวาน และนำ้าดื่ม สำาหรับถวาย

ภัตตาหารเพล ไว้ดังนี้
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การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

ร้านเป้ล บางพลี ประกอบอาหารที่ด้านทิศตะวันตกของอาคารวชิรญาณวงศ์ ถวายภัตตาหารที่อาคาร สว ธรรมนิเวศ 

และอาคารวชิรญาณวงศ์ จำานวน ๕๗ โต๊ะ รายการอาหาร ได้แก่ ต้มยำากุ้งแม่นำ้าใหญ่ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดฉ่า สเต็กหมู 

นำ้าจิ้มแจ่ว บุ่นรวมมิตร ส้มตำาทอด ปลากะพงทอดแล่โชว์ก้าง ข้าวสวย แปะก๊วยลูกตาลมะพร้าวอ่อนนมสด

ร้านบ้านอาหารศรีสุวรรณ ประกอบอาหารท่ีด้านทิศตะวันออกของอาคารวชิรญาณวงศ์ ถวายภัตตาหารที่อาคาร 

วชิรญาณวงศ์ จำานวน ๕๕ โต๊ะ รายการอาหาร ได้แก่ นำ้าพริกปลาทูตำา ผักสด ยำาถั่วพู กุ้งใหญ่ผัดเกลือกระทะร้อน เนื้อปลาเก๋า

ทอดสามรส แกงส้มปลาช่อนทอดชะอมชุบไข่ ข้าวสวย ผลไม้รวม ขนมไทย

ร้านนิยมโภชนา ประกอบอาหารที่ด้านทิศใต้อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ถวายภัตตาหารท่ีอาคารวชิรญาณวงศ์และ

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร จำานวน ๗๐ โต๊ะ รายการอาหาร ได้แก่ หอยจ๊อ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยำาทะเล กุ้งผัดพริกเผา

คะน้า เนื้อปลาต้มเผือก ปวยเล้งผัดไฟแดง ข้าวสวย แปะก๊วยนมสด

ส่วนบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร สว ธรรมนิเวศ หน้าตึกเขียวบวร แดงบวร และบริเวณ 

สนามบาสเกตบอล หน้าพระอุโบสถคณะรังษี ผู้มีศรัทธาได้ตั้งโรงทานประกอบอาหารร่วมถวายภัตตาหารเพลและเลี้ยง 

ประชาชนผู้มาถวายสักการะพระอัฐิ ถวายเป็นพระกุศลด้วย

เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที พระสงฆ์จำานวน ๑,๐๐๐ รูป ที่นิมนต์จากวัดทั่วประเทศต่างทยอยเดินทางมาถึงยัง 

วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักเรียนนายเรือ (๔๐ นาย) นักเรียนนายร้อยตำารวจ (๒๐ นาย) 

และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปฏิบัติหน้าที่รับรองและอำานวยความสะดวก และนิมนต์เข้านั่งประจำาโต๊ะ โต๊ะละ ๘ รูป 

ตามหมายเลขที่กำาหนด ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ อาคารวชิรญาณวงศ์ โถงกลางระหว่างอาคารวชิรญาณวงศ์กับอาคาร ๗๘ ปี 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และที่อาคารสมเด็จพระญาณสังวร คณะเจ้าหน้าที่ประเคนภัตตาหารแล้ว พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร

เวลา ๑๑ นาฬิกา ๒๕ นาที พระสงฆ์อนุโมทนา รับเครื่องไทยธรรม ได้แก่ ย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทาน 

เพลิงพระศพ (ผ้าโทเร) ๑ ใบ แก้วฮ่องเต้ลายเบญจรงค์ ๑ ใบ หนังสือที่ระลึก ๑ ชุด จำานวน ๖ เล่ม ได้แก่ ตำาราพระกัมมัฏฐาน 

โบราณ บวรธรรมบพติร ฉบบัประมวลพระรปู บวรธรรมบพติร ฉบบัพระประวตั ิธรรมสมบตั ิหมวดที ่๓ พทุธสมยั และการปฏบิตั ิ

อบรมจิต และเหรียญพระรูปเหมือน ๑ เหรียญ แล้วจึงเดินทางกลับ

อนึ่ง วัดบวรนิเวศวิหารได้ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าพระอุโบสถคณะรังษี เพื่อถ่ายทอด-

สดการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ภายในตำาหนักเพ็ชร ให้พระสงฆ์และประชาชนผู้มาร่วมงานถวายภัตตาหารเพลได้ชมด้วย
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบพระอัฐิส่วนหนึ่งให้แก่คณะสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย 
เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดีย์ญาณสังวร สังฆราช วัดเมนดุต มุงกิด เมกาลัง ชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบพระอัฐิส่วนหนึ่งให้แก่สาธุคุณกิวเซ เอ็นชินโจห์ (Dr.Kyuse Enshinjoh) 
เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ห้องโถงกลาง อาคาร Royal Grand Hall of Buddhism นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การเชิญพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม  

จังหวัดกาญจนบุรี และวัดญาณสังวราราม  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

เมื่องานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคารเสร็จสิ้น 

แล้ว สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีลิขิตในนามคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร  

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระอัฐิที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม  

ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ ณ วัดญาณ-

สังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

และขอพระราชทานฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ที่กางกั้นพระโกศพระศพ ไปกางกั้นถวายพระประธานในพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม

ดังกล่าวด้วย ซึ่งก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระมหากรุณาตามที่ขอ

อนึ่ง เมื่อ ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการ 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มอบพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนหนึ่งให้แก่
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คณะสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดีย์ญาณสังวร สังฆราช วัดเมนดุต มุงกิด เมกาลัง ชวากลาง สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย และมอบให้แก่สาธุคุณกิวเซ เอ็นชินโจห์ (Dr. Kyuse Enshinjoh) ที่ปรึกษาสูงสุดของที่ประชุมพระพุทธศาสนาโลก

และผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์นิกายเนนบุตซึซุ เพื่อเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ห้องโถงกลาง อาคาร Royal Grand Hall of Buddhism  

นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้พุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศได้สักการบูชาสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ

พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทานแบ่งไว้

ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร 

เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีพระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัด 

เทวสังฆาราม ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกำาหนดการดังนี้

กำาหนดการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระอัฐิ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม 

ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๓ นาฬิกา

______________________

เวลา ๑๐.๓๐ น.  - ทุกฝ่ายพร้อม ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๒.๕๐ น. - เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงยังตำาหนักเพ็ชร

   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

   - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

 สกลมหาสังฆปริณายก

   - ทอดผ้าไตร ๑๐ รูป สดับปกรณ์

   - พระสงฆ์อนุโมทนา

   - เจ้าประคุณสมเด็จฯ กรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระอัฐิ (กราบราบ ๓ ครั้ง)

 - เจ้าพนักงานภษูามาลาเชญิพระโกศพระอฐัจิากพระแท่นภายในตำาหนกัเพช็รไปประดษิฐานท่ีพระราชยาน 

ซึ่งเทียบรอบริเวณลาน ด้านหน้าตำาหนักเพ็ชร
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 - เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระราชยานไปท่ีประตูริมถนนพระสุเมรุ จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญ 

พระโกศพระอัฐิจากพระราชยานประดิษฐานในรถยนต์พระประเทียบ

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เชญิพระอฐัสิมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก โดยรถยนตพ์ระประเทยีบ

จากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังจังหวัดกาญจนบุรี (รถยนต์ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที)

เวลา ๑๕.๑๕ น. - รถยนต์พระประเทียบเชิญพระโกศพระอัฐิ ถึงยังมณฑลพิธีหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศาสนิกชน เฝ้ารับเสด็จ

 - เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิจากรถยนต์พระประเทียบ ไปประดิษฐานที่พระราชยาน  

ที่เทียบรอ

 - เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระราชยานไปยังพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม โดยใช้เส้นทางถนนปากแพรก 

เมือ่ถงึหนา้พระอโุบสถ หยดุพระราชยาน จากนัน้เจา้พนกังานภษูามาลาเชญิพระโกศพระอฐัจิาก 

พระราชยานไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

 - เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จ

เวลา ๑๕.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส

   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

   - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

 สกลมหาสังฆปริณายก

   - ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

   - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา

   - ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์

 - พระสงฆ์อนุโมทนา

 - กรวดนำ้าถวายเป็นพระกุศล

 - เจา้คณะจงัหวดักาญจนบรุ ีนำาคณะสงฆถ์วายสกัการะพระอฐั ิสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๖.๑๕ น. - เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 - เป็นอันเสร็จพิธี

	 ณ	วันอังคาร	ที่	๒๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่ง ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนหลักเมือง และวัดเทวสังฆาราม อำาเภอ

เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไว้พร้อม
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	 ณ	ตำาหนักเพ็ชร

ห้องโถงตำาหนักเพ็ชรอันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาสีนำ้าผึ้งบรรจุพระอัฐิบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง ภายใต้ฉัตร 

ตาดเหลือง ๕ ชั้น เชื่อมสายแถบจากพระเจดีย์ศิลาสีขาวบรรจุพระโกศพระอัฐิในห้องพระฉากมายังพระเจดีย์บรรจุพระโกศ 

พระอฐับินพระแทน่แวน่ฟา้ทอง และเชือ่มไปยงัพานพระภษูาโยงทีต่น้อาสนส์งฆ ์เอวพระเจดยีบ์รรจพุระโกศพระอฐัผิกูพวงมาลยั

ดอกไม้สด สองข้างวางพุ่มตาดทอง มุมพระแท่นแว่นฟ้าทุกช้ันประดับแจกันดอกไม้สด หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทอง ต้ังโต๊ะหมู่ 

จำาหลักลายปดทอง ๑ แถว มีความสูงลดหลั่นกัน จากซ้ายไปขวา ทอดเครื่องยศสมณศักดิ์ดังนี้ ซ้ายสุด พัดรองที่ระลึกการ 

พระราชพิธพีระราชทานเพลงิพระศพ พรอ้มฐานปกั พดัยศเจา้คณะใหญฝ่า่ยธรรมยตุ พรอ้มฐานปกั ตรงกลางเปน็พระสพุรรณบฏั

จารึกพระนามพระอัฐิ ด้านขวาเป็นพัดสมณศักด์ิสมเด็จพระสังฆราช พร้อมฐานปัก ขวาสุดเป็นพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๙  

ชั้นที่ ๑ พร้อมฐานปัก ถัดออกมาตรงกลาง ตั้งโต๊ะสูงจำาหลักลายปดทองทอดเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิทรงธรรม

สองขา้งพระแทน่แวน่ฟา้ทองต้ังพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน แนวพืน้หนา้พวงมาลาทัง้ซา้ยขวา ตกแตง่

ด้วยแจกันดอกไม้สดและรูปช้างเผือกจำาลองประดิษฐ์จากดอกไม้ ด้านละ ๒ ตัว ในลักษณะหมอบชูงวงถวายสักการะ หลังช้าง

เทินพานพุ่มเครื่องสักการะ

พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวัน

ประสูติพระอัฐิ อาสน์สงฆ์ และที่นั่งของผู้มาร่วมพิธี ตั้งแต่งเหมือนเช่นในการบำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ

แนวผนังด้านทิศตะวันออก ตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับผู้เป็นประธานในพิธี

การตั้งแต่งภายในตำาหนักเพ็ชร ในพิธีเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่แบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พระเสลี่ยงกง ที่ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร

แนวผนังด้านทิศเหนือ ตั้งโต๊ะวางผ้าไตรพร้อมย่ามท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณา  

๑๐ ชุด

ลานหน้าตำาหนักเพ็ชร ตั้งพระเสลี่ยงกงพร้อมคนหาม ๔ นาย

ปะรำาด้านทิศเหนือติดกับตำาหนักเพ็ชร เป็นที่ตั้งวงปี่พาทย์กรมศิลปากร

บริเวณโดยรอบตำาหนักเพ็ชร ตั้งปะรำาสำาหรับพระสงฆ์และประชาชนผู้มาร่วมพิธี

	 ณ	ถนนหลักเมือง	อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระอัฐิไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม ตั้งริ้วขบวนที่ถนนหลักเมือง  

ริ้วขบวนประกอบด้วย

ผู้นำาริ้ว ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำา

ยอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาว นุ่งเกี้ยวลาย รัดประคดสีแดงดอกขาว ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินนำากึ่งกลางริ้ว

ผู้ตีกลองชนะ ๑๐ นาย จากกองทัพบก โดยกองพลทหารราบท่ี ๙ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวก 

กลบีลำาดวนสีแดงขลบิเหลอืง เสือ้ปสัตูสแีดงขลบิเหลอืง กางเกงปสัตสูแีดงขลบิเหลอืง ถงุเทา้สดีำา รองเทา้หนงัสดีำา เดนิริว้ในลำาดบั 

ถัดไป แยกเป็นด้านซ้าย ๑ สาย ด้านขวา ๑ สาย ตีกลองชนะพื้นแดงลายทอง สายละ ๕ นาย ระยะต่อระหว่างกัน ๒ ก้าว

ผู้เป่าแตรฝรั่ง ๔ นาย แตรงอน ๒ นาย สังข์ ๒ นาย รวม ๘ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตาม

โบราณประเพณี สวมหมวกปัสตูสีแดงทรงกรวยปลายพู่ขาว เสื้อปัสตูสีแดงปลายแขนบาน กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้า

สีดำา รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วในลำาดับต่อจากผู้ตีกลองชนะพื้นแดงลายทอง โดยแยกเป็นด้านซ้าย ๑ สาย ด้านขวา ๑ สาย  

เช่นเดียวกัน แต่ละสายนำาด้วยผู้เป่าแตรฝรั่ง ๒ นาย ผู้เป่าแตรงอน ๑ นาย ผู้เป่าสังข์ ๑ นาย

ระหว่างกลางริ้วกลองชนะ แตร สังข์ มีผู้เดินริ้วตามลำาดับ คือ จ่าปี่ ๒ นาย จ่ากลอง ๑ นาย เดินเสมอระดับแถวของ 

ผู้ตีกลองชนะแถวที่ ๔ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้อเข้มขาบไหม เข็มขัด 

แถบหัวครุฑ กางเกงมัสรู่ไหม ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของพระเสลี่ยงเชิญพระอัฐิ

ระหว่างที่ยังไม่เคลื่อนขบวนจะวางพักพระเสลี่ยงบนร้านม้า
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คนหามพระเสลี่ยง ๘ นาย จากกองทัพบก โดยกองพลทหารราบที่ ๙ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวก 

ทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

ด้านซ้ายของพระเสลี่ยง เจ้าพนักงานภูษามาลา ๑ นาย ทำาหน้าที่ถวายพระกลดขาวลายทอง สวมเสื้อนอกสีขาวแบบ

ราชการ นุ่งผ้าม่วง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา

สองขา้งซา้ยขวาของพระเสลีย่ง เจ้าพนักงานราชปูโภค ๒ นาย ทำาหนา้ทีป่ระคองพระโกศพระอฐั ิสวมเครือ่งแบบปกตขิาว

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร จำานวน ๑๒ รูป เดินเป็นริ้ว ๔ สาย สายละ ๓ รูป

และปดท้ายด้วยตอนของศิษยานุศิษย์ ประกอบด้วย

ผู้เชิญพุ่มทอง ๒ นาย เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ๑ นาย เจ้าหน้าที่ตำารวจ ๑ นาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวกทรง 

หม้อตาล ถือกระบี่ ถุงมือ เดินนำากึ่งกลางริ้ว

ผู้เชิญพานธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้ ๓ นาย เป็นเจ้าหน้าที่ในพระองค์สมเด็จพระสังฆราช แต่งชุดปกติขาว สวมหมวก

ทรงหม้อตาล เดินแถวหน้ากระดาน ต่อจากผู้เชิญพุ่มทอง

ข้าราชการท้องถิ่น แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวกทรงหม้อตาล เดินเป็นริ้ว ๔ สาย

พยาบาลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำานวน ๑๐๐ คน 

ปดท้ายขบวนด้วยแถวศิษยานุศิษย์

	 ณ	วัดเทวสังฆาราม	อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

ภายในพระอโุบสถวดัเทวสงัฆาราม ปพูรมแดง ตกแตง่ฐานชุกชีท่ีประดษิฐานพระพทุธสทุธมิงคล พระประธานพระอโุบสถ

ด้วยดอกไม้สด ตั้งโต๊ะเตี้ยวางธูปเทียนสำาหรับประธานฝ่ายฆราวาสจุดบูชาพระรัตนตรัย ปูผ้ารองกราบ ถัดออกมา เบื้องซ้าย  

ตั้งโต๊ะเตี้ยติดระบายผ้าสีทอง วางโต๊ะหมู่บูชาเล็กสำาหรับประดิษฐานพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ด้านซ้ายและด้านขวาวางพุ่มตาดทองและพุ่มตาดเงิน ตรงกลางทอดเครื่องทองน้อย ตกแต่งด้วย 

ดอกไม้สด ด้านหน้าโต๊ะหมู่ปูผ้ารองกราบ ด้านซ้ายถัดจากโต๊ะหมู่บูชาไปทางต้นอาสน์สงฆ์ ตั้งขาหยั่งประดิษฐานพระรูปสมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตกแต่งด้วยดอกไม้สด

ชิดผนังพระอุโบสถด้านซ้าย ตั้งอาสน์สงฆ์ตกแต่งระบายด้วยผ้าสีทอง ต้นอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะวางพานทองสองชั้นรองรับ 

พระภูษาโยง หัวอาสน์สงฆ์วางผ้าขาวรองโยง ปลายอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพที่จะถวายพระสงฆ์สวดมาติกา ตรงข้ามต้นอาสน์สงฆ์ แนวผนังพระอุโบสถด้านขวา ปูพรมขาวตั้งเก้าอี้

ปูผ้าสันถัตพร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานฝ่ายสงฆ์ หันหน้าสู่อาสน์สงฆ์ แถวหลังตั้งเก้าอี้

สำาหรับพระเถระช้ันผูใ้หญ ่วดับวรนเิวศวหิาร ถดัออกมาตัง้เกา้อีพ้รอ้มโตะ๊เคยีงสำาหรบัประธานฝา่ยฆราวาสหนัหนา้สูพ่ระประธาน

พระอุโบสถ แถวหลังตั้งเก้าอี้สำาหรับพระสงฆ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศิษยานุศิษย์และผู้ร่วมพิธี

แนวผนังด้านหลัง ด้านขวาตั้งโต๊ะปูผ้าขาววางของที่ระลึก

	 ภายนอกพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม

ด้านหน้าพระอุโบสถ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมโต๊ะหมู่บูชาตกแต่งด้วยดอกไม้สด หน้าโต๊ะหมู่บูชาวางพานสำาหรับให้ประชาชนวางดอกไม้ถวาย 

สักการะพระอัฐิ ถัดออกไป ริมถนนหน้าพระอุโบสถด้านซ้าย ตั้งปะรำาสำาหรับพระสงฆ์ ปะรำาวงปี่พาทย์โรงเรียนเทพมงคลรังษี  

ปะรำาจำาหน่ายดอกไม้ถวายสักการะ จุดปฐมพยาบาล และปะรำาสำาหรับประชาชน ด้านขวาประดิษฐานพระรูปสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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การตั้งแต่งภายในพระอุโบสถวัดเทวสังฆารามพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม อำาเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านหลังพระอุโบสถ ตั้งปะรำาสำาหรับกองอำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จำาหน่ายสิ่งของที่ระลึก 

และเป็นจุดสำาหรับถวายนำ้าแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี

ริมรั้วใกล้ประตูทางเข้าวัดเทวสังฆาราม ตั้งปะรำาสำาหรับประชาชน

	 ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร

คร้ันใกล้เวลาพิธี พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ิตสิริ) พร้อมคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร สกุลคชวัตร ข้าราชการ คณะ

ศิษยานุศิษย์ เข้านั่งในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร มี พระราชมุนี  

(ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร) พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) พระครูพุทธมนต์ปรีชา (วิธาน อาวิธาโน)  

พระครูประสาทพุทธปริต (จเรพล ิตาจาโร) พระมหาสมชาย อภิชโย พระมหาวรุธ ธมฺมคุตโต พระมหากรกฎ ชุติเตโช  

พระเอกพล จิตพโล พระวันสรรค์ ชุติสโร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๔๕ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธี ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร จุดธูปเทียนเครื่อง

นมัสการกระบะมุกหน้าพระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วที่หน้าพระแท่นแว่นฟ้าทอง 

กราบ แล้วนั่งเก้าอี้

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล รับศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ แล้ว เจ้าพนักงาน

ภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕๕ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร พร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธี 

พระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณาถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

ประธานในพิธี พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ิตสิริ) และตัวแทนผู้ร่วมพิธีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา  

แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๕ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระอัฐิที่หน้าพระแท่นแว่นฟ้า แล้วขึ้นเกยบันได

ไปเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิลงจากพระแท่นแว่นฟ้า เชิญไปประดิษฐานท่ีพระเสลี่ยง พร้อมถวายสัปทนตาดเงิน 

กางกัน้ มเีจา้พนกังานภษูามาลาประคองพระเจดยีศ์ลิาบรรจพุระโกศพระอฐัซิา้ยขวาขา้งละ ๑ นาย เชญิไปประดษิฐานในรถยนต์

พระประเทียบที่หน้าประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร  

คณะศิษยานุศิษย์ และเจ้าหน้าที่เข้านั่งประจำาที่ในขบวนรถยนต์
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คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ข้าราชการ  
คณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมในพิธี ณ ตำาหนักเพ็ชร

