พระประวัติพลตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

พลตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ
วันจันทร เดือน 11 แรม 3 ค่ํา ปเถาะ เวลา 4 ทุม 8 บาท ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2399
เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 กับเจาจอมมารดผึ้งหรือ
พึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานพระนามวา “พระเจาลูกยาเธอ พระองค
เจาคัคณางคยุคล สกลศุภลักษณ” เปนพระเจาลูกยาเธอชั้นใหญในรัชกาลที่ 4
กรมหลวงพิชิตปรีชากร โสกันตเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ในป พ.ศ. 2412
ทรงผนวชเปนสามเณรและประทับ ณ พระตําหนักปนหยาวัดบวรนิเวศ ครั้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2412 ทรงลาผนวชออกมาประคองพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จสวรรคต ภายหลังพระองคไดออกไปประทับอยูที่วังประตูสามยอด
ประวัติการศึกษา
ทรงศึกษาเลาเรียนกับครูบาอาจารยเพียงเล็กนอย ทรงฝกฝนเลาเรียนดวยพระองคเอง
จนเกิดความชํานาญ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงสังเกตเห็นวา
กรมหลวงพิชิตปรีชากร มีพระอัธยาศัยนิยมศึกษาดานกฎหมายและอรรถคดี จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหไปศึกษากฎหมายและฝกหัดพิจารณาความในสํานักพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระเทเวศรวัชรินทร ซึ่งทรงบัญชาการศาลรับสั่งอยูในขณะนั้น
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ประวัติการรับราชการ
เมื่อป พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดท รงพระกรุณ าโปรด
เกลาฯ ตั้งกรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนองคมนตรีในคราวแรกที่ไดมีการตั้งองคมนตรีสภาขึ้น ซึ่ง
ในขณะนั้นกรมหลวงพิชิตปรีชากรไดศึกษาวิธีพิจารณาคดี เมื่อมีการตั้งรัฐมนตรีเปนกรรมการ
ชําระความรับสั่งบางเรื่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนผูชวย
รัฐมนตรีพิจารณาความรับสั่ง ตอมาเมื่อมีการตั้งศาลฎีกาขึ้น ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงบัญชาการศาล ดํารงตําแหนงอธิบดีศาลฎีกาเปนทานแรก
ในป พ.ศ. 2418 กรมหลวงพิชิต ปรี ช ากร ทรงผนวชและประทับ อยูวัดบวรนิเวศ 1
พรรษา เมื่อครบกําหนดแลวทรงลาผนวชออกมารับราชการตามเดิม
ในป พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาพระเกียรติยศ
ขึ้นเปนกรมหมื่น และไดเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานพระสุพรรณบัฏที่วังประตูสามยอด
ตามโบราณราชประเพณี กรมหลวงพิชิตปรีช ากรไดรับราชการในตําแหนงและหนาที่ สําคัญ
ตาง ๆ ดัง นี้ คือ อธิ บดี ศาลฎีกา อธิ บดีศ าลแพง กลาง ศาลแพง เกษม ขณะที่ พระองค ท รง
บัญชาการศาลแพงนั้น ไดทรงทําผลงานชิ้นสําคัญ คือ
1. เรื่องการเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชประสงคที่
จะเลิกทาส แตติดขัดดวยเปนประเพณีของบานเมืองมาแตโบราณ และหาผูที่ มีความคิดเห็น
อยางพระราชดําริไดโดยยาก พระองคทรงพยายามหาวิธีการเกี่ยวกับเรื่องการเลิกทาสอยางมาก
จนในที่สุดที่ประชุมเสนาบดีและรัฐมนตรีสภาไดพรอมกันเห็น ชอบโดยพระราชอํานาจในการ
บริหาร ซึ่งในชั้นตนไดทรงผอนผันโดยการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุทาส ใหคน
