พระมนูเวทยวิมลนาท

พระมนูเ วทย วิม ลนาท (มนูเ วทย สุ ม าวงศ ) นามเดิ ม เบี๋ ย น เกิ ดเมื่อ วั น เสารที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2440 ที่ตําบลตรอกวัดพระยาไกร อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร เปนบุตร
นายเส็ง และนางเพิ่ม สุมาวงศ มีพี่นองรวมบิดามารดารวม 16 คน นายเส็ง บิดาพระมนูเวทย
วิมลนาท เปนชาวตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตอมาไดยายภูมิลําเนามา
ประกอบอาชีพคาขายที่ตําบลตรอกวัดพระยาไกร อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร และไดทํา
การสมรสกับนางเพิ่ม บุตรีหลวงราชโภคานุกูล (เจสัวสุม) ผูดํารงตําแหนง หนาที่ร าชการใน
กรมทาซาย ซึ่งในครั้ง นั้น เรียกกัน อยางสามัญ วา “เจาภาษี” เมื่อนางเพิ่มยัง เยาววัยเจาจอม
มารดาเขียน (เจาจอมมารดาพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ) ทรงพระเมตตา
รับไวอุปการะอยูในวัง เพื่อเรียนรูการงานและขนบธรรมเนียมประเพณี ตอมานางเพิ่มไดไปอยู
กับสมเด็จพระมาตุฉาเจา (สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ) ใน
พระบรมมหาราชวัง ไดรับใชสอยใกลชิดเปนที่ไววางพระราชหฤทัยใหปฏิบัติง านสําคัญ เชน
ไกวพระอูพระราชโอรส คือ สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร (สมเด็จ
พระราชบิดา) เปนตน หลังจากหลวงราชโภคานุกูลถึงแกกรรม นางเพิ่มไดกราบถวายบังคมทูล
ลากลับไปอยูกับมารดา และไดสมรสกับนายเส็ง นายเส็งและนางเพิ่มไดอาศัยชื่อเดิมของหลวง
ราชโภคานุกูล บิดาของนางเพิ่มเปนมงคลนามตั้งนามสกุล สุมาวงศ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463
การศึกษา
พระมนูเวทยวิมลนาทเริ่มเขารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2446 ที่โรงเรียน
วัดบพิตรภิมุข สอบไลไดชั้นประถมบริบูรณ เมื่อ พ.ศ. 2450 ตอมาศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียน
มัธยมวัดราชบูรณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบไลไดมัธยมบริบูรณและมัธยมพิเศษ
เมื่อ พ.ศ. 2453 และ พ.ศ. 2454 ตามลําดับ เมื่อ พ.ศ. 2456 สอบไลไดทุนเลาเรียนหลวงและ
โอนเปน นักเรียนของกระทรวงยุติธรรม และเมื่อวัน ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 กระทรวง
ยุติธรรมสงไปเรียนกฎหมาย ณ สํานักศึกษากฎหมาย เกรส อินน (GRAY ‘S INN) ประเทศ
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อังกฤษ และสอบไลไดเปนเนติบัณฑิตอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2462 หลังจากนั้นไดฝกหัดและดูงาน
อยูกับครูอีกราว 6 เดือน จึงเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2463 ตอมาสอบไลไดเปนเนติ
บัณฑิตไทยจากโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2466 และไดรับพระราชทาน
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2506
การรับราชการ
พระมนูเวทยวิมลนาท ไดเริ่มรับราชการครั้งแรก
1 มิถุนายน พ.ศ. 2463
เปนฝกหัดผูพิพากษา (ศาลฎีกา)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2463
เปนฝกหัดผูพิพากษา (ศาลอาญา)
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
ผูพิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ประจําศาลพระราช
อาชญา
9 ธันวาคม พ.ศ. 2464
ผูพิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ประจําศาลโปรีสภา
ที่ 1
29 มิถุนายน พ.ศ. 2465
ไปชวยชําระคดีที่ศาลมณฑลจันทบุรี
11 ตุลาคม พ.ศ. 2465
กลับมาประจําศาลโปรีสภาที่ 1
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2466
ไปชวยชําระคดีที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2466
กลับมาประจําศาลโปรีสภาที่ 2
15 กันยายน พ.ศ. 2466
ประจําศาลโปรีสภาแผนกตางประเทศ
7 สิงหาคม พ.ศ. 2469
ผูพิพากษาศาลโปรีสภา
5 มิถุนายน พ.ศ. 2472
ผูพิพากษาศาลแพง
13 มิถุนายน พ.ศ. 2474
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
11 กันยายน พ.ศ. 2474
ผูรั้งตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี
25 เมษายน พ.ศ. 2475
อธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต
4 กันยายน พ.ศ. 2476
ผูรั้งตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลพระราชอาชญาและ
ศาลคดีตางประเทศ
1 มีนาคม พ.ศ. 2476
อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลพระราชอาชญาและศาลคดี
ตางประเทศ
1 เมษายน พ.ศ. 2482
อธิบดีศาลอุทธรณ
12 ตุลาคม พ.ศ. 2482
เปลี่ยนชื่อตําแหนงเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ
12 มีนาคม พ.ศ. 2482
กระทรวงการตางประเทศขอยืมตัวไปชวยราชการไป
พลางก อนโดยคงให ป ฏิบั ติร าชการในหนา ที่ อธิ บ ดี
ผูพิพากษาศาลอุทธรณไปดวย
21 มีนาคม พ.ศ. 2482
โอนไปรับราชการเปน ขาราชการพลเรือนสามัญ ชั้น
พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงการ
ตางประเทศ ตําแหนง อัครราชทูต พิเศษ ประจํากรุง
ลอนดอน

10 เมษายน พ.ศ. 2483

8 มิถุนายน พ.ศ. 2483

19 มิถุนายน พ.ศ. 2483
21 กันยายน พ.ศ. 2485

1 มกราคม พ.ศ. 2486

28 สิงหาคม พ.ศ. 2496
5 มิถุนายน พ.ศ. 2501
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ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลาฯ ตั้ ง ให เปน อัค รราชทู ต
พิเศษ มีอํานาจเต็มประจําประเทศอังกฤษ (พระราช
สาสนตราตั้ง ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2483)
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนอัครราชทูตพิเศษ
มีอํานาจเต็มประจําประเทศเดนมารก นอรเวย และ
สวีเดน (พระราชสาสนตราตั้ง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2483)
เดินทางไปรับตําแหนงที่ประเทศอังกฤษ
เดิน ทางกลับมาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย
ประกาศสงครามกั บ ประเทศอั ง กฤษ และดํ า รง
ตําแหนงเปนอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวง
การตางประเทศ
กระทรวงยุติธรรมโอนกลับมาเปนขาราชการตุลาการ
สามั ญ ชั้ น พิ เ ศษ ตํ า แหน ง อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาล
อุทธรณตามเดิม
ประธานศาลฎีกา
เกษียณอายุราชการ

ในระหวางรับราชการ พระมนูเวทยวิมลนาทไดปฏิบัติห นาที่ร าชการและงานพิเศษ
ที่ สํ า คั ญ หลายประการ อาทิ เ ช น เป น กรรมการสอบไล ก ฎหมายของโรงเรี ย นกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม เปนอาจารยสอนวิชากฎหมายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง เปนอาจารยสอนพระธรรมนูญศาล กฎหมายลักษณะอาญา และ
วิธี พิจ ารณาความอาญา โรงเรี ยนกฎหมาย กระทรวงยุ ติธ รรม เป น กรรมการสอบไลวิ ช า
กฎหมายนิสิตแผนกนิติศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรรมการสอบไลกฎหมายชั้ น
ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เปนกรรมาธิการไต
สวนเรื่อ งพระยามโนปกรณนิติธ าดาปด สภาผูแ ทนราษฎร เปน กรรมการศาลพิเ ศษ เป น
กรรมาธิการพิจ ารณารางประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา เปนกรรมการประมวล
ขอบังคับและระเบียบศาล เปนกรรมการที่ปรึกษาแหงเนติบัณฑิตยสภา เปนกรรมการสอดสอง
ความประพฤติทนายความ นายทะเบียนและกรรมการพิจารณาขอบังคับมรรยาททนายความ
เปน กรรมการตุลาการ เปน กรรมการพิจ ารณาหาลู ท างที่จ ะรวบรัดการพิจ ารณาพิพ ากษา
คดี อ าญาให ร วดเร็ ว ขึ้ น เป น นายทะเบี ย นเนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา เป น กรรมการจั ด งานฉลอง
รัฐธรรมนูญ เปนกรรมการตรวจพิจารณาขอสังเกตของนานาประเทศเกี่ยวกับประมวลกฎหมาย
ไทย เปนกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติการพนัน เปน
กรรมการแกไขเสื้อครุยเนติบัณฑิต เปนกรรมการพิจารณาแกไขแบบพิมพศาล เปนกรรมการ
ตรวจพิจารณาประมวลกฎหมายที่ออกใหม เปนกรรมการตรวจพิจารณาระเบียบราชการในกอง
รักษาทรัพย เปน กรรมการสอบผูส มัครสอบแขง ขัน เพื่อรับเงิน ชวยเหลือของรัฐ บาลไทยใน
การศึกษาวิชา ณ ตางประเทศตามความตองการของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ฝายพลเรือน
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เปนอนุกรรมการรางกฎหมายเพื่อตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติวางกฎเกณฑวินิจฉัยขอ
ขัดกัน ระหวางกฎหมายของนานาประเทศ เปนประธานกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการตุลาการสามัญชั้นโท อันดับ 3 เปนกรรมการตรวจพิจารณาระเบียบราชการในกอง
บัง คับคดีลมละลาย เปน กรรมการตรวจพิจ ารณารางพระราชบัญ ญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนกรรมการ
ปรับปรุงสงเสริมวินัยของชาติ เปนกรรมการพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการ
ฝา ยตุ ลาการ เป น กรรมการตามพระราชบั ญ ญั ตินิ ร โทษกรรมแก ผู กระทํ าการตอ ตา นการ
ดําเนินการสงครามของญี่ปุน เปนกรรมการสอบสวนพฤติการณในการที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต เปนกรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร เปนกรรมการโดย
คุณวุฒิของมหาวิท ยาลัยวิช าธรรมศาสตรและการเมือง เปนประธานชี้ขาดกรณีระหวางกรม
สรรพาวุธทหารเรืองและนาย เอ. แอม. ไว. นานา เปนกรรมการสอบความรูกฎหมายของสํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เปนกรรมการพิจารณาเสนอขอบัญญัติและขอแกไข
ในสนธิสัญ ญากับนานาประเทศในเรื่องที่อยู ใ นหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม เปน กรรมการ
พิจ ารณาดําเนินการจัดตั้ง ศาลคดีเด็กและเยาวชนและการอบรมสงเคราะหเด็กและเยาวชน
เปน กรรมการปรับปรุง แกไ ขรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 เปน กรรมการ
พิจารณาวางนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เปน ประธานกรรมการตรวจรางพระราชบั ญญัติ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญาในศาลแขวง พ.ศ. 2495 เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น กรรมการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ บาล เป น
กรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญ ญัติประกาศใชประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2495 รางประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2495 และรางพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญ ศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2495 กรรมการสํารวจการออกโฉนดที่ดิน กรรมการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เปนประธานสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา เปน กรรมการพิเศษเพื่อพิจ ารณาอนุสัญ ญาตาง ๆ ในกระทรวงการตางประเทศ เปน
อนุกรรมการวางโครงการและจัดสรางพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางศาลฎีกา เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติลาง
มลทิน ในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 และรางพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมใน
โอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500 เปนประธานคณะกรรมการตุลาการจน
เกษียณอายุราชการ
แมวาพระมนูเวทยวิมลนาทจะเกษียณอายุราชการไปแลว ทานก็ยังคงไดรับมอบหมาย
ให ปฏิ บัติ ง านพิเ ศษทางดา นกฎหมายและการต างประเทศอี ก มาก เช น เปน กรรมการใน
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในกรณีเขาพระวิหาร
เป น ประธานคณะกรรมการสอบสวนมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรั ช ต เป น กรรมการ
ดําเนินการตามคําสั่งใหทรัพยสินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต และทรัพยสิน ของทาน
ผูหญิง วิจิตรา ธนะรัชต ตกเปนของรัฐ เปนสมาชิกฝายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ
กรุง เฮก เปน ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐ มนตรี เปน ประธานกรรมการ
สมาคมกิจการวิเทศสัมพันธและกฎหมายระหวางประเทศแหงประเทศไทย เปนสมาชิกวุฒิสภา
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เปน สมาชิกสภานิ ติบัญ ญัติแหง ชาติ เปนกรรมาธิการรวมกับฝายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นของตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนหัวหนาคณะผูแทนระหวางรัฐสภาไทยไปรวมการประชุมสมัชชาใหญสหภาพรัฐสภา ครั้งที่
57 ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เปนกรรมการบริษัทอีสตเอเชียติกส (ประเทศไทย) จํากัด
เปนประธานกรรมการบริษัทเงินทุนมหาธนทรัสต จํากัด
ทางดานครอบครัว พระมนูเวทยวิมลนาทมีภรรยา 3 คน คือ
1. คุณหญิงมนูเวทยวิมลนาท (แฉลม สุมาวงศ) สกุลเดิม ยุวบูรณ มีบุตร-ธิดาดวยกัน
รวม 5 คน
2. นางชลอจิตต สุมาวงศ สกุลเดิม ยุวบูรณ มีบุตร-ธิดาดวยกันรวม 3 คน
3. นางสําอาง สุมาวงศ สกุลเดิม คธาชัย มีธิดาดวยกัน 1 คน
ยศและบรรดาศักดิ์
พระมนูเวทยวิมลนาท ไดรับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ตามลําดับ ดังนี้
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463
รองอํามาตยเอก
30 ธันวาคม พ.ศ. 2464
หลวงมนูเวทยวิมลนาท
29 ตุลาคม พ.ศ. 2467
อํามาตยตรี
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
อํามาตยโท
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472
พระมนูเวทยวิมลนาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พระมนูเวทยวิมลนาท ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามลําดับ ดังนี้
30 เมษายน พ.ศ. 2466
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
1 มกราคม พ.ศ. 2467
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2468
เหรียญบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ 7
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
29 มีนาคม พ.ศ. 2474
เหรียญฉลองพระมหานคร
8 ธันวาคม พ.ศ. 2477
เหรียญพิทักษรัฐธรรมนูญ
20 กันยายน พ.ศ. 2480
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
14 ตุลาคม พ.ศ. 2482
ประถมาภรณมงกุฎไทย
19 กันยายน พ.ศ. 2488
เหรียญจักรพรรดิมาลา
4 ธันวาคม พ.ศ. 2492
ประถมาภรณชางเผือก
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
เหรียญบรมราชาภิเศก (ทอง)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2497
มหาวชิรมงกุฎ
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ทุติยจุลจอมเกลา
5 ธันวาคม พ.ศ. 2500
มหาปรมาภรณชางเผือก
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
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วาระสุดทาย
พระมนูเวทยวิมลนาท มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2524 ทานเปนลมลมลงขณะไปติดตอธุระ หลังจากนั้นมีอาการพูดไม คอยชัดและเดินไม
ถนัด ทานไดเขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2524
แพทยตรวจพบวามีความดันโลหิตสูง สมองสวนขวาขาดเลือดไปหลอเลี้ยง อาการไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้น แขน ขาขางซายเปนอัมพาตเคลื่อนไหวไมได พูดไมชัดมากขึ้น แพทยใหพักรับ
การรั ก ษาอยู ใ นโรงพยาบาลและทํ า กายภาพบํ า บั ด ขณะที่ ท า นป ว ยพั ก รั ก ษาตั ว อยู ใ น
โรงพยาบาล ทานมีสติสัมปะชัญญะเปนปกติ ภายหลังอาการดีขึ้น ทานจึงกลับไปพักรักษาตัวที่
บาน ตอมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2526 ทานมีอาการของโรคปอดบวม อาเจียน มีไขสูงและ
หอบ จึงเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจนหายเปนปกติและกลับไปพักรักษาตัวที่บาน
และในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2531 ทานมีอาการหอบ หายใจลําบาก หลอดลมอักเสบมาก จึง
เขารับการรักษาที่โ รงพยาบาลวิชัยยุท ธ และกลับไปพักรักษาตัวที่บาน ตอมาเมื่อวัน ที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2532 ทานมีอาการซึม บวมตามขาและขอศอก ความดันโลหิตต่ํา ปอดบวม ไดเขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และไดถึงแกอนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลวดวย
อาการสงบที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2532 เวลา 12.15 นาฬิกา สิริอายุได 92 ป
4 เดือน 10 วัน