พระสงฆ์สวดมาติกา

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิ 
ลงจากพระแท่นแว่นฟ้า

ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังรถยนต์พระประเทียบ
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ขบวนรถยนต์เชิญพระโกศพระอัฐิไปยังวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย

คันที่ ๑ รถตำารวจทางหลวง

คันที่ ๒ และคันที่ ๓ รถตำารวจกองปราบปราม

คันที่ ๔ รถพระประเทียบเชิญพระโกศพระอัฐิ

คันที่ ๕ รถยนต์หลวง มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และผู้ติดตาม

คันที่ ๖ - คันที่ ๑๐ รถยนต์หลวง มีพระเถระผู้ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)  

พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ตสิริ) พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) พระราชมุนี  

(ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร) พระครูสุทธิธรรมภาณ  

(สาโรจน์ ปยโรจโน) พระครูประสาทพุทธปริต (จเรพล ตาจาโร) พระครูประสิทธิพุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระครูธรรมธร  

(เชิดวงศ์ เตชวำโส) พระมหาพิสิฐพงษ์ ปวิสิฏฺโ

คันที่ ๑๑ รถพระประเทียบสำารอง

คันที่ ๑๒ รถสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามด้วยรถยนต์สำาหรับคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร พระญาติ คณะศิษยานุศิษย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ 

ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ทหาร สื่อมวลชน

ปดท้ายขบวนด้วยรถตำารวจทางหลวง และรถตำารวจกองปราบปราม

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๓๒ นาที ขบวนรถยนต์เชิญพระโกศพระอัฐิ ถึงยังถนนหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าพนักงาน

ราชูปโภค ๒ นาย เชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระเสลี่ยงกง จากนั้นเข้าประจำาที่ ซ้าย ขวา ทำาหน้าที่ประคองพระโกศ

พระอัฐิ เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายสัปทนตาดเงิน

ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิ ที่ถนนหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิ เข้าสู่วัดเทวสังฆาราม
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นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ถวายพัดรองที่ระลึก 

การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเถรานุเถระตั้งแถวรอรับพระโกศพระอัฐิ

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาส
วัดเทวสังฆาราม เดินนำาเจ้าพนักงานเชิญ 

พระโกศพระอัฐิเข้าสู่พระอุโบสถ

เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน 
บนโต๊ะหมู่ภายในพระอุโบสถ

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๖ นาที ผู้นำาริ้วรัวกรับสัญญาณ ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ขบวนพระเสลี่ยง 

เชิญพระโกศพระอัฐิเคลื่อนไปตามถนนหลักเมือง ผ่านอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เลี้ยวขวาถนนปากแพรก  

เข้าสู่วัดเทวสังฆาราม ระหว่างนั้น ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ เป็นระยะ ๆ

ณ พระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๕ นาที เจ้าหน้าที่สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูปจากวัดต่าง ๆ  ในจังหวัดกาญจนบุรี มี พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย) วัดสิริกาญจนาราม พระราช- 

วิสุทธาภรณ์ (ทองดำา อิฏาสโภ) วัดพระแท่นดงรัง พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  

พระโสภณกาญจนาภรณ ์(ทอมสนัต ์จนทฺสวุณโฺณ) วดัไชยชมุพลชนะสงคราม พระวสิทุธสิารเถร (ภสูติ ขนัตธิโร) วดัปา่หลวงตาบวั  

ญาณสัมปันโน พระวิสุทธิพงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญโญ)  

วัดพุทธวิมุติวนาราม พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย สุวีโร) วัดสุทธิกาญจนาราม พระปลัดทนากร วรญาโณ วัดกาญจนบุรีเก่า  

และพระครูปลัดทองสุข สีลคุโณ วัดสิริกาญจนาราม ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี ถวายพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป

เวลา ๑๔ นาฬิกา ๕๔ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ 

คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เดินทางถึงวัดเทวสังฆาราม กราบพระประธานพระอุโบสถ และนั่งประจำาที่

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๖ นาที ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิถึงวัดเทวสังฆาราม เทียบขบวนท่ีหน้าพระอุโบสถ พระกิตติ- 

สุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม กราบพระอัฐิ จากนั้นเดินนำาเจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระอัฐิลง 

จากพระเสลี่ยง เข้าสู่พระอุโบสถ ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิบนโต๊ะหมู่ภายในพระอุโบสถ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมสังข์  
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แตร ปี่ เจ้าพนักงานถอนพุ่มตาดทองและพุ่มตาดเงินที่ตั้งแต่งอยู่เดิมออก เชิญพุ่มทองจากขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิ ๒ พุ่ม  

มาตั้งแทน จากนั้น พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม กราบสักการะสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๒ นาที นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ จากนั้นถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต)

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๓ นาที พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ 

พระสงฆ์สวดมาติกา

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

ถวายสักการะพระอัฐิ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์สดับปกรณ์ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายฆราวาส กรวดนำ้า

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๒ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป  

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทอดผ้าไตรบนพระภูษาโยง จากนั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญปลาย 

พระภูษาโยงและสายแถบที่โยงจากพระโกศพระอัฐิสอดเช่ือมกันบนพานพระภูษาโยงท่ีต้นอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์  

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา 

พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย) ประธานสงฆ์ที่สวดมาติกา สดับปกรณ์ ลงจากอาสน์สงฆ์ ถวายพานธูปเทียนแพ

สักการะพระอัฐิ แล้วกราบสักการะสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบพัดรองที่ระลึก 
การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ แก่พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ 

(บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบของที่ระลึก 
การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

แก่นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

พระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนรอเข้าสักการะพระอัฐิบริเวณหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบพัดรองท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทาน 

เพลิงพระศพ ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และของที่ระลึก มี ชุดกานำ้าชา อักษร

พระนาม ญ.ส.ส. แก้วนำ้า ถ้วยชา พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหนังสือที่ระลึก  

แก่พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม จากนั้น มอบพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหนังสือที่ระลึกแก่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้แทนข้าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จากนั้นสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบหนังสือบวรธรรมบพิตรและเข็มกลัดที่ระลึกแก่ข้าราชการและประชาชนผู้ร่วมพิธี

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๙ นาที เจ้าพนักงานถอนพุ่มตาดทองบนโต๊ะประดิษฐานพระโกศพระอัฐิออก สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ถวายพานพุ่มดอกไม้ อักษรพระนาม ญ.ส.ส. วางแทน และวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอัฐิบนพาน  

เสร็จแลว้ สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท ์พรฺหมฺคตฺุโต) และคณะสงฆว์ดับวรนเิวศวหิารกราบลาพระอฐั ิพระสงฆท์ีส่วดมาตกิา สดบัปกรณ ์

๑๐ รูป ลงจากอาสน์สงฆ์ กราบลาพระพุทธรูป กราบลาพระอัฐิ กราบลาสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เดินทางกลับ เป็นเสร็จพิธี

จากนั้น เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ภายในพระอุโบสถ และเปดให้พระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าสักการะ

พระอัฐิ เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา ๗ นาที
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ

พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทานแบ่งไว้

ไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร 

เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ  

วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีกำาหนดการดังนี้

กำาหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๕๐ น. - ทุกฝ่ายพร้อม ณ ตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงยังตำาหนักเพ็ชร