ที่เกิดในรัชกาลของพระองคพนจากการเปนทาส ซึ่งไดประกาศพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเมื่อวันศุกร
ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2418 ถึงแมวาไดมีการตราพระราชบัญญัติที่จะจัดการในเรื่องกําหนด
เกษียณอายุทาสขึ้นแลว แตในทางปฏิบัติคนสวนมากยังไมเห็นถึงประโยชนของพระราชบัญญัติ
นี้ นายเงินก็ไมเห็นทางที่จะประกอบการเลี้ยงชีพไดนอกจากจะตองใชทาส ทาสก็ไมเห็นวาจะอยู
ไปไดอยางไรถาไมมีนายเงินเปนที่พึ่งพาอาศัยและพระราชบัญญัติที่ไดประกาศใชซึ่งเกี่ยวกับคน
ที่ เ กิ ด ในรั ช กาลของพระองค ก็ ยั ง เป น เด็ ก จึ ง ยั ง ไม เ กิ ด ป ญ หาเรื่ อ งเกษี ย ณอายุ ท าส
พระราชบัญ ญั ตินี้ จึง ยั ง ไม มีผ ลสํา คัญ มากนัก แตต อมาเมื่ อกรมหลวงพิชิต ปรี ช ากรได ท รง
บัญชาการศาลแพง ในชวงนั้นเปนเวลาที่เริ่มมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุทาสมากขึ้น กรม
หลวงพิชิตปรีชากรไดทรงศึกษากฎหมายและมีความรูความคิดเห็น แนวความคิดความนิยมตาม
กระแสพระราชดํา ริ ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว และทรงบั ง คับคดีเรื่อ ง
เกษียณอายุทาสโดยยึดความมุงหมายของพระราชบัญญัติเปนสําคัญ มิไดครั่นครามเกรงกลัวตอ
ความเคียดแคนของนายเงิน ทรงพยายามทุกวิถที างที่จะใหตัวทาสนิยมความมีอิสรเสรีภาพ ซึ่ง
อาจกลาวไดวา กรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนเสมือนพระราชศาสตราอันคมกลา กระทําใหการเลิก
ทาสกรรมการสําเร็จลุลวงสมดังพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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2. ทรงคิดแบบแผนวิธีทําบริคณหสัญญาใหเปนหลักฐานใชกันทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่ง
เปนประโยชนแกมหาชนมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเห็นวา
สมควรจะตองมีผูมีเกียรติยศชั้นสูง ซึ่งมีความรูความสามารถในงานราชการไปเปนขาหลวงขึ้น
ไปบริห ารจัด การเมืองเชียงใหม ทรงเลือกกรมหลวงพิชิตปรีช ากรเปนขาหลวงใหญ ณ เมือง
เชียงใหม พระองคท รงบริหารจัดการศาลตางประเทศตลอดจนจัดการปกครองเปลี่ยนวิธีการ
บริหารแบบเดิมมาเปนแบบใหมใชกันในมณฑลพายัพ ซึ่งใชเปนแบบแผนการปกครองมณฑล
และในป พ.ศ. 2428 พระองคไดเลื่อนพระเกียรติยศขึ้นเปน กรมหลวงพิชิตปรีชากร
กรมหลวงพิชิตปรีชากร ไดทําดําริที่จะจัดวางการศาลยุติธรรมใหเปนแบบแผนทั่วพระ
ราชอาณาจักร ไดทรงทําความเห็นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
วา ควรจะรวมการศาลทั้งปวง ซึ่ง ในเวลานั้น กระจายอยูต ามกระทรวงตาง ๆ เขาไวดวยกัน
รวมอยูใ นที่แหงเดียวกัน ในบังคับบัญชาของกระทรวงยุติธรรมเพียงกระทรวงเดียว ควรจะแยก
อํานาจตุลาการใหขาดจากอํานาจธุร การทุก ๆ กระทรวง พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหประชุมความเห็นที่กรมหลวงพิชิต ปรีช ากรกราบ
บังคมทูลฯ แตเจากระทรวงตาง ๆ เห็น วายัง ไมถึงเวลาที่จะดําเนินการเชนนั้น จึง ตองระงับ
ความคิดที่จะจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม แตแนวพระราชดํารินี้ไดมีการดําเนินการในสมัยตอมาสม
ดังที่พระองคทรงตั้งพระทัยไว
ในป พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเห็นวาตอง
จัดการหัวเมืองทางทิศอีสานใหเรียบรอย เนื่องจากการปกครองกาวก ายเกี่ยงแยง กัน ตองมี
ขาหลวงออกไปแกไขความขัดของ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงพิชิตปรีชากรเปน
ขาหลวงใหญออกไปสําเร็จ ราชการประจํามณฑลอีสานมีที่ทําการตั้ง อยูที่เมืองอุบลราชธานี
ตลอดระยะเวลา 2 ป กรมหลวงพิชิตปรีชากรเสด็จออกตรวจราชการในทองที่เสมอ ทําให ทรง
ทราบสถานการณตาง ๆ โดยตลอด
ในป พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) กรุงสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ในขณะนั้นกรมหลวง
พิชิตปรีชากรไดสําเร็จราชการอยูในมณฑลอีสาน ทรงรับภาระที่จะรายงานสถานการณตามที่
เปนจริงและรับกระแสรับสั่ง ไปบัญชาการใหไ ดดัง พระราชประสงคจ นสําเร็จเรียบรอยดวยดี
ตอมาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นสวัสดิ์วัดนวิศิษฐ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม กราบถวาย
บั ง คมลาออกจากตํ า แหน ง เสนาบดี ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ไปราชการประเทศยุ โ รป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงพิชิตปรีชา
กรเสด็จกลับเขามากรุงเทพฯ เพื่อชําระความคดีสําคัญของประเทศ คือ คดีพระยอดเมืองขวาง
ซึ่ง เปน กรณีพิพาทระหวางกรุง สยามกับฝรั่ง เศส เปน คดีที่ยากมากและเสี่ยงตอการสู ญ เสีย
อํานาจอธิปไตยของชาติในขณะนั้น แตกรมหลวงพิชิตปรีชากรซึ่งเปนหัวหนาพิพ ากษาคดีฝาย
ไทย ไดใชความรูความสามารถแสดงใหชาวไทยและชาวตางประเทศเห็นวา เมืองไทยมีตุลาการ
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ไทยที่มีความเที่ยงตรง มีความกลาหาญในทางยุติธรรม มีความรอบรูกฎหมาย ไมทําใหไทยตอง
เสียเปรียบประเทศอื่น และในป พ.ศ. 2438 พระองคท รงรับตําแหนงเปน เสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรม พระองคที่ 2 ตอจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิ์วัดนวิศิษฐ ภายหลัง
พระองคทรงพระโรคซึ่งรักษาใหหายไดยาก ไมสามารถจะรับราชการตอไปได จึงกราบถวาย
บังคมลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชดําริถึงความชอบความดีที่มีมาแตกอน และทรงเสียดายพระปรีชาสามารถจึงโปรด
เกลาฯ ใหคงอยูในตําแหนงกรรมการศาลฎีกาตอไป
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธพระประวัติพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
พิชิตปรีชากร ซึ่งปรากฏในหนังสือคนดีที่ขาพเจารูจัก ความตอนหนึ่งกลาววา “เมื่องานพระราช
พิธีพระชนมายุสมมงคลเวลานั้นทานประชวรมากอยูแลว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2435
ทรงฝากดอกไมธู ป เทีย นของท านใหข า พเจ า ชว ยนํ าถวายแทนพระองค พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเจาหลวง โปรดใหขาพเจาเชิญเข็มครุฑกับตลับรัตนาภรณไปพระราชทาน เมื่อเชิญของ
นั้นไปถวายทานเรียกฉลองพระองคชั้นนอกมาทรงแลวติดเข็มครุฑ ลุกขึ้นถวายบังคม ในเวลา
นั้นรับสั่งวาไมมีโอกาสแลว ที่จะไดติดเข็มพระราชทานเขาไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ขอติด
ถวายบังคมเสียแตในเวลานี”้ พระองคมีธรรมะที่เห็นถึงความไมยั่งยืนของสังขาร และไดแสดง
พระประสงคไมอยากใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงลําบากตองเปลืองพระราช
ทรัพยในการพระศพของทาน ประสงคจะใหแพทยไดชัณสูตรพระศพและศึกษาเกี่ยวกับพระโรค
เพื่อเปนประโยชนในทางการแพทยตอไป
ผลงานดานอื่น ๆ
