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   บทท่ี  ๑ 
   ประวตัิทหารช่างของกองทัพบกไทย  

๑.  กล่าวน า 
 เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๖๐ เดิมเมืองราบุรีตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้้าแม่กลอง  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย  รัชกาลที่  ๒  ทรงย้ายให้มาตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้้าแม่กลอง  ในค่ายภาณุรังษีปัจจุบัน   
 วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๓๙๖  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  ทรงเสด็จ
พระราชสมภพ  (เกิด)   
 วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๔๐๒  “เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์” ทรงมีพระประสูติกาลเป็นพระโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๔  กับพระนางเธอพระองค์เจ้าร้าเภยภมราภิรมย์   
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติ  พระองค์ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการปรับปรุง  ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในทุกๆ 
ด้านที่ยังไม่เหมาะสมให้ทัดเทียมกับนาๆ อารยะประเทศโดยเฉพาะทางด้านการทหารทรงมีพระวัตถุประสงค์  
๒  ประการคือ  “เพ่ือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางด้านการทหาร”   ผลของ
การปฏิรูปทางด้านการทหารนี้  ส่งผลให้สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ  ช่วยสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การรักษาความสงบมั่นคงภายใน  
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ  กับทั้งยังพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของหน่วยทหารช่างอันเป็นขุมก้าลังที่ส้าคัญมากมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
๒.  ประวัติ  
 ทหารช่างของกองทัพบกไทยมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วกล่าวคือ  ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยกองทัพไทยได้
จัดกองทหารตามแบบอย่างจีนและอินเดีย  ปรากฏว่ามีการจัดทหารช่างเอาไว้แล้วรวมกับเหล่าพลเดินเท้าอ่ืนๆ  
มีหน้าที่  ต่อเรือ  ขุดคู  สร้างประตูหอรบ  สร้างค่าย  สร้างถนน  สร้างสะพาน  สร้างพลับพลาที่ประทับของ
แม่ทัพนายกองผู้เป็นจอมทัพ  ครั้นยามมีศึกสงครามก็เข้ากองรบท้าการรบ  มีบทบาทร่วมกับทหารเดินเท้า
เหล่าอ่ืนๆ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๒  ยุคคือ  ยุคโบราณและยุครัตนโกสินทร์  ยุคโบราณมี  ๓  สมัย คือ  
สมัยกรุงสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยก่อนยุครัตนโกสินทร์  ยุครัตนโกสินทร์มี  ๒   สมัย  คือ          
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยรัชกาลที่  ๕  จนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๑  สมัยกรุงสุโขทัย 
  การจัดกองทหารในสมัยกรุงสุโขทัย  ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานไว้แน่ชัด  แต่จากการสืบค้นได้พบ
ในต้ารา  “มังรายณ์ศาสตร์”  ว่าการจัดกองทหารสุโขทัย  แบ่งออกตามความส้าคัญของเหล่าทหารได้แก่  
เหล่าพลช้าง  เหล่าพลม้าและเหล่าพลราบ  มีหลักนิยมในการจัดไพร่พลช่างไทยยุคโบราณไว้ว่า  “ใครเก่งงาน
อะไรก็เอามาท้างานช่างอย่างนั้น”  เวลารบก็เข้ากองรบร่วมรบผสมเหล่ากับเหล่าเดินเท้าอ่ืนๆ เช่นเดิมมีผลงาน
ของไพร่พลช่างไทยสมัยสุโขทัยจะเห็นได้จาก   เมืองเก่าประวัติศาสตร์สุโขทัย  เขื่อนสฤษดิ์พงษ์   คลองส่งน้้า  
คูรอบเมืองเก่าสุโขทัย  พระสมุทรโคดมภ์สุโขทัย  “ถนนพระร่วง”  เส้นทางสายยุทธศาสตร์จองจากกรุงสุขัย 



๑ - ๒ 

 
ไปยังเมืองสวรรค์โลก  ระยะทาง  ๒๕๐  กิโลเมตร  อย่างไรก็ตามไพร่พลช่างไทยก็ยังคงรวมอยู่กับเหล่าพลเท้า
อย่างเดิมมิได้แยกออกมาเป็นเหล่าอิสระต่างหาก   
 ๒.๒  สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  การจัดกองทหารกรุงศรีอยุธยาได้มีหลักฐานบันทึกไว้ปรากฏแน่ชัดในต้าราพิชัยสงครามว่าการ
