พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ มีน ามเดิมวา วงศ ลัดพลี เกิดเมื่อวัน พุธที่ 14 มีนาคม
พ.ศ. 2436 ที่ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพระประแดง (ปจจุบันคือ จังหวัดสมุทรปราการ)
เปนบุตรหลวงประจักษสมุทเขตร (จําปา ลัดพลี) กับนางประจักษสมุทเขตร (เขียน ลัดพลี) มี
พี่นองรวม 9 คน คือ
1. นางวาศ สิทธิไชย
2. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ
3. นายสวาง ลัดพลี
4. นางจําเริญ กาญจนพันธ
5. เรือตรีจํารัส ลัดพลี
6. นางไสว เมธิยนนท
7. นายสวิง ลัดพลี
8. นายแสวง ลัดพลี
9. นายประจวบ ลัดพลี
เมื่อ พ.ศ. 2461 ทานไดสมรสกับคุณหญิงลัดพลีธรรมประคัลภ (ทิพวรรณ ลัดพลี) ธิดา
พระยาผลากรนุรักษและคุณหญิงสงวน เกาไศยนันท มีบุตรธิดารวม 8 คน คือ
1. นางสาวอําไพ ลัดพลี
2. พันตํารวจเอกอุดม ลัดพลี
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

เด็กชายจรูญ ลัดพลี
นายธรรมนูญ ลัดพลี
เด็กชาย อายุ 4 วัน (ถึงแกกรรม)
นางโสภา บุนนาค
นายแพทยรงุ ธรรม ลัดพลี
นายเริงธรรม ลัดพลี

ในป พ.ศ. 2488 คุณหญิงลัดพลีธรรมประคัลภไดลวงลับไป ตอมาในป พ.ศ. 2493 ทาน
ไดสมรสใหมกับนางอุไรพรรณ มีธิดาดวยกัน 2 คน คือ
1. นางสาวอุษาวดี ลัดพลี
2. เด็กหญิงยุกตวดี ลัดพลี
ตอมาไดจดทะเบียนหยาขาดจากการสมรส เมื่อป พ.ศ. 2499
ประวัติการศึกษา
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ ไดรับการศึกษาขั้นตน จากโรงเรียนสุน ทรสมุทร จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนราชวิทยาลัย เริ่มเขาเรียนกฎหมาย
ณ หองเรียนกฎหมายพิเศษ และโรงเรียนกฎหมายไทย เมื่อป พ.ศ. 2455 ในป พ.ศ. 2456
กระทรวงยุติธรรมไดสงเขาศึกษากฎหมาย ณ สํานักเกรยส อินน (GRAY ‘S INN) กรุงลอนดอน
ประเทศอั ง กฤษ และสอบไล ไ ด เป น เนติ บั ณ ฑิ ต อั ง กฤษ เมื่อ พ.ศ. 2459 หลัก จากสํ า เร็ จ
การศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษแลว ไดเขาศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม
และสอบไลไ ดเ ปน เนติบัณ ฑิต ไทย ชั้น ที่ 1 (เกียรติ นิยม) จากโรงเรียนกฎหมายกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อป พ.ศ. 2461 และเปนสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาในปเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2500 ได รับ พระราชทานปริ ญ ญานิ ติศาสตรดุ ษ ฎี บัณ ฑิต (กิ ต ติ มศั กดิ์ )
จากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่งนับเปน เกียรติยศอยางสูง ของพระยาลัดพลี ธรรมประคัลภ
ประวัติการรับราชการ
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ เริ่มเขารับราชการเปนนักเรียนลามในกระทรวงยุติธรรม
เมื่อป พ.ศ. 2455 เปน ผูพิพากษาฝกหัด เมื่อป พ.ศ. 2460 ทานรับราชการดวยความวิริยะ
อุตสาหะ มีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ ทานดํารงตําแหนงที่สําคัญ ๆ ในทางการศาลหลาย
ตําแหนง เชน อธิบดีผูพิพากษาศาลโปริสภาและศาลจังหวัดเขตพระมหานคร อธิบดีผูพิพากษา
ศาลพระราชอาญาฯ และศาลคดีตางประเทศ รักษาราชการในตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาล
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แพง อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ ปลัดกระทรวงยุติธรรม จนถึงตําแหนงประมุขตุลาการ คือ
ประธานศาลฎีกา
ในระหวางที่พระยาลัดพลีธรรมประคัลภดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาอยูนั้น ทานได
ทําคําวินิจฉัยในคดีสําคัญ ๆ และคําวินิจฉัยหลายเรื่องไดกลายเปนแนวทางที่ศาลทั้งหลายยึดถือ
ตลอดมา คดี ที่นั บ ได ว าเป น คดี ประวัติ ศ าสตรข องประเทศไทยคดี ห นึ่ ง คื อ คดี อาชญากร
สงคราม ซึ่งในคดีนั้นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามไดยื่นฟองจอมพล
ป. พิบูลสงคราม นายเพียร ราชธรรมนิเทศ และนายสังข พัฒโนทัย กลาวหาเปนใจความวา
สมัครใจเขารวมสงครามรุกรานกับญี่ปุน โดยรวมยุทธทางประเทศพมากับโฆษณาชักชวนให
เห็น ชอบในการทําสงครามรุกราน การกระทําหลัง สุดที่โ จทกห าวาจําเลยไดกระทําผิด เกิด
ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 ถึง วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2486 ขอใหลงโทษตาม
พระราชบัญญัติอาชญากรสงคาม พุทธศักราช 2488 มาตรา 3(1) และมาตรา 4 ขอใหริบทรัพย
และเพิกถอนสิท ธิออกเสียงเลือกตั้ง ดวย พระราชบัญ ญัติดังกลาวมีบทบัญ ญัติวา ไมวาการ
กระทําอันบัญญัติวาเปนอาชญากรสงครามนั้นจะไดกระทํากอนหรือหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้
ผูกระทําไดชื่อวาเปนอาชญากรสงคราม และจะตองไดรับโทษดังที่บัญญัติไวทั้งสิ้น คดีนี้คือ คดี
ตามคําพิ พากษาฎีกาที่ 2-4/2489 ซึ่ง ศาลฎีกาโดยพระยาลัดพลีธรรมประคัลภเปน เจาของ
สํานวนรว มวิ นิจ ฉัย กับ พระยาเลขวณิ ช ธรรมวิ ทัก ษ พระยาธรรมบั ณ ฑิ ต สิ ท ธิ ศฤงคารและ
พระชัยประชาเปนองคคณะ ไดชี้ขาดวาพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช 2488
เฉพาะที่ บั ญ ญั ติ ย อ นหลั ง ให ก ารกระทํ า ก อ นวั น ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ป น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญ ญัติ ดวยนั้น ขัดกับรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยและเปน โมฆะ การกระทํา
ที่ โ จทก ฟ อ งว า จํ า เลยได ก ระทํ า ผิ ด เกิ ด ก อ นวั น ที่ 11 ตุ ล าคม พ.ศ. 2488 อั น เป น วั น ที่
พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามไดออกใชทั้งสิ้น เมื่อบทบัญญัติที่ โจทกฟองขอใหเอาผิดแก
จําเลยเปนโมฆะอันจะลงโทษจําเลยไมได ศาลฎีกาจึงไมฟงคําพยานหลักฐานของโจทกในเรื่องนี้
ตอไปอีก แลวพิพากษาใหยกฟองโจทก ปลอยจําเลยพนขอหาไป คดีนี้เปนคดีตัวอยางอันสําคัญ
อยางยิ่งที่แสดงใหเห็นวาศาลยุติธรรมนั้นเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน หากระลึกถึงเหตุการณ
ของสงครามโลกครั้งที่สองสงบใหม ๆ ก็จะพบความจริงยิ่งขึ้น เมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูนําชาติไทยในระหวางสงครามตองประสบมรสุม
ทางการเมืองอยางหนักจนถูกฟองเปนคดี ในบรรยากาศความผันผวนทางการเมือง หากศาล
มิไดวางตัวเปนกลาง มิไดยึดมั่นในวิชาชีพที่ไดเลาเรียนมา หรือมิไดสํานึกวาตนเปนที่พึ่งสุดทาย
ของประชาชนแลว ผลแหง คดีนี้จะเปน เชน ไร ก็ยอมจะคาดหมายไดไ มยากนัก แตใ นฐานะ
ประธานศาลฎีกา พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ ผูเขียนคําวินิจฉัยคดีนี้พร อมกับทานผูพิพากษา
องคคณะที่กลาวนามผูซึ่ง ไดส รางคุณ งามความดีมาเปน เวลานานจนไดมานั่ง ในศาลฎีกานี้
ยอมจะทําหลงลืมหลักอาญาเบื้องตนที่วา บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว นั้นไมได
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ภายหลังทานไดลาออกจากตําแหนงประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2496
เพื่อไปดํารงตําแหนงรัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สืบแทนพระนิติธารณพิเศษ ในคณะ
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะที่ทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ทานไดปรับปรุงฐานะของขาราชการตุลาการและขาราชการธุรการใหดีขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก
ทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจนถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2500 จึงพน
จากตําแหนง
นอกจากดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวแลว ในทางกฎหมาย พระยา
ลัดพลีธรรมประคัลภยัง ไดปฏิบั ติหนาที่ร าชการพิเศษอีกเปน จํานวนมาก อาทิ เปนประธาน
กรรมการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง ประธานกรรมการประมวลคําสั่ง ขอบังคับและ
ระเบี ยบราชการที่ก ระทรวงยุติ ธรรมได สั่ง ไปยัง ศาลโดยตํา แหนง ปลั ดกระทรวง ประธาน
กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.
