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ประสูติ 
 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมวา พระองคเจา 
รพีพัฒนศักด์ิ เปนพระราชโอรสลําดับที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ซึ่งประสูติแตเจาจอมมารดา
ตลับ ณ วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ปจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๔๑๗ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
การศึกษา 
  

 เม่ือพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เจริญพระชนมายุไดพอสมควร  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว องคสมเด็จพระบรมชนกาธิราช ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงเขาศึกษาวิชาภาษาไทยเปนคร้ังแรก
ในสํานักพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร) ในพระบรมมหาราชวัง วิชาที่สอน ไดแก 
หนังสือไทยหัดลายมือ การสะกดคํา คิดเลข โรงเรียนแหงนี้ตอมาเรียกวา โรงสกูลหลวง 
 เม่ือทรงผานการศึกษาเลาเรียนภาษาไทยเบื้องตนแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เขาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษชั้นตนในสํานักของครู 
รามสามิ บริเวณประตูพิมานไชยศรี ดานตะวันออก (พระคลังขางที่ในปจจุบัน) ตอมาในป 

 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เจาจอมมารดาตลับ ดวงพระชาตา 

 



 ๒ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ตอมาในป พุทธศักราช ๒๔๒๗ ณ วันศุกร ขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๕ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานรางวัลนักเรียนซ่ึงสอบไลไดหนังสือ
ไทยชั้นสูงสุดเปนคร้ังแรกที่โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบจํานวน ๔ คน คือ หมอมเจา
ชัชวาลย หมอมราชวงศจัน หมอมราชวงศชะออน  และหมอมราชวงศสําเริง๑ พระองคพอพระ
ราชหฤทัยในความเจริญของโรงเรียนน้ันมาก กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินกลับไดทรงปรึกษา
พระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ) ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปนผูทรงจัดโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบวา พระเจาลูกยาเธอพระองคเจาชายที่พระชันษาถึงขนาดเขาโรงเรียนในขณะนั้นมีอยู ๔ 
พระองค คือ พระองคเจากิติยากรวรลักษณ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ) 
พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) พระองคเจา
ประวิตรวัฒโนดม (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี) พระองคเจาจิรประวัติวรเดช 
(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช) ใหจัดการรับเขาไปเรียนในโรงเรียน 
พระตําหนักสวนกุหลาบดวย พระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร (สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) ทรงจัดใหพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค เรียนรวมกัน
เปนพิเศษตางหากจากนักเรียนอ่ืน โดยสอนที่ทองพระโรง เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประทับ ณ พระตําหนักสวนกุหลาบ และโปรดใหมหาปน (เจาพระยา
ยมราช)๒ เปนครูผูสอน ไดรับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ ๔๘ บาท มหาปนไดรับการชมเชย

                                                           
๑ ชัย  เรืองศิลป.  ประวัติศาสตรไทย สมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ดานสังคม.   หนา ๒๔๐. 
๒ ประยุทธ  สิทธิพันธ.  ขุนนางสยาม.  หนา ๓๐๗. 

 

 
 

เจาพระยายมราชและทานผูหญิงตลับ 



 ๓ 

 
โสกันตและทรงผนวชเณร 
 ณ วันศุกร ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือนยี่ ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ ตรงกับวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมี
พระราชพิธีโสกันตพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค ในคราวเดียวกัน คือ พระเจาลูกยาเธอ 
พระองคเจากิติยากรวรลักษณ พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ พระเจาลูกยาเธอ 
พระองคเจาประวิตรวัฒโนดม พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาจิรประวัติวรเดช โดยโปรดใหแตง
พระองคทรงเคร่ืองตนตามขัตติยราชประเพณี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 คร้ันทําพิธีโสกันตเสร็จแลว ตอเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๒๘ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ 
พระองค ทรงผนวชเณรพรอมกันตามความพระประสงคของญาติพ่ีนองของเจาจอมมารดา 
กอนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ประเทศทางทวีปยุโรป ในระหวางที่พระเจาลูกยาเธอ 

                                                           
๓ ชัย  เรืองศิลป.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๕. 

 
พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ 

ทรงผนวช 

 
พิธีโสกันต  

พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ 



 ๔ 

 
เสด็จทรงศึกษาตอตางประเทศ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราช
ปณิธาน ตั้งพระราชหฤทัยที่จะใหพระเจาลูกยาเธอทุกพระองคไดไปทรงศึกษาเลาเรียนวิชา
ความรูยังทวีปยุโรป หลังจากที่พระองคเจาเณรทั้ง ๔ ทรงลาผนวชเณรแลว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหเตรียมการสงพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองคเสด็จไปศึกษา
วิชาการ ณ ทวีปยุโรป ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาชัยสุรินทร (ม.ร.ว. เทวหน่ึง ศิริวงศ) เปนผูพา
ไปสงยังพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ซึ่งเปนอัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน 
ขณะนั้น และใหทรงจัดการเร่ืองเลาเรียนตอไป พระองคมีพระราชปรารภวาพระเจาลูกยาเธอทั้ง 
๔ พระองค  ไดทรงศึกษาหนังสือไทยในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมาเพียงปเดียวนอยนัก
เกรงวาจะลืมภาษาไทย จึงสงเจาพระยายมราช (ปน  สุขุม) ตามไปเปนครูถวายพระอักษร ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานบรรดาศักด์ิใหเปน ขุนวิจิตรวรสาสน พระองคทรงกําชับพระ
เจาลูกยาเธอท้ัง ๔ พระองค ที่จะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ทวีปยุโรปวา “ขอบังคับวาให
เขียนหนังสือถึงพอทุกคน อยางนอยเดือนละฉบับ เม่ือเวลายังเขียนหนังสืออังกฤษไมไดก็เขียน
มาเปนหนังสือไทย ถาเขียนหนังสืออังกฤษหรือภาษาหนึ่งภาษาใดใหเขียนภาษาอ่ืนน้ันมาฉบับ
หน่ึง ใหเขียนคําแปลเปนหนังสือไทยอีกฉบับหนึ่งติดกันมาอยาใหขาด เพราะเหตุที่ลูกยังเปน
เด็กไมไดเรียนภาษาไทยแนนอนมั่นคง ก็ใหอาศัยไตถามครูไทยท่ีออกไปอยูดวย หรือคนดูตาม
หนังสือภาษาไทยซึ่งไดจัดออกไปใหดวย”๕  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
๔ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  นีติวิทยาสาร ฉบับพิเศษ ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖.   หนา ๒๑.  
๕ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗. 

พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ 



 ๕ 

 
 ในวันอังคาร  แรม  ๔  ค่ํ า  เ ดือน  ๘  ประกา  ยังเปน  ฉอศก  จุลศักราช  ๑๒๔๖ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานพระไชยวัฒนแดพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ 
พระองคไวบูชาประจําพระองค กอนเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ทวีปยุโรป โดยเรือพระที่นั่ง
โสภณภัควดี พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการตอ ณ 
ประเทศอังกฤษ ในวันนั้นมีพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการชั้นผูใหญผูนอยไดพากันไปสงเสด็จ
กันอยางคับคั่ง บางรายสงเสด็จที่ทาเรือใหญ บางรายตามเสด็จไปสงถึงเกาะสีชัง 
 เม่ือเสด็จไปถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ 
ไดทรงจัดหาบานใหพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค ประทับอยูรวมกันรวมทั้งขุนวิจิตรวรสาสน 
(เจาพระยายมราช) และนายสิบทหารมหาดเล็กซ่ึงไปเปนพ่ีเลี้ยงถวายการรับใช  

ในระยะแรกที่พระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค ประทับที่กรุงลอนดอน พระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ไดทรงจัดหาครูฝรั่งมาถวายพระอักษรภาษาอังกฤษทุกวัน วิชาที่ทรง
ศึกษาคือ วิชาภาษาลาติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส สวนเจาพระยายมราช ไดสอนหนังสือ
ไทยถวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอมาในป พุทธศักราช ๒๔๓๐ สมเด็จพระนางเจาวิกตอเรีย พระบรมราชินีนาถแหง

ประเทศอังกฤษ จะฉลองรัชกาลครบ ๕๐ ป จึงทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จรวมงานดวย พรอมพระเจาแผนดินประเทศอ่ืน ๆ พระองคโปรดฯ ใหสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโรปการ เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศเสด็จไปแทน
พระองค ณ ประเทศอังกฤษและตรัสส่ังใหไปพิจารณาแบบคณะเสนาบดีในยุโรปวาเขาเอาอะไร
เปนหลักกําหนดตําแหนงเสนาบดี เพ่ือที่จะทรงกําหนดคณะเสนาบดีที่จะจัดใหมใหเปน ๑๒ 
กระทรวง๖ ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโรปการ ทรงทราบวาพระเจา
ลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค ขอเสด็จกลับมาเย่ียมบานเมือง เพราะคิดถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ

                                                           
๖ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  เทศาภิบาล.   หนา ๔.  

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโรปการ 



 ๖ 

เม่ือพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองคเสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค เสด็จไป 
ทรงศึกษาที่โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โดยอยูในความรับผิดชอบของสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ หลังจากที่พระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค เสด็จกลับมา
ประทับอยูในกรุงเทพฯ ไดประมาณ ๑๐ เดือน ปลายป พุทธศักราช ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลเรือตรี พระวรวงศเธอ พระองค
เจาสายสนิทวงศ เสด็จไปราชการที่ทวีปยุโรป โปรดใหนําพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค  
เสด็จกลับไปทรงศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ พระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ โปรด 
ใหเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตั้งแตคร้ังยังเปนพระยาวิสุทธิ์สุริยศักด์ิ ซึ่งเปนเลขานุการ
ตามเสด็จไปดวย การเสด็จกลับยุโรปในครั้งน้ี พระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ ทรง
วางแผนการเดินทางใหผานประเทศพมาและประเทศอินเดียเพ่ือประโยชนในการได
ทอดพระเนตรบานเมืองของชาติตาง ๆ หลายเมืองกอน แลวจึงไปลงเรือเมลที่เมืองบอมเบกอน
เสด็จไปทวีปยุโรป 

การเสด็จกลับไปทรงศึกษาตอที่ทวีปยุโรปในครั้งน้ี ไมมีพ่ีเลี้ยงเหมือนคร้ังกอน มีแต
เจาพระยายมราชและทานผูหญิงตลับเทาน้ัน เจาพระยายมราชตองไปในฐานะครูผูสอน
ภาษาไทยและพระอภิบาล ทานไดรับพระกรุณาของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา 
เทววงศวโรปการ ทรงกราบบังคมทูลขอใหเจาพระยายมราช มีตําแหนงเปนผูชวยเลขานุการใน
สถานทูตที่กรุงลอนดอนโดยไดรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น 

เม่ือประทับอยูที่กรุงลอนดอน พระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค ประทับอยูโดยลําพัง 
เจาพระยายมราชขอแยกไปอยูตางหาก เพราะไดสมรสกับทานผูหญิงตลับแลว หากอยูบาน
เดียวกับพระเจาลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองคเหมือนแตกอนจะเปนการไมสมควร เจาพระยายมราช
ไดเอาใจใสดูแลเปนธุระในการสวนพระองคหลายเรื่อง เม่ือเวลาพระองคใดประชวรก็อยูดูแล
รักษาพยาบาลจนกวาจะหาย ทานผูหญิงก็ชวยทําการตาง ๆ ถวายพระเจาลูกยาเธอเสมอ ๆ 

                                                           
๗ ประยุทธ  สิทธิพันธ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐๗. 



 ๗ 

พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิทรงเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่กรุง
ลอนดอน ๓ ป เม่ือทรงสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิทรงเลือกศึกษา 
วิชาการฝายพลเรือน ตางจากพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาจิรประวัติวรเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหทรงเลือกศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศเดนมารก 

    
 

พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรง 
    เลือกศึกษาวิชากฎหมาย ในปพุทธศักราช ๒๔๓๔ พระบาท
    สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
    ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
    เปนผูแทนพระองคเสด็จไปเยี่ยมตอบแกรนดยุกซาเรวิช (พระ
    เจาซานิโคลาสที่ ๒) ซึ่งขณะนั้นดํารงพระยศเปนรัชทายาท
    ประเทศรัสเซียไดเสด็จมากรุงเทพฯ เม่ือ พุทธศักราช ๒๔๓๓ 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมอบหมายให
    สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
    นําพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิไปทรงเขาศึกษา
    ที่วิทยาลัยไครสตเซิรซ ในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด พระองคมี
    พระสติปญญาเฉลียวฉลาดเปนอยางยิ่ง สามารถสอบผานทรง
เขาศึกษาวิชากฎหมายได ดวยพระชันษาเพียง ๑๗ ป ซึ่งในครั้งแรกทางวิทยาลัยไครสตเซิรซจะ
ไมใหทรงเขาศึกษาวิชากฎหมาย แตพระองคไดแจงตอทางวิทยาลัยโดยรับสั่งวา คนไทยเกิดงาย
ตายงาย วิทยาลัยไครสตเซิรซจึงใหทรงสอบอีกคร้ังหนึ่ง ผลปรากฏวาพระองคทรงสอบผาน จึง
ไดรับอนุมัติใหทรงเขาศึกษาวิชากฎหมายได และดวยพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลา ๓ ป 
ที่ทรงเขาศึกษาวิชากฎหมายในวิทยาลัยไครสตเซิรซ ในที่สุดพระองคทรงสอบไลไดตาม
หลักสูตรชั้นปริญญา B.A. (เกียรตินิยม) ทางดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
นับเปนพระองคแรกในบรรดาพระเจาลูกยาเธอที่เสด็จไปทรงศึกษาตอในทวีปยุโรปดวยกัน ดวย
พระปรีชาสามารถทางดานสติปญญาของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงตรัสเรียกพระองควา “เฉลียวฉลาดรพี” หลังจาก
พระเจาลูกยาเธอพระองคเจารพีพัฒนศักด์ิทรงสําเร็จการศึกษาแลว ไดเสด็จกลับประเทศไทย
เพ่ือทรงเขารับราชการ 

 

                                                           
๘ ประยุทธ  สิทธิพันธ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐๗. 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

 



 ๘ 

วังพระเจาลกูยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เตรียมจัดสรางวัง

พระราชทาน พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ หลังจากทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการ 
ณ ประเทศยุโรป และทรงเขารับราชการแลว พระองคมีพระราชประสงคจะใหเจาของวังทรง
เลือกแบบตามพระหฤทัยใหสมพระเกียรติและฐานันดรศักด์ิสําหรับเสด็จยายออกไปจาก
พระราชฐานชั้น ในที่ เคยประทับ เ ม่ือค ร้ังยั งทรงพระเยาวออกไปประทับภายนอก
พระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแตอดีต วังของพระเจาลูกยาเธอ กรม
หม่ืนราชบุรี ดิเรกฤทธ์ิ เปนวังที่สรางใหม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 
พระราชทานที่ดินริมถนนสามเสนฟากตะวันตก ริมสะพานเทเวศรนฤมิตร ใหเปนสถานที่สราง
วัง 
 ในปพุทธศักราช ๒๔๔๓ ไดมีการขึ้นวังใหมของพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรี- 
ดิเรกฤทธิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

วังพระเจาลูกยาเธอ  
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

 

   

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโหรกําหนด
พระฤกษดังตอไปน้ี 
 วันที่ ๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) เปนวันเริ่มมีการที่วังพระเจา
ลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระเจาลูกยาเธอพระองคนั้น ไดกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานเคร่ืองโตะลายครามของหลวงมีชั้วตั้ง และทรงเชิญพระบรมวงศานุวงศและ
ขาราชการที่มีเครื่องโตะลายครามไปตั้งชั้วในการขึ้นวังใหมนี้ดวย และเจาพนักงานไดตั้งพระ
แทนมณฑลที่ทองพระโรง และเชิญพระไชยวัฒนประจํารัชกาลนี้ ขึ้นประดิษฐานเหนือพระแทน
มณฑล และตั้งเครื่องนมัสการพรอมเสร็จ ในที่บรรทมตั้งพระไชยวัฒนเล็กที่ไดพระราชทาน 



 ๙ 

 เวลาย่ําคํ่าเศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออกทรงรถพระที่นั่งแตพลับพลา 
สวนดุสิต เสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่วังพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ทอดพระเนตรกรรมการตัดสิน เคร่ืองตั้งชั้ว จนเวลา ๑๐ ทุมเศษ เสด็จกลับพลับพลาสวนดุสิต 
 วันที่ ๒ พฤษภาคม เวลาย่ําค่ําเศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จไปประทับที่วัง
พระเจาลูกยาเธอเหมือนวานนี้ แลวทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการ และโปรดเกลาฯ ใหพระเจา 
ลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงจุดเทียนพระแทนมณฑล พระสงฆ ๑๐ รูป มีพระเจา
นองยาเธอ  กรมหม่ืนวชิรญาณวโรสร เปนประธาน เจริญพระพุทธมนตบนทองพระโรง และ
พระสงฆ ๕ รูป มีพระวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร เปนประธาน เจริญพระพุทธ
มนตในที่บรรทม พระสงฆเจริญพระพุทธมนตเสร็จแลวกลับไป คร้ันถึงเวลา ๗ ทุม ๓๕ นาที กับ 
๔ วินาที ไดพระฤกษพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเคร่ืองขาว เสด็จสูพระ
แทนที่สรง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนํ้าพระพุทธมนต พระบรมวงศานุวงศ 
ฝายหนาฝายในประทานน้ําพระพุทธมนตและขาราชการไดถวายน้ําพระพุทธมนตตอไป เม่ือ
เสด็จแลวพระเจาลูกยาเธอทรงผลัดเคร่ืองแตงพระองคเสด็จขึ้นที่บรรทมเปนพระฤกษแลว เสด็จ
ออกทรงแจกรางวัลตั้งชั้วและรางวัลแกกรรมการตัดสินเคร่ืองโตะ พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืน
สวัสดิวัฒนวิศิษฏ ถวายชัยมงคลแกพระเจาลูกยาเธอ โดยฉันทานุมัติของกรรมการ เวลา ๘ ทุม
เศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จกลับพลับพลาสวนดุสิต 
 รุงขึ้นวันที่ ๓ พฤษภาคม เวลาเชาพระเจาลูกยาเธอไดทรงประเคนอาหารบิณฑบาตแก
พระสงฆ ๑๕ รูป ที่เจริญพระพุทธมนตเม่ือวานนี้ พระสงฆฉันแลวถวายอนุโมทนาเปนเสร็จการ
 ปจจุบันวังพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดถูกรื้อและสรางเปนสถานที่
ราชการ อยูในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร๙ 
 
ครอบครัว 
 ในปพุทธศักราช ๒๔๓๗ พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงเขาพิธีเสก
สมรสกับพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอรพัทธประไพ พระธิดาองคใหญในสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟาจาตุรนรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ ตอมาประมาณ ๑ ป ทั้งสองพระองคทรง
แยกทางกัน พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงรับหมอมออนมาเปนชายาและมี
โอรสธิดาดวยกันรวม ๑๑ องค ดังนี้ 
 ๑. หมอมเจาหญิงพิมพรําไพ หญิงไทยคนแรกที่ขับรถยนตได 
 ๒. หมอมเจาไขแสงรพี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม 
 ๓. หมอมเจาหญิงสุรียประภา 
 ๔. หมอมเจาวิมวาทิตย อดีตอธิบดีกรมสรรพากร 
                                                           
๙  ประยุทธ  สิทธิพันธ.  วังเจา.  หนา ๒๔๒-๒๔๓. 



