สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย
วาดวยตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอนทหารบก
เมื่อพระชนอายุ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๔๒๐) ไดรับพระราชทานยศเปนนายรอยตรีทหารมหาดเล็ก
บังคับกองแตรวง ภานนี้ฉลองพระองคเครื่องแบบนายรอยตรีครึ่งยศ

นิทานเรื่องนี้อยูขางจะยาวจึงแบงเปน ๒ ภาค ภาคตนวาดวยเหตุที่จัดการปกครองหัวเมืองอยาง
เทศาภิบาล ภาคที่ ๒ วาดวยกระบวนจัดการปกครองหัวเมืองอยางเทศาภิบาลอันตัวขาพเจาไดเกี่ยวของมา
มาก
ขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เหตุที่ขาพเจาไดเปนเสนาบดีกระทรวง
หมาดไทย มีเรื่องชอบกลควรเลาเขาในโบราณคดีไดเพราะเวลาก็ลวงมาถึง ๕๐ ปแลว
อันตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้น แตกอนมาเปนอัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายกหัวหนา
ราชการฝายพลเรือน และบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือทั้งปวง คูกับเสนาบดีกระทรวงกลาโหม อันเปนสมุ
หพระกลาโหมหัวหนาขาราชการฝายทหารและไดบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตทั้งปวงเชนเดียวกัน ผูที่เปน
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมาแตกอนลวนเคยรับราชการพลเรือนมาชานาน จนไดเปนเสนาบดีชั้นจตุสดมภ
เมือง วัง คลัง นา ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งกอน แลวจึงไดเลื่อนขึ้นเปนอัครมหาเสนาบดีเมื่อสูงอายุ
ยกตัวอยางดังเชนพระยารัตนบดินทร ซึ่งเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอูกอนตัวขาพเจา ทานเคยเปนพระ
ยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแตในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชการที่ ๕ ไดเปนเจาพระยาพลเทพ
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ แลวจึงไดเปนที่สมุหนายกเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แตสวนตัวขาพเจาเอง
ตั้งแตออกจากโรงเรียนเขารับราชการก็เปนทหารอยูในกรมมหาดเล็ก ไดเคยเปนตั้งแตนักเรียนนายรอย แลว
เลื่อนยศขึ้นไปโดยลําดับจนถึงเปนนายพันโท ราชองครักษ บังคับการกรมทหารมหาดเล็กอยูหลายป ไมเคย
เปนนายพันเอก เพราะในสมัยนั้นนายพันเอกทหารมหาดเล็กมีแตพระเจาอยูหัวพระองคเดียวคนอื่นเปนไมได

“โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาย” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงเริ่มงานจัดการศึกษาครั้งแรก
โดยเปลี่ยนสภาพจาก “โรงเรียนทหารมหาดเล็ก” ซึ่งเปนโรงเรียนฝกสอนวิชาทหารมาเปนโรงเรียนสําหรับพลเรือน

เหตุที่ขาพเจาจะเริ่มรับราชการฝายพลเรือนเกิดแตเมื่อขาพเจาเปนผูบังคับการทหารมหาดเล็กทูลขอ
พระตําหนักเดิมที่สวนกุหลาบ ตั้งโรงเรียนฝกหัดลูกผูดีที่เปนนักเรียนนายรอยทหารมหาดเล็ก ตั้ง “โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ครั้งโรงเรียนเจริญขึ้นมีเจานายและลูกผูดีสมัครเปนนักเรียนมาก
เกินอัตรานักเรียนนายรอย จะตองจํากัดจํานวนนักเรียนรับฝกสอนถึงผูที่จะไมเปนทหารดวย ขาพเจากราบทูล
ถามพระเจาอยูหัว โปรดใหจัดเปนโรงเรียนสําหรับลูกผูดีทั่วไปไมเฉพาะแตที่จะเปนนักเรียนนายรอยทหาร
มหาดเล็ก ตรัสวา ลูกผูดีที่เรียนสําเร็จแลว ถึงไมเปนทหาร ก็คงไปรับราชการอยางอื่นใหเปนประโยชน
เหมือนกัน จึงขยายการฝกสอนในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาย ใหมีทั้งชั้นประถมที่เปนวิชาสามัญ เวลา
นั้นเรียกวา “ประโยค ๑” และชั้นมัธยมเรียกวา “ประโยค ๒” สําหรับไปรับราชการ ขอกลาวแทรกตรงนี้สัก
หนวยวานักเรียนสําเร็จประโยค ๒ ในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลายครั้งนั้นตอมาถึงรัชกาลหลังที่ไดเลื่อน
ยศในราชสกุลถึงเปนกรมก็มี ที่เปนขุนนางไดเปนถึงเจาพระยาเสนาบดีก็มีหลายคน ที่ไดเปนขุนนางชั้น
รองลงมานั้นแมแตในรัชกาลที่ ๕ ก็มีมาก
ปหนึ่งในเวลาเมื่อโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบกําลังเจริญ พระเจาอยูหัวเสด็จไปพระราชทาน
รางวัลนักเรียน แลวทรงพระราชดําเนินเที่ยวทอดพระเนตรทั่วบริเวณโรงเรียน โปรดการที่จัดในโรงเรียนนั้น
มาก ตอมาไมชา วันหนึ่งตรัสแกขาพเจาวา การศึกษาจะเปนการสําคัญของบานเมืองในภายหนา ขาพเจาจัด
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลายไดสําเร็จก็ดีแลว ใหขาพเจาคิดตั้งโรงเรียนใหมีแพรหลายตออกไปจนถึง
ฝกสอนราษฎรใหเปนประโยชนแกบานเมืองดวย ขาพเจาจึงมีหนาที่จัดโรงเรียนอันเปนการฝายพลเรือน
เพิ่มขึ้น แตในเวลาเมื่อยังเปนผูบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๒๐ เมื่อโปรดใหรวมการบังคับบัญชาทหารบกทารเรือ ตั้งเปน “กรมยุทธนาธิการ”
ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหขาพเจาเลื่อนยศทหารขึ้นเปนนายพลตรี และเปนตําแหนงผูชวยผูบัญชาการ
ทหารบกในกรมยุทธนาธิการ ขาพเจาจะตองยายขนาดไปจากกรมทหารมหาดเล็ก จึงโปรกใหรวมงานที่จัด
โรงเรียนตั้งเปนกรมอิสระเรียกวา “กรมศึกษาธิการ” ตั้งสํานักงานที่ตึกแถวตอประตูพิมานชัยศรีทางขาง
ตะวันออก และโปรดใหขาพเจาเปนตําแหนงอธิบดีกรมศึกษาธิการ ตอนนี้ขาพเจาจึงมีตําแหนงรับราชการทั้ง
ฝายทหาร และฝายพลเรือนดวยกันอยู ๒ ป ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดใหรวมกรมธรรมการและกรมสังฆการี

กับทั้งกรมพยาบาลและกรมพิพิษภัณฑสถานซึ่งเปนกรมอิสระอยูกอน เขากับกรมศึกษาธิการยกขึ้นเปน
“กระทรวงธรรมการ” และทรงพระการุณาโปรดใหขาพเจายายขาดจากตําแหนงผูชวยผูบัญชาการทหารบกใน
กรมยุทธนาธิการมาเปนอธิบดีกระทรวงธรรมการแตตําแหนงเดียว เมื่อตน พ.ศ. ๒๔๓๓ ขาพเจาจึงไดรับ
ราชการแตฝายพลเรือนทางเดียวแตนั้นมา

เสนาบดีกระทรวงตางๆ ภาพถายฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
จาก ซาย-ขวา
แถวหนา
1. เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน กุญชร)
2. กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
3. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน)
แถวกลาง
1. กรมหลวงเทววงศวโรปการ (พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ)
2. สมเด็จเจาฟากรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช (สมเด็จเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช)
3. กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ (พระองคเจากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธิ์)
4. กรมขุนสมมตอมรพันธุ (พระองคเจาสวัสดิประวัติกรมพระสมมตอมรพันธุ)
แถวหลัง
1. เจาฟากรมกขุนนริศรานุวัติวงศ (พระองคเจาจิตรเจริญสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตดติวงศ)
2. กรมหลวงดํารงราชานุภาพ (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ)
3. กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา (พระองคเจาโสณบัณฑิต)
4. กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระองคเจาไชยันตมงคล)

เหตุที่พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหขาพเจายายขาดจากราชการทหาร มาเปนอธิบดีกระทรวง
ธรรมการรับราชการพลเรือนแตฝายเดียวนั้น เนื่องดวยการเมือง พราะจะทรงจัดคณะเสนาบดีทรง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางใหม ตามที่ทรงพระราชปรารภมาแตกอน วาถึงเวลาที่เมืองไทยจําจะตองเรงรัดการ
ปกครองบานเมืองใหเรียบรอยทั่วพระราชอาณาเขต จะรั้งรอตอไปไมได แตคณะเสนาบดีเจากระทรวงซึ่ง
บัญชาการตามแบบเกามีแต ๖ คนนอยตัวนักทั้งที่เสนาบดีซึ่งจัดเปนอัครมหาเสนาบดี ๒ คน เปนจตุสดมภ ๔
คน ก็พนสมัยไมเหมาะกับการงานในปจจุบันเสียแลว ทรงพระราชปรารภจะแกไขคณะเสนาบดีใหมีเจา

กระทรวงพอทําการเสียกอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดใหสมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ แตยังเปนกรม
หลวง เสด็จไปชวยงานฉลองรัชกาลสมเด็จพระบรมราชินีวิคตอเรียครบ ๕๐ ป ณ ประเทศอังกฤษแทน
พระองค ตรัสสั่งไปใหพิจารณาแบบคณะเสนาบดีในยุโรป วาเขาเอาอะไรเปนหลักกําหนดตําแหนงเสนาบดี
สมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ เสด็จกลับมาทูลรายงานจึงทรงกําหนดคณะเสนาบดีที่จะจัดใหมใหเปน ๑๒
กระทรวง คงตําแหนงเสนาบดีเดิมไวทั้ว ๖ กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นใหมนั้นคือกระทรวงพระคลัง กระทรวง
ยุทธนาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงมุรธาธร แตใหเปนเสนาบดี
มีศักดิ์เสมอกันทั้ง ๑๒ กระทรวง เลิกตําแหนงอัครมหาเสนาบดีทั้ง ๒ มิใหมีตอไปดังแตกอน เมื่อกําหนด
กระทรวงเสนาบดีซึ่งจะตองขึ้นใหมและทรงเลือกหาตัวผูซึ่งจะเปนเสนาบดีกระทรวงนั้นๆ แลว เหนจะทรงพระ
วิตกเกรงวาถาประกาศตั้งเสนาบดี ๑๒ ตําแหนง ตามกําหนดใหมทันทีจะไมเปนการเรียบรอย ดวยกรมตางๆ
อันจะรวมเขาในกระทรวงเสนาบดีที่ตั้งใหมยังเปนกรมอิสระอยูโดยมาก ทั้งตัวผูซึ่งจะเปนเจากระทรวงใหม ก็
ยังไมคุนเคยกับหนาที่เสนาบดีจึงทรงทดลองระเบียบการที่จะจัดใหมและฝกหัดผูซึ่งจะเปนเสนาบดีขึ้นใหมมา
แต พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดใหจัดที่ประชุมเสนาบดีขึ้นที่มุขกระสัน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใหเสนาบดีเกากับทั้ง
ผูซึ่งจะเปนเสนาบดีใหมเขาไปประชุมกัน และเสด็จลงประทับเปนประธานในที่ประชุม ทรงศึกษาราชการตางๆ
ซึ่งทรงเคยบัญชาแตโดยลําพังพระองคมาแตกอน ดูเหมือนสัปดาหละครั้งหนึ่ง ถามีราชการมากก็ประชุม
ติดตอกันไป คราวละหลายคืนก็มี ตัวขาพเจาซึ่งทรงเลือกจะใหเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรกก็ใหเขา
ไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีมาตั้งแตยังเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นที่โปรดใหรวมกรมตางๆ ตั้งเปน
กระทรวงธรรมการ และใหตัวขาพเจาแยกมาจากราชการทหารก็เพื่อจะยกกระทรวงธรรมการขึ้นเปนกระทรวง
เสนาบดีนั้นเอง ถึงกรมอื่นที่จะยกขึ้นเปนกระทรวงก็โปรดใหขยายออกไปโดยลําดับเชนเดียวกัน

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ เปน
ผูแทนพระองคเสด็จไปเยี่ยมพระเจาซารนิโคลัสที่ ๒ เมื่อครั้งยังทรงเปน ซาเรวิชนิโคลัส แหงรัสเซีย ภาพนี้ทรงฉายรวมกับคณะ
ฑูตพิเศษ ที่ประเทศรัสเซีย

เมื่อพระเจาอยูหัวทรงทดลองระเบียบการที่จะจัดใหมอยูถึง ๓ ป ในระหวางนั้นเมื่อตน พ.ศ. ๒๔๓๔
เจาซาเรวิช รัชทายาทประเทศรุสเซีย (ซึ่งภายหลังไดเสวยราชสมบัติเปนพระเจานิโคลัสที่ ๒) เขามาเฝาถึง
เดือนกรกฎาคมในปนั้น พระเจาอยูหัวก็โปรดใหตัวขาพเจาเปนราชทูตพิเศษไปเยี่ยมตอบเจาซาเรวิชแทน
พระองค ดังไดเลามาแลวในนิทานที่ ๕ เรื่องของประหลาดที่เมืองชัยปุระ ขาพเจาไปยุโรปครั้งนั้นไดรับ
พระราชทานอนุญาตใหไปยังประเทศอียิปตและอินเดียเมื่อขากลับ เพื่อจะไดหาความรูประกอบกับที่ไดไปเห็น
ในยุโรปมาทําการงานใหเปนประโยชนดวย ขาพเจาก็ตั้งหนาหาความรูเรื่องที่จะเปนประโยชนแกกระทรวง
ธรรมการตลอดทางที่ไปครั้งนั้น ขาพเจากลับมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนมีนาคมมาถึงได ๗ วัน กออก

ประกาศพระบรมราชโองการตั้งเสนาบดีเปน ๑๒ ตําแหนง ดังไดทรงพระราชดําริไว แตตอนทายประกาศมีวา
โปรดใหเปลี่ยนตัวเสนาบดีบางคนเปนตน แตเจาพระยารัตนบดินทรเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งแกชรา
มากแลว โปรดใหปลดออกรับพระราชทานเบี้บํานาญ และทรงพระกรุณาโปรดใหตัวขาพเจาเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ ตอไป

การที่ขาพเจาตองยายจากกระทรวงธรรมการไปเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระเจาอยูหัวมิได
ตรัสถามความสมัครของขาพเจา หรือแมแตตรัสบอกใหเตรียมตัวกอนบางทีจะเปนดวยทรงสังเกตุเห็นขาพเจา
รับกระทรวงธรรมการอยูมาก ถาตรัสถามก็จะทูลขอตัวหรือขอใหผอนผันไปตางๆ จึงตรัสสั่งโดยไมไตถาม
ทีเดียว แตเมื่อมีพระบรมราชโองการประกาสเปนเด็ดขาดเชนนั้นแลว ขาพเจาก็ตองยายไปตามรับสั่งทั้งไมได
เตรียมตัวมีแตเจาพระยาพระเสด็จฯ (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) เวลานั้นเปนหลวงไพศาลศิลปศาสตร ซึ่งเปน
เลขานุการประจําตัวติดไปดวยคนเดียว แตตอมาในเดือนเมษายนนั้นเอง วันหนึ่งมีรับสั่งใหหาขาพเจาเขาไป
เฝาในที่รโหฐาน ขาพเจาไดโอกาสจึงกราบบังคมทูลปรับทุกขวาตั้งแตทรงพระกรุณาโปรดใหขาพเจากอสราง
ธรรมการมา ใจขาพเจาฝงอยูแตในราชการกระทรวงนั้นนึกวาถาโปรดใหอยูในกระทรวงธรรมการตอไปคงจะ
สามารถจัดใหดีไดแตราชการกระทรวงมหาดไทย ขาพเจาไมไดเคยเอาใจใสศึกษามาแตกอนทราบแตวาเปน
กระทรวงใหญการงานยากกวากระทรวงธรรมการมาก ตัวขาพเจาไมรูราชการกระทรวงมหาดไทยไปบังคับ
บัญชาการเกรงจะไมไดดีดังพระราชประสงค ถาไปพลาดพลั้งลงอยางไรก็จะเสียพระเกียรติยศ ซึ่งทรง
เลือกสรรเอาตัวขาพเจาไปวาราชการกระทรวงมหาดไทยจึงวิตกหนัก พระเจาอยูหัวตรัสตอบวาในสวน
พระองคก็ทรงเชื่อแนวาขาพเจาคงจะสามารถจัดกระทรวงธรรมการใหดีได แตการบานเมืองซึ่งสําคัญกวานั้น
ยังมีอยู บางทีขาพเจาจะยังมิไดคิดถึง ดวยตางประเทศกําลังตั้งทาจะรุกเมืองไทยอยูแลว ถาเราประมาทไม
จัดการปกครองบานเมืองเสียใหเรียบรอย ปลอยใหหละหลวมอยางเชนเปนอยู ชาไปเห็นจะมีภยั แกบานเมือง
บางทีอาจจะถึงเสียอิสระภาพของเมืองไทยก็เปนได ถาบานเมืองเสียอิสระแลวกระทรวงธรรมการจะดีอยูได
หรือ การรักษาระราชอาณาเขตดวยจัดการปกครองหัวเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย จึงเปนการสําคัญกวา
มาก การนั้นตกอยูในหนาที่กระทรวงมหาดไทยยิ่งกวากระทรวงอื่น เพราะหัวเมืองทั้งปวดขึ้นอยูใน
กระทรวงมหาดไทยโดยมาก ไดทรงพิจารณาหาตัวผูซึ่งจะเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใหจัดการไดดังพระ
ราชประสงคมานานแลวยังหาไมไดจนทรงสังเกตเห็นวาความสามารถของขาพเจาเหมาะแกตําแหนงนั้น จึงได
โปรดใหยายจากกระทรวงธรรมการไปเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขาพเจามีความวิตกเพราะยังไม
คุนเคยกับราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เปนธรรมดา แตพอจะทรงชวยได ตัวขาพเจาก็เคยนั่งในที่ประชุม
เสนาบดี คงไดสังเกตเห็นวาพระองคตองทรงเปนภาระในราชการกระทรวงมหาดไทยยิ่งกวากระทรวงอื่นอยู
เสมอ จนทรงคุนเคยมานานแลว ถาขาพเจามีความลําบากอยางไรก็ใหทูลปรึกษาหารือเปนสวนตัวไดตามใจ
อีกโสดหนึ่งนอกจากขอเรียนพระราชปฏิบัติตามทางราชการจะทรงพระกรุณาโปรดชวยแนะนํา และอุดหนุน
ทุกอยางอยาวิตกเลย เมื่อขาพเจาไดฟงพระบรมราชาธิบาย และพระเจาอยูหัวทรงรับเปนครูเชนนั้นก็อุนใจ
คลายความวิตกจึงกราบทูลรับวาจะพยายามสนองพระเดชพระคุณตามพระราชประสงคโดยเต็มกําลังและ
สติปญญา ขอพระราชทานพรไวอยางหนึ่ง แตวาถาทรงพระราชดําริเห็นวาขาพเจาจะทําการไปไมสําเร็จ
ขอใหไดกลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการตามเดิมก็ทรงสัญญาตามประสงค เรื่องที่ขาพเจาจะเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยมีดังเลามานี้
กระทรางมหาดไทยเปนอยางไรในเวลาเมื่อขาพเจาไปเปนเสนาบดี ก็นาเลาเขาในเรื่องโบราณคดี จะ
เลาเรื่องศาลาลูกขุนอันเปนสํานักงานของกระทรวงมหาดไทยกอน แลวจะเลาถึงพนักงานประจําการในศาลา
ลูกขุน และกระบวนที่ทําการงานในกระทรวงมหาดไทยตามแบบเกาตอไปโดยลําดับ
สถานที่เรียกวา “ศาลาลูกขุน” นั้นแตเดิมมี ๓ หลัง ตามแบบอยางครั้งกรุงศรีอยุธยา หลังหนึ่งอยู
นอกราชวัง (วาอยูใกลๆ กับหลักเมือง) เปนสถานที่สําหรับประชุมขาราชการฝายตุลาการชั้นสูง ซึ่งเรียก
รวมกันวา “ลูกขุนณ ศาลหวง” นั่งพิพากษาคดีเปนทํานองอยางศาลยุติธรรม ศาลาลูกขุนอีก ๒ หลัง อยูใน
พระราชวัง จึงเปนเหตุใหเรียกตางกันวา “ศาลาลูกขุนนอก” และ “ศาลาลูกขุนใน” ศาลาลูกขุนในเปนสถานที่
สําหรับประชุมขาราชการชั้นสูงฝายธุรการ ซึ่งเรียกรวมกันวา “ลูกขุน ณ ศาลา” หลังหนึ่งซึ่งอยูขางซายสําหรับ
ประชุมขาราชการพลเรือน ซึ่งอยูในปกครองของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดวยเปนสมุหนายกหัวหนา

ขาราชการพลเรือน อีกหลังหนึ่งซึ่งอยูขางขวาสําหรับประชุมขาราชการทหารที่อยูในปกครองของเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมดวยเปนหัวหนาขาราชการทหารเชนเดียวกัน

ศาลาลูกขุนใน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนอาคารกออิฐถือปูน ชั้นเดียว ๒ หลังคูกัน ใชเปนสํานักงานกระทรวงมหาดไทยหลังหนึ่ง
และกระทรวงกลาโหมหลังหนึ่ง จนถึงสมัยปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ ในสมัยรัชกาลที่ ๕

ตัวศาลาลูกขุนเปนศาลาใหญชั้นเดียว ไดยินวาเมื่อแรกสรางในรัชการที่ ๑ เปนเครื่องไมมา
เปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนในรัชกาลที่ ๓ ทั้ง ๒ หลัง ในศาลาลูกขุนตอนขางหนาทางฝายเหนือเปดโถง เปนที่
ประชุมขาราชการ และใชเปนที่แขกเมืองประเทศราช หรือแขกเมืองตางประเทศพักเมื่อกอนเขาเฝา และเลี้ยง
แยกเมืองที่นั้นดวย แตมีฝาไมประจันหองกั้นสกัดกลางเอาตอนขางหลังศาลาทางฝายใตเปนหองสํานักงาน
กระทรวงมหาดไทยหลัง ๑ กระทรวงกลาโหมหลัง ๑ อยางเดียวกัน แตะไมไดเปนสํานักงานทุกอยางของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเพราะหนาที่สองกระทรวงนั้นมีเปน ๓ แผนก แผนกที่ ๑ คือ หนาที่
อัครมหาเสนาบดีที่ตองสั่งการงานตางๆ แกกรมอื่น ใหทันราชการ อันนี้เปนมูลที่ตองมีสํานักงานและมี
พนักงานประจําอยูในพระราชวังเสมอทั้งกลางวันกลางคือน แผนกที่ ๒ การบังคับบัญชาหัวเมือง ที่จริงโดย
ลําพังงานไมจําเปนตองทําที่ศาลาลูกขุน แตหากการบังคับบัญชาหัวเมืองตองใชผูชํานาญหนังสือ สําหรับ
พิจารณาใบบอกและเขียนทองตราสั่งราชการหัวเมือง กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมมีหัวพันนายเวรและ
เสมียนซึ่งชํานาญหนังสือสําหรับเขียนบัตรหมายประจําอยูที่ศาลาลูกขุน จึงใหพวกที่ชํานาญหนังสือนั้นทําการ
งานในแผนกบังคับัญชาการหัวเมืองดวย แผนกที่ ๓ เปนฝายตุลาการดวยกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม
เปนศาลอุทธรณความหัวเมืองซึ่งอยูในบังคับบัญชา มีขุนศาลตุลาการ ตอลดจนเรือนจําสําหรับการแผนกนั้น
ตางหาก จึงตองตั้งศาลที่บานเสนาบดีและหาที่ตั้งเรือนจําแหงใดแหงหนึ่ง เมื่อขาพเจาไปเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เรือนจําของกระทรวงตั้งอยูริมกําแพงหนาพระราชวังตรงหลังหอรัษฎํารพิพัฒนออกไป
แตจะตองที่ตรงนั้นมาแตเมื่อใดหาทราบไม ถึงกระทรวงอื่นๆ แตกอนก็มีหนาที่ทางตุลาการตองชําระคดีอัน
เนื่องตอกระทรวงนั้นๆ แตตั้งทั้งศาลและสํานักงานกระทรวงที่บานเสนาบดีดวยกัน เพราะฉะนั้นแตกอนมา
เสนาบดีจึงบัญชาการกระทรวงที่บาน แมมีสํานักงานอยูที่อื่น เชน กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมก็ไมไปนั่ง
บัญชาการที่สํานักงาน เจาหนาที่ในกระทรวงตองไปเสนอราชการ และรับคําสั่งเสนาบดีที่บานเปนนิจ แตตาม
ประเพณีเดิมขาราชการกระทรวงตางๆ ตั้งแตเสนาบดีลงมา ไดรับแตเบี้ยหวัดประจําปกับคาธรรมเนียมตางๆ
ในการที่ทําเปนประโยชนในตําแหนงหาไดรับเงินเดือนใหม

