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1. ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ค่ายพิศลยบุตร) 
ที่ตัง้ : 333/44 หมู่ที ่3 ถนนสรงประภา (สรงประภา 12) แขวงสีกัน เขตดอนะเมือง กรุงเทพฯ 10210 
เนื้อที่ : 50-0-0 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โฉนดที่ดนิเลขท่ี 28386  
ประวัติ : เมื่อปี พ.ศ. 2507 นายอภัย  จันทวิมล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ขอที่ดินจำนวน 
50 ไร่ จากคุณหญิงเชิญ  พิศลยบุตร ซึ่งเดิมเป็นทุ่งนาให้กับจังหวัดพระนคร เพ่ือใช้สร้างค่ายลูกเสือให้เป็น
สถานที่ฝึกอบรมเยาวชนทั้งชายและหญิงในสมัยนั้น แต่เนื่องจากในขณะนั้นไม่มีงบประมาณในการพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบให้กองลูกเสือ (คณะลูกเสือแห่งชาติ) อีกต่อหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาที่ดินดังกล่าว
ได้เนื่องจากในขณะนั้นกองลูกเสือ กรมพลศึกษา กำลังก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ที่ดินดังกล่าว  
จงึถูกทิ้งไว้ว่างเปล่ามาระยะหนึ่ง 
  ปี พ.ศ.2517 ทางราชการได้ยุบจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรวมกันเป็นกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครจึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินและสร้างค่ายลูกเสือ โดยตั้งชื่อว่า “ค่ายลูกเสือทุ่งสีกัน” อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม (สำนักการศึกษา) ตลอดจนเริ่มก่อสร้างอาคารต่างๆ         
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2519 ต่อมากรุงเทพมหานครเห็นว่าชื่อค่ายลูกเสือทุ่งสีกันไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น         
“ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)” โดยนำนามสกุลของท่านผู้หญิงเชิญ  พิศลยบุตร เป็นชื่อค่าย        
เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณผู้มอบที่ดิน 
  ปี พ.ศ. 2554 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ปรับภูมิทัศน์
ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) ตามโครงการส่งเสริมค่ายเยาวชน สัญญาเลขที่ 14/2554 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2556 (ใม่ปรากฎเอกสารทั้งสองรายการที่กล่าวถึง) โดยว่าจ้าง
บริษัทเจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา
บางส่วน ต่อมาผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการต่อและทิ้งงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติยกเลิกสัญญาจ้าง 
เมื่อวันที่  19 กันยายน 2557 และได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับผู้ทิ้ งงาน ซึ่งสำนักการศึกษา
กรงุเทพมหานครจะดำเนินการจัดทำโครงการค่ายเยาวชนต่อไป 
อาณาเขต : ทิศเหนือ      จรด คลองสาธารณประโยชน์     
    : ทิศใต ้   จรด ที่ดินเอกชน  
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเอกชน  
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินเอกชน 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก เพราะอยู่ในชุมชนที่มีความเจริญทุกด้าน เหมาะแก่จัดทำเป็น
ศูนย์การจัดกิจกรรมลูกเสือและเยาวชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผู้ดูแลประจำค่าย : นางสาวปราณวีร์  ธีรภาพธรรมกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้าค่าย ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ สังกัดกลุ่มกิจการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๑ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ (ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย) 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 63/2 หมู่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เนื้อที่ : 15-3-38 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินสำนักงานลูกเสือแหง่ชาติ เลขที่ 24333 เนื้อที่ 4-3-63 ไร่ และเลขที่ 24334  
                 เนื้อท่ี 7-0-63 ไร่ รวมเป็นเนื้อท่ี 12-0-26 ไร่ และเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 3-3-12 ไร่ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย) ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในที่ดินว่างเปล่าที่เอกชนมอบให้ (นายเตี้ย  ประดิษฐ์) ตั้งอยู่บริเวณเขาตาม่องล่าย    
ด้านทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี            
ยุวกาชาด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และเปิดใช้ค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยนายอภัย     
จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด  
  ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการให้จังหวัดตรวจสอบที่ดินที่ตั้งค่ายลูกเสือ เพ่ือขึ้น
ทะเบียนไว้เป็นหลักฐานทางราชการ รวมทั้งการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เอกชนมอบให้ แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถชี้แนวเขตท่ีดินที่ชัดเจน เพ่ือทำแผนผังและเอกสารสิทธิ์ได ้
  2. นายเตี้ย  ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิต 
  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่  607       
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติชื่อ “ป่าเขาตาม่องล่าย” ผลการออกกฎกระทรวงดังกล่าว   
ทำให้พ้ืนที่บางส่วนและอาคารค่ายลูกเสือ 6 หลัง ตกไปอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องดำเนินการ  
ขอใช้ที่ราชพัสดุทุกปี  
   ในปี พ.ศ. 2537 ทายาทเจ้าของที่ดิน (นายเตี้ย  ประดิษฐ์) ได้ร่วมกันลงนามในหนังสือรับรอง
และยืนยันว่านายเตี้ย  ประดิษฐ์ เป็นเจ้าของที่ดิน และมอบที่ดินให้ทางราชการเพ่ือสร้างค่ายลูกเสือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จริง สำนักคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดินค่ายลูกเสือ นำโดยนายกมล  โอ่เอ่ียม ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สำนักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโฉนดที่ ดิน 2 ฉบับ       
เนื้อที่ รวม 12-0-26 ไร่ ในนามคณะลูกเสือแห่งชาติ (เพ่ือประโยชน์แก่กองลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และ
ในปี พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินป่าสงวน-
แห่งชาติ ป่าเขาตาม่องล่าย เนื้อที่ 8-2-83 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือจัดทำค่ายลูกเสือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตาม่องล่าย เนื้อที่     
3-3-12 ไร ่ในปี พ.ศ. 2544 มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี  
  ในปี พ.ศ. 2546 นายสุรศักดิ์  สุ่มกล่ำ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์จากสภาพที่ไม่สามารถให้บริการได้ให้สามารถใบริการได้อีกครั้ง โดยมี        
นายปิยะชาติ  ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง นายยุธิน  ทวีศักดิ์ 
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองฯ เป็นผู้ควบคุมงาน นายสุข  หน่อทิม หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ     
กุยบุรี  เป็นเจ้าของเรื่อง นายทวี  เพ่ิมพูน ผู้ รับผิดชอบงานลูกเสือเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ               
ในปี พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศานิตย์  
เชยชุ่ม เป็นหัวหน้าค่าย และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์   เขต 1 กับวนอุทยานเขาตาม่องล่าย และสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



