
อนุสรณ
งานพระราชทานเพลิงศพ

นายตรี ดำเกิงรัตน ป.ม.,ท.ช.

ณ เมรวุัดบางนาใน กรงุเทพมหานคร
วนัอาทติยที่ ๑๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔

เวลา ๑๖.๐๐ น.





สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมพระราชทานเพลิงศพ นายตรี ดำเกิงรัตน นับเปนพระมหา

กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนมและ

วงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ  นายตรี

ดำเกงิรัตน  ไดดวยประการใดในสมัปรายภพ  คงจะมคีวามปลาบปลืม้

ซาบซึ้งเปนลนพน  ในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติ

อันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต

ขาพระพุทธเจา ผู เปนภรรยา  บุตร ธิดา และหลาน  ๆ

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส  กราบถวายบังคมแทบเบื้อง

พระยุคลบาท  ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุด

มไิด  และจะเทดิทนูไวเหนอืเกลาเหนอืกระหมอม  เปนสรรพศริมิงคลแก

ขาพระพทุธเจาและวงศตระกลูตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา

ภรรยา บตุร-ธดิา และหลาน



ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป

คุณพอตรี ดำเกิงรัตน ป.ม.,ท.ช.

เปนบุตรของนายหอง และนางแดง เกิดเมื่อวันอังคาร แรม

๑๑ ค่ำ เดอืน ๑๑ ป มะโรง ตรงกบัวนัที ่๑๗ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๔๕๙

เกดิทีบ่านหมทูี ่๑ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี

การศกึษาและการประกอบอาชพี

ไดเขาเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดธรรมเสน ตำบลธรรมเสน

อำเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรุ ี  เมือ่ปพ.ศ. ๒๔๖๘  ถงึปพ.ศ. ๒๔๗๐

เรยีนอยโูรงเรยีนประชาบาลวดัธรรมเสน รวม ๓ ป สอบไลไดชัน้ประถม

ปที ่๑ พอปลายปพ.ศ. ๒๔๗๐ ขณะเรยีนอยชูัน้ประถมปที ่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

ในการเขาเรยีนดวย ปลายปสอบไลไดชัน้ประถมปที ่๓ ในปพ.ศ. ๒๔๗๒

เขาตอชัน้มธัยมปที ่๑  โรงเรยีนมธัยมวดัราชบพธิเรยีนจนปพ.ศ. ๒๔๗๗

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

n

n



สอบไลไดชั้นมัธยมปที่ ๗ ที่โรงเรียนอำนวยศิลป ปากคลองตลาด เรียน

แผนกวทิยาศาสตร ปพ.ศ. ๒๔๗๙ สอบไลไดชัน้มธัยมปที ่๘

ในป  พ.ศ. ๒๔๘๐  ไดเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชา

ธรรมศาสตรและการเมือง  กับไดสมัครเขาสอบแขงขันเขาเปนพนักงาน

บำรงุขาวทองถิน่ (พนกังานเกษตร) กรมเกษตรและการประมง กระทรวง

เกษตราธกิาร กลบัปรากฏวาสอบแขงขนัไดโดยมผีสูมคัรสอบกวา ๒๐๐

คน  รบัเพยีง ๕๐ คน  และสอบไดที ่๒๕  และไดรบัการบรรจแุตงตัง้เขา

รบัราชการเมือ่วนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๘๐  ทางกรมเกษตรและการ

ประมงสั่งบรรจุแตงตั้งใหไปประจำอยูที่  อำเภอบานแพว  จังหวัด

สมุทรสาคร  ระหวางป  ๒๔๘๐-๒๔๘๒  ทำใหไมมีเวลาไดศึกษาวิชา

กฎหมายตามที่ไดสมัครศึกษาไว

ครัน้ในปพ.ศ. ๒๔๘๓ จงึไดสมัครเขาเปนนกัศกึษามหาวทิยาลยั

วิชาธรรมศาสตรและการเมืองใหมอีกครั้งหนึ่ง  ไดพยายามศึกษา

ตลอดมา  ในปพ.ศ. ๒๔๘๕  พอกรมเกษตรไดสัง่ยาย  และแตงตัง้ใหไป

ดำรงตำแหนง หวัหนาสายควบคมุงานบำรงุขาวในเขตจงัหวดัสพุรรณบรุี

โดยควบคุมพนักงานบำรุงขาวอยู ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอศรปีระจนัท  อำเภอสามชกุ  อำเภอเดมิบางนางบวช โดยประจำ

อยูที่กรมเกษตร และตองออกไปตรวจราชการตามอำเภอดังกลาวเดือน

ละไมต่ำกวา ๒ ครัง้

การยายประจำที่กรมเกษตรครั้งนี้  นับวาเปนการสะดวกมาก

ในการเรียนกฎหมาย  เพราะไดมีโอกาสไปฟงคำบรรยายที่มหาลัย ฯ

ไดฟงการบรรยายจากอาจารยโดยตรงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง  และมี

ประโยชนอยางยิ่ง โดยขณะนั้นกำลังเรียนอยูปที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๔๘๖

สมยัเดอืนตลุาคม สอบไลไดทกุลกัษณะวชิาของปที ่๓ ไดอนปุรญิญาตรี

ทางนิติศาสตร



ในป พ.ศ. ๒๔๘๗  สมยัแรกเดอืนตลุาคม ๒๔๘๗  สอบไลได
ครบทกุลกัษณะวชิา  ปที ่๔ สำเรจ็การศกึษาเปน “ธรรมศาสตรบณัฑติ”
ครัน้ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ จงึไดขอโอนไปรบัราชการอยทูีก่องคด ีกรมตำรวจ
กระทรวงมหาดไทย  โดยไดรับการบรรจเุปนนายดาบตำรวจ  ๑  เดอืน
แลวเปนวาทีน่ายรอยตำรวจตร ี เมือ่โอนไปอยไูด ๒ เดอืน  จงึขอลาออก
จากกรมตำรวจ  โดยมีความประสงคจะออกไปประกอบอาชีพเปน
ทนายความ รายละเอยีดปรากฏอยใูนสมดุประวตัริบัราชการ กรมเกษตร
กระทรวงเกษตรธิการ  ระหวางรอสมัครเปนสมาชิกนิติบัณฑิตสภานั้น
ทางกรมอยัการไดประกาศรบัสมคัรสอบ  อยัการฝกหดั  จงึไดสมคัรเขา
สอบแขงขนั รบั ๕๐ คน มสีมคัร ๕๐ คน ปรากฏวาสอบไดที ่๑๕ และ
ไดรบับรรจเุปนอยัการฝกหดัเมือ่วนัที ่๑ กนัยายน  พ.ศ. ๒๔๘๙ ประจำ
อยทูีก่องคด ีกรมอยัการ ๑ ปแลวไดรบัแตงตัง้ใหไปดำรงตำแหนงอยัการ
ผูชวยจังหวัดสุราษฎรธานี และไดรับราชการอยูเปนเวลา  ๓๑ ป  ครบ
เกษียณอายุเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐  รายละเอียดปรากฏตามสมุดประวัติ
รบัราชการ สงักดัอยัการ

อนึง่ในระหวางเดอืนเมษายน ๒๕๒๐ ถงึเดอืนกนัยายน ๒๕๒๐
ไดรับคำสั่งจากอัยการพิเศษฝายคดี ใหไปทำหนาที่ฝายอัยการพิเศษคดี
หัวหนากองคดีอุทธรณ  ซึ่งทางกรมอัยการไดจัดตั้งขึ้นใหม  โดยใน
ขณะนั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหตั้งกองคดีอุทธรณและกองคดีฎีกา
ไดปฏิบัติหนาที่  ณ  กองคดีอุทธรณ  จนกระทั่งครบเกษียณอายุใน
เดอืนตลุาคม  ๒๕๒๐  ครัน้ในเดอืนตลุาคม  ๒๕๒๐  ไดขอจดทะเบยีน
ขออนุญาตเปนทนายความชั้นหนึ่ง ประจำอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ
และไดรับวาความตลอดมาจนประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงหยุดรับ
วาความ แตยังรับใหคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ  ปจจุบันไดเปลี่ยน
ตำแหนงเปนอดีตหัวหนากองคดีอุทธรณกรมอัยการ

* หมายเหต ุ : คดัลอกมาจากลายมอืของ นายตร ี  ดำเกงิรตัน
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เริม่รบัราชการ ตำแหนงหนาที่

พ.ศ. ๒๔๘๙ อัยการฝกหดั กอง ๑ กองคดี

พ.ศ. ๒๔๙๐ อยัการผชูวยชัน้ตร ี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 อยัการประจำกรมกองคด ีกรมอยัการ
พ.ศ. ๒๕๑๘ อัยการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๙ อยัการประจำกรม กองคด ีกรมอยัการ
พ.ศ. ๒๕๑๙ อยัการพเิศษ ประจำกรมกองคด ีกรมอยัการ

เครือ่งราชอสิริยาภรณ และเหรยีญตรา

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

ครอบครวั

ไดยายไปรับราชการที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐

ในตำแหนงอัยการผูชวยประจำจังหวัดสุราษฎรธานี



n
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดทำการสมรสกบั นางสาวสมุาล ี นนุแปน

รับราชการเปนครูโรงเรียนประจำอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

บตุรและธดิาของ  “คณุพอตร ี ดำเกงิรตัน”

๑.นายกติต ิ  ดำเกงิรตัน  (ตยุ) เกดิป พ.ศ. ๒๔๙๖
สมรสกบั นางสาวดวงใจ  โฆสติไพบลูย  มบีตุร  ๑  คน

๒.นางสวุฒันา  เขนิประตยิทุธ  (ตมุ) เกดิป พ.ศ. ๒๔๙๗
สมรสกบั นายกรธีา  เขนิประตยิทุธ  (ถงึแกกรรมแลว)
มบีตุร-ธดิา รวม ๒ คน

๓.นางกนกวรรณ  ปตถา  (ตอย) เกดิป พ.ศ. ๒๕๐๐
สมรสกบั นายมานติ  ปตถา  มบีตุร-ธดิา รวม ๒ คน

๔.นางเรอืงอไุร  สภุาจรรยาวฒัน  (ตอ) เกดิป พ.ศ. ๒๕๐๒
สมรสกบั นายเรอืงศกัดิ ์ สภุาจรรยาวฒัน มบีตุร-ธดิา รวม ๒ คน

๕.นางชไมพร  จงึบรรเจดิศกัดิ ์ (ติง่) เกดิป พ.ศ. ๒๕๐๔
สมรสกบั นายพรชยั  จงึบรรเจดิศกัดิ์
มบีตุร-ธดิา รวม ๒ คน

มหีลานรวมทัง้หมด  ๙  คน  และเหลน  ๒  คน

คุณพอตรี  ดำเกิงรัตน เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซอยศูนยวิจัย คุณพอเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณมาโดยตลอด แต
เมือ่เดอืนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ คณุพอไดลมลงทีบ่าน ตัง้แตนัน้มาสขุภาพ
รางกายก็เริ่มทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ไดเขารับการรักษาที่หองไอ.ซี.ยู. โรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึ่งแพทย
แจงวา คณุพอไดปวยเปนโรคหวัใจเตนผดิจงัหวะ เปนเหตใุหหวัใจลมเหลว
ในทีส่ดุ คณุพอไดถงึแกอนจิกรรมอยางสงบ  ในวนัจนัทรที ่  ๕  ธนัวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. สริอิายไุด ๙๕ ป ๑ เดอืน ๑๘  วนั



ดวยความอาลยั

ถงึ...คณุพอตร-ีคณุตากี
เปนรมโพธิ์แกวโพธิ์ขวัญของลูก

พอปลูกชีวิตลิขิตฝน

ซื่อสัตยสุจริตนิจนิรันดร

ความผูกพันแนบแนนตอบแทนคุณ

รักพอ

 ลกูตอย, ลกูตอง

หลานตัง้เต, หลานตวงตวง

คิดถึงพอขึ้นมาสุดใจหาย ตอไปไมมีใครคอยพร่ำสอน

พอจาพอใจลูกนี้สุดอาวรณ แสนปวดรอนอาดูรใจสุดทน

อันพออยูพอเปนคนสุดตลก คอยแหยเยาใหลูกนกไมสุดเหงา

ตอนี้ไปลูกนี้ไมมีเงา ของพอเฝาใหความสุขลูกตลอดไป

จาก...ลกูตมุ และ หลานออฟ

สวุฒันา  เขนิประตยิทุธ

ธนพล  เขนิประตยิทุธ

ผมเปนลูกคุณพอเปนคนแรก แตไมแปลกที่ผมรับคำสอน

พอปลูกฝงความรูไมอนาทร ใหผมฝกกฎหมายเปนนิรันดร

บดันีผ้มเปนบณัฑติดงัพอหวงั เปนหัวหนาดังพอดีใจหาย

ถึงแมพอคราวนี้หลับสบาย ใจลูกชายก็สุขสมดังใจปอง

จาก...ลกูตยุ, ลกูเปา, หลานตน



“พอ”
เปนคำทีใ่กลชดิผกูพนักบัลกูมาตัง้แตลกูยงัเลก็ ๆ

พอใหความรกั ความร ูทกุสิง่ทกุอยาง

เปนทั้งพอและตาของทุกคนในครอบครัว

ทุกครั้งที่ไปหาจะมีเรื่องเลาขบขันใหฟงเสมอๆ ทำใหพวกเราหัวเราะได

พอเหนื่อยมาเยอะแลวพักผอนใหสบายนะจะ

พวกเราจะรกั  “พอ”  “ตา” ตลอดไปคะ

ลูกตอ, ลูกเรืองศักดิ์

หลานจะจา , หลานจงิโจ

“แดพอตรี”
ผทูำหนาทีข่องผนูำครอบครวั สามแีละพอของลกู ๆ ๕ คน

และตาทวดของหลาน ๆ ไดอยางสมบรูณแบบ

โดยไมขาดตกบกพรองตลอดอายุของทาน

ทานเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรที่อบอุนแกผูที่เขามาอาศัย

และพักพิงในรมเงาของตนโพธิ์นี้อยูเสมอ

ถึงแมวันนี้จะไมมีรมโพธิ์รมไทรตนนี้แลว

แตลกูติง่จะไมลมืพอผทูีใ่หกำเนดิคนนี ้และถาชาตหินามจีรงิ

ลูกคนนี้ขอเกิดเปนลูกของคุณพอตรีทุกภพทุกชาติไป

จาก...ลกูติง่, ลกูพรชยั

หลานกรวชิญ, หลานนยุหนยุ



หญงิเปนหลานคนโตของ คณุตาตร ีดำเกงิรตัน คณุตาเลีย้งดู

หญิงมาตั้งแตเล็กๆ โดยอยูบานกับคุณตามาโดยตลอด จนใครๆบอกวา

หญิงไมใชหลานตาแตหญิงเปนลูกสาวคนเล็กของคุณตา  ซึ่งหญิงดีใจ

มากที่ใครๆคิดอยางนั้น  โดยจริงๆแลวคุณตาก็เปรียบเสมือนเปนพอ

ของหญงิ  คณุตารกัและเปนหวงหญงิมาก  อยางวนัทีห่ญงิเขาโรงเรยีน

อนุบาลวันแรก  คุณตานั่งรถตุกตุกไปสงซึ่งวันนั้นฝนตกหนักมาก  ยังมี

หลายเรื่องราวที่ทำใหหญิงรูวาคุณตารักหญิงมาก

คณุตาเปนคนแขง็แรง  ชอบทำโนนทำนีด่วยตวัเองตลอด  และ

ไมยอมใหใครชวย ขนาดอายุ ๙๐ ปแลวคุณตายังทำอาหารในครัวเอง

เลย  คณุตาเปนคนทีม่อีารมณขนัและอารมณด ี หญงิชอบฟงคณุตาเลา

เรื่องเกาๆของคุณตาในสมัยคุณตาหนุมๆฟงแลวสนุกดี  อยางเชนสมัย

คุณตาไปรับราชการที่  จ.สุราษฎรธานี  คุณตาชอบพูดเสมอวา  ไป

“๑ กลบั ๗”  แลวกห็วัเราะดงัๆ  สมยัเดก็ๆหญงิไมเขาใจ  แตคณุตาก็

อธิบายวา  ตอนไป  ไปคนเดียว  และไดไปพบกับคุณยายสุมาลี  และ

แตงงานกับคุณยายมีลูก ๕ คน  นั้นคือความหมายไป ๑ กลับ ๗  มี

เหตกุารณ  ๒  เหตกุารณ  ทีห่ญงิทำใหคณุตามคีวามสขุมาก  นัน้คอื

เหตกุารณที ่๑ : หญงิไดตัง้ใจเรยีนจนถงึปรญิญาโท

เหตกุารณที ่๒ : หญงิแตงงานและมเีหลนใหคณุตา ๒ คน  ซึง่

คณุตาดใีจมากทีไ่ดเปนคณุตาทวด คณุตาชอบเลนกบัเหลนเวลาทีห่ญงิ

พาเหลนมาหาคุณตาทวดที่บาน

สดุทายนีห้ญงิดใีจมากทีไ่ดเกดิมาเปนหลานคณุตา หญงิประสบ

ความสำเรจ็และมคีวามสมบรูณในชวีติ หญงิมวีนันีไ้ดกเ็พราะม ี“คณุตา

ตร ีดำเกงิรตัน” และวนันีค้ณุตากไ็ดพกัผอนอยางมคีวามสขุตลอดไป

รักคุณตามากที่สุดคะ

หลานหญงิ, หลานนอย, เหลนเปยโน, เหลนเลเล



...คณุแมพรอมลกูๆทัง้ ๕ คน...

...คณุพอ คณุแม พรอมลกู ๆ...

...คณุพอตรกีบัคณุแมทีเ่กาะสมยุ...

...คณุพอตรสีมยัยงัหนมุ...



คณุพอตรี

...ชุดครยุทนายความ...

คณุพอตรี

...สมัยรับราชการกรมอัยการ...

...คณุพอตรกีบัคณะผพูพิากษา จ.สรุาษฎรธาน.ี..



...คณุพอตรพีรอมเพือ่น ๆ  ธรรมศาสตร...

...คณุพอตรพีรอมเพือ่น ๆ  รบัราชการทีส่รุาษฎรธาน.ี..



...คณุพอตรพีรอมเพือ่น ๆ  รวมรนุอยัการ...

...คณุพอตรใีนวนัเฉลมิพระชนมพรรษา...



...คณุพอไปพกัผอนทีช่ะอำ... ...คณุพอและคณุแม...

...งานวนัเกดิของคณุพอ...
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