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พระองค์เจ้ารพีฯ กับการปฏิรูปกฎหมายไทย 

 

 ในปัจจุบันนี้สิ่งที่ท าให้ประชาชนทุนคนอยู่ร่วมกันได้
เห็นทีจะหนีไม่พ้น  กฎหมายซึ่ง เป็นเสาหลักในการให้
ประชาชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในครรลองคลองธรรม อยู่ใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองโดยไม่ก้าวล้ าสิทธิหน้าที่ของผู้อ่ืน แต่
กว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ ถ้าขาดผู้
ก่อตั้ ง  และวางรากฐาน ซึ่ งไม่ง่ าย เลยที่ จะปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างรากฐานเดิมของกฏหมายไทย ที่แต่เดิมนั้นยังคงล้า
หลังอยู่มาก  และเพื่อเจริญความก้าวหน้า รวมทั้งความมีอารย
ธรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า
หากขาดบุคคลท่านนี้ไป ท่านคือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 
หรือพระบิดาแห่งกฏหมายไทย ผู้ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ 
ในการท างานอย่างยิ่ง 
 

พระประวัติ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงพระนามเดิมว่า 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๕  กับเจ้าจอม
มารดาตลับ ทรงปรสูติ  เมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ า เดือน ๑๑ ปีจอ ฉศก จุลศักราช 
๑๒๓๖  ตรงดิถีทางสุริยคติวันที่ ๒๑  ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๔๑๗ 

 
 
 

 



 

 
เมื่อพระองค์มีพระชนมายุพอสมควร  สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้

ทรงเข้าศึกษาวิชาภาษาไทยเป็นคร้ังแรกในส านักพระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร)  เมื่อได้ทรง
ผ่านการศึกษาภาษาไทยเป็นเบื้องต้นแล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ทรงเข้าศึกษาภาษาอังกฤษขั้นต้น
ในส านักครูรามสามิ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๖  ทรงเข้าศึกษาภาษาไทยชั้นมัธยมในส านักพระยาโอวาทวรกิจ 
(แก่นเปรียญ) และในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม ) เป็นพระอาจารย์ผู้สอน  ในความ
ดูแลของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ 

ต่อมาได้ทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๒๗ ในชั้นต้นนั้นได้ศึกษาที่บ้านแห่งหนึ่งโดยมีครูพิเศษมาสอน และ
ปลายปี พ.ศ.๒๔๓๑ พระองค์ได้ทรงศึกษาในโรงเรียนมัธยมอังกฤษ ใน
ลอนดอน เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ศึกษาวิชาฝ่ายพลเรือน พระองค์ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย โดยพระองค์
ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถสอบผ่านเข้าเรียน ณ ส านักไคร์สเชิช แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
(Christchurch College Oxford) แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับเข้าศึกษาเพราะอายุยังไม่ถึง ๑๘ ปี พระองค์
ทรงต้องเสด็จไปขอความกรุณาเป็นพิเศษว่า คนไทยนั้นเกิดง่ายตายเร็ว ทางมหาวิทยาลัยจึงยอมผ่อนผันโดย
ให้ทรงสอบไล่อีกครั้งหนึ่ง ก็ทรงสอบได้ จึงทรงเข้ามหาวิทยาลัยนี้ได้ หลักสูตรชั้นปริญญาตรีทางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยนี้มี ๔ ปี แต่ทรงสามารถสอบไล่ผ่านทุกวิชา ได้รับปริญญา B.A. (Oxon) ชั้นเกียรตินิยม 
ภายในเวลาเพียง ๓ ปี ในขณะเมื่อมีพระชันษาได้เพียง ๒๐ พรรษาเท่านั้น 

เมื่อพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เสด็จกลับสยามประเทศแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการ
ในปี พ.ศ.๒๔๓๗ ใน กรมราชเลขานุการ ด้วยพระปรีชาสามารถฉลาดเฉียบแหลมทั้งทรงมีพระวิริยะ 
อุตสาหะ ไม่ช้าก็ทรงสามารถท างานในกรมนั้นได้ทุกต าแหน่ง ประกอบกับทรงร่างพระราชหัตถเลขา ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการ โปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในปีเดียวกัน 

 
ในขณะเดียวกันนั้น เอกราชทางการศาลของประเทศสยามได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากประเทศสยามต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial rights) ให้แก่ชาวต่างชาติ 
เพราะฝร่ังเขาอ้างว่า กฎหมายของเรายังไม่ทันสมัยเทียบเท่ากฎหมายของอารยประเทศ พระองค์จึงทรง ตั้ง
พระทัยแน่วแนท่ี่จะพยายามยกเลิกอ านาจศาลกงสุลต่าง ๆ ตลอดจนท าการสะสาง และพัฒนาระบบกฎหมาย 
ผู้พิพากษา รวมถึงราชการศาลยุติธรรมให้เจริญก้าวหน้า พระองค์จึงเร่ิมศึกษากฎหมายไทยโดยการค้นคว้า 
 
 



 

 
จากราชเลขานุการ ฝ่ายกฤษฎีกา โดยมีขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) เป็นพระอาจารย์สอนกฎหมาย
ไทย และเจ้าพระยามหิธรเป็นผู้ถวายความสะดวก 

 
ในปี พ.ศ.๒๔๓๙ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ทรงรับต าแหน่งสภานายกพิเศษจัดตั้ง

ศาลมณฑลและศาลเมือง (ศาลจังหวัด) ขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ พระองค์ทรงจัดตั้งศาลหัวเมืองในมณฑลอยุธยา
เป็นแห่งแรก  คดีความที่คั่งค้างเป็นอันมากก็ทรงพิจารณาพิพากษาด้วยพระองค์เองให้ส าเร็จได้อย่างยุติธรรม
ภายในเวลาอันรวดเร็ว  เป็นที่ปรากฎใน พระปรีชาสามารถแก่หมู่ชนในมณฑลนั้น นอกจากนั้น  ก็ได้มีการ
ตั้งศาลมณฑลต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายแห่ง 

ในปีเดียวกันนั้น  ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่สถาปนากระทรวงยุติธรรมได้ ๔ เนื่องด้วยพระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมได้ประชวร จึงกราบ บังคมลาออกจากต าแหน่งใน
ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมี พระบรมราชโองการแต่งตั้ง เสด็จในกรมฯ  
ขึ้นเป็นเสนาบดีสืบแทน นับเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ล าดับ 3 ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 22 พรรษา 
ตลอดยะระเวลาที่ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีว่าการกระทรวงยุติธรรมพระองค์ทรงสนพระทัยและหาหนทาง
ในการ ปรับปรุงแก้ไข จัดระเบียบศาลและการยุติธรรมทั่วประเทศไทยให้เรียบร้อย  ทรงมีพระราชด าริใน 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ว่า มี 2 แนวทางคือ การท าให้บ้านเมืองมีกฎหมายดี และการท าศาลให้มี ผู้พิพากษา
ที่ดี และมีคุณธรรม  

 
ด้วยเหตุนี้  พระองค์จึงทรงริเร่ิมที่จะช าระรวบรวมพระราชก าหนดกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ  

โดยทรงรวบรวมจัดท ากฎหมายตราสามดวงและสารบัญอย่างละเอียด มีชื่อว่า “กฎหมายราชบุรี” ส าหรับใช้
อย่างเป็นทางการ  และทรงกราบบังคมทูลให้พิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยผู้ช านาญทางกฎหมายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ  โดยมีพระองค์เป็นประธาน  
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ตรวจช าระพระราชก าหนดบทพระอัยการและจัดระเบียบกฎหมายเพื่อนให้
ประชาชนมีโอกาสศึกษากฎหมายได้ง่ายขึ้น  และให้เกิดความสะดวกแก่การพิจารณาคดีทั้งปวง  โดยที่
พระองค์ทรงเป็นก าลังส าคัญในการช าระบทพระอัยการเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะอาญา ร .
ศ.๑๒๗  ซึ่งต้องใช้เวลาถึง ๑๑ ปี  จึงแล้วเสร็จเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก และเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้
ใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาแล้ว  ยังทรงพระอุตสาหะอธิบายตัวบทกฎหมายให้กระจ่างชัด เพื่อความ
สะดวกแก่การศึกษาและตีความให้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างเดิม  และหลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้
มีการตรากฎหมายขึ้นบังคับเป็นจ านวนไม่น้อย ซึ่งต่อมาก็ได้ยกฐานะเป็นกรมร่างกฎหมาย และเปลี่ยนเป็น
คณะกรรมการกฤษฎีกาจนทุกวันนี้ 
 

 

 



 

 

 

นอกจากนี้  พระองค์มีพระด าริว่า “การที่จะยังราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปด้วยดีนั้น มีความจ าเป็น
ที่ต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยการเปิดให้มีการสอนกฎหมายขึ้นเป็นที่แพร่หลาย” จึงได้
จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยที่พระองค์ทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์
เอง ทรงเปิดให้มีการสอบไล่เป็นเนติบัณฑิตรุ่นแรก  ซึ่งมีนักเรียนกฎหมายสอบไล่ได้ ๙ ท่าน  โดยคะแนน
แบ่งเป็น ๒ ชั้น  ชั้นที่ ๑ มี ๔ ท่าน  ชั้นที่ ๒ มี ๕ ท่าน  ในชั้นที่ ๑ มีผู้ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ๑ 
ท่าน  คือ  เจ้าพระยามหิธร (ลออ  ไกรฤกษ์)  ได้รับยกย่องว่าเป็น  เนติบัณฑิตไทยคนแรก  เนติบัณฑิตเหล่านี้
ได้ออกไปรับราชการช่วยแบ่งเบาภาระของพระองค์  และต่อมาก็มีการสอบไล่เป็นประจ า 

 
ในส่วนของศาลทรงจัดให้มีผู้พิพากษาที่ดีและมีคุณธรรม พระองค์ ทรงพิถีพิถันเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้

จะมาเป็นผู้พิพากษาเป็นอย่างมาก  ซึ่งพระองค์ทรงถือว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับนักการ
ศาลยุติธรรมและนักกฎหมาย  คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
การเลี้ยงข้าวแช่ในพระบรมมหาราชวัง  และได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสด็จในกรมฯ เอา
นักเรียนกฎหมายเข้าเฝ้าด้วย  ณ  ที่นั้น  ได้ทรงมีพระราชกระแสด ารัสแก่เสด็จในกรมฯ ว่า “รพี  พ่อได้ยินว่า
ผู้พิพากษากินเหล้ามากใช่ไหม  ท าไมรพีจึงปล่อยให้เป็นเช่นนั้น” เสด็จในกรมฯ  ทรงนิ่งอ้ึงอยู่ครู่ใหญ่  แล้ว
กราบบังคมทูลว่า  “ ขอเดชะ  พระอาญามิพ้นเกล้าฯ  ในเวลาท่ีข้าพระพุทธเจ้าจะเลือกผู้พิพากษาก็ดี  เลื่อน
ชั้นผู้พิพากษาก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าถือหลักในใจอยู่เพียงสองข้อ  คือ  ต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาด
อย่างหนึ่ง  และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอีกอย่างหน่ึง  พูดสั้น ๆ  ต้องฉลาดและต้องไม่โกง  ถ้าโง่ก็ไม่ทันคน
อื่น  โจทก์  จ าเลย  จะต้มเอาได้  ท าให้เสียความยุติธรรม  แต่ถ้าฉลาดแล้วโกงก็ท าเสียความยุติธรรมอีก
เหมือนกันจะซ้ าร้ายยิ่งกันไปใหญ่  ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ไปสอบสวนหรือเอาใจใส่กิจธุระส่วนตัวของผู้
พิพากษาแต่ละคน  ใครจะกินเหล้า  เที่ยวเตร่อย่างไร  นอกเหนืออ านาจเสนาบดีจะบังคับบัญชา.....”  

 
หลังจากที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้เข้ารับราชการและบ าเพ็ญคุณความดี เป็น

ประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอันมากแล้ว จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเป็น  พระองค์เจ้า ต่าง
กรม มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นาคนาม" ในปี พ.ศ. 
๒๔๔๒ 

 
นับเวลาที่เสด็จในกรมฯ ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีเป็นระยะเวลา ๔ ปี ระหว่างนั้นได้ทรงตรากฎ

และค าสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการฝ่ายการศาลยุติธรรมไว้หลายฉบับ ตั้งแต่ปี ร .ศ. ๑๑๕ ถึง ร.ศ. ๑๒๐ 
ทั้งหมด รวม ๒๘ ฉบับ ต่อมาใน ร.ศ. ๑๒๑ ได้ทรงด ารัสให้ยกเลิกกฎเสนาบดีชุดก่อนเสียทั้งหมด และทรง 
 



 

 
ตรากฎ และค าสั่งออกใช้ใหม่ถึง ๖๗ ฉบับ ซึ่งบรรดากฎและค าสั่งเหล่านี้นับเป็นที่มาของกฎหมายวิธี
พิจารณา ความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมบางมาตราในปัจจุบัน 

พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ  มิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  ทรงมี
พระวิริยะ อุตสาหะ ในการท างานอย่างยิ่ง  ครั้งเมื่อพระยามานวรราชเสวี  ทูลว่า  “ไม่เคยเห็นใครท างานมาก
อย่างใต้ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์อย่างไร” ทรงตอบว่า “รู้ไหมว่า My Life is Service” (ชีวิตของฉันคือการ
รับใช้ประชาชน) และ พระองค์ทรงยึดถือคติพจน์เป็นหลักประจ าพระองค์คือ “คนเราควรจะให้ แต่ไม่ควรจะ
ขออะไรจากคนอื่น ควรจะกินพอประมาณ ไม่ควรจะมากเกินไปถึงท้องกาง ควรจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่
เหยียบย่ า ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน”  

 
ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ.๒๔๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จในกรมฯ 

เป็นองคมนตรี และในปี พ.ศ.๒๔๕๔ ได้รับพระราชทานยศเป็นมหาอ ามาตย์เอก  และได้รับพระราชทานยศ
เสือป่าเป็นนายกองตรี  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ หลังจากที่พระองค์ทรงเข้าด ารงต าแหน่งสนองพระเดชพระคุณได้เพียงแค่ปีเดียว ก็
ได้รับพระบรมราชโองการเลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวง  มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าพี่ยา
เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  คชนาม 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๒ เสด็จในกรมฯ ทรงประชวรด้วยพระวัณโรคที่พระวักกะจึงทรงกราบ
บังคมทูลลาออกและได้เสด็จไปรักษาพระองค์  ณ  กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  แต่พระอาการหาทุเลาลงไม่  
จนกระทั่งในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เวลา ๒๑ นาฬิกา พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ก็
เสด็จสิ้นพระชนม์  ณ  กรุงปารีสนับพระชนมายุเรียงปีได้ ๔๗ พรรษา  บรรดาศิษย์และบุคคลที่คุ้นเคย ได้
พร้อมใจอัญเชิญพระอัฐิของพระองค์เข้ามาบ าเพ็ญกุศลในกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนติบัณฑิตยสภา  
ได้เร่ิมต้นเรียกวันที่ ๗ สิงหาคม  อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่า “วันรพี” พร้อมทั้งจัดงาน
บ าเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์เป็นต้นมาประจ าทุกปี๑ 

 

                                                 

๑) สถาพร มลิลา,  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์,  (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม)  ๒๔๙๖ 
๒) พัฒนจักร์ ,  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์,  (กรุงเทพ : สุนทรกิจการพิมพ)์  ๒๕๑๗ 
๓) ทวี กสิยพงษ์,  พระบิดาของเรา,  (กรุงเทพ : กรุงสยาม  พริ้นติ้งกรุ๊พ)  ๒๕๓๓ 
๔) หนังสือรพี  ๓๔  ฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการนิสิต  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕) หนงัสือเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์ เนติบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพ : อัมรินทร์พริ้นติง้ กรุ๊พ)  
๒๕๓๕ 
๖) มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org/midnightuniv/index.htm 
 


