สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย
กระบวนทํางานในกระทรวงมหาดไทย
กระบวนทํางานในกระทรวงมหาดไทยตามแบบเกานั้น ถาหนังสือราชการจะเปนจดหมายในกรุงฯ ก็ดี หรือใบ
บอกหัวเมืองก็ดี มาถึงศาลาลูกขุนในเวลาเวรของใคร เปรียบวาเปนเวลาเวรนายแกวน นายแกวนก็เปนผูรับ
หนังสือนั้น แมเปนหนังสือของตัวบุคคล เชน สลักหลังซองถึงปลัดทูลฉลองเปนตน ก็สงไปใหผูนั้นทั้งผนึก ถา
เปนใบบอกถึงกระทรวงอันเรียกวา “วางเวร กระทรวงมหาดไทย” นายแกวนก็เปดผนึกออกอานแลวนําขึ้น
เสนอตอปลัดทูลฉลองใหพิจารณากอน ถึงวันตอมาเวลาเชาปลัดทูลฉลองเห็นวาเสนาบดีจะตองสอบประกอบ
กัน ไปยังบานเสนาบดีเมื่อนายแกวนคชสารอานใบบอกเสนอแลว เสนาบดีมีบัญชาสั่งใหทําอยางไรๆ ถาเปน
เรื่องเพียงจะตองมีทองตราตอบหรือสั่งราชการอันอยูในอํานาจเสนาบดี ก็ใหปลัดทูลฉลองรับบัญชามาให
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งเปนพนักงานรางหนังสือ รางตรานั้น แลวใหนายแกวนเอาไปเสนอเสนาบดีให
ตรวจแกไขกอน ถาเปนแตทองตราสามัญมีแบบแผนอยูแลวก็ใหนายแกวนรางใหเสร็จไปไมตองเอารางไปอาน
เสนอ แลวใหเสมียนเวรนายแกวนเขียนลงกระดาษมอบใหเสมียนตราเอาไปประทับตราที่บานเสนาบดีและ
สงไป ตนหนังสือทั้งปวงในเรื่องนั้น นายแกวนอันเปนนายเวรที่ทําการเปนพนักงานรักษาไวในกระทรวงตอไป
มักเก็บไวบนเพดานศาลาลูกขุนเปนมัดๆ ไมไดเรียบเรียงเรื่องเปนลําดับ ถึงกระนั้นเมื่อขาพเจาเปนเสนาบดี
ตรวจพบใบบอกเกาแตในรัชกาลที่ ๔ ยังอยูเปนอันมาก
ถาใบบอกฉบับใดที่จะตองกราบบังคับทูลเสนาบดีก็สั่งใหปลัดทูลฉลองคัดความขึ้นกราบบังคมทูล
ลักษณะคัดความอยางนั้นเรียกวา “คัดทูลฉลอง” คือเก็บแตเนื้อความใบบอก แตตองระวังมิใหผิดเพี้ยน
บกพรองขึ้นกราบบังคมทุล วิธีกราบบังคมทูลนั้น ตามประเพณีโบราณซึ่งยังใชมาจนในรัชกาลที่ ๓ อันพึงเห็น
ไดในหนังสือ “จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ” ซึ่งหอพระสมุดพิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยปรกติพระเจา
แผนดินเสด็จออกขุนนางในทองพระโรงวันละ ๒ ครั้งเปนนิจ เสด็จออกเวลาเชา ทรงวาราชการฝายตุลาการ
คือ พิพากษาฎีกาของราษฎรเปนตน เสด็จออกเวลาค่ําทรงวาราชการบานเมือง เสนาบดีตองไปเฝาพรอมกัน
หมด มีใบบอกราชการอยางไรมาแตหัวเมือง เมื่อเสนาบดีเจากระทรวงทูลเบิกแลวหลัดทูลฉลองอานใบบอกที่
คัดนั้นถวายทรงฟง เมื่อทรงฟงตลอดแลวตรัสปรึกษาหารือกับเสนาบดีเปนยุติ แลวตรัสสั่งใหทําอยางไรปลัด
ทูลฉลองก็เปนผูจดจํากระแสรับสั่งมาจัดการถาเปนราชการสําคัญโปรดใหนํารางตราขึ้นถวายทรงตรวจแก
กอน ก็เปนหนาที่ปลัดทูลฉลองที่จะนํารางตราเขาไปอานถวายและแกไขตามรับสั่งในเวลาเสด็จออกขุนนาง
เหมือนเมื่ออานใบบอกราชการแผนดินทําเปนการเปดเผยดังพรรณนามา จึงถือกันวาทองพระโรงเปนที่ศึกา
ราชการของขาราชการทั้งปวงอันมีตําแหนงเฝาในทองพระโรง แตตอมาขาพเจาเขาใจวาในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมี
กิจเกี่ยวของกับรัฐบาลฝรั่งตางประเทศมากขึ้น จึงเริ่มกําหนดราชการเปน ๒ ประเภทตางกัน คือราชการอัน
ควรเปดเผยประเภท ๑ ราชการอันไมควรเปดเผยประเภท ๑ อานใบบอกกราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางแต
ราชการประเภทเปดเผย ถาเปนราชการประเภทที่ไมเปดเผยใหทําเปนจดหมายบันทึกทูลเกลาฯ ถวาย ถาจะ
ทรงปรึกษาหารือเสนาบดีคนไหน ก็มีรับสั่งใหหาเขาไปเฝาในที่รโหฐาน เมื่อขาพเจายังเปนเด็กเคยเห็นสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อยังเปนสมุหพระกลาโหมเขาเฝาอยางนั้นเนืองๆ จดหมายบันทึกที่คัดนั้นก็
เขียนในสมุดดําเหมือนอยางใบบอกที่อานในทองพระโรงแตมีดินสอขาวเหน็บไปกับใบปกสมุดสําหรับทรง
เขียนลายพระราชหัตถตรัสสั่งแลวสงกลับออกมาวิธีกราบทูลราชการหัวเมืองจึงเกิดเปน ๒ อยาง คือ อาน
กราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางอยาง ๑ กับเขียนเปนจดหมายบันทึกทูลเกลาฯ ถวายอยาง ๑ ตอมา
ขนบธรรมเนียมในราชสํานักเปลี่ยนมาโดยลําดับ ดวยพระเจาอยูหัวมีราชกิจอยางอื่นมากขึ้นไมมีเวลาจะเสด็จ
ออกขุนนางในทองพระโรงไดวันละ ๒ ครั้ง เหมือนอยางโบราณราชการตางๆ ที่เจากระทรวงกราบบังคมทูลจึง
ใชเปนจดหมาย และดํารัสสั่งดวยลายพระราชหัตถเลขามากขึ้นถึงรัชกาลที่ ๕ ประเพณีที่เสด็จออกขุนนาง
เสด็จออกแตเวลาบายวันละครั้งเดียว และไมมีการปรึกษาหารือราชการในเวลาออกขุนนางเหมือนอยางแต

กอน เสนาบดีก็เบยไมเขาไปเฝาในเวลาเสด็จออกขุนนางการอานใบบอกหัวเมืองกราบทูลก็กลายเปนแตอยาง
พิธีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมเดิมไว อานกราบทูลแตใบบกราชการอยางจืดๆ เชน ขาวโจรผูราย หรือรายงาน
น้ําฝนตนขาว เปนตน เหมือนกันทั้งกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม กรมทา สวนราชการที่เคยทําจดหมาย
บันทึกทูลเกลาฯ ถวาย ถึงตอนนี้กระทรวงกลาโหม กรมทา เปลี่ยนเปนกราบทูลดวยจดหมายเขียนกระดาษ
ฝรั่ง แตกระทรวงมหาดไทยคงเขียนในสมุดดําอยูตามประเพณีเดิมจึงแปลกกับกระทรวงอื่นมีอยูแตกระทรวง
เดียวจนในกรมราชเลาขาธิการเรียกวา “หีบขนมปง” ของกระทรวงมหาดไทยเพราะหอสมุดซึ่งสงเขาไปถวาย
ไดขนาดกับหีบขนมปงที่ขายในทองตลาด ใชแตเทานั้นความที่เขียนในบันทึก็คงเปนอยูเหมือนใบบอกเชน
อานกราบทูลในทองพระโรงแตโบราณ ก็กลายเปนขอเรียนพระราชปฏิบัติ เหมือนอยางทูลถามวา “จะโปรดให
ทําอยางไร” ไปทุกเรื่อง จนพระเจาอยูหัวตรัสบนวากระทรวงมหาดไทยกลายเปนกรมไปรษณียไปเสียแลว มี
ราชการอะไรก็เกณฑใหทรงพระราชดําริงวินิจฉัยเสียทั้งนั้น ไมชวยคิดอานบางเลย แตก็ไมตรัสสั่งใหแกไข
อยางไร คงเปนเพราะทรงพระราชดําริเปนยุติ แลววาจะหาคนสมัยใหมเปนเสนาบดีใหฟนราชการมหาดไทย
ทั้งกระทรวงทีเดียว
เมื่อแรกขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดูเหมือนคนทั้งหลายทั้งที่อยูในกระทรวงมหาดไทย
และอยูนอกกระทรวงมหาดไทย จะคอยดูกันมากวาขาพเจาจะไปทําอยางไร บางที่จะมีมากที่คาดกันวาพอ
ขาพเจาไปถึงก็คงจัดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในทันทีตามประสาคนหนุมและไดเคยจัดการอยางใหมมาหลาย
แหงแลว แตตัวขาพเจาเองมีความวิตกมากดวยยังไมรูราชการกระทรวงมหาดไทย และยังไมรูจักขาราชการ
กระทรวงมหาดไทยทั้งที่ในกรุงฯ และตามหัวเมืองอยูโดยมาก เห็นวาจะตองศึกษาหาความรูราชการ
กระทรวงมหาดไทยเสียกอนเมื่อรูแลวจึงคอยคิดอานจัดการงานตอไป ก็และการศึกษาหาความรูนั้นจําจะตอง
อาศัยไตถามขาราชการผุใหญในกระทรวงที่เคยทําการงานชํานิชํานาญมาแตกอน ในเวลานั้นขาราชการ
ผูใหญกระทรวงมหาดไทยรองแตเสนาบดีลงมา มีพระยามหาอํามาตย (รุน ศรีเพ็ญ) สมุหมหาดไทยฝายเหนือ
กับเจาพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ) เมื่อยังเปนพระยาราชวรานุกูล หลัดทูลฉลองแตปลดออกรับ
บํานาญแลวทั้ง ๒ คน คงแตพระยาราชวรานุกูล (อวม) เมื่อยังเปนพระยาศรีสิงหเทพ ปลัดบัญชี วาที่ปลัดทูล
ฉลองเปนหัวหนาขาราชการกระทรวงมหาดไทย ขาพเจาจึงอาศัยไตถามแบบแผนกระบวนราชการ
กระทรวงมหาดไทยมาตั้งแตแรก ตรงนี้อยากจะพรรณนาคุณของพระยาราชวรานุกูล (อวม) ซึ่งไดมีตอตัว
ขาพเจาลงไวใหปรากฎ ตัวทานกับขาพไดคุนเคยจนชอบกันอยูแลวตั้งแตกอนขาพเจาเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย แตจะเปนเพราะความอารีโดยเคยมีไมตรีจิตในสวนตัวก็ตาม หรือเพราะทานมีความภักดี
ตอราชการบานเมืองก็ตาม สังเกตเห็นไดวาทานเต็มใจชวยจริงๆ เหมือนอยางวาตั้งใจประคับประคองขาพเจา
มาตั้งแตแรก เปนตนวาในเวลาขาพเจาปรึกษาหารือการงาน ถาทานไมเปนชอบดวยก็ทักทวงและชี้แจงให
เห็นขอขัดของตามความคิดของทาน ไมคลอยตามดวยเกรงใจขาพเจา เวลาขาพเจาถามแบบแผนหรือ
ราชการ ซึ่งเคยมีมาแตกอน ทานก็พยายามชี้แจงใหขาพเจาเขาใจ ไมปกปดความรูความเห็นของทาน
เพราะฉะนั้นจึงไดรับความนับถือของขาพเจา และทําการงานดวยกันสนิทสนมยิ่งขึ้นดวยโดยลําดับมา เมื่อ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหพระยาราขวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ) เลื่อนขึ้นเปนเจาพระยาศรีสิงห
เทพขึ้นเปนพระยาราชวรานุกูล หลีดทูลฉลองเต็มตําแหนง ทําราชการอยูดวยกันกับขาพเจาและปนผูรักษา
ราชการแทนในเวลาขาพเจาไปตามเสด็จ หรือไปตรวจราชการหัวเมือง ตอมาอีกหลายป จนทานแกชราจึง
กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนงปลัดทูลฉลองไปรับบํานาญ ถึงเมื่อออกไปแลวเวลามีการงานอันใดซึ่งจะ
ชวยขาพเจาได ทานก็ยังอุตสาหเขามาชวยอยูเสมอจนตลอดอายุขาพเจายังคิดถึงคุณของพระยาราชวรานุกูล
(อวม) อยูไมลืม

ภาพที่วาการอําเภอพิมาย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ขณะประดับประดาตกแตงดวยธงชาติ
เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของขาราชการชั้นผูใหญจากสวนกลาง

แตก็ที่ขาพเจาคิดวายงไมจัดการงานอยางใดจนเรียนรูราชการกระทรวงมหาดไทยเสียกอนนั้น ไม
เปนไดดังคิด เพราะมีการบางอยางซึ่งจําเปนตองจัดตั้งแตแรก ตามระเบียบกระทรวงเสนาบดีที่ทรงจัดใหม ตัว
ขาพเจาเปนแตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไมไดเปนสมุหนายก จึงตองปลดการในหนาที่สมุหนายกสงไป
กระทรวงอื่น คือสงการหมายสั่งราชการฝายพลเรือนโอนไปยังกระทรวงวัง ซึ่งจะเปนเจาหนาที่หมายสั่ง
ราชการทั้งฝายทหารและพลเรือนตอไปอยางหนึ่ง สงศาลอุทธรณความหัวเมืองกับทั้งเรือนจํา โอนไปยัง
กระทรวงยุติธรรมที่ตั้งขึ้นใหมอยางหนึ่ง ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทยเองก็ตองแกตั้งแตแรกอยางหนึ่ง
คือสั่งใหเลิกประเพณีที่เจาหนาที่ตองไปเสนอราชการที่บานเสนาบดี เพราะตัวขาพเจาจะเขาไปประจําทํางาน
ที่ศาลาลูกขุนทุกวันเหมือนกับคนอื่น และใหจัดหองประชุมขึ้นที่ในศาลาลูกขุนหอง ๑ ถึงเวลากลางวันให
เจาหนาที่นําหนังสือราชการไปเสนอตอขาพเจาในที่ประชุมพรอมกันวันละครั้งทุกวัน ในเวลาประชุมนั้น
ขาพเจาเชิญพระยาราชวรานุกูล ใหมานั่งอยูขางตัวขาพเจา เมื่อฟงขอราชการที่จะตองมีคําสั่ง ขาพเจาถาม
ทานกอนวาการเชนนี้เคยสั่งกันมาอยางไร หรือถาขาพเจาสงสัยไมรูเคามูลของการนั้น ก็ถามใหทานชี้แจงจน
เขาใจกอน ถาเปนการสามัญ ขาพเจาเห็นวาทําตามเติมไดไมมีโทษก็สั่งใหทําไปอยางเดิม ถาเห็นวาอาจจะมี
ไดมีเสียงซึ่งจะตองเลือกหาทางที่ถูก ขาพเจาปรึกษาพระยาราชฯ กอน ถาเห็นพองกันก็สั่งตามนั้น ถาเห็น
ตางกันก็ปรึกษาชี้แจงกันตอไปจนตกลง ถาไมตกลงกันหรือเห็นวาเปนการสําคัญไมควรจะสั่งโดยพลการ ก็ให
นําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ “ขอเรียนพระราชปฏิบัติ” หรือกราบทูลหารือเปนสวนตัวตามที่เห็นสมควร แต
ลักษณะขอเรียนพระราชปฎิบัตินั้นขาพเจาสั่งใหเลิกวิธเี ขียนบันทึกในสมุดดําอยางแตกอน เปลี่ยนเปน
จดหมายซึ่งขาพเจารางเองเปนนิจกราบทูลอยางเลาเรื่องคดีที่มีขึ้น แลวกราบทูลวินิจฉัยตามความคิดของ
ขาพเจาและที่สุดกราบทูลวาเห็นควรจะทําอยางไรในจดหมายนํา ถาในใบบอกมีถอยคําควรพิจารณาก็ใหคัด
สําเนาใบบอกถวายดวยไมใหทรงลําบากเหมือนแตกอน ก็ชอบพระราชอัธยาศัย

ภาพเตียงประดับมุกหอดวยผาตาขายดิ้นทอง ปกเปนรูปตราพระราชสีห และตราจักร ซึ่งใชใส
ดวงตราประจํากระทรวงมหาดไทย รวม ๗ ดวง ปจจุบันยังคงเก็บรักษาไวที่กระทรวงมหาดไทย

