ขุนหลวงพระยาไกรสี
(เปลง เวภาระ)

ประวัติ
ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) เกิดเมื่อวันจันทร ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 12 ปจอ
จุลศักราช 1224 (ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2405) บิดาชื่อ นายหริ่ง มีตําแหนงเปน
มหาดเล็กหลวง มารดาชื่อ นางแกว กําเนิดที่บานของหมอมเจาหญิงประดับ ตําบลบางลําภู ใกล
วัดบวรนิเวศวิหาร
ทานมีภรรยาคนแรกชื่อ จัน ภายหลังถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2436 ตอมาทานใชชวี ิตคูก ับ
คุณหญิงทองคํา ผูภรรยา มีบุตรดวยกัน 4 คน คือ
1. คุณชื่นจิต
2. คุณสฤษดิลาภ
3. คุณผองศรี
4. คุณสฤษดิพร
การศึกษา
เมื่ออายุได 9 ขวบ ไดเรียนหนังสือไทยที่สํานักพระครูปริตโกศล (แปรม) เรียนไดปเศษ
จึงไดมาเรียนหนังสือไทย หนังสือขอมและภาษาบาลีกับปาแสง ซึ่งเปนบุตรีของเจาพระยา
พลเทพ (ฉิม) จนอายุได 13 ป ตอมาจึงไดไปเรียนหนังสือไทย หนังสือขอม ภาษาบาลีและวิชา
เลขกับพระอริยมุนี (เอม) ที่วัดบวรนิเวศวิหาร จนอายุได 15 ป ภายหลังกรมหมื่นพิชิตปรีชากร
ทรงรับไปเลี้ยงดู และไดทรงสั่งสอนฝกหัดใหรูวิชากฎหมายและขนบธรรมเนียมของทางราชการ
ประมาณ 2 ปเศษ
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ตอมาในป พ.ศ. 2421 กรมหมื่นพิชิตปรีชากร โปรดใหไปศึกษาเลาเรียนที่โรงเรียน
พระราชวังนันทอุทยาน เปนโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
พระราชทานพระตําหนักในพระราชวังใหเปนโรงเรียนสอนหนังสือ โดยมีหมอแมคฟารแลนด
(S.G. Mcfarland) หรือหมอฟาลั่น เปนอาจารยใหญ นางสาว เอดนา เอส. โคล (Edna S. Cole)
หรือแหมมโคลเปนครูสอนอีกคนหนึ่ง ทานไดศึกษาเลาเรียนวิชาตามแบบหลวงจนจบ สามารถ
แตงโคลง ฉันท กาพย กลอนเปนภาษาไทย เขียน อาน พูด แปลและเรียนวิชาเลขเปน
ภาษาอังกฤษดวย ผลการเรียนของทานดีมาก สอบไลไดที่ 1 และไดรับพระราชทานรางวัลตลอด
3 ป ที่ไดศึกษาในโรงเรียนแหงนี้
ตอมาในป พ.ศ. 2424 พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร จึงโปรดใหมาเปน
เสมียนที่อัฏฐวิจารณศาลา (ศาลฎีกาในสมัยนั้น) และโปรดใหพระเทพราชธาดา (โต) ชวยสัง่
สอนและใชสอยใหเรียนรูวธิ กี ารในการพิจารณาความในศาลลูกขุน
ในป พ.ศ. 2425 เมื่อทานอายุได 20 ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปศึกษาวิชากฎหมายตอที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2427 จึงไดสอบเขาศึกษาตอวิชากฎหมายในสํานักมิดเดิล เทมเปล (MIDDLE
TEMPLE) เรียนกฎหมายโรมัน กฎหมายอังกฤษ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายมะหะมัด
กฎหมายฮินดู และฝกหัดวาความ จนสําเร็จเปนเนติบัณฑิตอังกฤษ ในป พ.ศ. 2431 ใชเวลา
ศึกษา 3 ปเศษ ซึ่งนับวาเรียนไดเร็วมาก และเปนคนไทยคนแรกที่เปนเนติบัณฑิตอังกฤษ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงพระราชทานรางวัลเรียนดีชั้นที่ 1 เปนจํานวนเงิน
50 ปอนด
รับราชการ
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ไดเดินทางกลับประเทศไทยและเขารับราชการในกระทรวง
การตางประเทศ ในป พ.ศ. 2431 ทําหนาที่รางหนังสือโตตอบเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กับราชทูตและกงสุลตาง ๆ นําราชทูตและกงสุลเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท แปลพระราช
ปฏิสันถาร รับรองราชทูต กงสุลและชาวตางประเทศในการพระราชพิธีตาง ๆ เสมอ
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2432 ทานไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหเปน หลวง
รัตนาญัปติ ในกรมทากลาง ถือศักดินา 800 ไร ทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถทาง
ดานกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ จึงไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนรัฐบาลไปนั่งชําระ
และตัดสินความในศาลกงสุลตางประเทศ ตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ซึ่งเปนคดีที่
เกี่ยวของกับคนในบังคับตางประเทศ เปนทนายของรัฐบาลในคดีแพง ชําระความในศาลกงสุล
ตางประเทศ เรียงคําตัดสินชั้นอุทธรณซึ่งเปนการอุทธรณมาจากศาลตางประเทศ
ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายหลวงรัตนาญัปต ิ มารับราชการในตําแหนงเจากรมสารบบ
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ในป พ.ศ. 2436 ไดตั้งกรมอัยการขึ้นในกระทรวงยุติธรรม เพือ่ ทําหนาที่เปนทนาย
แผนดิน ทานไดรับการแตงตั้งใหเปนอธิบดีกรมอัยการคนแรก
ในป พ.ศ. 2437 ทานไดรับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเปน “ขุนหลวงพระ
ไกรสี สุภาวภักดีศรีมนธาตุราช อํามาตยคณาการ” ราชทินนาม “ขุนหลวงพระไกรสี” เปน
ตําแหนงลูกขุน ณ ศาลหลวง ซึ่งถือกับวาเปนผูร พู ระราชกําหนดกฎหมาย มีความชํานาญ
แมนยํา พระราชกําหนดบทพระอัยการยิ่งกวาลูกขุนอื่นทั้งปวง
ในป พ.ศ. 2439 ทานไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนขาหลวงพิเศษจัดการแกไข
ธรรมเนียมศาลยุตธิ รรมหัวเมืองรวมกับกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และมิสเตอรเกิกปาตริก เพือ่
ปรับปรุงวิธีพจิ ารณาความของศาลในหัวเมืองใหใชวิธพี ิจารณาความอยางใหม
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2439 ขุนหลวงพระไกรสีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปน
อธิบดีผูพิพากษาศาลพระราชอาญา และมีการจัดพิธีเขารับตําแหนงใหทาน โดยมีกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน ทามกลางผูพิพากษาทั้งหลายทั้งปวง
ในกระทรวงยุติธรรม และแขกผูมีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศรวมพิธเี ปนจํานวนมาก
ตอมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2441 ทานไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ เลื่อน
บรรดาศักดิ์เปน “ขุนหลวงพระยาไกรสี สุภาวภักดีศรีมนธาตุราช อํามาตยคณาการ” ทาน
ไดดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลพระราชอาญามาจนถึงแกอนิจกรรมดวยโรคมานกษัย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2444 รวมอายุได 38 ป 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาที่ทานรับราชการ ทานไดปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ เปนผูที่
มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย จงรักภักดี สนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานเปนบรรพตุลาการผูม ีผลงาน มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายและ
การศาลยุติธรรมอยางยิ่ง สมควรไดรับการยกยองเชิดชูและจารึกไวในประวัตศิ าสตรของศาล
ยุติธรรม
ผลงาน
- ริเริ่มออกหนังสือพิมพธรรมสาตรวินิจฉัย ในป พ.ศ. 2435
- รวบรวมและจัดพิมพพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนดกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 รวม 492 ฉบับ
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- จัดพิมพหนังสือธรรมสาตรสมัยฉบับแรก
ซึ่งถือไดวาเปนตนตํารับของหนังสือ
ธรมสาร และหนังสือคําพิพากษาฎีกาในปจจุบัน
- เปนผูรวมบุกเบิกและรวมวางรากฐานการศาลยุติธรรมและการศึกษาวิชากฎหมาย
- เปนอาจารยสอนวิชากฎหมายที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม
- เปนกรรมการสอบไลเนติบณ
ั ฑิตรุนแรก ๆ ของประเทศไทย
- จัดทําสารบบความขึ้นเปนครั้งแรก ไดแก สารบบรายวัน รายเดือน แบบคําฟอง
คําใหการ คําชี้สองสถาน คํารอง หมายเรียก หมายจับ หมายนัดชําระความ หนังสือ
ประกัน เพื่อใชในงานราชการ
- จัดใหมีการอบรมฝกหัดผูทจี่ ะเปนพนักงานอัยการ
- เปนที่ปรึกษากฎหมายในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ในคดีที่เกี่ยวกับผลประโยชน
ของรัฐบาล
- รางแตงกฎเสนาบดีและรางประกาศพระราชบัญญัติตาง ๆ กราบทูลเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม
ภายหลังจากที่ทานถึงแกอนิจกรรมไปแลว อัฐิของทานไดเก็บไวทวี่ ัดกัลยาณมิตร ฝง
ธนบุรี โดยทีล่ ูกหลานรุนหลัง ๆ ไมทราบเรื่องมากอน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2525 ซึ่งเปนปที่
มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เปนหนวยงานทางการ
ศาลยุติธรรม ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรที่เกี่ยวกับการศาล
ยุติธรรม ไดจัดนิทรรศการทางการศาลขึ้นในบริเวณศาลฎีกา ระหวางวันที่ 4 – 21 เมษายน
พ.ศ. 2525 และไดนําภาพถายของขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) และสิ่งของตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับศาลยุตธิ รรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันออกจัดแสดงใหประชาชนไดเขาชมนิทรรศการ
ปรากฏวาชื่อและภาพของขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) ไดสะดุดตาประชาชนผูเขาชม
งานนิทรรศการทานหนึ่งเขา และรําลึกไดวาเคยเห็นชือ่ ทานจากที่ไหน แตดวยความไมแนใจ
ทานผูนั้นจึงไดเดินทางไปที่วัดกัลยาณมิตรอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดูปายชื่อใหแนใจวาไมผิดพลาด
แนนอน และเมื่อแนใจแลว ทานผูนั้นจึงไดขอเขาพบนายมารุต บุนนาค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมในขณะนัน้ แจงเรื่องพบอัฐิของขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) ซึ่งเก็บ
ไวทวี่ ัดกัลยาณมิตร เมื่อนายมารุต บุนนาค ทราบเรื่องจึงไดสอบถามติดตามเรื่องราวตาง ๆ
จากญาติของทาน และไดนําอัฐิของขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) ไปทําภาพเชิงซอน
ซึ่งปรากฏวาเปนอัฐิของทานจริง ๆ และที่นาแปลกใจอยางยิง่ ก็คือ ขุนหลวงพระยาไกรสี
(เปลง เวภาระ) คือ คุณตาของนายมารุต บุนนาค รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายมารุต
บุนนาค จึงไดนําอัฐิของขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) มาบําเพ็ญกุศลตาม
ประเพณี อุทิศสวนบุญกุศลใหแกทาน ภายหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการในงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป

