ความยากเมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพประทับในประแทะ เมื่อคราวเสด็จตรวจมณฑอิสาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๔๙

ถึงหากวาพวกเราขาราชการมหาดไทยจะไดรับความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอยูบางใน พ.ศ. ๒๔๓๕ เพราะ
เปนกระทรวงมหาดไทยแรกตั้งแรกมีขึ้นในประวัติของชาติไทยที่ไดสรางบานสรางเมืองมาแตโบราณกาล ถึงกระนั้นก็ดี
เมื่อตั้งตนเปนกระทรวงขึ้นนั้น พวกเราคนใหมที่เขารับราชการชั้นตนมีแต 3 คนคือ สมเด็จเสนาบดี ขาพเจา และพระ
มนตรีพจนกิจ คือ เจาพระยาพระเสด็จฯ เรายังทันตั้งตัว ผูที่รูภาษาฝรั่งก็มีแตสมเด็จเสนาบดีและขาพเจา และมีแต
ขาพเจาเปนผูรูจักหัวเมืองชายแดนดวยไปยากลําบากทําแผนที่มาแลว เมื่อตั้งกระทรวงขึ้น เราเปนคนใหมไมรูจัก
คุนเคยใคร แมจะมีขาราชการเกาๆที่โอนจากศาลลูกขุนในฝายซายมารวมกันอยูก็จริง แตโดยมากทานรูจักกรุงเทพฯ
ไมรูจักเมืองที่ไกลออกไป ยิ่งเปนเมืองชายแดนแลวเปนแตทราบชื่อไมรูวาอยูทิศไหนแน แมแตจะชี้ในแผนที่ก็ชี้ไมใคร
ถูก อยาไปนึกถึงเลยวาทานจะรูภาษาฝรั่งหรือเรื่องของฝรั่งที่มารบกวนเราอยูชายแดนทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ที่
เราจะตองพูดจาโตเถียงกับเขาในเวลานั้น

สภาพความเปนอยูของชาวบานในมณฑลอิสานในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้ง
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการ พ.ศ. ๒๔๔๙

พอเรานั่งทํางานไดไมถึงป ก็เกิดเรื่องกับฝรั่งเศส ทางลุมแมน้ําโขง ใน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เวลานั้นเรามี
กองขาหลวงไปตั้งอยูทางลุมแมน้ําโขง คือ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม ทรงดํารงตําแหนงขาหลวง
ตางพระองคสําเร็จราชการอยูที่บานเดื่อ หมากแหง คือเมืองอุดรธานีเดี๋ยวนี้เรียกวาขาหลวงลาวพวน พระเจานองยา
เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงดํารงตําแหนงขาหลวงตางพระองค สําเร็จราบการลาวกาว กับกองขาหลวงอยูที่
จังหวัดอุบลราชธานี เรียกวา ขาหลวงลาวกาว กองขาหลวงลาวกาวอีกกองหนึ่งประจําเมืองนครจําปาศักดิ์มีพระพิศณุ
เทพเปนขาหลวงอยูแลวดั่งนี้ก็ดี แตลวนเปนขาราชการที่เรียกไดวายังไมรูจักกับมหาดไทยใหมในดานความคิดและ
นโยบาย เราไดแตมีอะไรมาก็นําความกราบถวายบังคมทูลพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระราชดําริ
เมื่อพระราชทานกระแสมาอยางไรเราก็จัดสงไปและเมื่อมีสิ่งไรเกิดขึ้น ก็นําความกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฎิบัติอีก
ในระยะนี้พระบาทสมเด็จพราะเจาอยูหัวทรงเหน็ดเหนื่อยมาก จนถึงกับตองเสด็จมาประทับในกระทรวงมหาดไทยทั้ง
กลางวันและกลางคืนหลายวัน จนเหตุการณคอยสงบ

แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒)

การคมนาคมที่กระทรวงจะพูดติดตอกับขอราชการหัวเมืองทางดินแดนลุมแมน้ําโขงตองไปทางบกโดยมา
หรือเดินเทาไมมีเครื่องบิน รถไฟ ไปรษณียโทรเลขโทรศัพทอยางใด แตเดชะบุญที่ขาพเจาชํานาญการเดินทางมามาก
แลว และรูจักขาราชการและผูคนในดินแดนตอนนี้ช่ําชองมาแตเวลาไปทําแผนที่มาแลว จึงสามารถวางการคมนาคมให
ไดดีและรวดเร็วที่สุดที่จะพึงกระทําได โดยจัดเกณฑคนบาง มาเร็วบาง สงกันไปเปนระยะทอดๆไป ดังเชนอาจไปถึง
จังหวัดหนองคายและอุบลราชธานีไดใน ๔-๕ วัน ซึ่งไดผลในราชการดีมาก พอพนเขตดานเจรจากับฝรั่งเศสแลวมาเกิด
เรื่องผรั่งเศสทางเมืองจันทบุรียิ่งมีธุระหนาที่มหาดไทยเพิ่มและยากขึ้นมาก เพราะพระยาวิชยาธิบดี (สวาสดิ บุนนาค)
นองสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) และเปนบิดาพระยาเดชานุชิตพระยาศรีธรรมโศกราช
ขาราชการเกากระทรวงมหาดไทยนั้นทานก็คอนขางชราและปวยรับฝรั่งเศสไมหยุด ขาพเจาก็ตองวิ่งไปจันทบุรีฝา
กระสุนปนจากคายทหารฝรั่งเศสไปหาแมทพั ฝรั่งเศส แลวจัดระงับเหตุการณที่เกี่ยวของกับฝรั่งเศส และการวุนวาย
ภายในบานเมืองจนสงบ ยิ่งกวานั้นพอเสร็จการเจรจาตกลงกับฝรั่งเศสไดแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
ประชวร แพทยหลวงจึงทูลเชิญเสร็จไปประทับรักษาพระองคอยูที่พระตําหนักในเกาะสีชัง เพราะเปนพระราชฐานที่ได
ไปทรงใหแผวถางสรางไวพอประทับไดหลายหลัง สมเด็จพระเสนาบดีตองตามเสร็จไปประทับอยูที่เกาะสีชังดวยยังมีเรา
ที่ทํางานสมัยใหมแต ๒ คน คือ ขาพเจาและพระมนตรีพจนกิจอยูยืนโรงประจํากระทรวง ผลัดกันประจําการ วิ่งไปวิ่งมา

ระหวางกรุงเทพฯกับเกาะสีชัง เพื่อนํารายงานราชการและขาวทางชายแดนไปทูลเสนอเสนาบดี และรับคําสั่งมา
กระทรวงจัดการตอไป ดั้งนั้นทุกๆวันการเดินทางขามทะเลไปเกาะสีชังมาระยะยาว ๘ชั่วโมง มีแตเรือหลวงลําเล็กๆและ
มักมีคลื่นลมจัดเสมอบางวันไปถูกคลื่นลมแทบเอาชีวิตไมรอด ถึงจะมีขาราชการเกาอยูในกระทรวงอีก ๑๐ กวาคนเขาก็
ไดแตชวยคัดชวยเขียน ไดอาศัยความคิดความอานแตนอยคน เพราะเขาไมชํานาญการชายแดนและเรื่องกับฝรั่งดั่ง
ที่วามาแลว ฉะนั้นจึงทําใหขาพเจากับพระยาพระเสด็จฯ ผูซึ่งมารดาขาพเจารักใครมาก และเปนเพื่อนนักเรียนมา
ดวยกัน รักใครกันเชนญาติ เลยชอบพอกันมาจนถึงชั้นบุตรหลาน
ในเรื่องขาราชการกระทรวงมหาดไทยตองรับราชการที่ยากและไมมีใครอยากทําอีกเรื่องหนึ่ง ที่คนชั้นเกา
ยังคงจะจําไดดีถึงเหตุเกี่ยวกับฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ นั้น มีเรื่องหนึ่งที่ไดตกลงวาไทยจะตองตั้งศาลพิเศษชําระผูตอง
ถูกกลาวหาที่ชายแดนในเรื่องนายทหารฝรั่งเศสไดถูกทํารายถึงตายไปนั้น คือไดออกพระราชบัญยัติตั้งศาลรับคําสั่งเปน
การพิเศษชั่วคราว สําหรับชําระคนในบังคับไทยที่ตองหาวากระทําความรายผิดกฎหมายที่ทุงเชียงคํา ที่แกงเจกและ
เมืองคํามวน ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ลงโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐ แผนที่
๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ร.ศ. ๑๑๒ หนา ๔๙๙ ตั้งศาลพิเศษ ตั้งวิธีพิจารณาสําหรับในประกาศฉบับนั้นทรงแตงตั้งให
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชัยปรีชากร เปนอธิบดีผูพิพากษา พรอมกับขาราชการเปนผูพิพากษารอง มีบรรดาศักดิ์
ชั้นพระยาอีก ๖ นาย ในจํานวนผูพิพาษา ๖ นายมีนามขาราชการเปนทหาร ๑ กรมพระตํารวจ ๑ กรมมหาดเล็ก คือ
เจาพระยาเทเวศร เมื่อยังเปนพระยา ๑ มีขา ราชการกระทรวงมหาดไทย คือ พระยาฤทธิรงครณเฉท ๑ ผูพิพากษา
กระทรวงยุติธรรมอีก ๒ เปนศาล มีทนายเปนขาราชการฝายไทย ๒นายที่รูภาษาฝรั่ง คือ หลวงสุนทรโกษา (คออยูเหล
ณ ระนอง) คือพระยาประดิพัทธภูบาล และนายหัสบําเรอ หุมแพร คือเจาพระยาสุธรรมไมตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) บิดา
สมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี

การพิจารณาคดีในศาลพระราชอาญา ซึ่งจําเลยอยูในบังคับตางประเทศ จึงมีหนาที่ของสถานกงศุลรวมอยูในคณะผูพิพากษาดวย

ศาลผลมนี้เปนศาลฝรั่งเศสกับไทย เปนคณะผูพิพากษา ผูพิพากษาฝายไทยมี ๖ ดังที่วามาแลว จําไดวามีผู
พิพากษาฝรั่งเศสนั่งพิจารณาในศาลมากกวาฝายไทยประมาณครึ่งหนึ่งคดีรายนี้มีพระยอดเมืองขวางขาราชการไทยที่
ไดไปรับราชการในกองขาหลวงประจําที่แกงลีผี เมืองสีธันดร ใตเมืองจัมปาศักดิ์ลงไป เปนจําเลยสําคัญคนหนึ่ง การที่
ศาลไดพิจารณาพิพากษาลงโทษพระยอดเมืองขวางไปแลวอยางใดยอมทราบกันดีอยูแลวอยากจะเลาเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้คือพระยอดเมืองขวางเปนขาราชการไทยสังกัดกระทรวงมหาดไทยในตําแหนงขาหลวง
ผูชวยในกองขาหลวงเมืองจัมปาศักดิ์ที่กระทรวงแตงตั้งใหไปอยูประตํารักษาราชการ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกกองขาหลวง
ลาวกาว เมื่อขาราชการมหาดไทยตองถูกเปนจําเลยในโรงศาลเมื่อเวลาปฎิบัติราชการตามหนาที่เชนนี้เปนการจําเปนที่

กระทรวงมหาดไทยจะตองแตงตั้งขาราชการกระทรวงมหาดไทยไปชวยเหลือไปฟงการพิจารณาของศาล ถามใครก็ไมมี
ใครสมัครไป เพราะทราบกันดีอยูแลววาเปนเรื่องขายหนา และศาลจะตัดสินอยางไร สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงจึงรับสั่ง
แกขาพเจาวา “แกเปนขาราชการฝายมหาดไทยที่พูดและเขาใจขนบธรรมเนียมฝรั่ง ขอใหแกชวยไปเปนผูแทน
มหาดไทยฟงการพิจารณาเรื่องนี้” ขาพเจาไมอยากไปเพราะเปนเรื่องขายหนาดังที่วามาแลว แตขัดรับสั่งเสนาบดีไมได
ก็ตองไปนั่งพิจารณาทุกวัน จนศาลพิพากษาตัดสินแลวทํารายงานยื่นถวายตามระเบียบราชการ
ขาพเจาจําไดวาศาลนั้นตั้งที่หองชั้นที่ ๒ ดานหนาของสถานฑูตฝรั่งเศสที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาใตธนาคาร
อินโดจีนหรือแบงคฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ อยูที่ศาลแลไปในแมน้ําเห็นเรือรบฝรั่งเศส ๒ ลําที่แลนบุกปากน้ําเจาพระยาเขามายิง
กราดปอมพระจุลจอมเกลาฯและสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เตรียมพรอมอยูทั้ง ๒
ลํา และที่หนาศาลาริมทาแมน้ําหนาศาลพิเศษนั้นมีกองทหารเรืองฝรั่งเศส /กองรอย พรอมสรรพดวยอาวุธอยูประจํา
รักษาการณตลอดเวลาที่ศาลพิจารณาคดีเรื่องนั้น นี่เปนเรื่องหนึ่งที่ขาราชการหมาดไทยไมอยากแตจําใจตองทําเพราะ
ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาไมได
เพราะเหตุนี้ เมืองไทยในสมัยที่ขาพเจารับราชการแต พ.ศ. ๒๔๓๕ เปนตนมานั้น เปนเคราะหดีของประเทศ
ไทย ที่เราไดสมเด็จพระเจาแผนดินที่ทรงพระปรีชาสามารถ วิรยิ ะอุตสาหะแรงกลา จนไดทรงรับมติของปวงประชาชาว
ไทยมาจนสมัยนี้วาเปน “พระปยมหาราช” ถึงหากวาฐานะการบานการเมืองขณะนั้นประเทศไทยจําเปนตองเกี่ยวของ
พัวพันกับตางประเทศมากในฐานะอยางลูกแกะกับสุนัขปาในเรื่องนิยายอิสปก็ดี แตเมื่อเรามีพระเจาแผนดินและ
เสนาบดีมหาดไทยผูปกครองทองที่ดีอยูก็พอจะดําเนินการบานเมืองรอดพนภัยได นอกจากนั้นเรายังมีสมเด็จกรมพระ
ยาเทววงศวโรปการ (เทวัญ อุทัยวงศ) ผูทรงพระปรีชาสามารถเปนเอกอัครบุรุษเชี่ยวชาญในการบานเมืองโดยเฉพาะ
ราชการตางประเทศ พระทัยเยือกเย็นสุขุมนุมนวลเปนเจานายที่ควรรักนับถือ และไดทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีวาการ
กระทรวงตางประเทศนานกวาผูใดเปนประวัติการณและเพราะเหตุวาหนาที่ราชการตางประเทศนั้นแตไหนแตไรมาเปน
หนาที่ตองประจําทํางานรับราชการยูแตในกรุง จึงไมคอยมีพระโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรหัวเมือง เพราะฉะนั้นถึง
ฐานะการบานการเมืองในสมัยนั้นจะคับขันปานใดก็ดี แตเปนเคราะหดีของประเทศไทยอยางที่พวกฝรั่งชอบใชคําวา
“สวรรคชวย” คือเรามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช เปนพระประมุขของราชการบานเมือง
มีสมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ (เทวัญ อุทัยวงศ) เปนเสนาบดีตางประเทศสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เปนเสนาบดีมหาดไทยประดุจวาเปนหลักหรือเขื่อนเพชร ๓ เสา เชนนี้ยอมฝาฟนอุปสรรคทั้งปวงใหลุลวงได ยอมจัด
ทะนุบํารุงบานเมืองไทยใหรุงเรืองรอดพนปราศจากภัยอันตรายใหประเทศไดรวบรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว
พระบรมรูปทรงมานี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเปนผูคิดใหมรการเรี่ยไรสรางถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาเจาอยูห ัวตั้งแตยังดํารงพระชนมอยู เพื่อเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พ.ศ.๒๔๕๑) และทรงเปนผูคิดถวาย
พระราชสมัญญา “ปยมหาราช” ดวย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงฉายพระบรมรูปรมกับ สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการและสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ที่รานถายรูปหลวงในงานประจําป วัดเบญจมบพิตร พ.ศ.๒๔๔๖ โดยมีพระราชดํารัสวา “มือซายขวามาถายรูปดวยกัน”

เปนคนไทยทั้งมวล มีเกียรติแผไพศาลไปทั่วพิภพเปนที่เคารพนับถือของนานาประเทศ คนไทยผูปกครองประเทศที่ได
รับภาระตอมาในเวลานี้ ๓ พระองคไดเสด็จสวรรคตและสิ้นพระชนมไปแลว ตอมาก็ไดเจริญรอยพระยุคลบาลรักษา
จัดการปกครองบานเมืองใหเหมาะสมแกกาลสมัยดีรุงเรืองมาถึง พ.ศ.๒๔๙๕ ใหเปนมรดกตกทอดตอไปภายหนาเชนนี้
เราไทยควรยินดีพรอมสามัคคีชวยกันรักษาทําการบานการเมืองตอไปใหไดเชนที่บรรพบุรุษของเราไดทําไวใหเปน
มรดกนั้น

