สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทย
สวนระเบียบการในกระทรวงที่จัดแกเปนระเบียบใหมนั้นแบบจดหมายราชการไดอาศัยแบบอยางซึ่งสมเด็จ
กรมพระยาเทววงศฯ ทรงตั้งขึ้น แตลักษณะที่จัดหนาที่ตางๆ ตองเอาราชการในกระทรวงมหาดไทยขึ้นตั้งเปน
หลัก ขาพเจาตรวจดูทําเนียบเกาซึ่งปรากฎอยูในกฎหมาย “ลักษณะศักดินาขาราชการพลเรือน” เห็นฝาย
ธุรการในกระทรวงมหาดไทยแบงเปนกรมใหญ ๓ กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง (แตในกระทรวงมหาดไทย
เรียกกันวา “กรมหมูใหญ”) ปลัดทูลฉลองเปนหัวหนากรม ๑ กรมมหาดไทยฝายเหนือ พระยามหาอํามาตยฯ
เปนหัวหนากรม ๑ กรมพลัมพัง พระยาจาแสนยบดีฯ เปนหัวหนากรม ๑ ทางกระทรวงกลาโหมมีกรมกลาโหม
กลางกับกรมกลาโหมฝายเหนือและกรมพลัมพังอยางเดียวกัน พิจารณาดูเห็นวาเดิมทีเดียวนาจะมีแตกรม
กลาง ทั้งมหาดไทยและกลาโหมการฝายเหนือจะมาสมทบเพิ่มขึ้นตภายหลัง ถึงกรมพลัมพังก็เกิดขึ้นตอ
ภายหลัง
ตรงนี้จะแทรกวินิจฉัยของขาพเจาลงสักหนอย ตามที่คิดเห็นวากรมมหาดไทยและกลาโหมฝายเหนือ
จะมีมาแตเมื่อดวยตรวจดูในเรื่องพงศาวดาร เห็นมีเคามูลวานาจะเกิดขึ้นเมื่อครั้งราชโอรสของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถไดรัชทายาทครองกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามวา สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ ๓) พระองค ๑
ครองเมืองเหนืออยูที่เมืองพิษณุโลกทรงพระนามวา สมเด็จพระเชษฐาพระองค ๑ ครั้งนั้นเมืองไทยมีพระเจา
แผนดิน ๒ พระองคอยู ๓ ป ในระหวาง พ.ศ. ๒๐๓๑ จน พ.ศ. ๒๐๓๔ คงตั้งทําเนียบขาราชการเมือง
พิษณุโลกขึ้นอีกสํารับ ๑ ครั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคต สมเด็จพระเชษฐาไดรับรัชทายาทครอง
เมืองไทยทั่วทั้งหมด เปลี่ยนพระนามเปนสมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ ๒) เสด็จลงมาประทับ ณ
พระนครศรีอยุธยา ขาราชการเมืองพิษณุโลกก็ลงมาสมทบกับขาราชการในพระนครศรีอยุธยาแตนั้นมา ขอนี้
พึงเห็นหลักฐานไดในคําที่เรียกขางทายชื่อกรมวา “ฝายเหนือ” กับที่ตําแหนงตางๆ ในกรมฝายใตกับฝาย
เหนือเหมือนกันตั้งแตปลัดทูลฉลองปลัดบัญชี ตลอดจนหัวพันนายเวร แตกรมพลัมพังนั้นเห็นจะตั้งขึ้นเมื่อใด
และหนาที่เดิมเปนอยางไร กลาวกันแตวาเกี่ยวกับปนใหญ อาจจะเปนพนักงานขนปนใหญในกองทัพหลวงก็
เปนไดแตขาราชการในกรมฝายเหนือกับกรมพลัมพังทําราชการคละกันกับกรมกลางมาตั้งแตกรุง
รัตนโกสินทร หรือตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว จึงไมมีใครรุวาหนาที่เดิมเปนอยางไร
ขาพเจาอยากจะรักษาชื่อเดิมของกรมตางๆ ใหคงอยูตอไปเมื่อจัดแผนกหนาที่ตางๆ ใน
กระทรวงมหาดไทยจัดเปน ๓ กรม และเรียกชื่อตามทําเนียบเดิม เปนแตใหมีหนาที่ตางกันคือกรมมหาดไทย
กลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซึ่งมิไดแยกออกไปเปนหนาที่กรมอื่นปลัดทูลฉลองเปนหัวหนา และวาการ
ไดทั้งกระทรวงรองแตเสนาบดีลงมา ในกรมกลางนั้นใหปลัดบัญชีเปนหัวหนาพนักงานการเงินมีศักดิ์เปนชั้น
เจากรมรองปลัดทูลฉลองลงมาอีกคน ๑ กรมมหาดไทยฝายเหนือ ใหเปนเจาหนาที่แผนกการปราบปรามโจร
ผูราย กับการที่เกี่ยวของกับชาวตางประเทศ แตภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับตางประเทศไปเปนหนาที่ปลัดทูล
ฉลอง ใหกรมมหาดไทยฝายเหนือเปนเจาหนาที่แผนกอัยการ สวนกรมพลัมพังนั้นใหเปนเจาหนาที่แผนก
ปกครองทองที่ คงเรียกวา กรมกลาง กรมฝายเหนือ และกรมพลัมพัง ตามทําเนียบเดิม กระทรวงมหาดไทย
จัดเปน ๓ กรม เชนนั้นมาตลอดสมัยเมื่อขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

การฝกแถวของตํารวจสมัยราชกาลที่ ๕ การตํารวจที่เปนแบบอยางยุโรปเริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔
โดยวาจางชาวอังกฤษชื่อ ซัมมวลเอมส มาเปนผูบังคับบัญชา ไดรับบรรดาศักดิ์เปนหลวงรัฐยาธิบาลบัญชา