2482 ประธานกรรมการตรวจพิ จ ารณาระเบี ย บราชการในกองกฎหมายโดยตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวง ประธานกรรมการพิจารณาการตั้งศาลและการพิจารณาของศาลในดินแดนที่ได
คืน มาเปน ของไทย ประธานกรรมการ กอง 3 คณะกรรมการกฤษฎีก า ประธานกรรมการ
พิจารณารางพระราชบัญญั ติแก ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ประธาน
กรรมการแกไ ขพระราชบัญญัติร ะเบียบขาราชการฝายตุลาการ พุทธศักราช 2485 ประธาน
กรรมการคณะกรรมการสอบสวนพฤติการณในการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต ประธานกรรมการตรวจพิจารณาขอเสนอเรื่องการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ประธานกรรมการพิ จ ารณาวางนโยบายของกระทรวงยุ ติ ธ รรม เป น กรรมการตุ ล าการ
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนสมาชิกฝายไทยในศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศ (ศาลโลก) กรุงเฮก เปน ประธานกรรมการดําเนิน การรางพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพื่ออนุวรรตตามรางพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2497 ยกฐานะขาราชการตุลาการและขาราชการธุรการให
สูงขึ้น
ในทางการศึกษา พระยาลัดพลีธรรมประคัลภเคยเปนอาจารยสอนกฎหมายในโรงเรียน
กฎหมายกระทรวงยุ ติ ธรรม เมื่ อ พ.ศ. 2467 – 2468 และเคยดํา รงตํ าแหนง คณบดีค ณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2495 รักษาการในตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2498 และเปนศาสตราจารย
ประจําและศาสตราจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองอีกดวย
ดวยความวิริยะอุตสาหะในหนาที่ราชการอันเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติ พระยา
ลัดพลีธรรมประคัลภ จึงไดรับพระราชทานยศครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. 2473 เปน มหาอํามาตยตรี
บรรดาศักดิ์ครั้งสุดทาย เมื่อป พ.ศ. 2471 เปนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ มนูสมขันยุกตบดี

5

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนบําเหน็จแหง
คุณงามความดี ซึ่งนับเปนเกียรติยศอยางสูงยิ่งแกวงศตระกูล ดังนี้
พ.ศ. 2462
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
พ.ศ. 2480
เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. 2495
มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2496
มหาปรมาภรณชางเผือก
พ.ศ. 2497
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ
ในปจ ฉิมวัยของชีวิต พระยาลัดพลีธรรมประคัลภไ ดมุงศึกษาธรรมที่ลานโมกขอยาง
จริงจังรวมกับทานพุทธทาสจนไดรับการยกยองจากชาวคณะธรรมทานวา “สหายธรรมทานคน
หัว ปแหงชาวคณะธรรมทานทั้งหลาย” หลังจากนั้นทานไดประกอบกิจ กรรมในทางธรรม
เรื่อยมา
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภถึงแกอนิจกรรมดวยโรคหัวใจวายอยางสงบที่โรงพยาบาล
ศิริราช เมื่อวันศุกรที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2511 สิริรวมอายุได 75 ป
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภเปนตุลาการที่เคยดํารงตําแหนงสูงสุดในทางการยุติธรรมทั้ง
ในทางการศาล พลเรือนและการเมือง ในทางการศาลเปนประธานศาลฎีกา ในทางพลเรือนเคย
ดํารงตําแหนง สูง สุดของขาราชการประจํา คือ ตําแหนง ปลัดกระทรวงยุติธรรม และในทาง
การเมืองเคยดํารงตําแหนง รัฐ มนตรี วาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง นอยท านนักที่จ ะไดดํารง
ตําแหนงอันสูงสุดและมีเกียรติเชนทาน

