ประวัติศาสตร์จงั หวัดเพชรบูรณ์
ในทางด้านประวัตศิ าสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็ นเมืองโบราณ สร้างเมือ่ ใดและใครเป็ น
ผูส้ ร้างนัน้ ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะสรุปได้ ในเรือ่ งนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรง
วิเคราะห์ว่า "เป็ นเมืองทีส่ ร้างมา ๒ ยุค แต่สร้างลงซํ้าในทีเ่ ดียวกัน สิง่ สําคัญคือ พระมหาธาตุและวัด
โบราณซึง่ ทําให้เราเข้าใจว่า ยุคแรกสร้างเมือ่ เมืองเหนือ คือ กรุงสุโขทัยหรือพิษณุโลก เป็ นเมืองหลวง
ด้วยเอาลํานํ้ าไว้กลางเมือง เช่นเมืองพิษณุโลก กําแพงเมืองกว้างยาวด้านละ ๘๐๐ เมตร ยุคทีส่ องจะ
สร้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยมีป้อมและกําแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สันฐานคล้าย
ทีเ่ มืองนครราชสีมาแต่เล็กและเตีย้ กว่า เอาแม่น้ําไว้กลางเมืองเหมือนกันแต่รน่ กําแพงเมืองให้เล็กลง
กว่าเดิม ภูมฐิ านทีส่ ร้างส่อให้เห็นว่าสําหรับป้องกันศัตรูฝา่ ยเหนือ เพราะสร้างประชิดทางโคกปา่ ข้าง
เหนือ เอาทําเลไร่นาไว้ทางใต้เมืองทัง้ สิน้ และน่ าจะเป็ นเช่นนัน้ เพราะทางพงศาวดารก็ปรากฏว่าทัพ
กรุงศรีสตั นาคนหุตยกลงมาคราวไร ก็ยกลงมาทางริมแม่น้ํ าป่าสักทุกครัง้ "
นอกจากนัน้ ในท้องทีอ่ ําเภอศรีเทพ มีโบราณสถานเก่าแก่ช่อื "เมืองศรีเทพ" จากการค้นพบ
ซากโบราณสถานและจากหลักฐานทางประวัติศ าสตร์ท่คี ้นพบในเมือ งศรีเ ทพ ทําให้น่าเชื่อว่ าเมือ ง
เพชรบูรณ์มอี ายุไม่ต่ ํากว่า ๑,๐๐๐ ปี และเป็ นเมืองทีข่ อมสร้างขึน้ ในระยะเวลาใกล้เคียงกับเมืองพิมาย
ลพบุรแี ละจันทบุร ี เพื่อเป็ นจุดเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของขอมไปสู่อาณาจักรทวาราวดี ปจั จุบนั ยังมีซาก
ตัวเมืองกําแพงเมือง และพระปรางค์ปรากฏอยู่ บริเวณที่ตงั ้ เมืองเป็ นที่ราบ มีกําแพงดินสูงรอบเมือง
ด้านนอกกําแพงเมืองมีคูเมือง ภายในเมืองมีพระปรางค์ ซากเทวสถาน รูปเทพารักษ์ พระนารายณ์
รูปยักษ์สลักด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับทีเ่ มืองพิมาย ลพบุร ี และจันทบุร ี จึงเป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
เป็ นฝีมอื ของขอมทีไ่ ด้รบั อารยธรรมจากอินเดีย
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ที่กล่าวถึงเมืองเพชรบูรณ์เท่าทีค่ น้ พบมีปรากฏในสมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุร ี และกรุงรัตนโกสินทร์ มีดงั นี้

สมัยกรุงสุโขทัย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั วิ งศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์เกี่ยวกับเพชรบูรณ์ว่า เดิมทีเดียวคงจะตัง้ ชื่อเมือง
เป็ น "เพชรบูร" ให้ใกล้กบั "เพชรบุรี" ซึง่ แปลว่าเมืองแข็ง แต่เกรงว่าจะเหมือนกันมากเกินไปจึงตัง้ ชื่อ
เป็ น "เพชรบูรณ์ " ซึง่ คาดว่าชื่อเมืองคงจะตัง้ รุน่ เดียวกับเมืองพิษณุ โลก คําว่า "เพชรบูรณ์ "อาจจะมา
จากคําว่า "พืช" ซึง่ หมายถึงทีเ่ กิดของพืชผลก็ได้ แม้ในอินเดียเองก็มเี มืองโบราณชื่อ BIJURE ซึง่ พอ
เทียบได้กบั "พืชปุระ" ส่วนชื่อเมืองเพชรบูรณ์ เขียนกันเป็ น ๒ แบบ คือ "เพชรบูรณ์ " และ
"เพชรบูร" ส่วนชื่อใดจะผิดหรือถูกนัน้ อาจจะพิจารณาจากศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (หลักที่ ๙๓) จากวัด
อโศการาม (พ.ศ. ๑๙๔๙) ซึง่ มีขอ้ ความตอนหนึ่งพาดพิงถึงเมืองเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้

๒
"รัฐมณฑลกว้างขวาง ทัง้ ปราศจากอันตรายและนํ ามาซึง่ ความรุ่งเรื่อง รัฐสีมาของพระราชา
ผูท้ รงบุญญสมภาคพระองค์นนั ้ เป็ นทีร่ กู้ นั อยู่ว่า ในด้านทิศตะวันออกทรงทําเมืองวัชชะปุระเป็ นรัฐสีมา
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ทรงทําเมืองเชียงทองเป็นรัฐสีมา....."
จากศิลาจารึกหลักนี้แสดงให้เห็น อาณาเขตของกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
(พ.ศ. ๑๙๑๑) เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองสุโขทัย ได้แก่ "วัชชะปุระ"
ดังนัน้ ชื่อเมืองเพชรบูรณ์ จึงน่ าจะมาจากคําว่า "บุระ" หรือ "ปุระ" ซึง่ แปลว่า เมือง ป้อม หอวัง (ป)
ส่วนคําว่า "บูรณ์" มาจากคําว่า ปูรณ (ส) แปลว่าเต็ม
นายตรี อมาตยกุล เขียนไว้ในเรื่อง "สํารวจเมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย" ตอน
หนึ่งว่า "....เมืองเพชรบูรณ์น้ี ในสมัยสุโขทัยจะเรียกชื่อว่าเมืองอะไรยังไม่สามารถจะค้นหาหลักฐานได้
มีผู้สนั นิษฐานว่าอาจจะเป็ นเมืองราดก็ได้ แต่ผมเห็นว่ายังไม่มหี ลักฐานเพียงพอจะต้องตรวจสอบค้น
ต่อไป......"
หลักฐานทางโบราณคดีซง่ึ เป็ นสิง่ ชีช้ ดั ว่า "เมืองเพชรบูรณ์ " เป็ นรัฐสีมาของสุโขทัย ได้แก่
พระเจดีย์ท รงดอกตู ม หรือ ทรงพุ่ ม ข้า วบิณ ฑ์ ซึ่ง เป็ น พระประธานของวัด มหาธาตุ เ มือ งเพชรบู ร ณ์
เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุโขทัย เมืองอื่นๆ ซึง่ จัดว่าเป็ นพุทธสถาปตั ยกรรมแบบสุโขทัยแท้ และใน
การขุดค้นทางโบราณคดีทพ่ี ระเจดียท์ รงดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ ของกรมศิลปากร เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้พบศิลปวัตถุมากมาย เช่น เครือ่ งสังคโลกของไทย และเครือ่ งถ้วยกับตุ๊กตาจีน

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เหตุผลทีเ่ กีย่ วข้องถึงเรือ่ งราวของเมืองเพชรบูรณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทีพ่ อจะยกเอา
ข้อความมากล่าวได้ ดังนี้
กฎหมายทีต่ ราขึน้ ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ว่าด้วยการเทียบศักดินาสําหรับ
ข้าราชการทีม่ ยี ศสูงสุด มีศกั ดินาหนึ่งหมืน่ ได้แก่ ตําแหน่งต่อไปนี้

ก. ฝ่ ายทหาร
๑. เจ้าพระยาอุปราช
๒. เจ้าพระยามหาเสนาบดี
๓. พระยาสีหราชเดโชชัย
๔. พระยาท้ายนํ้า
๕. พระยาสุรสีห์
๖. พระยาศรีธรรมราช
๗. พระยาเกษตรสงคราม
๘. พระยาศรีธรรมาโศกราช
๙. พระยารามรณรงค์
๑๐. พระยาเพชรรัตน์สงคราม
๑๑. พระยากําแหงสงคราม

(ตําแหน่ งพิเศษ)
(สมุหกลาโหม)
(ประจํากรุง)
(ประจํากรุง)
(ประจําพิษณุโลก)
(ประจํานครศรีธรรมราช)
(ประจําสวรรคโลก)
(ประจําสุโขทัย)
(ประจํากําแพงเพชร)
(ประจําเพชรบูรณ์)
(ประจําราชสีมา)

๓
๑๒. พระยาไชยาธิบดี
(ประจําตะนาวศรี)
แต่เดิมในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เคยทําสัมพันธไมตรีกบั พระ
ไชยเชษฐาธิราชแห่งนครเวียงจันทน์ เพราะเกรงว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองแห่งพม่าจะยกทัพมาตี ซึง่
ต่ อ มาในปี จุลศัก ราช ๙๓๐ ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็เ ป็ นจริง ตามที่ส มเด็จพระมหา
จัก รพรรดิทรงคาดการณ์ ไ ว้ ดัง ข้อ ความตอนหนึ่ ง ว่ า "พระไชยเชษฐายัง มีโ อกาสปฏิบตั ิสญ
ั ญาตาม
พันธมิตรที่ได้ให้ไว้ต่อกัน ณ เจดียศ์ รีสองรักษ์ คืออีกห้าปี ต่อมา ในจุลศักราช ๙๓๐ พระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครัง้ หนึ่ง ครัง้ นี้ได้รบพุ่งกันเป็ นเวลา ๘ เดือน จนถึงเดือนเก้า จุล
ศักราช ๙๓๐ มะเส็งศก จึงเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่ พระเจ้าบุเรงนอง ทัพพระไชยเชษฐาจึงได้ส่ ง
กองทัพ มาช่ว ยทางด่านเมืองนครไทย เข้ามาทางเมือ งเพชรบูรณ์ จะลงมาทางเมืองสระบุ รเี ป็ นทัพ
กระหนาบ......."
นอกจากนัน้ ยังมีเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทีก่ ล่าวถึงเมืองเพชรบูรณ์ดงั
ต่อไปนี้
"จุลศักราช ๙๑๙ เดือนยี่ ปี มะเส็ง นพศก (ราว พ.ศ. ๒๑๐๐) พระยาละแวกเจ้าแผ่นดิน
เขมร ยกกําลังพลประมาณ ๓ หมืน่ รุกรานเข้ามาทางเมืองนครนายก สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ตรัส
ปรึกษาในการศึกคราวนี้ เสนาบดีมขุ มนตรีทงั ้ หลายถวายความเห็นว่า กําลังทหารและกําลังอาวุธมีน้อย
เพราะถูกพระเจ้าหงสาวตีเอาไปเสียเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก เกรงว่าจะรับทัพเขมรป้องกันพระนคร
ไว้ไม่ได้ ขอเชิญเสด็จประทับที่เมืองพิษณุ โลกให้พ้นราชศัตรูก่อน สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ทรงมี
บัญชาตามจึงมีพระบรมราชโองการตรัสสังให้
่ ขุนเทพอรชุน ได้จดั เตรียมเรือพระที่นัง่ และเรือประทับ
เทียบเพื่ออพยพไปเมืองพิษณุโลก
ขณะนัน้ พระเพชรรัตน์เจ้าเมืองเพชรบูรณ์มคี วามผิด ทรงพระกรุณาให้ออกจากทีเ่ จ้าเมืองมี
ข่าวลือไปถึงกรุงว่า พระเพชรรัตน์โกรธคิดซ่องสุมผูค้ น คอยดักทางจะปล้นทัพหลวง เมื่อเสด็จผ่านไป
เมืองพิษ ณุ โ ลก สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงได้รบั คําแนะนํ าจากขุนเทพอรชุ นให้ต่ อสู้กบั พระยา
ละแวกทรงเห็นชอบด้วย จึงกลับพระทัยไม่เสด็จไปเมืองพิษณุ โลก และได้จดั ทัพตีทพั พระยาละแวก
แตกไป "
ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ยังได้กล่าวถึงเมืองเพชรบูรณ์อกี ตอนหนึ่งว่า
"ครัน้ รุ่งขึน้ ก็ยกทัพหลวงเสด็จไปถึงเมืองกําแพงเพชร ตัง้ ประทับแรมอยู่ท่ตี ําบลหนองปิ ง
๓ วัน แล้วก็ยกทัพไปทางเชียงทองกุมตะเมาะ ขณะนัน้ พระยากําแพงเพชรได้ส่งข่าวไปถวายว่า ไทย
ใหญ่เวียงสือต้นเกียกกาย ขุนปลัดมังทรางวิวายหลวง กับนายม้าทัง้ ปวงอันอยู่ ณ เมืองกําแพงเพชร
พาครอบครัวอพยพหนีพม่า มอญ ตามไปทันได้รบกันทีต่ ําบลหนองปิ งเป็ นสามารถ พม่า มอญ แตกแก่
ไทยใหญ่ทงั ้ ปวง ยกไปทางเมืองพิษณุ โลก สมเด็จพระนเรศวรเป็ นเจ้า ทรงดังนัน้ ก็ให้มา้ เร็วไปบอก
กับหลวงโกษาและลูกขุนอันอยู่รกั ษาเมืองพิษณุ โลกว่าซึง่ ไทยใหญ่หนีมานัน้ เกลือกจะเป็ นเมืองอื่น
ให้แต่อายัดด่านเพชรบูรณ์ เมืองนครไทย ชาติตระการ และซา ให้มนคง
ั่
อย่าให้ไทยใหญ่ออกไป
รอด หลวงโกษาและลูกขุนทัง้ ปวงทราบดังนัน้ ก็แต่งออกไปกําชับด่านทัง้ ปวงตามรับสัง"่

๔
สมัยกรุงธนบุรี

จุลศักราช ๑๐๐๗ เดือนสี่ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๑๘) เจ้าพระยาจักรี (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก) เจ้าพระยาสุรสีห์ (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ) ได้นํากองทัพตีแตกทัพอะแซหวุ่นกี้
(พม่า) ทีล่ อ้ มเมืองพิษณุโลกออกมาได้ และมาชุมนุ มพักทัพทีเ่ มืองเพชรบูรณ์
หลังจากเหตุการณ์น้ีแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทก่ี ล่าวถึงเมืองเพชรบูรณ์
จนกระทังสมั
่ ยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
มีขอ้ ความหนังสือนิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนสิน้ รัชกาลที่ ๒ อันเกีย่ วกับเมืองศรีเทพและเพชรบูรณ์ ว่า
"ฉันไปมณฑลเพชรบูรณ์นัน้ มีกิจอย่างหนึ่งซึ่งจะไปสืบเมืองโบราณด้วย ด้วยเมื่อแรกฉัน
เป็ นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็ไม่มใี ครรูว้ ่าเมืองศรีเทพอยู่ท่ไี หน ต่อมาฉันพบสมุดดําอีกเล่มหนึ่ง
เป็ นต้นร่างกะทางให้คนเชิญตราไปบอกข่าวสิน้ รัชกาลที่ ๒ ตามหัวเมืองเป็ นทางๆ ให้คนหนึ่งเชิญตรา
ไปเมืองสระบุร ี เมืองชัยบาดาล เมืองศรีเทพ และเมืองเพชรบูรณ์"
สําหรับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เรื่อง
ทรงตัง้ และแปลงนามเจ้าเมืองกรมการ ซึง่ มีเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ดว้ ย ดังนี้
"เมืองวิ เชียรบุรี - พระยาประเสริฐสงครามประเทศราไชยอภัยพิรยี ทาห แปลงเป็ นพระยา
เลิศสงครามเขตประเทศราไชยอภัยพิรยี ทาห
เมืองเพชรบูรณ์ - พระเพชรพิชยั ปลัด แปลงเป็ น พระเพชรพิชภูมปิ ลัด"
หลักฐานอันเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์เมืองเพชรบูรณ์ ท่ชี ดั แจ้งมาก เป็ นเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้น
ในสมัยรัชการที่ ๕ ดังจะเห็นได้จาก พระนิพนธ์นิทานโบราณคดีของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรือ่ ง ความไข้เมืองเพชรบูรณ์ ดังนี้
"หัวเมืองที่ข้นึ ชื่อลือเลื่องว่ามีความไข้ MALARIA ร้ายกาจแต่ก่อนมามีหลายเมือง เช่น
เมืองกําแพงเพชร และเมืองกําเนิดนพคุณ คือ บางตะพาน เป็ นต้น แต่ทไ่ี หนๆคนไม่ครันคร้
่ ามเท่าความ
ไข้ทเ่ี มืองเพชรบูรณ์ ดูเป็ นที่เข้าใจกันทัวไปว่
่ า ถ้าใครไปเมืองเพชรบูรณ์ เหมือนกับไปแส่หาความตาย
จึงไม่มชี าวกรุงเทพฯ หรือชาวเมืองอื่นๆ พอใจจะไปเมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน แม้ในการปกครองรัฐบาล
ก็ต้อ งเลือกหาคนในท้องถิ่นตัง้ เป็ นเจ้าเมือ ง กรมการ เพราะเหตุ ท่คี นกลัวความไข้ เมื่อแรกฉันเป็ น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็ต้องปล่อยให้เมืองเพชรบูรณ์และเมืองอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ําสักทางฝ่ายเหนือ
คือ เมืองหล่มสักและเมืองวิเชียร เป็ นอยู่อย่างเดิมมาหลายปี เพราะจะรวมเมืองเหล่านัน้ เข้ากับมณฑล
พิษณุ โลกหรือมณฑลนครราชสีมา ทีเ่ ขตต่อกันก็มเี ทือกเขากัน้ สมุหเทศาภิบาลจะไปตรวจตราลําบาก
ทัง้ ๒ ทาง อีกประการหนึ่งเมื่อแรกฉันจัดการปกครองหัวเมืองมณฑลต่างๆ ขอคนออกไปรับราชการ
ฉันยังหาส่งไปให้ไม่ทนั เมืองทางลํานํ้ าสักมีเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นต้น ไม่มใี ครสมัครไปด้วยกลัวความไข้
ดังกล่าวมาแล้ว จึงต้องรอมา"

๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงคิดอุบายทีจ่ ะระงับความกลัวไข้เมืองเพชรบูรณ์
ได◌้ทรงกล่าวว่า
"เห็นว่าตัวฉันจะต้องขึน้ ไปเมืองเพชรบูรณ์เองให้ปรากฏเสียสักครัง้ หนึ่งคนจะหายกลัวด้วย
เห็นว่าความกลัวไข้คงไม่รา้ ยแรงถึงอย่างเช่นกลัวกัน ฉันจึงกล้าไป ถึงจะยังมีคนกลัว ชักชวนก็ง่ายขึน้
ด้วยอาจอ้างตัวอย่างว่า แม้ตวั ฉันก็ได้ไปแล้ว พระยาเพชรรัตน์ ฯ ชอบใจว่า ถ้าฉันไปคนก็เห็นจะหาย
กลัวได้จริง....... พอข่าวปรากฏว่าฉันเตรียมตัวจะไปเมืองเพชรบูรณ์ ก็มพี วกพ้องพากันมาให้พร คล้าย
กับจะส่งไปทัพ บ้างมาห้ามปรามโดยเมตตาปรานีดว้ ยเห็นว่าไม่พอทีฉ่ ันจะเสีย่ งภัย...... แต่ส่วนพระองค์
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนัน้ ทรงพระราชดําริเห็นชอบด้วย ตัง้ แต่ฉันกราบทูลความคิดที่จะไปมณฑล
เพชรบูรณ์ ตรัสว่า....ไปเถิดอย่ากลัว สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ของเราท่านก็เสด็จไปแล้ว......"
"ฉันไปถึงเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ท้องทีม่ ณฑลเพชรบูรณ์บอกแผนทีไ่ ด้ไม่
ยากถือลําแม่น้ํ าสักเป็ นแนวแต่เหนือลงมาใต้ มีภูเขาสูงเป็ นเทือกลงมาตามลํานํ้ าทัง้ สองฟาก เทือกข้าง
ตะวันออกเป็ นเขาปนั นํ้าต่อแดนมณฑลนครราชสีมา เทือกข้างตะวันตกเป็ นเขาต่อแดนมณฑลพิษณุ โลก
เทือกเขาทัง้ สองข้างนัน้ บางแห่งก็ห่าง บางแห่งก็ใกล้แม่น้ํ าสัก เมืองหล่มสักทีอ่ ยู่สุดลํานํ้ าทางข้างเหนือ
แต่ลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ ตรงที่ตงั ้ เมืองเพชรบูรณ์เทือกเขาเข้ามาใกล้ลํานํ้ าดูเหมือนจะไม่ถงึ ๔๐๐
เส้น แลเห็นต้นไม้บนเขาถนัดทัง้ ๒ ฝา่ ย ทําเลทีเ่ มืองเพชรบูรณ์ตอนริมนํ้ าเป็ น ทีล่ ุ่ม ฤดูน้ํ านํ้ าท่วมแทบ
ทุกแห่ง พ้นที่ลุ่มขึ้นไปเห็นที่ราบทํานาได้ผลดี เพราะอาจจะขุด เหมืองชักนํ้ าจากห้วยเข้านาได้ เช่ น
เมืองลับแล พ้นทีร่ าบขึน้ ไปเป็ นโคกสลับกับแอ่งเป็ นหย่อมๆ ไปจนถึงเชิงเขาบรรทัด บนโคกเป็ นป่าไม้
เต็ง รัง เพาะปลูก อะไรอย่างอื่นไม่ไ ด้ แต่ ต ามแอ่ ง นํ้ าเป็ นที่น้ํ าซับ เพาะปลูก พันธุ์ไ ม้ง อกงามดี เมือ ง
เพชรบูรณ์ จงึ สมบูรณ์ ด้วยกสิกรรม จนถึงชาวเมืองทํานาปี หนึ่งก็ได้ข้าวพอกันกิน…สิง่ ซึ่งเป็ นสินค้า
สําคัญของเมืองเพชรบูรณ์ก็คอื ยาสูบ เพราะรสดีกว่ายาสูบทีอ่ ่นื หมดทัง้ เมืองไทย ชาวเมืองเพชรบูรณ์
จึงหาผลประโยชน์ดว้ ยปลูกยาสูบขายเป็ นพืน้ .... พวกพ่อค้าไปรับซือ้ ตามบ้านราษฎรแล้วบรรทุกโคต่าง
ไปขายทางมณฑลนครราชสีมาบ้าง มณฑลอุดรบ้าง แต่มณฑลพิษณุโลกปลูกยาสูบเหมือนกัน จึงไม่ซอ้ื
ยาเหมือนเพชรบูรณ์ แต่ตลาดใหญ่ของยาสูบเมืองเพชรบูรณ์นนั ้ อยูใ่ นกรุงเทพฯ"
หลังจากที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์และ
เสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ ทรงอ้างหลักฐานยืนยันทีจ่ ะระงับความกลัวไข้ทเ่ี มืองเพชรบูรณ์ไว้ในเรื่องความ
ไข้ทเ่ี มืองเพชรบูรณ์ว่า
"พอรุ่ ง ขึ้น ฉั น ไปเข้า เฝ้ า ฯ วัน นั น้ มีก ารพระราชพิธ ีเ สด็จ ออกพระที่นั ง่ อัม ริน ทรวินิ จ ฉั ย
เจ้านายและข้าราชการเฝ้าฯ อยู่พร้อมกัน เมื่อเสร็จการพิธ ี สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จทรงพระราช
ดําเนินมายังที่ฉันยืนเฝ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระหัตถ์มาจับมือฉัน ดํารัสว่า ทรงยินดี
ทีฉ่ ันได้ไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ แล้วตรัสถามว่ามีใครไปเจ็บไข้บา้ งหรือไม่ ฉันกราบทูลว่า ด้วยเดชะพระ
บารมีปกเกล้าฯ หามีใครเจ็บไข้ไม่ แล้วจึงเสด็จขึน้ ฉันรูส้ กึ ว่าได้พระราชทานบําเหน็จพิเศษ ชื่นใจคุม้ ค่า
เหนื่ อย ว่ าถึงประโยชน์ ของการที่ไ ปครัง้ นี้ก็ได้สมประสงค์ เพราะแต่ นัน้ มาก็ห าคนไปรับราชการใน
มณฑลเพชรบูรณ์ได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อน"

๖
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ได้มกี ารจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ได้จดั รวบรวมหัวเมืองต่างๆ
เข้าเป็ นมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ยกฐานะเมืองเพชรบูรณ์ขน้ึ เป็ นมณฑล
เพชรบูรณ์ ให้ผวู้ ่าราชการเมืองเพชรบูรณ์ดํารงตําแหน่ งสมุหเทศาภิบาล ยกฐานะอําเภอหล่มสักขึน้ เป็ น
จังหวัดหล่มสัก ในปี ฑ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้ มณฑลพิษณุโลก เพราะเห็นว่ามีแต่จะ
สิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อลําบาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้
มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง จนกระทังถึ
่ ง พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ให้ยบุ มณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้ มณฑลพิษณุโลก จึงมีฐานะเป็ น
เมืองเพชรบูรณ์ตามเดิม และต่อมาได้มกี ารยกเลิกมณฑลต่างๆ เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารแห่งพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็ นต้นมา
ส่วนเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทีเ่ กี่ยวกับเมืองเพชรบูรณ์กค็ อื เมื่อปลายปี พ.ศ ๒๔๕๓
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ ภายหลังเสด็จขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัตแิ ล้ว มีพระ
ราชพิธรี าชาภิเษก ทรงรับนํ้าจากสระมน (ปจั จุบนั ถมเต็มหมดแล้ว) ในวัดมหาธาตุไปร่วมในพระราชพิธ ี
เรือ่ งนี้ นายทอง ไกรโชค และนายเย็น ไรเมือง อายุ ๙๕ ปี เป็ นผูเ้ ล่า โดยเฉพาะนายเย็น ไรเมือง เป็ น
ผูห้ นึ่งทีร่ ว่ มไปในขบวนส่งนํ้าด้วย

นครบาลเพชรบูรณ์
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ และสงครามมหาเอเซียบูรพา ประเทศไทยกําลังอยู่ในภาวะ
คับขัน กรุงเทพฯ ซึ่ง เป็ นเมืองหลวงของไทยเป็ นจุด ยุทธศาสตร์ท่ฝี ่ายตรงข้ามมุ่ง โจมตีจนผู้คนต้อ ง
อพยพออกต่างจังหวัดเป็ นส่วนมาก รัฐบาลสมัยนัน้ มี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี
จอมพลป. พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนัน้ ทําให้กรุงเทพฯ ล่อแหลมต่ออันตรายทีจ่ ะ
เกิดขึน้ จากศัตรู ควรจะได้มกี ารโยกย้ายเมืองหลวงของไทยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็ นการฟื้ นฟู
สถาบันศาสนาให้พ ฒ
ั นา ปลุกคนไทยให้เ กิด ชาตินิยม มีค วามรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์
จอมพลป. มองเห็น การณ์ ไ กลที่ต้ อ งการแยกศู น ย์ร าชการกับ ศู น ย์ก ารค้า ออกจากกัน เหมือ น
สหรัฐอเมริกา ทีแ่ ยกเมืองหลวงออกจากกรุงนิวยอร์ค โดยไปตัง้ เมืองหลวงใหม่ คือ วอชิงตัน ดี.ซี ขึน้
แทน ใช้กรุงนิวยอร์คเป็ นเมืองท่าเพราะอยู่ตดิ ทะเล และเห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ชยั ภูมเิ หมาะสมเพราะ
มีภูเ ขาล้อ มรอบ มีทางออกทางเดียว ศัต รูรุก รานได้ยาก ดัง นัน้ คณะรัฐมนตรีอนั มี จอมพล ป.พิบูล
สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี จึงได้ยกร่างพระราชกําหนดสร้างนครบาลขึ้น แล้วย้ายสถานที่ราชการ
ส่วนกลางมาตัง้ ที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ พระราชกําหนดนครบาลใหม่น้ีช่อื ว่า "พระราชกําหนดระเบียบ
บริ หารนครบาลเพชรบูรณ์ และสร้างพุทธบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗"
ในการบริหารราชการนครบาลเพชรบูรณ์ครัง้ นัน้ จัดให้มคี ณะกรมการนครบาลเพชรบูรณ์
ประกอบด้วยข้าหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รองข้าหลวงนครบาลกับหัวหน้ า
ส่วนราชการบริหารฝา่ ยพลเรือนส่วนอื่นๆ ตามทีก่ ระทรวงเจ้าสังกัดจะแต่งตัง้ ข้าหลวงนครบาลมีอํานาจ
หน้าทีต่ ามกฎหมายและมีอํานาจของอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนด้วย
เมื่อข่าวการตราพระราชกํ าหนดนครบาลเพชรบูรณ์ แพร่ออกไป ยังความดีใจให้แ ก่ชาว
เพชรบูรณ์เป็ นอย่างมาก จนคนในสมัยนัน้ พากันยกย่องชมเชยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์คอื สวิสเซอร์แลนด์

๗
ของประเทศไทย หน่ ว ยราชการต่ า งๆ จากส่ ว นกลางก็ ไ ด้ข ยับ ขยายมาจัด ตัง้ หน่ ว ยทํ า การ เช่ น
กระทรวงการคลัง ตัง้ อยู่ท่ถี ้ําฤาษี ตําบลบุ้งคล้า อําเภอหล่มสัก (ชาวบ้านเรียกกันว่าถํ้าฤาษีสมบัตมิ า
ตราบเท่าทุกวันนี้) ได้นําพระคลังสมบัตจิ ากกรุงเทพฯ มาเก็บไว้ท่ถี ้ํานี้ กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ อยู่ท่ี
บ้านหนองแส ตําบลบุ้งคล้า อําเภอหล่มสัก โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. อยู่ท่บี ้านป่าแดง ตําบลป่าเลา
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทําเนียบจอมพล ป. ตัง้ อยู่ท่ตี ําบลในเมือง (ปจั จุบนั เป็ นที่ตงั ้ โรงนํ้ าแข็งเพชร
เจริญ) เนื่องจากการย้ายหน่ วยราชการไปอยู่นครบาลเพชรบูรณ์ได้กระทําในเวลากระทันหัน จึงต้อง
ปลูกสร้างอาคารชัวคราว
่
ซึง่ สร้างด้วยไม้ไผ่เป็ นส่วนมาก สร้างด้วยไม้จริงเป็ นส่วนน้อย จึงชํารุดหักพัง
ไม่มซี ากเหลือให้เห็นในปจั จุบนั ถนนหนทางต่ างๆ ก็ส ร้างเป็ นทางลําลองโดยเกณฑ์ประชาชนจาก
จังหวัดต่างๆ ทําให้คนเหล่านัน้ พากันมาเจ็บปว่ ยล้มตายเป็ นอันมากเนื่องจากไข้มาเลเรีย
แต่พอพระราชกําหนดนี้นําเข้าสู่สภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ ปรากฏว่าฝา่ ย
รัฐบาลแพ้เสียงเพราะสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนัน้ เห็นว่าเป็ นการหมดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ กบั
ทัง้ ทําให้ประชาชนที่รฐั บาลเกณฑ์มาสร้างถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็ นทางออกทางเดียว
ต้องเสียชีวติ มากมายจึงลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในทีส่ ุด จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ย่นื ใบลา
ออกจากตํ าแหน่ ง เมื่อ วัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗ นครบาลเพชรบูรณ์ เ ป็ น อันสิ้นสุ ด ลง และเมื่อ
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ยุตลิ ง หน่ วยราชการต่างๆ ก็ยา้ ยกลับสู่กรุงเทพฯ เช่นเดิม

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริห ารราชการแผ่ นดิน มีข้า หลวงประจํา จัง หวัด เป็ นผู้บ ริห าร เมื่อ ก่ อ นเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีก
ด้ว ย เมื่อ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริห ารแห่ งราชอาณาจัก รสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑล น่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจตรา
่
สอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยงานมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่

๘
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดิน
ในจังหวัดได้กลายเป็ นคณะทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ ได้จดั ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
เป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย
ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึง่ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจํา โดยมี
ผู้ว่ าราชการจังหวัดเป็ นประธานคณะกรมการจัง หวัด โดยตําแหน่ ง และในกรณีท่ีมรี องผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ให้รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ร่วมเป็ น
คณะกรรมการจังหวัดด้วย
ในปจั จุบนั นี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและ
ส่วนท้องถิน่ ดังนี้
๑. ราชการบริ หารส่วนกลาง มีหน่ วยงานซึง่ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ ตัง้
หน่ วยงานมาปฏิบตั งิ านในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อส่วนกลาง คือ
(๑) ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒) ศาลจังหวัดหล่มสัก
(๓) กองพลทหารม้าที่ ๑
(๔) กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในจั
่
งหวัดเพชรบูรณ์
(๕) กองอํานวยการกองกําลังเฉพาะกิจ พลเรือน ตํารวจ ทหารที่ ๓๓
(๖) หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ กรป.กลาง
(๗) สถานีวทิ ยุกระจายเสียง ๙๒๑ กรป.กลาง
(๘) จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
(๙) แขวงการทางเพชรบูรณ์
(๑๐) ศูนย์เครือ่ งมือกลหล่มสัก
(๑๑) สํานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูรณ์
(๑๒) สถานีตรวจอากาศเพชรบูรณ์
(๑๓) สํานักงานชลประทานเพชรบูรณ์
(๑๔) สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
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(๑๕) สถานีทดลองเกษตรพืชไร่เพชรบูรณ์
(๑๖) สถานีทดลองเกษตรทีส่ งู เขาค้อ
(๑๗) ศูนย์เพาะชํากล้าไม้เขารัง
(๑๘) สถานีวจิ ยั เพื่อรักษาต้นนํ้าแม่น้ําปา่ สัก
(๑๙) อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว
(๒๐) ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์
(๒๑) สถานีพชื อาหารสัตว์เพชรบูรณ์
(๒๒) สถานีผสมเทียมเพชรบูรณ์
(๒๓) สถานีตรวจรักษาโรคสัตว์เพชรบูรณ์
(๒๔) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
(๒๕) ทีท่ าํ การเรือนจําหล่มสัก
(๒๖) ศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๗) สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๘) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
(๒๙) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
(๓๐) วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์
(๓๑) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
(๓๒) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
(๓๓) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
(๓๔) โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๒๔ แห่ง
(๓๕) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่
- สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จํานวน ๓ แห่ง
- สํานักงานการประปาส่วนภูมภิ าค จํานวน ๕ แห่ง
- ทีท่ าํ การไปรษณียโ์ ทรเลข จํานวน ๑๓ แห่ง
- ชุมสายโทรศัพท์ จํานวน ๒ แห่ง
- หน่ วยสถานีวทิ ยุโทรคมนาคม จํานวน ๒ แห่ง
- สถานีบริษทั ขนส่ง จํากัด จํานวน ๒ แห่ง
- ทีท่ าํ การองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.)
จํานวน ๑ แห่ง
- สํานักงานองค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้ จํานวน ๑ แห่ง
- สํานักงานบริษทั ไม้อดั ไทย จํากัด จํานวน ๑ แห่ง
- สํานักงานไร่ยาสูบเพชรบูรณ์
- ธนาคารออมสิน จํานวน ๕ แห่ง
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด จํานวน ๔ แห่ง

๑๐
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
จํานวน ๒ แห่ง
๒.ราชการบริ หารส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น จังหวัด และอําเภอ คือ
๒.๑ จังหวัด มีหน่ วยงานซึง่ อยูใ่ นการบังคับบัญชาของผูว้ ่าราชการจังหวัด ดังนี้
(๑) สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๒) ทีท่ าํ การสัสดีจงั หวัดเพชรบูรณ์
(๓) สํานักงานราชพัสดุจงั หวัดเพชรบูรณ์
(๔) สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
(๕) สํานักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์
(๖) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดเพชรบูรณ์
(๗) สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
(๘) สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๙) สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๐) สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๑๑) สํานักงานปา่ ไม้จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๑๒) สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๓) สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๔) สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๑๕) สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๖) ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๗) ทีท่ าํ การพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๘) กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๙) สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๐) เรือนจําหวัดเพชรบูรณ์
(๒๑) สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๒) ทีท่ าํ การอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๓) ทีท่ าํ การอัยการประจําศาลจังหวัดหล่มสัก
(๒๔) สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๕) ทีท่ าํ การประชาสงเคราะห์จงั หวัดเพชรบูรณ์
(๒๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๗) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
(๒๘) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
๒.๒ อําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ๘ อําเภอ ๓ กิง่ อําเภอ
๙๖ ตําบล ๙๙๕ หมูบ่ า้ น ดังนี้

๑๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จํานวน ๑๖ ตําบล ๑๕๑ หมูบ่ า้ น
อําเภอหล่มสัก
จํานวน ๑๘ ตําบล ๑๙๔ หมูบ่ า้ น
อําเภอหล่มเก่า
จํานวน ๙ ตําบล ๘๖ หมูบ่ า้ น
อําเภอชนแดน
จํานวน ๖ ตําบล ๖๘ หมูบ่ า้ น
อําเภอหนองไผ่
จํานวน ๙ ตําบล ๑๐๑ หมูบ่ า้ น
อําเภอบึงสามพัน จํานวน ๖ ตําบล ๗๕ หมูบ่ า้ น
อําเภอวิเชียรบุร ี
จํานวน ๑๒ ตําบล ๑๔๒ หมูบ่ า้ น
อําเภอศรีเทพ
จํานวน ๗ ตําบล ๘๐ หมูบ่ า้ น
กิง่ อําเภอนํ้าหนาว จํานวน ๓ ตําบล ๒๕ หมูบ่ า้ น
กิง่ อําเภอวังโปง่
จํานวน ๔ ตําบล ๓๒ หมูบ่ า้ น
กิง่ อําเภอเขาค้อ
จํานวน ๖ ตําบล ๔๑ หมูบ่ า้ น
๓. ราชการบริ หารส่วนท้องถิ่ น มีหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิน่ ๓ รูป คือ
๓.๑. องค์การบริ หารส่วนจังหวัด จํานวน ๑ แห่ง คือ
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๓.๒. เทศบาล จํานวน ๒ แห่ง คือ
(๑) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในท้องทีอ่ ําเภอเมืองเพชรบูรณ์
(๒) เทศบาลตําบลหล่มสัก ในท้องทีอ่ ําเภอหล่มสัก
๓.๓ สุขาภิ บาล จํานวน ๑๑ แห่ง คือ
(๑) สุขาภิบาลวังชมภู
ในท้องทีต่ ําบลวังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
(๒) สุขาภิบาลหล่มเก่า ในท้องทีต่ ําบลหล่มเก่า อําเภอหล่มเก่า
(๓) สุขาภิบาลชนแดน
ในท้องทีต่ ําบลชนแดน อําเภอชนแดน
(๔) สุขาภิบาลท่าข้าม
ในท้องทีต่ ําบลท่าข้าม อําเภอชนแดน
(๕) สุขาภิบาลดงขุย
ในท้องทีต่ ําบลดงขุย
อําเภอชนแดน
(๖) สุขาภิบาลหนองไผ่ ในท้องทีต่ ําบลกองทูล อําเภอหนองไผ่
(๗) สุขาภิบาลนาเฉลียง ในท้องทีต่ ําบลนาเฉลียง อําเภอหนองไผ่
(๘) สุขาภิบาลซับสมอทอด ในท้องทีต่ ําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน
(๙) สุขาภิบาลวิเชียรบุร ี ในท้องทีต่ ําบลท่าโรง
อําเภอวิเชียรบุร ี
(๑๐) สุขาภิบาลพุเตย
ในท้องทีต่ ําบลพุเตย
อําเภอวิเชียรบุร ี
(๑๑) สุขาภิบาลสว่างวัฒนา ในท้องทีต่ ําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ
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