พระยานิตศิ าสตรไพศาลย
พระยานิติศาสตรไพศาลย เดิมชื่อ วัน จามรมาน เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2431
ตรงกับวันเสาร ขึ้น 10 ค่ํา เดือน 10 ปชวด ณ ที่บานเชิงสะพานยศเส ตําบลสระปทุมวัน อําเภอ
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนบุตรจมื่นเสนาสงคราม (ชาง จามรมาน) กันนางพลอย จามร
มาน มีพี่นองรวม 6 คน ในป พ.ศ. 2452 ไดทําการสมรสกับคุณหญิงนิติศาสตรไพศาลย (ฟน
รัตนสาขา) มีบุตรธิดารวม 8 คน และยังมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ๆ อีก

ประวัติการศึกษา
เริ่มการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนวัดเทพธิดาราม สําเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน
เทพธิดารามในป พ.ศ. 2443 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมราชบูรณะ ในป พ.ศ.
2445 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาพิเศษจากโรงเรียนสวนกุหลาบ ในป พ.ศ. 2446 และไดอุปสมบทที่
วัดชนะสงคราม ตอมาในป พ.ศ. 2451 ไดเขาเปนนักเรียนลามประจําศาลฎีกา ศาลแพง ศาล
อุ ท ธรณ แ ละศาลคดี ต า งประเทศตามลํ า ดั บ ในขณะเดี ย วกั น ได ศึ ก ษากฎหมายที่ โ รงเรี ย น
กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและสอบไลไดเปนเนติบัณฑิตชั้น 2 จากโรงเรียนกฎหมายในป พ.ศ.
2453 และไดรับราชการเปนผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ และในป พ.ศ. 2454 กระทรวง
ยุติธรรมไดสงไปศึกษาวิชากฎหมายที่สํานักเกรยสอินน ประเทศอังกฤษ สําเร็จเปนเนติบัณฑิต
อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2459 และในป พ.ศ. 2459 ไดฝกหัดวาความ ศึกษาเปนพิเศษในกฎหมาย
อาชญา และกฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคลกับธรรมศาสตร จากสํานักงานนาย อี.
เอช. คูมป และอินออฟคอรต
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ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2450
พ.ศ. 2451
พ.ศ. 2452

พ.ศ. 2453
พ.ศ. 2454
พ.ศ. 2460
พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2463
พ.ศ. 2465
พ.ศ. 2469
พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2479
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2486

ตําแหนงลาม กองลามกระทรวงยุติธรรม
ตําแหนงนักเรียนลามนอกอัตราประจําพระยามหิธร (หมอมาเซา) ศาล
ฎีกา และประจํานายแอสตัน กองพิมพลายมือ
ตํ า แหน ง นั ก เรี ย นล า มนอกอั ต รา ล า มกรรมการร า งโค ต ประจํ า นาย
แอสตันศาลแพง และตําแหนงนักเรียนลามกองลามประจําพระยาวิเทศ
(เชอริตัน) ศาลอุทธรณ
ตําแหนงลามกองลาม ประจํานายบัสสาส ศาลคดีตางประเทศ
ตําแหนงผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ
ตําแหนงผูพิพากษาศาลพระราชอาชญา
ตําแหนงผูชวยกรรมการศาลฎีกา
เจากรมกองการตางประเทศ กรมราชเลขาธิการ
ผูชวยสมุหพระนิติศาสตร
ผูชวยราชเลขาธิการฝายตางประเทศ วาที่อธิบดีกรมพระอาลักษณ
อธิบดีกรมพระอาลักษณ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
อธิบดีผูพิพากษาศาลพระราชอาชญา
อธิบดีผูพิพากษาศาลคดีตางประเทศ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ รัฐมนตรีทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการศาลฎีกา
ขาราชการตุลาการสามัญชั้นพิเศษอันดับ 4
ขาราชการตุลาการสามัญชั้นพิเศษอันดับ 5
ออกจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ

งานพิเศษ
พ.ศ. 2461
พ.ศ. 2462

เปนผูชําระบัญชีบริษัทชนชาติศัตรู
ชวยราชการศาลฎีกา
เปนกรรมการสอบไลกฎหมายสนามสถิตยุติธรรม
เปนอาจารยสอนกฎหมายโรงเรียนกฎหมาย
เปนกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
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พ.ศ. 2467
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2476

พ.ศ. 2477

เปนอาจารยสอนกฎหมายแผนกรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการศาลรับสั่งพิเศษคดีที่ดินวัดศรีสุริยวงศ
เปนกรรมการรางพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ
เปนกรรมการรางกฎหมายคุมครองวรรณคดีและศิลปกรรม
ผูชวยกรรมการสภาการคลัง
เปนอนุกรรมการสภาการคลังตรวจงบประมาณกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมกับตรวจงบประมาณกรมตรวจคนเขาเมือง
ผูชวยเลขาธิการกรรมการสรางสะพานปฐมบรมราชานุสรณ
ทําการในหนาที่เลขาธิการกรรมการองคมนตรี
ทําการในหนาที่เลขานุการเสนาบดีสภา
นายเรือตรี ปลัดกรมพระธรรมนูญเสือปา
รักษาราชการแทนราชเลขาธิการ
เปนกรรมการรางกฎหมาย
เปนผูแทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการสํารวจวิธีการภาษีอากร
เกา ๆ และที่เปนอยูในเวลานี้ตามพระบรมราชโองการ
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เป น กรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งบํ า นาญที่ ตั้ ง ไว สู ง เกิ น ไปและเรื่ อ ง
บํานาญขาราชการที่ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2
เป น ประธานกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งการปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น
ขาราชการ
เปนกรรมาธิการบําเหน็จบํานาญ
เปนกรรมาธิการพิจารณางานและการบรรจุขาราชการของกระทรวง
พลเรือน
เปนศาสตราจารยวิสามัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนกรรมการโดยคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนประธาน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมโดยตําแหนง
เปนประธานกรรมการตรวจรางพระราชบัญญัติการจับจองที่ดิน
เปนกรรมการบําเหน็จบํานาญ
เปนกรรมาธิการสามัญพิจารณาการเปดเผยรายงานการประชุมลับ
เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณ ประจําป
พ.ศ. 2478
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เปนกรรมาธิการสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2477
เปนประธานกรรมาธิการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปรากบถ
เป น ประธานกรรมการสะสางบทกฎหมายเก า ที่ ขั ด ต อ ระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตย
เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
รักษาการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนประธานกรรมการพิจารณารางคําแปลประมวลกฎหมายวาดวย
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เป น ประธานกรรมการตรวจร า งคํ า แปลประมวลกฎหมายที่ จ ะ
ประกาศใชในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2478 รวม 5 ฉบับ
พ.ศ. 2479
เป น ประธานกรรมการตรวจพิ จ ารณาข อ สั ง เกตของนานาประเทศ
เกี่ยวกับประมวลกฎหมายไทย
พ.ศ. 2480
เป น ประธานกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด การป อ งกั น รั ก ษา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2484
ทํ า การแทนประธานศาลฎี ก า ระหว า งพระยาลั ด พลี ธ รรมประคั ล ภ
ลาปวย
พ.ศ. 2490 – 2492 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2492
เปนคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2500
ไดรับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
งานเขียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คําสอนประวัติศาสตรกฎหมายไทยชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท
กฎหมายอาญาพิสดาร (คําสอนชั้นปริญญาโท)
ตํานานกฎหมายวาดวยศาล
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
ฝกฝนตนเอง
อิสระของผูพิพากษาและองคธรรมสี่ประการของผูพิพากษาตระลาการ
พรรคการเมือง
หลักวิชาวาความ
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9. กวางศอก ยาววา หนาคืบ และการเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของศาสตราจารย
พระยานิติศาสตรไพศาลย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พ.ศ. 2461
พ.ศ. 2463
พ.ศ. 2465
พ.ศ. 2466
พ.ศ. 2467
พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2471
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2498

เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
จตุรถาภรณชางเผือก
ตริตาภรณมงกุฎไทย
ตริตาภรณชางเผือก
เหรียญรัตนาภรณ ชั้น 3
ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ
เหรียญบรมราชาภิเศก
เหรียญรัตนาภรณ ชั้น 4
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทุติยจุลจอมเกลาฯ (พานทอง)
เหรียญฉลองพระมหานคร
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญพิทักษรัฐธรรมนูญ
ทวีติยาภรณชางเผือก
ปถมาภรณมงกุฎไทย
ปถมาภรณชางเผือก

ยศและบรรดาศักดิ์
พ.ศ. 2461
เปนอํามาตยตรีหลวงอรรถกัลยาณวาทย
พ.ศ. 2462
เปนอํามาตยโทพระนิติศาสตรไพศาลย
พ.ศ. 2463
เปนเสวกโทพระนิติศาสตรไพศาลย
พ.ศ. 2464
เปนเสวกเอกพระนิติศาสตรไพศาลย
พ.ศ. 2466
เปนเสวกเอกพระยานิติศาสตรไพศาลย
พ.ศ. 2470
เปนมหาเสวกตรีพระยานิติศาสตรไพศาลย
พ.ศ. 2473
เปนมหาอํามาตยตรีพระยานิติศาสตรไพศาลย
ออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2486 เพราะครบเกษียณอายุ
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พระยานิติศาสตรไพศาลยถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2510 รวมอายุได 79
ป 6 เดือน ดวยเสนโลหิตฝอยในสมองแตกเปนอัมพาต มีโรคแทรกและปอดบวม
ความรูสึกตอศาลและกระทรวงยุติธรรม
1. ผูพิพากษาตระลาการมีอํานาจกุมไวซึ่งชีวิต เสรีภาพและทรัพยสมบัติของประชาชน
พลเมืองตองมีหลักประกันแกพลเมืองดวยคุณธรรมสี่ คือ
1.1 ปราศจากฉันทาคติ คือ ทําจิตใหนิราศขาดจากโลภ อยาไดเห็นแกลาภ
โลกามิศสินจางสินบน
1.2 ปราศจากโทษาคติ คือ ใหกระทําจิตใหเสมอ อยาไดไตไปตามอํานาจ โทษา
พยาบาทจองเวร
1.3 ปราศจากภยาคติ คือ ไมหวั่นไหวตอภัยความกลัวฝายโจทกและฝายจําเลย
อยาสะดุงหวาดเสียววาผูนี้เปนอธิบดีมียศศักดิ์และเปนราชตระกูลประยูรวงศอันยิ่งใหญ
1.4 ปราศจากโมหาคติ คือ ไมหลง
2. ตองมีหลักประกันแกผูพิพากษาตระลาการใหมีอิสระเต็มที่ในการพิจารณาพิพากษา
คดีใหเปนไปตามบทกฎหมาย ปราศจากการรังแกจากฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ

