พระประวัติของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศษิ ฏ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
สวัสดิวัดนวิศษิ ฏ ทรงเปนพระราชโอรสลําดับ
ที่ 75 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปยมาวดี
ศรีพัชรินทรมาตา ประสูติเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2408 ทรงไดรับการเฉลิมพระ
นามจากพระราชบิดาวา “สวัสดิโสภณ” มี
ฐานันดรเปนพระองคเจา ทรงเปนตนราชสกุล
“สวัสดิวตั น”
สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีรวมพระมารดาเดียวกันดังนี้
1. พระองคเจาชายอุณากรรณอนันตนรไชย
2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการฯ (พระองคเจาชายเทวัญอุไทยวงศ) ทรงเปนตนราชสกุล “เทวกุล”
3. สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน (พระองคเจาหญิงสุนันทากุมารีรัตน)
4. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา (พระองคเจาหญิง
สวางวัฒนา)
5. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปหลวง (พระองค
เจาหญิงเสาวภาผองศรี)
6. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศษิ ฏฯ (พระองคเจาชายสวัสดิโสภณ) ทรงเปนตนราชสกุล “สวัสดิวตั น”
ทรงไดรับการศึกษาเบื้องตนในพระบรมมหาราชวัง ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมทั้งวิชาคํานวณ และวิชาประกอบอื่น ๆ เหมือนอยางเจานายทุกพระองคในสมัยนั้น ตอมา
หลังจากที่ไดลาสิขาจากสามเณรแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ก็ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ภายใตพระบรมราชูปถัมภ ทรงเขา
ศึกษาวิชากฎหมายที่สํานักเบลเลียล แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ทรงศึกษามีความรูประมาณ
ชั้นกลางก็ทรงมีพระบรมราชโองการฯ ใหเรียกกลับ หลังจากที่เสด็จกลับถึงประเทศสยามแลว
ซึ่งขณะนั้นมีพระชันษายางเขา 21 ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศึกษาระเบียบธรรมเนียมประเพณีทางราชการ และกฎหมายไทย
พระองคทานไดพากเพียรพยายามศึกษาดวยพระองคเองดวยความสนพระทัยยิ่ง แลวนํามา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เปนเหตุใหเปลี่ยนแนวโนม
ทางความคิดเห็นและทัศนะคติมาเปนแบบไทยมากขึ้น เมื่อทรงศึกษาคนควากฎหมายไทยไปได
ระยะหนึ่งแลว ปรากฏวาทรงมีความรูก ฎหมายไทยดีขึ้นเปนลําดับ พระองคทานมักจะวาง
พระองคและมีความคิดเห็นอยางนักนิติศาสตรที่แทจริงอยูเสมอ
มักจะทรงพยายามฝกสอน
อบรมใหผูที่ใกลชิดพระองคทานเปนนักกฎหมายหรือมีความคิดอยางนักกฎหมาย
และชอบ
ศึกษากฎหมายไปดวย
ระหวางที่ยังประทับศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ ทรงมีชื่อเสียงเลื่องลือวาเปนผูมปี ญญา
เฉียบแหลม ทรงมีความรูภ าษาอังกฤษดีมาก มีผูกลาววาตรัสไดชดั เจนเหมือนฝรั่ง ทรงเปนผู
ขยันหมั่นเพียร กวางขวางในทางสังคม ทรงมีความรูเฉียบแหลมในทางวิชาการ ทรงสันทัด
ภาษาอังกฤษและกฎหมายมากเปนพิเศษ ในวงสนทนาตาง ๆ มักมีผูไดยินพระองคทานรับสั่ง
อางอิงหลักกฎหมายอยูเปนเนืองนิจ ดวยพระปรีชาสามารถและความปราดเปรือ่ งเปนเหตุใหได
ทรงรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสําคัญของชาติมากมาย อาทิเชน ทรงรวมกับเจานาย
และขาราชการสําคัญในสถานทูตไทยที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส กราบบังคมทูลเสนอแนะให
แกไขราชการแผนดิน เมื่อ ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427) เนื้อหาในขอเสนอแนะมีความ
ยืดยาวละเอียดพิสดารหลายสิบหนา เต็มไปดวยเหตุผลและความเปนมา ขอพึงปฏิบัติและ
พึงแกไข ไดกลาวสรุปเสนอวา ควรปฏิรปู การปกครองของสยามประเทศเปนแบบคอนสติติวชัน
(constitution) ตามบันทึกของพระองคเจาปฤษฎางค ซึ่งทรงกลาววา ไดปรึกษาเจานายและ
ขาราชการผูใหญหลายทาน ก็ไดทรงรับรองวาเปนความเห็นของสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ มากขอ
เมื่อรวบรวมเรียบเรียงคํากราบบังคมทูลแลว สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ยังไดทรงรวมแกไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดวย หากศึกษาเนือ้ ความในหนังสือกราบบังคมทูลโดยละเอียดแลว จะพบ
ขอคิดเห็นเรื่อง ผลบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ การยกเลิก แกไข ตั้งขึ้นใหม ใน
เรื่องบทบังคับกฎหมายในสยามประเทศ
การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมเนียมการปกครองเปน
คอนสติตวิ ชัน (constitution) ดวย ซึ่งในบรรดาผูลงพระนามและนามในหนังสือกราบบังคมทูล
ทั้งหมด คงมีผูศึกษาวิชานิติศาสตรโดยตรงก็แตเพียงสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ พระองคเดียว
เทานั้น
เมื่อเสด็จกลับถึงสยามในป ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จกรมพระสวัสดิฯ์ ทรงผนวชเปนนาคหลวง จํา
พรรษาอยูวัดราชาธิวาส ระหวางที่ทรงผนวช ทรงขยันหมั่นเพียรศึกษาพระปริยัตธิ รรมและ
เครงครัดในพระวินัยอยางยิง่ ทรงสามารถทองจําและแปลปาติโมกขไดอยางแคลวคลอง เมื่อ
ครบพรรษาแลวก็ทรงลาผนวช และทรงเขารับราชการตอมา

ทรงเริ่มรับราชการครั้งแรกราวปจุลศักราช 1248 ซึ่งตรงกับ ร.ศ. 105 หรือ พ.ศ. 2429
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกอมมิตตี (committee) กรมพระนครบาล มี
อํานาจอยางเสนาบดี งานของกรมพระนครบาล ก็คอื งานปกครองทองที่ในเขตนครหลวง ทรง
เปนตุลาการศาลกรมพระนครบาลดวย เนื่องจากไดทรงศึกษาวิชากฎหมายมีความรอบรูมาอยาง
ดีแลว ปรากฏวาตลอดระยะเวลาทีท่ รงเปนกอมมิตตี (committee) นั้น ไดทรงพิจารณา
พิพากษาคดีเปนที่พอใจแกคูความเปนอันมาก ทําใหชื่อเสียงเกียรติคุณดานรักษาความยุติธรรม
ของพระองคทานเปนที่ประจักษแกคนทัว่ ไป ในการพิจารณาพิพากษาคดีความ ทรงชั่งน้ําหนัก
คําพยานหลักฐานอยางละเอียดรอบคอบเปนอันมาก จนเปนที่แนพระทัยจริง ๆ แลวจึงทรง
ตัดสินชี้ขาดหรือแสดงความคิดเห็นออกไป ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุใหขอวินิจฉัยในคําพิพากษา
หรือคําตัดสินของพระองคทานไดรับความเคารพ และนับถือกันทั่วไปในวงการนักนิติศาสตร
โดยเฉพาะคดีอาญาแลวทรงยึดถือสุภาษิตลาตินซึ่งทรงทองจําไวไดจนขึ้นพระทัยเสมอวา “In
criminalibus probationes debent esse Iuce clariores.” ซึ่งแปลวา “ในคดีอาญาขอพิสจ
ู น
ควรแจมใสยิง่ กวาแสงสวาง” ดวยสุภาษิตบทนี้เองในการพิจารณาการกระทําความผิดของ
จําเลย หากมีขอที่ยังเคลือบแคลงสงสัยไมแนชัด ตองทรงยกประโยชนใหจําเลยปลอยตัวใหพน
ขอหาไป และไดทรงนํามากลาวเปนโวหารใหมในคําพิพากษาศาลกรมพระนครบาลวา “ปลอย
ผูผิดเสียสักสิบคน ก็ยังจะดีกวาจะลงโทษคนที่หาผิดมิไดคนหนึ่ง” วาทะอันนี้ของพระองค
ทานเปนคําคมในวงการนักนิติศาสตรอันสําคัญยิ่ง มีผูหยิบยกกลาวอางในสมัยหลังเรื่อยมา จนมี
ผูเขาใจวาเปนสุภาษิตกฎหมายที่แปลมาจากภาษาลาตินหรืออังกฤษ
แตในหนังสือสุภาษิต
กฎหมายหลายเลมก็ไมปรากฏวามีสุภาษิตบทนีเ้ ลย นับไดวาพระองคทานไดสรางคําคมจนเปน
สุภาษิตของกฎหมายไทยนาที่จะเปนสิ่งหนึ่งที่นักกฎหมายไมควรจะลืม
ในระหวางทีท่ รงรับราชการ
ไดทรงบําเพ็ญคุณประโยชนแกวงการกฎหมายไทย
นานับประการ อาทิ ทรงเปนผูริเริ่มจัดวางระเบียบการบริหารงานกระทรวงยุติธรรม ทรงเปน
เสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรมพระองคแรก
ทรงเปนอธิบดีศาลฎีกาพระองคที่หนึ่งตามแผนงาน
การปรับปรุงการศาลยุติธรรมใหม ประทานกําเนิดการเรียกตําแหนงประมุขตุลาการ ประทาน
กําเนิดการเรียกขานผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายวา “เนติบัณฑิต” ประทานกําเนิดชื่อหนังสือ
“บทบัณฑิต” ของเนติบณ
ั ฑิตยสภา ทรงริเริ่มและเปนกําลังสําคัญในการกอตัง้ เนติบัณฑิตยสภา ทรงริเริ่มกรมอัยการ ทรงดํารงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แหงเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2457 ทรงเปนอาจารยสอนกฎหมาย ทรงเปนเจาของทัศนะคติในการวินิจฉัยคดี
