
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ 

ในทางดา้นประวตัศิาสตร ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นเมอืงโบราณ สรา้งเมื่อใดและใครเป็น
ผูส้รา้งนัน้ ยงัมหีลกัฐานไม่เพยีงพอทีจ่ะสรุปได ้ ในเรื่องนี้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
วเิคราะหว์่า "เป็นเมอืงทีส่รา้งมา  ๒ ยคุ แต่สรา้งลงซ ้าในที่เดยีวกนั สิง่ส าคญัคอื พระมหาธาตุและวดั
โบราณซึง่ท าใหเ้ราเขา้ใจว่า ยุคแรกสรา้งเมือ่เมอืงเหนือ คอื กรุงสุโขทยัหรอืพษิณุโลก เป็นเมอืงหลวง 
ดว้ยเอาล าน ้าไวก้ลางเมอืง เช่นเมอืงพษิณุโลก ก าแพงเมอืงกวา้งยาวดา้นละ ๘๐๐ เมตร ยคุทีส่องจะ
สรา้งในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ดว้ยมป้ีอมและก าแพงก่อดว้ยอฐิปนศลิา สนัฐานคลา้ย
ทีเ่มอืงนครราชสมีาแต่เลก็และเตี้ยกว่า เอาแม่น ้าไวก้ลางเมอืงเหมอืนกนัแต่ร่นก าแพงเมอืงใหเ้ลก็ลง 
กว่าเดมิ ภมูฐิานทีส่รา้งสอ่ใหเ้หน็ว่าส าหรบัป้องกนัศตัรูฝ่ายเหนือ เพราะสรา้งประชดิทางโคกป่าขา้ง
เหนือ เอาท าเลไร่นาไวท้างใตเ้มอืงทัง้สิน้ และน่าจะเป็นเช่นนัน้ เพราะทางพงศาวดารกป็รากฏว่าทพั
กรุงศรสีตันาคนหุตยกลงมาคราวไร กย็กลงมาทางรมิแมน่ ้าป่าสกัทุกครัง้"  

นอกจากนัน้ในทอ้งทีอ่ าเภอศรเีทพ มโีบราณสถานเก่าแก่ชื่อ "เมอืงศรเีทพ" จากการคน้พบ
ซากโบราณสถานและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในเมืองศรเีทพ ท าให้น่าเชื่อว่าเมือง
เพชรบูรณ์มอีายุไม่ต ่ากว่า ๑,๐๐๐ ปี และเป็นเมอืงทีข่อมสร้างขึน้ในระยะเวลาใกลเ้คยีงกบัเมอืงพมิาย 
ลพบุรแีละจนัทบุร ี  เพื่อเป็นจุดเผยแพร่วฒันธรรมของขอมไปสู่อาณาจกัรทวาราวด ี  ปัจจุบนัยงัมซีาก
ตวัเมอืงก าแพงเมือง และพระปรางค์ปรากฏอยู่ บรเิวณที่ตัง้เมืองเป็นที่ราบ มกี าแพงดนิสูงรอบเมอืง 
ดา้นนอกก าแพงเมอืงมคีูเมอืง  ภายในเมอืงมพีระปรางค์ ซากเทวสถาน รูปเทพารกัษ์  พระนารายณ์ 
รูปยกัษ์สลกัด้วยศลิาแลงเช่นเดยีวกบัทีเ่มอืงพมิาย ลพบุร ีและจนัทบุร ีจงึเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่ า
เป็นฝีมอืของขอมทีไ่ดร้บัอารยธรรมจากอนิเดยี 

หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ที่กล่าวถึงเมอืงเพชรบูรณ์เท่าทีค่้นพบมปีรากฏในสมยัสุโขทยั 
กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุร ีและกรุงรตันโกสนิทร ์มดีงันี้ 

สมยักรงุสุโขทยั 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัวิงศ์ ทรงมลีายพระหตัถ์เกี่ยวกบัเพชรบูรณ์ว่า เดมิทเีดยีวคงจะตัง้ชื่อเมอืง
เป็น "เพชรบูร" ใหใ้กลก้บั "เพชรบุรี" ซึง่แปลว่าเมอืงแขง็ แต่เกรงว่าจะเหมอืนกนัมากเกนิไปจงึตัง้ชื่อ
เป็น "เพชรบูรณ์" ซึ่งคาดว่าชื่อเมอืงคงจะตัง้รุ่นเดยีวกบัเมอืงพษิณุโลก ค าว่า "เพชรบูรณ์"อาจจะมา
จากค าว่า "พืช" ซึง่หมายถึงที่เกดิของพชืผลกไ็ด ้แมใ้นอนิเดยีเองกม็เีมอืงโบราณชื่อ BIJURE  ซึ่งพอ
เทยีบไดก้บั    "พืชปุระ"  ส่วนชื่อเมอืงเพชรบูรณ์     เขยีนกนัเป็น    ๒  แบบ  คอื  "เพชรบูรณ์" และ 
"เพชรบูร" ส่วนชื่อใดจะผดิหรอืถูกนัน้อาจจะพจิารณาจากศลิาจารกึสมยัสุโขทยั (หลกัที่ ๙๓)  จากวดั 
อโศการาม (พ.ศ. ๑๙๔๙)  ซึง่มขีอ้ความตอนหนึ่งพาดพงิถงึเมอืงเพชรบูรณ์ ดงัต่อไปนี้ 



 ๒ 

"รฐัมณฑลกวา้งขวาง ทัง้ปราศจากอนัตรายและน ามาซึง่ความรุ่งเรื่อง รฐัสมีาของพระราชา
ผูท้รงบุญญสมภาคพระองค์นัน้ เป็นที่รูก้นัอยู่ว่า ในดา้นทศิตะวนัออกทรงท าเมอืงวชัชะปุระเป็นรฐัสมีา
ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตท้รงท าเมอืงเชยีงทองเป็นรฐัสมีา....." 

จากศลิาจารกึหลกันี้แสดงให้เหน็ อาณาเขตของกรุงสุโขทยัในสมยัพระมหาธรรมราชาลไิท 
(พ.ศ. ๑๙๑๑)  เป็นอย่างด ี  โดยเฉพาะดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงสุโขทยั  ไดแ้ก่ "วชัชะปุระ" 
ดงันัน้ชื่อเมืองเพชรบูรณ์ จงึน่าจะมาจากค าว่า "บุระ" หรอื "ปุระ" ซึ่งแปลว่า เมือง ป้อม หอวงั (ป) 
ส่วนค าว่า "บูรณ์" มาจากค าว่า ปูรณ (ส) แปลว่าเตม็ 

นายตรี อมาตยกลุ เขยีนไว้ในเรื่อง "ส ารวจเมืองโบราณในอาณาจกัรสุโขทัย" ตอน
หนึ่งว่า "....เมอืงเพชรบูรณ์นี้ ในสมยัสุโขทยัจะเรยีกชื่อว่าเมอืงอะไรยงัไม่สามารถจะค้นหาหลกัฐานได ้
มผีู้สนันิษฐานว่าอาจจะเป็นเมืองราดก็ได้ แต่ผมเห็นว่ายงัไม่มหีลกัฐานเพียงพอจะต้องตรวจสอบค้น  
ต่อไป......" 

หลกัฐานทางโบราณคดซีึ่งเป็นสิง่ชีช้ดัว่า "เมืองเพชรบูรณ์" เป็นรฐัสมีาของสุโขทยั ไดแ้ก่ 
พระเจดีย์ทรงดอกตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นพระประธานของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ 
เช่นเดยีวกบัวดัมหาธาตุของสุโขทยั เมอืงอื่นๆ ซึ่งจดัว่าเป็นพุทธสถาปัตยกรรมแบบสุโขทยัแท้ และใน
การขุดค้นทางโบราณคดทีี่พระเจดยีท์รงดอกบวัตูม วดัมหาธาตุ เมอืงเพชรบูรณ์ ของกรมศลิปากร เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดพ้บศลิปวตัถุมากมาย เช่น เครื่องสงัคโลกของไทย และเครื่องถว้ยกบัตุ๊กตาจนี 

สมยักรงุศรีอยุธยา 
เหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งถงึเรื่องราวของเมอืงเพชรบูรณ์ในสมยักรุงศรอียุธยาทีพ่อจะยกเอา 

ขอ้ความมากล่าวได ้ดงันี้ 
กฎหมายทีต่ราขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ว่าดว้ยการเทยีบศกัดนิาส าหรบั 

ขา้ราชการทีม่ยีศสงูสุด มศีกัดนิาหนึ่งหมื่น ไดแ้ก่ ต าแหน่งต่อไปนี้ 

ก.  ฝ่ายทหาร 
  ๑. เจา้พระยาอุปราช  (ต าแหน่งพเิศษ) 
  ๒. เจา้พระยามหาเสนาบด ี (สมุหกลาโหม) 
  ๓. พระยาสหีราชเดโชชยั  (ประจ ากรุง) 
  ๔. พระยาทา้ยน ้า  (ประจ ากรุง) 
  ๕. พระยาสุรสหี ์  (ประจ าพษิณุโลก) 
  ๖. พระยาศรธีรรมราช  (ประจ านครศรธีรรมราช) 
  ๗. พระยาเกษตรสงคราม  (ประจ าสวรรคโลก) 
  ๘. พระยาศรธีรรมาโศกราช (ประจ าสุโขทยั) 
  ๙. พระยารามรณรงค ์  (ประจ าก าแพงเพชร) 
๑๐. พระยาเพชรรตัน์สงคราม (ประจ าเพชรบูรณ์) 
๑๑. พระยาก าแหงสงคราม  (ประจ าราชสมีา) 



 ๓ 

๑๒. พระยาไชยาธบิด ี  (ประจ าตะนาวศร)ี 
แต่เดมิในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียุธยา ได้เคยท าสมัพนัธไมตรกีบัพระ

ไชยเชษฐาธริาชแห่งนครเวยีงจนัทน์ เพราะเกรงว่าพระเจา้หงสาวดบีุเรงนองแห่งพม่าจะยกทพัมาต ีซึ่ง
ต่อมาในปีจุลศักราช ๙๓๐ ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็เป็นจริงตามที่สมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิทรงคาดการณ์ไว้ ดงัข้อความตอนหนึ่งว่า "พระไชยเชษฐายงัมีโอกาสปฏิบัติสญัญาตาม
พนัธมติรที่ได้ให้ไว้ต่อกนั ณ เจดยี์ศรสีองรกัษ์ คืออีกห้าปีต่อมา ในจุลศกัราช ๙๓๐ พระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนองยกทพัมาตีกรุงศรอียุธยาอีกครัง้หนึ่ง ครัง้นี้ไดร้บพุ่งกนัเป็นเวลา ๘ เดอืน จนถงึเดอืนเก้า จุล
ศกัราช  ๙๓๐  มะเส็งศก  จึงเสียกรุงศรอียุธยาให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง  ทพัพระไชยเชษฐาจึงได้ส่ง
กองทัพมาช่วยทางด่านเมืองนครไทย เข้ามาทางเมืองเพชรบูรณ์ จะลงมาทางเมืองสระบุรเีป็นทัพ
กระหนาบ......." 

นอกจากนัน้ยงัมเีหตุการณ์สมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา ทีก่ล่าวถงึเมอืงเพชรบูรณ์ดงั 
ต่อไปนี้ 

"จุลศักราช ๙๑๙ เดือนยี่ ปีมะเส็ง นพศก (ราว พ.ศ. ๒๑๐๐) พระยาละแวกเจ้าแผ่นดิน 
เขมร ยกก าลงัพลประมาณ ๓ หมื่น รุกรานเขา้มาทางเมอืงนครนายก สมเดจ็พระมหาธรรมราชาไดต้รสั
ปรกึษาในการศกึคราวนี้ เสนาบดมีุขมนตรทีัง้หลายถวายความเหน็ว่า ก าลงัทหารและก าลงัอาวุธมนี้อย 
เพราะถูกพระเจา้หงสาวตีเอาไปเสยีเมื่อคราวกรุงศรอียุธยาแตก เกรงว่าจะรบัทพัเขมรป้องกนัพระนคร
ไว้ไม่ได้ ขอเชิญเสด็จประทบัที่เมอืงพิษณุโลกให้พ้นราชศตัรูก่อน สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ทรงมี
บญัชาตามจงึมีพระบรมราชโองการตรสัสัง่ให้ขุนเทพอรชุน ได้จดัเตรียมเรอืพระที่นัง่และเรอืประทบั
เทยีบเพื่ออพยพไปเมอืงพษิณุโลก 

ขณะนัน้พระเพชรรตัน์เจา้เมอืงเพชรบูรณ์มคีวามผดิ ทรงพระกรุณาใหอ้อกจากทีเ่จา้เมอืงมี
ขา่วลอืไปถึงกรุงว่า พระเพชรรตัน์โกรธคดิซ่องสุมผู้คน คอยดกัทางจะปล้นทพัหลวง เมื่อเสด็จผ่านไป
เมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงได้รบัค าแนะน าจากขุนเทพอรชุนให้ต่อสู้กับพระยา
ละแวกทรงเหน็ชอบด้วย  จงึกลบัพระทยัไม่เสด็จไปเมอืงพษิณุโลก  และได้จดัทพัตีทพัพระยาละแวก
แตกไป " 

ในสมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา ยงัไดก้ล่าวถงึเมอืงเพชรบูรณ์อกีตอนหนึ่งว่า  
"ครัน้รุ่งขึ้นก็ยกทพัหลวงเสด็จไปถึงเมอืงก าแพงเพชร ตัง้ประทบัแรมอยู่ที่ต าบลหนองปิง   

๓ วนั แล้วก็ยกทพัไปทางเชยีงทองกุมตะเมาะ ขณะนัน้พระยาก าแพงเพชรได้ส่งข่าวไปถวายว่า ไทย
ใหญ่เวยีงสอืต้นเกียกกาย ขุนปลดัมงัทรางววิายหลวง กบันายม้าทัง้ปวงอนัอยู่ ณ เมอืงก าแพงเพชร   
พาครอบครวัอพยพหนีพม่า มอญ ตามไปทนัไดร้บกนัทีต่ าบลหนองปิงเป็นสามารถ พม่า มอญ แตกแก่
ไทยใหญ่ทัง้ปวง ยกไปทางเมอืงพษิณุโลก สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า    ทรงดงันัน้ก็ให้ม้าเรว็ไปบอก
กบัหลวงโกษาและลูกขุนอนัอยู่รกัษาเมอืงพษิณุโลกว่าซึ่งไทยใหญ่หนีมานัน้    เกลอืกจะเป็นเมอืงอื่น 
ให้แต่อายดัด่านเพชรบูรณ์  เมืองนครไทย  ชาติตระการ  และซา  ให้มัน่คง  อย่าให้ไทยใหญ่ออกไป
รอด หลวงโกษาและลูกขุนทัง้ปวงทราบดงันัน้กแ็ต่งออกไปก าชบัด่านทัง้ปวงตามรบัสัง่" 

 



 ๔ 

สมยักรงุธนบุรี 
จุลศกัราช ๑๐๐๗ เดอืนสี่ (ตรงกบั พ.ศ. ๒๒๑๘) เจ้าพระยาจกัร ี(สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลก) เจ้าพระยาสุรสีห์ (กรมพระราชวงับวรมหาสุรสหีนาถ) ได้น ากองทพัตีแตกทพัอะแซหวุ่นกี้ 
(พม่า) ทีล่อ้มเมอืงพษิณุโลกออกมาได ้และมาชุมนุมพกัทพัทีเ่มอืงเพชรบูรณ์ 

หลงัจากเหตุการณ์นี้แล้ว ไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่กล่าวถึงเมอืงเพชรบูรณ์
จนกระทัง่สมยักรุงรตันโกสนิทร์ 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์
มขีอ้ความหนังสอืนิทานโบราณคด ีพระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ

ทรงกล่าวถงึเหตุการณ์ตอนสิน้รชักาลที ่๒ อนัเกีย่วกบัเมอืงศรเีทพและเพชรบูรณ์ ว่า 
"ฉันไปมณฑลเพชรบูรณ์นัน้ มกีิจอย่างหนึ่งซึ่งจะไปสบืเมอืงโบราณด้วย ด้วยเมื่อแรกฉัน

เป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ก็ไม่มใีครรู้ว่าเมอืงศรเีทพอยู่ที่ไหน ต่อมาฉันพบสมุดด าอีกเล่มหนึ่ง
เป็นตน้ร่างกะทางให้คนเชญิตราไปบอกข่าวสิน้รชักาลที่ ๒ ตามหวัเมอืงเป็นทางๆ ใหค้นหนึ่งเชญิตรา
ไปเมอืงสระบุร ีเมอืงชยับาดาล เมอืงศรเีทพ และเมอืงเพชรบูรณ์"  

ส าหรบัพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร์ รชักาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ เรื่อง
ทรงตัง้และแปลงนามเจา้เมอืงกรมการ ซึง่มเีจา้เมอืงเพชรบูรณ์ดว้ย ดงันี้ 

"เมืองวิเชียรบุรี  - พระยาประเสรฐิสงครามประเทศราไชยอภยัพริยีทาห แปลงเป็นพระยา
เลศิสงครามเขตประเทศราไชยอภยัพริยีทาห  

เมืองเพชรบูรณ์   - พระเพชรพชิยัปลดั แปลงเป็น พระเพชรพชิภูมปิลดั" 
หลกัฐานอนัเกี่ยวกับประวตัิศาสตร์เมอืงเพชรบูรณ์ที่ชดัแจ้งมาก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

ในสมยัรชัการที่ ๕ ดงัจะเหน็ไดจ้าก พระนิพนธน์ิทานโบราณคดขีอง สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชา -  
นุภาพ เรื่อง ความไขเ้มอืงเพชรบูรณ์ ดงันี้ 

"หวัเมืองที่ขึ้นชื่อลือเลื่องว่ามีความไข้ MALARIA ร้ายกาจแต่ก่อนมามีหลายเมือง เช่น 
เมอืงก าแพงเพชร และเมอืงก าเนิดนพคุณ คอื บางตะพาน เป็นตน้ แต่ทีไ่หนๆคนไม่ครัน่ครา้มเท่าความ
ไขท้ี่เมอืงเพชรบูรณ์ ดูเป็นทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไปว่า ถา้ใครไปเมอืงเพชรบูรณ์ เหมอืนกบัไปแส่หาความตาย
จงึไม่มชีาวกรุงเทพฯ หรอืชาวเมอืงอื่นๆ พอใจจะไปเมอืงเพชรบูรณ์มาชา้นาน แมใ้นการปกครองรฐับาล
ก็ต้องเลือกหาคนในท้องถิ่นตัง้เป็นเจ้าเมือง กรมการ เพราะเหตุที่คนกลัวความไข้ เมื่อแรกฉันเป็น
เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยกต็้องปล่อยใหเ้มอืงเพชรบูรณ์และเมอืงอื่นๆ ในลุ่มแม่น ้าสกัทางฝ่ายเหนือ 
คอื เมอืงหล่มสกัและเมอืงวเิชยีร เป็นอยู่อย่างเดมิมาหลายปี เพราะจะรวมเมอืงเหล่านัน้เขา้กบัมณฑล
พษิณุโลกหรอืมณฑลนครราชสมีา ทีเ่ขตต่อกนัก็มเีทอืกเขากัน้ สมุหเทศาภิบาลจะไปตรวจตราล าบาก 
ทัง้ ๒ ทาง อีกประการหนึ่งเมื่อแรกฉันจดัการปกครองหวัเมอืงมณฑลต่างๆ ขอคนออกไปรบัราชการ 
ฉันยงัหาส่งไปให้ไม่ทนั เมอืงทางล าน ้าสกัมเีมอืงเพชรบูรณ์ เป็นตน้ ไม่มใีครสมคัรไปดว้ยกลวัความไข้
ดงักล่าวมาแลว้ จงึตอ้งรอมา" 



 ๕ 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงคดิอุบายที่จะระงบัความกลวัไขเ้มอืงเพชรบูรณ์
ได้้ทรงกล่าวว่า 

"เหน็ว่าตวัฉันจะตอ้งขึน้ไปเมอืงเพชรบูรณ์เองใหป้รากฏเสยีสกัครัง้หนึ่งคนจะหายกลวัดว้ย
เหน็ว่าความกลวัไขค้งไม่ร้ายแรงถึงอย่างเช่นกลวักนั ฉันจงึกลา้ไป ถึงจะยงัมคีนกลวั ชกัชวนก็ง่ายขึ้น
ด้วยอาจอ้างตวัอย่างว่า แม้ตวัฉันก็ได้ไปแล้ว พระยาเพชรรตัน์ฯ ชอบใจว่า ถ้าฉันไปคนก็เหน็จะหาย
กลวัไดจ้รงิ.......  พอขา่วปรากฏว่าฉันเตรยีมตวัจะไปเมอืงเพชรบูรณ์ กม็พีวกพอ้งพากนัมาใหพ้ร คลา้ย
กบัจะส่งไปทพั บา้งมาหา้มปรามโดยเมตตาปรานีด้วยเหน็ว่าไม่พอทีฉ่ันจะเสีย่งภยั...... แต่ส่วนพระองค์
สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงนัน้ ทรงพระราชด ารเิหน็ชอบดว้ย ตัง้แต่ฉันกราบทูลความคดิที่จะไปมณฑล
เพชรบูรณ์   ตรสัว่า....ไปเถดิอย่ากลวั สมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าฯ ของเราท่านกเ็สดจ็ไปแลว้......" 

"ฉันไปถึงเมอืงเพชรบูรณ์เมื่อวนัที่ ๔ กุมภาพนัธ ์ทอ้งทีม่ณฑลเพชรบูรณ์บอกแผนทีไ่ดไ้ม่
ยากถอืล าแม่น ้าสกัเป็นแนวแต่เหนือลงมาใต ้มภีูเขาสูงเป็นเทอืกลงมาตามล าน ้าทัง้สองฟาก เทอืกขา้ง
ตะวนัออกเป็นเขาปันน ้าต่อแดนมณฑลนครราชสมีา เทอืกขา้งตะวนัตกเป็นเขาต่อแดนมณฑลพษิณุโลก
เทอืกเขาทัง้สองขา้งนัน้ บางแห่งกห็่าง บางแห่งกใ็กลแ้ม่น ้าสกั เมอืงหล่มสกัทีอ่ยู่สุดล าน ้าทางขา้งเหนือ 
แต่ลงมาถึงเมอืงเพชรบูรณ์  ตรงที่ตัง้เมอืงเพชรบูรณ์เทอืกเขาเขา้มาใกล้ล าน ้าดูเหมอืนจะไม่ถึง ๔๐๐
เสน้ แลเหน็ตน้ไมบ้นเขาถนัดทัง้ ๒ ฝ่าย ท าเลทีเ่มอืงเพชรบูรณ์ตอนรมิน ้าเป็น ทีลุ่่ม ฤดูน ้าน ้าท่วมแทบ
ทุกแห่ง พ้นที่ลุ่มขึ้นไปเห็นที่ราบท านาได้ผลด ีเพราะอาจจะขุดเหมืองชกัน ้าจากห้วยเข้านาได้ เช่น 
เมอืงลบัแล พน้ทีร่าบขึน้ไปเป็นโคกสลบักบัแอ่งเป็นหย่อมๆ ไปจนถึงเชงิเขาบรรทดั บนโคกเป็นป่าไม้
เต็งรงัเพาะปลูกอะไรอย่างอื่นไม่ได้ แต่ตามแอ่งน ้าเป็นที่น ้ าซับ เพาะปลูกพันธุ์ไม้งอกงามดี เมือง
เพชรบูรณ์จึงสมบูรณ์ด้วยกสิกรรม จนถึงชาวเมืองท านาปีหนึ่งก็ได้ขา้วพอกันกิน…สิ่งซึ่งเป็นสินค้า
ส าคญัของเมอืงเพชรบูรณ์ก็คอื ยาสบู เพราะรสดกีว่ายาสบูที่อื่นหมดทัง้เมอืงไทย ชาวเมอืงเพชรบูรณ์
จงึหาผลประโยชน์ด้วยปลูกยาสบูขายเป็นพืน้.... พวกพ่อคา้ไปรบัซื้อตามบา้นราษฎรแลว้บรรทุกโคต่าง
ไปขายทางมณฑลนครราชสมีาบา้ง  มณฑลอุดรบา้ง แต่มณฑลพษิณุโลกปลูกยาสบูเหมอืนกนั จงึไม่ซื้อ
ยาเหมอืนเพชรบูรณ์ แต่ตลาดใหญ่ของยาสบูเมอืงเพชรบูรณ์นัน้อยู่ในกรุงเทพฯ"  

หลงัจากที่ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์และ
เสด็จกลบัถงึกรุงเทพฯ ทรงอา้งหลกัฐานยนืยนัทีจ่ะระงบัความกลวัไขท้ี่เมอืงเพชรบูรณ์ไว้ในเรื่องความ
ไขท้ีเ่มอืงเพชรบูรณ์ว่า 

"พอรุ่งขึ้นฉันไปเข้าเฝ้าฯ วนันัน้มีการพระราชพิธีเสด็จออกพระที่นัง่อัมรินทรวินิจฉัย
เจา้นายและขา้ราชการเฝ้าฯ อยู่พรอ้มกนั เมื่อเสรจ็การพธิ ีสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงเสด็จทรงพระราช
ด าเนินมายงัที่ฉันยนืเฝ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระหตัถ์มาจบัมอืฉัน ด ารสัว่า ทรงยนิด ี 
ทีฉ่ันได้ไปถึงเมอืงเพชรบูรณ์ แล้วตรสัถามว่ามใีครไปเจบ็ไขบ้้างหรอืไม่ ฉันกราบทูลว่า ด้วยเดชะพระ
บารมปีกเกลา้ฯ หามใีครเจบ็ไขไ้ม่ แลว้จงึเสดจ็ขึน้ ฉันรูส้กึว่าไดพ้ระราชทานบ าเหน็จพเิศษ ชื่นใจคุม้ค่า
เหนื่อย ว่าถึงประโยชน์ของการที่ไปครัง้นี้ก็ได้สมประสงค์ เพราะแต่นัน้มาก็หาคนไปรบัราชการใน
มณฑลเพชรบูรณ์ไดไ้ม่ยากเหมอืนแต่ก่อน" 



 ๖ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ นี้ ไดม้กีารจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ไดจ้ดัรวบรวมหวัเมอืงตา่งๆ  
เขา้เป็นมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดย้กฐานะเมอืงเพชรบูรณ์ขึน้เป็นมณฑล
เพชรบูรณ์ ใหผู้ว้่าราชการเมอืงเพชรบูรณ์ด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภบิาล ยกฐานะอ าเภอหลม่สกัขึน้เป็น
จงัหวดัหลม่สกั ในปี ฑ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้มณฑลพษิณุโลก เพราะเหน็ว่ามแีต่จะ
สิน้เปลอืงคา่ใชจ้่าย เพราะการตดิตอ่ล าบาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตัง้
มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีเป็นครัง้ทีส่อง จนกระทัง่ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๖ ใหยุ้บมณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้มณฑลพษิณุโลก  จงึมฐีานะเป็น
เมอืงเพชรบูรณ์ตามเดมิ และต่อมาไดม้กีารยกเลกิมณฑลต่างๆ เมือ่ไดม้กีารประกาศใช ้พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารแห่งพระราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นตน้มา 

ส่วนเหตุการณ์ในสมยัรชักาลที ่๖ ที่เกี่ยวกบัเมอืงเพชรบูรณ์กค็อื เมื่อปลายปี พ.ศ ๒๔๕๓ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๖ ภายหลงัเสดจ็ขึ้นเถลงิถวลัยราชสมบตัแิลว้ มพีระ
ราชพธิรีาชาภเิษก ทรงรบัน ้าจากสระมน (ปัจจุบนัถมเตม็หมดแลว้) ในวดัมหาธาตุไปร่วมในพระราชพธิ ี
เรื่องนี้ นายทอง ไกรโชค และนายเยน็ ไรเมอืง อายุ ๙๕ ปี เป็นผูเ้ล่า โดยเฉพาะนายเยน็ ไรเมอืง  เป็น
ผูห้นึ่งทีร่่วมไปในขบวนส่งน ้าดว้ย 

นครบาลเพชรบูรณ์ 
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ และสงครามมหาเอเซยีบูรพา ประเทศไทยก าลงัอยู่ในภาวะ

คบัขนั กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงขา้มมุ่งโจมตีจนผู้คนต้อง
อพยพออกต่างจงัหวดัเป็นส่วนมาก รฐับาลสมยันัน้มี จอมพล ป . พิบูลสงคราม  เป็นนายกรฐัมนตร ี
จอมพลป. พจิารณาเหน็ว่าสถานการณ์ทางการเมอืงขณะนัน้ท าใหก้รุงเทพฯ ล่อแหลมต่ออนัตรายที่จะ
เกิดขึ้นจากศตัรู ควรจะได้มกีารโยกย้ายเมอืงหลวงของไทยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัเพื่อเป็นการฟ้ืนฟู
สถาบันศาสนาให้พัฒนา  ปลุกคนไทยให้เกิดชาตินิยม  มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์   
จอมพลป . มองเห็นการณ์ไกลที่ต้องการแยกศูนย์ราชการกับศูนย์การค้าออกจากกันเหมือน
สหรฐัอเมรกิา ที่แยกเมอืงหลวงออกจากกรุงนิวยอร์ค  โดยไปตัง้เมอืงหลวงใหม่ คอื วอชงิตนั ดี.ซี ขึ้น
แทน ใชก้รุงนิวยอรค์เป็นเมอืงท่าเพราะอยู่ติดทะเล และเหน็ว่าจงัหวดัเพชรบูรณ์ชยัภูมเิหมาะสมเพราะ
มีภูเขาล้อมรอบ มีทางออกทางเดียว ศัตรูรุกรานได้ยาก ดงันัน้คณะรฐัมนตรีอันมี จอมพล ป .พิบูล
สงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีจงึได้ยกร่างพระราชก าหนดสร้างนครบาลขึ้น แล้วย้ายสถานที่ราชการ
ส่วนกลางมาตัง้ที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ พระราชก าหนดนครบาลใหม่นี้ชื่อว่า "พระราชก าหนดระเบียบ
บริหารนครบาลเพชรบูรณ์และสร้างพทุธบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗" 

ในการบรหิารราชการนครบาลเพชรบูรณ์ครัง้นัน้จดัให้มคีณะกรมการนครบาลเพชรบูรณ์
ประกอบด้วยขา้หลวงนครบาลเพชรบูรณ์ สังกดักระทรวงมหาดไทย รองขา้หลวงนครบาลกบัหวัหน้า
ส่วนราชการบรหิารฝ่ายพลเรอืนส่วนอืน่ๆ ตามทีก่ระทรวงเจา้สงักดัจะแต่งตัง้ ขา้หลวงนครบาลมอี านาจ
หน้าทีต่ามกฎหมายและมอี านาจของอธบิดตีามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบราชการพลเรอืนดว้ย 

เมื่อข่าวการตราพระราชก าหนดนครบาลเพชรบูรณ์แพร่ออกไป ยงัความดีใจให้แก่ชาว
เพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก จนคนในสมยันัน้พากนัยกย่องชมเชยว่า จงัหวดัเพชรบูรณ์คอืสวสิเซอร์แลนด์



 ๗ 

ของประเทศไทย หน่วยราชการต่างๆ จากส่วนกลางก็ได้ขยับขยายมาจัดตัง้หน่วยท าการ เช่น 
กระทรวงการคลงั ตัง้อยู่ที่ถ ้าฤาษี ต าบลบุ้งคลา้ อ าเภอหล่มสกั (ชาวบ้านเรยีกกนัว่าถ ้าฤาษีสมบตัิมา
ตราบเท่าทุกวนันี้) ได้น าพระคลงัสมบัติจากกรุงเทพฯ มาเก็บไว้ที่ถ ้านี้ กระทรวงศกึษาธกิาร ตัง้อยู่ที่
บ้านหนองแส ต าบลบุ้งคล้า อ าเภอหล่มสกั โรงเรียนนายร้อย จ .ป.ร. อยู่ที่บ้านป่าแดง ต าบลป่าเลา 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ท าเนียบจอมพล ป . ตัง้อยู่ที่ต าบลในเมอืง (ปัจจุบันเป็นที่ตัง้โรงน ้าแข็งเพชร
เจรญิ) เนื่องจากการย้ายหน่วยราชการไปอยู่นครบาลเพชรบูรณ์ได้กระท าในเวลากระทนัหนั จงึต้อง
ปลูกสร้างอาคารชัว่คราว ซึง่สรา้งดว้ยไม้ไผ่เป็นส่วนมาก สรา้งดว้ยไม้จรงิเป็นส่วนน้อย จงึช ารุดหกัพงั
ไม่มีซากเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ถนนหนทางต่างๆ ก็สร้างเป็นทางล าลองโดยเกณฑ์ประชาชนจาก
จงัหวดัต่างๆ ท าใหค้นเหล่านัน้พากนัมาเจบ็ป่วยลม้ตายเป็นอนัมากเนื่องจากไขม้าเลเรยี 

แต่พอพระราชก าหนดนี้น าเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อขอความเหน็ชอบ  ปรากฏว่าฝ่าย  
รฐับาลแพ้เสยีงเพราะสภาผู้แทนราษฎรในสมยันัน้เห็นว่าเป็นการหมดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์กับ   
ทัง้ท าให้ประชาชนที่รฐับาลเกณฑ์มาสร้างถนนสายตะพานหนิ -เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทางออกทางเดียว 
ตอ้งเสยีชวีติมากมายจงึลงมติไม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตร ีในทีสุ่ด จอมพล ป . พบิูลสงครามได้ยื่นใบลา
ออกจากต าแหน่ง เมื่อวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗ นครบาลเพชรบูรณ์เป็นอันสิ้นสุดลง และเมื่อ
สงครามโลกครัง้ที ่๒ ยุตลิง หน่วยราชการต่างๆ กย็า้ยกลบัสู่กรุงเทพฯ เช่นเดมิ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 
๒๔๗๖ จดัระเบียบราชการบรหิารส่วนภูมิภาคออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอ จงัหวดัมีฐานะเป็นหน่วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นผู้บริหาร เมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
นอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอีก
ด้วย เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ .ศ. 
๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑล น่าจะเนื่องจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน สามารถที่จะสัง่การและตรวจตรา
สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายของประเทศใหน้้อยลง 
๓. เหน็ว่าหน่วยงานมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไม่จ าเป็น 
๔. รฐับาลในสมยัเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ มนีโยบายที่จะใหอ้ านาจแก่ส่วนภูมภิาค

ยิง่ขึน้ และการทียุ่บมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอี านาจนัน่เอง  
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ออกพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอีก

ฉบบัหนึ่งในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงันี้ 
๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิติบุคคล แต่จังหวดัตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. ๒๔๗๖  หามฐีานะเป็นนิตบิุคคลไม่ 



 ๘ 

๒.   อ านาจบรหิารในจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่  คณะกรมการจงัหวดั
นัน้ไดเ้ปลีย่นมาอยู่กบับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓.  ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อี านาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ
ในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามประกาศ
ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๑๕ ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาค 
เป็น  

๑.   จงัหวดั 
๒.   อ าเภอ 
จงัหวดันัน้ใหร้วมท้องทีห่ลายๆ อ าเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ให้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิ     และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ
ผู้ว่าราชการจงัหวดัในการบริหารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้     คณะกรมการจงัหวดัประกอบด้วย
ปลดัจงัหวดัและหวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจ า    โดยมี
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรมการจงัหวดัโดยต าแหน่ง และในกรณีที่มีรองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัหรอืผูช้่วยผูว้่าราชการจงัหวดั ให้รองผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืผูช้่วยผูว้่าราชการจงัหวดั ร่วมเป็น
คณะกรรมการจงัหวดัดว้ย 

ในปัจจุบันนี้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการบริหารราชการแผ่นดนิส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและ
ส่วนทอ้งถิน่ดงันี้ 

๑. ราชการบริหารส่วนกลาง  มหีน่วยงานซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม รฐัวสิาหกิจ ตัง้
หน่วยงานมาปฏบิตังิานในจงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อส่วนกลาง  คอื 

           (๑)   ศาลจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
            (๒)   ศาลจงัหวดัหล่มสกั 
            (๓)   กองพลทหารมา้ที ่๑ 
            (๔)   กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
            (๕)   กองอ านวยการกองก าลงัเฉพาะกจิ พลเรอืน ต ารวจ ทหารที ่๓๓  
            (๖)   หน่วยพฒันาการเคลื่อนที ่๒๖ กรป.กลาง 
            (๗)   สถานีวทิยุกระจายเสยีง ๙๒๑ กรป.กลาง 
            (๘)   จงัหวดัทหารบกเพชรบูรณ์ 
            (๙)   แขวงการทางเพชรบูรณ์ 

                          (๑๐)   ศูนยเ์ครื่องมอืกลหล่มสกั 
                          (๑๑)   ส านักงานสถติจิงัหวดัเพชรบูรณ์      
                          (๑๒)   สถานีตรวจอากาศเพชรบูรณ์ 
                          (๑๓)   ส านักงานชลประทานเพชรบูรณ์ 
                          (๑๔)  สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบูรณ์ 



 ๙ 

                          (๑๕)  สถานีทดลองเกษตรพชืไร่เพชรบูรณ์ 
                          (๑๖)  สถานีทดลองเกษตรทีส่งูเขาคอ้ 
                          (๑๗)  ศูนยเ์พาะช ากลา้ไมเ้ขารงั  
                          (๑๘)  สถานีวจิยัเพื่อรกัษาตน้น ้าแม่น ้าป่าสกั 
                          (๑๙)  อุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว 
                          (๒๐)  ด่านกกัสตัวเ์พชรบูรณ์ 
                          (๒๑)  สถานีพชือาหารสตัวเ์พชรบูรณ์   
                          (๒๒)  สถานีผสมเทยีมเพชรบูรณ์ 
                          (๒๓)  สถานีตรวจรกัษาโรคสตัวเ์พชรบูรณ์ 
                          (๒๔)  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์เพชรบูรณ์ 
                          (๒๕)  ทีท่ าการเรอืนจ าหล่มสกั 
                          (๒๖)  ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะหช์าวเขาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                          (๒๗)  ส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                          (๒๘)  วทิยาลยัครูเพชรบูรณ์ 
                          (๒๙)  วทิยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                          (๓๐)  วทิยาลยัเกษตรกรรมเพชรบูรณ์   
                          (๓๑)  วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 
                          (๓๒)  ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                          (๓๓)  โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบูรณ์ 
                          (๓๔)  โรงเรยีนมธัยมศกึษา จ านวน ๒๔ แห่ง 
                          (๓๕)  รฐัวสิาหกจิ   ไดแ้ก่ 
                        -  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ านวน ๓ แห่ง 
                       -  ส านักงานการประปาส่วนภูมภิาค จ านวน ๕ แห่ง 

         -  ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลข จ านวน ๑๓ แห่ง 
         -  ชุมสายโทรศพัท ์จ านวน ๒ แห่ง 
         -  หน่วยสถานีวทิยุโทรคมนาคม จ านวน ๒ แห่ง 

-  สถานีบรษิทัขนส่ง จ ากดั จ านวน ๒ แห่ง 
-  ทีท่ าการองคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) 

      จ านวน ๑ แห่ง 
                        -  ส านักงานองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จ านวน ๑ แห่ง 

         -  ส านักงานบรษิทัไมอ้ดัไทย จ ากดั จ านวน ๑ แห่ง 
        -  ส านักงานไร่ยาสบูเพชรบูรณ์  
         -  ธนาคารออมสนิ จ านวน ๕ แห่ง 
         -  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั จ านวน ๔ แห่ง 



 ๑๐ 

-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั 
       จ านวน ๒ แห่ง 

๒.ราชการบริหารส่วนภมิูภาค แบ่งการปกครองออกเป็น จงัหวดั และอ าเภอ คอื 
      ๒.๑  จงัหวดั มหีน่วยงานซึง่อยู่ในการบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดั ดงันี้       
                  (๑)  ส านักงานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเพชรบูรณ์     
                  (๒)  ทีท่ าการสสัดจีงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                  (๓)  ส านักงานราชพสัดุจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๔)  ส านักงานคลงัจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๕)  ส านักงานสรรพากรจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๖)  ส านักงานสรรพสามติจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๗)  ส านักงานประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๘)  ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัเพชรบูรณ์  
                  (๙)  ส านักงานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๐)  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๑)  ส านักงานป่าไมจ้งัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๒)  ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๓)  ส านักงานขนส่งจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๔)  ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๕)  ส านักงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๖)  ทีท่ าการปกครองจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๑๗)  ทีท่ าการพฒันาชุมชนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                (๑๘)  กองก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                (๑๙)  ส านักงานทีด่นิจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๐)  เรอืนจ าหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๑)  ส านักงานแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๒)  ทีท่ าการอยัการจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๓)  ทีท่ าการอยัการประจ าศาลจงัหวดัหล่มสกั 
                (๒๔)  ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบทจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๕)  ทีท่ าการประชาสงเคราะหจ์งัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๖)  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๗)  ส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์  
                (๒๘)  ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์  
       ๒.๒ อ าเภอ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ  ๓  กิง่อ าเภอ  

๙๖ ต าบล  ๙๙๕  หมู่บา้น  ดงันี้ 



 ๑๑ 

                (๑)  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จ านวน ๑๖ ต าบล   ๑๕๑  หมู่บา้น   
                (๒)  อ าเภอหล่มสกั จ านวน ๑๘ ต าบล   ๑๙๔  หมู่บา้น   
                (๓)  อ าเภอหล่มเก่า จ านวน   ๙ ต าบล     ๘๖  หมู่บา้น   
                (๔)  อ าเภอชนแดน จ านวน   ๖ ต าบล     ๖๘  หมู่บา้น   
                (๕)  อ าเภอหนองไผ่ จ านวน   ๙ ต าบล    ๑๐๑  หมู่บา้น   
                (๖)  อ าเภอบงึสามพนั จ านวน   ๖ ต าบล     ๗๕  หมู่บา้น   
                (๗)  อ าเภอวเิชยีรบุร ี จ านวน  ๑๒ ต าบล  ๑๔๒  หมู่บา้น   
                (๘)  อ าเภอศรเีทพ จ านวน   ๗ ต าบล     ๘๐  หมู่บา้น   
                (๙)  กิง่อ าเภอน ้าหนาว จ านวน   ๓ ต าบล     ๒๕  หมู่บา้น   
              (๑๐)  กิง่อ าเภอวงัโป่ง จ านวน   ๔ ต าบล     ๓๒  หมู่บา้น 
              (๑๑)  กิง่อ าเภอเขาคอ้ จ านวน   ๖ ต าบล     ๔๑  หมู่บา้น 
๓.  ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มหีน่วยการบรหิารการส่วนทอ้งถิน่ ๓ รูป คอื 
        ๓.๑.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จ านวน ๑ แห่ง คอื  
              (๑)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
        ๓.๒.  เทศบาล  จ านวน  ๒  แห่ง  คอื   
              (๑)  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 
              (๒)  เทศบาลต าบลหล่มสกั   ในทอ้งทีอ่ าเภอหล่มสกั 
        ๓.๓   สุขาภิบาล  จ านวน  ๑๑  แห่ง  คอื 
              (๑)  สุขาภบิาลวงัชมภู ในทอ้งทีต่ าบลวงัชมภู  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 
              (๒)  สุขาภบิาลหล่มเก่า ในทอ้งทีต่ าบลหล่มเก่า  อ าเภอหล่มเก่า  
              (๓)  สุขาภบิาลชนแดน ในทอ้งทีต่ าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
              (๔)  สุขาภบิาลท่าขา้ม ในทอ้งทีต่ าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน 
              (๕)  สุขาภบิาลดงขุย ในทอ้งทีต่ าบลดงขุย อ าเภอชนแดน  
              (๖)  สุขาภบิาลหนองไผ่ ในทอ้งทีต่ าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่  
              (๗)  สุขาภบิาลนาเฉลยีง ในทอ้งทีต่ าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่  
              (๘)  สุขาภบิาลซบัสมอทอด ในทอ้งทีต่ าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั  
              (๙)  สุขาภบิาลวเิชยีรบุร ี ในทอ้งทีต่ าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุร ี 
             (๑๐)  สุขาภบิาลพุเตย ในทอ้งทีต่ าบลพุเตย อ าเภอวเิชยีรบุร ี 
             (๑๑)  สุขาภบิาลสว่างวฒันา ในทอ้งทีต่ าบลสระกรวด อ าเภอศรเีทพ   
  

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบรูณ์,๒๕๒๘  
 
   