ยังมีกรมขึ้นของกระทรวงมหาดไทยอยูตามทําเนียบเดิมอีก ๒ กรม เรียกวา “กรมตํารวจภูธร
เจากรมเปนหลวงสุเทพ” กรม ๑ เรียกวา “กรมตํารวจภูบาล เจากรมเปนหลวงพิศณุเทพ” กรม ๑ แตโบราณ
๒ กรมนี้จะมีหนาที่ทําราชการอยางใดก็ไมมีใครรู เมื่อขาพเจาไปอยูกระทรวงมหาดไทยเปนแตคุมเลกไพร
หลวง เจากรมปลัดกรมก็รับราชการเหมือนกับขุนนางกระทรวงมหาดไทยพวกรับเบี้ยหวัด เชน ใหเปน
ขาหลวงไปทําการชั่วครั้งชั่วคราวแตพิจารณาเห็นเคาหนาที่เดิมมีอยู ดวยชื่อวา “ตํารวจ” นั้นหมายความวา
เปนพนักงานตรวจอีกประการหนึ่ง ชื่อปลัดกรมทั้ง ๒ นั้น มีสัมผัสคลองกันวา ขุนเพชรอินทรา ขุนมหาวิชัย
ขุนพิษณุแสน ขุนแผนสะทาน ในเรื่องสภาที่วาพลายแกวไดเปนที่ “ขุนแผนสะทาน” ก็คือเปนปลัดกรมตํารวจ
ภูบาลนั้นเอง ปรากฎวามีหนาที่ตรวจตระเวนดานทาง เมืองกาญจนบุรี ความยุติตองกัน จึงเห็นวา ๒ กรมนั้น
หนาที่ดิมนาจะเปนพนักงานตรวจดานทางปลายแดนซึ่งภายหลังเมื่อมีมอญอพยพเขามาสามิภักดิ์อยูใน
เมืองไทยมาก ใหพวกมอญเปนพนักงานตรวจตระเวนชายแดนจากกรมตํารวจทั้ง ๒ นั้นไปเปนหนาที่ของ
พวกมอญ ซึ่งตั้งขึ้นเปนกรมหนึ่งเรียกวา “กรมอาทมาต” กรมตํารวจภูธรกับกรมตํารวจนครบาลจึงเปนแตคุม
ไพรขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทย ที่เอาหนาที่เดิมของกรมตํารวจทั้ง ๒ มากลาวในที่นี้ เพราะในสมัยเมื่อ
ขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีกรมตั้งขึ้นใหม ๒ กรม โอนมาจากกระทรวงอื่น ๒ กรม รวมเปน ๔
กรมดวยกัน จะเลาถึงเหตุที่ตั้งและที่โอนมาขึ้นของกรมเหลานั้นไวดวย

บริษัท อิสเอสิอาติกแสดงวีการทําปาไมโดยใชชางคัดซุงลงน้ําแมคํามี ตําบลผาหมู จังหวัดแพร เพื่อถวายสมเด็จฯ กรมพระยาภา
นุพันธวงศวรเดชทอดพระเนตรครั้งเสด็จตรวจราชการภาคเหนือ (สมัยรัชกาลที่ ๕)

ตามหัวเมืองแตกอนมา นอกจากกรมอาทมาตที่กลาวมาแลว ไมมีพนักงานตรวจจับโจรผูราย กรม
อาทมาตก็เปนแตสําหรับสืบขาวทางเมืองพมา เมื่อจัดการปกครองหัวเมืองพระเจาอยูหัวโปรดใหเอาแบบ
“ยองดามส” ซึ่งควบคุมและใชปนเหมือนอยางทหารมาจัดขึ้นเปนพนักงานตรวจจับโจรผูรายตามหัวเมือง
เพราะเหมาะแกการตรวจตระเวนทองที่กวางใหญดวยไมตองใชคนมากนัก แตชื่อที่จะเรียกยองดามสวากระไร
ในภาษาไทยยังไมมี ขาพเจาจึงเอาชื่อตํารวจภูธรมาใหเรียกยองดามสที่จัดขึ้นมาใหม เพราะเห็นวาหนาที่เปน
ทํานองเดียวกันแตโบราณ จึงมีกรมตํารวจภูธรอยางใหมตั้งขึ้นแตนั้นมา ตอมาภายหลังขาพเจาคิดจะจัดกรม
ตํารวจภูบาลเปนกรมนักสืบ C.I.D (ซี.ไอ.ดี.) ขึ้นอีกกรมหนึ่งแตไมสําเร็จเพราะหาผูเชียวชาญเปนครูไมได มา
จนถึงรัชกาลที่ ๗ เมื่อสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงทรงจัดขึ้น
เมื่อกรมตํารวจภูธรรวมเปนกรมเดียวกันสียแลว จึงเรียกวากรมตํารวจกลาง
“กรมปาไม” เปนกรมซึ่งตั้งขึ้นใหมอีกกรมหนึ่ง เหตุที่จะตั้งกรมปาไมนั้นมีเรื่องมายืดยาวดวยปาไม
สักมีในเมืองพมากับเมืองไทยมากกวาที่ไหนๆหมด เมื่ออังกฤษไดหัวเมืองมอญไปจากพมา พวกอังกฤษตั้ง
โรงเลื่อยจักรขึ้นที่เมืองเมาะลําเลิง(มระแหมง)ตัดตนสักทางลุมแมน้ําสาละวินในแดนมอญเอาลงไปเลื่อยทํา
เปนไมเหลี่ยมและไมกระดาน สงไปขายตางประเทศเปนสินคาเกิดขึ้นทางนั้นกอน สวนปาไมสักในเมืองไทยมี
มากแตในมณฑลพายัพลงมาจนถึงแขวงเมืองตาก เมืองกําแพงเพชรและเมืองอุทัยธานี เดิมชาวเมืองตัดแตไม
สักใน ๓ เมืองนั้นลงมาขายในกรุงเทพฯ แตมักเปนไมขนาดยอม มักเอามาใชปก เปนหลักสําหรับผูกแพที่คน
อยูในแมน้ํา จึงเรียกกันวา “เสาหลักแพ” เปนพื้น ที่เปนซุงขนาดใหญยังมีนอยกระนั้นในรัชกาลที่ ๔ เมื่อทํา
หนังสือสัญญาคาขายกับตางประเทศ ก็มีฝรั่งเขามาตั้งโรงเลื่อยจักรขึ้นในกรุงเทพฯ หมายจะเอาไมสัก
เมืองไทยเลื่อยขายสงไปขายตางประเทศ จึงเริ่มเกิดสินคาไมสักเมืองไทยสงไปขายตางประเทศมาแตรัชกาลที่
๔ การทําปาไมสักก็เจริญยิ่งขึ้นเปนลําดับมาทั้งในเมืองไทยและเมืองมอญ

นายโรลัง ยัคมินส อดีตรัฐมนตรีมหาดไทยประเทศเบลเยี่ยม เขารับราชการในประเทศไทยเปนที่ปรึกษาราชการทั่วไป ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๒ ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “พระยาอภัยราชา” นับเปนผูที่ไดทําคุณประโยชน
แกประเทศไทยในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงขณะนั้นอยางยิ่งทานหนึง่

ถึงรัชกาลที่ ๕ พวกทําปาไมในแดนมอญอยากจะตัดไมสักตอเขามาในแดนเมืองเชียงใหมทางลุม
แมน้ําสาละวิน จึงขามาคิดอานกับพวกพอคาพมาที่ฝากตัวอยูกับพระเจาเชียงใหมขออนุญาตตัดไมสักโดยจะ
ยอมใหเงิน “คาตอ” ทุกตนสักที่ตัดลงในเวลานั้นพระเจาเชียงใหมยังมีอํานาจสิทธิ์ขาดในบานเมืองอยาง
ประเทศราชแตโบราณ เห็นแกผลประโยชนที่จะไดจากปาไมก็อนุญาตใหพวกพมาทําปาไมทางแมน้ําสาละ
วินหลายแหงดวยสําคัญวาจะบังคับบัญชาไดเหมือนอยางเคยบังคับบัญชาพวกพมาที่มาอยูในเมืองเชียงใหม
แตพวกทําปาไมตองกูเงินเขามาทําเปนทุนทําการหมายแตจะหากําไรบางคนไมยอมทําตามบังคับบัญชาของ
พระเจาเชียงใหมในเมื่อเห็นวาจะเสื่อมเสียประโยชนของตนพระเจาเชียงใหมใหลงอาญา เชนหามมิใหตัดไม
เปนตน พมาพวกทําปานั้นไปไดคําแนะนําของพวกเนติบัณทิตในเมืองพมาเขามารองทุกขตอกงสุลอังกฤษ
กรุงเทพฯ กงสุลก็อุดหนุนรับธุระใหรองขอตอรัฐบาลใหเรียกคาสินไหมจากพระเจาเชียงใหมใหแกตน
ในชั้นแรกมีการฟองรองนอยเรื่อง โปรดใหเจาพระยารัตนาธิเบศ (พุม) เมื่อยังเปนพระยาเทพอรชุน
เปนขาหลวงขึ้นไปอยูเชียงใหม ก็วากลาวเปรียบเทียบใหเสร็จไปไดแตทางเมืองเชียงใหมยังใหอนุญาตปาไม
อยูไมหยุด ถอยความเรื่องปาไมก็กลับมีมากขึ้น และเจือไปเปนการเมือง ดวยกงสุลเขามาเกี่ยวของอุดหนุน
คนในบังคับอักฤษ พวกนั้นก็เลยไดใจจนรัฐบาลไทยกับอังกฤษตองทําหนังสือสัญญากันใหตั้งศาลตางประเทศ
และมทั้งขาหลวงและไวสกงสุลอังกฤษประจําอยูที่เมืองเชียงใหมสวนการตั้งทําปาไมสักในเมืองไทยถึงรัชกาล
ที่ ๕ ก็มีบริษัทฝรั่งเขามาตั้งคาไมสักขึ้นหลายหางพวกบริษัทขึ้นไปขอทําปาไมในมณฑลพายัพเอาลงมาเลื่อย
ขายในกรุงเทพฯ ก็มักเกิดถอยความที่รัฐบาลตองโตเถียงกับกงสุล เกิดความรําคาญขึ้นอีกทางหนึ่ง พระ
เจาอยูหัวทรงปรึกษากับเจาพระยาอภัยราชา (โรลังยัคมินส) เห็นวาถาตั้งกรมปาไมใหมีขึ้นในเมืองไทยสําหรับ
ควบคุมการปาไมตามแบบอยางที่รัฐบาลอังกฤษจัดในเมืองพมา และชั้นแรกขอยืมผูเชียวชาญจากรัฐบาล
อังกฤษที่เมืองพมามาเปนครูฝกไทยที่จะเปนพนักงานปาไมตอไปจะเปนประโยชนหลายอยาง เพราะมีกรมปา
ไมขึ้นแลว พวกทําปาไมก็จะไปติดตอขอความสงเคราะหของกรมปาไมไดเหมือนแบบอยางอังกฤษ ที่เมือง
พมา ไมตองพึ่งกงสุล ก็จะพรากการอันเนื่องดวยปาไมออกจากเมืองได และจะเปนคุณตอไปถึงการสงวนปา
ไมสักในเมืองไทย ทั้งอาจจะไดผลประโยชนของรัฐบาลจากปาไมมากขึ้นกวาแตกอนดวย พระเจาอยูหัวจึง
ดํารัสสั่งใหขาพเจาจัดตั้งกรมปาไมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เมื่อตั้งกรมปาไมขึ้นแลวก็ตัดความรําคาญไดสม
พระราชประสงค เพราะลักษณะการที่คนในบังคับตางประเทศรองทุกขหรือจะขอรองอันใดจากรัฐบาลไทย แต
กอนมาเคยขอใหกงสุลวากลาวกับรัฐบาล กงสุลมีจดหมายสงคํารองขอมายังกระทรวงการตางประเทศ ถาแล
การนั้นเกี่ยวดวยกระทรวงใด กระทรวงการตางประเทศก็มีจดหมายถามไปยังกระทรวงนั้น เจากระทรวงวา
กระไรก็เขียนจดหมายตอบไปยังกระทรวงการตางประเทศ ๆ จึงมีจดหมายตอบไปยังกงสุล จะพูดกันแตละ

สมด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจการทําเหมืองแร ที่เหมืองหนองเปดจังหนครศรีธรรมธิราช