   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

   - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

 สกลมหาสังฆปริณายก

   - ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร

   - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์

   - พระสงฆ์อนุโมทนา

   - เจ้าประคุณสมเด็จฯ กรวดนำ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศล

 - เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระอัฐิ (กราบราบ ๓ ครั้ง)

 - เจ้าพนักงานภษูามาลาเชญิพระโกศพระอฐัจิากพระแท่นภายในตำาหนกัเพช็รไปประดษิฐานท่ีพระราชยาน  

ซึ่งเทียบรอบริเวณด้านหน้าตำาหนักเพ็ชร

 - เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระราชยานไปที่ประตูริมถนนพระสุเมรุ จากนั้น เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญ 

พระโกศพระอัฐิจากพระราชยานประดิษฐานในรถยนต์พระประเทียบ

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เชญิพระอฐัสิมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก โดยรถยนตพ์ระประเทยีบ  

จากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังจังหวัดชลบุรี (รถยนต์ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที)
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เวลา ๑๕.๑๕ น. - รถยนต์พระประเทียบเชิญพระโกศพระอัฐิ ถึงยังวัดญาณสังวรารามฯ เทียบรถท่ีวิหารพระศรีอริย- 

เมตไตรย

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี พุทธศาสนิกชน เฝ้ารับเสด็จ

 - เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิจากรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานท่ีพระราชยาน  

ที่เทียบรอ

 - เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระราชยานไปยังพระอุโบสถวัดญาณสังวราราม เมื่อถึงหน้าพระอุโบสถ หยุด 

พระราชยาน จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิจากพระราชยานไปประดิษฐาน 

ภายในพระอุโบสถ

 - เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามฯ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จ

เวลา ๑๕.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส

   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

   - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าอาวาส  

วัดบวรนิเวศวิหาร

   - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา

   - ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร

 - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์

 - พระสงฆ์อนุโมทนา

 - กรวดนำ้าถวายเป็นพระกุศล

 - เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำาคณะสงฆ์ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๖.๑๕ น. - เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 - เป็นอันเสร็จพิธี

	 ณ	วันพุธ	ที่	๓๐	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘

เจา้พนักงานเตรยีมการต้ังแต่งตกแต่ง ณ ตำาหนกัเพช็ร วดับวรนเิวศวหิาร และพระอโุบสถวดัญาณสงัวราราม ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไว้พร้อม

	 ณ	ตำาหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหาร

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งตกแต่งเหมือนเช่นเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และเชิญพระเจดีย์

ศลิาสีขาวบรรจพุระโกศพระอฐัจิากหอ้งพระฉากออกประดษิฐานบนพระแทน่แวน่ฟา้ทอง ทีเ่อวพระเจดยีผ์กูพวงมาลยัดอกไมส้ด 
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พระเจดีย์ศิลาสีขาวบรรจุพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน
บนพระแท่นแว่นฟ้าทอง

พระเจดีย์ศิลาสีขาวบรรจุพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทาน

แบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

	 ณ	วัดญาณสังวราราม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ตำาบลห้วยใหญ่	อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ 

ทีต่ำาบลหว้ยใหญ่ อำาเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีมสีมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เปน็ประธาน

จัดสร้างวัด สืบเนื่องจากเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้ถวาย

ที่ดินที่ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ต่อมาคณะผู้ริเร่ิมสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๖๐ ไร่เศษ  

รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า “วัดญาณสังวราราม”

วัดญาณสังวราราม ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นสำานักสงฆ์ญาณสังวราราม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้รับอนุญาตให้ 

ดำาเนินการสร้างเป็นวัดจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ประกาศ 

ตั้งชื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตาม 

พระราชกฤษฎีกา ลงวันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๔๓) พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหมอ่มใหย้กวดัญาณสงัวราราม เปน็พระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร ตัง้แตว่นัศกุร ์ที ่๔ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๑
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พระอุโบสถวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การตั้งแต่งภายในพระอุโบสถวัดญาณสังวราราม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่เตรียมการตั้งแต่งตกแต่งภายในพระอุโบสถวัดญาณสังวราราม 

ดังนี้ 

หน้าฐานชุกชีพระพุทธปฏิมาประธาน “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” พระประธานพระอุโบสถ เบื้องซ้าย ประดิษฐาน 

พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรอบพระรูปผูกผ้าแพรสีขาวเป็นระบายต่อเนื่อง 

โดยรอบ ถัดออกมาตั้งโต๊ะหมู่สำาหรับประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ พร้อมด้วยพานพุ่มดอกไม้ และเครื่องทองน้อยสำาหรับถวาย 

สักการะพระอัฐิ

แนวเสาด้านทิศเหนือ ปูพรมตั้งเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำาหรับสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ด้านหลังตั้งเก้าอี้ที่นั่ง

สำาหรับพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร ถัดไปตั้ง

เก้าอี้สำาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและข้าราชการที่มาร่วมพิธี

แนวเสาด้านทิศใต้ ตั้งอาสน์สงฆ์ยกพื้นปูผ้าขาวสำาหรับพระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่จะสวดมาติกาและสดับปกรณ์ ที่ต้นอาสน์สงฆ์

ตั้งโต๊ะวางพานแว่นฟ้าสองชั้นรองรับพระภูษาโยง และตั้งพานวางสายแถบที่โยงจากที่ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ หัวอาสน์สงฆ์

วางม้วนผ้าขาวรองโยง ปลายอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะวางพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพ

ด้านหลังอาสน์สงฆ์ ชิดผนังตั้งโต๊ะวางเครื่องไทยธรรม มี ผ้าไตรพร้อมย่ามท่ีระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง 

พระศพและใบปวารณา ๑๐ ไตร หนังสือที่ระลึก ๑๐ ชุด ชุดหนึ่งมี ๔ เล่ม คือ หนังสือบวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป 

หนังสือบวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลการพระราชพิธีถวาย 

พระเพลงิพระบรมศพฯ พทุธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๕๕ และหนงัสอืโคลงสภุาษติประจำาภาพในพระอโุบสถ วดัพระศรรีตันศาสดาราม  

(ฉบับถอดความ) 

ชิดผนังด้านซ้ายของฐานชุกชีพระประธานพระอุโบสถ ตั้งโต๊ะวางของที่ระลึกในงานเชิญพระอัฐิประดิษฐาน ณ  

วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ที่จะถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถ ที่พนักระเบียงและราวบันได ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ 

นานาชนิด จัดเป็นพุ่มอย่างสวยงาม 

ที่ลานข้างพระอุโบสถทั้งสองด้าน ตั้งปะรำาผูกผ้าระบายสีขาวและสีเหลืองโดยรอบ จัดเป็นท่ีนั่งสำาหรับข้าราชการและ

ประชาชนที่มาร่วมพิธี ปะรำาบริการนำ้าดื่ม ปะรำาแจกหนังสือท่ีระลึกพร้อมพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก แก่ผู้มาร่วมพิธี
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ทางเข้าวัดญาณสังวราราม เส้นทางที่ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระอัฐิผ่าน ไปจนถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถ  

ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ธงตราสัญลักษณ์พระนาม ญ.ส.ส. ไว้เป็นระยะ ๆ สองฟากถนนปูลาดเสื่อยาวตลอดแนว เป็นที่นั่ง

