
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเพชรบรูณ์ 

ในทางดา้นประวตัศิาสตร ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นเมอืงโบราณ สรา้งเมือ่ใดและใครเป็น

ผูส้รา้งนัน้ ยงัมหีลกัฐานไม่เพยีงพอทีจ่ะสรปุได ้ ในเรือ่งน้ี สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง

วเิคราะหว์่า "เป็นเมอืงทีส่รา้งมา  ๒ ยคุ แต่สรา้งลงซํ้าในทีเ่ดยีวกนั สิง่สาํคญัคอื พระมหาธาตุและวดั

โบราณซึง่ทําใหเ้ราเขา้ใจว่า ยคุแรกสรา้งเมือ่เมอืงเหนือ คอื กรงุสุโขทยัหรอืพษิณุโลก เป็นเมอืงหลวง 

ดว้ยเอาลาํน้ําไวก้ลางเมอืง เช่นเมอืงพษิณุโลก กําแพงเมอืงกวา้งยาวดา้นละ ๘๐๐ เมตร ยคุทีส่องจะ

สรา้งในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ดว้ยมป้ีอมและกําแพงก่อดว้ยอฐิปนศลิา สนัฐานคลา้ย

ทีเ่มอืงนครราชสมีาแต่เลก็และเตีย้กว่า เอาแมน้ํ่าไวก้ลางเมอืงเหมอืนกนัแต่รน่กําแพงเมอืงใหเ้ลก็ลง 

กว่าเดมิ ภมูฐิานทีส่รา้งส่อใหเ้หน็ว่าสาํหรบัป้องกนัศตัรฝูา่ยเหนือ เพราะสรา้งประชดิทางโคกปา่ขา้ง

เหนือ เอาทาํเลไร่นาไวท้างใตเ้มอืงทัง้สิน้ และน่าจะเป็นเช่นนัน้ เพราะทางพงศาวดารกป็รากฏว่าทพั

กรงุศรสีตันาคนหุตยกลงมาคราวไร กย็กลงมาทางรมิแมน้ํ่าป่าสกัทุกครัง้"  

นอกจากนัน้ในทอ้งทีอ่ําเภอศรเีทพ มโีบราณสถานเก่าแก่ชื่อ "เมอืงศรเีทพ" จากการคน้พบ

ซากโบราณสถานและจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่ค้นพบในเมอืงศรเีทพ ทําให้น่าเชื่อว่าเมอืง

เพชรบูรณ์มอีายุไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ ปี และเป็นเมอืงทีข่อมสรา้งขึน้ในระยะเวลาใกล้เคยีงกบัเมอืงพมิาย 

ลพบุรแีละจนัทบุร ี  เพื่อเป็นจดุเผยแพร่วฒันธรรมของขอมไปสู่อาณาจกัรทวาราวด ี  ปจัจุบนัยงัมซีาก

ตวัเมอืงกําแพงเมอืง และพระปรางค์ปรากฏอยู่ บรเิวณที่ตัง้เมอืงเป็นที่ราบ มกีําแพงดนิสูงรอบเมอืง 

ดา้นนอกกําแพงเมอืงมคีูเมอืง  ภายในเมอืงมพีระปรางค์ ซากเทวสถาน รูปเทพารกัษ์  พระนารายณ์ 

รปูยกัษ์สลกัด้วยศลิาแลงเช่นเดยีวกบัทีเ่มอืงพมิาย ลพบุร ีและจนัทบุร ีจงึเป็นหลกัฐานแสดงให้เหน็ว่า

เป็นฝีมอืของขอมทีไ่ดร้บัอารยธรรมจากอนิเดยี 

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ที่กล่าวถงึเมอืงเพชรบูรณ์เท่าทีค่น้พบมปีรากฏในสมยัสุโขทยั 

กรงุศรอียธุยา กรงุธนบุร ีและกรงุรตันโกสนิทร ์มดีงัน้ี 

สมยักรงุสโุขทยั 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัวิงศ ์ทรงมลีายพระหตัถ์เกี่ยวกบัเพชรบูรณ์ว่า เดมิทเีดยีวคงจะตัง้ชื่อเมอืง

เป็น "เพชรบรู" ใหใ้กลก้บั "เพชรบุรี" ซึง่แปลว่าเมอืงแขง็ แต่เกรงว่าจะเหมอืนกนัมากเกนิไปจงึตัง้ชื่อ

เป็น "เพชรบูรณ์" ซึง่คาดว่าชื่อเมอืงคงจะตัง้รุน่เดยีวกบัเมอืงพษิณุโลก คําว่า "เพชรบูรณ์"อาจจะมา

จากคําว่า "พืช" ซึง่หมายถงึทีเ่กดิของพชืผลกไ็ด ้แมใ้นอนิเดยีเองกม็เีมอืงโบราณชื่อ BIJURE  ซึง่พอ

เทยีบไดก้บั    "พืชปรุะ"  ส่วนชื่อเมอืงเพชรบรูณ์     เขยีนกนัเป็น    ๒  แบบ  คอื  "เพชรบรูณ์" และ 

"เพชรบูร" ส่วนชื่อใดจะผดิหรอืถูกนัน้อาจจะพจิารณาจากศลิาจารกึสมยัสุโขทยั (หลกัที ่๙๓)  จากวดั 

อโศการาม (พ.ศ. ๑๙๔๙)  ซึง่มขีอ้ความตอนหน่ึงพาดพงิถงึเมอืงเพชรบรูณ์ ดงัต่อไปน้ี 



 ๒ 

"รฐัมณฑลกวา้งขวาง ทัง้ปราศจากอนัตรายและนํามาซึง่ความรุ่งเรื่อง รฐัสมีาของพระราชา

ผูท้รงบุญญสมภาคพระองคน์ัน้ เป็นทีรู่ก้นัอยู่ว่า ในดา้นทศิตะวนัออกทรงทําเมอืงวชัชะปุระเป็นรฐัสมีา

ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตท้รงทาํเมอืงเชยีงทองเป็นรฐัสมีา....." 

