ประวัติค่ายเสนีย์รณยุทธ
...............
พื้ น ที่ บริ เวณที่เป็ นที่ ต้ งั ค่ายเสนี ยร์ ณยุทธ แห่ งนี้ ในอดี ตเคยเป็ นสนามบิ นพาณิ ชย์
ขนาดเล็ก มาก่อน ต่อมา กองบังคับการตารวจภูธรเขต ๔ ในสมัยนั้น ได้รับอนุ ญาตให้เข้ามา
ใช้ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เวณแห่ ง นี้ จนกระทั่ง เดื อ น มี น าคม พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมต ารวจ
ในขณะนั้ น ได้มี ค าสั่ ง ให้ กองบัง คับ การต ารวจภู ธ รเขต ๔ ก่ อ สร้ า งกองร้ อ ยฝึ กพิ เศษขึ้ น
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ฝึกอาวุธพิเศษและยุทธวิธีการรบนอกแบบ หรื อการรบแบบกองโจรให้กบั
ข้าราชการตารวจภู ธร เพื่อบรรจุเป็ นตารวจรั กษาดิ นแดน หรื อ ร.ด. เมื่ อก่ อสร้างกองร้อยฝึ ก
พิเศษเสร็ จแล้วจึงได้เปิ ดทาการฝึ กตารวจภูธร รุ่ นแรก จานวน ๑๒๐ นาย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๔๙๕ โดยมี พัน ต ารวจโทบุ ญ ณะ ตาละลัก ษมณ์ รองผู ้บัง คับ การต ารวจภู ธ รเขต ๔
( ยศ และ ตาแหน่งขณะนั้น ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบควบคุมการฝึ ก มี ร้อยตารวจโทมโน สมิตะพินทุ
ท าหน้ า ที่ ผู ้บ ัง คับ กองร้ อ ยฝึ กพิ เศษ ( ยศ และ ต าแหน่ ง ขณะนั้ น ) ร้ อ ยต ารวจโทบุ ญ เลิ ศ
นันทโพธิ์ เดช ผูบ้ งั คับหมวดสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองอุดรธานี ( ยศ และ ตาแหน่งขณะนั้น )
ร้อยตารวจโทปราโมทย์ กุล นิ ติ ร้อยตารวจตรี อนัน ต์ ดวงบุ ปผา ( ยศ ขณะนั้น ) ซึ่ งมาช่ วย
ราชการ ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยผูค้ วบคุมการฝึ ก พอเริ่ มทาการฝึ กได้ประมาณ ๗ วัน ไฟได้ไหม้
กองร้ อ ยฝึ ก สาเหตุ เกิ ด จากต ารวจที่ ม ารั บ การฝึ ก ( ไม่ ท ราบยศ ชื่ อ ) ได้เอาไฟแช็ ก ไปเติ ม
น้ ามัน ก๊ าซ จากปิ๊ ปน้ ามัน เพื่ อ ให้ไ ส้ ไ ฟแช็ ก เปี ยกชุ่ ม จะได้ติ ด ไฟง่ าย วิธี ก ารเติ ม น้ ามัน โดย
เทน้ ามันจากปิ๊ ปใส่ ในไส้ไฟแช็ก ขณะที่เท น้ ามันได้หกออกจากปิ๊ ปไหลไปตามพื้นกองร้อยด้วย
หลังเติมน้ ามันไฟแช็กเสร็ จแล้ว ตารวจนายนั้นจึงได้ทดลองจุดไฟแช็กปรากฎว่าไฟได้ลุกพรึ บ
ขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ด้วยความตกใจตารวจนายนั้น ได้โยนไฟแช็กทิ้ งพร้ อมกับเทน้ ามันที่ อยู่ใน
ปิ๊ ปลงไปที่พ้ืนกองร้อยด้วย จึงทาให้ไฟลุกไหม้น้ ามันอย่างรวดเร็ ว ขณะที่ไฟกาลังลุกไหม้อยู่
นั้น ร้อยตารวจโทมโน สมิตะพินทุ ได้รับแจ้งจึงรี บวิง่ มาที่กองร้อยเพื่อสั่งการให้ช่วยกันดับไฟ

เนื่ องจากอาคารกองร้อยเป็ นอาคารไม้ชั่วคราว หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก ซึ่ งเป็ นเชื้ อไฟอย่างดี
ปรากฎว่าไฟได้ไหม้อาคารกองร้อยเสี ยหายเกือบหมด
ต่อมาเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๔๙๕ ร้อยตารวจโทมโน สมิตะพินทุ ได้รับการเลื่อนยศ
เป็ น ร้อยตารวจเอก ได้รับคาสั่งให้เตรี ยมพื้นที่เพื่อสร้างกองร้อยฝึ กขึ้นใหม่ โดยได้มีการวาง
แผนผัง กาหนดจุดที่ต้ งั อาคารที่บงั คับการ , อาคารกองร้อยฝึ ก จานวน ๒ หลัง ลักษณะเป็ น
อาคารไม้ หลังคามุงสังกะสี ยกพื้นชั้นเดียว ( ปัจจุบนั อาคารทั้ง ๒ หลังยังปรากฏอยู่ )
นอกจากนั้นยังมีอาคารพยาบาล , คลังอาวุธ , โรงไฟฟ้าและ ถังน้ าประปา จนถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๔๙๖ การวางแผนผังกาหนดจุดก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ( การวางแผนผัง กาหนดจุด
ก่อสร้างในครั้งนั้นได้ใช้วธิ ีการปี นขึ้นไปบนต้นไม้ที่สูงๆ แล้วถ่ายภาพไว้ ) ทั้งนี้เนื่องจากใน
อดีตพื้นที่บริ เวณนี้เป็ นป่ าไม้ที่สมบูรณ์มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ข้ ึนอยูท่ วั่ ไป ขณะที่กาลังจะเตรี ยมการ
ดาเนินการก่อสร้างอยูน่ ้ นั กรมตารวจได้สั่งการให้ ร้อยตารวจเอกมโน สมิตะพินทุ เดินทางไป
รับการฝึ กอบรมงานด้านการสื บสวนราชการลับและการจารกรรม ที่เกาะไซปันประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ซึ่งก่อนออกเดินทางไป ร้อยตารวจเอกมโน
สมิตะพินทุ ได้สงั่ การฝากไว้กบั ร้อยตารวจโทบุญเลิศ นันทโพธิ์เดช ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
ทาการแทนว่า หากจะมีการเสนอชื่อค่ายฝึ กแห่งนี้ ให้เสนอว่า ค่ายพระวอพระตา หรื อ
ค่าย พระยอดเมืองขวาง โดยให้ทาการค้นประวัติของพระวอพระตา และ พระยอดเมืองขวาง
สมัยเมืองคาม่วนคาเกิด ไทยรบกับฝรั่งเศสที่เมืองท่าแขก เพื่อให้เสนอต่อ พันตารวจโทบุญณะ
ตาละลักษมณ์ ตามลาดับ ดังนี้ ชื่อ พระวอพระตาเป็ นลาดับ ๑ พระยอดเมืองขวางเป็ นลาดับ ๒
ส่ วนลาดับ ๓ ให้คน้ เกี่ยวกับประวัติผบี ุญ
ซึ่งในอดีตเคยมีตารวจไปบวชเป็ นพระภิกษุ
และร่ าเรี ยนมาทางไสยศาสตร์สามารถปราบผีบุญได้จนสาเร็จ
ส่ วนนอกนั้นแล้วแต่
รองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรเขต ๓ จะเห็นสมควร จากนั้น ร้อยตารวจเอกมโน สมิตะพินทุ
จึงเดินทางไปเข้ารับการฝึ กอบรม

จนกระทั่ ง ถึงเดื อนพฤศจิกายน ๒๔๙๖ การก่ อสร้างอาคารที่ ทาการและอาคาร
กองร้ อ ยฝึ กตลอดทั้ง อาคารอื่ น ๆ ได้ แ ล้ว เสร็ จ ไปเป็ นบางส่ วน และร้ อ ยต ารวจเอกมโน
สมิตะพินทุ สาเร็ จการฝึ กอบรมได้เดินทางกลับมาสอบถาม ร้อยตารวจโทบุญเลิศ นันทโพธิ์เดช
ว่าได้เสนอชื่อค่ายตามที่ได้บอกไว้หรื อไม่ เพราะเหลือเวลาอีกเพียง ๗ วัน ที่ พลตารวจเอกเผ่า
ศรี ยานนท์ อธิ บ ดี ก รม จะเดิ น ทางมากระท าพิ ธี เปิ ดค่ า ยฝึ กแห่ งนี้ ได้ รั บ ค าตอบจาก
ร้อ ยต ารวจโทบุ ญ เลิ ศ นัน ทโพธิ์ เดช ว่า “ ผมไม่ กล้ าเสนอ ” ชื่ อ ค่ ายจึ งไม่ เป็ นไปตามที่ ผูม้ ี

บทบาทได้ก ารก่ อ ตั้งต้อ งการ เพราะ พัน ต ารวจโทบุ ญ ณะ ตาละลัก ษมณ์ ในฐานะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบและควบคุมการฝึ กของกองร้อยฝึ กพิเศษได้เสนออธิ บดีกรมตารวจเพื่อให้อนุมตั ิชื่อ
ค่ า ยว่ า ค่ า ยเสนี ย ์ร ณยุ ท ธ ซึ่ งเป็ นราชทิ น นามของ พัน ต ารวจเอกหม่ อ มราชวงศ์เสวต
เสนี ยว์ ชั รี วงศ์ (หลวงเสนี ยร์ ณยุทธ) อดีตนายทหารม้า คอสแซ็ก หรื อคะซาก ซึ่ งโอนมารับ
ราชการเป็ นตารวจภูธร และดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ งั คับการตารวจภูธรเขต ๔ ( ยศ และตาแหน่ ง
ขณะนั้น ) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ พลตารวจเอกเผ่า ศรี ยานนท์ อธิ บดี
กรมตารวจ ได้เดินทางมาเป็ นประธานในการกระทาพิธีเปิ ดค่ายฝึ กและกองร้อยฝึ กพิเศษอย่าง
เป็ นทางการและอนุ ม ัติ ชื่ อ ค่ า ยแห่ ง นี้ ว่ า “ ค่ า ยเสนี ย์ ร ณยุ ท ธ ” และยัง ให้ อ ยู่ใ นการ
ควบคุมดูแลของ กองบังคับการตารวจภูธรเขต ๔ ตามเดิม จนได้รับการยกฐานะจากกองร้อย
ฝึ กพิ เศษขึ้ น เป็ นหน่ วยระดับกองกากับการมี ชื่อ ว่า “ กองก ากับการต ารวจชายแดนเขต ๔ ”
เรี ยกชื่ อย่อว่า กก.ชด.เขต ๔ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนชื่ อหน่ วยเป็ น กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ เรี ยกชื่ อย่อว่า กก.ตชด. เขต ๔ ในยุคต่อมา ผูบ้ งั คับหน่ วย ของ
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ จึงได้ถือเอา

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็ นวันสถาปนาค่ายเสนียร์ ณยุทธ หรื อเรี ยกว่า
“ วันค่าย ” จวบจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็ นปี แห่งการยุติการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธระหว่าง กอง
กาลังกองทัพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย พลเรื อน ตารวจ ทหาร กับ กองกาลังพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในรู ปแบบสงครามปฏิวตั ิและการก่อการร้าย ซึ่งจากการสู ้รบใน
ครั้งนั้น กาลังพลตารวจตระเวนชายแดนของค่ายเสนียร์ ณยุทธ แห่งนี้ได้สละชีวติ เลือดเนื้อ
เป็ นชาติพลีหลายนาย และบาดเจ็บสาหัส พิการทุพพลภาพอีกจานวนมาก เป็ นที่น่าเวทนายิง่
พันตารวจเอกขจร สัยวัตร์ ผูก้ ากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ( ยศและตาแหน่ง
ขณะนั้น ) จึงได้มีความเห็นร่ วมกันกับข้าราชการตารวจในสังกัดและครอบครัวว่า สมควร
จะต้องสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงการเสี ยสละที่ยงิ่ ใหญ่ในวีรกรรมของเหล่าวีรชนนักรบผู ้
กล้าหาญขึ้นไว้ในค่ายเสนียร์ ณยุทธ โดยให้มีลกั ษณะเป็ นรู ปตารวจสนามชายแดนหล่อด้วยเนื้อ
โลหะทองเหลืองรมดา ขนาด ๑ เท่าครึ่ งของตัวจริ ง ยืนเด่นเป็ นสง่าปรากฏอยูบ่ นแท่นหินอ่อน
และให้จารึ กชื่อวีรชนนักรบผูก้ ล้าหาญที่ได้เสี ยสละชีวติ เลือดเนื้อ
ลงไว้บนแผ่นทองเหลือง
ด้านหน้าของฐานรู ปหล่อวีรชน เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้อนุชนได้ศึกษา เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ของ
หน่วยและเพื่อเป็ นการเชิดชูเกียรติของเหล่าวีรชนนักรบผูก้ ล้าสื บไปโดย ตั้งชื่ออนุสรณ์สถาน

แห่งนี้วา่ “ อนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนี ยร์ ณยุทธ ” พร้อมกับกระทาพิธีสักการะ สดุดี
วีรกรรมและกระทาพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. โดย พลตารวจโทมโน สมิตะพินทุ ผูช้ ่วยอธิบดีกรมตารวจ
( ยศ
และ ตาแหน่งขณะนั้น ) เป็ นประธานในพิธี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่ วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔ ) พุทธศักราช ๒๕๒๙ แบ่งส่ วน
ราชการในกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็ นต้นไป กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วย
อีกครั้งหนึ่ง เป็ น กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ เรี ยกชื่อย่อว่า กก.ตชด. ๒๔
ในค่ายเสนียร์ ณยุทธ แห่งนี้จะมีหน่วย กองกากับการ ๔ กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน ตั้งอยูด่ ว้ ย ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึ กอบรมข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในหลักสู ตรพิเศษ ต่างๆ รวมทั้งการฝึ กอบรมประชาชน ในหลักสู ตรทัว่ ไป นอกจากนั้นยังมี
หน่วยบินตารวจจังหวัดอุดรธานี มีเฮลิคอปเตอร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นอากาศยาน
หลัก เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยตารวจในพื้นที่ และส่ วนราชการอื่น เมื่อร้องขอ

ค่ายเสนียร์ ณยุทธ

แห่งนี้ เป็ นแหล่งก่อกาเนิดประกายความคิดในการก่อตั้งกิจการ
ลูกเสื อชาวบ้านขึ้นครั้งแรก ของประเทศไทย โดย พันตารวจเอกสมควร หริ กลุ อดีต
ผูก้ ากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ( ยศ และ ตาแหน่งขณะนั้น ) เพื่อใช้เป็ นกุศโลบาย
ในการต่อสู ้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ สามารถยุติสงครามปฏิวตั ิและการก่อการร้าย
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ลงได้อย่างสิ้ นเชิง และ ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
พันตารวจเอกบุญชิต อักษร ผูก้ ากับการ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
ได้ดาริ เพื่อให้มีการก่อสร้าง ศาลาอนุสรณ์ เพื่อประดิษฐานรู ปหล่อของพลตารวจโทสมควร
หริ กลุ ผูก้ ่อตั้งกิจการลูกเสื อชาวบ้านของประเทศไทย ขึ้นไว้ในบริ เวณค่ายเสนียร์ ณยุทธ แห่งนี้
เพื่อราลึกถึงเกียรติประวัติและคุณงามความดี ที่มีต่อชาติบา้ นเมืองอย่างใหญ่หลวง โดยได้ขอรับ
ความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างจาก แพทย์หญิงสุ ภา หริ กลุ ภริ ยา
พลตารวจโทสมควร หริ กลุ เป็ นเงินจานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาทจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และได้
กระทาพิธีเปิ ดศาลาอนุสรณ์ พร้อมกับกระทาพิธีบวงสรวง สักการะ ดวงวิญญาณ พลตารวจโท
สมควร หริ กลุ เมื่อวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๕๐ เหนือสิ่ งอื่นใด นั้น เนื่องจาก พลตารวจโท
สมควร หริ กลุ เคยดารงตาแหน่ง ผูก้ ากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ด้วย จึงสมควรที่

เราทั้งหลาย ที่เป็ นอนุชนควรภาคภูมิใจในเกียรติประวัติที่สาคัญของอดีตผูบ้ งั คับหน่วยท่านนี้ที่
ควรศึกษาและยึดถือเป็ นแบบอย่าง ในการรับราชการเพื่อประเทศชาติและบ้านเมือง สื บไป

ปัจจุบนั กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่

๒๔ ค่ายเสนียร์ ณยุทธ ตั้งอยูท่ ี่
บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม เขตเทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ห่างจากตัวเทศบาลนครอุดรธานี ไปตามถนนสายอุดรธานี – สกลนคร เป็ นระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร

