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เรื่อง ต1งเฑ้พระยากรงรฅนโกสินทร์ 

พิมพ์ครงแรก เจไพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) 

พิมพ์ในงานฉลองอายุ พ.ก. 1=5๔๖๑ 

พิมพ์ครํ้งทสอง งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านนอย เปาโรหตย พ.ศ. ๒๔๗๔ 

พิมพ์ครงทสาม งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พ.ศ. ๒๕๑๒ 

( ๓๐00 เลม ) 

เสฒเ4 ^ ^ 
ใ^I6 

I 
เลช'ท*;เบียน 02/เ0)น 

รึ ๆ 



คานา 

ในง านพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงชุชาติ กำคู อดีตร่ฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงพิฌนาการแห่งชาติ ณ เมรุหนำพนับพลาอิศริยาภรณ์ วคเทพ- 

ศิริ'นทรา'วาส กำหนควนที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศ8กราช ๒๕๑๒ คณะรฐมนตรี 

ปรารภเรื่องจำพิมพ์หนำลือแจกเบืนอนุสรณ์ในงานน กรมศิลปากรจึงไค้เสนอเรื่องตง 

เจาพระยากรุงรตนโกสินทร์ ซึ่งกณะรัฐมนตรีกีไค้โปรคอนุมัติให้ธัคพิมพ์เรื่องคงกล่าว 

หนังลือเรือง ตงเจาพระยาไนกรุงรำนโกสินทร์ น็ พระเธัาบรมวงศ์เธอ 

กรมพระสมมตอมรพินธ์ เมื่อครั้งทรงคำรงตำแหน่งสภานายกกรรมการหอพระสมต 

สำหรับพระนคร (พระบาทสมเด็จพระปกเกลำเจำอยู่หำ ทรงสถาปนาเบืนราชนัณฑิฅย- 

สภาในเวลาต่อมา) และทรงบ4งกบนัญชากรมพระอานักษณ์อยู่นั้น ได้ทรงรวบรวม 

ข2อกวามในจคหมายเหตุเรื่องตงตำแหน่ง ซึ่งมีอยู่,ใน'ห่องสมคกรมพระอานักษณ์ 

มาตรวจสอบนับจคหมายเหตุอื่น ๆ แลวทรงเรียบเรียงขนเบนหนังลือ ๓ เรื่อง คือ เรื่อง 

ตงพระบรมวงศานุวงศ์เรื่อง ๑ เรื่องตํ้งเจำพระยาเรื่อง ๑ นับเรื่องตงพระราชาคณะ 

ผู้ใหญ่อีกเรื่อง ๑ เรื่องตงพระบรมวงศานุวงศ์นั้น ทรงเรียบเรียงก่อน และไค้ทรงจค 

พิมพ์ออกเผยแพร่ เบนครื่งแรกในงานพระศพ พระเจำบรมวงศ์เธอชน ๒ พระองศ์เจา 

แมนเขียน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ส่วนอีก ๒ เรื่อง คือ เรื่องฅงเจำพระยา และเรื่อง 

ตงพระราชาคณะผู้ใหญ่นั้น เมื่อได้ทรงเรียบเรียงขนไว้แลว ยงมิทนไค้ฅรวจสอบ 

ก็ประชวรลง ระหว่างประชวรนั้น ไค้รับลิงขอ'ให้สมเค็จพระเจาบรม'วงศ์เธอ กรม- 

พระยาคำรงราชานุภาพ ทรงรบภาระจคพิมพ์เรื่องที่ธังกำงอยู่ให้สำเร็จ เมื่อพระเจำ 

บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนธุสนพระชนม์แลว และสมเด็จพระเจำ 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาคำรงราชานุภาพ ทรงคำรงตำแหน่งสภานายกกรรมการ 

หอพระสมุค ๆ ต่อมาจึงไค้ทรงตรวจสอบเพ์มเติม แนั้วโปรคให้เจำพระยาภาสกรวงศ์ 

(พร บุนนาค) จคพิมพ์หนังลือเรื่องตงเจำพระยาออกเผยแพร่เบนครื่งแรก ใน 

อภินักขิฅมงคลสนัยซึ่งมีอาย.ยืนยาวเห่'าสมเด็จเจำ,พระยาบรมมหาศ,รี1สุริยวง'ศ์ ผู้เบนรู่! 

และสมเด็จเจ่าพระยาบรมม,หาประยูรวงศ์ ผู้เบนบิคา ส่วนหนังลือเรื่องตงพระราชา- 



[๒ ] 
คณะผู้ใหญ่ ไค้'จ้คพิมพ์ออกเผยแพร่เบนกรงแรก1ในงานฉลองพระชนษาก'รบ ๖๐ บ1 

ของสมเคจพระสงฆราชเจุๅ กรมหลวงชิน'วรสริริฆน์ (เมื่อทรงกำรงพระยศเบน 

พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นชินวรสิริวญน์) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ 

ฅอมา สมเคจพระเจุๅบรมๅงศเธอ กรมพระยากำรงราชานุภาพ ไอ้'ทรงกรวจ 

สอบเพมเกมรายนามเจุๅพระยาในริชิถๅลพี ๑ และริชกาลพ' ๒ ที่ทรงกนพบภายหล,ง 

และทรงเพมเกิมรายนามเจุๅพระยๅพร]ต่อมๅจุนถึงใม1ริ'ชกาลพระบาทสมเคจุ 

พระปกเกลาเจาอยู่หว แลวไอ้โปรดให้เจาพระยามขมนกรี (อวบ เปาโรหิฅย์) 

จคพมพออกเผยแพร่1ในงาน'V^ระ'ราช'ทานเพลิงศพ ท่านน์อย เปาโรหิกย์ ผ้เบนมารคา 

เมือ บี1 พ.ศ. ๒๔๗๔ นบเบนพิมพ์กรงที่สอง 

กรินถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ กอง'วรรณคดีและประ'วัฅิศาลกร์ กรมศิลปากร ไอ้ 

พจารณาเหนวา หนงสอเรองนเบนหน์งสอสํๅคญทางประๅกิศๅสกริ นํบํแก่ไอ้กีพิมพ์ 

หนำสอเรองนเบนคริงทีสองแลว ระยะเวลากล่วงเลยมาชิๅนาน ข'อเท็จจริงด่าง ๆ 

[คเปลยนแปลง [ปบางกามกาลเวลา สมควรจะกรวจสอบแอ้ไขให้ถกกองและบาพาง 

จคพมพเผยแพรใหมฉบบใชศกษๅกนกๅๅฤนกอไป จุ)งโคขอกวามร่วมมือ นายยิม 

บณฑยางกูร ซึ่งเกยคำรงด่าแหน่งหัวหนากองจคหมายเหฅแบ่งชๅกิ ในกรมศิลปากร 

และขณะนนออกจากราชการริบบำนาญแลว ให้ช่วยกรวจุสอบแอ้ไขเพ์มเกิมให้ 4ง 

นายยม บณฑยางกูร ก็ไอ้กรุณาร่วมมือจคทำให้เบนอย่างกี และเมื่อคณะริรูมนกรี 

มมนิใหวิด เวิมพหนงสนิแแวิกนิ-เนอใ'น'}รณในงานพระรๅร[าๅๅนเพลงนิ'}วิ V]ใวินิมหสวง 

ชูขีานิ กาภู ใวิ,ใ-แบนก เรวิดพมพกรงทสามแลว รวิหวางวิดพิวิ)พ นายยวิ) บณรายางนิร 

กึยํง์ได้กรุณาให้คำแนะนำต่าง ๆ ฅลอควินช่วยวินิทำสารบาญค้นนาม ให้พิมพ์1ฅิมไว้ 

ค้ายเล่มเพื่อสะดวกในการค้นเรื่องอีกคํว์ย กรมนิลปากรวิงรเอถือโอนิๅลขธบพระ(วิณ 
^ 3-1' V] 2^ {ะะI 7ะ\ 

นายยม บณฑ ยางกูร ๐ ณ ทน 

อนึ่ง ในการวิดพิมพ์นิรั้งนึ่ เวิาภาพได้เรียบเรียงประวัฅ๊ หม่อมหลวงชูชาต่ ค้า(ๅ 

ให้พิมพ์ไว้ต่อวิากคำนำนึ่ควย 



กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทํกษิณานุปทาน ซื่งคณะรัฐมนฅรีไค้ร์ค 

บำเพ็ญกุทิศแก่ หม่อมหลวงชู'ชาฅิ กำภ ผู้ถึงอนิจกรรม และไค้ให้พิมพ์หนังสือน้ 

แจกเผยแพร่เบนกุศลวิทยาทาน ขอจงเบนมหากุศลคลบนัคาลให้ หม่อมหลวงชู'ชาฅิ 

ก่าภ ได้สฤกในสุกฅภพ ประสบแก่ความสุข พรั่งพร่อมควยทิพสมบัฅิอิฏฐารมณ์ 

สมคํงมโนปณิธานทุกประการ เทอญ. 

กรมศิลปากร 

0๒ ธํม11ค1?7 ๒๕'®๒ 





คำปรารภ 

ม.ล. ชูชาติ กำภู ไค้ถึงแก่อนิจกรรมขณะคำรงตำแหน่งรัฐมนฅรีช่วยว่าการ 

กระทรวงพิณนาการแห่งชาติ เพื่อนร่วมคณะรัฐมนฅรี และขำพเจา มีความเศรัา 

เสียคายอาลํยถึงเบนอินมาก ม.ล. ชูชาติ กำภู เบนผู้ทรงคุณวุฒิปรีชาและไค2รับ 

ราชการควยความสามารถอึงในยามที่บำนเมืองกำลำพิณนาเศรษฐกิจ โคยเฉพาะ 

อย่างอึง ทางวิศวกรรมชลประทาน 

คณะรัฐมนฅรีไคํจคบำเพ็ญกศลท์ก่ษิณานุปทานคามคตินิยม และในลำคบ 

ถึงงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. ชูชาติ กำภู คณะรัฐมนฅรีเบนเจาภาพ เห็น 

สมควรพิมพ์หนังสือที่ระลึกแจกในงาน เรื่อง “ฅงเจำพระยากรงร่ฅนโกสินทร์” 

จากคนฉบับหอสมคแห่งชาติ กรมศิลปากร เบนเอกสารอนมีประโยชน์เชิงประวัฅิ- 

คาสคร์ และเรื่องราวอนเบนเกียรติประวัคิของอคีฅชนผู้ประกอบคุณงามกวามคีไว้ 

ค่อชาติบำนเมือง ช่วยให้ชนร่นหลงไคคระหนักถึงภารกิจของท่านผู้มีหนำที่รับใช้ชาติ 

สืบเนื่องค1อก0นมา 

ขออานิสงส์แห่งกศลบุญราศีนักษิณานุปทานที่คณะรัฐมนครีได้บำเพ็ญให้ 

แก่ ม.ล. ชูชาติ กำภู อคีฅรัฐมนฅรีช่วยว่าการกระทรวงพฌนาการแห่งชาติ และไค้ 

พิมพ์'หนังสือนื่แจกเบน'ที่ระลึก จงเบืนพลวบจรัยอำนวยในั ม.ล. ชูชาติ กำภู ไนั 

ประสบอิฏฐวิบุลมนุญผลคลสุคติในนัมปรายภพ เทอญ 

(ถนอม กิฅติขจร) 

นายกรัฐมนฅรี 

๑๖ ธนวาคม ๒๕'๑๒ 
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หม่อมหลวงชูชาติ กำคู ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.ชิ.ว. 
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ประวิต 
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. 

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เกิคฺเมื่อ'วน'ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่คำบล 

ประคูสามยอค อำเภอพระนคร วิงหวคพระนคร เบนบุตรคนโคของพลฅรี พระยา 

สุรเสนา ( ม.ร.ว. ชิฅ กำภู ) ท.ว., ท.ม., ฅ.ช. และคุณ'หญิงผอบ สรเสนา ค.จ. ไค้วิบ 

พระราชทานนามจากสมเค็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ. มีนองชายหญิงร่วม 

บิคามารคาอีก ๑๒ กน คือ 

ม.ล. ชิฅเชอ กำภู 

พนเอก ม.ล. ชวนชื่น กำภู 

ม.ล. ชคชัอย กำภู 

พนฅรี นายแพทย์ ม.ล. เอกไชย กำภู 

ม.ล. เชิดไชย กำภู (ถึงแก'กรรม ) 

ม.ล.อบชื่นสิงหเสนี (ถึงแก'กรรม) 

ม.ล. อชิฅ กำภู 

ม.ล. พิชิต กำภู 

ม.ล. ชินชัย กำภู 

ม.ล. เชิงชาญ กำภู 

ม.ล. ชูชิฅ กำภู 

ม.ล. ชมชื่น อมาฅยกล 

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ไคสมรสกบคุณหญิงโฉมศรีกำภู ณ อยุธยา ท.จ., 

ท.ม., ฅ.ช. ธิคามหาอำมาตย์เอก เร์าพระยาพลเทพ (เฉสิม โกมารกล ณ นคร) ร.ว., 

ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. และคุณหญิงสว่างพลเทพ ค.จ. 



ข 

หมอมหลวงชูชาติ กํๅภู มีบุตรธิดาคือ นายคาวีกำภู ณ อยุธยา กำล่งศึกษา 

วิชา1วิศวกรรมขน์ปริญญาเอกอยู่ในสหรัฐอเมริกา และนางสาวสุธาทิพย์ กำภู แเ อยุธยา 

กาลงศกษาในโรงเรยนประจำ ชนมธยมในมลรฐนิวยอรีศ 

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เริมการศึกษาใน'โรงเรียน)]ธยม-วอเพพศึรินทรี เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เมือมีอายุไล่'๘ นิ1 เรียนจบไค้รบประกาศนียปต่รขนมธยม1เริษูรณ์ 

เมือมีอายุไค ๑๗ บี และสอบชิงทุนไค้ร่บ์ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษๅล่0 ณ ป7;;เทศ 

องกฤษ ได้เข่าศึกษาที 51. ?6*6ล่8 3011001, V01๖, อก2!3,1๖ 1มอ ห].ศ. ๒๔๖๖ เบน 

เวลา ๒ บ จึงเขาศึกษาในมหาวิทยาล่ยที่ 0■15, 3๗ 0111111’8 ธ118!1166™18 0011666. 

บ01ฟ่00, 110^01-5113, เมือ พ.ศ. ๒๔๖๘ ศึกษาอยู่ ๕ บี จึงสำเร็จการศึกษาขนปริฎ1เยา 

โททางวิศวกรรมโยธา ประกาศนียบ่ฅรและปริญญาบ่ฅรที่ไค้รบจากมหๅวิทยๅก้ย์น 

ออ ศเ.0.0.1., อ.ร0. ทางวศวกรรมโยธา 0.1.0. /๖(^3110001 01ธเ101113 0ก 11ทา10ก่31 

00110^0 และปริญญาโท ธง.80. ในทางกอนกรีตและไอโดรสีกส์ ในบี พ,ศ1 ๒๔๗๒ 

ไล่เข่าผกงาน ในด’านวิศวกรรมโยธาในกรมโยธๅธิการของอทุกฤษศึก ๑ บี รีงกบีทุ 

ประเทศไทยเข่ารบราชการในกรมชลประทาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ไคอุปสมบท ณ พทธสีมา วคเทพคิรินทราวาล 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจุๅรย์ (เจริญญๅณวโร) เบีนอุบีข0,ๅย์ 

มีฉายาว่า ปฌญาวุโธ 

หลง'จากปฏิบัติ-ราชการ'ในด่านการชลประทานและการวิศวกรรมเรี0ยมๅ จุนบี 

ความร้และประสพการณ์ในค,านคํงกล่าวเป็นทิเศษ วิงได้ร่ปการแต่งคนหชูป็นราช 

บถหาฅในวชาวทยาศๅสดรประยุกต เม0 พ.ศ. ๒๔๘๕ จากน8นหม่อมหลวรเขๅศิ กำก 

ได้รบพระราชทานปริญญาชนสูงสุด ศึ0 ปริญญาช่างชลประทานศุษฏีทัณ 

(กิฅติมศกด) จากมหาวิทยาล่ยเกษตรศาลตรี เมื่อ พ.ศ.๒๕0๔ 'และปริญญา 

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณทิฅ(กิตติมศกคี้) จาก-จุฬาลงกรณมหาวิทยาล่ย เมื่อ พ.ศ. 

๒๕0๖ ต่อมาได้รบพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา เมื่อไล่'ลริๅงเรู่0,; 

ภูมิพลเสร็จแล่วิในบี' พ.ศ. ๒๕0๗ 



ค 

ประวัต็ราชการโดยสงเขป 

หม่อมหลวงชู'ชาคิ กำภู เรีมเขำรังราชการเบนนายช่างผู้ช่วยประจำกองที่ 

ปรึกษา กรมชลประทาน ชนผู้'ช่วยเซ็กชนแนลเอนยิเนียร์ เมื่อวนที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๔๗๓ ไค้รึบแต่งฅงให้คำรงคำแห!งสูงขนเบนลำคบ รวมที่งทรงพระกรุณาโปรอ 

เกลำ ๆ แต่งคงเบนรัฐมนฅรีและรัฐมนฅรี ช่วยว่าการคํงต่อไปนื 

พ.ค. ๒๔๗๔ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

พ.ค. ๒๔๗๗ 

พ.ค. ๒๔๘๐ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 

พ.ค. ๒๔๙๑ 

ได้รับพระราชทานยศเบนรองอำมาฅย์เอก 

คำรงตำแหน่งนายช่าง อำนวยการแบบแผนชนเซ็กชนแนล 

เอนยิเนียร์ 

ดำรงคำแหน่งนายช่างชลประทานภาคนครนายก 

เบนขาราชการพลเรือนสามญชนเอก และดำรงคำแหน่งนาย 

ช่างอำนวยการแบบแผน 

ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ แต่งคงให์เบนขำราชการพลเรือน 

สามญชนพิเศษ และดำรงคำแหน่งนายช่างใหญ่กรมชลประทาน 

ทำหนำที่รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานอีก 

ตำแหน่งหนง 

พ.ศ.๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ แต่งควั้ให้คำรงตำแหน่งอธิบดี 

กรมชลประทาน 

พ.ศ. ๒๔๙๘ ไค้รับเงินเดีอนชนพิเศษ อนอบ ๓ ขน ๑,๔๐๐ บาท ซึ่งเบน 

อคราเงินเดีอนขนปลํคกระทรวงเบนกรณีพิเศษสำหรับอธิบดี 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำๆ แต่งคงเบน'รัฐมนฅรี (วนที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๔๙๙ ถึง วนที่ ๒๕กุมภาพนธ์๒๕๐๐) และยำกง 

เบนอธิบดีกรมชลประทาน 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ว แต่งคงให์เบนรัฐมนฅรีช่วยว่าการ 

กระทรวงพฒนาการแห่งชาค (วนที่ ๙ กนยายน ๒๕๐๗ จน 

สนสมํย เมื่อวนที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ) และยำคงเบนอธิบดี 

กรมชลประทาน 



ง 

พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ แฅ่งฅํ้งใท้ศำรงฅำแหน่งอธิการบดี 

มหาวทยาลํยเกษตรศาสตร์ (วนที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ ถึง 

วนที่ ๑ พฤศจิกายน๒๕๑๐) อีกตำแหน่งหนง 

พ.ศ. ๒๕๐๙ พนจากฅำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานเหฅสงอายุ ยิงคำรง 

ตำแหน่งรํฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงพฒนาการแห่งชาติอยู่ 

ฅ่อไปจนสินสมย 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรคเกลาๆให่เบนรฐมนฅรีช่วยว่าการกระทรวง 

พฌนาการแห่งชาติอีก เมื่อวนที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ และยง 

ตำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการอยู่จุนถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ 

วนที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ 

๒๔๘๓ 

๒๔๘๕ 

๒๔๙๒ 

๒๔๙๓ 

๒๔๙๔ 

๒๔๙๕ 

๒๔๙๗ 

๒๔๙๘ 

๒๕๐๐ 

๒๕๐๕ 

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

ฅริฅาภรณ์มงกุฎไทย 

ตริต'าภรณ์'ช่างเผือก 

ทวีฅิยาภรณ์มงกฎไทย 

เหรียญบรมราชาภิเษก (กาไหล่ทอง) ภ.ป.ร. 

ทวีติยาภรณ์ช่างเผือก 

ตติยจุลจอมเกลำ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ประถมาภรณ์ช่างเผือก 

ทุติยจลจอมเกลำ 

เหรียญรฅนาภรณ์ ( ภ.ป.ร. ชนที่ ๓) 

มหาวชิรมงกุฎ 

เหรียญจํกรพรรติมาลา 

มหาปรมาภรณ์ช่างเผือก 

ทุติยจุลจอมเกลำวิเศษ 



จ 

๒๕๐๗ 

๒๕๐๙ 

พ.ศ. ๒๔๙๑ 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เหรียญคุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

สายสะพายจากประเทศออสเฅรีย 

ชเ16 ร!IV©!: 01*3.11(1 01*085 IV!111 ร3ร11 1*01* ๐1*11 10 1116 ^6^๖110 

01* ^11511-13 

ทน่าทราชการพิเศษ 

เบนกรรมการองค์การอาหารและเกษฅรแห่งชาศิ (ไอ้รับเลือก 

อีกในบื พ.ศ. ๒๔๙๕ ) 

เบนกรรมการสรัางและบูรณะทางหลวงทวราชอาณาจกร 

เบ็น่กรรมการพิจารณา แก้บญหาช้ค แยงเรื่องการจบจองที่ดิน 

เบืนกรรมการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกบที่ดิน 

เบนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลยเกษฅรศาสฅร์ 

(อยู่ในฅำแหน่งคราวละ ๒ บ และไอ้รับเลือกอีกในบื พ.ศ. 

๒๔๙๕, ๒๔๙๗, ๒๔๙๙, ๒๕๐๓ และ ๒๕๐๕ ) 

เบนกรรมการประจำสาขา'ในสภาเศรษฐกิจแห่งชาดิ ( ไค้รบแก่ง 

ฅงอกในบ พ.ศ. ๒๔๙๖ และ ๒๔๙๗) 

เบ็น่กรรมการพิจารณาคำเนินการเกี่ยวกบไฟพ้าน้าฅกทวราช 

อาณารักร 

เบนกรรมการพิจารณาเกี่ยวกบการก่อสรัางเขื่อนแม่น้าเรัา- 

พระยา โคยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ( ไอ้รับการแค่งฅงอีกใน 

บ1 พ.ศ. ๒๔๙๕ และ ๒๔๙๗) 

เป็นกรรมการพิจารณาปรบปรุงแก้ไขการไฝพ้าหลวงสามเสน 

และการประปากรุงเทพฯ 

เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมาธิการชลประทาน และ 

คลองระหว่างประเทศ 

เป็นกรรมการบองกนขาราชการและคนงานละที่งหน้าที่และงาน 

ในยามสงกราม 



ฉ 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เบนกรรมการพิจารณาบูรณะอนุสรณ์คอนเจคีย์ (ไค้รบการ 

แต่งตงอีกในบื พ.ศ . ๒๔๙๘ ) 

เบนกรรมการ'ไฟพ้าและพลงงานแห่งประเทศ'ไทย 

เบนกรรมการองค์การอนามยและทศนศึกษา 

เบนกรรมการจุคสรรที่ดินเพื่อประชาชน 

เบนกรรมการอำนวยการไฟพากรุงเทพ ๆ(จุนถึง พ.ศ.๒๕๐๑) 

เบนกรรมการโครงการปรบปรุงการปกครอง จุงหวคภาคใฅ' 

เบนกรรมการพิจุารณาวางโครงการจุคงานฉลอง ๒๕ พุทธ- 

ศฅวรรษ 

เบนกรรมการฟจา'รณา'ระบบอาชีพของราษฎร1โห่แหม'าะสมกํบ 

พื่นที่ 

เบนกรรมการองค์การพลํงงานไพ1พ้ๅภาอใดิ" 

เบนกรรมการองค์การพลงงานไพ1พ้าลิกไนที่ 

เบนผู้ว่าการองค์กา'รพล่งงาน'ไพ1พ้ๅภาคใอ้ 

เบนผู้ว่าการองค์การพลงงานไฟพ้ๅลิกไนที่ 

เบนกรรมการ'วางแผนผงการก่อสร้างบริเวณเกษฅรกลางบางเขน 

เบนกรรมการพลงงานแห่งชาดิ 

เบนกรรมการทปรึกษาผ่1'ายวิช'ๅกา-รบ'ริษํทอุคส'าหกรรม1แๅ(อๅส 

แห่งประเทศไทย 

เบนกรรมการปรบปรุงการคมนาอมสำบร้บการบองกนประเทอ 

เบนกรรมการกลางพฒนาทองถึน 

เบนกรรมการปรบปรุงไฟพื่ๅจุ้ง!/!'วอพ'ระนอรและธนบุรี 

เบนรองประธาน ก.ศ.ว. 

เบนประธานกรรมการการไฟพายนซี (จุนถึง พ.อ฿ ๒๕๐๗^ 

เบนผู้ว่าการการลิกไนที่ (จุนถึง พ.อ. ๒๕0๗) 



ช 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

พ.ศ. ๒๕'๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 

เบนกรรมการสภาพ,ฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (จนถึงอนิจ 

กรรม) 

เบนกรรมการสภาวิจไ)แห่งชา?) สาขาวิศวกรรมศาสฅร์และ 

อุตสาหกรรมวิจไ 

เบนกรรมการมูลนิธิอานนทมหิคล 

เบนกรรมการสถาบนบณฑิฅพฒนบริหารศาสตร์ 

เบนกรรมการสภามหาวิทยาลไ 

เบนกรรมการองค์การอาหารและเกษตร กระทรวงเกษตร 

เบนกรรมการองค์การอาหารสำเร์จรูป 

เบนรองประธานกรรมการพฒันาการเกษตร ในเขตโครงการ 

กนและกูน้า 

เบนรองประธานกรรมการพิจารณาแผนการบูรณะพระปรางค์ 

วคอรุณราชวราราม 

เบนประธานกรรมการสำรวจความชำรุตพระปรางค์วคอรุณราช 

วราราม- 

เบนรองประธานกรรมการฉลองวนพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ บ1 ของพระบาทสมเค์จพระพุทธเลิศหลำนภาลไ 

เบนผู้แทนประเทศไทยระตบรัฐมนตรีในคณะกรรมการประสาน 

งานทางหลวงแห่งเอเชีย 

เบนประธานกรรมการจำแนกประเภทที่ตน 

เบนกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการขำราชการ 

พลเรือน 

เบนประธานกรรมการบริษทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ- 

ไทย (จนถึงอนิจกรรม) 

เบนประธานกรรมการบริหารสภาพฒนาการเศรษฐกิจแห่งชา? 



ซ 

งานณศษในประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นกรรมการจุคการมูลนิธิเคษคราธิกๅร 

เบนผู้ริเรีมและคำเนินการก่อกง คลอคจนเบนกรรมการ 

บริบทชลประทานซีเมนฅ์ จํๅก่ค* (จนถึงอนิจกรรม) 

พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นกรรมการการไฟ่พ้ๅนครหลวง (จุนถึง พ.ค. ๒๕๑0) 

พ.ศ.๒๕0๒ เบนกรรมการธนาคารเกษครจุ0'ากค (เมื่อ พ.ศ.๒๕0๙ 

ธนาคารเกษฅรเปลี่ยนชอเป็นธนาคารกรุงไทย ) 

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการไพ1พ้าส่วนภมิภาค (จุนถึง 

พ.ศ. ๒๕๑0 ) 

พ.ศ. ๒๕๐๓ เบนประธานกรรมการชลประทานศึกษามูลนิธิ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นประธานกรรมการสวสดึการชลประทานมูลนิธิ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นผู้ริเรึมและคำเนินการก่อตํ้งคลอดเป็นกรรมลๅรผู้จุ่'ดกา7 

บริษทบุยเคมี รำกด* (จุนถึงอนิจกรรม ) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ เบนมูรเรมและคาเนนการกอฅงฅลอดจุนเป็นกรรมกๅรนิรํดอๅร 

บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องจุกรกลไทย รำก*ด* (จุนถึง 

อนิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นกรรมการธนาคารกรุงไทย รำก้ด (จุนถึงอนิจุกรรม) 

พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นกรรมการบริษฑัคาเลเบรียน (ประเทศไทย) จำกด 

เบนกรรมการสภากาชาดไทย* (จนถึงอนิจกรรม) 

พ.ศ. ๒๕๑๑ เบนกรรมการบริบทรามๅทๅวเวอร์ จุ0ๅก่ค 

เบนกรรมการผู้ทรงกณวญิลนิธิพระบรมมูวๅชๅโรุสรถ| พระบๅท 

สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาล้ย ในพระบรมราชปอมภ์ 

เป็นกรรมการกลาง พรรคสหประชาไทย 

* โดยได้รบอนุมัติจากคณะรฐมนต? และร6ฐบๅลสนบสนุนดวยการร่วมลาVIน 



ฌ 

งานพิเศษต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ เบน'รองประธานคณะกรรมๅธิการชลประทานและระบายน้า 

ระทว่างประเทศ โคยไค้เลือกจากคณะมนฅรีผายบริหาร ซึ่ง 

ประกอบควยหวหนาคณะของประเทศค่าง ๆ ๕๔ ประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ริบเชิญจากธนาคารโลก ให์เบนที่ปรึกษาในค้านวิศวกรรม 

ชลประทานและการเกษฅร 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รบเชิญจากธนาคารพฌนาเอเชีย ให์เบนกรรมการวางแนว 

นโยบายของธนาคาร ๆ 

การรวมประชุม และไปราชการต่างประเทศ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๙ เบนผู้แทนรัฐบาลไทยไปประชุมองค์การอาหารของ 

ถึง ๑๗ กนยายน ๒๔๘๙ โลก ณ สหรัฐอเมริกา และไปฅิคฅ่อ ฆ11116แ 81**6ร 

ธนโน 0*” ธ60]นณ*น่01ใ ขอฝากนายชางไทยเขา 

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ 

กง ๑๘ เมษายน ๒๔๙๑ 

๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๓ 

กง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 

ผืกงาน 

เบนผู้ควบคุมนายช่างชลประทานจำนวน ๓๐ คน 

ไปสหรัฐอเมริกา และทำการฅิคฅ่อ เพื่อทำขอเสนอ 

กู้เงินจากธนาคารโลกสรัางเขื่อนเจาพระยา 

ไค้รบแค่งฅงจากคณะรัฐมนครึ ให์เบนผู้แทนช่าง 

เทคนิคชลประทาน คำเนินการเจรจาขอกู้เงินจาก 

ธนาคารโลก ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อใช่ในการสรัาง 

เขื่อนเจาพระยาและการ’ใฟพาน'าฅก กบไปช่วยใน 

การอบรมช่าง ณ ประเทศปากีสถาน 

๖ พฤษภาคม ๒๔๙๔ 

กง ๒๐ คุลาคม ๒๔๙๔ 

ได้ร์ค์ร้อบริภํณฑ์สำหรบโครงการเขื่อนเจำพระยา ใน 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญื่บุ่,น 



เอ๗ ก?กฎาคม เอ๔๙๖ 

กง สงใ/เา1คม เอ๔๙๖ 

๑๕ ฅุลาคม ๒๔๙๘ 

กง ธนวาคม ๒๔๙๘ 

มกนายน ๒๔0๐ 

กมยายม, ๒๕๐0 

๒๑ สงใ/เาคม ๒๕๐๑ 

กา ๑ คุกาคม ๒๕๐๑ 

๑๔ ก?กฎาคม ๒๕๐๒ 

ถึง ๒๗ ก?กฎาคม ๒๕๐๒ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

กง ๒๘ ก?กฎาคม ๒๕๐๓ 

๖ ก?กฎาคม ๒๕๐๔ 

ถึง ๒๔ ก?กฎากม ๒๕๐๔ 

๑๔ สงหากม ๒๕๐๔ 

ถึง ๒๐ กนยายน ๒๕๐๔ 

ญ 

เบนป?ะธานกณะผู้แทนเขำร่วมกๅรประชุมส่วน 

ภูมิภาคขององคVเารอาหารและเกษฅร แห่งสห- 

ป?ะช]ชาคทเมอง 8แ!ใฐแ!ด!*0 ป?ะเทศอนเคย 

เบนผู้แทนไทย1ปร่วมประชุม สมชชา!หญ,ของยิงก’ 

การอาหารและเกษฅรแห่งสหประชาชากิ กรงกี่ ๘ 

ที่ก?งโ?ม 

1ปกูเงนธนาคาร 1๗]ว01*1-1ฆา]ว011 ที่สหร่ฐอเมริกา 

เพือโครงการลิกไนค์แม1เมๅะ 

ไปกู้เงินจากธนาคารโลกที่สหรัฐฎเมริฦๅ เกี่ฏโช้!น 

กา?สร่างเขื่อนภูมิพล 

ไปกู เงนธนาคาร บX]ว01*1 ญ!ท])01ร ที่สหร่ฐอเม'ริกา 

เพื่อก่อสร่างโรง'ไพ่พาบ'ๅงกรวย โรงกี่ ๑ 

เบนหาหนาคณะร่วมกบขำราชการกรมชก1]ระทๅน 

และกรมอุ1กุนยมวทยา ประชุมสมนาอุทกวิทยา 

กรงที่ ๑ ศาลาสนกิธรรม กรงเทพ ๆ 

เบนผู้แทนรัฐบาล ไปประชุมคณะกรรมๅธการ 

ชลประทานและระบายนาระหว่างประเทศ ครังกี่ ๔ 

ณ กรงแมครค ประเทศสเปณ และไครบเชิญจุๅก 

ประเทศธนเคย อยปค และอิสราเอล ให้คงานคาห 

การชลประทาน และในการเดึนทางก!งนีไก้ไป 

ประเทศสหพนธรฐเยอรมิแ และออสเฅรีย เพึ่ฎ 

เจรจากเงนกอสรางโครงการใมิพ-ากร*กี่กิว่ย 

ไครบเชญจากรฐบาลสาธารณ'รฐ'จุ)มิให้ก^านมิา^การ 

เกษฅรที่ไค้หวน 

เมีนผู้แทน'รัฐบาล'ไทย'ไปร่วมประชุม 111161.11114.01181 

1ฑฝ่1)8(ฒ่1 0011^1-6006 ณ เมืองซานV'เราน1ชิส!ก 
สหรฐอเมริกา 



๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ 

ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ 

๑๕ มกราคม ๒๕๐๖ 

ถึง ๒๘ กมภาพนธ์ ๒๕๐๖ 

๕ พฤษภาคม ๒๕๐๖ 

ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖ 

๒๖ คลาคม ๒๕๐๗ 

กง ๔ ธนวาคม ๒๕๐๗ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ 

ถึง ๒๑ พมษภาคม ๒๕๐๘ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 

ถึง ๓๐ ธนวากม ๒๕๐๘ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๙ 

ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๙ 

๙ ธนวากม ๒๕๐๙ 

ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๑๐ 

๑๙ เมษายน ๒๕๑๐ 

ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๑๐ 

ปี 

เบนห้วหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุมส่วน-] 

ภูมิภาคว่าควยทรัพยากรแหล่งน้า สมิยที่ ๕ ศาลา 

ล่นฅิธร-รม กรุงเทพ ๆ 

ไปประเทศสหพนธ์รัฐเยอรมน เพื่อพิจารณาประมูล 

เกี่ยวกบการรัตสร้างโรงงานทำบุยที่แม่เมาะ ลำปาง 

เบนผู้แทนรัฐบาล ไปประชุมคณะกรรมาธิการ 

ชลประทานและระบายน้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่บุน 

ไปเจรจาขอกู้เงินธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตน สหรัฐ 

อเมริกา สำหรับการก่อสร้างโครงการแม่กลองใหญ่ 

ไปประชุมคณะมนตรีผายบริหารในฐานะ \ร06 ?1-6- 

8ฬ6111 คณะกรรมาธิการชลประทำ และระบายน้า 

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ณ กรงเอเธนส ประเทศ 2 
ไปชแจงทำความตกลงกบธนาคารโลก ที่สหรัฐ 

อเมริกา ในเรื่องเงินกูของโครงการแม่น้าน่าน 

รังหวคอฅรคฅถ์ 

ไปเจรจากบธนาคารโลกในคานเทคนิค และในคาน 

ให้คำรับรอง เกี่ยวกบการกู้เงินโครงการแม่น้าน่าน 

รังหวคอุฅรติฅถ์ 

เคินทางไปกรุงวอชิงตน สหรัฐอเมริกา เพื่อรับ 

ตำแหน่งที่ปรึกษาธนาคารโลก 

ได้รับเชิญจากรัฐบาลอิหร่านให้ไปตูงานอตสาหกรรม 

?6น0 - ๐1161111๐0.1 ท่ประเทศอหราน 



๕ พฤษภาคม ๒๕๑0 

คา ๗ มฤม,'ายม) ๒๕๑0 

๒0 มคม)ใยม) ๒๕๑0 

ถึง ๒๕ มิคนายน ๒๕๑0 

๑0 กรกฏิาคม ๒๕๑0 

คง ๑๕ ค7คฏิาคม ๒๕๑0 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑0 

ถึง ๔ กนยายน ๒๕๑0 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑0 

ถึง ๖ มก7าคม ๒๕๑๑ 

๒๔ คมภาพนธ ๒๕๑๑ 

คง ๓ มนาคม ๒๕๑๑ 

อ 
เกินทางไปประเทศสาธารณรฐเกาหลี ในฐานะที่ 

ปรึกษาของธนาคารโลก เพื่อสำรวจโครงการเพาะ 

ปลูกคลอคบของสาธารณ'ร์ฐเกาหลี ซึ่งไค้ยื่นขอกู้เงิน 

จากธนาคารโลก และไค้เกินทางต่อไปกรุงวอชิงค้น 

สหรฐอเมริกา ในฐานะหวหนาคณะผู้แทนไทยใน 

การประชุม 1ฑ{60131101121 (วอฑ61*6006 01ใ 

ค01" ?63.06. 

เดินทางไปกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะที่ปรึกษา 

ของธนาคารโลก เพื่อเขียนรายงานร่วมกบองค์การ 

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โครงการ 

เพาะปลูกตลอดบของประเทศสาธา'รณร่ฐ์เกาหลี 

เดินทางไปร่วมประชุม ในคณะกรรมการวางแนว 

นโยบายของธนาคารพฌนาเอเชีย ณกรุงมนิลา 

ประเทศพีลีปบนส์ 

เคนทางไปกรุงเวยนนๅ ประเทศออลเฅรย เห่เอ 

เจรจาซอเครื่องรักร เครื่องมือ ลำหรบโรงงานข0ง 

บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องจุกรกลไทยจุ"ๅกด 

เดินทางไปกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะที่ป'ริกษา 

ของธนาคารโลก เพื่อเขียนรายงานร่วมกบองดิการ 

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โครงการของ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

เคนทาง,ปกรุงมนลา ประเทศพลปบินล เห่อร่วม 

ประชุม .นคเแะกรรมการวางแนวนโยบายรเอง 

ธนาคารพฌนาเอเชีย 



๑๖ ?!ลาคม ๒๕๑๑ 

กง ๑๘ คลาคม ๒๕๑๑ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 

ถา ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๑๑ 

เบนหวหน่าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะ 

กรรมการประสานงานทางหลวงเอเชีย กรงที่ ๔ 

ศาลาสนคิธรรม กรุงเทพๆ 

ไค้รบเชิญจากรัฐบาลอิสราเอล ให้ไปคูงานการพํฒนา 

ประเทศ 



ประวัติการเจ็บบวย 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕®@ มีการประชุมที่สภๅพฌนาเศรษฐกิจแท่งชาติ 

ซึงเบ็นการประชุมทีหม่อมหลวงชูชๅที กำภู ค่องอธิบายและชแจุงคลอกเวลา เมอ 

ประชุมไปไค้พกใหญ่ หม่อมหลวงชูชๅที กำภู รสึก'ว่าชาแขน'ช้าย'จากใค้แ’ขนมาที, 

ปลายนิวถึงขนาคขอพกการประชุมชืวก'ราว เพียงครู่เทียวก็หายและร่วมประชุม 

ได้เบนปกฅิ รุ่งขนจึงไค้ทีคฅ่อขอ รบการฅรว'จ'จากนายแพทย์สุเอ็'จ คชเสนีย์ ที่ 

โรงพยาบาลศิริ-ราช'พบ'ว่าเ'รมจุะเบนโรกของเสน!ลหิคทีโลยงห็ว่ใจุ และมีไขมนใน 

เสือคสูง นายแพทย์ขอให้เพลาการทำงานลงและพกํผ่อนให้มากเน แค่บงเอิญ'วะยะ 

นนเบนระยะที่มีงานจำเบนที่ค่องทำมาก จึงยิงกงค่องปฏิบฅิงานค่อไปอย่างเก็มที่ 

และมีเวลาพกผ่อนไม่เพียงพอ 

กรนคอมาเมอเยนวนอาทคยท บ]๖ มกรๅกม บ]๑บ] ระหวางทพกอยุ่ทบาน 

อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา ไค้เกิดมีอาการปวดหน้าอกดำนชายอย่างรนแรง นายแพทย์ 

สมทรง ธนะภูม ซงขณะน้น้ใดอยู่ทบำนพกอ่ๅๅอุดมดจย ได้ให้การรีกํษๅพยาบาล 

และในขณะเดียวกนนั้นก็ไค้รีบเชิญด?วนายแพทย์หม่อมหลรงเอก’เชยกำภู นองชาย 

ซึ่งเบน'นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรศห่ว,ใจจาก!รงพยาบาลเนิสชิงโฮม กรุงเทพๆ 

ไปทำการตรวจและให้การรกษๅดวยอีกท่านหนึ่ง นายแพทย์เชื่อว่ากนไช้1เบ็,นโรด 

เลนใลหดในหใใจตน แลVในวนรุงชนเมออาการดชนพอทจแนากกทเาเานารีทก']ร 

รกษาในกรุงเทพ ว ไตแลว จรไดนามาเขา!รงพยาบาลเนล‘ชงไย{น ในส่วนด?ว่ของ 

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เองนั้น ตองการที,จะเข่ารักษาดๅท่โรงพยๅบๅลจุฬๅลงกร^ 

เพราะเบืนกรรมการสภากาชาดไทยอยู่ควยผู้หนึ่ง หรือโรงพยาบาลดิริราช1 เพราะน 

เกยเข่าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนึ่มาแส่ว 

สปคาห์แรกทีป1วยกร5งนึ่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มือ 

กล่าวคือ เมี่อไค้ทำการตรวจอย่างสมบูรณ์ที่โรงพยาบาลแส่รปรากกเรี.1 
มีอาการหนกมาก 

เบนโรก 

เสนโลหิตในห?วใจฅนอยำงแน่ชัด นายแพทย์พิชิต เหส่าสุนทร นายแพทย์ลงดรๅม 

ทรัพย์เจริญ และนายแพทย์หม่อมหลวงเอกไชย กำภู ไค้'ร่วมมือ1ให้การรักษาพยาบาล 



อย่างใกล้ชิด จนอาการของกนไข้ค่อยๆ ดีขนเบนลำกบ จนเบนที่พอใจของนายแพทย 

นายแพทย์จึงไค้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปพทัรักษาต่วที่บำนได้ เมื่อวนที่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๑๒ รวมเวลาที่ทำการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลที่งสิน ๖ สบ)คาห์ 

ในขณะที่รักษาฅวอผู่ที่บำนนึ่น อาการ'ได้กีขนเบนลำกบ จนนายแพทย์เห็น 

สมควรและพร2อมที่จะให้เรีมทำงานไค้บางเล็กน์อย แต่ต่อมาเมื่อรันจนทร์ที่ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๑๒ ได้เกิคมีอาการเสนโลหิตในห้วใจตนขนอย่างกะทนหนและรุนแรง 

อีกกรีงหนึ่ง อนเบนเหฅุให้ถึงอนิจกรรมภายในระยะเวลาครึ่งชวโมง และก่อนที่ 

นายแพทย์จะมาให้การรีกษาพยาบาลได้ทน เมื่อเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หิวทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ พระราชทานน้า 

อาบศพ และพระราชทานโกศไม้สิบสอง และทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลำ ฯ 

ให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตงแต่ถึงแก่อนิจกรรม จนถึงรันบำเพ็ญกศล ๗ รัน 

พระราชทาน ณ บาน ๑๒๒๕ ถนนสุขุมวิท พระนคร. 





; - -; 

เฬเ^ฬ^^ 

แ ''' 





เรื่องตงเจ่าพระยากรงริตนเกสินทร์ 





สารบาญ 

สมเด็จเจาพระยา 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (คิก บุนนาค) ร. ๔ 

สมเด็จเจำพระยาบรมมหาพิช่ยญาติ (ทต บุนนาก ) ร. ๔ 

สมเด็จเจำพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบนนาก) ร.๕ 

เจาพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาก ) เทียบที่สมเด็จเจำพระยา ร. ๕ 

สมเด็จเจำพระยารังหน้า ไม่ปรากฎนาม ร. ๑ 

เจาพระยาอภยราชา (บน) เบนสมเด็จเจาพระยาวงหน้าในรชกาลที่ ๒ 

เจาพระยาเสนไบด็กระทรวงมหาดไทย 

เจาพระยารัตนาพิพิธ (สน) คนสกล สนธิรัตน์ ร.๑ 

เจาพระยารัตนาธิเบศรี (กน) ตนสกล รัตนกล ร.๒ 

เจาพระยาอภยภูธร (น้อย บุณยรัตพ้นธ์) ร. ๒ 

เจาพระยาบดินท,รเคชา (สิงห์) ตนสกล สิงหเสนื ร. ๓ 

เจาพระยานิกรบคิน'ทร (โต) ตนสกล กลยาณมิตร ร. ๔ 

เจาพระยาภูธราภย (นุชบุณยรัตพนธุ) ร.๔ 

เจำพระยารัตนบคินทร์ (รอค กลยาณมิตร ) ร. ๕ 

เจาพระยาสุรลึห์วิสิษฐศ์กตื้ (เชย กลยาณมิตร) ร. ๖ 

เจาพระยายมราช (บน) ตนสกล สุขม ร.๖ 

เจาพระยามหาเสนา 

เจาพระยามหาเสนา 

เจาพระยามหาเสนา 

เจาพระยามหาเสนา 

กระทรวงกลาโหม 

(ปลี) ร.๑ 

(บน,นาก ) ตนสกล บุนนาก ร. ๑ 

(บน ที่เบนเจาพระยาอภํย-ราชา) ร. 

(บุญมา) ร. ๒ 



เจาพ'ระยา'วงศาสรศกค 

เจ่าพระยามหาเสนา 

เจาพระยามทาเสนา 

เจ่าพระยาพระกลิง 

เจ่าพระยาศรีสุริยวงศ์ 

เจ่าพระยาสุ'ร'วงศ์,ไวยวฌน์ 

เจ่าพระยารํฅนาธิเบศร์ 

เจ่าพระยาบดินท'รเคชานุชิฅ 

เจ่าพระยาบดินทรเคชานุชิฅ 

(๒) 

( แสง) คนสกล วงศาโรจน์ ร. ๒ 

(ส์งข์) ร. ๒ 

(นอย) ร. ๓ 

(ดึศ บุนนาก ที่เบนสมเด็จเจ่าพระยาบรมมหา- 

ประยูรวงศ์) ร. ๓ 

(ช่วง บุนนาก ที่เบนสมเด็จเจ่าพระยา 

บรมมหาศรีสุริย'วงศ์) ร. ๔ 

(วร บุนนาก ) ร. ๕ 

(พุ่ม) ร.๕ 

( ม.ร.ว. อรุณ ฉัฅรกล ) ร. ๖ 

(แยม ) ณ นกร ร. ๖ 

กระทรวงการต่างประเทศ (แต่กอนเรยกกรมทา) 

เจ่าพระยาพระกลิง 

เจ่าพระยาพระกลง 

เจ่าพระยาพระกลิง 

เจ่าพระยาพระกลิง 

(สน) ร.๑ 

(หน) ร. ๑ 

(กนที่เบนเจ่าพระยารกนาธิเบศรี) ร. ๑ 

(กร) ร. ๒ 

เจ่าพระยาพระกลง (ต์งข์ ที่เบนเจ่าพระยามหาเสนๅ) ร. ๒ 

เจ่าพระยาพระคลง (ดิก ทีเบนสมเด้จุเจ่าพระยๅ 

บรมมหาประยูรวงศ์) ร. ๒ 

เจ่าพระยาที่พากรวงศมหาโกษาธิบด็ (ขำ เบนเจ่าพระยารวิๅงก 

(มหาโกษาธิบดิ อยู่ก่อน) ร. ๔ 

เจ่าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบด็ (ทิวม บุนนาค ) ร. ๕ 

กระทรวงวง 

เจ่าพระยาธรรมา (บุญรอค เบนเจ่าพระยาศรีธรรมๅธิราช) ร1 ๑ 

เจ่าพระยาธรรมา ( ทองคี ) ร. ๑ 



เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาธรรมา 

เจาพระยาวรพงศพิพ4ฌน์ 

(๓) 

(สค) ร.๑ 

(เทศ ) ร. ๒ 

(สมบุญ ) ร. ๓ 

(เสือ สนธิ'ร4คน ) ร. ๔ 

(บุญศรี เบนเจ๎าพระยา 

สุธรรมมนฅรี) ร. ๔ 

( ม4ง) ร. ๕ 

( ม.ร.ว. บุม มาลากุล ) ร. ๖ 

(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ร. ๗ 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจำพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

เจาพระยายมราช 

กระทรวงนครบาล 

(ทองอิน ) ร. ๑ 

(บุน'นาศ ที่เบนเจ็าพระยามหาเสนา) ร. ๑ 

(บุญมา เป็นเจาพระยามหาเสนา) ร. ๑ 

(นอย ที่เบนเจาพระยา 

อภ4ยภูธร ที่สมหนายก ) ร. ๒ 

(น์อย ที่เบนเฑ้พระยา 

มหาเสนา) ร. ๒ 

(ฉิม ที่เบนเจาพระยา 

สุธรรมมนฅรี) ร. ๓ 

(พูน) ร.๓ 

(บุนนาศ ) ร. ๓ 

(ศข) ร.๔ 

(นช ที่เบนเจาพระยาภูธราภย 

ที่สมหนายก ) ร. ๔ 



(๔) 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

(ครุฑ) ร. ๔ 

( แกว สิงหเสนี) ร. ๔ 

(เฉย) คไเสกุล ยมาชัย ร. ๕ 

(บน) คนสกุล สขม 

๙ 

กระทรวงเกษตรไธึกไร (แต่กอนเรยกว่ไกรษนไ) 

(บน ที่เบนเจ่าพระยา เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาภาสกรวงศ์ 

เจ่าพระยาสุรศํกคิมนครี 

เจ่าพระยาเทเวศรวงศวิวฒน์ 

เจ่าพระยาวงศานประพนธ์ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพิชัยญาฅิ 

อชัยราชา) ร. ๑ 

(บุนนาก บานแม่ลา) ร. ๑ 

( สา ) ร. ๒ 

(ทองอิน ) ร. ๒ 

(ฉิม)ร.๓ 

(เอี่ยม ชูโฅ ) ร. ๔ 

(หลง) ร. ๔ 

(บุญรอค ที่เบนเจ่าพระยา 

ร์ฅนบคินทร ที่สมหนายก ) ร.๕ 

(ทุ่ม ที่เบนเชัาพระยารฅนาธิเบศร์ 

ที่สมหพระกลาโหม ) ร. ๕ 

(พร บุนนาศ ) ยำย,ไปกระทรวง 

ธรรมการ ร. ๕ 

(เจิม แสง — ชูโฅ ) ร. ๕ 

( ม.ร.ว. หลาน กุญชร) ร. ๕ 

( ม.ร.ว. สท่าน สนิทวงศ์ ) ร. ๖ 

(เฉลิม โกมารกุล ณ นคร ) ร. ๖ 

(คน บุนนาก ) ร. ๗ 



(๕) 

กระทรวงยุติธรรม 

เจ่าพระยาอภ้ย'ราชามหายุติธรรมธร ( ม.ร.ว. ลบ สุท่กีน์ ) ร. ๖ 

เจ้า'พระยาพิชัยญาฅิ (คน บุนนาศ ) ร. ๗ 

ยายไปกระทรวงเกษคร 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิค'ร ณ สงขลา) ร. ๗ 

กระทรวงธรรมการ 

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 

เจ้าพระยาวิชีฅวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทศน์) ร. ๕ 

เจ้าพระยาพระเสด็จ ( ม.ร.ว. เบีย มาลากุล ) ร. ๖ 

เจ้าพระยาธรรมคิกติมนฅรี ( สน5น เทพหํสคิน ณ อยุธยา) ร. ๖ 

เจ้าพระยาตำแหน่งพ้เศษ 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (คิกโคโหน ) ร. ๑ 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอค ) คนสกุล บุณยร์ฅพํนธุ ร. 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรีคพนธ) ร. ๕ 

เจ้าพระยาสธรรมมนครี (ไม,ทราบนาม ) ร. ๑ 

เจ้าพระยาสุธรรมมนฅรี (พฌน์) คนสกล ณ นศร ร. ๒ 

เจ้าพระยาสุธรรมมนฅรี (ฉิม ที่เบนเจ้าพระยายมราช) ร. ๓ 

เจ้าพระยาสุธรรมมนฅรี (บุญศรี) คนสกุล บุรณคิริ 

(ที่เบนเจ้าพระยาธรรมา) ร. ๕ 

เจ้าพระยาสุธรรมมนฅรี (หนพรอม ณนคร) ร. ๕ 

เจ้าพระยาสุธรรมมนฅรี (ปลี่ม สุจริตกุล ) ร. ๖ 

เจ้าพระยาเพ้ชรพิไชย (ไม่ทราบนาม) ร. ๑ 

เจ้าพระยามหินทรคิกดึธำรง (เพิง) คนสกุล เพิญกุล ร. ๕ 



(๖) 

เจาพระยาศรีพิพ'ฒน์ 

เจ่าพระยาศรีพิพฒน์ 

เจาพระยามหาสมบฅ 

เจาพระยามหาโยธา 

เจาพระยามหาโยธา 

เจาพระยาราชสุภาวคี 

เจาพระยาน-รรคน-ราชมานิฅ 

เจ่าพระยาอภ็ยราชา 

เจ2าพระยาสุรวงศ์วฌนศกค 

เจ่าพระยาสิริรีคนมนกรี 

เจ่าพระยาอภไภูเบศร์ 

เจ่าพระยามุขมนฅรี 

เจ่าพระยามุขมนฅรี 

เจ่าพระยา'ราชศุภมิฅร 

เจ่าพระยารามราฆพ 

เจ่าพระยามหิธร 

เจ่าพระยาสุรบคินทรสุรินทรฦๅชัย 

เจ่าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

( แพ บุนนาค ) ร. ๕ 

(ม.ร.ว. มูล คารากร) ร. ๗ 

(ไม1ทราบนาม) ร. ๑ 

(เจ่ง) คนสกล คชเสนี ร. ๑ 

(ทอเรียะ กชเสนี) ร. ๓ 

(สิงห์) คนสกุล สิงหเสนี 

(ที่เป็นเจ่าพระยาบคินทรเคชา) ร.๓ 

(โค) คนสกุล มานิฅยกุลร. ๕ 

(โรสิน ชักมินส์) ร. ๕ 

(โค บุนนาค ) ร. ๕ 

(หงษ์ สุจริคกุล ) ร. ๖ 

(ชุ่ม อภไ]วงศ์ ) ร. ๕ 

(เกษ สิงหเสนี ) ร. ๔ 

(อวบ เปาโรหิฅย์ ) ร. ๗ 

(อ๊อค ศภมิฅร) ร. ๖ 

( ม.ล. เพอ พงบุญ ) ร. ๖ 

( ลออ ไกรฤกษ์) ร. ๖ 

(พรจารุจินคา) ร.๖ 

(ซุ่ม อินทรโยธิน) ร. ๗ 

เจาพระยาหำฌอง 

เจำพระยาศรีธรรมาโศกราช (พฒน์ ที่เป็นเจ่าพระยาลุธรรมมน(กรี) ๑ 

เร่าพระยาศรีธรรมาโศกราช (น้อย ณ นกร) เมืองนครศรีธรรมรๅช ร. ๓ 

เร่าพระยาศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นกร) 

เมืองนกรศรีธรรมราช ร. ๔ 



เจาพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) คนสกล อินทรกำแหง 

เมืองนครราชสีมา ร. ๓ 

เจาพระยาสริ'นทราชา (จนทร์ ) ค,นสกลจนทโรจวงศ์ 

มณฑลถลาง ร. ๑ 

เจาพระยาสุรพนธพิสุทธิ (เทศ บุนนาค ) มณฑลราชบุรี ร. ๕ 

เจำพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม) คนสกล สุนทรารชุน 

มณฑลนครชัยศรี ร. ๖ 

เจำพระยาอภยภูเบศร์ ( แบน) คนสกล อภไ]วงศ์ 

มณฑลพระฅะบอง ร. ๑ 

เจ9าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย อภไวงศ์ ) เมืองพระคะบอง 

เจำพระยาไชยวิชิค (บนนาก บานแม่ลา ที่เบน 

เจ่าพระยาพลเทพ ) ร. ๑ 

เจาพระยามหาศิริธรรม (เมือง ณ นคร) ผู้รักษากรงเก่า ร. ๔ 

เจำพระยาราชบุรี (เสม ) ร. ๑ 

เจาพระยาพิไชยคิรี (บุญซีย) เมืองสงขลาร.๑ 

เจาพระยาวิเชียรคิรี (บุญส์งข์ ณสงขลา) เมืองสงขลาร.๔ 

เจาพระยาวิเชียรคิรี (เม่น ณ สงขลา) เมืองสงขลา ร. ๕ 

เจาพระยาไทร (ประแงรัน ) เมืองไทรบุรี ร. ๒ 

เจาพระยาฤทธิสงคราม (อาหมด ) เมืองไทรบุรี ร. ๕ 

เจาพระยาฤทธิสงคราม (อบคลฮามิค ) เมืองไทรบุรี ร. ๕ 

เจาพระยามหิศ'ราธิบคี เมืองนครราชสีมา ร. ๔ 



เจาพระยากรุงรัตนโกสินทร 

เชิไพระขาในรชกาลท ด 

เจ4าพระยารัตนาพิพิธ (สน) ที่สมุหนายก (ตนสกุล 

สนธิรัตน) 

เจ4าพระยามหาเสนา (ปลี) 

เจาพระยามหาเสนา (บุน,นาค) ตนสกุล บุนนาค 

เจาพระยามหาเสนา (บน) เบนเจ4าพระยาอภยราชา รัชกาลที่ ๒ 

เจาพระยาพระกรัง (สน) 

เจาพระยาพระกลง (หน) 

เจำพระยาพระกรัง (กุน ) เบนเจาพระยารคนาธิเบศร์ 

รัชกาลที่ ๒ (คนสกุล รัตนกุล ) 

เจาพระยาธรรมา (บุญรอค) เบนเจาพระยาศรีธรรมาธิราช 

(ค4นสกุลบุณยรัตพ้นธ์) 

เจาพระยาธรรมา (ทองตี) 

เจาพระยาธรรมา (สค) 

เจำพระยายมราช (อิน หรือ ทองอิน ) ภายหรังเบน 

เจาพระยามหาธิรๅช 

เจาพระยายมราช (บุพนาก) ทเบืนเรัาพระยามหาเสนา 

เจ4าพระยายมราช (บุญมา) เบนเรัาพระยามหาเสนา 

รัชกาลที ๒ 

เจ4าพระยาพลเทพ (กรงกรงธนบุรี) เบนสมเตีจุ 

เจ4าพระยารังหน้า 

นามเดิมและราช 

ทินนามไม่ปรากฏ 



(0 

เช้าพระยาพลเทพ (บน) ที่เบนเจ่าพระยามหาเสนา 

เจาพระยาพลเทพ (บุน'นาก ม่านแม่ลา) 

เจาพระยาศรีธรรม'าธิ'ราช ไม่ทราบนามเดิม เดิมเบนพระยา 

กกโกโหน 

เจาพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอก) เดิมเบนเจ่าพระยาธรรมา 

เจาพระยาเพ็ชรพิไชย ไม่ทราบนาม 

เช้าพระยาสุธรรมมนกรี ไม่ทราบนาม 

เจาพระยามหาสมบัดึ ไม่ทราบนาม 

เจาพระยามหาโยธา เจ่ง (ช้าง) กนสกล คชเสนี 

เจาพระยาไชยวิชิฅ (บุนนาก ม่านแม่ลา) ผู้รักษา 

กรุงศรีอยุธยา ที่เบนเช้าพระยา 

พลเทพ 

เช้าพระยานกรศรีธรรมราช พิฒน์ เบนเช้าพระยาสุธรรมมนกรี 

(กนสกล ณ นกร) 

เช้าพระยาราชบุรี (เสม) 

เจาพระยาพิไชยคิรี (บุญฮุย) เมืองสงขลา 

เจาพระยาสุรินทราชา (จนทรี) กนสกล จนทโรจวงศ 

เมืองถลาง 

เช้าพระยาอภยภูเบศรี (แบน) เมืองพระกะบอง 

เขิาพระยาในรชกาลท ๒ 

เจาพระยาอภยราชา (บน) ที่สมเก็จเช้าพระยารังหนา 

เฑ้พระยารักนาธิเบศรี (กน) ที่สมุหนายก 

เช้าพระยาอภยภูธร (นอย บุณยรักพนข) ที่สมุหนายก 

เจ่าพระยามหาเสนา (บุญมา) 

เจำพระยาวงศาสุรศกค (แสง) ทสมุหพระกลาโหม 



( ๑0 ) 

คนสกุล วงศาโรจน์ 

เจาพระยามหาเสนา (สงข์) 

เจ่าพ'ระยาพระคลง (กร) 

เจาพระยาพระกลง (สงข์) ที่เบนเจ่าพระยามหาเสนา 

เจ่าพระยาพระกลง ( คิศ บุนนาก ) เบนสมุหพระกลาโหม 

รัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาธรรมา (เทศ) 

เจ่าพระยายมราช (นอย บุณยรฅพนธ์) ที่เบนเจ่าพระยา 

อภิยภูธร 

เจ่าพระยายมราช (นอย) ที่เบนเจ่าพระยามหาเสนา 

รัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาพลเทพ (สา หรือ สาคร) 

เจ่าพระยาพลเทพ (ทองอิน) นองกรมหมื่นนรินทรพิท็กษ์ 

เจ่าพระยาสธรรมมนตรี (พิฒน์) เดิมเบนเจ่าพระยานคร 

เจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน ) 

เจาพระยาในรชกาลท ๓ 

เจ่าพระยาบคินทรเคชา (สิงห์) คนสกุล สิงหเสนี บุคร 

เจ่าพระยาอภิยราชา (บน) 

เจ่าพระยามหาเสนา (นอย) 

เจ่าพระยาพระกลง (ดิศใ)นนาค) เบนสมหพระกลาโหม 

เจ่าพระยาธรรมา (สมบุญ) 

เจ่าพระยายมราช (ฉิม) 

เจ่าพระยายมราช (พูน หรือ ทองพูน ) 

เจ่าพระยายมราช (บุนนาค) 

เจ่าพระยาพลเทพ (ฉิม) 



เจ่าพระยาสธรรมมนฅรี 

เจ่าพระยา-ราชสุภา'วดี 

เจ่าพระยามหาโยธา 

เจ่าพระยานครศรีธรรมราช 

เจ่าพระยากำแหงสงคราม 

(๑๑) 

(ฉิม) ที่เบนเจ่าพ-ระยายมราช 

(สิงห์) ที่เบนเจ่าพระยาบกินพรเกชา 

(ทอเรียะ คชเสนี) 

(นอย ณ นคร) 

(ทองอิน) เมืองนครราชสีมา 

เจาพระยาในริชกาลท ๔ 

สมเก็จเจ่าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (กิศ บุนนาก ) 

สมเก็จเจ่าพระยาบรมมหาพิชัยญาดึ (ทค บุนนาก ) 

เจ่าพระยาอกรมหาอุคมบรมวงศาธิบก็ (กิศ) เบนสมเก็จเจ่าพระยาบรมมหา 

ประยูรวงศ์ 

(ทค) เบืนสมเก็จเจ่าพระยาบรมมหาพีไชยญาดิ 

(ช่วง บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหม เบน 

สมเก็จเจ่าพระยา รัชกาลที่ ๕ 

(โค) ที่สมหนายก คนสกล กลยาณมิคร 

(นุช บณยร์ฅพืนธ์) ที่สมหนายก 

(ขำ) เบนเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ 

(ขำ บุนนาค) 

(เสือ สนธิรคน) 

(บุญศรี) เบนเจ่าพระยาสุธรรมมนฅรี รัชกาล 

ที่ ๕ คนสกล บ-รณคิรี 

เจ่าพระยาบรมมหาพิไชยญาดึ 

เจ่าพระยาศรีสุริยวงศ์ 

เจ่าพระยานิกรบกินทร 

เจ่าพระยาภูธราภย 

เจ่าพระยาวิวงศมหาโกษาธิบก็ 

เจ่าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบก็ 

เจ่าพระยาธรรมา 

เจ่าพระยาธรรมา 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยายมราช 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยาพลเทพ 

เจ่าพระยามหาศิริธรรม 

(สุก หรือ ทองสุก) 

(นุชบุณยรฅพนธุ) ที่เบนเจ่าพระยาภูธราภย 

(ครุฑ) 

(แกว สิงหเสนิ) 

(เอี่ยม ชูโค) 

(หลง) 

(เมือง หรือ นอยใหญ่ ณ นคร) 



เจาพระยานครศรีธรรม'ราช 

เจาพระยาวิเชียรคิรี 

เจ่าพระยามหิศรๅธิบคี 

เจ่าพระยามุขมนกรี 

( ๑!®!) ) 

(กลาง หรือ นอยกลาง ณ นกร) 

(สงข์ณ สงขลา) 

(เมือง นครราชสีมา) 

(เกษ สิงหเสน) 

เจ*พระยาในรัชกาลท ๕ 

สมเด็จเจ่าพระยาบรมมหากรีสริย'วงศ์ (ช่วงบุนนาก) 

เจาพระยาทิพากร'วงศมหาโกษๅธิบกี (ข0ๅบุนนาก) พระราชทานศกคินๅและ 

เกียรติยศเพ็มเติม เทียบที่สมเด็จเจ่าพระยา 

(ว'รบุน,นาก) ที่สมุหพระกลาโหม 

(พุ'ม) ที่สมุหพระกลาโหม 

(รอกหรือ บุญรอก กลยาณมิฅร)ที่สมุหนายก 

(ทวม บุนนาก) 

(เฉย ) กนสกุล ยมาภไ] 

(ม5ง สนธิรักน) 

(รอก หรือ บุญรอก กลยาณมิฅร) 

ที่เบนเจาพระยารักนบกินทรี 

(พุ่ม) ที่เบนเจาพระยารักนาธิเบศรี 

(บุญศรี) กนสกุล บุรณคิริ 

(ม.ร.ว. คลี่ สทศน์) 

(ม.ร.ว. หลาน กุญชร) 

(เพ็ง) คนสกุล เพ็ญกุล 

(แพ บุนนาก) 

(พร บุนนาก) 

(เจิม แสง-ชโก) 

(โก ) กนสกุล มานิฅยกุล 

เจที่พระยาสรวงศ์ไวยวฌน์ 

เจาพระยารักนาธิเบศรี 

เจาพระยารักนบกินทรี 

เจที่พระยาภาณวงศมหาโกษๅธิบกิ 

เจาพระยายมราช 

เจที่พระยาธรรมา 

เจาพระยาพลเทพ 

เจาพระยาพลเทพ 

เจาพระยาสธรรมมนกรี 

เจาพระยาวิชิฅวงศ์วฌิไกร 

เจ4าพระยาเทเวศรวงศวิวฌน์ 

เจาพระยามหินทรศ์กกธำรง 

เจาพระยาศรีพ็พฌน 

เจาพระยาภาสกรวงศ์ 

เจ่าพระยาสรศกคิมนกรี 

เจาพระยานรรักนราชมานิฅ 

เจ่าพระยาสรวงศ์วฌนศกก (โก บุนนาก ) 



( ๑๓ ) 

เจาพระยาอภยราชา (โรสิน ยกมินส์) 

เจาพระยากทาธรธรณินทร์ (เยีย) เมืองพระฅะบอง 

เจาพระยาวิเชียรคิรี (เม่น) เมืองสงขลา 

เจาพระยาฤทธิสงคราม (อาหมก) เมืองไทรบุรี 

เจ่าพระยาฤทธิสงกราม (อบกลฮามิค) เมืองไทรบุรี 

เจาพระยาสุรพ"นิธพิสุทธิ ( เทศ บุนนาก ) มณฑลราชบุรี 

เจ่าพระยาสุธรรมมนกรี (หนุพร้อม ณ นกร) เมืองนกรศรีธรรมราช 

เจาพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรกพ่นธ์ ) 

เจาพระยาอภยภูเบศรี (ชุ่ม) 
2^ เ^ 2^ 

เจาพระยายมราช (บน ) กนสกล สุขุม 

เจาพระยาสุรสีห์ (เชย กลยาณมิก'ร) 

เจาพระยาในริชกาลท้ ๖ 

เจาพระยาสิริรกนมนฅรี (หงษ์สุจริกกล) 

เจาพระยาวงศานุประพทธ์ (ม.ร.ว. สทำน สนิทวงศ์) 

เจาพระยาอภยราชา (ม.ร.ว. ลบ สุทศนิ) 

เจ่าพระยาบกินทรเกชานุชิก (ม.ร.ว. อรุณ ฉกรกล) 

เจาพระยาพระเสด็จ (ม.ร.ว. เบืย มาลากล) 

เจาพระยาธรรมา (ม.ร.ว. บุม มาลากล) 

เจ่าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม ) กนสกล สุนทรารขุน 

เจาพระยาธรรมศกกิมนฅรี (สนน เทพห์สกิน ณ อยุธยา ) 

เจ่าพระยาราชศภมิกร (อ๊อค ศภมิกร) 

เจาพระยารามราฆพ (ม.ล. เพอ พึ่งบุญ ) 

เจ่าพระยาพลเทพ ( เฉลิม โกมารกล ณ นกร ) 

เจ่าพระยาบกินทรเกชานุชิก (แยม ณ นกร) 

* 



เจ่าพระยามหิธร 

เจ่าพระยาสุธรรมมนฅรี 

เจ่าพระยาพิช่ยญาฅิ 

เจ่าพระยาสุ'รบดินท'รสริ'นทรฦๅช้!ย 

(๑๔) 

(ลออ ไกรฤกษ์) 

(ปลม สุ'จริฅกล ) 

(คน บุนนาก ) 

(พร จารุจินคา) 

เจาพระยาในรํชกๅลท ๗ 

เจ่าพระยาวรพงศ์พิพฒน์ 

เจ่าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

เจ่าพระยามุขมนฅรี 

เจ่าพระยาศรีพิพฒน์ 

เจ่าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 

( ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา ) 

(อุ'ม อินทรโยธิน) 

(อวบ เปาโร1หิฅย์) 

(ม.ร.ว. มูล คารากร) 

(จิค-ร ณ สงขลา ) 



ประวัติเจ็าพระยาในร0ชกาลที่ ๑ 

เจาพระยารืตนาพิพิธ 

(สน สนธิรตน) 

เจาพระยารัฅนาพิพิธ นามเดิม สน ฅำแหน่งสมหนายก เดิมเบน พระอกข'ร¬ 

ส นทร เสมียนฅรากระทรวงมหาคไทย และเบนขาหลวงเดิม ในรัชกาลที่ ๑ 

มีขำความในจคหมายเหคุปูนบำเหน็จรัชกาลที่ ๑ ว่า นายสนเบนขำใฅํละอองธุลี 

พระบาท มีกวามคุฅสาหะ'จงรักภกดี ทำราชการชานานมา จนเสด็จพระราชคำเนิน 

งานพระราชสงครามแห่งใค ด็ได้โคยเสด็จพระราชคำเนิน ทำราชการฉลองพระเคช 

พระคุณค่างพระเนฅรพระกรรณทุกกรงมไคํเวนว่าง ก็ใคํราชการไม่มีสงเกอง 

ใฅํละอองธุลีพระบาทแค่สิกก'รื่งหนึ่งหามได้* มีความชอบมาก (สมควร) จะให้ 

ไปพานเมึองกรองเมืองอนใหญ่ แค่ขำพระพุทธเจำเห็นวำจะไกลใคละอ่องธุลี 

พระบาทนก ขำพระพุทธเจำทงปวงขอพระราชทานให้เบน เจาพระยารัฅนาพิพิธ 

ว่าที่สมุหนายก ให้มีสฅโทนกนใช้เฉลี่ยงกานหามเครื่องคุปโภคบริโภคคามอย่าง 

สมุหนายกแค1ก่อน 

ในหนงสือเรื่องลำคบเสนาบดีที่เจำพระยาทํพากรวงศ์ เรียงถวายในรัชกาล 

ที่ ๕ มีความว่า เมื่อกรงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพ้าจุฬาโลก ไคํ' 

เถลิงถรัลยราชสมบัฅิปราบคาภิเษกแลว โปรคคงหม่อมสน ซึ่งเบนหลวงอกขร 

สุนทร เสมียนครา บุครขุน'นางกรงกรุงเก่า เบนที่เจำพระยารฅนาพิพิธ ที่สมุหนายก 

อยู่มาจนถึงปลายแผ่นดิน ท่านถึงอสญกรรมแลว ท่านมีบุค'รธิคาทำ-ราชการมาก 

คือ พวกเจำพระยาธรรมา (เสือ ซึ่งจะกล่าวค่อไปในรัชกาลที่ ๔) พระยาเสนา 

พิพิธ (หมี) พระยามหาอำมาฅย์(ม่งคือเ'จำพระยาธร'รมา ซึ่งจะกล่าวค่อไปใน 

รัชกาลที่๕) บุฅรผู้หญิงที่ทราบค,อไปคือ ทำวสมศกค(นก) และเจำจอมมารคา 

(ปุก ซึ่งเบนเจำจอมมารคา พระเจำบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจาจามรี ในรัชกาลที่ ๓) 

เจำพระยาริคนาพิพิธ เกิคเมือบ,เถาะ พ.ศ. ๒๒๗๘ ถึงอสญกรรมในรชกาล 

ที่ ๑ เมื่อบ1ฉลู พ.ศ. ๒๓๔๘ อาย ๗๐ บ ท่านเบนคนสกุล สนธิร^น ในบคน 



เจาพระยามหาเสนา 

(ป ล) 
เจาพระยามหาเสนๅ ทสมุหพระกลาโ,หม นามเดิม ปลี เดิมเบน พระไชย¬ 

มรณ ปลคเมองพระพิษณ!ลฦ มกวามในจุคหมๅยเหตุษู1นบํๅเ^น็จุๅๅ พระไชยบรณ 

ปลกเมองพระพษณุโลกสฅยซอ สู้เสยชวิฅทำราชการสงครามกามเสก็จุใดิละฎฏงธุสี 

เ^ระบาทสมเดจพระอนุๆกธรๅชจาแต่เค็มมา มความชอบมาก แต่ว์ก็เบนบุตรพระยา 

กลาโหมแตกอน(ด) ขอพระราชทานต่งืใVแทน เจาพระยามหาเสนา พระราชทาน 

เกรองยศใ,หมสตโทนตน'[ชเฉลยงคๅนหๅม เกรองอุบ่โภคบริโภคตามอย่างสมห 

พระกลาโหมแต่ก่อน ซึ่งเมืองปาอ!ด้ขนแก่กสา'โหมยกมาซินแก'กรมท่านะเ บตน 

กลาโหมมีความชอบ ขอพระราชทานแบ่งเมืองปากใต้ซึ่ๅยตะรนตกซึ่งขนกรมบ่า 

กรมมหาคไทย เมืองนครศริธรรมราช @ เมืองสงขลา 8 เมืองบ่ถลุง @ เมือง 

ถลาง ๑ เมืองไชยา ๑ เมืองประทิว 9 เมืองขุมพร ๑ เมืองกลองราน 8 เมืองกุย 9 

เมองปราณ © เมองดะนารคริ ® เมืองมลุท @ รวม @123 ห่วเมือง ขนกรมเมือง 

กรมมหาดไทย เมองเพชรบุร @ รวมกน ®๓ ห์ว์เมอง ใหํก์งเมือง ขนกรมบ่า 

เมืองนนทบุรี ๑ เมืองสมุทรปราการ ® เมืองสาครบุรี ๑ เมืองชลบุรี @ เมืองระยอง 9 

เมองบาง ล มุง ๑ เมองจนทษร ๑ เมองกราก ๑ รวม ๘ หๅเมฎง เมืองขนมหา^ไบ^ 

ยก มาขนกรมทา เมอง สมุทรสงคราม ๑ รวม ๙ หๅเมืฎง ใหยก เอา เมืองกาน]จุนบุก็ ๑ 

เมืองไชโยก ® ซึ่งขนกรมท่า เมืองฉะเชิงเทราซึ่งซินกลาบม พระราชทานให้ 

ไปขนกรมมหาดไทย ให้ทำราชการใหเสมอกน จึงควรตามยคกาบ่กต่ แต่บุจุ,ไต่ 

ราชการสะดวก ไหเา)าเมอวกรมการทาตามรบสงนจงทกบ่รดกว^(น) 

(ด) พาพระยากุล!โหมครงกรุงศรอยุ®ขา .รยกกนว่า “กลาโหมกล8ง118ลน" 

(เ.) ประเพฒเต่เตฟ้ตำแหนงอกรมหา1สน-าบต็ น กน เจ™ระขาวะ,ะท้,วงมทาดขุทย1^,ก้ทบ่า 

!ป!ไป8นปบ!!ธคับ, เจาทุระยามหาเสนากระท,".ง,วาห;•'วห^ขทหา, 
บ่1“ ใชประเพณนป่มุาจนรบาลสม.ต็,ห,ะนา,าณ์มหา11ช สันน้ษฐาบ1;*1;.ว;;;: 

"ท้ำร!ป.,11!!!:!'ช,1รบณ!แป^ฟ’ะ*™‘โท่นะ’ารวานหาดไท;ฬุวุห้าว8;บ;ห,!8 

อ:วซึ่ทบท,ทัชักฺท8:คยใช'51ชก1,ทร,11"ว"11อน.ห่ห-จะ๘นเฆฺอรกาล'ใดใ;;บ่; 
กรุงศรอยุธยาไม่ทราบแม่เสนาบดกลาโหมคน61 ทำความผด โปรดไนใเกอำนาจหบ่ๅทนำ;;หา,,เาว0 
ผ่ายไตจากกลาโหมมาอยู่ในกรมท่า (คอกระทรวงการต่างประเทศ) เจาพระ0ๅพระคถบ รู่''ๆ*ทำ 
หวเมองแตนนมา * ใ ดบงกบ 



๓ 

จคหมายลำคไ]เสนาบดีของเจาพระยาทิพๅกรวงค์ว่ๅ แรกเมื่อแผ่นคน 

พระบาทสมเด็จพระพทธยอดท้าจฬาโลกนั้น โปรกใหํพระไชยบูรณ์ ปลดเมือง 

พิษณุโลก ชื่อปลี เบนกนแข็งแรงทิพคามเสด็จพระราชคำเนินไปการพระราช 

สงคราม ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบุกค?ง เบนบุฅรพระยากลาโหมคลอง 

แกลบกรุงเก่า เบนเจำพระยาอครมหาเสนาที่สมหพระกลาโหม ไป™ทวายค?ง 

หลงล่าถอยพม่ามาจากเมืองทวาย หายสุญไปไม่ได้ข่าว บุฅรหลานทานไม่มี 

มีแค่น2องชาย (ว่าชื่อก้ม) เบนพระยาสุรเสนาแขนที่ง^ บิคาพระราชรองเมือง 

(ทองคี) 

เจาพระยามหาเสนา 

( บุนนาค ) 

เจาพระยามหาเสนา ที่สมหพระกลาโหม นามเคิม บุนนาค ข่าหลวงเคิม 

ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัฅิแลว โปรคใหํเบนพระยาอุไทยธรรม 

แลวเบนเจาพระยายมราช แล่ว่เบีนเจาพระยามหาเสนา มีคำปรึกษาปนบำเหน็จว่า 

นายบนนาก ( และมีชื่อคนอนอีกหลายนาย) ทำราชการมาขำนาน ได้โคยเสด็จ 

พระ-ราช'คำเนินการ'พระ'ราชสงครามไปปราบอริ'ราชข่าคึกนานา'นุประเทศมีชัยชำนะ 

หลายค?ง มีความชอบมาก ขอพระราชทานคงให์^นายบุนนาก เบนพระยาอุไทยธรรม 

ในพระราชพงศาวคารว่า ฅรัสเอาหม่อมบุนนาค ทนายข่าหลวงเคิมเบนพระยา 

อุไทยธรรม อีกคอนหนึ่งว่า ทรงพระกรุณาโปรคเกล่า ฯ ให็พระยาอุไทยธรรมเลื่อนที่ 

เบนพระยายมราช 

ในลำคบเสนาบกของเล่าพระยาท้พากฺร'วงศ์'ว่า โปรค ๆ ใหโจำพระยายมราช 

ชื่อบุนนาค เบนบุครพระยา'จ่าแสนยากรก?3กรุงเก่า มาเบนเจาพระยาอครมหาเสนา 

ที่สมหสระกลาโหม (เจาพระยามหาเสนาบุนนากไคณากณนวล นองนางสมเด็จ 

พระอมรินทราบรมราชินี เบนภรรยา บุครหลานจึงเบนราชนิกูล ) บุครธิคาทำ 

ราชการ คือ สมเด็จเจ่าพระยาองค์ใหญ่ องค์นอย (ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่ ๔) 

(®) พระยาสุรเสนา (คุม) ตนสกุล สุรกุบ่ต์ 



๔ 

บุฅรหญิง คือ เจาคุณวงหลวง (นุ,น) เจ่ากุณวํงหนำ (ก้ม) เจาคุณปราสาท 

(กระค่าย) และเจาจอมมารคา (ฤานี ซึ่งเรียกกนว่า เจาคุณว,ง เบนธิคาเกิคควย 

ภรรยาเดิม ทำราชการในรีชกาลที่ ๑ เบนเจาจอมมารคา พระเจาบรมวงศ์เธอ 

พระองกเจาจงกล และกรมหมื่นสุรีน'กรรีกษ์) 

เจาพระยามหาเสน'าผู้น เกิคเมื่อบี1มะเมีย พ.ค. ๒๒๘๑ ถึงอสํฌกรรมใน 

รีชกาลท ๑ เมือบีฉลู พ.ค. ๒๓๔๘ อายุไค'๖๘ บี เบนคนสกล บนนาค ในบํคนื 

เจ3าพระยาอภยราชา 

(บน) 

เจ่าพระยาอภยราชา นามเดิม บน เบนขำหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๑ มี 

ขอความในคำปรึกษาปูนบำเหนจุรัชกาลที่ 9 ว่า นายปีนขำหลวงเดิม ไค้โดยเสดิจุ 

พระราชคำเนินการสงครามมาหลายครั้ง ห้องศัสตรา'วุธขำคึก แล่วกรั้งนคืดอ่าน 

สื่อสวนชวนนายที่พนายกรังอาณาประชาราษฎรมๅดิเอาพระนครธนบุรัไห้’ มีความ 

ชอบมาก ขอพระราชทานฅ8ง๎ใหโบนพระยาพลเทพ พระราชทานเครื่องยคให้ฏีเฉลี่อง 

คานหามสตโทนกนใชคามถานๅกีก์ค. 

ในหนงสอเรองลำคบเสนาบดชองเจ่าพระยาทิพาอรรงค์ว่ๅ โปรดให้พระยา 

พลเทพ (บน) เบนเจ่าพระยาอภัย-ราชา ว่าที่สมุหพระกลาโหม แล่วมา'ว่าที่มหาดไทย 

และกงอสถู]กรรมในรซกาลท ๑ แ,ด มาพบใน'จุด หมายเหดุงานบรมราชา มีเษก 

รัชกาลที่ ๒ ไดกวามจุริงเบนอย่างอื่น คือว่า พระยาพลเทพ (ปีน) น้น ไห้'เลี่อน 

เบนเจุาพร^ยามหาเสนา ทสมหกลาโหม ในรชกาลท ๑ ดอเจุาพระยามหาเสนา 

(บุนนาก) และอยู่ในฅำแหน่งนนมาจุนสินรัชกาลที่๏ ถึงรัชกาลที่ ๒ ทรงด8งเปีน 

เจ่าพระยาอภํยราชา ที่สมเค็จุเจ่าพระยารังหน้า ขนไปรับราชการในพระราชรังบวร ๆ 

จุนถึงอสญกรรม ท่านเป็นบรรพบุรุษของสกุล สิงหเสนิ' 



เจาพระยาพระคล่ง 

(สน ) 

เว้าพระยาคลำ เสนาบดีจฅุสคมภ์กรมท่า นามเคิม สน เดิมเบนพระยาพ้พิฌ- 

โกษามาแค่สมยกรุงธน มีขอความในกำปรึกษาควยว่า พระยาพิพํฌโกษาเก่า 

ขอให์เบนพระยาพระคลง ขอพระราชทานเครื่องยศให้มีเฉลี่ยง สคโทน กนใช้โคย 

ถานาศํกค 

ในหนำสือเรื่องลำคษัเสนาบดีของเจ่าพระยๅทิพากรวงศ์ว่า ทรงคงพระยา 

พิพฒโกษาคนเก่ากร1งแผ่นดินพระเจากรุงธน ชื่อหม่อมสน เบนแค่พระยาพระคลำ 

ท่านมีบุฅร คอ พระยาธิเบศรบดี (พิมพ์) พระยาโหราธิบดี (บํว ) อยู่หน่อยหนึ่ง 

ท่านลงไปส่งสำเภาหลวงที่เมึองสมุทรปราการ สำเภาจะขำมสนคอนออกไป ท่าน 

บอกขอบายศรีศีรษะสุกรข้นมา พระยาพิพิฒโกษากราบทูลข้น รบส่งว่าเลอะนก 

แลวใหํลคลงเบนพระยาศรีอกรราช ช่วยราชการในกรมท่า ท่านผู้นึ่ไม่ปรากฏว่าเบน 

เจาพระยา แค่คำแหน่งอยู่,ใน'หนำที่ที่เกยเบนเจ่าพระยา จึงเอามาจคไว้ควย 

เจาพระยาพระคล่ง 

(หน) 

เจ่าพระยาพระคลำ เสนาบดีจฅสคมภ์กรมท่า นามเดิม หน เดิมเบนหลวง 

สรวิชฅ เกยรบราชการอย่างขำหลวงเดิม ในร์ชกาลที่ ๑ โปรค ๆใหํเบนพระยา 

พิพฒโกษา แลวภายหลำเบนเฑ้พระยาพระคลำ มีขอความในกำปรึกษาความ 

ชอบว่า หลวงสรวิชิคจงรึกภกดี สํฅย์ซื่อ หมายเบนขำใค่ละอองพระบาทมาชำนาน 

แลวก็ได้โคยเสดีจพระราชค่าเนินการพระราชสงครามมาแค่ก่อน และกรื่งนึ่ได้ทำ 

ราชการควยสมเค็จพระเว้าหลานเธอ กรมหลวงอนุรักษเทเวศร์ จนสำเร็จราชการ 

แลวไค่แฅ่งกนเอากิจราชการหนกเบาไนเมืองธนมุรีออกไบ่แว้งไค้ละอองธุลีพระบาท 

ฉบบ ๑ ถึงค่านพระจารึกนน มืความชอบ ขอพระราชทานเอาหลวงสรวิชิฅใหำบน 

พระยาพิพ์ฒโกษา 



๖ 

ไนหนงสือเรื่องลำคบเสนาบคีของเจาพระยาทิพากรวงศ์ว่า ทรงเห้น'ว่าหลวง 

สรวิชิฅ นายค่านเมืองอทยธานี ชื่อหม่อมหน เขำมารับราชการอยู่ที่กรุงธนบุรี 

เป็นกนมีความสวามิภกด ไค่แค่งดงกนเอากิจ'ราชการสอคห1แงสือล้บไปถวายถึงค่าน 

พระจารึก แลวก็ได้ไปรับเสด็จถึงทุ่งแสนแฒ มีความชอบหลายอย่าง ที่งลีปาก 

เรียบเรียงหนีงสือก็คี จึงโปรด ๆ ฅํ้งให้ เบนที่พระยาพิพฒโกษา ครื่นโปรค ๆ ให้ 

พระยาพระกลง (สน) เบนพระยาครีย์กรราชแลว จึงโปรคๆคงพระยาพิพ้ฒโกษา 

ข็นเบนเจาพระยาพระกรัง ๆ (หน) บดร1ชายมีมาก ไม่ไคทำราชการ ที่ทราบชื่อ 

คือ นายเกฅ นายทด เบนจินฅกวี และเบนกรูพิณพาทย์ บุฅรหญิงที่ปรากฏ คือ 

เจ่าจอมมารดานีม เป็นเจ่าจอมมารดาสมเด็จพระเจ่าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเคชา 

คิกร รัชกาลที่ ๒ 

เจ่าพระยาพระคลง (หน) ถึงอรัญกรรมในรัชกาลที่ ๑ เมื่อบืฉลู พ.ค. ๒๓๔๘ 

[ในบนน เจ่าพระยารตนาพิพิธ (สน) เจ่าพระยามหาเสนา (บุน'นาค) เจ่าพระยา- 

พระคล่ง (หน) ถึงอสัญกรรมในบเคียวก่น'ที่ง ๓คน] 

พระยาพระคลง 

(กุน) 

พระยาพระคลง นามเค็ม กุน ภายหล่งเบนเจ่าพระยารัตน'ๅธิเบดร์ ‘[V, 

รัชกาลที่ ๒ ( จะกล่าวประวัติพิสดารในตอนรัชกาลที่ ๒) 

เจาพระยาธรรมา 

( บุญรอด บุณยรํตพีนธุ ) 

เจ่าพระยาธรรมา เสนาบดีจตุสดมภ์กรมรัง นามเค็ม บุญรอค เค็มเบน 

พระยาธรรมาครั้งกรุงธนบุรี โปรด ๆ ใรัเลื่อนเบนเจ่าพระยาฐรรมา มีขอดๅๅมใน 

กำปรึกษาความชอบว่า พระยาธรรมานน ได้โดยเสด็จพระราชคำเนินทํๅดารพระรๅช 

สงครามแต่เค็มมา แลวก็สัตย์ซื่อ สุจริดม"นคงต่อใฅละอองธุลีพระบาท มีดๅๅม 

ชอบมาก ครนจะยกไปเบนกรมอื่นน1นไม่ได'' คำยพระยาธรรมาร้จุ้กขนบราชดา, 



๗ 

ช์ดเจนในกรมวงอยู่แลว ขอพระราชทานให้เลื่อนเป็นที่.เจ่าพระยาธรรมาไว้ ให้มี 

เฉลื่ยง คานหาม รัตโทน กนใช้โคยกานารักคื้ 

ในหนังสือเรืองลำคบเสนาบคีของเจาพระยาทิพๅกรวงศ์ว่า ทรงเห็น,ว'าพระยา 

ธรรมาคนเก่าครั้งแผ่นคินพระเจากรุงธน ชื่อบุญรอค เบนบุฅรพระยามณเฑียรบาล 

ครั้งกรุงเก่า รู้ขนบธรรมเนียมราชการในกรมรังมาก จึงโปรคเลื่อนที่ขนเป็นเจ่า 

พระยาธรรมาอผู่คามเคิม ต่อมาเมื่อศึกพม่ากราวลาคหญๅ ไดคมกองท,พออก 

[ไปดงรักษาเมืองราชบุรีอยู่ ไม,สืบสวน พม่ากองหนึ่งยกมาจากเมืองทวายเขามาคงที่ 

ลำพาชีกไม่ร้ จนกองนัพรังหนัาชนะข์าศึกที่ลาคหญาแลำยกกลบมา มาพบ 

กองทพพม่านนจึงแตกกลบไป เจำพระยาธรรมาจึงเบนโทษดองถอด กรนพน 

โทษแลวโปรดให้เบนพระยาเพทราชา จางวางกรมพระคชบาล ( ควยท่านเบนสกล 

พราหมณ์และว่าเบนหมอเฒ่าคำย ) กรนพระยารักโคโหนซึ่งเป็นเจ่าพระยาศรี- 

ธรรมาธิราช (จะกล่าวภายหรัง) ถึงอรัญกรรม จึงโปรคให้เลื่อนพระยาเพทราชา 

ขนเบนเจ่าพระยาศรีธรรมาธิราช ( แต่ความในพระราชพงศาวดารผิดเพียนกนไปปาง 

ดงจะมืด,อไปขางหล8ง) บุตรธิคาของท่านคือ เรัาพระยาอรัยภูธร (นอย) ใน 

รัชกาลที่ ๒ เจา'จอมมารคาศรี '(ซึ่งเรียกรันว่าคุณพี) เจ่าจอมมารคา พระเจ่า 

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ่าบุปผา รัชกาลที่ ๒ และเจ่าจอมมารดาแกว เจ่าจอมมาวคา 

พระเรัาบรมวงศ์เธอ กรมหมนภูบคืราชหฤรัย รัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาศรีธรรมาธิราชผู้นึ่ อยู่มาจนรัชกาลที่ ๒ เป็นคนสกล บุณยรัตพันธ์ 

เจาพระยาธรรมา 

(ทองด) 

เจ่าพระยาธร'รมา เสนาบคีจคุสคมภ์กรมรัง นามเดิม ทองดิ เป็นข่าหลวง 

เดิมในรัชกาลที่ ๑ โปรคให้เป็นจมื่นศรีสรรำษ์ แลำเป็นพระยาพิพฒโกษา ภายหลง 

โปรคใหใบนเจ่าพระยาธรรมา มีขอความในคำปรึกษาศวามชอบรวมกนกบเรัาพระยา 

มหาเสนา (บุน,นาศ) 



๘ 

ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจิาพระยาทิพากรวงศ์ว่า โปรดให้คงหม่อม 

ทองดี นัาหลวงเดิม ซึ่งเบนจมื่นศรีสรรักษ์ แลวเบนพระยาพิพฒัโกษา แลวมา 

เบนเจาพระยาธรรมา บุฅรธิคาของท่านคือ พระยาอิศรานภาพ (อน) เบนบของ 

เจ่าจอมมารคาแพ รีชกาลที่ ๔ และเบนคาของเจ่าจอมมารคาผง รีชกาลท ๔ 

เจ้าพระยาธรรฆา 

(สด) 

เจ่าพระยาธรรมา เสนาบดีจฅสคมภ์กรมรัง นามเดิม สค เบนทนายขำหลวง 

เดิมในกรมพระราชนังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรค ๆ ให้เบนพระยามณเฑียรบาล 

ในหนังสือเรื่องลำดิบเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์มีว่า เมื่อเจาพระยา 

ธรรมา (ทองดี) ถึงอนัญกรรมแลว โปรคๆใหพระยามณเฑียรบาล ชื่อสค มาเป็น 

เจ่าพระยาธรรมา บุฅรธิคาของท่านคือ จมื่นจงนักดีองศ์ (เสือ) ธิคาชื่อทองดี 

เบนเจ่าจอมมารคา พระเจ่าบรม'วงศ์เธอ กรมขนสถิฅย์สถาพร รัชกาลที่ ๒ 

ธิคาอีกกน ๑ ชื่อขำ เบนเจ่าจอมมารคาพระเจ่าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวไนยนฤเบน- 

ทราธิบาล รัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาธรรมา (สค) ถึงแก่อนัญกรรมในรัชกาลที่๒ เบนบรรพบุรุษ 

ของสกล สนทรสารทูล 

เจาพระยายมราช 

(ทองอิน) 

เจ่าพระยายมราช นามเดิม ทองอิน (บางฉบบว่าอิน) เดิมเบนหลวงราช- 

รองเมือง มีกวามในจคหมายเหคปูนบำเหน็จว่า หลวงราชรองเมือง ก็จงรักนักดี 

ฅ่อใคละอองธุลี'พระบาท ไค้โคยเสดีวพระราชคำเนินทำการพระราชสงกรามหลาย' 

กรง มีค,วามชอบอยู่ ทะงเบนกนเก่า ร้ขนบราชการในกรมพระนครบาล ขอพรศ์ 

ราชทานคงให้เบนพระยายมราช พระราชทานเกรื่องยศให้มีเฉลี่ยง กานหาม นักใทน 

คนใช้โคยถานาศกค 



6 

ในหนำสือเรีองลำกไนสนาบคีของเจุำพระยๅทิพากรวงศ์ว่า เมื่อแผ่นดิน 

พระบาทสมเกจพระพุทธยอกพ้าจุฬาโลก โปรคใหหลวงรองเมืองกรงกรุงธนบุรี 

เบนพระยายมราช เมื่อร้นแผ่นดิน พม่ายกเขิามาทางเมืองกาญจุนบุรีและทาง 

ลากหญา ท่านไปท่พเป็นโทษพรัอมกบเจุำพระยาธรรมา (บุญรอก) กองถอค(๑) 

ภายหลงโปรกไหใบนพระยามหาธิราช ช่วยราชการในกรมเมือง พร้อมกบเจุำพระยา 

ธรรมา ( บุญรอก ) เบนพระยาศรีธรรมาธิราช ( เห็นจุะเบนพระยาเพทราชา ) 

บุฅรหเลาน'ไม่มีปรากฏ ทำนผู้น็เป็นเร้าพระยา หรือเบนเพียงพระยา หน์งสือเก่า 

ก็ฅำงกน หากรงกนไม่ 

เจุำพระยายมราช (บน'นาค) ซึ่งเบนเร้าพระยามหาเสนา กล่าวมาแลว 

เร้าพระยายมราช (บุญมา) เบนเร้าพระยามหาเสนา คูในรัชกาลที่ ๒ 

เร้าพระยาพลเทพ (บน) เบนเร้าพระยาอภ6ยราชา กล่าวมาแร้ว 

เจาพระยาพลเทพ 

( บุนนาค บ่านแม่ลา ) 

เร้าพระยาพลเทพ นามเดิม บนนาก คือ นายบุนนาค บ'ไนแม่ลากรุงเก่า 

ที่เป็นกนคิกปราบจลาจลกรุงธน ไร้เป็นเร้าพระยาไชยวิชิฅ ผู้รักษากรุงเก่า แร้ว 

โปรกใหโบนเร้าพระยาพลเทพ ในจกหมายเหฅปูนบำเหน็จว่า นายบุนนาก หลวง 

สระ หลวงฉณะ เป็นขำใต้ผ่าละอองธุลีพระบาทแก่เดิม แร้วไค้โกยเสค็จพระ 

ราชกำเนินทำการสงครามเชม่แข็งแร้วก็เป็นนายทพนายกอง หลวงสุระ หลวงฉณะ 

กองร้สกราอาวธขำคิกกนละครงสองครั้งบาง ครั้งนืเส่าก็คิคอ่านบาวราษฎรมาคื 

พระนครธนบุรี มืความชอบ ขอพระราชทานฅงใหนายบุนนาคเป็นเร้าพระยาไชยวิชิฅ 

รักษากรุงเก่า ใหหลวงฉณะเป็นพระยาสรรคบุรี หลวงสุระ เบนพระยาสีหราชเคโช 

พระราชทานเครื่องยศโกยถานาร้กค 

ในหน์งลึอเรื่องลำกบเสนาบดีของเร้าพระยาทิพากร'วงศ์'ว่า โปรก ๆ ให้ 

เร้าพระยาไชยวิซิฅ ผู้รักษากรุง ชี่อบุนนาก มาเป็นเร้าพระยาพลเทพ ไปทพกานี 

( * ) ดท่องในประวัติของเจ5าพระยาธรรมา ( บุญรอด ) 



๑๐ 

กลบเขามา (เมื่อปลายรํชกาลที่ ๑) กรนเมื่อฅนแผ่นคินพ'ระบาทสมเกจพระพุทธ 

เลิศหลานภาลไ] หม่อมเหม็นซักว่าคิคกบฏควยกน ฅายคราวนน บุฅร'หลาน'ไม่ 

ปรากฏ [ทราบว่าท่านพึ่ง มารคาเจำพระยาภาณุวงศ์ (ท่วม) เบนธิดาเจ่าพระยา 

พลเทพ (บน'นาค บานแม่ลา)] 

เจั๊าพระยาศรธรรมาธิราช 

(ตกโตโหน)(๑) 

เจาพระยาศรีธรรมาธิราช ชื่อเดิมอย่างไรไม่ปรากฏ เบนพระยาดิกโกโหน 

ครั้งกรงธนบุรี ม็ความชอบ โปรทใหแบนเจาพระยา มีในจกหมายเหกบ่นบำเหน็จว่า 

^พระยาดิกโกโหนได้โกยเสค็จพระราชกำเนินการพระราชสงครามมาก็หลายครั้ง แลว 

ก็ซือสฅย์มนคง จงรักภกดิก1อใค้ผาละอองธลีพระบาท แลวราชการครั้งน็ พระยา 

กกโกโหนซือกรงหาเอาใจแปรซันไม่ ขอพระราช'ทานก1งั้ให้แบนเจํๅพระยาครีธรรมๅ- 

ชิราช' พระราชทานเครืองยศโกยถานาศกก แลิวใหย'กเอาทีฅำแหน'งทุกขรๅษฏร 

หวเมืองปากใด้ผายเหนือ มาขนเจำพระยาศรีธรรมๅธิราช ไค้กงแก่งว่ากล่าวสืบไป 

ขอให้มีเฉลี่ยงกานหามสฅโทนคนใชดามดำแหน่งเจำพระยาศรีธรรมๅฐิรๅช 

เจาพระยาศรีธรรม'าธิราช (บุญรอก) กอ เจำพระยาธรรมาที่กล่าวมาแล่ว 

เจาพระยาฌ็ชรพิไชย 

เจาพระยาเพ้ชรพิไชย นามเดิมอย่าง'ไรและจะเบนผู้ใก มีบุกร'หลาน'หรือ 

ไม่มีไม่ไกความ เบนแท่พบนามในจดหมายพระราชพิธีราชาภิเษกบอกนามไว้ 

ข้างตนว่าเบีนผู้เรียบเรียงพรอมควยขำราชการอีกหลายนาย ทูลเกลำๆถวายพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดพาจุฬาโลก เมื่อบี'เถาะ เบญจกึก จุลศกราช©®๔๕ ('พ.,ๆ 

๒๓๒๖) เมื่อทรงพระปรารภจะทำการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อสร้างพระนกร 

เสร็จอีกครั้ง @ สนนิษฐานว่าจะไคโบีนขำราชการมาแต่ครั้งกรุงกรีฎยธยา 

(®) คำว่า “ตกโตโหน” น น'เส]สํขมากว่าจะเขยนผดคำ!ดึ)! หรีอนา)เด้มว่าตกโ51'1หา| กำหากว่า 

ฌ็1นนๅเแดัม น่าจะเบนเช้อแขก เพราะนามไม่ใช่ภาษาไทย และไม่ม่ในทำเน่ยหรๅๆ,หนนๅม 



๑๑ 

เจาพระยาสุธรรมมนตรี 

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี นามเดิมอย่างไรและจะเบนผู้ใค มีบุฅรหลาน 

หรือไม่ก็ไม่ไคกวามอีก เบนผู้มีนามพรอมควยเจ้าพระยาเพชรพิไชยเรียบเรียง 

จคหมายพระราชพิธีราชาภิเษกเหมือนจ้น 

เจาพระยาราชบุรี 

(เสม) 

เจ้าพระยาราชบุรี นามเดิมเสม เบนบุตรท่านยายเจ้าเคื่อ นบในสาขาหนึ่ง 

ของราชนิกูลบางชำง แต่เดิมเบนพระสมทรสงกรามอยู่ในกรีงกรุงเก่า ถึงกรั้ง 

กรุงธนบุรีไต่ไบนพระยาราชบุรี กรนประดิษฐานพระบรมราชจ้กรีวงศ์มีความปรากฏ 

ในกำปรึกษาฅงขำราชการกรั้งแรกว่าโปรก ๆ ให์เลื่อนพระยาราชบุรีขนเบนเจ้าพระยา 

จะมีนามว่าเจ้าพระยาอมรินทรฦๅช์ย่ตามทำเนียบหรือจะมีราชทินนามเบนอย่างอื่นหา 

ทราบไม1 เจ้าพระยาราชบุรี (เสม) นึ่ เบนบิคาของเจ้าพระยาวงศาสุรศกค (แสง 

วงศาโรจน์) ที่เบนสมหพระกลาโหมในรัชกาลที่ ๒ ท่านเบน-บรรพบุรุษของสกุล 

วงศา โรๆ น 

เจาพระยาไชยวิชิต 

(มุนนาค) 

เจ้าพระยาไชยวิชิต นามเดิม บุนนาค ที่เบนเจ้าพระยาพลเทพ คงกล่าวมา 

ข่างฅนแลว 

เจาพระยานคร 

(พ่ฒน ฒนคร) 

เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช นามเดิม พฒน์ เบืนเจ้าพระยาว่าราชการเมือง 

นครศรีธรรมราช จะกล่าวที่เจ้าพระยาสุธรรมมนครี รัชกาลที่ ๒ ต่อไป 



ต เ50 

เจาพระยาสงขลา 

(บุน ฮุย ) 

เจา พระยาพิไชยคิรี นาม เกิม บุนฮย เบืนบุก รหลวง สุวรรณคิว ส^ บก 

(เหยี่ ยง ) ผู้ว่าราชการเมือง สงขลา เดึม เบนหลวง สุวรรณคิรีสมบักิ ผู้ว่าราชการ 

เมือง สงขลา ตำแหน่งที่บิคา เบน แลว เบนพระยาสุวรรณคิริสมบักิ ภายหลงโปรก ‘ร ไห้ 

เบนเจาพระยา เพราะรบดึกที่ เมืองฅานีมีความชอบ มีนามว่า เจาพระยาพิไชยคิรี 

ศรีสมุทรสงกราม นามนีทราบจากหนำ ลือในหอง อาลำษณ์ แต่ ในพงกาวการเมือง 

สงขลา ที่ พระยาวิเชียรคิรี (ชม ณ สงขลา) แต่ง ว่า เบน เจิา พระยา อินทคิ?กรี- 

ส มุทรสงครามราม ภกกี อภยพิริยบรากรมพาห จะ ถูกอย่างไหนไม่ทราบ เช้าพระยา 

พิไชยคิรี (บน,ฮุย) ผู้น็หามีบุกรไม่ 

เจา สงขลา (บุญฮุย) ถึงอสิญกรรมบ พ.ศ. ๒๓๕๔ 

เจาพระยาสุรินทราชา 

(จนทร็๋ จ นพโรจ วงศ์) 

เจา พระยา สุรินทราชา นาม เคิม จนทร์ เบนบุตร เช้า พระยา ชำนาญ บริรักษ์ 

ในแผ่นกินพระ เจิาอยู่หวบรมโกษฐกรีง กรุงศรีอยุธยา มารคา เบนพี่ มารกา เจาขรว เงิน 

พระ ชนก สม เก็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทำ ราชการในกรุง เก่า เป็นที่ หลวง ฤทธ- 

นาย เวรมหาก เล็ก (ในหนำ ลือปฐมวงศ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔ เรียกว่า 

นาย ฤทธื้ ) ไก ภรรยา เบนหลานหลวงนาย สิทธ์ ที่คงฅวเบนเช้านครศรีธรรมราชเมือ 

กรุง เก่า เลีย เจานครจึงกงให้เบนอปราชเมืองนครศรีธรรมรๅช กรนพระ เจากรุง 

ธนบุรีตีไต่เมืองนครศรีธรรมราช จบ ได้'ที่งกท้นกรฯ และ อุปราช เอาฅวเช้า มารับ 

ราชการในกรุงธนบุรี อุปราช จนทรีไกไบนที่พระยาอินทรอกราช ถึงรัชกาลที่ ๑ 

กรุง รักนโกสินทร์ไกโบ นที่พระ ยาราชรัง เมืองในกรมช้าง แลำ เลื่อนขนเบนพระยา 

สริ'นทราชา นราบตีศรีสุริยศำกื้ ตำแหน่ง สมุหกชบา ลซา ย แลวโปรกให้ออกไปอยู่ 

เมือถลาง กำกบหำ เมือง ภูเก็ต ทำนองอย่าง เบนสมุห เทศาภิบาลทุกรันนี ไต่เลื่อน 

ยศ เบนเช้าพระยา สุรินทราชา ๆ มีจกหมาย เหตุปรากฏว่า เมื่อ เช้าพระยามหา เสนา 



๑๓ 

(ปลี) ถึงอรัญกรรม ในรัชกาลที่ ๑ จะโปรค ๆ ใหใ-จำพระยาสุริ'นทราชาเขามาเบน 

ทีสมุหพระกลาโหม กรฺาบทูลขอคำว่าแก่ชราแลว จึงรับราชการหำเมืองอยู่จนถึงแก่ 

อรัญกรรม 

เจ่าพระยาสุรินทราชา บฅรธิคาของท่านที่ทราบ ชื่อ'จุ้ย ไค8เบนพระยา 

พทลุงกน๑ ชื่อฤกษ์ อยู่เมืองถลาง ไคโเฅ่งพงศาวคารเมืองถลางกน ๑ ชื่ออินกน ๑ 

ซึ่งเป็นบิคาพระยาวรวุฒิรัย (นอย) ๆ เบนบิคาพระยาอรัยบริรักษ์ (เนคร) 

หลวงศรีวรวํฒน์ (พิณ) และแข คณ'หญิงเพ็ชราภิบาล ภรรยาพระยาหนองจิก 

(พ่วงณสงขลา) ท่านเบนคนสกุล จันทโรจวงศ์ 

เจาพระยามทาโยธา 

(เจง คชเสน) 

เรัาพระยามหาโยธา นามเคิมว่า เจ'ง (แปลว่าขาง) เบนมอญนอก เคิม 

ทำราชการอยู่รับพม่า ไคโบนเจาเมืองเชียงแสนอยู่กราวหนึ่ง (มีเชื่อสายสืบรันมา 

อยู่ในเมืองนครลำปาง) แลวยายไปเบนเจำเมืองเฅริน (รังกฤษเรียกว่าอครัน) 

รันเป็นเมืองขางคอนใด้ กรนเมื่อสรัยกรุงธนบุรี พวกมอญถูกพม่ากคขี่เหลือทน 

เกิคเป็นกบฎขน พระยาเจ,งเป็นหวหนำของพวกกบฏคน ๑ รวมกำลงยกขนไป 

คีเมืองร่างกุ้ง สู้พม่าไม่ไค้ก็พากนอพยพกรอบครัวเขามาพึ่งไทย ในกร1งกรุงธนบุรี 

จะได้มีบรรคาศกคอย่างใคไม่ทราบ ถึงรัชกาลที่ ๑ ทรงคงเป็นพระยามหาโยธา 

จางวางกองมอญ ค่อมารบพุ่งพม่ามีความชอบ โปรค ๆ ใหโลื่อนเป็นเจาพระยา 

มหาโยธา บุฅรของท่าน คือ เจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ในรัชกาลที่ ๓ 

ท่านเป็นรันสกุล คชเสนี 

เจาพระยาอกยคูณศร 

(แบน อภํยวงศ) 

เจ่าพระยาอรัยภูเบศรี' นามเคิม แบน เคิมเป็นพระยายมราช กรุงรัมพูชา 

ในรัชกาลที่ ๑ โปรค ๆ ให้กำกบคูแลเจ่าผู้'กรองกรุงรัมพูชา ภายหรังโปรค ๆ ให้ 



๑ (^ 

แบ่งเมืองเขมรแขวงบฅบองและนกรวด ใ™ร ะยายมราชปกครอง ทรงฅงเบน 

เจ9าพระยาอภยภูฌศร์ วิเศษสงครามรามนรินทร์อินทบคี อภํยพิริยบรากรมพาหุ 

หุฅรของท่านคือ พระยาอภยภูเบศร์ ท่านเป็นดนสกลอภัยวงศ์ 

เจ่าพระยาอชัยภูเบศร์ (แบน อภ,ยวงศ์) ถึงอสญกรรมในร8ชกาลที่๒ บ 

พ.กี. ๒๓๕๓ 

เจาพระยามหาสมบัติ 

เจ่1พระยามหาสมบัฅิ คำแหน่งอะไร และนามเดิมอย่างไรไม่ทราบแน่ 

ปรากฏนามในหน่งสือพระราชวิจารณ์ และมีชื่อในบ่ญชีท่ายเรื่องราวถวายชัยมงคล 

กรื่งเพลิงไหม3พระที่นงอินทราภิเษกมหาปราสาท(๑) พบนามเท่านื ไม่ปรากฏที่อื่น 

อีกเลย บฅรหลานก็ไม1ปรากฏ 

สมเด็จเจ3ใพระยาวงหน9ไ 

ในพระราชพงคาวคาร ที่ว่าควยทรงฅ1งชัาราชการผายพระราชชังบวรมีว่า 

ฅชัสเอาพระยาพลเทพเดิม(๒) เบนสมเก็จเจ่าพระยา คํงนื ไม่ไคความว่าสมเก็จ 

เจ่าพระยาอะไร และไม่ไคพบจากที่อื่นอีก มีแห่งเคียวเท่านน(๓) 

(๑) พบนามเจาพระยาสมบัติ เบนบัวหน้าทำรายงานบัญชพระราชทรพย์จ่ายเกณฑ์บุญในรชกๅลท ๑ 

น่าจะมตำแหน่งในกรมพระคบัง 

อนง กล่าวกนมาว่า หม่อมมุข ทเบนกรมหมนนรินทรพิบักษ์ ในรชกๅลท ๑ และเจ,-เพระยา 

พลเทพ (ทองอิน) ในริชกาถท ๒ เบนบุตรเจ9ไพระยามหาสมบัติ จะเบนเจ่าพระยามหาสมบัติ คจ่า 

กรุงธน ฯ หริอคจ่งกรงเล่าไม่ทราบแน่ 

(๒) คอกรงกรุงธนบุร 

(๓) เข9าใจว่ากงม่นามเบนเจ2าพระยาอะไรอย่าาหน่งอย่างเจ่าพระยาอบัขราชา พวกบังหน้าเริยกว่าสมเด็จ 

เจ่าพระยา เพราะเบนใหญ่กว่าอกรมหาเสนาบด แต่มิไดม่ยศเบนสมเด็จเจ่าพระยา 



ประวัติเจาพระยาในรํชกาลที่ ๒ 

เจั๊าพระยารตนาธิฌศร์ 

(กุน รตนกุล) 

เจำพระยารักนาธิเบศรี ที่สมุหนายก นามเดิม กุน กรงกรุงธนบุรี เบน 

พระ'ราชประสิทธ ในรัชกาลที่ ๑ เบน'พระยาศรีพิพฒ แลวโปรค ๆ ให์เบน 

พระยาพระกลง มาในรัชกาลที่๒ จึงโปรกๆให์เบนสมหนายก 

ในหนำลือเรื่องลำกบเสนาบดีของเรัาพระยาทิพากรวงศ์ คอนว่าควยคำแหน่ง 

เรัาพระยาพระคลำว่า กรงนนเ'จำพระยาพระคลำ (หน) ถึงอต์ญกรรมแลว เจาพระยา 

รักนาพิพิธก็ถึงอนิจกรรม เจาพระยามหาเสนา (บุน,นาก) ก็ถึงอนิจกรรมเนื่องๆ 

กนที่ง๓ ท่านแลว จึงโปรกๆก็งพระยาศรีพิพฒ(กุน) เบ็นเจำพระยาพระคลำ(๑) 

เรียกว่าท่านท่าเรือจาง กรนถึงแผ่นดินพระบาทสมเก็จพระพุทธเลิศหลำนภาลิย 

ไกโถลิงถรัลยราชปราบคาภิเษกแลว จึงทรงกงเจาพระยาพระกลิง (กุน) เบน 

เจาพระยารักนาธิเบศรี ที่สมหนายก มีบุฅรธิคา คือ จมื่นมหาคเล็ก (ทองอยู่) 

พระยาพิไชยสงคราม (ลิกวา) ซึ่งเบนพระยารักนามาตยพงศ์ภกคี และท่าววรรันทร์ 

(อม) และพระเบญจวรรณ ซึ่งเบนพระนิกรมมุนี ที่พระราชาคณะครองวก 

พระยาทำ ในรัชกาลที่ ๔ เชอสายของท่านที'เบนสำคญใน1ชนก่อมา คือ พระยา 

รักนกุลอกุลยภ้ก์ดี (จ0ารัส) ซึ่งเกยเบนสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี และมณฑล 

นครสวรรค์ 

เจ่าพระยารักนาธิเบศรี (กุน) เบนกนสกุล ร'คนกล 

เจาพระยาอกยกธร 

(นอย บุณยรตพนธ) 

เจาพระยาอภํยภูธร นามเดิม นอย เบนบุกรเจำพระยาศรีธรรมาธิราช 

บุญ!'รอก เดิมเบนที่อะไรมาก่อนบ่างไม,ทราบ ปรากฏเมื่อเบนพระยาอนชิฅราชา 

(9) ในจดหมาย',หตุบรมราชาภิเษกรัชกาลท I® เบนแต่พระยาพระคลง 



๑๖ 

รัชกาลท้ ๑ แลว;บนเจ่าพระยายมราชในรัชกาลที่ ๒ ภายหลงโปรด ๆ ให*เบน 

ที่สมหนายก 

ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาท้พากรวงศ์ว่า ถึงแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำนภาลํย โปรด ๆ ใหพระยาอนุชตราชา ชือนอย 

เบนบุฅรเจ่าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด) เบนเจ่าพระยายมราช กรนเจา 

พระยารัดนาธิเบศรี ( กน ) ถึงอลํญ!กรรม จึงโปรด ๆ ให้เจ่าพระยายมราช ( นัอย ) 

เป็นเจ่าพระยาอภ็ยภูธร ที่สมหนายก อยู่มาจนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนํงเกลา 

เจ่าอยู่หํวบรมราชาภิเษก ไดพระราชทานกลดและเฉลี่ยง (กรนถึงบกุน นพศก 

พ.ศ. ๒๓๗๐) เมืองเวียงจนทน์เบนกบฏ ท่านขนไปท4พเวียงจนทน์บวยถึงแก่ 

อสญกรรม บุฅรธิดาของท่านที่ทำราชการ คือ พวกเจ่าพระยาภูธราภํย (ซึ่งจะ 

กล่าวก่อไปในรัชกาลที่ ๔) และพระยากลาโหมราชเสนา (กรับ) เป็นตน และ 

เจ่าจอมเครือรัล ในรัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาอภย (นัอย บุณยรัตพนธุ ) ถึงอส์ญกรรม รันที่ ๑๓ มิถุนายน 

บกุน. พ.ศ. ๒๓๗อ 

เจาพระยามหาเสนา 

(บุญมา) 

เจ่าพระยามหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหม นามเดิม บุญมา เดิมเบ็1นพระยา 

ฅะเก็ง แล่วเป็นเจ่าพระยายมราช'ในรชกาลที่ ๑ 

ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า เมื่อเจ่าพระยา 

ยมราช (บุน-นาค) เลื่อนไปเบนเจ่าพระยามหาเสนา จึงโปรด ๆ ใหพระยาฅะเก็ง 

คือ หม่อมบุญมา เบนเจ่าพระยายมราช ครั้นปลายแผ่นดิน พระบาทสมเดิจุ 

พระพุทธยอดพ้าจุฬาโลก เจ่าพระยามหาเสนา (บุน,นาก) ถึงอสญกรรมแล่ว ทรง 

ศ์งั้พระยาตะเก็งเบนพระยายมราช อยู่มาชนถึงแผ่นดินพระบาทสมเค็จุพระพุทธ 

เลิศหลำนภานัย [โปรดฯใหิเ.จ่าพระยามหาเสนา (บน) เบืนเจ่าพระยาอนัยราชาา 

จึงโปรดใหโจ่าพระยายมราช (บุญมา) บิดาเดียวกนกบเจ่าพระยามหาเสนา (บุน'นาป 

แค่ต่างมารดากน มาเบนเจ่าพระยามหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหม สืบบุตรหลาน 
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คือ พระยาเพชรบูรณ์ (นุช) พระยาอภิยพิพิธ (กระต่าย บิคาเจ่าจอมมารคา หร่น 

รัชกาลที ๔ ซงเป็นเจำจอมมารคาพระเจุๅบรมวงศ์เธอ พระองค์เจำอรุณ'วดี) 

เจาพระยามหาเสนา (บุญมา) ถึงอฒักรรมในรัชกาลที ๒ 

เจ3ใพระยาวงศาสุรศักด็ 

(แสง วงศาโรจน์) 

เจำพระยาวงศาสรศกค ทีสมหพระกลาโหม นายเดิม แสง นบใน ราชนิกุล 

บางชาง เป็นบุฅรเจำพระยาราชบุรี (เสม ) ผู้บุฅรท่านยายเคื่อ ท่านยายเคื่อเบนธิคา 

ท่านยายเจำเมือง ท่านยายเจ่าเมืองเป็น'พี่นางสมเด็จ พระรูปศิรีโสภาคย์มหานากนารี 

ซึ่งเบนพระชนนีสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เจาพระยา'วงศาสุรศํกค ( แสง) 

เคิมเป็นอะไรไม1ทราบ ปรากฏว่าเป็นพระยาแม่กลอง แลวย์ายมาเป็นพระยาราชบุรี 

แลวโปรดใหโบนสมหพระกลาโหม 

ในหนงสือเรื่องลำคบเสนาบคีของเจำพระยาทีพากรวงศ์ว่า เจาพระยามหา 

เสนาถึงอสญกรรมแลว โปรค ๆ ใหพระยาราชบุรี (แสง) เบนเจ่าพระยาวงศา- 

สรกึกค ที่สมหพระกลาโหม ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๒ บุฅรหลาน1ของท่าน คือ 

พระยาราชบุรี (กลน) พระยาราชบุรี (โนรี) พระยาราชบุรี (กง) บิคาท่าน 

ผู้หญิงอู่ของเจำพระยาสุ'รพ,นธ์พิสุทธื้ (เทศ บุนนาก ) 

เจ่าพระยา'วงศาสุรศํกด (แสง) เป็นคนสกุล วงศาโรจน์ 

เจ2าพระยามหาเสนา 

(สํงข์) 

เจาพระยามหาเสนา ที่สมหพระกลาโหม นามเคิม สังข์ เป็น'ราชนิกุลบางชาง 

เป็นบดรเจ'ากุณ'ทองอยู่ พี่นางสมเด็จพระอมรินทรบรมราชินี เคิมทำราชการเป็น 

ขำหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำนภาลํย เป็น จางวางมหาคเล็ก 

กรนทรงรบอุปราชาภิเษกเป็นกรมพระราชว,งบวร ๆ จึงโปรค ๆ ให์เป็นพระยาศรี- 
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สุริยวงศ์ จางวางมหาคเล็กรังหนำ ครั้นบรมราชาภิเษกในรชกาลที ๒ แลว มาเบน 

จางวางมหาคเล็กวงหลวง ค่อม,าโป-รคให์เบนเจ่าพระยาพระคลง แลวเบ็นสมุน- 

พระกลาโหม 

ในหนำลือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจำพระยาทิพากรวงศ์ว่า ครั้นเจาพระยา 

โกษาที่เบนพระยาไกรมาก่อนถึงอสัญกรรมแลว จึงโปรคใหสุณต์ปข์ซึ่งเบึนพระยา¬ 

กรีสุริยวงศ์ จางวางมหาคเล็ก เบนเจ่าพระยาพระกลง เมื่อเจ่าพระยา'วงศาสุรศ์กคื้ 

ถึงอสัญกรรมจึงโป'รดใ,นัๆ เจาพระยาโกษา (สังข์) ซึ่งเบนพระราชญาติมาเบน 

เจาพระยาอกรมหาเสนา ที่สมหพระกลาโหม ครั้นถึงแผ่นตินพระบาทสมเด็จ 

พระน็่งเกลาเจ่าอยู่,หำเถลิงถรัลย'ราชสมบัติ พระราชทานกคค เฉลี่ยงเพีมยศขนอีก 

ท่านถึงอสัญกรรมในฅนแผ่นติน ไม่มีบุตรหลานทำราชการ 

เจาพระยาโกษา 

(กร) 

เจาพระยาโกษา เสนาบดีจฅสคมภ์กรมท่า นามเติม กร เติมเบนอะไรมาก่อน 

ไม่ทราบ ปรากฏว่าเบนปลคกรมขำหลวงเติมในรชชกาลที่ ๒ เมื่อพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหลำนภาสัยไคอปราชาภิเษกเบึนกรมพระราชวงบวรๆ ทรงตงเบน 

พระยาไกรโกษา ถึงรัชกาลที่ ๒ โปรคใหํเบนเจำเจำพระยาโกษๅ ที่'พระคลำ 

ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจาพระยาทิพากรวงศ์ว่า เมื่อโปรคเลื่อน 

เจาพระยากลง (กน) เบนเจำพระยารตนาธิเบศร์แลว ทรงตงพระยาไกรโกษา ปสัค 

กรมขำหลวงเติมเบนที่เจาพระยาโกษา บุตรของท่านดีอพวกพี่นองพระยาเวียงใน 

นฤบาล (เทศ) พระพิเรนทรเทพ (จางวางเสือ) 

เจำพระยาโกษา (กร) ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๒ 

เจาพระยาพระคลํง 

(สงข) 

เจาพระยาพระกลง นามเติม สังข์ ซึ่งเบนเจำพระยามหาเสนา ติงกล่าว 

มาขำงตน 
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เจาพระยาพระคลง 

(ดิศ ชุนนาค) 

เร่าพระยาพระกล'ง นามเติมติศ คือสมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาประยูร'วงศ์ 

ซึ่งจะกล่าวต่อไปในรัชกาลที่ ๔ 

เจาพระยาธรรมา 

(เทศ) 

เร่าพระยาธรรมา เสนาบดีจฅุสคมภ์กรมรัง นามเค็ม เทศ เค็มปรากฏว่าเบน 

พระยาเพ็ชรบุรี โปรค ๆ ให็เบนเสนาบดีกรม'ว*'ง 

ในหน'งสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเร่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า แผ่นดีนพระบาท 

สมเด็จพระพุทธเลิศหลำนภาลํยโปรค ๆ ฅ่ง์พระยาเพ็ชรบุรี (เทศ) เบนเร่าพระยา 

ธรรมา บุฅรท่านคือ พวกพี่นองพระอาสกษณ์ (เหม) พระยาบำรุงราชฐาน (ศรี) 

เร่าพระยาธรรมา (เทศ ) ถึงอลํญกรรมในรัชกาลที่ ๓ 

เจาพระยายมราช 

(นอย บุณขรตพํนธุ) 

เร่าพระยายมราช นามเติม นอย ซึ่งเบนเร่าพระยาอภ'ยภูธร ที่สมุ,หนายก 

ค'งกล่าวมาแลว 

เจาพระยายมราช 

(นอข) 

เร่าพระยายมราช นามเติมนอย (อีก1กนด) เบนเร่าพระยามหาเสนา จะ 

กล่าวในรัชกาลที่ ๓ 
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เจาพระยาพลเทพ 

(สา) 

เจ่าพระยาพลเทพ นามเดิม สา บางแห่งวาสาสร เดมเบนอะไรมากอน 

ไม่ปรากฏ มาปรากฎชื่อเมื่อเบนพระยาสน'ทมิ,ดร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

เลิศหลัานภาลำไดอุปราชาภิเษก โปรด ฯ ใหโบนที่พระยาจ่าแสนยากร 

เลัาพระยาพลเทพ (สา) นึ ไดํดีวามร่าเบนขาหลวงเดิมใ'แพร3'บงทสมเดวิ 

พระพุทธเลิศหลำนภาลัย กรินทรงริบอุปราชาภิเษกเบนกรมพระรงชรงบรรร ได 

เบนที่พระยาจ่าแสนยากร สมหมหาคไทยผายพระราชลังบวรอยู่ก่อน แสรวิ'3 

เลื่อนเบนพระยาลันทมิดร ดำแหน่งพิเศษในกรมใดกรมห'แง แลวจึงเบ็นเจาพระยา 

พลเทพ ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจ'าพระยาทิพากรวงศ์ร่า โปรด ๆ ให้ 

พระยาลันทมิฅร ชื่อสา ซึ่งเบนพระยาจ่าแสนยากร เบนเจ่าพระยาพลเทพ สืบบุฅร 

หลานหลายคนดีอ พวกพี่นอง พระยาไกร (พูน) ที่เบึนพระยาพิษณุโลก และ 

พระยานครสวรรค์ (ลัน) 

เจาพระขาพลเทพ 

(ทองอิน) 

เลัาพระยาพลเทพ เสนาบดีจดสดมภ์กรมนา นามเดิม ทองอิน เดิมปรากฏ 

ว่าเบนพระยาราชภกดี 

เจ่าพระยาพลเทพ (ทองอิน) น้ ทราบว่าเบนบุฅรเจำพระยามหาสมบัติ 

และเบนนองกรมหมื่นน่รินทรพิท*ก่ษ์ เบืนบิดาท่านผู้หญิงลันของสมเด็จเจำพระยา 

บรมมหาประยูรวงศ์ เพราะฉะน1นเบนฅาของสมเด็จเลัาพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ 

มีความในหนังสือลำดบัเสนาบดีของเลัาพระยาทิพากรวงศ์ว่า โปรด ๆ ใหพระยา 

ราชลักดี (ทองอิน) เบนเลัาพระยาพลเทพ บุฅรหลานที่ทำราชการ คือ พวก 

พี่นองพระยาประชาชีพ (กด) พระยาประชาชีพ (ทองจีน) 

เลัาพระยาพลเทพ (ทองอิน) ถึงอลัญกรรมในรัชกาลที่ ๓ 
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เจาพระยาสุธรรมมนตรื 

(พฒน์ ณ นคร ) 

เจาพระยา สุธรรม มนฅรี จาง วาง เมือง นครศรีธรรมราช นาม เดิม พฌน์ เบน 

บุดรเขย เจ่านคร ที่ เบนหลวง นาย สิทธกรีง กรุง เก่า ฅงฅว เบนใหญ่ เมื่อกราวจลาจล 

พระ เรัากรุงธนบุรีฅีไก เมือง นครศรีธรรมราช ภายหลงกง เบน เจ่านคร กรนมาใน 

รัชกาลที่ ๑ โปรกๆ ให์เจ่านกรออกจากกำ แหน่ง ทรงกง เจ่าพฒน์ บุฅรเขย เบน 

เจ่า.พระยานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗ มื สมญาว่า เจ่าพระยาศรีธรรมาโศกราช ชาติ- 

เคโชชัย มไห สุริยาธิบคื อภยพิริยบรากรมพาห เจ่าพระยานครศรีธรรมราชอยู่ มา'จน 

รัชกาลที่ ๒ มืความ ชราทุพพลภาพ กรน พ.ศ. ๒๓๕๔ จึง โปรกๆ เลื่อน1ขน เบน 

เจ่าพระยา สุธรรม มนกรี ศรี โศกราชวงศ์ เชษฐพง ศฦๅไชย อนูไทยธิบคื อภยพิริ ข- 

บรากรมพาหบุฅธิกาของท่าน คือ เจ่าพระยานคร (นอ ย) ซึ่งจะ กล่าวก่อไปใน 

รัชกาลที่ ๓ ธิกา ของท่านคือ เจ่าจอม มารคา นุ้ยใหญ่ เจ่า'จอม มารคา กรมพระ- 

ราชรังบวรมหารักติพล เสพ เจ่า'จอม มารกา นุ้ย เล็ก เจ่า'จอม มารคาพระ องศ์เจ่า 

บท มราช ท่าน ผู้หญิงหนู ภรรยา เจ่าพระยาทิพากร'วงศ์ 

เจ่าพระยา สุธรรม มนกรี ( พ่ฒน์ ) ถึง อสํญ่กรรม เมื่อบี1กล พ.ศ. ๒๓๕๘ ท่าน 

เบนคนสกุล ณ นคร 



ประวัติเจ่าพระยาในรัชกาลที่ ๓ 

เจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสน ) 

เจ่าพระยาบดินทรเคชา ที่สมุหนายก นามเดิม สิงห์ เบนบุตรเจ่าพระยาอรัย 

ราชา (บน) ทราบว่าไดใบนจมื่นเสมอใจราช หวหมื่นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๑ 

ถึงรัชกาลท ๒ ไปรบราชการว่ง์หนำ เบนพระยาเกษตรรักษา ถึงรชกาลที่ ๓ 

ใดเบ็นพระยาราชสุภาวดี ไปราชการท"พปราบกบฏเวียงรันทน์ตอนตน มีดวามชอบ 

ทรงพระกรุณาโปรด ๆ ให้เบนเจาพระยาราชสุภาวดี คร8นเรัาพระยาอรัยภธรถึง 

อสญกรรม โปรด ๆ ให้ว่าที่สมุหนายก ต่อมามีความชอบเมื่อปราบกบฏเวียงจุนทนํ 

ตอนหรัง โปรด ๆใหโบนเรัาพระยาบดีนทรเดชา ที่สมหนายก ไดใ;บนแม่ท'พ 

รบญวน จนไคประเทศรัมพูชากรับมาเบนประเทศขนไทยอย่างในรัชกๅลที่ @ 

ในหนังสือเรื่องลำดบเสนาบดีของเรัๅพระยาทิพๅกรวงศ์จุ่ๅ เรัๅพระยาบดินทร 

เดชา ทีสมุหนายก มีบุตรหลานชายหญิงมาก ดือ พวกเรัาพระยามุขมนดร (เกษ) 

เจ่าพระยายมราช (แกว) ซึ่งจะกล่าวต่อไปในรัชกาลที่ ๔ 

เจาพระยาบดีนทรเดชา (สิงห์) เกิดในสรัยกรุงธนบุรี เมื่อป็ระกา พ.ด. 

๒๓๒๐ ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๓ เมื่อรันที่ ๒๔ มิถุนายน บระกา พ.ด. ๒๓๔13 

อายุ ๗๒ บี ท่านเบนตนสกุล ติงหเสนี 

เจ9ใพระยามหาเสนา 

(นอย) 

เรัาพระยามหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหม นามเดิน รัอย เรีองประวัดิ 

ชนเดิมหาทราบไม่ ปรากฏชื่อต่อเมื่อเบนพระยาศรีสุรียพาหในกรมรัๅ คูเหฏึอน 

จะไค้คุ้นเคยชอบพอก'บีองศ์เชียงลือเ'จ่าญ'วนเมื่อเข'-เมาพึ่งบารมีอศ์ในกรุงเทพๆ ใ14 

รัชกาลที่ © กรนองค์เชียงสือไดโสวยราชย์เป็นพระเรัายาลอง กรองเมืองญวน พวก 



V 
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ญวนนับถือพระยาศรีสริยพาหะ จึงไคใบืนราชทูฅไปเมืองญวนเมื่อรีชกาลที่ ๒ แลว 

เลือนขนเบนเจาพระยายมราช 

ในหนำลือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจำพระยาทิพๅกรวงศ์ว่า เมื่อเจาพระยา 

ยมราช (นอย) กนก่อนเลื่อนเบนเจาพระยาอภยภูธร ที่สมุหนายก แลวจึง'โปรดฯ 

ให2พระยาศรีสริยพาหะ (นอย) ที่เบนทูฅไปเมืองญวน เบนเจ2าพระยายมราช กรน 

ถึงรัชกาลที่ ๓ เมื่อเจาพระยามหาเสนา (สงข') ถึงอส่ญกรรมแลว โปรค ๆ ให์เจา 

พระยายมราช (นอย) บุฅรขนนางกร1งกรุงเก่า เบืนเจาพระยามหาเสนา ที่สมุห 

พระกลาโหม ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๓ ไม่มีบุฅรหลานทำราชการ 

[เจาพระยามหาเสนา (นัอย) น็ นัยหนึ่งว่าบิคาเบนญาฅิกบบิคาเจาพระยา 

มหาเสนา (บุน'นาค) เมื่อกรุงเก่าเสีย หนีออกไปอยู่กรุงรัมพูชา ไปมืธิคา ธิคานน 

เบนบรรพสตรี'ของเจ่าพระยาอภยภูเบศรี (ชุ่ม ) สมเค็จเจาพระยาบรมมหาศรี- 

สุริยวงศ์ จึงนับว่าเจาพระยาอภยภูเบศร์ (ชุ่ม) เบนเชอสายในสกุลเดียวกนมา 

แค่เคิม ส่วนเจาพระยามหาเสนา (นัอย) นน เมื่อคงกรุงธนบุรีแส่กถึกลบเขามา 

รบราชการ ] 

เจาพระยาพระคลิง 

( ฅิศ บุนนาค) 

นจาพระยาพระกลง ที่สมหพระกลาโหม นามเคิม คิศ คือสมเคจเจาพระยา 

บรมมหาประยูรวงศ์ ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่ ๔ 

เจาพระยาธรรมา 

(สมบุญ) 

เจาพ'ระยาธร'รมา นามเคิม สมบุญ เบน'พระยาบำเรอนักคอยู่ก่อน ใน 

หนังสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเฃ์ไพ'ระยาทิพ'ากรว-าศ์กล,'าวว่า เมื่อเจาพระยาธรรมา 

(เทศ) ถึงอสญกรรมแส่ว โปรคๆ ใหพระยาบำเรอภกค (สมบุญ) เบนเจ2าพระยา 



150๔ 

ธรรมา ไคโบนแม่ทพขนไปปราบหวเมืองขนของเวียงจนทน์เมื่อเบนกบฏ บุคร,ท่าน 

คือพวกพี่'นองพระยาภูบาลบรรเทิง ( เทศ ) พระยาบำเรอภกค ( ชำง ) 

เจาพระยาธรรมา ( สมบุญ ) ถึงอสํญกรรมเมื่อเดือนกนยายน บืมะเมีย 

พ.ศ. ๒๓๘๙ 

เจาพระยายมราช 

(ชิม) 

เจ่าพระยายมราช นามเดิม ฉิม จะกล่าวที่เจ่าพระยาสุธรรมมนฅรีต่อไป 

เจาพระยายมราช 

(พูน) 

เจ่าพระยายมราช นามเดิม พูน หรือ ทองพูน เบนที่พระรองเมือง แลว 

เบนพระยามหาอำมาตย์อยู่ก่อน 

ในหนำลือเรืองลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาบิพาก?ๅงต์ว่า เมื่อเจ่าพระยา 

ยมราช (นอย) เลื่อนไปเป็นเจ่าพระยามหาเสนาแลว โปรคฯให้พระยามหา 

อำมาตย์ ชีอทุน ที่เป็นรองเมือง บิดาพระยาเพ็ชรฎา (น้อย) เบนเจ่าพระยา 

ยมราช ถึงอสํญกรรมในร์ชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยายมราช (ฉิม) กบเจ่าพระยายมราช (พูน) น็ใกรจะเป็นก่อนเป็น 

หลำไม่ทราบแน่ สอบหนำลือเก่าเถียงกนอยู่ บางฉบบว่าเจ่าพระยายม?ๅข (ฉิน) 

ก่อน บางฉบบว่าเจ่าพระยายมราช (พูน) ก่อน 

เจาพระยายมราช 

(บุนนาค ยมนาค ) 

เมื่อพระยายมราช นามเดิม มนนาค เดิมเป็นอะไรอยู่ก่อนไม่ท?าบ 1]?ากฦ 

เมื่อเป็นพระยาอน้ย์โณฤทธื้ 



ในหนังสือเรืองลำคบเสนาบคืของเจาพระยาทิพๅกรวงศ์ว่า โปรค ฯ ให้พระยา 

อภยโณฤทธ (บุน,นาก) เบนเจาพระยายมราช เมื่อชกพระพุทธรูปไปวคราชนคคา 

ท่านออกมายืนอยู่หน้าคะเฆ่ คนที่ลากพระมากค่อมาก ท่านล2มลง คะเฆ่ท่บถึงแก่ 

อสญกรรมที่ประคูยอค (เข์าใจว่าประคูสำราญราษฎร์ เพราะกงชกมาทางเสาชิงช้า) 

บุครของท่านคือพระยาอภยสุรินทร์ ( ภู่ ) และพระยาพิท่ก่ษ์ภูบาล (เอี่ยม ) 

เจาพระยายมราช (บน'นาก ยมนาก) ถึงอนัญกรรมเมื่อวนที่๔ธนวาคม 

บี1มะเมีย พ.ก. ๒๓๘๙ ท่านเบนฅนสกล ยมนาค 

ฟ้ไทระยาพลเทพ 

(ฉิม) 

เจาพระยาพลเทพ นามเคิม ฉิม เบนพระยาศรีสรไกรอยู่ก่อน 

ในหนำสือเรื่องลำคบเสนาบกิของเจำพระยาทิพากรวงศ์ว่า ในแผ่นกิน 

พระบาทสมเก็จพระน้งเกลาเจำอยู่นัว โปรคใหพระยาศรีสรไกร (ฉิม ) เบนเจา 

พระยาพลเทพ บุฅรหลานของท่านที่ทำราชการ คือพวกพี่นองพระหฤทไ) (นุช) 

พระพหลหาญศึก (ยม) และเจาจอมน้อย สุหรานากง ชี่งปฏิสงขรณ์วคอปสรสวรรค์ 

เจาพระยา-พลเทพ (ฉิม) ถึงอสิญกรรมเมื่อเกิอนมีนาคม บมะเมีย พ.ศ. 