จากศลิาจารกึหลกัน้ีแสดงใหเ้หน็ อาณาเขตของกรุงสุโขทยัในสมยัพระมหาธรรมราชาลไิท 

(พ.ศ. ๑๙๑๑)  เป็นอยา่งด ี  โดยเฉพาะดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของเมอืงสุโขทยั  ไดแ้ก่ "วชัชะปรุะ" 

ดงันัน้ชื่อเมอืงเพชรบูรณ์ จงึน่าจะมาจากคําว่า "บุระ" หรอื "ปรุะ" ซึง่แปลว่า เมอืง ป้อม หอวงั (ป) 

ส่วนคาํว่า "บรูณ์" มาจากคาํว่า ปรูณ (ส) แปลว่าเตม็ 

นายตรี อมาตยกลุ เขยีนไวใ้นเรื่อง "สาํรวจเมืองโบราณในอาณาจกัรสุโขทยั" ตอน

หน่ึงว่า "....เมอืงเพชรบูรณ์น้ี ในสมยัสุโขทยัจะเรยีกชื่อว่าเมอืงอะไรยงัไม่สามารถจะคน้หาหลกัฐานได ้

มผีู้สนันิษฐานว่าอาจจะเป็นเมอืงราดก็ได้ แต่ผมเหน็ว่ายงัไม่มหีลกัฐานเพยีงพอจะต้องตรวจสอบค้น  

ต่อไป......" 

หลกัฐานทางโบราณคดซีึง่เป็นสิง่ชีช้ดัว่า "เมืองเพชรบูรณ์" เป็นรฐัสมีาของสุโขทยั ไดแ้ก่ 

พระเจดีย์ทรงดอกตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นพระประธานของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ 

เช่นเดยีวกบัวดัมหาธาตุของสุโขทยั เมอืงอื่นๆ ซึง่จดัว่าเป็นพุทธสถาปตัยกรรมแบบสุโขทยัแท ้และใน

การขดุคน้ทางโบราณคดทีีพ่ระเจดยีท์รงดอกบวัตูม วดัมหาธาตุ เมอืงเพชรบูรณ์ ของกรมศลิปากร เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดพ้บศลิปวตัถุมากมาย เช่น เครือ่งสงัคโลกของไทย และเครือ่งถว้ยกบัตุ๊กตาจนี 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งถงึเรือ่งราวของเมอืงเพชรบรูณ์ในสมยักรงุศรอียธุยาทีพ่อจะยกเอา 

ขอ้ความมากล่าวได ้ดงัน้ี 

กฎหมายทีต่ราขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ว่าดว้ยการเทยีบศกัดนิาสาํหรบั 

ขา้ราชการทีม่ยีศสงูสุด มศีกัดนิาหน่ึงหมืน่ ไดแ้ก่ ตําแหน่งต่อไปน้ี 

ก.  ฝ่ายทหาร 

  ๑. เจา้พระยาอุปราช  (ตําแหน่งพเิศษ) 

  ๒. เจา้พระยามหาเสนาบด ี (สมหุกลาโหม) 

  ๓. พระยาสหีราชเดโชชยั  (ประจาํกรงุ) 

  ๔. พระยาทา้ยน้ํา  (ประจาํกรงุ) 

  ๕. พระยาสุรสหี ์  (ประจาํพษิณุโลก) 

  ๖. พระยาศรธีรรมราช  (ประจาํนครศรธีรรมราช) 

  ๗. พระยาเกษตรสงคราม  (ประจาํสวรรคโลก) 

  ๘. พระยาศรธีรรมาโศกราช (ประจาํสุโขทยั) 

  ๙. พระยารามรณรงค ์  (ประจาํกําแพงเพชร) 

๑๐. พระยาเพชรรตัน์สงคราม (ประจาํเพชรบรูณ์) 

๑๑. พระยากําแหงสงคราม  (ประจาํราชสมีา) 



 ๓ 

๑๒. พระยาไชยาธบิด ี  (ประจาํตะนาวศร)ี 

แต่เดมิในสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียุธยา ได้เคยทําสมัพนัธไมตรกีบัพระ

ไชยเชษฐาธริาชแห่งนครเวยีงจนัทน์ เพราะเกรงว่าพระเจา้หงสาวดบุีเรงนองแห่งพม่าจะยกทพัมาต ีซึง่

ต่อมาในปีจุลศักราช ๙๓๐ ตรงกับสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็เป็นจรงิตามที่สมเด็จพระมหา

จกัรพรรดิทรงคาดการณ์ไว้ ดงัข้อความตอนหน่ึงว่า "พระไชยเชษฐายงัมโีอกาสปฏิบตัิสญัญาตาม

พนัธมติรที่ได้ให้ไว้ต่อกนั ณ เจดยีศ์รสีองรกัษ์ คอือกีห้าปีต่อมา ในจุลศกัราช ๙๓๐ พระเจา้หงสาวดี

บุเรงนองยกทพัมาตกีรุงศรอียุธยาอกีครัง้หน่ึง ครัง้น้ีไดร้บพุ่งกนัเป็นเวลา ๘ เดอืน จนถงึเดอืนเก้า จุล

ศกัราช  ๙๓๐  มะเส็งศก  จงึเสียกรุงศรอียุธยาให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง  ทพัพระไชยเชษฐาจงึได้ส่ง

กองทพัมาช่วยทางด่านเมอืงนครไทย เข้ามาทางเมอืงเพชรบูรณ์ จะลงมาทางเมอืงสระบุรเีป็นทพั

กระหนาบ......." 