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรกขาพเจาไปเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยดวยในวันแรกขาพเจา
ไปนั่งวาการ เจาพระยารัตนบดินทรทานใหเสมียนตราเชิญตราจักรกับตราพระราชสีหสําหรับตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยมาสงใหขาพเจาที่ศาลาลูกขุน ดวงตรารวมกันอยูในกลองเงินใบหนึ่ง ดูเปนของทําที่
เชียงใหมไมวิเศษอันใด แตเสมียนตราบอกวากลองใสดวงตรานั้นเปนของเสนาบดีตองหามาเมื่อแรกรับดวง
ตรา และครั้งสมเด็จเจาฟากรมสมเด็จพระบําราบปรปกษเปนเสานบดีกระทรวงมหาดไทยทรงใชกลองกระ
(หรือกลองถมขาพเจาจําไมไดแน) ครั้นเจาพระยารัตนบดินทรเปนตําแหนงเอากลองเงินใบนี้มารับตราไปแต
แรก ขอใหขาพเจาหาอะไรมาใสดวงตาจะไดคืนกลองเงินใหเจาพระยารัตนบดินทร ขาพเจาตอบวาขาพเจาไม
รูวาเสนาบดีจะตองหาอะไรมาใสตรา ไมไดเตรียมไวจะทําอยางไรดีก็ขอยืมกลองเงินของเจาพระยารัตนบ
ดินทรไวกอนไมไดหรือ เสมียนตราจึงบอกวามีเตียบประดับมุกของเกาอยูบนเพดานใบ ๑ ดูเหมือนจะเปน
ของเดิมที่สําหรับใสตรา ขาพเจาใหไปหยิบลงมาดู เห็นลวดลายประดับมุกเปนแบบเกา ถึงชั้นรัชกาลที่ ๑ หรือ
ที่ ๒ ก็ตระหนักใจวาจริงดังวา จึงสั่งใหกลับใชเตียบใบนั้นใสตราตามเดิมแลวสั่งใหเสมียนตราหากําปนเหล็ก
สาเก็บตราไวในศาลาลูกขุน จึงเปนอันเลิกประเพณีที่เสนาบดีเอาตราตําแหนงไปไวที่บานอีกอยางหนึ่ง

นอกจากการบางอยางที่ไดกลาวมาขาพเจาไมเปลี่ยนแปลงอันใด ขาราชการคนใดเคยมีหนาที่ทํา
การอันใดก็ใหคงทําอยูอยางเดิม ระเบียบการงานที่เคยทํามาอยางใด เชน ทําการผลัดกันเปนเวร เปนตน กให
คงทําอยูตามเดิม เปนแตขาพเจาไปเที่ยวตรวจดูการและไตถามเจาหนาที่ตามหงอที่ทํางานเนืองๆ ในไมชาก็
คุนกับขาราชการในกระทรวงหมดทั้งผูใหญตลอดจนผูนอย ขาพเจาศึกษาหาความรูกับทั้งบัญชาการมา
ดวยกันราวสัก ๖ เดือน จนเห็นวามีความรูราชการมหาดไทยในกรุงเทพฯ สันทัดพอจะบํยชาการไดโดยลําดัง
ตัวแลว จึงเริ่มคิดศึกษาหาความรูการปกครองหัวเมืองตอไป แตเห็นจําเปนจะตองออกไปเที่ยวดูตามหัวเมือง
เอง ขาพเจากราบบังคมทูลพระเจาอยูหัวก็ทรงพระราชดําริเห็นชอบดวย ถึงเดือนตุลาคมขาพเจาจึงขึ้นไป
ตรวจหัวเมืองเหนือ ในสมัยนั้นยังไมมีรถไฟสายเหนือตองลงเรือเกง พวงเรือไฟไปตั้งแตออกจากกรุงเทพฯ
ขึ้นไปทางเรือจนถึงอุตรดิตถ แลวเดินบกไปเมืองสวรรคโลกลงเรือมาเมืองสุโขทัย แลวเดินบกไปเมืองตาก ลง
เรือลองจากเมืองตากกลับมาจนถึงเมืองอางทองขึ้นเดินบกไปเมืองสุพรรณบุรีเปนที่สุดแลวกลับทางเรือมาถึง
กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม ขาพเจาขึ้นไปเมืองเหนือครั้งนั้นไปไดความรูประหลาดใจตั้งแตไปถึงเมือง
นครสวรรค วาเปนครั้งแรกที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปตราจราชการหัวเมืองดวยเจาเมืองกรมการมัก
มากระซิบถามพระยาวรพุฒโภคัย ซึ่งเปนผูใหญในขาราชการที่ไปกับขาพเจาวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นหรือ
ขาพเจาจึงขึ้นไปเมืองเหนือ แตกอนมาตอมีราชการสําคัญเกิดขึ้น เชน เกิดทัพศึก เปนตน เสนาบดีจึงขึ้นไป
เอง พระยาวรพุฒิฯ บอกวาที่ขาพเจาไปเปนแตจะไปตรวจราชการตามหัวเมืองไมไดมีเหตุการณอันใดเกิดขึ้น
ดอก ก็มิใครมีใครเขาใจนาจะพากันนึกวา เพราะขาพเจาเปนเสนาบดีแตยังหนุมผิดกับทานแตกอน ก็เที่ยว
ซอกแซกไปตามคะนอง แตความจริงปรากฎแกตัวขาพเจาครั้งนั้นมาวาที่เสนาบดีไปเที่ยวตรวจราชการตาม
หัวเมือง เปนประโยชนอยางสําคัญมาก หรือจะวาเปนการจําเปนทีเดียวก็ได ตอมาขาพเจาจึงเที่ยวตรวจหัว
เมืองเปนิจสืบมากวา ๒๐ ป จนตลอดสมัยเมื่อขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ภาพเรือ “ยอดไชยา” ซึ่งเปนเรือของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ใชเสด็จตรวจราชการหัวเมือง

ขาพเจาไปตรวจหัวเมืองครั้งนั้น ไดเห็นประเพณีการปกครองหัวเมืองอยางโบราณที่ยังใชอยูหลาย
อยางควรจะเลาเขาในโบราณคดีได แตตองเลาประกอบกับวินิจฉัยอันเปนความรูซึ่งขาพเจาไดตอเมื่อภายหลัง
ดวย จึงจะเขาใจชัดเจน
การปกครองตามหัวเมืองในสมัยนั้น ยังใชวิธีซึ่งเรียกในกฎหมายเกาวา “กินเมือง” อันเปนแบบเดิม
ดูเหมือนจะใชเชนเดียวกันทุกประเทศทางตะวันออกนี้ ในเมืองจีนก็ยังเรียกวากินเมืองตามภาษาจีน แตใน
เมืองไทยมาถึงชั้นหลังเรียกเปลี่ยนเปน “วาราชการเมือง” ถึงกระนั้นคําวา “กินเมือง” ก็ยังใชกันในคําพู และยัง
มีอยูในหนังสือเกา เชน กฎมณเทียรบาล เปนตน วิธีปกครองที่เรียกวากินเมืองนั้น หลักเดิมคงมาแตถือวาผู
เปนเจาเมืองตองทิ้งกิจธุระของตนมาประจําทําการปกครองบานเมืองใหราษฎรอยูเย็นเปนสุขปราศจากภัย

อันตราย ราษฎรก็ตองตอบแทนคุณเจาเมืองดวยออกแรงชวยทําการงานใหบางหรือแบงสิ่งของซึ่งทํามาหาได
เชน ขาวปลาอาหาร เปนตน อันมีเหลือใชใหเปนของกํานัลชวยอุปการะมิใหเจาเมืองตองเปนหวงในการหา
เลี้ยงชีพ ราษฎรมากดวยกัน ชวยคนละเล็กละนอย เจาเมืองก็เปนสุขสบาย รัฐบาลในราชธานีไมตองเลี้ยงดูจึง
ใหคาธรรมเนียมในการตางๆ ที่ทําใหหนาที่เปนตัวเงินสําหรับใชสอย กรมการซึ่งเปนผูชวยเจาเมืองก็ไดรับ
ผลประโยชนทํานองเดียวกัน เปนแตลดลงตามศักดิ์ ครั้นจําเนียรกาลนานมาความเปลี่ยนแปลงในโลกวิสัยทํา
ใหการเลี้ยงชีพตองอาศัยเงินตรามากขึ้นโดยลําดับ ผลประโยชนที่เจาเมืองกรมการไดรับอยางโบราณไมพอ
เลี้ยงชีพ จึงตองคิดหาผลประโยชนเพิ่มพูนขึ้นในทางอื่นเชน ทําไรนา คาขาย เปนตน ใหมีเงินพอใชสอยกิน
อยูเปนสุขสบาย เจาเมืองกรมการมีอํานาจที่จะบังคับบัญชาการตางๆ ตามตําแหนง และเคยไดรับอุปการะ
ของราษฎรเปนประเพณีมาแลว ครั้นทํามาหากินก็อาศัยตําแหนงในราชการเปนปจจัยใหไดผลประโยชน
สะดวกดีกวาบุคคลภายนอก ดเปรียบดังเชน “ทํานา” ก็ไดอาศัย “บอกแขก” ขอแรงราษฎรมาชวยหรือจะ
คาขายเขาหุนกับผูใดก็อาจสงเคราะหผูเปนหุนใหซื้องายขายคลองไดกําไรมากขึ้นแมจนเจาภาษีนายอากร
ไดรับผูกขาดไปจากกรุงเทพฯ ถาใหเจาเมืองกรมการมีสวนไดดวยก็ไดรับความสงเคราะหใหเก็บภาษีอากร
สะดวกขึ้น จึงเกิดประเพณีหากินดวยอาศัยตําแหนงในราชการแทบทั่วไป เจาเมืองกรมการที่เกรงความผิดก็
ระวังไมหากินดวยเบียดเบียนผูอื่น ตอเปนคนโลภจึงเอาทุกอยางสุดแตจะได ก็มักมีภัยแกตัว ดังเชนผูวา
ราชการเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งไดเลาไวในนิทานที่ ๔ เรื่องหามเจามิใหไปเมืองสุพรรณ
เมื่อขาพเจาขึ้นไปเมืองเหนือครั้งนั้น เจาเมืองที่ขาพเจาไปพบโดยมากเปน “ผูดีมีตระกูล” แตมักเปน
ชาวเมืองนั้นเอง ดวยเปนเทือกเถาเหลากอเจาเมืองคนกอนๆ ซึ่งไดทําราชการประกอบกับทํามาหากินจนตั้ง
ถิ่นฐานไดในเมืองนั้น มีลูกถวายตัวเปนมหาดเล็กกอนแลวขออกไปรับราชการบาง หรือฝกหัดใหทําราชการใน
เมืองนั้นเองบาง จนไดรับสัญญาบัตรเปนผูชวยราชการเปนยกกระบัตร เปนปลัด ใครดีก็ไดเปนเจาเมืองใน
ที่สุด เปนแลวก็อยูเมืองนั้นจนตลอดชีวิต ลูกหลานจึงมีกําลังพาหนะรับราชการสืบกันมา ขาราชการที่ถิ่นฐาน
อยูในกรุงเทพฯ หาใครมีใครสมัครออกไปรับราชการหัวเมืองไม เพราะเกรงความลําบากในการหาเลี้ยงตัว
ดังกลาวมาแลว ถาเปนผูไปจากที่อื่นก็ตองมีทุนรอนของตัวไป หรือมิฉะนั้นก็ตองไดเปนเขย สูขอผูมีกําลัง
พาหนะในเมืองนั้นจึงจะไปอยูได ยิ่งถึงชั้นกรมการชั้นรองลงไปหองเลือกหาแตในพวกคฤหบดีในเมืองนั้นเอง
ทั้งนั้น เพราะหาคนตางถิ่นยาก

แตเดิมกอนการปฏิรูประบบราชการในสมัยราชกาลที่ ๕ สภาพตามหัวเมืองจะไมมีสถานที่ราชการ
แตจะใชบานของเจาเมือง หรือผูวาราชการจังหวัดเปนที่ทํางานดวย ในภาพคือหอนั่งผูวาราชการจังหวัดสกลนคร

ตามหัวเมืองในสมัยนั้นประหลาดอีกอยางหนึ่งที่ไมมีศาลารัฐบาลตั้งประจํา สําหรับวาราชการ
บานเมืองเหมือนอยางทุกวันนี้ เจาเมืองตั้งบานเรือนอยูที่ไหนก็วาราชการบานเมืองที่บานของตน เหมือน
อยางเสนาบดีเจากระทรวงในราชธานีวาราชการที่บาน ตามประเพณีเดิมบานเจาเมืองผิดกับบานของคนอื่น
เพียงที่เรียกกันวา “จวน” เพราะมีศาลาโถงปลูกไวนอกรั้วขางหนาบานหลังหนึ่งเรียกวา “ศาลากลาง” เปนที่
สําหรับประชุมกรมการเวลามีการงาน เชน รับทองตราหรือปรึกษาราชการ เปนตน เวลาไมมีการงานก็ใช
ศาลากลางเปนศาลชําระความเห็นไดวาศาลากลางก็เปนเคาเดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนั้นเอง เรือนจํา
สํารหับขังนักโทษก็อยูในบริเวณจวนอีกอยางหนึ่งแตคงเปนเพราะคุมขังไดมั่นคงกวาที่อื่นไมจําเปนจะตองอยู
กับจวนเหมือนกับศาลากลาง
มีเรื่องปรากฏมาแตกอนวาครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นไปเมืองเหนือเมื่อป
พ.ศ. ๒๔๐๙ ทอดพระเนตรเห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซอ จนทรงสังเวชพระราชหฤทัยทรงพระกรุณา
โปรแกรพราชทานเงินสวนพระองคใหซอมแซมเมืองละ ๑๐ ชั่ง (๘๐๐ บาท) เมืองไหนทําสําเร็จแลวพระราช
ทางปายจําหลักปดทองประดับกระจก ทําเปนรูปเงินเหรียญรัชกาลที่ ๔ ลายเปนรูปพระมหามงกุฎแผน ๑ รูป
ชางอยูในวงจักรแผน ๑ พระราชทานใหไปติดไว ณ ศาลากลางซึ่งไดทรงปฏิสังขรณเมื่อขาพเจาขึ้นไปยังมีอยู
บางแหง ขาพเจาไดยืมมาจําลองรักษาแบบไว เดี๋ยวนี้อยูพิพิษภัณฑสถานแหงชาติ แตมาภายหลังศาลากลาง
ก็กลับทรุดโทรมนาทุเรศอยางเกา หากมีแหงใดที่เปนสงาผาเผยไม เหตุที่เปนเชนนั้นก็เพราะเจาเมืองตอง
สรางจวนถามิไดอยูภายในเมืองมีปราการ เชน เมืองพิษณุโลก เปนตน เจาเมืองก็ตองหาซื้อที่ดินเหมือนกับ
คนทั้งหลาย จวนกับศาลากลางจึงเปนทรัพยสวนตัวของเจาเมือง เมื่อสิ้นตัวเจาเมืองก็เปนมรดกแกลูกหลาน
ใครไดเปนเจาเมืองคนใหม ถามิไดเปนผูรับมรดกของเจาเมืองคนเกาก็ตองหาที่สรางจวนและศาลากลางขึ้น
ใหมตามกําลังที่จะสรางได บางทีก็ยายไปสรางหางจวนเดิมตางฟากแมน้ําหรือแมจนตางตําบลก็มี จวนเจา
เมืองไปตั้งอยูที่ไหนก็ยายที่วาราชการไปอยูนั่นชั่วสมัยของเจาเมืองคนนั้น ตามหัวเมืองจึงไมมีที่วาราชการ
เมืองตั้งประจําอยูแหงใดแหงหนึ่งเปนนิจเหมือนอยางทุกวันนี้ อันเพิ่งมีขึ้นเมื่อจัดมณฑลเทศาภิบาลแลว สวน
พวกกรมการนั้นเพราะมักเปนคฤหบดีอยูในเมืองนั้นแลว จึงไดเปนกรรมการ ตั้งบานเรือนอยูที่ไหนก็คงอยูที่

นั้น เปนแตเวลามีการงานจะตองทําตามหนาที่จวนเจาเมืองอยูที่ไหนก็ตามไปฟงคําสั่งที่นั่น บางคนตั้ง
บานเรือนอยูหางถึงตางอําเภอก็มีดวยเคยเปนคฤหบดีอยูที่แหงนั้นมากอน เจาเมืองประสงคจะใหเปนผูรักษา
สันติสุขในทองที่นั้น เหมือนอยางนายอําเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล จึงขอใหคฤหบดีคนนั้นเปนกรมการ
หรือวาอีกอยางหนึ่งคือตั้งนักเลงโต ซึ่งมีพรรคพวกมากใหเปนกรมการเพื่อจะใหโจรผูรายยําเกรงไมกลา
ปลนสะดมในถิ่นนั้น แตบางทีก็กลับใหผลราย ดังเคยมีเรื่องปรากฎเมื่อตอนตนรัชกาลที่ ๕ ผูรักษากรุงศรี
อยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อชาง เปนที่หลวงบรรเทาทุกขราษฎรอยูที่เกาะใหญ ดวยแมน้ําตอนเกาใหญลาน
เทเปนยายเปลี่ยวมักมีโจรตีเรือที่ขึ้นลอง หลวงบรรเทาฯ คนนั้นขึ้นชื่อคนชมในการรับรองผูมีบรรดาศักดิ์ซึ่ง
ผานไปมา แมจนชาวเรือขึ้นลองถาใครไปพึ่งพํานักหลวงบรรเทาฯ โจรผูรายก็ไมกลาย่ํายี ดูเหมือนจะเปน
เชนนั้นมาแตปลายรัชการที่ ๔ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ความปรากฎขึ้นจากคําใหการของโจรผูรายที่จับไดหลาย
รายวา เปนพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ โปรดใหขาหลวงชําระก็ไดความวาหลวงบรรเทาฯ เปนายซองโจร
ผูราย เปนแตใหไปทําการโจรกรรมเสียในเขตแขวงอื่นภายนอกถื่นที่ตนประครองหลวงบรรเทาฯ จึงถูก
ประหารชีวิต เปนเรื่องเลื่องลือกันอื้อฉาวอยูคราวหนึ่งในเวลาขาพเจาแรกรับราชการ เมื่อขาพเจาขึ้นไปเมือง
เหนือยังมีกรมการที่เคยเปนักเลงโตอยูหลายเมือง เพราะในสมัยนั้นยังไมมีโปลิศหรือตํารวจภูธรที่เปน
พนักงานสําหรับตรวจจับผูราย เจาเมืองตองปราบปรามตามปญญาของตนจึงเกิดควมคิดที่จะหานักเลงโตมี
พรรคพวก ตั้งเปนกรมการไวสําหรับปราบโจรผูราย ที่จริงกรมการชนิดนั้นก็ไมไดเปนผูรายไปทุกคน โดยมาก
มักไปตั้งบานเรือนทํามาหากินอยูตามบานนอกเมื่อไดเปนกรมการก็มักหาผลประโยชนดวยทดรองทุนตกขาว
จากราษฎร และขอแรงราษฎรชวยทํานาของตนแลกกับที่คุมโจรผูรานใหราษฎร แตบางคนจึงเลยหากินไป
ในทางทุจริตถึงเปนใจใหพรรคพวกไปเที่ยวลักวัวควาย หรือปลนทรัพย เพื่อจะไดสวนแบงเปนผลประโยชน
เมื่อขาพเจาขึ้นไปตรวจหัวเมืองครั้งแรกไดพบกรมการซึ่งสงสัยกันวาหากินอยางนั้น ๒ คน เรียกกันวา “ขุน
โลกจับ” อยูที่เมืองพยุหคีรีคน ๑ แตเมื่อขาพเจาพบนั้นแกชรามากแลว ตอมาไดยินวาออกบวชแลวก็ตาย อีก
คนหนึ่งเปนที่หลวงศรีมงคลอยูที่เมืองอางทอง เจาเมืองใชสอยอยางวาเปน “มือขวา” กลาวกันวาเพราะจับโจร
ผูรายเขมแข็งนัก เมื่อขาพเจาจะเดินบกจากเมืองอางทองไปเมืองสุพรรณบุรี เจาเมืองใหหลวงศรีมลคงคนนั้น
เปนผูจัดพาหนะ ในวันเดียวหามาและผูคนสําหรับหาบหามสิ่งของใตพอตองการหมด แลวตัวเองอาสาขี่มานํา
ขาพเจาแตเมืองอางทองไปจนถึงเมืองสุพรรณ ขาพเจาจึงไดชอบมาแตนั้น ครั้งถึงสมัยเมื่อตั้งมณฑล
เทศาภิบาลแลว ความปรากฎวาหลวงศรีมงคลปลอยใหพรรคพวกไปเที่ยวปลนในเมืองอื่น แลวรับของที่โจร
ไดมาเปนประโยชน แตแรกกรมขุนมรุพงศศิริพัฒนสมุหเทศาภิบาล ก็ไมทรงเชื่อ เพราะทรงใชสอยหลวงศรี
มงคลจนโปรดเหมือนกัน แตไตสวนไดหลักฐานจึงตองฟองศาลขาหลวงพิเศษ ศาลพิพากษาใหจําคุยหลวงศรี
มงคลหลายป กรุมขุนมรุพงศฯ จึงออกพระโอษฐวา “วิธีเลี้ยงขโมยไวจับขโมยนั้นใชไมได” แตเมื่อถึงสทัย
เทศาภิบาลมีกรมการอําเภอตั้งประจําอยูตามบานนอก และมีตํารวจภูธรแลวก็ไมตองอาศัยกรมการบานนอก
เหมือนอยางแตกอน
มีกรมการอีกพวกหนึ่งเรียกวา “กรมการจีน” เพราะเปนจีนหรือลูกจีน ซึ่งยังไวผมเปยทั้งนั้น พวกนี้
ขึ้นจากจีนนอกที่ไปตั้งทํามาหากินตามหัวเมือง บางคนไปตั้งตัวไดเปนหลักฐานแลบวเขารับผูกภาษีอากร ก็
ตามกฎหมายแตกอนนั้นตอบุคคลถือศักดินาแต ๔๐๐ ไรขึ้นไปเปนความในโรงศาลจึงแตงทนายวาความแทน
ตัวได การเก็บภาษีอากรมักตองเปนถอยความกับราษฎรเนืองๆ ถาเจาภาษีนายอากรตองไปติดตอวาความ
เสียในโรงศาลก็ไมสามารถจะเก็บภาษีอากรได เพื่อจะแกไขความขัดของนี้ เมื่อรัฐบาลตั้งใครเปนเจาภาษีนาย
อากรจึงนับวาเปนขาราชการ ใหมียศเปนขุนนางชั้นขุนถือศักดินา ๔๐๐ ไร เมื่อทําราชการดีตอมารไดเลื่อน
เปนหลวงหรือเปนพระก็มี พวกที่อยูในกรุงเทพฯ เรียกกันวา “ขุนนางเจาภาษีนายอากร” พวกที่อยูตามหัว
เมืองเรียกกันวา “กรมการจีน” เปนถึงตําแหนงปลัดเมืองกมีดังไดกลาวมาในนิทานที่ ๑๕ เรื่องอั้งยี่นั้น พวก
กรมการจีนโดยปรกติตั้งหนาทํามาหากินแสดงหาทรัพยสมบัติไมแสดงหาอํานาจ และมักบริจาคทรัพยชวย

อุดหนุนกิจการตางๆ ใหเปนประโยชนแกผูอื่น จึงเขากับชาวเมืองไดทุกชั้น ตั้งแตเจาเมืองกรมการตลาดจน
ราษฎร