นอกจากงานราชการที่พระองคไดทําคุณประโยชนใหแกบานเมืองตามที่ไดกลาวมาแลว
พระองคทรงตั้งพระทัยที่จะใหมีหอสมุด จึงใหขนสมุดของพระองคมาประทานแกสมาคมหอพระ
สมุดวชิรญาณ จึงไดจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณขึ้นและไดมีการพัฒนาขึ้นเปนหอสมุดแหงชาติ
ในปจจุบัน
เมื่ อ ป พ.ศ. 2423 ทรงเป น หั ว หน า กรรมการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นหลวงสอนภาษา
อั ง กฤษที่ นั น ทอุ ท ยาน เป น โรงเรี ย นของรั ฐ บาลที่ ส อนภาษาต า งประเทศก อ นมี ก ารตั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
ดานการทหาร ในป พ.ศ. 2425 กรมหลวงพิชิตปรีชากร ไดทรงรับตําแหนงเปนนายพัน
เอก ชวยราชการที่กรมทหารหนา ในป พ.ศ. 2435 เสด็จออกไปเปนขาหลวงมณฑลอีสาน ทรง
บังคับการทั้งฝายทหารและพลเรือน ไดเลื่อนยศขึ้นเปนนายพลตรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดสรรเสริญวากรมหลวงพิชิตปรีชากรเปน
คนฉลาดมาก พระองคทรงศึกษาเลาเรียนโดยลําพังดวยพระองคเอง ทรงพากเพียร จนสามารถ
เรียนรูภาษาไดดี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ทางดานกฎหมาย ก็เรียนรู ดวย
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น้ําพระทัยรัก ทรงประกอบไปดวยพระปรีชารอบรูในพระราชกําหนดกฎหมายเกาใหมแมนยํา
ทรงสามารถในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเฉียบแหลม รอบคอบ ประกอบใหถูกตองดวย
ครองยุติธรรม ทรงพระปญญาสามารถในการตริตรองเรียบเรียงขอบังคับสําหรับราชการและพระ
ราชกําหนด กฎ ประกาศทั้ง ปวง ดํารงอยูใ นความซื่อสัต ยสุจริต เปน ที่ไววางพระราชหฤทัย
พากเพียรจนรอบรูไดเปนอยางดีที่สุด ทรงพระนิพนธลิลิต โคลง ฉันท กาพย กลอน เพลงยาว
ราย ดั้น บทละครพูด บทรอยแกว เรื่อง “ธรรมสารวินิจฉัย” เรื่อง สนุกนึก เปนตน
ดานการแพทย ทรงมีความสามารถประกอบโรคศิลป ในตูส มุดของพระองคทานได
สะสมตําราแพทยไวมากมาย พระองคไดทรงคิดคนประกอบยาเม็ดสําหรับรักษาโรคตาง ๆ ซึ่ง
ปรุงดวยสมุนไพรและยาตางประเทศผสมกัน เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น และประทานชื่อไวตาง ๆ กัน
เชน “สังกรณี” “ตรีชะวา” สําหรับแกไข ทรงใชพระนามแฝงในการประกอบยาวา “หมอเวชสิทธิ”
พระองคทานไดทรงคิดเรียกชื่อยาตางประเทศเปนภาษาไทยหลายอยาง เชน ยา “เฟนเนสซิตีน”
เรียกวา “แกนน้ํา” “ซิงออกไซด” เรียกวา “ยาขาว” ผง “บอริค” เรียกวา “เกลือสมาน” เปนตน
ดานกสิกรรม กรมหลวงพิชิตปรีชากรโปรดการกสิกรรมมาก ไดประทานคติไววา “ผูใดมี
ที่ดินแมแตผืนนอย ๆ ก็ยังไดชื่อวาเปนเจาแผนดินในผืน ที่ดินนั้น ” ทรงจับจองที่ดิน เพื่อทรง
ทดลองทําสวน ทํานาและเลี้ยงสัตวเปนตัวอยางแกราษฎร ทรงสั่งเครื่องถอนตอไมจากประเทศ
สหรัฐ อเมริกามาใชใ นสวนของพระองค ทรงสั่ง พันธุ มะพราวจากชุ มพรมาปลูกที่ช ลบุรีเปน
จํานวนมาก ยังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน ทรงสั่งลูกโคพันธุรัสเซียเขามาในประเทศไทย เพื่อทํา
การผสมพันธุใหไดโคไทยที่มีรูปรางใหญโตขึ้น
คุณูปการที่พระองคไดทรงกระทําไวในเวลาที่ดํารงพระชนมชีพอยู เปนประโยชนอยาง
ใหญหลวงตอประเทศชาติ สมควรที่จะไดรับการยกยองเฉลิมพระเกียรติยศและเปนแบบอยาง
ของตุลาการตอไป
กรมหลวงพิชิตปรีชากร สิ้นพระชนมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2452 เวลาเชา 4 โมง
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