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงฉายพรอมกลองคูพระหตถ

อนึ่ง แตกอนมาการพระคลังกับการที่เกี่ยวกับการตางประเทศ (อันเรียกวากรมทา) รวมอยูใน
กระทรวงเดียวกันเจาพระยาพระคลังเสนาบดีจตุสดมภเปนหัวหนา ครั้งถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อง พ.ศ. ๒๔๑๘
โปรดใหแยกการพระคลังจากกรมทามาจัดเหมือนเปนกระทรวงหนึ่งตางหาก ตั้งสํานักงาน ณ หอรัษฎากร
พิพัฒน จัดระเบียบในสํานักงานคามแบบออฟฟศอยางฝรั่งขึ้นเปนกระทรวงแรก คือใหบรรดาผูมีตําแหนงใน
หอรัษฎากรพิพัฒนรับเงินเดือนแทนคาธรรมเนียมอยางแตกอนและตองมาทํางาน ณ สํานักงานตามเวลาเสมอ
ทุกวันทั้งผูใหญผูนอย ยกเวนแตสมเด็จเจาฟากรมสมเด็จพระบําราบปรปกษเวลานั้นยังดํารงพระยศเปนกรม
พระ ซึ่งเปนอธิบดีพระองคเดียว เห็นจะเปนพราะทรงพระราชดําริวาทานทรงบัญชาการอยูทั้งกระทรวงวังและ
กระทรวงพระคลัง โปรดอนุญาตใหทรงบัญชาการที่วังอยางแตกอน เพราะฉะนั้นระเบียบสํานักงานที่ใชใน
หอรัษฎาฯ จึงยังเปนอยางเกาเจืออยูบาง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงกรุณาโปรดใหสมเด็จกรมพระยาเทววงศว
โรปการ เมื่อยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่น เปนเสนาบดีกรมทา ทานกราบทูลขอใหมีสํานักงานกระทรวงอยาง
ใหตองวาราชการที่วัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมยใหเปนสํานักงานกระทรวงใหเรียกวากระทรวงวาการ
ตางประเทศแตนั้นมา สมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ เปนเสนาบดีแรกที่มาประจําทํางาน ณ สํานักงานทุกวัน
เหมือนกับผูนอย ทั้งเปนเสนาบดีแรกที่ไดรับแตเงินเดือนเหมือนกับคนอื่นอันมีหนาทีในสํานักงากระทรวง ตอ
นั้นมาอีกสักกี่ปขาพเจาจําไมได และไมมีอะไรจะสอบ เมื่อเขียนนิทานนี้ พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะให
จัดกระทรวงหมาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเปนแบบใหม เหมือนเชนไดจัดกระทรวงพระคลังกับกระทรวง
ตางประเทศมาแลว จึงโปรดใหรื้อศาลาลูกขุนในทั้ง ๒ หลังลงสรางใหม ทําเปนตึก ๒ ชั้น ๓ หลัง เรียงกัน มี
มุขกระสันทั้งขางหนาขางหลังเชื่อมตึก ๓ หลัง นั้นใหเปนหมูเดียวกันดังปรากฎอยูบัดนี้ ตึกหลังขางซายที่ริม
ประตูสุวรรณบริบาล สรางตรงศาลาลูกขุนเดิมของกระทรวงมหาดไทย ตึกหลังขางขวาก็สรางตรงศาลาลูกขุน