พวก “อั้งยี”่ ที่ถูกจับกุม สงฟองศาล

ที่ขาพเจาไปทางเรือครั้งนั้น นอกจากไดเห็นหัวเมืองรายทางทั้งหมด ยังมีประโยชนอีกอยางหนึ่ง
ดวยในเวลาเดินทางตองนั่งกับนอนไปในเรือวันละหลายๆ ชั่วโมง โดยมีเวลาอานหนังสือตางๆ เชน กฎหมาย
เปนตน ศึกษาหาความรูวิธีปกครองอยางโบราณอันมีอยูในหนังสือเกาไปดวยตลอดทาง อาศัยความรูที่ไดใน
ครั้งนั้น ทําใหขาพเจาคิดเห็นวาความมุงหมายของการปกครองทั้งอยางใหมและอยางเกาก็อยูในจะให
“บานเมืองอยูเย็นเปนสุข” ดวยกัน แตเขาใจอธิบายคํา “อยูเย็นเปนสุข” นั้นผิดกัน อยางเกาถือวา “ถา
บานเมืองปราศจากภัยตางๆ” เชน โจรผูราย เปนตน “ก็เปนสุข” ขอนี้สังเกตุไดในบางแผนกที่แกกฎหมายใน
การปกครองแตโบราณ มักอางเหตุที่เกิดโจรผูรายชุกชุมแทบทั้งนั้น เพราะฉะนั้นตามหัวเมืองเจาเมืองกรมการ
ก็มุงหมายจะรักษาความเรียบรอยในพื้นเมืองไมใหมีโจรผูรายเปนที่ตั้ง ตลอดจนถึงเจากระทรวงในกรุงเทพฯ
เมื่อเห็นวาเมืองใดสงบเงียบไมมีเหตุรายกยกยองวาปกครองดี ตอเมื่อใดไมเรียบรอย โจรผูรายชุกชุมหรือ
ราษฎรเดือดรอนดวยเหตุอื่น จึงใหขาหลวงออกไประงับ หรือมีเหตุการณใหญโตเชนเกิดทัพศึกษ เสนาบดีก็
ออกไปเองจึงไมมีการตรวจหัวเมืองในเวลาเมื่อเปนปรกติ ความคิดที่วาจะใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข ตอง
จัดการทํานุบํารุงในเวลาบานเมืองเปนปรกติเปนคติเกิดขึ้นใหม ดูเหมือนจะเริ่มเกิดขึ้นแตในรัชกาลที่ ๔ และ
มาถือเปนขอสําคัญในรัฎฐาภิบาลโนบายตอรัชกาลที่ ๕ สืบมา

กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ ผูจัดการโรงเรียนแผนที่เมื่อแรกตั้ง พ.ศ. ๒๔๒๕ ทรงฉายรวมกับนักเรียนแผนที่ชุดแรก
ของประเทศไทย และจากรมแผนที่ชาวอังกฤษชื่อนายแมคคธี (ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระวิภาคภูวดล)
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ขาพเจากลับจากหัวเมืองก็ตั้งตนเปลี่ยนแปลงการงานในกระทรวงมหาดไทย เริ่มดวยจัดระเบียบการ
รับสั่งรางเขียนและเก็บจดหมายในสํานักงานกอน การสวนนี้เจาพระยาพระเสด็จฯ ซึ่งไดเลื่อนที่จากหลวง
ไพศาลศิลปศาสตร ขึ้นเปนพระมนตรีพจนกิจ เปนประโยชนมากเพราะรูวิธีจดหมายราชการแบบใหมของ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ ซึ่งขาพเจาไดถายไปใชในกระทรวงธรรมการ ชํานาญมาแตเมื่ออยูในกระทรวงนั้น
แลว ตัวเจาพระยา พระเสด็จฯ กฒีอัชฌาสัยสัมมนาคารวะเขากับพวกขาราชการกระทรวงมหาดไทยไดเร็ว
สามารถชี้แจงใหคนเกาทั้งที่เปนผูใหญและผูนอยใหแกไขการงานเขาระเบียบใหมไดโดยงาย ตัวขาพเจาไมสู
ตองเปนธุรกมากนัก และในตอนนี้ไดผูซึ่งมาเปนคนสําคัญในกระทรวงมหาดไทย เมื่อภายหลังเจามาอีกคน
หนึ่งคือพระยามหาอํามาตย (เส็ง วิริยศิริ) เดิมเปนนักเรียนในโรงเรียนนันทอุทยาน รูภาษาอังกฤษถึงชั้นสูงใน
โรงเรียนนั้น เมื่ออกจากโรงเรียนมาอยูกับขาพเจาประจวบเวลาพระเจาอยูหัวโปรดใหขาพเจาจัดกรมแผนที่ขึ้น
ในกรมทหารมหาดเล็ก ขาพเจาจึงมอบใหเปนศิษยและเปนลามของพระวิภาคภูวดล (เจมส แมกคาที) ไปอยู
ในกรมทําแผนที่ตามหัวเมืองตางๆ ทางชายพระราชอาณาเขต มีความสามารถจนไดเปนที่หลวงเทศาจิต
พิจารณ เวลาเมื่อขาพเจายายมาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หลวงเทศาจิตฯ ไปทําแผนที่อยูทางเมือง
หลวงพระบาง พอกลับมาก็ขอสมัครมาอยูกระทรวงมหาดไทยขาพเจาเห็นวาในกระทรวงมหาดไทยยังไมมีใคร
รูภาษาฝรั่งนอกจากตัวขาพเจาตนเดียว และหลวงเทศาจิตฯ เคยเที่ยวทําแผนที่ทางชายแดน รูภูมิลําเนา
บานเมืองชายพระราชอาณาเขตมาก จึงทูลขอมาเปนที่พระสฤษพจนกรอีกคนหนึ่ง เปนคูกับเจาพระยาพระ
เสด็จฯ เมื่อเปนพระมนตรีพจนกิจ สองคนนี้เปนแรกที่ขาพเจาอาบุคคลภายนอกเขาไปรับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย แตเจาพระยาพระเสด็จฯ อยูไมนาน สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ตรัสขอไปเปนพระครู
หนังสือไทยของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อเสด็จประทับอยูในยุโรปดังกลาวในนิทานที่ ๑๔ เรื่อง
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงไปไดดีทางกระทรวงอื่น แตหลวงเทศาจิตฯ อยูตอมาจนไดเปนพระยาศรีสหเทพ
ปลัดทูลฉลอง แลวเลื่อนเปนพระยามหาอํามาตยตําแหนงรองเสนาบดีอยูจนขาพเจาออกจา
กระทรวงมหาดไทย สวนพวกขาราชการเกาที่อยูในกระทรวงมหาดไทยมาแตกอนนั้น ขาพเจาก็เลือกสรรเอา
เขาตําแหนงในระเบียบใหมตามเห็นความสามารถ บางคนใหไปรับราชการในตําแหนงสูงขึ้นตามหัวเมืองก็มี
บางคนก็เลื่อนตําแหนงขึ้นคงทําการงานอยูในกระทรวง ปลดออกแตที่แกชราเกินกับการไมกี่คน ความที่

หวาดหวั่นกันในพวกขาราชการเกา ดวยเห็นขาพเจาเปนคนสมัยใหม เกรงวาจะเอาคนสมัยใหมดวยกันเขาไป
เปลี่ยนคนเกาใหตองออกราชการก็สงบไป