๒๓๘๙ 

เจ9ใพระยใสุธรรมมนตรึ 

(ฉิม) 

เจาพระยาสุธรรมมนตรี นามเค็ม ฉิม เบนหลานเ'ท้พระยาพระกล่ง (หน) 

เค็มเบึนอะไรไม่ทราบ ปรากฏเมื่อเบืแพระยาทิพโกษาแล่วเบนเจ้าพระยายมราช 

เมื่อท่านแก'ชราไม,สามารถจะ'รบ'รา'ชการนลว จึงโปรต ฯ เลื่อนเบนเจ้าพระยา 

สุธรรมมนตรี 



ในหนำสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจทิพระยาทิพากรวงศ์ว่า โปรค ๆ ให้ 

พระยาทิพโกษา (ฉิม ) เป็นหลานเจทิพระยาพระคลำ (หน) เบนเจาพระยา 

ยมราช ท่านชรานํกแลวจึงยกขั้นเป็นเจำพระยาสธรรมมนตรี ไม่มีบุตรหลานทำ 

ราชการ 

เจาพระยานคร 

( นอย ณ นคร) 

เจ่าพระยานครศรีธรรมราช นามเดิม นอย ปรากฏว่าเบนบุตรเจ่าพระยานคร 

(พฒน์) ซึ่งภายหลงเบนเจาพระยาสุธรรมมนตรี อีกน์ยหนึ่งว่าเบนลูกเธอ 

พระเจากรุงธนบุรี ดิงมีข2อกวามในหนำสอพระราชวิจารณ์หนา ๕๙ นึ่นแลว เดิม 

เป็นอะไรมาก่อนไม'ทราบ ปรากฏเมือเป็นพระบริรักษ์ภเบศรี ผู้ช่วยราชการเมือง 

นครศรีธรรมราช ในรีชกาลท ๒ เมือ พ.ก. ๒๓๕๔ โปรดฯใหใลื่อนเจทิพระยา 

นคร (พฒน) เบนเจาพระยาสธรรมมนครแลวิ จึงโปรค ๆ ให็พระบริรักษ์ภเบศรี 

เบนพระยาศรธรรมาโศกราช ชาติเดโช,[ชย มไหสุริยาธิบดี อภํยพิริยบรากรมพาหุ 

พระยานครสรธรรมราช กรีนมาถึงรชกาลทิ ๓โปรกๆเลือนเบนเจาพระยา บุฤร 

ธิคาของท่าน คือ เจาพระยานครศรีธรรมราช(นอยกลาง) เจาพระยามหาคิริธรรม 

(เมือง) ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่๔เบนตน และมีบุตรธิดานอกจากนึ่ ท่าราชการ 

อกมากมาก ธคามเจาจอมมารคานอยใหญ่ในรัชกๅกทิ ๓ ซีงเป็นเจาจอมมารคา 

พระองศ์เจาเฉลิมวงศ์ และเจาจอมมารคาบว ในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเบนเจาจอม 

มารคากรมขนคิริธัชสงกาศ พระองศ์เจาอรท่ยเทพกญญๅ กรมขนมรุพงศ์คิริพญน์ 

รัชกาลที่ ๔ เป็นคน 

เจาพระยานคร (นอย ณนคร) กงอสน!กรรมเมอว่นท ๑๔ พกเษภาคน 

บ1กุน พ.กี. ๒๓๘๒ 

เจาพระยานครราชสนๅ 

(ทองอิน อินทรกำแหง) 

เจาพระยากาแใ/]งฟิงอราน นานเอม ใ'าองอน เนนใาอะไรนๆก่อนใน่าารุ''เ^เ 

และกงจะได้ว่าราชการเมืองนครราชสิมๅมาก่อน ในรัชกาลที่ ๓ กรค ๆ 



๒ต่) 

เป็นเจ้าพระยากำแหงสงคราม บุตรของทำนคือ นายศํลวิไชย (ทองคำ) บิคา 

เจำจอมมารคาสงวาล เจ้จอมมารคากรมหลวงประจ้กษ์ศิลปาคม กรมทลวง 

สรรพสาฅรศภกิจ พระองค์เจากาญจนากร และมีบุฅรอื่นทำราชการอยู่ในเมือง 

นครราชลิมาอีก คือ พระภ้กคืนุชค ซึ่งเบนบิคาพระยากำแหงสงคราม (จนทร) 

เบนคน 

เจ้าพระยานครราชลิมา (ทองอินอินทรกำแหง) เบนก็เไเสกุล อินทรกำแหง 

เจ9าพระยามหาโยธา 

( ทอเรีขะ คชเสน ) 

เจ้าพระยามหาโยธา นามเดิม ทอเรียะ เบนบุตรเจ้าพระยามหาโยธา(เจ'ง) 

ในรัชกาลที่ ๑ เกิคในเมืองมอญ อพยพเขามากํบบิคาควยกน จะมาไคใบินคำแหน่ง 

มืบร'รคาศกคอย,-างใคก่อนหาทราบ'ไม่ ไคโบินพระยามหาโยธาแทนที่บิคา ในรชกาล 

ที่ ๒ ถึงรชกาลที่ ๓ โปรค ๆใหเลื่อนขนเบินเจ้าพระยามหาโยธา และไคโบิน 

แม่ทเพยกพลไปช่วยอํงกฤษฅีเมืองพม่ากรงแรก เมื่อ พ.ค. ๒๓๖๘ บุตรของท่าน 

คือ พระยาคำรงราชพลขนธ์ (จุ้ย) ซึ่งเบนบิคาเจ้าจอมมารคากลึน เจ้าจอมมารคา 

ของกรมพระนเรศรีว'รฤทธร0ชกาลที่ ๔ และพระยามหาโยธา (นกแกว) พระยา 

เกียรต (ขนทอง) เบนคน 

เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสน้) ถึงอสญกรรมในรัชกาลทิ ๔ 

เจาพระยาไทรบุรื 

( ปะแงรน ) 

เจ้าพระยาไทรบุรี นามเดิม ตนกูปะแงรน เบินบุตรสุลต่านอบคลลามคลำซะ 

เจ้าเมืองไทรบุรี ในรัชกาลที่ ๒ ทรงตงเป็นเจ้าพระยาไทรบุรี (จะมีราชทินนาม 

ว่ากระไรไม,ปรากฏ) แต่เอาใจออกหาก'ไปเข่าก,มพมี'า จะเป็นกบฏ จึงโปรคๆให้ 



เจาพระยานคร (นอย) ยกกองทพไปฅีไณ้มืองไทร เจาพระยาไทรหนี1ปพง 

องกฤษอยู่จนถึงรัชกาลที่ ๓ เจ๎าพระยาไทรอ่อนนอมขอพระราชทานโทษ ซึง 

โปรคๆ ใหกล่บ่คืนมา เมื่อแบ่งเขฅเมืองไทรออกเบน ๔ เมืองแลว บุฅรของเจา 

พระยาไทร(ปะแงรัน) คือ พระยาไทรบุรี (คาอี) ซึ่งเบนบิคาเจบ่พระยาไทรบุรี 

(อาหมค) และเบนบ่]เจาพระยาไทรบุรี (ฮามิค) อนจะกล่าวในรัชกาลที่๕ 

เจบ่พระยาไทรบุรี (ประแงรัน) ถึงอสญกรรม บึ พ.ศ. ๒๓๕๘ 



ประวัติเจำพระยาในรํชกาลที่ ๔ 

สมเด็จเจ9าพระยใบรมมหาประยูรวงศ 

(องค์ใหญ่) 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิกบุนนาค) เป็นบุฅรเจำพระยา 

มหาเสนา (บุนนาก) และเจ่าคุณนวล พระกนิษฐภคินีในกรมสมเด็จพระอมริน- 

ทรามาฅย์ เคิมเป็นนายสุจินคา หุ้มแพรมหาคเล็ก แลวเป็นหลวงศ์กคินายเวร 

มหาดเล็ก เบนจมื่นไวยวรนาถ หำหมื่นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๑ แลวเป็น 

พระยาสริย'วงศ์มนฅรี จางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๒ 

ในหนำสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า เมื่อเจ่าพระยา 

โกษา (สำข6) เลื่อนไปเป็นที่สมหพระกลาโหมแลว โปรดฯให้ดงพระยาสริยวงศ์มนฅรี 

(ดิก) เป็นเจ่าพระยาพระกลง (แด่ปรากฏในจดหมายเหดของกรอเพีค ทูดองกฤษ 

ว่าเลื่อนเบนพระยาสุริยวงศ์โกษาก่อน จึงเขาใจว่าต่อปลายรัชกาลที่ ๒ จึงไดใบน 

เจ่าพระยาพระกลำ) กรื่นิรัชกาลที่๓ เจ่าพระยามหาเสนา (นอย) ถึงอสํญกรรม 

แลว จะโปรด ๆ ให้เจ่าพระยาพระกลำ ( ดิก ) เลื่อนเป็นที่เจ่าพระยามหาเสนา 

เจ่าพระยาพระกลำไม่รับ (อำงว่าเป็นเจ่าพระยามหาเสนามกอายสน) จึงโปรดฯให้ 

ว่าที่งกลาโหมและกรมท่าในแผ่นดินนน เรียกว่า เจ่าพระยาพระกลำว่าที่สมุหพระ 

กลาโหม กรนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่หำ เถลิงถรัลยราช 

บรมราชาภิเษก โปรดฯยกขนเบนสมเด็จเจ่าพระยา ชนสามญเรียกว่า สมเด็จ 

เจ่าพระยาองศ์ใหญ่ มีความในหนำสือพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ที่เจ่าพระยา 

ทิพากรวงศ์เรียบเรียงไว้ว่า เมื่อก่อนจะทรงดงเจ่าพระยาพระคลำ ว่าที่สมหพระ- 

กลาโหมเบนสมเด็จเจ่าพระยานน โปรค ๆ ให้เรียกว่าเจ่าพระยาอกรมหาอดมบรม- 

วงศาเสนาบดีไปพลางก่อนจนไคฤกษ์ ในบี,กน พ•อ- ๒๓๙๔ พระราชทานพระ 

สุพรรณบฏจารึกราชทินนานว่า สมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ วรุดมพงก- 

นายก สยามดิลกโลกานปาลนนาถ สกลราชวราณาจ่กราธิเบนทร ปรเมนทรมหา- 



๓ ๐ 

ราชานุกูล สรรพกิจมูลมเหศวรเชษฐามาฅยาธิบดี ศรีสรณรัดนธาคา อดลยเดชา 

นุภาพบพิตร ถือศกตินา ๓๐๐๐๐ พระราชทานกลค เสดียงงา พระแสงประคบ 

พลอยลงยาราชาวดี เบนเครื่องสำหรบยศอย่างพระองค์เจ่าต่างกรม เห้สำเร็จราชการ 

คลอคทวท1งพระราชอาณาจกร ใชฅราสุริยมณฑลเทพบุตรชำรถ (และกงถือครา 

พระคชสีห์และตราบำแกำอยู่ควยอีกที่ง ๒ ตวง) โปรค ๆ ให้คงหลวงบำเรอปรมา 

มาตย์ จางวางทนาย ขนวรบาทบริรักษ์ ปลดจางวางหมื่นศกติประสิทธิการ สมุห * 

บํญซี บุตรธิดาของท่านมีมาก ถือ สมเด็จพระเจ่ายาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) 

เจาพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ) เจาพระยาภาณวงศ์ (ทำม) เจาพระยาสุรพไเธพิสุทธ 

(เทศ) เจาพระยาภาสกรวงศ์ (พร) ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่๕ และพระยา 

มนตรีสุริยวงศ์(ชุ่ม) เจ่าคุณแข ที่เรียกกนว่าเจาคุณตำหนักใหม่ เจ่ากณปุก ที่เรียก 

นันว่าเจ่าคุณกลาง เจ่าคุณหร่น เรียกว่าเจ่าคุณนอย และท่าวราชกิจวรพฌน์ (แพ) 

เบนตน 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ( ติศ บุนนาค) ท่านเกิดเมื่อบวอก 

พ.ค. เอ๓ถา® กงแกพราลย เมอวน'เา เอ๖ เมบายใ\ บเถาะ พ.ถ. เอ๓๙๘ อาย ๖๘ 1) 

สมเด็จเจ3าฑระยาบรมมหาพ้ชํยลุ.!ไต 

(องคนอย) 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาดิ (ทฅ บุนนาค) เบนบุฅรเชัๅพระยามหา 

เสนา (บนนาค) ร่วมมารคาณัน้เบสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงค์ 

เดิมเป็นนายสนิท หุ้มแพร ในรัชกาลที่ ต ครั้นร้ชกาลที่ ๒ ชนไปรับ 

ราชการในพระราชรังบวรๆเบนจมื่นเด็กชา แล้วกลับมารับราชการในพระบรม 

มหาราชรัง เบน'พระยาศรีสุริย'วงส์ จางวางมหาคเล็ก ในรัชกาลที่ ๓ ใปรกๆ 

ใหโบน'พระยาศรีพิพ่ฌ (เล่ากนมาว่าเมื่อในรัชกาลที่ ๓ จะโปรค ๆ ให้เบนเชัาพระยา 

ยมราชท่านไม่รับเบน) ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ โปรคๆ ให้เบนสมเด็จเจ่าพระยา 

ชนสามญเรียกว่าสมเด็จเชัาพระยาองค์น้อย ในหนังสือพระราชพงคาวคารกรุงรัฅน. 







015) 

โกสินทร์ ที่เจ่าพระยาทิพากรวงศ์เรียบเรียงว่า พระยาศรีพิพฒรํดนราชโกษา 

โปรค ๆ ให้เรียกเจ่าพระยาบรมมหาพิชัยญๅคิไปพลางจุนถึงฤกษ์ สอบไคความว่า 

ว่นองการเคอน ๑๑ ขน ๔ คา บกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ มีสมญาว่าสมเด็จเจ่าพระยาบรม- 

มหาพิชัยญาคิ นรเนครนาถราชสุริยวงศ์ สกลพงศ์'ประคิษฐ'า มุขมาฅยาธิบคี 

ใดรสรณศรีรัดนธาดา สกลมหารัชชาธิเบนทรี ปรเมนทรมหาราชวโรประการ 

มโหฬารเคชานภาพบพิฅร ถึอศ์กดินา ๓๐๐๐๐จารึกในแผ่นทองคำเนือแปด พระราช- 

ทานกลค เสลี่ยงงา พระแสงลงยาราชาวดี เบนเครื่องยศอยางพระองศ์เจ่าค่างกรม ถือ 

ดวงฅราจุนทรมณฑลเทพบุฅรชักรถ ให้สำเรีจุราชการในพระนครทุกส็งทุกพนักงาน 

(กงว่าพระคสํงสินคาควย ) โปรค ๆ ให้ฅงหลวงบำรุงปรมามาฅย์ จางวาง ขุนวรบาท 

บริบาล ปสํค'จาง'วาง หมื่นสรรพการกิจประสิทธ สมุห์บโบชี บุฅรธิคาของท่าน คือ 

เจ่าพระยาศรีพิพิค] (แพ) ซึ่งจุะกล่าวก่อไปในรัชกาลที่ ๕ และเจ่าคณ'นุ่ม ซึ่ง 

เรียกกนว่า เจ่าคุณดำหนักเดิม เจ่าคุณเบา เจ่าคุณคลี่ เจ่าคุณจอมมารดาสำลี 

ซึ่งเบนเจ่าจอมมารดาสมเด็จพระบคุจฉาเจ่า สุขุมาลย์มารศรี พระอครราชเทวีรัชกาล 

ที่ ๕ และพระเจ่าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ่าบุษบงเบิกบาน กบกรมหลวงทิพยรัคน¬ 

กริฎกุลินี รัชกาลที่ ๔ และท้าวศรีสจจา (เลื่อน) เบนดน 

สมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาพิชัยญาคิ (ท่ฅ บุนนาค) ท่านเกิคเมื่อบีกุน พ.ศ. 

๒๓๓๔ ถึงแก่พิราลำเมื่อรันที่ ๘ กุมภาพนธ์ บิมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๐ อาย ๖๗ บิ1 

เจ3ไพระยาศรสุรยวงศ์ 

( ช่วง บุบนาค ) 

เจ่า'พระยาศรีสุริย'วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหม จุะกล่าวใน 

รัชกาลที่ ๕ 

เจ2ไพระยานิกรบดินทร 

(โต ก0ลยาณมิตร) 

เจ่าพระยานิกรบดิน1ทร ที่สมุหนายก นามเคิม โอ เบนบุฅรหลวงพิชัยวารี 

ซึ่คูนัน แช่อง เบึนขืาหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระน่งเกลำเจ่าอยู่หำ ไคไบนที่ 



๓ บา 

พระพิช์ย'วารี ในรัชกาลที่ ๒ เมี่อพระบาทสมเด็จพระน์งเกลาเจาอยู่V!'วเสวยราชย 

เลื่อนเบนพระยาพิข'ยวารี แล5ว่ค่อมาเบน1พระยา'ราชสุภา'วดี และโปรค ๆ ใหำ1าที 

สมุหนายกในรัชกาลที่ ๓ กร1นรัชกาลที่ ๔ โปรค ๆ ให์เบนเจาพระยาทิสมุหนายก 

ในหนัง สือ เรื่อง ลำคบเสนาบดี ของเจาพระยาทิพากรวงศว่า แผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่นัว เสด็จเถลิงถว็ลยราชบรมราซาภิเษกแลว 

จึงโปรคๆใหพระยาราชสุภาวดี (โค) เบนที่เจาพระยานิกรบดินทร ทีสมุหนายก 

ท่านเบนบุฅรพระพิช์ย'วารี (มน) มีขอกวามในประกาศที่ทรงคงเบนเจาพระยาว่า 

พระยาราชสุภาวดีศรีนัจเทพนรายณ์ สมุหมาฅยาธิบดี ศรีสุเร'นทราเมศว'ร พระสุรัสวดี 

กลาง ไคทำราชการสนองพระเคชพระคุณมาชานาน แค่กรงแผ่นดินพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกนาถ ชี่งทรงพระนามคามที่ไคประกาศควยพระนามแห่งพระมโหทิศ 

ปฏิมา ว่าสมเด็จพระพุทธเลิศหนัา ๆ กรนมาเมื่อกรั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จ 

พระบรมเชษฐาธิราชเจ่านนเล่า ก็ไคทรงพระกรุณาโปรคเกนัาโปรคกระหม่อมใหโบน 

ผู้ใหญ่ว่าที่สมุหนายก สำเร็จราชการในกรมมหาคไทยมาชานาน มีอาการเรียบรอย 

เบนอนค มีอธยานัยรอบกอบ ประกอบราชกิจมิให้ผิคธรรมเนียมราชประเพณี 

อนึ่ง เบนนัปบุรุษประกอบควยกฅญ่ชุกคเวทีต่อแผ่นดิน ทำราชการโคยซื่อสฅย์ 

สจริค กิคจะทำนุบำรุงแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรใหอยู่เย็นเบนสุข สมควร 

จะเบนเสนาบดีผู้ใหญ่ไค, จึงมีพระบรมราชโองการมารพระบณีฑูรสุรสิงหนาทคำรัส 

สงในัเลื่อนพระยาราชสุภาวดี ศรีนัจเทพนรายณ์ สมหมาฅยาธิบดี ศรีสุเรนทราเมศว! 

พระสุรัสวดีกลาง เบนเจาพระยานิกรบดีนทรมหินทรมหานัลยาณมิฅร อเนกบุญฤทธิ 

ประสิทธิสาธุคุณ วิบุลศภผลนึพทธกศลกิร๊ยาภิรฅ ธัญธนสารสมบดีบริวารสมบุรณี 

อคลยเมคฅาชวาธยานัย ศรีรัฅนฅรัยสรณารักษ์ อคมนักดิพิเศษ นากรามาฅยเชรมบๅ 

สมหนายก สยามโลกดีลกบรมราชมหิศร สกโลฅรทิศประเทศาธิบดี มหาราชชสิห 

มุรธาธร ธครมหาคทยวริศรเสนาธิบคี อ/เยพิริยบรากรมพาหุ ที่สมุทนายก สํๅเรีจุ 

ราชท8งปวงในกรมมหาคไทย ใหใ'ขิริญชนมายศมวรรณสุขพละสิริสว้'สคี้ ทำ 

ราชการสนองพระเคชหระคุณอยู่สนกาลนาน เทอญ ๆ 



๓ ๓ 

ประกากน้พบแฅ,สำเนาความ หาพบศภม่สคุ วน เคอนบ ไม่ (แค่สอบ 

ไกกวาม'จากที่อื่น'ว่า ทรงคงวนอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๒ กา ปีกุน พ.ศ. ๒๓๙๔) 

บุตรธิคาของท่านดือ เจำพระยารัตนบคินทร (บุญรอค) ซึ่งจะกล่าวต่อไปใน 

รัชกาล'ที่๕ ทำวสมศกค (อึ่ง) ซึ่งเบนเจาจอมมารคาพระเจาบรมวงศ์เธอ กรม 

หลวง'วรเสรฐสุคา รัชกาลที่ ๓ พระยาช่ยวิชิต (ช่วง) บิคาเจาจอมมารกาแสง ซึ่ง 

เบนเจา'จอมมารคาของพระเจ3เๅพี่ยาเธอ พระองศ์เจำอิกรวงศ์วรราชกุมาร พระองศ์เจำ 

นภางกนิพท่ธพงศ์ พระเจำพีนางเธอ พระองศ์เจำภท'รายุวดี พระองศ์เจาเจริญ 

ศรีชนมายุ และพระยามหาอำมาตย์ (ชื่น) ซึ่งเบนบิคาเจำจอมมารคาแช่มเบน 

เจา'จอมมารคาของพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิดีบดี และเบนบิคาเจำพระยา 

สุรสีห์วิสิษฐรักค (เชย) ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่๕เบนตนไป 

เจำพระยานิกรบดีนทร (โตกลยาณมิตร) เกิคบมะโรงพ.ศ.๒๓๒๗ ถึง 

อรัญกรรมเมื่อรันที่ ๒๐ รันยายน บิ1กุน พ.ศ. ๒๔๐๖ อายุ ๘๐ บิ! ท่านเบนตน สกล 

กัลยาณมิคร 

เจาพระยาคูธราภํย 

(นุช บุณยรฅพ่นธุ) 

เจำพระยาภูธรารัย ที่สมหนายก นามเติมนุช เบนบุตรเจำพระยาอรัยภูธร 

ทราบว่าในรัชกาลที่ ๓ เติมเบนนายสนิท หุ้มแพร แลวเบืนหลวงรักดีนายเวร 

แส่วเลื่อนเป็นพระสุริยรักดี เมื่อปลายรัชกาลที่ ๓ ถูกกอก ถึงรัชกาลที่ ๔ โปรก ๆ 

ใหใบนพระยามหามนกรี แส่วเลื่อนเบนเรัาพระยายมราช 

ในหน์งลึอเรื่องลำกบเสนาบดีของเจาพระยาทิพากร'วงศ์'ว่า เมื่อเจำพระยา 

ยมราช (สุก) ถึงอรัญกรรมแลว จึงโปรกๆให์พระยามหามนกรี (นุช) บุกรเจำ 

พระยาอรัยภูธร เบนเจาพระยายมราช กรนเจำพระยานิกรบดีนทรถึงอรัญกรรม 

แลว จึงโปรกๆใหใจำพระยายมราช (นุช) เป็นที่เจ่าพระยา ที่สมหนายกมี 

สมญาว่าเจำพระยาภูธรารัย เมกยาภิธยาศรัยมหากไทยนายก สยามดีลกมหาเสนาบดี 



๓๔ 

กรธารีวรราชลีห์สิงหมรธาธร มหาชนนิกรกิจจานุกิจ สฤษคิธุรพาหสกโลครรษฏา- 

ธิปาลานุรักษ์ อุคมศ์กคื้สรรพประสิทธิวิจิครปรีชา อภิยพิริยบรากรมพาหุ บุฅร 

ธิคาของท่าน คือ เจาพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก) ซึ่งจะกล่าวในรัชกาลที่ ๕ 

พระยาลีหราชฤทธิไกร(แยม) เจาจอมมารค'าฅลบ ซึ่งเบนเจำ'จอมมารคาพระเจา 

บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเ'รศธำรงศกค และพระองค์เจ็ากาพย์กนกรัฅนรัชกาล 

ที่๔ และท่าวสมศกคื (โหมค) เบนคน 

เจ่าพระยาภูธราภิย (นุชบุณยรัฅพํนธุ) เกิดเมื่อบี,มะ[รง พ.ศ. ๒๓๕๑ ถึง 

อส์ญกรรมเมื่อรันที่ ๑๕ พฤษภาคม บีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ อายุ ๗๑ บ 

เชิาพระยาทิทากรวงศ 

(ข0) บุนนาค) 

เจาพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ) จะกล่าวในรัชกาลที่ ๕ 

เจาพระยาธรรมา 

(เสือ สนธิรตน) 

เจ่าพระยาธร-รมา เสนาบดีจดุสดมภ์กรมวง นามเดิม เสือ เบนบุฅรเจ่าพระยา 

รัคนาพิพิธ เคิมจะเบนอะไรมาก่อนไม่ทราบ ปรากฏเมื่อเบนพระยาเพ็ชรพิชย 

ในหนังสือเรื่องลำคบเสนาบคืของเจำพระยาทิพากรวงศ์ว่า แผ่นดินพระบาท 

สมเค็จพระ'จอมเกลำเจ่าอยู่'หำ โปรค ๆ ใหพระยาเพ็ชรพิช์ย (เสือ ) บครเจ่าพระยา 

รัดนาพิพิธ เบนเจ่าพระยาธรรม'าไนั๑๑ บ ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๔ นๅม 

สมญาเจ่าพระยาธรรมา มีสร้อยคงนื เจำพระยาธรรมาธิกรณาธิบคื ศรีสุวิรมหา- 

มฅยวงศ์ ราชพงศนิกรานรักษ์ มหาสวามิภกคิบรมราโชปการาภิรมย์ สรรโพคม 

กิจวิจารณ์ มหามณเฑียรบาลบคินทร ราชนิเวศ นินทรามาฅย์ อนัเคบริกนาถเสนๅบคื 

อภิยพิริยบรากรมพาหุ บุครธิคาของท่านคือ พระยามหาเทพ (แสง) และเจ่าจุอม 

พุ่ม รัชกาลที่ ๓ 

เจ่าพระยาธรรมา ๆ (เสือ สนริรัดน ) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ๑๔ กรกฎๅอม 

บี1ระกา พ.ศ. ๒๔๑๔ 



เทพ^ยาภูฮภภย 
(นส่ ข!?4ข7ตผ้ผฮ์) 
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เจาพระยไธรรฆา 

(บุญศร้ บุรณสิริ) 

เจาพระยาธรรมา (บุญศรีบุรณศิริ) จะกล่าวในร์ชชกาลที่๕ 

เจาพระขายมราช 

(สุก สินสุข) 

เจาพระยายมราช เสนาบคีจตุสคมภ์กรมเมือง นามเดิมสุก หรือ ทองสุก 

(เบืนบุตรพระยากลาโหมราชเสนา ทองอินในรัชกาลที่ ๑) จะไค้เบนตำแหน่ง 

ใคแต1เดิมไม่ปรากฏ ๆ เมื่อเบนพระยาเพ็ชรบุรี (ที่ไปทไนเขกคราวหลวงอุคมสมบัติ 

จคหมายเหตุ) เบนพระยาเพ็ชรบุรีในรัชกาลที่ ๓ แลวเบนพระยาสุรเสนา 

ในหนํงสือเรื่องลำคํบเสนาบดีของเฑ้พระยาทิพากรวงศ์ว่า แผ่นดินพระบาท 

สมเค้จพระจอมเกล่าเจาอยู่หว โปรคๆตงพระยาดุรเสนา (สุก) เบนเจ่าพ'ระยายมราช 

ไค้'๔ บี1 ถึงอสญกรรมในรัชกาลที่ ๔ นามสมญาเจำพระยายมราชในรัชกาลที่ ๔ 

มีสรัอยค้งน็ เจาพระยายมราช ชาติเสนางกนรินทร์ มหินทราธิบคีศรัวิชัย ราชม'ไห¬ 

ล'วรรยบริรักษ์ ภู มิพิท่กษโลกาธิกรณ์ ท*ณ*!าฤทธาดิศรสิงหพาหเทพมุ-รธาธร มหา- 

น กรบาลสมุหบดี อภํย์พิริยบรากรมพาหุ ทรงฅ8งํ๋เมื่อวนพฤห์สบกี เดือน ©๐ ขน 

๙คา บกน พ.ศ.๒๓๙๔ มีสำเนาใบกำกบหิรํญบ้ฏคํงนึ 

ใหโลื่อนพระยาสุรเสนาขนเป็นเจ้าพระยา มีนามตามจารึกไว้ในหิรัญป็ฏ เป็น 

อธิบดีในกรมพระนครบาล ถือศ*กดินา ©๐0๐๐ ตงแต่ ณ วนพฤหสบคี เดือน ๑0 

ขน ๙ กา บี1กุน' ตรีกก ศกราช ©๒๑๓ บุตรของท่าน ดือ พวกพี่นองพระยาเพ็ชรชฎา 

(นก) พระพรหมบริรักษ์ (นอย) 

เจ่าพระยายมราช (สุก สินสุข ) ถึงอสญกรรม เมื่อวนที่ ๓© กรกฎาคม 

บชวค พ.ศ. ๒๓๙๕ 
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เจาพระยายมราช 

(นุช บุณยร่ตพํนธุ) 

เจ่าพระยายมราช นามเดิมนุช เป็นเจ่าพระยาภูธราภย ดงกล่าวมาแลว 

เจาพระยายมราช 

( ครุฑ) 

เจ่าพระยายมราช เสนาบดีจตุสดมภ์กรมเมือง นามเดิม กรุ‘ท เดิมจะเป็น 

อะไรมาก่อนไม่ทราบ ปรากฏเมื่อเบนจมื่นสรรพเพธภ*'กดี ห’'วหมื่นมหาดเล็กใน 

รัชกาลที่ ๓ ค?นมาในรัชกาลที่ ๔ โปรด ๆ ให้'เป็นพระยาจำนงภ*'กดี จางวาง 

มหาดเล็ก แลวเบนพระยาราชวรานุกล 

ในหน’'งสือเรื่องลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า เมื่อเจ่าพระยา 

ยมราช (นุช) เลื่อนไปเป็นเจ่าพระยาภูธราภ*'ยแลิ'ว จึงโปรดฯให้พระยาราช- 

วรานุกล(ครุฑ) บุตรพระยาอรเยรณฤทธิ เป็นเจ่าพระยายมราช ทรงตงเมื่อ 

ณ ว*นศุกร์ เดือน ๑๒ แรม @๒ ศ์า บชวด พ.ศ. ๒๔๐๗ มีลำเนาประกาศด’'งน้ 

ศุภมํเสดพระพุทธคาสนกาล เบนอดีตภาคล่วงแลว ๒๔๐๗ พรรษา 

จุลศ’กราช ©๒๒๖ บฅยุบ*'นกาล มุสิกลิงวจฉรกดิกมาสกาฬบกษ์ทวาทสีดิถี ศุกรวาร 

บริเฉทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ สุทธสมมุติเทพยพงศ์ 

วงศาดิศวรกษ*'ตริย์ วรขัฅิยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจ*'กรพรรติราชลิงกาศ 

ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจอมเกลำเจ่าอยู่ห*'ว ทรงพระราช- 

ดำริว่าพระยาราชวรานุกล วิบูลยภ*'กดีพีริยพาห เป็นบุตรพระยาอภ*'ยรณศุทธิ ( ชำง) 

เบนขำหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลิานภาลิ'ย ทำราชการฉลองพระ 

เดชพระคุณมาจนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ่าอยู่ห’'ว บ*ด์นืทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล่า ๆ ใทใบนที่ปลดทูลฉลองในกรมมหาดไทย และเป็นผู้ใหญ่เขำใจใน 

การศึกษาสงคราม ไดโกยไปปราบปรามบจจามิตร ระงบการกำเริบในประเทศราช 

ให้'สงบโดยสว*'สดี และได้ทำราชการฉลองพระเคชพระคุณมาแต่ในแผ่นดินพระบาท 



๓ฟ่ 

สมเดจพระพุทธเลิศหล่านาภาล่ย อนึ่ง มีปรีชาฉลาครอบรู้ในราชกิจนอยใหญ่ 

และไคทรงค้นเกยสนิทชิคชอบพระรๅชอริ5ยๅคิยมๅนๅน สมควรจะเบนเสนาบดี 

ผู้ใหญ่ได้ จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณฑูรสรสิงหนาท คำรัสสงให์เลื่อน 

พระยาราชวรานกลวิบูลยภกํดี พิริยพาห ซึ่งไคทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให์เบน 

ปลคทูลฉลองในกรมมหาคไทยนน เลื่อนที่เบนเจาพระยายมราช ชาดีเสนางกนรินทร์ 

มหินทราธิบดีศรีวิชไ] ราชมไหสวรรยบริรักษ์ ภูมิพิทไ!ษโลกาธิกรณ์ ท่ณฑฤทธาดีศร 

สิงหพาหเทพย มุรธาธร มหานกรบาลสมุหบคี อภไ]พิรยบรากรมพาหุ เบนประธานา- 

ธิบดีในกรมพระนครบาล ขอให้มีความเจริญชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณคุณสาร 

สมบัติ คิริสรัสดีพิพฒนมงคล สุนทรผลบริบูรณ์ทูกประการ ทำราช การฉลอง 

พระเคชพระกุณสืบไปสนกาลนานเทอญๆ 

เจำพระยายมราช (ครุฑ) บุครหลานหามีไม1 เกิคบืมะโรง พ.ศ. ๒๓๕๑ 

ถึงอสญกรรมบิ1ฉลู พ.ศ.๒๔๐๘ อาย ๕๗บ 

เจาพระยายมราช 

(แกว สิงหเสน) 

เจาพระยายมราช เสนำบดีจดสดมภ์กรมเมือง นามเดิมแกว เบนบุฅรเจา 

พระยาบคนทรเคชา เคิมเบนนายจิคร หุ้มแพรมหาคเล็ก แลวเบนจมื่นสมุหพิมาน 

ปลดกรมพระตำรวจ แลวเบนพระพรหมบริรักษ์พระมหาเทพ เจากรมพระตำรวจ 

ในรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ ไดโบนพระยาลีหราชเดโช แลวเบนเจาพระยา 

กำแหงสงคราม ฯ ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชลิมา แล่วิจึงเบนเจาพระยายมราช 

ในหนงลึอเรื่องลำดบเสนาบดีของเจ่าพระยาท้พากรวงศ์ว่า เมื่อเจาพระยา 

ยมราช (ครุฑ) ถึงอสญกรรมแล่ว โปรค ๆ ใหไจาพระยานครราชลิมา (แกว) 

บุครเจาพระยาบตินทรเคชา มาเบึนเจาพระยายมราช 

บุฅรของท่านดีอ พระยาเพชรชฎา (ดีศ) เบนคน ซึ่งเบนบิคาพระยา 

ไกรโกษา (ทศ) พระยาอนุชดชาญชํย (สาย) พระยาลิงหเสนี (สอาค) และ 

เบนบู่1 พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน) พระยานกร'ราชเสนี (กาว) 



๓๘ 

เจ่าพระยายมราช (แกว สิงหเสนี) เกิคบชวค พ.ศ.๒๓๔๗ ถึงอสัญกรรม 

เมื่อวนที่ ๑ กรกฎาคม บมะแม พ.ศ. ๒๔๑๔ อายุ ๖๘ บ 

เจ2าพระยาพลเทพ 

(เอยม ชูโต) 

เจ่าพระยาพลเทพ เสนาบดีจฅุสคมภ์กรมนา นามเดิม เอี่ยม เบนราชินิกูล 

บุฅรคุณม่วง ธิคาเจ่าคุณชูโฅ พระเชษฐาสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เดิมใน 

รัชกาลที่ ๒ เบนนายพลพน มหาคเลกทุ้มแพร แลวเบนนายจ่าเรศ ในรัชกาลที่ ๓ 

เบนหลวงฤทธินายเวร แลวเบนจมื่นศรีสรรักษ์ หวหมื่นมหาคเล็ก มา1ใน'รัชกาล 

ที่ ๔ จึงโปรค ๆ ให์เบนเจ่าพระยาพลเทพ 

ในหนำลือเรื่องลำคบเสนาบคีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า แผ่นดินพระบาท 

สมเด็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่หำ โปรค ๆ คงเจ่าหมื่นศรีสรรักษ์ เบนพระราชญาฅิชื่อ 

เอียม เบนเจ่าพระยาพลเทพ ท่านอยู่ในคำแหน่งไคํเพียง ๒ เคือนก็ถึงอสัญกรรม 

คามที่ว่ามานี กล่าวคามเรื่องที่เจ่าพระยาทิพากรวงศ์เรียบเรียงไว้ และคาม 

ที่บอกเล่าสันมา แค่เบนที่น่าสงสัยว่าจะยำไม่สันพระราชทานหิรัญสัฏทรงคงเบน 

เจ่าพระยาพลเทพ ก็จะถึงอสัญกรรมเสียก่อนแลว เพราะเห็นร่างสัญญาสัครคำนี 

ใหจมื่นศรีสรรักษ์ไปว่าที่ผู้ใหญ่ในกรมนา และเบืนที่ปรึกษาการอื่นๆ ควย 

ตงแก่ ณ วนศุกร์ เดือน ๖ แรม ๑ กำ บี1กุน ฅรึศก ศ*'ก'ราช ๑๒®๓ 

ก่อมาก็ไม่พบสำเนาที่ทรงฅชบึนเจำพระยาพลเทพเลย ไปพบสำเนาใบกำกับ 

หิรัญบฏทรงตะงพระยาพิชัยบุรินทรา (หลง) เบนเชัาพระยาพลเทพที่เดียว ในใบ 

กำกับหิรัญม*ฏนนลงชันพฤหํสบดีเดือน ©0 ขน ๙ คำ บ1กุน พ.ศ. ๒๓๙๔ ภายหกัง 

กัญญาบ'ฅรจมื่นศรีสรรักษ์ เป็นผู้สำเร็จราชการกรมนา ๓ เดือนเศษเท่านน ที่ว่าอยู่ 

ในตำแหน่ง ๒ เดือนนน น่าจะเป็นอยู่ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมนา จะยงไม่ 

ทนได้รับพระราชทานหิรัญบ*ฏเป็นเจำพระยาพลเทพกระกัง บุตรธิดาของท่านทำ 

ราชการหลายกน คือพวกพี่นองเจำหมื่นเสมอใจราช (เอม) พระยาอุทัยธรรม 

(อ่อน) และทำวอินทรสุริยา (อาบ) เป็นตน 



๓ 6 

เจาพระยาพลเทพ (เอี่ยม ชูโฅ) เกิคเมื่อบืมะเต็ง พ.ศ. ๒๓๔๐ ถึงอสญกรรม 

บกน พ.ศ. ๒๓๙๔ อายุ ๕๕ บ ท่านเบนกนสกล ชูโค 

เจ9ๆพระยาพลเทพ 

(หลง บุญ-หลง ) 

เจ่าพระยาพลเทพ เสนาบดีจคุสคมภ6กรมนา นามเคิม ทลง เบน,ขาหลวงเดิม 

พระบาทสมเด็จพระบนเกลำเจ่าอย่หํว เดิมจะเบนอะไรมาก่อนไม1ทราบ มาปรากฏ 

เมื่อเบนพระยาพิชัยบุรินทรา 

ในหนำสือเรื่องลำนับเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ว่า เมื่อเชัาพระยา 

พลเทพ (เอี่ยม) ถึงอสญกรรมแล่ว จึงโปรค ๆ ใหพระยาพิชัยบุรินทรา (หลง) 

ขำหลวงเดิมเบนเข์1พระยาพลเทพ มีบุฅรกอ นายนช อาหารบริรักษ์ และพระศรี 

ทิพโภชน์ (ปาน) อยู่มาจนรัชกาลที่ ๕ สำเนา,ใบกำกบหิรัญบฏที่ทรงคงนังน้ 

ให์เลื่อนพระยาพิชัยบรินทราขนเบนเจ่าพระยา มีนามคามจารึกไว้ในหิรัญม่ฏ 

เบนอธิบดีในกรมนา ถือศกดินา ๑๐๐๐๐ ค1งแฅ่ ณวนพฤห์สบดี เดีอน ๑๐ ขน ๙กา 

บี1กุน ฅรีศก ศกราช ๑๒๑๓ ทรงกงวนเคียวกนกบเจ่าพระยายมราช ( สุก ) อนกล่าวมา 

แลว 

หนังสือคระกูล บุญ-หลง เล่าประวัดิท่านไว้ว่า เจาพระยาพลเทพ (หลง) 

เกิดเมื่อณวนที่ ๖ๆ๑กา บ1™ พุทธศก'ราช๒๓๓๔ (จลศก'ราช๑๑๕๓) เบนบุตร 

กนเต็กของเจ่าพระยาสระบดินทร์ๆ (บุญชี) กรุงธนบุรี ไนักยอปสมบทเบน 

สามเณรอยู่กบพระพฌา'จารย์(ศรี)(๑) ว่ศพ'ระศรีสรรเพชญ (วคมหาธาคๆ) และ 

เบนศิษย์1กนกุฏิควย เมื่ออาจารย์ต้องโทษปาราชิกจึงหนีกลณปอยู่กบสมเด็จเจ็าพา 

กรมหลวงเทพหริรักษ์ เมื่อเสด็จในกรมสํ้นพระชนม์แลว ได้ไปถวายฅวอยู่กบ 

สมเด็จพระศรีสุริพนทรามาทย์แล:ะส,มเด็จเจิาพ้'ากรมใI'นอิศเรศรังสรร'ค์ (พระ 

บนเกล่า ๆ) ภายหล่ง'ไต้เบน'จางวางและคงทำการกำขายด้วย 

(5,) เขาใจว่า หมายถา พระพุทธโฆษาจารย์ (บุญศร) 



(รึ๋. 0 

กรนถึงรัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้มีบวรราชาภิเษก 

สมเด็จเจำพากรมขุนอิศเรศรำสรรค์ขนเบนพระบาทสมเด็จพระบนเกลำเจาอยู่หว จึง 

ทรงพระกรุณาโปรคเกลาๆ ให้จางวางหลง ซึ่งเบน,พระญาฅิและขำ'หลวงเดิมอนสนิท 

ขนเบนพระยาพิไชยบุรินทร์ อธิบด็ก'รมเมือง กรมพระราชวงบวร ๆ 

ภายหดังทรงขอพระยาพิไชยบุรินทรีมารับราชการในพระบรมมหาราชรัง 

กรนเมื่อเรัาพระยาพลเทพ (เอี่ยม ณ บางราง) ถึงอรัญกรรมแลว จึงทรงพระกรุณา 

โปรคเกลำ ๆ สถาปนาพระยาพิไชยบุรินทรีขนเบนเจำพระยาชน จฅสคมภ์ มีนาม 

จารึกในหิรัญบฏว่า เจำพระยาพลเทพ ถึอรักคินา ๑๐๐๐๐ ไร่ ณ รัน ๕ ๆ ๑๐ กา บี1กุน 

ฅรีศก พ.ศ. ๒๓๕๔ (จลศกราช ๑๒๑๓ ) 

เจำพระยาพลเทพมีบุฅรธิคารับท่านผู้หญิงม่วง ซึ่งเบนบุตรี1พระพิพิธสาลี ๓ คน 

คอ 

๑. ท่านเสม เบนภรรยาพระอรัยบริบาล (รัก คนสกุล รัชรารัย) 

๒. ท่านปราง เบนภรรยานายจน จ'นทรี 

๓. พระยาอาหารบริรักษ์ ( นชะ ) 

มีบุฅรรับท่านบว คือ พระศรีทิพโภชน์ (ปาชะ ) 

มีธิดากบท่านแกว คือ ท่านจำเริญภรรยาพระรคนญไ]ฅิ (คู้ บุนนาก ) 

มีบุฅรรับท่านขลิบ คือ นายบุญเกิค บุญ-หลง 

เจำพระยาพลเทพ (หลง บุญ-หลง ) ถึงอรัญกรรมเมื่อรันที่ ๒๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔®๒ 

เจาพระยามหาศิรธรรม 

(เมอง ณ นคร) 

เจ่าพระยามหาศิริธรรม นามเดิม เมือง (น้อยใหญ่ก็เรียก) ฅำแหน่งผู้รักษา 

กรุง เบนบุฅรเจ่าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เดิมเบนพระเสนหามนตรี ปน่ค์ 

เมืองนครศรีธรรมราช แลวเลื่อนเบนพระยาพทลุง เมื่อเจ่าพระยานคร (น้อยง อึง 



(ร. ๑ 

อสญกรรม ในรัชกาลที่ ๓ มีพระราชประสงค์จะทรงคงพระเสนหามนฅรี (น*อย 

กลาง) เบนพระยานคร ทรงพระราชคำริว่า พระยาพทลุงเบนพี่ใหญ่ อยู่ทางนน 

จะไม่ปรองดองกน จึงทรงค1งเบนพระยาอุท้ยธรรมราช ใหไขามารับราชการใน 

กรุงเทพ ๆ ถึงรัชกาลที่ ๔ จึงโปรกๆใหโบ็นเจำพระยาคำแหน่งผู้รักษากรุง มี 

สำเนาที่ทรงดงดงนื 

รันศุกร์ เดือน ๖ แรมกา ๑บี1กน ฅรีศก (พ.ศ. ๒๓๙๔) ทรงคงพระยาอรัย 

ธรรมราช เบนเรัาพระยามหาศิริธรรม ผู้รักษากรุง มีสำเนาประกาศคํงน็ 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาอรัยธรรม เบนกนสนิทชิดชอบพระราชอธยารัย 

มาชำนานแด่กาลยํงเยาว์เสมอดวยพระชนมายรัย และเบนผู้ขวนขวายในราชการแค่ 

เดิมมา อนึ่ง เรัาพระยานกรศรีธรรมราช ผู้เบนบิดาพระยาอุรัยธรรมราชนนเล่า ก็ไรั 

มีความชอบในแผ่นดินมาเบนรันมาก ไค้รักแจงทำของดื ๆ มีราคา และหาของ 

ประหลากมาทูลเกลำทูลกระหม่อมถวายให์เบินเครื่องราโชปโภคใช้สอย เพืมพูน 

สิริราชสมบดิหลายสงหลายประการ เมื่อเสค็จพระราชคำเนินไปประรับ ณ ที่ใค ๆ 

ในพระราชนิเวศน์มหาสถาน ก็ไกทอคพระเนฅรเห็นสีงของซึ่งเช้าพระยานครศรี- 

ธรรมราชไค้จกแวงมาทูลเกลา ๆ ถวาย ในที่นน ๆ โกยมาก จนถึงจะกล่าวว่า ของ 

เจาพระยานครศรีธรรมราช ซึ่งทูลเกลำทูลกระหม่อมถวายไว้นนมีอยู่ในที่เสด็จ 

ประรับทุกแห่งก็ว1าไช้ บกนึ่เจำพระยานครศรีธรรมราชก็ล่วงลบไปเสียแล่ว ความ 

ชอบของเจาพระยานครศรีธรรมราช]ก็,ควรวะ'กกอยู่แก่'พร:ะยา'อรัย'ธร'รม'ราช ผู้เบน 

บุครใหฌ่นนรัวย จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณทูรสรสิงหนาทดำรัสสง ใรั 

เลี่อนพระยาอรัยธรรมราช1ขนเบนเช้า'พ'ระ:ยาม'หา'คริ'ธรร'ม พโลปถมภ์เทพทวาร'วาดี 

ศรีรคนธากา มหาประเทศาธิบดี อรัยพิริยบรากรมพาห ผู้รักษากรุงเก่า พระราชทาน 

ศกคินา ๑๐๐๐๐ มีบรรคาศกกเสมอเช้าเหมีอนพระยานครครีธรรมราชผู้เบนบิกา 1 ใรั 

เจริญอาย วรรณ สุข พล ทำราชการฉลองพระเกชพระคณสีบไปสนกาลนาน เทอญ ๆ 

บุฅรหลานของเช้]พระยามหาคิริธ'ร'รม'ที่รบ'รา'ชการ คอพระยาอรัยพิพิธ 

(หนกลาง) และพระยาศรีสรราช(หนูเลก) ซึ่งเบนบิกาเช้าพระยาพลเทพ (เฉลิม) 



๔!® 

เจาพระยามหาคิริธรรม (เมือง ณนคร) วนถึงอสํญกรรมยงหาไม่พบ พบ 

แค่วนเสด็จพระราชทานเพลิง เป็นวนขน ๗กา เดือน ๖ บึวอก พ.ศ. ๒๔๐๓ (คู 

หมายรับลิง ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เล่ม ๒) ท่านเป็นบรรพบุรุษสกุล โกมารกุล ณนคร 

เจาพระยานคร 

(นอยกลาง ณ นฅร ) 

เจาพระยานครศรีธรรมราช นามเคิม นอยกลาง เป็นบุฅรเจาพระยานคร (นอย) 

เป็นนองเจาพระยามหาศิริธรรม เป็นพระเสนหามนฅรีอยู่ก่อน ไคเป็นพระยา 

นครศรีธรรมราช ในรัชกาลที่ ๓ ค่อจากเร้าพระยานครนอย กรีนมาในรัชกาลที่ ๔ 

โปรค ๆ ใหโบนเจาพระยา จะมืสรีอยชื่ออย่างไรกนสำเนาที่ทรงค1งไม่พบ เขาใจว่า 

สร้อยอย่างเคียวกบเจ่าพระยานคร'น้อยผู้บิคา บุฅรธิคาของเจาพ'ระยานกร ( นอย 

กลาง) ผู้นืที่'รบราชก!ร คือ เร้าพระยาสุธรรมมนฅรี (หนูพรอม) ซึ่งจะกล่าวใน 

รัชกาลที่ ๕ และพระยาบริรักษ์คูเบศรี (เอี่ยม) พระคิริธรรมบริ'รักษ์ (ถค) และ 

เร้าจอมสว่างในรัชกาลที่ ๕ 

เร้าพระยานคร (นอยกลาง) วนถึงอสไบกรรมรังหาไม่พบ พบแค่เพียงว่า 

“กำหนคจะพระราชทานเพลิงศพเร้าพระยานคร (เร้าใจว่าเป็นท่านผู้น็) ในเดือน๙ 

ร้างขน,5 (คูหมายริบลิง ร. ๔บ1 จ.ศ. ๑๒๒๘ เล่ม ๗) 

เจ*ไพระยาสงขลา 

(บุญสงข ณสงขลา) 

เร้าพระยาวิเชียรคิรี นามเคิม บุญส์งข์ เป็นบุฅรพระยาศรีสมบัฅิจุๅงๅๅง|มือง 

สงขลา ซึ่งเป็นนองเร้าพระยาพิชัยคิรี (บุญฮุย) เคิมในรัชกาลที่ ๒ เบนนๅยพลพีๅย 

มหาคเลกหุ้มแ,พร แลวเป็นหลวงสุนทรนูรักษ์ ผ้ช่วยราชการเมืองสงขลๅ มๅโน 

รัชกาลที่ ๓ โปรค ๆ ใหฺเลื่อนเป็นพระสุนทรนูรักษ์ ครีนมาถึงรัชกาลที่ ๔ โปรค 

ใหํเป็นพระยาวิเชียรคิรี ศรีสมทวิสุทธิศกคา มหาพิชัยสงครามรๅมฦก่ดื พิรียพๅห 



๔ ๓ 

กรองเมืองสงขลาฅามประเพณีสืบไป ทรงฅ8งวน'พุธ เดือน ๖แรม ๑๓คา บี1กุน พ.ศ. 

๒๓๙๔ ก่อมาถึงบีวอก พ.ศ. ๒๔๐๓ จึงทรงคงพระยาวิเชียรคิรี (บุญสงข์) เบน 

เจำ'พระยามีสำเนากำประกาศก่งน.- 

มีพระบรมราชโองการกำรัสว่า เมืองสงขลาไค้ว่าเมืองแขกมลายู ประเทศ 

ราชขนหลายเมือง ฅํ้งอยู่สุคเขฅแคนหวเมืองที่ถือน้าพระพิพฒน์สฅยา ผายปากใค้ 

ก่อแคนเมืองแขกมลายูหลายทิศหลายทาง เมื่อครั้งแผ่นคินพระบาทสมเด็จพระ 

พุทธยอคพ้าจุฬาโลกล่วงมาแลว ไค9ทรงพระมหากรณาชุบเลียงคงพระยาผู้สำเร็จ 

ราชการเมืองสงขลา เบนฅำแหน่งเจาพระยาถือศกคินา ๑๐๐๐๐ ในศรั้งหนึ่งเบนอย่าง 

มาแลว บคน็เมืองสงขลาก็รุ่งเรืองจำเริญ เบนที่ไปมากำขายของลูกค้าค่างประเทศ 

และลูกค้าในเมืองก็คงฅวทำมาหากินกำขาย และทำสืงของต่างๆ เจริญขนมากกว่าแก่ 

ก่อน บีอมและกำแพงเมืองก็ไค้สรำงขนและทำนบ0ารงไว้ดืงามเบีนสง่าปรากฏกว่า 

เมืองปากใค้0รั้งปวงอยู่ พระยาวิเชียรคิรีศรีสมทวิสุทธิศกคามหาพิชัยสงกรามรามภํกดื 

พิริยพาห (บุญสงช์) กนนึ่ ไค้เบีนที่ผู้สำเร็จราชการเมืองมาไชั๙ บแลว มีกวามชอบ 

ค่าง ๆ เบนคุณแก่ราชการมามาก และไมณีค้อยศวามถูกอทธรณีพ้องร9องแก่กรมการ 

ผู้'นอยและไพร่บ้าน'พลเมือง และหำเมืองแขกประเทศราชแก่สกกรั้งหนึ่ง ก็เห็นเบีน 

กวามชอบมากอยู่แค้วิ กวรจะเกื่อนที่ให9สูงขนคามอย่างแก่ก่อน เพราะฉะนน บคน 

ให์พระยาวิเชียรคิรี ศรีสมทวิสุทธิศกคา มหาพิชัยสงครามรามภกดื อภยพิริยพาห 

ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ชื่อค้วิว่า บุญสงข์ กนนึ่เบนเจาพระยาวิเชียรคิรีศรีสมท 

วิสุทธิศกคา มหาพิชัยสงกรามรามภกดื อภยพิริยบรากรมพาห ถือศกคินา๑๐๐๐๐จง 

มือ0'านา'จไค้'ว'ากล่าวสิทธิขากในราชการ‘รั้งปวงฅลอคแขวงเมืองสงขลาและเมืองขน 

เมืองสงขลาทงปวง คามอย่างแก่ก่อน ค้งเจำพระยาพิชัยคิรีศรีสมทสงกราม ผู้ 

สำเร็จราชการเมืองสงขลา ในกรั้งแผ่นคินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพ้าจุฬาโลก 

นนจงทุกประการ จงเวนการกวรเวน หม่นประพฤฅิการสมควรประพฤติ สมควร 

แก่ฅำแหน่งทุกประการ และรักษากวามซึ่อสฅย์สุจริฅก่อกรุงเทพมหานกร คาม 

อย่างธรรมเนียมกน1ที่,ทรงพระมหากรุณาชุบเลียงทงปวง ขอให้สืงซึ่งเบนประธานใน 

โลก ดือ คณพระพุทธาทิริฅนฅรัยและอานภาพเทพยคาที่มีมเหศวรศกค จงรักษาใชั 



(X ส 

เจ่าพระยา1วิเชียร-คิรีศรีสมทวิสุทธิศกคามหาพิชํยสงคราม'รามภกคี อภยพิริยบรา 

กรมพาห ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา อยู่เย็นเบนสุข มืความเจริญ อายุ วรรณ สุข 

พล ปฏิภาณ ศภสุนทรสวส่ค สนกาลนาน เทอญ ๆ 

คงมาณ'วนศุกร์ เดือน ๘ ขน ๔ กาบี'วอก โทอก เป็นบท ๑๐ ของคราควงที 

ประทีบน ประจำการแผ่นดินสยาม ศ0กราช ๑๒๒๒ เบนวนที่ ๓๓๒๗ ในราชการ 

บจจุบนน็ 

บุฅรของท่านที่รับราชการคือ พระยาวิเชียรคิรี(ชุ่ม) ซึ่งเบนบิคาพระยาเพ็ชรา 

ภิบาลนฤเบศร (พ่วง) ผู้ว่าราชการเมืองหนองจิก เบนคน 

เจาพระยาวิเชียรคิรี (บุญส่งณสงขลา) ถึงอสญกรรมเมื่อบีฉลู พ.ศ.๒๔๐๘ 

เจ9ใพระยามหศราธิบด 

เจาพระยามหิศ'ราธิบดื เบนคำแหน่งพิเศษในเมืองนครราชสิมา ปรากฏในใบ 

บอกครงเกณฑ์ทีพไปฅีเมืองเชียงคง ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อบีกน พ.ศ. ๒๓๙๔ กล่าว 

กนที่เมืองนครราชสิมาว่า พระยาปลคสามีท่านผู้หญิงโรั ซึ่งมืกวามชอบท2งสามี 

ภริยา ในการฅ่อสู้พวกกบฏเวียงรันทน์ เมื่อในรัชกาลที่ ๓ สามีไคเบนเรัาพระยา 

มหิศราธิบดื ภรรยาไก,เบนที่ท่าว เรัาพระยามหิศราธิบดืที่ปรากฏในใบบอก จะเบน 

กนเคียวรันหรืออีกคน ๑ ไม่ทราบแน่ 

เจาพระยามุขฆนตร 

(เกษ สิงหเสน ) 

เรัาพระยามุขมนฅรี นามเดิม เกษ เบนบุครเจาพระยาบดินทร^ชา เบ็!นพี่ 

เจำพระยายมราช (แกว ) เดิมเบีนนายจิฅร หุ้มแพร เบีนหลวงสิทธินายเวร แลว 

เบนจมื่นเสมอใจราช เมื่อในรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ ไปรับราชการในพระบวร 

ราชรัง เบนพระยาราชโยธา เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ทรงคงเบนเจำพระยา คำแหน่งใน 

พระบวรราชรัง มีนามว่า เรัาพระยามุขมนครี ศรีศภสุนทรบวรราช มหามๅฅยาธิบดื 



พิริยพาห ถือศกคินา ๘00๐ (ภายหล็งว่าไคโพีมศกคินาเบืน๑0000) บุฅรของท่าน 

ถือ พระยาราชโยธา (เนียม) และพระยาณ-รงเรืองฤทธิ้ ปสํคเมืองพระฅะบอง 

พระยาสุเรนทร์ราชเสนา (พึ่ง) เบนคน 

เจาพระยามุขมนฅรี (เกษสิงหเสนี) เกิดเมื่อบีระกา พ.ศ.๒๓๔๔ ถึงอสิญ 

กรรมเมื่อวนที่ ๖ กมภาพนธ์ บมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๑๒ อายุ ๖๙ บ 



ประวัติเจ่าพระยาในรัชกาลที่ ๕ 

สมเด็จเจ,ใพระยาบรมฆทาศรสุรยวงศ์ 

(ช่วง มนนาค) 

สมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาศรีสุริย'วงศ์ นามเหิม ข1วง เป็นบุตรสมเด็จเจ่าพระยา 

บรมมหาประยูรวงศ์ดิศ ท่านผู้หญิงจ่นทร์ธิคาเจ่าพระยาพลเทพ (ทองอิน) ซึ่งเป็น 

นองกรมหมื่นนรินทรพิทกษ์ เบนมารดา เดิมในรัชกาลที่ ๓ เป็นนายไชยขรรค์ 

มหาดเล็กหุ้มแพร แลวเป็นหลวงสิทธินายเวร แล่วเป็นจมื่นไวยวรนาถ หำหมื่น 

แล่วเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ จางวางมหาคเล็ก กรีนมาในรัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงต8ง 

เจ่าพระยาพระคล่ง (ดิศ) เป็นสมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ จึงทรงฅํ้ง์พระยา 

ศรีสุริย'วงศ์ (ช่วง) เป็นเจ่าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมนคพงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม 

โปรดเกจ่า ๆให้ถือตราศรพระขรรค์ เป็นทำนองผู้ทำการในที่สมุหพระกลาโหม ควย 

สมเด็จเจ่าพระยาองศ์ใหญ่ยำกงถือตราพระกชสีห์ และเป็นประธานในกระทรวง 

กลาโหมอยู่ควย ต่อเมื่อสมเด็จเจ่าพระยาองค์ใหญ่พิราจ่ยแล่ว จึงโปรด ๆ ให์เ;ป็น 

สมุหพระกลาโหม 

ในหนำสึอเรืองลำคบเสนาบดีของเจ่าพระยาทิพากรวงศ์ กล่าวไว้โดยย่ฎว่า 

ครนถึงแผ่นคินพระบาทสมเด็จพระจอมเกจ่าเจ่าอผู่หํวเสด็จเถลิงถรัลยราขสม1)^ 

บรมราชาภิเษกแล่ว โปรค ๆ ยกเจ่าพระยาพระคลำที่สมุหพระกลาโหม ข้นเป็นสมเด็จุ 

เจ่าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ แลวโปรดๆ ใหพระยาศรีสุริยางศ์ (ช่วง) บุด1ใหญ่ 

ชองท่าน ขนเป็นเจ่าพระยาศรีสุริยวงศ์ ที่สมหพระกลาโหม ถือที่งตราพระกชสีห์ 

และตราศรพระขรรค์ๆ นบเสมอฅราจ่กรของเจ่เพระยๅจ่กรี 

นามเจ่าพระยาศรีสุรืยวงศ์ ที่เป็นสมุหพระกลาโหม มีสรอยดงน เจ่าพระ0า 

ศรีสุรืย'วงศ์ สมนตพงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนคม บรมราชตมคมหาเสนๅธิ1เดีรรกชสีห์ 



ส่^เตาเร์าขม3^111ข39Vเหาฅ์3?เ3ยว-)ศ 
(รึ!เ^ บ^าค) 





๔๓) 

สิงหมุรธาธ-รนักร'รัฅนสหจุ'รสุรศร'ขรรคพิเสศล่ญจุธๅ'ริน'ทร์ ทํกษิณนครกามรษฎานุกิจ 

การ ทวยหาญสมทมาฅยๅนุพินัย ยุฅิธรรมาภิธยาไครยสยามโลกานุปาลนนาถ 

ปรเมนทรมหาราชวราณาจกโรประการ ปรีชาญาณวรยคธๅคา อนัยพิริยบรากรมพาหุ 

มาในรัชกาลที่ ๕ ไคใบนผู้สำเร็จราชการแผ่นคิน กล่าวนันว่าจะโปรค ๆ ในั 

เบนสมเด็จเจำพระยา ท่านกราบนังกมทูลขอนัว อำงว่าสมเด็จองค์ใหญ่องค์นอย 

เบนสมเด็จเจาพระยาอยู่ไม่ไคใท่าใคก็พิราลย จึงพระราชทานแค่เกียรติยศเพืมขน 

มีสำเนาประกาศว่า 

ศภม่สค พระพุทธสาสนากาลเบนอด็ฅภาคล่วงแล่ว ๒๔๑๑ พรรษา บฅยุนันกาล 

สํปสํงนัจฉรไพศาขมาสกาลบกษ์ เอการสีติถีครุวาร บริเฉทกาลกำหนค พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บคินทรเทพยมหามงกฎ บุรุษรัฅนราชรวิวงศ์ 

วรุฅมพงศบริพกร วรข์ติยราชนิกโรกม จาฅุรัฅนบรมมหานักรพรรคิราชสงกาศ ๆ 

ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชบรมบพิกร พระจุฬาลงกรณ์เกลำเนัาอยู่หว มีพระ 

บรมราชโองการมานพระบนัเฑูรสุรสิงหนาท ในัประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์ และ 

ขำทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้นอย และทวยหารราษฎรที่งปวงในกรุงนอกกรุงให้ 

ทราบทวกนว่า เจ่าพระยาศรีสุริย'วงศ์ สมนกพงศพิสุทธิมหาบุรุษรักโนกม ที่สมห 

พระกลาโหมเบนมหาม่กยก'ระทูลป'ระยูร'างศ์ พงศ์อํครมหาเสนาบดี ผู้ไคอุปนัมภ์ 

ช่วยทนุบำรุงสิริราชสมบัติ รักษาแผ่นดินมาหลายชนชวลึบเนื่องมามิไนัขาค และ 

เบน'พระบรมญาติผู้ใหญ่สนิทเนื่อง,ใน'พระวง'ศ์นื่ ไค้รับราชการมีฅำแหน่งฐานนคร 

มาแค,ยงเยาว์ กรงแผ่นดินพระบาทสมเด็าพระพทธเลิศหลำนภาสํย ก็ทรงนับถือว่า 

เบนพระบรมญาติอ,นย็งใหญ่ ควรเบนที่กำนับในพระบรมราชวงศานุวงศ์ที่งปวง 

และ,ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเก'ลาเจ่าอยู่หัว'ำอํ,กรงพระก-รุณา'โป'รคฯให้มี 

อิสริยยศ'ใหญ่เบน,ที'พระยาศรีสุริย'วงศ์'จา-ง'วางมหากแล็ก และเบ็นผู้บัญชาการสรำง 

บอมกำแพงในกรุง และนัวเมืองหลายคำบล และนักการเรือรบเรือไล่บองนัน 

พระนครเบนที่,ไว5วางพระราชหฤ'ทำบันราชการ,ซี่'-งเกี่ยวช้1องกบชนชาวต่าง'ปร:ะเท'ศ 



๔๘ 

คร้นในแผ่นดินพระบาทสมเก็จพระจอมเกลำเร้าอยู่หว ทรงพระกรุณาโปรกเกก'1 ก 

เลื่อนที่ใหใบนประธานาธิบดีผู้ใหญ่ ว่าราชการในกรมพระกลาโหมและการก'1-3ประเทศ 

ก็ไม่มีเหตุซึ่งจะฅองทรงพระราชดำริกิเคียนประการใก ถึงในแผ่นดินบววุบนน 'โก 

ตุปณัเภ์ทำนุบำรุงร้คการแผ่นดินใหไบนปกติเรียบรัอยกวยคี และมีวิริยปรช'1วิว'1รณ~ 

กิจอิน,ยงใหญ่ร’บํว่าราชการค่าง ๆ ซึงราษฎรและขาทูลละอองธุลีพระบาทไกอจาม 

เคือส'เอน'ทุกข์เรีฒ ใหํระง*บดบไปควยกวามเยนเจทำหนำเบนเนองนกยม'1มไกช'1^ 

มิไค้ฅ่อิงลำบากพระราชหฤทํย และมีอธยากำหนว้าแน่นนอมไปในยุติธรรมและ 

ยงยืนมี'ใดํหวน’ไหวผนแปร'ไปสวยการอ'นาคตบ'จวิบน คุจควงพระอาทิฅย์พระจนทร์ 

เป็นประธานโลก อาจระงบคบสรรพทุกข์โศกภว้ยพิบัติอนกราย ซึ่งร้กบ’งเกิดและเกิคขน 

แอ่พระบรม'วงศานุ'วงศ์และข่า'ทูลละออง'ธุลี,พ'ระ'บา'ทผู้ใหญ่ผู้นอ1ย™'หลา1ยทุ'กลวนห'น่า 

มีดำริปรารถนาแค่ในสุวริก คิกจะทำนุบำรุงพระบรมราชวงศ์ ดำรงราชกระทูลไว้มิให้ 

เสื่อมสูญเสียพระเกียรติยศ หวำจะให้วฒนาถาวรจิรฐิติกาลปรากฏสืบไปชวพื่า 

และดิน และมีกมลจิกโอบออมอารีรักษ์ครอบกรองบรรดาประยูรวงศ์ และสงเคราะห์ 

อนเคราะห์โดยราน้นกรยกและทรัพย์สมบัติ เพื่อจะได้ดำรงกระทูลวงศ์ไว้มิให์เสื่อม 
จุ ^9 -- 

ทราม เป็นกวามชอบอินยีงใหญ่ไม่มีที่สุด สมควรจะเบนย์ค์รมหาประธานาธิบดีมี 

อิสริยยศใหญ่ยงปรากฏในแผ่นดิน จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบํณฑรสูร 

สิงหนาท ให์สีถาปนาเร้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สม’นกพงศพิสูทธิ มหาบุรุษร'ค่โนคม 

ที่สมุหพระกลาโหม ให้มีอำนาจได้สิทธึ้ขาดราชการทํ้งปวง และให้สำเร็จสรรพอาญา 

สิทธถึงประหารชีวิดกนที่ควรวะถึงแก,อุกฤบฏโพบไก, มีมทํนฅเดชานุภาพยงใหญ่ 

ไม่มีผ้เสมอ เบนย์ครมหาประธานาธิบดีในการทำนุบำรุงสิริราชสมบัติและสกลราช 

อาณาวิกรทงสั้น ทรงควงครามหาสุริยมณฑลเบนสำคญ 

ทรงพระกรุณาโปรด'ๆ พระราชทานอิสริยยศให้ถึอกว้าดีนา ๓๐๐๐๐ คงจางวาง 

ทนาย เป็นหลวงบำรุงวรามาคย์ ปลดจางวางทนาย เบนชุนประสาทภว้าดี สมุห์ปญ'ชี 

ทนาย เป็นหมื่นศรีพยุหรักษ์ 



(^ 6 

กรนบี1ระกา พ.ศ. ๒๔๑๖ ทรงกงเบนสมเด็จเจาพระยามีสำเนาประกาศดํงน็ 

คุภม่สค พระพุทธศาสนกาลเบนอด็ฅภาคล่วงแลว ๒๔๑๖ พรรษา บกยูบนกาล 

กกกฎสงวจฉร บุศยมาสชุษณบกษ์ ทศมีดิถี'รวิ'วาร บริเฉทกาลกำหนค พระบาท 

สมเคา)พระปรมินทรมหา'จุฬาลงกรณ์ ๆลๆ พระ'จุลจอมเกลาเจาอยู่ห?ว ทรงพระราช 

คำริว่า เจาพระยาศรีสุริยวงศ์ สมนกพงศพิสุทธิ มหาบุรุษยรักนโคม ได้รับราชการ 

ฉลองพระเกช!จระคุณในแผ่นดิน แก่ในรัชกาลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มาชำนาน ได้มี 

คุณูปการในราชกิจใหญ่น้อยเบนอนมากได้ทำนุบำรุงพระราชอาณาจกรสยาม 

อุกหนุนกระแสพระราชกำริมิใน้เพลี่ยงพลๅก่ออริราชคสกรภายในภายนอก จำพวกที่ 

กิคจะเบียคเบียนกรุงเทพมหานครโคยอำนาจ ใหใสื่อมถอยนอยกำล่งสงบไปได้โคย 

ยุกิธรรม และจ5คการแผ่นดินให2ผาสุกเบนปกดิเรียบรัอยคี มิได้มีวิหิงสาอบีทวาการ 

อนใคอน'หนึ่ง กรนถึง'ใน'รัชกาลบีจจุใรัน,น ไค้รับตำแหน่งที่ผ้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

ฉลองพระเกชพระคุณโกยอธยาศยเที่ยงธรรมซื่อกรง มิไค"เห็นและเกรงแก1ผู้ใค'จะ'ว่า 

กล่าวกคสินการลึงใคจะใหใบนคุณเบนประโยชน์ท่วกน และเบนแบบอย่างก่อไปภาย 

หนำสนกาลนาน และได้ช่วยทำนุบำรุงพระบรมวงศานวงศ์ผู้ใหญ่ผู้น้อย ให้ได้กง 

อยู่ในความสุชกวามเจริญทวไปมิได้มีความรังเกียจรำวฉานแก1กน กบที่งขำราชการ 

ทะงปวงไก่อยู่เย็นเบีนสุขทวกน .ที่งพระราชอาณาเขกและดำริราชการซื่งเบนเหกเบืน 

คุณมีความเจริญแก1แผ่นดินเบน'VIลายประการ ดำรงอยู่ในธรรมสกย์สุจริกหาผู้เสมอ 

มิไน้ สมควรจะเบนผ้รับบรมราชอิสริยยศมหนฅเคชานุภาพ มีเกียรดิยศใหญ่ย็งใน 

แผ่นดิน สมควรแก่ความชอบไน้ 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณชุรสุรสิงหนาทดำรัสสง เสื่อนที่เจำพระ 

ยาศรีสุริย-วงศ์เบนสมเด็จเจ่าพระยา มีสมญาภิไธยนามกามจารึกในพระสุพรรณบีฏว่า 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริย'วงศ์ สมนกพงศพิสุทธิ มหาบุรุษยรักโนคม บรม 

ราชุกมรรคมหาเสนาธิบด็ มหาสุริยมณฑลีมุรธาธร จกรรกนสหจรสุรศรขรรค์ 

วรลญจธารินทรี ปรมินทรมหาราชวรานุกล สรรพกิจจานุกิจมูลประสาท ปรมา 

มากยกูลประยูรวงศวิวฒน์ สกลรัชวราณาจกโรประสดํมเภ์ วรยุฅิธรรมอาชวาธยาศย 

ศรีรกนกรัยอุณาภรณ์ภสิก อเนกบุญฤทธิประสิทธิสรรค์ มหนกวรเกชานุภาพบพิฅร 



0 

อชนาม เบนบรมราชุฅมรรคมหาเสนินทรประธานาธิบดี มีอำนาจบรมอิสริยยศ 

บรรดาศกด็ ๓๐๐๐๐ อึงกว่าจตุสคมภ์มนตรี ๓ เท่า คำรงฅรามหาสุริยมณ6คล ไค้ 

บำกบบโบชาสิทธิขาคราชการแผ่นคินในกรุงนอกกรุงท่ว พระราชอาณารักร และ 

สำเร็จสรรพอาชญาสิทธ ประหารชีวิตคนที'ถึงแก่อุกฤษฏโทษมหนฅโทษไรั ขอให้สง 

ซึ่งเบนตนเหฅเบนใหญ่ในโลก จงอนุเคราะห์บำรุงบริรกษ์สมเด็จเจำพระยาผู้คำรง 

มหิควรคํกคิวรเคชานุภาพบพิตร ยืนยาวหาอ,นครายมิไ.ติ' ให์เจริญชนมา ยุ พรรณ 

สุข พล ปฏิภาณ คณสารสมบัติ สรรพสิริสว่สคพิพฒนมงคล วิบุลยอิฐผลกมล 

ปริคาผาสุกทุกประการ เทอญ ฯ 

ให้ตงจางวางทนาย 

ให้ฅงปรัตจางวางทนาย 

เบนหลวงบำรุงวรามาต! 

เบน-ขนประสาทภํกคี 

ให้ตงสมุห์บญซีทนาย เบนหมื่นศรีพยหรักษ์ 

บุตรของสมเค็จเจาพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ คือ เจ่าพระยาสรวงศรัยวฒน์ 

(วร) ซึ่งจะกล่าวต่อไป และคุณกลาง ภรรยาพระยาลีหราชฤทธิไกร (แยม 

บุณยรัตพนธุ ) 

สมเค็จเจำพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เกิดเมื่อบีมะโรง พ.ศ. ๒๓๕๑ ถึง 

พิรารัยเมื่อวนที่ ๒๐ มกราคม บมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ อายุไรั๗๕ บ 

เจาพระยาทิพากรวงศ 

( ขา ทุนนาค ) 

เจำพระยาทีพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เสนาบดีจฅสคมภ์กรมท่า ว่าการด่าง 

ประเทศ นามเติม ขำ เบนบุตรสมเค็จเจำพระยาบรมมหาประยรวงศ์ เบนน้อง 

ต่างมารดากบสมเด็จเจำพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ เติมเมื่อรัชกาลที่ ๓ เบนนาย 

พลพนมหาคเล็กห้มแพร แลวเบนจมื่นราชามาฅย์ ปลดกรมพระตำรวจุ มเๅใน 

ริชกาลที่ ๔ โปรค ๆให์จ่มื่นราชามาตย์มียศเบนเจำพระยา เรียกรันว่า เจาพระยา 

ผู้ช่วยดวยสมเด็จเจ่าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ยำคงเบนประธานกรมท่าอยู่ มี 

สำเนาสญญาบดรต่งน็ 



เฑ*ข#ขาทฺฒก™สั 
(อา ขนนาค) 
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ให้จมื่นราชามาฅย์ ไปช่วยราชการในกรมทำและช่วยตริครองธุระท1งปวงใน 

การรักษาแผ่นดินควย ตงแต่วนศุกร์ เดือน ๖ แรมกา ๑ บ1กน ฅรีกก กกราช ๑๒๑๓ 

แลวทรงตำแบนเจาพระยารวิางศมหาโกษาธิบดี เขาใจว่าทรงฌั้เมื่อบเถาะ 

จลศก'ราช ๑๒๑๕ พ.ก. ๒๓๙๖ เมื่อสมเด็จเจำพระยาบรมมหาประยรวงกำริวๅรัยแรัๅ 

ฅงํ๋พรัอมกบเจาพระยากรีสุริยวงศ์ เบนที่สมุทพระกลาโหม แค่สรัอยนามอย่างไรไม่ 

พบร่าง เห็นจะเหมื่อนก็นกบนามหล8งชี่งทรงแปลงใหม่ควยเหคท่านบ่1วยเจุบ ถือว่ๅ 

อำษรคนนามเบนกาลกิณี จึงเปลี่ยนนามพระราชทานใหม่ว่า เจาพระยาทิพากรวงศ 

มหาโกษาธิบดี นานาไพรัชไมฅรีบริรักษ์ ยุติธรรมพีทำษ์ราชกำคานุการราชสมบักิ 

สารพีพฒน์ประทุมรัฅนมรธาธร สมทดิรนกรเกษฅราธิบาล สรรพคิฐการมหิกวร 

ฤทธิธาคา พิพิธกุศล'จริยาภิธยาศรัย อภยพีริยบรากรมพาห ภายหลงท่านบวยจุำษ 

กราบถวายบงกมลาออกจากการประจำ เพื่อรำษาโรค จนสนรัชกาลที่ ๔ มากึง 

รัชกาลที่ ๕ ในบมะเส็ง เอกศก จุลศำราช ๑๒๓๑ โปรค ๆ ให้กำกบราชการกรมท่า 

เพีมอิส,ริยศ,ก็ค็เ'จำ'พระยาทิพากร'วงศ์เบน'พิเศษ มีสำเนาประกาศคงน็ 

ท่านเจำพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดื ไค้ทำราชการมีฐานนครยศปรากฎ 

มาคงแค่ครั้ง,ในแผ่นดิน'พระบาทสมเด็จพระน์1'3เกลาเจาอยู่หิว ก็'ไม่มีความผิคสงใค 

จนคลอครัชกาลที่ ๓ เมื่อถึงรัชกาลที่ ๔ ท่านมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ไค้ชุมนุมก็น 

มีบญชาสง,ให้'ไปเชิญเสด็จพ'ระบาท'สม!เด็จพระจอมแกลาเจ่า'อยู่'หำ ให้เสด็จมารับรอง 

คำ'รงสิริ-ราชสมบัติเบ1นปฐมเ'หคุก่อน,ขำ'ราชการที่ง'ป'วง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ 

จอมเกลาเจาอยู่หำไค้เสดี'วเกลิ-งกรัลยราชสม'บฅ!แลว ทรงเห็นว่าเบนผู้ซึ่อสฅย์สุจริต 

เรียบรอยอยู่ ควรจะชุบเลี่ยงใหค้บนผู้ใหญ่ไรั จึงทรงพระกรุณาโปรค ๆ ให้เบนที่เจำ 

พระยา'จตุสดมภในกรนท1า ท่านก็ไค้ทำราชการฉลองพระเคชพระคุณคามคำแหน่งมา 

และ^ไค้,ทำการ,โหญ่ ๆ พีเบน'คุณแก่แผ่นดิน ศอ ขคกลองมหาสวสํดิ คลองเจดียบูชา 

และคลองสนนครง และสถาปนาการปฎิสํงขรณีองศ์พระมหาสถูปพระปฐมเจดีย์ 

ของโบราณ ซึ่งชำรุครกรำงมาหลายรอยบ ให้ประดิษฐานคืนขนดีงาม เบนที่เจริญ 

ความเลื่อมใส สบอายุกาลพระบรมพุทธศาสนา ในที่บริเวณนนโคใหญ่กว่าพระอาราม 

อื่นๆ เหลอกำลงผู้ที่จะฉลองพระเคชพระคุนเไอ" ก็ทำให้สำเร็จขนได้โคยพระราช 



(^๒) 

ประสงค์ ในวงชังหวดนนมีถุฏิศาลาที่อาศไ]สไ]ปรุษและพระราชวำทประทบพร่อ^ 

สรรพทุกประการ ทำที่รกที่บาใหโบนบำนและไร่นาเกิดภาษีอากรเบนประโยชนใน 

แผ่นดินขนมาก เบนกวามชอบย์นยงใหญ่ อนึ่งโปรดเกลำ ๆ ให้ท่านทำว,ดเฉลิมพระ 

เกียรฅิการที่คำงอยู่และพระสมุทรเจดีย์ วคบางพระ วงเกาะสีชัง ก็1ทำ'จนแล5วไค้1คำ 

พระราชย์ธยาศไ] และท่านได้รบราชการที่เกี่ยวของชับชนชาวค่างประเทศมาถึง ๑๓ 

บ ก็ไมมระแวงกวามผิคสงใดใหใบนเหฅแก่บานเมือง ก็เบืนความชอบอีกประการ 

หนึ่ง ภายหลำท่านบวยชักษ กราบถวายบำกมลาออกรักษาฅวมาจนถึงรัชกาล 

บจจุบไเนึ่ ทรงพระราชดำริเห็นว่า เบนผู้มีชนมายุเจริญเบนผู้ใหญ่ มือธยาศํยเรียบ 

รอย เที่ยงธรรม และไดโกยรบราชการใหญ่ๆมาหลายครั้ง ไม1ควรจะที่งไว้ให์เบน 

คนนึ่งนอกราชการอยู่ 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณฑรสุรสิงหนาท ดำรัสสำให็สถาปนา เชัา 

พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี มีอำนาจได้สำเร็จราชกิจในการค่างประเทศ และ 

เบืนที่ปรึกษาคิดอ่านราชการแผ่นดินแลว พระราชทานใหโพีมศํกดินา ๑๐๐๐๐ เบน 

๒๐๐๐๐ ย์งกว่าจดสดมภ์มนฅรี ๒ เท่า ทรงดวงดรา'ชัน'ท'รพิมานมณฑลเบนส0'าคญ่ 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอิสริยยศดงจางวางทนาย เบนขนท่พากรบริรักษ์ 

ให้ถือศกดินา ๖๐๐ ให้ปลดจางวางเบนหมื่นพิท่กษ์วรบาท ให้ถือศ'กดินา ๔๐๐ ให้ 

สมุห์บฌชีเบนหมื่นย์กษรสาดรปรีชา ให้ถือศกิคินา ๓๐๐ จงเจริญ ชนมายุ พรรณ 

สุข พลปฏิภาณ กณสารสมบด สรรพสิริสชัสดพิพฒนมงคลศภสุนทรผลทุกประการ 

เทอฌ ๆ 

เชัาพระยาท่พากรวงค์ ท่านไม่มีบุฅรชายหญิง ถึงแก,พิราลไ]เมื่อชันที่ ๑๒ 

มิถุนายน บมะเมีย พ.ศ.๒๔๑๓ อายุ๕๘บื 

เจาพระขาสุรางศ์ไวยว๎ฒน์ 

(วร ทุนนาค) 

เจำพระยาสุรวงค์ไวยวฒน์ ที่สมุหพระกลาโหม นามเดิม วร เบนบุฅรสมเค็จุ 

เชัาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เดิมในรัช.กาลที่ ๓ เบนนายชันมีชื่อมหาดเล็ก 

ทุ้มแพร ดรงชับนายฉันในบดนึ่ ถึงรัชกาลที่ ๔ เบนเชัาหมื่นไวยวรนาถ แลวเบน 
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๕๓ 

พระยาสุรวงศ์ไวยวฌน์ จางวางมหาคเล็ก ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ โปรก ๆ ใหโบน 

เจาพระยา ทีสมหพระกลาโหม พี่อบมะเล็ง เอกกึก จุลกึกราช ๑๒๓๑ เน้อความ 

ในประกากึกงน้ 

อนึ่งทรงพระราชกำริว่า พระยาสรวงศ์ไวยวฒน์ จางวางมหากเล็กก็เบน 

พระบรมญาติสนิทเนื่องในพระวงศ์น้ ไค้’ทำ-ราชการฉลองพระเกช'พระคุณมีดำแห'น่ง 

ฐาน้นกรยศมาแก่ครั้งแผ่นกินพระบาทสมเก็จพระนั่นกลไเจ่าอยู่หว ถึงในแผ่นกิน 

พระบาทสมเก็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่หว ทรงพระกรุณาโปรก ๆ ใหใลื่อนที่เบนพระยา 

สุรวงศ์ไวยว่ฒน์ จางวางมหาดเล็กมาชำนาน ไค้เบนผู้บญชาการก่อและกกแก่งเรือ 

รบ เรือพระที่นั่งกลไฟ และเรืออื่นๆ และบ่]งกบบญชาการทหารอย่างยุโรป เบน 

คุณแก่แผ่นกินมากหลายประการ และมีวิริยปรีชาญาณสามารถ มีน้าใจองอาจแกลว 

กลา รอบรู้ในราชกิจน้อยใหญ่ และไคทรงคุ้นเกยเบนที่สนิทชิกชอบพระราชย์ธยากึไ] 

แค้เดิมมา บกน้ฅงอยู่ในที่ปรึกษาราชการค่าง ๆ สมควร'จะเบนเสนาบดีที่กำแหน่ง 

ผู้ใหญ่'ไค้' 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณ6คูรสรสิงหนาท กำรวิสสง1ไหโลื่อนพ'ระยา 

สรวงศ์ไวยวํฒนึ่ ผู้เบนพระบรมญ่าติอนประเสริฐ เบนเจ่าพระยาทื่สม1หพระกลาโหม 

มีสรอยนามเพึมก่อไปกํงน้ เจาพระยาสุรวงศ์ไวยวฒนึ่พิพฒนศํกกิ อกรยโสดมบรม 

นาถ วรุฅมามาฅย์มหาเสนาธิบคี วรกชสีห์สิงหมุรธาธร ทวิกษิณนครคามริษฎานกิจการ 

ทวยหาญพลพยหเ1นกร'นเรศวร'นายก สยามกิลกเสนางคนฤบกินทร ปรมินทรมหาราช 

วโรปการกิจ สรรพประสิทธยุติธรรมธากา อภ่ยพิรืยบรากรมพาหุ สมุหพระกลาโหม 

บุฅรธิกาเจ่าพระยาสุร'วงศไว'วฌน์ที่มีบ'รร1กาศกกสูง เมื่อรัชกาลที่ ๕ คือ 

เจาพระยาสุรวงศ์วฌนศกค(โก)๑ เจ่าคุณพระประยรวงศ์ (แพ)๑ ซึ่งเบนเจ่าจอม 

มารกาก'รมขนสุพรรณภาค'วดี (พระองค์เจ่าศรีวิไลยสกษณ) พระองค์เจ่าสุวภกฅร์ 

วิไลยพรรณ พระองค์เจ่าบณฑรวรรณวโรภาศ เจ่าจอมมารกาโหมก ๑ ซึ่งเบนเจ่าจอม 

มารกากรมหลวงชุมพรเขกรคุกมศกกื้ (พระองค์เจ่าอาภากรเกียรติวงค์) กรมหมื่น 



๔๔ 

ไชยาศรีสุริโยภาศ (พระองค์เจาสุริยงค์ประยุรพ้นธุ) บุครของท่านทีรบ^ชอาร 

รีบพระราชทานพานทอง คือ พระยาประภากรวงศ (ชาย ) พระยาทรงสุรเคข' (กน) 

พระยาไมตรีวิรัชกฤฅย์ (พุ่ม) เบนคน 

เจาพระยาสุรวงค์ไวยวฌน์ (วร บนนาค) ถึงอสญกรรมเมือวนที ๓0 ตุลาคม 

บชวด พ.ด. ๒๔๓๑ 

เชิ9ไพระยาภาณุวงศ 

X, ,1!! (ทาม มุนนาก) 

เจาพระยาภาณวงศมทาโกษาธิบดี เสนาบดีจตุสคมภ์กรมท่า นามเดิม ท่วม 

เบนบฅรสมเด็จพระเจายาบรมมหาประยูรวงค์ ถวายคำทำราชการเบนมหาคเล็กใน 

รีชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ ไคใบนนายไชยขรรค์ห้มแพร แลำเบนจมื่นทิพรักษา 

แลวเบนจมื่นราชามาฅย์ไปในคณะทูคไทยที่ไปเมืองย์งกฤษกรั้งแรก กลบมาไคใลื่อน 

ที่เบนพระเพ็ชรพิไสยศรีสรัสค์ ปลคเมืองเพชรบุรี เบนนายงานสร่างพระนครคิรีและ 

สะพานชางข็ามแม่น้าเพชรบุรี ในปลายรัชกาลเลื่อนเบนพระยาเทพประชุน ปลํค 

ทูลฉลองกลาโหม ถึงรัชกาลที่ ๕ เบนเสนาบดีกรมท่า เมื่อณ'รันพฤห์สบดี เดีอน ๖ 

แรม ๑๑กา บมะเส็ง เอกศก พ.ศ. ๒๔๑๒กำประกาศพบแค'ที่แปลเบนภาษๅย์งกฤษ 

แปลไคใน็อกวามค์งนื 

อนึ่งทรงพระราชคำริว่า พระยาเทพประชุนรอบรราชการฅ่ๅง ๆ ไกเกยไป 

ราชการทูฅถึงกรุงลอนคอน เมื่อกลบมาก็ไครับราชการมืบำเหน็จความชอบหลาย 

อย่าง ทีงมืความส์ฅย์ซือมนคง และเขา ำขนบธรรมเนียมค่างประเทกอยู่ สมกๅร 

จะรับราชการสนองพระเคชพระคุณในคำแหน่งเสนาบดีว่าการค่างประเทกไก' จึงมี 

พระบรมราชโองการมานพระบณฑูรสุรสิงหนาท ดำรัสสั๋งใหโลื่อนพระยาเทพประชุน 

เบนเจ่าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี ศรีวิบุลยยศสุนทรศกค อกรมหาราชานุกลกจุ 

วิจิตรวรปรีชาญาณ ราชสมบัติสารไพบุลยพิพัฒน์ ประทุมรัตนมุรธาธร สมทตรนกร 

เกษตราธิบาล สรรพติฐการมหิศวรฤทธิธาดา เมตตาชวาภิธยาศรัย อภยพิริยบรากรม 

พาหุ นาคนาม ที่เจ่าพระยาพระกลงถือพักตินา ©0๐๐๐ 
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๕๕ 

เร้าพระยาภาณ'วงศมหาโกษๅธิบดี กราบถวายบงคมลาออกจุากตำแหน่งเสนา 

เสนาบคีว่าการค่างประเทศ ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อบ,ระกา สํปฅศก จุลรักราช ๑๒๔๗ 

พ.ศ. ๒๔๒๘ บุตรของท่านคือ พระยาราชานุประพนธ์(บุ้ย) พระยาธรรมสารเนติ 

(ถึก ) พระยาจำนงติฐการ (เทพ) เบนตน 

เจ่าพระยาภาณ'วงศ์ฯ (ท่วม บุนนๆก) ถึงอรัญกรรมเมื่อรันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

บฉล พ.ศ. ๒๔๔’๖ 

เจ2ไพระยายมราช 

(เฉย ยมาภ๎ย ) 

เร้าพระยายมราช เสนาบดีจฅสกมภ็กรมเมือง นามเติม เฉย เบนขำหลวงเติม 

ในรัชกาลที่ ๔ตำแหน่งจางวางตำรวจ กรนเสด็จเถลิงถรัลยราชสมบัติแลว โปรกๆ 

ใหน่ายเฉย จางวางตำรวจขำหลวงเติมเบนพระอินทรเทพ เรัากรมพระตำรวจใหญ่ 

เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ แล5วโปรกๆใหใบน,พระยาอภยรณฤทธ จางวางกรมตำรวจ เมื่อ 

พ.ศ. ๒๓๙๕ มาในรัชกาลที่ ๕ โปรค ๆ ใหํเบนเจ่าพระยายมราช เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ 

มีสำเนาที่ทรงฅงพบแค่,ใบกำกบหิรัญบํฏตํงนื 

ให'พระยาอรัย'รณฤทธ เบนเจ่าพระยายมราช ที่จตสกมภ์ เบนประธานาธิบดี 

ในกรมพระนครบาล มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญม่ฏนนแลว ถือศกติ1นา ๑๐๐๐๐ 

ตํงแค่ว่น่พุธ เก้อน ๑๑ ชน ๖ คา บมะแม ตรศก ศกราช ๑๒๓๓ เปนรันทิ ๑๐๔๔ ใน 

รัชกาลบจจุบนนื 

สร้อยนามเห็นจะอย่างเดียวรันกบเจ่าพระยายมราช ในรัชกาลที่ ๔ คนสำเนา 

หิรัญบัฎไม,พบ บุตรของท่านคือ พระยาอรัยรณฤทธิ (เวก) ซึ่งเบนบิกาพระยา 

ยมารัย (เชย ) ใน!]คน เบนตน 

เฃ์ๅพระยายมราช (เฉย ยมาภไ)) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ด๕ ฅุลาคม 

งม!นสง พ.ก็. ๒๔๒๔ ทานเบนตนสกุล 11111/111 



๕๖ 

เจาพระยาธรรมา 

( มํ่ง สนธิรดน) 

เจ่าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เสนาบดีจตุสกมภ์กรมรัง นามเดิมมง เบนบุฅร 

เจ่าพระยารัตนาพิพิธ เบนนองเจาพระยาธรรมา (เสือ) ในรัชกาลที่ ๔ เดิมจะเบน 

ตำแหน่งใคมาก่อนไม,ทราบ มาทราบเมื่อเป็นพระราชพินิจจย่ ในรัชกาลที่ ๓ ใน 

รัชกาลที่ ๔ เป็นพระยาอุไทยมนตรี ผู้ว่าราชการเมืองปราจีนบุรี แลวเบนพระยา 

มหาอำมาฅย์ในรัชกาลที่๔ กรนถึงรัชกาลที่๕ โปรกๆให์เบนเจาพระยาธรรมา 

ธิกรณาธิบดี จะทรงค1งบเดือนรันใคไม1พบจกหมายเทค แก่กงอยู่ในกอนฅนรัชกาล 

เมื่อกราวบรมราชาภิเษกกรงหรัง พ.ศ. ๒๔๑๖ เบนเรัาพระยาธรรมาแรัว บางที่จะ 

เบน'พร้อมรับเจ่าพระยายมราช (เฉย) หรือราวๆรัน สรอยนามเรัาพระยาธรรมาใน 

รัชกาลที่ ๔ มี ๒ อย่าง ตามที่ไคพบดือ อย่างเรัาพระยาธรรมา (เสือ) นนอย่างหนึ่ง 

อย่างเจ่าพระยาธรรมา (บุญศรี) ซึ่งเบนเจาพระยาสธรรมมนตรี รันจะกล่าวก่อไป 

นนอย่างหนึ่ง เจ่าพระยาธร-รมา (มง) กนนึ่ จะมีสร้อยนามอย่างไหนหาพบร่างไม1 

บุตรของท่านดือ พระยาอุไทยมนตรี (ทิม) พระยาบุริมทิศพิชย (สุก) ซึ่งเบน 

บิกาพระยาวรวิไชยวฒิกร (เลื่อม ) ในบกนึ่ 

เรัาพระยาธรรมา ๆ (มง สนธิรัตน) ถึงอรัญกรรม เมื่อรันที่ ๑๐ รันยายน บิ1 

มะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ 

เจาพระยาสุธรรมมนตร้ 

(บุญศร บุรณสิริ) 

เจ่าพระยาสุธรรมมนตรี นามเดิม บุญศรี เดิมในรัชกาลที่ ๓ เป็นนายจ่ารง 

: มหากเส็ก แล่วเบนจมื่น1ไวยวร'นาถหำหมื่น แส่ว,โป'รก ๆ ให์เป็นพระยาพิพิรัโกษๅ 

ปรักทลฉลองกรมท่า มา 1นรัชกาลที่ ๔ โปรก ๆ ใหํเป็นพระยามหาอำมากย์ แรัๅ 

โปรกๆให์เบนเจ่าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เมื่อ พ.ศ.๒๔0๔ มีสำเนาพบแก่ใบ 

กำรับหิรัญบฏคํงนึ่ 
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ใหํพระยามหาอำมาฅยาธิบดี พิริยพาห สมหมหาคไทยผายเหนือเลื่อนขนเบน 

ทพระยา มีนามไคจารึกไว้ในหิรัญบฎว่า เจำพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ศรีสุวีรกณ 

กชวรกสนิกรานรักษ์ มหาสวามิภกคิบรมราโชปการาภิรมย์ สรรโพคมกิจวิจารณ 

Vเหามณเฑียรบาลวรนนทการ มุรธาธร สุนทรธรรมธาคา มหา เสนาบดี อรัยพิริบรา 

■ไรมพาห เบนประธานาธิบดีในกรมรัง ถือรักคินา ๑๐๐๐๐ ฯลฯ คามอย่างธรรมเนียม 

ท่นผู้เบนอธิบดีในกรมรัง มา แค่ก่อน ขอให้มีสุข ๆลๆ คง แท่ ณ วนศุกร์ เดีอน ๑๐ 

เรมกํ่า ๑ บระกา ครึศก ศกราช ๑๒๒๓ มาในรัชกาลที่ ๕ ท่านชราทุพพลภาพ จึงโปรค 

.หใ'บนเ'รัาพระยาสุธรรมมนครึ เห็นจะพร้อมรันรับทรงคงเฑ้พระยาธรรมา ( มง ) 

-เฅรของท่านที่ทำราชการ กอ พระยาธรรม'จรรยานกูลมนฅรี (จำเริญ) ซึ่ง เบนบิคา 

^ระ ยามหานิเวศนานรักษ์ (กระจ่าง) หลวงไกรกรีฑา (ยรรยง) พระยาอกรราช 

3ร‘าทร (รัศคา) พระยาอเทนเทพโกสินทร (ประสาน) เบนคน 

เจำพระยาสธรรมมนฅรี (บุญศรีบุรณศิริ ) ถึงอรัญกรรม เมื่อรันที่ ๒๐ 

างหาคม บ1จอ พ.ศ. ๒๔๑๗ อาย ๘๖ บ ท่านเบนรันสกล บรณศิริ 

เจ9าทระยาสงขลา 

( เม่น ณสงขลา) 

เรัาพระยาวิเชียรคิรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา นามเคิม เม่น เบนบุฅรพระยา 

(เศษรักดี เทียนจอง ผู้ว่าราชการเมืองสงขลา เคิมเบนที่อะไรมาก่อนไม่ทราบ ทราบ 

เค่ว่าในรัชกาลที่ ๓ เบนนายจ่าเรศมหาคเล็ก มาในรัชกาลที่ ๔โปรค ๆให้เบน 

^ระสุนทรนรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ภายหรังโปรคฯให้' 

ย่นพระยาสุนทรานุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา บืใคไม่ทราบ กรนพ.ศ.๒๔๐๘ 

ปรค ๆ ให้เบนพระยาวิเชียรคิรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา มีสำเนารัญญาบฅร 

ให้พระยาสุนทรานุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เบนพระยาผู้สำเร็จราชการ 

]องสงขลา มีนามคามตำแหน่งว่า พระยาวิเชียรคิรีศรีสมุท วิสุทธิรักคามหาพิไชย 

าคราม รามภิกดีอรัยพิริยพาห ให้ถือรักดีนา ๕๐๐๐ ให้มีอำนาจเสมอพระยาผู้สำเร็จ 



๕๘ 

ราชการเมืองสงขลาในก่อนทุกประการ ไค้ปงกบบ*ญชาปลดยกกระบฅรกรมการและ 

ราษฎรท*งปวง บรรคาอยู่1ในเขตแดนเมืองสงขลาที่งั้สินและหํวืพึองขน ฅามที่พระยา 

ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาแค่ก่อนได้บ'งค่บมานน โดยยุติธรรมและชอบควยราชการ 

จงเวนการควรเวน อุคส่าห์ประพฤติการควรประพฤติและริกษาค'วามซื่อสํฅย์สุ-จริฅ 

ค่อกรุงเทพมหานคร ตามอย่างธรรมเนียมผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาแค่ก่อน 

จงทุกประการ ขอให้ส็งซึ่งเป็นเหตุเป็นประธานแก่โลก จงรักษาให่'เจริญสุขสวิสค 

ทำราชการที่งแค่บดนีไปเทอญ และให้'ปอดยกกระบครกรมการมีความสมศรสโมสร 

ช่วยพระยาสงขลาภิคอ่านการงานที่งปวงโดยสุจริต และพ้งบํงค่บบญชาการที่งั้ปวง 

ที่ชอบควยราชการ พระราชทานอิสริยยศต1งมา ณรันพกเหสบดี เดือนยี่ ขน ๑๑ ค่า 

บีฉลู ส'ปคศก เป็นปีที่ @๕ ของควงตราที่ประทบมานี ประจำการแผ่นดินสยาม 

ศกราช ๑๒๒๗ เป็นวนที่ ๕๓๔® ใน'รัชกาลสยามบจจุบ่น'น 

มาในรัชกาลที่ ๕โปรดฯ ให้'เป็นเจํๅพระยาวิเชียรคิรี เมื่อบีระกา เบญจศก 

จุลศก'ราช ๑๒๑๕ เมื่อบรมราชาภิเษกคร8ง์ที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๑๖ จะเป็นบีเดือนวนใด 

ไมพบจดหมายเหตุ เบนแต่ไคความว่าทรงฅิงืเมือภายหลงเสด็จกล'ปจากอินเดียแสํว 

คงดกอยู่ใน พ.ศ. ๒๔๑๕ บุตรของท่านคือ พระยาสนทรานุรักษ์ (เนกร ณ สงขลา รุ 

ซึ่งเป็นบิดาพระยาวิเชียรคิรี (ชม ณ สงขลา รุ อนเป็นบิดาพระยาอภิรักษ์-ราขอุทยาน 

(ทิศณสงขลา) และพระยาวิชชุโชติชำนาญ (ปรงณ สงขลารุ และเป็นบิดาพระ 

0ใที่)ใที่)?!สมบนิ (เนิบณสงขลา) ผูเบนบนิๅเ'จุ!าพ!อ!!)ปีปี'มๅบ[บี)ปีอ (ซนิ!ถเสงขลๅ) 1 

เบนฅ็น 

เจ็าพระยาวิเชียรคิรี ( เม่น ณ สงขลา ) ถึงอสัญกรรม เมื่อวนที่ ๕ มิถุนๅยน 

บานิก พ.อ. ๒๔๒๗ 

เจาพระยาไทร 

(อาหมํด) 

เจาพระยาอุทธสงคราม เจาเมองไทรบร นามเคม ฅนกอาหมด เป็นบุตร 

พระยาไทรบุรี (ดาอี) หรือ (ดายี) ในรัชกาลที่๔ เมื่อ พ’ศ.๒๓๙๘ พ1ม่ๅ 

ไทรบุร (คาอ) กงอสญกรรมในบนน จงทรงตงตนกอๅหมค[แบครเป็'นพระยาไทรบ'รี 

มีสำเนาสญญาบฅรค่งนี 



เร์าผ3ะ5ยา,ว๊เซีย3ติ'ร 
(ฌ่ม ณส่จซีสา) 





๕๙ 

ใหคนกูอาหมก บุฅรใหญ่พระยาไทร (คาอี ผู้ถึงแก่กรรม) เป็นเจ่าเมือง 

ไทรมีนามคามฅำแหน่งว่า พระยาฤทธิสงคราม'รามภกดี กรีสลค่านมหมกรํฅนราช 

มุนินทร์ ตุรินทรวิว5งษา พระยาไทรบุรี ให้มีอิสริยยศเสมอพระยาไทร (คาอี) 

ผู้บิคา ไค้บ็งคบบญ่ชาญาฅิพี่น่องศรีฅะว่นกรมการท1งปวง บรรคาอยู่ในเขฅแขวง 

เมืองไทรบรีทงสั้น โคยยุติธรรมและชอบควยราชการ จงเวนการการเวน และอกส่าห์ 

ประพฤติการกวรประพฤติ และรักษากวามซึ่อส8ฅย์สจริตต่อกรุงเทพมหานครอย่าง 

ธรรมเนียมเจำเมืองแค่ก่อนจงทุกประการ ขอให้สงซึ่งเบนเหคเบนประธานแก่โลก 

จงรักษาให้เจริญสขสรัสค ทำราชการฉลองพระเกชพระคุณ เทอญ ๆ และให้ญาติ 

พี่น้อํงศรีตะวนกรมการมีกวามสมกรสโมสรช่วยพระยาไทรกิคอ่านการงานที่งปวง 

โคยลุจริฅ และพี่งบงกบบ็ฌชาการงานทงปวงที่ชอบควยราชการ พระราชทาน 

อิสริยยศ คงมาณ วนอํง์การ เตือน ๑๐ แรม ๕ กำ บเถาะ สไ]คศก เบนบ1ที่ ๕ใน 

ราชสมบัติแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่หว ศกราช ๑๒๑๗ เบนวนที่ ๑๖๐๐ 

ในรัชกาลบจาบนน็ 

มาในรัชกาลที่๕ เมื่อพ.ศ.๒๔๑๕ ทรงคงพระยาไทรบุรี (อาหมก) เบน 

เจาพระยาไทรบุรี มีสำเนาประกาศค9งน็ 

ศุภมสก พระพุทธศาสนกาลเบืนอคีฅ0กากล่วงแลว ๒๔๑๕ พรรษา {เจจุบน 

กาล วานระส์งรัจฉร ภทรบทมาสกาฬบกษทสมีคิถึ ศกรวารปริเฉทกาลกำหนค 

พระบาทสมเก็จพระปรมินทรมหา'จุฬาลงกรณ์ ฯลฯ พระจุลจอมเกลำเจ่าอยู่ห้ว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาไทรบุรีมีกวามสวามิภกค ก้นเกยสนิทในสมเก็จพระบรม 

ชนกนาถบรมบพิตร พระจอมเกลำเจำอยู่หว ไค้เขำมาเผาทุลละอองธุลีพระบาท 

เนือง ๆ จนคลอคเวลารัชกาลนน กรนมาในรัชกาลบจจบนนี เมื่อพระบาทสมเก็จ 

พรัะปรมินทรมหา'จุฬาลงกรณ์เกล่าเ'จ่าอยู่หํว่ เสด็จพระราชคำเนินออกไปประพาส 

ถึงเมืองบนง พร ะยาไทรบุรีได้จนเต่งทึบ™เรือนถวายให้เบนที่ทรงประทบ และ 

รับรองเลึยงดขำทุลละอองธุลีพระ'บาท บรรดาที่ฅามเสด็จพระราชดำเนินทึงสํ้นให้ 

อยู่เบนสุขสบาย สมควรแก่พระบรม'ราช1เกีย'รคิยศครั้ง3หนึ่งแล้ว ครั้นเสด็จพระราช 

ดำเนินกลบแต่เมืองกลไก์ฅามาประพาส ณ เมืองไทรบุรี พระยาไทรบุรีไค้จัคทื่ประทับ 



๖๐ 

และรับรองฉลองพระเคช'พระคุณโคยก'วาม'จงรกชักติ) และเลียงตูบรรคงอ่วิ'คูลละออง 

ธุลีพระบาททงปวง ให5อยู่เบนผาสุกจนฅลอคเวลาเสด็จประทบอยู่ และไคตามสง 

เสด็จพระราชคำเนินกลบมาจนถึงเมืองสงขลา อนง ไคทอคพระเนตรเห์นองรบง1รั 

เมืองซึ่งพระยาไทรบรีทำนุบำรุงขนใหม่ เบนตึกกว่าน'รำนเรือนเกษมสมบุ'รณงามค 

เจริญขนกว่าแต่ก่อน และใคใบนผู้ชักชวนพระยาและศรีตะวนกรมการเมืองใอส้ 

เกียง รวบรวมไพร่พลชาวเมืองแขกทำทางมาแต่เมืองไทรบุรี จนตกถึงแคนเมือง 

สงขลา เรียบร่อยงามคีแลวโคยเร็ว เบนที่ลูกคำวาณิชไคํเคินไปมาสบาย เป็นความ 

ชอบต่อแผ่นคินอย่างหนึ่ง และมีความสวามิชักคค้นเคยสนิทสนมต่อกรุงเทพ ก ยง 

กว่ามลายูประเทศราชอน ๆ มืกวามชอบเป็นชันมาก สมควรจะยกเบนประเทศราช 

ใหญ่ชันหนึ่งไค้ 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระชัณ6คูรสรสิงหนาท คำรัสสำให้เลือนพระยา 

ไทรขนเบนเจำพระยา มีอิสริยยศอย่างสูง รับราชทินนามตามตำแหน่งว่า เจาพระ 

พระยาฤทธิสงครามรามชักกี ศรีสุลต่านมหะหมครัตนราชมุนินทรี สุรินทรวิวงศ์ ผคง 

ทะนุบำรุงเกคะนครอมรรัตนาณาเขต ประเทศราชราไชสวริยาธิบกี วิกรมลีห เจา 

พระยาไทรบุรี ไค้รับเกาองอิสริยยศอย่างสูงในสยาม ชื่อมหาสุราภรณใว่ไบนเกียรติ 

ยศของกรุงเทพ ๆ และให์ยกจากเมืองนครศรีธรรมราช มาขนกรุงเทพ ๆ ได้ชังชับ 

ชัญชาญาติพี'น่องและศรีตะวนกรมการที่งปวงบรรตาอย่ในเขตแตนเมืองไทรบุรี 

ทงสินโคยยุติธรรม และชอบควยราชการ จงเวนการควรเวน และอุตส่าห์ประพฤติ 

การควรประพฤติ และรักษาความ1ซื่อสตย6,ต่อกรุงเทพ ๆ ตามอย่างเจาเมืองแต่ก่อน 

จงทุกประการ เทอญ และใหญาติพี่นองศรีตะวนกรมการที่งปวง มีความสม่กรสโมสร 

ช่วยเจึำพระยาไทรบุรีคิคอ่านการนครและราษฎรมลายูนาครีให์เกษมศรีสมบูรณ์ มี 

ความเจริญขนโคยยุติธรรม และจงพงชังคบบญชาการงานที่งปวงที่ชอบควยราชการ 

ขอให้สงซึ่งเป็นตนเหตเป็นประธานในโลก จงอนุเคราะห์รักษาเจำพระยาไทรบุรีและ 

ญาติพี่นองศรีตะวนกรมการ0องปวงให้เจริญสุขสชัสติพิพฒนมงคลทุกประการ พระ 

ราชทานอิสริยยศตงมา ณ วนศกร เดึอน ๑๐ แรม ๑๐คา บวอก รัต'วาศก เป็นบที่ ๔ 

ในราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา 

เจ่าอยู่หว ชักราช ๑๒๓๔ เป็นวนที่ ๑๔๐๖ ในรัชกาลบฅยบนน 



๖๑ 

บุฅรของท่านคือ พระยาไทรบุรี (ไซนๅรซิค) เจาพระยาไทรบุรี (ฮามิค) 

พระยาเสนีณรงค์ฤทธื (อบคลอาซีส) เบนคน 

เจาพระยาไทรบุรี (อาทมิค) ถึงอส"ญกรรมวนที่ ๒๒ มิถนายน ๒๔๒๒ 

เจาพระยามหนทรศักดิธำรง 

(เพ็ง เพ็ญกุล ) 

เจาพระยามหินทรศักคิธำรง นามเคิม เพ็ง เบนขาหลวงเคิมในรัชกาลที่ ๔ 

เมื่อเสค็จเถลิงถวำยราชสมบัติแลว โปรค ๆ ให์เบนเจาหมื่นสรรพเพธภกคี หิวหมื่น 

มหาคเล็ก ภายหลงโปรค ๆ ใหโบนพระยาบรุษรคนราชพ็ลลภ จางวางมหาคเล็ก มา 

ในรัชกาลที่ ๕ โปรคๆ ใหใบนพระยาราชสภาวดี สมุหพระสุรัสวดี แล่วโปรคๆ 

ใหแบนเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ มีสำเนาประกาศที่ทรงตงคงนื 

ศภมิสต พระพุทธศาสนกาลเบืนอคีตภาคล่วงแลว ๒๔๑๗ พรรษา บคยุบน 

กาลโสณสงรัจฉร กคิกมาสกาฬบกษ์เอกาทศมีคิถึ ศกรวารบริเฉทกาลกำหนค 

พระบาทสมเคจพระปรมินทรมหา'จุฬาลงกรณ์ บดีน,ทรเทพยมหามงกฎ บุรุษยรคน 

ราชรวิวงศ์ วรุฅมพงศบริพฅร วรขคิยราชนิกโรคม จาครันคบรมมหาจำรพรรดีราช 

สำกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล่าเจาอยู่หิว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาราชสุภาวคีศรีสำ)เทพนารายณ์ สมหมาคยาธิบคีศรีธุเ'รน 

ทราเมศวร พระสุรัสวดีกลาง ไคเบนขำทูลละอองธุลีพระบาทมาแค่เคิม ในพระ 

บาทสมเด้จพระจอมเกลำเจำอยู่หำ ไคทรงใช์สอยมาแค่อาย ๑๒ ขวบ เบน'ที่สนิทชิค 

ชอบพระราชอธยาศ9ย แล่ว่ไคฉลองพระเคชพระคุณใ'นราชกา'ร เบนเจำหมื่นสรรพ- 

เพธภำดี'หำหมื่นมหาคเล็กด้น่เชือก พระราชทานเครื่องยอพานทองนอย กนโททอง 

กระโถนทอง แลวทรงพระกรุณาโปรคเกล่า ๆ ยกย่องไว้ในราชสาส์นว่าเบนพระราช 

'บุตรเลยงของพระองศ์ ได้ดำรงยศฅำแหน่งอปทูตจำทูลพระราชสาล่น คมเครื่อง 

มงคล'ราชบรรณาการออก'ไปเจริญทาง'พระราช'ใมตรี ถึงสมเค็จพระนางเจ้ากวิน 

วิกตอเรีย ณ กรุงลอนตอน เบนพระเกียรติยศยงใหญ่ ก็สำเร็จราชกิจโคยพระบรมราช 
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ประสงค์ ครั้นกลบมาแลวจึงทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหเลือนทีมีตำแหน่งยศเบน 

พระยาบุรุษรัดนราชพลลภ จางวางมหาดเล็ก พระราชทานพานทองใหญโบนเคมีอง 

ยศ และได้บงกบบญชาการกรมทหารทีงปวงในเวลานน ครั้นในแผ่นดินบคยุบนน 

ไต้รับราชการฉลองพระเดชพระกณดามตำแหน่งเบนที่สนิท แลวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา ๆ ให์เลื่อนตำแหน่งยศเบนพระยาราชสุภาวดีศรีสํจเทพนารายณ์ สบห 

มาดยาธิบดีศรีสุเรนทราเมศวร พระสุรัสวดีกลาง ถือศกดินา ๕๐๐๐ ไต้รบราชการ 

ฉลองพระเดชพระคณเบนผู้บญชาการให้ซ่อ.มแซมบอมกำแพงพระนครชนในรั้น 

นอกและประดู และหมู่พระที่น์งวงสราญรมย์ กบทีงโรงทหารดานดะรันออกดลอด 

ไป และทิวแถวดามแนวกำแพงพระราชรังคานหรังคานดะวนดกรั้นในชนนอก 

และให้ทำหอรัสดีที่ทองสนามหลวงและโรงชำงใหม่ รัวนเบนของสะอาดหมดจด 

งามดี ทรงพระราชดำริเห็นว่าเบนผ้มีสดิบญญาฉลาดหรักแหลม ละเอียด รอบรู้ใน 

ราชกิจใหญ่นอยเรียบรอยดี จึงพระราชทานคราเครื่องราชอิสริยยศสำหรับความ 

ชอบ ชื่อ-จลสุราภรณฺ และดวงดราเครื่องราชอิสริยยศจลจอมเกลำสำหรับฅระกล 

ตำแหน่งที่ ๒ ชื่อทดิยจลจอมเกลำวิเศษ ดำรงดระกลลืบมา และควงดราอิสริยยศ 

สำหรับความชอบในพระองค์ และสำหริปตำแหน่งที่เคาน์ซิลลอออฟสเฅด เบนประ 

ธๅนนาย ๑ ในที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และที่ปรีวีเคาน์ซิลที่ปรึกษา'ราชการสำหรับ 

พระองค์ เบนพระเกียรดิยศเจริญใหญ่อึงขน แด1รังไม่มีนามสมญาให้สมควรแก่กวาม 

ชอบในราชการ จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณฑูรสุรสิงหนาท ดำรัสสงให้ 

สถาปนาเลือนตำแหน่งยศเบนเจาพระยา มีอิส’ริยบรรดารักดสูง'ใหญ่ ทวีขนอีก 

ชนหนึ่ง มีนามสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เฑ้พระยามหินทรกกดิธำรง สกูลวงศ์ 

อรเอกคิเรกยศ มธุรพจนสุนทรธรรมยุติยานุวัติ บุรุษรฅนทุวาธิราชนิกรวรยกลบๅท 

บรมนาถสวามิภกดิสนิท วิสิฐคุณศรีรตนธาดา อภํยพิริฒรากรมพาหุ กำรงกกดิง4า 

๑00๐๐ รํบกราเกรึองราชอิสริยยศปฐมจุลจอบเกลำสำหรับตระกุล พระราชทาน 

แหวนมณฑปเพชร หีบทองลงยาราชาวดี กระบี่ผกทองคำจุาหลิก ซองบุ'หรี่ทองกำ 

ใกบงอบบญชาการ'ในลรมพระสุรลวกกาม[.กม และเบนทปรกบาราชการล,ศ์น1ดิน 



เร์า103ไผห14ภงิคํกตงิ 
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และชวยภารการ6ฐ'งจุะทํๅนบำรุงเบนภณเบนประโยชน์[นพระราชอาณาจกร^!วไป ขอ 

ใหเ'จรญทฤฆชนมๅยุสุขสิ'ริสวสคิ พิพฒนมงคล วิบูลยอิฏฐผลธนสๅวสมบค บริวาร 

สมบูรณ์ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรธิคาของท่านคือพระอภยพลรบ (พลอย เพ็ญกล) และเจาจอมมารคา 

มรกฅ ซงเบนเจาจอมมารคาพระองคเจาจธๅริคนราชกมๅรี และกรมหมื่นพิไชย 

มหินทโรคม (พระองค์เจาเพ็ญพ็"ฌนพงศ์) เบนคน 

เจาพระยามหินทรศกคิธํๅรง (เพ็ง เพ็ญกล) ถึงอสํญกรรมเมื่อวนที่๒ 

มกราคม บมะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๗ ท่านเบนคนสกล เพ็ญกล 

เจ3ไพระยาศรืพิพฒน์ 

( แพ บุนนาค) 

เจาพระยาศรีพิพฒน์ นามเคิม แพ เบนบุฅรสมเคีจเจาพระยาบรมมหา- 

พไชยญาฅิ เดิมในรัชกาลที่ ๓ เบนนายศ้ลวิไชย มหาดเล็กหุ้มแพรแล่'วเบืน 

จมื่นสมุหพิมาน ปลดกรมพระดำรวจสนมทหาร มาในรัชกาลที่๔โปรดฯให้' 

เบนพระพรหมบริรักษ์ เจ้ากรมพระตำรวจสนมทหาร แล่วเป็นพระยูาศรีพิพ่ฒน์ 

อธิบดีกรมพระคล่งสินคำ มาในรัชกาลที่ ๕ โปรด ๆใหํเบนเจ้าพระยา เมี่อ พ.ศ. 

๒๔®๗ พรัอมกบทรงดงเจ้าพระยามหินทรคํกติธำรง มีสำเนาประกาศดํง์นื 

ทรงพระราชดำริว่า วงศ์ตระกลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ร่วงโรย 

เสื่อมทรามไป หามีผ้ได้รับตำแหน่งยศเบนอธิบดีดำรงวงศ์ตระกลของท่านไม1 ก็ 

พระยาศรีพิพฒน์ รัตนโกษาธิบดีน เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ 

ได้ริบราชการฉลองพระเตชพระศุ®■มาแต่ในแผ่นดินพระบาทสมเดจพระน์งเกลาเจา 

อยู่หว เป็นพระพรหมบริรักษ์ เจ้ากรมพระตำรวจสนมทหารซ้าย คานในแผ่นดินพระ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล่าเจ้าอยู่นัว ทรงนับถือวาเบนพระบรมญาติราชินีกูลวงศ์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล่าๆให้'เลื่อนตำแหน่งย(ว เป็นพระยาศรีพิพัฒรฅนราชโกษา 

ธิบดี จาง'วางกรมพระคพังสินคำ รบรองแทนที่ฐานันดรของท่านต่อมา ได้รับ 
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พระราชทานพานทองใหญ่ คนโททอง กระโถนทอง เบ็นเกรองยศ แลวไครบ 

ราชการฉลองพระเคชพระคุณเบนราชทูฅจำทูลพระราชสาสน คุมเกรองมงคลราช 

บรรณาการออกไปเจริญทางพระราชไมฅรี ณ กรุงปารีสฝรั่งเคส เปกไค้สำเ^ธาชก\ 

พระราชประสงค์ เป็นเกียรถียศอึงใหญ่มีกวามชอบเบนอบมงกในราชการ ค์ว่แฅ 

กลบมาแล8ว ย์งหาไคํพระราชทานอิสริยยศให์สมแก่กวามชอบน์นไบ่ มอธยาศย 

เรียบรอย สมกวรเบนผู้ใหญ่ได้ จึงพระราชทานคราเกรืองราชอิสริยยศกลา1อมเกสา 

สำหรับคระทูลคำแหน่งที่ ๒ ชื่อ'ทูฅิยจลจอมเกลำ ท.ก- คำรงคระกูลฅ่อไป 

ภายหลงไคทรงเลือกสรรค์งไว้ในคำแหน่งยศ รับที่เกาน์ซิลลอออฟสเค็คเบ็นประธาน 

นาย ๑ ในที่ปรึกษาราชการแผ่นกิน ๑๒ นาย และปรีวีเกานซิลช่วยคำริกา'รทำนุบำรุง 

แผ่นถีนบคน ชนมายุเจริญรัยวฌิ และมีวิริยปรีชา'รอบรูใน'ราชกิจ1ใหญ่น์อย สมควร 

จะเบนผู้ใหญ่เบนกำลำในราชกิจน1น ๆ ไรั จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณ‘ทูร 

สรสิงหนาท คำรัสสํงให์สถาปนาเลื่อนคำแหน่งยกเบนเจำพระยา คำรงอิสริย 

บรรคาศำคสูงใหญ่ทวีอึงขนไปอีกชนหนึ่ง มีนามสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจำ,พระยา 

ศรีพิพ้ฌนึ่รัฅนราชโกษาธิบคี วรมนครีมหามาฅยานนายก รัชชกิลกสุริยวงศ คำรง 

ศกถีบรมมหาพิไชยญากิ ราชกิจปฎิการาภิธยาศรัย ครัยศรีรัคนธาคา อรัยพิริยบรา 

กรมพาห คำรงรักถีนา ๑๐๐๐๐ มีคำแหน่งยศที่จางวางกรมพระคลำสินกำคามเถีม 

และเบนที่ปรึกษาราชการแผ่นกิน และช่วยคำริการซึ่งจะเบนคุณประโยชน์ทำนบำรุง 

แผ่นกินท,ว่ไป 

บุฅรของท่านคือ พระอิน,ท-ราธิบาล (สมบุญ) พระอรัยบริบาล (เปีย) 

หลวงสาคราธิกรณฤทธ (ถมยา) หลวงประสิทธิรักษา (สวาถี) พระยาสุนทรๅน 

กิจปรีชา (หลง) เบึนคน 

เจำพระยาศรีพิพฒน์ (แพ บุนนาก) ถึงอสญกรรม เมื่อวนที่ ๑๘ เมษายน 

บจอ พ.ศ. ๒๔๒๙ อายุ ๖๙ บี 

เจาทระยาพลเทพ 

(รอด กลยาณมิตร) 

เจ่าพระยาพลเทพ นามเถีม รอค จะอธิบายที่เจำพระยารฅนบถีนทร์ฅ่นิไป 
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เจาทระยารตนบดินทร์ 

(รอด ก่อยาณมิตร) 

เจาพระยารัฅนบดินทร์ นามเดิม รอค เบนบุฅรเจำพระยานิกรบดินทร์ ถวาย 

ฅวเบนมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๓ ไณ้บนที่นายเล่ห์อาวธ ทุ้มแพร เมื่อบมะเมีย พ.ศ. 

๒๓๙๐ ถึงรัชกาลที่ ๔ เบนหลวงฤทธินายเวร เมื่อบี1ชวค พ.ศ. ๒๓๙๕ แลวเลื่อน 

เบนเจาหมื่นศรีสรรักษ์ ทวหมื่นมหาคเล็ก1ไนบชวคนํ้น แลวโปรด ๆ ใหำเบนพระยา 

ราชวรานกล ปลดทูลฉลองกรมมหาดไทย เมื่อบืชวค พ.ศ. ๒๔๐๗ กรนถึงรัชกาล 

ที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรค ๆ ใหใบนผู้รักษากรุง ๆ มีสำเนาสํญญาบฅรด*งน็ 

ใหพระยาราชวรานกูล รับคำแหน่งยศมีนามฅามเดิมว่า พระยาราชวรานเาล 

วิบุลยรักดีพิริยพาห ปลดทูลฉลองกรมมหาดไทย ใหคงถือรักดินา ๒๐๐๐ และเบน 

พระยาผู้รักษากรุงทวาราวดิศรีอยุธยามหานครโบราณ ให้ถือศ'กดินา ๑๐๐๐๐ ฅ1ง๎แด่ 

ณ รันพฤห์สบดื เดือน ๙ แรม ๑๓ กา บืระกา เบญจศก รักราช ๑๒๓๕ เบนรันที่ 

๑๗๘๓ ในรัชกาลบจจบนน้ 

กรีนพ.ศ.๒๔๑๗ โป'รคๆ ให้'ว่าที่เสนาบดีก,รมนา มีสำเนาสํญญาบฅรด*งน็ 

ใหพระยาราชวรานุทูล ■วิบุลยรักดืพิริยพาห รับตำแหน่งยศว่าที่เสมอท่าน 

เสนาบดื ซึ่ง!เบนประธานในกรมเกษคราธิบดื ดำรงรักดินา ๑๑๐๐๐ และถือคราสำหรับ 

คำ แหน่ง ๙ ควง คำแหน่งยศบรรคารักกนวิงเบนไปคลอคเวลาความประสงค์'ของเรา 

ผู้เบนใหญ่ยงในสยาม และความชคบใจของพระยาราชวรานกูลนนเอง สญญาบดร 

ลงรันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๑ คํ่า ปีจอ ฉศก ศกราช ๑๒๓๖ 

กรน พ.ศ. ๒๔๒๒ จึงทรงคงเบนเรัาพระยาพลเทพ มีสำเนาประกาศรังนี 

ศุภรัสคุ พระพุทธศาสนกาลเบ1นอคคคาศล่รงแลว่ ๒๔๒๒ พรรษาบฅยุบนกาล 

สะสะสงวจฉ'ระ มฤคศิรมาสชุษณบกษ์สฅมีดิถี,กรุ'วาร บริเฉทกาลกำทนค พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหา'จุ,ห,'าล'งก'ร.ณ์ กลก พระ'จุล'จอมเกล่าเจ่าอยู่ห’ว ทรงพระ 

ราชกำริว่า กำแหน่งที่เจาพระยาพลเท'พ สรรพพลเสพ เสนาบดีที่'จตุสดมภ์ เวนว่าง 

มาชำนาน มีแฅ่ผ้ซงได้รับราชการในกำแหน่งเกะ'ตราฒิด็แพนที่สืบไป ควร'จะฅง 



๖๖ 

คำแหน่งเจำพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดีที'จฅุสคมภพึไว้^เฅมฅาม^าแหนง 

จึงทรงพระราชดำริเห็นว่า พระยาราชวรานกูล วิบูลยภกดี พิริยพาห ทเกษคราธิบค 

เบนบุฅรเจำพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากลยาณมิคร ทสมุหนายก ซึงเบนทไว้ 

วางพระราชหฤทำในพระบาทสมเด็จพระน่งเกลำเจำอยู่หำ ไค้รำราชการเบนผู้ใหญ่ 

ว่าที่สมหนายกมาชำนาน กรนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จใาระจอมเกลาเจาอยู่หว ก 

ทรงพระกรุณาโปรค ๆ ให็เบนที่สมหนายกและทรงนบถือยกย่องว่าเบึนผู้ใหญ่ซือครง 

สืบมา พระยาราชวรานกลเล่าก็ได้ริบราชการมาแค'ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ 

นงเกลนจำอยู่หำ และแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจำอยู่ห์ว่ ไค้เบนเจา 

หมื่นศรีสรรักษ์ รับราชการใกลเคียงและกำกบการค่าง ๆ และไค้เบนแม่กองขนไปทำ 

พระราชรังรันทรเกษม ณ กรุงทวาราวดีศรีอยุธยา จนการแลำเสร็จและเบนผู้รักษา 

สืบมา ภายหรังทรงพระกรุณาโปรค ๆ ให์เบึนพระยาราชวรานกล วิบูลยรักดี พิริย 

พาห ปรัคทูลฉลองในกรมมหาคไทย ถือศกดินา ๒๐๐๐ พระราชทานพานทองใหญ่ 

เบนเครื่องยศ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลำ ๆ ไคทรงชมยกย่องไว้ว่าควรจะเบืน 

เสนาบดีสืบไปไรั กรนถึงแผ่นดินบฅยุบน'น พระยาราชวรานกูลไค้รับราชการเบน 

ขาหลวงใหญ่ ไปทำหน่งสือรัญญาเพืมเดิมว่าควยทะเลสาบ ในพระราชอาณาเขค 

ผ่ายเขมรที่เมืองไซ่ง่อน ไคราชการสำเร็จมา ภายหรังทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้ 

เบนผู้รักษากรุงทวาราวดีศรีอยุธยา และบงกบราชการในเมืองสระบุรี ถือรักดินา 

๑๐๐๐๐ ในแขวงกรุงทวาราวดีศรอยธยา แลวไศัเบนเคาน์ซิลลอออท]สเค็ค และปริวิ 

เคาน์ซิล ได้รบพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศสำหรบคระ!าลชนที่ ๒ ชื่อ ทุติย 

จุลจอมเกสำวิเศษ และเครื่องราชอิสริยยศชางเผือกสยามชนที่ ๓ ชื่อนิภาภรณ์และ 

เครื่องราชอิสริยยศมงกุฎสยามชนที่ ๔ ชื่อ ภทราภรณ์ ครั้นเมื่อปีจอ ฉคก จุลศักราช 

๑๒๓๖ ศังพระราชบนุ]นุ]ฅสาหรบกรมเกษคราธิการชื่นใหม่ จึงทรงพระกรุภ),ๅโปรต 

เกสำฯให่พระยาราช'วรานุ;กุล รบฅำแหน่งที่เกษตราธิบดี ถือศักดินา ๑00๐๐ พระ 

ราชทานหีบทองลงยาอย่างเสนาบดี ดาบผ้กทองคำ ซองบุหรี่ทองคำ เบนเครื่อง 

ยศ พระยาราชวรานุกูลได้จดการในกรมเกษตราธิการคามพระราชศัญญัติ โคยเริอบ 

ร้อยซื่อตรง แคในบ แรกไคพระร ]ชทรพ ยควนา เ'จรญข'นกว่ๅแค่กคูนถึงสๅม,ชํง 



เร็าผระข'ไร้ตนมดินภร, 
(รสต ฑ้สยาณลิตร) 





๖ ๗ 

และราชการใค ๆ ซึงได้รไ]ฉลองพระเคชพระคุณมาแค่ในแผ่นคินพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลาเจำอยู่หวก็ดี ในแผ่นดีนบฅยุนันนืก็ดี เบนการเรียบรัอยซื่อฅรงและมี 

กวามอุตสาหะจงรักรักดีค่อราชการมาก มีย์ธยๅศยมนกง รอบรู้ใน-ราชกิจที่งป'วง มี 

ความสวามิรักคค่อใต้ผ่าละอองธุลีพระบาทแค่เดีมมา ไคทรงค้นเคยสนิทมาแค่ยิง 

ทรงพระเยาว์ เบนที่ไววางพระราชหฤทํยและมีรัยวฒิปรีชา ควรจะเบนเรัาพระยา 

ค่าแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ที่จคุสคมภไค้' 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบณฑูรสุรสิงหนาท คำรัสสืง้ให์สถาปนาเลื่อน 

ดำแหน่งยศพระยาราชวรานุกล วิบูลยรักดี พิริยพาห เบนเรัาพระยาตำแหน่งที่ 

จคุสคมภ์เสนาบดี มีนามฅามจารึกในหิรัญม่ฏว่า เรัาพระยาพลเทพ สรรพพลเสพ 

เสนาบดี ศรีวิไชยราชมไหสวรรย์ อเนกานันฅ์ธัญญาหาร พิจารณ์ปฏิพทธนพรัคน 

มรธาธร มหิศรสมุหเชฐเกษคราธิบดี อรัยพิริยบรากรมพาห ถือรักคินา ๑๐๐๐๐ เบน 

ประธานาธิบดีในกรมเกษคราธิการ ถือคราสำหรับค่าแหน่ง ๙ ควง รับราชการฉลอง 

พระเคชพระคุณสืบไป จงเจริญทฤฆชนมายุ สุขสิริสรัสค พิพฌนมงคลอิฎฐวิบุลยผล 

ธนสารสมบัคิ บริวารสมบูรณ์จงทุกประการ เทอญ ๆ 

ครน พ.ศ. ๒๔๒๙ ทรงคงเบนเรัาพระยารคนบดีนทรี ที่สมหนายก มีสำเนา 

ประกาศรังน 

ศภนัสคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอดีคภาคล่วงแล8ว ๒๔๒๙ พรรษา บฅยุบน 

กาล โสณสำรัจฉรรัสยุชมาสชุษณบกษ์รัศ์มีดีถีกรุวาร บริเฉทกาลกำหนค พระบาท 

สมเค็จพระปรมินทรมหา'จุฬาลงกรณ์ๆลๆ พระจลจอมเกลำเจำอยู่หิว ทรงพระราช 

คำริว่า คำแหน่งที่สมุหนายกอ,กรมหาเสนาบดี เบึนตำแหน่งใหญ่ มีราชการมาก 

เนืองนิตย์'ว่างเปล่าอยู่ ควรที่จะค1งั้ไว้สำหรับจะได้บงรับบญชาราชการแผ่นดีนสืบไป 

จึงทรงพระราชคำริว่า เรัาพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดี ซึ่งเบืนเสนาบดีกรม 

เกษคราธิการ เบนบุตรเจำพระยานิกรบดีนทรีมหินทรมหารัลยาณมิกร ที่สมหนายก 

ซึ่งเบนทไว9วางพระ'ราช'หฤท้ย่สนิท'ขอ-ง'พระ'บาทสมเ'ก็'จพระนิงเกลำเจ่าอยู่หำ พระ 

บาทสมเด็จพระจอมเกลำเจึาอยู่หว ก็ทรงนับถือยกย่องว่าเบนผู้ใหญ่ เจำพระยา 

พลเทพน็ ก็มีความจงริกรักด็ค่อได้ผาละอองธลีพระบาท ไคฉลองพระเคชพระคุณ 



๖๘ 

ประรับประคองพระองค์มาแค่รังทรงพระเยาว์ เบนทสนิทชิคชอบพระราชอธยาศย 

ไววางพระราชหฤทไ]สนิทแต่เดิมมา เจำพระยาพลเทพไค้รบรงชการมาแนแผนคน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจำอยู่หว และในรัชกาลบคยุบนนี ชานานบลายสบบ 

ก็มิไคระแวงความผิคอย่างหนึ่งอย่างใค ไคราชการท่ง่ในทีใกล้ชิคพระองอ และไค 

ไปรไ]ราชการในเมืองไกลจนถึงเมืองไซ่ง่อน ก็ได้สำเร็จราชการนน ๆ ทุกสิงทุก 

ประการ มือธิยารัยชี่อก'รงคำ'รงอยู่'ในความรัฅย์สุจริฅยุฅิธรรม ประกอบไปควยความ 

เมฅฅากรุณาแก่ชน'ทํ้งป'วงเบนอนมาก มืสฅิบญญามนกงยืง้ยืนสมควร'ที'จะคำ'รง 

ฐานํนครศกคื้ เบนอก'รมหา เสนาธิบคีบงรับบญชา'ราชการแผ่นดินค่างพระ เนต'รพระ 

กรรณไค้ จึงมีพระบรมราชโองการมานพระรัณฑูรสุรสิงหนาทคำรัสสง [ห5สถาปนา 

เลื่อนฅำแหน่งยศเจำพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบคี ครีวิไชยราชมไหสวรรย์ 

อเนกานนฅ์ธํญญาหาร พิจารณ์ปฏิพฑัธ นพรัคนมรธา'ธร มหิศรสมหเชฐเกษคราธิบคี 
V & 0*1 ๆ จุ 0(9 

อ รัยพิริฒรากรมพาหุ เบน เจาพระยาคำ แหน่งที่ สมหนา ยก มีนามคามจารึกใน 

สุพรรณบฏว่า เจาพระยาร,คนบดิน'ทร์ มหินทรมหารัล ยาณมิค-ร อเนกบุญฤทธิ 

ประ สิทธิสาธุคุณ วิบุล ยศภ ผล นึพทธกศลกิริยา ภิรัฅ วงโศปบัคิมหามคยฅระกล 

อคูล ย เมฅ ยาชวาธยารัย ศรีรฅนฅรัย สรณารักษ์ อุค มศกกิพิเศษ นาครามาคย เชฐ 

มหา สม หนา ยก สยามโลก ยคิล กบรมราชมานิฅ สกโลครทิศประเทศาธิบดี มหาราช 

ถือ สีหมุรธาธร อครมหาคไทยวริศรเสนาธิบดี อ รัยพิริยบรากรมพาหุ ที่สมหนา ยก 

รักคินา ๑๐๐๐๐ เบนประธานาธิบดี ผู้บญ่ชาการกรม มหาคไทย ถือคราพระราชสีห์ 

ใหญ่สำหรับคำ แหน่งและครา'รักรควย จง เจริญทฤฆชนมา ยุ สิริสรัสคพิพฒนมงคล 

อิฎฐวิบูลย์ผลธนสารสมบัฅิ บริวารสมบูรณ์จงทุกประการ เทอญ ทรง สถาปนาคง แค่ 

ณรันพฤหํสบดี เดีอน ๑๑ ขน ๑๐ กา บืจอ รัฐศก รักราช ๑๒๔๘ เบนรันที่ ๖๕๔๐ 

ในรัชกาลบคยุบนนึ่ 

บุตรของท่านคือ พระยา รักดีภบาล (กง รัลยๅณมิตร) และหลวง สาฅรๅ 

ธิกรณฤทธ (โปร่ง รัล ยาณมิคร) เบนคน 

เจ่าพระยารกนบดินทร์ (รอค ก็ล ยาณมิคร) ถึง อรัญ กรรม เมื่อรันที่ ๒๓ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑ อายุ ๗๓ บ 



เร^#ขาศทางิร*ท่*ณท/ 
(100 3ภ้ยจ^เฅ์) 





๖ 6 

เจาพระยาพลเทพ 

(พุ่ม) 

เจาพระยาพลเทพ นามเคิม พุ่ม จะกล่าวที่เรัาพระยารัตนาธิเบศรี ก่อไป 

เจาพระยาคทาธร 

(เยย อภิยวงศ์) 

เจำพระยาคทาธรธรณินทรี นามเดิม เยีย เบ็นบุตรพระยาอรัยภูเบศรีๆ เบืน 

บุฅรเรัาพระยาอภิย่ภูเบศร์ (แบน) เดิมเบน'หลวงอภิย่พิทกิษ์ เห็นจะเบนรัชกาลที่ ๓ 

ในรัชกาลที่ ๔ โปรค ๆ ให็เบนพระคทาธรธรณินทร์ ผู้ช่วยราชการเมืองบตบอง 

ทรงคงเมื่อรันจนทร์ เดิอน ๘ แรม ๑๑ กา บี1มะแม พ.ศ. ๒๔๐๒ กรนก่อมาถึง พ.ค. 

๒๔๐๗ โปรค ๆ ให์เบนพระยาผู้สำเร็จราชการเมืองบคบอง มีเกำความในรัญญาบคร 

ว่า 

ให้เลื่อน'พระคทาธรธรณิ'นทร์ เบนพระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทร์ 

อินทราธิบดิ พิริยพาห ผู้สำเร็จราชการเมืองบคบอง ให้มือิสริยยศเหมือนอย่าง 

ประเทศราช คํงนื ๆ 

มา'ไน'ร์ช่กาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงคงเบนเจำพระยา มีสำเนา 

จคหมายเหคุในราชกิจจานุเบกษา คํงน้ 

รันที่ ๗ มีนาคม รคนโกลินทรศก ๑๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่'หวเสค็จ 

ออกขนนาง ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ พระราชทานฒัญาบฅรให้พระยามหา- 

อำมาฅยาธิบดี เชิญไปพระราชทานพระยากทาธรธรณินทร์ ผู้สำเร็จราชการเมือง 

พระฅะบอง เบนเจำพระยาคทาธรธรณินทร์รามนรินทร์อินทราธิบคี ศรีสยามกมโพช- 

เกษคราภิบาล ปรีชาญาณยฅิธรรมาธยาศรัย อรัยพิริยบรากรมพาห ผู้สำเร็จราชการ 

เมืองพระฅะบอง 

บุฅรของท่าน คือ เจ่า-พระยาอรัยภูเบศร์ ( ชุ่ม ) ซึ่งจะกล่าวก่อไป 

เจ่าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยียอรัย'วงศ์) ถึงอรัญกรรมมมะโรง รัตวาศก 

จ.ศ. ๑๒๕๔ พ.ศ. ๒๔๓๕ 



นิาเ๐ 

เจ3ไพระยาไทรบุร 

(อบดุลยิกมิด) 

เจาพระยาฤทธิสงคราม เจ่าพระยาไทรบุรี นามเดิม ฅนกฮามิค เบนบุตรเจา- 

เจ่าพระยาไทรบุรี (อาหมค ) เดิมเบน'พระเส{เณรงกฤทธ รายามคาเมือง 1ทรบุรี เมือ 

พ.ศ. ๒๔๒๒ แลวเบนพระยาฤทธิสงคราม พระยาไทรบุรี เมือ พ.ศ. ๒๔๒๔ ครน 

ถึง พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรค ๆ ให้เบนเจ่าพระยา มีสำเนาประกาศคงนื 

คุภมํสคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอคีฅภาคล่วงแลว ๒๔๓๘ พรรษาบฅยุบนกาล 

รันทรคตินิยม เอพกะส์งรัจฉรรัทรบทมาส ชุษณบกษ์ ทศมีดิถีครุวาร สุริยคติกาล 

รัฅนโกสินทรศก ๑๑๔ สิงหาคมมาส •เอกนฅึสดึมมาศาหะคุณประเภท บริเฉทกาล 

กำหนค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ๆลๆ พระจุลจอมเกลา 

เจ่าอยู่หำ ทรงพระราชคำริว่า พระยาฤทธิสงครามรามรักอีศรีสุลต่านมหะหมค 

รัตนราชมุนินทร์ สุรินทรวิรังศา พระยาไทรบุรี เบนผู้ซึ่งไค้ทรงค้นเกยและทรง 

พระกรุณาโคยเฉพาะมาแต่รังเยาว์ เพราะได้ทรงสํงเกตเห็นอธยาศ0ยความมนกง 

หลกแหลม คลำยกลึงกบเจ่าพระยาไทรบุรีผู้เบนบิคามาก เมื่อทรงพระกรุณา 

โปรคเกลำ ๆ ฅงให้เบนพระยาไทรบุรี ก็ห'รังพระ'ราช'หฤท์ยอยู่'ว่า พระยาไทรบุรี 

คงจะปกครองไพร่บานพลเมืองให้มืความผาสุก และทำนบ0ารุงบานเมืองให้เจริญ 

ยงขนโคยความอฅสาหะอย่างเจำพระยาไทรบุรี ไค้ทำมาแต่ก่อน 

ตง แต่พระ ยาไทรบุรีไค้บง กบ บญชา การบำน เมือง ต่าง พระ เนฅรพระ กรรณมา 

จนบคนก็'ได้ถึง ๑๕ บี1 การที่พระยาไทรบุรีได้ปกครองและทำนบำรุงบำนเมืองก็มีผล 

เบนความเจริญขนโคยล0'ไคบ สมคำที่ไค้มีพระราชทฤทํยหรังน1นทุกประการ อีก 

ประการหนึ่ง พระยาไทรบุรีไค้มีความจงรักภกคีต่อใด้ผาละอองธุลีพระบาท ประรักษ์ 

แก่พระราชหฤทยมาแต่ก่อนฉันใค พระยาไทรบุรีก็ไค้กงรักษาความจุงรักรักอีต่อใด้ 

ผาละอองธุลีพระบาทอยู่มิได้เคลื่อนคลาค และหม่นเขำมาเผาทูลละอองธุลีพระบาท 

เนือง ๆ 

อนึ่ง เมื่อเสด็จพระราชคำเนินประพาสหำเมืองรักษ์ใติ^ยฅะรันฅก รุรั1สอีจุ 

ไปถึงเมืองไทรบุรี พระยาไทรบุรีก็ไค้จ่คการรับเสด็จโคยความเออเพอเอีมกํๅลีงรัจุะ 
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ให้เบนพระเกียรฅิยศ และเป็นสุขลำราญแก่บ7รคๅพระบรมวงศานุวงศ์ และข่าทูส- 

ละอองธุลีพระบาท ซงไค้โคยเสด็จพระราชคำเนินในครงนนทวกํน มิได้คิคแก1กวาม 

ลำบากเหน็คเหนื่อยประการใค 

อนึง สรรพราชการที่มีเกี่ยวของกบเมืองไทรบุรี ที่งการภายนอกและภายใน 

พระยาไทรบุรีไค้ปฏีบฅราชการโคยกวามชื่อลํคยสุจุริค และมีอำยาศํยโอบออมอารี 

เบนทีร์กใคร่สรรเสริญของพลเมือง และบรรคาขำราชการและชนที่งปวงเบนอนมาก 

ทรงพระราชคำริเห้นว่าความชอบกวามด็ของพระยาไทรบุรีคามที่กล่าวมๅนื่ สมควร 

จะทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ เพีมอิสริยยศพระราชทานพระยาไทรบุรีให้ยิงขนกว่า 

แค่ก่อน ให้เบนแบบอย่างแก่หวเมืองประเทศราชที่งปวง และให้เบนความยินดีแก่ 

ศรีคะวนกรมการไพร่บำนพลเมืองไทรบุรีทวกน 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระปณทูรสุรสิงหนาท ดำรัสลํงให้เลื่อนพระยา 

ฤทธิสงครามรามภกดี ศรีสุลค่านมหมครัคนราชมุนินทร์ สุรินทรวิวงศา พระยา 

ไทรบุรี ขนเบนเจาพระยามีอิสริยยศอย่างสูง รับราชทินนามคามดำแหน่งว่า 

เจาพระยาฤทธิสงคราม'รามภกดี ศรีสุลค่านมหมครัคนราชมุนินทร์ สุรินทรวิวงศ์ผอุง 

ทะนุบำรุงเกคะนคร อมรรคนาณาเขคประเทศราชราไชสวริยาธิบดี วิกรมสีห 

เจาพระยาไทรบุรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับคระทูล เป็นวิสามิญสมาชิก 

คำแห,แงที่ ๑ ชื่อปฐมจุลจอมเกลำ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างสูงสุคลำหรับ 

ขำราชการในกรุงสยาม ให้เป็นเกียรฅิยศของกรุงเทพมหานคร ได้ม่งคํปบญชาญาฅิ 

พี่'นองและศรีคะ'วนกรมการท*งปวงบรร1คาอยู่'ในเขคแคนเมือ-งไทรบุรี'ท1งสน ฅามิที่ 

เจำพระยาไทรบุรีแค1ก่อนได้บงกบบญชามานื่น โคยยฅิธรรมและชอบควยราชการ 

จงเวนการควรเวน อุคส่าห์ประพฤฅิการควรประพฤคิ และรักษาความซื่อสคย์สุจริค 

ค่อกรุงเทพมหานครคามอย่างธรวมณียม^พวะยาไทรมุรีแศ์ก่อน วงพากประการ 

และให้ญาคิพี่นองศรีคะวนก,รมการ,ที่งป'วง มีกวามสมิกรสโมสรช่วย 

เจาพระยาไทรบุรีกีดอ่านการ,นกรและ,รา'ษฎ'รมล'ายู'นาก'รี ให้เกษมศรีสมบูรณ์ มี 

ความเจริญขน'โคยก'วามพรอมพร4ก'สามกกี'&รรม สุจริฅทูกประการ 

เ 
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ขอให้สืงซึ่งเบนเหกุเบีนประธานในสกลโลก จงอนุเกราะหร์กษาเกาพระยา 

ไทรบที่แเละญาติพี่นัองศรีกะรันกรมการทเงปวง ให้เจริญสุขสวสคิพิพฒนมงกส 

ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่านคนหนึ่ง คือ ฅนกู อบกุลเราะห์มาน นายกรัฐมนกรีกนแรกของ 

มาเลเซีย ท่านถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖อายุ ๗๙บี ซือในภาษามาเลเซีย 

เรียกว่า สุลฅ่าน อบกุลฮามิค ฮาลิม ชา (กุ - 131021-^11}' อ!' ใโนกบน ^๖(1น! 11น1ใ1าา&ฑ 

?นนล. /!ใ-บลุ] ?11 ธ!มํนํร!;©1* 0โ ธงล!ล.^:51ล หนา 9 ) 

เจไพระยารตนาธิเบศร์ 

( พุ่ม ศรีไชยนต ) 

เจำพระยารักนาธิเบศร์ ที่สมหพระกลาโหม นามเดิม พุ1ม เบน1ขำหลวงเดิม 

ในรัชกาลที่ ๔ กรีนเสด็จเถลิงถรัลยราชสมบก แลว โปรกๆให้เบนชุนสมทโคจร อยู่ 

ในกรมมหาคเล็ก ถึงรัชกาลที่ ๕ ไค้เบนพระนรินทรราชเสนี ปลดบาญซีกรมพระ- 

กลาโหม แลวเบนพระยาเทพประชุน ปลดทูลฉลองกรมพระกลาโหม กรน พ.ศ. 