ครั้งตั้งหลายวันจึงจะแลว เมื่อตั้งกรมปาไมขึ้นแลว ถาพวกทําปาไมเปนคนในบังคับตางประเทศขอรองมาทาง
กงสุล ขาพเจาก็ทําตามแบบเดิมซึ่งมีจดหมายถึงกันหลายทอดดังวามาแลว ถาพวกทําปาไมมารองขอตอพวก
ทําปาไมเอง จะเปนคนในบังคับตางปรหะเทศหรือในบังคับไทย ขาพเจาก็ใหกรมปาไมสงเคราะหเสมอหนากัน
ในไมชาเทาใดพวกชาวตางประเทศก็เลิกรองขอทางกงสุล สมัครมาวากลาวตรงตอกรมปาไมหมด กงสุลจะวา
ก็ไมได ดวยพวกทําปาไมอางวาเขาไมไดเกี่ยวของกับการเมือง ทําแตการคาขายอยางไรสะดวกแกกิจธุระของ
เขา เขาก็ทําอยางนั้นการสวนสงวนปาไมและเพิ่มผลประโยชนแกแผนดินก็ไดดังพระราชประสงคทั้ง ๒ อยาง
จึงมีกรมปาไมสืบมา
กรมแรนั้น ชื่อหลวงขนานวา “กรมราชโลหกิจภูมิพิทยา” แตเรียกกันโดยยอตามสะดวกปากสา “กรม
แร” เปนกรมตั้งขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ แตกอนขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เหตุที่จะตั้งกรม
แร เกิดดวยฝรั่งชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อ สุชาตี ไดรับสัมปทานบัตรทําบอแรทองคําที่บางตะพานฝรั่งคนนั้นไปหา
คนเขาทุนในยุโรป เที่ยวโฆษณาวาในเมืองไทยมีบอทองคําเนื้อดีมาก ขาวแพรหลายก็มีฝรั่งตางชาติพากันตื่น
มาขอสัมปทานจะทําบอทองที่แหงอื่นๆในเมืองไทยยังไมมีกฎหมายและผูเชี่ยวชาญที่จะเปนพนักงานในการ
ทําแร จึงดปรดใหหาฝรั่งซึ่งเชี่ยวชาญการแรมาเปนครู ตั้งกรมแรขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการเมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๓ แตพวกกรมแรไมรูขนบธรรมเนียมในบานเมืองไปทําการงานตามหัวเมืองมักไมปรองดองกับเจาเมือง
กรมการ ถึงสมัยเมื่อขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จึงโปรดใหโอนกรมแรจากกระทรวงเกษตราธิ
การมาเปนกรมขึ้นกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหปรับกิจการที่เกี่ยวของกับหัวเมืองใหเรียบรอย ครั้นถึงปลาย
รัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงตั้งเจาพระยาวงศานุประพัทธ เปนเสนาบดี ก็โอนกลับคืนไปกระทรวงเกษตรฯ ตามเดิม
กรมแรจึงมาขึ้นกระทรวงมหาดไทยอยูเพียวงชั่วคราว

ตัวศาลาลูกขุนในฝายซาย ซึ่งเปนสํานักงานกระทรวงมหาดไทย ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง
เพราะเมื่อจัดหองที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอยแลวที่ก็ไมพอ เมื่อขาพเจากลับจากตรวจหัวเมืองพูดกับ
กระทรวงกลาโหมตกลงกันแลว จึงไปบอกกระทรวงวังวา กระทรวงกลาโหมยอมใหหองกลางศาลาลูกขุนแก
กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นขอใหยายคลังวรอาสนไปเสียที่อื่น ก็ไดหองกลางมาใชเปนหองที่ประชุม และ
สําหรับทําการพิธีทําการพิธีและโดยปกติใชเปนหองรับแขกดวย ตอมาอีกปหนึ่งเมื่อกระทรวงกลาโหมบัญชา
แตราชการทหารยายสํานักออกไปอยูที่ตึกกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวนี้ ศาลาลูกขุนในทางฝายขวาก็ตกมาเปน
สํานักงานกระทรวงมหาดไทย รวมอยูในกระทรวงเดียวหมดทั้งหมู ถึงกระนั้นที่ก็ไมพอกับกรมขึ้นจึงใหมา
ทํางานรวมสํานักกับสํานักกับกระทรวงมหาดไทยแตกรมสรรพากรนอกเดียว นอกจากนั้นกรมตํารวจภูธรกับ
กรมปาไมตองใหทําที่ตั้งสํานักงานขึ้นใหม สวนกรมแรคงทํางานอยูที่สํานักงานเดิมในกระทรวงเกษตรฯ

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ. ๒๔๔๙

พระเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริตั้งแตเริ่มทรงปรารภจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตใหมั่นคง
เห็นวาที่หัวเมืองแยกกันขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทยบาง ในกระทรวงกลาโหมบาง และกรมทา (เมื่อกอน
เปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงการตางประเทศ) บาง บังคับบัญชาหัวเมืองถึง ๓ กระทรวง ยากที่จะจัดการปกครอง
ใหเปนระเบียบแบบแผนเรียบรอยเหมือนกันไดทั่วทั่งพระราชอาณาจักร ทรงพระราชดําริเห็นวาควรจะรวม
การบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งปวง ใหขึ้นอยูแตในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวและรวมหัวเมืองเขาเปน
มณฑล มีผูปกครองมณฑลขึ้นตอกระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่งจึงจะจัดการปกครองไดสะดวก แตยังทรงหา
ตัวคนที่จะเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใหจัดการจามพระราชประสงคไมได จึงรอมาดังเลาแลวขางตน
นิทานเรื่องนี้ ถึงกระนั้นก็ไดโปรดใหเริ่มรวมหัวเมืองเขาเปนมณฑล มีขหลวงใหญอยูประจําหลายมณฑล เมื่อ
ทรงแตงตั้งขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยหัวเมืองขึ้นกระทรวงมหาดไทย มี “มณฑลลาวเฉียง” ซึ่ง
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน “มณฑลพายัพ” เจาพระยารัตนาธิเบศ (พุม ศรีไชยันต) เมื่อยังเปนเจาพระยาพลเทพ
วาที่สมุหกลาโหมเปนขาหลวงใหญอยูที่เมืองเชียงใหมมณฑลหนึ่ง “มณฑลลาวพวน” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เปน “มณฑลอุดร” กรมหลวงประจักษศิลปาคม เมื่อยังเปนกรมหมื่น และเปนเสนาบดีกระทรวงวัง เปน
ขาหลวงใหญอยู ณ เมืองหนองคายมณฑลหนึ่ง”มณฑลลาวกาว” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเปฯ “มณฑลอีสาน”
กรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนขาหลวงใหญ อยู ณ เมืองนครจัมปาศักดิ์มณฑลหนึ่ง “มณฑลลาวกลาง” คือเหลา
หัวเมืองซึ่งยังถือกันมาจนสมัยนั้นวา เปนเมืองลาว อันอยูในระหวางเมืองนครราชสีมากับแดนมณฑลลาวพวน
และลาวกาว กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค เมื่อยังเปนกรมหมื่นเปนขาหลวงใหญอยู ณ เมืองนครราชสีมา
มณฑลหนึ่ง ขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๕ มณฑล หัวเมืองซึ่งขึ้นอยูในกระทรวงกลาโหมก็ไดรวมหัวเมือง
ทางฝายทะเลตะวันตกเขาเปนอยางมณฑล เพื่อการเก็บผลประโยชนแผนดินอีกมณฑลหนึ่ง เวลาเมื่อขาพเจา

สภาพการเดินทางเมื่อครั้งสมเด็จฯ กระพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ซึ่งอาศัยชาง
เกวียนเทียมโคเปนพาหนะที่สําคัญ

เปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระยาทิพโกษา (โต โชติกเสถียร) เปนขาหลวงใหญอยูที่เมืองภูเก็ต และ
ขึ้นอยูในกระทรวงกลาโหม แตขาหลวงใหญที่ประจํามณฑลชั้นนั้นมีหนาที่ในการรักษาพระราชอาณาจักรเขต
เปนสําคัญ ไมไดโปรดใหจัดระเบียบแบบแผนการปกครองภายในบานเมืองดวย เพราะฉะนั้นมีพระราช
ประสงคจะเริ่มจัดหัวเมืองชั้นในกอน แลวจึงจะขยายแบบแผนใหเปนอยางเดียวกัน ใหแพรหลายออกไปจนถึง
ตลอดชายพระราชอาณาเขต แมเมื่อทรงตั้งขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลว ก็ยังไมโปรดใหโอน
หัวเมืองที่ขึ้นกลาโหม กรมทามารวมอยูในกระทรวงมหาดไทยแตกระทรวงเดียวอยูถึง ๓ ป คงเปนเพราะจะ
รอใหแนพระราชหฤทัยเสียกอนวา ขาพเจาจะจัดการสําเร็จไดดังพระราชประสงค จึงจะใหบังคับบัญชาหัว
เมืองทั่วทั้งพระราชอาณาเขต
สวนตัวขาพเจาเองเมื่อไปตรวจหัวเมืองครั้งแรกดังเลามาแลวในภาคตอน ไปเห็นความขัดของขึ้น
กอนอยางอื่นดวยหัวเมืองมีมาก แมแตหัวเมืองชั้นในก็หลายสิบเมือง ทางคมนาคมกับกรุงเทพฯจะไปมาถึงกัน
ก็ยังชา ยกตัวอยางดังจะไปเมืองพิษณุโลกตองเดินทางกวา ๑๐ วัน จึงจะถึงหัวเมืองก็อยูหลายทิศหลายทาง
จะจัดการอันใดพนวิสัยที่เสนาบดีจะออกไปจัดหรือตรวจการงานไดเอง ไดแตมีทองตราสั่งขอบังคับและแบบ
แผนสงออกไปในแผนกระดาษใหเจาเมืองจัดการ ก็เจาเมืองมีหลายสิบคนดวยกัน จะเขาใจคําสั่งตางกัน
อยางไร และใครจะทําการซึ่งสั่งไปนั้นอยางไร เสนาบดีอยูในกรุงเทพฯ ก็ยากที่จะรูเห็นวาวิธีสั่งรายเมืองอยาง
นั้น การงานคงไมสําเร็จไดดังประสงค จึงคิดจะแกความขัดของกอน คิดไปก็ยังเห็นทางแกตรงกับโครงการซึ่ง
พระเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริ คือที่รวมหัวเมืองเขาเปนแบบมณฑลนั้น เห็นวาเปนหัวเมืองชั้นในก็ควร
รวมเขาเปนมณฑลละ ๕ เมืองหรือ ๖ เมือง เอาขนาดทองที่ๆผูบัญชาการมณฑลอาจจะจัดการและตรวจตรา
ไดเองตลอดอาณาเขตเปนประมาณ และใหมีเจานายหรือขาราชการผูใหญอันชั้นยศอยูในระหวางเสนาบดีกับ
เจาเมืองไปอยูประจําบัญชาการมณฑลละคนเปนพนักงานจัดการตางๆในอาณาเขตของตนตามคําสั่งของ
เสนาบดี ทั้งเปนหูเปนตาและเปนที่ปรึกษาหารือของเสนาบดีดวย ถาวาโดยยอก็คือแยกหนาที่จัดการตางๆ

ตามหัวเมืองไปใหผูบัญชาการมณฑลเปนผูทํา เสนาบดีเปนผูคิดแบบแผนและตรวจการที่ทํานั้นประกอบกันจึง
จะจัดการปกครองหัวเมืองใหดีไดดังพระราชประสงค ขาพเจาคิดเห็นเรื่องนี้เปนขอแรกในเวลาเมื่อไปตรวจ
ราชการหัวเมือง
ยังมีอีกขอหนึ่งซึ่งขาพเจาคิดเห็นแตขอแรกวาจะเปนความลําบากอยางใหญหลวงคือ ที่จะไมมีเงิน
พอใชในการจัดหัวเมือง ขอนี้ใครๆ ก็เห็นวาจะตองเลิกวิธีปกครองอยาง “กินเมือง” ดังเชนพรรณนาไวในภาค
ตน จะตองหามมิใหเจาเมืองกรมการหากินในหนาที่ราชการ และตอไปจะตองใชแตผูซึ่งทรงคุณวุฒิสมกับ
ตําแหนงเปนเจาเมืองกรมการ ซึ่งโดยมากภูมิลําเนาเดิมอยูตางถิ่นเชนเปนชาวกรุงเทพฯ เปนตน เพราะเหตุ
ทั้ง ๒ อยางนี้ รัฐบาลจําจะรองใหเงินเดือนขาราชการหัวเมืองใหพอเลี้ยงชีพ มิฉะนั้นก็ไมมีใครเปนเจาเมือง
กรมการใชแตเทานั้น ยังสถานที่วาราชการเมืองก็ดี บานเรือนที่อยูของเจาเมืองกรมการก็ดี ลวนเปนสมบัติ
สวนตัวเจาเมืองกรมการทั้งนั้นดังกลาวมาแลว ความจําเปนที่จะตองจายเงินหลวงเพิ่มขึ้นมีตอไปจนถึงคาสราง
ศาลารัฐบาลและสถานที่ทําราชการอยางอื่นขึ้นใหม ทั้งสรางเรือนใหขาราชการผูไปจากตางถิ่นอยูอาศัยให
พอกัน ถาจะวาตองสรางเมืองใหมหมดทุกเมืองก็ไมผิดกับความจริง ซึ่งเพิ่งเห็นในปจจุบนั นี้ แตในสมัยนั้น
ปรารภเพียงแตจําเปนในชั้นนั้นก็จะเปนจํานวนเงินมากมิใชนอย นากลัวการที่จัดจะติดขัดเพราะไมไดเงิน
พอใชดวยอีกอยางหนึ่ง

ขาพเจากลับลงมาถึงกรุงเทพฯ ถวายรายงานและกราบทูลความคิดเห็นดังกลาวมาแลว พระ
เจาอยูหัวทรงพระราชดําริเห็นชอบดวย พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหรวมหัวเมืองเปนมณฑลดัง
ขาพเจาคิดและใหใหขาพเจาพิจารณาดูเห็นใครควรจะเปนผูบัญชาการมณฑลไหนก็ใหกราบบังคมทูล สวน
เรื่องเงินที่จะตองใชนั้นจะทรงสั่งกรมพระนราธิปประพันธพงศ เวลานั้นยังไมไดรับกรม แตเปนตําแหนงรอง
อธิบดีบัญชาการกระทรวงพระคลังฯ ใหปรึกษาหาทางที่จะแกไขความลําบากดวยกันกับขาพเจา ขาพเจาได
รับสั่งเชนนั้นแลวก็มาคิดการที่จะจัดตั้งมณฑลกอน เห็นวาควรเอาลําน้ําอันเปนทางคมนาคมเปนหลักอาณา
เขตมณฑล จึงกําหนดหัวเมืองขางตอนใตคือ กรุงศรีอยุธยา ๑ เมืองลพบุรี ๑ เมืองสระบุรี ๑ เมืองอางทอง ๑
เมืองสิงหบุรี ๑ เมืองอินทบุรี๑ รวม ๗ เมืองเปนมณฑลหนึ่งตั้งวาการมณฑล ณ พระนครศรีอยุธยา เรียกวา
“มณฑลกรุงเกา” (ตามชื่อที่เรียกกันในเวลานั้น จนรัชกาลที่ ๖ จึงเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลอยุธยา)
รวมหัวเมืองทางลําแมน้ําบางปะกง คือ เมืองปราจีนบุรี ๑ เมืองนครนายก ๑ เมือวพนมสารคาม ๑
เมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ เมือง เปนเมืองมณฑล ๑ เรียกวา “มณฑลปราจีน” ตั้งที่วาการมณฑล ณ เมือง
ปราจีน (ตอเมื่อโอนหัวเมืองในกรมทามาขึ้นกระทรวงมหาดไทย จึงยายที่วาการมณฑลลงมาตั้งที่เมือง
ฉะเชิงเทราเพราะขยายอาณาเขตมณฑลตอลงไปทางชายทะเลรวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรีและเมืองบางละ
มุงเพิ่มใหอีก ๑ เมือง รวมเปน ๗ เมืองดวยกัน) แตคงเรียกชื่อวามณฑลปราจีนอยูตามเดิม

รวมหัวเมืองทางแมน้ําเจาพระยาตอนเหนือขึ้นไปจนถึงแมน้ําปง คือเมืองชัยนาท ๑ เมืองสรรคบุรี ๑
เมืองมโนรมย ๑ เมืองอุทัยธานี ๑ เมืองพยุหคีรี ๑ เมืองนครสวรรค ๑ เมืองกําแพงเพชร ๑เมืองตาก ๑ รวม ๘
เมืองเปนมณฑล ๑ ตั้งที่วาการมณฑล ณ เมืองนครสวรรค เรียกวา “มณฑลนครสวรรค”
รวมหัวเมืองเหนือทางแมน้ํานานและแมน้ําแมน้ํายม คือ เมืองพิจิตร ๑ เมืองพิษณุโลก ๑ เมืองพิชัย
๑ เมืองสวรรคโลก ๑ เปนเมืองสุโขทัย ๑ รวม ๕ เมืองเขาเปนมณฑล ๑ ตั้งที่วาการมณฑล ณ เมืองพิษณุโลก
เรียกวา “มณฑลพิษณุโลก” รวมเปน ๔ มณฑลดวยกัน
แมเพียง ๔ มณฑลเทานั้น ก็ตั้งไดใน พ.ศ. ๒๔๓๕ แต ๒ มณฑล เพราะหาตัวคนซึ่งจะเปนผู
บัญชาหการมณฑลใหเหมาะแกตําแหนงไดยาก ดวยจะตองเลือกหาในขาราชการชั้นบรรดาศักดิ์สูงที่มีปญญา
สามารถอาจจะทําการไดดังประสงคและเปนผูซึ่งพระเจาอยูหัวไมทรงรังเกียจประกอบกันทุกสถานในชั้นแรก
ขาพเจาเห็นแต ๒ คน คือเจาพระยาสุรสีหวิศิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เวลานั้นยังเปนพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตร ผูวาราชการจังหวัดพิชัย ซึ่งขาพเจาไดวิสาสะเมื่อขึ้นไปตรวจหัวเมืองเหนือเห็นลาดเลาเปนผูมี
สติปญญาสามารถแตครั้งนั้นคนหนึ่ง กับนายพลตรี พระยาฤทธิรงครณเฉท (สุข ชูโต) ซึ่งขาพเจาไดเคย
วิสาสะเห็นคุณวุฒิมาแตเปนนายทหารมหาดเล็กดวยกันอีกคน ๑ ทูลเสนอพระเจาอยูหัวก็โปรด จึงทรงตั้งพระ
ยาศรีสุริยราชวรานุวัตร เปนผูบัญชาการมณฑลพิษณุโลกใหพระยาฤทธิรงครณเฉท เปนผูบัญชาการมณฑล
ปราจีน และขนานนามตําแหนงผูบัญชาการมณฑล ใหเรียกวา “ขาหลวง เทศาภิบาล” ใหผิดกับคํา “ขาหลวง”
ซึ่งทําการชั่วคราวและใหเรียกไดทั้งเจานายและขุนนางผูเปนตําแหนงนั้น (ถึงรัชกาลที่ ๖ จึงเปลี่ยนเปน
“สมุหเทศาภิบาล) พอตั้งมณฑลไดไมชาถึง ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ไทยก็เกิดวิวาทกับฝรั่งเศสเทศาภิบาล
มณฑลปราจีนจัดสงกําลังและเครื่องยุทธภัณฑไปยังมณฑลชายแดนทางตะวันออกแข็งแรงรวดเร็วกวาคน
ทั้งหลายคาด ดูเหมือนจะเปนประโยชนของการตั้งมณฑลถึงออกปากชมกันเปนครั้งแรก แตในปนั้นยุงอยูดวย
เรื่องฝรั่งเศสไมสามารถจัดการอื่นตามหัวเมืองจนถึงปลาย พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหพระเจา
นองยาเธอ กรมขุนมรุพงศศิริพัฒน เมื่อยังไมไดรับกรม เปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา และใหพระยา
ดัสกรปลาศ (อยู) ซึ่งเคยเปนขาหลวงใหญอยู ณ เมืองหลวงพระบาง เปนขากลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครสวรรค แตพระยาดัสกรฯ อยูในตําแหนงไมชารูสึกตัววาเคยแตรับราชการทหารมาแตกอน จะไมสามารถ
รับราชการในตําแหนงสําคัญฝายพลเรือนใหดีได กราบทูลขอเวนคืนตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลโดยความซื่อ
จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหเปนราชองครักษประจําพระองค และทรงตั้งพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ
บุนนาค) เมื่อยังเปนพระยาพงศานุรักษ ผูวาราชการเมืองสมุทรสงคราม เปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครสวรรค และตอมาใน พ.ศ.๒๔๓๖ นั้น เมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคเลื่อนเปนขาหลวงใหญมณฑล
อีสานแลว โปรดใหรวมเมืองนครราชสีมา เมืองบุรีรัมย เมืองนางรอง เมืองชัยภูมิรวม ๔ เมืองเขาเปนมณฑล
เทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง ตั้งที่วาการมณฑล ณ เมืองนครราชสีมา เรียกชื่อวา “มณฑลนครราชสีมา”และทรง
พระกรุณาโปรดฯ ใหพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) เมื่อยังเปนพระยาประสิทธิศัลการ เปนขาหลวง
เทศาภิบาลบัญชาการมณฑลนั้น ถึง พ.ศ.๒๔๓๖ จึงมีมณฑลหัวเมืองชั้นในขึ้นเปน ๕ มณฑลดวยกัน
เรื่องเงินซึ่งโปรดใหขาพเจาปรึกษากับกรมพระนราฯ นั้นขาพเจาเคยทูลทานตั้งแตแรกเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยวา จัดหัวเมืองจะตองใชเงินมาก ถากระทรวงพระคลังฯ ไมใหเงินพอแกการก็จัดไมสําเร็จ
ทานตรัสวาไดทรงคิดคาดอยูแลวแตเงินรายไดแผนดินยังนอยนัก ถารายไดไมมีเพิ่มขึ้นก็ยากที่จะจายเงินให
พอแกการกระทรวงมหาดไทยได เพราะฉะนั้น เมื่อขาพเจาจัดการปกครองหัวเมือง ขอใหคิดบํารุง
ผลประโยชนแผนดินไปดวย ถาสามารถทําใหเงินรายไดเพิ่มขึ้นเทาใดจะจายใหกระทรวงมหาดไทยใช
มากกวากระทรวงอื่นๆ ขาพเจาก็รับจะชวยคิดหาผลประโยชนแผนดินดวยตามพระประสงคครั้นเมื่อขาพเจา
จะขึ้นไปตรวจหัวเมืองเหนือ กรมพระนราฯตรัสแกขาพเจาวา ตามหัวเมืองเหลานั้นเงินสวยคางอยูมากถา
ขาพเจาชวยเรงเอาเงินสวยลงมาไดบางก็จะดี ขาพเจาไดฟงตรัสออกลําบากใจ ดวยขึ้นไปครั้งนั้นขาพเจา

การเสด็จตรวจการทํางานรถไฟสายใต ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ประสงคแตจะไปปรึกษาหาความรูไมไดคิดวาจะไปจัดการอันใด อีกประการหนึ่งตัวขาพเจาจะไปตรวจหัวเมือง
ในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเปนครั้งแรก เหมือนอยางวา “ประเดิมโรง” ชาวหัวเมืองยังไมรูจักอยู
โดยมาก ตั้งแตเจาเมืองกรมการตลอดจนราษฎร พลเรือนคงพากันคอยดูวานิสัยใจคอของขาพเจาจะเปน
อยางไรก็ธรรมดาของการเรงเงินนั้น ยอมตองเอาตัวพวกลูกหนี้มาบังคับเรียกเอาเงิน บางทีก็ถึงตองกักขัง
ควบคุม คงตองทําใหคนเดือดรอนมากบางนอยบาง ทุกเมืองที่ขาพเจาไป คนทั้งหลายก็จะเลยเขาใจวา
ขาพเจาดุรายไมมีความเมตตากรุณาถึงจะไดเงินก็เสียความเลื่อมใสพาใหลําบากแกการในภายหนา แตจะไม
รับชวยกระทรวงพระคลังฯ ตามพระประสงคของกรมพระนราฯ ก็ไมสมกับที่ไดทูลทานไวแตแรก กระทรวง
พระคลังฯ จะเลยไมเชื่อถือ ขาพเจาทูลใหทรงทราบความลําบากใจ แตจะตริตรองหาทางแกไขดูกอน แลวจึง
จะมาปรึกษาพระวรพุฒิโภคัยเจากรมเงินสวยซึ่งไดเลื่อนขึ้นเปนพระยาเมื่อขาพเจาไปอยูกระทรวงมหาดไทย
แลว เพราะเห็นวาเปนคนเกาไดรับสัญญาบัตรเปนพันพุฒอนุราชแตในรัชกาลที่ ๔ รูการงานมาก พระยาวร
พุฒิฯวา ขาราชการที่เปนหนี้เงินสวยอยูตามหัวเมืองนั้นเปนคนมั่งมีก็มี เปนคนจนก็มี ประเพณีที่เรงเรียกเงิน
สวยบังคับเรียกเหมือนกันหมด ถาผอนผันใหคนจนอยางไรก็ตองผอนผันใหคนมั่งมีอยางเดียวกัน ที่จริงลูกหนี้
ที่มีเงินพอจะสงไดมีอยูไมนอย ถาขาพเจาอยากไดเงินโดยไมตองเรงรัดใหเดือดรอนเห็นทางที่จะไดอยางนั้น
แตเอาสวนลดลอ คือเปดโอกาสใหแกพวกเจาหมูนายกอง วาถาใครสงเงินชําระหนี้หลวงไดสิ้นเชิงจะลด
จํานวนเงินใหเทานั้นสวน กะสวนใหเขาพอเปนประโยชนก็เห็นจะมีคนขอชําระหนี้หลวงดวยใจสมัครมาก
ดวยกัน พวกที่ไมมีเงินจะสงก็ไมตองถูกเรงรัดใหไดเดือดรอน ขาพเจาเห็นชอบดวยและไปทูลถามกรมพระ
นราฯ วากระทรวงพระคลังฯจะใหสวนลดแกลูกหนี้สักเทาใด ทานตรัสวาเงินสวยที่คา งตามหัวเมืองทับถมกับ
อยูเสมอ เรงรัดไดเงินปเกาเงินปใหมก็คางตอไป จํานวนเงินคางมีแตเพิ่มขึ้นทุกป ถาเจาหมูนายกองลมตาย
เงินที่ติดคางก็เลยสูญ เงินสวยมีมากแตในบัญชีทิ้งไวอยางนั้นยิ่งนานตัวเงินก็ยิ่งสูญมากขึ้น จึงอยากไดเปน
เงินสดถาขาพเจาคิดอานใหมีผสู งเงินชําระลางหนี้ไดเชนวา ลดใหครึ่งหนึ่งก็ยอมจึงใหพระยาวรพุฒิฯ ขึ้นไป
กับขาพเจาและเอาบัญชีเงินสวยคางขึ้นไปดวย ไปถึงเมืองไหนก็ใหพระยาวรพุฒฯ บอกแกลูกหนี้ในเมืองนั้น
วา เมื่อขาพเจาจะไปตรวจหัวเมืองครั้งนั้นกระทรวงพระคลังฯ ขอใหชวยเรงเรียกเงินสวยที่คางอยูตามหัวเมือง
ขาพเจาขอใหกระทรวงพระคลังฯผอนผันบาง อยาใหไดความเดือดรอนกันนัก กระทรวงพระคลังฯ ใหอนุญาต
วาถาลูกหนี้คนใดชําระเงินหมดจํานวนที่คางในเวลาที่ขาพเจาขึ้นไปนั้นขาพเจาจะลดเงินใหครึ่งหนึ่งก็ได เปน
โอกาสพิเศษซึ่งยากจะมีอีก

