การปกครองไทยสมัยโบราณ

ปราสาทหินองคหนึ่งในปราสาทเขาพระวิหาร ติดชายแดนไทยดานจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนศิลปะขอม
เปนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ขอม เปนชนชาติที่เคยครอบครองดินแดนบางสวนบริเวณกลุมแมน้ําโขง
ตอนลางมากอน

เปนที่รับรองกันทั่วไปแลววาชนชาวไทยตั้งแตโบราณกาล เมื่ออพยพจากประเทศจีนมาทางใตนั้น ชั้นแรกคง
จะไดมาตั้งภูมิลําเนาอยูในทองถิ่นลุมแมน้ําโขง และขางเหนือปลายแมน้ําเจาพระยาเปนสวนมาก และมีดินแดนของชน
ชาติอื่นอยูสองขาง คือขางฝายตะวันตกเปนบานเมืองของพวกมอญ ฝายตะวันออกเปนเมืองของพวกขอมหรือเขมร
การปกครองชั้นสมัยดึกดําบรรพ เมื่อพวกที่อพยพมานั้นเปนใหญอยูโดยลําพังก็ดี หรือในสมัยมอญมีอํานาจเขามา
ครอบงํานั้น แมจะมีหนังสือตางๆ พรรณนาไวบางก็ดี แตยากที่จะยึดถือวามีการปกครองฝายพลเรือนอยางไร ใหเปน
หลักฐานที่จะสอบสวนยืนยันไดแนนอน เพราะเปนเวลาชานานหลายรอยปมาแลว และยังไมมีหนังสือไทย เพราะฉะนั้น
ลักษณะการปกครองประเทศไทยชั้นสมัยโบราณเมื่อลาวยังเปนใหญอยูโดยลําพังก็ดี หรือในชั้นเมื่อมอญเจามามีอํานาจ
ครอบงําก็ดี จะเปนอยางไรเปนการเหลือวิสัยที่จะคนควาใหไดหลักฐานแนนอน คงไดความตามที่พึงจะสันนิษฐานไดแต
เพียงวา แรกมาตั้งภูมิลําเนาเปนบานเมืองขึ้นใหมในแวนแควน 12 เจาไทย แลวพากันหาที่ตั้งภูมิลําเนาตอลงมาทางใต
จนถึงแขวง 12 ปนนา และลานชางทางเชียงราย เชียงใหม และมีบางพวกเลยลงมาจนถึงแดนเมืองสุโขทัย ลพบุรี
ตลอดจนถึงเมืองอูทอง ตั้งแตสมัยเมื่อพวกมอญยังปกครองทางฝายเหนือและพวกขอมยังปกครองอยูทางฝายใต มี
จํานวนไทยทั้งที่อพยพมาและมาเกิดขึ้นใหมมากขึ้นเปนลําดับ ครั้งถึงสมัยเมื่ออํานาจมอญและขอมเสื่อมลงดวยกัน
พวกไทยที่ลงมาตั้งบานเมืองแขวงเชียงราย เชียงใหมพากันตั้งเปนอิสระขึ้นตาม แลวสรางเมืองเชียงราย เชียงใหม
เมืองสุโขทัยเปนราชธานี ปราบปรามพวกขอม ขยายอาณาเขตลงมาเมืองลพบุรี ไทยที่มาตั้งอยูเปนอิสระอยูเมือง
สุโขทัยสามารถแผอาณาเขตไดกวางใหญไพศาล จนไดเปนเจาของประเทศไทยสืบมา จึงไดเคาวาเมืองสุโขทัยเปนปฐม
ราชธานีแหงประเทศไทยในราว เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๐ เปนตนมา สวนหลักการปกครองทั่วไปนั้น แมจะไมมีหลักฐานอยางไร

แตสังเกตดูเทาที่ไดความจากหลักศิลาจารึกครั้งพระเจาขุนรามคําแหงและหนังสือบางปรากฏวาอุปนิสัยชนชาติไทยรัก
อิสระของชาติตั้งแตตนมา ไมอยากอยูในอํานาจชนชาติอื่น เมื่อไดมาครอบครองประเทศไทยแลว แมในสมัยตอมาตอง
ตกทุกขไดยากโดยพวกเดียวกันแยงชิงอํานาจกันเองก็ดี หรือโดยมีชนชาติอื่นมีกําลังมากกวาเขามาย่ํายีบางคราว
จนถึงบานแตกเสียบานเมืองยับเยินก็ยังพยายามแมจนเอาชีวิตแลกกอบกูอิสระของชาติกลับคืนอีกทุกครั้ง ปรากฎมาใน
เรื่องนี้เปนหลักฐานมั่นคง
วิธีการปกครองของประเทศไทยแตเดิมมา มีเคาเงื่อนปรากฎแตเพียงวามีตางกันเปน ๒ ลัทธิ คือ การปกครอง
ของพวกลาวที่อพยพลงมา ถือวาพระเจาแผนดินเปนบิดาของประชาชน จึงปรากฎคําวา “พอครัว” หมายความวา
ผูปกครองครัวเรือนหลายๆ พวกรวมกันเปนบาน อยูในปกครองของพอบานหลายบานรวมกันเปนเมืองอยูในปกครอง
ของ “พอเมือง” ถาเปนเมืองประเทศราช เจาเมืองเปน “ขุน” ดังนี้ จึงเปนวาวิธีการครองอยางบิดาปกครองอยางบิดา
ปกครองบุตร และการปกครองตามาประเพณีขอมนั้นเปนสิทธิถือตามชาวอินเดีย สมมติวาพระเจาแผนดินเปนพระ
โพธิสัตว พระอศวร พระนารายณแบงภาคลงมาครองโลก แมลัทธิการปกครองของลาวและไทยจะตางกันเชนวามานี้
แลวก็ดี แตไทยฉลาดในการประสานประโยชน จึงปรับปรุงใชวิธีปกครองประเทศไทยประสานกันทั้ง 2 วิธีตอมา และถึง
หากวาภายหลังจะมีจีน และชนตางชาติอื่นๆ เขามาอาศัยทํามาหากินอยูในประเทศไทยมากขึ้นก็ดี ไทยใชคุณวุฒิ
ประสานใหรวมเปนคนไทยได ตอมาจนกาลบัดนี้
ถึงหากวาประเทศไทยในสมัยแตโบราณมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนสมัยที่บานเมืองยังตั้งเปนหมูเปน
เหลายังรวบรวมกันไมไดเปนปกแผน เพราะเปนสมัยที่มีการรบพุงฆาฟนกันเพื่อชิงอํานาจชิงบานเมืองในระหวางพวก
ไทยกันเองบาง มีการศึกสงครามกับตางประเทศดัง เชน เขมร มอญ พยาบาง และฐานะการของประเทศทั้งหลายใน
โลกนี้กําลังเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยทั่วไป พระมหากษัตริยของชาติโดยผูเปนประมุขของชาติ ก็คงจะไดจัดการ
ปกครองและมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาแลวบางตามสมควรแกกาลสมัย แตเพราะวาสมัยนั้นยังไมมีหนังสือไทย ถึงเมื่อ
มีแลวก็ไมมีทางพิมพออกใหแพรหลาย จึงยากที่เราทานจะทราบความจริงไดชัดเจนแนนอนเปนหลักฐานแตถึงเชนนั้นก็
ดี ยังพอมีเคาพอเชื่อไดวา ลักษณะการพลเรือนแตโบราณจัดเปน ๔ แผนก เรียกวา เมือง วัง คลัง นา หรือรวมกันวา
“จตุสดมภ” แปลวาหลักทั้ง ๔ ลักษณะที่จัดระเบียบการฝายพลเรือนเปน ๔ แผนกนั้น สันนิษฐานวา จะเปนตํารามาแต
อินเดียดวยประเทศอื่นที่ใกลเคียงกัน พมาก็ดี เขมรก็ดี ตลอดจนชวา มลายู แบงเปน ๔ แผนก ทํานองเดียวกันทั้งนั้น
ไทยเราคงไดแบบมาจากพวกขอม เหตุที่แบงเปน ๔ แผนกนัน้ บางทีจะเอาหลักทางทหารมาใชนั่นเอง คือ ในเสนาบดีผู
เปนหัวหนาจตุรงคเสนาทําการพลเรือนคนละแผนก คือ
เสนาบดีกรมเมือง เปนพนักงานปกครองทองที่ รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาไพรบานพลเรือนเมื่ออยูใน
ทองที่ถิ่นฐานภูมิลําเนาของตนทั่วไป
เสนาบดีกรมวัง เปนหัวหนาในพระราชสํานัก และเปนเจากระทรวงยุติธรรมดวย จึงมีนามวา “ธรรมาธิกรณ”
อันเหตุที่กระทรวงวังจะไดวาการยุติธรรมดวยนั้น เพราะประเพณีโบราณถือเปนคติเหมือนกันหมดทุกประเทศ พระเจา
แผนดินเปนผูที่ประทานยุติธรรมแกไพรฟาขาแผนดิน เปนผูทรงบัญญัติความประพฤติของราษฎร เมื่อราษฎรมีคดีดวย
เบียดเบียนแกงแยงกัน ใครนําความมากราบทูลพระเจาแผนดินๆ เปนผูซึ่งจะชี้วาผูใดผิด และบังคับใหตองรับโทษตาม
สมควรแกความผิดนั้น พระเจาแผนดินซึ่งทรงปกครองพระราชอาณาเขตกวางขวางก็พนวิสัยซึ่งทรงปฏิบัติได แม
เชนนั้นบางพระองคดงั เชนพระเจารามคําแหงมหาราชก็พอพระราชหฤทัยจะประพฤติ จึงผูกกระดึงที่ประตูพระราชวัง
เพื่อใหราษฎรมาสั่นกระดึงถวายฏีกาได แตก็ไดประโยชนแกราษฎรที่อยูในเมืองสุโขทัย หากเปนประโยชนแกผูซึ่งอยู
หางไกลไม ดวยเหตุนี้พระเจาแผนดินจึงตองแบงพระราชอํานาจ ใหมีผูอื่นชวยในการรักษาความยุติธรรม แตเพื่อจะเอา
การนั้นไวใหใกลพระเนตรพระกรรณ จึงโปรแกใหเสนาบดีกระทรวงวังซึ่งเปนผูอยูใกลชิดพระองคเปนเจาหนาที่
กระทรวงยุติธรรม และมีอํานาจตั้งยกกระบัตรออกไปอยูตามหัวเมืองที่ใกลๆ พอไปมาไดเมืองละคน สําหรับบอก
รายงานการรักษาความยุติธรรมในเมืองนั้นๆ เขามาใหพระเจาแผนดินทรงทราบดวย

วังสราญรมย ซึ่งใชเปนสํานักงานกระทรวงการตางประเทศมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ มาจนปจจุบัน

เสนาบดีกระทรวงพระคลัง เปนพนักงานรับจายและเก็บรักษาพระราชทรัพย อันไดมาแตสวนสาอากร หรือที่
เราเรียกกันทุกวันนี้วา ภาษีอากร เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฎวากําหนดเปน ๔ ประเภท เรียกวาจังกอบประเภท ๑
อากรประเภท ๑ สวยประเภท ๑ ฤชาประเภท ๑
ที่กรมพระคลังไดวาการตางประเทศดวยนั้น มีมูลมาแตตอนกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เหตุดวยเมื่อ
มีชาวตางประเทศแลนเรือเขามาคาขาย เปนหราที่ของกรมพระคลังจะตองซื้อสิ่งของซึ่งตองใชในราชการและขายของ
สวยซึ่งมีเหลือใชสอยอยูในพระคลัง ความเกี่ยวของในระหวางชาวตางประเทศกับกรมพระคลัง เกิดแตดวยเรื่องการคา
ขายเปนมูล แลวเลยมาถึงการธุระอยางอื่นซึ่งเกี่ยวกับชาวตางประเทศ เหตุดวยกรมพระคลังคุนเคยกับชาวตางประเทศ
ยิ่งกวากรมอื่น จึงเลยมีหนาที่เปนพนักงานสําหรับบรรดาการที่เกี่ยวของกับชาวตางประเทศอีกแผนกหนึ่ง เรียกวา
“กรมทา” เพราะบังคับการทาที่เรือตางประเทศเขามาคาขาย การพระคลังกับการตางประเทศรวมอยูในเสนาบดีคน
เดียวกันมาจนกรุงรัตนโกสินทร พึ่งแยกเปนตางแผนกกันเมื่อปลายรัชกาลที่ ๔ และมากําหนดเปนกระทรวงเสนาบดี
ตางกัน เรียกวากระทรวงการตางประเทศกระทรวง ๑ กระทรวงพระคลังกระทรวง ๑ เมื่อตนรัชกาลที่ ๕
พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดใหแยกการพระคลังจากกรมทามาจัดเหมือนเปนกระทรวงหนึ่งตางหาก ตั้งสํานักงาน ณ
หอรัษฎากรพิพัฒน จัดระเบียบในสํานักงานตามแบบออฟฟตอยางฝรั่งขึ้นเปนกระทรวงแรก คือใหบรรดาผูมีตําแหนง
ในหอรัษฎากรพิพัฒนรับเงินเดือนแทนคาธรรมเนียมอยางแตกอน ตัองมาทํางานฯ สํานักงานตามเวลาเสมอ ทุกวัน ทั้ง
ผูใหญผูนอย ยกเวนแตสมเด็จเจาฟา กรมสมเด็จพระบําราบปรปกษ เวลานั้นยังดํารงพระยศเปนกรมพระ ซึ่งเปนอธิบดี
พระองคเดียว เห็นจะเปนเพราะทรงพราะราชดําริวาทานทรงบัชาการอยูทั้งกระทรวงวังและกระทรวงพระคลัง โปรด
อนุญาตใหทรงบัญชาการที่วังอยางแตกอน เพราะฉะนั้น ระเบียบสํานักงานที่ใชในหอรัษฎาฯ จึงยังเปนอยางเกาเจืออยู
บาง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ เมื่อยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่น
เปนเสนาบดีกรทา ทานกราบทูลขอใหมีสํานักงานกระทรวง อยาใหตองวาราชการที่วัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมย
ใหเปนสํานักงานกระทรวง ใหเรียกวากระทรวงวาการตางประเทศแตนั้นมา สมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ เปนเสนาบดี
แรกที่มาประจําทํางาน ณ สํานักงานทุกวันเหมือนกับผูนอย ทั้งเปนเสนาบดีแรกที่ไดรับแตเงินเดือน เหมือนกับคนอื่น
อันมีหนาที่ในสํานักงานกระทรวง
เสนาบดีกรมนานั้น แตโบราณมีหนาที่เปนพนักงานตรวจตราการทําไรนา และออกสิทธิ์ที่นา ซึ่งถือวาเปนการ
สําคัญอยางยิ่งดวยการทํานาเปนอาชีพของราษฎรในประเทศนี้ยิ่งกวาการอยางอื่น หนาที่เก็บหางขาวขึ้นฉางหลวง ซึ่ง
นับวาเปนการสําคัญดวยเสบียงอาหารเปนกําลังของรี้พล สําหรับปองกันบานเมืองแตโบราณมิไดเรียกเปนเงินคานา
ใครทํานาไดขาวตองแบงเอาสงขึ้นฉางหลวงไวสําหรั้บใชราชการ จึงเรียกวาหางขาว หรือเก็บตัวเงินแทนขาวเปลือก
เพื่อจะมิใหราษฎรไดความลําบากดวยตองขนขาวมาสงถึงฉางหลวง ภายหลังจึงไดเรียกวาคานา

ลักษณะการที่แบงเปน ๔ กระทรวง ดังกลาวแลวมีมาแตแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาหรือบางทีอาจจะมีมากอนนั้นขึ้น
ไปอีกก็เปนได ตามหลักฐานที่คนไดจากพระราชพงศาวดารและที่อื่นๆ ปรากฎวาการปกครองเปนดังเชนที่ไดพรรณนา
มาแลว จนถึงสมัยในรัชการสมเด็ยพระบรมไตรโลกนาถ และพระราชโอรสราว พ.ศ. ๒๐๐๖ ไดทรงตั้งหนวยราชการ
เปนกลาโหม (ทหาร) และมหาดไทย (พลเรือน) กลาโหมและมหาดไทยทั้งสองนี้เปนกรมใหญกวา เมือง วัง คลัง นา ดั่ง
ที่วามาแลว เพราะหัวหนาของกลาโหมและมหาดไทยเปนขาราชการชั้นอัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายกมีหนาที่และ
อํานาจกวางขวางออกไปถึงเมือง ดังนั้นการปกครองจึงมีเปน ๖ กรม ตอลดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร จนถึงรัชกาลที่ ๕ ก็วาไดจะมีเปลี่ยนแปลงบางในเรื่องอํานาจหนาที่ และการงานสวนยอยที่จําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงไปบางตามยุคตามสมัย แตหลักการนั้นยังคงเปนอยูตามเดิม