 ๑๐ 

 ๕. หมอมเจาหญิงชวลิตโอภาศ 
 ๖. หมอมเจาอากาศดําเกิง นักประพันธผูมีชื่อเสียง ซึ่งเปนพระองคแรกที่ประพันธ 
บทนิยายใชฉากในตางประเทศ บทนิยายที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมกันมากคือ “ละครแหงชีวิต”  
“ผิวขาว-ผิวเหลือง” “วิมานทลาย” และ “เจาไมมีศาล” 
 ๗. หมอมเจาเพลิงนภดล 
 ๘. หมอเจาถกลไกวัล 
 ๙. หมอมเจารวิพรรณไพโรจน 
 ๑๐. หมอมเจาหญิงดวงทิพยโชติแจงหลา 
 ๑๑. หมอมเจาหญิงทิตยาทรงกรด 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

หมอนออนและครอบครัว   
 

 ภายหลังพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงแยกทางกับหมอมออน และ
ทรงรับหมอมแดงเปนหมอมในพระองค มีธิดาดวยกัน ๑ องค คือ หมอมเจาหญิงคันธรสรังษี 
 ตอมาพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงสมรสกับหมอมราชวงศ สอางค 
ปราโมช มีธิดาดวยกัน ๑ องค คือ หมอมเจาหญิงรําไพศรีสอางค๑๐ 
 
ประวัติการทรงงาน 
 

ทรงเขารบัราชการคร้ังแรก 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูก 
ยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เร่ิมเขารับราชการท่ีกรมราชเลขานุการ (ปจจุบันคือสํานัก 

                                                           
๑๐ คณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาต รพี ๒๕๔๐ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.  รพีพัฒนศักดิ์ ๗ 

สิงหาคม ๒๕๔๐.  หนา ๔๖-๕๖. 



 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนสภานายกขาหลวงพิเศษ 
 ตอมาในป ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชดํารัสวา ราชการฝายการศาลยุติธรรมนับเปนกรณียกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งประการ
หนึ่ง หากไดจัดราชการบานเมืองในทางอ่ืน ๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ เปนเตน ให
เจริญขึ้นแลว แตถาราชการฝายการศาลยุติธรรมยังลาหลังเขาอยู บานเมืองก็จะอยูในฐานะแหง
ประเทศที่จําเริญแลวไมได จึงทรงมีพระราชประสงคที่จะแกไขระเบียบการของศาลยุติธรรมใหดี
ขึ้นและเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือ
เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติตั้งขาหลวงพิเศษสําหรับจัดการแกไขธรรมเนียมศาลยุติธรรมหัว
เมืองทั้งปวง รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ ขึ้น ๑๑ เพ่ือตั้งขาหลวงพิเศษมีอํานาจและหนาที่ไตสวนดูการ
บังคับบัญชาคดีความในศาลหัวเมืองทั่วราชอาณาเขตวาเปนอยางไร และใหรีบจัดการแกไขให
ถูกตอง พรอมทํารายงานเพื่อนําขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทเปนคร้ัง
เปนคราวไป กองขาหลวงพิเศษมีจํานวนคนเพียง ๕ นาย มีขาหลวงพิเศษประจําการ ๓ นาย 
ขาหลวงพิเศษ ๒ นาย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูเปนเทศาภิบาลประจํามณฑลน้ัน ๆ เปน
ขาหลวงพิเศษ ๑ นาย และอีก ๑ นาย โปรดเกลาฯ ใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเลือกผูรักษา
เมืองในมณฑลน้ัน ๆ เปนขาหลวงพิเศษอีก ๑ นาย ใหมีอํานาจกระทําการทั้งปวงไดเต็มที่ 
เหมือนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดยใหจัดการแกไข 
ธรรมเนียมศาลหัวเมืองทั้งปวงใหถูกตองตามที่ไดตราไวในพระธรรมนูญศาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๔ 
และใหออกเย่ียมเยียนศาลหัวเมือง ตรวจดูถอยคําสํานวน รายงานของศาลหัวเมือง สอบสวน
ความรูกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการและใหคําชี้แจงแนะนําผูพิพากษาและเจาพนักงานในศาล 

                                                           
๑๑  เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๕ ภาค ๒.  หนา ๑๔๔-๑๔๘. 

ขุนหลวงพระยาไกรสี 
(เปลง  เวภาระ) 

 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กองขาหลวงพิเศษไดชําระตัดสินความเกาซ่ึงคางอยูในมณฑลกรุงเกาใหแลวเสร็จไป
มาก แตก็ยังมีคดีความเกาที่ตองใชเวลาชําระอีกนาน ซึ่งยังคงคางอยูในศาลหัวเมืองตาง ๆ 
เพ่ือใหการสะสางลางความเกาหมดสิ้นไปโดยรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศตั้งขาหลวงพิเศษเพ่ิมเติมขึ้นอีกสองนาย 
คือ ๑. พระยาอรรคราชนารถภักดี ๒. พระยาประชาชัยบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ตอมาไดรับ
พระราชทานเปลี่ยนบรรดาศักด์ิเปน พระยาอาหารบริรักษ เปนกรรมการพิเศษ มีหนาที่ชวยกอง
ขาหลวงพิเศษในการชําระสะสางลางคดีความซึ่งยังคงคางอยูในศาลหัวเมืองใหหมดส้ินไป แตไม
มีหนาที่ตองทําการในสวนที่จะจัดตั้งศาลยุติธรรมหัวเมือง๑๒  
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒ เสถียร  ลายลักษณ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๗-๒๗๙. 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ 

 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลงานชิ้นแรกของกองขาหลวงพิเศษ ซึ่งมีพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ 
เปนสภานายกกองขาหลวงพิเศษ คือ การจัดตั้งศาลมณฑลกรุงเกา สมเด็จพระนางเจาเสาวภา
ผองศรี พระบรมราชินีนาถ ผูสําเร็จราชการแผนดินตางพระองค ในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชานุญาตใหตั้งศาลมณฑลกรุงเกาขึ้นที่พระราชวังจันทรเกษม 
เมืองกรุงเกา แลใหศาลมณฑลกรุงเกาน้ี มีอํานาจเต็มตามพระธรรมนูญศาลหัวเมืองจงทุก
ประการ ประกาศมา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)๑๓ มณฑลกรุง
เกา มีหัวเมืองรวม ๘ เมือง รวมเขาอยูในมณฑล คือ เมืองกรุงเกา เมืองอางทอง เมืองสระบุรี 
เมืองลพบุรี เมืองพระพุทธบาท เมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบุรี และเมืองสิงหบุรี ตอมาไดมีการ
จัดตั้งศาลขึ้นอีกหลายศาล อาทิเชน ศาลมณฑลปราจิณบุรี ศาลมณฑลภูเก็ตฯ๑๔ 
 
เปนเสนาบดีกระทรวงยุตธิรรม 
 เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบ
ทั่วกันวา พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม กราบถวาย
บังคมลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เพราะประชวรพระโรคเบียดเบียนเนือง ๆ 
ไมสามารถที่จะรับราชการสนองพระเดชพระคุณใหเต็มตามหนาที่ได จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหออกจากตําแหนงน้ีแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมตั้งแต
วันที่ไดลงประกาศนี้สืบไป๑๕ 
 
                                                           
๑๓ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๖.  หนา ๖๙-๗๐. 
๑๔ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  เทศาภิบาล.   หนา ๘๓. 
๑๕ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๕ ภาค ๒.  หนา ๒๔๗. 

ศาลมณฑลกรุงเกาในพระราชวังจันทรเกษม 

 



 ๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ 

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม  
 
 ในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ดวยมี
พระราชดําริเห็นวา พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เปนผูทรงมีความรูสูง ศึกษา
ทางดานกฎหมายไดปริญญาชั้น บี. เอ. ถึงแมพระชนมายุนอยแตไดทรงแสดงพระปรีชาสามารถ
ใหเห็นประจักษ ในการปฏิบัติหนาที่สภานายกขาหลวงพิเศษจัดการตั้งศาลในมณฑลกรุงเกา
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อตรง ทรงบังคับตัดสินคดีทั้งปวงดวยความยุติธรรม รวดเร็วสมดัง
พระราชประสงค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนสภานายกขาหลวงพิเศษตอไปอีกดวย 
เน่ืองจากไดทรงจัดราชการไวเปนรูปขึ้นบางแลว ยังไมสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงในเวลานี้๑๖ 
 
การตั้งโรงเรียนกฎหมายข้ึนเปนครั้งแรก 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศาล
สถิตยยุติธรรมขึ้นเม่ือวันศุกรที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๒๕ โดยรวบรวมศาลที่กระจัด
กระจายอยูตามกรมตามกระทรวงตาง ๆ มาไวที่แหงเดียวกัน และใหมีการจัดระเบียบศาลขึ้น
ใหม แยกอํานาจฝายตุลาการใหเปนอิสระจากอํานาจของฝายบริหาร ปรากฏตามพระราชปรารภ
ที่ไดจารึกลงในแผนหิรัญบัตรในการสรางศาลสถิตยยุติธรรม ความวา  
 
 
 
 
                                                           
๑๖ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๕ ภาค ๒.   หนา ๒๔๘. 
 



 ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…ในการทั้งปวงเหลาน้ี การยุติธรรมอันเดียวเปนการที่สําคัญย่ิงใหญเปน 
หลักเปนประธาน การชําระตัดสินความทุกโรงศาลเปนเครื่องประกอบรักษาให 
ความยุติธรรมเปนไป ถาจัดไดดีข้ึนเพียงใด ประโยชนความศุขของราษฎรก็จะเจริญ
ยิ่งข้ึนเทาน้ัน…ทรงพระราชดําริหเหนวา การอยางธรรมเนียม พิจารณาตัดสินความ 
มากมายหลายศาล  หลายกระทรวงแลผูมีอํานาจตาง ๆ ทั้งปวง บังคับบัญชาวากลาว 
เอาเองแทบจะทุกกระทรวง พนักงานสับสนปะปนกันกับราชการอ่ืน ๆ น้ัน เปนเครื่องกีด
ก้ันใหการยุติธรรมเกิดยากจําเปนจะตองจัดรวมเขาใหเปนแหงเดียวกัน แลจัดให 
ผูพิพากษาผูพิจารณามีนาที่พนักงานแตที่จะทนุบํารุงรักษายุติธรรมอยูฝายเดียว มิให
เก่ียวในราชการอ่ืน ๆ ได  ตัดเหตุที่เปนชองของการที่ไมเปนธรรมแลเพ่ิมเติมเปดชอง
โอกาศของการที่จะใหเจริญในทางยุติธรรมทุกอยางที่คิดเหนได ฯลฯ” ๑๗ 

ตอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๔๓๕ ใหกระทรวงยุติธรรมดูแลและแกไขการพิจารณาพิพากษาคดีใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว มีความยุติธรรม รวมทั้งดูแลงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกระทรวงยุติธรรม เชน กรม
อัยการ กรมราชทัณฑ กรมรางกฎหมาย 

งานสําคัญอีกเร่ืองหนึ่งในการปฏิรูปกฎหมายและระบบการศาลไทยคือ การสรางบุคคล
เพ่ือใหมีความรูทางดานกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายสมัยใหมในการท่ีจะพัฒนาใหมีความ
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเปนคร้ังแรกใน
ประเทศไทย ในสมัยกอนผูมีความรูทางดานกฎหมายมีจํานวนนอย ผูที่ตองการมีความรูตอง
สมัครเขาไปรับใชการงานของเสนาบดีหรือผูใหญในวงการกฎหมาย เพ่ือใหทานมีเมตตาชวยสั่ง
สอนใหทีละเล็กละนอยวิชากฎหมายจึงอยูในวงแคบ เจาพระยาอภัยราชา (มองซิเออร  

                                                           
๑๗ กระทรวงยุติธรรม.  ท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคารท่ีทําการศาลแพงและศาล

ฎีกา วันพุธท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖.  หนา ๓-๔. 

ศาลสถิตยยุติธรรม หิรัญบัตร 

  



 ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คร้ังเม่ือ ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิไดทรงรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองคทรงดําริ
วา การที่จะใหราชการฝายศาลยุติธรรมเปนไปดวยดี มีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีผูรูกฎหมาย
ขึ้นกวาแตกอน การท่ีจะใหมีผูมีความรูกฎหมายมากขึ้นกวาแตกอนทางที่ดีที่สุด คือ การเปดให
มีการสอนวิชากฎหมายข้ึนเพ่ือเปนการเผยแพรความรูใหโอกาสแกบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสเขา
ศึกษา พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเม่ือ ร.ศ. 
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เปนการเปดใหมีการสอนวิชากฎหมายขึ้นเปนคร้ังแรก โดยขอยืมสถานท่ี
ของกระทรวงยุติธรรมเปนสถานที่สอน ในขั้นแรกทรงใชหองเสวยซ่ึงอยูติดกับหองเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมเปนสถานท่ีสอน ทรงพระอุตสาหะ สละเวลามาประทานสอนวิชากฎหมาย
ใหแกนักเรียนดวยพระองคเองเปนประจําหลังเสวยพระกระยาหารกลางวัน พระองคเสด็จไป
ประทานสอนวิชากฎหมายทุกลักษณะวิชา อาทิเชน บุคคล ทรัพย ผัวเมีย มรดก ฯลฯ ซึ่งตอมา
ภายหลังในป ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ไดมีฉบับรวบรวมพิมพเล็กเชอรลักษณะตาง ๆ รวม ๗ 
ลักษณะ พิมพออกเปนวิทยาทาน พิมพที่โรงพิมพกองลหุโทษ เรียกวา เล็กเชอรราชบุรี 
พระองคไดทรงชักจูงใหมีผูเลื่อมใสในวิชากฎหมายมากขึ้น ปรากฏวามีผูนิยมเรียนวิชากฎหมาย
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนหองไมเพียงพอตองนั่งกับพ้ืน พระองคทรงเตรียมการสอนในตอน

เจาพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 

(โรแลง  ยัคมินส) 
หางแบคแมนแอนดโก เดิมเปนท่ีต้ังของ 

โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

  



 ๑๗ 

๑. นายลออ  ไกรฤกษ  เจาพระยามหิธร ไดรับการยกยองวาเปนเนติบัณฑิตคนแรก 
๒. นายเทียม  บุนนาค (นายไชยขรรค  หุมแพร)  ขุนหลวงพระยาไกรสี  

 ๓. นายบุ  สุวรรณศร  หลวงอรรถสารสิทธิกรรม 
 ๔. นายถึก  หลวงนิเทศยุติญาณ 
 ๕. นายทองดี  ธรรมศักด์ิ  พระยาธรรมสารเวทยวิเศษภักดี 
 ๖. นายจํานงค  อมาตยกุล  พระยาเจริญราชไมตรี 
 ๗. นายสาหราย  วัชราภัย  พระยาพิจารณาปฤชามาตย 
 ๘. นายโป  คอมันตร  พระยาพิพากษาสัตยาธิปตัย 
 ๙. ขุนสภาเทพ  (เภา  ภวมัย)  พระยามหาวินิจฉัยมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอมาก็มีการสอบไลประจําปไดเนติบัณฑิตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนติบัณฑิตเหลาน้ีเขารับ 
ราชการในกระทรวงยุติธรรมเปนอาจารยสอนในโรงเรียนกฎหมายชวยแบงเบาภาระของ 
พระองคลงมาก 
 พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนาศักด์ิ ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิชา
กฎหมายมาก จึงทรงมีลายพระหัตถไปถึง เจาพระยาสุริยานุวัตร ราชทูตสยามกรุงปารีส ให
จัดซ้ือหนังสือกฎหมายภาษาตางประเทศ เชน กฎหมายเยอรมัน กฎหมายสวิซเซอรแลนด 
กฎหมายอิตาลี สงมาถวายพระองคเพ่ือทรงศึกษา เน่ืองจากตํารากฎหมายในเมืองไทยมีไม
เพียงพอ ปรากฏตามขอความในจดหมายเหตุ ดังนี้ 

 
 

เนติบัณฑิตรุนแรก 



 ๑๘ 

 



 ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 ๒๐ 

และใหกระทรวงยุติธรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีความรูวิชากฎหมายและภาษาตางประเทศดี ๆ 
สงไปศึกษาวิชากฎหมายตอยังตางประเทศ ปรากฏตามขอความในจดหมายเหตุ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๕๔ ทรงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศยกฐานะโรงเรียน
กฎหมายขึ้นเปนโรงเรียนหลวงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และใหเสนาบดีมีหนาที่รับผิดชอบและ
จัดการในโรงเรียนกฎหมาย ปรากฏความในประกาศกระแสรพระบรมราชโองการตอนหน่ึงวา 
“พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสด็จเขาทรงรับตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
จึงทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเม่ือพุทธศักราช ๒๔๔๐ กับวางระเบียบ เปนผูที่ไดตั้งการสอบไล
วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตขึ้น การศึกษาวิชากฎหมายก็เจริญเปนลําดับมา โดยมีพระราช
ประสงคที่จะสงเสริมโรงเรียนกฎหมายใหมีฐานะดียิ่งขึ้น”๑๘ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะใหการศึกษาวิชา
กฎหมายเจริญมากยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งสภาขึ้น เรียกวา “สภานิติศึกษา” มี
หนาที่จัดระเบียบกับวางหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรม ทั้ง
กิจการอ่ืนอันเก่ียวแกโรงเรียนนี้ดวย เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๗๑๙ ตอมา
ภายหลังไดโอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาขึ้นตอมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองหรือมีชื่อเรียกในปจจุบันวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันที่ 
๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖๒๐ ตอมาในป พุทธศักราช ๒๔๙๑ เนติบัณฑิตยสภาไดจัดตั้ง
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาขึ้นอีกแหงหน่ึง เพ่ืออบรมใหนักศึกษา
กฎหมายไดมีความชํานาญเพ่ิมเติมจากที่ไดศึกษามาจากมหาวิทยาลัย นอกจากพระเจาลูกยา
เธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จะทรงสอนกฎหมายแลว พระองคยังทรงแตงตําราคําอธิบาย
กฎหมายลักษณะตาง ๆ มากมาย และทรงรวบรวมกฎหมายตราสามดวงอันเปนกฎหมายเกาที่
ใชอยูในเวลานั้น ทรงรวบรวมพระราชบัญญัติบางฉบับ คําพิพากษาฎีกาบางเรื่อง ฯลฯ ตํารา
กฎหมายที่พระองคทรงนิพนธแตละเลมเปนวรรณกรรมกฎหมายที่ละเอียด ลึกซ้ึง มีมาตรฐานสูง 
นักกฎหมายยึดถือและใชเปนหลักทางดานกฎหมายอยางแพรหลาย ปจจุบันหนังสือเหลาน้ีเปน
หนังสือที่มีคุณคาหาดูไดยาก 

จึงนับไดวาการศึกษาวิชาทางดานกฎหมายเปนปกแผนมาไดจนถึงทุกวันนี้ ก็ดวยพระ
วิริยะ อุตสาหะของพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีพระทัยมุงม่ันในอันที่จะ
นําความเจริญทางดานวิชากฎหมายมาสูสยามประเทศโดยแทจริง 
 
 
 
                                                           
๑๘  เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๔.  หนา ๑๑๓. 
๑๙  เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๓๗.  หนา ๔๘-๕๐. 
๒๐ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๔๖.  หนา ๗๐๗-๗๒๑. 



 ๒๒ 

การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปกครองราชอาณาจักรสยาม 
ไดมีการติดตอกับชาวตางประเทศและเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศอยางกวางขวาง ชาว
ตางประเทศไดเขามาประกอบธุรกิจการคาในราชอาณาจักรสยาม สังคมไทยเร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยรับเอาอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกเขามามากยิ่งขึ้น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการดําเนินชีวิตแบบเกาของไทยกลายเปนเรื่องลาสมัย กฎหมายที่มีอยูและมีผลบังคับ
ใชก็ไมอาจใชบังคับไดทุกเร่ืองอีกตอไป กลายเปนกฎหมายเกาที่ลาสมัย ไมทันการ มีความ
ยุงยากซับซอน ไมเที่ยงธรรม นานาประเทศลวนไมยอมรับนับถือกฎหมายไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคอยางแรงกลาที่จะชําระสะสางกฎหมายที่ใชอยูเดิม
ใหมีความทันสมัยทั้งระบบโดยเรงดวน เพ่ือใหกฎหมายไทยและระบบการศาลไทยเปนที่ยอมรับ 
มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทรงพระราชดําริที่จะปรับปรุงราชการฝายการศาล
ยุติธรรม โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. จัดใหมีพระราชกําหนดกฎหมายพอแกความตองการของบานเมือง จัดใหเปน
หมวดหมู สะดวกแกการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ยกเลิกกฎหมายเกาที่ลาสมัย 
 ๒. จัดการใชบังคับบทกฎหมายน้ัน ๆ ใหเปนไปดวยดี สาเหตุเกิดจากชาวตางประเทศที่
เขามาประกอบการคาในราชอาณาจักรสยามมีมากขึ้น คดีที่เกิดขึ้นเก่ียวกับคนในบังคับ
ตางประเทศก็เพ่ิมจํานวนมากขึ้น ประกอบกับระบบศาลแบบเดิมมีผูปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  
กฎหมายไทยยังไมมีระเบียบแบบแผนรัดกุม ทําใหสถาบันศาลไมไดรับความไววางใจในการเปน
หลักประกันความยุติธรรมใหแกประชาชนได ชาวตางประเทศจึงถือเปนขออางไมยอมอยูใต
บังคับของศาลไทย ทําใหไทยเสียเอกราชทางการศาล การปกครองบานเมืองเกิดปญหามีความ
ยุงยากมากข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล เพ่ือประโยชนของราษฎรใน
แผนดิน โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนใหมใหมีความยุติธรรม มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
นานาอารยประเทศ และยินยอมแกไขหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับราชอาณาจักรสยาม 

ศาลตางประเทศ 

 



 ๒๓ 

 
เปนประธานกรรมการรางกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในป ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริ
วา พระราชกําหนดกฎหมายสําหรับราชอาณาจักรสยามที่ใชเปนหลักกฎหมายสําหรับพิพากษา
คดีตาง ๆ มาแตโบราณ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากคัมภีรพระธรรมศาสตร ควรไดรับการชําระ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหทันสมัย กฎหมายที่ใชอยูเดิมมีความซับซอน เกิดความยากลําบากใน
การพิพากษาคดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการประชุมลูกขุน ณ ศาลา พรอมลูกขุน ณ 
ศาลหลวง ตรวจชําระพระราชกําหนดกฎหมาย และใหยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยไมควรใชออก
เสีย ใหมีใชอยูแตที่ยังใชได ใหจัดระเบียบกฎหมายเขาเปนหมวดหมู เพ่ือใหไดศึกษากฎหมาย
ไดงายขึ้น และเปนความสะดวกในการพิจารณาคดี การตรวจชําระพระราชกําหนดกฎหมายนี้ 
ไดกระทําคร้ังหลังสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ เม่ือประมาณ 
๑๐๓ ป ลวงมาแลว พระราชกําหนดกฎหมายตาง ๆ จึงลาสมัย สมควรที่จะตองมีการตรวจชําระ
พระราชกําหนดกฎหมายขึ้นใหม และอีกประการหนึ่งคือ กรุงสยามไดทําหนังสือสัญญาทาง 
พระราชไมตรีกับนานาประเทศและหนังสือสัญญาเหลาน้ันไดทําตามแบบหนังสือสัญญาที่ฝรั่งได
ทํากับประเทศทางตะวันออก เชน ประเทศ จีน ญี่ปุน มีขอความอยางเดียวกัน คือ ยอมใหกงสุล
มีอํานาจตั้งศาลพิจารณาและพิพากษาคดีตามกฎหมายของเขา เม่ือคนในบังคับของชาตินั้น ๆ 

กฎหมายตราสามดวง 

 



 ๒๔ 

 ๑. พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน 
 ๒. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 
 ๓. พระยาประชากิจกรจักร (แชม) อธิบดีผูพิพากษาศาลแพง 
 ๔. เจาพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (มองซิเออร โรแลง ยัคมินส) ชาวเบลเย่ียม ที่
ปรึกษาราชการ 
 ๕. มองซิเออร ริชาด ยัคส เกอกแปตริก เนติบัณฑิตเบลเยี่ยม ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ๖. พระยามหิธรมนูปกรณโกศลคุณ (หมอโตกิจิ มาเซา) เนติบัณฑิตญ่ีปุน ผูชวยของที่
ปรึกษาราชการ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระยามหิธรมนูปกรณโกศลคุณ นายปแอร โอรต มิสเตอร วิลเลียม แอลเฟรด คุณะติลเก 

 คณะกรรมการชุดน้ีไดพรอมกันตรวจพระราชกําหนดกฎหมายบทพระอัยการเกาใหม
และปรึกษาลักษณะการที่จะชําระและจัดระเบียบกฎหมาย ตอมาภายหลังมองซิเออร ริชาด  
ยัคส เกอกแปตริก ถึงแกกรรม ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมองซิเออร คอรเนย ชเลสเชอร 
เนติบัณฑิตเบลเยี่ยมไดรับตําแหนงแทน คณะกรรมการชุดน้ีไดชวยกันรวบรวมพระราชกําหนด
บทพระอัยการอันควรคงจะใชตอไปเรียบเรียงเปนรางขึ้นไว แตยังไมทันไดตรวจชําระ๒๑ ตอมา
ภายหลังในป ร.ศ. ๑๒๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ตั้งกรรมการขึ้นเพื่อรับรางกฎหมายที่กรรมการชุดกอนไดทําไวมาตรวจชําระแกไขอีกคร้ังหนึ่ง  
 
เปนกรรมการตรวจตัดสินความฎีกา 
 ในป ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ เปนกรรมการตรวจ
ตัดสินความฎีกา 
 กรรมการตรวจตัดสินความฎีกา มีดังนี้ 
 ๑. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 
 ๒. พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนสิริธัชสังกาศ 
 ๓. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ 
 ๔. พระยาอนุชิตชาญไชย 

๕. มิสเตอร อาร. เย. เกิกแปตริก  
 

 กรรมการชุดน้ีมีชื่อเรียกวา ศาลกรรมการฎีกา มีหนาที่ตรวจตัดสินความฎีกา และตั้งแต
บัดน้ันเปนตนมา ฎีกาซ่ึงทูลเกลาฯ ถวายภายหลัง วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๑๗ นั้นให

                                                           
๒๑ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๒.  หนา ๒-๘. 



 ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๒ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๖ ภาค ๒.  หนา ๓๗๔. 
 



 ๒๗ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ๒๙ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 ๓๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 ๓๒ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 ๓๓ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 ๓๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 ๓๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

เปนกรรมการตรวจตําแหนงพนักงานในรัฐบาล 
 เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเห็นสมควรที่จะตั้งกรรมการสอบสวนอัตรากําลังความสามารถตอ
หนาที่และผลประโยชนที่ขาราชการทั้งหลายไดรับพระราชทานอยูรวมทั้งระเบียบตําแหนง
พนักงานในรัฐบาลทั่วพระราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. พระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัตติวงศ 
 ๒. หมอมเจาอลังการ 
 ๓. มิสเตอรเวดคาร แนค อธิบดีกรมสารบาญชี กรมตรวจกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ทั้งสามนี้เปนกรรมการประจําการ 
 ๔. เสนาบดีเจากระทรวง 
 ๕. ปลัดทลูฉลอง ฤๅอธิบดี ฤๅเจากรมซ่ึงเปนหัวหนากรมสองตําแหนงนี้ใหอยูใน
กรรมการ ในเวลาที่จะไดไตสวนการในกระทรวงแลในกรมใดนั้นเปนการชั่วคราว 
 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมอุดมพงษเพ็ญสวัสด์ิ เปนเลขานุการแหง
กรรมการน้ัน 
 พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ในขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม จึงเปนกรรมการดวยพระองค ๑ ในฐานะเสนาบดีเจากระทรวง ใหกรรมการ
ชุดน้ีเรงจัดการสอบสวนโดยเร็วที่สุดที่จะทําได ใหเร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ร.ศ. ๑๑๗ เปนตน
ไป๒๓ 
 กรรมการชุดน้ีมีอํานาจที่จะทําการสอบสวนใหไดเหตุผลที่แทจริง และใหขาราชการทุก
กระทรวง ทบวง ใหความรวมมือสนับสนุนตอกรรมการในทุกเร่ืองที่มีหนาที่เก่ียวของ กรรมการ
สามารถไปเย่ียมเยียนสถานที่ทํางานใด ๆ ก็ไดโดยขออนุญาตตออธิบดีกอนหรือไมขออนุญาต
กอนก็ได กรรมการสามารถสอบสวนความรูของเสมียน เจาพนักงานวาเปนผูมีวิชาความรู
เพียงพอแกการที่จะปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ได กรรมการตองรูวาพนักงานทํางานมากนอยเพียงใด 
                                                           
๒๓ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๑๖ ภาค ๒.  หนา ๔๖๘-๔๗๐. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 



 ๓๙ 

 พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ไดทรงกราบบังคมทูลถวายความเห็นเรื่อง
เงินเดือนผูพิพากษาวา ทรงเห็นควรใหเงินเดือนผูพิพากษาอยางต่ําที่สุด ๓ ชั่ง (๒๔๐ บาท) 
และทรงถวายความเห็นอยางตรงไปตรงมาที่สุดวา ถาไมทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เชนน้ัน 
หากผูพิพากษากินสินบนแลวก็จะไมสามารถแกไขอะไรได เพราะตําแหนงผูพิพากษาเปน
ตําแหนงที่ตองการบุคคลท่ีมีเกียรติ แตการท่ีจะไดคนมีเกียรติไดนั้นก็ตองเลี้ยงเขาใหอ่ิมหนํา 
พอสมควร ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงยอมพระราชทานตามที่ทรง
ทูลขอไป๒๔ 
 
ทรงรวมจัดราชการฝายการราชทัณฑ 
 ในสมัยโบราณกรมราชทัณฑหรือเรือนจําไดแบงออกเปน ๒ อยาง คือ เรือนจําใน
กรุงเทพและเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจําในกรุงเทพ เรียกชื่อเปน ๒ อยาง คือ คุกและ
ตะราง คุกเปนที่คุมขังผูตองขังที่มีโทษตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป สังกัดอยูในกระทรวงนครบาล สวน
ตะรางเปนที่คุมขังผูตองขังที่มีโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือนลงมา สังกัดอยูตามกระทรวง ทบวง กรม
ตาง ๆ เรือนจําในหัวเมืองชั้นนอกอยูในความรับผิดชอบของผูวาราชการเมือง หัวเมืองฝาย
เหนือขึ้นอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวเมืองฝายใตขึ้นอยูในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางคุกและ
ตะรางขึ้นใหมเรียกวา กองมหันตโทษและกองลหุโทษ อยูในกรมนักโทษ สังกัดกระทรวง 
นครบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๔ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๖. 

 
 

คุกใหม กองมหันตโทษและกองลหุโทษ 



 ๔๐ 

 ตอมาเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) จึงมีพระบรมราชโองการดํารัส
เหนือเกลาฯ สั่งวา มีพระราชประสงคจะใครใหการไตสวนคดีที่มีโทษหลวง (คือคดีอาญา) และ
การทําโทษคนผูที่ลวงพระราชอาญามีความผิดตามคําพิพากษาน้ัน มารวมอยูในหนาที่ฝาย 
ตุลาการและใหอยูในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เพ่ือวาการพิจารณาพิพากษา
ความอาญาแผนดินจะไดรวดเร็วดียิ่งขึ้นกวากาลกอน จึงมีพระบรมราชโอการ ดํารัสเหนือเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติวาดวยนาที่ราชการซ่ึงเกี่ยวของกันอยูในระหวางกระทรวงนครบาลแล
กระทรวงยุติธรรม ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น ดังนี้  
 มาตรา ๑ ภายในสามเดือนนับแตวันที่ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ใหเสนาบดีกระทรวง
นครบาลและเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมชวยกันจัดการตามพระบรมราชานุญาต สงคดีทั้งปวงที่
กองไตสวนโทษหลวงยังคางอยูกับคนซึ่งตองจับกุมมาในชั้นไตสวน ถอยคําสํานวนที่เก่ียวกับคดี 
หนังสือตาง ๆ ที่เปนของกองไตสวนโทษหลวงนํามามอบใหแกกรมอัยการ ซึ่งทําการในบังคับ
บัญชาของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เม่ือครบกําหนดสามเดือนใหยกเลิกกองไตสวนโทษหลวง 
ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลและเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมกําหนดหนาที่ในกรมอัยการและกรม
กองตระเวรใหเรียบรอย 
 มาตรา ๔ กองมหันตโทษและกองลหุโทษในกรุงเทพฯ ทั้งสองน้ีใหยกมาขึ้นในกระทรวง
ยุติธรรมตอไป ซึ่งในขณะนั้นพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม ไดทรงรวมจัดราชการฝายการราชทัณฑใหเปนไปตามหลักวิชาเพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของเรือนจํา ทรงวางขอบังคับเรือนจํากองมหันตโทษและใหผูพิพากษามี
อํานาจตรวจเรือนจําในกองมหันตโทษและกองลหุโทษ๒๕ 
 
เปนพระองคเจาตางกรม 
 ตามโบราณราชประเพณีของไทยนั้น เม่ือพระองคเจาพระองคใดเขารับราชการ บําเพ็ญ
คุณความดีเปนประโยชนแกราชการบานเมืองตามสมควรก็มักจะไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สถาปนาขึ้นเปนพระองคเจาตางกรม ทรงยกยองพระเกียรติคุณความชอบความดี อันเปนเหตุให
เจานายพระองคนั้น ๆ ไดพระราชทานยศบรรดาศักด์ิ และเม่ือป ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) 
สมเด็จพระปยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
จึงมีประกาศพระบรมราชโองการฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
                                                           
๒๕  กระทรวงยุติธรรม.  หนังสือท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ป กระทรวงยุติธรรม.  หนา ๑๗๘-๑๗๙. 



 ๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อนึ่งทรงพระราชดําริวา พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ ไดเสด็จไปทรง
ศึกษาวิชชาการ ณ กรุงอังกฤษแตยังทรงพระเยาว ภายหลังไดเขาวิทยาลัยไครสตเชิซ ศึกษา
ในทางกฎหมายไดเปนชั้น บี เอ ตามวิธีประโยคในการศึกษาอังกฤษ คร้ันสําเร็จราชการศึกษา
แลวเสด็จกลับมารับราชการอยูในออฟฟศราชเลขานุการ ภายหลังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเปนขาหลวงพิเศษไปจัดการตั้งศาลในมณฑลกรุงเกา ไดทรงทําการในหนาที่นั้นโดยความ
อุสาห ซื่อตรง ทรงบังคับตัดสินคดีทั้งปวงดวยพระองคเอง เปนยุตติธรรมและรวดเร็วปรากฏพระ
ปรีชาสามารถ เปนที่นิยมยินดีทั่วไปในหมูประชาชนมณฑลนั้น ทานเสนาบดีที่ปฤกษาราชการ
จึงไดพรอมกันกราบบังคมทูลพระกรุณาวา ถึงพระชนมายุจะยังนอยก็เห็นวาสมควรที่จะไดรับ
ราชการในตําแหนงใหญ เปนที่ไววางพระราชหฤทัยได การในกระทรวงยุตติธรรมซึ่งตั้งขึ้นไวยัง
ไมเปนระเบียบเรียบรอยดีมีถอยความคั่งคางการดําเนิรไปไมทันกาลสมัย และยังไมไดจัดการ
ออกไปหัวเมืองไดดังพระราชประสงค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงรับตําแหนงที่
เสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม ไดทรงเร่ิมจัดการแกไขเปลี่ยนแปลงในกระทรวงยุตติธรรม
กรุงเทพฯ และไดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นทรงแนะนําส่ังสอนดวยพระองคเอง ไดผูซึ่งมี
ความสามารถพอสมควรแกที่จะเปนผูพิพากษาไดขึ้นหลายนาย ไดจัดการขยายออกไปตั้งศาล
ตามหัวเมือง ทั้งศาลขาหลวงพิเศษ ศาลมณฑลและศาลเมืองตามลําดับที่จะขยายออกไปได ใน
ระวาง ๒ ปก็ไดตั้งศาลพิจารณาความตามพระราชบัญญัติ กระบวนพิจารณาความแพง และ
ความอาญาซ่ึงตั้งขึ้นใหมไดทั่วทุกมณฑลมีผลปรากฏ คือราษฎรไดรับความยุตติธรรมตลอด
รวดเร็วไมคั่งคางอยางแตกอน ถึงวาการที่จะจัดใหเต็มบริบูรณตามความมุงหมายยังไมสําเร็จ
ตลอดไปได ในเวลาอันนอยดังน้ี โดยเหตุที่มีความขัดของบางอยาง มีหาคนสมควรแกหนาที่
ไมได ก็ไดทรงพระอุสาหจัดการศึกษากฎหมาย และเลือกหาผูมีความสามารถที่พอจะทําการใน
หนาที่ได ใหรับราชการไป และแกไขจัดการเพ่ิมเติมไปโดยลําดับ นับวาเปนที่หวังใจไดวา การ
ศาลยุตตธรรมคงจะไดตั้งม่ันคงแพรหลายไปทั่วพระราชอาณาเขตรโดยไมนานเวลา การซ่ึงได
ทรงจัดการมาไดถึงเพียงเทาน้ี นับวาเปนความดีความชอบในราชการเปนอันมาก บัดน้ีก็ทรง

 
พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 



 ๔๒ 

 จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสส่ังใหสถาปนา พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒน-
ศักด์ิ ขึ้นเปนพระองคเจาตางกรม มีพระนามตามจาฤกในพระสุพรรณบัฏวา พระเจาลูกยาเธอ 
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นาคนาม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ ตามพระราชกําหนดอยาง 
พระองคเจาตางกรมในพระบรมมหาราชวัง จงทรงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ 
คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล สุนทรศุภผล ธนสารสมบูรณ อดุลยเกียรติยศ เดชานุ
ภาพทุกประการ 
 

 ใหทรงตั้งเจากรม  เปนหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถือศักดินา ๖๐๐ 
 ใหทรงตั้งปลัดกรม  เปนหม่ืนวิชิตสมุทสงคราม ถือศักดินา ๔๐๐ 
 ใหทรงตั้งสมุหบาญชี  เปนหม่ืนโพธารามประชุมพล ถือศักดินา ๓๐๐ 
 ใหผูที่ไดเลื่อนตําแหนงคงตําแหนงยศทั้ง ๑๒ นี้ ทําราชการในหลวงและในกรมตาม
อยางธรรมเนียม เจากรม ปลัดกรม สมุหบาญชี ในพระองคเจาตางกรมทั้งปวงสืบไป ขอใหมีสุข
สวัสดิเจริญ เทอญ๒๖ 
 
ตั้งกองพิมพลายมือ 
 ใน ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม ทรงดําริจัดตั้งกองพิมพลายมือขึ้นที่กองลหุโทษ เนื่องจากศาลและพนักงาน
อัยการไมทราบวาบุคคลใดเคยตองโทษมาแลวหรือไม มีจํานวนกี่คร้ัง เพราะไมมีหลักฐานยืนยัน
ใหเชื่อถือไดแนนอนวา คนรายคนน้ีเคยตองโทษมากอนแลว จะยึดเอาชื่อก็ไมไดเพราะผูตองหา
มีสมญานามหลายชื่อ เปลี่ยนอยูเสมอ ๆ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จึงไดทรง 
ริเร่ิมจัดการพิมพลายมือขึ้นใชในเมืองไทย นับเปนประโยชนอยางยิ่งในการตรวจสอบประวัติ 
คนราย หากลายพิมพนิ้วมือตรงกันก็สามารถใชเปนหลักฐานยืนยันในศาลได จึงทรงโปรดให
พระสุรทัณฑพิทักษ เจากรมกองลหุโทษจัดเสมียนพนักงานมา ๑๐ คน ใหพิมพลายมือของ
ตนเองนําไปถวาย ทรงตรวจดูแลวรับส่ังวา เรียบรอยดีใชได และไดประทานสอนวิธีตรวจ
เสนลายมือ วิธีเก็บพิมพลายมือ ทรงจัดสรางตูชนิด ๑๐๒๔ ชอง ขึ้น ๑ ตู ก้ันเปนชอง ๆ ชอง
หน่ึงประมาณ ๔ นิ้ว ใหพิมพลายมือนักโทษที่จะพนโทษเก็บเขาชองตูทุกคน โดยพับ
กระดาษพิมพลายมือเปน ๔ สวน แลวเขียนชื่อและเลขหมายลายมือลงในหนากระดาษนั้น โดย
ใชเลขและเครื่องหมายเปนอักษรไทย 

                                                           
๒๖ ราชบัณฑิตยสภา.  เร่ืองเฉลิมพระยศเจานาย ฉบับมีพระรูป.  หนา ๒๗๕-๒๗๖. 



 ๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในป พุทธศักราช ๒๔๔๔ กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงนครบาลไดทําความตกลงให
โรงพักกรมตํารวจพระนครบาลพิมพลายมือผูตองหาคดีอาญาเฉพาะคดีอุกฉกรรจสงมาใหกอง
พิมพลายมือตรวจสอบกอนและกรมตํารวจไดถือปฏิบัติตลอดมา ภายหลังไดตั้งงบประมาณขึ้น
ใหม ใหพระชํานิเนติสาร เปนเจาหนาที่รับเงินเดือน ๖๐ บาท และพนักงานอีก ๒ คน รับ
เงินเดือนคนละ ๔๐ บาท ทําหนาที่ตรวจและเก็บลายมือ เม่ือกรมตํารวจพระนครบาลหรือศาลสง
ตัวผูตองหาเขามาขังยังที่ลหุโทษ ก็ตองพิมพลายมือตรวจสอบทุกคน ถาพบวาเคยตองโทษ
มาแลว ตองแจงใหศาลและอัยการทราบ 
 ในป พุทธศักราช ๒๔๔๕ กระทรวงมหาดไทยไดตกลงกับกระทรวงยุติธรรม ขอให
กระทรวงยุติธรรมสงเจาพนักงานกองพิมพลายมือไปแนะนําวิธีพิมพลายมือตามจังหวัดตาง ๆ 
เพ่ือพิมพลายมือผูตองหาคดีอาญาสงมาใหกองพิมพลายมือตรวจสอบและเก็บ ตั้งแต 
พุทธศักราช ๒๔๔๕ จนครบทุกจังหวัด กระทรวงนครบาลไดตกลงกับกระทรวงยุติธรรมขอใหสง
เจาพนักงานกองพิมพลายมือไปแนะนําพระธํามรงค (ผูคุมนักโทษ) ทุกจังหวัดดวยเหมือนกัน 
และไดจัดการแยกพิมพมือออกเปน ๒ ประเภท คือ ตูเก็บลายพิมพนิ้วมือชนิดมัดหวาย และตู
เก็บลายพิมพนิ้วมือชนิดกนหอย การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือพบผูเคยตองโทษมากขึ้น 
กระทรวงยุติธรรมจึงไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต สักขอมือนักโทษที่ตองโทษตั้งแต ๓ คร้ังขึ้นไป เรียกวา ไพรหลวงและทําตอมาถึง 
พุทธศักราช ๒๔๕๐ จึงเลิกสักขอมือไพรหลวง 
 ตอมาป พุทธศักราช ๒๔๔๖ กรมตํารวจพระนครบาลไดสงพิมพลายมือคนขออนุญาต
เขารับราชการเปนตํารวจ คนขออนุญาตขับรถ กรมศุลกากรสงพิมพลายมือคนขออนุญาตเขารับ
ราชการในกรมศุลกากรมาใหตรวจดวย การตรวจสอบพิมพลายมือไดมีความเจริญกาวหนาขึ้น
เปนลําดับ 
 ภายหลังในป พุทธศักราช ๒๔๔๗ ศาลกงสุลอังกฤษไดสงพิมพลายมือผูตองหา
คดีอาญาของศาลกงสุลอังกฤษมาใหตรวจสอบ ศาลพระราชอาญาสงพิมพลายมือคนประกัน 

 

พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ โรงพักกรมตํารวจพระนครบาล 

 



 ๔๔ 

 ในป พุทธศักราช ๒๔๔๙ กระทรวงยุติธรรมไดสงมิสเตอรแอคเติล ใหมาตรวจการและ
แนะนําการพิมพลายมือ ผลปรากฏวาทําไดถูกตองวิธีเหมือนกับประเทศอังกฤษทุกประการ สวน
การเก็บพิมพลายมือที่ใชวิธีพับกระดาษอาจทําใหใบพิมพขาดเสียหายได ควรใสแฟมจัดเก็บใบ
พิมพและนําเขาชองตูจะดีกวา 
 ตอมาในป พุทธศักราช ๒๔๕๑ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสด็จมา
ประทานสอนวิธีการเปลี่ยนแปลงการเก็บลายพิมพนิ้วมือและวิธีทําเครื่องหมายลายมือ ทรงเห็น
วาแตเดิมที่ใชอักษรไทยนั้น มีอักษรซํ้ากันทําใหเกิดความสงสัย จึงเปลี่ยนเครื่องหมายเปนเลข
และอักษรภาษาอังกฤษ ทรงสรางตูชนิด ๙ ชอง หลายตูสําหรับเก็บลายพิมพนิ้วมือที่ไดแยกตู
ออกมา การเก็บรักษาลายพิมพนิ้วมือจะไมใหพับใบพิมพ ใหเก็บใสแฟมและใหทําลายใบพิมพที่
มีอายุเกิน ๕ ปขึ้นไปใหเอาออกจากตู ตอมาภายหลังไดงดทําลายพิมพนิ้วมือนักโทษที่ตองโทษ
เกินกวา ๕ ป เหตุเพราะภายหลังไดมีพระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดขึ้น หากมีการทําลาย
ลายพิมพนิ้วมือก็จะเปนการขัดขวางการฟองรองขอใหศาลลงโทษตามกฎหมาย๒๗ 
 
ทรงรวมจัดการ การทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกระทรวงเกษตราธิการขึ้น และใหตั้งพระยา 
เทเวศรวงศวิวัฒน เปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ร.ศ. ๑๒๐ 
(พ.ศ. ๒๔๔๔) จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมทะเบียนที่ดินขึ้นในกระทรวง 
เกษตราธิการ และโปรดเกลาฯ ใหมิสเตอรดับบลิว เจ, เกรเฮม ผูชวยเสนาบดีกระทรวง 
เกษตราธิการมีหนาที่รับราชการในตําแหนงเจากรมทะเบียนที่ดิน  สําหรับทําการเร่ืองเก่ียวกับ
ที่ดินและการจดทะเบียนที่ดินในพระราชอาณาเขต ทั้งน้ีเพราะ เม่ือป ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) 
สมัยที่เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี (เจิม  แสงชูโต) ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได
ใหกรมแผนที่จัดการและขยายการทําแผนที่ขึ้น กรมแผนที่ไดดําเนินการวางโครงแผนที่และทํา
แผนที่ระวางรายละเอียด ทําการเดินสํารวจแตยังไมสําเร็จ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเรียกประชุมเสนาบดี ทรงปรึกษาวา 
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินเปนสิ่งที่จําเปนและไมควรจะหยุด ควรตองทําตอไป เพราะ
บานเมืองเจริญขึ้น และที่ดินมีราคาขึ้นกวาแตกอน เม่ือออกหนังสือสําหรับที่ดินแลว การเก็บเงิน
อากรก็สะดวก การวิวาทบุกรุกแยงชิงที่ดินก็จะเบาบางลง พระองคทรงถือวา การจัดการออก
โฉนดที่ดินใหเปนหลักฐานม่ันคงเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญในสมัยนั้น สมเด็จพระเจาบรม
                                                           
๒๗ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑. 



 ๔๕ 

 ๑. เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เปนประธานกรรมการ 
 ๒. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เปน
กรรมการ 
 ๓. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปน
กรรมการ 
 ๔. พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
เปนกรรมการ 
 ๕. พระยาศรีสหเทพราช ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
 ๖. นายริเวทคารแนก ที่ปรึกษากระทรวงพระคลัง และอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบัญชี 
(กรมบัญชีกลาง) เปนกรรมการ  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน พระเจานองยาเธอ  
กรมหลวงนเรศวรวรฤทธ์ิ 

พระเจานองยาเธอ 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 



 ๔๖ 

 รางประกาศออกโฉนดที่ดินฉบับแรก คณะกรรมการไดนําขึ้นประชุมปฤกษาหารือในที่
ประชุมเสนาบดีพิจารณารางประกาศฉบับนี้ในวันที่ ๕ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ มีผูมาประชุม คือ 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ๒. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช 
 ๓. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ 
 ๔. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 

๕. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ  
 ๖. พระเจานองยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 
 ๗. พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย 
 ๘. พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

๙. เจาพระยาภาสกรวงศ๒๘  
 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในที่ประชุมเสนาบดีวา คนไทยที่
เห็นสมควรรับทําการน้ีฉลองพระเดชพระคุณได คือ พระยาอาหารบริรักษ (ผึ่ง ชูโต) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศตั้งพระยา
อาหารบริรักษ (ผึ่ง ชูโต) มีบรรดาศักด์ิเปนพระยาประชาชีพบริบาล เปนขาหลวงพิเศษจัดการ
ที่ดิน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งศาลขึ้นพรอมกันเรียกวา ศาลเกษตร สําหรับชําระคดี
เร่ืองที่ดินในเขตที่จะออกโฉนดแผนที่อยางใหม เขตท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปออก
โฉนดขั้นตนน้ี คือ  
 
 
 
 
 

พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง  ชูโต) 
 
     
ตั้งแตแยกบางไทรจดแยกแควสีกุดตลอดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเบื้องตนพระยาประชา-
ชีพบริบาล (ผึ่ง  ชูโต) ไดคิดทําแบบใบเดินทุงกอนแลวจึงคิดทําใบไตสวน เรียกวาใบหมาย
เขตที่ดิน และแบบบัญชีเทียบแบบหมายเรียกพยานขางเคียง ใบไตสวนนี้ทําเปน ๓ ฉบับ 

                                                           
๒๘ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒-๔๓. 



 ๔๗ 



 ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การทําโฉนดเม่ือไดรับแบบฟอรมโฉนด และแบบฟอรมสารบัญที่ดิน สารบัญรายชื่อ
มาแลวก็เร่ิมลงมือเขียนโฉนด เขียนสารบัญที่ดิน สารบัญรายชื่อ ฝายพนักงานชางแผนที่ก็ให
จําลองแผนที่และเขียนแผนที่หลังโฉนดและตรวจโฉนด 
 พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง  ชูโต) และผูชวยขาหลวง (พระยาวิสูตรเกษตรศิลป ขณะ
ดํารงตําแหนงในขณะนั้น) เม่ือจายงานใหเสมียนและชางแผนที่ทํางานกันแลว ไดเร่ิมคิดทํา
แบบฟอรม สําหรับทางแผนกหอทะเบียนใชตอไป คือ แบบสัญญาขาย แบบสัญญาซ้ือ แบบ
สัญญาจํานอง แบบสัญญาขายฝาก แบบสัญญาให แบบสัญญาเชา แบบรายงานสงตอกรรมสิทธิ์ 
แบบบัญชีเงินคาธรรมเนียม แบบบัญชีแยกประเภท แบบบัญชีรับทําสัญญา แบบใบเสร็จเก็บเงิน
คาธรรมเนียม กับแบบวิธีการจดทะเบียนประเภทตาง ๆ เหลาน้ีเปนตน เม่ือรางและเขียนเสร็จ 
พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง  ชูโต) ไดนําไปถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา 
ดํารงราชานุภาพ ทรงตรวจเชนเดียวกันกับเร่ืองแบบออกโฉนด เม่ือพระองคทรงตรวจรับสั่งวา
ใชไดก็จะสั่งจางพิมพเปนอันเสร็จภาระเร่ืองแบบพิมพ 
 หลังจากน้ันก็ใหเสมียนพนักงานรีบเรงทําโฉนดใหแลวเสร็จ ใหทันที่กําหนดไววาจะแจก
ใหแกราษฎรเจาของที่ดินในเดือนธันวาคมหรือมกราคม ร.ศ. ๑๒๐ และในเดือนมกราคม  
ร.ศ. ๑๒๐ จะไดออกไปเดินรังวัดใหมอีก 
 เร่ืองประกาศเม่ือไดลงมือเขียนโฉนด และจําลองแผนที่หลังโฉนดที่ดินตําบลใดก็ได
ประกาศบอกลวงหนาใหประชาชนทราบมีกําหนด ๓๐ วัน คร้ังหน่ึง เพ่ือประสงควา ถาผูใดมี
เรื่องเก่ียวของอยางไรหรือจะรองโตแยงประการใดก็ใหมารองเรียนภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต
วันประกาศ หากมิไดมีผูหน่ึงผูใดมารองก็ถือวาผูที่นํารังวัดมาเปนเจาของ คร้ันถึงคราวที่จะแจก
โฉนด ก็ประกาศกําหนดวันใหราษฎรเจาของที่ดินมารับโฉนดอีกคร้ังหน่ึงภายใน ๑๕ วัน หรือ 
๓๐ วัน แลวแตจะเห็นสมควร ประกาศนี้ไดนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาทั้ง ๒ ฉบับ 

โฉนดท่ีดิน 
 



 ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในระหวางที่กําลังทําโฉนดอยูที่สภาคารราชประยูร พระราชวังบางปะอินปแรกน้ัน ร.ศ. 
๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ
แรมที่พระราชวังบางปะอิน ไดมีพระบรมราชประสงคจะทอดพระเนตรดูกิจการทําโฉนดอยาง
ใหม แตกอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จทอดพระเนตรนั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพผูทรงรับผิดชอบในการน้ีดวยไดเสด็จไปทรงตรวจงานลวงหนา
ไวชั้นหน่ึงกอนแลว เม่ือถึงวันที่เสด็จพระราชดําเนินไปตรวจจะไดกราบบังคมทูลถวายรายงาน
ไดถูกตอง 
 คร้ันถึงวันกําหนดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรแบบแผนและการทําโฉนดอยางใหม เจาหนาที่ซึ่งมีพระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง 
ชูโต) เปนผูรับผิดชอบไดนําเสด็จทอดพระเนตรแบบแผนและกิจการที่ทําอยูทุกอยาง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพอพระราชหฤทัยมาก 
 โฉนดที่ทําออกชั้นตนน้ันตองลงนามและประทับตรา ๓ ตําแหนง คือ ผูบัญชาการเมือง 
กรมการตําแหนงนา และกรมการอําเภอทองที่ในโฉนดทั้ง ๓ คนกอน จึงจะออกใหแกเจาของ
ที่ดินได และถือวาโฉนดนั้นชอบดวยกฎหมาย ถาขาดลงนามไปตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดก็ยัง
ออกไมได กอนที่จะแจกใหราษฎรเจาของที่ดินไปน้ัน เปนชวงเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังเสด็จประทับแรมอยู ณ พระราชวังบางปะอิน พระยาประชาชีพบริบาล 
(ผึ่ง  ชูโต) จึงนําโฉนดสําหรับที่ดินตําบลบานแปงของพระคลังขางที่ ๒ โฉนด กับของราษฎรอีก 
๓ โฉนดขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ณ พระที่นั่งวโรภาศพิมาน พระราชวังบางปะอิน เพ่ือใหทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกเจาของที่ดิน นับเปนปฐมฤกษ โฉนดที่ดินฉบับแรกของ
ประเทศไทยเปนโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ” ทรงถือ
กรรมสิทธิ์ เปนโฉนดเลขที่ ๑ หนาที่ ๑ เลขที่ดิน ๑๑๗ ระวาง ๑๗ ต ๓ อ ตําบลบานแปง 
อําเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเกา เมืองกรุงเกา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เน้ือที่  
๙๑ ไร ๑ งาน ๕๒ ตารางวา สวนโฉนดที่ดินของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

สภาคารราชประยูร 



 ๕๐ 

 เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมออกโฉนดนั้น ชั้นตน กองขาหลวงเปนผูเก็บเองแลวนําสง
คลังจังหวัด ภายหลังเห็นวาไมปลอดภัย เพราะท่ีเก็บรักษาเงินไมมีเปนหลักฐานมั่นคง ยาม
รักษาการณก็ไมมีคุมครอง พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) จึงไปเฝาสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกราบทูลขอพระอนุเคราะหตอพระองคทานขอใหสรรพากรชวย
เก็บให ตั้งแตนั้นมาทางกองออกโฉนดจึงไมตองเก็บเงินคาธรรมเนียม เพียงแตแจกโฉนดให
ราษฎรเจาของที่ดินไป และทําบัญชีเงินคาธรรมเนียมที่ราษฎรจะตองจางเงินกับเขียนใบเสร็จไว 
เม่ือแจกโฉนดหมดตําบลแลวก็สงบัญชีและใบเสร็จไปใหกรมสรรพากรเก็บ ทางเจาพนักงาน
สรรพากรรวมเอาไปเก็บพรอมกันกับการเก็บเงินอากรคาที่ดิน การแจกโฉนดเวลานั้นก็ดําเนิน
ไปโดยสะดวกและรวดเร็วไมมีขัดของ 
 เม่ือไดมีประกาศตั้งหอทะเบียนที่ดินเมืองกรุงเกาขึ้นที่หอสภาคารราชประยูร ณ 
พระราชวังบางปะอิน เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) แลว ตอมาไดมีการสราง
หอทะเบียนที่ดินขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดทําการตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ร.ศ. 
๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖)๒๙ 
 
ทรงเปนกรรมการตรวจรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีกรรมการ 
ผูชํานาญกฎหมายทั้งฝายไทยและตางประเทศพรอมกันตรวจรางตัวบทกฎหมาย และปรึกษา
ลักษณะการที่จะชําระและจัดระเบียบกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมองซิเออร 
ยอชส ปาดู เนติบัณฑิตฝรั่งเศสเขามารับราชการในตําแหนงที่ปรึกษาในการรางกฎหมาย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะกรรมการมี 
 ๑. มองซิเออร ยอชส ปาดู เปนประธานกรรมการ 
 ๒. มิสเตอร วิลเลียม แอลเฟรด คุณะติลเก ผูแทนเจากรมอัยยการ เปนกรรมการ 
 ๓. พระอัตถการประสิทธิ์ (ปลื้ม) ผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ เปนกรรมการ 
 ๔. หลวงสกลสัตยากร (ทองบุน) ผูพิพากษาศาลแพง เปนกรรมการ 
                                                           
๒๙ กรมที่ดิน. กระทรวงมหาดไทย.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในโอกาสท่ีวันพระ

บรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ป ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖.  หนา ๓๔-๓๙. 



 ๕๑ 

 ใหกรรมการคณะนี้รับรางกฎหมายที่กรรมการกอนไดทําไว มาตรวจชําระแกไขอีกคร้ัง
หน่ึง เม่ือกรรมการน้ีไดชําระกฎหมายลักษณะอาญาเสร็จ และไดสงรางน้ันไปปรึกษาเจา
กระทรวงฝายธุรการ บรรดามีหนาที่ราชการเก่ียวของตองปฏิบัติเนื่องดวยกฎหมายนี้ 
ทุกกระทรวง แลวจึงนํารางขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทอดพระเนตรรางและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรรมการเสนาบดี มี 
 ๑. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธาน 
 ๒. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล 
 ๓. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ เสนาบดีกระทรวงตางประเทศ 

๔. พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม  
แลใหมีกรรมการสําหรับตรวจเทียบเคียงถอยคําบทกฎหมายที่รางใหมกับกฎหมายเกา มี 
 ๑. พระเจานองยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ กรรมการศาลฎีกา 
 ๒. พระยาประชากิจกรจักร กรรมการศาลฎีกา 
 ๓. พระยาบริรักษจัตุรงค (พุม) กระทรวงตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พรอมกันชวยตรวจรางกฎหมายลักษณะอาญาที่รางใหม พรอมดวยกรรมการซ่ึงมี
มองซิเออร ยอชส ปาดู เปนประธาน นับเปนชั้นที่สุดอีกชั้นหน่ึง กรรมการทั้งหลายไดลงมือ
ตรวจชําระมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ร.ศ. ๑๒๕ และมาประจวบเวลากับที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสประเทศยุโรป พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
ไดตามเสด็จดวย หมอโตกิจิ มาเซา กรรมการศาลฎีกาและมิสเตอรยอน สติววาด แบลก  
เนติบัณฑิตอังกฤษ กรรมการศาลฎีกา ไดรับหนาที่กรรมการแทนพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืน
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ตลอดมาจนถึงเดือนกันยายน ร.ศ. ๑๒๖ การตรวจชําระรางกฎหมายลักษณะ
อาญาสําเร็จไดดังประสงค เปนรางกฎหมายฉบับแรกที่กรรมการชําระเสร็จ เม่ือคณะกรรมการ
ไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ทอดพระเนตรและทรงตรวจแกไขดวยพระองคเองอีกชั้นหน่ึง และได

รางกฎหมายอาญา    

 



 ๕๒ 

 
ถวายรถยนตพระท่ีน่ังคันแรกของไทย 
 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ทรงมีลายพระหัตถกราบทูลสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ความวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “รถยนตคันแรกที่เขามาในประเทศไทยดูเหมือนจะเปนเจาพระยาสุรศักด์ิ (เจิม แสงชูโต) 
เอาเขามาคร้ังในยุโรป คงมีฝร่ังเอาเขามา แลวเอามาขายใหเจาพระยาสุรศักด์ิ เปนปกติของ
เจาพระยาสุรศักด์ิที่ชอบของใหม ๆ แปลก ๆ เห็นคงจะซ้ือไว ไดยินเขาวาใสเกียรยากลนพน 
ลางทีฝาพระบาทจะไดทอดพระเนตรเห็นแลวก็หายสูญไป คงเปนอันใชไมได ที่ใชไดจริงจังจําได
วา กรมหลวงราชบุรีเอาเขามา เปนเหตุใหซื้อรถยนตกันขึ้นในเมืองไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 

รถยนตยุคแรกท่ีเขามาในเมืองไทย 

กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม  แสงชูโต) 

 

๓๐ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๒.  หนา ๒-๘. 

 



 ๕๓ 

 รถยนตของเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี มีเรื่องเลาวา “เม่ือวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 
พระยาอนุทูต (เข็ม  แสงชูโต) ซึ่งเปนนอยชายของเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี มาหาสมเด็จเจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ทานทรงถามถึงรถยนตของเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี พระยาอนุทูต
เลาวา เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรีเห็นแคทตาล็อก จึงส่ังเขามาเอง ตอนแรกไปตามฝรั่งอิตาลีเปน
อินยิเนีย เขาไมมา จึงตามพระยาอนุทูตไปเปนอินยิเนียเดินรถยนต รถยนตใชน้ํามันปโตรเลียม 
ตองจุดไฟลักษณะคลายเตาฟู รูปรางคลายรถบดถนน มีที่นั่งสองแถว มีหลังคาเปนปะรํา ลอยาง
ตัน ขึ้นสะพานไมไหว เพราะเชิงสะพานของเมืองไทยขณะนั้นชันมากจึงใชไมได ภายหลัง 
กรมหลวงราชบุรีขอเอาไปไวที่กองลหุโทษ ตอมาภายหลังพระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพจะจัดพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร) 
ทรงนึกถึงรถยนตคันแรกที่มีในเมืองไทย เห็นควรจะเอามารักษาไวในพิพิธภัณฑสถาน จึงไปขอ
ตอเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี ทานอนุญาตใหดวยความยินดี บอกวากรมหลวงราชบุรีไดเอาไปแก
อยูที่คุก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไปถามที่คุก พนักงานในคุกที่
เปนคนเกาทันอยูกับกรมหลวงราชบุรี บอกวา กรมหลวงราชบุรีรับรถมาตรวจดูเห็นชํารุดบุบ
สลายมาก จะแกไขใหคืนดีไมได ก็ทอดทิ้งรถนั้นในโรงงาน ทีหลังมามีคนตองการเครื่องเหล็กก็
ถอดเอาไปใชทําการอ่ืน ๆ ทีละชิ้นสองชิ้นจนเหลือแตซากแลวก็เลยสูญไป” 
 ในป พุทธศักราช ๒๔๔๗ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประชวรและได
เสด็จไปรักษาพระองค ณ ทวีปยุโรป ในการเสด็จครั้งน้ัน เม่ือถึงกรุงปารีส พระองคไดเสด็จไป
ทอดพระเนตรโรงงานผลิตรถยนตและไดทรงสั่งใหบริษัทผลิตรถยนตของชาติเยอรมันใน 
กรุงปารีส ทํารถเกง ๑ คัน ยี่หอ เมอรเซเดส เดมเลอร ซึ่งเปนรถชั้นดีในเวลานั้น 
 เม่ือพระองคเสด็จกลับเมืองไทย จึงทรงนํารถยนตคันนี้มาดวยและไดนําขึ้นนอมเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงมี “รถยนตพระที่นั่ง” ขึ้น
เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรโดยมีพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเปนโชเฟอร
ขับถวาย 
 

 
 

พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

ทรงขับรถยนตโดยมีอัครราชทูตตางประเทศน่ังบนรถ “บรรลือฤทธิ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับรถยนตพระที่นั่งประพาสที่ตาง ๆ ใน
ยามวางพระราชกรณียกิจและไปงานรัฐพิธี ทรงเห็นวารถยนตมีความสะดวกสบายกวารถมา 
พระที่นั่ง และรถยนตก็มีอยูเพียงคันเดียว แตพระบรมวงศานุวงศฝายหนา ฝายใน มีอยูหลาย
พระองค แตละพระองคก็โปรดรถยนตทั้งน้ัน เพราะเปนของที่เพ่ิงมีเปนคร้ังแรก รถยนตไมพอใช
งานตามพระราชประสงค จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรี-
ดิเรกฤทธิ์ สั่งรถยนตเขามาสําหรับเปนรถพระที่นั่ง ยี่หอ เมอรเซเดส เบนซ เปนรถเยอรมันเกงสี
แดงขนาดใหญ และไดตั้งคณะกรรมการขึ้น ๔ คน คือ ๑. พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรี-
ดิเรกฤทธิ์ เปนประธานคณะกรรมการตรวจรับ ๒. หลวงโสภณเพ็ชรัตน (ก๋ี โสภโนดร) ๓. หลวง
นายเวร (ฟอน ศิลป) และ ๔. มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ  ไกรฤกษ) 
คณะกรรมการตรวจรับรถยนตเสร็จในเวลาค่ํา และไดจัดการเติมนํ้ามันลงในถัง ซึ่งอยูใตทองรถ 
ขณะเติมนํ้ามันไอระเหยของน้ํามันลอยไปตามลมจนถึงตะเกียงรั้วที่แขกยามแขวนไวที่โรงรถมา
ซึ่งอยูหางกันไมนอยกวา ๔ วา ทําใหเปนสื่อนําไฟไปติดถังนํ้ามันเบนซินเกิดไฟลุก ทําใหสีและ
ผนังที่ประตูรถเสียหายไปบานหนึ่ง พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดเสด็จไปเขา
เฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่พระที่นั่งราชฤดี ณ สนามหญากลางสวนพระที่
นั่งอัมพร กราบบังคมทูลเรื่องรถเมอรเซเด็ส เบนซ คันใหมที่เพ่ิงมาถึงและขอพระราชทานนําไป
ซอมสักสองสามเพลาก็จะเรียบรอยดังเดิม เพราะเสียหายไมมากนัก เม่ือซอมแซมรถยนตเสร็จ
แลว ไดนํารถยนตมาถวายใหทอดพระเนตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้น
ประทับ รูสึกวาเปนที่ตองพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงโปรดพระราชทานนามวา แกวจักรพรรดิ์ และ
ไดพระราชทานนามรถยนตอีกคันหนึ่งเปนคําคลองจองกันวา ทัดมารุต พระเจาลูกยาเธอ กรม
หม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสอนใหหมอมเจาหญิงพิมพรําไพ พระธิดาองคแรกทรงฝกหัดขับ
รถยนตและเปนหญิงไทยคนแรกที่ขับรถยนตได และไดเปนโชเฟอรขับรถยนตพระที่นั่งถวาย
สมเด็จพระพันปและเจานายเวลาเสด็จประพาสไปสถานที่ตาง ๆ ดวย 
 
 

 

รถยนตพระท่ีน่ัง แกวจักรพรรดิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

หญิงไทยคนแรกที่ขับรถยนตได 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นคุณประโยชนของรถยนตวาสะดวก 
รวดเร็ว ทันใจ ดีกวารถมา รถราง และถนนหนทางในกรุงเทพฯ ก็มีมากแลว จึงทรงคิดจะส่ัง 
รถยนตมาเปนของพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศและเสนาบดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เพ่ือจะไดใชเปนประโยชนแกแผนดินตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ 
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสั่งมา ๑๐ คันกอน และทรงสงมหาดเล็กที่มีไหวพริบดี หูตา
วองไว ไปฝกหัดขับขี่รถยนตกับหมอมเจาหญิงพิมพรําไพ ซึ่งนับเปนครูหญิงคนแรกฝกหัดขับขี่
รถยนตที่สอนในประเทศไทย มหาดเล็กเหลาน้ันเม่ือฝกหัดขับรถยนตไดแลว ก็เขาประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนตหลวงตั้งแตนั้นมา ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงสั่งรถยนตเขามาอีกเปนจํานวนมากเพื่อพระราชทานแกขาราชบริพารคนอ่ืน ๆ 
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมัยแรกที่มีรถยนตวิ่งสัญจรไปมาในทองถนนนั้น หากมีรถยนตแลนมาในระยะไกล ๆ 
ถาใครเห็นเขาเกือบจะบอกไดทันทีวา ผูที่นั่งมาในรถน้ันตองเปนเสด็จในกรมพระองคใดพระองค
หนึ่งหรือไมก็ชั้นเจาพระยา บุคคลธรรมดาไมมีโอกาสน่ังรถยนต ตอมาพวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลาย
เห็นวารถยนตเปนของแปลก นั่งก็สงางามสมเกียรติ จึงพากันสั่งซ้ือรถยนตมาใชกันมาก ทําให
ถนนเจริญกรุงที่วากวางใหญกลับแคบลง 
 เม่ือมีผูนิยมใชรถยนตมากขึ้น ทําใหการจราจรคับคั่ง รถวิ่งไมเปนระเบียบเปนเหตุให
เกิดอุบัติเหตุอยูบอย ๆ บนถนนหลวง ภายหลังไดมีการขายรถยนตใหกันโดยไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เจาของใชกลอุบายยอนยอกจับกุมผูซื้อหาวาเปนขโมยก็มี เพราะในเวลานั้นยังไมมีทะเบียน 
เปนหลักฐาน ทําใหเกิดคดีฟองรองกันถึงโรงศาล เปนเหตุใหเกิดความวุนวายเพ่ิมมากขึ้น  
เม่ือเปนเชนน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตรา
พระราชบัญญัติรถยนตฉบับแรกขึ้นเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ดังมีพระ
บรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา 

หมอมเจาหญิงพิมพรําไพ  
 



 ๕๖ 

 “ทุกวันนี้มีผูใชรถยนตที่เรียกกันวา “โอโตโมมิล” ขับไปมาอยูตามถนนหลวงมากขึ้น 
สมควรจะมีพระราชบัญญัติสําหรับการเดินรถและขับรถขึ้นไว เพ่ือปองกันเหตุการณอันตราย 
ตาง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสืบไป…..”๓๑ 
 
เปนกรรมการจัดการเร่ืองมรดก 
 ในปพุทธศักราช ๒๔๕๓ เจาพระยาสุรวงษวัฒนศักด์ิ ถึงแกอสัญกรรม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรรมการจัดการเร่ืองมรดก
เจาพระยาสุรวงษวัฒนศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรรมการที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งขึ้น คือ 

๑. พระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
 ๒. พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 ๓. พระยาสีหราชเดโชไชย 
 ๔. พระยาราชานุวงษ 

๕. พระยาสุรินทรราชเสนี ๓๒   
 
ทรงลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
 พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประชวรมีอาการปวดพระเศียรเปนกําลัง 
รูสึกวาในสมองรอนเผ็ดเหมือนหน่ึงโรยพริกไทยระหวางมันสมองกับกระดูก คิดและจําอะไร
ไมไดทั้งสิ้น ทํางานแมแตนิดหนอยก็เหน่ือย หมอไรเตอรตรวจพระอาการแลววาตองหยุดการ
งานพักรักษาพระองค เม่ือเปนเชนน้ีรูสึกวาจะทํางานฉลองพระเดชพระคุณไมได จึงขอกราบ
บังคมทูลลาออกจากตําแหนงเสนาบดีเพ่ือเปดโอกาสใหทรงเลือกสรรผูอ่ืนเขาทําหนาที่ตอไป 

                                                           
๓๑ สงวน  อั้นคง.  สิ่งแรกในเมืองไทย เลม ๒.  หนา ๕๗-๖๖. 
๓๒ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๓.  หนา ๑๗๕-๑๗๖. 