ขบวนเสด็จตรวจราชการขณะขามลําน้ํา มณฑลปตตานี

ถาใครไมอยากจะเปนหนี้หลวง ก็ใหเอาเงินมาชําระเพื่อใหสิ้นเชิงถาเชนนั้นขาพเจายอมลดหนี้ใหครึ่งหนึ่งตาม
อนุญาตของกระทรวงพระคลังฯ ก็มีผลอยางพระวรพุฒิฯคาด ดวยพวกลูกหนี้ที่มีเงินพากันสนใจจะชําระหนี้
หลวงใหสิ้นเชิงดวยเห็นแกสวนลดบางคนตัวเงินมีไมพอถึงไปเที่ยวกูยืมเงินผูอื่นมาเพิ่มจํานวนพอชําระหนี้ก็มี
ไดเงินสดกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท เวลานั้นยังไมใชธนบัตร ไดเปนเงินบาททั้งนั้น ขาพเจาตองใหหาเรือลําหนึ่ง
บรรทุกเงินลงมาถวาย กรมพระนราฯ ก็ทรงยินดีเพราะฉะนั้นพระเจาอยูหัวมีรับสั่งใหทานมาปรึกษากับ
ขาพเจาในเรื่องเงินที่จะจายใหพอจัดการหัวเมืองจึงไมลําบาก ทานตรัสขอแตใหขาพเจาประหยัดเงินชวย
กระทรวงพระคลังฯ บาง เปนตนวาตําแหนงขาราชการที่รับเงินเดือนใหตั้งขึ้นแตนอยกอน อัตราเงินเดือนก็
ขอใหกําหนดเปนอยางต่ํา แตพอคนสมัครทําการไดอีกประการหนึ่ง อยาเพิ่งคิดกอสรางอะไรใหสิ้นเปลืองมาก
นักสถานที่ทําการหรือที่พักอันจําเปนจะตองมี ถาไมมีของเดิมขอใหทําอยางถูกๆหรือเชาเขาแตพอใหชั่วคราว
กอน เมื่อจํานวนเงินแผนดินรายไดมีมากขึ้น จึงคอยขยายรายการเหลานั้นใหกวางขวางออกไป ถาวงการเปน
เชนที่ทานตรัสแลว จะหาเงินใหพอการ ขาพเจาก็รับจะทําตามพระประสงค และทูลวาขาพเจาคะเนวา การที่
จะจัดใหชั้นแรกก็เห็นจะไมตองใชเงินมากมายนัก ดวยตั้งมณฑลขึ้นใหมเพียง ๔มณฑล (เวลานั้นยังไมไดตั้ง
มณฑลนครราชสีมา) ในชั้นแรกก็มีคนรับเงินเดือนแตในกองขาหลวงเทศาภิบาลสําหรับบังคับการมณฑลซึ่ง
จะตองตั้งขึ้นกอนตั้งแลวยังตองใชเวลาพอที่ขาหลวงเทศาภิบาลจะไปเที่ยวตรวจใหรูการงานตามหัวเมืองใน
มณฑลของตนเสียกอนดวย ในปแรกเห็นจะตองจายเงินเดือนเพียงขาหลวงเทศาภิบาล ๔ มณฑลตอขั้นนั้นไป
ซึ่งจะถึงจัดการปกครองเมืองเพิ่มคนรับเงินเดือนตอลงไปถึงเจากรมการ ซึ่งเปนพนักงานปกครองเมืองและ
อําเภอ แตจัดการปกครองก็คงตองจัดในเมืองหลวงของมณฑลที่ขาหลวงเทศาภิบาล ยูแตเมืองเดียวกอนจะมี
คนรับเงินเดือนเพิ่มจํานวนขึ้นแต ๔ เมืองกอน แลวจึงขยายใหแพรหลายตอออกไป เพราะฉะนั้นโดยการที่
กําหนดวาจะจัดก็จะตองการเงินเพิ่มขึ้นเปนระยะไป พอจะเขากับความสามารถของกระทรวงพระคลังฯ ได
เมื่อปรึกษาเขาใจกันกับกระทรวงพระคลังฯ แลว ขาพเจาก็สิ้นวิกต ตั้งหนาคิดจัดการหัวเมองตอไป
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