จนกลายเปนแบบอยางของสุภาษิตกฎหมายที่ใชมาจนถึงปจจุบันนี้ ทรงปรับปรุงวางระเบียบให
ระบุชื่อผูแตง ผูเขียนคําคูค วาม คํารองตาง ๆ ที่ใชในการพิจารณาคดี
สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับงานที่ทรงริเริ่มการจัดวางระเบียบการบริหารงานกระทรวง
ยุติธรรมนั้น สืบเนื่องจากในระหวางที่ทรงเปนกอมมิตตี (committee) กรมพระนครบาลอยูได

ทรงแสดงพระปรีชาสามารถอยางประจักษ เปนที่พอพระราชหฤทัยและทรงเชื่อมั่นวา สมเด็จ
กรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงเปนผูสมควรกับการที่จะเปนผูจัดการราชการศาลยุตธิ รรมแผนใหมได ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณกําหนดไวในเบื้องตนวาจะใหดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรม เปน
กระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม เพื่อรวมศาลยุตธิ รรมไวในที่แหงเดียวกัน แตดวยเหตุที่กระทรวง
ยุติธรรมเปนกระทรวงที่จะตองจัดตั้งขึ้นใหมทั้งหมด ไมเคยมีงานในรูปกรมมากอน แลวขยาย
เปนกระทรวง เพื่อที่จะไดเห็นแนวแผนงาน ในเดือนกรกฎาคม ร.ศ. 109 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จกรมพระสวัสดิฯ์ รางแผนงาน
จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมมาสูท ี่ประชุมของคณะเสนาบดี ซึ่งขณะนั้นยังครองตําแหนงในรูปกรม
ใหญ ๆ เพื่อพิจารณาดูกอน เมื่อไดรับพระบรมราชโองการฯ สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ก็ไดทรงราง
หนังสือรายงานกราบบังคมทูล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ร.ศ. 109 ตามหนังสือรายงานนี้ไดทรง
แสดงแนวความคิดอยางกวางขวาง มีแนวเสนอใหจดั ตั้งหนวยในกระทรวงกลาง ซึ่งมีปลัดทูล
ฉลองเปนหัวหนา แบงเปน 3 กอง คือ กองราง กองรับสงหนังสือ กองรายงาน แลวมีกรมเก็บ
รักษาหนังสือ แบงเปน 2 กอง มีกรมคลังประกอบดวยกองบัญชีเงิน กองจาย กองเก็บรักษาเงิน
มีกรมรับฟอง ซึ่งใหมีอธิบดีบังคับบัญชา แบงงานเปน 3 กอง มีกรมออกหมายและเก็บรายงาน
มีเจากรมเปนหัวหนา ไดทรงเสนอแนะใหตั้งกรมอัยการและเนติบณ
ั ฑิตยสภาดวย นอกนั้นเปน
ขอเสนอเรื่องตั้งศาลยุตธรรมตาง ๆ พรอมกับแนบบัญชีตําแหนงเงินเดือนขาราชการตั้งแตปลัด
ทูลฉลอง เจากรม ปลัดกรม อธิบดี ผูพิพากษา เสมียน พนักงานอีกดวย ขอเสนอแนะตาม
หนังสือกราบบังคมทูลนี้ไดนําเขาสูที่ประชุมคณะเสนาบดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ร.ศ. 109 ที่
ประชุมยังไมอนุมัติหรือยังไมเปนที่ตกลง
สมเด็จกรมพระสวัสดิฯ์
ไดทรงพยายามแกไข
ขอบกพรองในแผนงานครั้งแรก
ทั้งไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลที่สุดไดทรงทําหนังสือกราบบังคมทูลอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม ร.ศ. 110 กอนหนาวันออกประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม 1 วัน ตามหนังสือ
กราบบังคมทูลไดทรงแสดงทัศนะการจัดการบริหารกระทรวงยุติธรรม
และศาลยุตธิ รรมตาม
วิธีการใหมซึ่งจะจัดทําทันทีกอน
สวนการตั้งกรมอัยการและเนติบัณฑิตยสภานั้นทรงงดไว
ดําเนินการในภายหลัง
คํากราบบังคมทูลฉบับนี้ดูเหมือนจะทําขึ้นพรอมกับประกาศจัดตั้ง
กระทรวงยุติธรรม เพราะมีแนวทางและลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งประกาศจัดตั้งกระทรวง
ยุติธรรมก็ไดประกาศในวันตอมานั้นเอง นอกจากนี้ยังไดทรงแนบบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ
ตําแหนงตาง ๆ ตั้งแตเสนาบดีจนถึงนักการภารโรง พรอมกันนี้ก็ไดเสนอแนะกําหนดตัวบุคคล
แนบมาดวย หนังสือกราบบังคมทูลฉบับนี้เปนที่มาแหงการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม
ภายหลังจากที่ไดมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 สมเด็จกรมพระ
สวัสดิ์ฯ ไดเสด็จไปประทับที่ปนังจนสิ้นพระชนม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ทรงมีพระ
ชันษาได 70 ป