  ในปี พ.ศ. 2557 เปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เมื่อวันที ่2 มถิุนายน 2557 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 อาณาเขต : ทิศเหนือ      จรด ที่ดินของเอกชน และเขาตาม่องล่าย      
    : ทิศใต ้   จรด อ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
                                                และวนอทุยานเขาตาม่องล่าย)    
    : ทิศตะวันออก จรด เขาตาม่องล่าย  
    : ทิศตะวันตก   จรด อ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)  
                                                และท่ีดินของเอกชน    
จุดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์  : มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูมิประเทศรอบค่ายประกอบไปด้วยภูเขา ป่าไม้ ทะเล            
และป่าชายเลน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นางสาวอรสา  คูภากรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
     2. นางพิมพา  จันทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     3. นางกัญชพร  อรรคบุตร เจ้าหน้าที่ประจำค่ายลูกเสือ (งบประมาณ สลช.จัดจ้าง) 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 295,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอำนวยการ) 
  2. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,830,600 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง/
ปรับปรุงทีพั่กผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง) 
  3. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,888,800 บาท (ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1 แห่ง/ปรังปรุง
ที่พักวิทยากร 1 หลัง/ปรับปรุงอาคารอำนวยการ)  
  4. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,591,900 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม/ก่อสร้างป้ายค่าย) 
    5. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,304,400 บาท (ก่อสร้างกำแพงก้ันน้ำ ยาว 47 ม.   
สูง 2.20 ม./ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว230 ม. หนา 0.15 ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ค่ายลูกเสือบางสะพาน) 

ชื่อค่าย: ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ค่ายลูกเสือบางสะพาน)  
ที่ตั้ง: หมู่ที ่1 ตำบล ทองมงคล  อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
เนื้อที:่ 12 - 2 - 28.00 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์: เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 254 
ประวัติ: เดิมค่ายลูกเสือนี้อยู่ในความปกครองดูแลของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบางสะพาน กรมศึกษาธิการ        
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง                     
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกยุบเลิกมารวม
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวจึงมาอยู่                      
ในความปกครองดูแลและครอบครองใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1   
  ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุและอาคารสิ่งปลูกสร้างแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ปข.524 หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากเดิมสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเป็ นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน หน่วยงานย่อยเป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การใช้ประโยชน์จากเดิมค่ายลูกเสืออำเภอบางสะพาน เป็นค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ ที่ กค 0318.29/984  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
อาณาเขต: ทิศเหนือ  จรด คลองบางสะพาน 

     : ทิศใต้  จรด ถนนเพชรเกษม  
     : ทิศตะวันออก จรด ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) 

      : ทิศตะวันตก จรด ถนนเพชรเกษม (สายปัจจุบัน) 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์: เป็นค่ายที่มีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง ด้านบนเป็นพ้ืนราบเห็นวิวทิวทัศน์รอบทศิทาง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  สำนักงานลูกเสือจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) 

ผู้ดูแลประจำค่าย : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท (ค่ายเจ้าสามพระยา) (ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท : กันยายน 2559) 
ที่ตั้ง : หมูท่ี่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
เนื้อที่ : 63-2-41 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี 0028 (ไม่มีสำเนาหนังสือ) (มิถุนายน 2551 สพป.ชน. 
(ทำหนังสือขอถอนสภาพ สนง.ที่ดิน ชน.แจ้งว่าเอกสารไม่ครบถ้วน/หลังจากนั้นไม่ทราบว่าได้ดำเนินการต่อไป
อย่างไรบ้าง) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท เดิมชื่อค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบเงินวันครูป ีพ.ศ. 2505 เป็นทุน
เริ่มการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จนสามารถเปิดเป็น     
ค่ายลูกเสืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2507 โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       
เป็นประธานพิธีเปิด การตั้งชื่อค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทว่าค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา เนื่องจากคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดชัยนาทเห็นพ้องกันว่าเพ่ือเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา 
ซึ่งครั้งหนึ่งได้มาครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือเมืองชัยนาท ตามจารึกทางประวัติศาสตร์ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท 
และค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ถือกำเนิดเนื่องด้วยการเห็นความสำคัญของการมีสถานที่เพ่ืออบรมบ่มเพาะ
เยาวชนและประโยชน์ของชาวชัยนาท โดยท่านผู้นำประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่าน ภาคเอกชนที่ให้
การสนับสนุน และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในนามลูกเสือจังหวัดชัยนาท และค่ายยุวชนทหารจังหวัด
ชัยนาท ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 โดยนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
พิธีเปิด 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ถนนสาธารณะ 
    :  ทิศใต้    จรด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 
    :  ทิศตะวันออก จรด ถนนสาธารณะ 
    :  ทิศตะวันตก   จรด วัดสร้อยสังข์สถิตย์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีพระบรมรูปที่สวยงาม และภูมิทัศน์ที่เป็นจุดเด่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท 
ผู้ดูแลประจำค่าย : ประกอบด้วย 
     1. ผู้อำนวยการค่าย นายอเนก  แก้วสว่าง 
     2. รองผู้อำนวยการค่าย นายชูชีพ  เหลือสำเภา 
              3. เจ้าหน้าที่ค่าย นายรัชศักดิ์  อาดลอย  
    4. เลขานุการค่าย นางกัลยา  เทียนกล่ำ 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 993,000 บาท (ปรบัปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง/ปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง) 
   2. งบประมาณปี 2562 สนับสนุนเพิม่เตมิจากเงินรายได ้สลช.จำนวน 268,000 บาท (ติดต้ัง 
ตาข่ายกันนก ห้องน้ำ 5 หลัง) 
 

 
 
 
 
 



 
4. ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
ที่ตั้ง : วัดลังกา (วัดร้าง) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าง้ิว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
เนื้อที ่: 25-0-32 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : (ไม่มี/ที่ธรณีสงฆ์) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เดิมอยู่ในการดูแลของศูนย์พลศึกษาจังหวัดอ่างทอง กรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินวัดลังกา (วัดร้าง) หมู่ที่ 5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
โฉนดที่ดินเลขที่ 4498 มีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ 32 ตารางวา ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  โดยการกำกับดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ( เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของ          
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง) และไม่ปรากฏ
หลักฐานในการทำสัญญาเช่าที่ดินแต่อย่างใด 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง 
    : ทิศใต้    จรด ชุมชนหมู่บ้านค่ายลูกเสือ ตำบลป่างิ้ว 
    : ทิศตะวันออก จรด คลองส่งน้ำชลประทาน 
    : ทิศตะวันตก   จรด ถนนสายโพธิ์ทอง-แสวงหา 
จุดเด่นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก สามารถดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 
    - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเสือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
จะจัดทำพิธีถวายสักการะเพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
   - มีที่พักสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่หน่วยงานภายในหรือภายนอก
จังหวัดขอใช้เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรมแบบพักค้างคืน 
   - มีพ้ืนที่กว้างขวาง และเหมาะสำหรับการจัดฐานกิจกรรมทางลูกเสือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้
หลักสูตรการอยู่ค่ายพักแรม มีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยไม่ได้รับ
งบประมาณของทางราชการทำให้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง มีความพร้อมและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการพอสมควร 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : สำนักงานลูกเสือจงัหวัดอ่างทอง  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,915,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำรวม) 
   2. งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,133,000 บาท (ก่อสร้างห้องส้วม 2 หลัง/ก่อสร้างฐาน
กิจกรรม 9 ฐาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายเจดีย์สามองค์) 
ชื่อค่าย : หมู่ที่ 8 บ้านพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   
เนื้อที่ : 94-2-50 ไร่  
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ กจ. 19 หน่วยงานที่ครอบครอง สพฐ. การใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
                  แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
                  3. โรงสูบน้ำตำบลหนองโรง 4. ค่ายลูกเสือ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายเจดีย์สามองค์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านพนมทวน ตำบลพนมทวน 
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยนายพัฒน์  ทินทโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการในระยะแรกโดยการขอบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา      
ในกิจการลูกเสือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างศาลาอำนวยการ โรงอาหาร ที่พัก และห้องน้ำห้องส้วม  
และทำพิธีเปิดค่ายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2509 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายพัฒน์  ทินทโยธิน)      
เป็นประธานพิธีเปิด โดยให้ใช้ชื่อว่าค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ คำว่าเจดีย์สามองค์เป็นชื่อทางประวัติศาสตร์     
และเป็นเครื่องหมายประจำจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 
อาณาเขต : ทิศเหนือ     จรด ทางสาธารณประโยชน์ 
    :  ทิศใต ้    จรด ทางหลวงแผ่นดินสายกาญจนบุร-ีอู่ทอง 
    :  ทิศตะวันออก  จรด ที่ดินที่มกีารครอบครอง/ทางสาธารณประโยชน์ 
    :  ทิศตะวันตก    จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ (เขตป่าไม้ อาหารป่า สวนป่าธรรมชาติ) 
            : เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่กาญจนบุรี เขต 2  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายศุภภัทร์  สาดา นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
       2. นายนิรุติ  เปรมปรีด์ิ เจา้หน้าที่ลูกเสือจังหวัดกาญจนบุร ี
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 3,105,000 บาท 
       - ปรับปรุงห้องน้ำห้องสว้ม 1 หลัง  จำนวนเงิน 800,000 บาท 
                         - ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง จำนวนเงิน 1,840,000 บาท 
                         - ก่อสร้างฐานกิจกรรม 10 ฐาน จำนวนเงิน 465,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครปฐม 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครปฐม (ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน) 
ทีต่ั้ง : หมู่ที ่5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เนื้อที่ : 405-1-16 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินราพัสดุ นสล. ฉบับที่ 2535/2510 (ใช้ในราชการกรมศิลปากร/โบราณสถาน,กรมศิลปากร
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2510) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครปฐม (ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน) ในปี พ.ศ. 2506 คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้มี
การเคลื่อนไหวการฝึกอบรมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เน้นชีวิตกลางแจ้ง และการอยู่ค่ายพักแรม มีความ
จำเป็นในการสร้างค่ายลูกเสือ เพื่อจะใช้เป็นสถานที่พักแรมของลูกเสือ เป็นสถานทีฝ่ึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ดังนั้น นายพล  วงศาโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในขณะนั้น เป็นผู้ซึ่งสนใจในกิจการลูกเสืออยู่แล้วจึงได้
เสาะแสวงหาที่ที่เหมาะแก่การสร้างค่ายลูกเสือ โดยมีคณะที่ร่วมกันบกุเบิก ประกอบด้วย 
  1. นายพล  งงศาโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
  2. นายสรวุฒิ  บุญญานุสาสน์ ปลัดจังหวัดนครปฐม 
  3. นายสมเกียรติ  พรมสาขา ณ สกลนคร ผู้ตรวจการศึกษาภาค 1 
  4. นายอักษร  ไพบูลย์   ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  5. นายไพฑูรย์  เก่งสกุล  นายอำเภอกำแพงแสน 
  6. นายพิน  กันตะเพ็ง  ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสน 
  ท่านเหล่านี้ได้ไปสำรวจเมืองเก่าพิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่กว้างขวางภูมิประเทศดีและมีทิวทัศน์
สวยงาม แม้จะไม่มีภูเขา ก็มีเนินดินสูงต่ำ ทางทิศเหนือมีลำน้ำไหลผ่านจากท่าลาน ท่านมะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
มีน้ำตลอดปี เมื่อคณะผู้บุกเบิกดังกล่าวเห็นว่าบริเวณเมืองเก่าเหมาะที่จะเป็นค่ายลูกเสือที่ดี จึงได้ติดต่อขอใช้
ที่ดินเมืองเก่าไปยังกรมศิลปากร ซึ่งกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ใช้ตามความประสงค์ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2506 นายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการ จึงถือโอกาสนี้เดินทางมาดู
พ้ืนที่ในการจัดสร้างค่ายลูกเสือ แต่การเดินทางของท่านปลัดกรทรวงศึกษาธิการค่อนข้างขลุกขลักมาก เพราะมี
แต่ทางเกวียนและทางคนเดิน เมื่อเข้าไปถึงด้านในก็มีแต่ป่าหนามกอไผ่ หนามพุงดอ และหนามเล็บเหยี่ยว     
นายพล  วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือในขณะนั้น และคณะได้มีจิตใจอันแน่วแน่ว่าจะจัดสร้างค่ายลูกเสือโดยมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
  1. เพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุงเมืองกำแพงแสนซึ่งเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดีศรีวิไชย เพ่ือให้
เยาวชนได้เรียนรู้ถึงการสร้างบ้านเมอืงในสมัยโบราณที่ควรรักษาไว้เพราะเป็นของที่หาดูได้ยากประการหนึ่ง 
   2. เพ่ือให้เป็นค่ายลูกเสือที่กว้างขวาง เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ 
  3. จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมขาติ เพ่ือให้เยาวชนพ้นจาก
สิ่งหลอกลวงและยัว่ยวนในเมือง เพ่ือให้เด็กรักธรรมชาติ ป่า เขาลำเนาไพร  
  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาจังหวัดขอสนับสนุนเงินจำนวน 
200,000 บาท เพ่ือปรับปรุงและตัดถนนระยะทาง 3 กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2507 สภาจังหวัดนครปฐมได้อนุมัติเงิน
บำรุงท้องที่ให้เป็นถนนลูกรัง และเพ่ิมให้อีก 40,000 บาทเพ่ือเจาะน้ำบาดาล และได้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 
ในเดือนเมษายน 2508 คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสืออำเภอต่างๆ ได้ดำเนินการจัดสร้างเชลเตอร์ในนามของอำเภอ
ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
  1. อำเภอเมืองนครปฐม  ภายใต้การนำของนายพงษศิ์ริ  เชาวนปรีชา 
  2. อำเภอนครชัยศรี ภายใตก้ารนำของนายล้วน  เคลือบสุวรรณ 
  3. อำเภอสามพราน  ภายใต้การนำของนายวรพจน์  ฟอกสันเทียะ 
  4. อำเภอบางเลน  ภายใต้การนำของเฉลิมพล  สิทธิชัย 
  5. อำเภอกำแพงแสน ภายใต้การนำของนายพิน  กันตะเพ็ง  



  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511 ได้มพิีธีเปิดค่ายลูกเสือกำแพงแสนอย่างเป็นทางการและได้มีการ
จัดกิจกรรมเรื่อยมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 
8 ล้านบาท เพ่ือทำถนนลาดยางเข้าค่ายลูกเสือ และได้มีการก่อสร้างหอพระประจำค่ายลูกเสือ เพ่ือเฉลิมฉลอง  
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และครบรอบ 100 ปี  
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ก่อสร้างศาลา 60 พรรษาราชินี และในปี พ.ศ. 2545 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 8 เหลี่ยม จำนวน 1 หลัง   
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 สำนักงาลูกเสือจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศให้ค่ายลูกเสือกำแพงแสน 
เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัด ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ มีการปรับเปลี่ยน 
ยุบหน่วยงานราชการคือสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน
ศึกษาธิการอำเภอ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบค่ายลูกเสือจังหวัดนครปฐมตั้งแต่นั้นมา 

ประวัติเมืองเก่ากำแพงแสน 
  ตามประวัติศาสตร์เมืองเก่ากำแพงแสนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีศรีวิไชย (เมือง
นครปฐม) ซึ่งชาวบ้านเล่ากันต่อๆ มาว่าเป็นเมืองที่ท้าวแสนปม หรือนายแสนปมเป็นผู้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 1862 
ท้าวแสนปมตามหลักฐานการค้นคว้าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวแสนปมคือเจ้าชินเสน 
ราชโอรสของพระเจ้าศิริไชย หรือศรีวิไชย แห่งเมืองนครปฐม ได้ปลอมตัวเป็นท้าวแสนปมไปยังเมืองไตรตรึง 
(เมืองสรรคบุรีหรือเมืองแพรก) และได้ลักลอบได้เสียกับราชธิดาของเจ้าเมืองไตรตรึง จนพระราชธิดาทรงครรภ์ 
แต่ด้วยเหตุจำเป็นเจ้าชินเสนกลับมาเมืองศรีวิไชยเสีย จนพระนางประสูติราชโอรส แต่ขาดพระราชบิดา จึงมีการ
เลื่องลือกันว่านางเสวยมะเขือของท้าวแสนปมแล้วทรงครรภ์ ครั้นต่อมาราชโอรสเจริญวัย เจ้าไตรตรึงก็ทำพิธี
เสี่ยงทายหาพระราชบิดาของราชนัดดา เจ้าชินเสนทราบข่าวก็รีบไป เมื่อไปถึงก็ปลอมตัวเป็นท้าวแสนปม        
ถือก้อนข้าวเย็นไปยื่นให้ราชโอรส ราชโอรสก็รับไปเสวย จึงทำให้เจ้าไตรตรึงโกรธว่าพระราชธิดาได้ชายทุคตะ
เข็ญใจ รูปร่างอัปลักษณ์ จึงขับไล่ออกจากเมืองพร้อมด้วยยกราชธิดาและราชนัดดาให้ ครั้นมาถึงตัวเมืองศรีวิไชย 
(เมืองนครปฐม) เห็นว่าตัวเมืองกำแพงแสนนี้มีทำเลเหมาะสมที่จะสร้างเมือง คือมีลำน้ำสองสาย สายที่หนึ่ง    
ไหลจากทิศตะวันตกใต้เมืองพงดึก (แม่น้ำแม่กลอง) สายที่สองไปสู่จระเข้สัมพันธ์ (แต่สายนี้ตื้นเขินมาตั้งแต่       
ปี พ.ศ. 1890) จึงได้สร้างเมืองขึ้น ณ ที่แห่งนี้  และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 1862 สถาปนาเมืองว่า      
“เมืองเทพนคร” เจ้าชินเสนขึ้นครองเมืองทรงพระนามว่า “เจ้าศิริชัยเชียงแสน” ส่วนราชโอรสทรงพระนามว่า 
เจ้ารามหรือพระราม ครั้นเมื่อเจ้ารามอายุครบ ๒๐ พรรษา ได้อภิเษกกับราชธิดาของพระเจ้าอู่ทอง แห่งเมือง     
อู่ทอง  เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคต พระเจ้ารามจึงขึ้นครองเมืองอู่ทองแทน ทรงพระนามว่าพระเจ้าอู่ทอง         
แต่ชาวเมืองเทพนครเรียกว่า พระเจ้ารามราชา ครั้นเมื่อพระเจ้าศิริไชยเชียงแสนครองเมืองเทพนครอยู่สวรรคต 
ชาวเมืองจึงอัญเชิญพระเจ้าอู่ทองหรือพระเจ้ารามราชามาครองเมืองเทพนคร ทรงพระนามว่าสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีวิสุทธิ์สุริยวงศ์ องค์ปุริโสดมบรมจักรพรรดิราชาธิราชตรีภูวนาธิเบศรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว 
ขึ้นครองเมืองเทพนคร หรือบางแห่งเรียกว่า “เมืองเทพนครชัยศิริ” สืบมา 
  ถึงปี พ.ศ. 1890 พระเจ้าธรรมมิกราชผู้ครองเมืองเสนาราช แคว้นละโว้ได้สวรรคต ประจวบกับ
ทางกรุงสุโขทัยสมัยพระเจ้าลิไทเสื่อมอำนาจลง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะ
ขยายอำนาจและรวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผ่น โดยขยายอำนาจให้กว้างขวางออกไป พระองค์จึงทรงกรีฑาพล
จากเมืองเทพนครหรือเทพนครศิริชัย (เมืองกำแพงแสน) ไปตั้งที่บึงหนองโสน และได้ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้น
เมื่อพ.ศ. 1890 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เมือกำแพงแสนเป็นเมืองร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนบัดนี้เป็นเวลา 620 ปี 
(คิดถึง พ.ศ. 2510) และประชาชนได้เรียกเมืองเทพนครหรือเมืองเทพนครชัยศิริว่า “เมืองกำแพงแสน” ตาม   
พระนามผู้สร้างเมือง คือเจ้าศิรไิชยเชียงแสน หรือท้าวแสนปม  
 
 
 



   ลักษณะตัวเมือง หากพิจารณาดูจากแผนที่การสร้างกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกที่สมเด็จ-          
พระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้าง เปรียบเทียบกับเมืองกำแพงแสนแล้วจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกัน คือมีลักษณะเป็น
รูปเรือสำเภาลอยอยู่ในน้ำ ด้านเหนือเป็นหัวเรือ ด้านใต้เป็นท้ายเรือ มีคูน้ำล้อมรอบ มีกำแพงเป็นมูลดินโดยรอบ 
ถัดกำแพงออกไปเป็นคูน้ำกว้าง 21 เมตร ถัดคูเมืองออกไปมีเจดีย์อยู่ทั้ง 4 ทิศ แต่ทางทิศตะวันออกมีเจดีย์อยู่
หลายองค์ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขุดค้นพบธรรมจักรแสดงว่าที่ ที่ได้ธรรมจักรนั้นเป็นบริเวณพระอุโบสถและ
สันนิษฐานว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลวง ตามลำน้ำทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีหลักฐานเมืองเล็กหรือแหลง
ประกอบอาชีพหลายแห่ง เช่น พระเจดีย์วัดดอนตูมซึ่งอยู่หน้าวัดสามง่าม  
อาณาเขต : ทิศเหนือ  จรด ลำรางห้วยพิกุลและที่ดินเอกชน 
     ทิศใต้  จรด ที่ดินเอกชน 
     ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเอกชน 
     ทิศตะวันตก จรด ที่ดินเอกชน 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นเมืองโบราณในสมัยทวาราวดีที่มีความเจริญรุ่งเรือง ราว พ.ศ. 110 – 1600       
ที่ยังคงสภาพกำแพงเมืองที่ เป็นคูน้ำและคันดินอยู่ เกือบสมบูรณ์  และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานไว้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม  
ผู้ดูแลประจำค่าย : เจ้าหน้าที่ลูกเสือ นายนบพนัน  การประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ค่ายลูกเสือจังหวัดลพบุรี 
ชือ่ค่าย : ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ 
ที่ตั้ง : ตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
เนื้อที่ : 100 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน , นิคมสร้างตนเอง 
ประวัติ  : ค่ายลูกเสือพระนารายณ์  เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง         
จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ทั้งสิ้น 151-2-74 ไร่ ก่อตั้ง   
มาตั้งแต่ปี 2506 ที่ดินได้มาจากกรมประชาสงค์เคราะห์ (เดิม) กระทรวงมหาดไทยมอบให้ใช้เป็นค่ายลูกเสือ
จังหวัดลพบุรี ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2548 จังหวัดลพบุรี มีโครงการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ      
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี จึงจัดประชุมและมีมติฯ มอบที่ดิน จำนวน      
51-2-74 ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างอุทยานฯ ดังกล่าว ปัจจุบันจึงมี เนื้อท่ีเหลือของค่ายลูกเสือประมาณ 100 ไร่ 
ภายในค่ายลูกเสือประกอบด้วย 

  1. เรือนพักวิทยากร เป็นอาคารไม้ จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นกองอำนวยการด้วย) 
  2. ที่พัก Shelter จำนวน 10 หลัง แต่ละหลังพักได้ 12 คน 
  3. สถานที่ประชุม Hut จำนวน 10 หลัง แต่ละหลังสามารถประชุมได้หลังละ 10 คน 
  4. ห้องประชุมเป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก 1 หลัง สามารถใช้เป็นห้องเรียนได้ ครั้งละ 100 คน 
  5. เรือนพยาบาล 1 หลัง 
  6. ห้องประชุมเอนกประสงค์ใช้สำหรับเป็นโรงอาหาร 
  7. เป็นโรงไม้ชั่วคราวสร้างเองใช้เก็บวัสดุอุปกรณ ์
  8. ส้วม จำนวน 12 หลัง หลังละ 2 ห้อง 
  9. อนุสาวรีย์ ร.6 
         10. ไฟฟ้า ติดตั้งระบบ 3 เฟส 
         11. ถังน้ำใหญ่ บรรจุน้ำได้ 3,000 ลิตร พร้อมระบบจ่ายน้ำ 
         12. ห้องส้วมวิทยากร 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง 

อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ถนนลพบุรี - โคกตูม 
    : ทิศใต้    จรด ภูเขา 
    : ทิศตะวันออก จรด สำนักงานพัฒนาที่ดิน  
    : ทิศตะวันตก   จรด อุทยานวิทยาศาสตร์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : 1. ค่ายที่เปน็ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
    2. มีความเป็นธรรมชาติมาก 
    3. มีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการเป็นค่ายลูกเสือ 
    4. เป็นสถานทีท่ี่อยู่กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เช่น อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก, 
ทุ่งทานตะวัน,เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
   5. การคมนาคมสะดวกห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบรุี   
 
 
 
 
 
 
 



8. ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร 
8.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร (ค่ายลูกเสือมหาชัย ผินแจ่มวิชาสอน) 
ที่ตั้ง : ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
เนื้อที ่: 15-2-92 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 4 แปลง เลขท่ี 6723 เลขท่ี 7791 เลขท่ี 7792 เลขท่ี 9004 
ประวัติ : ตามหนังสือสัญญาให้ที่ดิน โฉนดเลขที่ 9004 ตำบลมหาชัย (ท่าทราย) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
หนังสือฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2519 ระหว่างนายบรรเจิด  พลางกูร อายุ 55 ปี (ผู้ให้สัญญา) เป็นบุตร
พระยาผดุงวิทยา เสริม (กำจัด) คุณหญิงเหรียญ อยู่บ้านเลขที่ 59 ถนนสุขุมวิท ซอยพร้อมมมิตร ตำบลคลองตัน 
อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ กับคณะลูกเสือแห่งชาติ (ค่ายลูกเสือมหาชัย  แจ่มวิชาสอน) โดยนายประเสริฐ        
ชินะวัตร แทนแผนกการศึกษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้รับสัญญา) ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
กันตามสัญญา ดังนี้ 
  1. ผู้ให้ยอมยกที่ดินแปลงดังกล่าวข้างบนนี้ให้แก่ผู้รับเป็นเด็ดขาดแต่วันทำสัญญานี้ไป 
  2. ผู้รับยอมให้รับที่ดินที่กล่าวตามข้อ 1 นั้นทุกประการ 
  3. สิ่งปลูกสร้างในที่ดินไม่มี 
  4. ให้โดยเสน่หาโดยไม่มีค่าตอบแทน 
  ค่ายลูกเสือมหาชัย “แจ่มวิชาสอน” ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 16-3-2 ไร่ 
เป็นที่ดินของคณะลูกเสือแห่งชาติ สถานที่ตั้งค่ายลูกเสือเป็นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง ระดับพ้ืนที่ต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง 
ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร การที่จะถมดินจำนวน 16 ไร่เศษ จะเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 – 3 ล้านบาทเป็นปัญหา
ทั้งด้านงบประมาณและการขอรับบริจาค ประกอบกับคณะกรรมการูกเสือจังหวัดได้มีมติอนุญาตให้สำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร      
ใช้ที่ดินหลังค่ายลูกเสือ หน่วยงานละ 2 ไร่ รวมเป็น 4 ไร่ เพ่ือจัดสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งได้อาศัยสถานที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานอย่างแออัดคับแคบ เมื่อหักให้หน่วยงานแล้วจะเหลือพ้ืนที่    
12 ไร่เศษ แล้วเมือ่คิดหักถนนภายนอก/ภายในค่ายแล้วจะเหลือประมาณ 10 ไร่ เศษ  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาครจึงมีมติให้สร้างค่ายลูกเสือจังหวัด
สมุทรสาครแห่งใหม่ แต่ยังใช้ชื่อเดิมที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 17-3-20 ไร่ อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน โดยรีบด่วน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา    
สมเด็จรพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา และจังหวัด
สมุทรสาครได้แจ้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบแล้ว แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีประชาชนอาศัย
เป็นที่ทำกินอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ไม่สามารถขับไล่ประชาชนออกจากพ้ืนที่ได้ จึงได้ยุติการดำเนินการจัดสร้าง     
ค่ายลูกเสือดังกลา่วในเวลาต่อมา  
   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ได้ยุบเลิกโรงเรียนดังกล่าว สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานลูกเสือในจังงหวัด ได้ประชุมกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดเพ่ือใช้พ้ืนที่โรงเรียนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ให้เป็นค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 
ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร และหน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มก่อสร้างค่ายแห่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2549 ด้วยความมุ่งมั่น เพ่ือ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำหนังสือขอพระราชทานนาม          
ค่ายลูกเสือแห่งนี้ และได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วังศุโขทัย ที่ พว.๐๐๐๕.๑/๑๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ความว่า  
 
 



 
“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามค่ายลูกเสือดังกล่าวว่า “ทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ค่ายลูกเสืออนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลน” สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ ได้มีมติรับขึ้นทะเบียน            
เป็นค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ต่อมาสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สมุทรสาคร กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแห่งนี้เป็นค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชน
จังหวัดสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้อง ภาคภูมิใจที่ค่ายลูกเสือทีปังการรัศมีโชติฯ ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ประมาณมูลค่าได้ ซ่ึงได้จากความร่วมแรงร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือน้อมถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวามคม ๒๕๕๐ 
   ดังนั้น ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร (ผิน แจ่มวิชาสอน) จึงไม่ได้มีการใช้พ้ืนที่ในการทำ
กิจกรรมลูกเสือแต่อย่างใด เนื่องจากมีค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานในการทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด อาคารตึกแถวของเอกชน 
    : ทิศใต้    จรด ถนนพระราม 2 
    : ทิศตะวันออก จรด ถนนเศรษฐกิจ 1 
    : ทิศตะวันตก   จรด ตลาดกลางกุ้งมหาชัย 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนน 2 ด้าน และอยู่ในเขตเมืองที่มีความเจริญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ดูแลประจำค่าย :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ตั้ง : หมู่ ๔ บ้านชายทะเลรางจันทร์ ถนนพระราม ๒ (หลักกิโลเมตรที่ ๕๐ แยกจากถนนพระราม ๒ ประมาณ  
        ๒ กิโลเมตร) ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จงัหวัดสมุทรสาคร 
เนื้อที่ : 70-0-0 ไร่  
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ (ท่ีตั้งโรงเรียนบ้านชายทะเลรางจันทร์ก่อนถูกยุบ) 
ประวัติ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ดำเนินงานให้สอดหล้องกับกลยุทธ์ที่ 1         
ของสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ จากผล
การดำเนินงานโครงการเด็กดีศรีสมุทรสาครโดยใช้การประเมินนักเรียนเพ่ือ รับรางวัลพระราชทานเป็นแนวใน
การประเมิน และจาการสำรวจพบว่า มีนักเรียนอีกจำนวนมากท่ีต้องได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จึงได้ทำการสำรวจสถานที่ สำหรับใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่เดิมโรงเรียน -        
บ้านชายทะเลรางจันทร์ ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 70 ไร่ และไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากโรงเรียนถูกยุบรวมแล้ว จึงมี
มติขอใช้สถานที่ดังกล่าวสร้างศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การดำเนินการก่อสร้างสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5 คือ การมี   
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กล่าวคือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และเป็นการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 

• ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
• องค์การบริหารส่วนตำบล 
• สโมสรลูกเสือสมุทรสาคร 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 
• คณะพระสังฆาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร 
• ภาคเอกชน 
• ภาคประชาชน 
• สถานศึกษาในสังกัด 

   ด้วยแรงบันดาลใจและปณิธาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ
หน่วยงานต่างๆ ได้ เริ่มก่อสร้างค่ายแห่งนี้ ต้ั งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2549 ด้วยความมุ่งมั่น เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำหนังสือขอพระราชทานนามค่ายแห่งนี้ และ
ได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมุเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร       
วังศุโขทัย ที่  พว.๐๐๐๕.๑/๑๑๒๙ ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ความว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามค่ายลูกเสือดังกล่าวว่า ทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ค่ายลูกเสืออนุรักษ์
พัฒนาป่าชายเลน”สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้มีมติรับขึ้นทะเบียนเป็นค่ายลูกเสือ     
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สมุทรสาครกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง อนุญาตให้
ใช้ที่ดินราชพัสดุแห่งนี้เป็นค่ายลูกเสือเมื่อวันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด  

    : ทิศใต้   จรด  
    : ทิศตะวันออก จรด  
    : ทิศตะวันตก  จรด  

จุดเด่นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก และอยู่ในเขตเมืองที่มีความเจริญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายชัยวัฒ  นุชกรรณ์ ผู้อำนวยการค่าย 



9. ค่ายลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ตั้ง : เมือ่งโบราณบ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
เนื้อที่ : 335-0-0 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : เป็นที่สาธารณะประโยชน์ และมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
ประวัติ : เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราวของจังหวัดสิงห์บุรีประมาณปี พ.ศ. 2521-2545 มีรูปหล่อองค์พระบรมรูป
รัชกาลที่ 6 จากค่ายลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี (วัดโพธิ์เก้าต้น) มาประดิษฐานไว้ที่นี่ มีการจัดตั้งเสาธงเพ่ือใช้ในการ    
เข้าค่ายและการเตรียมการก่อสร้างอาคารที่พัก โดยสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด      
และท้องถิ่น ชุมชนร่วมกันดำเนินการ แต่การดำเนินการชะงักในบางส่วน แต่ทั้ งนี้ก็มีลูกเสือในจังหวัดสิงห์บุรี     
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนในจังหวัดชัยนาท มาใช้
ค่ายนี้ เป็นประจำทุกปี ล่าสุดมีการจัดฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายแห่งนี้  เมื่อวันที่ 20 - 22  
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันค่ายลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและจัดตั้ง
เป็นค่ายลูกเสือตามแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุริ ปี 2560 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
    : ทิศใต้    จรด ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
    : ทิศตะวันออก จรด ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
    : ทิศตะวันตก   จรด ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ มีฐานกิจกรรม 17 ฐาน เป็นป่าไม้ มีต้นไม้ยืนต้น มีพิพิธภัณฑ์        
บ้านคูเมือง พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ น้ำไฟสะดวก การคมนาคมอยู่ติดถนน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซัน       
ให้การสนับสนุนดูแล จึงเป็นที่ปลอกภัย เป็นสถานที่ร่มรื่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
     2. เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาสิงห์บุรี 
     3. อปพร. เข้ามาเป็นครั้งคราว กรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมในค่าย 
     4. องค์การบริหาส่วนตำบลห้วยชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ค่ายลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังวัดสุพรรณบุรี (ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง) 
ที่ตั้ง : ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เนื้อที ่: 60-3-31 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ธรณีสงฆ์  
ประวัติ : ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง ดำเนินการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นที่ดินของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 10 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา และในวันที่ 1 ตุลาคม 2509  พระครูวรบรรพตที่พัก เจ้าอาวาสวัด-        
เขาพระศรีสรรเพชญาราม ได้อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ที่ดินจำนวนเนื้อที่     
50 ไร่ สร้างค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รวมทั้งกิจกรรม
เยาวชนอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นสถานที่อเนกประสงค์ของทางราชการในการประชุมอบรมทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันนี้อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่นายล้ำ 
    : ทิศใต้    จรด ทางสาธารณประโยชน์ 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่นายประยรู 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่นางตู ่
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือที่มีเนื้อที่ในระดับปานกลาง ทำเลเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมได้
ประมาณ 300-500 คน เป็นแหล่งชุมชนการคมนาคมสะดวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ดูแลประจำค่าย : - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบุร ี