จัดกองทหารของกรุงศรีอยุธยานั้น  แบ่งออกได้เป็น  ๔  เหล่าเรียกว่า  “จตุรงค์เสนา”  ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑  พลานึก  เหล่าพลเท้า  ได้แก่ทหารราบ  ทหารช่าง 
  ๒.๒.๒  หัยนึก  เหล่าพลม้า  ได้แก่ทหารม้า 
  ๒.๒.๓  คชานึก  เหล่าพลช้าง  ได้แก่ทหารปืนใหญ่  ผู้รักษาเท้าช้าง 
  ๒.๒.๔  รถานึก  เหล่ารถรบ  ผู้รักษารถ 
 จะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับไพร่พลช่างในยุคโบราณ    เพราะพราหมณ์มิได้จัด
ทหารช่างเอาไว้แต่จัดทหารเหล่ารถรบแทน 
 ครั้นต่อมาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ได้มีการปรับปรุง  พัฒนากิจการช่างต่างๆ
มากขึ้น ถึงขั้นหล่อปืนใหญ่  สร้างป้อมปราการ (ศาลพระกาฬปัจจุบัน) สร้างเขื่อนกักเก็บน้้า (แก่งซับเหล็ก)
สร้างท่อประปา (ท่อประปาดินเผา) ทดน้้าจากเข่ือนแก่งซับเหล็กมาใช้ในวังนารายณ์เป็นต้น 
 ต่อมาในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พระองค์ทรงแยกไพร่พลช่างออกจากเหล่าเดินเท้า
อ่ืนๆ ออกมาต่างหากได้ไพร่พลช่างเป็น  ๒  กองคือ 
 ไพร่พลช่างฝ่ายกิจการทางทัพบก  เรียกว่า  “กองช่างในไทย” 
 ไพร่พลช่างฝ่ายกิจการทางทัพเรือ  เรียกว่า  “กองช่างในญวน” 
 อย่างไรก็ตามเมื่อยามเกิดศึกสงครามขึ้นมาไพร่พลช่างทั้ง  ๒   กองดังกล่าวยังคงต้องเข้ากองรบ  
ร่วมรบผสมเหล่ากับเหล่าทหารเดินเท้าอ่ืนๆ เช่นเดิม  มีผลงานทางด้านช่างของไพร่พลช่างสมัยอยุธยาคือ  
เมืองเก่าอยุธยา  สิ่งปลูกสร้างศิลปอยุธยา  วัด  ปรางค์  เจดีย์  พระพุทธรูปเป็นต้น 
 ๒.๓  สมัยก่อนยุครัตนโกสินทร์ 
  สมัยก่อนยุครัตนโกสินทร์เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเสียกรุงครั้งที่  ๒  แก่พม่าเมื่อวันที่  ๗  เมษายน  
พ.ศ.๒๓๑๐  ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์  หรือพระเจ้าเอกทัศ  เดิม นายสิน
รับราชการมาจนมีความชอบได้เลื่อนยศเป็น  “เจ้าพระยาวชิรปราการ”  ผู้ส้าเร็จราชการเมืองก้าแพงเพชร  
เมื่อคราวพม่ายกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งใหญ่    ภายในเมืองหลวงมีความแตกแยกสามัคคีจนถึงปี 
พ.ศ. ๒๓๑๐  เจ้าพระยาวชิรปราการ   เล็งเห็นแล้วว่าคงจะรักษาเมืองหลวงเอาไว้ไม่ได้แน่ๆ  จึงรวบรวมสมัคร
พรรคพวกได้  ๔๐๐  ม้าตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาได้เมื่อวันที่  ๔ มกราคม  พ.ศ.๒๓๑๐  ไปเข้าตีพม่าที่ค่ายบ้าน
โพธิ์สามต้น  จ. สิงห์บุรี  และปราบปรามพวกโจรก๊กต่างๆ จนราบคาบลง ได้ก้าลังพลเพ่ิมขึ้นเป็น  ๕๐๐  คน
แล้วล่องเรือหลบหนีพม่ามาตามแม่น้้าเจ้าพระยา  ไปส้องสุมปรับก้าลังพลที่เมืองจันทบุรี  กรุงศรีอยุธยาก็เสีย
แก่พม่าเมื่อวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๓๑๐  เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ประชาชนเสียขวัญทุกข์เข็ญมาก  
จากนั้นจึงจัดการทัพใหม่เข้ากอบกู้เอกราชจากพม่าได้ภายใน  ๗  เดือนเมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๓๑๐  
แล้วทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์  เมื่อวันพุธแรม ๔ ค่้า เดือนอ้าย ปีกุน นพศกจุลศักราช ๑๑๒๙   
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ตรงกับวันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐  ทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชรที่  ๘  หรือพระบรมราชาที่  ๔  
พระองค์ทรงย้ายจากเมืองหลวงเก่าไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรี    ทรงสร้างวัด    สร้างเมือง         
สร้างพระราชวังใหม่ชื่อว่า “พระราชวังเดิม” ในพ้ืนที่กรมอู่ทหารเรือปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลงานทางด้านช่างของ
ไพร่พลช่างยุคโบราณ พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ได้ถึง ๑๕ ปีก็ถูกส้าเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๕  
ก็สิ้นสุดยุคโบราณ 
 ๒.๔  ยุครัตนโกสินทร์   สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเริ่มจากรัชกาลที่  ๑  ถึงรัชกาลที่  ๔  ซึ่งมีเหตุการณ์ส้าคัญเกิดขึ้น
ครั้งใหญ่คือไทยรบกับพม่า  “เรียกว่าสงครามเก้าทัพ” ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  พระองค์ทรงสู้รบจนได้ชัยชนะต่อข้าศึก   ทัพหลวงของพม่าไม่สามารถเคลื่อนทัพมายังพระนครได้ 
พอสงครามสงบลงพระองค์ทรงสร้างเมือง  สร้างวัด  สร้างพระบรมมหาราชวัง  สร้างพระพุทธรูป  สร้างถนน
สร้างสะพาน  สร้างเมืองหลวงใหม่ท่ีเมืองบางกอก 
 ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ทรงสร้างเมือง สร้างวัด  
สร้างค่ายทหารต่อจากรัชกาลที่ ๑ ให้มีความสะดวก  ความเจริญยิ่งขึ้นโดยใช้ไพร่พลช่างทั้งสองกอง 
 ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงท้านุบ้ารุง วัง วัด
บ้านเมืองต่อจากรัชกาลที่ ๒ สร้างศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ประจ้าชาติ  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ได้แก่โลหะปราสาทเป็นต้น 
 ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ข้าวยากหมากแพง  อาหารการ
กินขาดแคลน มีโรคห่าระบาดข้ึนในกรุงมีผู้คนเสียชีวิตมาก  บ้านเมืองเจริญมากขึ้น  ประชาชนก็ยิ่งมากขึ้น  แต่
ผู้คนไม่มศีีลธรรม คุณธรรมและความดี  พระองค์จึงสร้าง  “คน”  ด้วยการสังคายนาพระไตรปิฎก  แต่งหนังสือ  
๗  ต้านาน ๑๒ ต้านาน  หนังสือ นวโกวาท  เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาบวชเรียน  ทรงสร้างพระสยามเทวาธิ
ราช  พระไพรีพินาศ ทรงท้าน้้าพระพุทธมนต์ ประพรมไปทั่วพระนคร โรคร้ายก็หายไป ทรงปลดปล่อย ช้าง  
ม้า  วัว  ควาย   ไพร่พลที่เกณฑ์มาเป็นทหารกลับสู่ภูมิล้าเนาเดิมของตน  ในจ้านวนนี้มีไพร่พลช่างทั้ง  ๒  กอง
ถูกปลดปล่อยกลับไปด้วย  ไพร่พลเหล่านี้จึงได้ใช้วิชาชีพที่ตนเองถนัด  ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนต่อมา  จึงท้า
ให้เกิดมี  “ศิลปช่างสิบหมู่”  ขึ้นมาในหมู่ประชาชน  ประกอบด้วย   ช่างเขียน  ช่างขุด  ช่างแกะ  ช่างปูน  
ช่างปั้น  ช่างบุ  ช่างรัก  ช่างสลัก  ช่างหล่อ  ช่างกลึง  เป็นต้น 
 ๒.๕  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  จนถึงปัจจุบัน 
  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๔  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเสด็จประพาส
ยุโรป  อเมริกา  รัสเซีย  อินเดีย  สิงคโปร์  ทรงน้าแบบอย่างการจัดกองทหารที่ชาวยุโรปใช้อยู่มา  “ดัดแปลง 
แก้ไขใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย”  ทรงมอบหมายให้  Mr. Henry  Albaster  หมอสอนศาสนาชาวอังกฤษ
ท้าการสอนวิชา  แผนที่  ไฟฟ้า  โทรเลขให้กับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในวัง 
 พ.ศ. ๒๔๑๗  Mr. Henry  Reed   พ่อค้าชาวอังกฤษ  ได้ขอพระราชทานจัดตั้งบริษัทรับ สัมปทาน 
สร้างและบ้ารุงรักษาเส้นทาง  สะพาน  สายโทรเลข   ตามหัวเมืองต่างๆ  พระองค์ทรงไม่โปรดอนุญาต 
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 ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๘  พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ตั้ง  “กองทหารอินจิเนียร์”  ขึ้นมาด้าเนินการ
ปักเสาพาดสายโทรเลข  จากวังสราญรมย์ไปยังจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะทาง  ๒๘  กิโลเมตร  โดยพระยา
กลาโหมเป็นผู้ด้าเนินการ  มีหม่อมเทวาธิราชเป็นผู้อ้านวยการสร้าง 
 พ.ศ. ๒๔๒๑  จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช  ทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ด้ารงต้าแหน่งเป็น  “นายทหารพิเศษ”  ประจ้ากรม
ทหารหน้า  ซึ่งเป็นต้นรากของกรมทหารบกราบที่  ๔  จังหวัดราชบุรี 
 ๒๓  มกราคม  ๒๔๒๔  ทรงมีพระประสูติกาล  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร  พระโอรสองค์ที่  ๓๕ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่   ๕  กับเจ้าจอมมารดา  “วาด”  ในสกุล  
“กัลยาณมิตร” 
 พ.ศ. ๒๔๓๗  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรมีพระชนม์ได้  ๑๓  พรรษาทรงเสด็จไปศึกษาต่อชั้นต้นที่
ประเทศอังกฤษ  ๒  ปีจบการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๔๓๙  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงเข้าศึกษาต่อชั้นสูงในโรงเรียน  Harrow  School 
 พ.ศ. ๒๔๔๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงย้ายเมืองราชบุรีกลับไปตั้งอยู่บนฝั่ง
ขวาของแม่น้้าแม่กลองตามเดิม  ที่บริเวณวัดมหาธาตุปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๔๕  กรมทหารบกราบที่  ๔  สวนดุสิตมีพระองค์เจ้า  กาญจนโนภาครัศมี  เป็นผู้บัญชาการ
ได้แบ่งก้าลังทหารในกรม      ให้มาตั้งอยู่ในก้าแพงเมืองเก่าราชบุรีบนฝั่งซ้ายของแม่น้้าแม่กลอง    โดยมี    
พ.ท.พระศรีณรงค์   วิชัย   เป็นผู้บังคับบัญชา 
 พ.ศ. ๒๔๔๖  กรมบัญชาการกองพลทหารบกที่  ๔  กรมทหารบกราบที่  ๔  สวนดุสิตได้ย้ายมา
สมทบกับกองทหารในก้าแพงเมืองราชบุรีทั้งหมด 
  ค่ายทหารที่จังหวัดราชบุรีเดิมเป็นที่ตั้ง  กองบัญชาการกองพลทหารบกที่  ๔  และกรม
ทหารบกราบที่  ๔  มีนายทหารพิเศษผู้สร้างความเจริญให้แก่ค่ายทหารแห่งนี้มากที่สุดคือ  จอมพลสมเด็จพระ
ราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์   กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช   
  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงจบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา(Civil Engineering) ณ  
มหาวิทยาลัย  Cambridge  แล้วพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาต่อวิชา  “การช่างทหารบก”  (The  School  
Of  Military  Engineering  At  Chatham) 
 พ.ศ. ๒๔๔๗  “กองทหารอินจิเนียร์”  แปรสภาพเป็น  “กรมทหารช่าง” 
 ตุลาคม  ๒๔๔๘  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงจบการศึกษาจาก  โรงเรียนวิศวกรรมทหาร  ณ  
เมือง  Chatham  ในเวลา  ๒  ปีแล้วทรงเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  เข้ารับราชการเป็นทหารช่างทรงพระยศ
เป็นนาย  “พันตรี”  เมื่อพระชนมายุได้  ๒๔  พรรษา 
 พ.ศ.  ๒๔๔๙  พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร  ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น  “นายพันเอก” 
  “กรมทหารช่าง”  ได้รับการสถาปนาเป็น  กรมทหารช่างที่  ๑  รักษาพระองค ์
 ๑  เมษายน ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ นายพันเอก  
พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นก้าแพงเพชรอัครโยธินเป็น  “จเรทหารช่าง”  ตลอดระยะเวลาที่ทรงด้ารง       
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พระต้าแหน่ง  จเรทหารช่างอยู่นั้นพระองค์ทรงฝึกอบรมวิชาทหารช่างสมัยใหม่  ให้ทันสมัยเจริญทัดเทียมกับ
ประเทศตะวันตก  ตามแบบอย่างกองทหารอังกฤษที่เรียกว่า  Royal  Engineer  ได้สร้างถนน  สะพาน  
อาคาร  ขุดอุโมงค์  ท้าการก่อวินาศกรรม  พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนวิชาทหารช่างให้แก่
นักเรียนนายร้อยทหารบกด้วย ทรงแต่งต้าราทหารช่างข้ึนเป็นภาษาไทยเล่มที่ ๑ ว่าด้วยแบบสร้างสะพานทหาร
และวิธีการใช้ไม้มีภาพประกอบด้วยอย่างสมบูรณ์  ต้าราเล่มที่  ๒  ว่าด้วยวิธีขุดบ่อระเบิดและวิธีการใช้ดิน
ระเบิด  ระเบิดรางรถไฟ  การวางรางรถไฟ  จนกระทั่งพระองค์ทรงด้ารงต้าแหน่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ 
 กองพลทหารบกท่ี ๔ ราชบุรีมี  พลตรี พระยาพหล  พลพยุหเสนา (นพ  พหลโยธิน) เป็นผู้บัญชาการ
กองพล มีหน่วยในบังคับบัญชาได้แก่ กองบัญชาการกองพล กองพยาบาลที่  ๔ ศาลมณฑลทหารกองพันพิเศษ 
 ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเสด็จสวรรคตพระชนมายุ 
ได้   ๕๘  พรรษา   
 พ.ศ.  ๒๔๕๔  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
แต่งตั้งให้  จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์
วรเดชเป็น  “ผู้บังคับการพิเศษ”  ประจ้ากรมทหารบกราบที่  ๔  ตลอดมาจนกระทั่งธิวงคต 
 รัชกาลที่  ๖ พระองค์ทรงจัดตั้ง “แผนกจเรทหารช่าง” ขึ้นการบังคับบัญชาต่อเสนาบดีกระทรวง 
กลาโหม  ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดก้าเนิด  “กรมการทหารช่าง”  ในปัจจุบัน 
  รัชกาลที่  ๖  พระองค์ทรงจัดตั้ง  “โรงเรียนฝึกหัดทหารช่าง”  
 พ.ศ. ๒๔๕๗  “แผนกจเรทหารช่าง”  เปลี่ยนชื่อเป็น  “กรมจเรช่างทหารบก” 
 พ.ศ. ๒๔๕๙ “โรงเรียนฝึกหัดทหารช่าง”  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนทหารช่าง”  ขึ้นกับกรมจเรช่าง
ทหารบก 
 ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ไทยประกาศสงครามกับเยอรมัน  กระทรวงกลาโหมประกาศยกเลิก       
กองทหารช่างทั้งหมด ให้เหลือเพียง ๓ กรมเท่านั้นได้แก่ กรมทหารช่างที่  ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารบกช่าง      
ที่ ๒, ๓ 
 พ.ศ.  ๒๔๖๕ “กรมจเรช่างทหารบก”  เปลี่ยนชื่อเป็น  “กรมจเรทหารช่าง” 
 พ.ศ.  ๒๔๖๖ ทหารช่างปรับปรุงหน่วยเป็น “กรมจเรทหารช่าง” ประกอบด้วย  กรมทหารช่างที่ ๑  
รักษาพระองค์มี  ๒  กองพันคือ  กองพันทหารช่างที่  ๑  รักพระองค์, กองพันทหารช่างที่  ๒  เครื่องสัญญาณ  
กรมทหารช่างที่  ๒  ช่างสะพาน, กรมทหารช่างที่  ๓  ช่างรถไฟ 
 พ.ศ. ๒๔๖๙ “กรมจเรทหารช่าง”  ได้โอนมาอยู่ในการบังคับบัญชาของ  “กรมเสนาธิการทหารบก” 
 ๑๓  มิถุนายน  ๒๔๗๑  จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช   องค์อุปถัมภ์ภก   ผู้บังคับการพิเศษ  กรมทหารหน้า  ทรงเสด็จธิวงคต  ณ  
วังบูรพาภิรมย์  รวมเวลาที่ทรงเป็นนายทหารผู้ใหญ่อยู่ในกรมทหารบกราบที่  ๔  นานถึง  ๕๐  ปีทรงท้านุบ้ารุง
กรมทหารบกราบที่ ๔ ค่ายทหารในจังหวัดราชบุรีให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากมาย  ท้าให้ทหารได้มีโรงเรือนกินอยู่
หลับนอน  สะดวกสบาย  ทันสมัย  ทรงมีความอุตสาห์เสด็จมาทรงร่วมฉลองโล่และพระราชทานพระราช
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โอวาทด้วยพระองค์เองทุกปี  จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง  ที่ได้ขอพระราชทานนามค่ายทหารแห่งนี้ว่า   
“ค่ายภาณุรังษ”ี   เพ่ือเป็นอนุสรณ์ส้าหรับพระองค์ผู้ทรงเป็น  “องค์อุปถัมภก”  หน่วยทหารในค่ายแห่งนี้เป็น
เวลานาน  “ค่ายภาณุรังษ”ี  ต. พงษ์สวาย  อ. เมือง  จ. ราชบุรี  ๗๐๐๐๐  เป็นที่ตั้งของกรมการทหารช่างและ
จังหวัดทหารบกราชบุรี “ค่ายบุรฉัตร”  ต. เกาะพลับพลา  อ. เมือง จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐  เป็นที่ตั้งของกองพล
ทหารช่าง  กรมทหารช่างที่  ๑  รักษาพระองค์และกรมทหารช่างที่  ๑๑   
 ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ปั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพของพระบิดาแห่งทหารช่าง มีการยึดอ้านาจการ
ปกครองแผ่นดินจากคณะราษฏร์ เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พระองค์ทรงเสด็จออกจากราชการ       
ทุกประเภท 
 สิงหาคม  ๒๔๗๕  สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน  ได้มีการจัดหน่วยทหารช่างใหม่โดยยุบ  
“กรมจเรทหารช่าง”  เป็น  “กองบังคับการทหารช่างและสื่อสาร”  ขึ้นตรงต่อ   “กองทัพบก”  มีหน่วยใน
บังคับบัญชาคือ  กองพันทหารช่างที่  ๑, ๒  กองพันทหารสื่อสารที่  ๑, ๒ 
 พ.ศ. ๒๔๗๖  ได้มีการจัดตั้งมณฑลทหารบกที่  ๕  และจังหวัดทหารบกราชบุรีขึ้นในค่ายทหาร  
เมืองราชบุรี  แล้วย้ายกองพันทหารช่างที่  ๑  จากอยุธยามาตั้งไว้ที่จังหวัดราชบุรี  มีเขตการปกครองพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี  พ.ท.หลวงเสนาณรงค์  เป็นผู้บัญชาการ 
 พ.ศ. ๒๔๗๗  “กองบังคับการทหารช่างและสื่อสาร”  ได้แปรสภาพไปเป็น  “แผนก  ๔  “  กรมจเร
ทหารบก มี  ๕  แผนกได้แก่  แผนก ๑  ทหารราบ, แผนก ๒  ทหารม้า, แผนก ๓  ทหารปืนใหญ่, แผนก ๔  
ทหารช่าง, แผนก  ๕  ทหารสื่อสาร 
 ในปีเดียวกันนี้  พระบิดาแห่งทหารช่างทรงเสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปพ้านักอยู่    ณ   เมืองสิงคโปร์ 
 สิงหาคม  ๒๔๗๙  พระบิดาแห่งทหารช่าง   ทรงเสด็จกลับมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งสุดท้าย      
ด้วยความห่วงใย   ทรงไต่ถามถึงความก้าวหน้าของพระคลังออมสิน 
 ๑๔  กันยายน ๒๔๗๙  พระบิดาแห่งทหารช่าง    ทรงประชวรหนักขึ้นและสิ้นพระชนม์   ณ   
โรงพยาบาลในเมืองสิงคโปร์ด้วยพระชนม์ชีพเพียง  ๕๔  พรรษา  ๗  เดือน  ๒๒  วัน  
“พระนามเต็มของพระบิดาทหารช่าง” 
 นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    กรมพระก้าแพงเพชรอัครโยธิน   ประชาธิบดินทรเจษฎาภาดา      
ปิยมหาราชวงศ์วิศิษฏ์   อเนกเนตรวิจิตร  กฤตยโกศลวิมลรัตน      มหาโยธาธิบดี     ราชธรันธรีมโหฬาร     
พานิชยการ   คมนาคม     อุดมรัตนตรัย     สรณธาดา   มัทวเมตตาชวาศรัย    ฉัตรชัยดิลกบพิตร 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ “แผนก ๔ ทหารช่าง” เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกทหารช่าง” ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการ
ทหารบก  ตามค้าสั่งทหารที่  ๒๓๑/๒๒๒๖๕ ลง  ๕ มิ.ย.  ๘๔  และได้ย้ายจากจังหวัดพระนคร ไปตั้งที่จังหวัด
ราชบุรี   
 พ.ศ. ๒๔๘๘  “แผนกทหารช่าง”  แปรสภาพเป็น  “กรมจเรทหารช่าง”  ขึ้นตรงต่อกรมจเรทหารบก  
ตามค้าสั่ง ทบ. พิเศษ  ลับ-ด่วน ที่ ๒๔๐ ลง  ๔  ธ.ค.๘๘  โดยมี  พลตรีหม่อมหลวง โอสถ ทินกร  เป็นจเร
ทหารช่างและได้เป็นเจ้ากรมการทหารช่าง  (จก.กช.)  คนแรกของเหล่าทหารช่าง 
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 มีนาคม  ๒๔๙๓  มีค้าสั่งกระทรวงกลาโหมพิเศษที่  ๑๓/๔๖๖๙  ลง  ๒๐  มี.ค.  ๙๓  ให้จัดส่วน
ราชการเป็น  กองบังคับการกรมและแผนก  ๑, ๒, ๓, ๔ 
 พ.ศ. ๒๔๙๕  “กรมจเรทหารช่าง”   เปลี่ยนชื่อเป็น  “กรมการทหารช่าง”  ขึ้นตรงต่อกองทัพบก  
ตามค้าสั่ง  กระทรวงกลาโหม  (พิเศษ)  ที่  ๕๙/๒๓๖๔๐  ลง ๑๙ พ.ย.๙๕ 
 พ.ศ. ๒๔๙๗  ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัด “กรมการทหารช่าง” ใหม่เป็น  ๒  ส่วน คือ  กองบังคับ
การกรมการทหารช่างและโรงเรียนทหารช่าง 
 พ.ศ. ๒๔๙๘  กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ได้มาขึ้นตรง
ต่อกรมการทหารช่าง  ราชบุรี 
 ๒๓ เมษายน ๒๕๐๗ กรมการทหารช่างและจังหวัดทหารบกราชบุรี ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า             
“ค่ายภาณุรังษ”ี   
 พ.ศ. ๒๕๑๑  กรมการทหารช่างได้เริ่มใช้  “อัตราการจัดเฉพาะกิจ” (อฉก.) หมายเลข  ๓๒๐๐     
ตาม ค้าสั่งทบ.  (เฉพาะ)  ที่  ๗๕/๑๑  ลง  ๒๙ ก.ค.๑๑  มาจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๒  กระทรวงกลาโหมก้าหนดให้จัดตั้ง   “กองพลทหารช่าง”  ขึ้นตามค้าสั่ง  ทบ. (เฉพาะ)  
ลับที่  ๑๖๙/๓๒  ลง  ๒๕  ก.ย.  ๓๒  เพ่ือการพัฒนาประเทศและการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
๓.  นายทหารช่างอาวุโสผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ 
 ๓.๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   : พลเอก บรรจบ บุนนาค  ๑๔  มิ.ย. ๒๕๓๕ 
 ๓.๒  ผู้บัญชาการทหารบก 
  ๓.๒.๑  พลเอก  ประยุทธ  จารุมณ ี  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
  ๓.๒.๒  พลเอก  ชัยสิทธิ์  ชินวัตร          ๑  ต.ค. ๒๕๔๖ - ๓๐  ก.ย. ๒๕๔๗   
 ๓.๓  รายพระนาม – รายนาม  ผู้บังคับบัญชากรมการทหารช่าง 
  ๓.๓.๑  พลตรี  พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นก้าแพงเพชรอัครโยธิน  จเรทหารช่าง   
                                         พ.ศ. ๒๔๕๑ - พ.ศ. ๒๔๕๔   
  ๓.๓.๒  พลโท  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นก้าแพงเพชรอัครโยธิน  จเรทหารช่าง   
                                         พ.ศ. ๒๔๕๔ - พ.ศ. ๒๔๕๗ 
  ๓.๓.๓  พลโท  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมขุนก้าแพงเพชรอัครโยธิน  จเรการช่างทหารบก   
                                        พ.ศ. ๒๔๕๗ - พ.ศ. ๒๔๖๐  
  ๓.๓.๔  พลเอก  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวงก้าแพงเพชรอัครโยธิน  จเรการช่างทหารบก       
                                         พ.ศ.  ๒๔๖๐-พ.ศ.  ๒๔๖๙ 
  ๓.๓.๕  พลตรี  หม่อมเจ้าฉัตรมงคล  จเรทหารช่าง  พ.ศ. ๒๔๖๙ - พ.ศ. ๒๔๗๕ 
  ๓.๓.๖  พันเอก  หลวงเสรี  เรืองฤทธิ์  (จรูญ  รัตนกุล)  หัวหน้าแผนกที่  ๔ กรมจเรทหารบก 
                                        พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๔๘๔ 
  ๓.๓.๗  พันโท  หลวงประเสริฐ  ยงยุทธ  (ประเสริฐ  ชิโนทัย)  หัวหน้าแผนกทหารช่าง   
                                        พ.ศ. ๒๔๘๔ -  พ.ศ. ๒๔๘๖ 
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  ๓.๓.๘ พันเอก หลวงยุทธกิจ บรรหาร (หม่อมหลวงโอสถ  ทินกร) หัวหน้าแผนกทหารช่าง     
                                        พ.ศ. ๒๔๘๖ -  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
  ๓.๓.๙  พลตรี  หม่อมหลวงโอสถ  ทินกร  จเรทหารช่าง  พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 ๓.๔  เจ้ากรมการทหารช่าง 
  ๓.๔.๑  พลตรี  หม่อมหลวงโอสถ ทินกร   พ.ศ.  ๒๔๙๕ - พ.ศ.  ๒๔๙๗
  ๓.๔.๒ พลตรี  เอกศักดิ์    ประพันธโยธิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗ - พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
  ๓.๔.๓  พลตรี  กาจบัณฑิต โชติกญาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ - พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  ๓.๔.๔  พลตรี  ประเสริฐ  รอดวรรณะ  พ.ศ.  ๒๕๑๐ - พ.ศ.  ๒๕๑๖  
  ๓.๔.๕  พลตรี  เทียบ    บูรณสิงห์  พ.ศ.  ๒๕๑๖ - พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
  ๓.๔.๖  พลตรี  กมล  พิจิตรคดีพล  พ.ศ.  ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๓.๔.๗  พลตรี  ส้าราญ  กมลรัตน์  พ.ศ.  ๒๕๒๒- พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
  ๓.๔.๘  พลตรี  เกษม  สงวนชาติศรไกร  พ.ศ.  ๒๕๒๖- พ.ศ.  ๒๕๒๘
  ๓.๔.๙  พลตรี  วิเชียร  สุกปลั่ง   พ.ศ.  ๒๕๒๘ - พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
  ๓.๔.๑๐  พลตรี  นิวัตร  สายอุบล  พ.ศ.  ๒๕๓๑ - พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
  ๓.๔.๑๑  พลโท  ทวีสิทธิ ์  สร้างสมวงษ์  พ.ศ.  ๒๕๓๒ - พ.ศ.  ๒๕๓๕
  ๓.๔.๑๒  พลโท  นฤนาท   กัมปนาทแสนยากร พ.ศ.  ๒๕๓๕ - พ.ศ.  ๒๕๓๘
  ๓.๔.๑๓  พลโท  วิษณุ  อุดมสรยุทธ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ - พ.ศ.  ๒๕๔๑
  ๓.๔.๑๔  พลโท  อาภรณ์  กุลพงษ์   พ.ศ.  ๒๕๔๑ - พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  ๓.๔.๑๕  พลโท  ธนเดช  ปทุมรัตน์  พ.ศ.  ๒๕๔๓ - พ.ศ.  ๒๕๔๗
  ๓.๔.๑๖  พลโท  ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - พ.ศ.  ๒๕๔๘
  ๓.๔.๑๗  พลโท  สุภาษิต  วรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ - พ.ศ.  ๒๕๕๐
  ๓.๔.๑๘  พลโท  ไกรศิริ  บุรณศิริ   พ.ศ.  ๒๕๕๐ - พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
                     ๓.๔.๑๙  พลโท ทวนชัย          พันธ์เพ่ิมศิริ                  พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ.  ๒๕๕๔  
                 ๓.๔.๒๐  พลโท นิพนธ์  ปานมงคล  พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
         ๓.๔.๒๑  พลโท ปัฐมพงศ์        ประถมภัฏ  พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
                     ๓.๔.๒๒  พลโท สถาพร           สีมาสุรรักษ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
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๔.  เพลงมาร์ชทหารช่าง 
 ทหารช่างของกองทัพไทยชาตรี    ศักดิ์ศรีสมญานั้นมีว่าเป็น     “เส้นเลือดแห่งกองทัพไทย” 
 * เราชาญงานช่างท้าทางให้เดินด้าเนินอย่างดี      ทิศทางใดที่ไหนภัยมีทัพไทยจะตีช่วยชี้แนวทาง 
    หน่วยใดต้องการให้เราไปก่อสร้าง   สนามบินการพรางการวางท้าลาย  (ซ้้า * ) 
 ** วางดงระเบิดเราวาง    สะพานทั้งเครื่องกีดขวาง    วางทางรถไฟเราสร้าง   ทุกคนเคยวางใจ 
       ทางดีทัพเดินสะดวกทั้งเร็วและไกล           ยามกองทัพเราเข้าบุกรุกเร็วทันใจ  
       ผองเราท้าได้    ฉับไวเร็วพลัน   (ซ้้า **)         เชี่ยวชาญทางหนีทีไล่รู้ที่มีภัยมหันต์      
*** รู้กาลเวลาเสี่ยงชีวัน  เรานี้กล้าประจัญรบรันทุกทาง  ยอมสิ้นใจแม้มีภัยใหญ่มาขวาง มอบชีวิตวางเป็นพลี 
 (ญ.)  ฉกาจฉกรรจ์กล้าหาญชาญชัย  (ช.)  เรากล้ายอมตายถวายชีวี 
 (ญ.)  เอาเลือดโลมดินฝากพระธรณี  (ช.)  สถิตย์ความดีศักดิ์ศรีชายชาญ 
 (ญ, ช.)  ดวงฤทัยและดวงวิญญาณ   สมดังค้าชมว่า   เชี่ยวชาญเป็นทหาร   ชาญชาตรี  (ซ้้า***) 
๕.  สมญานามของทหารช่าง    “เส้นเลือดแห่งกองทัพไทย” 
 ๕.๑  ปรัชญา    ของโรงเรียนทหารช่าง      “ภูมิปัญญาคือพลังอ้านาจ” 
 ๕.๒  อัตลักษณ์  ของโรงเรียนทหารช่าง      “สร้างทหารให้เชี่ยวชาญงานช่าง” 
 ๕.๓  วิสัยทัศน์   ของโรงเรียนทหารช่าง      “โรงเรียนทหารช่าง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
มีคุณภาพ ในการสร้างทหารช่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
๖.  ประวัติค่ายทหารราชบุรี 
 ตามประวัติของเมืองราชบุรีใน  พ.ศ. ๒๓๖๐  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ ๒  
ได้โปรดเกล้าฯ  ให้ย้ายเมืองราชบุรีจากฝั่งขวาของแม่น้้าแม่กลอง   ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีวัดมหาธาตุในปัจจุบัน 
มาตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้้าแม่กลอง  มีศูนย์กลางอยู่ในก้าแพงศาลหลักเมืองราชบุรีปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๔๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  ได้โปรดเกล้าฯ  ให้ย้ายเมือง
ราชบุรีกลับมาอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้้าแม่กลองตามเดิม   และได้มีการปรับปรุงการปกครอง มณฑลต่างๆ  ขึ้น 
 พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้ย้ายกรมทหารบกราบที่  ๔  จากศาลายุทธนาธิการไปตั้งที่โรงทหารสวนดุสิต   ซึ่งเป็น
หน่วยอยู่ในกองพลทหารราบที่  ๔   
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 พ.ศ. ๒๔๔๖  กรมบัญชาการกองพลทหารราบที่  ๔  และกรมทหารบกราบที่  ๔  ได้ย้ายจากสวนดุสิต
มาตั้งอยู่ในก้าแพงเมืองราชบุรี  บนฝั่งซ้ายของแม่น้้าแม่กลอง 
 พ.ศ. ๒๔๔๘  ได้ย้ายผู้ที่พักอาศัยอยู่ในก้าแพงเมือง  ให้ออกไปอยู่นอกก้าแพงเมืองทั้งหมด   ส่วนใน
ก้าแพงเมืองก็ให้เป็นที่ตั้งของค่ายทหาร  จึงเป็นที่มาของที่ตั้งค่ายทหารจนถึงปัจจุบันนี้ของค่าย  “ภาณุรังษี” 
๗.  ประวัติชื่อค่ายภาณุรังษี 
 พ.ศ. ๒๔๔๖  เดิมค่ายทหารที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้ง   กองบัญชาการกองพลทหารราบที่  ๔  และ
กรมทหารบกราบที่  ๔  มีผู้ที่สร้างความเจริญให้แก่ค่ายทหารแห่งนี้มากที่สุดคือ  “จอมพลสมเด็จพระราช
ปิตุลาบรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช”  เป็นพระเจ้าน้องยาเธอของ
รัชกาลที่  ๖   
 พ.ศ. ๒๔๒๑  พระองค์ทรงด้ารงต้าแหน่งเป็น  “นายทหารพิเศษ”  ประจ้ากรมทหารหน้าซึ่งเป็นต้น
รากของกรมทหารบกราบที่  ๔  จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. ๒๔๕๔  รัชการที่  ๖  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้  “จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข    
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช” ด้ารงต้าแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่  ๔ 
 พ.ศ. ๒๔๗๑  จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช  พระองค์ทรงเสด็จทิวงคต นับเวลาที่พระองค์ทรงเป็นนายทหารผู้ใหญ่อยู่ในกรมนี้  ๕๐ ปี  
ทรงได้ท้านุบ้ารุงกรมทหารบกราบที่ ๔  ให้เจริญก้าวหน้ามากมาย  ให้ทหารมีโรงกินอยู่  หลับนอน  สะดวก  
สบาย  ทันสมัย  ทรงเสด็จมาฉลองโล่และพระราชทาน  พระราชโอวาทด้วยพระองค์เองเกือบทุกปีจึงเป็นการ
เหมาะสมอย่างยิ่งที่  กรมการทหารช่างและจังหวัดทหารบกราชบุรี  ได้ขอพระราชทานนามค่ายทหารราชบุรี
แห่งนี้ว่า  “ค่ายภาณุรังษี”  เพ่ือเป็นอนุสรณ์ส้าหรับพระองค์ผู้ทรงเป็น  “องค์อุปถัมภก”  ค่ายทหารแห่งนี้   
มานาน  เมื่อ  ๒๓  เมษายน ๒๕๐๗  
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