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เนือ่งในวาระโอกาสส�าคัญของการครบ	๑๓๐	ปี	แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย	ในวนัที	่๑	เมษายน	

พ.ศ.	๒๕๖๕	นับเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงมหาดไทยด�ารงความเป็นองค์กรหลัก

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	พร้อมทั้งได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ	 “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”	 ให้แก่พี่น้อง	 ประชาชน 

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

หนังสือ	 “สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒” ที่กระทรวงมหาดไทย	 

จัดพิมพ์ในวาระโอกาสส�าคัญนี้	 ได้รวบรวมภาพถ่ายอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย	 

ซึ่งจะชว่ยส่งเสรมิ	สนับสนุน	ให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ของ	

กระทรวงมหาดไทย	พร้อมไปกบัการสร้างความตระหนกัรู้	ปลกุจติส�านกึ	และเป็นเครือ่งเตอืนใจให้ชาวมหาดไทย	

ร่วมกันสืบสานปณิธาน	 “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการโดย “ยึดประชำชน  

เป็นศนูย์กลำง” เพือ่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประเทศชาตแิละประชาชน	สร้างความรกั	ความสามคัค	ีความปรองดอง	

สมานฉันท์ในสังคม	 พร้อมธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ตลอดจนสามารถต่อยอด 

และขยายผลไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาภาพถ่ายอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบไป

ผมขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมคณะท�างานจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพดังกล่าวทุกท่าน	 

ที่ได้สละเวลาและทุ่มเทก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 ด�าเนินการจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 โดยหนังสือสมุดภาพเล่มนี ้

จะเป็นเอกสารหลักฐานชั้นต้นที่ส�าคัญเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้	อ้างอิง	และค้นคว้า	ส�าหรับผู้ที่สนใจ	

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย

	 พลเอก

	 	 (อนุพงษ์	เผ่าจินดา)

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

	 	 วันจันทร์ที่	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๕

ค�านิยม

4 I 4



ในวาระครบ	๑๓๐	ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที	่๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๖๕	กระทรวง
มหาดไทยได้ประกอบพิธบี�าเพ็ญกุศลทางพระพทุธศาสนา	โดยมกีารเจริญพระพทุธมนต์	ณ	วดัราชบพธิสถติมหาสีมาราม	 
และอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและบรรพชน 
ของกระทรวงมหาดไทย	นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจ�ากระทรวง	หน้าตักกว้าง	๓๒	นิ้ว	 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ว่า “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ” ได้สร้าง
พระพุทธรูปประจ�ากระทรวงจ�าลองและวัตถุมงคลราชสีห์จ�านวน	 ๖	 รายการ	 ได้จัดพิมพ์หนังสือจ�านวน	๒	 เรื่องคือ	 
สมุดภาพ	๑๓๐	ปี	กระทรวงมหาดไทย	เล่ม	๑	และเอกสารตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล

หลงัจากท่ีหนงัสือสมุดภาพฯ	เล่ม	๑	ได้เผยแพร่ไปในวงกว้างแล้ว	มชีาวมหาดไทยแจ้งข่าวให้ทราบว่า	ยงัมภีาพเก่า 
ของบรรพชนนักปกครองตกค้างอยู่ตามบ้านลูกหลานของท่านเหล่านั้นและพร้อมที่จะส่งมอบให	้ กระทรวงมหาดไทย
จึงด�าริที่จะจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ	๑๓๐	ป	ีกระทรวงมหาดไทย	เล่ม	๒	ต่อไป	คณะบรรณาธิการที่ได้รับมอบหมาย 
จึงด�าเนินการรวบรวมภาพถ่ายและสิ่งของ	ดังนี้	

๑.	 ภาพถ่ายต้นฉบับการประชมุเทศาภิบาลจ�านวน	๒๑	ครัง้	ภาพถ่ายบรรพชนชาวมหาดไทยจ�านวน	๕๐	ภาพ	 
เก็บรักษา	ณ	ห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	(บางละมุง)	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	

๒.	ภาพถ่ายและสิ่งของท่ีเป็นมรดกตกทอดจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธาน	ีและศาลากลางจังหวัดชุมพร	

๓.	ภาพถ่ายจากนักสะสมเชลยศักดิ	์เช่น	ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศ	ุพลโทหญิง	วิภาสิริ	(จิรโรจน์)	
จินตสุวรรณ	อาจารย์จรัส	จันทร์พรหมรัตน	์นายพิชิต	ตู้บรรเทิง	นายสุรเดช	ลิ้มพานิช	และนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้จัดพิมพ์สมุดภาพ	 ๑๓๐	 ปี	 กระทรวงมหาดไทย	 เล่ม	 ๒	 
ซึ่งทอดระยะเวลาในการรวบรวมภาพถ่ายมาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๕)	จึงจะมีภาพสี่สีเพิ่มเติมขึ้น	แต่ก็จะพยายาม
เน้นภาพเก่าขาว-ด�าเป็นเบ้ืองแรก	อกีท้ังยงัได้ภาพส่ีสยีคุแรก	ซึง่เป็นภาพท่ีถ่ายในช่วง	พ.ศ.	๒๕๑๕	จนถงึ	พ.ศ.	๒๕๒๕	
(สังเกตได้ว่าภาพจะมีสีตุ่น	ๆ)	

หนงัสือเล่มนี	้ยงัคงวางโครงสร้างเหมอืนเล่ม	๑	คือ	พระมหากษัตรย์ิกับกระทรวงมหาดไทย	สถานที	่ศาลากลาง 
จังหวัด	 ภารกิจและหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย	 บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย	 สิ่งของท่ีระลึกซึ่งเก่ียวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย	 และเอกสารกับสิ่งพิมพ์	 หากในโอกาสต่อไปมีผู้ส่งสารแจ้งข่าวมาว่ามีภาพถ่ายเพิ่มเติมก็จะได้
จัดสรรเป็นโครงการส�าหรับพิมพ์เล่ม	๓	ต่อไป

กระทรวงมหาดไทยหวงัว่า	‘สมดุภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เล่ม ๒’	นี	้จะเป็นประโยชน์แก่นกัปกครอง	
ให้ระลึกถึงเร่ืองราวความเป็นมาและชีวิตของคนมหาดไทย	 
ภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติราชการได้ส�าเร็จสมความมุ่งหมาย	 
ช่วยแก้ไขปัญหานานปัการของบ้านเมือง	และเป็นเครือ่งเตอืนใจ 
ให้คิดถึงประชาชนเป็นหลักเพื่อที่จะ	“บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข”

(นายสุทธิพงษ์	จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๕

ค�าน�า
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แผนที่ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๔๘๓	โรงพิมพ์บุญครองพานิช	หลังวังบูรพา
(ภาพจากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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๑
พระมหากษัตริย์กับกระทรวงมหาดไทย

1
“การที่กราบบังคมทูลถึงความดีแลความชั่วของผู้อื่นเช่นนี้...สมควรที่จะกราบบังคมทูล 
ให้เป็นยุติธรรมถ่องแท้	 อย่าให้มีความช่ัวความดีเคลือบแฝงอยู่แก่ผู้ใด	 โดยไม่เป็น 
ความจริง...พระ...เป็นคนโง่และฝักใฝ่ในกามคุณมาก	ไม่ใคร่จะเป็นธุระราชการบ้านเมือง	
แล้วแต่คนใช้สอย	ซึง่เป็นคนโกง	ๆ 	จะแนะน�าให้ท�าอย่างไร	ทีจ่ริงก็จะไม่ตัง้ใจทีจ่ะท�าทจุริต	 
แต่ด้วยความโง่จะเข้าใจว่า	 เจ้าบ้านผ่านเมืองเขาเคยได้ผลประโยชน์เช่นน้ัน	 ๆ	 แลมี 
ภรรยามาก	ต้องการค่าใช้สอยมาก	 ใครเอาเงินมาให้	 เขาว่าควรรับก็รับไว้เป็นพื้น	คนนี้ 
เห็นด้วยเกล้าว่าต้องเปลี่ยน	 ถ้าหากว่าไม่แพ้อุทธรณ์ถึงหักโค่น	 โปรดเกล้าฯ	 ให้เข้ามา 
รับราชการในกรุงเทพฯ	ในที่ใกล้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะดีกว่า”

ลำยพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพในครำวเสด็จตรวจรำชกำรหัวเมืองฝ่ำยเหนือ  

ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

ทีม่า : เอกสำรเสด็จตรวจรำชกำรเสนำบดกีระทรวงมหำดไทย ร.ศ. ๑๑๑ ถงึ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๔๑)  
กรมศิลปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้ำ ๒๑

สิงห์สมัยทวารวดี
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในการประชุมเทศาภบิาลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๔๔๙

แถวนั่งหน้ำ (๑๐ ท่ำน) จำกซ้ำย	 เจ้าพระยา
ยมราช	(ป้ัน	สุขมุ)	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวง 
นครชัยศรี	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าฯ	 กรมหลวงลพบุรี 
ราเมศวร์	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าฯ	กรมหลวงพิษณุโลก 
ประชานาถ	พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	 
สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าฯ	กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช	 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนเรศวรฤทธิ	์สมเดจ็ฯ	 
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 
กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์	 พระยาสุริยานุวัตร	 
(เกิด	บุนนาค)

แถวยืน หนึ่ง (๑๖ ท่ำน)	พระยามหิบาลบริรักษ์	
(สวสัด์ิ	ภมูริตัน์)	พระยารษัฎานปุระดิษฐ์	(คอซิมบีี๊	 
ณ	ระนอง)	พระยาเสถียรฐาปนกิจ	(ชม	ชมธวัช)	
พระยาจักรปาณี	(ลออ	ไกรฤกษ์)	พระยาสีหราช
เดโชชัย	(แย้ม	ณ	นคร)	หม่อมเจ้าปิยภักดีนารถ	 
สุประดิษฐ์	พระยาสิงหเสน	ี(สอาด	สิงหเสน)ี	พระยา
ไกรเพชรรัตนสงคราม	(แฉ่	บุนนาค)	พระยาเทพ
อรชนุ	(เจ๊ก	จารจุนิดา)	เจ้าพระยาบดนิทรเดชานชุติ 
(หม่อมราชวงศ์อรุณ	 ฉัตรกุล)	 เจ้าพระยาสุรสีห ์
วิสิษฐศักด์ิ	 (เชย	 กัลยาณมิตร)	 พระยาก�าแหง
สงคราม	(จัน	อินทรก�าแหง)	นายลอว์สัน	ต�ารวจ 
นครบาล	พระยารตันกุลอดุลยภักดี	(จ�ารสั	รตันกลุ)	 
เจ้าพระยาอภัยราชา	(หม่อมราชวงศ์ลบ	สุทัศน์)	
เจ้าพระยาพระเสดจ็สุรนิทราธบิดี	(หม่อมราชวงศ์
เปีย	สนิทวงศ์)

แถวยืน สอง (๙ ทำ่น)	นายวิลเลียมสัน	พระยาศรี
ธรรมศุภราช	(เจริญ	จารุจินดา)	พระยากัลยาณ- 
ไมตรี	 (เวสเตนการ์ด)	 พระยาเดชานุชิต	 (หนา	
บนุนาค)	พระยามหาอ�ามาตยาธิบดี	(เส็ง	วริยศริิ)	
พระยาวิชยาธิบดี	(แบน	บุนนาค)	พระยาโบราณ
ราชธานินทร์	 (พร	เดชะคุปต์)	พระยาเทพาธิบดี	
(อิ่ม	เทพานันท์)	นายบองโซ	ที่ปรึกษามหาดไทย

แถวยนื สำม (๓ ท่ำน)	นายโรบิน้	พระยาราชนกลู	 
(อวบ	เปาโรหิตย์)	ไม่ทราบ

แถวบนสุด (๔ ทำ่น) ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	พระยา 
พัชรินทรฦๅชัย	(ชุบ	โอสถานนท์)	ไม่ทราบ

ประชุมเทศาภิบาล
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในการประชุมเทศาภบิาลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๓

แถวหน้ำ (๑๑ ท่ำน) เจ้าพระยายมราช	(ป้ัน	สขุุม)	 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ	 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน	์ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศวรฤทธิ์	 
สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าฯ	 กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	สมเดจ็ฯ	 
เจ้าฟ้าฯ	 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ	 สมเด็จฯ	
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 
กรมหลวงนครชัยศรี	 พระองค์เจ ้าบวรเดช	 
เจ้าพระยาวงษานปุระพัทธ์	(หม่อมราชวงศ์สท้าน	 
สนิทวงศ์)

แถวยืน หนึ่ง (๑๔ ทำ่น) พระยาเพ็ชรรัตน	(เลื่อง	 
ภมิูรตัน)	พระยาไกรเพชรรตันสงคราม	(แฉ่	บนุนาค)	 
พระยารณชัย	(ถนอม	บุณยเกตุ)	พระยารณไชย	 
(ทองสุก	โชติกเสถียร)	หม่อมเจ้าอลงกฎ	พระยา
มหาอ�ามาตยาธบิดี	(เสง็	วริยศริิ)	เจ้าพระยาบดนิทร 
เดชานชุติ	(หม่อมราชวงศ์อรณุ	ฉตัรกลุ)	เจ้าพระยา 
ศรีวิไชยชนินทร์	 (ชม	 สุนทรารชุน)	 เจ้าพระยา
อภัยราชา	(หม่อมราชวงศ์ลบ	สุทัศน์)	หม่อมเจ้า
ค�ารบ	ปราโมช	พระยาโบราณราชธานินทร์	(พร	
เดชะคุปต์)	 พระยาเทพาธิบดี	 (อิ่ม	 เทพานันท์)	
พระยาประชาชีพบริบาล	(แย้ม	แสงชูโต)	พระยา
จักรปาณี	(ลออ	ไกรฤกษ์)	

แถวยนื สอง (๑๑ ท่ำน) พระยาสีหราชฤทธไิกร	(เลก็	
ปาณกิบตุร)	พระยาอภยัสงคราม	(ปลัง่	วรรณายน)	 
พระยาเดชานชุติ	(หนา	บุนนาค)	พระยาสุรนารถเสน	ี 
(เทิง่	ศลิานนท์)	พระยาสรุนิทราชา	(หม่อมราชวงศ์ 
สิทธ	ิสุทัศน์)	พระยาราชนกูล	(อวบ	เปาโรหิตย์)	
พระยาเสถียรฐาปนกิจ	 (ชม	ชมธวัช)	พระยาสุร
บดินทร์	(พร	จารจุนิดา)	หม่อมเจ้าสฤษดิเดช	นาย
อรุณ	พิศาลสารเกษตร	พระภิรมย์ราชา	(พร้อม)	

แถวบน (๓ ท่ำน) พระยารัษฎานุประดิษฐ์	 
(คอซิมบี๊	 ณ	 ระนอง)	 พระยามหิบาลบริรักษ์	
(สวสัดิ	์ภูมรัิตน์)	เจ้าพระยาพระเสด็จสริุนทราธบิดี	 
(หม่อมราชวงศ์เปีย	สนิทวงศ์)	
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การประชุมเทศาภิบาลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๔๓๘ 

แถวนั่งหน้ำ จำกซ้ำย	 พระยาจ่าแสนบดี	
(ไทย)	 เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักด์ิ	 (เชย	
กัลยาณมิตร)

แถวยนื หนึง่	เจ้าพระยาสุรพนัธ์พสิทุธิ	์(เทศ	
บุนนาค)	พระยาฤทธิรงค์รณเฉท	(ศุก	ชูโต)	
พระยาสิงหเสนี	 (สอาด	 สิงหเสนี)	 พระยา
อภัยรณฤทธิ	์(บุศย์	บุณยรัตพันธ์ุ)

แถวยืน สอง	 พระยาราชวรานุกูล	 (อ่วม)	 
สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมขนุมรพุงษ์ศริิพฒัน์

แถวยืน สำม	พระยาดัษกรปลาศ	(ทองอยู่)	
พระยาทิพโกษา	 (หมาโต	 โชติกเสถียร)	
พระยามหาอ�ามาตยาธิบด	ี(เส็ง	วิรยศิริ)	
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การประชุมเทศาภิบาลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๔๓๙

แถวนั่งหน้ำ จำกซ้ำย	พระยาไกรเพชรรัตน 
สงคราม	 (แฉ่	 บุนนาค)	พระยาจ่าแสนบด	ี
(ไทย)	

แถวนั่ง สอง เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ	์ 
(เทศ	บนุนาค)	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมขุน 
มรุพงษ์ศิริพัฒน	์สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย	หม่อมเจ้าอลังการ	

แถวยืน	พระยามหาอ�ามาตยาธบิดี	(เส็ง	วริยศริิ)	 
พระยาสิงหเสน	ี(สอาด	สิงหเสน)ี	เจ้าพระยา
สรุสห์ีวสิษิฐศกัด์ิ	(เชย	กลัยาณมติร)	พระยา
ทิพโกษา	(หมาโต	โชติกเสถียร)	
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การประชุมเทศาภิบาลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

แถวนั่งหนำ้ (๙ ทำ่น) จากซ้าย	พระยาจ่าแสนบดีศรีบริบาล	(ไทย)	เจ้ากรมพล�าภังค์	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน	์
ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลกรงุเก่า	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์	เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ	เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนเรศวรฤทธิ	์เสนาบดกีระทรวงนครบาล	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ	์เสนาบดีกระทรวงยุตธิรรม	เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์ววิฒัน์	(ม.ร.ว.	หลาน	กญุชร)	เสนาบดีกระทรวงเกษตราธกิาร	 
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนารถ	 สุประดิษฐ์	 ปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 พระยาวรสิทธิเสวีวัตร	 (ไต้ฮัก	 ภัทรนาวิก)	 
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

แถวยืน หนึ่ง (๑๒ ทำ่น) พระยาด�ารงสุจริตมหิศรภักดี	(คอซิมก๊อง	ณ	ระนอง)	ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลชุมพร	นายริเวต	คาร์แนค	 
ทีป่รึกษาราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัต	ิพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอลังการ	ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลปราจนีบรีุ	พระยาเทพอรชนุ	 
(เจ๊ก	จารุจนิดา)	ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลราชบุรี	พระยานครราชเสนี	(กาศ	สิงหเสน)ี	ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา	พระยาศกัดาภิเดชวรฤทธิ์	 

16 I 16



(ด่ัน	 อัมรานนท์)	 ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพา	 พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา	 เลขานุการกระทรวงมหาดไทย	 
พระยามหาอ�ามาตยาธิบดี	(เสง็	วริยิศิริ)	ปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทย	นายดับลิว.	เอ.	แกรแฮม	เจ้ากรมสรรพากรใน	เจ้าพระยายมราช	 
(ป้ัน	สขุมุ)	ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลนครศรีธรรมราช	พระวภิาคภูวดล	(เจมส์	ฟรานซสิ	แมกคาที)	เจ้ากรมแผนที	่พระยาวาสุเทพหลวง	 
(กุสตาฟ	เชา)	เจ้ากรมต�ารวจภูธร	

แถวยนื สอง (๔ ท่ำน) พระยาพฤฒาธิบดีศรีสตัยานกุาร	(ปลอด)	พระยาประดิษฐ์อมรพมิาน	(หม่อมราชวงศ์ชดิ	อศิรศกัด์ิ)	เจ้ากรมโยธา	 
พระยานครานุรักษ์	 (กรี	 นาคะรัต)	 ปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล	พระยาเสถียรฐาปนกิจ	 (ชม	 ชมธวัช)	 ปลัดทูลฉลองกระทรวง
โยธาธิการ

แถวบน (๕ ท่ำน) นายชเล็กเซอร์	ทีป่รึกษาราชการกระทรวงโยธาธิการ	นายโรนลัด์	เวร์ิธ	ีกบิลนิ	ผูช่้วยเจ้ากรมแผนที	่พระยาไกรเพชร
รตันสงคราม	(แฉ่	บนุนาค)	ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลนครสวรรค์	เจ้าพระยาศรวีไิชยชนนิทร์	(ชม	สนุทรารชนุ)	ข้าหลวงเทศาภบิาล
มณฑลนครไชยศร	ีพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร	(ฟรานซิส	เฮนรี	ไยล)	เจ้ากรมสรรพากรนอก
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รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๑

วันที่	๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อ
เสด็จพระราชด�าเนินถึงซุ ้มเขตแดนจังหวัดล�าพูน	 -	 เชียงใหม	่
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายประเสริฐ	 กาญจนดุล	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจ�าจังหวัดเชียงใหม่
(ภาพจากนายสุรเดช	ลิ้มพานิช)
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วันท่ี	 ๖	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังที่ว่าการอ�าเภอสันป่าตอง	
จงัหวัดเชยีงใหม่	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายอ�าเภอสันป่าตอง	น�าข้าราชการ	และราษฎร	เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท	
ในโอกาสนี้	มีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
(ภาพจากนายสุรเดช	ลิ้มพานิช)
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วันท่ี	 ๖	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังที่ว่าการอ�าเภอสันป่าตอง	
จงัหวดัเชยีงใหม่	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายอ�าเภอ	สันป่าตอง	น�าข้าราชการ	และราษฎร	เฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท	 
ในโอกาสนี้	มีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
(ภาพจากนายสุรเดช	ลิ้มพานิช)
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วันที่	 ๖	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรน�้าตกแม่กลาง	
อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม	่
(ภาพจากนายสุรเดช	ลิ้มพานิช)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
วันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 
พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าจังหวัดเชียงใหม	่คืนแก่นายประเสริฐ	กาญจนดุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 

ก่อนจะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดเชียงราย
(ภาพจากนายสุรเดช	ลิ้มพานิช)
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รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๐๒

วันท่ี	 ๖	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ประทบัรถไฟพระท่ีนัง่	เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่ม 
ราษฎรในพื้นที่ภาคใต	้ระหว่างวันที่	๖	-	๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	
เมือ่เสด็จพระราชด�าเนนิถงึสถานรีถไฟชมุพร	นายส่ง	มมีทุา	ผูว่้าราชการจังหวดัชมุพร	และคณะข้าราชการ	เฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท 
รับเสด็จ	จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	ซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)

ภำพหน้ำขวำล่ำง
ราษฎรชาวชุมพร	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ	อย่างล้นหลาม	

(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บรรเทิง)
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วันที	่๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 
นายส่ง	มีมุทา	ผูว่้าราชการจงัหวดัชมุพร	น�าข้าราชการ	และราษฎร	เฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท	ณ	ศาลากลางจงัหวัดชมุพร
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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วันท่ี	 ๗	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 
จงัหวัดระนอง	เม่ือเสด็จพระราชด�าเนนิถงึซุม้เขตแดนจงัหวดัชมุพร	-	ระนอง	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายพนัธ์ุ	สายตระกูล	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจ�าจังหวัดระนอง	
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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วันท่ี	 ๑๒	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดพังงา	พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้	 นายชู	 สุคนธมัติ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	 น�าข้าราชการ	 และราษฎร	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 
ณ	ศาลากลางจังหวัดพังงา
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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ภำพหนำ้ซำ้ยบน
วันท่ี	 ๑๖	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 
จงัหวดัตรัง	เม่ือเสด็จพระราชด�าเนนิถึงซุม้เขตแดนจงัหวดันครศรธีรรมราช	-	ตรงั	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	พ.ต.อ.	บญุณรงค์	 
วฑัฒนายน	ผูว่้าราชการจงัหวดัตรัง	เฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท	ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจ�าจังหวดัตรัง
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)

ภำพหนำ้ซำ้ยล่ำง
วันท่ี	 ๑๖	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	พ.ต.อ.	บญุณรงค์	 
วัฑฒนายน	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	น�าข้าราชการ	และราษฎร	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ณ	พลับพลาศาลากลางจังหวัดตรัง
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)

ซุ้มประตูรับเสด็จของชาวตรัง	
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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วนัท่ี	๒๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 
จงัหวดัปัตตาน	ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายเกษม	สขุมุ	ผูว่้าราชการจงัหวดัปัตตาน	ีน�าข้าราชการ	 
และราษฎร	เฝ้าทูลละอองธลีุพระบาท	ณ	ศาลากลางจงัหวดัปัตตาน	ีในโอกาสนี	้มขีบวนแห่นก	ขบวนแห่คชสห์ี	
และขบวนบายศรี	ของอ�าเภอต่าง	ๆ	รวมทั้งขบวนแห่ของชาวจีนในจังหวัดปัตตานี	ได้แห่ผ่านหน้าพลับพลา
ที่ประทับ	 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดตามประเพณีพื้นเมืองของ 
ชาวไทยอิสลาม	
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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ภำพบน	-	ราษฎรไทยเชื้อสายมุสลิมจัดขบวนบุหงาซีเระถวายพระพร
ภำพล่ำง	-	ราษฎรไทยเชื้อสายจีนจัดขบวนแห่อย่างธรรมเนียมจีนถวายพระพร	
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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วันที่	 ๒๓	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดยะลา	พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้	 นายย้อย	 เปรมไทย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	 น�าข้าราชการ	 และราษฎร	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 
ณ	ศาลากลางจังหวัดยะลา
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)

ภำพหน้ำขวำบน
ข้าราชการจังหวัดยะลา	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ภำพหน้ำขวำล่ำง
เด็กนักเรียนชาวยะลา	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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วันท่ี	 ๒๗	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายฉลอง	 รมิตานนท์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 น�าข้าราชการ	 และราษฎร	 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ณ	 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ต่อจากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ	ณ	พลับพลาท่าน�้า 
หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ทอดพระเนตรการประกวดขบวนแห่พระทางน�้า	 ขบวนแห่เรือยนต์	 เรือประมง	 และ 
การแข่งเรือยาวตามประเพณีพื้นเมืองในแม่น�า้ตาปี
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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นายฉลอง	รมิตานนท์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	กราบบังคมทูลรายงาน

ขบวนแห่พระทางน�้า	ตามประเพณีพื้นเมืองในแม่น�้าตาปี	
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ
การประกวดขบวนแห่เรือยนต	์เรือประมง	และการแข่งเรือยาวตามประเพณีพื้นเมืองในแม่น�้าตาป	ี
(ภาพจากนายพิชิต	ตู้บันเทิง)
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รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๑๑

ภำพหน้ำขวำ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 

มีพระราชด�ารัส	และทรงเจิมพระพุทธนวราชบพิตร	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)

วันท่ี	 ๒๓	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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ภำพหน้ำซ้ำยและขวำ
วันที	่ ๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 และ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ในโอกาสเสด็จ
พระราชด�าเนินไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
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ภำพหนำ้ซ้ำย
วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภู มิ พลอ ดุ ลย เดชมหาร าช	 
บรมนาถบพติร	พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให	้นายอารีย์	วงศ์อารยะ	
ผู ้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	 เฝ้า
ทูลละอองธุ ลีพระบาท	 ทูลเกล ้า 
ทูลกระหม่อมถวายปืน	 ซึ่งโครงการ
คืนอาวุธเถื่อนของจังหวัดปราจีนบุร ี
ได้รับมอบจากประชาชน	
(ภาพจากนายอารีย	์วงศ์อารยะ)

ภำพหนำ้ขวำ
นายอารีย์	วงศ์อารยะ	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปราจีนบุร	ีท�าโครงการ 
รับมอบอาวุธเถื่อนจากประชาชน	 
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุร	ีร่วมกับ 

ส่วนราชการต่างๆ	เช่น	ทหาร	 
ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง

(ภาพจากนายอารีย	์วงศ์อารยะ)
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วันท่ี	 ๒	 กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	 สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 
สยามบรมราชกมุารี	มพีระราชปฏิสนัถารกบัข้าราชการและราษฎรทีม่าเฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท	ในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา	จังหวัดปราจีนบุร	ีโดยม	ีนายอารีย์	วงศ์อารยะ	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
และคณะข้าราชการ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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วนัที	่๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๗	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดสถานคีวบคมุ
ภาคพื้นดินดาวเทียมไทยคม	 อ�าเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 ในโอกาสนี้	
ทอดพระเนตรการสาธติการใช้ดาวเทียมในการประชมุทางไกลระหว่าง	นายอารย์ี	
วงศ์อารยะ	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กับนายเฉลิม	พรหมเลิศ	รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย	ซึ่งท�างานอยู่ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)

รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดสถานีควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียมไทยคม  

อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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๒
สถานท่ี ศาลากลางและที่ว่าการอ�าเภอ 2
“พระยาศรีสรุยิราชวรานวุตั	ิผูว่้าราชการเมอืงพไิชย	จดัเป็นดยีิง่กว่าผูว่้าราชการหวัเมือง
ชั้นในทั้งปวงซึ่งขึ้นกระทรวงมหาดไทยได้	ด้วยความคิดอ่านสอดส่องเอาใจใส่ในราชการ
มากประการ	 ๑	 ท�าการเป็นแบบประการ	 ๑	 เข้าใจใช้ผู้น้อยตามสมควรแก่คุณานุรูปดี 
ประการ	 ๑	 รักษาชื่อเสียงดีประการ	 ๑	 ถ้ารักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้	ได้มั่นคง	 ต่อไป 
ภายหน้าอาจจะเป็นข้าหลวงบังคับหัวเมืองมาก	ๆ	ได้เป็นแท้”

ลำยพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพในครำวเสด็จตรวจรำชกำรหัวเมืองฝ่ำยเหนือ  

ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

ทีม่า : เอกสำรเสดจ็ตรวจรำชกำรเสนำบดกีระทรวงมหำดไทย ร.ศ. ๑๑๑ ถงึ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๔๑)  

กรมศิลปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้ำ ๒๓

หมายเหตุ – พระยำศรีสุริยรำชวรำนุวัติต่อมำเป็นเจ้ำพระยำสุรสีห์วิสิษฐศักด์ิ (เชย กัลยำณมิตร) 
เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย และขำ้หลวงใหญ่มณฑลพำยัพ

สิงห์ศิลปะสุโขทัย	(สังคโลก)
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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ศาลากลางเมืองชุมพร	ถ่ายเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๗	ใช้เป็นที่ท�าการชั่วคราวในระหว่างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดชุมพร	(อาคารถาวร)	
บริเวณถนนปรมินทรมรรคา	อ�าเภอเมืองชุมพร	ปัจจุบันคือที่ตั้งของที่ว่าการอ�าเภอเมืองชุมพร	
(ภาพจากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	 ตั้งอยู่ริมบึงพลาญชัยด้านทิศใต้	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 เดิมใช้เป็นศาลารัฐบาล 
มณฑลร้อยเอ็ด	จนถึง	พ.ศ.	๒๔๖๙	ยกเลิกมณฑลร้อยเอ็ดแล้ว	จึงใช้เป็นศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมา	ภาพยุค	๒๔๗๐	
(ภาพจากศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)
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ศาลากลางเมืองอ่างทอง	 ถ่ายเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งซ้าย	 ต�าบลบางแก้ว	 อ�าเภอเมืองอ่างทอง	 
สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๔	เป็นอาคารว่าราชการเมืองอ่างทองหลังแรก	ต่อมารื้อเพื่อสร้างศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังที่	๒	
(ภาพจากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ศาลารัฐบาลมณฑลนครชัยศรี	 หรือ	 พระท่ีนั่งพิมานปฐม	 ภายในพระราชวังสนามจันทร์	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 สร้างเม่ือ	 
พ.ศ.	๒๔๕๐	 เดิมศูนย์บัญชาการมณฑลนครชัยศรีตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า	 วังปฐมนคร	 (ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์)	 
ต่อมาราว	พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 จึงย้ายมาใช้พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นท่ีท�าการ	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 เมื่อยกเลิกมณฑลนครชัยศรีแล้ว 
จึงใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนครปฐมต่อมา	ภาพยุค	๒๔๘๐	
(ภาพจากนายธีรวัต	ณ	ป้อมเพชร)
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ศาลารฐับาลมณฑลราชบุรีและศาลากลางเมืองราชบุรี	ตัง้อยูริ่มแม่น�า้แม่กลองฝ่ังขวา	ต�าบลหน้าเมอืง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	เดิมคอื
จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ	์(ช่วง	บุนนาค)	ใช้เป็นอาคารว่าราชการมณฑลราชบุรีหลังแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๘	
จนถึง	พ.ศ.	๒๔๖๕	จึงย้ายไปยังศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรีหลังใหม่	คืออาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราชบุรี	ภาพยุค	๒๔๕๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ศาลากลางจงัหวดัก�าแพงเพชร	ตัง้อยู่ภายในเมืองก�าแพงเพชรเก่า	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	เป็นอาคารว่าราชการ
เมืองก�าแพงเพชรหลังแรก	 ต่อมาราว	พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 จึงรื้อเพื่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชรหลังใหม่	 (หลังที่	 ๒)	
ปัจจุบันคือที่ว่าการอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	เหตุการณ์ในภาพคือการรณรงค์ตามนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๒	
(ภาพจากนางปองสุข	แดงศิริ)
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ศาลากลางจังหวัดราชบุร	ีตั้งอยู่ริมแม่น�า้แม่กลองฝั่งขวา	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	เดิมคือศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี	 
(หลังที	่๒)	สร้างแล้วเสร็จเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๕	ครั้นถึง	พ.ศ.	๒๔๗๖	รัฐบาลคณะราษฎรยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาล	
จึงเปลี่ยนชื่อและใช้เป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีต่อมา	ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราชบุรี	ภาพยุค	๒๔๘๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ข้าราชการทหารและพลเรอืนของมณฑลอดุร	บรเิวณสนามทุง่ศรเีมือง	ด้านหน้าศาลารฐับาลมณฑลอดุร	ตัง้อยูท่ี่ต�าบลหมากแข้ง	 
อ�าเภอเมืองอุดรธานี	มีค�าบรรยายก�ากับหลังภาพว่า	 “งำนภรำดรภำพ อุดร วันที่ ๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๗๖”	คืองานตรวจ 
ก�าลังพลข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนในมณฑลอุดร	ภายหลังเหตุการณ์กบฏบวรเดชเมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖
(ภาพจากนายโกสินทร	์นิตยาคม)
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ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	 (หลังท่ี	 ๒)	 ตั้งอยู่ท่ีถนนราชด�าเนิน	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	 เดิมคือ 
จวนของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช	 (หนูพร้อม	ณ	นคร)	 ครั้นถึงอสัญกรรมแล้ว	 (พ.ศ.	๒๔๕๐)	 จึงใช้เป็นศาลากลาง
เมืองนครศรีธรรมราช	(หลังที่	๑)	ต่อมาราว	พ.ศ.	๒๕๐๕	-	๒๕๑๐	จึงรื้อเพื่อสร้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่	
(หลังที	่๒)	ภาพยุค	๒๕๑๐	
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)
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ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี	 ถนนแสงชูโต	 ต�าบลปากแพรก	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 ในภาพนายแสวง	 ชัยอาญา	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	ก�าลังกล่าวเปิดงาน	(ไม่ทราบรายละเอียด)	ภาพยุค	๒๕๑๐
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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คณะข้าราชการฝ่ายปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด	มีนายเสริม	สายเขมะ	ปลัดจังหวัด	(แถวนั่งที่	๔	จากซ้าย)		 	  
ร่วมถ่ายภาพที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	(หลังที	่๒)	ถนนดอนนก	ต�าบลมะขามเตี้ย	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	ถ่ายเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๖	
ครั้งสร้างเสร็จสมบูรณ	์ในช่วงเวลานั้นมีความนิยมถ่ายภาพเป็นบัตรอวยพรส่งความสุข	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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คณะข้าราชการในอ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 
ร่วมถ่ายภาพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ด้านหน้าที่ว่าการอ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	ภาพยุค	๒๔๗๐	

(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ที่ว่าการอ�าเภอเมืองราชบุรี	(หลังที	่๑)	ตั้งอยู่ที่ถนนอ�าเภอ	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ข้าราชการและชาวบ้านในอ�าเภอพรานกระต่าย	ร่วมถ่ายภาพในวนัท�าบุญขึน้ปีใหม่	บรเิวณด้านหน้าท่ีว่าการอ�าเภอพรานกระต่าย	
ถนนประเวศไพรวัลย	์ต�าบลพรานกระต่าย	อ�าเภอพรานกระต่าย	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนางเกสร	ธัชยพงษ์)
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คณะครูวิชาลูกเสือสามัญของโรงเรียนโพธิ์ทองเพิ่มพิทยาภูมิ	 อ�าเภอโพธิ์ทอง	 จังหวัดอ่างทอง	 ร่วมถ่ายภาพด้านหน้า 
ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไร่	เมื่อครั้งเข้าค่ายฝึกอบรมวิชาลูกเสือที่อ�าเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี	ภาพยุค	๒๕๑๐	
(ภาพจากนายธรรมนูญ	ชงกรานต์ทอง)
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ที่ว่าการอ�าเภอพุนพิน	(หลังที่	๑)	ตั้งอยู่ที่ถนนจุลจอมเกล้า	ต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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ที่ว่าการอ�าเภอท่าข้าม	เดิมใช้ชื่อว่า	“อ�าเภอพุนพิน”	มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๔๐	ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอ�าเภอท่าข้าม
ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๖๓	-	๒๔๘๒	แล้วจึงกลับมาใช้ชื่ออ�าเภอพุนพินตามเดิม	ภาพยุค	๒๔๖๐	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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คณะข้าราชการจากส่วนกลางมาตรวจราชการหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเมืองไชยา	 
ถนนรักษ์นรกิจ	ต�าบลตลาดไชยา	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เดิมเมืองไชยาขึ้นกับมณฑลชุมพรและมณฑลสุราษฎร์ธานี
ตามล�าดับ	เมื่อยกเลิกการปกครองแบบเทศาภิบาลแล้วจึงมีสถานะเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ภาพยุค	๒๔๗๐	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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ข้าราชการและราษฎรอ�าเภอบ้านนาสาร	ร่วมกันท�าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๑๓	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอบ้านนาสาร	
ถนนเทศบาล	๑	ต�าบลนาสาร	อ�าเภอบ้านนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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ท่ีว่าการอ�าเภอไชยา	 ถนนรักษ์นรกิจ	 ต�าบลตลาดไชยา	 อ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ในภาพเห็นการประดับตกแต่ง 
คล้ายการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หรือการเตรียมงานพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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คณะข้าราชการและคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมผลักดันการยกสถานะกิ่งอ�าเภอบ้านตาขุน	ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	
เมื่อวันที	่๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)

ภำพหน้ำขวำ
กรมโยธาเทศบาล	กระทรวงมหาดไทย	บริเวณที่ตั้งเดิมริมถนนหลานหลวง	 

แขวงวัดโสมนัส	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	 
(ปัจจุบันคือ	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)	 

ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๕	เปลี่ยนชื่อเป็น	กรมโยธาธิการ	 
และ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้รวมภารกิจกับกรมผังเมือง	 

แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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จวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี	ตัง้อยูริ่มแม่น�า้แม่กลองฝ่ังขวา	ต�าบลหน้าเมอืง	อ�าเภอเมืองราชบรีุ	เดมิเคยเป็นทีพ่กั 
ของสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตามล�าดับ	 สร้างราว	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐	 -	 ๒๔๕๐	 
เป็นเรือนทรงปั้นหยา	ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู	่ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ส�านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี	ตั้งอยู่ที่ถนนอ�าเภอ	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	ปัจจุบันถูกรื้อถอนแล้ว	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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๓
ภารกิจและหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย 3“ตัง้แต่เข้าเขตรมณฑลอดุรมา	ได้ไปเทีย่วตามหมู่บ้านราษฎรตามทางทีผ่่านมาหลายแห่ง	บางแห่ง 
เปนบ้านใหญ่	 ตั้งมาช้านานหลายชั่วคน	 ลองไต่ถามถึงประเพณีการสมาคมของชาวบ้านเหล่านี้	 
ตามที่พวกชาวบ้านชี้แจง	 ได้ความปลาดน่าพิศวงอย่าง	 ๑	 คือชาวบ้านเหล่านี	้ ครัวหนึ่งก็มีบ้าน 
อยู่แห่ง	๑	มีเย่าเรือนพอกนัอยูแ่ลมียุง้เข้าเก็บไว้พอกินปี	๑	ในลานบ้านปลูกพริก	มะเขอื	ข่า	ตะไคร้	 
ส�าหรับต้มแกง	 นอกบ้านมีสวนผลไม้	 เช่น	 กล้วย	 อ้อย	 หมาก	 มะพร้าว	 และมีท่ีปลูกต้นหม่อน 
ส�าหรับเลี้ยงไหม	 ต่อเขตรสวนออกไปถึงทุ่งนา	 ต่างมีเน้ือนาและโคกระบือพอท�าได้เข้ากิน 
ทุกครัวเรือน	 ถึงฤดูท�านาก็ช่วยกันท�านาทั้งชายหญิง	 เด็ก	 ผู้ใหญ่	 สิ้นฤดูนา	 ผู้ชายไปเที่ยวหา 
ของขายผู้หญิงอยู่บ้านเล้ียงไหมแลทอผ้าท�าเครื่องนุ่งห่ม	 เศษอาหารที่เหลือบริโภคใช้เล้ียงไก ่
แลสุกรไว้ขาย	 การกินอยู่ของชาวบ้านแถวนี้	 ท�าได้เองเกือบไม่ต้องซื้อหาส่ิงอันใด	 สิ่งท่ีต้องซื้อ 
ก็คือเครื่องเหล็ก	เช่น	จอบ	เสียม	มีดพร้า	เปนต้น	แลเครื่องถ้วยชาม	บางทีก็ซื้อด้ายทอผ้าหรือ 
ผ้าผืน	 แลของอื่น	 ๆ	 ที่ชอบใจ	 ซึ่งพ่อค้าหาไปขาย	 เงินทองท่ีจะใช้ซื้อหาก็มีพอเพียง	 เพราะ 
มีโคกระบือที่ออกลูกเหลือใช้	 แลมีหมูแลไก่ที่เลี้ยงเศษอาหารเหลือบริโภคขายได้เงิน	ซื้อของที ่
ต้องการได้พอปรารถนา	ต่างครัวต่างอยู่เปนอิศระแก่กัน	 ไม่มีใครเปนบ่าว	 ไม่มีใครเปนนายใคร	 
ลูกบ้านอยู่ในปกครองของผู้ท่ีเปนหัวน่าครัวของตน	 แล้วก็มีผู ้ใหญ่บ้านแลก�านันต่อข้ึนไป	 
ดูปกครองกันง่ายดาย	

แต่ว่าทั้งต�าบลนั้น	จะหาเศรษฐีที่มั่งมีเงินแต	่๒๐๐	บาทขึ้นไปไม่มีเลย	คนยากจนถึงต้องเปนบ่าว 
คนอื่นก็ไม่มีเลยสักคนเดียว	 คงอยู่กันมาเช่นนี้นับด้วยร้อยปีแล้ว	 เพราะเหตุว่าพวกชาวบ้าน 
ท�าไร่นาหาเล้ียงตัวได้	โดยไม่จ�าเปนต้องใช้เงิน	ความรูส้กึต้องการตวัเงนิไม่รุนแรง	เงนิกไ็ม่มีอ�านาจ 
เหมือนในเมืองท่ีว่าเปนศิริวิไลย	 จึงไม่ใคร่มีใครสะสม	 แต่จะว่ายากจนก็ไม่ได้	 เพราะเลี้ยงตัวได ้
โดยผาศกุไม่อตัคดั	เมือ่ได้ความดังกล่าวมา	ได้อธบิายให้หมอแบรดด๊อกเข้าใจ	แล้วถามว่า	ประชุม
ชนเช่นนี	้ฝรัง่จะเหน็ว่ามีความศุขหรอืมีความทุกข์ประการใด	หมอแบรดด๊อกเปนซาวอเมริกันตอบ
ว่า	พวกโซเชียลลิศต์ในเมืองฝรั่งที่วุ่นวายกันต่าง	ๆ	ก็ต้องการจะเปนอย่างพวกชาวบ้านนี้นั่นเอง	
ที่แท้สมาคมอย่างท่ีพวกโซเชียลลิศต์ต้องการมีอยู่ในเมืองนี้มานับด้วยร้อยปีพันปีแล้ว	 
สมกับสุภาสิตที่กล่าวว่า	“ไม่มีอะไรแปลกใหม่ในโลกนี้”

ลำยพระหตัถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนภุำพในครำวเสด็จตรวจรำชกำรมณฑลอดุรและมณฑล 

อิสำณ ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙)

ทีม่า : เอกสำรเสด็จตรวจรำชกำรเสนำบดกีระทรวงมหำดไทย ร.ศ. ๑๑๙ ถงึ ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๕๕)  

กรมศิลปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้ำ ๑๓๐

สิงห์ศิลปะสุโขทัย
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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การตรวจราชการท้องที่

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและกรมการเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๔๙  
ภาพถ่ายที่เมืองยโสธร
แถวนั่งจากซ้าย	
๑.	พระอุบลศักดิ์ประชาบาล	(กุค�า	สุวรรณกูฏ)	ยกบัตรเมืองอุบลราชธานี	
๒.	พระอุบลการประชานิตย	์(บุญชู	พรหมวงศานนท์)	ปลัดเมืองอุบลราชธานี
๓.	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
๔.	อ�ามาตย์เอก	หม่อมเจ้านิสากร	ศรีธวัช	เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย	กรมขุนศิริธัชสังกาศ	
๕.	พระยาราชเดชด�ารง	 (ผล	 ศรุตานนท์)	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 เมื่อคร้ังเป็นขุนภักดีรณชิต	 ข้าหลวงมหาดไทย 

มณฑลอีสาน
๖.	พระอุบลเดชประชารักษ์	(เสือ	ณ	อุบล)	อดีตผู้ว่าราชการเมืองอุบลราชธานี
คนที่สาม	แถวยืนจากซ้าย	พระอุบลกิจประชากร	(บุญเพ็ง	บุตโรบล)	ผู้ช่วยราชการเมืองอุบลราชธานี

สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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พระยารามราชภักด	ี(ม.ล.	สวัสดิ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา)	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	ออกปราบปรามโจรผู้ร้ายส�าคัญที่ต�าบล
ม่วงหัก	อ�าเภอพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๕	
(ภาพจากนายเอนก	นาวิกมูล)

พระยารามราชภักดี	(ม.ล.	สวัสดิ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา)

80 I 80



พลเอก	สิทธ	ิจิรโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจดูความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดปัตตานี	
มีนายปรีดา	มุตตาหารัช	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	บรรยายสรุป	สันนิษฐานว่าเป็นการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๒๖	
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)

พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ภำพหนำ้ซำ้ยบน 
พลเอก	สิทธ	ิจิรโรจน	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการ
มีพลเอก	สุจินดา	คราประยูร	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(ยืนมือไขว้หลัง)	ร่วมด้วย	
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)

ภำพหนำ้ซำ้ยล่ำง
การเลี้ยงปลาในกระชัง

บรรยากาศริมทะเลของเมืองปัตตาน	ี
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ
นายอนันต์	อนันตกูล	นายอ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	พาก�านันผู้ใหญ่บ้านเดินทางท่องเที่ยวปราสาทหิน	  
เขาพระวิหาร	จังหวัดศรีสะเกษ	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)

นายอนันต์	อนันตกูล
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นายอนันต์	อนันตกูล	นายอ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	พบปะสังสรรค์กับประชาชนในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง	ภาพยุค	๒๕๐๐
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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วิถีชีวิตนายอ�าเภอของนายอนันต	์อนันตกูล	ซึ่งรับราชการในจังหวัดต่าง	ๆ	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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นายอนันต์	อนันตกูล	ขณะรับราชการ	ภาพยุค	๒๕๐๐
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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นายอารีย์	 วงศ์อารยะ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	 ต้อนรับนายพิศาล	 มูลศาสตรสาทร	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ในคราว 
ตรวจราชการ	ภาพยุค	๒๕๒๐
(ภาพจากนายอารีย	์วงศ์อารยะ)

นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร
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นายพลากร	สุวรรณรัฐ	(คนที่	๒	จากซ้าย)	นายอ�าเภอตาพระยา	ภาพยุค	๒๕๒๐	
(ภาพจากนายอารีย	์วงศ์อารยะ)
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นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการอ�าเภอตาพระยา	จังหวัดปราจีนบุรี	มีนายอารีย์	วงศ์อารยะ	
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	และนายพลากร	สุวรรณรัฐ	นายอ�าเภอตาพระยา	เป็นผู้ต้อนรับ	ภาพยุค	๒๕๒๐	
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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นายอารีย์	วงศ์อารยะ	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร	ี
รับมอบโคจ�านวน	๒๗๘	ตัว	 
ซึ่งพระอุดรคณาภิรักษ์	 
(กิตติวุฒโฑ)	ผู้อ�านวยการ 
จิตตภาวันวิทยาลัย	มอบให้แก่
ราษฎรอ�าเภอตาพระยา	 
ภาพยุค	๒๕๒๐	
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)

นายอารีย	์วงศ์อารยะ
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นายอารีย	์วงศ์อารยะ	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
ตรวจดูผลกระทบจากภัยแล้ง 

ที่จังหวัดปราจีนบุร	ี 
ภาพยุค	๒๕๒๐

(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ
พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท	์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการโครงการพัฒนาชนบทเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒	
มีนายอนันต์	อนันตกูล	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ร่วมคณะด้วย	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์
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พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท	์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการโครงการพัฒนาชนบทเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒	
มีนายอนันต์	อนันตกูล	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ร่วมคณะด้วย	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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ภำพหน้ำซ้ำยและขวำ
พลเอก	เปรม	ตณิสลูานนท์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ก�าลังบรรยายเร่ืองการสร้างงานในชนบททีจ่งัหวดันครสวรรค์
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน์
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พลเอก	สิทธ	ิจิรโรจน	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการจังหวัดแพร่	เมื่อวันที่	๒๙	-	๓๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๕
และกราบสักการะพระธาตุช่อแฮ	
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)

ภำพหนำ้ซำ้ยบน
จากซ้าย	 ๑.	 นายแสวง	 อินทุสุต	 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	 ๒.	 นายชาญ	 กาญจนาคพันธุ์	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 
๓.	นายโชดก	วีรธรรม	พูลสวัสดิ	์รองอธิบดีกรมการปกครอง	๔.	นายประมวล	รุจนเสรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)
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พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	๒๗	ตุลาคม	
พ.ศ.	๒๕๒๖	มีนายฉลอง	กัลยาณมิตร	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ร่วมติดตาม	
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)

พลเอก	 สิทธิ	 จิรโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก�าลังมอบสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ให้ชาวนนทบุรี	มีนายสุกิจ	
จุลละนันท์	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ยืนด้านหลัง	(ใส่ชุดสีกากี)	
(ภาพจากพลโทหญงิ	วภิาสิริ	จนิตสุวรรณ)
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ภำพบน 
พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ก�าลังมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)

ภำพล่ำง
สภาพน�า้ท่วมขังในตลาดเมืองนนทบุรี
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
สภาพน�้าท่วมบริเวณที่ว่าการอ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุร	ีประชาชนใช้เรือสัญจรไปมาเพื่อรับสิ่งของบรรเทาทุกข์	
(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)
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พลเอก	สิทธิ	 จิรโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจราชการจังหวัดชัยนาท	มี	 ดร.ไพรัตน์	 เดชะรินทร์	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท	ต้อนรับ	ราว	พ.ศ.	๒๕๒๗	(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)	

พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจโครงการ	กสช.	(การสร้างงานในชนบท)	มีนายฉลอง	กัลยาณมิตร	 
อธิบดีกรมการปกครอง	(ชี้มือ)	ก�าลังอธิบายรายละเอียด	(ภาพจากพลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ)
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ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และ
ประชาชนชาวชัยนาท 
ร่วมใจกันมาต้อนรับรัฐมนตรี
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พลต�ารวจเอก	 เภา	 สารสิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ประกอบพิธีวันก�านันผู้ใหญ่บ้าน	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	 
เมื่อวันที	่๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	มีนายทองต่อ	กล้วยไม้	ณ	อยุธยา	ปลัดกรุงเทพมหานคร	กล่าวรายงาน	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)

พลต�ารวจเอก	เภา	สารสิน
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นายอนันต์	 อนันตกูล	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร	 เมื่อวันท่ี	 ๒๐	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 
มีนายสุพร	สุภสร	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ต้อนรับ	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)

นายอนันต์	อนันตกูล
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นายอนันต์	อนันตกูล	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เปิดงานเทศกาลดอกล�าดวน	จังหวัดศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	
มีร้อยตรี	สมจิตต์	จุลพงษ์	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ต้อนรับ	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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นายอนันต์	อนันตกูล	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เที่ยวชมปราสาทเขาพระวิหารในเขตแดนประเทศกัมพูชา	
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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นายอารีย	์วงศ์อารยะ

ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
นายอารีย์	 วงศ์อารยะ	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง	 มีนายไพโรจน์	 พรหมสาส์น	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้อนรับ	และท�าพิธีเปิดที่ว่าการอ�าเภอต่างๆ	เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖	
(ภาพจากนายอารีย	์วงศ์อารยะ)
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พิธีเปิดอาคาร 
ที่ว่าการกิ่งอ�าเภอบางแก้ว
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พิธีเปิดอาคาร 
ที่ว่าการอ�าเภอกงหรา	 

มีนายวสันต์	วรรณวโรธร	นายอ�าเภอ	
กล่าวรายงาน	
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ตรวจแถวอาสาสมัคร
รักษาดินแดน	(อส)
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นายอารีย์	วงศ์อารยะ	ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี	 สาธิตการท�า 
ปุย๋หมกัให้แก่ประชาชน	วนัที	่๖	-	๙	
กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๐	
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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นายอารีย์	วงศ์อารยะ	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ท�าพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและโล่รางวัลแก่หมู่บ้าน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 
ผูดู้แลเด็ก	ศนูย์เยาวชนต�าบล	ผูน้�าศนูย์เยาวชนต�าบล	ผูน้�าอาสาพฒันาชมุชน	คณะกรรมการพฒันาสตรตี�าบล	และกลุม่ออมทรพัย์ 
เพื่อการผลิต	จังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อวันที	่๑๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖	
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
นายอารีย์	 วงศ์อารยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 มอบส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีจังหวัดอ่างทองและ
พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	มีนายวิบูลย์	สงวนพงศ์	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ร่วมเดินทาง
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ผู้ถือร่มคือ	นายสุทธิพงษ	์จุลเจริญ	หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี
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ภำพหน้ำซ้ำยและขวำ
พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
ตรวจราชการจังหวัดพังงา 
เยี่ยมกลุ่มทอผ้าและตรวจสถาน
ที่หลบภัยสึนามิ	เมื่อวันที่	๒๖	
ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	
กระทรวงมหาดไทย)

พลเอก	อนุพงษ	์เผ่าจินดา
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ
พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	ตรวจเยีย่มสถานท่ีคัดแยกขยะของตลาดสีมุ่มเมือง	จงัหวดัปทมุธาน	ี
เมื่อวันที	่๒๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีนายพงศธร	สัจจชลพันธ	์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	ต้อนรับ	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	กระทรวงมหาดไทย)

126 I 126



127 I 127



128 I 128



พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ตรวจราชการในพื้นท่ีสร้างจุดผ่านแดนถาวร	 จังหวัดสระแก้ว	
เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	กระทรวงมหาดไทย)
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พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	เปิดโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจก�าจดัผกัตบชวา	จงัหวดันครปฐม	 
เมื่อวันที	่๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	(ภาพจากกองสารนิเทศ	กระทรวงมหาดไทย)
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พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	ติดตาม 
การช่วยเหลือเด็กนักเรียน	๑๓	คน	 
ติดอยู ่ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	
จังหวัดเชียงราย	 เมื่อวันที่	 ๒๖	
มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	 กระทรวง
มหาดไทย)

ภำพล่ำงซ้ำยและขวำ
พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดา	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ก�าลัง
พูดคุยกับ	 Mr.Vernon	 Harry	
Unsworth	(เสือ้สเีหลือง)	และภรรยา 
คอื	น.ส.	วรนนั	รตัรวภิคักุน	รองนายก	 
อบต.ห้วยไคร้	 ซึ่งได้ให้ข้อมูลเร่ือง 
สภาพในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	 
และแนะน�าชาวต่างชาติซึ่งมีฝีมือ 
ระดับโลกด้านด�าน�้าในถ�้า
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พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการกรณีไฟป่าและ 
หมอกควัน	ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
เมื่อวันที	่๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

(ภาพจากกองสารนิเทศ	 
กระทรวงมหาดไทย)
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พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดา	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทย	 เป็นประธานมอบ 
บ้านมั่นคง	เขตหลักสี	่กรุงเทพฯ	เมื่อวันที	่
๒๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	 กระทรวง
มหาดไทย)

139 I 139



กิจกรรมและท้องถิ่นสัมพันธ์

จอมพล	ป.	พบูิลสงคราม	นายกรฐัมนตร	ีและท่านผูห้ญิงละเอยีด	พบูิลสงคราม	เดนิทางมาตรวจราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช	
และเยี่ยมชมกิจการของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากนายบัญชา	พงษ์พานิช)	
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ขุนสนิทประชากร	(กุหลาบ	ศุกระมูล)

ขุนสนิทประชากร	 (กุหลาบ	 ศุกระมูล)	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	 ท�าพิธีเปิดงานฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษและวันปีใหม	่ 
ในการนี้นางสนิทประชากร	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพระพุทธรูป	พ.ศ.๒๔๙๙	
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)
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นางสนิทประชากร	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	
มอบอุปกรณ์การเล่าเรียนแก่เด็กที่ขาดแคลนในจังหวัด
อุตรดิตถ	์ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)
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นางสนทิ	ประชากร	นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดอตุรดิตถ์	และคณะ	มอบอปุกรณ์การเล่าเรียนแก่เด็กทีข่าดแคลนในจงัหวดัอตุรดิตถ์	 
ภาพยุค	๒๕๐๐
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)
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สมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง	จังหวัดอุตรดิตถ	์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการเปิดประชุมใหญ่ขององค์กร	ภาพยุค	๒๕๐๐	
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)
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ขนุสนทิประชากร	(กหุลาบ	ศกุระมูล)	ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์	ท�าพธิเีปิดการประชมุใหญ่ของสมาคมส่งเสรมิวฒันธรรมหญงิ 
จังหวัดอุตรดิตถ	์พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค	์ภาพยุค	๒๔๙๐
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ 
นายประเสริฐ	กาญจนดุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานชุมนุมอาสาสมัครรักษาดินแดน	เมื่อคราวแรกตั้ง	หลังจาก
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอาสารักษาดินแดนขึ้นเมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์พ.ศ.	๒๔๙๗	ภาพก่อน	พ.ศ.	๒๕๐๐
ภาพจากศาสตราจารย์กันต	์พูนพิพัฒน์

นายประเสริฐ	กาญจนดุล
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ภำพหนำ้ซำ้ยและขวำ
อาสาสมัครรักษาดินแดนเข้าแถวแสดงความพร้อมเพรียงและมีการนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน�้าพระพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคล
(ภาพจากศาสตราจารย์กันต์	พูลพิพัฒน์)
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นายสันต์	เอกมหาชัย
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ภำพหน้ำซ้ำยและขวำ 
นายสันต	์เอกมหาชัย	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	 
ท�าพิธีเปิดสถานีน�้ามันสามทหาร	ภาพยุค	๒๕๑๐	

(ภาพจากนายบัญชา	พงษ์พานิช)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
นายด�ารง	สุนทรศารทูล	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	เป็นประธานจัดงานวันลูกเสือแห่งชาติ	ภาพยุค	๒๕๑๐	
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)

นายด�ารง	สุนทรศารทูล
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
จอมพล	ประภาส	จารุเสถียร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดชลบุรี	
มีนายด�ารง	สุนทรศารทูล	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ต้อนรับ	พ.ศ.๒๕๑๖	
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)

จอมพล	ประภาส	จารุเสถียร
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ภาพหน้าซ้ายและขวา
จอมพล	ประภาส	จารุเสถียร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เดินทางมาถึงบริเวณงานและตรวจแถวข้าราชการต�ารวจ	
มีนายด�ารง	สุนทรศารทูล	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ต้อนรับ
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
นายอารีย์	 วงศ์อารยะ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล	 ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 มีชาวสตูลเดินทางมาส่ง 
ที่สนามบินหาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)

นายอารีย์	วงศ์อารยะ
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พิธีต้อนรับรัฐมนตรี

ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ
นายอนันต์	อนันตกูล	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	๓	ท่าน	คือ	นายวีระ	ปิตรชาต	ิ 
นายสุชาต	ิตันเจริญ	และนายประภัตร	โพธสุธน	เมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๕
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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นายอนันต์	อนันตกูล	ปลัดกระทรวง
มหาดไทย	ให้การต้อนรับพลต�ารวจเอก 
เภา	สารสิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	และนายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา	 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
เมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๕	
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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ในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย	วนัที	่๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๕	นายอนนัต์	อนนัตกลู	ปลดักระทรวง
มหาดไทยและข้าราชการมหาดไทยท�าพธิบีวงสรวงสักการะพระรูปเหมือนสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพและส่ิงศกัด์ิสทิธิ์
ส�าคัญของกระทรวงมหาดไทย
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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ในวาระดังกล่าวมีงานเลี้ยงฉลองภาคค�า่ด้วย	(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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นายอนนัต์	อนนัตกลู	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ต้อนรบัพลต�ารวจเอก	ประมาณ	อดเิรกสาร	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	นาย
เสนาะ	เทียนทอง	นายพินิจ	จันทรสุรินทร	์และนายวัฒนา	อัศวเหม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๓
(ภาพจากนายอนันต	์อนันตกูล)
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การรับมอบงานในหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภำพหน้ำซ้ำยและขวำ 
พิธีส่งและรับมอบต�าแหน่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยระหว่างนายอารีย์	 วงศ์อารยะ	
และนายอนันต์	 อนันตกูล	 เมื่อวันท่ี	 ๒๙	
กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๖
(ภาพจากนายอารีย์	วงศ์อารยะ)
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พลเอก	อนุพงษ	์เผ่าจินดา

ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ 
พลเอก	อนุพงษ	์เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
พร้อมนายสุธ	ีมากบุญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	มีนายวิบูลย์	สงวนพงศ์	ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้อนรับ
(ภาพจากกองสารนิเทศ	กระทรวงมหาดไทย)
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ภำพหนำ้ซ้ำยและขวำ 
พลเอก	อนุพงษ	์เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	และนายสุธี	มากบุญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	
มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	
(ภาพจากกองสารนิเทศ	กระทรวงมหาดไทย)
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ประชุมและอบรม
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การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่กระทรวงมหาดไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๓
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)
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ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม	มีร้อยต�ารวจโท	ระดม	มหาศรานนท์	ก�าลังยืนพูด	
(ภาพจากนายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล)

176 I 176



จอมพล	 ประภาส	 จารุเสถียร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ในร้านตัดผมของกระทรวง	 
มีนายชลอ	วนะภูติ	ยืนอยู่ด้านหลัง	(แลเห็นเพียงศีรษะ)	และนายปัญจา	หมื่นวงศ์	(เจ้าของภาพ)	
ช่างตัดผมประจ�ากระทรวงอยู่ด้านซ้ายของภาพ	(แลเห็นเพียงครึ่งหน้า)
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การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกับพ่อค้า	นักธุรกิจ	สันนิษฐานว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่	มีนายประเสริฐ	กาญจนดุล	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน	(นั่งกลาง	คนที	่๑๑	จากซ้าย)	ภาพยุค	๒๔๙๐	
(ภาพจากศาสตราจารย์กันต	์พูลพิพัฒน์)
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การประชุมปลัดเทศบาลหน่วยที	่๓	(ภาคเหนือ)	ณ	ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	๒	-	๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๐	
มนีายประเสริฐ	กาญจนดลุ	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	เป็นผูต้้อนรบั	และนายสนทิ	วไิลจิตต์	ผูอ้�านวยการส่วนปกครองท้องถ่ิน	 
เป็นผู้จัดการประชุม	
(ภาพจากศาสตราจารย์กันต์	พูลพิพัฒน์)
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การประชุมผู้ว่าราชการภาค	ผู้ว่าราชการจังหวัด	และมหาดไทยภาค	ในวันที่	๑๗	-	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙	
ณ	กระทรวงมหาดไทย	มีจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรี	และคณะรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต�ารวจภูธรเขต	ประจ�าป	ี๒๕๐๓	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	
(พระที่นั่งนงคราญสโมสร)	มีจอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	นายกรัฐมนตร	ีและจอมพล	ประภาส	จารุเสถียร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	ร่วมถ่ายภาพด้วย
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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พิธีเปิดการสัมมนาพัฒนานักบริหารในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด	 รุ่นที่	 ๒	ณ	พระที่นั่งนงคราญสโมสร	 วันท่ี	 ๕	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 มีจอมพล	 สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 นายกรัฐมนตรี	 พลเอก	 ถนอม	 กิตติขจร	 รองนายกรัฐมนตรี	 และจอมพล	 ประภาส	 
จารุเสถียร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ร่วมถ่ายภาพด้วย
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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๔
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

4
“เมืองนครไชยศรีเวลานี้หลวงบรมบาทบ�ารุง	 ข้าหลวงมหาดไทยเปนผู้รักษาเมืองมาได้
ยังไม่ถึงเดือน	แต่ไล่เลียงราชการเมืองดูเข้าใจน่าที่แลเอาใจใส่มาก	ได้ข่าวว่าผู้คนอยู่ข้าง
จะนิยมด้วยเปนคนหมั่นแลอาชาไสยซื่อตรง	ต่อไปคนนี้เห็นจะเปนราชการได้คนหนึ่ง”

ลำยพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพในครำวเสด็จตรวจรำชกำรมณฑลนครไชยศรี  
ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) 

ที่มา : เอกสำรเสด็จตรวจรำชกำรเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย ร.ศ. ๑๑๑ ถึง ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - 

๒๔๔๑) กรมศิลปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้ำ ๑๐๗

หมายเหตุ – หลวงบรมบำทบ�ำรุง ต่อมำคือ พระยำประชำชีพบริบำล (แย้ม แสง-ชูโต)

สิงห์ศิลปะสมัยอยุธยา
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	(๒๑	มถุินายน	พ.ศ.	๒๔๐๕	-	๑	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๖)	องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 
ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๓๕	-	๒๔๕๘	ทรงเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมากลายเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ทรงจัดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคด้วยระบบเทศาภิบาลและริเริ่มสุขาภิบาลหัวเมือง	
(ภาพจากหอสมุดด�ารงราชานุุภาพ	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	
(ภาพจากหอสมุดด�ารงราชานุุภาพ	ส�านักหอสมุดแห่งชาต	ิกรมศิลปากร)
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สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	
(ภาพจากหอสมุดด�ารงราชานุุภาพ	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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พลเอก	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้ายคุลทิฆมัพร	กรมหลวงลพบรีุราเมศวร์	 
(ประสตู	ิ๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๒๕	-	สิน้พระชนม์	๘	เมษายน	 
พ.ศ.	๒๔๗๕	พระชนมายุ	๕๐	พรรษา)	สมุหเทศาภิบาล	 
ผูส้�าเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช	(พ.ศ.	๒๔๕๓	-	๒๔๕๘)	 
และอุปราชส�าเร็จราชการมณฑลปักษ์ใต้	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 -	
๒๔๖๘)	ประทับทีจ่งัหวดัสงขลา	เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย	 
(พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๖๙	-	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๑)
(ภาพจากนายธนชัย	กปิลกาญจน์)

เจ้าพระยารตันบดินทร์	(รอด	กลัยาณมิตร)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๓๖๘	-	มตะ	
๒๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๔๑	อาย	ุ๗๓	ปี)	รบัราชการมาแต่คร้ังรัชกาลท่ี	๓	 
มีต�าแหน่งต่าง	ๆ	ตามล�าดับดังนี้	พระยาราชวรานุกูล	ปลัดทูลฉลอง 
กรมมหาดไทย	 เป็นแม่กองท�าพระราชวังจันทรเกษม	 ที่กรุงเก่า	 
เจ้าพระยาพลเทพ	 เสนาบดีกรมเกษตราธิการ	 ไปราชการเมือง 
ไซ่ง่อน	 และเจ้าพระยารัตนบดินทร์	 ต�าแหน่งสมุหนายกคนสุดท้าย	 
เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๙	
(ภาพจากนายทนง	เอกภพ)
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เจ้าพระยาสรุพนัธ์พสิทุธิ	์(เทศ	บนุนาค)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๓๘๔	- 
มตะ	๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๔๙	อายุ	๖๕	ปี)	รับราชการใน
ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ตามล�าดับดังนี้	พระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์	 
พระยาสริุนทรฦๅไชย	ผูว่้าราชการเพชรบรีุ	ข้าหลวงเทศาภบิาล 
มณฑลราชบุรี	ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๐	
(ภาพจากห้องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานภุาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)

เจ้าพระยาสรุสห์ีวสิษิฐศกัด์ิ	(เชย	กลัยาณมติร)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๔๐๖	
-	มตะ	๙	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๕	อาย	ุ๗๙	ปี)	รบัราชการในต�าแหน่ง
ต่าง	ๆ	ตามล�าดับดังนี	้ผู้ว่าราชการเมืองพิไชย	สมุหเทศาภิบาล
มณฑลพษิณโุลก	พ.ศ.	๒๔๓๗	ตามเสด็จรัชกาลท่ี	๕	ในคราวเสดจ็ 
ประพาสยุโรป	พ.ศ.	๒๔๔๐	ปราบเงี้ยวในมณฑลพายัพ	อุปราช
มณฑลพายัพเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๕	และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	
(พ.ศ.	๒๔๕๙	-	๒๔๖๕)	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
กระทรวงมหาดไทย)
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ภำพหนำ้ซำ้ย
เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร	์(ชม	สุนทรารชุน)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๓๙๕	-	มตะ	พ.ศ.	๒๔๖๘	อายุ	๗๓	ปี)	รับราชการในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	 
ตามล�าดับดังนี้	 หลวงเสนีพิทักษ์	 จัดราชการเมืองนครจ�าปาศักด์ิและหัวเมืองอีสาน	 ข้าหลวงรักษาราชการเมืองพระตะบอง	 
ดูแลราชการหัวเมืองลาวเขมรด้วยความตรากตร�ากว่า	๑๐	ป	ีและพระยาสุนทรบุรี	 สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี	 ได้เป็น
เจ้าพระยาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	กระทรวงมหาดไทย)

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร์	(ชุม่	อภยัวงศ์)	(ชาตะ	๒๙	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๔๐๔	-	มตะ	๒๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๖๕	อายุ	๖๑	ปี)	 
รับราชการในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 พระอภัย
พิทักษ์	 พระยาคทาธรธรณินทร์	 ผู ้ส�าเร็จราชการเมือง 
พระตะบอง	ข้าหลวงเทศาภิบาลส�าเรจ็ราชการมณฑลบูรพา	
ได้เป็นเจ้าพระยาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๙	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)

เจ้าพระยายมราช	(ปั้น	สุขุม)	(ชาตะ	๑๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	
๒๔๐๕	 -	 มตะ	๓๐	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๔๘๑	 อายุ	๗๖	ปี)	
เป็นผู้มีความสามารถมาก	ผ่านงานทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	 รับราชการในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับดังนี	้
สมหุเทศาภบิาลมณฑลนครศรีธรรมราช	เสนาบดกีระทรวง
นครบาล	และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	
(ภาพจากนายจรัส	จันทร์พรหมรัตน์)
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พระเจ้าอนิทวไิชยยานนท์	(พระนามเดมิ	เจ้าอนิทนนท์)	(ประสูต	ิ 
พ.ศ.	๒๓๖๐	-	พริาลยั	พ.ศ.	๒๔๔๐	พระชนมาย	ุ๘๐	ปี)	รบัราชการ
ตามธรรมเนียมเจ้านายทางพายัพดังนี	้เจ้าอุปราช	เจ้าอินทวิ
ไชยยานนท์	เจ้าผูค้รองนครเชยีงใหม่	องค์ที	่๗	(พ.ศ.	๒๔๑๖	-	 
๒๔๔๐)	 เป็นพระบิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีใน
รัชกาลที่	๕
(ภาพจากห้องสมุดวทิยาลยัมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช	 (พระนามเดิม	 เจ้าสุริยะ)	 (ประสูติ	 ๒	 
กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๓๗๔	-	พริาลัย	๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๖๑	พระชนมาย	ุ 
๘๗	 ปี)	 รับราชการตามธรรมเนียมเจ้านายทางพายัพดังนี	้ 
เจ้าราชวงศ์	 ว่าที่เจ้าอุปราช	 เจ้านครเมืองน่าน	 และพระเจ้านคร
เมืองน่าน	(พ.ศ.๒๔๔๖	-	๒๔๖๑)	พระเจ้าผู้ครองนครน่าน	องค์ที	่
๑๓	แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
กระทรวงมหาดไทย)
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เจ้าพระยาฤทธสิงครามรามภกัดี	เจ้าพระยาไทรบรุ	ี(อบัดลุฮามิด)	 
นามเดมิ	ตนกฮูามดิ	รบัเสดจ็รชักาลที	่๕	เมือ่คราวเสด็จประพาส
หัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกอย่างเต็มก�าลัง	 สถาปนาเป็น
เจ้าพระยาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๘	และเมื่อตั้งมณฑลไทรบุรีใน	พ.ศ.	
๒๔๔๐	ได้เป็นข้าหลวงมณฑลจนถึง	พ.ศ.	๒๔๕๑	เมืองไทรบุรี
ตกเป็นของสหราชอาณาจักร	(อังกฤษ)	ตามสนธิสัญญา	
(ภาพจากห้องสมดุวิทยาลยัมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	
กระทรวงมหาดไทย)

มหาอ�ามาตย์โท	 เจ้าแก้วนวรัฐ	 (เจ้าแก้ว	ณ	 เชียงใหม่)	 (ประสูติ 
๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๐๕	-	พิราลัย	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๒	 
พระชนมายุ	๗๗	ปี)	 เป็นราชบุตรของพระเจ้าอินทวิไชยยานนท์	 
เจ้าผูค้รองนครเชียงใหม่	องค์ที	่๗	รบัราชการตามธรรมเนียมเจ้านาย
ทางพายพัดังนี	้เจ้าราชภาคไินย	เสนาคลัง	เจ้าสรุยิวงศ์	เจ้าราชวงศ์	 
เสนามหาดไทย	 เจ้าอุปราช	 และเจ้าแก้วนวรัฐ	 เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่	องค์ที่	๙	(องค์สุดท้าย)	 (พ.ศ.	๒๔๕๔	-	๒๔๘๒)	เป็น
แม่กองสร้างถนนสายต่าง	ๆ	ในเมืองเชียงใหม่	เช่น	ถนนสุเทพ	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
กระทรวงมหาดไทย)
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พระยาจ่าแสนบดี	(สาย	โชตกิเสถยีร)	(ชาตะ	๒๐	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๐๘	-	 
มตะ	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔	อายุ	๘๗	ปี)	ได้รับราชการใน
ต�าแหน่งต่างๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 มหาดเล็กเวรฤทธิ์	 หลวงนริศร
ราชกิจ	พระนรศิรราชกิจ	พระยานรศิรราชกิจ	ข้าหลวงเทศาภบิาล
มณฑลภูเก็ต	ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ	อรรคราชทูตประจ�ากรุง
โตเกียว	 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข	 พระยาอจิรการประสิทธิ	์
พระยาจ่าแสนบดี	 อธิบดีกรมพล�าภัง	 ในกระทรวงมหาดไทย	
ผู ้ช ่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย	 และพระยาวิสูตร	 
สาครดิษฐ์	อธิบดีกรมเจ้าท่า	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
กระทรวงมหาดไทย)

พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอลงัการ	พระนามเดมิ	หม่อมเจ้า 
อลังการ	 ในสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้ามหามาลา	กรมพระยาบ�าราบ 
ปรปักษ์	(ประสูต	ิ๑๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๐๔	-	ส้ินพระชนม์	 
๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๗๙	อายุ	๗๕	ปี)	ได้รับสถาปนาขึ้น
เป็นพระองค์เจ้า	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๓	สมหุเทศาภบิาลมณฑล
ปราจีนบุรี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒	
(ภาพจากห้องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)	
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พระวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวัฒนา	พระนามเดิม	หม่อมเจ้าใหญ่	
ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ	กรมหมืน่สิทธสิขุมุการ	(ประสตู	ิพ.ศ.	
๒๓๙๑	-	สิ้นพระชนม	์๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๑	อายุ	๗๐	ปี)	
เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒	
(ภาพจากห้องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานุภาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)	

พระยาพหลโยธินรามินทรภักดี	(นพ	พหลโยธิน)	(ชาตะ	๒๒	
เมษายน	พ.ศ.	๒๔๑๔	-	มตะ	๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๖๒	 
อาย	ุ๔๘	ปี)	นกัเรยีนโรงเรียนทหารสราญรมย์	เป็นข้าหลวงเดิม 
ในรัชกาลที่	๖	ได้รับราชการในต�าแหน่งต่างๆ	ตามล�าดับดังนี้	 
หลวงศิลปสารสราวุธผู้บังคับการกรมทหารราบ	 เมืองราชบุร	ี 
พระศรีณรงค์วิไชยพระยาพหลพลพยุหเสนา	 ผู้บัญชาการ 
ทหารมณฑลราชบุรีพระยาก�าแหงสงคราม	ข้าหลวงเทศาภบิาล 
มณฑลนครราชสีมา	และพระยาพหลโยธินรามินทรภักดี	
(ภาพจากห้องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานุภาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)	
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พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร	(ศุข	ดิษยบุตร์)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๔๑๓	-	 
ไม่ทราบปีเสียชีวิต)	 นักเรียนโรงเรียนทหารสราญรมย์	 ได้รับ
ราชการในต�าแหน่งต่างๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 ขุนภูมิสถานโลหเวทย	์
หลวงวิเศษภักดี	 พระภักดีณรงค์	 ข้าหลวงประจ�าพายัพเหนือ	 
พระยารามราชเดช	 ผู้ว่าราชการเมืองเชียงราย	 พระยาจ่าแสน
บด	ี อธิบดีกรมพล�าภังในกระทรวงมหาดไทย	ข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลอุดรธาน	ีและพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร	สมุหเทศาภิบาล
มณฑลพิษณุโลก	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)

พระยารัตนกุลอดุลยภักด	ี(จ�ารัส	รัตนกุล)	(ชาตะ	๒๒	พฤษภาคม	 
พ.ศ.	 ๒๔๐๒	 -	 มตะ	 ๒๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๖๕	 อายุ	 ๖๓	 ปี)	 
ได้รับราชการในต�าแหน่งต่างๆตามล�าดับดังนี้	 มหาดเล็กเวรฤทธิ์	 
ขุนวรกิจพิศาล	 หลวงราชภพบริหาร	 เจ้ากรมรักษาพระราชวัง 
บางปะอิน	 นายอ�าเภอบางปะอินผู ้ว ่าราชการเมืองอ่างทอง	
พระยาวิเศษไชยชาญ	 ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี	 พระยาอมรินทร์ 
ฦๅไชย	 ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรแีละข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครสวรรค	์พระยารัตนกุลอดุลยภักด	ี
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)	
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พระยารัษฎานุประดิษฐ์	(คอซิมบี๊	ณ	ระนอง)	(ชาตะ	๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๐๐	-	มตะ	๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๕๖	อายุ	๕๖	ปี)	 
มีความสามารถพูดได้	 ๙	 ภาษา	 อีกท้ังยังเป็นผู้พัฒนาเมืองตรังให้เจริญก้าวหน้า	 เป็นผู้น�ายางพารามาปลูกเป็นคนแรก	 
ได้เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๔	
(ภาพจากศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)
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พระยาเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์	(แม้น	วสันตสิงห์)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๔๒๖	-	มตะ	พ.ศ.	๒๕๐๕	อายุ	๘๑	ปี)	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	
ภาพนีถ่้ายหน้าจวนผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบุรี	แลเหน็พระนครคีรีอยู่ไกล	ๆ 	มข้ีอความว่า	“ให้เจ้ำคณุพไิชยสนุทรไว้เป็นทีร่ะฦก
ถึงผู้ที่เคอยอยู่บ้ำนนี้มำแต่ก่อน พระยำเพ็ชรพิไสย”	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐	
(ภาพจากศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)