นอกจากนัน้ยงัมเีหตุการณ์สมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา ทีก่ล่าวถงึเมอืงเพชรบรูณ์ดงั 

ต่อไปน้ี 

"จุลศกัราช ๙๑๙ เดอืนยี ่ปีมะเสง็ นพศก (ราว พ.ศ. ๒๑๐๐) พระยาละแวกเจา้แผ่นดนิ 

เขมร ยกกําลงัพลประมาณ ๓ หมืน่ รกุรานเขา้มาทางเมอืงนครนายก สมเดจ็พระมหาธรรมราชาไดต้รสั

ปรกึษาในการศกึคราวน้ี เสนาบดมีขุมนตรทีัง้หลายถวายความเหน็ว่า กําลงัทหารและกําลงัอาวุธมน้ีอย 

เพราะถูกพระเจา้หงสาวตเีอาไปเสยีเมื่อคราวกรุงศรอียุธยาแตก เกรงว่าจะรบัทพัเขมรป้องกนัพระนคร

ไว้ไม่ได้ ขอเชญิเสด็จประทบัที่เมอืงพษิณุโลกให้พ้นราชศตัรูก่อน สมเดจ็พระมหาธรรมราชาก็ทรงมี

บญัชาตามจงึมพีระบรมราชโองการตรสัสัง่ให้ขุนเทพอรชุน ได้จดัเตรยีมเรอืพระที่นัง่และเรอืประทบั

เทยีบเพื่ออพยพไปเมอืงพษิณุโลก 

ขณะนัน้พระเพชรรตัน์เจา้เมอืงเพชรบูรณ์มคีวามผดิ ทรงพระกรุณาใหอ้อกจากทีเ่จา้เมอืงมี

ข่าวลอืไปถงึกรุงว่า พระเพชรรตัน์โกรธคดิซ่องสุมผูค้น คอยดกัทางจะปล้นทพัหลวง เมื่อเสดจ็ผ่านไป

เมอืงพษิณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงได้รบัคําแนะนําจากขุนเทพอรชุนให้ต่อสู้กบัพระยา

ละแวกทรงเหน็ชอบด้วย  จงึกลบัพระทยัไม่เสดจ็ไปเมอืงพษิณุโลก  และได้จดัทพัตทีพัพระยาละแวก

แตกไป " 

ในสมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา ยงัไดก้ล่าวถงึเมอืงเพชรบรูณ์อกีตอนหน่ึงว่า  

"ครัน้รุ่งขึน้ก็ยกทพัหลวงเสดจ็ไปถงึเมอืงกําแพงเพชร ตัง้ประทบัแรมอยู่ที่ตําบลหนองปิง   

๓ วนั แล้วกย็กทพัไปทางเชยีงทองกุมตะเมาะ ขณะนัน้พระยากําแพงเพชรไดส้่งข่าวไปถวายว่า ไทย

ใหญ่เวยีงสอืต้นเกยีกกาย ขุนปลดัมงัทรางววิายหลวง กบันายม้าทัง้ปวงอนัอยู่ ณ เมอืงกําแพงเพชร   

พาครอบครวัอพยพหนีพมา่ มอญ ตามไปทนัไดร้บกนัทีต่ําบลหนองปิงเป็นสามารถ พม่า มอญ แตกแก่

ไทยใหญ่ทัง้ปวง ยกไปทางเมอืงพษิณุโลก สมเดจ็พระนเรศวรเป็นเจา้    ทรงดงันัน้กใ็หม้า้เรว็ไปบอก

กบัหลวงโกษาและลูกขุนอนัอยู่รกัษาเมอืงพษิณุโลกว่าซึง่ไทยใหญ่หนีมานัน้    เกลอืกจะเป็นเมอืงอื่น 

ให้แต่อายดัด่านเพชรบูรณ์  เมอืงนครไทย  ชาตติระการ  และซา  ให้มัน่คง  อย่าให้ไทยใหญ่ออกไป

รอด หลวงโกษาและลกูขนุทัง้ปวงทราบดงันัน้กแ็ต่งออกไปกําชบัด่านทัง้ปวงตามรบัสัง่" 

 



 ๔ 

สมยักรงุธนบรีุ 

จุลศกัราช ๑๐๐๗ เดอืนสี ่(ตรงกบั พ.ศ. ๒๒๑๘) เจา้พระยาจกัร ี(สมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลก) เจา้พระยาสุรสหี ์(กรมพระราชวงับวรมหาสุรสหีนาถ) ได้นํากองทพัตแีตกทพัอะแซหวุ่นกี ้

(พมา่) ทีล่อ้มเมอืงพษิณุโลกออกมาได ้และมาชุมนุมพกัทพัทีเ่มอืงเพชรบรูณ์ 

หลงัจากเหตุการณ์น้ีแล้ว ไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีก่ล่าวถงึเมอืงเพชรบูรณ์

จนกระทัง่สมยักรงุรตันโกสนิทร ์

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

มขีอ้ความหนังสอืนิทานโบราณคด ีพระนิพนธ์ของ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ทรงกล่าวถงึเหตุการณ์ตอนสิน้รชักาลที ่๒ อนัเกีย่วกบัเมอืงศรเีทพและเพชรบรูณ์ ว่า 

"ฉันไปมณฑลเพชรบูรณ์นัน้ มกีิจอย่างหน่ึงซึ่งจะไปสบืเมอืงโบราณด้วย ด้วยเมื่อแรกฉัน

เป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ก็ไม่มใีครรูว้่าเมอืงศรเีทพอยู่ที่ไหน ต่อมาฉันพบสมุดดําอกีเล่มหน่ึง

เป็นต้นร่างกะทางใหค้นเชญิตราไปบอกข่าวสิน้รชักาลที ่๒ ตามหวัเมอืงเป็นทางๆ ใหค้นหน่ึงเชญิตรา

ไปเมอืงสระบุร ีเมอืงชยับาดาล เมอืงศรเีทพ และเมอืงเพชรบรูณ์"  

สําหรบัพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๔ ของเจา้พระยาทพิากรวงศ์ เรื่อง

ทรงตัง้และแปลงนามเจา้เมอืงกรมการ ซึง่มเีจา้เมอืงเพชรบรูณ์ดว้ย ดงัน้ี 

"เมืองวิเชียรบรีุ  - พระยาประเสรฐิสงครามประเทศราไชยอภยัพริยีทาห แปลงเป็นพระยา

เลศิสงครามเขตประเทศราไชยอภยัพริยีทาห  

เมืองเพชรบรูณ์   - พระเพชรพชิยัปลดั แปลงเป็น พระเพชรพชิภมูปิลดั" 

หลกัฐานอนัเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรเ์มอืงเพชรบูรณ์ที่ชดัแจ้งมาก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

ในสมยัรชัการที่ ๕ ดงัจะเหน็ได้จาก พระนิพนธ์นิทานโบราณคดขีอง สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชา-  

นุภาพ เรือ่ง ความไขเ้มอืงเพชรบรูณ์ ดงัน้ี 

"หวัเมอืงที่ขึ้นชื่อลอืเลื่องว่ามคีวามไข ้MALARIA ร้ายกาจแต่ก่อนมามหีลายเมอืง เช่น 

เมอืงกําแพงเพชร และเมอืงกําเนิดนพคุณ คอื บางตะพาน เป็นตน้ แต่ทีไ่หนๆคนไมค่รัน่ครา้มเท่าความ

ไขท้ีเ่มอืงเพชรบูรณ์ ดูเป็นที่เขา้ใจกนัทัว่ไปว่า ถา้ใครไปเมอืงเพชรบูรณ์ เหมอืนกบัไปแส่หาความตาย

จงึไมม่ชีาวกรงุเทพฯ หรอืชาวเมอืงอื่นๆ พอใจจะไปเมอืงเพชรบรูณ์มาชา้นาน แมใ้นการปกครองรฐับาล

ก็ต้องเลือกหาคนในท้องถิ่นตัง้เป็นเจ้าเมอืง กรมการ เพราะเหตุที่คนกลวัความไข้ เมื่อแรกฉันเป็น

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยกต็้องปล่อยใหเ้มอืงเพชรบูรณ์และเมอืงอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ําสกัทางฝ่ายเหนือ 

คอื เมอืงหล่มสกัและเมอืงวเิชยีร เป็นอยู่อย่างเดมิมาหลายปี เพราะจะรวมเมอืงเหล่านัน้เขา้กบัมณฑล

พษิณุโลกหรอืมณฑลนครราชสมีา ทีเ่ขตต่อกนัก็มเีทอืกเขากัน้ สมุหเทศาภบิาลจะไปตรวจตราลําบาก 

ทัง้ ๒ ทาง อกีประการหน่ึงเมื่อแรกฉันจดัการปกครองหวัเมอืงมณฑลต่างๆ ขอคนออกไปรบัราชการ 

ฉันยงัหาส่งไปใหไ้ม่ทนั เมอืงทางลําน้ําสกัมเีมอืงเพชรบูรณ์ เป็นต้น ไม่มใีครสมคัรไปดว้ยกลวัความไข้

ดงักล่าวมาแลว้ จงึตอ้งรอมา" 



 ๕ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงคดิอุบายทีจ่ะระงบัความกลวัไขเ้มอืงเพชรบูรณ์

ได◌้ทรงกล่าวว่า 

"เหน็ว่าตวัฉนัจะตอ้งขึน้ไปเมอืงเพชรบรูณ์เองใหป้รากฏเสยีสกัครัง้หน่ึงคนจะหายกลวัดว้ย

เหน็ว่าความกลวัไขค้งไม่รา้ยแรงถงึอย่างเช่นกลวักนั ฉันจงึกลา้ไป ถงึจะยงัมคีนกลวั ชกัชวนกง็่ายขึน้

ด้วยอาจอ้างตวัอย่างว่า แมต้วัฉันก็ได้ไปแล้ว พระยาเพชรรตัน์ฯ ชอบใจว่า ถ้าฉันไปคนก็เหน็จะหาย

กลวัไดจ้รงิ.......  พอขา่วปรากฏว่าฉนัเตรยีมตวัจะไปเมอืงเพชรบูรณ์ กม็พีวกพอ้งพากนัมาใหพ้ร คลา้ย

กบัจะส่งไปทพั บา้งมาหา้มปรามโดยเมตตาปรานีดว้ยเหน็ว่าไม่พอทีฉ่ันจะเสีย่งภยั...... แต่ส่วนพระองค์

สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงนัน้ ทรงพระราชดํารเิหน็ชอบด้วย ตัง้แต่ฉันกราบทูลความคดิที่จะไปมณฑล

เพชรบรูณ์   ตรสัว่า....ไปเถดิอยา่กลวั สมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าฯ ของเราท่านกเ็สดจ็ไปแลว้......" 

"ฉันไปถงึเมอืงเพชรบูรณ์เมื่อวนัที ่๔ กุมภาพนัธ ์ทอ้งทีม่ณฑลเพชรบูรณ์บอกแผนทีไ่ดไ้ม่

ยากถอืลําแม่น้ําสกัเป็นแนวแต่เหนือลงมาใต้ มภีูเขาสูงเป็นเทอืกลงมาตามลําน้ําทัง้สองฟาก เทอืกขา้ง

ตะวนัออกเป็นเขาปนัน้ําต่อแดนมณฑลนครราชสมีา เทอืกขา้งตะวนัตกเป็นเขาต่อแดนมณฑลพษิณุโลก

เทอืกเขาทัง้สองขา้งนัน้ บางแห่งกห็่าง บางแห่งกใ็กลแ้ม่น้ําสกั เมอืงหล่มสกัทีอ่ยู่สุดลําน้ําทางขา้งเหนือ 

แต่ลงมาถงึเมอืงเพชรบูรณ์  ตรงที่ตัง้เมอืงเพชรบูรณ์เทอืกเขาเขา้มาใกล้ลําน้ําดูเหมอืนจะไม่ถงึ ๔๐๐

เสน้ แลเหน็ตน้ไมบ้นเขาถนดัทัง้ ๒ ฝา่ย ทาํเลทีเ่มอืงเพชรบรูณ์ตอนรมิน้ําเป็น ทีลุ่่ม ฤดูน้ําน้ําท่วมแทบ

ทุกแห่ง พ้นที่ลุ่มขึ้นไปเห็นที่ราบทํานาได้ผลด ีเพราะอาจจะขุดเหมอืงชกัน้ําจากห้วยเข้านาได้ เช่น 

เมอืงลบัแล พน้ทีร่าบขึน้ไปเป็นโคกสลบักบัแอ่งเป็นหย่อมๆ ไปจนถงึเชงิเขาบรรทดั บนโคกเป็นป่าไม้

เต็งรงัเพาะปลูกอะไรอย่างอื่นไม่ได้ แต่ตามแอ่งน้ําเป็นที่น้ําซบั เพาะปลูกพันธุ์ไม้งอกงามดี เมอืง

เพชรบูรณ์จงึสมบูรณ์ด้วยกสกิรรม จนถึงชาวเมอืงทํานาปีหน่ึงก็ได้ข้าวพอกันกิน…สิง่ซึ่งเป็นสนิค้า

สําคญัของเมอืงเพชรบูรณ์ก็คอื ยาสูบ เพราะรสดกีว่ายาสูบทีอ่ื่นหมดทัง้เมอืงไทย ชาวเมอืงเพชรบูรณ์

จงึหาผลประโยชน์ดว้ยปลกูยาสูบขายเป็นพืน้.... พวกพ่อคา้ไปรบัซือ้ตามบา้นราษฎรแลว้บรรทุกโคต่าง

ไปขายทางมณฑลนครราชสมีาบา้ง  มณฑลอุดรบา้ง แต่มณฑลพษิณุโลกปลกูยาสบูเหมอืนกนั จงึไม่ซือ้

ยาเหมอืนเพชรบรูณ์ แต่ตลาดใหญ่ของยาสบูเมอืงเพชรบรูณ์นัน้อยูใ่นกรงุเทพฯ"  

หลงัจากที่ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์และ

เสดจ็กลบัถงึกรุงเทพฯ ทรงอ้างหลกัฐานยนืยนัทีจ่ะระงบัความกลวัไขท้ีเ่มอืงเพชรบรูณ์ไวใ้นเรื่องความ

ไขท้ีเ่มอืงเพชรบรูณ์ว่า 

"พอรุ่งขึ้นฉันไปเข้าเฝ้าฯ วันนัน้มีการพระราชพิธีเสด็จออกพระที่นัง่อัมรินทรวินิจฉัย

เจา้นายและขา้ราชการเฝ้าฯ อยู่พรอ้มกนั เมื่อเสรจ็การพธิ ีสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงเสดจ็ทรงพระราช

ดําเนินมายงัที่ฉันยนืเฝ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระหตัถ์มาจบัมอืฉัน ดํารสัว่า ทรงยนิด ี 

ทีฉ่ันได้ไปถงึเมอืงเพชรบูรณ์ แล้วตรสัถามว่ามใีครไปเจบ็ไขบ้า้งหรอืไม่ ฉันกราบทูลว่า ดว้ยเดชะพระ

บารมปีกเกลา้ฯ หามใีครเจบ็ไขไ้ม ่แลว้จงึเสดจ็ขึน้ ฉนัรูส้กึว่าไดพ้ระราชทานบําเหน็จพเิศษ ชื่นใจคุม้ค่า

เหน่ือย ว่าถึงประโยชน์ของการที่ไปครัง้น้ีก็ได้สมประสงค์ เพราะแต่นัน้มาก็หาคนไปรบัราชการใน

มณฑลเพชรบรูณ์ไดไ้มย่ากเหมอืนแต่ก่อน" 



 ๖ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ น้ี ไดม้กีารจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ไดจ้ดัรวบรวมหวัเมอืงต่างๆ  

เขา้เป็นมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดย้กฐานะเมอืงเพชรบรูณ์ขึน้เป็นมณฑล

เพชรบรูณ์ ใหผู้ว้่าราชการเมอืงเพชรบูรณ์ดํารงตําแหน่งสมหุเทศาภบิาล ยกฐานะอําเภอหล่มสกัขึน้เป็น

จงัหวดัหล่มสกั ในปี ฑ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้มณฑลพษิณุโลก เพราะเหน็ว่ามแีต่จะ

สิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย เพราะการตดิต่อลาํบาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้

มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีเป็นครัง้ทีส่อง จนกระทัง่ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๖ ใหย้บุมณฑลเพชรบูรณ์ไปขึน้มณฑลพษิณุโลก  จงึมฐีานะเป็น

เมอืงเพชรบูรณ์ตามเดมิ และต่อมาไดม้กีารยกเลกิมณฑลต่างๆ เมือ่ไดม้กีารประกาศใช ้พระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารแห่งพระราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นตน้มา 

ส่วนเหตุการณ์ในสมยัรชักาลที ่๖ ทีเ่กี่ยวกบัเมอืงเพชรบูรณ์กค็อื เมื่อปลายปี พ.ศ ๒๔๕๓ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๖ ภายหลงัเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตัแิลว้ มพีระ

ราชพธิรีาชาภเิษก ทรงรบัน้ําจากสระมน (ปจัจุบนัถมเตม็หมดแลว้) ในวดัมหาธาตุไปร่วมในพระราชพธิ ี

เรือ่งน้ี นายทอง ไกรโชค และนายเยน็ ไรเมอืง อายุ ๙๕ ปี เป็นผูเ้ล่า โดยเฉพาะนายเยน็ ไรเมอืง  เป็น

ผูห้น่ึงทีร่ว่มไปในขบวนส่งน้ําดว้ย 

นครบาลเพชรบรูณ์ 

ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ และสงครามมหาเอเซยีบรูพา ประเทศไทยกําลงัอยู่ในภาวะ

คบัขนั กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามมุ่งโจมตีจนผู้คนต้อง

อพยพออกต่างจงัหวดัเป็นส่วนมาก รฐับาลสมยันัน้ม ีจอมพล ป. พบิูลสงคราม  เป็นนายกรฐัมนตร ี

จอมพลป. พจิารณาเหน็ว่าสถานการณ์ทางการเมอืงขณะนัน้ทําใหก้รุงเทพฯ ล่อแหลมต่ออนัตรายทีจ่ะ

เกดิขึน้จากศตัรู ควรจะได้มกีารโยกยา้ยเมอืงหลวงของไทยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัเพื่อเป็นการฟ้ืนฟู

สถาบนัศาสนาให้พฒันา  ปลุกคนไทยให้เกิดชาตินิยม  มคีวามรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์   

จอมพลป. มองเห็นการณ์ไกลที่ต้องการแยกศูนย์ราชการกับศูนย์การค้าออกจากกันเหมือน

สหรฐัอเมรกิา ทีแ่ยกเมอืงหลวงออกจากกรุงนิวยอรค์  โดยไปตัง้เมอืงหลวงใหม่ คอื วอชงิตนั ด.ีซ ีขึน้

แทน ใชก้รงุนิวยอรค์เป็นเมอืงท่าเพราะอยู่ตดิทะเล และเหน็ว่าจงัหวดัเพชรบูรณ์ชยัภูมเิหมาะสมเพราะ

มภีูเขาล้อมรอบ มทีางออกทางเดียว ศัตรูรุกรานได้ยาก ดงันัน้คณะรฐัมนตรอีนัม ีจอมพล ป.พิบูล

สงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีจงึได้ยกร่างพระราชกําหนดสรา้งนครบาลขึ้น แล้วย้ายสถานที่ราชการ

ส่วนกลางมาตัง้ที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ พระราชกําหนดนครบาลใหม่น้ีชื่อว่า "พระราชกาํหนดระเบียบ

บริหารนครบาลเพชรบรูณ์และสร้างพทุธบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗" 

ในการบรหิารราชการนครบาลเพชรบูรณ์ครัง้นัน้จดัให้มคีณะกรมการนครบาลเพชรบูรณ์

ประกอบด้วยขา้หลวงนครบาลเพชรบูรณ์ สงักดักระทรวงมหาดไทย รองขา้หลวงนครบาลกบัหวัหน้า

ส่วนราชการบรหิารฝา่ยพลเรอืนส่วนอื่นๆ ตามทีก่ระทรวงเจา้สงักดัจะแต่งตัง้ ขา้หลวงนครบาลมอีํานาจ

หน้าทีต่ามกฎหมายและมอีํานาจของอธบิดตีามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบราชการพลเรอืนดว้ย 

เมื่อข่าวการตราพระราชกําหนดนครบาลเพชรบูรณ์แพร่ออกไป ยงัความดใีจให้แก่ชาว

เพชรบรูณ์เป็นอย่างมาก จนคนในสมยันัน้พากนัยกย่องชมเชยว่า จงัหวดัเพชรบูรณ์คอืสวสิเซอรแ์ลนด์
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ของประเทศไทย หน่วยราชการต่างๆ จากส่วนกลางก็ได้ขยับขยายมาจดัตัง้หน่วยทําการ เช่น 

กระทรวงการคลงั ตัง้อยู่ที่ถํ้าฤาษี ตําบลบุ้งคล้า อําเภอหล่มสกั (ชาวบา้นเรยีกกนัว่าถํ้าฤาษีสมบตัมิา

ตราบเท่าทุกวนัน้ี) ไดนํ้าพระคลงัสมบตัจิากกรุงเทพฯ มาเก็บไวท้ี่ถํ้าน้ี กระทรวงศกึษาธกิาร ตัง้อยู่ที่

บ้านหนองแส ตําบลบุ้งคล้า อําเภอหล่มสกั โรงเรยีนนายร้อย จ.ป.ร. อยู่ที่บ้านป่าแดง ตําบลป่าเลา 

อําเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ทําเนียบจอมพล ป. ตัง้อยู่ที่ตําบลในเมอืง (ปจัจุบนัเป็นที่ตัง้โรงน้ําแขง็เพชร

เจรญิ) เน่ืองจากการยา้ยหน่วยราชการไปอยู่นครบาลเพชรบูรณ์ได้กระทําในเวลากระทนัหนั จงึต้อง

ปลูกสรา้งอาคารชัว่คราว ซึง่สรา้งดว้ยไมไ้ผ่เป็นส่วนมาก สรา้งดว้ยไมจ้รงิเป็นส่วนน้อย จงึชํารุดหกัพงั

ไม่มซีากเหลอืให้เห็นในปจัจุบนั ถนนหนทางต่างๆ ก็สร้างเป็นทางลําลองโดยเกณฑ์ประชาชนจาก

จงัหวดัต่างๆ ทาํใหค้นเหล่านัน้พากนัมาเจบ็ปว่ยลม้ตายเป็นอนัมากเน่ืองจากไขม้าเลเรยี 

แต่พอพระราชกําหนดน้ีนําเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อขอความเหน็ชอบ  ปรากฏว่าฝา่ย  

รฐับาลแพ้เสยีงเพราะสภาผู้แทนราษฎรในสมยันัน้เห็นว่าเป็นการหมดเปลอืงโดยเปล่าประโยชน์กบั   

ทัง้ทําให้ประชาชนที่รฐับาลเกณฑ์มาสร้างถนนสายตะพานหนิ-เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทางออกทางเดยีว 

ต้องเสยีชวีติมากมายจงึลงมตไิม่ไวว้างใจนายกรฐัมนตร ีในทีสุ่ด จอมพล ป. พบิูลสงครามไดย้ื่นใบลา

ออกจากตําแหน่ง เมื่อวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗ นครบาลเพชรบูรณ์เป็นอันสิ้นสุดลง และเมื่อ

สงครามโลกครัง้ที ่๒ ยตุลิง หน่วยราชการต่างๆ กย็า้ยกลบัสู่กรงุเทพฯ เช่นเดมิ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บริหารราชการแผ่นดิน มีข้าหลวงประจําจงัหวัดเป็นผู้บริหาร เมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

นอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอกี

ด้วย เมื่อได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑล น่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยงานมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไม่จาํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภูมภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. ๒๔๗๖  หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่
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๒.   อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่  คณะกรมการจงัหวดั

นัน้ไดเ้ปลีย่นมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓.  ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ

ในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามประกาศ

ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๑๕ ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาค 

เป็น  

๑.   จงัหวดั 

๒.   อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ     และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผู้ว่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้     คณะกรมการจงัหวดัประกอบด้วย

ปลดัจงัหวดัและหวัหน้าสว่นราชการประจาํจงัหวดัซึง่กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจาํ    โดยมี

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรมการจงัหวดัโดยตําแหน่ง และในกรณีที่มรีองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัหรอืผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั ใหร้องผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั ร่วมเป็น

คณะกรรมการจงัหวดัดว้ย 

ในปจัจุบนัน้ี จงัหวดัเพชรบูรณ์ มกีารบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและ

ส่วนทอ้งถิน่ดงัน้ี 

๑. ราชการบริหารส่วนกลาง  มหีน่วยงานซึง่ กระทรวง ทบวง กรม รฐัวสิาหกจิ ตัง้

หน่วยงานมาปฏบิตังิานในจงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อส่วนกลาง  คอื 

           (๑)   ศาลจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

            (๒)   ศาลจงัหวดัหล่มสกั 

            (๓)   กองพลทหารมา้ที ่๑ 

            (๔)   กองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

            (๕)   กองอํานวยการกองกําลงัเฉพาะกจิ พลเรอืน ตํารวจ ทหารที ่๓๓  

            (๖)   หน่วยพฒันาการเคลื่อนที ่๒๖ กรป.กลาง 

            (๗)   สถานีวทิยกุระจายเสยีง ๙๒๑ กรป.กลาง 

            (๘)   จงัหวดัทหารบกเพชรบรูณ์ 

            (๙)   แขวงการทางเพชรบรูณ์ 

                          (๑๐)   ศูนยเ์ครือ่งมอืกลหล่มสกั 

                          (๑๑)   สาํนกังานสถติจิงัหวดัเพชรบรูณ์      

                          (๑๒)   สถานีตรวจอากาศเพชรบรูณ์ 

                          (๑๓)   สาํนกังานชลประทานเพชรบรูณ์ 

                          (๑๔)  สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบรูณ์ 
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                          (๑๕)  สถานีทดลองเกษตรพชืไรเ่พชรบรูณ์ 

                          (๑๖)  สถานีทดลองเกษตรทีส่งูเขาคอ้ 

                          (๑๗)  ศูนยเ์พาะชาํกลา้ไมเ้ขารงั  

                          (๑๘)  สถานีวจิยัเพื่อรกัษาตน้น้ําแมน้ํ่าปา่สกั 

                          (๑๙)  อุทยานแห่งชาตน้ํิาหนาว 

                          (๒๐)  ด่านกกัสตัวเ์พชรบรูณ์ 

                          (๒๑)  สถานีพชือาหารสตัวเ์พชรบรูณ์   

                          (๒๒)  สถานีผสมเทยีมเพชรบรูณ์ 

                          (๒๓)  สถานีตรวจรกัษาโรคสตัวเ์พชรบรูณ์ 

                          (๒๔)  สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เพชรบรูณ์ 

                          (๒๕)  ทีท่าํการเรอืนจาํหล่มสกั 

                          (๒๖)  ศนูยพ์ฒันาและสงเคราะหช์าวเขาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                          (๒๗)  สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                          (๒๘)  วทิยาลยัครเูพชรบรูณ์ 

                          (๒๙)  วทิยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                          (๓๐)  วทิยาลยัเกษตรกรรมเพชรบรูณ์   

                          (๓๑)  วทิยาลยัเทคนิคเพชรบรูณ์ 

                          (๓๒)  ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                          (๓๓)  โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบรูณ์ 

                          (๓๔)  โรงเรยีนมธัยมศกึษา จาํนวน ๒๔ แห่ง 

                          (๓๕)  รฐัวสิาหกจิ   ไดแ้ก่ 

                        -  สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  จาํนวน ๓ แห่ง 

                       -  สาํนกังานการประปาส่วนภมูภิาค จาํนวน ๕ แห่ง 

         -  ทีท่าํการไปรษณยีโ์ทรเลข จาํนวน ๑๓ แห่ง 

         -  ชุมสายโทรศพัท ์จาํนวน ๒ แห่ง 

         -  หน่วยสถานีวทิยโุทรคมนาคม จาํนวน ๒ แห่ง 

-  สถานีบรษิทัขนส่ง จาํกดั จาํนวน ๒ แห่ง 

-  ทีท่าํการองคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) 

      จาํนวน ๑ แห่ง 

                        -  สาํนกังานองคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้จาํนวน ๑ แห่ง 

         -  สาํนกังานบรษิทัไมอ้ดัไทย จาํกดั จาํนวน ๑ แห่ง 

        -  สาํนกังานไรย่าสบูเพชรบรูณ์  

         -  ธนาคารออมสนิ จาํนวน ๕ แห่ง 

         -  ธนาคารกรงุไทย จาํกดั จาํนวน ๔ แห่ง 



 ๑๐ 

-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

       จาํนวน ๒ แห่ง 

๒.ราชการบริหารส่วนภมิูภาค แบ่งการปกครองออกเป็น จงัหวดั และอําเภอ คอื 

      ๒.๑  จงัหวดั มหีน่วยงานซึง่อยูใ่นการบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดั ดงัน้ี       

                  (๑)  สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเพชรบรูณ์     

                  (๒)  ทีท่าํการสสัดจีงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                  (๓)  สาํนกังานราชพสัดุจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๔)  สาํนกังานคลงัจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๕)  สาํนกังานสรรพากรจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๖)  สาํนกังานสรรพสามติจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๗)  สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๘)  สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเพชรบรูณ์  

                  (๙)  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๐)  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๑)  สาํนกังานปา่ไมจ้งัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๒)  สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๓)  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๔)  สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๕)  สาํนกังานจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๖)  ทีท่าํการปกครองจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๑๗)  ทีท่าํการพฒันาชุมชนจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                (๑๘)  กองกํากบัการตํารวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

                (๑๙)  สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๐)  เรอืนจาํหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๑)  สาํนกังานแรงงานจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๒)  ทีท่าํการอยัการจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๓)  ทีท่าํการอยัการประจาํศาลจงัหวดัหล่มสกั 

                (๒๔)  สาํนกังานเรง่รดัพฒันาชนบทจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๕)  ทีท่าํการประชาสงเคราะหจ์งัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๖)  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๗)  สาํนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์  

                (๒๘)  สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์  

       ๒.๒ อาํเภอ จงัหวดัเพชรบรูณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อําเภอ  ๓  กิง่อําเภอ  

๙๖ ตําบล  ๙๙๕  หมูบ่า้น  ดงัน้ี 



 ๑๑ 

                (๑)  อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จาํนวน ๑๖ ตําบล   ๑๕๑  หมูบ่า้น   

                (๒)  อําเภอหล่มสกั จาํนวน ๑๘ ตําบล   ๑๙๔  หมูบ่า้น   

                (๓)  อําเภอหล่มเก่า จาํนวน   ๙ ตําบล     ๘๖  หมูบ่า้น   

                (๔)  อําเภอชนแดน จาํนวน   ๖ ตําบล     ๖๘  หมูบ่า้น   

                (๕)  อําเภอหนองไผ ่ จาํนวน   ๙ ตําบล    ๑๐๑  หมูบ่า้น   

                (๖)  อําเภอบงึสามพนั จาํนวน   ๖ ตําบล     ๗๕  หมูบ่า้น   

                (๗)  อําเภอวเิชยีรบุร ี จาํนวน  ๑๒ ตําบล  ๑๔๒  หมูบ่า้น   

                (๘)  อําเภอศรเีทพ จาํนวน   ๗ ตําบล     ๘๐  หมูบ่า้น   

                (๙)  กิง่อําเภอน้ําหนาว จาํนวน   ๓ ตําบล     ๒๕  หมูบ่า้น   

              (๑๐)  กิง่อําเภอวงัโปง่ จาํนวน   ๔ ตําบล     ๓๒  หมูบ่า้น 

              (๑๑)  กิง่อําเภอเขาคอ้ จาํนวน   ๖ ตําบล     ๔๑  หมูบ่า้น 

๓.  ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มหีน่วยการบรหิารการส่วนทอ้งถิน่ ๓ รปู คอื 

        ๓.๑.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน ๑ แห่ง คอื  

              (๑)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

        ๓.๒.  เทศบาล  จาํนวน  ๒  แห่ง  คอื   

              (๑)  เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ในทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

              (๒)  เทศบาลตําบลหล่มสกั   ในทอ้งทีอ่ําเภอหล่มสกั 

        ๓.๓   สขุาภิบาล  จาํนวน  ๑๑  แห่ง  คอื 

              (๑)  สุขาภบิาลวงัชมภ ู ในทอ้งทีต่ําบลวงัชมภ ู อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

              (๒)  สุขาภบิาลหล่มเก่า ในทอ้งทีต่ําบลหล่มเก่า  อําเภอหล่มเก่า  

              (๓)  สุขาภบิาลชนแดน ในทอ้งทีต่ําบลชนแดน อําเภอชนแดน  

              (๔)  สุขาภบิาลท่าขา้ม ในทอ้งทีต่ําบลท่าขา้ม อําเภอชนแดน 

              (๕)  สุขาภบิาลดงขยุ ในทอ้งทีต่ําบลดงขยุ อําเภอชนแดน  

              (๖)  สุขาภบิาลหนองไผ ่ ในทอ้งทีต่ําบลกองทลู อําเภอหนองไผ่  

              (๗)  สุขาภบิาลนาเฉลยีง ในทอ้งทีต่ําบลนาเฉลยีง อําเภอหนองไผ่  

              (๘)  สุขาภบิาลซบัสมอทอด ในทอ้งทีต่ําบลซบัสมอทอด อําเภอบงึสามพนั  

              (๙)  สุขาภบิาลวเิชยีรบุร ี ในทอ้งทีต่ําบลท่าโรง อําเภอวเิชยีรบุร ี 

             (๑๐)  สุขาภบิาลพุเตย ในทอ้งทีต่ําบลพุเตย อําเภอวเิชยีรบุร ี 

             (๑๑)  สุขาภบิาลสว่างวฒันา ในทอ้งทีต่ําบลสระกรวด อําเภอศรเีทพ 14

  
  

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัเพชรบูรณ์. เพชรบรูณ์ : องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ์,๒๕๒๘  

 
   

                                            


