อนุสรณ
งานพระราชทานเพลิงศพ

นายตรี ดำเกิงรัตน ป.ม.,ท.ช.

ณ เมรุวัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตยที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๐๐ น.

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานเพลิงศพ นายตรี ดำเกิงรัตน นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนมและ
วงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได
หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ นายตรี
ดำเกิงรัตน ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลืม้
ซาบซึ้งเปนลนพน ในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติ
อันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต
ข า พระพุ ท ธเจ า ผู เ ป น ภรรยา บุ ต ร ธิ ด า และหลาน ๆ
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบั ง คมแทบเบื้ อ ง
พระยุคลบาท ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุด
มิได และจะเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพศิรมิ งคลแก
ขาพระพุทธเจาและวงศตระกูลตลอดไป
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
ภรรยา บุตร-ธิดา และหลาน
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คุณพอตรี ดำเกิงรัตน ป.ม.,ท.ช.
n

○

○

n

เปนบุตรของนายหอง และนางแดง เกิดเมื่อวันอังคาร แรม
๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ป มะโรง ตรงกับวันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๙
เกิดทีบ่ า นหมทู ี่ ๑ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การศึกษาและการประกอบอาชีพ

ไดเขาเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดธรรมเสน ตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมือ่ ปพ.ศ. ๒๔๖๘ ถึงปพ.ศ. ๒๔๗๐
เรียนอยโู รงเรียนประชาบาลวัดธรรมเสน รวม ๓ ป สอบไลไดชนั้ ประถม
ปที่ ๑ พอปลายปพ.ศ. ๒๔๗๐ ขณะเรียนอยชู นั้ ประถมปที่ ๒ กอนสอบ
ไลประจำป ขณะนั้นมีอายุเพียง ๑๑ ป แมไดพาเขามาอยูที่กรุงเทพ ฯ
โดยฝากใหพักอาศัยอยูที่บานคุณพี่ชวน ธรรมพานิช (เปนทนายความ,
บุตรของปาปานพี่ของแม) ครั้นป พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดเขาเรียนที่โรงเรียน
ประถมวัดสุทัศน ชั้นประถมปที่ ๓ โดยมีหนังสือรับรองของ คุณครูคล้ำ
วิเศษสังข ครูโรงเรียนประชาบาลวัดธรรมเสน มีหนังสือรับรองมาวา
มีความรูดีพอที่จะสอบไลชั้นป.๒ ได และทางครูใหญโรงเรียนประถม
วัดสุทัศน ไดทำการสอบสัมภาษณและสอบขอเขียนความรูของชั้น ป.๒
ในการเขาเรียนดวย ปลายปสอบไลไดชนั้ ประถมปที่ ๓ ในปพ.ศ. ๒๔๗๒
เขาตอชัน้ มัธยมปที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธเรียนจนปพ.ศ. ๒๔๗๗

สอบไลไดชั้นมัธยมปที่ ๗ ที่โรงเรียนอำนวยศิลป ปากคลองตลาด เรียน
แผนกวิทยาศาสตร ปพ.ศ. ๒๔๗๙ สอบไลไดชนั้ มัธยมปที่ ๘
ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง กับไดสมัครเขาสอบแขงขันเขาเปนพนักงาน
บำรุงขาวทองถิน่ (พนักงานเกษตร) กรมเกษตรและการประมง กระทรวง
เกษตราธิการ กลับปรากฏวาสอบแขงขันไดโดยมีผสู มัครสอบกวา ๒๐๐
คน รับเพียง ๕๐ คน และสอบไดที่ ๒๕ และไดรบั การบรรจุแตงตัง้ เขา
รับราชการเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางกรมเกษตรและการ
ประมงสั่ ง บรรจุ แ ต ง ตั้ ง ให ไ ปประจำอยู ที่ อำเภอบ า นแพ ว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ระหวางป ๒๔๘๐-๒๔๘๒ ทำใหไมมีเวลาไดศึกษาวิชา
กฎหมายตามที่ไดสมัครศึกษาไว
ครัน้ ในปพ.ศ. ๒๔๘๓ จึงไดสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
วิ ช าธรรมศาสตร แ ละการเมื อ งใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ได พ ยายามศึ ก ษา
ตลอดมา ในปพ.ศ. ๒๔๘๕ พอกรมเกษตรไดสงั่ ยาย และแตงตัง้ ใหไป
ดำรงตำแหนง หัวหนาสายควบคุมงานบำรุงขาวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยควบคุมพนักงานบำรุงขาวอยู ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันท อำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช โดยประจำ
อยูที่กรมเกษตร และตองออกไปตรวจราชการตามอำเภอดังกลาวเดือน
ละไมต่ำกวา ๒ ครัง้
การยายประจำที่กรมเกษตรครั้งนี้ นับวาเปนการสะดวกมาก
ในการเรียนกฎหมาย เพราะไดมีโอกาสไปฟงคำบรรยายที่มหาลัย ฯ
ไดฟงการบรรยายจากอาจารยโดยตรงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง และมี
ประโยชนอยางยิ่ง โดยขณะนั้นกำลังเรียนอยูปที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๔๘๖
สมัยเดือนตุลาคม สอบไลไดทกุ ลักษณะวิชาของปที่ ๓ ไดอนุปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร

ในป พ.ศ. ๒๔๘๗ สมัยแรกเดือนตุลาคม ๒๔๘๗ สอบไลได
ครบทุกลักษณะวิชา ปที่ ๔ สำเร็จการศึกษาเปน “ธรรมศาสตรบณ
ั ฑิต”
ครัน้ ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงไดขอโอนไปรับราชการอยทู กี่ องคดี กรมตำรวจ
กระทรวงมหาดไทย โดยไดรับการบรรจุเปนนายดาบตำรวจ ๑ เดือน
แลวเปนวาทีน่ ายรอยตำรวจตรี เมือ่ โอนไปอยไู ด ๒ เดือน จึงขอลาออก
จากกรมตำรวจ โดยมี ค วามประสงค จ ะออกไปประกอบอาชี พ เปน
ทนายความ รายละเอียดปรากฏอยใู นสมุดประวัตริ บั ราชการ กรมเกษตร
กระทรวงเกษตรธิการ ระหวางรอสมัครเปนสมาชิกนิติบัณฑิตสภานั้น
ทางกรมอัยการไดประกาศรับสมัครสอบ อัยการฝกหัด จึงไดสมัครเขา
สอบแขงขัน รับ ๕๐ คน มีสมัคร ๕๐ คน ปรากฏวาสอบไดที่ ๑๕ และ
ไดรบั บรรจุเปนอัยการฝกหัดเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ประจำ
อยทู กี่ องคดี กรมอัยการ ๑ ปแลวไดรบั แตงตัง้ ใหไปดำรงตำแหนงอัยการ
ผูชวยจังหวัดสุราษฎรธานี และไดรับราชการอยูเปนเวลา ๓๑ ป ครบ
เกษียณอายุเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐ รายละเอียดปรากฏตามสมุดประวัติ
รับราชการ สังกัดอัยการ
อนึง่ ในระหวางเดือนเมษายน ๒๕๒๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๒๐
ไดรับคำสั่งจากอัยการพิเศษฝายคดี ใหไปทำหนาที่ฝายอัยการพิเศษคดี
หัวหนากองคดีอุทธรณ ซึ่งทางกรมอัยการไดจัดตั้งขึ้นใหม โดยใน
ขณะนั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหตั้งกองคดีอุทธรณและกองคดีฎีกา
ไดปฏิบัติหนาที่ ณ กองคดีอุทธรณ จนกระทั่งครบเกษียณอายุใน
เดือนตุลาคม ๒๕๒๐ ครัน้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๒๐ ไดขอจดทะเบียน
ขออนุญาตเปนทนายความชั้นหนึ่ง ประจำอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ
และไดรับวาความตลอดมาจนประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงหยุดรับ
วาความ แตยังรับใหคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ ปจจุบันไดเปลี่ยน
ตำแหนงเปนอดีตหัวหนากองคดีอุทธรณกรมอัยการ
* หมายเหตุ : คัดลอกมาจากลายมือของ นายตรี ดำเกิงรัตน

n

เริม่ รับราชการ ตำแหนงหนาที่
พ.ศ. ๒๔๘๙ อัยการฝกหัด กอง ๑ กองคดี
พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผชู ว ยชัน้ ตรี กองคดี
พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผูชวยชั้นตรี จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๔๙๘ อัยการผูชวยชั้นโท จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๐๕ อัยการผูชวย จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๑๑ อัยการจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๑๓ อัยการจังหวัดขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๑๔ อัยการประจำกรมกองคดี กรมอัยการ
พ.ศ. ๒๕๑๘ อัยการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๙ อัยการประจำกรม กองคดี กรมอัยการ
พ.ศ. ๒๕๑๙ อัยการพิเศษ ประจำกรมกองคดี กรมอัยการ

n

เครือ่ งราชอิสริยาภรณ และเหรียญตรา
พ.ศ. ๒๔๙๒ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๔๙๓ เหรียญบรมราชาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๐๐ เบญจมาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๐๖ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๑๖ ทวีติยาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๑๖ เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. ๒๕๒๐ ประถมาภรณมงกุฎไทย

n

ครอบครัว
ไดยายไปรับราชการที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐
ในตำแหนงอัยการผูชวยประจำจังหวัดสุราษฎรธานี

n

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดทำการสมรสกับ นางสาวสุมาลี นนุ แปน
รับราชการเปนครูโรงเรียนประจำอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
บุตรและธิดาของ “คุณพอตรี ดำเกิงรัตน”
๑. นายกิตติ ดำเกิงรัตน (ตยุ )
เกิดป พ.ศ. ๒๔๙๖
สมรสกับ นางสาวดวงใจ โฆสิตไพบูลย มีบตุ ร ๑ คน
๒.นางสุวฒ
ั นา เขินประติยทุ ธ (ตมุ ) เกิดป พ.ศ. ๒๔๙๗
สมรสกับ นายกรีธา เขินประติยทุ ธ (ถึงแกกรรมแลว)
มีบตุ ร-ธิดา รวม ๒ คน
๓.นางกนกวรรณ ปตถา (ตอย)
เกิดป พ.ศ. ๒๕๐๐
สมรสกับ นายมานิต ปตถา มีบตุ ร-ธิดา รวม ๒ คน
๔.นางเรืองอุไร สุภาจรรยาวัฒน (ตอ) เกิดป พ.ศ. ๒๕๐๒
สมรสกับ นายเรืองศักดิ์ สุภาจรรยาวัฒน มีบตุ ร-ธิดา รวม ๒ คน
๕.นางชไมพร จึงบรรเจิดศักดิ์ (ติง่ ) เกิดป พ.ศ. ๒๕๐๔
สมรสกับ นายพรชัย จึงบรรเจิดศักดิ์
มีบตุ ร-ธิดา รวม ๒ คน
มีหลานรวมทัง้ หมด ๙ คน และเหลน ๒ คน

คุณพอตรี ดำเกิงรัตน เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซอยศูนยวิจัย คุณพอเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณมาโดยตลอด แต
เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คุณพอไดลม ลงทีบ่ า น ตัง้ แตนนั้ มาสุขภาพ
รางกายก็เริ่มทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ไดเขารับการรักษาที่หองไอ.ซี.ยู. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งแพทย
แจงวา คุณพอไดปว ยเปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ เปนเหตุใหหวั ใจลมเหลว
ในทีส่ ดุ คุณพอไดถงึ แกอนิจกรรมอยางสงบ ในวันจันทรที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. สิรอิ ายุได ๙๕ ป ๑ เดือน ๑๘ วัน

ดวยความอาลัย
ผมเปนลูกคุณพอเปนคนแรก
พอปลูกฝงความรูไมอนาทร
บัดนีผ้ มเปนบัณฑิตดังพอหวัง
ถึงแมพอคราวนี้หลับสบาย

แตไมแปลกที่ผมรับคำสอน
ใหผมฝกกฎหมายเปนนิรันดร
เปนหัวหนาดังพอดีใจหาย
ใจลูกชายก็สุขสมดังใจปอง
จาก...ลูกตยุ , ลูกเปา, หลานตน

คิดถึงพอขึ้นมาสุดใจหาย
พอจาพอใจลูกนี้สุดอาวรณ
อันพออยูพอเปนคนสุดตลก
ตอนี้ไปลูกนี้ไมมีเงา

ตอไปไมมีใครคอยพร่ำสอน
แสนปวดรอนอาดูรใจสุดทน
คอยแหยเยาใหลูกนกไมสุดเหงา
ของพอเฝาใหความสุขลูกตลอดไป
จาก...ลูกตมุ และ หลานออฟ
สุวฒ
ั นา เขินประติยทุ ธ
ธนพล เขินประติยทุ ธ

ถึง...คุณพอตรี-คุณตากี
เปนรมโพธิ์แกวโพธิ์ขวัญของลูก
พอปลูกชีวิตลิขิตฝน
ซื่อสัตยสุจริตนิจนิรันดร
ความผูกพันแนบแนนตอบแทนคุณ
รักพอ
ลูกตอย, ลูกตอง
หลานตัง้ เต, หลานตวงตวง

“พอ”

เปนคำทีใ่ กลชดิ ผูกพันกับลูกมาตัง้ แตลกู ยังเล็ก ๆ
พอใหความรัก ความรู ทุกสิง่ ทุกอยาง
เปนทั้งพอและตาของทุกคนในครอบครัว
ทุกครั้งที่ไปหาจะมีเรื่องเลาขบขันใหฟงเสมอๆ ทำใหพวกเราหัวเราะได
พอเหนื่อยมาเยอะแลวพักผอนใหสบายนะจะ
พวกเราจะรัก “พอ” “ตา” ตลอดไปคะ
ลูกตอ, ลูกเรืองศักดิ์
หลานจะจา , หลานจิงโจ

“แดพอตรี”

ผทู ำหนาทีข่ องผนู ำครอบครัว สามีและพอของลูก ๆ ๕ คน
และตาทวดของหลาน ๆ ไดอยางสมบูรณแบบ
โดยไมขาดตกบกพรองตลอดอายุของทาน
ทานเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรที่อบอุนแกผูที่เขามาอาศัย
และพักพิงในรมเงาของตนโพธิ์นี้อยูเสมอ
ถึงแมวันนี้จะไมมีรมโพธิ์รมไทรตนนี้แลว
แตลกู ติง่ จะไมลมื พอผทู ใี่ หกำเนิดคนนี้ และถาชาติหนามีจริง
ลูกคนนี้ขอเกิดเปนลูกของคุณพอตรีทุกภพทุกชาติไป
จาก...ลูกติง่ , ลูกพรชัย
หลานกรวิชญ, หลานนยุ หนยุ

หญิงเปนหลานคนโตของ คุณตาตรี ดำเกิงรัตน คุณตาเลีย้ งดู

หญิงมาตั้งแตเล็กๆ โดยอยูบานกับคุณตามาโดยตลอด จนใครๆบอกวา
หญิงไมใชหลานตาแตหญิงเปนลูกสาวคนเล็กของคุณตา ซึ่งหญิงดีใจ
มากที่ใครๆคิดอยางนั้น โดยจริงๆแลวคุณตาก็เปรียบเสมือนเปนพอ
ของหญิง คุณตารักและเปนหวงหญิงมาก อยางวันทีห่ ญิงเขาโรงเรียน
อนุบาลวันแรก คุณตานั่งรถตุกตุกไปสงซึ่งวันนั้นฝนตกหนักมาก ยังมี
หลายเรื่องราวที่ทำใหหญิงรูวาคุณตารักหญิงมาก
คุณตาเปนคนแข็งแรง ชอบทำโนนทำนีด่ ว ยตัวเองตลอด และ
ไมยอมใหใครชวย ขนาดอายุ ๙๐ ปแลวคุณตายังทำอาหารในครัวเอง
เลย คุณตาเปนคนทีม่ อี ารมณขนั และอารมณดี หญิงชอบฟงคุณตาเลา
เรื่องเกาๆของคุณตาในสมัยคุณตาหนุมๆฟงแลวสนุกดี อยางเชนสมัย
คุณตาไปรับราชการที่ จ.สุราษฎรธานี คุณตาชอบพูดเสมอวา ไป
“๑ กลับ ๗” แลวก็หวั เราะดังๆ สมัยเด็กๆหญิงไมเขาใจ แตคณ
ุ ตาก็
อธิบายวา ตอนไป ไปคนเดียว และไดไปพบกับคุณยายสุมาลี และ
แตงงานกับคุณยายมีลูก ๕ คน นั้นคือความหมายไป ๑ กลับ ๗ มี
เหตุการณ ๒ เหตุการณ ทีห่ ญิงทำใหคณ
ุ ตามีความสุขมาก นัน้ คือ
เหตุการณที่ ๑ : หญิงไดตงั้ ใจเรียนจนถึงปริญญาโท
เหตุการณที่ ๒ : หญิงแตงงานและมีเหลนใหคณ
ุ ตา ๒ คน ซึง่
คุณตาดีใจมากทีไ่ ดเปนคุณตาทวด คุณตาชอบเลนกับเหลนเวลาทีห่ ญิง
พาเหลนมาหาคุณตาทวดที่บาน
สุดทายนีห้ ญิงดีใจมากทีไ่ ดเกิดมาเปนหลานคุณตา หญิงประสบ
ความสำเร็จและมีความสมบูรณในชีวติ หญิงมีวนั นีไ้ ดกเ็ พราะมี “คุณตา
ตรี ดำเกิงรัตน” และวันนีค้ ณ
ุ ตาก็ไดพกั ผอนอยางมีความสุขตลอดไป
รักคุณตามากที่สุดคะ
หลานหญิง, หลานนอย, เหลนเปยโน, เหลนเลเล

...คุณพอตรีสมัยยังหนมุ ...

...คุณแมพรอมลูกๆทัง้ ๕ คน...

...คุณพอตรีกบั คุณแมทเี่ กาะสมุย...

...คุณพอ คุณแม พรอมลูก ๆ...

คุณพอตรี
...ชุดครุยทนายความ...

คุณพอตรี
...สมัยรับราชการกรมอัยการ...

...คุณพอตรีกบั คณะผพ
ู พ
ิ ากษา จ.สุราษฎรธานี...

...คุณพอตรีพรอมเพือ่ น ๆ ธรรมศาสตร...

...คุณพอตรีพรอมเพือ่ น ๆ รับราชการทีส่ รุ าษฎรธานี...

...คุณพอตรีพรอมเพือ่ น ๆ รวมรนุ อัยการ...

...คุณพอตรีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

...คุณพอไปพักผอนทีช่ ะอำ...

...คุณพอและคุณแม...

...งานวันเกิดของคุณพอ...