ภำพหน้ำขวำ
พระยศสุนทร	(ศิริ	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	ภายหลังเป็นพระยาราชเสนา 

(ชาตะ	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๒๔	-	มตะ	๑๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๑๗	อายุ	๙๓	ปี)	 
รับราชการในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ตามล�าดับดังนี้	 

พันจันทนุมาศ	หลวงสุริยามาตย	์พระยศสุนทร	ผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 
พระยาศิริชัยบุรินทร	์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	และพระยาราชเสนา	ต�าแหน่งเจ้ากรมการปกครอง	

(ภาพจากศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)
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หลวงสุขเกษมสโมทัย	(ซุ่ยต่ง	หิรัญวรชาติ)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๓๙๒	-	 
มตะ	พ.ศ.	๒๔๕๘	อาย	ุ๖๖	ปี)	นายอ�าเภอจนีเมืองสงขลา	นายอากร
เก็บภาษีเมืองสงขลา	ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา
(ภาพจากนายธนชัย	กปิลกาญจน์)

ภำพหนำ้ซำ้ย
จากซ้าย	- พระวชิติสงคราม	(สรวง	ศรเีพญ็)	ภายหลงัเป็นพระยาสจัจาภริมย์	ข้าหลวงประจ�าจงัหวดัเพชรบุรี	และพระสจัจาภริมย์	
(จันทร	์ตุงคะสวัสดิ์)	ภายหลังเป็นพระยาสุรินทรฦๅชัย	ข้าหลวงประจ�าจังหวัดราชบุรี	
(ภาพจากศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)

พระยาก�าแหงสงคราม	(จนั	ณ	ราชสมีา)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๓๙๙	-	 
มตะ	๒๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๕๐	อายุ	๕๑	ปี)	รับราชการ 
ในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 พระภักดีนุชิต	 พระยา 
สุริยเดชวิเศษฤทธ์ิ	 ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา	 พระยา
ก�าแหงสงคราม	สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา	
(ภาพจากห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 
กระทรวงมหาดไทย)
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หลวงศุขเกษมสโมทัย	(กี่เซี่ยน	กปิลกาญจน์)	(ชาตะ	พ.ศ.	๒๔๑๑	-	มตะ	วันที่	๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๓	อายุ	๖๒	ปี)	 
เป็นกรมการพิเศษเมืองสงขลา	 กรรมการพิเศษสภาลูกเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราช	 กรรมการกองอนุสภากาชาด	 
มณฑลนครศรีธรรมราช	กรมการที่ปรึกษาจังหวัดสงขลา	
(ภาพจากนายธนชัย	กปิลกาญจน์)
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พระยารามราชภกัด	ี(ม.ล.	สวสัด์ิ	อศิรางกูร	ณ	อยธุยา)	(ชาตะ	๑๓	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๓๘	-	มตะ	๑๒	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๑๘	 
อายุ	 ๘๐	 ปี)	 รับราชการในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 หลวงศรีนฤนาท	 พระรามราชภักดี	 พระยารามราชภักดี	 
ข้าหลวงประจ�าจังหวัดนครสวรรค์	 ข้าหลวงประจ�าจังหวัดสงขลา	 ข้าหลวงประจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี	 ข้าหลวงตรวจการ 
กระทรวงมหาดไทย	ภาค	๕	อธิบดีกรมมหาดไทย	และปลัดกระทรวงมหาดไทย	(พ.ศ.	๒๔๙๒	-	๒๕๐๐)	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์) 205 I 205



พระพินิจบ�ารุงราษฎร์	 (คาย	 นิตยสุภาพ)	 (ชาตะ	พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 -	 
มตะ	พ.ศ.	๒๔๗๘	อายุ	๖๗	ปี)	จ่าจังหวัดสกลนคร	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)	

ขุนอภัยประศาสน์	 (ใจ	 โพธิสุนทร)	 นายอ�าเภอขาณุวรลักษบุรี	
จังหวัดก�าแพงเพชร	
(ภาพจากนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์)
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ขนุสนิทประชากร	(กหุลาบ	ศกุระมูล)	(ชาตะ	๒๔	พฤศจกิายน	 
พ.ศ.	๒๔๔๒	-	มตะ	๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	อายุ	๘๑	ปี)	 
รับราชการในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 ปลัดจังหวัด 
นครพนม	 นายอ�าเภอแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ	์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร	ี
(ภาพจากครอบครัวสนิทประชากร)

หม่อมเจ้าทองค�าเปลว	ทองใหญ่	 (ประสูติ	 ๑	 เมษายน	พ.ศ.	๒๔๕๕	 -	 
ถึงชีพิตักษัย	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ชันษา	๙๘	ชันษา)	รับราชการ
ในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับ	 ดังนี้	 นายอ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 
นายอ�าเภอเบตง	 จังหวัดนราธิวาส	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	 และผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา	
(ภาพจากนายจรัส	จันทร์พรหมรัตน์)
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นายเอนก	สิทธิประศาสน์	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)
(ภาพจากนายแพทย์บัญชา	พงษ์พานิช)

นายอารีย์	วงศ์อารยะ	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ.	๒๕๓๖	-	๒๕๓๙)
(ภาพจากห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

นายอนันต์	อนันตกูล	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
คร้ังท่ี	๑	:	๑๗	กุมภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๓๓	ถงึ	๒๕	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๓๔
ครั้งที่	๒	:	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	ถึง	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๖
(ภาพจากนายอนันต์	อนันตกูล)
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นายกฤษฎา	บุญราช	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)

(ภาพจากห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

นายพิศาล	มูลศาสตรสาทร	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ.	๒๕๒๔	-	๒๕๓๒)
(ภาพจากห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

นายวิบูลย์	สงวนพงศ์	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘)
(ภาพจากห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
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นายสุทธิพงษ	์จุลเจริญ	
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	คนปัจจุบัน
(พ.ศ.	๒๕๖๔	-	ปัจจุบัน)

พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	คนปัจจุบัน	
(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	ปัจจุบัน)
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๕
สิ่งของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงมหาดไทย

5
“ถ้าท�าตึกสองข้างนี้	 แม้นอย่างตึกแถวในตลาดส�าเพ็ง	 ก็จะงดงามเป็นสง่าแก่บ้านเมือง	
และจะได้ค่าเช่าดีมากด้วย	 แต่ติดอยู่ด้วยเรื่องเงินท่ีจะลงทุนในเร่ืองตึกแถวให้เช่านี้	 
ได้เคยคิดเหน็มาแต่ครัง้ไปเมืองภเูก็จ	เหน็ว่าถ้าเป็นของแผ่นดินอยู่ตราบใดยากทีจ่ะจดัให้ดีได้	 
ท้ังในทางท่ีจะหาประโยชน์แลจะรักษาให้งดงาม	 เพราะการแผ่นดินไม่เหมือนกับการ
แสวงหาแลรักษาผลประโยชน์ของเอกชน	ยกตัวอย่างเหมือนการที่มีตึกให้เขาเช่าเช่นนี	้ 
ถ้าเป็นของเอกชนย่อมคอยระวังซ่อมแซมรักษา	 เพื่อมิให้ทุนทรัพย์แลผลประโยชน์ 
ค่าเช่าของเขาเสือ่มทรามลง	แต่ทีเ่ป็นตกึของแผ่นดินไม่มีใครจะต้องเจบ็ร้อนขนขวายเช่นนัน้	 
ถ้าหากว่าช�ารุดซุดโซมข้าหลวงผู้ว่าราชการเมืองรู้เห็นเข้าเม่ือใด	 ทางที่จะท�าก็คือ 
มีใบบอกเข้าไปวางเวรยังกระทรวงมหาดไทย	 ๆ	 บอกไปยังกระทรวงพระคลังตามทาง
ราชการ	 บางทีเงินไม่มีในงบประมาณก็ต้องงด	 แม้จะได้ท�าในปีนั้น	 กระบวนจะโต้ตอบ 
ส่งเสียไปมาก็ช้านาน	 จนถึงที่ช�ารุดนั้นมากมาย	นี่ว่าที่ไม่เหลวไหล	 ถ้าความเหลวไหล 
แฉะช้ามีอยู่ในนั้นด้วยแล้ว	บางทีก็เลยโซมเปล่า	

ไม่ต้องป่วยกล่าวถึงหัวเมืองให้ไกล	 การเช่นนี้จะหาอย่างดูในกรุงเทพฯ	 บ้างก็จะได้	 
ถ้าเป็นของมเีจ้าของ	ๆ 	ย่อมขนขวายข้ามการทีแ่ฉะช้าทีมี่ในทางราชการได้หมด	ด้วยเหตนุี้ 
จงึเหน็ว่าตกึหลวงส�าหรบัแผ่นดินเหล่านี	้ถ้าให้มเีอกชนเป็นเจ้าของเสยีจะดีกว่า	แต่จะขาย
ทอดตลาดก็น่านึกเสียดายค่าเช่า	เพราะเหตุฉะนี้จึงคิดเห็นว่า	ถ้ายกไปเป็นของพระคลัง
ข้างที่เสียได้จะเป็นดีที่สุด	เพราะลงทุนท�าคงจะได้ดอกเบี้ยกลับไม่ต�่ากว่าชั่งละ	๓	ต�าลึง	
บ้านเมืองก็จะงามขึ้น	ราษฎรก็จะค้าขายเป็นศุขส�าราญขึ้น”

ลำยพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพในครำว 
เสด็จตรวจรำชกำรเมืองเพชรบุรี เมืองสมุทรสำคร ร.ศ. ๑๑๗  
(พ.ศ. ๒๔๔๑) 

ทีม่า : เอกสำรเสดจ็ตรวจรำชกำรเสนำบดกีระทรวงมหำดไทย ร.ศ. 
๑๑๑ ถึง ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๔๑) กรมศลิปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ หนำ้ ๑๔๓

ฐานประติมากรรมรูปสิงห์แบกแท่น	ศิลปะลพบุรี
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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พระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช	 ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เม่ือวันที่	 
๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	ณ	 พลับพลาในลานวัดพระมหาธาตุ	 บริเวณพระวิหารหลวง	 เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด�าเนิน 
เลียบมณฑลปักษ์ใต้	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 ผู้รับพระราชทานคือ	 พระยาประชากิจกรจักร	 (ทับ	 มหาเปารยะ)	 ผู้ว่าราชการเมือง
นครศรีธรรมราช
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ลักษณะพระแสงราชศัสตราเป็นดาบไทย	 ด้ามทองฝักทอง	 บนใบพระแสงจารึกข้อความเหมือนกันทั้งสองด้านว่า	 
“เมืองนครศรีธรรมราช”	 ความยาว	 ๑๐๓	 เซนติเมตร	 ใบพระแสง	 ยาว	 ๖๕.๒	 เซนติเมตร	 ด้ามยาว	๓๑	 เซนติเมตร	 ฝักยาว	 
๗๒	เซนติเมตร	เก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	(คลังจังหวัด)
(สมบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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พระพุทธนวราชบพิตร	 ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทาน	ณ	ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๖	
พระพุทธนวราชบพิตร	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	ขนาดหน้าตักกว้าง	๒๓	เซนติเมตร	สูง	๔๐	เซนติเมตร	ปัจจุบันประดิษฐาน	
ณ	ห้องมั่นคง	ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
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พระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 เป ็น 
ภาพพิมพ์ลายเส้น	 (Ething)	 ขนาด	 
๒๔	x	๔๐	เซนติเมตร	ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้สั่งท�าจากประเทศ
ฝร่ังเศสจ�านวน	 ๔๕๐	 ชิ้น	 (กระดาษ
ธรรมดา	 ๔๐๐	 ชิ้น	 กระดาษผสม 
หนังสัตว์	๕๐	ชิ้น)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๐	
(สมบัติของกระทรวงมหาดไทย)
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จำกซ้ำย
ทวนไทยกะไหล่ทอง	 (คู ่ )	 ลูกแก้วทวนประดับอัญมณี	 
ฝักทวนเขียนลายลงรักปิดทอง	 ศิลปะรัตนโกสินทร์	 อายุราว
พุทธศตวรรษที	่๒๔

ทวนบังกะล ีกะไหล่ทอง หรอื	ทวนไทยอย่างอนิเดีย-โมกุน	(คู)่	 
ลูกแก้วทวนประดับอัญมณี	 ฝักทวนเขียนลายลงรักปิดทอง	
ศิลปะรัตนโกสินทร์	อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔

หอกด้ามไม้ไผ่ ฝักเขียนลายลงรักปิดทอง	ศิลปะรัตนโกสินทร	์
อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔

หอกคอถมเงิน	 ด้ามไม้	ไผ่	 ฝักเขียนลายลงรักปิดทอง	 ศิลปะ
รัตนโกสินทร์	อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔	

หอกคอถมทอง	ด้ามไม้เนือ้แข็งสลกัลายข้อไม้	ไผ่	ฝักเขยีนลาย
ลงรักปิดทอง	ศิลปะรัตนโกสินทร์	อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔

หอกคอถมเงนิ	ด้ามไม้เนือ้แข็งสลักลายข้อไม้	ไผ่	ฝักเขยีนลาย
ลงรักปิดทอง	ศิลปะรัตนโกสินทร์	อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔

ง้าวคอกะไหล่ทอง	(คู)่	ด้ามไม้เนือ้แข็ง	ฝักง้าวเขยีนลายลงรกั
ปิดทอง	หุม้กาบฝักสลักดุนลายกะไหล่ทอง	ศลิปะรตันโกสินทร์	
อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๔

(สมบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช)

217 I 217



งาช้างจ�านวน	๒๖	คู่	เป็นมรดกตกทอดมาแต่อดีต	สมบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช

218 I 218



219 I 219



รัฐธรรมนูญจ�าลองประจ�าจังหวัดนครศรี-
ธรรมราช	 เขียนในสมุดไทยขาว	 ตัวอักษร
สีด�า	มีนายมงคล	รัตนวิจิตร	ผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นผู้อัญเชิญมา 
เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗
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พระพุทธนวราชบพิตร	 ประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทาน	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	 
พระพุทธนวราชบพิตร	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	ขนาดหน้าตักกว้าง	๒๓	เซนติเมตร	สูง	๔๐	เซนติเมตร	ปัจจุบันประดิษฐาน	
ณ	ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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พระพุทธนวราชบพิตร	ประจ�าจังหวัดชุมพร	
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	ไปพระราชทาน	ณ	สนามกีฬากลาง	จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที	่๒๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	
พระพุทธนวราชบพิตร	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	ขนาดหน้าตักกว้าง	๒๓	เซนติเมตร	สูง	๔๐	เซนติเมตร	
ปัจจุบันประดิษฐาน	ณ	ศาลากลางจังหวัดชุมพร
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ธงประจ�ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย	์ 
ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและเป็นเกียรติยศของกองอาสารักษาดินแดน	
ธงประจ�ากองอาสารักษาดินแดน	มีลักษณะและสีแบบเดียวกับธงชาต	ิแต่ผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	
ขนาดกว้างด้านละ	๗๒	 เซนติเมตร	 ด้านหน้าของผืนธงมุมบนติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและ
เลขประจ�ารัชกาลของพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง	 ใต้พระมหามงกุฎมี 
พระปรมาภิไธยย่อเป็นสีทองขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีทอง	
ยอดธงเป็นรปูพระขรรค์ท�าด้วยโลหะสเีงินและด้ามพระขรรค์ท�าด้วยโลหะสทีอง	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 
ทีท่�าพธิพีทุธาภิเษกแล้ว	เรยีกว่า	“พระยอดธง”	และบรรจุเส้นพระเจ้า	(เส้นพระเกศา)	ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 กลางผืนธงมีวงกลมสีแดง	 
เส้นผ่าศูนย์กลาง	๓๔	 เซนติเมตร	 ขอบรอบวงกลมเป็นสีเหลือง	 มีรูปพระนเรศวรทรงช้างอยู่ภายใน
วงกลมและมีความว่า	 “กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช”	 ปักด้วยดิ้นทองเป็นแถวโค้ง
โอบใต้วงกลมนั้น	
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ด้านหลังกลางของผืนธง	 มีรูปช่อชัยพฤกษ์และอุณาโลมอยู่ตรงกลางใต้พระมหามงกุฎ	 
ปักด้วยดิ้นทอง	คันธงมีแถบธงชาติเป็นโบหูกระต่ายห้อยชายสองข้าง	
คนัธงหุม้ด้วยสักหลาดสีแดงและมีหมุดท�าด้วยโลหะสทีอง	๒๙	ตัว	หมดุที	่๑	เป็นรปูประเทศไทย	 
หมดุท่ี	๒	เป็นรูปเสมาธรรมจกัร	หมดุท่ี	๓	เป็นรปูพระปรมาภไิธยย่อ	หมดุท่ี	๔	เป็นรปูรฐัธรรมนญู	 
หมุดที	่๕	เป็นต้นไปเป็นรูปตราราชสีห์	
(สมบัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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เตียบประดับมุก	พร้อมผ้าคลุมท�าด้วยเงิน	
ถักลวดลายเป็นตราจักรสีแดงและสิงห	์ทั้ง	๒	ด้าน
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ตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทย	ท�าด้วยงาช้างประกอบด้วย	 
ตราจกัร	๑	ดวง	ตราราชสห์ีใหญ่	๑	ดวง	 
ตราราชสีห์น้อย	๑	ดวง	ตราราชสีห์
ประทับครั่ง	 ๓	 ดวง	 กับตราราชสีห์
ประทับชาด	๑	ดวง
(สมบัติของกระทรวงมหาดไทย)

ตราจักรตราราชสีห์ใหญ่

ตราจักร

ตราราชสีห์ประทับครั่ง

ตราราชสีห์ประทับชาดตราราชสีห์น้อย
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สิงห์ท�าด้วยโลหะเงิน	 ส�าหรับประดับแขนเสื้อบริเวณ
ข้อมือของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	ยุค	๒๔๖๐	
(สมบัติของนายธนชัย	กปิลกาญจน์)
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สิงห์โลหะ	 ท�าด้วยทองเหลือง	 ยืนบนแท่นไม้	 แกะสลัก	 
ปิดทองล่องชาด	เป็นของทีร่ะลกึจากกระทรวงมหาดไทย	
เนื่องในโอกาสที่จอมพล	 ประภาส	 จารุเสถียร	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานยศจอมพล	
๓	เหล่าทัพ	เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๖	
(สมบัติของตระกูลจารุเสถียร)

กระบอกใส่เอกสาร	 
ท�าด้วยไม้ไผ่สาน	ลงรักปิดทอง	 

เขียนลวดลายสิงห	์ฝีมือช่างล้านนา	
(สมบัติของตระกูลจารุเสถียร)

กล่องทรงกลม	ท�าด้วยไม้ไผ่สาน	 
ลงรักปิดทอง	เขียนลวดลายสิงห	์ 

ฝีมือช่างล้านนา	 
(สมบัติของตระกูลจารุเสถียร)
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ขันน�้า	 พานรอง	 ท�าด้วยเงิน	 เป็นรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย	 จารึกข้อความว่า	 “กระทรวงมหำดไทยขอมอบแก ่
นำยเพง ชพำนนท์ ต�ำบลวังกระแจะ คนขยันสร้ำงตนเองเป็นหลักฐำนประจ�ำอ�ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๔๙๓  
ขอให้มีควำมเจริญสุขตลอดกำล” 
(สมบัติของนางพิมพ์พงษ์	ชพานนท์)
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๖
เอกสารและสิ่งพิมพ์

6
“ได้	ไปตรวจทีว่่าการอ�าเภอเมือง	หลวงเกษตรสรรพกจิเปนนายอ�าเภอ	หลวงเกษตรสรรพกจิ 
นีไ้ด้เปนนายอ�าเภอเมอืงอยูแ่ต่เม่ือคราวไปตรวจการในศก	๑๑๘	เหน็เปนผูมี้อุปนสิยัแต่ยัง
ไม่เข้าใจแบบแผน	จงึได้ชกัชวนให้ไปศกึษาแบบแผนท่ีมณฑลกรุงเก่า	หลวงเกษตรสรรพกจิ 
ได้เชื่อค�าแนะน�า	ตั้งความอุสาหะไปพากเพียนศึกษาอยู่ช้านาน	จนเสบียงหมดต้องกลับ
ออกไปเอาเสบียงถึง	 ๒	 ครั้ง	 แต่ไม่ได้ท้อถอยในการที่ศึกษา	 จนกระทั่งได้ความรู้พอ	 
จึงกลับออกไปเมืองฉเชิงเทรา

ออกไปตรวจราชการคราวนี้	 ได้ตั้งใจออกไปโดยเฉภาะว่าจะดูหลวงเกษตรสรรพกิจว่า 
จะไปท�าการได้เพยีงไร	ครัน้ไปตรวจดูก็มีความยนิดีท่ีได้เหน็ท�าการได้ถกูต้องแบบแผนดีมาก	 
นบัว่าเปนนายอ�าเภออย่างดีในมณฑลปาจณิบุรีได้คนหนึง่	ทีค่วรจะสรรเสรญิโดยเฉภาะนัน้	 
คือ	 ในเรื่องสืบจับโจรผู้ร้ายดีอย่าง	 ๑	 กับในเรื่องความแพ่งเป็นนายอ�าเภออยู่ใกล้ศาล	 
แต่เปรียบเทียบความแพ่งได้ตกลงโดยมาก	เป็นที่ควรจะสรรเสริญอยู่”

ลำยพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพในครำวเสด็จตรวจรำชกำรมณฑลปำจิณบุรี  
เมืองชลบุรี เมืองพนัสนิคม และเมืองฉะเชิงเทรำ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) 

ทีม่า : เอกสำรเสดจ็ตรวจรำชกำรเสนำบดกีระทรวงมหำดไทย ร.ศ. ๑๑๙ ถงึ ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๕๕)  
กรมศิลปำกรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้ำ ๓๒

สิงห์ศิลปะรัตนโกสินทร์
(ภาพจากส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร)
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สมุดลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และพระนามาภิไธย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	
(สมบัติของจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
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สมุดลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	และพระนามาภไิธย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมที่ว่าการ
อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที	่๒๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒
(ภาพจากนายทศพล	งานไพโรจน์)
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สมุดทะเบียนประวัติการรับราชการของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์	(ทอง	จันทรางศุ)	
(สมบัติของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ)
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สมุดทะเบียนประวัติการรับราชการของขุนสรรสารธน	(น้อย	อินตา)	เสมียนมหาดไทยเมืองล�าพูน	
(สมบัติของนายณรัศมิน	เทพมณี)
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เอกสารส่ังราชการลงนามโดยจอมพล	 ประภาส	 จารุเสถียร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๗	-	๒๕๐๘	
(เก็บรักษาที่ห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานุภาพ)	

238 I 238



เอกสารสั่งราชการประเภทค�าส่ังกระทรวงมหาดไทย	 แต่งตั้ง
ข้าราชการ	ลงนามโดยจอมพล	ประภาส	จารเุสถยีร	รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	
(เกบ็รกัษาท่ีห้องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานภุาพ)
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เอกสารสั่งราชการลงนามโดยนายถวิล	สุนทรศารทูล	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	
(เก็บรักษาที่ห้องสมุดวิทยาลัยมหาดไทย	สถาบันด�ารงราชานุภาพ)
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เอกสารส่ังราชการลงนามโดยนายพ่วง	สวุรรณรัฐ	รองปลดักระทรวง 
มหาดไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๘
(เกบ็รกัษาทีห้่องสมุดวทิยาลัยมหาดไทย	สถาบนัด�ารงราชานุภาพ)
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ปกหนังสือที่ระลึกในการสถาปนากระทรวงมหาดไทย	ครบรอบ	๖๐	ป	ีพ.ศ.	๒๔๙๕
(สมบัติของนายธนะ	บุญศิริ)
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นิตยสารรายเดือน	 “ข่าวมหาดไทย”	 ประจ�าเดือนเมษายน	พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 ฉบับวันที่ระลึกสถาปนากระทรวงมหาดไทย	 
เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในการจัดงานฉลองการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครั้งแรก	
ภำพหน้ำปก	 -	 นายกรัฐมนตรีก�าลังมอบถุงเงินของขวัญเพื่อการกินดีอยู่ดีแก่ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ที่เข้ามารับการอบรม	
นิตยสารฉบับนี้ใช้การสะกดค�าเฉพาะสมัย
(สมบัติของนายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์) 243 I 243



ขอบคุณส่วนราชการ องค์กร และบุคคล

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิกรมศิลปากร
หอสมุดด�ารงราชานุุภาพ	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	กรมศิลปากร
ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ส�านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส�านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�านักงานจังหวัดชุมพร
นายอนันต์	อนันตกูล
นายอารีย์	วงศ์อารยะ
พลโทหญิง	วิภาสิริ	จินตสุวรรณ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ
นายดุลพจน์และนางสาววิชญา	สุนทรศารทูล
ครอบครัวจารุเสถียร
ครอบครัวสนิทประชากร
ศาสตราจารย์กันต	์พูลพิพัฒน์
นายบัญชา	พงษ์พานิช
นายสุรเดช	ลิ้มพานิช
นายพิชิต	ตู้บันเทิง
นายทศพล	งานไพโรจน์
นายธีรวัต	ณ	ป้อมเพชร
นางปองสุข	แดงศิริ
นายโกสินทร	์นิตยาคม
นางเกสร	ธัชยพงษ์
นายธรรมนูญ	ชงกรานต์ทอง
นายธนชัย	กปิลกาญจน์
นายทนง	เอกภพ
นายจรัส	จันทร์พรหมรัตน์
นางพิมพ์พงษ	์ชพานนท์
นายณรัศมิน	เทพมณี
นายธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์
นายเอนก	นาวิกมูล
ผู้บรรยายภาพหน้า	๑๙๖	-	๑๙๘	-	นายธนะ	บุญศิริ
ผู้บรรยายภาพหน้า	๒๑๗	-	นายปริญญา	สัญญะเดช	

ภาพหลายภาพไม่อาจระบุวันเดือนปีที่แน่ชัดได้เพราะไม่มีรายละเอียดบอกไว้	 แต่หากไม่อธิบายเสียเลย 

ในคร้ังน้ี	ก็จะเป็นปัญหาแก่คนรุน่ต่อไป	จงึต้องใช้วธิสีนันษิฐานจากการแต่งกายและสภาพแวดล้อม	อกีทัง้ต้องใช้ 

ค�ากลางๆ	ว่า	“ภาพยุค”	ท�านองเดียวกับค�าว่ายุค		๖๐	ยุค		๗๐	ในภาษาอังกฤษ		เช่น	ภาพยุค	๒๕๐๐	หมายถึง

ภาพที่ถ่ายในช่วงพุทธศักราช	๒๕๐๐	ถึง	๒๕๐๙
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