๒๔๒๙ โปรด ๆ ให้เบนเจาพระยาพลเทพ เสนาบดีก,ระทรวงเกษกร'าธิการ มีสำเนา 

ประกาศ,ที่ทรงกงคงนึ่ 

ทรงพระราชดำริว่า กำแหน่งเจำพระยาพลเทพ สรรพพลเสพ เสนาบคีจกุสดมภ์ 

ว่างลงกรีงนึ่ ทรงพระราชดำริว่า พระยาเทพประชุนเบนขำหลวงเดิมในพระบาท 

สมเด็จพระจอมเกลำ เจำอยู่หำ ไค้รบราชการเบ็ดเกล็ดค่าง ๆ มาแค่ในรัชกาลที่ ๔ 

ภายหนังได้เบีนผู้กุมเครื่องเอกสหิบิเชนออกไปกงรังกรุงปารีส ในบีเถาะ นพศก 

จุลศก-ราช ๑๒๒๙ ซึ่งนบวำเบีนการยากลำบากในเวลาซึ่งการไปมาค้นเคยกบประเทอ 

กะวนกกรังมิไค้สะดวกแพร่หลายเหมือนอย่างในบีจุจุปนินึ่ , 

กรนในแผ่นดินบีจจุบนนึ่ ล็ไค้รับราชการฉลองพระเดชพระคณในกรุงเทพ ๆ 

มากขน วนภายหนังทรงพระราชดำริที่จะรักษาการเมืองนครเชียงใหม่ ซึ่งในเวลานน 

เกิดเหกุวุ่น'วายค่างๆ ควยเจำนายในเมืองนครเชียงใหม่ นครลำปางกบพม่ากองซ นึ่ง 

เบีนกนในนังคบนังกฤษ วิวาทกนกวยเรื่องบ่1ๅไม้เบนกนเหกุ ทรงพระราชดำริการที่ 

จะรักษาเมืองเชียงใหม่'ไม่กองกนนับท่านเสนาบดีผู้เบนประธาน'ใน-ราชการแผ่นกิน 

ยากที่จะหาผู้ใคไปจดการนังพระกระแสพระราชดำริให้สมพระราชประลงค้โค้พ1ะยๅ 
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, 
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เทพประชุน แค่ยงเบึนพระนรินทรราชเสนี มิไค้มีความหวาคหวนต่อภโ]ทงปวง 

อนกนเบนอนมากจะพึงกรัว ริบอาสาขนไปฉลองพระเคชพระคุณ เบนขำหลวง 

จุคการในเมืองเชียงใหม่ ตามกระแสราชดำริได้ดํงพระราชประสงค์ ให้ความ 

วนวายในเมืองเชียงใหม่สงบระงบไปได้โคยมาก และเบนหลกฐานทางราชการซึ่งไค้ 

รักษาเรียบรอยมาจุนกาลบคน เบนความชอบในราชการอนยงใหญ่ ครนเมื่อกลบ 

ลงมารับราชการในกรุงเทพ ๆ ก็ได้ฉลองพระเคชพระคุณในราชการให้เบนคุณเบน 

ประโยชน์แก่แผ่นคินหลายอย่าง มีรัธยาศโ]ซื่อตรง กลาหาญ มุ'งหมายก่อค,วามเจริญ 

ของแผ่นค้น มิได้หวนไหวย่อหย่อน มีความจงรกรัาดืต่อใต้ผ่าละอองธุลพระบาท 

เบนอนมาก สมควรที่จะดำรงตำแหน่งจคุสคมภ์เสนาบดีผู้ใหญ่ได้ 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ดำรัสสงให้สถาปนาเลื่อน 

กำแห,แงยศ พระยาเทพประชุน ราชปรัคทูลฉลองกรมพระกลาโหม เบนเจาพระยา 

กำแหน่งที่จดสดมภ์เสนาบดี มีนามตามจารึกในหิรัญบฏว่า เจาพระยาพลเทพ 

สรรพพลเสพเสนาบดี ศรีวิไชยราชมไหสวรรย์ อเนกานนดธัญญาหาร พิจารณ์ 

ปฏีพทธนพรตนมุรธาธร มหิศรสมุหเชฐเกษตราธิบดี อ/ไยพิริยบ'ราก'รมพาห ถือ 

รักดีนา ๑๐๐๐๐ เบนประธานาธิบดีในกรมเกษตราธิการ ถือตราสำหรับตำแหน่ง 

๙ ควง รบราชการฉลองพระเคชพระคุณสืบไป จงเจริญทฤฆชนมายุ สุขสิริสรัสดี 

พิพิฒนมงคล อิฏรูวิบุลยผลธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทุกประการเทอญ ๆ 

ทรงสถาปนาแค่ ณ วนพฤหํสบดี เดือน ๑๑ ขน ๑๐ คา บจอ อฐ'ศก ศกราช ๑๒๔๘ 

เบนรันที่ ๖๕๔๐ ในรัชกาลบจจุ1บันนื 

ครนพ.ศ.๒๔๓๘ โปรดฯให้เบนเจาพระยารดนาธิเบศร์ ที่สมุหพระกลาโหม 

มีสำเนาประกาศที่ทรงตงรังน 

ศภบัสคุ พระพุทธศาสนกาลเบึนอดีตภาคล่วงแลว ๒๔๓๘ พรรษา บตยุบันกาล 

จนทรคดนิยม มกฎะสงวจฉร จิตรมาส กาฬบกษ์ ปาฏิบทดิถี โสรวาร สุริยคดีกาล 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๔ มีนาคมมาส เอคูนติง สมมาสาหคุณพิเศษบริเฉทกาลกำหนค 

พระบาทสมเดีจพระปรมินทรมหาชุฬาลงศว'ณ์ ๐าลมพระจุลจอมเกลำเจ9าอย่ห์ว 

ทรงพระราชดำริว่า เจาพระยาพลเทพสรรพพลเสพเสนาบดี ศรีวิไชยราชมไหสวรรย์ 
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อเนกาน์นฅ์ธ็ญญาหาร พิจารณปฏิพำ!ธนพรัตนมุรธาธร มห้ศรสมุหเชฐ เกษตราธิบค 

อนัยพิริยบรากรมพาห สมุหพระกลาโหม ได้ร้บราชการฉลองพระ^ชพระมุณมาโคย 
กวามอุฅสาหะ และองอาจสามารถในราชกิจที่งปวง สำเรจ'ไปเบ็น'หลายประการ 

โคยพิสคารคำขอกวามที่ได้ประกาศ เมื่อทรงพระกรุณาโปรคเกลา ร ตำเบนทเกบตรา 

ธิบคีแลวนน จำเติมแค่น1นมา เจำ'พระยาพลเทพได้อำนวย'ราชการ'โ'นก'รม'น'าให้1เบน 

ไปโคยสวำเติภาพเรียบรอย ภายหลำทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้คำรงในตำแหน่ง 

สมุหพระกลาโหม ก็ได้รับราชการในหนำที่อ'นนึ่โคยกวามอุตสาหะ กรีนมราชการ 

ที่จะตองขนไปจคการที่เมืองนกรเชียงใหม่ ก็ได้ขนไปฉลองพระเตชพระคุณอีก 

กราว ๑ แลวกลบลงมารับราชการในหนำที่สมุหพระกลาโหมตามเติม แม้บคนมี 

ชนมายุมากอยู่แนัวก็ยำมีอำยานัยองอาจ ซื่อตรงจงรำ]นักคีต1อใต้ผาละอองธุลีพระบาท 

เบนบันมาก สมควรที่จะดำรงตำแหน่งอกรมหาเสนาธิบคีผู้มีพฤฒิภาพ ให้เบน 

ที่เการพนับถือ เบนประธานแก่ขำราชการที่งปวงผู้หนึ่งได้ 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสำให้สถาปนาเจำพระยาพลเทพขนเบนอกร 

มหาเสนาธิบคี ให้มีราชทินนามตามจารึกในสุพรรณนัฏว่า เจำพระยารัตนาธิเบศร์ 

พิเศษสาธุคุณมนุญผล ทศกศลกิริยาภิรัฅ ศึกษาพิพฒอรรถวาที ศรีร์ฅนตรัยสรณารักษ์ 

อุคมนักติสิทธิสารทสมบูรณ์ อคุลยเมฅยาชวาธยาศรัย วฒิรัยวรรณเกียรติพิศาล ราชกิต 

โยปการจิรปรากฏ สิริยศเคโชไชยอุกฤษฏ์ อกรวริศรมหาเสนาธิบคี อนัยพิริยบรา- 

กรมพาห คชนาม ดำรงนักตินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมๅยุ พรรณ สุข สิริสรัสติ 

พีพฒนมงคล วิบูลยอิฏฐผลธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ คุกประการ เทอญ ๆ 

เจำพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม) ไม่มีบุตรชิคา ถึงอนัญญกรรม เมื่อวนที่๙ 

กนยายน บี1ฉลู พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุ ๘๑ บ 

เจาพระยาภาสกรวงศ์ 

( พร บุนนาค ) 

เจำพระยาภาสกรวงศ์ นามเติม พร หรอ ชุมพร เบนบุฅรสมเก็จเจุำพระยๅ 

บรมมหาประยูรวงศ์ เติมในรัชกาลที่ ๔ ไปเรียนหนังสือเขำมๅจากเมืองบังกคุษ เมื่ฎ 

พ.ศ. ๒๔๑๐ จึงโปรค ๆ ให้เบนนายราชาณตยานุหาร ห้มแพรวิเศษ ในกรมพร: 
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อาลักษณ์ มาในรัชกาลที่ ๕ โปรค ๆ ให้'ว่าที่เลัาเหมื่นศรีสร'รักษ์ หวหมื่นมหาคเล็ก 

มาจนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรคๆให้เบืนพระยาภาสกรวงค์วรราชาณัฅินฤปรัฅนสุปรีย์- 

ราชไปรเวฅสิเกรฅารี ว่าที่จางวางมหาคเล็ก และเบนเลฟเฅแนนฅ์เกอแนล ทหาร 

มหาคเล็กราชรัลลภรักษาพระองค์ ถือลักคินา ๓๐๐๐ ครั้นพ.ศ.๒๔๓๕ โปรค ๆ ให้ 

หมายรั้งเบนเจาพระยาภาสกรวงค์ มีสำเนาประกาศในราชกิจจานเบกษาลังนื 

ลัวยเมื่อ'วน'ที่ ๒๙ ธันวาคม รัฅนโกสินทรศก ๑๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ5ก- 

อยู่หำเสด็จประลับ ณ เขาไกรลาส ก่อนเวลาที่สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาพามหา- 

วชิราวธ ซึ่งโสลันฅ์แลว จะเสด็จขนบนเขา 

มีพระบรม'ราชโองการ'โป'รคเกลัา ๆ คำรำลังเฉพาะกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิ- 

ธาคา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ว่าผู้ที่เชิญเสด็จสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเสด็จขนเขา 

ไกรลาสแค่ก่อนนน เกย1ใช้ผู้'ที่เบนเจ่า,พระยาแล่ว่ทุกกราวมา กร1งนีพระยาภาสกร- 

วงค์ ซึ่งโปรคๆให้แค่งคำสมมุติเบนเทวคาจิคคบาท เบนตำแหน่งพระยาอยู่ พระยา 

ภาสก-รวงค์ก็ไค้คำ'รง1ในค่าแหน่งเสนาบดีมาชำ,นาน สมควรจะคำรงฐานนครยศเบน 

เจาพระยาไค้ จึงทรงพระกรุณา'โป'รคเกลำ ๆ ให้เลื่อนพระยาภาสกรวงศขนเบน 

เจำพระยารั้งแค่นสืบไป ให้ประกาศให้เรียกพระยาภาสกรวงค์ เบนเจำพระยา 

ภาสกรวงค์ เหมือนเช่น'หมายรั้งตำแหน่งแตํกาลก่อน แค่หิรัญบฏนนจะโปรคเกลัา ฯ 

พระราช'ทานเมือมโอกาสสมควรภายา^ลง 

กระทรวงมรธาธร ลันที ๒๙ ธันวาคม รัฅนโกสินทรศก ๑๑๑ 

ครั้น พ.ศ. ๒๔๓๘ เมื่อลันที่ ๒๙ มีนาคม จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลัา ๆ 

พระราชทานสุพรรณลัฏ มีสำเนาประกาศลังนี 

ทรงพระราชคำริว่า เจำพระยาภาสกรวงค์วรราชาณัฅินฤปรคนสุปรีย์ ใน 

รัชกาลที่ ๔ ไค้เบนผู้เชิญลับสง,ไปค้างประเท,ศ ครั้นมาในรัชกาลบคยุบนนื ก็ไค้รับ 

ราชการ,โนคำแหน่งที่'ราชเล,ขานุการ และจางวางมหาคเล็ก รั้งได้เบนผูบงลับการกรม 

ทหารมหาคเล็กควย ค่อมาได้เบนราชทุฅวิเศษออกไปประเทศยุโรปควยราชการ 

สำกโ)),ในครั้งนน ก็เบนการสำเร็จคลอคคามพระบรมราชประสงค์ รั้งไค้เบนเอก 

อครรัาชทูคไปลังราชสำนักค่าง ๆ ในประเทศยุโวป ลันเบนธรรมเนียมที่กรุงสยามไค้ 
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ฅงราชทูฅประจำเบนครั้งแรก และได้เบนอกรราชทูฅออก^บ่^ริญทางพระราช^มฅร 

ณประเทศญี่บุน และได้เบนอธิบดีกรมศุลกากร แลวได้รบคำแหน่งปลคบาญชกก1ง 

ในกรมพระกลงมหาสมบัคิ ภายหลังได้เบนผู้แทนเสนาบดีว่าการต่างบ่ระ1ทศกราว ๑ 

แลวได้รึปตำแหน่งที่เกษฅราธิการ จนถึงในบคนึ่ก็ได้คำรงในทีเสนาบดีกระบ™ 

ธรรมการ ได้รับราชการโคยสมควรแก่หนำที่ มีฉันทวิริยอนแรงกลำ รับราชการเบนที 

สนิทชคชอบพระราชย์ธยาลัยมาขำนาน และกอปรไปควยสุนทรัธยาศยและสวามิภกด้ 

ซึ่อครงจงรักภ’ก่ดีฅ่อใด้ผาละอองธุลีพระบาทเบนลันมาก สมควรทีจะคำรงในตำแหน่ง 

ยศบรรคาลักคใหญ่ รับการฉลองพระเคชพระคุณค่างพระเนครพระ กรรณผู้หนึ่งได้ 

ครั้นในพระราชพิธีมหามงคลโสกํนฅ์สมเก็จพระบรมโอรสาธิราช เจำพ้ามหาวชิราวร- 

สยามมกฎราชกมาร เมื่อริคนโกลินทรศก ๑๑๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้ 

กระทรวงมรธาธรออกหมายประกาศ ให้เรียกนามเบืนเจำพระยามาแต่ครั้งน1น แต่ยง 

ไม่มีโอกาสที่จะพระราชทานสุพรรณบ่ฎคามประเพณี บคนเบนมงคลสมยสมควร 

จึงมีพระบรมราชโองการโปรคเกลำ ฯ พระราชทานทินนามคามจารึกในสุพรรณบ่ฏ 

นนว่า เจำพระยาภาสกรวงศ์ มหาประยูรพงศ์บ่จฉิมคไนย นานาไสมยสมนคโกศล 

สกลราชกิฅโยปการ อเนกคุณสารสุนทรประรัฅิ นฤปรัคนราชสุปรีย์ เสนาบดีอคมลัก 

อกรปรมามาฅย์ ชาคิอาชวาธยาศรัย ศรีรัฅนฅรัยสรณธาคา อภยพิริฒรากรมพาหุ 

มุลิกนาม ดำรงลักดีนา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สริสวสคิพิพฒน- 

มงกลวิบุลยผล ธนสารสมบ่คบริวาร สมบูรณ์ทุกประการ เทอญๆ 

บุฅรธิคาของเจ่าพระยาภาสก'ร'วงศ์ คือ นายราชาณคยานหาร (พาสนิ) และ 

เจำจอมพิศ เบนลัน 

เจำพระยาภาสกรวงศ์ (พรบนนาก) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่๑๕ 

พฤษภาคม บี,วอก พ.ศ. ๒๔๖๓ 

เจาพระยไนรรัตนราชมานิต 

(โต มานิตยกุล) 

เจุำพระยานรรัคนราชมานิฅ นามเคิม โค เบ่นขำหลวงเคิมในรัชกาลที่ ๕ 

ครั้นเสคจเถลิงถรัลยราชสมบ่ฅแลว โปรค ๆให้เบนพระยๅพิไนยรๅชกิจุ มหาดเล็ก 



เาาข^ะ:!เานาาตนทส่หานต 
(โต มาฉีตยกส) 
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หุ้มแพร แลำเลือนเบนนายจ่าเรศ แลวเบนเจ่าหมื่นสรรพเพธภกคี หำหมื่น ภายหลง 

โปรค ๆ ให้เบนพระยานรร์ฅ์นราชมานิฅ จางวางมหาคเล็ก ครบเ พ.ศ. ๒๔๓๘ วนที่ 

๒๙มีนาคม โป'รค ๆ ให้เบนเจ่าพระยามีสำเนาประกาศคํงนื่ 

ทรงพระราชคำริว่า พระยานรรัคนราชมานิฅ เบนเผ่าพนธ์ขาหลวงเดิมลืบมา 

แต่บิคา อนไค้เบนมหาคเล็กคนสนิทในสมเด็จพระบรมราชมาคามห้ยยกาเธอ และ 

กรมสมเด็จพระเทพก็ริน'ทราม'าคย์ สมเด็จพระบรมราชชนนีแค่นอยมา จนถึงเบน;: 

ขอเผ้าและเบนนายเวรโคยลำตํบ นบว่าเบนที่สนิทดิคเนื่องมาจนยกย่องเหมือน 

พระญาติ'วงศ์ ได้รับราชการฉลองพระเคชพระคุณมาคงแต่สามารถที่จะทำการได้ 

โคยล0าคํบ มีความอฅสาหะ และจงรักภกคีต่อใด้ผ้าละอองธุลีพระบาทยงนัก ครั้น 

เมื่อได้เสด็จเถลิงถรัยลราชสมนัฅิ ก็ได้พระราชทานยศบรรคาศกคตงแต่หุ้มแพรโคย 

ลำคบมา จนถึงเบินจางวางมหาคเล็ก ได้เบนผู้กำนับช่างทองและกำกบกรมพระ- 

สุรัสวค และได้เบนผูจคการคงกองคระเวนล0านื่า และทำการโรงกระสาปน์สิทธิการ 

มาชำนาน ภายหลำจึงได้โปรคเกลา ๆ ให้เป็นผู้บํญชาการกรมพระสุรัสวดี เป็นผู้มี 

น้าใจจงรักภกด็ต่อใด้ผ้าละอองธุลีพระบาท ได้รับราชการในหนำที่อนสนิทส่วน 

พระองค์ เบนที่คองพระราชอธยาศไ]มาชำนาน ครั้นเมื่อได้รับราชการในคำแหน่ง 

ก็มีกวามอฅสาหะวิริยอนแรงกลี าในราชการ ซึ่ง เบืนหน้าที่ของตนให้สำ เร็จไปได้ 

ควยดี และมีความเจริญอึงขนกว่าแต่ก่อนเบนอินมา!วทุก ๆ หนำที่ มีอธยาศัยซึ่อตรง 

ดำรงอยู่ในความสุจริต ดีดแค่ในการซึ่งจะให้เจริญ71ระเกียรติยศและพระบรมเดชา 

นุภาพ เบนที่เชิดชูพระเกียรติยศในหมู่ข่าหลวงเติมทาปวง บดน็มีอายุเจริญวิ'ย และ 

มีความสามารถในราชกิจน้อยใหญ่ สมควรที่จะไค้รับอิสริยยศบรรดาศกดื้สูงควรแก่ 

ตำแหน่งราชการ ซึ่งได้น้งกบน้ญชาต่างพระเนตรพระกรรณให้ปรากฏเบนพระเกียรติ 

ยศสืบไป 

จึงมีพระบรมราชโองการตำรัสสํงให้สถาปนาพระยานรรัตนราชมานิตชนเบน 

เจ่าพระยา มีสมญาจารึกในหิวิญ่บฏว่า เจ้าพระยานรรัตนราชมานิฅ สุขุมกิจโกศล 

เนติกมลมธุรพจน์ วิบุลยยศศุภสว"สด สุจริตาภิรัฅวราชวามาถย์ บรมนาถบาทยุคล 



๗๘ 

สวามิภกดึสนิท วิสิฐศรีรัคนธาคา อภยพิริยบรากรมพาหุ นากนาม คำรงศ้กคินา 

๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสวํสคิพิพํฌนมงคล ธนสารสมบค บริวาร 

สมบูรณ์ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่านคือ หลวงพ้รุฬห์หิร์ญรัช (เชอ) และพระยามานิฅย์กลพทธ 

(มานิฅ) เบนคน ท่านเบนคนสกล มานิฅยกุล 

เจาพระยาน-รรคน-ราชมานิฅ (โคมานิฅยกล) ถึงอสญกรรม เมื่อวนที่๑๙ 

กุมภาพนธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ อายุ ๗๑ บื 

เจ9ไพระยาสุรศักดิฆนตรื 

(เจิม แสง-ชูโต) 

เจาพระยาสุรศํกดิมนฅรี นามเดิม เจิม เบนบุฅรพระยาสุรศ้กดิมนทรี (แสง ) 

เดิมในรัชกาลที่ ๕ เบนหลวงศัลยุทธวิธีกรร ในกรมทหารมหาคเล็ก แลวเบน 

จมื่นสราภยสฤษดิการ แลำเบนเจาหมื่นไวยวรนาถ หวหมื่นมหาคเล็ก เมื่ฎ พ.ถ. 

๒๔๓๐ เบนพระยาลุรศักดิมนฅรี จางวางมหาคเล็ก กรน พ.ก. ๒๔๓๙ ๑๑ 

พฤศจิกายน โปรคๆให์เบนเจาพระยา มีสำเนาประกากศังน 

แล 

ว 

ท!งพ!ะ!าชดา!วา พ!ะยาสุ!กึกคมนฅร ไค!บ!ๅชกา!ใม,ก'รู'ม71VIา!มVIาค[.ลึก 

.กVเบน!าชองกึ!กษII.คเดมมา แลวท!งพระก!ก,,าใธ)รดเกกา ‘า ใหเบืนผชวยราชทด 

เคษออกไปประเทศยุโรปควยราชการสำกัญในกรงนน ก็ไค้ช่วย!าชการจุนเบนกา! 

สำเร็จดลอดโดยสะดวกดี ภายหสํงืมาไต้!บ!าชการสนองพระเดชพระคุณนฅ”ๅแห1|ง 

หวหมื่นมหาดเล็ก มีหนาที่เบนผู้ดกแต่งและรักษาพระราชมณเ^|ยร ดงกรม^กชๅ 

ขนเบนค!งแรก และเบนผู้บงกบการก!มทหารมา ไค้รัดการทหารแช่งแรง*นเฐน 

อนมาก แลวไดโบนผู้บญชาการก!มยทธนาธิการ บากบบญชาราชการทศัริริ 

และ'ไก่Iบนแม่ท'พ,ใหญ่ยก'ใปปราบปรามพวกส่อปลายพระราชอาณาเขฅถึง ๒ ริริ 
ไดกบราชการผายทหา!ในหนำที่ทงหลายดาพรรณนานา^ดยควๅริ)นๅ “อท่ยุ 

และมีสฅิบญญาสามารถประกอบ'ไปควยความอุดสาหะรั5ยภาพ กงทนแ)ริริริ' 



เรำขเ3ะIเาส่งิฅํฑตนมต่3 
(เ™ แส่*รึ-ส่[ต) 
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ลำบากค่าง ๆ มิไค้ย่อทอค่อราชการ บคนได้คำรงดำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษฅร 

พาณิชยการ ก็ไค้รไราชการสนองพระเคชพระกณโคยสมควรแก่หนำที่ มีน้า1ใจ1ซื่อ 

สฅยสุ'จริฅเที่ยงฅรงยงยืนอย่ในความจงรัก รักดีค่อใด้ก่า ละอองธุลีพระบาทยีงน์'ก 

สมควรที่จะคำรงในตำแหน่งยศบรรคารักคใหญ่ รบราชการสนองพระเคชพระกณ 

ค่างพระเนตรพระกรรณผู้หนึ่งไรั จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสงใหํสถาปนา 

พระยาสุรกกิคิมนฅรีขนเบนเจาพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจาพระยา 

สุรรักค์มนตรี นฤบดีมหาสวามิภกิคื้ สฅยรักษ์เมฅยาชวาศรัย ยทธสมไสมนตโกศล 

อณิกมณฑลธุชสปรีย์ เสนานีอุคมเคช พิเศษสาธุคณสุนทรพจน์ อคุลยยศเสนาบดี 

ศรีรัฅนฅรัยวฒิธาคา อรัยพิริฒรากรมพาห อชนาม คำรงรักคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญ 

ทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสรัสคิพีพฒนมงคล ธนสารสมบัฅิ บริวารสมบูรณ์ทุก 

ประการ เทอญ ๆ 

เจำ'พระยาสรศกคมนฅรี (เจิม แสง-ชูโค) ไม่มีบุฅรธิคา ถึงอสญกรรม เมื่อ 

รันที่ ๑ กรกฎาคม บมะแม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

เจาพระยาอภํขราชา 

( โวิลิน ยคมินส์ ) 

เจำพระยาอรัยราชา นามเคิม โรลน ยคมินส์ เบนฝรั่งชาฅิเบลเยียม เคยเบน 

เสนาบดีในประเทศเบลเยียม เข่ามารบราชการในรัชกาลที่ ๕ เบนที่ปรึกษาราชการ 

ทว'ไป ทรงตงยศบรรคารักค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ มีสำเนาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ดํงน็ 

ควยพระเจำนองยาเธอ กรมหลวงเทววงศวโรประการ เสนาบดีว่าการค่าง 

ประเทศ รบพระบรมราชโองการคำรสเหนือเกลำๆ สงใ,ห์ประกาศ'ว1า มิสเฅอร์ยี 

โรสิน รักมินส์ ผู้ที่ไคโบนเสนาบดีในกรงเบลเยียมแค่ก่อนแลว และบคนืไคไ]ารบ 

ราชการเบนที่ปรึกษาทวไปของราชาธิปไคยนน ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้มี 
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คำแหน่งยศและบรรคาศกคอครรๅชทฅผู้มีอำนาจเต็มอยู่1นกระทรวงว่าการค่าง 

ประเทศคำยประกาศมา ณ วนที่ ๒๘ พฤศจิกายน รํฅนโกสินทรศก ๑๑๑ ภายหลง 

โปรค ๆ ให์เบนเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีสำเนาในราชกิจจานเบกษาคงนื 

วนที่ ๑๖ พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หำ เสด็จออกในการประชุม 

สมาชิกเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรบฅระกลจุลจอมเกลำไคพระราชทานสํญญาบฅร 

ให้ท่าน กสฅ'าฟ โรลิน ย็คมินส์ เบนเจำพระยาอภยราชาสยามานุกูลกิจ สกลนิฅิ 

ธรรมศาสคราจารย์ มหิบาลมหาสวามิภกค ปรมกราชมนครีอภยพิริยบรากรมพาห 

ครุฑนาม ที่ปรึกษาราชการทวไป ถือศ์กคินา ๑(ว๐๐๐ 

เจ่าพระยาอภยราชา (โรสิน ยํคมินส์) เกิคบื พ.ศ. ๒๓๗๘ ถึงอสิญกรรม 

เมื่อวนที่ ๙ มกราคม บี1ฉลู พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุ ๖๖ บี 

เจ3าพระยาสุรพ0นธพืสุทธ 

(เทศ บุนนาค) 

เจาพระยาสรพนธพิสทธ นามเคิม เทศ เบนบุฅรสมเด็จเจ่าพระยาบรมมหา 

ประยรวงศ์ เคิมในรัชกาลที่ ๔ เบนที่นายรองไชยขรรค์ มหาคเล็ก แลวเบนนาย 

ศ์ลวิไชย มหาศเล็กทุ้มแพร แลวเบนพระเพ็ชรพิไสยศรีสรัสค ปสํคเมืองเพชรบุรี ใน 

รัชกาลที่๕เบนพระยาสุรินทรถือไชย ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี กรนพ.ศ. ๒๔๔0 

โปรค ๆ ให้เบืนเจ่าพระยา มีสำเนาประกาศคงน็ 

ศภม่สค พระพุทธศาสนกาลเบนอคีฅภาคล่วงแส่ว ๒๔๔0 พรรษา บกยุบน 

กาล จนทรกฅินิยม กกกฏสงวจฉร บุษยมาสศุกรบีกษ์ เอกาทสคิถึรวิวา สุริยกคิกๅล 

ริฅนโกสนทรศก ๑๑๖ มกราคมมาส ทคิยมาสๅหคณพิเศษ ปริเฉทกาลกํๅห‘แก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุพาลงกรณ์ ๆ ล ๆ พระจุลจุอมเกลำเจุๅ 

อยู่หำ ทรงพระราชคำริว่า พระยาลุรินทรถือไชย ขำหลวงเทศๅภิบาล มณฑลรๅช 

บุร 1ครบร เชก ]รเบนมหาคเลกหมแพรมาแกแผ่,นกิน'พระบๅบสมเด็จุ)พเร^จุอมเกลำ 

เจาอยุหว มความอฅสาหะในราชการเบนอนมาก และไคทรงคนเคยสแบแก่ยฤแเ^ 

ใ^Vระเยาว ไครบราชการในหวเมอง ทงเบนผู้ว่ๅราชการเมืองเพชรบุรี และราชการจุร 

[นเมองราชบุร มการทาโทรเลขทางเมองทวายและก่ก่บาง ไค็ความสำบากกรๅกกรํๅ 



Iร์า101:ฃาฮภ้ย3างีา 
(ไร์สิ^ ย์ศลิ^สั) 
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มาเบนอนมาก จนได้รับราชการในตำแหน่งที่ขำหลวงเทศๅภิบาลมณฑลราชบุรี 

ประกอบควยฉัน'ท'วิริยะอุคสาหะและมีคว'ๅมจง'รีกรักีคืฅ่อใด้ผ่1าละกองธุลีพ'ระบาท 

เบนอนมาก บคนืก็ได้รีบราชการมาชานาน มีชนมายุเจริญรัย สมควรที่จะได้รีบ 

อิสริยยศบรรคารักคืสูงควรแก่ตำแหน่งราชการ ซึ่งได้บงคบบญชาค่างพระเนต'ร 

พระกรรณ ใหํปรากฎเบนเกียรติยศสืบไป 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสำให์สถาปนา พระยาสุรินทรสือไชย ขนเบน 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจาพระยาสุรพ้นธพิสทธ ชนุตมาราชรักดี 

สกลเทพมนฅรีมิตรจิค สจริตวราธยาศรัย เสนานวฅรสมียสมนฅโกศล ยุติธรรมวิมล 

สตยารักษ์ สุนทรรัาคิวฌนรัย อรัยพิริยพาห รัชนาม ดำรงรักคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญ 

ทฤฆชนมาย พรรณ สุข สิริสรัสคิพิพํฌนมงคล ธนสารสมบติ บริวารสมบูรณ์ทุก 

ประการ เทอญ ๆ 

บุตรธิคาของท่าน คือ พระยาสุรรันธพิสุทธ (เทียนบุนนาก) และเจา'จอม 

มารคาอ่อน ซึ่งเบนเจาจอมมาร1คาพระองค์เรัาอรประพนธ์'รำไพ พระองค์เจาอดึรัย 

สุริยาภา เบนรัน 

เจำพระยาสุรพนธพิสุทธ (เทศ บุนนาก) ถึงอรัญกรรมเมือรันที๑๐รันยายน 

บมะเมีย พ.ศ. ๒๔๔๙ 

เจ2าพระยาเทเวศรวงศวิวืฒน์ 

(ม.ร.ว. หลาน กุญชร) 

เรัาพระยาเทเวศรวงค์วิรัฒน์ นามเติม หลาน เบนหม่อมราชวงศ์ บุตร 

พระองค์เรัาสิงหนาท'ราช1ๆร-งกฤทธื้ ในกรมพระพิรักษ์เทเวศร เบนพระเรัาบรมวงศ์ 

เธอรชกาลที, ๒ ถวายรัว่ทำราชการในรัชกาลที่ ๔ ถึงรชกาลที่ ๕ เบนนายกวค 

มหาคเล็กหุ้มแพร แลวเบนนายจ่ายง แลวเบนหลวงเกชนายเวร แล9วิเบนเจำ'หมื่น 

สรรพเพธรักดี แลวเบนพระยาเทเวศรวงศวิวฒน์ จางวางมหาคเล็ก แลวโปรด ๆ 

ใหโบนเรัาพระยา เมื่อ'วน1ที่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๓ มีสำเนาประกาศรังนึ 



๘น) 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาเทเวศรวงศวิวฒน ได้รบราชการในกรมมหา'ศเลก 

ได้รับฅำแหน่งโคยล0าคํบจนถึงเบนจางวาง และเบนผู้บญชาการกรมมาและกรม 

มหรสพ ราชการในระหว่างนนได้มีหน่าที'ค่าง ๆ ย์น่เบนทีไววางพระราชหฤทียสนิท 

เบนอนมาก ไคใบนกรรมการฎีกาและกรรมการเรื่องที่นา และได้รับราชการไปเจริญ 

ทางพระราชไมตรีกรุงรุสเซีย พร้อมควยพระเจาน่องยาเธอ กรมหลวงคำรงราชา 

นุภาพ ที่เมืองลิวาเคีย และไคโบืนขาหลวงไปบกบนเขฅแคนเมืองพทลุง เมืองสงขลา 

แล็ว่ได้รับฅำแหน่งเบนพระอภิบาลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจำพ้ามหาวชิรุณหิศ 

ภายหลงไคใบนอุปนายกรัฐมนฅรี แลวเลื่อนขนเบนสภานายก กรนเมื่อเริมจดการ 

กรมสุขาภิบาลก็ได้รับคำแหน่งเบนอธิบดีในกรมนน แลวเบนเสนาบดีกระทรวง 

โยธาธิการ ภายหลิงจึงยายมาเบนเสนาบดีกระทรวงเกษฅราธิการ พระยาเทเวศรวงศ- 

ววฌน์ เบนผู้ไคํสนิทชิคชอบพระราชอธยาศยตงแต่เยาว์มา ประกอบดวยสติบญญา 

สามารถมีปฏิภาณปรีชาว่องไวในราชกิจที่งปวง เมื่อไค้รับราชการในหนำที่ใค ก็ได้ 

ฅํ้งใจฉลองพระเคชพระกณ โคยกวามเออเพ1อมิได้ย่อหย่อน ได้คำรงราชการใน 

หนำที่เสนาบดีมาจนบคน็ สมควร'ที่'จะเลื่อนยศบรรคาศกคขนเบนเจ3ๅพ'ระยาผู้1หนึ่ง 
V] ^ 

เค 

จึงมีพระบรมราชโองการดำร*'สลิงใ'ทวิสถาปนาพระยาเทเวศรวงศวิว*'ฌน์ ขน 

เบนเจ้าพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบัฏว่า เจำพระยาเทวศรวงศวิวฌน์บรมขัดดิย 

ราชสวามีภกดิ สมบุรณศกดิสุขุมชาติ มธุรวาทวิจิตร สรรพราชกิจพิจารณ์ มโหฬาร 

คุณสมบัติ ศัลยาณว*'ตรมหามาฅยาธิบดี พุทธาทิศรีรัตนธาคา เมตตาชวาธยาดรัย 

อภัยพิริยบรากรมพาหุ นากนาม ดำรงศักดินา @0๐00 จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ 

สุข สิริสว*'สดีพิพฌนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทุกประการุ 

บุตรของทานคอ พระยาเทเวศรวงศวิวฌน (วรา'ห คุญชรุ) และพระยา 

อาทรธุรศิลป (ช่วง คุญชร) พระยาวิชิตชลธาร (เาศ คุญชร) พระยาศรีกฤดากร 

( ตุ่ม กุญชร ) เบนก่น 

เจ้าพระยาเทเวศร์ๆ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) ถึงอสญกรุรุม เมื่อรัน.น 

มกรากม บจอ พ.ศ. ๒๔๖๕ อายุ ๗๐ บ® เดือน ๗ วน 







(ไต ข^าศ) 





๘ ๓ 

เจาพระยาสุรวงศ์วฒนศไกด 

(โต บุนนาค ) 

เจาพระยาสุ-รวงค์วฒนศกค นามเดิม โค เบ็นบุฅรเจำพระยาสุรวงศไวยวฒน์ 

ได้ไปเรียนวิชาเบนนายทหารบนใหญ่มาแค่ประเทศรังกฤษ แรกรับราชการในรัชกาล 

ที่๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ โปรด ๆ ใหโบนพระอมรวิรัยสรเดช กรมทหารบนใหญ่ 

ค่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรด ๆ ให์เบน'พระยาสีห'ราชเดโ'ช1ชัย กรน พ.ก. ๒๔๔๓ 

โปรด ฯ ให้ เบนเจาพระยา มีสำเนาประกาศที่ทรงคงเมื่อรันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ด้งนี 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาสีหราชเคโชชัย ได้ไปเรียนวิชาการผายทหารที่ 

กรุงอิงก์แลนด์ กร1นเมื่อกลบเขามา ได้รับราชการเบ็นผู้บำกบการกองทหารบนใหญ่ 

ได้จคคงกองทหารบนใหญ่ให้เบนแบบเรียบร้อยในระหว่างนน ได้เบนขำหลวงออกไป 

ได้เจรจาการเรื่องพาดสายโทรเลขที่เมีองสิงคโปร์ และเบนขำหลวงใหญ่รักษาราชการ 

หวเมีองชายทะเลผ้งคะวนตก และได้ไปปราบปรามองยี่ตำบลคอนกระเบอง แขวง 

เมีองราชบุรีกรั้งหนง กรนเมื่อฮ่อขำศึกยกเขำมายำยีพระราชอาณาเขฅดำบลทุ,ง เชียง 

กำ กได้ไบนผู้บงรับการทหาร'ใปปราบฮ่อขำลึก1ในครั้งนน ภายหรังไคโบนอุปทูตไป 

เจริญทางพระราชไมตรีกรุงญี่บุน ครั้นเมื่อจดการคงโรงเรียนนายรอยทหารบก 

เบนนายพนเอ่ก จนภายหลงได้เลื่อนขนเบนนายพลฅรี ปงกบการโรงเรียนนน 

จดการวางแบบธรรมเนียมอย่างโรงเรียนประเทศยุโรปเบนด้นมา แรัวได้รับตำแหน่ง 

เบนที่ปลดทพบก กรนเมื่อสมเด็จพระเจำนองยาเธอผู้บํญ่ชาการทหารบก เสด็จออก 

ไปประเทศยุโรป ก็ได้รับตำแหน่งเบนผู้แทนผ้บญ่ชาการคลอดเวลานน กรนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจำอยู่หวเสด็จพระราชคำเนินประเทศยุโรป ได้รับตำแหน่งเบน 

นายพลราชองกรักษ์ คามเสด็จพระราชดำเนินประจำพระองค์เสมอไปทุกประเทศ 

และทุกราชสำนก มิไค้มีเวลากลาดจากพระองค์เลย กรนเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน 

กรับกรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ใหโลื่อนตำแหน่งขนเบน 

สมหราชองครักษ์ ได้!]งคืบราชองคร้กษ์ทํ้งปวงท"วไป พระยาสีหราชเดโชพัประ- 

กอบไปด้วยความรู้ในการผ่า?)ทหารอไเไดใรียนมาโดยชำนิชำนาญ มีกิริยาอ็ธยาศ'ย 



๘๔ 

เบนที่สรรเสริญของนานาประเทศ รอบรู้ในหนำที่ราชกิจอไแบนคำแหน่งของอน 

และมีความอุตสาหะจงรักภกดีค่อใด้ผ่าละอองธุลีพระบาท ไคไ]ระจำรักษาพระองค 

อยู่เนืองนิฅย์ เบน'ที่'ไว5วางพระราช'หฤท้ย อนึ่ง ก็เบืนผู้ลีบเนื่องมาในคระกูลใหญ่อน 

ไค้รับราชการแผ่นดิน มีความชอบมาแค่ก่อนเบนอนมาก ควรที่จะไค้มียศบรรคาศกค 

เบนเจาพระยาผู้หนึ่งไรั 

จึงมีพระบรม'ราชโองการคำ-รัสสํงให์สถาปนาพระยาลีห'ราชเคโ'ช'ชัย ขนเบน 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบฏว่า เจาพระยาสุ'รวงศ์รัฒนศก่ดิ อรรคยโสคม 

บรมนาถ วรุฅมามาฅย์มหาเสนาบดี ยุทธวิธีสมนคเวท อณิกเคชกิดิกำจร สุจริฅ 

สาธรมหาสวามิภก่ค ราชานุรักษ์ธุรนิพทธ ศรีรัฅนฅรัยสรณธาคา อุคมเมฅยาชวาศรัย 

อภยพิริยบรากรมพาห อชนาม คำรงศกดึนา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ 

สุข สิริสรัสคืพิพํฒินมงคล ธนสารสมบัฅิ บริวารสมบูรณ์ ทุกประการ เทอญๆ 

บุฅรของท่าน คือ พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เคน บุนนาค ) พระยาสุรวงศ์ 

วิวัฒน์ (เคยมบุนนาค) พระยาสุพรรณสมบัติ(ตินบุนนาค) เบนคน 

เจำพระยาสุรวงศ์รัฒนศ์ก่ค (โคทุนนาค) ถึงอสญเก'ร'รม เมื่อ'รันที่๘คลาคม 

พ.ศ. ๒๔๕๒ อายุ ๕๘ บ 

เจ9ไพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร 

(ม.ร.ว. คล สุทศนึ่ ) 

เจาพระยาวิชิฅวงศวุฒิไกร นามเดิมคลี่ เบนหม่อมราชวงศ์ บุฅรหม่อมเจุา 

จินคา ในกรมหมื่นไกรสรวิชิฅ พระเจำบรมวงศ์เธอรัชกาลที่ ๑ ในรัชกๅลที่ ๔ 

เบนมหาคเล็ก รบราชการในกรมธรรมการ กรนมาในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ค. ๒๔๑๖ 

โปรค ๆ ใหเบนพระวุฒิการบดี ศรีวิสุทธิสาสนวโรประการ จางวางกรมพระธรรมกๅร 

กรน พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรค ๆ เลื่อนเบนพระยาในนามเดิม กร?น์ พ.ค. ๒๔๔๗ 

โปรคฯให์เบนเจาพระยา เมื่อวนที่ ๑๐พฤศจิกายน มีสำเนาประกๅคที่ทรงคั้งคํวุนึ่ 

ทรงพระราชค 1ร'วา พระยา^วุฒิ'การบคไคถวายคํวเบ1นม1หๅคเล็คมๅแค่'ใน 

รัชกาลที่ ๔ ภายหล็งไค้รับราชการเบนผู้ช่วยในกรมสิงฆๆๅรี กรนรัชกาล{เคยบัน 



เจ่า211ระ ขาวิเต^คํจ่ฒโก3 
( ว.ว-คสี่ ส่ภ{^น้) 





เราขภะขาสํฮ?;ฌนนตร์ 
.3 '1'* 

(ณ^ศ:) 





น้ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำโปรคกระหม่อมใหใบนอธิบดีกรมรัง‘มกๅรีและธรรมการ 

สืบมา จนไคใบนปรัาทูลฉลองเมื่อคงเบนกระทรวง จนไคโบนเสนาบดี รอบรู้ราช- 

การในหนำที่เก่าใหม่เบนอนมาก อีกส่วนหนึ่งนึ่น ได้รับราชการเบนอุปนายกใน 

รัฐมนฅรี จนเบนผู้ร1งฅ0ๅแหน่งสภานายก เบึนองคมนฅรี ได้รับหน้าที่เบนกรรมการศาล 

ฎีกาอยู่ชำนาน เจริญรัยวฌิปรีชาสามารถรอบรู้ในราชกิจใหญ่น้อย และมีความจงรัก 

รักดีค1อใด้ผาละอองธลีพระบาท สมควรจะได้รับสพรรณบฏเบนเจำพระยาผู้หนึ่งไรั 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสำใหํสถาปนาพระยาวุฒิการบดี ศรีวิสุทธิสาสน 

วโรประการขนเบนเจำพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบัฏว่า เจำพระยาวิชิฅวงศ์ 

วุฒิไกร ศภน้ยนิฅิธารี ศรีวิสุทธิสาสนวโรประการ บรมนฤบาลสวามิรักค สุขมรักคิ 

สมบูรณ์ สุนทรพจน์'พิจิค'ร ราชกิจจานกิจโกศล พหลรัลยๅณรัฅร ศรีรัตนสรณาภรณ์ 

สถาวรเมคคาธยาศรัย อรัยพิริยบรากรมพาห กชนาม ถือศ์ก่คินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญ 

ทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสรัสคิพิพฌนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทูก 

ประการ เทอญ ๆ 

บุคร'ของท่าน ถือ พระพุฒิพงศ์พ่ฒนกร (เจริญ สุทศน์) หลวงวินิจวิทยาการ 

(รัฒนา สุทศน์) เบนรัน 

เจาพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร(ม.ร.ว.คลี่ สุรัศน์) ถึงอรัญกรรม เมื่อรันที่ ๑๙ 

เมษายน บืฉล พ.ศ. ๒๔๕๖ อายุ ๖๕ บ 

เจาพระยาสุธรรมมนตรึ 

(หนูพรอม ณ นคร) 

เจำพระยาสุธรรมมนตรี นามเติม หนูพร้อม เบนบุฅรเจาพ-ระยานครศรีธรรม- 

ราช (น้อยกลาง) เติมในรัชกาลที่ ๔ เบนพระเสน่หามนตรี แลวโปรดฯใหใบน 

พระยาศรีธรรมราช สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช มาในรัชกาลที่ ๕ โปรค ๆ 

ใหใบนเจำพระยาสุธรรมมนตรี เมอ พ.ศ. ๒๔๔๘ มีสำเนาจดหมายเหตุที่ทรงตงใน 

ราชกิจจานูเบกษาคง์น้ 



๘๖ 

วนที่ ๖ กรกฎาคม ร์ฅนโกสินทรศก ๑๒๔ เวลาบ่าย ๔ โมง พระบาทสมเควิ 

พระเจำอย่หำ เสด็จออกประทบ ณ สนามพลบพลาเมองบศ?ศ?ธธทรงพระ 

กรุณาโปรคเกลา ๆ พระราชทานสญญาบครใหพ?ะยาบศ?ศ?ธธา6^าฅเศ^^ย 

มไหสวริยาธิบด็ อภยพิริยบรากรมพาห เบนเจาพระยาสธรรมมนศร'ศ?ธ??มราช 

มาฅยพงศสถาพร วรเคโชไชย อภยพิริยบรากรมพาบุ จางวางเมองนครศรธรรมราช 

ถอศกดินา ๑๐๐๐๐ 

บุฅรของท่านคือ เจาพระยาบดินท'รเคชานูชิฅ (แยมณนคร) และ พระยา 

นครทูลเชฐมเหศรภกดี (เอียค ณนคร) และพระยาสุรเทพภํกคี ศรีพิจิคร์บุรินทร์ 

(พร้อมณนคร) เบนคน 

เร้าพระยาสุธรรมมนฅรี (หนูพร้อมณนคร) ถึงอสญกรรม เมือวนที๒ 

พฤศจิกายน บี1มะแม พ.ศ. ๒๔๕๒ 

เจาพระยาศรธรรม'ใธึราช 

(เวก บุณยรีตพํนธุ ) 

เร้าพระยาศรีธรรมาธิราช นามเดิม เวก เบนบุฅรเจาพระยาภูธราภไ] เดิมใน 

ร้ชกาลที่ ๔ เบน'นายพิไนย'ราชกิจ มหาคเล็กทุ้มแพร คร1นถึงร้ชกาลที่ ๕ เบน 

นายกวดมหาคเล็กทุ้มแพรร้นเชือก แร้วเบนนายจ่ายวค แร้วเบน'พระสุริยทักดี 

เร้ากรมพระตำรวจสนมทหาร ภายหลำเบนพระยาราชวรานูทูล ปลดทูลฉลอง 

กระทรวงมหาดไทย แร้วโปรดฯ ให้เบนพระยาศรีธรรมาธิราช ในกระทรวงร้ง 

กรีน พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรด ฯ ใหแบนเร้าพระยา เมื่อร้นที่ ๑๐ พฤศจิกายน มีสำเนา 

ประกาศ'ที่ทรงดงคํงนื 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาศรีธรรมาธิราช เบนฅระทูลขำราชการเก่าย์นเบน 

ที่สนิทไววางพระราชหฤทํย สืบมาแด่พระบรมราชบรรพบุรุษ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกร้าโปรคกระหม่อมให้คำ?งบ??คาร้กคใหญ่สืบมาทกชวชน ส่วนพระยา 

ศรีธรรมาธิราชนื ก็ได้รบราชกา?ฉลองพระเดชพระคณมาชานาน เบนแม่ทัพไปใน 

ราชการสงคราม ร้องบน'ขำศกเกือบ'จะถึงอนทรายแก่ชืวิฅ มีพระราชประสงค์จะทรง 



เทพ?#กส่3งิ33มาปีท?! 
(□ก ขโนย}ตฟ้) 





๘๗ 

ยกย่องเชิค1ชูฅ'ระกูลชำราชกา'รถ8น,พระบๅทสมเด็จพระเจก้อยู่หว ในกนพระบรมราช 

วงศ์ทรงยกย่องไว้ให้ยืนยาวสืบไป และจะเขิคชูความชอบพระยาศรีธรรมาธิราชไรัให้ 

ปรากฏ 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสงให้เลื่อนพระยาศรีธรรมๅธิราชข้นเบน 

เจาพระยา มีอิสริยยศอย่างสูง รับราชทินนามฅามดำแหน่งว่า เจาพระยาศรีธรรมา 

ชิราช อินเฅบุริกามาฅย์มหานิเวศนานรักษ์ ภูธรามจศกคิพิพฒน์ศรีสดํยธาคา อภยพิริย 

บรากรมพาห ดำรงศกคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญสุขสรัสคื้พิพืฒนมงคลทุกประการ เทอญฯ 

บุฅรของท่านคือ พระยาประทุมเทพภกคื (อ,วมบุณยรัฅพนธุ) จมื่นทรง 

สรกิจ (พราว บุณยรัฅพนธุ) เบนคืน 

เจาพระยาศรีธรรมาธิราช ( เวกบุณยรัฅพ่นธ์) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ๒๓ 

กุมภาพ่นธ์ พ.ศ. ๒๔๕๒ 

เจาทระยไอภยคูฌศร 

( ชุ่ม อภํยวงศ) 

เจาพระยาอภยภูเบศรี นามเดิม ชุ่ม เบนบุฅรเจาพระยาคทาธรธรณิ'นทรี เดิม 

ในรัชกาลที่ ๕ รับราชการในกรมมหาคเล็ก เบนนายรองเล่ห์อาวธ แลวเบน 

พระอภยพิท์กิษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองบดบอง ภายหล่งโปรค ๆ ให้เบนพระยาคทา 

ธรธรณินทรี ผู้สำเร็จราชการเมืองพระคะบอง กร์นมาใน พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรค ๆ ให้ 

เบนเจาพระยา มีสำเนาจดหมายเหดุในราชกิจจานุเบกษาดํงนื 

วนที่©๘ พฤศจิกายน รัฅนโกสินทร๑๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจก้อยู่ห้ว่ 

เสด็จออกพระที่นงอม,ริน'ท'รวินิจฉย ทรงพระกรุณาโปรดเกล่า ๆ พระราชทานส'ญญๅ 

บดรแก่ชำราชการคือ 

ให้พ'ระยากทาธรธรณิ'นทรี รามนรินทรอินทราชิบคื พิริยพาห เบนเจาพระยา 

อภํยภูเบศร์ บรมนเรศรีสวามิภกด สมบูรณศกดิสกุลพนธุ ยุฅิธรรม6,สรภาพอธยาศรัย 

อภยพิริยบ'ราก'รมพาห มีดำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย กอกีกคนา ๑๐๐๐๐ 



๘๘ 

บุดรของท่าน คือ พระยาอภํยภูเบศร์ (เสือม อภยวงศ) เบ็นดน 

เจ่าพระยาอภ้ยภูเบศร์ (ชุ่ม อภิยวงศ์) ถึงอสญกรรม เมือวนที ๒๗ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๔๖๕ อายุ๖๑บื 

เจ9าพระยายมราช 

(บน สุขุม) 

เจาพระยายมราช (บนสุขม) เสนาบดีกระทรวงนกรบาล จะกล่าวประ'วัติ 

พิสดารในรัชกาลที่ ๖ 

เจก้พระยาสุรส์ห์วิสิษฐศ0กด 

(เชย กลยาณมิตร) 

เฑ้พระยาสุรสีห์วิสิษฐศกคื้ (เชยกลยาณมิฅร) อุปราชมณฑลภาคพายํพ 

จะกล่าวประวัฅิพิสดารในรัชกาลที่ ๖ 







ประวัติเจ่าพระยา1ใน'รชกาลที่ ๖ 

เจาพระยาสิริรตนมนตร 

( หงษ สุจริตกุล ) 

เจาพระยาสิริรคนมนฅรี นามเดิม หงษ์ เบน'พี่สมเด็จพระบยม'าวคี ศรี 

พชรินทรมาคา ถวายฅวเบนมหาคเล็กแค่ในรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ ไคใบน 

นายพลพน ทุ้มแพรมหาคเล็ก แลวเบนนายจ่าเรศ ถึงรัชกาลที่ ๕ เลื่อนเบน'หลวง 

นาวานรักษ์ กรมรักษาโรงเรือ แลวเบน'พระยา'ราชประสิทธื้ เจ่ากรมพระกลงวิเศษ 

แลวเลื่อนเบนพระยาศรีพิพฒน์รัฅนราชโกษาธิบดิ มาในรัชกาลที่ ๖ โปรค ๆ ให้ 

เลื่อนเบนเจ่าพระยา มีคำประกาศคํงนื 

ศภมสิค พระพุทธศาสนกาลเบนอคีฅภาก ๒๔๕๓ พรรษา กาลบฅยุบไเจไเทร 

โกจร โสณสํมพํฅสร ผสมาสสุกกบกษ์ จตุรดิถีภุมวาร สุริยกดิกาล รคนโกสินทร 

ศก ๑๒๙ มกราคมมาส ฅดิยสุร'ทิน โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเก็จพระปรเมนทรมหาวชิราวธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช 

พินิฅประชานาถมหาสมมค'วงศ์ อดิศยพงศวิมลรักน วรขฅคิยราชนึกโรคม จาคุรันค 

บรมมหารักรพรรดิราชสิงกาศ อุภโฅสชาฅสิงสุทธเกราะหณีรักรีบรมนาถ จุทๆ 

ลงกรณ์ราชวรางกูร บรมมกฎนเรนทร์สูรสนคดิวงศวิสิฐ สุสาธิฅบุรพาธิการ อคลย 

กฤษฎาภินิ'หารอดิเรกบุญฤทธ ธัญลกษณวิจิครโสภากยสรรพางค์ มหาชโนฅมางก 

ประณค บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศภผลอคมบรมสุขมาลย์ ทิพยเทพาวฅาร 

ไพศาลเกีย'รคิกณอๆลยพิเศษ สรรพเทเวศรานรักษ์ บุริมศกคิสมญาเทพทวาราวดี 

ศรีมหาบุรุษสุฅสมบัฅิ เสนางศนิกรรคนธัศวโกศล ประพนธปรีชามทวสมาจาร 

บริบุ'รณ์คณสารสยาม'าทินก'ร วรุฅเมก-ราช1ดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหนควร 

ฤทธิเคช สรรพวิเศษศิรินธร บรมชนกาดิศรสมมก ประสิทธิวรยศมโหคม บรมราช 

สมบัคิ นพปฎลเศวฅฉัฅราคิฉักร คิริรักโนปลกษณมหา บรมราชาภิเศกาภิสิฅ 

สรรพทศทิศวิชิกไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามา 



๙๐ 

ธิราชวโรคมบรมนาถชาฅิอาชวาไศรย พุทธาทิไฅรรัฅนสรณารํกษ อคุ]ลยศกคิอรรค 

นเรศรามาธิบคี เมฅฅากรุณาสีฅลหฤทไ] อโนปมไ]บุญการ สกลไพศาลมหารษฎา 

ธิเบนทรี ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิฅ'ร พระมงกุฎเกลาเจาอยู่หว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาศรีพิพฒน์รัคนราชโกษาธิบคี ไคถวายฅ้วเบน 

มหาคเล็กแค่ในแผ่นคินพระบาทสมเก็จพระน่ง เกลำ เจำอยู่หำ กรนในแผ่นคินพระ 

บาทสมเค็จพระจอมเกลำเจ่าอยู่หำ ก็ไค้รับใช้ใกล้ชิคพระสงกทรงพระกรุณาอย่างอึง 

ไค้เบนผู้ถวายอยู่งานนวคมิไคขาค และเมื่อเวลาทรงพระประชวร ก็ไคทรงพระ 

กรุณาโปรค เกลำโปรคกระหม่อมใหไขำไปเผาพยาบาลขางในที่พระบรรทม จน 

กระทำถึงเวลาสวรรกฅ กรนภายหลำมาในรัชกาลของพระบาทสมเก็จพระ พุทธ 

เจำหลวงก็ได้รับราชการในตำแหน่งหนำที่ค่างๆเบนลำคบ เบนที่ไววางพระหฤทไ]และ 

ทรงพระเมฅฅากรุณายกย่องให้ไค้รบ เกียรฅิยศเบ็นชุนนาง ผู้ใหญ่ รับราชการสนอง 

พระเคชพระกุณควยวิริยภาพย์นสมื่าเสมอมิได้มีกวามย่อทํอ มีน้าใจสุจริคจงรักภกคี 

เบนตํวอย่างอนประเสริฐของขำราชการผู้หนึ่ง 

ส่วนพระบาทสมเก็จพระมงกุฎเกลำเจำอยู่หวนน คงแค่ทรงพระเยาว์มๅก็ไค้' 

เคยทรงนบถือพระยาศรีพิพฒน์ว่าเบนพระประ ยรญาคิผู้ใหญ่ และทรงเชื่อแน่พระ 

ราชหฤทไ]ในความจงรักภกคีต่อใด้ผ่าละอองธุลีพระบาทมิได้ย่อหย่อน จึงเบนผู้ที่ 

สมควรจะทรงยกย่องพระราชทานฐาน่นครศกคอนสูงไค้' 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสส่งให้สถาปนาพระยาครีพิพญน่รัฤนราชโกษา 

ธบดีขนเบนเจ่าพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจำพระยาสิริรคนมนครึ เทพ 

รัชรีมหาประยรญาฅิ บรมนาถมานิฅวิสิฐศํกค สคยารักษ์สถาพร จิรุปกรณรๅชกิจุ 

สูจริคจริยรัฅร รัคค้ญญบุรุษ สุทธิถิราธยาไศรย ศรีรัคนไครยกุณธๅคา อภไ]พิริย 

บรากรมพาห อชนาม ถอศกคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทถเฆชนมาย พรรณสุขสิริสรัถค 

พิพฒนมงคล ธนสารสมบฅ บริวารสมบูรณ์ทกประการ เทอญ ๆ 



เร์า ช)3ะ-ฃไ ล’3361^ นตร 
(หฟ้ส่ฬตกล) 





๙๑ 

บุฅรธิคาของท่านธิคๅศึกหม่อมใหญ่ในสมเค็จุกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

บุฅรคือพระยาสิริ-รคนมนครี (สงบ) และพระยๅริคนโกษา (เล็ก) ซึ่งเบืนบิคา 

พระยาสจริคธำรง (อู๊ค) เบนฅ์น 

เจ่าพระยาสิริริคนมนครี (หงษ์ สุจริคกล) ถึงอสิญกรรม เมื่อวนที่ ๑กินยายน 

พ.ศ. ๒๔๖๓ 

เจ3ๆพระยาวงศานุประพ"ทธ 

(ม.ร.ว. สท์าน สนิทวงศ์) 

เจ่าพระยาวงศานุประพทธ นามเคิม หม่อมราชวงศ์ สท่าน สนิทวงศ์ เบน 

บุฅรพระวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ่าสายสนิทวงศ์ ในพระเจาบรมวงศ์เธอชน ๒ 

กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ออกไปเรียนวิชาไคโบนนายทหารบกในประเทศเคนมาร์ก 

กลบเขามารบราชการในทหารบก เมื่อในร์ชกาลที่ ๕ พระราชทานสญญาบฅร เบน 

หม่อมชาดิเคชอคม หม่อมราชินิกูล รบราชการทหารจนมียศเบนนายพล พระราช 

ทานสิญ่ญาบฅรเบนพระยาวงศานุประพทธ วิบุลยปริวครเกษคราธิบคี รบราชการใน 

คำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษฅราธิการ ถึงร4ชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรค ๆ 

ให์เบนเจ่าพร ะยา มีคำประกาศคํงน้ 

ศภม้สิค พระพุทธศาสนกาลเบนอคีฅภาค ๒๔๕๔ พรรษา กาลบจจุบน 

จนทรโคจร ว'ราหะสิม่พฅสร กรรดิกมาส กาฬบกษ์ ฉฏเดิถี โสรวาร สริยกดิกาล 

ริคนโกสินทรศก ๑๓๐ พฤศจิกายนมาส เอกาทสมสุรทิน โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเค็จพระปรเมทรมหาวชิราวธ ฯลฯ พระมงกุฎเกลำเจ่าอยู่หำ 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาวงศานุประพทธ วิบุลยปริวฅรเกษคราธิบดี ไค้ไปศึกษา 

วิชาการทหารบกณกรุงเคนมาร์ก ไคํคนเคยกบสมเค็จพระเจ่าแผ่นดินและเจ่านาย 

ในกรุงนิน ได้'ริบความสรรเสริญเพี่อความกุฅสาหะเบนอนมาก ครนเมื่อเสร็จการ 

เล่าเรียน ณ กรุงเคนมาร์กแลว ก็ยงได้ไปพกอยู่คการทหารในประเทศฝริงเศสอีกควย 

พอกลบเข์ามาถึงกรุงเทพ ฯ ก็ได้รบราชการสนองพระเคชพระคณในราชการจร 

สำกญดีอ พระบาทสมเก็จพระ'5จุลวอมเกลำเจ่า,อยู่'ฟ้ว ไคทรงพระกรุณาโปรคเกลาฯ 



ใหไขำนำในที่ประชุมปรึกษาสำาญาระหว่างกรุงลยามกบบ่แลวไคเขา 

ร์ปราชการในกรมขทธนาธิการ มีฅำแหน่งประอำกา^ลือนขนฟ้นลำคบ คื0 เบนรอง 

ยกกระบกรทพบกใหญ่ เบนรองเสนาธิการ เบนผู้บงคบการI'รงแายน'นายรอยทหารบกุ 

และเสนาธิการทหารบกเบนที่สุค ไครบราชการในหนาทีเหล่านํนโคยเรยบรอยแอะ 

เบนประโยชน์คีแก่ราชการทหารบกเบนอ8นมาก นัยว่ามีกวามชอบอยู่ส่วนหนงแลว 

ที่งในระหว่างนย์งไค้รับราชการเบนหน9าที่พิเศษส0าค้ญ ๆ อีก อนน์บว่าเบนการอร คือ 

เบนประธานกรรมการออกไปกรวอรับอารุธและกระสุนกินบน ซืงรัฐบาลได้สงให้ทำ 

ณ ประเทศญี่บุน และตรวจการทหารในประเทศนนคํวยครงหนึ่ง เบนขำหลวงใหญ่ 

บกบนเขกแคนระหว่างกรุงสยามและแกวนอินโคอีนของฝรงเศสกรงหนึ่ง เบน 

ผู้แทนรัฐบาลมีอำนาอเฅ็มออกไปในการประชุมใหญ่สงบกกกรํ้งที่ ๒ ณ กรุงเฮกกรึง 

หนึ่ง ราชการพิเศษท1ง ๓ กรงอนกล่าวมาแลวนึ่ลวนเบนราชการส0ากฌ อนพระยา 

วงศานุประ™ธ ไค้ปฏิบัติมาแล่วโกยเรียบร้อยฅลอค กรั้นก่อมาก1งแต่ทรงพระ 

กรุณาโปรคเกล่า ๆ ให์เบนรองเสนาบดี แลวเลื่อนขนเบนเสนาบดีกระทรวงเกษตรา 

ธิการแลว ก็ได้คำริจํคราชการแผนกนืโคยกวามประสงค์ม่งหมายจะบำรุงการทำนา 

อรแพนวิธีหาเลื่ยงชีพอย่างสำกญของราษฎรไทย และเข่าใจอผู่ดีว่าขำวย่อมเบนสินกำ 

บันจะเบนกำลำแห่งบัานเมืองยงกว่าสงอื่น เอาใจใส่เสาะแสวงหาวิธีบันดีที่สคที่จะ 

บำรุงกสิกรรมและการเพาะปลูก กอปรตำยสติบัญญ'วสามารถ มีกวามกิคบันสุขม มี 

บัธยาบัยสุจริกจงรักบักดี มีเมกกาอุกสาหะและวิริยภาพประจำอยู่ในใจุ นับ'ว่าพนผู้ที่ 

สมควรจะไคใลื่อนบรรคาบักค์ขนเบนเจำพระยาผู้หนึ่งไบั 

จึงมีพระบรมราชโองการตำรัสสํง้ใหํเลื่อนพระยาวงศานุประพํทธวิบลยปริวคร 
เกษกร'าธิบดีขนเบนเจ่าพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบัฏว่า เจำพระยาวงศานุประ 

พํทํธ'รัตนพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดี โรปนวิธีบำรุงผคงธำ]พืชผลาหๅร พาณิช 

การพฌนกร สโมสรสกลยุทธศาสตร์ มหาอำมาฅย์บักคิอคุลย์ พิรุณเทพมรธๅธร 

สรรพกิจจานุสรสบัสกิ วิบุลยปริวกรเกษฅราธิบดี สุ'รมนฅรี'พงศสนิท" เมตจุกฎๅชวา 

ธยาไศรย รักนไกรยสรณธาคา อภยพิริยบรากรมพาห กชนๅม ให้กำ'รงบักดินๅ 

๑๐๐๐๐ จงเจรญทอุฆชนมายุ พรรณ สุข สรสวสกิพิพฒนมงกล ธนสารสมบัติ 

บริวารสมบูรณ์,ทุกป-ระการ เทอญ ๆ 
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บุฅร'ชายหญิงของท่าน1หลายคนคือ หลวง'จรูญสนิท'วงศ์’ (หม่อมหลวงจรูญ) 

เบนตน 

เจาพระยาวงศานุประพ้ทธ ( ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ์ ) ถึงอสิญกรรม เมื่อ 

วนที่ ๒๐ ฅลาคม บีมะโรง พ.ศ. ๒๔๘๓ อายุ ๗๔ บี 

เจาพระยาอภิ'ยราชามหายุตธรรมธร 

( ม.ร.ว. ลบ สุท์ศน์) 

เจำพระยาอภไ]ราชามหายุติธรรมธร นามเคิม หม่อมราชวงศ์ ลบ เบนบุฅร 

หม่อมเจำจินดา ในพระเจาบรมวงศ์เธอชน ๑ กรมหมื่นไกรสรวิชิฅ ถวายฅวทำ 

ราชการในกรมมหาคเล็กโนรัชกาลที่ ๕ ไคพระราชทานสญญาบดรเบนนายรองฉน 

แล9วเลื่อนเบีนนายขน ทุ้มแพรมหาคเล็ก แลวโปรค ๆ ให้ไปรบราชการในกระทรวง 

นครบาลเบนที่พระประชากรกิจวิจารณ์ แลวเลื่อนเบนพระยาอินทราธิบดีสีหราช 

รองเมือง ถึงรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรค ๆใหไบนเจาพระยา มีกำประกาศ 

คํงนื 

ศภมสค พระพุทธศาสนกาลเบนอคีคภาค ๒๔๕๕ พรรษา กาลบีฅยุบน 

จนทรโคจร มสิกรัมพฅสร กรรคิกมาส สุกกบีกษ์ ฅคิยคิถีสสิวาร สุวิยคคิกาล 

รัฅนโกสินทรศก ๑๓๑ พฤศจิกายนมาส เอกกาทสมสุรท้น โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิ'รา,วธๆลม พระมงกุฎเกลำเจำอยู่หว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาอึนทราธิบดีสหราชรองเมือง ไคโขำรบราชการเบน 

มหาคเล็กวิเศษ ในรัตนโกลินบรศก ๙๔ เมื่อรัตนโกสินทรศก ๙๖ ทรงพระกรุณา 

โปรคเกลาฯ ให้เบนนายรองฉัน และรัตนโกลินทรศก ๙๘ เบนนายทุ้มแพร ในรัตน 

โกลินทรศก ๑๐๕ โปรคเกลำ ๆ ให้ไปรับราชการในกรมกองตระเวนแผนกการไต่สวน 

โทษ'หลวง,ในกระทรวงนศ'รบา'ล ครนรัตนโกลินทรศก ๑๑๐ ทรงพระกรุณา 

โป'รคเกลำๆ ให้เบน'พ,ระ'ป'ระชากรเกิววิ'วาร!ณ์ เฉัากรมกองตระเวนผายกองไต่สวนโทษ 

หลวง รัตนโกลินทรศก ๑๑® ทรงพระกรุณาโปรตเกลำม ให้เบนพระยาอินทราธิบดี 



๙๔ 

สีหราชรองเมือง เจากรมกองฅระเวนขวา กงบํงกบกองไต่สวนโทษหลววควย รักน 

โกสินทร ศก ๑๑๕ เลื่อนขนเบนรองอธิบคีกรมกองคระเวน ร•ค. ©©๙ เมือไคทรง 

พระกรุณาโปรกเกลำ ๆ กำหนกวนให้ใช้พระราชบโฃญัคิโรงรบจำนำแลว ทรงพระ 

กรุณาโปรกเกลำ ๆ พระราชทานพระบรมราชานญาฅให้เบนเจำพ,นกงานออกใบ 

อนุญาฅแก่ผู้ที่ฅงโรงรับจำนำ ในมณฑลกรุงเทพฯ และรักนโกสินทรศก ๑๒๑ทรงพระ 

กรุณาโปรกเกลำ ฯ ให้เบนปลกทุลฉลองกระทรวงนครบาล รบราชการในหนำที่นน 

กลอกมา จน'รักนโกลินทรศก ๑๓๑ น็ ไคทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ ให้เบนเสนาบกี 

กระทรวงยุกิธรรม พระยาอินทราธิบกีสีหราชรองเมือง เบนผู้รอบรู้ราชการในกระ- 

ทรวงนครบาลทงแผนกการปกครองและการปราบปรามโจรผู้รำย การพิจารณากคี 

ความอาชญาซึ่งแก'ก่อนอยู่ในหนำที่กระทรวงนครบาล ที่งชำนิชำนาญในวิธีจกการ 

ต่าง ๆ อนเกี่ยวในหนำที่ คำจะเห็นไกกามที่พระยาอนทราธิบกิลีหราชรองเมืองได้รับ 

ราชการซึ่งเบนการพิเศษมา เช่น เมื่อรักนโกสินทรศก ๑๐๙ และ ๑๑๓ ไกเบน 

ขำหลวงออกไปรักษาการโจรผู้ร้ายในทุ่งกะวนออกมณฑลกรุงเทพ ๆ รักนโกสินทร 

ศก ๑๑๓ เบนช้าหลวงพร้อมควยกงสุลฝร่งเศสออกไปไต่ส่วนเรื่องพวก แขกก่บ 

พวกราษฎรก0าบลหํวิกู้วิวาทยิงกนกาย และรักนโกสินทรศก ๑๑๔ เบนกรมการพิเศษ 

กกสินกกีเรื่องบริษัทขคคลองและกูนาสยาม และการอื่น ๆ เช่นจกการซอที่กินของ 

รัฐบาล เบนกน เหส่าน็ ไกราชการเรียบร้อยกลอกมา ส่วนในกระทรวงยกิ.ธรรมกงแต่ 

พระยาอินทราธิบคีลีหราชรองเมือง ไค้เช้าไปรับกำแหน่งเบนเสนาบกีมาก็ไม่ช้านาน 

การพิจารณาใหโเลวเสรีจไปโกยรวคเร็ว เบนการกีสมกวยพระราชประสงค์ บงเบน 

ผู้ที่ไกฉลองพระเคชพระศณในราชการส,วนพระองค์อีกเบืนอนมาก มีความซื่อกรง 

จงรักภกคต่อราชกระกูล เอาใจใส่ในราชการแผ่นกิน และเบนมนกรีมีษัธยาษัยใจุออ 

กว่างขวาง และโอบออมอารีแก่เพื่อนช้าราชการกลอกจนคนสามญอนิอยู่ในอๅๅม 

ปกครอง เบนที่นบถือรักใคร่ของกนทงปวงเบืนอไเมาก ที่งเบนผู้ที่มีปรีชาสามารถ 

ในราชกิจนํอยใหญ่ วะคิกทำการสีงใกก็เบนไปโกยประกอบกวยนาใจุษันสุจุริกแส- 







๙๕ 

เยือกเย็น เบนผู้มืความกิคอไเสุขมและถี่ถวน สมควรเบนข์าราชการผู้ใหญ่อนเบน 

ที่ไววางพระราชหฤทํยไค้' ทงในเวลานก็ไค้รบราชการในคำแหน่งเสนาบดี อนเบน 

คำแหน่งสูงสุค สมควรจะได้รรัเดียรติยศใฒ่ย้งขน 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสงให์สถาปนาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรอง 

เมืองขนเบนเจาพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบฏว่า เจ่าพระยาอภย'ราชามหายุฅิ 

ธรรมธร สยามนริศรนิฅยภกดี ;วรางคมนตรีกลพิศษฏ์ ไกรสรวิชิตสนคดีวงศ์ สิทธิ 
เ จุ 0^ 

ประ สงศ์นฤปราช สุจริตามาตย์ลีฅจ้ธยาศรัย อคลไตรรัตนสรณธาคา อภยพิริยบรา 

กรมพาห ครุฑนาม คำรงศกดีนา ๑๐๐๐๐ จง เจริญทฤฆชนมา ยุ พรรณ สุข สิริสรัสค 

พิพิฒนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทุกประการ เทอญ ๆ 

เจ้าพระยาอภยราชา (ม.ร.ว. ลบ สุทศน์) ถึงอสํญกรรม เมื่อวนที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน บื ขาล พ.ศ. ๒๔๘๑ อายุ ๘๒ บ1 

เจาพระ ยาบดินทร เดชานุชิต 

( ม.ร.ว. อรุณ ฉตร กุล ) 

เจ้าพระ ยาบดินท1รเคชานุชิต นาม เดีมหม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉืฅรกุล เบนบุตร 

หม่อม เจ้านิน ในพระ เจ้าบรมวงศ์เธอชน ๑ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ถวายฅวิทำราชการ 

ในรัชกาลที่ ๕ เบนมหาค เลก แจ้ว ไคพระราชทานสญญา บตรเบนหลวง สรวิ เศษ 

เค ชาว ธ ปลคกรมบนใหญ่ แจ้ว เลื่อนเบนพระ สรวิ เศษเตชาว ธ และ เบนพระยาพหล 

พลพยุหเสนา รับราชการทหารเบนนายพล เลื่อน เมนพระยา สีหราชเคโชไชย ใน 

รัชกาลที่ ๖ เบน เสนาบดีกระทรวง กลาโหม ทรงพระ กรุณาโปรคเกลา ๆ ให เบน 

เจ้าพระยา มีกำประกาศติงนี๋ 

ศุภมีสิค พระพุทธศาสนกาลเบ1นอตต ภาต ๒๔๕๕ พรรษา กาลบฅยุบนจนทร 

โคจร มสิก สมาVฬั] สรกรร1ดีก มาส สุกกบ กษ ตติยดีถึ สสิวาร สุริยกติกา ล รัตน 

[กสนทรศก ©ถา® พฤศวก เยนมาส เอกาทสมสุรทน 1คยกาลนยม 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิ'รา,วุธ กล ก พระมงกฎเกลาเจาอยู^'ว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาสีหร'าชเคโช'ไชยไทเขารบราชการใ'นกรมทหารมหาคเลก 

มาฅํ้งแค่ศก ๙๐ และได้ทำการในหนำทีทหารต้งแค่เบ่นพลพหารมหาคเสก แลวองใค 

เลื่อนเบนนายสิบฅรี นายลิบโท ชน้ประทวนขึนมาอนถึงเบนนายทหารต้นํส^าบฅร 

นั้งแค่นั้นเป็นนายรำยเบนลำต้บขนมาอนถึงเบ่นนายพลเอก ส่วนหนำทีนํนํ เศมรบ 

ราชการอยู่ใ'นก'รมทหารมหาดเล็กริกบาพระองก แลวได้ยาย [ปเบนนายรอยโทกรม 

ทหารบ่นใหญ่ แต้วมาเบนปล8คกอง และเบนผู้บงกบการโรงเรยนทหารบก แลวมา 

เป็นผู้บญชาการทหารบก แลวเป็นยกกระบฅรทพบก เบนปลดทพบก จนถึงเบนรอง 

ผู้บฌชาการกรมยุทธนาธิการ และเป็นผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในบคนึ่ ส่วน 

ราชการพิเศษต้นควรนับว่าเบนราชการสำต้ญ ซึ่งพระยาสีหราชเคโชไชยไต้กระทำ 

มานน เมื่อศก ๑๐๖ได้เต้ากองต้พไปปราบจีนฮ่อที่ท่งเชียงกำ แขวงเมืองลาวพวนเมื่อ 

ศก ๑๒๒ ได้เป็นผู้อคราชการทหารบกให้ไปปราบเงยวที่ก่อการอลาอลในมณฑลพาย่พ 

ในหน้าที่แทนราชการผู้นัญชาการกรมยุทธนาริการ และได้ไปฅรวจราชการมณฑล 

บุรพากรงหนึ่ง เมื่อศก ๑๒๔ ได้ไปฅรวจราชการมณฑลพาต้พกรั้งหนึ่ง และได้ไป 

ราชการปราบจีนองย ที่ฅำบลคอนกระเบ่องแขวงเมืองราชบุรีกร1งหนึ่งและเมื่อศก 

๑๑๖ ต้บศก ๑๒๖ ได้รับคำแหน่งเบนแม่ต้พพิเศษในการรวมพลสวนสนามริบเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระจุลออมเกต้าเต้าอยู่นัวเสด็จกลบจากยุโรปรวม ๒ กรั้ง ฅาม 

อาการที่พระยาสีหราชเคโชไชยได้รับราชการมานึ่ ปรากฏว่าเบนผู้ได้รับราชการใน 

กรมทหารฅงแค่ต้นคลอคมาอนบคนึ่เบ่นเวลาต้นชานาน ทง์ได้ยำยไปรับราชการใน 

: กรมทหารค่าง ๆ หลายกรมควรนับว่าเป็นผู้รอบรู้การงานในกระทรวงกลาโหมและ 

ในกรมทหารค่าง ๆ ฅงแค่ชนผู้น้อยจนถึงชนผู้ใหญ่ชำนิชำนาญ ที่งอาการที่พระยา 

สืหราชเคโชไชยไต้เลือนยศบรรคาต้าคเป็นล0าต้บมานนก็เบ่นพยานว่า พระยาสีหราช 

เคโชไชยไต้ปฎบัคํราชการในหน้าที่นั้นๆ เรียบต้อยฅลอคมา ส่วนการพิเศษนั้นเล่า กี 

ไต้ราชการดีไมน้ที่เสียหายเป็นพยานแห่งกวามรอบรู้และความสามารถในราชกๅา 

กระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดี สมควรที่จะเป็นเยยงอย่างแก่เต้าราชการทํๅไป ทํง็V 

ทรงสํงืเกฅเห๊นแน่ชัคแล่ว ว่าพระยาสีหราชเดโชไชยเป็นผ้มีอธยาท้ยอนก0ปรคา; 
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กวามซือสํตย์สุจริต จะปฏิบัติราชกิจใค ๆ ก็ย่อมจะกระทำไปโคยใช้พิจารณอํนสุชุม 

เยือกเย็นและที่เห็น'1ๅจะเบนประโยชน์แห์จริง ทงมีน้าใจอนสุจริฅซึ่อฅรงจงรกภกคี 

ท1งในส่วนพระองค์และในหนำที่ราชการ เบนผู้เอาใจใส่สมกรสมานในหมู่ขำราชการ 

ร่วมหนำที่ และป'ระพฤฅิฅ่อผู้ใหญ่ผู้นอยโคยอากๅรอนสมควรสมาเสมออยู่ เบนผู้ 

ที่สมควรจะทรงยกย่องสถาปนาไว้ในคำแหน่งขำราชการผู้ใหญ่ไคผู้หนึ่ง 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสงให์สถาปนาพระยาสีหราชเคโชไชย อภย 

พิริยบ-ราก'รมพาหุ ขนเบนเจำพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบฏว่า เจ่าพระยา 

บคินทรเคชานุชิฅ มหิศรมหาสวามิภกค สุรินทรศกกิประพทธพงศ์ จตรงกเสนาบก็ 

ยุทธวิธีสุชุมวินิฅ ธรรมสุจริฅสิริสวิสกิ พุทธาทิรคนสรณธาคา อุคมอาชวาธยาศรัย 

อภํยพิริยบรากรมพาห มสิกนาม ดำรงศกกินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทอุฆชนมาย 

พรรณ สุข สิริสรัสกิพิพ้ฒนมงคล ธนสารสมบักิ บริวารสมบุรณ์ทุกประการ เทอญๆ 

บุตรธิคาของท่านคือ จมื่นราชนาคา (ม.ล.โรจน์) และคุณ,หญิง (วงศ์) 

สุรวงค์วิวิฒน์ เบนตน 

เจำพระยาบกินทรเคชานุชิฅ ( ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรกุล ) ถึงอสญกรรม เมื่อ 

วนที่ ๒๕ ลิงหากม บี1ระกา พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เจไพระฃาพระเสด็จ 

( ม.ร.ว. เปีย มาลากุล ) 

เจ่าพระยาพระเก็จ นามเกิม หม่อมราชวงศ์ เป้ย มาลากุล ในพระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นปราบปรบกษ์ ในสมเก็จพระเจำบรมวงศ์เธอชน ๒ เจ่าพากรมพระยา 

บำราบปรบกษ์ แรกรับราชการในกรมศึกษาธิการ พระราชทานสญญาบฅรเบน 

หลวงไพศาลกิลปสาคร แลวยำยมาอยู่กระทรวงมหาคไทย เบนที่พระมนตรีพจนกิจ 

แล9วิรับพระราช'ทานส์ญ่ญาบ่'กิร1เลื่อนเบนพ'ร:ะยา'ริสุ'ทธ'สริ!ยศกกิ ตำแหน่งในกรม 

มหาคเล็ก แลวมารับราชการเมนปฉัตทุลฉลองกระทรวงธรรมการ ถึงรัชกาลที่, ๖ 

เบนเสนาบก็กระทรวงธรรมการ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให์เบนเจ่าพระยา มีกำ 

ประกาศคํงนึ่ 
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ศภมสค พระพุทธศาสนกาลเบนอดีตภาค ๒๔๕๖ พรรษา กาลบฅยุบ้น 

จนทรโคจร อสุภส้มพฅสร กรรคิกมาส สุกกบีกษ์ จกุตถี คิถี ภุม'วาร สุริยคคิกาล 

พฤศจิกายนมาส เอกาทสมสรทิน โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวริราวธ ฯลฯ พระาางกฎเกลาเจาอยู่หว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาวิสุทธสุริยศึกคิ เบนผู้มีฉํนทวิริยในการศึกษาอกขรสมย 

ท1งไทยและค่างประเทศแค่เคิมมา แรกเขาริบราชการในกรมศึกษาธิการเมือพุทธ 

ศกราช ๒๔๒๙ ค1งแค่เบนเสมียนสามญเบนฅนฅลอคขนมาจนถึงเบนนายเวรวิเศษ 

ของเสนาบดีกระทรวงธรรมการ กรนพุทธศึกราช ๒๔๓๕ ไค้ย์ายมาริบราชการใน 

กระทรวงมหาคไทยในคำแหน่งนายเวรวิเศษ แลวเบนปลค่กรมกองทะเบียน ครน 

พุทธศึกราช๒๔๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหํค่ามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ 

มงกุฎเกลำเจาอยู่หำ เมื่อครงเสด็จไปทรงศึกษาวิทยาการณยูโรป และรบราชการ 

คำแหน่งเลขานุการสถานราชทูฅสยาม ณ กรุงลอนคอน แลว่เบนอปทูตและเบนอคร 

ราชทูตพิเศษประจำราชสำนํกองกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยียม และยูไนเตคสเตตอเมริกา 

และไคำณองพระเคชพระคณในตำแหน่งพระอภิบาลส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จุ 

พระมงกุฎเกลาเจ8าอยู่หำคลอคเวลานนควย กรนพุทธศึกราช ๒๔๔๒ กลนิ]เขามาริบ 

ราชการในกรุงเทพ ฯ โปรคเกลา ฯ ใหโบนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาคเล็กในริชกาล 

ที่ ๕ ซึ่งเรีมจคขนในบนน กร"นพุทธศกราช ๒๔๔๕ โปรดเกลำ ๆ ให้รบราชการ 

ในกระทรวงธรรมการเบ็1นคำแหน่งธธิบดีกรมศึกษาธิการ แก้วเบืนปก้ด่ทูลฉลองแกะ 

เบน'รองเสนาบดี เบนผู้รั้งเสนาบดีเบนลำด่บมา จนถึงไค'เบนเสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการ เมื่อพุทธศ*'กราช ๒๔๕๕ 

ในเวลาที่พระยาวิสุทธสุริยศกดี รับราชการอยู่ในกระทรวงมหาคไทย ไดี'ทาม 

เสด็จเสนาบดีไปตรวจราชการหวัฌืองทางบกษ์ใฅ่'และผายเหนือ กบทํ้งผ่ๆยฅะวนคก 

และตะรันออกเบนหลายคราว และไดเบนเลขานุการของพระวรวงศ์เธอ พระองศ์ 

เจ่าสายสนิทวงศ์ ออกไปส่งเสด็จพระเรัาพี่ยาเธอ ๔ พระองศ์ทรงศกษาศ์ลปวิทยา 

ณประเทศยุโรป และถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระเจ่ากรุงเยอรมนื ออณคริ-ย 

สวีเดน เคนมาร์กและประธานาธิบดีของฝรังเศส แก้วไดฅรวจุการทหาร ณ เมองพม่า 



เร์าII)3ะ.'ยใIII7ะเส’ดรสุ,13ขทฑ่งิขถ 
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อินเดีย และประเทศยุโรป เมื่อพุทธก่ำราช ๒๔๓0 ครั้งหนึ่งไกโบนเลขานุการของ 

สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ เจาพาก-รมพระยาภาณ'พนธุ'วงศ์'วรเอช ไปถวายพระราช- 

สาสนเยียมเยียนพระเจุำกรุงญี่บุน และประพาสเมืองจีน เมืองญวน เมื่อพุทธศกราช 

๒๔๓๓ กรงหนึ่ง เมื่อรบราชการในฅำแหน่งอกรราชทูฅสยาม ณ ประเทศยุโรปนน 

ก็ได้โค ยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลำเจาอยู่หำ แก่กรงยงคำรงคำแหน่ง 

มกุฎราชกมาร ไปณ ราชสำนักก่า3ๆในประเทศยุโรปหลายกรง เพราะฉะนน จึง 

เบนผู้ด้นเคยก่อราชสำนักนานาประเทศเบนหลายประเทศ 

อนึ่ง ในเวลาที่พระยาวิสทธสุริยศกคิ ไปราชการที่งในพระราชอาณาจกรและ 

นานาประเทศ ได้ปลงใจลงในราชการ อุคสาหะสอกล่องสงเกฅกิจราชการค่าง ๆ มี 

การศึกษาและจริยคฅิเบนสำคํญ จึงเบนผู้มีความรู้กวางขวางในทางจกการศึกษา 

เมื่อได้มารบราชการในกระทรวงธรรมการ จึงได้จกระเบียบราชการในกระทรวงได้ 

เรียบรอยเบนหลกฐาน และกงรูปการศึกษา แลวแก้ไขก่อๆมาจนการศึกษาแพร่ 

หลายไปคลอกพระราชอาณาจ,กรสมคงพระบรมราโชบาย ที่งได้เบนผู้แก่งกำราเรียน 

ให้แพร่หลายเบ็นประโยชน์แก่กุลบุกรเบนอนมาก ก็การศึกษาเบนลีงที่ส0าก้ญ่สำหรับ 

ชาฅิ และประเทศประการใก เบนการยากลำบากเพียงใก และพระยาวิสุทธสริยก่กคิ 

เบนผู้มืกวามอกทนมิได้หวนไหวย่อที่อก่ออปสรรคที่งปวง กงหนำอุกสาหะพากเพียร 

จกการสำเร็จมากงเพียงนึ่ มืผลอย่างใค ย่อมปรากฏแก่มหาชนอยู่แสว ทํงได้จกก่ง 

สามกยาจารย์สมาคม ให้เบนที่ชุมนมหารือและศึกษาศึลปวิทยาให้แกกฉานยีงขน 

อนึ่ง กลอกเวลาที่พระยาวิสุทธสุริยศ5กกิรับราชการมานึ่ ยงได้รบราชการ 

พิเศษอีกเบนหลายครั้งคอ เบนขำหลวงฅรวจการโรงเรียนในกรุงเทพฯและหำเมือง 

เบีก้แขำหลวงสอบไล่หนังสือไทยใน^นกนก่อน^กรม^กษาธิการ เบนผู้'รักการ1รงเรียน 

ราชกมาร เบนกรรมการรวบรวมเรื่องพระราชอาณาเขกผายเหนือในกระทรวง 

มหาคไทย เมื่อรบราชการในกำแหน่งอครราชทูกสยาม ณ ประเทศยุโรป 

พระอภิบาล'จกการศึกษาของสมแด็จพระเจำนองยาเธอ และพระเจำพีเยา นองยาเธอ 

เบนหลายพระองค์ และได้เบีนผู้จกการรับเสด็วพระบาทสมเด็จพระพุทธเจำหลวง 

ในประเทศองกฤษ เมื่อครั้นสด็จประพาส,ใน'พุทธศก'ราช ๒๔๔๐ และ'ได้เบน'ราช'ทก 

9^ ๘! 

เป็น 
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ไปในการ'ราชาภิเษกสมเด็จพระนาง เจาวิเลมินาแห่งประเทศฮอลแลนค เบน 

อุปทุเคแทนรัฐบาลสยามไปประชุมความสงบราบกาบ ณ กรงเฮก เมือกลบเขามา 

รับราชการในกรุงเทพ ๆ ไคเบนกรรมการจคการหอพุทธศาสนสงคหะ เมนกรรมการ 

รัคการโรงเรียนเบญจมบพิคร เบนทูฅพิเศษไปรีบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ 

เจ่าอยู่'หํว แค่กรงยํงทรงคำรงตำแหน่งมกฎราชกุมาร เมื่อสำเร็จการทรงศึกษาเสด็จ 

กลบเข่ามาถึงประเทศญี่บุน เบ็นกรรมการจคการโรงเรียนขาราชการพลเรือน ของ 

พระบาทสมเด็จพระจลจอมเกลำเจาอยู่หว เบืนผู้ฅรวจโรงเรียนมหาคเล็กหลวง 

เบนผู้ช่วยฅรวจการลูกเสือและอื่น ๆ อีกหลายอย่าง 

เมื่อไค้ระลึกถึงราชการที่พระยาวิสุทธสริยศํกคิกระทำมาทงปวงนืแลว ก็เบน 

พยานให้เห็นชคว่า พระยาวิสุทธสุริยศไคิเบนผู้มีสคิบญญาวิจารณญาณอย่างสุขม 

มีความสามารถในราชกิจนอยใหญ่ ไค้กระทำกวามดีไว้ในราชการเบนคนมาก ทำ 

เบนผู้มีย์ธยาคย เยือกเย็นมนคง ที่งฅํ้งใจปฏีบ้คราชกิจฅ็องคามพระบรมรๅโชบา ย ซึ่ง 

เขาใจถ่องแท้ เพรา: 
๘! ^ (ะเ 

เ, ,6, น^1,,, ^ ย, 0,^^ น 1.Vแคยทรงค้นและรับราชการใกล้ชิคพระองค์อย่างสนิท 

มีความโอบออมอารี เบนที่นิยมแห่งชนโคยมาก คงคนไว้ในที่สมควรแก่เกียรคิยศที่ 

ทรงพระมหากรุณาชุบเล็ยง ในเวลานืก็ได้รับราชการในหน้าที่เสนาบดีมีตำแหน่งอน 

สูงสุ'กแลว สมควรจะทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ยกย่องให้มีเกียรดียศใหญ่ยืงขน 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสํงให้สถาปนาพระยาวิสุทธสริยศฤดี ขนเบน 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบเฎว่า เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราอิบดี ศรี 

สุทธสุริยศว้าคิ อรรคพุทธสาสนวโรประการ ศิลปสาครพิศาลศึกษานกิจุ บณฑิคยกๅรๅ 

นรักษ์ สาม่กยา'จารย็วบุลย์ มาลากุลบริพครบรมช่ฅคิยราชสวามิภกค เสมาธรรมรักร 

มรธาธร ศภกิจจานศรอาชวาธยาศรย พุทธาทิไฅรรัฅนธๅคๅ อภไ]พิริยบรากรมพาห 

มสิกนาม คำ'รงศกคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทกุฆชนมๅยุ พรรณ สุข สิริสรัสดีพิพิฒน- 

มงกล ธนสารสมบฅ บริวารสมบูรณ์ทุกประการ 

บุฅรของท่าน คอ หม่อมหลวง บน มาลากุล 

เงาพระยาพระเสค็จ (ม.ร.ว. ผี,ย มาลากุล) ถึงอสญกรรม เมื่ฏๅนท 95. 

กุมภาพนธ์ บี1มะโรง พ.ศ. ๒๔๕๙ 
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เจาทระยาธรรมาธกรณาธิบด็ 

( ม.ร.ว. มุม มาลากุล ) 

เจาพระยาธรรมาธิกรณๅธิบคี นามเดิม หม่อมราชวงศ์ มุม ในพระวรวงศ์ 

เธอ กรมหมื่นปราบปรบกษ์ ในสมเก็จพระเจ่าบรมวงศ์เธอชน ๒ เจาพากรมพระยา 

บำราบปรบกษ์ แรกรบราชการในกรมมหาคเล็ก เมื่อรัชกาลที่ ๕ ไค้รับพระราชทาน 

สญญาบกรเบนนายกวด หุ้มแพร แลวมารบราชการกรมรัง เบนจมื่นจง รักก็องศ์ขวา 

แลวเลื่อนเบนพระยาอนรักษ์ราชมณเฑียร ถึงรัชกาลที่ ๖ ได้เบนเสนาบก็กระทรวง 

รัง ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้เบนเจำพระยา มีคำประกาศรังนื 

ศภรัสด พระพุทธศาสนกาลเบนอก็ฅภาค ๒๔๕๖ พรรษา กาลบีฅยุบน จนทร 

โคจร อุสุภสมพ่ฅสร กรรดิกมาส สุกกบกษ์ จดฅถีคิถี ภุมวาร สริยคติกาล พฤศจิกายน 

มาส เอกาทสมสุรทิน โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเก็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเก ลำ เจำอยู่หำ 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาอนรักษ์ราชมณเฑียร ไค้เริมเขำรบราชการในกรมมหาค 

เล็ก เมื่อพุทธรัก่ราช ๒๔๓๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้เบน1นายกวด หุ้มแพร 

มหาดเล็กเวรฤทธื้ กรนพุทธรักราช ๒๔๓๙ โปรดเกลำ ๆ ให้รับราชการในกระทรวง 

รัง เบืนจมื่นจงรักก็องศ์ขวา และมีหนำที่ในกรมพระราชพิธีรัวย ต่อมาโปรดเกลำ ๆ 

ให้เบนผู้บํญชาการกรมผึ1พายและกรมช่างสิบหมู่ แลวเบนผู้ร1งผู้บํญชาการกรมพระ 

คชบาล เมื่อพุทธรักราช ๒๔๔๖ โปรดเกลำ ๆ ให้เบนพระยาอนรักษ์ราชมณเฑียร 

มีหนำที่บโบชาการกรมพระราชพิธี และได้เบนผู้รั้งเสนาบดีชั่วคราวครั้งหนึ่ง ต่อมา 

โปรดเกลำ ๆ ให้เบนปลดทลฉลองกระทรวงวง แลำไค้โปรดเกลำ ๆ ให้จดระเบียบ 

ราชการกรมรังนอกซึ่งเปลี่ยนเบนกรมทหารรักษารัง ณ บดนึ่ โปรดเกลำฯให้มียศเบน 

นายพ่นตรีวิเศษกรมทหารรกษาวง แลวโปรดเกลำ ๆ ให้จดระเบียบการปกครองกรม 

พระตำรวจขนใหม่ ให้เบนกรมขนทางกระทรวงรัง กรนพุทธรักราช ๒๔๕๕ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกลา ๆ พระราชทานยศให้เบีนมหาเสวกเอก และตำแหน่งที่สมุห 

พระราชมณเฑียร และต่อมาในพุทธรักราช ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ฯ ให้' 

เบึนเสนาบดีกระทรวง'รัง และเพีมหน้าที่เบนอธิบดีกรมศ์ลปากรรัวย 
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ส่วนราชการจรนํ้น พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียรก็ได้ฉลองพระเคชพระคุณ 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจำอยู่หวมาเบนหลายประการ คือ ไดจดการใน 

หนำที่รบรอง และที่งจํคการคลองชำงถวายเจ่าด่าง ประเทศทอดพระเนดร 

ในพุทธศ8กราช ๒๔๔๒ คร"งหนึ่ง กรนพุทธอิกราช ๒๔๔๓ มีการพระเมรุสมเด็จ 

พระบรมเชษฐาธิราช เจาพามหาวชิรุณหิก มกุฎราชกุมาร ก็ได้โปรดเกลำ ๆ ให้ 

เบนแม่กองช่างในการพระเมรุทองสนามคราวนนเบนหลายหนำที่ นอกจากน็ ได้ 

[ปรดเกลา ๆ ให้ช่วยในการปฏิสำขรณ์รัดเบญจมบพิตรและวคราชบพิธ และทำการ 

ช่างอื่นๆ ในส่วนพระองค์อีกเบนหลายอย่าง 

มาในรัชกาลบดยุบนนื ได้โปรดเกลา ๆ ให้เบนหนำที่ผู้อำนวยการด่าง ๆ 

ส่วนในพระราชสำน์ก ในงานพระบรมราชาภิเษกผ่านพิภพ และงานพระบรมราชา- 

ภิเษกสมโภชที่ง ๒ คราว เบนผู้ที่มีความรอบรู้ราชประเพณีในพระราชสำน์กอย่าง 

ประเสริฐ ที่งั้อาอิยเหดที่มีใจสจริดซื่อดรงจงรักภกคื คอยระรังพิงพระบรมราโชบาย 

เบนเนืองนิตย์ ดงจิตสนองพระเดชพระคุณมิได้ผิดจากพระราชนิยมทุกลีงอน โดย 

ความอดสาหะวิริยภาพมิได้ย่อทอด1อกวามลำบากยากกาย มิได้มีความเบื่อหน่ายต่อ 

ราชกิจใด ๆ เลย จึงได้สามารถรับราชการให้เบนที่พอพระราชหฤท"ยทุกเมื่อทุกสถาน 

ทว้]เบนผู้ได้ศึกษาสำเหนียกชำนิชำนาญในการพระราชพิธีและการช่างด่าง ทุ มาโดย 

ชาชอง เบนผู้เอาใจใส่สอดล่องในราชกิจท์วไป ประกอบควยความเฉียบแหลมว่อง 

ไวในปฏิภาณโวหาร มีอธยาอิยไพศาลโอบออมอารี เบนที่นิยมนบถือของกนเบน 

อนมาก ที่งเบนผู้เอาใวิใส่ที่จะแผ่ความไมตรีให้เบนไปในเพื่อนขำราชการพะงปๅง 

สมควรแก,ผู้ที่ฅงอผู่ในฐานนดรอนใหญ่ เบนที่ไว้วางพระราชหฤทํยในความจุงรก 

ภกคืต่อ1ใต้ผ่าละอองธุลีพระบาท บดน็ก็ได้รบราชการอยู่ในหนำที่เสนาบดีมีด่ๅแนน่ง 

อนสูงสุดแลว . สมควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆเพีมเกิยรดิยศให้ใหญ่ย็งขน 

จง มพระบรมราช [องการดารสลงใหสกาปนาพระยาอนริกบราชมนแฑียรขน 

เบนเจาพระยา มีสมญาจารึกในสพรรณบฎว่า เจำพระยาธรรมๅธิกรณๅพิบดี ศรี 

รัฅนมณเฑียรบาล บรมราโชประการกิจจาภิรมย์ สรรโพดมราชธุรๅนุประกิบฐ์ ธรรม 

สจริตวิบูลย์ มาลากุลวิวฒน์ บำรุงรัดนราชประเพณี นิดยรักดี'นกุปนาถ อนเดบ่ริกา 



เท?ข?ะขางิ33นางิก?ณใ!}ขต 
(ม.!.!.:เม มาสากส) 
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มาฅยมหานายก อรรกเสวกนนทิพาหมรธๅธว กิฅิขจรเสนๅบคี ครีร์คนไฅรสรณธาคา 

อคมอาชวาธยาศรย อภยพิริยบรๅกรมพาห นากนาม คำ'รงศกํคินา ๑๐๐๐0 จงเจริญ 

ทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสรัสคิพิพืฒนมงคล ธนสารสมบค บริวารสมบรณ์ 

ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅร1ของท่าน คือ หลวงมาลากลวิวฒน(ม.ล. เทียน มาลากล) เบนคน 

เจ้าพระยาธรรมา ๆ ( ม.ร.ว.ทุม มาลากล ) ถึงอสญกรรม เมื่อวนที่ ๒๓ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 

เจาพระยาศรืวิไชยชนินทร์ 

( ชม สุนทรารชุน) 

เจาพระยาศรวิ'ไชยชนิน'ทร์ นามเคิม ชม เบนบุฅรพระยาสุ'รินทาม-าฅย์(กลาย) 

หลานพระยาเทพอรชุน(ถึง) พระยาศรืสหเทพ (เพ็ง) เบนคา ถวายฅ้วเบนมหาคเล็ก 

ในรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ ขนไปรับราชการผายพระราชวงบวรฯ เบนจมื่นมณเฑียร 

พิทํกษ์ ปติคกรมคำ'รวจ กรนกรมพระราชรังทิวงคฅ มารบราชการในกระทรวง 

มหาคไทย เบืนหลวงเสนีพิทิกษ์ แลวเบนพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงกราม ผู้ว่า 

ราชการรังหรัคนครไชยศรี แลวไค เลื่อนเบนสมหเทศาภิ บาลมณฑลนครไชยศรี 

ถึงรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรก ฯ ให้เบนเจ่าพระยา มีกำประกาศคํงน 

ศภมสค พระพุทธศาสนกาลเบนอคืคภาค ๒๔๕๖ พรรษากาลบฅยุบน รันทร 

โคจร อุศภสมพค่สร มาฆมาส กาฬบกษ์ ทวาทสคิถึโสรวาร สุริยกคิกาล กุมภาพนธ 

มาส เอกวีสฅิมสุรทิน โคยกาลนิยม 

พระบาทสมเก็จพระปรเมนทรมนาวชิ'รา,รุธ ๆ พระมงกฎเกลาเรัาอย่หำ 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ไค้ริบราชการมาชานาน 

จาเคิมแค่เบนมหาคเล็กในริชกาลฬี่ ๔ ครนมาในรัชกาลที่ ๕ โปรคๆให้ไปรับราชการ 

ในกรมคำ,รวจพระ-ราช'รังบวร ๆ แลวมาสมทบในพระบรมมหาราชรัง เมื่อพุทธศกราช 

๒๔๒๖ ทรงพระกรุณาโปรคเกลาโปรคกระหม่อมให้ พระยาอำมาคยาธิบคี (หรุ่น) 



๑0๔ 

ไปจคราชการเมืองนครจำปาศกค์ ก็ไค้เบนขำหลวงไปกบพระยามหาอำมาฅยควย 

ไค้ไปจํคการเมืองเขมราฐ เมืองมุกคาหาร เมืองนกรพนม และทำค่านผายแม่นำโขง 

คำนฅะวนออก และได้ไปบองก้นํเจำกรุงญวน ซึงแตกหนีฝรีงเศสมาใกล้เชิงเขา 

บรรทค เพื่อมิให้หลบเขำมาอาศยในพระราชอาณาเขต เบนการรกษาทางพระ 

ราชไมตรี และไค้ทำค่านคามแม่นีาโขงซึ่งต่อเขตแคนเขมร ต่อมาโปรคเกลำโปรค 

กระหม่อมให้รีบราชการส์งกคในกระทรวงมหาคไทย และโปรค ฯ ให้ไปรีบราชการ 

กบพวกกอมมิสแซร์ ฝรีงเศสกองทำ แผนที่ จนถึงเมืองกระแจะซึ่งเบนเขตแคนเขมร 

แล้วโปรค ๆให้เบนขำหลวงที่๒ รกษาราชการ เมืองพระตะบองเมื่อพุทธศกราช๒๔๓๖ 

ได้กุมกำล้งไปบองกนรีกษาพระราชอาณาเขตที่หนองก0านน เขตเมืองนครเสียมราฐ 

ฅลอคจนชายทะเลสาบ และเบืนที่ปรึกษาราชการพระยาศกคาภเตชวรฤทธิ ( คน ) 

ซึ่งเวลานนรักษาราชการอยู่เมืองพระตะบอง ในระยะซึ่งไปราชการหวเมืองลาว 

เมืองเขมรอย่นี เบนเวลานานกว่า ๑๐ บ' ตองรับราชการควยความเหนื่อยยาก 

ตรากตรำลำบากเบืนอนมาก 

ภายหลำตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองพิจิตรว่าง จึงทรงพระกรุณาโปรตเกลำโปรต 

กระหม่อมให้ไปรบราชการในตำแหน่งผู้ว่าการเมืองพิจุฤร และโปรค ๆ ให้ไปรักษา 

ราชการตาแหนงสมุหเทศาภิบาลมณ6กลพิษณโลก แทนสมุหเทศๅภิบาลในเวลาซึง 

ไปรบราชการหนาทอนคราว ๑ และไคทำการตคทางยกเสาพาคลายโทรเล'า]จุๅกเมือ^ 

พิษณุโลกถึงเมืองนครสวรรค์ 

ครนตาแหนงผูวาราชการเมองนครไชยศร [ม่มตๅ ทรงพระราชตํๅริว่า ตำแหน่ง 

นเบนต]แหนงฟิาคญกวาหวเมองผายเหนอ ตองเบนผทรอบรราชการทาการแช็^แร,3 

จงจะรกษาการเบนความสะควกเรยบรอย ทร-งทราบความสามารถของพระยาสน,ทร 

บุรวาสมควรจะรบราชการตาแหนงนไคค จงทรงพระกรุณาโปรตเกสำโปา)ตกร* 

หม่อมให้เบน ผู้ว่าราชการเมืองนครไชยศรี และต่อมาไคํ'เป็นผู้รบราชการแทน 

สมหเทศาภบาลควย ภายหลงกรงพระราชคๅรเหนวๅ พระยาสนทรบุรมืตรา^สา^ารก 

จะรบราชการเป็นใหญ่เป็นประธานในมณ'ขลนครบ0ครีบ จึงทรงพระกรถเาโปรค 



เทฒฃาศรี'ย?เม๊มภ{ 
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๑๐๕ 

เกลาโป'รคก'ระหม่อม1ไห้พระยๅสุนทรบุรีเบืนสมุหเทศ'าภิบาล รบราชการฉลองพระ 

เคชพระคุณสืบมา พระยาสุนทรบุรีไฅํคุฤลๅหะจุคการทำนุบำรุงบ็านเมือง ระงำบโจร 

ผู้ร้ายสงบเรียบรอย และบำรุงพระนกรปฐมอนรกเรีออยู่แค่ก่อนให์เบนพระนกรอน 

งคงาม มีถนนหนทางกึกกลาคไพศาล ครึกกร้นเบนที่ประชุมชน ทำพระราชทร้พย์ 

ให้บงเกิดทวีมากขน สำนพระปฐมเจดีย์อกรบูชานียสถาน ก็ได้จกการปฏิส่งขรณ์ 

ทำนุบำรุงให้งกงามรุ่งเรือง เบึนที่ก่อเกิกกวามเลื่อมใสของพุทธบริบทท1งปวง 

ส่วนความประพฤฅิของพระยาสุนทรบุรี ย่อมเบนผู้มือธยาศํยกร้างขวางโอบ 

ออมอารี เบนที่รทของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า ที่งเบนที่ชอบพอในพระบรมวงศา 

นุวงศ์และขำทุลละอองธุลีพระบาทเบนอนมาก พระบาทสมเก็จพระจุลจอมเกลำ 

เร้าอยู่หำ ทรงพระกรุณาแก่พระยาสุนทรบุรีมาก เพราะได้รับราชการฉลองพระเกช 

พระคุณกำยกวามสวามิร้กค เบน'ที่ชอบพระราชอำย'าร้ย ที่งเบนสหชาติเกิคร่วมบี1 

พระชนมพรรษาควย ส่วนพระบาทสมเก็จพระมงกฎเกลำเร้าอยู่ห์วก็ทรงพระกรุณา 

แก่พระยาสุนทรบุรีเบนอนมาก เพราะเบนผู้ที่มืกวามจงรักร้กดีก่อใด้ผาละอองธุลี 

พระบาท เบนที่ทรงคุ้นเกยและพอพระราชอธยาร้ยมาชำนาน กงแค่ย,งมไร้เสด็จ 

เถลิงถร้ลยราชสมบัติกลอกมาจนกาลบคน็ พระยาสุนทรบุรีรบราชการฉลองพระเกช 

พระคุณมาชำนานโกยสมื่าเสมอ อกสาหะทำนุบำรุงรักษาราชการในหนำที่ให้เจริญมา 

โกยลำกบมิไร้เสื่อมทราม จนมืชนมายเจริญรัยกว่าสมหเทศาภิบาลท1งปวงในเวลานื 

นบว่าเบนผู้ที่รบราชการเบนอย่างดีได้ผู้หนึ่ง กวรเบนกำอย่างของขำทุลละอองธุลี 

พระบาทที่งปวงที่จะกำเนินกาม เมื่อผู้ที่มีวฒิปรีชาเห็นปานนึ่ มีรับราชการอยู่ใน 

กำแหน่งใค ๆ ก็สมกวรที่จะได้รบพระราชทานบรรการ้กคื้ร้นสูงสุกในกำแหน่งนน 

เบนบำเหน็จความชอบเพื่อเบนเกียรติยศลีบไปนาน 

จึงมีพระบรมราชโองการกำรัสสงใร้ พระยาสุนทรบุรี มีอิสริยร้กคิ้เบน 

เร้าพระยา มีราชทินนามว่า เร้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ ปฐมนครินทร์วิบูลยศก?, 

นิฅยสวามิภกกิรามาธิบกิ ศรีมณฑลิกาธิการวิสิษฐ ธรรมสุจริฅกฤร้ญญุการ พิรีย 

แรงหาญราญทรชน โสภณสุนทรารชนวงศ บรมราชประสงค์สิทธิปฏิบักิ พุทธาทิ 



๑ 0 ๖ 

รัฅนสรณธาคา อุคมอาชวาธยๅศรัย อภยพิริยบรากรมพาห ดำ-รงศกคินา ๑๐๐๐๐ จง 

เจริญสุขส-รัสคิพิพฒนมงคลทุกป'ระการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่านคือ พระยาสฤษคิพจนกร (ชาย) จมื่นสิทธิกฤคากร (เชอ) 

เบนคน 

เจาพระยาศรีวิไชย (ชม สนทรารชุน) ถึงอสญกรรมเมื่อรันที่ ๘ กรกฎาคม 

บีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๘ อายุ ๗๓ บ ท่านเบนคนสกล สนทรารชุน 

เจาทระยาธรรมศกดิมนตรื 

( สนน เทพหสดิน ) 

เจาพระยาธรรมศกคิมนฅรี (สนั่น เทพห์สคินณ อยุธยา) เบนบุครพระยา 

ไชยสรินทร ( เจียม ) ๆ เบนบุฅรพระยาราชภกคื ( รัๅง ) คนสกล เท'หหัสดิน 

ณ อยุธยา 

ถวายฅวเบนมหาคเล็กในรัชกาลท่ ๔ ไรัออกไปเล่าเรียนวิชาในประเทศ 

องกฤษ กลบมาริบราชการในกรมศึกษาธิกๅว เม่นหลวงไพศาลศิลปคาสครี แล่ว 

เลอนเบนพระในรชกๅลท ๕ ในริชกาลท ๖ เลอนเม่นพระยาไพศาลศิลปคาสคร์ 

แลวเบนพระยาธรรมศกคมนคร สรรพศกษๅวิธธใรปการ คำแหน่งปล่คทลฉลฎง 

กระทรวงธรรมการ แลวเบนเฟินาบคกระทรวงธรรมการ พระราชทานหิริใ!]บ4ฎ 

เบนเจาพระยาธรรมศกคมนคร เมอบมะเสง พ.ศ. ๒๔'00 มคำประกาศคริน็ 

ศภมสค พระพุทธคาสนกาลเบนอคคภๅค ๒๔๖0 พรรษา บค ยุบนกาล สป 

ปสงวจุฉร ธนวาคมมาส เอกติงสมสุรทินจุนทรๅๅร โดยกาลกำหนค พระบาทสมเดํจุ 

พระรามาธิบคีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ๆลๆ พระมงกุฎเกลิาเจุ่ๅอ^:ๅ 

ทรงพระราชคำรีว่า พระยาธรรมศำติมนตรีไคถวายฅวเบีนมหาดเสิกน 

พระบาทสมเด็จุพระพุทธเฑ้หลวง ภายหล้'งทรงพระกวุณาโปรคเกสิๅ ๆ ให้ท่ราช 

การสนองพระเดชพระคุณในสมเดจุพระบรมเชษ1เาธ๊ราช เจุาพามหารชิรแเห้ค นร* 

ยาธรรมศ้กํติมนตรี ผ็นผู้มีฉันทพิรียอฅสาหะในการศึกษาวิชาย์กน่กาสฅรพุ^ 

เยาวมา ไคเขาศกษาวชาครูเบนนกเรยนสอนคนแร•ก ครนพุทธศึกราช กร11) 
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๑๐๗ 

ศึกษาธิการไคโบคโรงเรียนผืกหโ!อาจารย์ขน พระยาธรรมศโาติมนตรีก็ไคโขำเบืน 

นักเรียนอาจารย์ และเบนกนแรกที่ได้รับประกาศนืยบฅรครู ของกรมศึกษาธิการ เมื่อ 

กร1งกรมศึกษาธิการจะเรีมเปลี่ยนวิธีสอนในโรงเรียนให้ตองตามกาลสนัย กอสอนนัก 

เรียนพร์อม ๆ กไแบนชน ๆ กระทรวงธรรมการเห้นว่า พระยาธรรมศกติมนตรีเบน 

ผู้มีกุณรุฌิสามารถในเซิงวิชากรูและวิธีสอน จึงใหบรรคากรูโรงเรียนหลวงในกรุง- 

เทพ ๆ มาพงปาฐกถาว่าควยวิชากรูและวิธีสอนที่วิทยาทานสถาน และเลือกพระยา 

ธรรมศกติมนตรีเบืนผู้แสคงจนตลอควิชา พระยาธรรมศึกติมนตรีได้สำแคงอธยาศไ] 

และกวามสามารถยำประโยชน์ใหโกิคแก'กรูอาจารย์เหล่านนเบนนันมาก แม้ในเวลา 

น1นมีผู้ที่เบนอาจารย์ของพระยาธรรมศึกติมนตรีเองอยู่หลายกนก็คี ก็ไค้รีบกำชแจง 

ของพระยาธรรมคํกติมนตรีโคยเคารพ ภายหลำพระยาธรรมศึกติมนตรีได้รบพระราช 

ทานทุนเล่าเรียนหลวงออกไปศึกษาวิชา ณ ประเทศยุโรป และไค4ประกาศนียบฅรกรู 

ของประเทศอำกฤษเบนสำกโบอีกส่วนหนึ่ง เมื่อกลบจากประเทศยุโรป พระยา 

ธรรมศึกติมนตรี ไคตรวจและเรียนแบบแผนวิธึจคการศึกษาในประเทศอินเคยที่ง 

ภากเหนือและภากในัซึ่งมีสำคโบค่างนัน แลวกลบเขำมารบราชการในกรมศึกษาธิการ 

ตำแหน่งผู้สอนัวิชากรู1ในโรงเรียนผืกห!คอาจารย์ และเบนพนักงานแต่งแบบเรียน 

ควย ต่อมาได้รบหนัาที่ตรวจและจึคโรงเรียน จึงได้จควางระเบียบแบ่งแขวงศึกษา 

ใน'จำหรัคกรุงเทพ ๆ วางหลโาสูตรระเบียบการตรวจโรงเรียนและสอบไล่วิชา 

นักเรียนตามวิธีใหม่เบนลำศึบ่มา จนการศึกษาอย่างสนัยนึ่ซึ่งไคโรีมขนในกรุงเทพ ๆ 

ก่อน ไคขยายแพร่หลายออกไปยำหวเมีองมณฑล กรนพุทธศึกราช ๒๔๔๕ 

ประจวบเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่1นัว เมื่อยำทรงพระคำรงพระอิสริยยศเบน 

สมเด็จพระยพ'ราช ทรงสำเร็จการศึกษาวิชา ณประเทศยุโรป เสด็จพระราชดำเนินกลบ 

ศึนพระมหานก'ร ทางประเทศสหก'รณ'รัฐอเม,ริกาและ'ป'ระเท,ศ'ญี่ปุ่น พระยาธรรมศกค- 

ม นตรี’ใคํออกไปรีบ่กบขบวนขำรา1ชการที่ออก'ไป'รีบ่แสด็จ เพื่อตรวจและศึกษาวิธีการ 

ศึกษาของประเทศญี่บุ่1นควย การที่ไคตรวจและศึกษาแบบแผนวิธีจคการศึกษา ที่งั้ 

ผายตะวนตกและคะวนออก ย่อมกระทำใหพระยาธรรมศึกติมนตรี เบนผู้มีปรีชา 

สามารถชำนาญในการนัคศึกษาเบ็1ธเอนมาก ไค้นำแบบแผนการศึกษาอนไคโปลี่ยน 



ส0ด่ 

แปลงและเจริญขนฅามสมไ]ในประเทศฅ่างๆ มาคคแปลงแก้ไขใชในประเทศสยามให 

เบีนไปโคยชอบประกอบควยคณประโยชนและธจกเรว™อกเบนอน มาก พระยา 

ธรรมศไคิมนครีไคใบ็น่หลไเในการผืกหกศรู และแก่งแบษ เรยนขกงกรม^กษาธการ 

มาคงแค่ชนแรก แบบเรียน'ทีพระยาธรรมศกคิมนคริแค่'งเอง ไคเบนกณเบนประ 

โยชน์แก่บรรคากรูอาจารย์และกุลบกรที่งหลายกมีมงก ทํงพ'ระยาธรรมศกคิมม’ศร 

ไคไบนผู้รับราชการในกระทรวงธรรมการกลอกมา นรักะงแค่ไกเบ็น่ศรูจน เบ็นผู้กรวจุ 

จึคการเล่าเรียน เบนเจากรม'ราชบณฑิฅ เบนเจากรมฅรวจ เบึนปลคทูลฉลอง เบนผู้ 

รงตำแหน่งเสนาบคี คลอกจนเบีนเสนาบศึกระทรวงธรรมการ ในพุทธศกราช ๒๔๕๙ 

นอกจากรับราชการประจำในตำแหน่งหนรัที่แลว พระยาธรรมศกคิมนกรี ไก 

รับราชการพิเศษอีกเบืนหลายอย่าง คือเบนผู้สอนวิชาครู่ที่วิทยาทานสถาน เพื่อแก้ไข 

วิธีสอนในโรงเรียนหลวงให้คำเนินกามแบบแผนอย่างใหม่ เบนกรรมการโรงเรียน 

ขำราชการพลเรือนของพระบาทสมเก็จพระกุลจอมเกลำเน่าอยู่หว เมื่อพุทธศกราช 

๒๔๕๓ ทรงพระกรูณาโปรกเกลำ ๆ ให้คงโรงเรียนมหาคเล็กหลวงขน รวบรวม 

นกเรียนมหาคเล็กขำหลวงเคิม คงการสอนที่โรงเรียนราชกุมารเคิมในพระบรมมหา 

ราชรัง พระยาธรรมศ้กคิมนฅรีไค5เบนกรรมการน่คการโรงเรียนมหาคเล็กหลวง จก 

วางระเบียบการให้คำเนินเบนลำคบมา จนไกขยายการและยำยไปคํ้งอยู่ที่!บริเวณพระ 

ราชรังคสิคณบกนึ่ ภายหล่งเมื่อพุทธศกราช ๒๔๕๗ ทรงพระกรูณาโปรคเกลำ ๆ ให้ 

เบนผู้รั้งตำแหน่งผู้บญชาการ แลวเบนผู้บญชาการโรงเรียนขำราชการพลเรือน ๆ 

ส่วนทางโรงเรียนมหาคเล็กหลวงจึงทรงพระกรูณาโปรคเกลำ ๆ หย่อนภาระ ลงคงเบน 

แค่กรรมการ และเมื่อไค้รับคำแหน่ง เบนเสนาบคีกระทรวงธรรมการแลว จึงโปรค 

เกลำ ๆ ใหไบีนผู้ครวจการพิเศษมาจนบคน อนึ่ง เมื่อพุทธศกราช ๒๔๕๔ ไคทรง 

คงขอปงคบล่กษณะปกครองกองลูกเสือขน ทรงพระกรูณาโปรคเกลำ ๆ ไหไบนผู้ 

ฅรวจการลูก เสือมณฑล กรูง เทพ ๆ เบนกน แรก ไค้'รัคการคงกอง ลูก เสือ1ให้รูบนรูป 

และเรีมผืกหืเดครูเบนผู้กำกบลูกเสือ ภายหล่งกรมศึกษาธิการไค้ล่งกรูเหล่านนอฎก 

ไปรบราชการในมณฑลค่าง ๆ ศรู่เบล่านนไกเบนผู้กำ กบลูก เสือ เบนประโยชน์แก่ 

การลูกเสือในมณฑลทงหลายควย ส่วนราชการในหนำที่ผู้บ้ญชาการโรงเรียนขาวาช- 



๑๐๙ 

การพลเร้อน ๆ ก็ได้ฒั้ใจุอุกสาหะจุกวางระเบียบขยายการศึกษาใหำวำงขวางยืง 

ข็น จุนไค้โปรคเกลา ๆ ให์สถาปนาโรงเรียนข์าราชการพลเรือนขนเบนมหาวิทยาลย 

พระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลำ ณ บคน 

เมื่อระลึกถึงราชการค่าง ๆ ที่พระยาธรรมศำคิมนกรีได้รับสนองพระเคชพระ 

คุณมาท1งปวงนึเแบ้ว ก็เบนพยานใหํเห็นปรากฏชคว่า พระยาธรรมศึกคิมนกรีเบนผู้ 

มีความรู้ในวิทยาการ และชำนาญในการจุกการศึกษาอย่างลึกเงกว่างขวาง มีสกิ 

บีญญาวิจุารณญาณอย่างสุขุม ประกอบควยกวามอุฅสาหะพิริยภาพเบนอย่างยง มี 

ความสามารถในราชกิจุจุานุกิจุ กระทำความชอบไว้ในราชการเบืนอนมาก ที่งเบน 

ผู้ที่ฅํ้งอยู่ในธรรมสุจุริฅมีอธยาศึยมนกงเยือกเย็น เบนผู้ที่พระบาทสมเก็จพระเจ่า 

อยู่หำทรงคุ้นเกยมาชำนาน ทรงมนพระราชหฤทํยในความจงรักภกดีในส่วนพระองค์ 

และกงใจุคีก่อราชการอยู่เบนนิฅย์ กง'ใจปฎิบักิ'ราชกิ'จุน8อย'ใหญ่กองกามพระบรม 

ราโชบายเบนอนดี มีความโอบออมอารีแก่บรรคาเพื่อนราชการและชนเบนอนมาก 

ฅงฅนไว้ในฐานะอนสมควรแก่เกียรกิยศฐานนครศึกคที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลยง 

แก1งกงไรัในเวลานืก็ได้รับราชการในหนำที่เสนาบคีย์นมีฅำแหน่งสูงสุคแลำ สมควร 

จะทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ยกย่องให้มีเกียรกิยศใหญ่ยืงขน 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสงใทํสถาปนาพระยาธรรมศึกคิมนกรีขน 

เบนเจ่าพระยา มีสมญาจุารึกในหิรัญบฏว่า เจ่าพระยาธรรมศึกคิมนกรี ศรีสาสน 

วโรปกร สุนทรธรรมจุริยานุวาท พิศาลศึลปศาสกรีศึกษาธิการโกศล พิมลพงศ์เทพ 

หืสคิน บรมนรินทรรามาธิราชสวามิภำคิ เสมาธรรมจุกรมรธาธร ราชกิจจานุสรตุทธ 

สมาจุาร ไกรรักนสรณาย์งการเมฅฅาชวาธยาศรัย อภำพืริยบรากรมพาหุ นาคนาม 

ถือศึกคินา ๑๐๐๐๐ จุงเจุริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุขพล สิริสรัสคิพิพิฌนมงคล ธนสาร 

สมบักิบริวารสมบูรณ์คุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่านคือ นายกำธร เทพหํสคิน ณ อยุธยา เบนกน 

เจ่าพระยาธรรมศึกคิมนกรี (สนน เทพห์สคิน) ถีงอสญกรรม เมื่อวนที่ ๑ 

คุมภาพ,นธ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
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เจาพระยาสุรส์ท์วิลึษฐศํกด 

(เชย กลยาณมิตร ) 

เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศ้กดึ นามเค็ม เชย เบนบุฅรพระยามหาอำมาฅยาธิบด 

(ชื่นหัดยาณมิตร) เบนหลานเจ้าพระยานิกรบดินทร์ เดิมในรชกาลที่๕ รบราช 

การในกรมมหาคเล็ก โปรค ฯ ให้เบนนายรองพิจิตรสรรพการ แลวเบนว่าเร่งงาน 

รครุคกรมพระคำรวจ แหัว เปรด ๆ ใหัเป็นพระยาศรีสุริยราชวรานุหัดร ผู้ว่าราชการ 

เมืองพิไชย แลวเป็นพระยาสุรสีหวิสิษฐศ์'กด ครน พ.ศ. ๒๔๕๒ โปรด ฯ ให้'เมนเจ้า 

พระยา มีล่าเนาประกาศที่ทรงดงดํงน 

ศุภมํสดุ พระพุทธศาลนกาลเป็นอดีคภาคล่วงแลว ๒๔๕๒ พรรษา บ้ฅยุบน 

กาล จนทวคตินิยม กุกกุฎหังหัจฉร บุษยมาส คุกรบกษ์ ฉ่ฏิฐีดิถีรวิวาร สุริยคติกาล 

รัตนโกลินทรศก®๒๘มกราคม โสฬสมาสาหคุณพิเศษ ปริเฉทกาลกำหนด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษย 

รัดนราชรวิวงศ์ วรุฅมพงศบริพดร วรขัฅดิยราชนิกโรดม จาตุรันฅบรม มหาหักร 

พรรดิราชล่งกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล่าเจ้า 

อยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า พระยาสุรลิห์วิสิษฐหักดิเป็นเนอแนวอกรมหาเสนๅธิ1เดิ 

หันมีความสวามีหักดี้แฅ่เดิมมา เริมรับราชการในกรมมหาดเล็กและคำรรจุ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล่าโปรดกระหม่อมให้ขนไปราชการเมืองพิไชย ไค้ทำราชการ 

โดยความซื่อสดย์สุจริฅและด้วยสค็บฌญา จนเป็นที่ยนดึของประชาราษฎร ขอ 

ใหัเป็นผู้ว่าราชการเมืองพิไชย แล'วิไค้รับ'ราชการล่ากญใๅนห้ๅเมืองลาๅ ป7ะเทศรๅช 

เวลามีราชการขบขน กรนเวลาเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทกยุโรปกร8จุแรก 

ทรงพระกรุณา'โปรดเกล่า'โปรดกระหม่อม1ใหัต'ามเสด็จุพระ-ราชดำเนิน1นหนิๅอื่กรมนุรุ 

ผู้ใหญ่ ไต่ฉลองพระเดชพระคุณ'ราชการ'ในส่วน'พระองศ์เวลาเสดิจุพระรๅชคำ1รุรุน 

ทุรศสถาน นบว่าเบนเพื่อนยากลำบาก ได้'เป็นขำหลวงเทกากิบาลหักการมณฑล 

พิษณุโลกเป็นหหักฐานเรียบรอยดึกว่ามณฑลอื่น ๆ ในเวลาหัน กรนเมื่อเงยวก่อเหกุ 

จลาจลขนในมณฑลพาหัพไดลงมารบราชการอยู่กระทรวงมหากไทยไนเวลารๅชกๅร 
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ขบขน กรันเมือการปราบปรามผู้ร่ายสงบ จุะจ่ควางการมณฑลพายํพใหํเบนหล*กฐาน 

มนกงสืบไป ทรงพระราชคำริว่าเห็นสติบัญญๅสๅมารถและกวามซื่อฅรง ของพระยา 

สูรสีห์วิสิษฐต้กคิ อาจจะวางแบบอย่างราชการใหโบนหลกฐานมนกงไต้ จึงทรงพระ 

กรุณาโปรคเกต้าโปรคกระหม่อม ใหใบนขำหลวงขนไปสำเร็จราชการสิทธขาคใน 

มณฑลพายพ ฅํ้งแค่พระยาสุรสีห์วิสิษฐต้กติไค้คำรงคำแหน่งมา ราชการทงปวงก็ 

ลงระเบียบเรียบรอยโคยล0าต้บจน ณ บคนี คุจห็วเมืองชนใน เบน,ที่เบาพระ'ราช- 

ทฤทํยเบนต้นมาก อธยาคำมนกงซื่อฅรงประกอบต้ว่ยสติบีญญาสามารถ กบทงกวาม 

จงรักภกคีค่อใด้ผาละอองธุลีพระบาท และความโอบออมอารีต้นเบีนคุณสมบัติของ 

พระยาสุรลีห็วิสิษฐต้กติ เบนเหฅให้ทำราชการในหนำที่ต้นสำต้ญ ๆ สำเร็จลุล่วงและ 

ยงยืนม่นคงคํงนื สมควรที่จะทรงพระกรุณาโปรคเกลำโปรคกระหม่อม ยกย่องขน 

ไว้,ในบรรคาศกิคเ'จำพระยาเสมอเสนาบดีผู้1หนึ่ง'ไต้ จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสง 

ให์เลื่อนพระยาสุรสีห์วิสิษฐศกคิขนเบนเต้าพระยา มีอิสริยยศอย่างสูง รับราชทิน 

นามคามตำแหน่งว่า เต้าพระยาสูรสห์วิสิษฐต้กติ อกรราชวโรปกร บคินทรเทพยต้กคี 

ราชกรณียกิจจำนง มหาม่ฅยพงคประพทธ ต้ลยาณวฅรวิบุลย์ อคุลอาชวาธยาศรัย 

อภยพริฒรากรมพาห คำรงศกดินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญสุขสรัสคิพิพ่ฌนมงคลทุก 

ประการ เทอญๆ 

กรนถึงรัชกาลที่ ๖ เต้าพระยาสุรลีห์วิสิษฐต้กติไค้รับพระราชทานเกียรติยศ 

เลื่อนขนเบนเต้าพระยาหิรัญต้ฎ เมือวนบี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ มีประกาศคงนี 

คุภต้สค พระพทธคาสนกาลเบ1นอคคภาอ ๒๔๖๑ พรรษา บีฅยบนกาล 

ดุรงคส่งืรัจฉร เมษายนมาส ตฅิยสุรทินวุธวาร โดยกาลกำหนด 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯลฯ พระมงกุฎเกล่า- 

เจ่าอยู่หว 

ทรงพระราชดำริว่า เจ่าพระยาสรสีห์วิสิษฐค่™ เบนเชอสกุลอกรมหาเสนาบดี 

ยินมีความสวามืภกดี้แค่เดิมมา เบ็1นผู้มีกิฅดิมาแค่รัชสม้ยของสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิราช พระบาทสมเด็จพระรามาธิบที่ที่ ๕ ว่าเบนผู้ดำเนินคามรอยบรรพบุรุษ 

คือมีกวามซือตรงจงรักภ*กดีตอพระราชาธิบดแสะนนาทราชอาร กอปรดวยดุถาวุฒิ 
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นานา ค้งปรากฎอยู่,ในประกาศพระบรม'ราชโองกงรชองพระบาทสมเอจพระบรม 

ชนกาธิราช ทรงต2นบ็น่เจำพระยานันแลว่ สมเคจพระบรมชนกาภ'รงช'พณ3อระนนก 

ในอธยาศํยม่นคงจงรกนักดีฅ่อใ1ค้ผาละอองธุล,พระบาทแสะหนำทราชการ และกอปร 

ควยกวาม,โอบออมอารีก่นเบน,คุณสมบัติของเจาพ'ร:ะยาสุ'รสห;วิสิ'ษฐศกคิ เบนเหตุให 

ทำ'ราชการ,ใน'หนำ,ที่ลำก่ญสำเร็จลุล่วงและย่งย,น,ฟ้นก'ง คงน จงทรงพระกรุณาใปรอ 

เกลา ๆ ยกย่องขนเบนเจำ'พระยาสํญญาบค'ร เบ็นบรรคาศกติสูงสุอเสมอเสบงบอ 

ผู้หนึ่ง 

ส่วนพระองค์พระบาทสมเก็จพระรามาบิบดีครีลิ‘แพวมหงวชิรงวธ พระมงคุฎ 

เกลำเจาอย่ห์ว ไคทรงสงเกฅคระหนักในอธยาศยเจาพระยาสุรสีห์วิลิบฐอกอิ อรวิ3 

โคยเสด็จพระราชคำเนินสมเก็จพระบรมชนกาบิราชประพาสนัวปประเพค และเมื่อ 

เสด้จเสียบมณฑลภาคพาย่พค่างพระองค์สมเ,ก็จพระบรมชนกาชิ'ราช ก็ไคพรงสงเกค 

ทางราชการที่เจำพระยาสุรสีห์วิลิษฐศกติ ปฏิบัติสมควยพระราชอธยาศย': 

ครั้นเมื่อพระองค์ไคใสค็จเถลิงถวิลยราชสมบัติ ฉลองพระองค์สมเก็จพระบรม 

ชนกาธิราช ทรงพระราชวิจารณในรฎฐาภิปาลโนบาย รวมมณฑลท1งบกษ์ใต้ 

ผายเหนือเบนภาค ไคทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ใหใจำพระยาสุรลึห์วิลิษฐค์กคิเบน 

อปราชคนแรกในมณฑลภาคพาบัพ หากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาคไทยว่างลง 

ทรงพระราชคำริเห็นว่า เจาพระยาสุรลีห์วิสิษฐศกติเบนผู้มีปรีชาสามารถในทางการ 

ปกครอง ไค้ทำการควยตนเองเห็นผลสำเร็จเบนหลกฐานมาแลว ทงรอบรู้ราชการ 

ในกระทรวงมหาคไทย เคยรบราชการในเวลาขบขน และเคยทำการแทนเสนาบดีโคย 

เรียบรอย จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลำๆเลือกสรรให4มารับราชการในตำแหน่งเสนาบดี 

กระทรวงมหาคไทย เจาพระยาสรสีห์วิสิษฐศกติ ไค้รับราชการฉลองพระเคชพระกณ 

ในสนัยที่ราชการเปลี่ยนแปลงใหม่ ฅิคฅ่อกบกระทรวงทบวงการที่งหลาย อาศย 

อธยาศยอนสุขมและวิริยภาพ กอปรควยสามคดีธรรม เจาพระยาสรสีห์วิสิษฐศกคิ 

ไค้รักษาราชการในตำแหน่งสำคญมาโอยเรียบรอย วางระเบียบราชการใหเบนผล 

สำเร็จโอยกวำงขวางและละเอียอดีขนโอยลำอบมา สมควรแก่ตำแหน่งเสนาบดีที่ 

ไววางพระราชหฤนัย และมีความซึ่อดรงจงรักภกอีต่อใต้ผาละอองธุลีพระบาทโตย 
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แน่นแพ้น สมควรจะทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆให้มีอิสริยยศเสมอเจาพระยา 

เสนาบคทงหลาย 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสำให้สถาปนาเจ้าพระยาสรสืห์วิสิษฐศกคิขน 

เบืนเจ้าพระยา ริบพระราชทานหิรัญบฏ มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจาพระยา 

สรสีห์วิสิษฐศํกดิ อกรราชวโรปกร บคินทรเทพยภกคี ราชกรณียกิจจำนง มหา 

ม่ฅยพงศประพ้ทธ์ กลยาณรัฅรวิบุลย์ อคลยอาชวาธยาศรัย อภยพิริยบรากรมพาห 

อชนาม ดำรงศกดึนา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข พล สิริสรัสคิ 

พิพ้ฒนมงคล ธนสารสมบัฅิ บริวารสมบุรณ์ ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรธิคาของท่าน คือพระยากลยาณวฒนวิศิษฎ์ (เชียร) และหม่อมชน ใน 

พระเจำ,พี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิคิบคื เบน-คน 

เข์าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศกคิ (เชยกลยาณมิค-ร) ถึงอสญกรรม เมื่อวนที่๙ 

กมภาพ้นธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

เจาพระยาราชศกมิตร 

(อ๊อด ศุภมิตร ) 

เจ้าพระยา'ราชศุภมิฅร นามเดิมอ๊อค เบนบุฅรพระมหาสงคราม (ศข) เกิค 

บ'เถาะ สไ]ฅศก จ.ศ. ๑๒๑๗ ถวายดํวิทำราชการในรัชกาลที่ ๕ เบนมหาคเสีก ไค" 

พระราช'ทานสํญญ'าบดํรเบน'หลวงศิลปสา'รส'ราวธ แลวเลื่อนเบนจมื่นวิชิฅไชยศกคา 

วธ ผ้บํงคบการกรมทหารมหาคเล็ก แลวเลื่อนเบนพระราชรัลภานสิษฐ์ และเบน 

พระยา'ราชรัลภ'านุสิษฐ์'ราชองกรักษป'ระจ้าพระองค์พระบา'ทสมเค็จพระมงกฎเกลา 

เจ้าอย่ห์วิ ครั้งดำรงพระยศเบนสมเก็จพระบรมโอรสาธิ'ราช และเบนนายพลทหารบก 

ถึงรัชกาลที่ ๖ เบน'ราชองค์'รักษ์'พิเศษ เบนสมหพระดำรวจหลวง รักษาพระองค์ 

ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ฯ ให์เบนเจ้าพระยา มีคำประกาศกงนื 

ศภมสคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอคืฅภาค ๒๔๖๓ พรรษา บฅยุบนกาล 

มกกะฎะสงวจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมสุรทินชิวะวาร โคยกาลนิยม 
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พระบาทสมเก็จพระ'รามาธิบคีศรีสิ,นทรมหา'วชิราวุธ กลม พระมงกุฎเกลา 

เจาอยู่หำ 

ทรงพระราซคำริว่า พระยาราชวลภานุลิษฐไคกวายคว1’บม’มบาคเลกใน 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยหว 

เบนมหาคเล็กวิเศษ รัยราชการสนองพระเคชพระคุณอยู่ในกาวฤทธิ ครินเมือพระ 

พุทธศํกราช ๒๔๑๓ ทรงพระกรุณาโปรคเกลาก ให้คงกรมทหาวมหาคเลกวาช" 

ว่ลลภรักษาพระองค์ขน ซึงโปรคเกลา ๆ ใหน้าระยาราชวลภานลิษฐไปรับวาชการเบ็ม 

พลทหารมหาคเล็กรักษาพระองค์ พระยา'ราช'วลภา'นุสิษฐ์ก็ไค้1คงใจริบ'ราชการ1ควย 

กวามอฅสาหะมิไค้มีความย่อหย่อน ไค้รับพระราชทานบำเหนจกวามชอบเล็อน 

ฅำแหน่งยศและบรรคาศกค็ขนโคยลำคบ คือ เมื่อบ พ.ศ. ๒๔๒๐ ไค้วับพวะวาชทาน 

ยศเบนนายรอยโท เมื่อ บ พ.ศ. ๒๔๒๗ ไต้รบพระราชทานบรรคาศํกคเบนหลวง 

ศิลปสารสราวธ และเมื่อบ พ.ศ. ๒๔๒๘ไค้รับพระราชทานยศเบนนายรัอยเอก และ 

มีบรรคาศํกคเบนที่จมื่นวิชิฅไชยศกคาวธ บงคบการในกองรัอยที่ ๕ กรมทหาร 

มหาคเล็กรักษาพระองค์ ในสมไนนเมื่อสมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ เจาพ้าภาณรังษี 

สว่างวงค์ กรมพระยาภาณพนธุวงค์วรเคช ซึ่งทรงคำ'รงคำแหน่งเบนผู้ปงศบการ 

กรมทหารมหาคเล็กเสก็จไม่อยู่ ไค้โปรคใหแบนผู้ช่วยบงกปน่ญ.ชาการท์ว่ไปในกรม 

ทหารมหาคเล็กแทนพระองค์อยู่เนือง ๆ และเมื่อพระบาทสมเก็จพระพุทธเจาหลวง 

เสด็จประพาสหำเมืองค่าง ๆ ล็ไค์เบนผู้บงค์บบํญชากองทหารมำและทหารราบ 

มหาคเล็กรักษาพระองค์ ล่วงหนำไปกอยรับเสด็จคลอคทวกองเบืนการพิเศษ และ 

เมื่อบ พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้รบพระราชทานยศเลือนขนเบนนายพนครี ผู้ช่วยผู้บงกบการ 

กรมทหารมหาคเล็ก และเมือบ พ.ศ. ๒๔๓๒ พวกจีนองยี่กระทำการบงอาจ ซ่อง 

สุมควบคมกนเบนหมู่เบนพวกก่อการวิวาทพนแทงกำแบนการใหญ่ที่ตำบลบางขวาง 

จงหวคพระนคร การระรับวิวาทถึงคองใช้กำล่งทหาร พระยาราชรัลภานสิษฐ์ไค9เบน 

หำหน่านายทหารอมกองทหารมหาคเล็ก ไประรับปราบปรามพวกรจีนองยี่จุนการณ์ 

นนสงบเบนที่เรียบรัอยโคยคลอค กรนเมือบี พ.ศ. ๒๔๓๕ ก็ไคํเลื่อนบรรคาศกคขน 
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เป็นพระราชวลภานุสิษฐ์ แลเบนผู้บงคืบการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

ท,งทรงพระกรุณาโปรดเกลืา ๆ ใหภิเป็นราชองครักษ์ประจำดวย 

อาศไ]เหคุที่พระยาราชว^ภานุสิษฐ์ได้ริบราชการสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิด 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจำหลวงมา จึงท'รงหยงทราบ'ในความสวามิภกด,ซื่อลิฅย์ 

สุจริฅของพระยาราชรัลภานสิษฐ์โดยแน่ชด เบนที่ทรงไววางพระราชหฤทํยเบนอย่าง 

ยง ในบี1พระพุทธศกราช ๒๔๓๗ นน จึงไคทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให์เลื่อน 

บรรคาคืกคขนเบนพระยาราชว8ลภานุสิษฐ์ และพระราชทานสญญาบฑัรยศเบนนาย 

พนโท ใหออกไปเบนราชองค์รักษ์ประจำรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจำอยู่หำ 

เมื่อกรงยงคงทรงดำรงพระราชอิสริยยศเบนสมเด็จพระยพราช ซึ่งทรงศึกษาวิทยา 

การอยู่ประเทศองกฤษ พระยาราชรัลภานุสิษฐ์ไดอยู่ประจำรบราชการสนองพระเดช 

พระคุณใกล้ชิคพระยุคลบาทเป็นเวลาชำนาน นบว่าเบนพระอภิบาลผู้สนิท คลอค 

เวลาที่ประทบอยู่ ณประเทศยุโรป และเมื่อเสด็จคืนสู่กรุงเทพมหานครแลว ก็ยํงคง 

ริบราชการสนองพระเดชพระคุณประจำอยู่ในพระราชสำน,ก เบนดำแหน่งเจำกรมวง 

ดลอดเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเบนสมเด็จพระยุพราช และได้รับพระราช- 

ทานเลื่อนยศด่อมาโดยลำดํบเบนนายพนเอกดลอดจนถึงนายพลดรี 

กรนเมื่อเสด็จเถลิงถรัลยราชสมบัติแลว ก็ย่งไครับราชการในค0าแหน่งราช- 

องกรักษ์ และภายหลิงทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ พระราชทานยศใหโบีนพระตำรวจ 

โท แลวเลื่อนขนเป็นพระตำรวจเอก ตำแหน่งสมุหพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 

และเป็นราชองครักษ์พิเศษ ริบราชการสนองพระเดชพระคุณมาจนบดน้ มีหนำที่ 

ประจำ,ใกล้1ชิตผาละอองธุลี'พระบาทอยู่เป็น,นิตย์ ทงในเวลาประทบอยู่ในพระมหา 

นครและ'โคยเสด็จพระราช1ดำเนินณที่ค่า-งๆมิไค์ขาต มีความอุตสาหะพิริยภาพโคยสมื่า 

เสมอมิได้ย1อหย่อน เป็นที่ทรงตระหนกแน่พระราชหฤบัยในความซื่อลิตย่,สุจริตและ 

จงรักภไ]ตีต่อใต้ผาละอองธุลีพ,ระบา'ทโตยม*แคง จึงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงยกย่องพระ 

ราชทานฐานนครศกติอนลูง ^ค 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสงให์สถาปนาพระยาราชว้ล์ภานสิษเขนเป็น 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบัฎว่า เจาพระยาราชศภมิตร รัลภานุลิษเสุรเสนี 
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เทพวำรีศรีสวามิภํกคพิเศษ วิเทศจิราวาสีย์กรวราภิบาส สุวริฅไพศาลสุนทรพจน 

อคลยยศราชองครักษ์ อำรรัตนไตรสรณธาคา เมตตาชวาธยาศย อภยพิริยบรา 

กรมพาหุ กชนาม ถือกึกตินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสวสคิ 

พิพฒนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุตรของท่านคือ พระยาสมมติบริหาร (เออ ศุภมิตร) เบนติน 

เจาพระยาราชศภมิตร (อึอค ศภมิตร) ถึงอสิญกรรมเมือวนที ๒๐ เมษายน 

บมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒ อายุ ๗๕ บ ท่านเบนตนสกล ศ/]มิตร 

เจาพระยารามราฆพ 

( ม.ล. เพ1อ พืงบุญ ) 

เจาพระยารามราฆพ นามเติมหม่อมหลวงเพิอ พึ่งบุญ เบนบุตร,พระยา 

ประสิทธศภการ (ม.ร.ว. ละม่าย) เกิคบี1ขาล ตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๒ ถวายฅวทำราชการ 

ในรัชกาลที่ ๖ แตนังดำรงพระยศเบนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อบรมราชา 

ภิเษกแลว ไคพระราชทานสิญญาบฅรเบนนายหุ้มแพร แลวเบนนายจ่ายง เบนเจ่า 

หมื่นสรรพเพธภกดี แลวเลื่อนเบนพระยาประสิทธศภการ อธิบดีมหาคเล็ก ทรง 

พระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให์เบนเจาพระยา มีกำประกาศคํงนื 

กีภม่สคพระพุทธศาสนกาลเบนอดีตภาค ๒๔๖๔ พรรษา บฅยุบันกาล 

กกกฎะสิงรัจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมสุรทินศกรวาร โคยกาลกำหนค 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาววชิราวธ ๆลๆ พระมงกุฎเกลำ 

เจาอยู่ห์ว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาประสทธื้ศภการไคถวายตำเบนมหาคเล็กขำหลวง 

เติมมาแต่รังเยาว์รัย ครงทรงคำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระยุพราช เมื่อพระพุทธ 

กึก-ราช ๒๔๔๖ ไคทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให์เข่าเบนนักเรียนในโรงเรียนมหาต 

เล็กหลวง ศึกษาขนบราชการและไคทรงใชสอยใกล้ชิตสนิทพระยุคลบาทอยู่ 

เบนนิตย์นิรนคร์มา ครนเมื่อพระพุทธศึกราช ๒๔๕๓ เสด็จเถลิงถรัลยราชสมบัติแลว 
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จึงทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ พระราชทานบรรการักก็เบนที่นายขนมหากเล็กหุ้มแพร 

แลวเบนนายจ่ายง เบนเจ่าหมื่นสรรพเพธรักดี และพระราชทานยศเบน 

จางวางฅรี ถึงบพระพุทธศ5กราช ๒๔๕๕ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหโลื่อน 

บรรคาศกกิเบน,พระยาประสิทธื้ศภการ จางวางหองที่พระบรรทม พระราชทาน 

เครืองยศพานทองและเบนองกมนกรีในกราวน์นกวย กรนบืพระพุทธศกราช ๒๔๕๖ 

ทรงพระกรุณาโปรก เกลา ๆ ให้'เลื่อนยศขนเบน'จางวางโทและกำแหน่งรองอธิบดี 

กรมมหาคเล็กทงโปรกเกลำ ๆ ใหโบนผู้'ช่วย-ราชการกระทรวง'วงพระราชทานยศเบน 

มหาเสวกโท ในกระทรวงวงนนควย ในบึพระพุทธศกราช ๒๔๕๗ ทรงพระกรุณา 

โปรกเกลา ๆ ใหโบนอธิบดีกรมมหากเล็ก ก่อมาพระราชทานยศเลื่อนขนเบนจางวาง 

เอกและมหาเสวกเอกในกระทรวงวง ถึงบพระพุทธศกราช ๒๔๖๒ จึงทรงพระกรุณา 

โปรกเกลา ๆ ใหใบนผู้สำเร็จ'ราชการกรมมหาคเล็ก รับราชการสนองพระเกชพระคุณ 

อยู่ ณ กาลบคนื 

นอกจากฅำแหน่งหนำที่ราชการในกรมมหาคเล็กอนเบนฅำแหน่งประจำ 

พระยาประสิทธศภการรังได้รบราชการในหนำที่อื่นอีก คือ เมื่อบีพระพุทธศกราช 

๒๔๕๔ ทรงพระราชกำริจคกงกองเสือบีาอาสาสมกรขน พระยาประสิทธคุภการได้ 

เบนนายกองโทเสือบาแลว ทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ ให์เลื่อนขนเบนนายกองเอก 

สมหราชองครักษ์เสือบีา แลวก่อมาไกโบีนนายพลเสือบีา เบนรองผ้บญชาการกอง 

เสือบาเสนาหลวงรักษาพระองค์ และเบนอุปนายกเสือบาอยู่1ในบกน็ ควยความปรีชา 

สามารถอาจหาญของพระยาประสิทธศภการ ไคปฎิบักิราชการเสือบีาเบนคุณประ 

โยชน์เบนอนมาก 

ส่วนในราชการทหาร พระยาประสิทธศภการได้รับราชการเบนนายร้อยเอก 

กรมทหารรักษารังของพระบาทสมเก็จพระมงคุฎเกลำเจ่าอยู่ห์ว มาแก่บีพระพุทธ- 

ศกราช ๒๔๕๔ ซึ่งอยู่ในบรรการักก็นายจ่ายง ครนถึงพระพุทธรักราช ๒๔๕๖ ทรง 

พระกรุณาโปรกเกดำ ๆ ใหพระยาประสิทธศภการเบีนตำแหน่งผู้ช่วยจเรกรมทหาร 

รักษารัง ๆ พระราชทานยศเบนนายพนเอกและเบนราชองครักษ์พิเศษทหารบกรัวย 
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บีพระพุทธศกราช ๒๔๕๘ โปรดเกลำ ๆ ให็เบึนผูช่วยสมุหราชองครกษ พระราชทาน 

ยศเบีนนายพลฅรีทหารบก ถึงบีพระพุทธศกราช ๒๔๖๐ โปรดเกลา'ไโหเบนสมุห- 

ราชองครํกษ์ และเบนจเรกรมทหารรกษาวํง ๆ ภายหลงพระราชทานยกเลือนชึน 

เบนนายพลโททหารบก เบนนายทหารพิเศษประจำกรมทหารบกมากรงเทพ ก รกบา 

พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลำเจำอยู่หว ทงได้รํบพระราชทานยศเบ็น 

นาวาเอกพิเศษทหารเรือควย ครืนบีพระพุทธศํกราช ๒๔๖๓ ทรงพระกรุณาโปรค 

เกลำ ๆ ใหโบนผู้บงกบการกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาคเล็กรกษาพระองค์ ในพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลำเจำอยู่นัวมาจนกาลบคน็ 

นอกจากน็ พระยาประสิทธศภการย่งไคํสนองพระเคชพระคุณในหนำที่พิเศษ 

ในราชการและในการสมาคมอีกเบืนหลายหนาที่ เช่น ๑. เบนกรรมการที่ปรึกษา 

สำหร์บเครื่องอิสริยาภรณ์อนมีศกค์รามาธิบค ๒. เบนกรรมการที่ปรึกษาสภากาชาค 

แห่งสยาม ๓. เบนกรรมการที่ปรึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลํย่ ๔. เบีนผู้1ช่วย 

สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม ๕. เบนสภานายกและกรรมการคณะ 

ฟุฅบอลแห่งสยาม ๖. เบนสภานายกราชฅฤณมยแห่งสยาม ๗. และไค้ริบราชการ 

สนองพระเคชพระคุณในหน์าที่ราชเลขานการเบนส่วนพระองค์บางกาลบางสมยนน 

ควย 

พระยาประสิทธศภการเบนผู้มีด1วามจงรกภ,กิคฅ่อใด้ผาละอองธุลีพระบๅท 

มนกงอึงนัก ที่งเบนผู้มกวามอุคสาหะพีริยภาพเบนอนมาก ได้รบราชการในหน์ๅที่ 

ย์นสนิทใกล้ชิคพระยคลบาทอยู่เบนนิรนคร เบนที่ค้องพระราอช!]ธยๅศย ทรง'ไว, 

วางพระราชหฤนัยมาชานาน มีปรีชาญาณหยืงทราบในกระแสพระบรมรๅโชบๅย 

เม่นอย่างคี มความสามารถฉลาครอบรู้ในราชกิจนิอิยใหญ่อย่างสุชุม เมื่อทรงพระ 

กรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้รบราชการในตำแหน่งหนำที่ใค ๆ ก็ดงํ๋ใจุสนองพระเดชพระคุณ 

ควยความอุคสาหะพิริยภาพอ,นแรงกลำ ปฏิบัตํจคราชการในหนำที่นน่ ๆ ให้คำเนั๋น 

เจริญลุล่วงไปโคยมิไคผึคจากพระราชนิยม เบนผู้มีกวามซึ่อฅรงคำรงอยู่ในธรรมสจุวิฅ 

กิคแฅ่ในการซึ่งจะให่เชิคชุพระเกียรคิยศและพระบรมเคชานภ]พ ทงฏีอธยาดํยโอบ 

ออมอารีแก่ผู้เบนเพื่อนขำราชการควยกนทวีไป และเบนผู้มีความประพฤคิตํๅรง 
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ฅนอผูไนฐานะอนควรแก่ฐานนครศกคที่ทรงพระกรุณาชุบเกลา ๆ แต่งคงไรั ที่งเบน 

ผูพีกอปรคำยม่ทวะธรรมรู้จุกประพชุค่ฅน!ห์เบนที่พึงใจุผู้ใหญ่วยวฌิบุคกล มีความ 

เการพค่อผู้ควรเคารพ มิไค้มีความถือคนแม้ในเมื่อเบนผู้ที่อยู่ในคำแหน่งอนสูง 

กอปรคำยความสฅย์สูจุริฅเบนนิฅย์นิรนคร์ นไ]วาเบ็นผู้เชิคชุเกียรติยศแห่งขำหลวง 

เติมที่งปวง สมควรที่จะได้รไาอิสริยยศบรรคาศำคสูงสมแก่คำแหน่งราชการซึ่งไรั 

บงคํบน่ฌชาค่างพระเนฅรพระกรรณให!]รากฏสืบไป 

จึงมีพระบรมราชโองการคำริสสํงให์สถาปนาพระยาประสิทธศภการขนเบน 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในสุพรรณบฏว่า เจาพระยารามราฆพ พชรพ้ลลภมหา 

สวามิรักค สมกพลวโรปนายก สูรเสวกวิศิษฎ์คุณ พึ่งบุญพงศ์บริพตร นฤปริคนราช 

สุปรีย์ ศรีรคนไครสรณธาคา เมฅฅาภิรัคมิทวสมาจาร รัตยวิธานอาชวาธยารัย 

อรัยพิริยบรากรมหาหคชนาม คำ'รงศกดิ,นา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ 

สุข พล สิริสว่สคื้พิพฒนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ ทุกประการ 

เจำพระยารามราฆพ ( ม.ล. เพึ่อ พึ่งบุญ ) ถึงอรัญกรรม เมื่อวนที่ ๒๑ 

คุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. 

เจ9าพระยาพลเทพ 

( เฉลิม โกมารกุล ณ นคร ) 

เจาพระยาพลเทพ นามเคิม เฉลิม เบ็นบุตรพระยาศรีสรราชรักดี (หนูเล็ก) 

เกคบฉลู นพศก จ.ศ. ๑๒๓๙ ในรัชกาลที่ ๕ ไคออกไปศึกษาวิชา ณ ประเทศองกฤษ 

กลบเขามารบราชการอยู่ในกระทรวงพระกรังมมาสมบัติ ไค้พระ'ราช'ทานสํญญาบัตร 

เบน'หลวงอปนึกษิฅสารบรรณ แลำเลื่อนเบนพระไชยยศสมบัติ ถึงรัชกาลที่ ๖ ไรั 

เลื่อนเบนพระยาไชยยศสมบัติ แรัวยายไปเบนรองเสนาบศึกระทรวงเกษตราธิการ 

ต่อมาไคใบนเสนาบศึ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหืเบนเจาพระยา มีคำประกาศ 

คํงน้ 

ศภรัสคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอศึฅภาค ๒๔๖๔ พรรษา'บฅยุบนกาล 

กกกฎะรังวจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมสุรทินศกรวาร โคยกาลกำหนค 
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พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธ ฯลฯ พระมงกุฎเกลา 

เจาอยู่หว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาไชยยศสมบัติเบนผู้ไค้ศึกษาวิชาที่ประเทศอำกฤษ 

กราวตามเสด็จสมเด็จพระเจำบรมวงศ์เธอ เจำพ้าภาณุรํงษีสว่างวงศ์ กรมพระยา 

ภาณุพนธุวงศ์วรเดช ออกไปยํงประเทศยุโรป เมื่อพระพุทธศึกราช ๒๔๓๙ ทรงพระ 

เมฅฅาปรานีโปรคใหอยู่ศึกษาวิชาการเบนนกเรียนส่วนพระองศ์ กรนเมื่อบี1พระพุทธ 

ศึกราช ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระ'รามาธิบคีศรีสิ'นทรมหา'จุฬาลงกรณ์ พระจลจอม 

เกลาเจาอยู่หว เสด็จพระราชคำเนินประพาสประเทศยุโรป เสด็จถึงประเทศองกฤษ 

พระยาไชยยศสมบัฅิ ถวายคำเบนมหาคเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลา ฯ ให์เบน 

น8กเรียนหลวงต่อมา พระยาไชยยศสมบัฅิไคกลบเข์ามารบราชการสนองพระเคชพระ 

คณใ,นก'ระทรวงพระกส่งมหาสมบัฅิ เมื่อบี1พระพุทธศึกราช ๒๔๔๓ ไดเบนดำแหน่ง 

ผู้ช่วยนายเวรในกรมฅรวจกรมสารบาญชี และเมื่อไคเลื่อนคำแหน่งเบนนายเวร ทรง 

พระกรุณาโปรคเกลา ฯ พระราชทานสญญาบฅรบรรคาศึกคให์เบนที่หลวงอุปนิกษิค 

สารบรรณ กรนบพุทธศึกราช๒๔๕๕ ทรงพระกรุณาโปรคเกลากให้ไปเบนขาหลวง 

สำรวจการกส่งในมณฑลพายพ อยู่ประจำรับราชการในมณฑลนนถึง ๕ บ1 เมื่อได้ 

ปฎิบฅจคราชการกส่งในมณฑลพายพเบนที่เรียบร้อยแลว จึงโปรคเกลำ ๆ ให้กลบมา 

รบราชการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมครวจกรมสารบาญชี ต่อมาไคโลื่อนบรรคาศึกด็ 

เบนพระไชยยศสมบัติ 

กรน1ในรัชกาลบฅยุบน'น ไดํทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้เลื่อนบรรคาศึกด็ 

ขนเบนพระยาไชยยศสมบัติ และเมื่อบี1พระพุทธศึกราช ๒๔๕๔ ได้รับราชการใน 

ในฅำแหน่งอธิบดีกรมเก็บ ในกระทรวงพระศลำมหาสมบัติ พระราชทานยศเป็น 

มหาอำมาตย์ตรี กรนบี1พระพุทธศกราช ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรคเกส่า ๆ ให้จุ'ค 

ตงพระคลำออมสินขน พระยาไชยยศสมบัติไค้รับหน้าที่เป็นกรรมการผู้หนึ่ง จุ^กๅร 

กลํงออมสนให้เบนหลกฐานมน•กงและ.ไดํเบนกรรมการจดการยึดทรัพย์แบงกจีน 

ทงไคใบนกรรมการแบงก์สยามกมมาจลทุนจำกคควย ในบพระพุทธศ'กวาช ๒๔๔๔ 

ทรงพระกรุณาโปรคเกส่า ฯ ให้เป็นอธิบดีกรมบญชีกลาง ไค้รบพระราชทานเลื่อน 
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ยศขนเบนมหาอำมาคย์โท บ1พระพุทธศ8ก'ราช ๒๔๖๐ ได้รับหนำทีเบนผ้กำกบการ 

กรมฅรวจเงินแผ่นด้นและเจุำจุ0ๅนๅน เบนผู้กำกบการกรมธนบคร เบนผู้อำนวยการ 

บญชีใหญ่ กรมรถไฟหลวงชวกราว และเบนกรรมการยึคทรพย์เชลยในคราวที่ 

ประเทศสยามประกาศสงครามกํบเยอรมนี และออสเครียยึงการี ทงได้มีความ 

อุกสาหะสม,กรเขารับคำแหน่งผู้'ช่วยเหรัญญิกราชนาวีสมาคมแห่งกรูงสยามด้วยเบน 

พิเศษ กรนถึงบพระพุทธศกราช ๒๔๖๓ กำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษฅราธิการ 

ว่างลง จึงทรงพระกรณาโปรกเกลา ๆ ใหพระยาไชยยศสมบัติมาเบนรองเสนาบดี 

กระทรวงเกษกร'าธิการ และเบนกรรมการประจำสภาเผยแผ่พาณิชย์ พระราชทาน 

เลื่อนยศขนเบนมหาอำมากย์เอก และทรงพระกรุณาโปรกเกลา ๆ ให์เบืนเสนาบดี 

กระทรวงเกษคราธิการในสม้ยนื 

เมื่อระลึกถึงอาการที่พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับราชการสนองพระเกชพระคณ 

ในกระทรวงพระคลำมหาสมบัติคงแก่กำแหน่งผู้'นอยเบนลำคบขนมาเบนเวลาช้านาน 

ไคปฏิบัติราชการแผนกการเงินอนฅองใชความคิก สติบญญาโกยสุขมรอบคอบ ใบั 

ราชการในหนำที่กำเนินเจริญยงขนควยความอุกสาหะวิริยภาพมิได้ย่อหย่อน ย่อม 

เบนพยานให์เห็นปรากฏชกว่า พระยาไชยยศสมบัติเบนผู้ปรีชาสามารถในราชกิจน้อย 

ใหญ่ มีความชำนาญในราชการแผนกการกบัง ที่งเบืนผู้มีกิริยาอธยาบัยสุภาพเยอก 

เย็น มนคงในส่วนพระองค์พระบาทสมเก็จพระเจำอยู่บัว พระยาไชยยศสมบัติเบน 

ผู้ที่ไกทรงด้นเคยมา กำยในระหว่างที่พระยาไชยยศสมบัติศึกษาวิชาการอยู่ ณ กรุง 

องกฤษ เบนสมย่ที่พระบาทสมเก็จพระเจำอยู่บัวประทบัทรงศึกษาวิทยาการอยู่ 

ณประเทศน1น พระยาไชยยศสมบัติไกโผ้าแหนอยู่เนืองๆจนเบนผู้ที่ทรงด้นเคย จึง 

ทรงกระหน์กพระราชหฤทํเยในความจงรกบักดีก่อได้ผ้าละอองธุลีพ,ระบาท โกยมนคง 

ที่งมีความประพฤติกำ'รงกนอยู่ในฐานะอํนควรแก่ฐาน้แครศกกที่ทรงพระกรุณาชุบ 

เกลำ ๆ แก่งคงไว, บกนืก็ได้รับราชการในกำแหน่งเสนาบดีอนเบนกำแหน่งสุงอยู่แบัว 

สมควรจะทรงพระกรุณาโปรกเกบัา ๆ ยกย่องสถาปนาให็มีเกียรติยศใหญ่ย้งขน 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสํงใบัสถาปนา พระยาไชยยศสมบัติ ขนเบน 

เจ่าพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบัฏว่า เจำพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดี ศรี 
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เกษตร'าภิบาล ผลาผลธัญญาหารอุคม สมบูรณคณิตศาสตร์ มหาอำมาฅยโกมารกุล 

วรณเทพมรธาธร เกียรติกำจรกลยาณวตร พุทธาทิรํตนตรำกุณธาตา อตมเมตตา 

ชวาศ้ย อภยพีริยบรากรมพาห มสิกนาม ดำรงศกตินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมาย 

พรรณ สข พล สิริสวํสตื้พิพืฒนมงคล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์,ทุเกประการ 

เทอญ ฯ 

บุตรของท่านกีอ นายโฉลก โกมารกุลณ นคร เบนตน 

เจาพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร ) ถึงอสํญกรรม เมื่อวนที่ ๒๓ 

พฤศจกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

เชาพระยาบดนทรเดชานุชิต 
V■1'" ’ 

(แยม ณ นคร) 

เจำพระยาบดินทรเดชานุชิด นามเดิม แย้ม เนึนบุฅรเจำพระยาสุธรรมมนตรี 

(พร้อม) เกิดบเถาะ นพศกจ.ส.®๒๒๙ในร้ชกาล'ที๕ โอ่เขาเบ1นน้กิเรียนนายร้อ์ย 

ทหารบก แลวทำราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม ต่อมาไดํพ์ระราชทานสณเญาบัตร 

เบนหลวง'รวบรัดสไ]ค'รพล แลวเบนพระสุรเดชรณชิด แลวเลื่อนเบนพระยาวรเตช 

ศกดาวธ ถึงรัชกาลที่ ๖ เบนพระยาสีหราชเดโชไชย เบนปลิดทูลฉลองและเบน 

ผู้รังคำแหน่งเสนาบดี แลวเบนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงพระกรุณาโปรดเกลำๆ 

ให้เบนเจำพระยา มีคำประกาศดิงน. 

ศุภม้'สดุ พระพุทธศาสนกาลเบนอดีตภาค ๒๔๖๕ พรรษา บตยุบันกาล โสณ 

ลิงรัจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมดุรทีนโสรวาร โดยกาลกำหนด 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบคีศรีสีนทรมหาวชิราวุธ ๆลๆ พระมงกุกเกลำ 

เจาอยเหว ทรงพระราชดารว] นายพลเอก พระยาสหราชเตโชไชย เบ่นเหเลิๅกอชอง 

เจำพระยานครศรีธรรมราช ผู้มีค'วามสวามีภ'กิด้มาแต่เติม แรกไดไขำตึกษๅวิชาใน 

โรงเรียนนายรอยทหารบก ศรนเมื่อสำเร็จการดึกษาแลํๅ จึงไคเบนนายทหารร้บ 

ราชการทหารบก ในบีพรุะพุทธศักราช ๒๔๓๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ พระราช 

ทานยศเบนนายร้อยตรี มีตำแหน่งประจำการในโรงเรียนนายร้อยทหารบด บับั 



เร์าฒ3 ะ:ยาขต็^ก31ตฮ่าต 

(แยน โน?4ศงิ) 





๑ อ ๓ 

พระพุทธศักราช ๒๔๓๕ ได้รบพระราชทานเลื่อนยศขนเบนนายรอยเอก ตำแหน่ง 

นายเวร คำล้งก'รมปสคทหารบก,ใหญ่ และในบพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ ไตเขาศังศัค 

กรมทหารบกราบที่ ๔ ตำแหน่งปลคกองในกองทหารพิเศษ ออกไปรักษาเขต แคน 

ทางมณฑลอุบลราชธานี ตงก่ายอยู่ที่สีศันคร ลำแม่น้าโขง พระยาสีหราชเคโชไชย 

รับราชการในหน้าที่ควยความอุตสาหะมิไค้ย่อหย่อน รักษาราชการในหน้าที่เรียบรอย 

จนเสร็จราชการแล้ว จึงกลบเขก้มารับราชการในกรมปล้คทหารบกใหญ่ ตำแหน่ง 

นายเวรตามเติม 

เมื่อบพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ ได้'รับพระ'ราช'ทานบรรคาศักคเบน'หลวง'รวบ'รัค 

สบเตร'พล บืพระพุทธศักราช ๒๔๔๒ ไค้รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลคเทพบก 

และได้รับพระราชทานเลื่อนยศขนเบนนายพนตรี บพระพุทธศักราช ๒๔๔๔ ได้รับ 

พระราชทานเลื่อนบรรคาศักคเบนพระสรเคชรณชิต บีพระพุทธศักราช ๒๔๔๕ ได้รีบ 

พระราชทานเลื่อนยศเบนนายพ่นโท และในบีนีมีราชการทีตองออกไปจคการ 

ปราบปรามพวกเงยว ซึ่งก่อการจลาจลขนในมณฑลภาคพาย์พ จึงทรงพระกรุณา 

โปรคเกล้า ๆ ใหพระยาสีหราชเคโชไชย เป็นหวหน้าออกไปตรวจการย่งมณฑลภาค 

พายพ และในคราวนกั้แไคตรวจจคการฅงกองทหารขนในมณฑลภาคพายพนนั้เควย 

พระยาสีห'ราชเคโช'ไชยก็ไค้!อุฅสาหะ'รับ'ราชการ1ควยความ'ปรีชาสามารถ ไคราชการคี 

เบนย์น่มาก 

ในบีพระพุทธศักราช ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศขนเบนนายพนเอก 

ตำแหน่งปต้คทพบก และพระ'ราช,ทานบรรคาศักคเลื่อนขนเบ'นพระยา'ว'รเฅชศักคาวธ 

ถึงบีพระพุทธศักราช ๒๔๔๘ ไค้รับพระราชทานเลื่อนยศขนเบนนายพลตรี แลวได้,ไป 

ราชการ'คการประลองยุทธ์ ณ ประเทศญี่บุน คร์น่เมือตนปีพระพุทธศักราช ๒๔๕๓ 

ทรงพระกรุณาโปรคเกล้า ๆ ใหํพ่ระยาสีหราชเคใชไชย ออกไปไต่สวนระรับเหตุการณ์ 

ซึ่งพวก:จีน'ทจ่งหวด แพร่-รวบรวมกนทำกา-5เพื่อจะ'ใป'ช่ว:ยพวกขบ'ถใ'แ'ป-ระ เทศจีนอีก 

กราวหนึ่ง อาศํยก'วามปรีชาสามารถและกวามหิริยอุค'สาหะข,องพระยาสีหราชเดโ'ชไ'ชย 

ฅํ้งใ-จปฏิบัติ'ราชการต่าง ๆ เบน,ที่เรียบรอยไครร์าชการดี จึงเบนที่พอพระราชหฤทยใน 
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พระบาทสมเด็จพระ'รามาธิบดีศรี่สินทรมหาร'จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลำเจาอยู่หว 

มาจนฅลอครัชกาล 

กรั้นเมื่อพระบาทสมเก็จพระเจำอยู่หำไคใสค็จเถลิงถรัลยราชสมบัฅิแลว ใน 

บพระพุทธศกราช ๒๔๕๓ นน ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้พระยาลีหราชเคโชไชย 

แต่เมื่อยํงมีบรรคาศกคเบนที่พระยาวรเคชศิกคาวธ เบนปลคทูลฉลองกระทรวง 

กลาโหม รับราชการสนองพระเคชพระคณต่อมา จนถึงบ1พระพุทธศกราช ๒๔๕๕ 

โปรคเกลำๆ พระราชทานยศเลื่อนขนเบนนายพลโท และในบี1พระพุทธศกราช๒๔๕๖ 

พระราชทานบรรคาศำคเบนที่พระยาลีหราชเคโชไชย และในบพระพุทธศกราช๒๔๖๒ 

โปรคเกลำ ๆ พระราชทานยศเลื่อนขนเบนนายพลเอก กรนบืพระพุทธศกราช ๒๔๖๔ 

ฅำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้ 

พระยาลีทราชเคโชไชย เบนผู้รั้งคำแหน่งเสนาบคีกระทรวงกลาโหม แลวเบนเสนาบดี 

กระทรวงกลาโหมในบีนื 

คามที่พระยาลีหราชเคโชไชย ไค้รบราชการสนองพระเคชพระกณมๅใน 

กระทรวงกลาโหม กงแก่เบนนายทหารชนผู้น้อยเบนลำกบมาจนดึงไกํเป็นทำแหน่ง 

เสนาบดีกระทรวงกลาโหมน็ ย่อมเบนพยานปรากฏว่าพระยๅสีหราชเคโชไชยมีความ 

สามารถ ท:งมความชำนาญรอบรู้ในราชกิจนํอยใหญ่ ปฏิบคราชกๅรกำยกๅๅมปรีขๅ 

ใช้สดีบญญาโดยรอบกอบ ประกอบควยกวามอุฅสาหพิริยภาพเบนกนมาๆ ส่วนราช- 

การในพระองค์พระบาทสมเค็จพระเจำอผู่ห้ว่ ก็ได้รบราชการสนองพระเกขพระกณ 

เบนราชองก ง่กษเว 3 แลว เบนราชองก 3 กบพเศบแล ะเบนองก มนกร เมํอบพระพาๅบ¬ 

กกราช ๒๔๕^ ทงทรง ^ระกรุณาโปรกเกลา ๆ ใหเบนนายทหๅรพเศษในกรมพหาร 

รักษารัง ( ของพระบาทสมเก็จพระมงกฎเกล้า1จุำอย่หํว) และเบนเลขาธิการสำหรับ 

เศรองราชยสรยา/]รณอนมศกครามๅธบคนนครย พระยาลหราชเกโขไขยเบน(ใ,ที่ 

ไดทรงคุ้นเคยตองพระราชอ้ธยาศ้ยมาชำนาน ทรงตระหนักชํดในกวามจุงรัฦภ^ 

ต่อใต้ผาละอองธุลีพระบาทโดยมนคง ทํ้งมีกวามประพฤติคำรงกนอยู่บฐๅนะ2นกว-5 

แก่ฐานนครศกดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ๆ แต่งพไว้ บคนืกได้ว้บราชการไน 



๑บ)๕ 

หนำทีเสนาบคีย์นเบนฅำแหน่งสูงอยู่แลว สมควรจะทรงพระกรุณาโปรคเโ]ลา ๆ ยก 

ย่องให้มีเกียรฅิยศใหญ่ยีงขน 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาพระยาสีหราชเคโชไชยขนเบน 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจ9าพระยาบดํนทรเคชานุชิฅ อคิศรมหา 

สวามิภกค อุคมศกคเสนาบดี ศรีธรรมราชกลพงศ์ ดำรงราชวรฤทธื้ สั่ฅยสถิฅย์ 

อาชวาศ,ย พุทธยาทิไฅรย์สรณธาคา อภํยพิริยบรากรมพาห มุสิกนาม ดำรงศกคินา 

๑๐๐๐๐ 'จงเจริญทฤฆชนมาย พรรณ สุข พล สิริสรัสคื้พิพฒนมงคล ธนสารสมบค 

บริวารสมบูรณ์ทกประการ 

บุฅรของท่าน คือ นายหยิบ ณนคร เป็นคน 

เจาพระยาบคินทรเคชานุชิฅ (แยมณ นคร) ถึงอสั่ญกรรม เมื่อวนที่ ๑มีนาคม 

บฉลู พ.ศ. ๒๕๐๔ 

เจาพระยามหิธร 

(ลออ ไกรฤกษ์) 

เจ่าพระยามหิธร นามเดิม■ลออ เบนบุตรพระยาเพ็ชรรัฅน (โมรา) เกิค 

บีจอ ฉศก จ.ศ. ด๒๓๙ เดิมทำราชการอยู่ศาลฎีกาแลวยาขมาอยู่กรมราชเลขานุการ 

ไคถวายตํวเป็นมหาดเล็กวิเศษในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหํมารบ 

ราชการในกระทรวงยุติธรรม สอบไล่วิชากฎหมายไดไป็นเนติป'ณที่คชนที่ ๑ ไล้เบน 

ผฺพิพากษาศาลพระราชอาญา พระราชทานล้ญญาบดรเป็นหลวง,ม้ารปาณีศรีศีลวิสุทธื้ 

แล้วเบนอธิบดีผู้'พิพากษา,ศาลแพ'ง ไล้'เลื่อนบรรดาศกดขนเป็นพระในนามเดิม และ 

เป็นปลดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม ต่อมาไล้เลื่อนบรรดาศ"กดเป็นพระยาร์กรปาณี 

ศรีศีลวิสุทธึ้ ถึงรัชกาลที่ ๖ เป็นกรรมการศาลฎีกา และเป็นราชเลขานุการแผนก 

ฎีกาอีกตำแหน่ง ส ต่อมาย้ายไปเบนสมุหพระนิติศาสตร์กระทรวง,รัง แลวเป็นอธิบดี 

ศาลฎีกา แล้'วเป็นราชเลขาธิการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆให์เป็นเจ่าพระยา มี 

ตำประกาศดํงน 
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ศภม้สตพระพุทธศาสนกาลเบนอดีตภาค ๒๔๖๕ พรรษา บีฅยุบนกาล 1สณ 

สิงวจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมสรทินโสรวาร โคยกาลกำหนค 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาวชิราวธ ฯลฯ พระมงกฎเกลา 

เจำอยู่หำ 

ทรงพระราชคำริว่า พระยาจำรปาณีศรีศีลวิสุทธ เคมไคโขำศึกษาวิชาที่ 

โรงเรียนพระตำหนำสวนกุหลาบจนสอบความร้ไค’ จบหลำสูตรของโรงเรียนเมื่อบี 

พระพุทธศึกราช ๒๔๓๔ แลวไคใขำริบราชการที่ศาลฎีกา ( ซึ่งสม0ยน1แตงอยู่ที่อฏฏ- 

วิจารณศาลา) ในปลายบีพระพุทธศึกราช ๒๔๓๕ ไค้ยำยมารบราชการในกรมราช 

เลขานการและไคำวายตำเบนมหาคเลิกวิเศษ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบด็ 

ศรืสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลำเจำอยู่หำ 

กรนถึงบีพระพุทธศึกราช ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหำบราชการ 

ในกระทรวงยุติธรรม พระยา'จกรีปาณีศรีศึลวิสทธื้สอบความรู้กฎหมาย,ไค้เป็นเนติ 

บ้ณ8คีตชนที ๑ ได้ริบพระราชทานเหรียญคษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาเบึนบำเหน็จ 

นอกจากหนำที่ราชการในกรมบญชาการกระทรวงยุติธรรม เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 

ผ้จ่ตให้รับราชการเบนผู้ช่วยอยการว่ากวามตวย 

กรินถึงบีพระพุทธศกราช ๒๔๔๑ ทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ พระราชทาน 

บรรคาศกคเบีใ1ที่หลวงจกรปาณีศรีศีลวิสุทธ และพระราชทานกรากนบืนผู้พิพๅฤษๅ 

รบราชการในศาลพระราชอาญา บ1พระพุทธศกราช ๒๔๔๒ ทรงพระกรุณาโปรก 

เกลำ ๆ ใหใบนอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และพระราชทานบรรกาศกกเลื่ฏนซึ่นเฏืน 

พร®,จก 3ปาณศรศลวสทธ ในปลายบพระพุทธศกราช๒๔๔๓ โปรกเกลา'ๆ ใหเ1บ่น 

แทนปลํคทูลฉลองกระทรวงยุติธรรมอยู่ ๒ เกคูน แลวทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ 

ใหศงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลสถิกยุติธรรมไทํโหมืคูนผ้พิพากษาคูยู่ฅๅม 

เดีมเบนพิเศษอีกควย ถึงบีพระพุทธศึกราช ๒๔๔๖ ทรงพระกรุณาโปรกเกลำขๆใท 

เลื่อนบรรคาศกคขนเบีนพระยาจิกรปาณีศรีศึลวิสทซึ่ 

กรนเมอพระบาทสมเคจพระเจาอยูหวเสกจเถลิงถๅล[เราชุกมบีกแลก ทร^ 

พระราชคำริว่า หนำที่ราชการฅำแหน่งกรรมทารศาลฎีกาเบนกๅแหน่งลำ^1 รู่งติอง 



Iทยบระข™หฮงิ 
(ส?3โ’ก!ฤฑษ) 
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ใช้ผู้ทีมีความสามารถ-ชำนิ1ชำนาญ'ในบทกฎหมาย และทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเบน 

ค้นดี พระยารักรปาณีศรีศีลวิสุทธ สมควรรบราชการฉลองพระเคชพระคุณใน 

คำแหน่งนืได้ผู้หนึ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้ยำยจากตำแหน่งปลกทูลฉลอง 

กระทรวงยุติธรรม มาเบนกรรมการศาลฎีกา และในบพระพุทธศกราช ๒๔๕๔ 

โปรคเกลา ๆ ให้รับราชการฅำแหน่งราชเลขานุการแผนกฎีกาในกรมราชเลขานุการ 

อีกคำแหน่งหนึ่ง 

ครั้นถึงบพระพุทธศํกราช ๒๔๕๗ มีพระบรมราชโองการดำรัสสงให้คงกรม 

พระนิติศาสฅร์ขน จึงทรงพระกรุณาโปรฅเกลา ๆ ใหพระยาจกรปาณีศรีศีลวิสทธื้ 

เบนสม'หพระนิติคาสฅร์ ไค้เบนผู้คำรีจควางระเบียบแบบแผนใหม่ในกรมพระนิติ¬ 

ศาสตร์ เบนหลกฐานสมพระราชประสงค์ ครั้นถึงบพระพุทธศกราช ๒๔๖© ตำแหน่ง 

อธิบดีศาลฎีกาว่างลง ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้พระยาจกรปาณีศรีศีลวิสุทธื้ 

เบนอธิบดีศาลฎีกา และโปรคเกลา ๆ ให้เบนผู้กำกบราชการกรมพระนิติศาสตร์อีก 

ตำแหน่งหนึ่งควย 

ถึงบพระพุทธคํกราช ๒๔๖๒ ตำแหน่งราชเลขาธิการว่างลง จึงทรงพระกรุณา 

โปรค เกลำ ๆ ใหํพระยารักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ้ รบราชการสนองพระเตชพระคุณใน 

ตำแหน่ง'ราชเลขาธิการมา'จนบคนึ่ - นอกจากหนำที่ราชการตามที่ไคกล่าวมาแลว 

พระยา'รัก,รปาณีศรีศีลวิสุทธย่งไค้,รับ,ราชการสนองพระเคช'พระคุณในหนำ-ที่พิเศษเบน 

กรรมการต่าง ๆ อีกเบนหลายกราว ส่วนราชการในแผนกเสือบีา พระยารักรปาณี 

ศรีศีล1วิสุทธิ้ไค้ปีนสมาชิกมาแต่แรก'จนบ่เคนึ่ ได้รับพระราชทานยศเบนนายกองเอก 

ตำแหน่งปลกพระธรรม1นุญเสือบา 

เมื่อพิจารณาถึงการที่พระยา'รัก'รบ่าณีศรีศีล1วิสทธได้'รบ'ราชกา'รสนองพ'ระ เดช 

พระกณมา1ใน'หนำที่ต่าง ๆ ทงในราชการแผ่นกินและราชการส1วนพระองค์ในส่วน 

แผนกคลาการส่วนแต่ที่สำกญ ก็ไค้ปฏิบัติราชการในหนำที่อนยาก ซึ่งค้องใช้วิชา 

ความสามารถและกวามกิกโดยสติบีญญ'าอย่างสุ'ชุม,รอบกอบ ประกอบคำยกวาม 

อุตสาหะวิริยภาพมิได้ยำหย่อน ย่อมเบีนพยานให้เห็นปรากฎรักว่า พระยารักรปาณี- 

ศรีศีลวิสุทธื้ เบนผู้มีปรีชาเฉียบแหลม รอบ!ชำนาญในนิติศาสตร์โกยกวำงขวางเบีน 
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อย่างคผู้หนืง ที่งเบ็1นผู้ที่มีกิริยาอํธย'าศียสุภาพเยอกเยนมนกงคำรงอย่ในกวามสุ จริค 

ธรรมเบนย์นกี และเบนผู้ที่ทรงคุ้นเกยมาช้านาน ไคงกยวบราชการในพระองค์ 

บางอย่างสนองพระเคชพระกุณมาแค่ก่อนเสค็จเถลิงถวํลย'ราชสมบคแลว จึงทรง 

ฅระหนักพระราชหฤท่!ยในกวามจงรักภกกีก่อใ'ค้ที่'าละอองธุลีพระบาทโคยมนกง 

เบนที่ไว้วางพระราชหฤท่ย ที่งมีกวามประพฤฅิคำรงฅนอย่ในฐานะอนกวรแก่ 

ฐานันครก่กคที่ทรงพระกรุณาชุบเกลา ๆ กงแก่งไว้ บฑัน็ก็ไค้รับราชการในตำแหน่ง 

ราชเลขาธิการอนเบนคำแหน่งสูง สมกวรจะทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ยกย่อ งให้มี 

เกียรฅิยศใหญ่ยงขน 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรสสงให้สถาปนาพระยาจกรปาณีศรีศีลวิสูทธขน 

เบนเว้าพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบฏว่า เจาพระยามหิธร บรมนริศรมหาสวามิ 

ภกค์ นิคิพิท่กษ์ธรรมพิศาล ราชเลขาธิการวิสูทธิกุณ ไกรฤกษกุลวิวฒน์ ศรี'รักน 

ไครย์สรณธาคา สูจริฅชวาธยาศีย อภยพิริยบรากรมพาหุ มสิกนาม คำ'รงศกคินา 

๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมาย! พรรณ สุข พล สิริสรัสกี้พิพ้ฒนมงคล ธนสารสมปก 

บริวารสมบูรณ์ท0กประการ เทอญ ๆ 

บุครธิคาของท่านคือ นายจ่ายวค (ปาณีไกรฤกษ์) หลวง'รักรปาณีศรีศีล- 

วิสุทธ (วิสุทธิไกรฤกษ์) และศณหญิง (ศรี) ไชยยศสมบก เบนคน 

เจาพระยามหิธร (ลออไกรฤกษ์) ถึงอสิญกรรม เมื่อวนที่๘พฤษภาคม 

บืวอก พ.ศ. ๒๔๙๙ อาย๘® บ 

เจาพระยใสุธรรมมนตริ ร ’ ’ 
(ปลม สุจริตกุล) 

เจ่าพระยาสุธรรมมนตรี นามเดิม ปลม เบนบุตรพระยาราชภกดิ นค ) ^ค 

บเถาะ นพศก จ.ศ. ๑๒๒๙ ณถวายตืวเปันมหาคเล็กในร์ชกาลร์ดิ ๔ ออกไปเรียน,ๅชๅ 

ที่ประเทศองกฤษ สอบไล่กฎหมายไดพนนดึบัณฑิต กลบเข่ามาร!]ราชการไน 

กระทรวงยุติธรรม พระราชทานสญญาบัตรเบนนาย!หับำเรอ หุ้มแพรพิเศษ บั1, 



ฒ 

ยาส่533ม}ณตา 

(ป?ฌ ส่วิริต'กล) 
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หวหนาผู้1พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๓ แล5วเบนผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ 

เลือนบรรคาศกคิเบนพระอรรถกๅรประสิทธ ถึงรัชกาลที่ ๖ เบนอธิบดีผู้พิพากษา 

ศาลกคค่างประเทศ เลือนบรรคาศำคเบนพระยาพิเชคพิเศษพิลยวินิจรัย์โกศล แลว 

ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหโบนเจาพระยา มีคำประกาศคํงน็ 

ศภมสคุ พระพุทธศาสนกาล ๒๔๖๖ พรรษา บฅยฺเบนสม่ย พฤศจิกายนมาส 

เอกาทศมสุรทินรวิวาร กาลกำหนค 

พระบาทสมเค็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธ ฯลฯ พระมงกุฎเกลำ 

เจาอยู่หำ ทรงพระราชคำริว่า พระยาพิเชคพิเศษพิสยวินิจฉัยโกศล ไค8ถ'วายคำเบน 

มหาค เล็กวิเศษในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเค็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาจุฬา 

ลงกรณ์ พระจลจอมเกลาเจำอยู่หำ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ใหํเบนน8กเรียนหลวง 

ส่งไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศอ,งกฤษ เมื่อเรียนเอกขรสมยแลำเขาศึกษาวิชา 

ธรรมศาสตร์ พระยาพิเชคฯ อุตส่าห์,พยายาม'จนสามารถสอบความรู้ไคเบนเนฅิบํณทิค 

องกฤษ ในชนแรกที่น์กํเรียนไทยจะสอบวิชาเช่นนนไรั ครนกลบมารับราชการ จึง 

ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้มีตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรม แด่สมยเมื่อแรก 

รวบรวมโรงศาลจคตงเบนกระทรวงนนขน ไคโบนเลขานุการของเสนาบดีกระทรวง 

ยุติธรรม มีบวรคาศกคเบนที่นายหศบำเรอ หุ้มแพรพิเศษ ต่อมาเมื่อขยายการศาล 

โปริสภา ไคเบนตำแหน่งหำหนำผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๓ แลวเลื่อนชนเบน 

ผู้พิพากษาศาลกคีค่างประเทศ มีบรร'คาศึกคเบน,ที่พระอรรถการประสิทธ รบราชการ 

สนองพระ เคชพระคุณสมเค็จพระบรมชนกนาถมาจนคลอครชกาลที่ ๕ ถึงใน 

รัชกาลบจจุบน'น เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีค่างประเทศว่างลง จึงทรง 

พระกรุณาโบ,รคเกลำ ๆ ให้เบนตำแหน่งอธิบดีศาล\เน และเลื่อนบรร1คาศกคขนเบน 

พระยาพิเชตพิเศษพิฉัยวินิจฉัยโกศล รับราชการในตำแหน่งสืบมาจนกาลฉัคน้ 

พระยาพิเชต ๆ ไค้รบราชการประจำตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมมาชำนาน 

มีความรอบรูเชี่ยวชาญในราชนิติธรรม กอปรคำยคุณวฌิปรีชาวิจารณญาณเที่ยงตรง 

มิไคลแก1อคติท"ง ๔ สถาน ตงใจรับราชการโคยความซื่อสฅย์สุจริต เบนเหตใน้ 

ราชการในหนำที่เรียบรอยมาๆกตำแหน่ง ฅงแต1เบนผู้น้อยจนเบนขำราชการผู้ใหญ่ 
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ในกระทรวงยุติธรรม ในส่วนพระองค์พระบาทสมเคจพระเจาอย่หว พระยาพิเชค ๆ 

ก็เบนพระประยุรญาติอนสนิท ไค้มีความจงรักภ์กดีต่อใด้ผ่าละอองธุลีพระบาทรท 

ดงแต่ยงทรงพระเยาว์จนทรงพระเจริญ,วไ] ไคทรงสมาคมก้นเคยเบน,ทีสนิทชิคชอบ 

พระราชอธยาศย ทรงนบถือว่าเบนมิฅรควยอีกสถานหนึ่ง ครนเสด็จเถลิงถรัลย 

ราชสมบัฅิ เมื่อทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้รับราชการอย่างใด ๆ พระยาพิเชด ๆ 

ก็ด1งใจพยายามสนองพระเดชพระกณดามพระราชประสงค์ รักษาพระเกียรติยศทงใน 

ฅำแหน่งหนำที่ราชการและในวฅรปฎิบ้ดิ ระมดระวํงมิให้มีข์อครหาว่าทะนงดนโดย 

เบนพระประยุรญาติฤๅเพราะทรงพระเมดฅากรุณาประการใด เบนความชอบกวามดี 

ซึ่งควรจะสรรเสริญ และบ่คน'พระยาพิเ'ชด ๆ ก็นบว่าเบนชนผู้ใหญ่ในราชินิกูลแห่ง 

สมเด็จพระบรมราชชนนี และเบนพระชนกแห่งสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี 

สมควรจะทรงยกย่องฐานไเดรให่สูงขนกว่าแส่ก่อน 

จึงมีพระบรมราชโองการดำริส่สํงให้สถาปนาพระยาพิเชคพิเศษพิห่ยวินิจฉัย 

โกศลขึนเบนเจาพระยา มีสมญาจารึกในสูพรรณบฏว'า เจาพระยๅสูธรรมมนครึ 

วชรินทรศกดีมหาประยุรญาติ ไพรัชธรรมศาสฅว์บณฑิVด อเนก'ราช'นิติปรีชาคุณ 

สุจริฅกลวโรปสดมภ์ บรมขดติย-ราชภ์กดี ศรีรัดนไฅรยสรณธๅคา มัทวเมคฅๅชวา 

ธยาคืย อภยพิริยบรากรมพาหุ อชนาม ดำรงศํกคินา ๑๐00๐ วิงเวิริญทโ]ร.เา ยุ สุขสิริ 

สวิสคินพฒนมงคล อิฏฐวิบุลยผล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ทุกประการ เทฎญๆ 

บุฅรธิคาของท่าน คือ พระยาอดมราชภกคี (โถ สุจริตกุล) สมเค็จุพระนาง 

เจ่าอินทรศ้'กดศจี พระวรราชชายาและพระสุจริตสุคา เป็นตน 

เจาพระยาสุธรรมมนตรี (ปลม สุจริตกุล) ถงอสญกรรม เมื่อวนพี่ ๑๒ เมษายน 

บจอ พ.ศ. ๒๔๗๗ อายุ ๖๖ บ 

เจาพระยาทิช'ยญาฅ 

( คน มุนนาค ) 

เจาพระยาพชยญาด นาม เด มดน เบนบดรพระ ยา ใพษ ศ ย^^ฉัค้ (เดช) เกิด 

บกน สปดศก จ.ศ. ๑๒๓๗ รบ'ร เซการอ ยู'ในกระทรวง ยุติธ7ธม เรียนวิชาถ ธ)ทมาย 

สอบไล่ไดโบนเนติบณ™ เบนผู้'พิพากษาตาลแห่งและข่าหลวงพิเศษชุตหาพี่นา 



เร์ายาสิ)ย์ยญาติ 
(ฒ4 ณาศ) 
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ไกพระราชทานสญญๅบคฯเฏีม,หลวงเมธีแฤปกร เบนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ แลว 

เบนอธิบคีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เลื่อนบรรคาศ8ก!ศเบนพระเมธีนฤปกร เบนกรรมการ 

อาลฎีกา เลอนบรรคาศกคเบนพระยากฤฅิกานกรณกิจุ ถึงรัชกาลที่ ๖ เบนอธิบดี 

ศาลฎีกา ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้เบนเจาพระยา มีกำประกาศคงนึ่ 

ศภมสค พระพุทธศาลนกาล ๒๔๖๗ พรรษา บกยุบนสมย พฤศจิกายนมาส 

เอกาทศมธุรทน ภมมะ'วาร กาลกำหนค 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธ ฯลฯ พระมงกฏเกลา 

เจ่าอผู่หืว 

ทรงพระราชคำริว่า พระยากฤฅิกานกรณกิจ เคิมไคโขาศึกษาวิชาหนำลือไทย 

และหนำลืออำกฤษในโรงเรียนหลวง ณ พระคำหนำ!สวนกหลาบ เมื่อเสร็จการเล่า 

เรียนแล2ว ไกํถ-วายคำเบนมหาคเล็ก'วิเศษ'ในพระบาทสมเค็จพระ'รามาธิบดีศรีสิน1ทร 

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลำเจาอยู่หำ แลวเข่ามีกหํครบราชการในกรมบญชา 

การกลางกระทรวงยุฅิธรรม เมื่อค!นบพุทธศกราช ๒๔๔๐ ในสมยเมื่อแรกจคการ 

กระทรวงยฅิธรรม วางแบบแผนซึ่งใช้ลืบมาจนทุกวนนี กรั้งนนพระยากฤกิกานกรณ 

กิจไกโบ็น่ตำแหน่งยกกระบฅรศาลอุทธรณ์ขาหลวงพิเศษถกมาในบ™ธศำราช๒๔๔๑ 

สอบความรู้กฎหมายไคโบนเนดีบณฑิคชนที่ ๑ และในปลายบนน ทรงพระกรุณา 

โปรคเกลำๆ ให์เบนผู้พิพากษาศาลแพ่ง ต่อมาในบี1พุทธศกราช ๒๔๔๒ โปรคเกลาฯ 

ใหำบน1ขำหลวงพิเศษ'จิคการที่นา,ในบริเวณคลอง รังสิฅประ ยุรคํกิกและกลองประเวศ 

บุรีรมย์ในหนำที,อุลาการ และได้รับพระราชทานบรรกาศกคเบนหลวงเมธีนฤปกร 

ในกรีงนน พระยากฤฅิกานกรณกิจเบนกนแรกที่ได้ทำการพิวิารณาชำระกวาม เรีอง 

ที่นาให้สำเร็จเด็กขากคามพระราชประสงก เบนที่ไววางพระราชหฤทํยและแสกงให้^ 

เห็น'ว่าเบนผู้,ชำนาญ,ในกฎหมายเรื่องที่กินแทำ)รง ในปลายบ1พุทธศึกราช ๒๔๔๓ ได้ 

เบนผู้ช่วยพิจาร ณาพิพากษากกใน'หนำที่ผู้พิพากษากาลอุทธรณ์กรุงเทพ ๆ ชำคราว 

อีกฅำแหน่งหนึ่ง มีกวามดีกวามชอบมาก ถึงบี,พุทธศึกิราช๒๔๔๔ จึงทรงพระ 

กรุณา^โป'รกเกลำ ฯ ให้เบนอธิบดีผู้'พิพากษาศาลแพ่งและโป'รคเกลำๆ ให์กงมีตำแหน่ง 

หนำที่เบน-ขำหลวงพีเกษจกการที่นากยู่1กามเกมคว:ย กรนถึงบพุทธศึกราช ๒๔๔๖ 



๑๓!ต) 

ไค้รไ]พระราชทานบรรคาศบักเลื่อนขนแบนพระเมธีนฤปกร ในสมยทีพระบาทสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป พุทธศํกราช ๒๔๕๐ พระบาทสม1เด้า!พระเจา 

อยู่หวทรงสำเร็จราชการรักษาพระนคร โปรคเกลำ ๆ ให้ไปรบราชการในหนาที 

กรรมการศาลฎีกาชวกราว กรนพระบาทสมเด็จพระรามาธิบด็ที่ ๕ เสด็จกลบจาก 

ประพาสยุโรปแลว โปรกเกลำ ๆ ใหใบ็นกรรมการศาลฎีกาเค็มกำแหนำ กรนถึง 

พุทธศกราช๒๔๕๑ไค้รับพระราชทานบรรคาศํกกเลื่อนขนเบนพระยากฤฅิกานุกรณกิจ 

ก่อมาในร็ชกาลบฅยุบนได้โปรกเกลำ ๆ ให้ทำการแทนอธิบกศาลฎีกาเบนกรงคราว 

ถึงพุทธศก,ราช ๒๔๖๒ กำแหน่งอธิบคีศาลฎีกาว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ 

ใหโบนอธิบดีศาลฎีการบราชการสนองพระเกชพระคุณสืบมาจนทกวนนึ่ 

นอกจากราชการประจำกำแหน่ง รังไคสนองพระเกชพระคุณมาแลํวหลาย 

หนำที่ เช่นเบนนายกกรรม?กรเนกิบณฑิฅยสภา เบนกรรมการสอกล่องความประพฤติ 

ทนายความ เบนกรรมการและแม่กองสอบไล่.ความรู้บักเรียนกฎหมายเพื่อเบน 

เนติบณฑิฅ และเบนกรรมการพิจารณาคดีพิเศษอีกหลายเรื่อง และ1ในศกน็เมื่อมี 

พระบรมราชโองการ เปรคเกลำๆ ให้กงสภานิติศึกษาขีน ก็ทรงพระกรุณาโปรกเกลำ ๆ 

ใหใบนคุปนายกแห่งสภาอีกกำแหน่งหนึ่ง 

ในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจำอย่ห์ว เมื่อก่อนเสด็จเถลิงถรัลยราช 

สมบัติ ไคโกยรํบราชการสนองพระเกชพระคุณในเมื่อมีโอกาสเบนครื่งคราว เบนที่ 

ทรงคุ้นเคยมาแก่บัน ส่วนในราชการแผนกเสอบาไก่สม่กรเบนสมาชิกกงแก่เรีมแรก 

และ 1ด้ทำการกามหนำทีอย่างเกว่งครก บางกราวถงกํองลำบากกรากกรำ ก็มิได้ทํอ 

ถอย จนถงโกมกระแสพระราชกำรสชมเชยเบนพิเศษ เธ'เราะพระยากคุติกๅนุกรณกิจ 

ทรงคุณวุฒิปรีชาสามารถ กอปรกวยมีคุกสาหะวิริยะลมีๅเสมอ ไค้รับราชการกงแก่ 

กาแหนงเบนผเนอยมาจนถงกาแหนงสูง และกาแหนงราชการช่วคราวและพิเศษอีก 

หลายตำแหน่ง นปฏิบัติราชการใหบริญเรียบร้อยสมพระราชประสงตํฅลอคมนง 

แต่ในรชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถ จนในรัชกาลบพุบนน็ มีความจงรักภคติ 

ต่อราชการและในใฅ้ผ่'าละอองธุลีพระบาทมนกง เบนที่ไววางพระราชหฤท้ยไต่คี 

สมควรจะทรงพระกรุณายกย่องให้มีเกียรติยศยงใหญ่ขน 



๑๓๓ 

จงมพระบรม'ราชโองการดำ71สสํงให์สถๅปนๅพระยากฤฅิก'านกรณกิจขนเป็น 

เจาพระยา มีสมญาจารึกในหิร์ญบฎๅๅ เจาพระยาพิชยญๅกิ บรมธรรมิกนาถมหา 

สวามิภกค อครวโรปถมภนิกิวิธาน พิศาลยกกิธำรง สุทธิประสงคอาชวาศรัย ศรี 

รฅนฅรัยสรณธากา อภยพิริยบรากรมพาห มุสิกนาม คำรงศกกินา ๑๐00๐ จงเจริญ 

ทฤฆายุ สุขสิริสวสคพิพฒนมงคล อิฏฐวิบุลยผล ธนสารสมบักิ บริวารสมบูรณ์ทุก 

ประการ เทอญ ๆ 

บุฅร1ของท่านคือ หลวงเมธีนฤปกร (สะกวก บุนนาก) และพระยาอิศรา- 

ชิราชเสวี (เลื่อม บุนนาก) เบนกน 

เจาพระยาพิชยญาติ (คน บุนนาก) ถึงอสิญกรรม เมื่อรันที่ ๒๕ กรกฎาคม 

บจอ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

เจาพระยายมราช 

( บน สุขฆ ) 

เจาพระยายมราช นามเกิม บน เมื่อบวชเบนเปรียญ กรีนลาสิกขามารบราชการ 

ในรัชกาลที่ ๕ เบนขุนวิจิฅรวรสาสน์ มีตำแหน่งในราชการในกรมพระอารักษณ์ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ แลวเลื่อนเบนหลวงวิจิฅรวรสาสน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เลื่อนเบน 

พระวิจิฅรวรสาสน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เบนพระยาสุขุมน์ยวินิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

โปรก ๆ ใหโบนเจ่าพระยา เมื่อรันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ มีลำเนาประกาศ 

ที่ทรงกงคํงน็ 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาสุขุมน์ยวินึก ไคใรีมคนรับราชการมาในกรม 

ศึกษาธิการ เหตุควยเบนผู้ไคใรียนภาษาบาลีมีกวามรู้ เขาแปลในสนามมีประโยก 

ไกเบนเปรียญ ภายหลงไคโบนผู้โกยเสกจพระเจาลูกเธอ ๔ พระองค์ ออกไปทรง 

เล่าเรียนในประเทศยุโรปเบนกรีงแรก เพราะเหตุ'ที่ไฒ้ถวายพระอกษรภาษา'ไทย 

มา แก,รัง เสด็จอยู่ในกรงเทพ ๆ เบนที่รักใคร่ของพระเจาลูก เธอ ผู้เบนศิษย์โกยสนิททุก 

พระองค์ กรีนเมื่อพระเจ่าลูก เธอ เสด็จเข็า เรียนภาษาองกฤษมีเวลาว่าง จึงทรงพระ 

กรณาโปรกเกลำโป'รกกระหม่อม ใหใบ็นผู้ช่วยในสถานทุกสยามกรุงลอนกอนอีก 



๑ส)6 ๔ 

ฅำแหน่งหนง ไค้ถือเอาโอกาสอนออกไปอยู่[นประเทศยพื่ะภย่น่น่ควยค เรยนภาษา 

องกฤษในระหว่าง ๗ บที่ได้ร์บราชการอผู่น์นควยกวาม!’พียรและทานของตนเอง ม 

กวามร้ก'ว่างขวาง ทะงเบน่ผ้ทีไคใขำคามเสคจพวะเค้งน่ปงยงกรมหลวงเทวะวงศ 

วโรปการ และพระเค้าน่องยาเธอ กรมหลวงคำรงราชานภาท ซงเสควไปยงราช¬ 

ลำน์กค่าง ๆ ในประเทศยุโรปและอเมริกา ในชนหลงทีสุค 1คเบนเลขานการและ 

ทำการแทนราชทคสยามในประเทศบังกฤบชํวกวงว กรันเมือกลบเชามายงกรุงเทพ 

มหานคร ไค้เรีมค้นริบราชการเบนเลขานการเสนาบคีกระทรวรมบาดใทย แลวไปเบน 

ขาหลวงพิเศษ'สัคการเมืองสงขลาและเมืองพทลุง ซึงภายหลงรวมขนเบนมแเ6ทลนกร 

ศรีธรรมราชแลวและขยายออกไปถึงเมืองมลายู ๗ เมือง ไคใรีมคนคํงการปกครอง 

มณฑลควยกวามสามารถเบนอนมาก วางแบบอย่างการปกกรอง การสรรพากรและ 

คสังยุติธรรม วางระเปียบแบบอย่างก่อนที่วะส่งยงกระทรวง ส่วนการโยธาเรีมมณฑล 

นน่ก็ไคขคคลองและทำทาง เบนที่ส่ญจรไปมาทงทางบกทางเรือเบนอนมาก ส่วน 

การปกครองเมืองมลายูซึ่งเบนการยาก ควยเกี่ยวแก่ศาสนา ก็ได้สัควิธีพิจารณา 

อนุโลมคามใหไบนการสำเร็จลงเบนแบบอย่างเรียบรอยไค^ ส่วนการจรในระหว่างที่!รับ 

ราชการนน ก็มืหลายคราว คือ ไปประเทศอินเคียและชวาและไปรักษาราชการและ 

ทำสัญญาเมืองกลนคนอนเบนขอราชการส0าคํญที่คองใช้สคิบญญาเบนอนมาก ได้รับ 

ราชการในมณฑลนอกกรง ๆ เบนเวลาถึง ๑๐ บ มีความรู้และความชำนาญกช้างขวาง 

ในทางปกครองพระราชอาณาเขฅ ครั้นเมือรัฅนโกสินทรศก ๑๒๕ จึงทรงพระกรุณา 

โปรคเกลาโปรคกระหม่อมใช้เช้ามา รับราชการในคำแหน่งเสนาบคื กระ ทรวงโยธา- 

ธิการ ได้เรีมสัคการในกระทรวงนน ท1งเบนผู้ที่ได้รับฉลองพระเคชพระคุณการส่วน' 

พระองค์ในการก่อสรำงพระท้น0งบัมพรสถาน และคำริเรีมก่อสรำงพระที่น์งอน์น่ค- 

สมาคม มีเวลาไค8ออกไปฅรวจการในมณฑลไทรบุรีและมลายูประเทศ ซึ่งเช้าสัน 

ในการปกครอง ครัแเมือเสคจพระราชดำเนินกลบจากประเทศยุโรปครั้งนื ทรงพระ 

กรณาโปรคเกลำโปรคกระหม่อมให้ยำยไปรับราชการในตำแหน่งเสนาบดึกระทรวง 

นครบาล เพื่อจะไช้ฅรวจคราสัคการปกครองมณฑลกรุงเทพ ๆ และบัญชาการกรม 

สุขาภบาล ส่วนการซึ่งไคฉลองพระเคชพระคุณเฉพาะพระองค์ มีการก่อสรำง 

พระที่นั่ง เบนคน ก็ยงคงคิคอยู่เบนการเฉพาะคนอกแผนกหนง 



เร์า1บ5ะ!ยายมภงี' 
(ป้^ สํอุม) 





๑๓๕ 

พระยาสุขมนัย:วินิตเบนผู้มี?)ธ-ยานัยซื่อต'รง มนกงฅ่อความกิคอนไค้กำหนคไว้ 

ว่า'จะทำแล'วมิไคละเลย1ไห้จุคจางเกลื่อนคล'าย มีความรู้และสฅิบญญาพอที่จะใช้ 

กวามฅงใจนนให้คำเนินไปไค้ควยแยบกายและอบายอํนชอบ ประกอบควยความ 

กฅญฌและกคเวที ที่งั้เมฅฅาปรานีเบนเบองหนำ มีกวามอุฅสาหะและความเพียร 

เบนกำลง จงอาจจะย์งราชกิจท1งปวงในหนาที่ให้สำเร็จได้โคยสะควกค ควรจะชม 

เบนที่นิยมทวไปในหะ !เชนเบนอนมาก ปรากฏมาโคยสำคบ ทรงพระราชคำริว่า 

ผู้ซึงมีอธยานัยและความสามารถเช่นนึ่ กงจะได้รบราชการในคำแหน่งหนำที่ยืนยาว 

สืบไป เบนผู้สมควรจะไคทรงพระกรุณาโปรคเกลำโปรคกระหม่อมยกย่องขนไว้ใน 

ตำแหน่งเจำพระยา ใหใบ็นันัวอย่างชองช้าราชการท1งปวงสืบไปภายหนำ 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสสํงใหสถาปนา พระยาสุขมนัยวินิฅ ขนเบน 

เจำพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญนัฏว่า เจำพระยายมราช ชาคเสนางกนรินทร์ มหิน 

ทราธิบคีศรีวิไชย ราชมไหสวรรยบริรักษ์ ฦมิพินักษ์โลกาธิกรณ์ สิงหพาหเทพยมุรธา 

ธร ราชธานีมีมหาสมหประธาน สุขุมนัยบริหารเอนกนรสมาคม สรรโพคมสุทธิสุข 

ว้ฌนาการ มหานคราภิบาลอรรคมาฅยาธิบคี อภยพิริยบรากรมพาห กชนาม ถือ 

นักคินา ๑๐๐๐๐ เจริญทฤฆชนมาย พรรณ สุข สิริสรัสค พิพฒนมงคล ธนสารสมบัฅิ 

บริวารสมบูรณ์,ทุกประการ เทอญฯ 

ครนถึงรัชกาลที่ ๖ โปรคเกช้า ๆ ให้รวมกระทรวงนครบาลเขาเบนกระทรวง 

เคียวนับกระทรวงมหาคไทย ให้!'จำพระยายมราชเบนเสนาบตีบ,งนับบญชา ทรง 

สถาปนาพระราชทานสุพรรณนัฏ มีสำเนากำประกาศนังนื 

ศภนัสคุ พระพุทธคาสนกาล ๒๔๖๗ พรรษา มกราคมมาส ปฐมสุรทิน กรุ 

วารกาลกำหนค 

พระบาทสมเค็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาวชิราวธ ๆ พระมงกุฎเกลำเจำ 

อยู่หำ 

ทรงพระราชคำริว่า เจำพระยายมราชเบนขำราชการผู้หนึ่งซึ่งได้รบราชการ 

มีความชอบกวามคีเบนที่ไช้วางพระราชหฤนัยในพระบาทสมเคีวพระรามาธิบคีที่ ๕ 

มาแค่รัชกาลก่อน สมเคีจพระพุทธเจาหลวงไค่ทิรงยกย่องว่าเบนผู้มีสคิบญญา 



๑๓-) 

สามารถในราชการและซึ่อฅรงจงรักบักอีต่อใอ้ผ้าละอองธุลีพระบาท ปรากฏอยูใน 

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เมือทรงพระกรุณาโปวอเอล็า อ พระราชทาบ 

หิรโบบัฎสถาปนาเบนเจาพระยาเสนาบอีกระทรวงนอรบาล เมือพระพุทธศกร เช 

๒๔๕๑ นนแลว 

ก 

มาถึงรัชกาลบจจบันนึ เจาพระยายมราชก [ครบราชการสนองพรณอชพวะ 

ณในพระบาทสมเก็จพระเจำอยู่หว ควยความซือครงจงรักภกอต่อใอ้ผ่าละออวธุอ 

พระบาท กอปรร้ายกวามสามารถและความเพยรอวามออสาหะมิไอ้ย่อหย่อนลงกว่า 

เมื่อในรัชกาลก่อน ไคพยายามจคการงานในหนำที่ราชการกระทรวงนอรบาลใบับ็น 

ระเป็ยบแบบแผนเรียบร้อยเจริญขนหลายอย่าง เบนอนว่า จคการคำรวจพระนคร- 

บาล ระเบียบการปกครองทเองที่ในมณฑลราชธานี ที่งการสุขาภิบาลในพระนคร คือ 

การสร้างประปาและโรงไพ่พ้าหลวงให้สำเร็จเบนประโยชน์อนใหญ่อึงบลายประการ 

ในเวลามีเหตุการฉกเฉิน คํงเช่นเมื่อกรุงสยามเขาสู่มหายุทธสงคราม อนเจาพระยา 

ยมราชมีหนำที่สำกํญ่ส่วนหนึ่ง ก็สามารถปฏิบัติไอ้คํงพระราชประสงค เบนเหตุให้ 

ทรงไร้วางพระราชหฤบัยในสติบญญาสามารถของเร้าพระยายมราช ทีจคบงคบบญชา 

การกระทรวงใหญ่ จึงไค2ทรงพระกรุณาโปรคเกลาโปรอกระหม่อมใหรวมกระทรวง 

มหาคไทยกบกระทรวงนครบาลเขาเบนกระทรวงอนเอียวก่น ให้เร้าพระยายมราช 

บังกบบัญชาเมื่อพระพุทธศกราช ๒๔๖๕ เร้าพระยายมราชก็สามารถบังกบ)บัญชาการ 

ท!งสองกระทรวงซึ่งรวมบันน1นใบัเรียบร้อยไอ้อ5งพระราชประสงค์ เบนความชอบ 

ซึ่งไอ้มืในรัชกาลบีจจบันนึ่ลีบมา 

อนึ่ง ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงอณูปการของเร้าพระยายมราช ซึ่งไอ้มีมาใน 

ส่วนพระองค์พระบาทสมเก็จพระเร้าอยู่บัว จำเติมแต่เมื่อทรงศึกษาวิชาการอยู่ 

ในยุโรป เร้าพระยายมราชรับราชการอยู่ในยุโรปเวลานน ก็ไอ้,เบนผู้แนะนำซักซอม 

พระบักษรไทยถวาย ที่งไอ้ปฏิบัติบำรุงพระองค์ในเวลาเมื่อทรงพระประชวรเบน 

กรงกราว และเมื่อร้องเสก็จไปประทบทรงศึกษาอยู่ ณ ที่,ห้าง'ไกลสถาน'ทูฅ ก็ไอ้ 

เคยไปเผ้าบ่อย ๆ เพื่อให้ทรงคลายความร้าเหว่พระราชหฤบัยในเวลาเสก็จบ่ระทบ 

อยู่ ณ ทูระประเทศเนือง ๆ ครั้นเสก็จคืนมารังพระนครเมื่อก่อนเถลิงถร้ลยราชสมบัติ 



๑๓ต่) 

เจาพระยายมราชก็ไค้^อเพือฅ่อบรรคาการทํ้งั้ปวง ซึ่งมีพระราชประสงค์จะให้ช่วย 

เหลือมาเบนนิตย์ ทรงประจุำษ์แจำความจงรักมีกคีของเจาพระยายมราชซึ่งมีต่อ 

พระองกเสมอมา กรนเมื่อเสด็จเถลิงถวลยราชสมบก แลว นอกจากความชอบใน 

หนำทราชการตามตำแหน่งคำกลาวมๅขำงต่น การอนใคซึ่งโปรค ๆ ให้จุคทำคามพระ 

ราชคำริและพระราชประสงค์ในส่วนพระองค์ เจำพระยายมราชก็เอาใจใส่เออเพ1อ 

ต่อการน1น ๆ เพื่อจะให้เบนไปได้คงพระราชคำริและพระราชประสงค์.ทุกอย่าง 

ทุกประการ ยกตำอย่างคำเช่นจคการคณะเสือบา คงแต่ทรงพระราชคำริขน เจ่าพระยา 

ยมราชก็สมีกรเขำเบนสมาชิก แลวได้ช่วยพระราชธุระจคบำรุงการต่อมาจนบคนี 

ไคใบนกำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเสนารักษาตินแคนกรุงเทพ ๆ อนนบว่าเบนหล่ก 

ของคณะเสือบาอยู่คนหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หำจึงทรงลือว่า เจ่าพระยา 

ยมราชเบนมุขมนฅรี และองคมนตรีที่ส0าค์ญทํ้งเบนราชศภมิครในส่วนพระองค์อยู่ 

คนหนึ่งในบคน มีพระราชประสงค์จะทรงยกย่องเกียรติยศเจาพระยายมราชให2สมกบ 

ความชอบความด็คงกล่าวมา ทรงพระราชคำริว่า เจำพระยายมราชได้รับพระราชทาน 

หิรัญบฏยํงต่ากว่ายศซึ่งไคทรงคงให้เบนมหาอำมาตย์นายกอยู่บคนึ่ 

จึงมีพระบรมราชโองการคำรัสให้สถาปนา เจ่าพระยายมราชขนเบืนเจ่าพระยา 

รบพระราชทานสุพรรณบัฏ มีสมญาจารึกในสุพรรณบัฏว่า เจาพระยายมราช 

ชาติเสนางคนรินทรี มหินทราธิราชศกคารักษ์ ภมิพิทํกษ์โลกาธิกรณ ราชสืหมุรธาธร 

สมุหมนตรีประธาน สุชุมนํยบริหารอเนกนรนาถ ฉ้ฏฐมราชคุรุฐานวโรปการี นิฅย 

ภกด็ศรีสุโขปสค์มีภก มหาอำมาตย์นายกเมตตาชวาธยาศํย พุทธาทิฅรัยรัตนสรณธาคา 

อภิยพิริยบ-ราก'รมพาห กชนาม คำรงศกคินา ๑๐๐๐๐ รับราชการสนองพระเคช 

พระคุณลืบไป จงเจริญทฤฆชนมาย พรรณ สุข พล สิริสวสคพิพํฒนมงคล อิฎฐ- 

วิบุลยผล ธนสารสมบัติ บริวารสมบูรณ์ ทุกประการ เทอญ 

บุตรของท่าน คอ พระยาสุชุมนัยวินิต (สวาติ) เบนตน 

เจ่าพระยายมราช (บนสุชุม) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ๓๐ธนวากมบขาล 

พ.ศ. ๒๔๘๑ ท่านเบ1นฅนสกล สชII 



ชิ๓๘ 

เจาพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅท้/ 

(พร จารุจนดา) 

เจำพระยาสพุบดินทรสุรินทรฦๅชัย นามเดิม พร เบนบุฅรพระยาเพิชรพิชัย 

(จีน) เกิคบกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ไคํถวายฅวเบนมหาคเล็กในรัชกาลที่ ๕ ไค้ 

พระราชทานสํญญาบฅร เบนนายรองฉัน แลวเบนจ่าหำวยุทธการ ต่อมายำยไป 

รับราชการกระทรวงพระคลำมหาสมบัดิ เลื่อนบรรคาศกคเบนพระศิริไอสวรรย์ 

แลวยำยไปรับราชการกระทรวงมหาคไทย เลื่อนบรรคาศกคเบน'พระยาอไทยมนฅรี 

เบนชัาหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณโลก ถึงรัชกาลที่ ๖ เลื่อนบรรคาคํกคเบน 

พระยาสุรบดินทรสรินทรฦๅชัย เบนอปราชมณฑลภาคพายํพ ทรงพระกรุณาโปรค 

เกลา ๆ ให็เบนเจำพระยา มีกำประกาศคงน ๆ 

กุภมสค พระพุทธศาสนกาล ๒๔๖๘ พรรษา บฅยุบนสม่ย พฤศจิกายนมาส 

เอกาทศมสุรทิน พุทธวารกาลกำหนค 

พระบาทสมเค็จพระรามาธิบคีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ๆลๆ พระมงกุฎเกลำ 

เจาอย่หว ทรงพระราชคำริว่า พระยาสุรบดินทรสุรินทรฎๅชัย ไค้ถวายฅวเบนมหาค 

เลก:วิเศษรับราชการสนองพ'ระเคชพระกุณมาแค่ใน-รัชกาลสมเค็จพระบรมชนก'นาถ 

พระบาทสมเคจพระรามาธิบคี ศรีลินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลาเจาอย่หํว 

ไค้รับพระราชทานสญญาบฅรบรรคาศกคเบนนายรองฉัน รองทุ้มแ'พรมหาคเล็ก 

แลวเลื่อนเบนจ่าหำวยุทธการในกรมพระคำรวจุ และเบนพระศิริไอสวรรย์ รับ 

ราชการในกระทรวงพระคลงมหาสมม่ฅิ ไคเบนคำแหน่งเจำกรมโรงยาผืนหลวง 

เจากรมสารบรรณ และ 1คทาการแทนปลคทูลฉลองเบนคริงกราว ต่อมาทรงพระกรณๅ 

โปรคเกลำ ๆ ให้ไปรบราชการ ในกระทรวงมหาคไทย ไคไบนชัาหลวงรักษาราชฤๅร 

จงหวคนครนายก จำหวคฉะเชิงเทรา แลวเขำมารบราชการ เบนตำแหน่งเลขานุการ 

ของเสนาบดิกระทรวงมหาคไทย ไค้ศึกษาวิธีปกครองในสมยนนแลว จีงทรง 

พระกรุณาโปรคเกลำ ๆ พระราชทานสญญาบฅร เลื่อนบรรคาศกค็ข็นเษนพระยา 

อไทยมนฅรี คำแหน่งผู้'ว่า'ราชการ'รังหวคปราจีนบุรี ค่อมาครินถึงสมยเมื่อฉัคการ 
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๑๓๙ 

มณฑลภาคพายพ คองการขาราชการชึ่งทรงคุณความสามารถขนไปรบราชการ จึงทรง 

พระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้ยำยไปรบราชการเบนขำหลวงประจำนครลำพูน แลวเบน 

ขำหลวงประจำนครลำปาง และเบนขำหลวงประจำนครน่าน โคยลำคบมา จนถึง 

พูทธศกราช ๒๔๔๙ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ฯ ให้เลื่อนขนเบนคำแหน่งสมุหเทศา 

ภิบาล สำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก รบราชการในตำแหน่งนืมาจนสนรัชกาลที่ ๕ 

ครนมาในรัชกาลบจจุบน ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ใหใลี่อนบรรดาศ*'กดขน เบน 

พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦ-เชไ]อภไเพิริยพาหะ แล่'วไคไลื่อนเบนตำแหน่งอุปราช 

ภาคพาย,พ ร,บราชการสนองพระเดชพระคุณมาจนบดนี 

ในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจำอยู่หิว ไดทรงคุ้นเกยอ่บพระยาลุร 

บดินทร ๆ จนสนิทชิดชอบพระราชย์ธยาศไ]มาตงแต่ดำรงพระยศเบนสมเด็จ 

พระยพราชควยพระยาสรบดินทรฯ ไดเคยจดการรับเสด็จประพาสมณฑลพายิ'พ 

เมื่อกรีงยิงเบนขำหลวงประจำนคร และต่อมาเมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองพระร่วง 

ในมณฑลพิษณุโลก พระยาสุรบดินทรฯ เบนตำแหน่งขำหลวงเทศาภิบาล ก็ไค้จดการ 

ริบเสด็จ และตามเสด็จพระราชดำเนินดลอดทางจนถึงกรุงเทพพระมหานคร และ 

เมื่อครีงเสด็จพระราชดำเนินเป็ดทางรถไฟสายอุฅรดิฅถ์ พระยาสุรบดินทร ฯ ก็ได้จด 

การ'ริบเสด็จอีกกรงห'แง กรนเมื่อเสด็จเถลิงถรัลยราชสมบัติแลว เสด็จพระราชดำเนิน 

สมโภชพระพุทธชินราช ที่จํงหรัดพิษณุโลก พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅขํย์ ก็ได้ 

รัดการรับเสด็จเป็นที่พอพระราชหฤทัย ทรงประรักษ์แจงความจงรักภ”กดีของพระยา 

สรบดินทรๆตลอดมา 

ส่วน'ราชการเสือบ'าพระยาสุ'รบดินทรฯไค้สม่กรเขำเบน.สมาชิกแต่แรกต8งกอง 

และได้เอาใจใส่ในหนำที่เบนอย่างดิ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นลำดํบมา จน 

เบึนตำแหน่งนายพลเสือบา ผู้บญชาการกองเสนารักษาดินแดนกาดพายพ และเบน 

ราชองครักษ์อยู่จนบดน๊ 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅขํยเบนผู้มีสดิบญญาสามารถ 

กอปรด็วยอุตสาหะวิริยะ มีอ่ธยาศไ]สุภาพโอบอ่อมอารี เบนที่นิยมรักใคร่ของ 

ประชาชนโดยมาก บดน้ก็เจริญอายุกาลกอปรด้วยความดีความชอบ และความจงรัก 



๑๔0 

ภํกคีในใฅ้ผาละอองธุลีพระบาทดงพรรณนามา สมควร'จะทรงพระกรุณ,า ฬรคเกลำ,ร 

ยกย่องให้มีเกียรติยศสูงยงขน 

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสลงให้เสือน พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชย 

ขนเบนเจำ,พระยา มีนามดำแหน่งว่า เจาพระยาสุรบดินทรสุนทรฦๅรัย พายพไผทย 

นรพิท่กษ์ จงรักษ์รามนฤนาถ ประคาสนนัยนิติธารี ศรีจารุกลวงศ์ ; ธำรงสิฅย 

ม้ท์วสมาจาร ฅรัยร์ฅนวิศาลสรณธาคา อภยพีริยบรากรมพาห ดำรงคกดินา ๑0๐0๐ 

จงเจริญสุขสรัสคพิพิฒนมงคล ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่าน คือ พระยาลพะนรินทร (วงษ์จารุจินคา) เบนกน 

เจาพระยาสุรบดินทรฯ (พรจารุจินคา) ถึงอฒักรรมเมื่อรันที่๑๗สิงหาคม 

บมะแม พ.ศ. ๒๔๙๘ 



ประวัติเจาพระยาในรัชกาลที่ ๗ 

เจาพระยาวรพงศพิพ่ฒน์ 

( ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) 

เจำพระยาวรพงศพิพฌน์ นามเดิม หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา เบนบุฅร 

หม่อมเรัาเสาวรศ ในพระเจำราชวรวงศ์เธอชน ๒ กรมหมื่นกษดริย์ศรีศกดิเดช เกิค 

บจอ รัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ ถวายรัวทำราชการเบนมหาคเล็กในรัชกาลที่ ๕ เบน 

ขนหมื่นชาวที่ แลวเบนผู้บงคํบกรมเด็กชา พระราชทานสญญาบดรเบนหลวงราชดรุณ 

รักษ์ แลวเบนหลวงสิทธินายเวร เบนเจาหมื่นเสมอใจราช ต่อมาไค้เลื่อนบรรคาศกค 

เบืนพระยาวรพงศพิพฒน์ 

ถึงรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้เบนอธิบดีกรมตรวจมหาคเล็ก 

และแทนอธิบดีกรมพระอศวราช เบนอธิบดีกรมฅรวจและสภาจางวางมหาคเล็ก 

ถึงรัชกาลบจจุบ่น,น โปรคเกลา ๆ ให้เบนจางวางผู้บญชาการกรมมหาดเล็ก 

และรงจางวางผู้บ่งคบการเวรฤทธ ต่อมาเบนผู้รงเสนาบดีแลวเบนเสนาบดีกระทรวง 

รัง ทรงพระกรุณาโปรคเกล้าฯให้เบนเรัาพระยา มีกำประกาศรังนื 

ศภมสิคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอดีตภาค ๒๔๖๙ พรรษา บจจุบ่นสมย 

พยาฆรสมพฅสร พฤศจิกายนมาส อษฎมสุรทินศศวาร โคยกาลปริเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มรันตเคชนดิลก'รามาธิบดี 

เทพยปรียมหาราชรวิวงศ อสไ๓'นพงศพี'ระกรัต'ร บุรุษรัตนราชนิกโรคม จาครันต 

บรมมหารักรพรรดิราชรังกาศ กุภโตสุชาฅสำศทธเคราหณี รักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณ 

ราชวรางกุล มหามกุฎวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพีธอตกฤษฏนิบุณ อคุลยกฤษ- 

ฎาภิน้ร์หาร บุรพาธิการสุสาธิต ธนยรักษณวิจิตรเสาวภาคยสรรพางศ์ มหาชโนฅมาง¬ 

กมานท สนธิมฅสมนคสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพาวตาร ไพศาล 

เกียรติคุณ อคุลยรักคิเคช สรรพเทเวศปริยานุรักษ มงคลลกนเนมาหรัย สุโขรัย 

ธรรมราชา อภิเนาวศึลปศึกษาเดชนาวธ วิชัยยุทธศาสครโกศล วิมลนรรยพินิต 



๑๔!® 

ตุ'จริตสมาจาร ภทรภิชญาณประติภานสุนทร ประวรศาลโนปสดมภก มูลมุขมาฅย 

วรนายกมทาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจร บรมเชษฐโสทรสมมฅ เอกราช 

ยยศสธิกมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉฅราคิฉฅร ศรีรัตโนลกษณ มหาบรม 

ราชาภิเษกาภิษิกฅ์ สรรพทศทิศ วีชิฅเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสวามินทร 

มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชนยาศรัย พุทธาทิไฅรรตน 

ศรณารักษ วีศิษฏดักตอศรนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีฅลหฤทํย อโนบ่ไมยบุนย 

การ สกลไพศาลมหารษฎราธิบตินทร ปรมินทรมหาธรรมมิกมหาราชาธิราช บรม 

นาถบพิตร พระปกเกลำเจ่าอยู่นัว 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาวรพงศพิพฌน์ได้รบราชการในตำแหน่งหนำที่ต่างๆ 

สืบมาแส่ในรัชกาลที่ ๕ แรกรับราชการในกรมทหารหนำ ไค'เบนตำแหน่งต8งแต่ 

นายสิบจนถึงนายรอยโททหารช่าง แล่วีไต้รับเลือกยำยเขำมารับราชการในพระ 

ราชสำนัก เบนผู้บังคบบัญชาชาวที่ ทำการบำรุงรักษาพระราชมณเฑียรสถาน เบน 

เหตุในัสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจ่าอยู่นัว ทรง 

คุ้นเคยและชอบพระราชอ*ธิยาศ*'ย ครนเมื่อรวบรวมพนักงานรักษาพระราชมณเฑียร 

สถานต4งํ้เบนกรมเด็กชา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ พระราชทานสํญญาบ่ต่รเป็นที่ 

หลวงราชดรุณรักษ์ ตำแหน่งเจากรมเด็กชา แต่นนมาพระบาทสมเด็จุพระจุลจุอมเกลำ 

เจ่าอยู่นัว ก็ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ใช้สอยอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์มาเป็น่นดย์ และ 

โปรด ฯ ให้บังดับบัญชาการแพนกอึ๋น ๆ อนัเนึ่องในหนำที่มากขนโดยลำนับ กวนเมื่อ 

ทรงจดระเบียบการกรมมหาดเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ในัเป็นที่หลวง 

นายสิทธิ นายเวรมหาดเล็กเวรสิทธิ อนมีหน้าที่รักษาพระราชมณเฑียรลถานการ 

เลยงแขก แลวเพีมหน้าที่เบนพนักงานทำการโยธาก่อสร้างในส่วนพระราชลำนักนัวย 

อีกอย่างหนึ่งทำราชการทงนึ่ได้คงพระราชหฤนัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ในั 

เลื่อนขนเบนเจำหมื่นเสมอใจราช ตำแหน่ง'นัวหมื่นมหาดเล็กเวรลินัช๎ เมื่อกรงทรง 

สร้างพระราชรังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจุำอยู่นัว ในัทรงเลือกสรร 

ในัเบนนายงานดำนใหญ่ส่วนหนึ่ง ก็สามารถจดการให้สำเร็จได้ค่งพระราชประลงค์ 

เพราะมีความชอบความดีในราชการต่างๆดังกล่าวมา สมเด็จพระบรมชนกนาถ จุง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ใหโลื่อนขนเบนพระยาวรพงศพิพํฒน์ ตำแหน่งจางวาง 

มหาดเล็ก 
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ถึงรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจาอยู่หํว ก็ทรงยกย่องพระยาวรพงศพิพฒน์ใหใบนข่าราชการผู้ใหญ่ในสภา บญซา 

การกรมมหาคเล็ก มีฅำแหน่งเบืนผู้ฅรวจการใช้จ่ายทํวไปในพระราชสำน์ก และ 

ไค้โปรค ๆ ให้ทำราชการอไแบนหนาที่พิเศษเบนกรงเบนคราวอีกหลายอย่าง 

พระยาวรพงศพิพ"ฒน์ก็ไคพยายามทำราชการนน ๆ สนองพระเคชพระก.ณมาโคย 

เต็มกำลงและความสามารถที่จะทำไคจนคลอครัชกาล 

ถึงรัชกาลบจจุบนนื คงแค่พระบาทสมเต็จพระเจาอผู่หวเสต็จเถลิงถรัลยราช¬ 

ลมบัฅิ ประสบเวลาซึ่งจะคองชำระสะสางเงินพระกลงชางที่และจะประหยคคคเงิน 

ใช้จ่ายในพระราชสำนกให้ลคลง อนเบนการยากอึง ได้โปรคๆให้พระยาวรพงศพิพฌน์ 

เบนกรรมการคนหนึ่ง แล็วให้เบนผู้กิคจคระเบียบการกรมมหาคเล็กควยอีกอย่างหนึ่ง 

ก็สามารถทำไคคงพระราชประสงค์ เบนเหคใหทรงประรักษ์แจ2งกณวฒิของพระยา 

วรพงศพิพิฒน์ คามซึ่งสมเต็จพระเรัาอผู่หํวในรัชกาลก่อน ๆ ไค้ท'รงยกย่องมา 

ที่ง ๒ พระองค์ กรนเมื่อคำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวงว่างลง จึงไค้ทรงพระกรุณา 

โปรคเกลำ ๆ ให้พระยาวรพงกพิพฒนึ่ห้งค,บบญ่ชาราชการกระทรวงรังมาจนบคนึ่ 

ทรงพระ'ราชคำ'ริ'ว1าพระยาวรพ-งกพิพิฌนเบนขาร'าช'การผู้ใหเญ่อน)มความชอบก'วามค 

มาเบนอนมาก และบคนึ่ก็เจริญอายุกาลมากแลว อีกประการหนึ่ง ในบรรคา 

หม่อม'ราช'วงศ์'ซึ่งเบนเชอสายสืบมาแค่สมเด้วิ'พระ,บว'รราชเ'ว่า,มห'าแส1แาน'รักษ์ กรม 

พระราชรังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๒ ก็ย์งมิไค้มีผู้ใคซึ่งจะได้รับราชการมีกวาม 

ชอบเสมอเหมือนอย่างพระยาว'ร1พง,กึพิพ้ฌน์ ค้วยเหคุท1งปวงรังกล่าวมา สมควรจะ 

ทรงยกย่องบรรคารักค,พระยาว'รพ'ง,ศพิพฒ'นึ่ใพ้สูงขนกว่าแค1ก่อน จึงมีพระบรมราช 

โองการมานพ,ระบณ6คู'รสุรสิง,หนาท คำรัสสงให้เลื่อนบรรคารักคพระยาวรพงก 

พืพํฒน์ขนเบนเรัาพระยา มี'ราชทินนามคาม'จารึก1โนลพ'รรณบฏ'ว่า เจาพระยาวรพงศ¬ 

พพฒน์ กุลกษ่ต'ริยศ'รีปว,ร'ราชเสนา'นุรักษ์ มหาสวามิภกคื้บรมราชุปสดมภ์ ศุทธสม 

เสวกมาดยมหาร์ช'รังคณบดี ราชธรรมประเพณีศรีรัตนมนเทียรบาล มุทราธารนน 

ท้วาหเนศ บุนยเกษตรศรณเกษมสวิสศื้ บรมราชาธิบตเยนทรมนฅรี มหาเสนาบดี 
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อภโ)พิริฒรากรมพาหกชนาม ดำรงศ*กดินา @๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ 

สุขสรัสค พิพํฌน์มงกล ธนสารสมบิค บริวารสมบูรณ์ ทุกประการ เทอญ ๆ 

บุฅรของท่านคือ พระอิศรพงศพิพฒน (ม.ล. คิริ ธิศรเสนา) เบนคืน 

เจำพระยาวรพงศพิพโบน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ถึง!]สญกรรม เมื่อวนที่ ๒๖ 

กรกฎาคม บมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๘๔ 

เจ2ไพระยาพิชเยนทรโยธิน 

(อุ่ม อินทรโยธิน) 

เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน นามเดิม อุ,ม บิคาชื่อเสงี่ยม เกิคบิมะแม ฅรีศก 

จ.ศ. ๑๒๓๓ รบราชการอผู่ในกระทรวงกลาโหม ได้รบพระราชทานสโบญาบฅร 

เบนหลวงสรสิทธยานการ ราชองครักษ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกฎ 

เกลาเจาอยู่หำ ครั้งคำรงพระยศเบนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลวเลื่อนบรรคา 

ศโาดิเบนพระสุรเคชรณชิฅ ผู้บงคืบการกองโรงพยาบาลทหารบก แลำเป็นผู้บโบชา 

การกองพลที ๘ เลือนบรรคาศโาคเป็นพระยาศกคาภิเคชวรฤทธื้ เบนจเรทหารราบ 

และทหารมา 

ถึงรัชกาลที ๖ เป็นราชองครักษพิเศษ เลือนบรรคาศกคเป็นพระยาเทพอรชุน 

เป็นสมุหราชองครักษ์ และเบนจเรทหารบก 

ถึงรัชกาลบิจจุบนน็ เป็นสมุหราชองครักษ์ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆให้เบน 

เจาพระยา มีคำประกาศดํงนึ่ 

ศภม่สค พระพุทธศาสนกาลเป็นอคีฅภาค ๒๔๗๒ พรรษา บิฅยุบนสม่ย 

สรรปสมพคสร พฤศจิกายมาส อษฎมสุรทิน ศกรวาร โคยกาลบริจุเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาประชาธิปก ๆลๆ พระปกเกลำเจุำอยู่หำ 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาเทพอรชุน ไค้รบราชการผายทหารบกรั้งแค่เป็นนกเรียน 

นายรัอย เบนผู้หนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจำหลวงทรงไว้วางพระราชหฤทํย 

ในภมิพิทกษ์ จึ่งทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ฯ เลือกส่งไปเป็นราชองครักษ์ประจุำ 
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พระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลำเจาอยู่หว ในกราวที่คำรงพระยศเบนสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช ทรงศกษาวิชาการอยู่1ในยุโรป เบนโอกาสให้ไค้ศึกษาความรู้ 

และขนบธรรมเนียมค่างประเทศ ท1งเบนที่ทรงค้นเคยและชอบพระอธยาศยใน 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยู่ห์วมาแค่ควงั้นน ภายหลงเมื่อทรงสำเร็จการ 

ศึกษาเสด็จสถิฅ ณ กรุงเทพพระมหานครแลำ ก็กลบมารบราชการทหารบก เบน 

นายพนผู้บงกบการกรมทหารราบที่ ๔ เลื่อน1ขนเมน'พระสุรเคชรณชิฅ ผู้บํงกบการ 

กองโรงเรียนทหารบก ได้เบนผู้บํฌชาการกองพลทหารบกที่ ๘ แลวเบนพระยา 

ศกคาภิเคชวรฤทธ นายพลจเรทหารราบและทหารมำ ค่อมาจนสินรีชกาลที่ ๕ ถึง 

รัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานพานทองเบนเกียรฅิยศ ทรงพระกรุณาโปรกเกลา ๆ 

ให้เบนพระยาเทพอรชุน เลื่อนตำแหน่งขนเบนสมุหราชองครักษ์ท์วไป รับราชการ 

สนองพระเคชพระคุณจนเปลี่ยนดำแหน่งเบนจเรทหารบก พระราชทานยศนาย 

เพลเอก เมื่อปลายรัชกาลนน กรนถึงรัชกาลบจจบน พระยาเทพอรชุนมีอายุถึงเขฅ 

คองปลค'จากราชการประจำ จึ่งได้ออกจากประจำการรับพระราชทานเบยบำนาญ 

แค่เมื่อตำแหน่งสมหราชองค์รักษ์ว่างลง ทรงพระราชดำริว่า พระยาเทพอรชุนได้ 

คุ้นเกยการในหนำที่และมีศีลธรรมสมควรแก1ตำแหน่งนน จึงทรงพระกรุณาโปรค- 

เกลำ ๆ ให้ใช้บทบํญญัคิขยายกำหนคอายุให้พระยาเทพอรชุนกลษัเขารับราชการเบน 

สมุหราชองครักษ์ค่อจนถึงบคนื การที่พระยาเทพอนุชนได้รับค์งในคำแหน่งสมหราช- 

[องครักษ์ อนเบนตำแหน่งสำกญใกล้ชิคพระองค์พระบาทมเด็จพระเจาอยู่ห้วมาถึง 

๒ พระองค์ แสคงให้เห็นว่าเบนผู้นิสยหน์กํแน่นควยความจงรักภกคีอนแท้จริง ที่ง 

ในส่วนพระองค์และหนำที่ราชการควยความซื่อสฅย์สุจริค คงคนไว้ในที่สมควร 

จะทรงพระกรุณาชุบเลยงประกอบควยภูมิฐานอำเมนคง มีอธยาศยสุภาพ เบนที่เคารพ 

รักใกรีในหมู่ผู้ได้ทำความวิสาสะ และพระยาเทพอรชุนได้รักษาเกียรฅิคุณอนนั้น 

เสมอมา มิได้ผนแปรแค,อย่างใคอย่างหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หวทรงทราบ 

คระหนำ มาแค่ยำทรงปฏิบัคิราชการทหารบกอยู่ ในรัชกาลก่อนถึงคุณสมบัด็ของ 

พระยาเทพอรชุนเห็นปานฉะนึ่ จึงสมควรจะทรงพระกรุณายกย่องสถาปนาไว้ใน 

คำแหน่งขำราชการผู้ใหญ่ได้ผู้หนึ่ง 
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จึงมีพระบรมราชโองการมานพระปณฑูรสุรสิงหนาท คำรสสงให์สถาปนา 

พระยาเทพอรชุน'ขนเบ้1นเจำพระยา มีราชทินนามว่า เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

หรินทรราชองครักษ์ มหาสวามิภํกค์มูลิกากร อภิสรอนีก'วนุส ยทธสมไ)สมนควิทูร 

นเรนสูรศกคเสนานี มนํสวีเมฅฅาชวาศรัย อภํยพิริยบรากรมพาหุ มสิกนาม คำรง 

ศํกคินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญสุขสรัสคื้พิพฌนมงกล ทุกป-ระการ 

บุฅรท่านคือ นายพนโท พระกำจรจคุรงค์ (อาจ อินทรโยธิน) เบนคน 

เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (ทุ่ม อินทรโยธิน) ดึงอสิญกรรมเมื่อวนท ๒๑ 

กรกฎาคม บี1มะเมีย พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านเบนคนสกุล อินทรโยธิน 

เจ9าพระยามุขฆนตร 

( อาบ เปาโรหิฅย์) 

เจาพระยามุขมนครี นามเคิม อวบ เบนบุฅรขนศรีธรรมราช (สมบุญ) เกิค 

บชวคอฐศกจ.ศ.๑๒๓๘รับราชการในกระทรวงมหาคไทยก่อนแลวจึงเบนผู้ครวจการ 

มณฑลกรุงเก่า ศึกษาการปกครองจนมีความรู้ไค้เบนครูคนแรกของโรงเรียนปกครอง 

มณฑลกรุงเก่า แค,เรีมค์งขน ไค้รับประกาศนียบครเปรียญพิเศษของคณะศึกษานน 

ค่อมาได้พระราชทานสิญญาบฅรเบนหลวงพฒนกิจวิจารณ์ เบนขำหลวงมหาคไทย 

มณฑลกรุงเก่า แลวเบนผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง เลื่อนบรรคาศ0ก่ค์เบนพระวิเศษ- 

ไชยชาญ แลวเบนพระยาอินทรวิชิฅ กลบมารับคำแหน่งเบืนเจำกรมพล0าพิง ค่อมา 

เลื่อนบรรคาศกค์เบนพระยาจ่าแสนยบคื แลวไปเบนขำหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

นครราชสีมา 

ถึงรัชกาลที่ ๖ เลื่อนบรรคาศกคเบนพระยากำแหงสงกราม แลวกลบลงมาเบน 

ปลคทูลฉลองกระทรวงมหาคไทย เลื่อนบรรคาศกค์เบนพระยาราชนกุล กบได้ 

ว่า-ราชการแทนสมุหเทศ'าภิบาลมณฑลปราจีน1ควยยก,หนึ่ง แลาไปเบืนอปราชมณฑล 

ภาคอีสานและสมุหเทศ'าภิบาลมณฑลอุคร 

ถึงรัชกาลบจจบนนื ยำยไปเบนสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายพ แลวลงมาเป็น 

สมุหพระนครบาล ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ฯ ให้เบนเจำพระยา มีกำประกาศคํงนี 
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๑๔๗ 

ศภม่สด พระพุทธศๅสนกาลเบนอดีฅภาค ๒๔๗๒ พรรษา บจจบนสมไ! 

สรรปสมพฅสร พฤศจิกายนมาส อษฎมสุรทิน คุกรวาร โดยกาลบริจเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธปก ๆลๆ พระปกเกลำเจ่าอยู่ห่วิ 

ทรงพระราชดำริว่า พระยาราชนกล เริมรบราชการมาในกระทรวงมหาดไทย มีความ 

สามารถปฏิบัดิกิจการน1น ๆ ให้ดำเนินบรรลุผลดีโดยลำคบ จึ่งไค้รบราชการสนองพระ 

เดชพระคณในหน้าที่ใหญ่ๆ จำเดิมแด่เบนหลวงพฒนกิจวิจารณ์ ขาหลวงมหาดไทย 

มณฑลกรุงเก่า เบืนพระวิเศษไชยชาญ ผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง ครั้นเมือพระบาท 

สมเด็จพระพุทธเจาหลวง เสด็จพระราชดำเนินเลํยบมณฑลผายเหนือ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลำ ๆ พระราชทานบำเหน็จความชอบ เลื่อนบรรดาศกคื้ขนเบนพระยา 

อินทรวิชิฅ ต่อมา โปรดเกลำ ๆ ให้กลบเขำรับราชการในกระทรวงเบนที่พระยา 

จ่าแสนยบดีเจำกรมพลำพง แลวเลื่อนเบนพระยากำแหงสงคราม ขำหลวงเทศาภิบาล 

มณฑลนครราชสีมา ไค้พระราชทานพานทองเบนเดียรดิยศ ถึงร์ชกาลที่ ๖ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกลำ ฯ ให้เลื่อนเบนพระยาราชนกูล วิบูลยภกดีพิริยพาห ดำแหนิง 

ปลดทูลฉลอง กลบเขำรบราชการในกระทรวง แลวโปรดเกลำ ๆ ให้เบนอปราช 

มณฑลภาคอีสาน ไปรบราชการหวเมืองอีกครั้งหนึ่ง จนถึงริชกาลบจจุน้นนึ่ โปรท 

เกลำ ๆ ให้ยำยไปเบืนสมหเทศาภิบาลมณฑลพายพ เมือรบราชการอย่ที่นนประจวบ 

เวลาเสด็จพระราชดำเนินเสียบหวเมืองผายเหนือไปวินถึงมณ6ทลภาคพาย์พ พระยา 

ราชนกลโดยเสด็จใกล้ชิดดามหน้าที่ ไค้ทรงคนเคยชอบพอพระราชอธยาศยมาแด่ 

ครั้งนน กรนดำแหน่งสมุหพระนครบาลหวหนำพนักงานการปกครองทองที่มณฑล 

ราชธานี'ว1างลง ทรงพระราชดำริเห็นว่า พระยาราชนกูลมืสดิบญญาสามารถ สมควร 

แก่ตำแหน่งอนลำคญนน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้เบนสมุหพระนครบาล 

กลบเขำรบราชการในกรุงเทพ ๆ มาจนบดนึ่ พระยาราชนกูลได้รบราชการที่งที่ใน 

กรุงเทพ ๆ และหวเมืองด่าง ๆ มาชานาน เมือรบราชการในดำแหน่งแห่งใด ๆ ก็ไค้ทำ 

ความเจริญเบนผลดีปรากฏในดำแหน่งนึ่น ๆ แม้ในราชการจร เช่นเมือทรงพระกรุณา 

โปรดเกลำ ๆ ให้เบนผู้แทนรัฐบาลสยาม ณคณะขำหลวงใหญ่ฝรั่งเศส - สยาม ประจำ 

แม่น้าโขง ปรึกษาระเบียบการชายแคนกบขำหลวงฝรั่งเศส ก็ได้ปฏิบดราชการให้ 



๑๔๘ 

เรียบรอย เจริญทางพระราชไมตรีสมคํงพระราชประสงค์ เพราะมีสฅิบญญาพิจารณ'- 

ญาณคำเนินราชการในหนำที่ของตนโคยแยบคายอุบายทีชอบ ประกอบท้งเอาใจใส 

ดูแลเกอกูลประชาราษฎรให้ปราศจากทุกข์ ประสบสุขเกษมสำราญ ควยเมตคา 

ปรานีเบนพองหนำ 11งคบบญชากิจการย์นใคก็เบนไปโคยเทียงธรรมสุจริค สมหนาที 

ราชการผู้มกวามภกคี มีอธยาศโ]สมาจารเรียบรอยเบนที่นิยมอยู่ บคน้ก็'ไค้'รบราชกา'ร 

มาชำนาน ประกอบควย'ริย่วฌิ สมควรไค้รบพระมหากรุณายกย่องเกียรคิยคให้สูง 

ขนคามควรแก1ดำแหน่งราชการ ซึ่งไค้บ่งกบบญชาค่างพระเนฅรพระกรรณ 

จึ่งมีพระบรมราชโองการมานพระบ่ณฑูรสรสิงหนาท ดำรัสสง1ให้สถาปนา 

พระยาราชนกูล วิบูลยภกิคีพิริยพาห ขนเบนเจาพระยา มีราชทินนามว่า เจาพระยา 

มุขมนตรี ศรีสมุหนครบาล ราชบทมาลยมหาสวามิภกค์ บริรักษ์เทพธานีนิกรเกษม 

เปรมเปาโรหิคยาภิชาค ไตรโลกยนาถสรณธาคา มหามาตยาธิบคี อภโ]พิริฒรากรม- 

พาห มสกนาม ถึอศโาตินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญสุขฒัติพิพฒนมงคลทุกประการ เทอญๆ 

บุตรของท่านมี นายศรีศุกร์ เปาโรหิตย์ และนายประโพธ เปาโรหิฅย์ เบนตน 

เจำพระยามุขมนตรี ( อวบ เปาโรหิตย์ ) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ๒๗ มีนาคม 

บีระกา พ.ศ.๒๔๗๖ อายุ ๕๘บี ท่านเบนตนสกล เปาโรหิฅย์ 

เจ9ไพระยาศรืพ้พ่ฒน์ 

( ม.ร.ว. มูล ดารากร ) 

เจำพระยาศรีพิพฒนี นามเติม หม่อมราชวงศ์มูล คารากร เบีนบุตร'พระ'วร'วงศ์ 

เธอชน ๑ พระองค์เจำจนทรสุเทพ เกิคบีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๒๓๙ รัชกาลที่ ๕ โปรค 

เกลำ ๆ ให้ออกไปเรียนวิชา ณ ประเทศอ8งกฤษ แลวกลบเขามารบราชการอย่ในกรม 

พระกสงขำงที่ พระราชทานสญญาบฅรเบีนหลวงประกิตองกนี แลวเลื่อนเบน 

พระสิทธิธนรักษ์ 

ถึงรัชกาลที่ ๖ เลื่อนบรรคาศกค์เบนพระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ แลวเบนพระยา 

ในนามเติม เบน-รองอธิบดี แลวเบืนอธิบคีกรมพระคลํงขำงที่ 
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๑๔๙ 

ถึงรัชกาลบจจบนนี ทรงพระกรุณาโปรคเกลาๆ ให้เบนเจ่าพระยา มีคำประกาศ 

คั่งนึ่ 

ศภมสิคุ พระพุทธศาสนกาลเบนอด็คภาค ๒๔๗๓ พรรษา บฅยุบนสมีย 

ๆร-งกสมพํฅสร พฤศจิกายนมาส อษฎมสุรทินมนทวาร โคยกาลบริจเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ๆลๆ พระปกเกลาเจ่าอยู่หำ 

ทรงพระราชคำริว่า มหาเสวกเอก พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ เบนราชคระกูลผู้หนึ่ง 

ซึ่งสืบเชอสายโคยฅรงลงมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพ้าจุฬาโลก ไค้รับ 

ราชการสนองพระเคชพระคุณในกรมพระคลำขำงที่มาชำนาน คงแค่รัชกาลสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจาอยู่หำ ในพองคน สมเด็จ 

พระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้เบนนักเรียนหลวงไปศึกษาวิชา 

ณประเทศอำกฤษอยู่ ๙ บ กรนเสด็จพระราชคำเนินประพาสยุโรป เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ 

ครงกบ พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ ให้พระยาบริบูรณ์ราชสมบัคิคาม 

เสด็จพระราชคำเนินกลบสู่พระมหานคร โปรคเกลำ ๆ ให้เขำรับราชการในกรมพระ 

คลำขางที่ แลวได้รบพระราชทานบรรคาศกคเบนหลวงประกิจอำกนี ภายหลำเลื่อน 

คำแหน่งและบรรคาศำค์ขนเบนพระสิทธิธนรักษ์ เจ่ากรมการคลํง์และหุ้นส่วน 

พระยาบริบรณ์ราชสมบัฅไค้ปฏิบัติราชการสมคั่งพระราชประสงค์จนคลอครัชกาล 
ร) ™ 

.ที่ ๕ 

มาในรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ 

เจ่าอยู่หำ ทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ เปลี่ยนนามบรรคาศกคื้เบนพระบริบูรณ์ 

ราชสมบัคิ มีคำแหน่งพิเศษเบนเจ่ากรมพระคลำขำงที่ในพระราชสำนักสมเด็จพระ 

ศรีนัรรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนบหลวง ครั้นทรงเห็นว่า เบน 

ผู้รบราชการสนองพระเคชพระคุณเรียบรอยเบนอย่างคี จึ่งทรงพระกรุณาโปรคเกลำ ๆ 

เลื่อนเบน'พระยาบริบูรณ์'ราชสมบัฅิ รองอธิบคกรมพระคลำขำงที่ มียศเบนมหา- 

เสวกฅรี ไค้รับพระราชทานพานทองเบนเกียรติยศ เมื่อได้รับพระราชทานคำแหน่ง 

พิเศษเบนองคมนฅรีแลว โปรคเกลำ ๆ ให้เมนมหาเสวกโท และอาศยกวามที่เบน 

ผู้มีนิสยนัคย์ซึ่อมนคงในใค้ผาละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรคเกลาๆยกขน 



๑๕0 

เบ่นอธิบคืกรมพระกลงขางที มียศเบนมหาเสวกเอก ในสมไ)ที่กรมธรรมการสงกค 

อยู่ในกระทรวงวง ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ให้เบนผู้จุคการร์กษาศาสนสมบัติ 

กำกบราชการกรมกลปนๅ ในกรมธรรมการควย 

กรนถึงรชกาลบจวบน พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติไค้รบราชการในคำแหน่ง 

พิเศษค่าง ๆ คือ เบ็นกรรมการจคพระราชทริพย์ส่ๅนพระองค์สมเคืจุพระเจาแผ่นคิน 

เบนกรรมการแห่งสภากรรมการ'จุคการ'โรงเรียนวชิร'ๅวธวิทยาลํย มีคำแหน่ง เบน 

เหรัญญิกกีฅติมศกคิ เบนกรรมการองคมนฅรี เบนนายคลำเงินในสภากรรมการ 

รัค่การทำนบำรุงวคพระศรีรัคนศๅสคารๅบ 

สวนราชการในพระองค พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติไค้เบนผู้จุคการคแก 

ผลประโยชนส่วนพระองคพระบาทสมเค็จุพระเ'จาอยู่ปวก1ฎน แค่เสค็จุเกกิงกๅลยราช- 

สมบัติ 

น, 

คามประวติกาลทีกล่าวมา ก็พอจุะเหนไค้ว่า พระยาบริบูรณ์ราชสมปติ ไค้ 

ค กนนรา^กวิใหญ1นอยในคาแหนงหนาททงราชการพิเศบและส่ๅ‘แพระฎ^ค์[1ร^^)ร๎ฎ^ 

ฅองคามพระราชประสงกมาไค้เบนชานๅแ พยายามรักษาพระราชทรัพย์ให้ถาวร 

เบนบกแผน และบ่ระกอบคว่ยกุกโลบายธนแยบคายในทางบำรุงว่ญผกให้พฎฦพู' 

วฌนาการ สามารถยงพระราชศกเงการ'ให้บริบู'รกแบ1นอุปก็มฺค์พระเฦยรติยค แก 

ราชการในกรมพระกลงขางทไคกาวหนาข์นสู่ควรมเจริกู] ในสบัยแห่งพระยาบริบูรกโ- 

ร!ชสมบคเษนอเนกป^^การ แมในสมยท เศรษฐกจกรคราวคบร!‘แ พระยาบริบรณ์- 

ราชสมบัติไค้อุคสาหะคำเนินวิธีควยความครากครำไม่ ย่อทฎ จุนลุล่วงอุปสรรคมาไค้ 

ก-งน็ค่โวยสนทรัธยาศ8!)ส,วามิภกค็ซื่อครงจงรกหน์กแน่นในพระราชๅธิบคืพุกรํชคๅก 

มิได้หวนไหวเพราะอคติอารมณ์ภายนอกประการไรๆ นบว่าเบนผู้คำรงฅนอยู่ใน 

ฐานะสมควรแก1เกยรติยศฐานนครศกคื้ ที่ทรงพระกรุณาชุบเกยงค์งแค่งไร้ ในเๅกๅณ์ 

กเจุรญาย ง่ฟิามากแลว ฟิมควร'จุะทรงยเกยองบรรคาศกคพระยาบรบ,รก]-ราชสมปติ6!เห่ 

สูงขนกวาแคกอน เพอเบแ^^'!นแหกการทรงไววางพระราชหอุทีค่ใาแคๆามล่'คย์ท่0 

และความสามารถ ที่งเพื่อเบนที่เฉลิมพระเกียรติยศพระวรวงค์เธอ พระองค์เจืๅ 

จนทรสเทพ ได้ผู้หนึ่ง 



๑^๑ 

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระษัณฑรสุรสงหนาท ดำรัสสงให้สถาปนา 

พระยาบริบูรณ์ราชสมบัฅิขนเบนเจาพระยา มีสมญาจารึกในหิรญบฏว่า เจ่าพระยา 

ศรีพิพฌน์ รัคนราชโกษาธิบดี ศรีสุเทพจนทรสกล วรบาทมูลมหาสวามิภํกดี 

ย์นครภิรักษ์-ราชศฤงคาร พุทธศาสโนฬารศราทธฤฅวฅ คฤหปติรัฅน์มหํทธิกมนฅรี 

อภยพิริฒรากรมพาห อชนาม ดำรงศก่คินา ๑๐๐๐๐ จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ 

สุข พล สว้สดีพิพ่ฌนมงกล ธนสารสมบัฅิ บริวารสมบูรณ์ทุกประการ เทอญๆ 

เจ่าพระยาศรีพิพ่ฌน์ (ม.ร.ว. มูลคารากร) ถึงอสญกรรมเมื่อวนที่ ๑ 

มกราคม บี1จอ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เจ3าพระยาศรืธรรมาธิฌศ 

(จิตร ณ สงขลา) 

เจ่าพระยาศรีธรรมาธิฌศ นามเดีมจิฅร เบ็นบุครพระอนนฅสมบัติ (เอม 

ณ สงขลา) เกิคบระกา จ.ศ. ๑๒๔๗ เบ็นเนติษัณฑิคสยาม และไค้ปริญญา 

แบริสเตอร์แอคลอ วิชากฎหมายองกฤษ ในรัชกาลที่ ๖ เบืนผู้พิพากษาศาลแพ่ง 

สนามสดีฅยุดีธรรม ได้พระราชทานบรรคาศกคเบน หลวงจินคาภิรมย์ แลวเบน 

ผู้พิพากษาศาลคดีค่างประเทศ และไค้รั้งคำแหน่งอธิบดีกองหมาย กองลมละลาย 

และหอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แลวเบนพระจินคาภิรมย์ราชสภาบดี อธิบดี 

ผู้'พิพากษาศาลแพ่งสนามสดีฅยุติธรรม แลวเลื่อนเบีนพระ8ๆในนามเดีม เบีน 

กรรมการศาลฎีกา ถึงรัชกาลบจ กรัน เบนอธิบดีศาลฎีกา แส่าเบีนเสนาบดีกระทรวง 

ยุติธรรม ทรงพระกรุณาโปรคเกลาฯให้เบนเจ่าพระยา มีคำประกาศคํงนื 

ศภม่สคุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีฅภาค ๒๔๗๔ พรรษา บฅยุบนสม่ย 

อชสมพคสร พฤศจิกายนมาส ฒัฎมสุรทินสุริยวาร โคยกาลบริเฉท 

พระบาทสมเค็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ๆ พระปกเกลาเจ่าอยู่หำ ทรง 

พระราชดำริว่า พระยาจินคาภิรมย์ราชสภาบดี มีพีนพงศ์สืบมาจากเจ่าพระยา 

วิเชียรกรี (เม่น ณ สงขลา) ซึ่งเบนสกลเก่า ไค้รบราชการมาทุกชนบรรพบุรุษ ส่วน 

พระยาจินคาภิรมย์ เมื่อสำเร็จการดีกษาแลว ก็ถือคามประเพณีในวงศ์สกล เขารับ 



๑๕1® 

ราชการในกระทรวงยุติธรรม พยายามศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จภูมิเนติบณฑิต 

สยาม ได้โอกาสเบนนกเรียนหลวงของกระทรวงยุติธรรม ส่งไปศึกษาวิชาฅ่อไป 

ในยุโรป และพระบาทสมเด็จพระพุทธเจำหลวงทรงพระกรุณาโปรคเกส่า ๆ 

พระราชทานพระบรมราชานญๅตให้ไปในพวกตามเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลง ไค้ไป 

อยู่ศึกษาวิชากฎหมายองกฤษจนสำเร็จ ไต้ปริญญาแบริสเฅอร์แอคลอ แลวกลบเข่า 

มารบราชการในร้ชกาลที่ ๖ ได้เบนผู้พิพากษาศาลแพ่งสนามสถิฅยุติธรรม พระราช- 

ทานบรรคาศำาติเบนที่หลวงจินคาภิรมย์ ค่อมาได้เบนผู้พิพากษาศาลกคีค่างประเทศ 

และได้รีงตำแหน่งอธิบดีกองหมาย กองลมละลาย และหอทะเบียน1หนส่วนบริษ้ท 

อยู่กราวหนึ่ง แส่วโปรคเกลา ๆ เลื่อนฐานนครเบนพระจินดาภิรมย์ราชสภาบคี เบน 

ตำแหน่งอธิบศึผู้พิพากษาศาลแพ่งสนามสถิตยุติธรรม ต่อมาได้เลื่อนบรรคาศกคื้เบน 

พระยาจินคาภิรมย์ราชสภาบดี ริบพระราชทานพานทองเบนเกียรติยศ ถึง พ.ศ. 

๒๔๖๕ทรงพระกรุณาโปรคเกส่าๆให้เบนกรรมการศาลฎีกา มียศเบนมหาอำมาตย์โท 

ถึงรัชกาลมจจบน เมื่อตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกาว่างลง ทรงพระราชคำริเห็นว่า 

พระยาจินคาภิรมย์ สามารถและประกอบควยเกียรติคุณ สมควรจะรบราชการใน 

ตำแหน่งสำคญอนสูงสุคในคำยตุลาการได้ จึ่งโปรคเกลา ๆ ให้เบนอธิบดีศาลฎีกาอยู่ 

หนึ่งบ1 แลวทรงสถาปนาเบนเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม มียศเบนมหาอำมาตย์เอก 

เต็มตามตำแหน่ง 

ฅลอคเวลาที่รบราชการมา พระยาจินคาภิรมย์ได้แก้ไขจุควางระเบียบราชการ 

ศาลยุติธรรมบางอย่างบางประการให้ได้ผลดีเรียบรอยเบนแบบอย่างมาจุนปตินึ่ และ 

ได้ปฎิบคิราชการพิเศษอีกหลายประการ เช่น เบนกรรมการในเนติบณฑิตยสภา 

สภาร่างกฎหมาย และสภาองคมนตรี มีวฒิปรากฏเบนอนมาก ซึ่งได้รบเลือกเบน 

อุปนายกบ่าง เบนประธานบ่าง และรัฐบาลสยามได้เสนอนามยกย่องว่ๅสมกวร 

รบลือกเบนตุลาการศาลยุฅิธรรมระหว่างประเทศของสนนิบาตชาติที่กรุงเใเก ซึ่งถือ 

กินว่าเบนฅำแหน่งสำคญ 



เวิาขม่วะIIาค่รืงิ33^างิเฆค่ 
(รีต: ณ?เ^สา) 



* 



๑^๓ 

ในราชการล่านพระองค์ พระยาจินดาภิรมย์ก็เคยสนองพระเดชพระคุณดาม 

๒กาส เช่น ในคราวเมื่อพระบาทสมเก็จพระเจำอยู่หวยงทรงศึกษาวิชาการ ณ ยุโรป 

จึ่งเบนททรงรู้จ'กอธยาศึยแฅ่นนมา 

เมื่อไค้ร ะลึกถึงราชการที่พระยาจินดาภิรมย์กระทำมาทงปวงน1น ก็เบนพยาน 

ให้เห็นชัดว่า พระยาจินดาภิรมย์เบนผู้มีสดิบญญาวิจารณญาณสุขม มีความสามารถ 

ในราชกิจนอยใหญ่ ไค้กระทำกวามดีไว้ในราชการเบนอนมาก ควยเบนผู้มีนิส,ย 

เยือกเย็นมนกง ดงใจปภิบดราชกิจสนองพระเดชพระคุณดองดามธรรมิกนโยบาย 

ทํ้งมีความสามารถในการปกครองยืดเหนี่ยวนาใจผู้อยู่ในบงคํปบญชาให้มีความสมกร 

สมานจงรักมนกงในหนำที่ มีอ่ธยากยโอบออมอารีเบนที่นบถือของกนเบนอ8นมาก 

เพราะเบืนผู้เอาใจใส1ที่จะแผ่ความไมฅรีสามกก ให้เบนไปในเพื่อนขำราชการดลอด 

ถึงประชาชนควยจริยารัดรอนสมำเสมอ และด1งฅนไว้ในฐานอนสมควรแก'เกียรดิยศ 

ฐานนครศกคื้ที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลยงดงแด1งไว้ ในเวลานี่ก็ไค้รบราชการใน 

หนำที่เสนาบดีรันมีดำแหน่งสูงสุดอยู่แลว สมควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ 

ยกย่องให้มีเกียรดิยศใหญ่ยงขน 

จึ่งมีพระบรมราชโองการมานพระบณฑูรลุรสิงหนาท ดำรัสสงให้สถาปนา 

พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดีขนเบืน เจ่าพระยา มีสมญาจารึกในหิรัญบ'ฏว่า เจา 

พระยาศรีธรรมาธิเบศ สมนดเนดรพิสุทธยุฅฅิธรรมธร วิสดรนีดิศาสดร์ราชประเพณี 

วิเชียรกรีสํลลีวงศรัยรัฒน์ บรมกษดรสุนทรมหาสวามิรักค์ สุขมลกษณสุจริดาร์ 

ชวาศรัย ศรีรัดนดรัยสรณาภิรดี อรัยพิริยบรากรมพาห รัชนาม คำรงศกดีนา ๑๐๐๐๐ 

จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สรัสคิพิพฒนมงคล ธนสารสมบก บริวารสมบุรณี 

ทกป-ระการ เทอญ 

บุดร'ของเจาพระยาศรีธรรม'าธิเบศ คือ พนเอก จินดา ณ สงขลา เบนดน. 





สารบาญคนนามเจ2าพระยา 

ก 

กำแหงสงคราม (ทองอิน อินทรกำแหง) - เจาพระยา ๒๗ 

โกษา (กร)-เจ่าพระยา ©๘ 

ค 

คทาธรธรณนทร์ (เยีย อภํยวงศ์) - เจาพระยา ๖๙ 

ช 

ไชยวชิฅ (บนนาค บ้านแม่ลา) - เจาพระยา ๙, ๙๑ 

[ เจาพระยาพลเทพ ] 

ท 

ทิพากรวงศ์ (ขำบุนน'■'ค) - เจ่าพระยา ๓๔,๕๐ 

เทเวศรวงศวิว'ฒน์ (ม.ร.ว.หลานกุญชร) - เจ่าพระยา ๘® 

ไทรบุรี (ปะแงรัน) - เจ่าพระยา ๒๗ 

,, (อบดุลอามิด) - เจ่าพระยา ๗0 

,, (อาหมด) -เจ่าพระยา ๕๘ 

1) 

ธรรมศกดีมนตรี ( สนน เทพห,'สดิน ณ อยุธยา ) - เจ่าพระยา ๑0๖ 

ธรรมาธิกรณาธิบดี ( ทองดี ) - เจ่าพระยา ๗ 

(เทศ) - เจ่าพระยา ๑๙ 



๑ ๕๖ 

ธรรมาธิกรณาธิบคี (บุญรอคบุณยรัคพ้น’ธ์) —เจาพระยา ๖ 

[ เจาพระยาศร้ธรรมาธิราช ] 

5, (บุญศรี บุรณศรี) - เจาพระยา ๓๕ 

[ เจาพระยาสุธรรมนตรี ] 

(ม.ร.ว. บม มาลากุล)- เจ่าพระยา ๑๐๑ 

(มํง สนธิรีคน) - เจาพระยา ๕๖ 

5. (สค)— เจ่าพระยา ๘ 

55 (สมบุญ) - เจ่าพระยา ๒๓ 

55 (เสือ สนธิรีฅน) -เจ่าพระยา ๓๔ 

น 

นครราชสีมา (ทองอิน อินทรกำแทง) - เจาพระยา ๒๖ 

นครศรีธรรมราช (นอย ณ นคร) - เจ่าพระยา ๒๖ 

,5 (น้อยกลาง ณ นคร ) - เจ่าพระยา ๔๒ 

นรรัฅนราชมานิฅ (โฅ มานิฅยกุล) - เจ่าพระยา ๗๖ 

นิกรบอินทร์ (โค กลยาณมิคร) - เจ่าพระยา ๓® 

บ 

บอินทรเคชา (สิงห์ สิงหเสนิ) - เจ่าพระยา ๒๒ 

บดึนทรเคชานุชิค ( แยม ณ นศร ) - เจ่าพระยา ๑๒๒ 

5, (ม.ร.ว. อรณ ฉํครกุล) - เจ่าพระยา ๙๕ 

บรมมทาประยูรวงศ์ (ถึศ บุน,นาค ) - สมเด็จเจ่าพระยา ๒๙ 

บรมมหาพิชัยญาคิ (ทฅบุนนาค) -สมเด็จเจ่าพระยา ๓0 

บรมมหาศรีสรียวงศ์ (ช่วง บุนนาค) - สมเด็จเจ่าพระยา 



๑๕๗ 

พ 

พระคลิง (กร)- เจาพระยา ๏ ๘ 

99 ( กุน ร์ฅนกุล ) - เจาพระยา 

[ เจาพระยารตนาธิเบศร์ ] 

๖ 

99 (ทิศ บุนนาค) — เจาพระยา 

[ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ] 

๑๙, ๒๓ 

99 (สน)- เจาพระยา ๕ 

99 (ส่ง) - เจ่าพระยา 

[ เจ3าพระยามหาเสนา ] 

๑๘ 

99 (หน)- เจ่าพระยา ๕ 

พระเสด็จสเรนทราธิบด็ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) - เจ่าพระยา ๙๗ 

พลเทพ (ฉิม)- เจ่าพระยา ๒๕ 

99 (เฉลิม โกมารกุล ณนคร) - เจ่าพระยา ๑๑๙ 

99 (ทองอิน) - เจาพระยา ๒๐ 

99 
(บุน'นาก บานแม่ลา) - เจ่าพระยา ๙ 

99 (รอค กํลยาณมิฅร) - เจาพระยา 

[ เจาพระยาร0ตนบดินทร์ ] 

๖๔ 

99 (บน) - เจาพระยา ๔ 

99 (พุ่ม ศรีไชยนค) - เจ่าพระยา 

[ เจ3าพระยารีตนาธิฌศร์ ] 

๖๙ 

99 (สา)- เจาพระยา ๒๐ 

99 (หลง บุญ-หลง) - เจ่าพระยา ๓๙ 

99 
(เอี่ยม ชูโค) - เจ่าพระยา ๓๘ 

พิชเยนทรโยธิน (ลุ่ม อินทรโยธิน) - เจาพระยา ๑๔๔ 

พิชัยญาติ (ค”น, บุนนาก) - เจ่าพระยา ๑๓๐ 



๑ 

พิไชยคิรี (บุญฮูย) - เจาพระยา ๑๒ 

เพ็ชรพิไชย (ไม่ทราบนาม) - เจาพระยา ๑๐ 

ภ 

ภาณุวงศ์ ( ทำม บุนนาค ) - เจาพระยา ๕๔ 

ภาสกรวงศ์ (พรบุนนาก) - เจาพระยา ๗๕ 

ภูธราภํย (นชบุณยรฅพนธ์) - เจาพระยา ๓๓ 

ฆ 

มหาโยธา (เร่ง กชเสนี) — เจาพระยา ๑๓ 

5, (ทอเรียะ คชเสนี) - เจาพระยา ๒๗ 

มหาคิริธรรม (เมืองณนคร) - เจาพระยา ๔๐ 

มหาสมบัติ (ไม่ทราบนาม) - เจาพระยา ๑๔ 

มหาเสนา (นอย) - เจาพระยา ๒๒ 

5, (บุนนากบุนนาก) - เจาพระยา ๓ 

,5 (บุญมา) - เร่าพระยา ๑๖ 

5, (ปลี)-เจาพระยา ๒ 

,5 (บน)-เจ่าพระยา ๔ 

[เจาพระยาอภ0ยราชา] 

5, (สงข์) - เจาพระยา ๑๗ 

มหึธร (ลออไกรฤกษ์) - เจาพระยา ๑๒๕ 

มหินทรศกคธำรง (เพ็ง เพ็ญกล) •- เจาพระยา ๖๑ 

มหิศราธิบดี (ไม่ทราบนาม) - เจาพระยา ๔๔ 

มุขมนตรี (เกษสิงหเสนี) - เจาพระยา ๔๔ 

5, (อวบ เปาโรท้ฅย์) - เจาพระยา ๑๔๖ 



๑๕๙ 

ยมราช 

9 9 

59 

59 

99 

99 

95 

99 

99 

9 * 

9 9 

99 

99 

ย 

(แกว สิงหเสนี) - เจาพระยา ๓๗ 

(ครุฑ) - เจำพระยา ๓๖ 

(ฉิม) - เจำพระยา ๒๔ 

[ [จ'ไพระยาสุธรรมมนตรื ] 

( เฉย ยมาภไ] ) - เจำ-พระยา ๕๕ 

(ทองอิน) - เ'จํ1พระยา ๘ 

(นอย) - เจาพระยา ๑๙ 

[ เจาพระยามหาเสนา ] 

(นอย บุณยรฅพนธ์) - เจาพระยา ๑๙ 

[ เจาพระยาอภยภูธร ] 

(นุช บุณยร์ฅพนธุ) — เจำพระยา ๒๖ 

[ เจาพระยาภธราภ0ย ] 

(บุน,นาค บุนนาก) - เจาพระยา ๙ 

[ เจาพระยามหาเสนา ] 

บุนนาค ยมนาค) - เจาพระยา ๒๔ 

(บุญมา) - เจำพระยา ๙ 

[ เจาพระยามหาเสนา] 

(บน สุขม) - เจำพระยา ๑๓๓ 

(พูน) - เจาพระยา ๒๔ 

(สุข สินสุข) - เจำพระยา ๓๕ 
59 



๑'๖ 0 

ร 

รวิวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาก) - เจาพระยา ๕® 

[ เจาพระยาทิพากรวงศ] 

รักนบดีนทรี (รอค กลยาณมิค'ร) - เจาพระยา ๖๕ 

รักนาธิเบศรี (กน รกนกุล) - เจาพระยา ๑๕ 

,5 (พุม ศรีไชย์นก) - เจำพระยา ๗๒ 

รักนาพิพิธ (สน สนธิรักน) - เจาพระยา ๑ 

ราชบุรี (เสม) - เจำพระยา ๑๑ 

ราชศภมิกร ( อ๊อค ศภมิกร) - เจาพระยา ๑๑๓ 

ราชสภาวดี (สิงห์ ลิงหเสนี) - เจาพระยา ๒๒ 

[ เจำพระยาบดินทรเคชา ] 

รามราฆพ (ม.ล. เพือ พึ่งบุญ) - เจาพระยา ๑๑๖ 

ฤทธิสงกราม (อบกุลฮามิค) - เจำพระยา ๗๐ 

5, (อาหมค) - เจำพระยา ๕๘ 

ว 

วงศานุประพทธ (ม.ร.ว.สทำน สนิทวงศ์ - เจำพระยา 9!๑ 

วงศาสุรศ์กค (แสง วงศาโรจน์) - เจำพระยา ๑๗ 

วรพงศ์พิพฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) - เจำพระยา ๑๔๑ 

วชก,วงศวุฒิ'ไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทศน์) — เจ้าพระยา ๘๔ 

วิเชียรคิรี (บุญสํงข์ ณ สงขลา) - เจ่าพระยา ๔๒ 

,5 ( เม่น ณ สงขลา ) - เจ่าพระยา ๕๗ 



๑๖๑ 

ศ 

ศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณนคร) - เจาพระยา ๔๒ 

ศรีธรรมาธิพศ (จิฅ'รณสงขลา) — เจาพระยา ๑๕๑ 

ศรีธรรมาธิราช (ฅํกโฅโหน) - เจาพระยา ๑๐ 

,5 (บุญรอคบุณยรฅพนธุ) - เจ่าพระยา ๑๐ 

,, (เวก บุณยร์ฅพ้นธ์) - เจ่าพระยา ๘๖ 

ศรีธรรมาโศกราช (น้อย ณนกร) - เจ่าพระยา ๒๖ 

,, (พฌน์ณนกร) - เจาพระยา ๑๑ 

[ เจาพระยาสุธรรมมนตรี ] 

ศรีพิพํฌน์ (แพบุนนาค) - เจาพระยา ๖๓ 

,, (ม.ร.ว. มูล คารากร) - เจาพระยา ๑๔๘ 

ศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทร'ไรชุ'น) - เจาพระยา ๑0๓ 

ศรีสุริย'วงศ์ (ช่วง บุนนาก) - เจ่าพระยา ๓© 

[ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ] 

ส 

สงขลา (บุญสํงข์ณ สงขลา) - เจ่าพระยา ๔๒ 

,, (บุญ?(ย) - เจาพระยา ๑๒ 

,, (เม่นณสงขลา) - เจ่าพระยา ๕๗ 

สมเด็จเจาพระยาจ่งหน้า (ไม่ปรากฎนาม) ๑๔ 

สิริรฅนมนครี (หงษ์สุจริฅกล) - เจ่าพระยา ๘๙ 

สุธรรมมนฅรี (ไม่ทราบนาม) - เจ่าพระยา ๑๑ 

,, (ฉิม)- เจ่าพระยา ๒๕ 

,, (บุญศรีบุรณศิริ) - เจาพระยา ๕๖ 



๑๖!® 

สุธรรมมนฅรี (ปลม สุจริฅกุล) - เจาพระยา ©๒๘ 

,5 (พ้ฌน์ณนคร) - เร้าพระยา ๒® 

5, (หนูพร้อม ณนกร) - เร้าพระยา ๘๕ 

สุรบกินทรสุรินทรฦๅร้ย (พร จารุจินคา) - เร้าพระยา ©๓๘ 

สรพ้นธ์พิสุทธ (เทศ บุนนาก) - เร้าพระยา ๘๐ 

สุรวงศร้ฒนศ์กค (โคบน1นาค) - เร้าพระยา ๘๓ 

สุรวงศ์ไวยร้ฒน์ (วรบุนนาก) - เร้าพระยา ๕๒ 

สุรศ์กิคื้มนครี ( เจิม แสง -ชูโฅ) - เร้าพระยา ๗๘ 

สุรสีห์วิสิษฐศ์กค (เชย กลยาณมิฅ'ร) - เร้าพระยา ©๑๐ 

สุรินทรราชา (ร้นทร์ร้นทโรจวงศ์) - เร้าพระยา ©๒ 

อ 

อภ้ยภูธร (น้อย บุณยรฅพ้นธุ) - เร้าพระยา ๑๕ 

อภไ]ภูเบศร์ (ชุ่ม อภํย'วงศ์) - เร้าพระยา ๘๗ 

55 (แบบอภไ]วงศ์) - เร้าพระยา ๑๓ 

อภไ]'ราชา (บน) - เร้าพระยา ๔ 

,5 (โรลินย์กมินส์) - เร้าพระยา ๗๙ 

5, (ม.ร.ว. ลบ สุทศน์) - เร้าพระยา ๙๓ 



2*๗?เ&พิหฒ์เใฟ้ก์ฒเนืยข™!13เหนตร 
'สี,แยกรา^ก ถนน?!านห(น พ??นคร 

นาIIเฉึสยา จินทรทรึพย, ฒมพ, ^ฆํษณา 

พจิ๒^(ะ)๒ 
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