เจาพระยาสุรวงษวัฒนศักดิ์ 
(โต  บุนนาค) 



 ๕๗ 

เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดทํา
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาวา มีพระโรคไมสามารถจะรับราชการฉลองพระเดชพระคุณให
บริบูรณตามหนาที่เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมได สมเด็จพระปยมหาราช พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หยุดพักรักษาพระองคได 

ตอมาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เกิดเร่ืองคดีพญาระกาขึ้นโดย 
กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษไดทรงนิพนธบทละครเร่ืองหน่ึงเรียกชื่อวา “ปกษีปกรณัม เร่ือง 
พญาระกา” ซึ่งพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเห็นวาเปนการหม่ินประมาท
พระองคใหเสียพระนามและพระเกียรติยศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทละครเรื่องปกษีปกรณัม เร่ือง พญาระกา ที่กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษทรงนิพนธ
ไดลงพิมพที่โรงพิมพศุภการจํารูญ มี ๔ ตอนดวยกัน คือ ตอนที่ ๑ ตอนพิศมาตุคาม ตอนที่ ๒ 
ตอนสงครามนกเคาแมว ตอนที่ ๓ ตอนแกลวเกินหนา ตอนที่ ๔ ตอนพิพากษาสมสมัค โดยมี
เร่ืองยอในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ดังน้ี มีไกตัวหน่ึงชื่อพญาระกา เปนไกที่มีอํานาจมีบริวารมาก 
อาศัยหากินอยูในทองนา นางไกญี่ปุนเปนเมียพญาระกาตัวหนึ่ง ไมพอใจพญาระกา หนีฝูงไปหา
ไกหนุมไปเปนชูกับไกชน พญาระกาโมโหออกมาไลจึงหนีไปอาศัยอยูกับนกกะทุง พญาระกา
โกรธจะมาทํารายนกกะทุง นกกะทุงจึงพานางไกญี่ปุนไปฝากกับพญาเหย่ียว พญาเหยี่ยวพา
นางไกญี่ปุนไปฝากพวกนกเคาแมว ๆ มีความรักใครจนไดนางไกญี่ปุนเปนเมีย ฝายไกชนเม่ือ
หนีพญาระกามาไดก็ยุยงพวกนกเคาแมว กบ เขียด ตองการใหรวมพวกกันไปรบพญาระกา 
พวกหนูรูรีบนําขาวไปบอกพญาระกา พญาระกาขันเรียกพระอาทิตยขึ้น พวกนกเคาแมวตาฟาง
มองไมเห็นจึงหลบหนีไป 

 
 

 
 

กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 



 ๕๘ 

 บทละคร เรื่อง พญาระกานี้ไปสอดคลองกับเรื่องของหมอมภักตร ซึ่งเปนหมอมในกรม
หม่ืนนราธิปประพันธพงษ ภายหลังไดหายออกจากวัง กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษจึงไดไป
คนบานราษฎรผูตองสงสัย ทําใหเดือดรอนราษฎรจึงไดรองเรียกตอเจาพนักงาน เจาพระยายม
ราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลทราบเรื่องจึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ตอมาเจาพระยายมราชทราบวา ภักตรไปที่โรงพักพลตระเวนวัดบุปผาราม อางวาถูก
คนหาตัวมิหยุดหยอน มีความเกรงกลัวมาก ขอใหเจาพนักงานอารักขาเพ่ือปองกันอยาให 
กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษจับกุมไปได และจะขออยูที่โรงพักพลตระเวนจนกวาจะฟองรอง
เสร็จคดี ตอมาเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษเสด็จไป
หาเจาพระยายมราชที่กระทรวงนครบาล ขอพบกับภักตร แตเจาพระยายมราชไมอนุญาตดวย 
เห็นวาในเวลานั้นทั้งฝายกรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษและฝายภักตรมีโทษะดวยกันทั้งสอง 
ฝาย เจาพระยายมราชมีความคิดวาจะใหภักตรไปอาศัยอยูในบานกรมหลวงดํารงราชานุภาพ
หรือวังกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เจาพระยายมราชไดหารือกับกรมหลวงดํารงราชานุภาพและ
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิถึงเรื่องจะฝากภักตรไว ตางก็ยอมรับโดยไมรังเกียจ แตกรมหลวง
ดํารงราชานุภาพเห็นวา ถาไปอยูวังกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์จะดีกวาเพราะเปนเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เจาพระยายมราช แนะนําใหภักตรไปอยูคืนดี
กับกรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษ แตภักตรไมยอมจะไปขอฟองรองวากลาวใหเด็ดขาด 
เจาพระยายมราชใหภักตรอยูโรงพักพลตระเวนไดเพียง ๗ วัน  ๑๕ วันเปนอยางมาก นานกวา
นั้นไมได ถาภักตรไมกลับไปอยูกับกรมหมื่นนราธิปประพันธพงษ เจาพระยายมราชแนะนําให
เลือกไปอาศัยอยูที่บานกรมหลวงดํารงราชานุภาพ หรือวังกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ภักตรและ
มารดาสมัครไปอยูที่วังกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เจาพระยายมราชจึงพาตัวภักตรไปฝากไวที่วัง
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็ไมปรากฏวากรมหม่ืนนราธิปประพันธพงศไดติดตามวากลาว
ประการใด ภักตรอยูที่วังกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ จึงลาไปอยู
ที่อ่ืน อยูที่ใดไมปรากฏ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เจาพระยายมราช  
 



 ๕๙ 

 หลังจากน้ันจึงมีเหตุเร่ืองคดีพญาระกาขึ้น พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ทรงอานบทละครเรื่องนี้และมีผูนําความเท็จไปทูลวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ไดทอดพระเนตรบทละครแลว และไมมีพระราชกระแสวาอยางไร พระองคเขาพระทัยวา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมทรงเมตตาพระองคจนถึงกับใหคนหม่ินประมาทได 
พระองคคงจะอยูไมไดตองลาออกจากตําแหนง และในตอนบายวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๕๓ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสด็จไปที่กระทรวงยุติธรรม ทรงเรียกประชุมขาราชการชั้น
ผูใหญแจงเรื่องใหทราบแลวเสด็จลงเรือยนตไปโดยลําพัง เสด็จไปประทับที่คลองรังสิตโดยมิได
ล่ําลาผูใด ภายหลังเจาพระยายมราชนําเร่ืองทั้งปวงกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน มีรับสั่งใหพระเจา
นองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค เสนาบดีกระทรวงวัง พระเจานองยาเธอ กรมหลวง 
เทววงษวโรปการ เสนาบดีกระทรวงตางประเทศ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เขาไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพรอมกัน จึงมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ วา พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมให
เจาพระยายมราชนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาในวันที่ ๑ มิถุนายน วาพระเจานองยาเธอ 
กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษไดแตงบทละครเรื่องหนึ่ง เรียกชื่อวา ปกษีปกรณัม วากลาว
เปรียบเทียบหมิ่นประมาทใหเสียพระนามและพระเกียรติยศ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์และ
เจาพระยายมราชไดนําบทละครซึ่งเปนเหตุแหงคดีทูลเกลาฯ ถวายดวย ทรงพระราชดําริเห็นวา 
คดีเร่ืองนี้จะตองพิจารณาใหไดความจริง และจะตองวินิจฉัยใหเห็นผิดชอบเด็ดขาด จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ให กรมขุนสรรพสิทธิประสงค กรมหลวงเทววงษวโรปการ กรมหลวงดํารงรา
ชานุภาพ เปนผูพิพากษาศาลรับส่ัง เรียกกรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษมาสอบถามและ
พิจารณาเอาความผิดขึ้นกราบบังคมทูลพรอมดวยความเห็นของผูพิพากษาศาลรับสั่งทั้ง ๓ องค 
 องคคณะผูพิพากษาศาลรับสั่ง กราบบังคมทูลถวายคําพิพากษาศาลรับสั่งคดีหม่ิน
ประมาทกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏ
ขอความบางตอนในคําพิพากษาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

 
 ทางพิจารณาคดีเร่ืองนี้ไดความวา เจาพระยายมราชเปนผูขอรองใหกรมหม่ืนราชบุรี- 
ดิเรกฤทธิ์ชวยรับภักตรไว กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดใหอารักขาแกภักตรโดยถือวาเปน
ตําแหนงหนาที่ราชการ เพ่ือจะปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น แมแตกรมหม่ืนนราธิป-
ประพันธพงษเอง กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงษกลับหม่ินประมาทกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
ดวยแกลงแตงบทละครใสความใหเสียพระนามและเกียรติยศดังน้ี เปนความผิดหนักอีกชั้นหน่ึง 
ขาพระพุทธเจาจึงเห็นดวยเกลาฯ พรอมกันวา กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงศควรรับพระราช 
อาญาจําขังไวมีกําหนดปหน่ึงตามกฎหมาย สวนหนังสือปกษีปกรณัมที่กรมหม่ืนนราธิป-
ประพันธพงษแตงซ่ึงเปนตนฉบับก็ดี ที่โรงพิมพก็ดี ควรใหเผาไฟเสียใหสิ้นเชิง ขาพระพุทธเจา
เห็นดวยเกลาฯ พรอมกันดังนี้ 
 ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
      ขอเดชะ 
    (ลงพระนาม) กรมขุนสรรพสิทธิ์ 
      เทววงษวโรปการ 
      ดํารงราชานุภาพ 
    ณ วันที่ ๖ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙  
 
 

คดีนี้ใชเวลาพิจารณาและพิพากษาเพียง ๖ วัน เทาน้ัน๓๓  
 สวนขาราชการในกระทรวงยุติธรรม เม่ือไดทราบเรื่องของพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืน
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดรวมลงชื่อทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอลาออกจากราชการตามพระเจาลูกยาเธอ 
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไปดวย จํานวน ๒๘ คน ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ทั้งนี้
เน่ืองจากขาราชการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนกฎหมายซึ่งเปนลูก
ศิษยของพระองคตางเคารพนับถือเทิดทูนพระองคทานอยางยิ่ ง  เรื่ องนี้ เปนเหตุ ให
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกริ้วมาก เพราะความจริงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มิไดทรงอานบทละครซ่ึงมีผูอางวาไดถวายเขาไปแลว และพระองคไดทรง
ตั้งผูพิพากษาศาลรับสั่งขึ้นพิจารณาโทษผูที่กลาวเปรียบเทียบหม่ินประมาทพระเจาลูกยาเธอ 
กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์แลว ตอมาหมอมเจาจรูญศักด์ิกฤษดากร รองเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมไดชี้แจงขอผิดและชอบใหขาราชการที่ขอลาออกทราบ เม่ือขาราชการเหลาน้ันทราบ
ความจริงตางก็ขอรับสารภาพผิดในเร่ืองที่ไดกระทําไปอยางวูวามจนเปนเหตุใหเกิดความยุงยาก
ในงานราชการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

                                                           
๓๓ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.  รพีสมโภชกรุง.  หนา ๖๓-๗๓. 



 ๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต 
 ในป พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประชวรพระนาภี  
พระอาการประชวรมากขึ้นเปนลําดับมาตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ทางราชสํานักทั้ง
ฝายหนา ฝายในรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการชั้นสูงตางก็ประชุมกันจัดแพทยทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศเขาถวายการรักษาอยู ๒ วัน พระอาการมีแตทรงกับทรุด พระ
วักกะ (ไต) ไมทํางาน แพทยไมสามารถถวายการรักษาได คร้ันถึงเวลาเที่ยงคืน ๔๕ นาที เสด็จ
สวรรคตดวยพระอาการสงบ เม่ือวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต สิริรวมพระชนมพรรษาได ๕๘ พรรษา ทรงดํารงอยูในสิริราชสมบัติ ๔๓ พรรษา 
 
                                                           
๓๔ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๓.  หนา ๔๖๖-๔๖๗. 
 



 ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารไดดํารงพระราช
สันตติวงศสืบราชสมบัติเปนพระเจาอยูหัวสืบไป๓๕  
  
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
(พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๓) 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืน
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดรับพระเกียรติถวายคํานําหนาพระนามเปน พระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืน
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรก-
ฤทธิ์ เปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) โดย
ประกาศพระบรมราชโองการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
๓๕ อุทุมพร (วีระไวทยะ) สุนทรเวช.  วังหลวง.  หนา ๒๙๐. 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 
 



 ๖๓ 

 
ประกาศแยกหนาที่กรมราชเลขานุการ 

และตัง้กระทรวงมุรธาธร และเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงตาง ๆ 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราช
โองการดํารัสสั่งวา ราชการในกรมพระอาลักษณซึ่งมีราชการบางอยางจุกจิกอยูมาก เชน การทํา
ทะเบียนยศบรรดาศักด์ิขาราชการ การทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณตาง ๆ อันเปนภาระอัน
ใหญ ซึ่งกรมพระอาลักษณและกรมราชเลขานุการไดรวมกันทําอยูนั้น มีแตจะทวีมากขึ้นทุกวัน
ไป เหลือที่เจาหนาที่จะกระทําไปใหเรียบรอยได โดยมิไดมีแตราชการดังเชนที่กลาวแลวน้ันแต
เฉพาะอยางเดียว ราชการในหนาที่ราชเลขานุการที่ตองทําอยูทุกวันนี้ก็มีมากขึ้นอยูเสมอ ทรง
พระราชดําริเห็นวาควรจะถอนเอาราชการเหลาน้ีมารวมทําในกระทรวงหนึ่งอีกตางหาก คือ 
กระทรวงมุรธาธร ซึ่งไดเวนวางมานานแลวนั้น ใหมีหนาที่ทําการในแพนก ทําและรักษาทะเบียน
ฐานันดรศักด์ิขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือนทั่วทั้งพระราชอาณาจักร และทํารักษา
ทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณตาง ๆ ทําและรักษาทะเบียนดวงตราตาง ๆ ซึ่งใชประจําใน 
ราชการของกระทรวงตาง ๆ ซึ่งกระทรวงวังไดเคยทํามาแลว ทําและรักษาทะเบียนดวงตรา
สําหรับบุคคล ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตอไป  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ เปนเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร เจากรมพระ
อาลักษณ เปนปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร สวนตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการซึ่งวาง
อยูนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาวงษานุประพัทธ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ และใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรี ดิเรกฤทธิ์  
เปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ รับราชการตามตําแหนงหนาที่ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน  
รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ เปนตนไป 

ประกาศมา ณ วันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ เปนวันที่ ๔๘๐ ในรัชกาล 
ปตยุบันนี้๓๖ 
 
 
 
เปนกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
 ใน ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริ
วา พระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ ทรงพระปรีชาสามารถและไดทรงประกอบคุณ
งามความดีเปนประโยชนแกราชการแผนดินไวเปนอันมาก ทั้งเปนผูที่มีความจงรักภักดีใน
                                                           
๓๖ กระทรวงเกษตร.  ประวัติกระทรวงเกษตร.  หนา ๑๐๖-๑๐๗. 



 ๖๔ 

 
 

  อนึ่งทรงพระราชดําริหวา พระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงพระปรีชา
สามารถในกิจราชการ แลพระราโชบายโดยประการตาง ๆ เปนอันมาก เชนทรงจัดการใน
กระทรวงยุติธรรมใหเปนหลักฐาน แลมีผูรูพระราชกําหนดกฎหมายอาจจะเปนผูพิพากษาแล
ทนายความไดแพรหลายเปนตน เปนผลปรากฎอยูในบัดน้ี สวนการที่ไดทรงศึกษาวิชาแลทรง
จัดราชการกระทรวงยุติธรรมมาประการใด ขอความมีแจงอยูในประกาศตั้งกรมครั้งกอนนั้นแลว 
บัดน้ีไดทรงรับราชการในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
 อน่ึงพระเจาพ่ียาเธอพระองคนี้ ตั้งแตเม่ือทรงศึกษาอยูในประเทศยุโรป ไดทรงเปนผูที่
ตองพระราชอัธยาไศรยแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนผูที่สนิทสนมตั้งแต
สมัยกาลอันนั้นสืบมาจนกาลบัดนี้ ไดทรงสังเกตเห็นไดถนัดวา พระเจาพ่ียาเธอ ทรงมีความ
จงรักภักดีในพระองคโดยซ่ือสัตยสุจริตแทจริงมิไดขาดเลย เปนผูที่เขาพระทัยพระบรมราโชบาย
ได โดยงาย เพราะมีทางที่ทรงพระดําริหตองกันในกิจการโดยมาก จึงสมควรที่จะเปนที่ไววาง
พระราชหฤทัย แลสมควรที่จะทรงสถาปนาไวในตําแหนงพระองคเจาตางกรมผูใหญพระองค ๑ 
ได 
 จึงมีพระบรมราชโองการ ดํารัสส่ังใหเลื่อนพระเจาพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
ขั้นเปนกรมหลวง มีพระนามตามจาฤกในพระสุพรรณบัฏวา พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ คชนาม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ ตามพระราชกําหนดอยางพระองคเจาตาง
กรมในพระบรมมหาราชวัง จงทรงเจริญพระชนมายุ พรรณ ศุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ 
สรรพสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล วิบุลยศุภผลสกลเกียรติยศ อิศริยศักด์ิมโหฬารทุกประการ 
   เจากรม เปนหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถือศักดินา ๘๐๐ 
 ใหทรงเลื่อน  ปลัดกรม เปนขุนวิชิตสมุทสงคราม ถือศักดินา ๖๐๐ 

  สมุหบาญชี คงเปนหม่ืนโพธารามประชุม ๓๗ 
 

  

                                                           
๓๗ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๒๕.  หนา ๒๒๒. 



 ๖๕ 

 ในปพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดทรงรวมกับ
พระราชโอรสและธิดาในสมเด็จพระปยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงบริจาคทรัพยรวมกันเปน
จํานวนเงิน ๑๒๒,๔๑๐ บาท มอบทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๖ ทรงเปนพระราชธุระอํานวยการใหสําเร็จตามพระราชประสงค๓๘ 
 
การทะเบียนที่ดิน 
 เม่ือพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการนั้น ทรงสรางผลงานอันมีคุณประโยชนตอชาติบานเมืองนานัปการ ทรงออก
กฎหมาย กฎขอบังคับ คําส่ังตาง ๆ ที่เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการไวเปนอันมาก อาทิเชน เร่ือง
การทะเบียนที่ดิน 
 พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ทรงชวย
แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในเรื่องการทะเบียนที่ดิน ไดทรงกลาวถึงในคําอธิบายประกอบราง
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๕๙ โดยยอ ความวา 
 “วิธีจดทะเบียนที่ดินของเรานี้ เปนวิธีที่คิดขึ้นเองในเมืองไทยกวาคร่ึง ซึ่งฝรั่งผูชํานาญ
ในเมืองนอกยังเห็นวามีมูลสําหรับทึ่งได แตโดยท่ีเปนเร่ืองละเอียดสุขุม เก่ียวเนื่องดวย
ผลประโยชนและสิทธิของบุคคลในที่ดินซ่ึงนับถือกันวาเปนหลักทรัพยที่สําคัญ และกฎหมาย
ที่ดินของเราในสมัยน้ัน ก็ยังกระจัดกระจายและไมสูจะบริบูรณนัก ฉะนั้น ปญหาตาง ๆ จึง
เกิดขึ้นตามเวลาที่ผานมา เก่ียวกับวิธีปฏิบัติและปญหาขอกฎหมาย ในโอกาสน้ี พระเจาพ่ียาเธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ มาดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ยอมเปนที่รับรอง
กันทั่วไปในหมูนักนิติศาสตรของเมืองไทยวา พระองคทานทรงเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร ทรง
เปนอาจารยสอนกฎหมายที่นักนิติศาสตรและอาจารยสอนกฎหมายยกยองอยูจนทุกวันน้ี และได
ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเปนเวลานาน ทรงเปนที่ปรึกษาในการวางระเบียบการ
ทะเบียนที่ดินมาแตเร่ิมแรกดวย จึงไดทรงแกปญหาขอขัดของตาง ๆ ในเรื่องทะเบียนที่ดินให
หมดไป ไดทรงจัดแกไขและเพิ่มเติมพระราชกําหนดกฎหมายและระเบียบการทะเบียนที่ดินให
สมบูรณยิ่งขึ้น ปรากฏวาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๕ อันเปนปแรกที่ทรงรับตําแหนงเสนาบดีกระทรวงนี้ 
ไดมีคําส่ังและกฎเสนาบดีเก่ียวกับการทะเบียนที่ดินออกทยอยกันมาหลายฉบับ นอกจากน้ียัง
ไดรับสั่งประทานอธิบายในท่ีประชุมเจาพนักงานที่ดิน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ และ พ.ศ. ๒๔๖๑ อีก
ดวย คําส่ังกฎเสนาบดีและคํารับสั่งเหลาน้ีไดใหความแจมกระจางในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ 
ซึ่งเจาพนักงานที่ดินไดถือเปนระเบียบปฏิบัติสืบมาจนทุกวันน้ี” 

                                                           
๓๘ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕. 



 ๖๖ 

 พระองคไดทรงนํารางพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในหนังสือกราบบังคมทูลไดทรงแถลงถึงความเปนมา
แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. ๑๒๗ ตั้งแตแรก ดังนี้ 
  
ที่ ๑๕/๑๒๘๕๗        กระทรวงเกษตราธิการ 

วันที่ ๘ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙       
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
 ดวยเรื่องออกโฉนดแผนที่นั้น แตเดิมมาไดมีพระราชบัญญัติสั้น ๆ หลายฉบับ คร้ันเม่ือ
เห็นวาพระราชบัญญัติเหลาน้ีมีขอความซับซอนกัน เจาพระยาเทเวศร เม่ือยังเปนเสนาบดี
กระทรวงเกษตร จึงไดมาหาขาพระพุทธเจา วานใหรวบรวมประกาศเหลาน้ีลงเปนฉบับเดียว 
เพ่ือใหขอความแจมแจงเขาใจไดงาย ในเวลานั้น ขาพระพุทธเจาเปนเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
มีราชการมาก ขาพระพุทธเจาจ่ึงไดมอบใหพระยากฤติกา เกลาเปนรูปขึ้น แลวขาพระพุทธเจา
ไดมาตรวจแกไขสงใหเจาพระยาเทเวศรนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเจา
หลวง ๆ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประกาศเปนพระราชบัญญัติเรียกชื่อวา 
“พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗“ พระราชบัญญัติฉบับน้ีไมไดตั้งใจให
เปนกฎหมายถวนถี่ทุกประการ เพราะคิดวาเม่ือมีเร่ืองใหมเกิดขึ้นเม่ือใดอีกก็จะไดออกประกาศ
เปนชั้น ๆ ไป เม่ือมีประกาศซับซอนหลายฉบับขึ้นแลวก็จะไดรวบรวมใหม แตในสมัยที่
เจาพระยาวงศาเปนเสนาบดีกระทรวงเกษตรนั้น หาไดมีประกาศเพิ่มเติมเร่ืองการออกโฉนด
แผนที่ไม มา ณ บัดน้ี ความเจริญของบานเมืองทวีขึ้นแลว วิธีถือโฉนดโอนโฉนดมีแปลก ๆ 
ขึ้นมาทั้งเจาหนาที่ก็มีความสามารถมากขึ้น จ่ึงควรตองเพ่ิมเติมขอความประกาศป ๑๒๗ ใหทัน
คราวสมัยทุกวันน้ี ขาพระพุทธเจาจ่ึงขอพระราชทานนํารางประกาศเร่ืองที่ดินโฉนดแผนที่
เรียกวา “ฉบับที่ ๒“ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนพระราชบัญญัติ 
 การจะเปนอยางไรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ 
     

         รพีพัฒนศักด์ิ ๓๙ 
 
 

 พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ ประกาศเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ 
(ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙) พระราชบัญญัติฉบับนี้มี ๑๑ มาตรา 
 ตอมาในปพุทธศักราช ๒๔๖๑ พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดทรงนํา

                                                           
๓๙ กระทรวงเกษตร.  ประวัติกระทรวงเกษตร.  หนา ๑๑๓-๑๑๔. 



 ๖๗ 

 

ที่ ๑๒๕/๔๐๓๔       กระทรวงเกษตราธิการ 
      วันที่ ๒๙ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
 ดวยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ ขาพระพุทธเจาไดรับพระราชทานนํารางประกาศเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. ๑๒๗ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายฉบับหน่ึง และไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหออกใชเปนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
ฉบับที่  ๒  แลว น้ัน  ตอนั้นมาเ ม่ือการอันใดเ กิดเปนปญหาขึ้นตามหอทะเบียนที่ ดิน 
ขาพระพุทธเจาก็ไดรับใสเกลาฯ จดปญหาน้ัน ๆ รวบรวมไว บัดน้ี เห็นดวยเกลาฯ วาสมควรจะ
ออกพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมไดอีกฉบับหนึ่ง จ่ึงไดรางขึ้นมีความอยู ๓ มาตรา ด่ังไดทูลเกลาฯ 
ถวายมาพรอมกับหนังสือน้ี เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศออกใชเปน
พระราชบัญญัติฉบับที่ ๓ ตอไป 
 การจะเปนอยางไร สุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ 
 

      ขาพระพุทธเจา  รพีพัฒนศักด์ิ 
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ๔๐       

 
รางกฎหมายออกโฉนดที่ดินฉบับที่ ๓ นี้ สืบเนื่องมาจาก เม่ือตนป พุทธศักราช ๒๔๕๖ 

เกิดมีปญหาเก่ียวกับการทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินขึ้นวา การจํานองที่ดินตามธรรมดาในระหวาง 
ผูจํานองคนเดียวกับผูรับจํานองหลายคนอันไดจดทะเบียนไวในทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ภายหลังผูรับจํานองบางคนไดสูญหายไป หรือไดตายลงโดยไมมีผูใดมารองขอโอนมรดกเงินคา
จํานอง ถาผูจํานองเอาเงินคาจํานองทั้งหมดชําระใหแกผูรับจํานองอ่ืน ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู เจา
พนักงานที่ดินจะมีอํานาจรับจดทะเบียนและคืนโฉนดใหผูจํานองไป โดยถาเกิดเสียหายแกผูหน่ึง
ผูใด เจาพนักงานที่ดินก็จะไมตองรับผิดในการเสียหายน้ันดวยจะไดหรือไมซึ่งในสมัยนั้นพระเจา
พ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เปน
กระทรวงที่บัญชาการการที่ดิน และในขณะนั้น นายริชารด ดักลี เครก เปนเจากรมทะเบียนที่ดิน 
พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงรับสั่งใหนําปญหาขอน้ีปรึกษาไปยัง The Law 
– officer of the Crown, กระทรวงยุติธรรม โดย นายเครก ไดทําหนังสือถึงเจาพนักงานผูรับ
ปรึกษาขอกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ทานเจาพระยาอภัยราชามหายุตติธรรมธร เสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมในขณะน้ันไดมีบัญชาให นายสกินเนอร เทอรเนอร ที่ปรึกษากฎหมาย

                                                           
๔๐ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๕. 



 ๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาพระยาอภัยราชามหายุตติธรรมธร 
 

“ในที่ดินที่เจาของที่ดินนั้นไดจํานําหรือขายฝากแกคนหลายคนดวยกัน ลงชื่อหลายคนนี้
เปนผูรับจํานํา ผูรับซ้ือฝากแลวถาจะมีการไถถอนกันในเม่ือใดเจาของที่ดินมีอํานาจไถไดจาก
ผูรับจํานําผูรับซ้ือฝากผูหน่ึงผูใด ซึ่งอาจคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินนั้นใหแกเจาของที่ดินได 
สวนผูรับจํานําผูรับซ้ือฝากเม่ือไดรับเงินแลว ตองแบงเงินในระหวางกันเองตามสวนหรือตามทีไ่ด
ตกลงกันไว 

ในเร่ืองที่ดินที่มีชื่อหลายคนเปนเจาของ และเจาของทั้งหมดไดพรอมกันจํานําหรือขาย
ฝากที่ดินของตนไวแกผูรับจํานําหรือผูรับซื้อฝาก ถาและเจาของที่ดินคนหนึ่งคนใดมีเงินมาไถได
แลว ผูรับจํานําผูรับซื้อฝากตองใหไถได สงหนังสือสําคัญใหแกเจาของที่ดินคนที่นําเงินมาไถ
นั้น.” 

ขอความที่พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงรางขึ้นนี้ ตอมาไดมีพระบรม
ราชโองการใหประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒ คือมาตรา 
๒ แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉะบับที่ ๓ ๔๑  

 

 

                                                           
๔๑ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ.  เรื่องเดียวกัน,  หนา ๔๙-๕๐. 



 ๖๙ 

ตั้งหอทะเบียนที่ดินเพิ่มข้ึนอีก ๙ แหง 
พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ขณะที่ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวง

เกษตราธิการไดตั้งหอทะเบียนที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๙ แหง ดังนี้ 
 ๑. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
 ๒. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดสระบุรี 
 ๓. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
 ๔. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
 ๕. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
 ๖. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
 ๗. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๘. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี 
 ๙. หอทะเบียนที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม๔๒ 
 
จัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย 
 เม่ือป พุทธศักราช ๒๔๕๗ กระทรวงเกษตราธิการไดจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทยขึ้นใน
กรมเพาะปลูก และเริ่มทําการฉีดยาปองกันโรคระบาดสัตวในทองที่ที่เกิดโรค ซึ่งปรากฏผลดีทํา
ใหในป พ.ศ. ๒๔๖๒ จํานวนสัตวพาหนะที่ลมตายดวยโรครินเดอรเปสตและแอนแทรกซ นอยลง
ไปกวาคร่ึงของจํานวนเมื่อกอนเร่ิมดําเนินงาน และใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ไดตั้งการทดลองโรคหมูขึ้น
ที่ตําบลปทุมวัน โดยความชวยเหลือของสถานปาสเตอร (สถานเสาวภา) ทําใหรูจักโรคหมูขึ้น
หลายชนิด๔๓ 
 
สรางสถานีกสิกรรม 
 ในป พุทธศักราช ๒๔๕๘ กระทรวงเกษตราธิการไดจัดสรางสวนทดลองการเพาะปลูก 
(สถานีกสิกรรม) ขึ้นแหงหน่ึงที่อําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๙ ได
เร่ิมจัดทํานาทดลองขึ้นที่คลองรังสิต โดยจะคัดเลือกและทดลองปลูกขยายพันธุขาวที่ดีที่สุดและ
หาวิธีสงเสริมการเพาะปลูกมาแนะนําใหแกราษฎร เชน การเลี้ยงไหม๔๔ 
 
 

                                                           
๔๒ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๖-๑๑๗. 
๔๓ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑. 
๔๔ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑. 



 ๗๐ 

การโลหกิจ 
 ในปพุทธศักราช ๒๔๕๘ สมัยที่พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ไดมีการเปดทําเหมืองแรทางหัวเมืองฝายเหนือ และได
ประกาศใช พ.ร.บ. การทําเหมืองแร ร.ศ. ๑๒๐ ในมณฑลพายัพและมณฑลมหาราษฎร ตอมาใน 
พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงเพ่ิมพนักงานในกรมราชโลหกิจ และไดนํารางพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร
ใหมขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือชวยใหการทําเหมืองแรสะดวกขึ้น หนังสือกราบบังคมทูลมีความ
ดังนี้ 
 

ที่ ๙๑/๓๓๗๗       กระทรวงเกษตราธิการ 
      วันที่ ๕ กุมภาพันธ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
 ดวยเม่ือป ร.ศ. ๑๒๐ ไดมีพระราชบัญญัติเหมืองแรเปนกฎหมายบังคับการเร่ืองทําแร 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีบกพรองทั้งใจความและทั้งภาษา และการที่ไดทํามาน้ันยิ่งนานวันขึ้นทุกที
ก็แปลกไปจากตัวหนังสือในพระราชบัญญัติ เพราะเหตุนี้จึงตองแกพระราชบัญญัติเขาหาความ
จริง ขาพระพุทธเจาไดใหพระยามโนปกรณนิติธาดา กับนาย อี. แยฟฟรี ลี ลงไปตรวจราชการที่
แหลมมลายูคร้ังหน่ึงแลวกลับมาไดนั่งปรึกษากัน เห็นควรแกพระราชบัญญัติดังที่ไดรางนํา
ทูลเกลาฯ ถวายมาดวยน้ี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเปนกฎหมาย 
 ที่รางใหมนี้ยืนตามรางเดิม แกขอความแตเพียงใหถูกกับการที่ทําอยูทุกวันนี้หรือที่ควร
ทํา สวนภาษาและวาจานั้นยืนตามภาษาเดิมและวาจาเดิมเปนพื้น เพราะเห็นดวยเกลาฯ วาถา
จะแกมากมายไปจะมีขอฉงนสนเทหขึ้นเปนสํารับใหมโดยไมจําเปน ดวยมีเกณฑดังนี้
พระราชบัญญัติฉบับใหมนี้จ่ึงมีบกพรองมาก ๆ แตคงมีบกพรองนอยกวาฉบับเดิม ที่จะรางขึ้น
ใหมไมใหมีบกพรองเสียเลยนั้นจะเปนการยากลําบากและจะเปนการชาไมทันราชการ 
ขาพระพุทธเจาจ่ึงขอพระราชทานใหออกเปนพระราชบัญญัติเสียเชนนี้ดีกวา เม่ือตองการจะแก
อะไรอีกตอไปในภายหลังก็แกได คือแปลวาใหเดินดีขึ้นเปนคั่น ๆ ไมใชกาวทีเดียวถึงที่สุด 
 การจะเปนอยางไร สุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ 
 
       ขาพระพุทธเจา  รพีพัฒนศักด์ิ 

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ๔๕        
  

                                                           
๔๕ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา๑๑๗-๑๑๘. 



 ๗๑ 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเรียกวา พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
 
การชวยเหลือผูตองอุทกภัย พ.ศ. ๒๔๖๐ 
 เม่ือ พุทธศักราช ๒๔๖๐ เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ พ้ืนที่การทํานาเสียหายประมาณ ๓ ลาน
ไร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรรมการ
ชวยเหลือ เรียกวา กรรมการจัดการเก้ือหนุนราษฎรที่ตองอุทกภัย มีพระเจาพ่ียาเธอ  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปนประธานกรรมการ กรรมการ
ไดประชุมปรึกษาหารือกันแบงหนาที่ใหกระทรวงตาง ๆ เปนผูชวยเหลือ คือ กระทรวงพระคลงั 
มีหนาที่ในการทําบัญชีทดรองขาวกิน พันธุขาว และหาซ้ือโคกระบือ กระทรวงมหาดไทย มี
หนาที่แจกขาวกิน และพันธุขาว และจัดการชวยเหลือในเรื่องซื้อโค กระบือ และจําหนายใหแก
ราษฎร กระทรวงเกษตราธิการ มีหนาที่จัดหาซ้ือพันธุขาวสงไปจังหวัดตาง ๆ เพ่ือจําหนายแก
ราษฎรที่ขาดแคลน และจัดแพทยไปตรวจโคกระบือที่จะซ้ือมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดตาง ๆ ไดขอพันธุขาวมารวม ๘ จังหวัด คือ นนทบุรี มีนบุรี พระนครและ 
ธนบุรี ธัญญบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรีและสระบุรี เปนจํานวนพันธขาวรวมทั้งสิ้น  
๒๓,๘๑๗ เกวียน ซึ่งเปนหนาที่ของกระทรวงเกษตราธิการจะจัดหาซ้ือสงให พระเจาพ่ียาเธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการไดทําความตกลงกับกระทรวง 
พระคลังขอตั้งเงินงบประมาณคาพันธุขาวไว ๒ ลานบาท โดยขอใหสงไปตั้งจายทางคลังจังหวัด
ที่เจาหนาที่จะไปจัดซ้ือขาวปลูก ตามจํานวนที่จะแจงไปเปนคราว ๆ และไดจัดตั้งกองจัดซ้ือพันธุ
ขาวขึ้นมอบให พระพิพิธสาลี (เหล็ง  จุลมกร) เจาพนักงานออกโฉนดเปนหัวหนาจัดการ และได
จัดพนักงานทุก ๆ กรมกองใหไปชวยดําเนินการ 

 
 

นํ้าทวมพระนคร  เม่ือพุทธศักราช ๒๔๖๐ 



 ๗๒ 

 เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรง
เรียกเจาหนาที่ชั้นหัวหนา ๒๐ คน ไปประชุมที่วัง ทรงมีพระกระแสรับส่ังแนะนําวิธีการซ้ือขาย
และดูขาว ตวงขาว ชั่งสอบขาว วิธีการขนพันธุขาวสงใหแกจังหวัดและวิธีที่จะติดตอกับราษฎร
ผูขายขาวและเจาหนาที่ทางฝายบานเมือง เพ่ือใหไดรับความชวยเหลือรวมมือดวยดี พระกระแส
รับสั่งน้ีเจาหนาที่ไดบันทึกไวและพิมพแจกใหเจาหนาที่ที่จะออกไปดําเนินการทราบทุกคน และ
ทรงมีคําสั่งวางระเบียบการตาง ๆ อีกมาก เพ่ือใหเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
 การดําเนินงานจัดหาซ้ือพันธุขาวและจัดสงใหแกจังหวัดเพ่ือจําหนายแกราษฎรที่ขาด
แคลนพันธขาว ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ จนถึงเดือนพฤษภาคมจึงสั่งเลิก
ดําเนินการ เน่ืองจากน้ําลดและราษฎรสามารถหาพันธุขาวมาไดเอง การจัดหาพันธุขาวและ
จัดสงใหจังหวัดตาง ๆ ในคร้ังน้ีรวมทั้งสิ้น ๖,๔๔๔ เกวียน ๕๐ สัด น้ําหนักรวม ๑๑,๒๑๔,๕๖๙ 
ปอนด คิดเปนเงินจํานวน ๔๐๒,๗๙๗ บาท๔๖ 
 
ทรงรวมจัดการการชลประทานในระยะแรก 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชปรารภวาการทํานาเปนส่ิง
สําคัญสําหรับประเทศ โภคทรัพยของแผนดินจะสมบูรณม่ังคั่งไดก็ดวยการทํานาไดผลดีเปนที่ตั้ง 
เพราะประเทศไทยมีพ้ืนที่กวางขวางอยูในที่ราบเหมาะแกการกสิกรรม และการทํานาของ
ประเทศเราน้ัน ตามปรกติแตเดิมมาทํากันโดยอาศัยอํานาจแหงดินฟาอากาศเปนที่ตั้ง กลาวคือ 
ปใดนํ้ามากเกินไปหรือนอยเกินไปก็เสียผล ทั้งน้ีก็ดวยขาดนํ้าสงไปหลอเลี้ยงตนขาวในเวลาน้ํา
นอย และเวลาน้ํามากเกินไป น้ําก็ทวมทําใหขาวเสีย เคร่ืองมือที่พอจะชวยไดก็มีแตเคร่ืองระหัด 
แตก็ไดผลนอย จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหวาจางชาวตางประเทศผูเชี่ยวชาญฝายการ
ชลประทานเขามาเปนที่ปรึกษาในการที่จะคิดแกไขปรับปรุงใหการทํานาไดผลดียิ่งขึ้น เม่ือ พ.ศ. 
๒๔๔๕ ไดตกลงจางนาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด วิศวกรชาวฮอลันดา มาดทําการในคร้ังนั้น
เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน กุญชร ณ อยุธยา) ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการ นาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด ไดทําการสํารวจพ้ืนที่และสอบสวนอยูเปนเวลา 
๘ เดือนเศษ และไดทํารายงานโครงการสํารวจพ้ืนที่ราบตอนกลางของประเทศไวแลว แตมา
ติดขัดดวยการเงิน จึงไมอาจดําเนินการตามโครงการที่นาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด เสนอได 
นาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด จึงกราบถวายบังคมทูลลาออกกลับไปยังประเทศฮอลแลนด 
 
 
 
 
                                                           
๔๖ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๒-๑๒๔. 
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 แตอยางไรก็ดี แมนาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด จะมิไดเปนผูลงมือทําการชลประทาน
จนเปนผลสําเร็จก็ตาม แตโครงการกอสรางของนายโฮมาน วานเดอร ไฮเด ก็กลายมาเปนสวน
หนึ่งของโครงการซึ่งไดจัดทําในเวลาตอมา 

หลังจากที่นาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด กลับไปแลว ประเทศไทยก็ไดระงับเร่ืองการ
สรางชลประทานไวเปนการชั่วคราวกอน ตอมา เม่ือพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ไดดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีพระดําริวาการชลประทานเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับความตองการของประเทศในขณะนั้น ทั้งเกิดดินฟาอากาศวิปริตผันแปร การทํานาไม
ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ทรงพิจารณาโครงการของนาย เย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด อีกคร้ังหนึ่ง 
จึงทรงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาวา ในการที่จะทํานุบํารุงการเพาะปลูกพืชพันธุ
ธัญญาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานาใหไดรับผลดียิ่งขึ้นก็จําเปนที่จะตองอาศัยการทดน้ํา 
(การชลประทาน) โดยใชหลักทางวิชาวิทยาศาสตรเขาชวย เม่ือไดทรงพิจารณาโครงการของ
นายเย. โฮมาน วานเดอร ไฮเด แลวทรงเห็นวาเปนโครงการที่จะอํานวยประโยชนอยางจริงจัง 
แมจะตองการใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากหลายสิบลานบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงพิจารณาคํากราบบังคมทูลของพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
แลวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําเร่ืองเขาสูที่ประชุมเสนาบดีอีกคร้ังหน่ึง ที่ประชุม
เสนาบดีคงยืนยันขอขัดของเรื่องเงินที่จะใชจายตามโครงการอีกเชนครั้งกอน ในที่สุดพระเจา 
พ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงรับรองตอที่ประชุมเสนาบดีวาพระองคจะเปนผูจัดการ
เร่ืองเงินเอง ขอใหที่ประชุมรับรองและลงมติใหจัดการตามโครงการนี้ก็แลวกัน ในที่สุดที่ประชุม
เสนาบดีก็อนุโลมตาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดทํา
โครงการทดน้ําขึ้นได และไดตกลงขอยืมเซอร โธมัส วารด ซึ่งเปนชาวอังกฤษและเปนผูเคยทํา

   

 นาย เย. โฮมาน วานเดอร  ไฮเด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

พระเจาพี่ยาเธอ   
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 เซอร โธมัส วารด ไดจัดวางโครงการชลประทานท่ัวทั้งพ้ืนที่ราบตอนกลางและตองสราง
เขื่อนระบายนํ้าขนาดใหญก้ันแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดชัยนาท เพ่ือสามารถทดนํ้าใหมีปริมาณ
เพียงพอไปใชในทุงนาทั้ง ๒ ฝง และไดวางโครงการสําหรับพื้นที่ในภาคเหนืออีกดวย๔๗ 
 
เร่ิมกอสรางการชลประทานโครงการปาสักใต 
 เดิมรัฐบาลคิดวาเงินที่จะใชจายในการกอสรางการชลประทานตามโครงการของ เซอร 
โธมัส วารด จะไดจากเงินกูจากตางประเทศ แตในเวลานั้นไดเกิดสงครามขึ้นในยุโรป การจัดหา
เงินกูจากตางประเทศจึงตองระงับไวชั่วคราว แตไดตกลงวาจะเริ่มจัดการทดนํ้าเพื่อบํารุงที่นา
ตามโครงการตอนที่ ๓ กอน คือ ตอนที่เรียกวา โครงการปาสักใต กรมทดน้ําไดลงมือ
เตรียมการชั้นตนไวพรอมแลว รวมทั้งการทําแผนที่การวัดระดับพ้ืนดิน การจัดส่ังซ้ือเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ และการจัดซ้ือที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกอสรางไดเริ่มลงมือในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยนายอาร. ซี. อาร. วิลสัน 
เปนผูบังคับบัญชาและดําเนินงานพรอมดวยนายชางกลทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ถึงแม
เหตุการณสงครามจะทําใหการงานตองลาชาติดขัดไปบาง กรมทดน้ําก็ยังสามารถดําเนินการ
เปนผลสําเร็จเรียบรอยตลอดมา เชน ไดเร่ิมทําการขุดดินสําหรับทําประตูระบายน้ํา พรอมกับขุด
คลองสงนํ้าสายใหญและรวบรวมหิน ซิเมนต เครื่องเหล็ก เครื่องใชอ่ืน ๆ พอควรสําหรับจะ 
ใชงานในครั้งนั้น 
 ในเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๐ ไดลงมือวางรากสําหรับการกอหินสรางเขื่อนปด
แมน้ํา และไดทําสัญญากับบริษัทชางกลสกอตแลนดในประเทศอังกฤษ ใหเปนผูสงบานประตู
                                                           
๔๗ สถาพร  มลิลา, บรรณาธิการ. เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๐-๕๒. 

เขื่อนระบายนํ้าขนาดใหญก้ันแมนํ้าเจาพระยาท่ีจังหวัดชัยนาท 
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 สวนเครื่องเหล็กอ่ืน ๆ เชน บานประตูเหล็กสําหรับทําประตูระบายใหญตนคลองสงนํ้า 
บานประตูเหล็ก เคราเหล็ก และเครื่องสําหรับปดเปดบานประตูระบายอ่ืน ๆ ทุกประตู เคร่ือง
เหล็กทําสะพานบานประตูน้ําทางเรือสัญจรไปมา ไดจัดประกอบในโรงงานของกรมทดน้ําที่
กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 
 ในระหวางที่กําลังกอสรางสถานที่ทําการทดนํ้าระบายนํ้าอยูนั้น การขุดคลองดวย
เคร่ืองจักรก็ไดดําเนินตอมาเร่ือย ๆ มิไดหยุดชะงักเหมือนในครั้งแรกที่ตองรอรับเครื่องจักรและ
ขาดเชื้อเพลิง ที่ตองหาในประเทศบางเปนครั้งคราว การขุดคลองโดยมากขุดดวยเครื่องจักรซ่ึง
สั่งซ้ือมาจากสหรัฐอเมริกา และการขุดดินดวยแรงคนคงใชเฉพาะที่จําเปนบางครั้งบางคราว 
สวนสะพานขางคลองซ่ึงทําดวยคอนกรีตและกอรากหินนั้น ก็ไดทําขึ้นไวเปนตอน ๆ มีจํานวน
และระยะหางกันพอสมควร สะพานใหญที่สุดในจํานวนนี้ คือสะพานรองรับทางรถไฟสาย
นครราชสีมาขามคลองสงน้ําสายใหญที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๑ นับแตตนคลองไป และไดจัดการวาง
ทอสําหรับระบายน้ําจากทุงนาลอดใตคลองสงนํ้าสายใหญออกไป รวมทั้งทอระบายน้ําลงใน
คลองไวดวย๔๘ 
 ในป พุทธศักราช ๒๔๖๕ การกอสรางเข่ือนก้ันแมน้ําปาสักและคลองตาง ๆ ก็สําเร็จ 
ถึงแมจะชาใชเวลาในการกอสรางนาน แตก็เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพเพาะปลูกของ
ราษฎรไทยอยางยิ่ง  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามคลองรพีพัฒน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดเขื่อน เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ 
 
ทรงลาพักราชการเพื่อรักษาพระองค 
 ในปพุทธศักราช ๒๔๖๒ พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการ ประชวรพระโรคที่พระวักกะ ไดขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาพักราชการ
รักษาพระองค ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระ
บรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงลาพัก
ราชการจนกวาจะหายประชวร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมพระ
                                                           
๔๘ กระทรวงเกษตร.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๘-๑๒๙. 
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พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระเจาพ่ียาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระแสรพระบรมราชโองการ 
ตั้งผูกํากับราชการและปลดัทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ 

ตั้งประธานกรรมการกํากับตรวจตราขาว 
 

 มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ วา พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการประชวร ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาพักราชการรักษา
พระองค ทรงพระราชดําริหวา ราชการกระทรวงเกษตราธิการก็เปนราชการแผนดินที่สําคัญอยู
สวน ๑ อันจะขาดผูใหญรับผิดชอบอํานวยการเสียทีเดียวไมเหมาะแกความประสงคของราชการ 
อาศัยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เปนผูกํากับราชการกระทรวงเกษตราธิการ และเปนประธาน 
กรรมการผูกํากับตรวจตราเขาแทน พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ตั้งแตบัดนี้ 
ไป จนกวาพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จะหายประชวรและเขารับราชการสนอง
พระเดชพระคุณได และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาเสวกตรี พระยามโนปกรณนิติธาดา 
สมุหพระนิติศาสตร รับราชการในตําแหนงปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ ตั้งแตบัดน้ีไป 
 ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาล 
ปตยุบันนี้๔๙ 

                                                           
๔๙ เสถียร  ลายลักษณ.  ประชุมกฎหมาย ประจําศก เลม ๓๒.  หนา ๑๔๑-๑๔๒. 

 



 ๗๗ 

 จากน้ันพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไดเสด็จไปรักษาพระองคที่กรุง 
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พระอาการประชวรพระโรคที่พระวักกะรุนแรงขึ้น แพทยไดทําการผาตัด
รักษา และถวายโอสถอยางเต็มความสามารถ แตพระอาการหาทุเลาลงไม มีแตทรงกับทรุดลง
ทุกวันสุดกําลังความสามารถที่แพทยจะถวายการรักษาได และในวันเสารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๖๓ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ก็สิ้นพระชนม ณ 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สิริพระชันษาได ๔๕ ป ๙ เดือน ๑๗ วัน การจากไปของพระองคทาน
นําความโศกเศราเสียใจมาสูศิษยานุศิษย พระบรมวงศานุวงษและประชาชนอยางยิ่ง พระศพ
ของพระองคทานไดรับการประกอบพิธีถวายเพลิงพระศพ ณ กรุงปารีส และไดอัญเชิญพระอัฐิ
เขามากรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สถานที่บรรจุพระอัฐิพระเจาพ่ียาเธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 
 ดวยเหตุที่พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมุงพระทัยที่จะทรงงานเพ่ือ
รับใชประเทศชาติบานเมือง ทรงเสียสละทุกอยางโดยไมทรงคิดถึงพระองคเอง ทรงคิดถึงแต
เรื่องงานเปนใหญ ทรงมีพระเมตตาตอคนท่ัว ๆ ไป ไมทรงเลือกที่รักมักที่ชัง ทรงยึดหลักที่วา 
คนทุกคนตองเคารพเพื่อนมนุษยดวยกัน ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน จะทําอะไรตองคิดถึง
คนอ่ืน ทรงยึดหลักที่วา My life is service คือ ชีวิตของขาพเจาเกิดมาเพ่ือรับใชประเทศชาติ 
ทรงยึดหลักความยุติธรรมเปนธรรมประจําพระทัย และดวยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณาทําให
นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปขนานนามพระองคทานวา พระบิดาแหงกฎหมายไทย 
 
 
 



 ๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กตัญูกตเวทิตาคุณแดอาจารย 
 บรรดาศิษยานุศิษยผูที่คุยเคยและเคารพรักพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
ไดประชุมปรึกษาหารือกันวาพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระเกียรติคุณ
นานับประการแกศิษยานุศิษย ไดทรงประทานวิชาความรูในทางกฎหมายโดยทรงส่ังสอน
นักเรียนกฎหมายดวยพระองคเอง และทรงสงเคราะหอุปการะใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยพระ
เมตตาและอารีเปนอยางยิ่ง จึงควรที่จะไดมีการแสดงความกตัญูกตเวที ในที่สุดก็ไดตกลงใหมี
การบําเพ็ญการกุศลฉลองพระอัฐิพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และไดตกลงใหตั้ง
มูลนิธิขึ้นเพ่ือบําเพ็ญประโยชนใหสวนรวม ที่ประชุมไดตกลงแตงตั้งใหเจาพระยามหิธร (ลออ  
ไกรฤกษ) พระยากฤติกานุกรณกิจ (ด่ัน  บุนนาค) ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปน
เจาพระยาพิชัยญาติ เปนผูอํานวยการกุศล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทานทั้งสองไดจัดวางโครงการจัดตั้งเปนมูลนิธิเรียกวา “รพีบุญนิธิ” และไดนําความขึ้น
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานกระแสรพระราชดําริห และพระบรมราชานุเคราะหใน

  
 

 

พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เจาพระยามหิธร  พระยากฤติกานุกรณกิจ 



 ๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                           
๕๐พัฒนศักด์ิ.  “พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย”, หนา ๕๐๙-๕๑๐. 

  

นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ นายประมูล  สุวรรณศร 



 ๘๐ 

พระรูปศิลาจําหลัก 
 ตอมาขาราชการฝายการศาลยุติธรรม นักกฎหมายไดเห็นพรอมตองกันวาควรจะสราง 
อนุสรณียไวเปนเคร่ืองรําลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดการเรี่ยไรกันขึ้นเพ่ือสรางพระรูปจําหลักขึ้นดวย
ศิลาขาว เพ่ือจะไดประดิษฐานไว ณ โรงเรียนกฎหมาย และพรอมกันนั้นไดสรางรูปจําหลัก
เจาพระยาอภัยราชา (โรแลง  ยัคมินส) ดวยในคราวเดียวกัน ในการนี้ไดจัดใหมีการเร่ียไรขึ้นทั่ว
ในประเทศไทยและประเทศเบลเยียม โดยไดจัดตั้งกรรมการขึ้นประกอบดวย 
 ๑. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศแหงประเทศไทย 

๒. เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศไทย  
 ๓. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศแหงประเทศเบลเยียม 
 ๔. เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศเบลเยียม 
 กรรมการทั้งสี่ทานไดเปนผูริเร่ิมขึ้นกอน ตอมาจึงไดตั้งกรรมการอํานวยการขึ้นอีกคณะ
หนึ่งเพ่ือดําเนินการใหสําเร็จผลตามวัตถุประสงค 
 กรรมการผูอํานวยการไดตกลงจาง มองซิเออรปอล ดุแควง ชางฝรั่งเศสผูมีชื่อเสียง ให
มาจําหลักพระรูปและรูปขึ้นดวยศิลาขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ 
ไดเสด็จพระราชดําเนินไปประทับยังโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ในพิธีเปดพระรูปศิลา
จําหลักของพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และรูปศิลาจําหลักเจาพระยาอภัยราชา 
(โรแลง ยัคมินส) ในการนี้ มีขาราชการฝายการศาลยุติธรรม อัยการ ขาราชการกระทรวงอ่ืน ๆ 

  

พระรูปศิลาจําหลัก 

พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
รูปศิลาจําหลัก 

เจาพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 

(โรแลง  ยัคมินส) 



 ๘๑ 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมาประทับ ณ พระราชอาสนแลว 
เจาพระยาพิชัยญาติ เสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม ในฐานะนายกกรรมการผูอํานวยการสราง 
พระรูปและรูปศิลาจําหลัก ไดอานคํากราบบังคมทูลพระกรุณารายงานถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดํารัสตอบ และทรงเปดผาคลุม
พระรูปและรูปศิลาจําหลักออกเสร็จแลวประทับเสวยน้ําชาเคร่ืองวาง และเสด็จพระราชดําเนิน
กลับ 
 ปจจุบันพระรูปศิลาจําหลักของพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และรูปศิลา
จําหลักของเจาพระยาอภัยราชา (โรแลง ยัคมินส) ไดประดิษฐานไวที่หองรับรอง ตึกโดม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ๕๑ 
 
อนุสาวรียพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาไดลงมติใหจัดสรางพระรูปกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ขึ้น เพ่ือเปนอนุสรณใหนักกฎหมายไทยทั้งหลายไดคํานึงถึงพระเดช
พระคุณและผลงานของพระองคทานที่มีตอวงการศาลและกฎหมายไทย พระองคทรงเชี่ยวชาญ
รอบรูในวิชาการดานกฎหมายอยางดียิ่ง ทรงปรับปรุงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลง
แกไขระบบการศาลใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงวางรากฐานวิชากฎหมาย 
มีการสอนเนติบัณฑิต จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายจนสามารถทําใหวิชากฎหมายเจริญม่ันคงจน 

                                                           
๕๑ พัฒนศักด์ิ.  เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑๐-๕๑๑. 

 
 



 ๘๒ 

  อนุสาวรียพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่สรางขึ้นน้ี  เปนการแสดงออกซ่ึง 
ความกตัญูกตเวทิตาคุณ เชิดชูพระเกียรติประวัติและนอมระลึกถึงผลงานของพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทยที่ได 
ทรงงานไวมากมายและมีคุณอันยิ่งใหญตอราชการบานเมืองโดยเฉพาะทางดานกฎหมาย ดังน้ัน
ในวันรพีซึ่งตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันสิ้นพระชนมของพระองค จึงมี
บุคคลในวงการกฎหมาย นิสิต นักศึกษา คณะนิติศาสตร ไดมาวางพวงมาลาถวายสักการะ
อนุสาวรียพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหนาอาคารศาลยุติธรรม เปนประจําทุกป
เพ่ือเปนการเตือนใจนักกฎหมายไทยทั้งหลายไดคํานึงถึงศักด์ิศรีและความมีเกียรติแหงวิชาชีพ
ของตนสืบไป๕๒ 
 
                                                           
๕๒ สนอง  ตูจินดา.  “อนุสาวรียพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”,  หนา ๘๓๙-๘๔๔. 



 ๘๓ 
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