สำาหรับสามเณร นักเรียน และประชาชนที่มารอรับพระอัฐิ

	 ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อใกล้เวลาพิธี พระสงฆ์สามเณรและประชาชนผู้มาร่วมพิธีพร้อม ณ ปะรำาที่จัดรับรอง 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๐ นาที พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ตสิริ) พร้อมคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร สกุลคชวัตร ข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ และศิษยานุศิษย์เข้านั่งในตำาหนักเพ็ชร

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร มี พระราชพุทธิมุนี  

(หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ (นัด ชุติโก) พระครูธรรมธร (เชิดวงศ์ เตชว์โส) พระครูสมุห (วิชัย  

ปยชโย) พระครูวินัยธร (สท้าน จิตฺตวโร) พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ 

พระมหากรกฎ ชุติเตโช และพระแครอล กนฺตสีโล ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๒ นาฬิกา ๔๖ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานในพิธี ขึ้นบนตำาหนักเพ็ชร จุดธูปเทียน 

เคร่ืองนมัสการกระบะมุกหน้าพระพุทธรูปประจำาวันประสูติพระอัฐิ กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วสำาหรับพระอัฐิ 

ทรงธรรม กราบ เจา้หนา้ทีก่รมการศาสนาอาราธนาศลี พระสงฆใ์หศ้ลี รบัศลี พระสงฆ ์๑๐ รปู สวดมาตกิา เจา้พนกังานภษูามาลา

ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป

คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
และศิษยานุศิษย์ร่วมในพิธี

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
กระบะมุกหน้าพระพุทธรูปประจำาวันประสูติ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
ทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณา

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา
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เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕๘ นาที สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ทอดผ้าไตรพร้อมใบปวารณาถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญปลายพระภูษาโยงและสายแถบท่ีโยงจากพระโกศพระอัฐิสอดเช่ือมกันบนพานพระภูษาโยงที่ต้น 

อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงเข้าที่เดิม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  

พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ตสิริ) และตัวแทนผู้ร่วมพิธี กรวดนำา้อุทิศถวายเป็นพระกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา แล้วลงจากอาสน์สงฆ์ 

ออกจากตำาหนักเพ็ชร 

เวลา ๑๓ นาฬิกา ๗ นาที เจ้าพนักงานภูษามาลากราบถวายสักการะพระอัฐิท่ีหน้าพระแท่นแว่นฟ้าทอง แล้วขึ้นเกย 

บันไดไปเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากพระแท่นแว่นฟ้าทอง เชิญไปประดิษฐานที่พระเสลี่ยง ซึ่งเทียบรอบริเวณลานด้านหน้า 

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากพระแท่นแว่นฟ้า ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิ

ตำาหนักเพ็ชรพร้อมถวายสัปทนตาดเงินกางกั้น ชาวพนักงานประโคม เจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระโกศพระอัฐิซ้ายขวา 

ข้างละ ๑ นาย เชิญไปประดิษฐานในรถยนต์พระประเทียบ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และคณะสงฆ์ ๑๕ รูป จาก 

วัดบวรนิเวศวิหาร เดินตามพระโกศพระอัฐิ ไปถึงรถยนต์หลวงที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหาร (ประตู ๓)

ขบวนรถยนต์เชิญพระโกศพระอัฐิจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 

ประกอบด้วย 

คันที่ ๑ รถตำารวจทางหลวง 

คันที่ ๒ รถตำารวจกองปราบปราม  

คันที่ ๓ รถพระประเทียบเชิญพระโกศพระอัฐิ

คันที่ ๔ รถยนต์หลวง มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และผู้ติดตาม

คันที่ ๕ - คันที่ ๘ รถยนต์หลวงมีคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) พระเทพ-

ปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) พระราชพุทธิมุนี (หม่อมหลวงคิวปด ปยโรจโน) พระมหานายก  

(สังฆ์ อาภสฺสโร) พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวำโส) พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (สาโรจน์ ปยโรจโน) พระครูประสิทธิพุทธมนต์  

(นัด ชุติโก) พระครูวินัยธร (สท้าน จิตฺตวโร) พระครูธรรมธร (เชิดวงศ์ เตชวำโส) พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พระชิตบหาดูร์ 

ปญฺญาชิโต 

คันที่ ๙ รถพระประเทียบสำารอง 

คันที่ ๑๐ รถสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพระวโรตม์ ธมฺมวโร พระจิรศักดิ์ ธมฺมรตโน 
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คันที่ ๑๑ - คันที่ ๑๒ มีคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร พระญาติ คณะศิษยานุศิษย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ 

ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ทหาร สื่อมวลชน

ณ วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ พระสงฆ์สามเณรจากวัด 

ต่าง ๆ อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร วัดญาณสังวราราม วัดศรีมหาราชา วัดจุฑา- 

ทิศธรรมสภาราม วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี ศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน และนักเรียนจากโรงเรียน 

เมืองพัทยา ๗ และโรงเรียนศรีราชา เตรียมตั้งแถวรอรับพระอัฐิตลอดทางที่ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพเคลื่อนผ่าน

จนถึงหน้าพระอุโบสถ

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระอัฐิไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งริ้วที่

ปากทางเข้าวัด ริ้วขบวนประกอบด้วย 

ผู้นำาริ้ว ๑ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวกทรงประพาสกำามะหยี่สีดำา

ยอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาว นุ่งเกี้ยวลาย รัดประคดสีแดงดอกขาว ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำา เดินนำากึ่งกลางริ้ว

ผู้ตีกลองชนะ ๑๐ นาย จากกองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวก 

กลีบลำาดวนสีแดงขลิบเหลือง เสื้อปัสตูสีแดงขลิบเหลือง กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำา รองเท้าสีดำา เดินริ้วในลำาดับ

ถัดไป แยกเป็น ๒ สาย ด้านซ้ายและด้านขวา สายละ ๕ นาย ระยะต่อห่างกัน ๒ ก้าว 

ผู้เป่าแตรฝรั่ง ๔ นาย แตรงอน ๒ นาย สังข์ ๒ นาย เป็นเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง แต่งเครื่องพิธีตามโบราณ 

ประเพณี สวมหมวกปัสตูสีแดงทรงกรวยปลายพู่ขาว เสื้อปัสตูสีแดงปลายแขนบาน กางเกงปัสตูสีแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำา 

รองเท้าหนังสีดำา เดินริ้วในลำาดับต่อจากผู้ตีกลองชนะแดงลายทองโดยแยกเป็น ๒ สาย ด้านซ้ายและด้านขวา แต่ละสายนำาโดย 

ผู้เป่าแตรฝรั่ง ๒ นาย แตรงอน ๑ นาย สังข์ ๑ นาย ตามลำาดับ 

ระหว่างกลางริ้วกลองชนะ แตร สังข์ มีผู้เดินริ้วตามลำาดับ คือ จ่าปี่ ๒ นาย จ่ากลอง ๑ นาย เดินเสมอระดับแถวของ 

ผู้ตีกลองชนะแถวที่ ๔ แต่งเครื่องพิธีสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดบัว เสื้อเข้มขาบไหม เข็มขัดแถบหัวครุฑ กางเกง 

มัสรู่ไหม ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของพระเสลี่ยงเชิญพระอัฐิ ระหว่างที่ยังไม่เคลื่อนขบวนจะวางพักพระเสลี่ยงบนร้านม้า

คนหามพระเสลี่ยง ๘ นาย จากกองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่งเครื่องพิธีตามโบราณประเพณี สวมหมวก

ทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำา รองเท้าหนังสีดำา 

ดา้นขวาของพระราชยาน มเีจา้พนกังานภษูามาลา ๑ นาย ทำาหนา้ทีถ่วายสปัทนตาดเงนิ สวมเสือ้นอกสขีาวแบบราชการ 

นุ่งผ้าม่วง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำา 

สองขา้งซา้ยขวาของพระเสลีย่ง เจ้าพนกังานราชปูโภค ๒ นาย ทำาหนา้ทีป่ระคองพระโกศพระอฐั ิสวมเครือ่งแบบปกตขิาว 

ลำาดับถัดไปเป็นตอนของพระสงฆ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เดินนำา พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)  

คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะสงฆ์จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เดินตาม ตามลำาดับ 

ลำาดบัถดัไปเปน็ตอนของขา้ราชการและคณะศษิยานศุษิย ์ผูเ้ชญิพานธปูเทยีนแพ กรวยดอกไม ้๑ นาย เดนินำากึง่กลางริว้ 

แต่งชุดปกติขาว สวมหมวกทรงหม้อตาล ผู้เชิญพานพุ่มทอง ๒ นาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวกทรงหม้อตาล ข้าราชการ

ท้องถิ่น แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวกหม้อตาล 

ปดท้ายด้วยเหล่าพุทธศาสนิกชน 
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ขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิ ไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้าราชการ นักเรียน ตั้งแถวและนั่งรอรับพระโกศพระอัฐิ
บริเวณหน้าพระอุโบสถ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และคณะสงฆ์
วัดบวรนิเวศวิหารเดินตามพระโกศพระอัฐิ
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เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระอุโบสถ

เวลา ๑๕ นาฬิกา พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ไปรอรับพระอัฐิที่หน้า

ทางเข้าวัดญาณสังวราราม นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินทางมาถึงวัดญาณสังวราราม และจะร่วมเดินในริ้วขบวนพระอิสริยยศ เข้าท่ีพักท่ีอาคารรับรองซึ่งใกล้

กับทางเข้าวัด เจ้าหน้าที่เชิญพระเสลี่ยงตั้งบนร้านม้าเทียบรอที่ปากทางเข้าวัด

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๗ นาที ขบวนรถยนต์เชิญพระโกศพระอัฐิ ถึงวัดญาณสังวราราม เทียบรถยนต์พระประเทียบที่หน้า

ทางเข้าวัดญาณสังวราราม เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานบนพระเสลี่ยง 

คนหาม ๔ นาย เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายสัปทนตาดเงิน ๑ นาย และเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ถวายสักการะพระอัฐิด้วยการ 

กราบราบ ๓ ครั้ง แล้วจึงเข้าประจำาที่ ผู้เดินริ้วเข้าขบวนตามลำาดับ จากนั้นเป็นตอนของพระสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เดินนำา ตามด้วยพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และคณะสงฆ์ 

จากวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมาพร้อมกับขบวนเสด็จโดยรถยนต์ ตอนของข้าราชการ ซึ่งมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชลบุรี เดินนำาข้าราชการจังหวัดชลบุรี ตอนคณะศิษยานุศิษย์ สกุลคชวัตร และบรรดาพุทธศาสนิกชนปดท้ายขบวน  

ขบวนทุกตอนเข้าประจำาที่พร้อมแล้ว 

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๐ นาที ผู้นำาริ้วรัวกรับสัญญาณ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ขึ้นพร้อมกัน เริ่ม 

เคลื่อนขบวน ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร กลองชนะ เป็นระยะไปตลอดทางจนถึงหน้าพระอุโบสถ 

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๕ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดต่าง ๆ  ในจังหวัดชลบุรี มี พระเทพ- 

สุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน) วัดเขาบางทราย พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) วัดบางพระ พระราชสิทธิวิมล  

(เอนก านิสสโร) วัดใหญ่อินทาราม พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) วัดอุทกเขปสีมาราม พระปัญญารัตนาภรณ์  

(อนันต์ ธมฺมโชโต) วัดชัยมงคล พระครูสุนทรกิตติสาร วัดศรีมหาราชา พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ (นุกูล กุลสุทโธ) วัดช่องลมนาเกลือ  

พระครูวิธานธรรมานุยุต วัดบางเสร่คงคาราม พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตติโสภณ) วัดสามัคคีบรรพต พระครูปลัด 

สราวุธ ตปญฺโญ วัดห้วยใหญ่ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ 

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๐ นาที นายสิริพงศ์ สมมั่น นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 

ถวายพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป
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เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน 
บนโต๊ะหมู่ ในพระอุโบสถ

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมือ่ขบวนพระอสิรยิยศเชญิพระโกศพระอฐัใิกลถ้งึพระอโุบสถ ผูน้ำาริว้และชาวพนกังานประโคมเดนิแยกไปทางดา้นขวา 

เจ้าหน้าที่เชิญร้านม้าตั้งที่หน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๙ นาที พระเสลี่ยงเชิญพระโกศพระอัฐิมาถึงหน้าพระอุโบสถ เทียบพระเสลี่ยงบนร้านม้า  

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากพระเสลี่ยงเข้าสู่พระอุโบสถ เชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ พระสงฆ์ที่เดินริ้ว 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สกุลคชวัตร เข้าสู่ภายในพระอุโบสถ

นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ไปกราบพระรัตนตรัย กราบพระอัฐิ แล้วนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๔ นาที นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย กราบ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ กราบ แล้วถวายธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระวันรัต  

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กราบ แล้วนั่งที่เดิม 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
และหัวหน้าส่วนราชการประเคนเครื่องไทยธรรม

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
 กรวดนำ้า

เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๖ นาที เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล รับศีล แล้วพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวด 

มาติกา จบ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประเคนเครื่องไทยธรรม ประกอบด้วย  

ชุดแก้วเจียระไน มี เหยือกนำ้าเย็น ๑ ใบ แก้ว ๖ ใบ บรรจุในกล่องอักษรพระนาม ญ.ส.ส. และหนังสือ ๑ ชุดจำานวน ๔ เล่ม  

แด่พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป 

เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงที่บนอาสน์สงฆ์ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ชลบุรี ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและใบปวารณาแล้ว เจ้าพนักงาน 



ภาคที่ ๕ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

586 587

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบพัดรองที่ระลึก 
การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

แก่พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  
วางพานพุ่มและพวงมาลัยถวายสักการะพระอัฐิ

ภูษามาลาเชิญปลายพระภูษาโยงและสายแถบที่โยงจากพระโกศพระอัฐิสอดเชื่อมกันบนพานพระภูษาโยงที่ต้นอาสน์สงฆ์  

พระสงฆส์ดบัปกรณ ์จบ เจา้พนกังานภษูามาลาพบัพระภษูาโยงเขา้ทีเ่ดมิ นายคมสนั เอกชยั กรวดนำา้ พระสงฆอ์นโุมทนา จบแลว้ 

พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฒฺโน) ประธานสงฆ์ที่สวดมาติกา สดับปกรณ์ ลงจากอาสน์สงฆ์ ไปกราบที่หน้า 

พระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วางพานธูปเทียนแพกรวยกระทงดอกไม้ 

ถวายสักการะ แล้วไปกราบสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) แล้วนั่งบนอาสน์สงฆ์เช่นเดิม 

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายพานพุ่ม

สักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จากนั้นสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบของที่ระลึก ประกอบด้วย 

พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ผ้าไตรพร้อมย่ามที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพ ๑ ชุด กี๋ชุดถ้วยชา ๒ ชุด กี๋อานม้าชุดถ้วยนำ้าร้อนนำ้าเย็น ๑ ชุด บรรจุในกล่องกระจกใส ๓ กล่อง ชุดชาแต่ละชุด 

มีตราอักษรพระนาม ญ.ส.ส. พัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ๑ เล่ม และผ้าห่อคัมภีร์เทศน์ แก่ 

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

ต่อจากนั้น สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มอบหนังสือบวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ พิมพ์ครั้งที่ ๒ และ 

เข็มที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมพิธี เสร็จแล้ว วางพานพุ่มและพวงมาลัยสักการะพระอัฐิ กราบพระพุทธรูปพระประธานพระอุโบสถ  

พร้อมกับคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะนั้น พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป ลงจากอาสน์สงฆ์แล้วออกจากพระอุโบสถ

พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำาคณะสงฆ์ถวายสักการะพระอัฐิ และนายคมสัน  

เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำาคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายสักการะพระอัฐิ เป็นเสร็จพิธี เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา 

๑๒ นาที 

อน่ึง เมื่อเสร็จการพิธี ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว เจ้าหน้าท่ีสำานักพระราชวังได้รื้อถอนพระแท่น 

แว่นฟ้าทอง พร้อมขาหยั่ง พวงมาลาพระราชทาน พวงมาลาประทาน โต๊ะ และเครื่องต้ังแต่งต่าง ๆ ออก นำาไปเก็บไว้ที่ 

ฝ่ายสนมพลเรือน กองพระราชพิธี สำานักพระราชวัง

ส่วนฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นนั้น วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญไปกางกั้นเหนือพระประธาน 

ในพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระเกียรติยศสืบไป
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	การบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพชองคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน
	การบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์จีนนิกาย
	การบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะสงฆ์อนัมนิกาย
	การบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ถวายพระศพของคณะภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายมหายาน

	งานบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระบรมราชูปถัมภ์
	งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
	กิจกรรมอื่นๆ เนื่องในการพระศพ

	ภาคที่ ๔
	รัฐบาลฃอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธีราช เจ้าพิามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าพิามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณา ทรงรับเป็นประธาน ที่ปรึกบาการจัดงานพระศพ
	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระศพ ภาครัฐ และชองจัดบวรนิเวศวิหาร
	คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ภาครัฐ
	- คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	- คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	- คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆ,ปริณายก
	- คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆ,ปริณายก
	- คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆ,ปริณายก
	- คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร	 งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆ,ปริณายก


	คณะกรรมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวัดบวรนิเวศวิหาร
	- คณะกรรมการจัดทำหนังสืองานออกพระเมรุสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	- คณะกรรมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆปริณายก 

	การอำนวยการจัดงานพระศพ
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีลิรีนธร สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษา	เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพฯ และพระราชทานแนวพระราชดำริ 
	การซ่อมบูรณะราชรถเชิญพระโกศพระศพและราชรถพระนำ
	การซ่อมบูรณะอาคารช่าง วัดเทพติรีนทราวาส
	การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน	
	การจัดแสดงมหรสพ
	การจัดหาไม้จันทน์หอม การจัดทำด้ามไม้จันทน์พัดรองที่ระลึก การจัดทำพีเนไม้จันทน์	 การจัดทำช่อไม้จันทน์ และการแกะสลักพระพุทธรูปประจำวันประสูติ จากไม้แก่นจันทน์หอม
	งานภูมิสถาป้ตย์ และการตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 ณ วัดเทพติรีนทราวาส
	การหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	การสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

	การจัดฃบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ
	ริ้วขบวนที่ ๑ ขบวนเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ
	ริ้วขบวนที่ ๒ ขบวนเชิญพระโกศพระศพเวียนพระเมรุ
	การฝึกซ้อมริ้วขบวน

	การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ หนังสือที่ระลึก แผ่นพับที่ระลึก และที่คั่นหนังสือที่ระลึก 
	กรมศิลปากร
	วัดบวรนิเวศวิหาร

	งานพิธีการ
	การจัดทำหมายกำหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
	การจัดทำพัดรองที่ระลึก ย่ามที่ระลึก
	การจัดทำเครื่องสังเค็ดงานพระศพและการแจกจ่าย
	การจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธาน และการจัดดอกไม้ตกแต่งบนพระเมรุ
	การเชิญและการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	
	การเชิญผู้นำพระพุทธศาสนาโลกมาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
	การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป
	ภารกิจอื่นๆ

	การประชาสัมพันธ์
	การประชาสัมพันธ์ทางต้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเลึยง ลิงพิมพ์ อินเทอร์เน็ต	 และกิจกรรมลึอมวลชนสัมพันธ์
	การจัดตั้งศูนย์ลึ่อมวลชน
	การติดตั้งระบบเครื่องเลึยงและจอ LED ตามเส้นทางริ้วขบวน

	การรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร
	สิ่งชองเครื่องใช้อื่นๆ
	ม้าเทียบ (เกยบันได)
	ฉัตรตาดทองประจำราชรถเชิญพระโกศพระศพ
	พระโกศพระอิฐ และพระเจดีย์ศิลา
	ถํ้าศิลาบรรจุพระสรีรางคาร


	ภาคที่ ๕
	หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
	พิธีบำเพ็ญกุศลพักษิณานุปทาน โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกพระเมรุ  ณ ตำหนักเพ็ชร รัดบวรนิเวศวิหาร รันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๕๕๘ 
	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุจัดเทพศิรินทราวาส
	การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร	 วันอังคาร ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	- พิธีบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ซร วัดบวรนิเวศวิหาร 
	- การพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ซร วัดบวรนิเวศวิหาร

	การเชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุ และการพระราชทานเพลิงพระศพ  ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	- การเชิญพระโกศพระศพโดยชบวนพระอิสริยยศ จากตำหนักเพ็ซร วัดบวรนิเวศวิหาร  สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
	- การบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนการเชิญพระศพออกจากตำหนักเพ็ซร วัดบวรนิเวศวิหาร	
	- ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพไปประดิษฐาน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส  ริ้วชบวนที่ ๑ 
	- ริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ ริ้วขบวนที่ ๒
	- การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที
	- การพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๒๐ นาฬิกา (พระราชทานเพลิงจริง)
	- พิธีถวายดอกไม้จันทน์ชองประซาซน

	การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ วัดเทพภิรินทราวาส  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร ณ ตำหนักเพ็ชร พระตำหนักเดิม และพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	- การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ซร วัดบวรนิเวศวิหาร
	- การประดิษฐานพระโกศพระอัฐิ ณ พระตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร 
	- การบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร
	- การบำเพ็ญกุศลถวายพระอัฐิ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร


	การเชิญพระอัฐิใปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี  และวัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทานแบ่งไว้ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระราชทานแบ่งไว้ประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘


	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ๑
	คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  วัดงานพระศพฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
	คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
	คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
	คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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