เดิมของกระทรวงกลาโหม มีประตูเขาทางดานหนารวมกันตรงตึกหลังกลางซึ่งสรางขึ้นใหมสําหรับเปนที่
ประชุม และมีประตูเขาแยกกันทางดานหลังอีกทางหนึ่งเมื่อสรางตึกสําเร็จแลวกระทรวงมหาดไทยก็ขึ้นอยูติด
กับมุขกระสันทางฝายซายเปนสํานักงาน กระทรวงกลาโหมก็ขึ้นอยูทางฝายขวาเปนสํานักงานเชนเดียวกัน
แตขึ้นอยูที่ตึกหลังกลางซึ่งเกิดขึ้นใหมนั้น มหาดไทยกับกลาโหมมิรูที่จะแบงกันอยางไร กระทรวงวังเลยขอเอา
เปนคลังกรมราชอาสนที่เก็บโตะเกาอี้สําหรับใชราชการลั่นกุญแจเสียทั้ง ๒ ชั้น

เมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ กระทรวงไดอาศัยทํางานที่ตึกแถวยาว ๒ ชั้น
หนาประตูพิมาณไชยศรีตรงขามศาลาสหไทย ซึ่งเคยเปนที่ตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองคอยูราว ๒ ป

ตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพราราชประสงคใหจัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม
เปนแบบใหม จึงโปรดใหรือศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวังทั้ง ๒ หลังลง แลวแสรงใหมเปนตึก ๒ ชั้น ๓ หลัง
เรียงกัน มีมุขกระสันทั้งขางหนา ขางหลังเชื่อมตึก ๓ หลัง ใหเปนหมูเดียวกัน ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดําราชานุภาพ
ทรงรับราชการอยูในกระทรวงหลังนี้ จนสิ้นอายุราชการของทาน

เมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมขึ้นอยูศาลาลูกขุนใหมแลว ขาราชการที่มีตําแหนง
ประจําทํางานในศาลาลูกขุนทั้ง ๒ กระทรวงไดรับเงินเดือนเหมือนอยางกระทรวงพระคลังและกระทรวงการ
ตางประเทศ ขาราชการกระทรวงมหาดไทยและกลาโหมจึงไดผลประโยชนตางกันเปน ๒ พวกๆ ที่ประจํา

ทํางานอยูในศาลาลูกขุนไดเงินเดือน แตพวกที่ทํางานอยูที่อื่น เชน ขุนศาลตุลาการศาลอุทธรณความหัวเมือง
ซึ่งตั้งศาลอยูที่บานเสนาบดี คงไดคาธรรมเนียมเปนผลประโยชนอยูอยางเดิม แมตัวเสนาบดีทั้ง ๒ กระทรวงก็
คงไดคาธรรมเนียมเปนผลประโยชนอยูอยางเดิม เพราะไมไดเขามานั่งประจําทํางานในศาลาลูกขุน ตัว
ขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ไดรับแตเงินเดือน ไมไดคาธรรมเนียมเหมือนทานแตกอน
แตเมื่อกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมขึ้นทํางานบนศาลาลูกขุนใหมแลวไมมีใครในกระทรวงทั้ง ๒
นั้นคิดหรือสามารถจะแกไขระเบียบการใหเจริญทันสมัยได ก็คงทําการงานอยูตามแบบเดิมเหมือนเชนเคยทํา
ที่ศาลาลูกขุนเกาสืบมา จนขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขาพเจาจึงไดเห็นแบบเกาวาทํากันมา
อยางไร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนประธานในการประชุมเสนาบดี ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

ขาราชการที่เปนพนักงานประจําทําการในศาลาลูกขุนนั้น ปลัดทูลฉลองหรือขาราชการผูใหญที่ไดทํา
การในหนาที่ปลัดทูลฉลอง เปนตัวหัวหนา รองลงมามีขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนพระเปนหลวงเปนผูชวย
สักสามสี่คน ตอนั้นลงมาถึงชั้นเสมียนพนักงาน ในชั้นเสมียนพนักงานมีนายเวร ๔ คน รับประทาวนเสนาบดี
ตั้งเปนที่ “นายแกวนคชสาร” คนหนึ่ง “นายชํานาญกระบวน” คนหนึ่ง “นายควรรูอัศว” คนหนึ่ง “นายรัดตรวจ
พล” คนหนึ่ง ไดวากลาวเสมียนทั้งปวง นายเวร ๔ คนนั้นกลางวันมาทํางานในศาลาลูกขุนดวยกันทั้งหมด
เวลากลางคืนตองผลัดเปลี่ยนกันนอนคางอยูที่ศาลาลูกขุน สําหรับทําราชการที่จะมีมาในเวลาค่ําคราวละ ๑๕
วัน เวียนกันไป เรียกวา “อยูเวร” ตําแหนงหัวหนาจึงไดชื่อวา “นายเวร” แตหนาที่นายเวรไมแตสําหรับทํา
ราชการที่มีมาในเวลาค่ําเทานั้น บรรดารการที่มีมาถึงกระทรวงมหาดไทย จะมีมาในเวลากลางวันหรือ
กลางคืนก็ตาม ถามาถึงกระทรวงในเวร ๑๕ ของใคร นายเวรนั้นก็ตองเปนเจาหนาที่ทําการเรื่องนั้นตั้งแตตน
ไปจนสําเร็จดังจะพรรณนาใหเห็น เมื่อกลาวถึงกระบวนทํางานตอไปขางหนา ยังมีพนักงานอีกรอมหนึ่งซึ่ง
ทํางานอยูในศาลาลูกขุนเรียกวา “กรมเงินสวย” (หรืออะไรขาพเจาจําไมไดแน) แตเปนกรมตั้งขึ้นใหมเมื่อกอน
ขาพเจาเปนเสนาบดีไมนานนัก เดิมในกระทรวงมหาดไทยและกลาโหมมีตําแหนงหัวพันกระทรวงละ ๔ คน
หัวพันมหาดไทยเปน “พันพุฒอนุราช” คนหนึ่ง “พันจันทนุมาศ” คนหนึ่ง “พันภานุราช” คนหนึ่ง “พันเภาอัศว
ราช” คนหนึ่งเปนเจาหนาที่ในการกะเกณฑคนเมื่อมีราชการเกิดขึ้น และเปนผูตรวจการที่มหาดไทยสั่งใหกรม
อื่นๆ ทําตามหมายกระทรวงวังดังกลาวมาแลว พันพุฒนอนุราชเปนเจาหนาที่เกณฑคนหรือเรียกเงิน
ขาราชการมาจางคนไปทําการ ทางกระทรวงกลาโหมก็มี “พันเทพราช” เปนเจาหนาที่อยางเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเงินจึงผานมือพันพุฒฯ และพันเทพราชมาก เมื่อกรมพระนาธิปประพันธพงศ แตยังไมไดรับกรม

เปนรองอธิบดีกระทรวงพระคลังทูลขอใหตั้งกรมเงินสวยขึ้นทั้งในกระทรวงมหาดไทย และกลาโหม พันพุฒ
อนุราชไดเลื่อนขึ้นเปนพระวรพุฒิโภคัย ตําแหนงเจากรมในกระทรวงมหาดไทย พันเพทราชไดเลื่อนขึ้นเปน
พระอุทัยเทพธน ตําแหนงเจากรมในกระทรวงกลาโหม สําหรับเรงเงินคาสวยตามหัวเมืองสงพระคลังไดรับ
เงินเดือนทั้ง ๒ กรม
บรรดาขาราชการที่มีหนาที่ทํางานในศาลาลูกขุนลวนอยูในบุคคล ๒ จําพวก จําพวกหนึ่งเกิดใน
ตระกูลของขาราชการผูใหญในกระทรวงมหาดไทยถวายตัวเปนมหาดเล็กไดเฝาแหนในทองพระโรงจนรู
ราชการงานเมืองบางแลว ไดรับสัญญาบัตรเปนขุนนางอยูกรมอื่นกอนบาง ตรงมาเปนขุนนางใน
กระทรวงมหาดไทยบาง ตอไปไดเปนเจาบานพานเมืองก็มีรับราชการอยูในกระทรวงมหาดไทยจนแกเฒาก็มี
อีกจําพวกหนึ่งเปนแตลูกคฤหบดี ซึ่งสมัครเขาฝกหัดรับราชการในกระทรวงหมาดไทยตั้งแตยังเปนเด็กหนุ
นฝากตัวเปนศิษยใหนายเวรใชสอยและฝกหัดเปนเสมียนมาแตกอน จนมีความรูไดเลื่อนตําแหนงขึ้นโดย
ลําดับดวยความสามารถจนไดเปนรองนายเวรและนายเวร นายเวรลวนขึ้นจากคนจําพวกเสมียนทั้งนั้น จึง
ชํานิชํานาญกระบวนการในกระทรวงยิ่งกวาพวกผูดีที่ไดเปนขุนนางโดยสกุล แตจําพวกนี้นอยตัวที่จะไดรับ
สัญญาบัตรเปนขุนนาง ถึงกระนั้นนายเวรบางคนไดเปนขาราชการผูใหญในกระทรวงมหาดไทยถึงชั้นพระยา
พานทองก็มี จะยกตัวอยางที่ฉันรูจักตัว เชน พระยาจาแสนยบดี (ขลิบ) และพระยาราชวรานุกูล (อวม) เปน
ตน พระยาจาเสนาบดี (ไทย) ก็ขึ้นจากจําพวกเสมียน เคยเปนนายเวรมากอนเหมือนกัน พิเคราะหดูเห็นจะ
เปนวิธีมีมาแตโบราณที่กระทรวงตางๆ ตองหัดใชคนในกระทรวงเอง แมกระทรวงอื่นก็คงเปนเชนเดียวกัน
การที่รับคนแปลกหนาเรียกมาจากที่อื่นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีกระทรวงเสนาบดีเปน ๑๒ กระทรวงแลว ดังได
พรรณนามาในนิทานที่ ๑๔ เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง