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี (ค่ายลูกเสือเขาหลวง)  
ที่ตั้ง : ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เนื้อที่ : 20-0-23 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินราชพัสดุ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือเขาหลวงเป็นค่ายจังหวัด และค่ายอำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลธงชัย ห่างจาก
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ค่ายลูกเสือเขาหลวงนี้นับว่าเป็นค่ายลูกเสือที่มี
บรรยากาศเป็นป่าเขา และมีที่ราบพอสมควรอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง การคมนาคมไปมาสะดวกมีถนนลาดยาง 
ไฟฟ้า น้ำดื่มน้ำใช้พอเพียง อยู่ติดกับวัดบุญทวี (วัดถ้ำแกลบ) มีแนวเขาเป็นขอบเขตของวัดและค่ายเหมาะสม   
ที่จะนำลูกเสือให้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างดี  
   ค่ายลูกเสือแห่งนี้เริ่มดำริที่จะก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2508 และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2509 
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด นายจาด อุรัสยะนันท์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดและ
เริ่มลงมอืก่อสร้างโดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือ 
   1. จัดเป็นศูนย์วิชาการทางกิจการลูกเสือของจังหวัด 
   2. เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้ลูกเสือมาฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการทำงานด้วยตัวเอง        
ฝึกระเบียบวินัย ฝึกความสามัคคี รู้จักช่วยตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
   3. เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยงานอ่ืนๆ อาทิเช่น การประชุมครู
เป็นต้น 
   งบประมาณได้จากการบริจาคอนุสรณ์วันครูประจำปี เงินสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ครู 
เงนิหรือวัสดุที่มีผู้บริจาค เงินที่คณะลูกเสือจัดหา  
   ค่ายลูกเสือมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 18 ไร่เศษ ที่ดินเป็นที่ เชิงเขา เป็นที่ของแผ่นดินตามกฎหมาย         
กับได้ซื้อที่ดินของเอกชนจำนวน 2 ไร่ 23 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 20 ไร่ 23 ตารางวา มีอาคารทั้งหมด   
14 หลัง แต่ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมไปบ้างแล้ว ปัจจุบันนี้ถ้ำเขาหลวงถือได้ว่าเป็นศูนย์ชุมชน พระพุทธรูป    
สนองพระองค์ พระเจ้าแผ่นดินแห่งพระราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1, รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 3, รัชกาลที่ 4, และ
รัชกาลที่ 5 พระบรมราชเทวีเจ้าจอมมารดา พระราชโอรส และพระธิดา และเชื้อพระวงศ์เป็นจำนวนมากถึง  
132 องค์ ตามพระนามที่ปรากฏนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลแก่บ้านเมืองเพชรบุรีอย่างยิ่งและไม่ค่อยมีปรากฏ
ดังนี้ ในที่อ่ืนๆ มากนัก 
   ชาวเพชรบุรีมีความภาคภูมิใจ ชื่นชมยินดี ช่วยกันรักษาความเป็นมิ่งมงคลนี้ เป็นเพชรของ
เพชรเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ัว ทรงประทานไว้ให้คงอยู่ไม่สูญสิ้น คู่เมืองเพชรต่อไป 
   ค่ายลูกเสือเขาหลวง เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพชรบุรี สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2510  
โดยนายเกษม ตรีเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในสมัยนั้นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ 
ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จากบรรดาครูอาจารย์ และภารโรงในสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี   
มาช่วยกันในวันหยุดเรียน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2511 คณะผู้บุกเบิกสร้างค่ายลูกเสือได้ค้นพบพระพุทธรูป    
ที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ในอุโมงค์แห่งหนึ่งในบริเวณใกล้ๆ กับค่ายลูกเสือ     
จึงได้อาราธนามาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำค่าย 
   ในระยะหลังกิจการลูกเสือในระดับต่างๆ ซบเซาลงค่ายลูกเสือเสื่อมโทรมตามกาลเวลาแต่ยังมี
ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษา และประชาชน ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง         
เป็นประจำทกุป ี
 
 



 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ติดกับหมู่ท่ี 8 ตำบลธงชัย และถนนสาธารณะประโยชน์ 
    : ทิศใต้    จรด ติดกับภูเขา และวัดบุญทวี 
    : ทิศตะวันออก จรด ติดกบัภูเขา และวัดบุญทวี 
    : ทิศตะวันตก   จรด ติดกับภูเขา และสถานทีท่่องเทีย่วเขาหลวง 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : อยู่ในหุบเขาบริเวณค่ายลูกเสือมีต้นไม้และภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เช่น พระนครคีรีถ้ำเขาหลวง และแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  
ผู้ดูแลประจำค่าย :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


