ค่ายลูกเสือระดับชาติ ค่ายลูกเสือระดับภาค
และค่ายลูกเสือในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ค่ายลูกเสือระดับชาติ
1. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ค่ายลูกเสือระดับภาค
1. ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ค่ายลูกเสือในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1. ค่ายลูกเสือจังหวัดชลบุรี
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง : เลขที่ 60 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ : 498-0-70 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 6 โฉนด เนื้อที่ 59-0-78 ไร่ ส่วนที่เหลือทีเ่ ป็นราชพัสดุ
ประวัติ : “ค่ายลูกเสือวชิราวุธ” เป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชื่อค่ายนี้
ได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ใ ช้ เ พื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ถ วายความระลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว พระผู้ พระราชทานกำเนิ ดลูกเสื อไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นค่าย
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททำนองเดียวกับโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ได้
ทรงสร้างพระรามราชนิเวศน์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2474 ประวัติความเป็นมาของ
ค่ ายลู ก เสื อ วชิ ร าวุ ธ สื บ เนื่ อ งจากการมี ป ระชุ ม คณะกรรมการกลางจั ด การลู ก เสื อ แห่ งชาติ เมื่ อ พ.ศ.2496
ได้งบประมาณ 304,000 บาท จัดซื้อทีด่ ินบริเวณหลังเขาซากแขก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ 88 ไร่ 58 ตารางวา โดยมอบให้ศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอดูแลไว้จนได้เริ่มก่อสร้างตึกอำนวยการและใช้
ในการฝึกอบรมเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็ นเงินค่าก่อสร้าง 4,300,000 บาท แล้วทำพิธีเปิดค่ายฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2505 โดยพลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ปี พ.ศ. 2506 สมเด็ จ พระเจ้ า ภคนี เธอเจ้ าฟ้ า เพชรรัต น์ ราชสุ ด าฯ ทรงเปิ ด เรื อ นพยาบาล
เมื่อวันที่ 10 ธัน วาคม 2506 ซึ่งได้ทรงบริจาคค่าก่อสร้างด้วยเงินพระองค์เอง จำนวน 150,000 บาท ต่อมา
ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณจำนวน 2,055,000 บาท จัดซื้อที่ดินอีก 306 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2512 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 40 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ด้วยเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวน 236,010.73 บาท เพื่อรองรับงานชุมนุมฯ ครั้งที่ 6
ในวัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2516 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ณ บริเวณ
หน้าค่ายฯ และเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ บริเวณหน้าพลับพลาศรีมหาราชาภายในค่ายลูกเสือ
วชิราวุธอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2517 ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 อีก 32 ไร่เศษ และ พ.ศ. 2519 ได้ซ้ือที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อให้พื้นที่ค่ายฯ เป็นผืนเดียวกัน ด้วยเงินคณะลูกเสือแห่งชาติรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 502 ไร่เศษ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ทางรถไฟได้ตัดผ่านค่ายฯ เสียเนื้อที่ไปเกือบ 40 ไร่ ค่ายฯ จึงถูกแบ่งเป็น 2 ตอน และในปี
เดี ยวกั น นี้ กรมพลศึ กษาได้ ข ออนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ร่ ว มกั บ กรมป่ าไม้ โดยการตั ด ถนนขึ้ น เขาสลากด้ ว ยความ
อนุเคราะห์ของกรมชลประทาน ปัจจุบันคงเหลือเนื้อที่ 498 ไร่ - งาน 70 ตารางวา เอกสารสิทธิ์เป็นของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุง
อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธเรื่อยมาเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของลูกเสือในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด หมู่บ้านไทยออยส์
: ทิศใต้
จรด หมู่ที่ 1 เทศบาลตำสุรศักดิ์
: ทิศตะวันออก
จรด เขาสลาก หมู่ที่ 4 อบต.ท่าพระ
: ทิศตะวันตก
จรด เขาซากแขก หมู่ที่ 9 อบต.ท่าพระ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติในกำกับดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นค่ายลูกเสือที่มี
ภูมทิ ัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมของลูกเสือ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนการจัด
ประชุม สัมมนา และการจัดงานชุมนุมลูกเสือในระดับชาติและระดับนานาชาติ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้ ดู แ ลประจำค่ า ย : นางนลิ นี ศรี ส ารคาม จั น ทร์ ต รี ผู้ อ ำนวยการส่ ว นกิ จ การค่ า ยลู ก เสื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิร าวุธ บุคลากรสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 14 คน บุคลากรสังกัดสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน

งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2557 จำนวน 1,967,914.19 บาท (ต่อเติมเต็นท์ถาวรค่ายวิสุทธารมย์)
2. งบประมาณปี 2558 จำนวน 2,540,000 บาท (ปรับปรุงโรงสูบน้ำ 1 ระบบ)
3. งบประมาณปี 2560 จำนวน 10,909,000 บาท (ปรั บ ปรุ งที่ พั ก ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
จำนวน 10 หลัง)
4. งบประมาณปี 2561 จำนวน 16,052,000 บาท (ปรับปรุงอาคารที่พักแปดเหลี่ยม 6 หลัง/
ปรับปรุงห้องน้ำรวม 20 หลัง/ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชายหญิง) 21 หลัง)
5. งบประมาณปี 2562 จำนวน 12,398,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ปรับปรุง
ที่พักวิทยากร 4 หลัง)
6. งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,172,000 บาท (ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ 1 หลัง/
ก่อสร้างที่จอดรถ พร้อมห้องน้ำคนพิการ 2 หลัง/ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน)
7. งบประมาณปี 2564 จำนวน 9,532,900 บาท (ปรับปรุงระบบระบายน้ำ/ปรับปรุงแนวท่อ
ประปา)

2. ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี
ชื่อค่าย : ค่ายหลวงบ้านไร่
ที่ตั้ง : 169 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ : 89-0-4 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
ประวัติ : สยามประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตกอยู่ในยุคล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวัน ตก จากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ตรงกับ พ.ศ.2436 ฝรั่งเศสนำเรือรบปิ ดอ่าวไทยที่ จั งหวัดสมุทรปราการ
เรี ย กว่าสงครามฝรั่ งเศส-สยาม เราแพ้ ฝ รั่ งเศสต้ อ งเสี ย ดิ น แดน เสี ย ค่ าปรับ 3 ล้ านฟรังก์ และห้ ามไม่ ให้ มี
การซ้อมรบทหาร แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าถ้าสยามไม่มีมิตรประเทศทางตะวันตกบ้าง
สักวันสยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกแน่นอน แนวทางหนึ่งที่รัชกาลที่ 5 ผูกไมตรีกับชาติตะวันตกคือ
การส่ งเจ้ าฟ้ ามหาวชิ ราวุ ธ พระราชโอรส ซึ่ งขณะนั้ นมี พระชนมายุ 13 พรรษา ได้ ศึ กษาที่ มหาวิ ทยาลั ยอ๊ อกซฟอร์ ด
และโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ.2436 – 2445
เมื่อ 23 ตุล าคม พ.ศ.2453 เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุ ธ สยามมกุฎ ราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์
ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว พระองค์มี
พระประสงค์ที่จะให้ข้าราชการและพลเรือน ได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย
เคารพกฎหมายบ้านเมือง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกำลังสำรอง ทรงได้
จัดตั้งกองเสือป่ าประจำพระองค์ขึ้ น เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าให้ มีการซ้อมรบ
เสื อ ป่ า ในฤดู แ ล้ ง ทุ ก ปี เริ่ ม พ.ศ.2454 – พ.ศ.2467 บริ เวณปริ ม ณฑล จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ราชบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเสด็จซ้อมรบ ณ ทุ่งซ้อมรบที่บ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ระหว่าง 2462 – 2467 จำนวน 9 ครัง้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467
การซ้อมรบที่บา้ นไร่
การซ้อมรบที่บ้านไร่เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ มีการสมมติเหตุการณ์ต่างๆขึ้น มีการโจมตีระหว่าง
2 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยแดงและฝ่ า ยน้ ำ เงิ น มี ก ารขุ ด สนามเพลาะ หั ด เพลงอาวุ ธ ฝึ ก สะกดรอย ตามรอยผู้ ร้ า ย
ตอนกลางคืน ทรงแสดงละครร่วมกับ เสือป่าให้ชาวบ้านได้ชม ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จซ้อมรบที่บ้านไร่ ชาวบ้าน
จะตัดใบตาลมาขายให้พระองค์ พระองค์จะซื้อใบตาลที่ชาวบ้านนำมาขายใบละ 1 สตางค์ มีเท่าไรพระองค์ซื้ อ
หมดทุ ก ครั้ง จนชาวบ้ านเรี ย กพระองค์ ว่ า “พระเจ้าแผ่ น ดิ น ใบตาล” ฯพณฯ มล.ปิ่ น มาลากุ ล มี บั น ทึ กว่ า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะโปรดบ้านไร่นี้มาก จึงมีประทับแรม ณ ที่นั้นอีกหลายครั้ง”
ความเป็นมาขอการสร้างค่ายหลวงบ้านไร่
ค่ ายหลวงบ้ า นไร่ ตั้ งอยู่ ที่ เลขที่ 169 หมู่ ที่ 3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุ รี นั บ เป็ น
ค่ายลูกเสือแห่งชาติแห่งที่ 2 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เดิมเป็นที่ของวัดร้างชื่อวัดส้มเกลี้ยง ปัจจุบันมีเนื้อที่
89 ไร่ 4 ตารางวา

การกำเนิ ดของค่ ายหลวงบ้ านไร่ เกิ ดขึ้ นเพราะว่ า ฯพณฯ อภั ย จั นทวิ มล ได้ ถาม มล.ปิ่ น มาลากุ ล
ว่าในวันเกิดครบ 7 รอบ (พ.ศ. 2530) ท่านต้องการอะไรเป็นที่ระลึก มล.ปิ่น มาลากุล ตอบว่า “อยากจะได้รับ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเสือป่าในพระราชอิริยาบถประทับ
พระเก้าอี้ผ้าใบทอดพระเนตรซ้อมรบที่บ้านไร่” เพราะยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่ในฐานะ
ที่เคยเป็ นนักเรียนเสือป่ารับ ใช้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน เมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรการซ้อม
ของเสือป่า ณ บริเวณทุ่งซ้อมรบบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ฯพณฯ อภัย จันทวิมล รับว่า
จะช่วยตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้
มล.ปิ่ น มาลากุ ล ค้ น หาสถานที่ ที่ เคยตามเสด็ จ ซ้ อ มรบที่ บ้ า นไร่ จ นพบหลั ก ฐานที่ ท ำให้
มล.ปิ่น มาลากุล ย้อนรำลึกถึงความทรงจำครัง้ ตามเสด็จ ณ ทุ่งซ้อมรบที่บ้านไร่ ได้คือ
1) ต้นมะปรางที่มีรสชาดเปรี้ยวมาก เปรี้ยวจัด เปรี้ยวจนจำฝังใจ เพราะเคยได้ชิม เป็นสิ่งแรกที่
ฯพณฯ เดินเข้าไปหาดู (ปัจจุบันเป็นต้นลูกของต้นเดิม)
2) บ่อสรง เป็นบ่อน้ำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผ้าขาวม้า ตักน้ำที่บ่อนี้
สรงน้ำ ยังมีสภาพคงเดิมจากการรักษาไว้ของชาวบ้าน
3) บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งพลับพลาที่ประทับพักแรมชั่วคราว
4) บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประทับเตียงผ้าใบทอดพระเนตร
การซ้อมรบเสือป่า
เมื่อพบสถานที่ที่ต้องการแล้ว ฯพณฯ อภัย จันทวิมล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ
ขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ การวางศิ ล าฤกษ์ ฐ านที่ ตั้ งพระบรมรูป ในวัน พุ ธ ที่ 6 พฤษภาคม 2530
โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วันที่ 18 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิด
มล. ปิ่น มาลากุล กำหนดชื่ออาคารสถานที่ที่ค่ายหลวงบ้านไร่ต้องมีไว้ 7 อาคาร คือ
1. “ร่วมใจสามัคคี” เป็นอาคารชั่วคราว พักผ่อน ปรึกษาหารือ วางแผน
2. “สวัสดีบ้านไร่” เป็นสถานที่รับเสด็จรัชกาลที่ 9
3. “ไชโย ไชโย” ที่จำหน่ายของที่ระลึก
4. “สโมสรเสือป่า” ทดแทนสโมสรเสือป่าที่สนามเสื อป่าในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ความรู้
ปลูกฝังให้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. “ธรรมาธิปไตย” ดำริจะจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนตัวอย่าง
6. “อนามัยของเรา” ให้บริการประชาชน และการปฐมพยาบาลผู้อยู่ค่ายพักแรม
7. “น้อมเกล้าสุภัทรา” คุณหญิงสุภัทรา ถวายเงินสร้างอาคารเรียนธรรมาธิปไตย จำนวน
2 ล้านบาท
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ทีด่ ินเอกชน
: ทิศใต้
จรด ถนนสายคงคา - วัดโบส
: ทิศตะวันออก
จรด หมู่บ้านแหลมทอง
: ทิศตะวันตก
จรด เทศบาลตำบลคลองตาคต
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จซ้อมรบเสือป่า 9 ครั้ง
และทรงประทั บ แรม 9 คืน มีพ ระบรมราชานุส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว ประทั บ นั่ ง
ในพระเก้าอี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้ดูแ ลประจำค่าย : นาจำรัส สุขประเสริฐ ผอ.ส่วนพั ฒ นารายได้และสิทธิประโยชน์ ทำหน้าที่ หัวหน้าค่าย
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 5 คน และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ทีย่ ืมตัวช่วยราชการ จำนวน 2 คน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2557 จำนวน 3,000,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
10 หลัง/ถมดินลานอเนกประสงค์
2. งบประมาณปี 2558 จำนวน 1,500,000 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
3. งบประมาณปี 2559 จำนวน 7,372,500 บาท (ก่อสร้างลานอเนกประสงค์)
4. งบประมาณปี 2561 จำนวน 5,405,400 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
5. งบประมาณปี 2562 จำนวน 440,700 บาท (ก่อสร้างฐานกิจกรรม 6 ฐาน)

3. ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ทีต่ ั้ง : หมู่ที่ 10 ตำบลางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เนื้อที่ : 1,583-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าไปใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 180/2536 (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2536 – 7 เมษายน 2566)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยกิจการลูกเสือ ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ ทั้งในด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีงามเป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในโรงเรียนอย่างแพร่หลาย
ทำให้มีจำนวนลูกเสือที่อยู่ในสถานศึกษาระดับต่ างๆ ของหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถได้เข้าเรียนวิชา
ลูกเสืออยู่ทั่วประเทศประมาณ 7,000,000 คน แต่ค่ายลูกเสือแห่งชาติ มีเพียง 2 แห่ง คื อค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุ รี ทั้ง 2 ค่ายมีพื้นที่ไม่เพียงพอ
ในการรองรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ ซึ่ งรัฐบาลได้มีนโยบายที่ จะพัฒ นาคุ ณธรรม
จริย ธรรม และศีลธรรมของเยาวชนให้ เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและได้ บำเพ็ญ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมต่อไป
ด้ว ยเหตุผ ลดั งกล่ าว คณะกรรมการบริห ารลู ก เสื อแห่ งชาติ ได้เล็ งเห็ น ความสำคัญ ในเรื่อ ง
สถานที่ที่จะใช้ในการฝึกอบรมและเยาวชนของชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องมีสถานที่ให้สถานศึกษา
ต่างๆ นำลูกเสือไปฝึกอบรมและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเพียงพอ ค่ายลูกเสือแห่งชาติที่มีอยู่ทั้ง 2 ค่าย มีพื้นที่น้อย
ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรมของการพัฒนาเยาวชนพร้อมกันทั่วประเทศได้ ดังนั้น จึงได้มีมติเห็นควร
ที่จ ะจั ดสร้ า งค่ายลู ก เสื อ ระดั บ ชาติ เพิ่ ม ขึ้ น อีก 3 ภาคคือ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
โดยจัดหาไปทีละภาคและไม่ได้กำหนดว่าจะสร้างในภาคใดก่อน จึงได้นำเรื่องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึ กษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ของกรมพลศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือในอนาคตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมีพื้นที่
รองรับเพียงพอต่อความต้องการใช้ของลูกเสือและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างได้มาตรฐาน
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมหรือ
กิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน ประชาชนโดยทั่วไปและกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน
3. เพื่อให้ เป็ น สถานที่จั ดงานชุ มนุมลู กเสื อแห่ งชาติ ชุมนุมลู กเสื อเขต ชุมนุมลูกเสื อจังหวั ด
ในเขตภาคอื่นและชุมนุมลูกเสือระดับอื่น ๆ
4. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาป่าไม้ของชาติและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ให้กลับเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ได้ดังเดิม
5. เพื่ อ ใช้เป็ น สถานที่ ศึก ษาธรรมชาติ วิท ยาของเยาวชน ประชาชนโดยทั่ ว ไปและป้ อ งกั น
การบุกรุกของเขตป่าสงวน
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ทันกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 7
(พ.ศ.2535–2539) กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้นายทวี สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดตรัง ประสานกับจังหวัดตรัง โดยได้มีหนังสือที่ ศธ 0504/3172 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2534 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยหาสถานที่ที่ เหมาะสมในพื้นที่ประมาณ 800 – 1,500 ไร่ สำหรับจัดสร้ างค่ายลูกเสื อ
ระดับชาติ ประจำภาคใต้

วั น ที่ 30 เมษายน 2534 นายทวี สุ ร ะบาล สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎ รจั ง หวั ด ตรั ง
พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้มาประสานงานและร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภิญโญ เฉลิมนนท์) รองผู้ ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายอนุชา โมกเวช) ศึกษาธิการจังหวัดตรัง (นายจำเริญ แผ้วภัย) นายอำเภอห้วยยอด
(นายประดิษฐ์ คุณสนอง) กำนันตำบลบางดี (นายสนิท ชูเมือง) และศึกษาธิการอำเภอห้ว ยยอด (นายปรีชา
ชูสุวรรณ) ได้ดำเนินการพิจารณาพื้นที่ทเี่ หมาะสมสำหรับการใช้สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติประจำภาคใต้ ในพื้นที่
บ้านทะเลสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีพื้นที่ดินตั้ งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ าเขารังสาด – ทะเลสองห้ อง – พะยอมพอก พื้ นที่ โดยประมาณ 2,000 ไร่ พื้ นที่ดังกล่ าวมี ปั จจัยครบถ้ว น
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก รมพลศึ ก ษากำหนดและมี ส ภาพที่ เป็ น ธรรมชาติ ทั้ ง ป่ า ไม้ ภู เขา เนิ น แหล่ งน้ ำ สะอาด
ที่กว้างขวางและสวยงามมาก ตามรายงานของจังหวัดตรังถึงอธิบดีกรมพลศึกษา ตามหนังสือที่ ตง 0030/8739
ลงวันที่ 30 เมษายน 2535 นอกจากนี้นายทวี สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ร่วมกับนายอำเภอ
สิเกา (นายนิตย์ สีห์วรางกูร) ได้เสนอที่ดิ นชายทะเลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่บ้านทุ่งคลองสน ตำบลบ่อหิ น
อำเภอสิ เกา จั งหวัดตรั ง ในเนื้ อที่ประมาณ 1,300 ไร่ ซึ่งมีห าดทราย ป่ าไม้ เกาะในทะเลที่ ส วยงาม เพื่อจัดเป็ น
ค่ายลู ก เสื อระดั บ ชาติร่ ว มกั น เพิ่ มเติ มอี ก แห่ งหนึ่ งเสนอให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการบริห ารลู ก เสื อแห่ งชาติ
ให้พิจารณาไปในคราวเดียวกันด้วย
เมื่อวัน ที่ 8 สิ งหาคม 2534 โดยการประสานงานของนายทวี สุ ระบาล สมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรจังหวัดตรัง ได้นำผู้แทนของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอภัย จันทวิมล
ทันตแพทย์ประพิศ รัตนปริคณฑ์, นายสุธรรม พันธุศักดิ์ และคณะ ได้เดินทางเข้ามาตรวจสภาพบริเวณที่จะ
สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ ทีบ่ ้านทะเลสองห้อง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน
และพิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณที่จะสร้างค่ายลู กเสือระดับชาติที่บ้านทะเลสองห้องมีสถานที่เหมาะสม ดีมาก
สามารถพัฒนาเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมกิ จกรรมลูกเสือและกิจกรรมอื่นได้เป็นอย่างดี กล่าวคือบริเวณที่จะ
สร้างค่ายลู กเสื อ ระดับ ชาติ มีเนื้ อที่ ป ระมาณ 2,000 ไร่ มี แหล่ งน้ ำจื ดขนาดใหญ่ ในบึงทะเลสองห้ อง มี พื้น ที่
โดยประมาณ 132 ไร่ อยู่ท่ามกลางบริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้เบญจพรรณและป่าไม้แดง บางส่วนเป็น ป่าโปร่ง
บางส่ วนเป็ น ที่ โล่ ง มี ภูเขาเตี้ยๆ เป็ น แนวกั้นเขตโดยรอบ และมีเนินดิ นครอบคลุ มด้ว ยป่ าไม้แดง ลาดขึ้นไป
ทางทิศตะวันออกอีก 2 เนิน โอบเรียงรายอยู่รอบสระน้ำซึ่งมีน้ำตลอดปี มีหญ้ากกขึ้นบางส่วน พื้นดินโดยรอบ
แข็งสามารถเดิน ได้ เกื อบรอบสระน้ ำ มี ทิ ว ทั ศน์ เป็ น ที่ ตรึงตา และสภาพพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ ส วยงาม ลั กษณะ
ภูมิอากาศดี ปลอดจากมลภาวะสามารถเป็น เอกลั กษณ์ของจังหวัดตรังได้ สภาพของสระน้ำเว้าๆ แหว่งๆ
เป็ น อ่ าวเล็ ก หลายอ่าว และตอนกลางพื้ นน้ ำแคบ จนดูเป็ นจุ ดแบ่ งน้ ำออกเป็ น 2 ตอน จึ งเรียกชื่ อว่า “ทะเลสองห้ อง”
ส่ ว นกว้า งที่ สุ ด ของสระน้ ำ ประมาณ 20 เส้ น ส่ ว นยาวประมาณ 40 เส้ น ส่ วนกลางน้ ำลึ กประมาณ 4 – 5 วา
มีปลาน้ำจืดชุกชุ มมาก สะดวกต่อการใช้น้ำเป็นอย่ างยิ่ง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ประมาณ
20 กิโลเมตร
วันที่ 19 สิงหาคม 2534 คณะผู้เริ่มโครงการประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภิญโญ เฉลิมนนท์)
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั งหวั ด ตรั ง (นายทวี สุ ระบาล) นายอำเภอห้ ว ยยอด (นายประดิ ษ ฐ์ คุ ณ สนอง)
นายอำเภอสิเกา (นายนิตย์ สีห์วรางกูร) กำนันตำบลบางดี (นายสนิท ชูเมือง) และศึกษาธิการอำเภอห้วยยอด
(นายปรีชา ชูสุวรรณ) ได้จัดทำรายงานเพิ่ มเติมยืนยันการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม นำเสนอรายงานและชี้แจง
ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นประธานที่ประชุม
และที่ ประชุมฯ ได้ เห็ น ชอบให้ ขอใช้ที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวสำหรับการสร้างค่ายลูกเสื อระดับชาติ ประจำ
ภาคใต้ เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมอบหมาย
ให้นายทวี สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ร่วมกับทางจังหวัดตรังดำเนินการของอนุมัติใช้พื้นที่
จากกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้เข้าใช้สถานที่ส ำหรับ
สร้างค่ายลูกเสือระดับชาติที่บ้านทะเลสองห้อง ในพื้นที่ 1,583 ไร่ และขอยกเว้นค่าชดเชยต้นไม้จากการปลูก
สร้ า งสวนป่ า ในแปลงปลู ก ป่ า 4 แปลง คิ ด เป็ น เงิ น โดยประมาณ 11,000,000 บาท ให้ แ ก่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 6 กันยายน 2535 อธิบดีกรมพลศึกษา (นายสุวิทย์ วิทสุทธิสิน) รองอธิบดีกรมพลศึกษา
และคณะ ได้เดินทางมาดูสถานที่และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างค่ายลูกเสือบ้านทะเลสองห้อง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และที่บ้านทุ่งคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมีลักษณะเป็น
ป่าไม้สน และหาดทรายขาว ยาวประมาณ 3,000 เมตร มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก เหมาะสมสำหรับใช้ทำ
กิจกรรมทางน้ำที่สำคัญได้ดี เพราะค่ายลูกเสืออื่นยังไม่มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางน้ำมาก่อน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปั ตย์ ได้แจ้งให้นายอำเภอห้วยยอด ทราบว่าขอขอบคุณที่ได้ ช่วยจัดหาที่ดินเพื่อสร้างเป็น
ค่ายลูกเสือแห่งชาติ ที่บ้านทะเลสองห้อง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งท่านได้ทราบและหารือกับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติบางท่านไปแล้ว ด้วยความคิด ความตั้งใจที่จะสนับสนุนอยู่แต่เดิมแล้ว และ
จะสนับสนุนต่อไป (ตามหนังสือของพรรคประชาธิปัตย์) ที่ 108/2534 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2534
วันที่ 7 เมษายน 2536 กรมป่าไม้อ นุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ งชาติ
และจังหวัดตรัง เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพะยอมพอก
ในท้องที่บ้านทะเลสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ
ในพื้นที่ 1,583 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี และอนุมัติยกเว้นค่าชดเชยต้นไม้จากการปลูกสร้างสวนป่า ในแปลง
ปลูกป่ า 4 แปลง คิดเป็ น เงิ น โดยประมาณ 11,000,000 บาท ให้ แก่สำนักงานคณะกรรมการบริห ารลู กเสื อ
แห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าคณะลูกเสือ แห่งชาติได้เข้าใช้พื้นที่และช่วยเหลือในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถรักษาสภาพป่ าไม้ให้ อยู่ในสภาพที่ส มบูรณ์ ต่อไปได้เป็นอย่ างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยรวม (ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้ นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าทำประโยชน์
ภายในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 180/2536 ลงวัน ที่ 7 เมษายน 2536) สำหรับ พื้ น ที่ ส ร้างค่ ายลู กเสื อ
ระดับชาติ บ้านทุ่งคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์
ได้เช่นเดียวกัน แต่สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณเป็นจำนวนมากในการก่อสร้างค่ายลูกเสือที่ บ้านทุ่งคลองสน ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2534, วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่
ป่ า ชายเลนโดยเด็ ด ขาด และห้ า มมิ ให้ อ นุ ญ าตการใช้ พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนในทุ ก กรณี ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
หากสำนั กงานลูกเสือแห่ง ชาติยังมีความจำเป็ นอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่ าวขอให้ ดำเนินการ
ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 กระทรวงศึกษาธิ การได้ขอพระราชทานนามค่ายลูกเสือแห่งนี้
โดยได้รับ พระมหากรุณ าธิคุณ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานชื่อค่ายลู กเสื อระดับ ชาติจัง หวัดตรัง
เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2543 ว่ า “ค่ า ยลู ก เสื อ ไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” ตั้ งแต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา (สำเนาหนั งสื อ
สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล 0003/14692 ลงวันที่ 26 กันยายน 2543)
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด หมู่ท1ี่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
: ทิศใต้
จรด หมู่ที่10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
: ทิศตะวันออก
จรด หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
: ทิศตะวันตก
จรด หมู่ท1ี่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือระดับชาติประจำภาคใต้ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีภูมิทัศน์
รอบๆ ค่ายที่สวยงาม ภูมิอากาศดี ปลอดจากมลภาวะ ทางทิศตะวันออกมีเนินดิน 2 เนิน โอบเรียงรายอยู่รอบ
สระน้ำซึ่งมีน้ำตลอดปี สภาพของสระน้ำเว้าๆ แหว่งๆ เป็นอ่าวเล็กหลายอ่าว และตอนกลางพื้นน้ำแคบ จนดูเป็น
จุดแบ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน จึงเรียกชื่อว่า “ทะเลสองห้อง”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้ดูแลประจำค่าย : หัวหน้าค่าย นายสินชัย หมวดมณี และบุคลากรของสำนั กงานลูกแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
ประจำในค่าย จำนวน 4 คน และบุค ลากรของสำนักการลู กเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ที่ยืมตัว ช่วย
ปฏิบัติราชการ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน

งบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 18,000,000 บาท (ปรับปรุง
ทีพ่ ักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 หลัง)
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 1,498,200 บาท (ปรับปรุงตึกอำนวยการ 1 หลัง/ปรับปรุงที่
พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 หลัง/ปรับปรุงโรงกรองน้ำ)
2. งบประมาณปี 2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 879,000 บาท (ก่อสร้างฐานกิจกรรม)
3. งบประมาณปี 2559 จำนวน 2,130,100 บาท (ปรับปรุงหอประชุม 1 หลัง)
4. งบประมาณปี 2560 จำนวน 33,600 บาท (ครุภัณฑ์การเกษตร)
5. งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,490,800 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ชายหญิง 2 หลัง/
ปรับปรุงอาคารอำนวยการ/ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน)
6. งบประมาณปี 2563 จำนวน 5,153,000 บาท (ปรั บ ปรุ งห้ อ งน้ ำ ห้ อ งส้ ว ม ชาย/หญิ ง
2 หลัง/ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ชาย/หญิง 3 หลัง)

4. ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา
ที่ตั้ง : ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ : 23-1-56 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : แปลงหมายเลขทะเบี ยนเลขที่ สข.54 เนื้อที่ 23-1-56.10 ไร่ เลขที่พัสดุเลขที่ 566/พ.ศ.2508
มีเอกสารแผนที่ ต้ น ร่ าง (ส.ร.8) การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ราชพั ส ดุ ค่ ายลู ก เสื อ ทะเบี ย นเลขที่ สข.54 (36607)
หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน โฉนดเลขที่ 5664 เลขที่ดิน 32 หน้าสำรวจ 7
ประวัติ : “ค่ายลูกเสือรัตรสาร” ปีพุทธศักราช 2483 นายประชา รัตรสาร คหบดีชาวสงขลา ได้มอบที่ดินบริเวณ
โคกปลั ก แรด หมู่ 3 ต ำบลเขารู ป ช้ า ง อำเภ อเมื อ งสงขลา จั ง หวั ด ส งขลา จำนวน 70 ไร่ ให้ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในขณะนั้นกระทรวงฯ ยังไม่ได้ทำประโยชน์ใช้สอยใดๆ จึงมอบให้นางเล็ก รัตนปราการ
(บุตรี) และนายไพโรจน์ รัตรสาร (บุตร) เป็นผู้ดูแล
วันที่ 10 เมษายน 2508 นายอภั ย จันทวิมล ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนายเสถียร
พรหมภัตติ ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 3 นายสง มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และนายว่อง ซงากรณ์
ศึกษาธิการอำเภอเมืองสงขลา ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือโดยใช้เนื้อที่จำนวน 23 ไร่ 2 งาน
วัน ที่ 17 กุมภาพัน ธ์ 2509 นายอภัย จั นทวิมล ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธาน
ประกอบพิธีเปิดค่ายลูกเสือและตั้งชื่อว่า ค่ายลูกเสือรัตรสาร (รัด-ตะ-ระ-สาน) เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลรัตรสาร
วันที่ 12 กันยายน 2510 เจ้าพนักงานที่ดินได้จัดทำรังวัดออกโฉนดที่ดินค่ายลูกเสือรัตรสาร
หมายเลข 5664 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ
ในปี 2525 จั งหวัด สงขลาได้ขอรับ ค่ายลู กเสื อรัตรสารจากการดูแลของอำเภอเมืองสงขลา
มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจังหวัดสงขลาการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันการศึกษา ข้าราชการทุกฝ่าย ตลอดจนพ่อ ค้า ประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน
สร้างสถานที่ฝึกอบรมและอำนวยความสะดวกในการเข้าค่ายพั กแรมโดยสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง เป็นเงิน
500,000 บาท ที่พั กลู กเสื อจำนวน 8 หลัง เป็ นเงิน 36,000 บาท ประตูค่ายชั่วคราว สะพานและห้ องส้ วม
เป็นเงิน 1,410.50 บาท
ในปี พ.ศ.2532 ได้จัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้
1. คณะศิษย์เก่าค่ายลูกเสือร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หาเงินสร้างห้องอาบน้ำ จำนวน 1 หลัง
เป็นเงิน 24,000 บาท
2. นายนิกร จำนง บริจาคสร้างที่อาบน้ำชาย หญิงและห้องส้วม จำนวน 22 ที่ เป็นเงิน 26,000 บาท
พ.ศ.2533 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ต่อเติม ขยายออกด้านละ 3 เมตร เปลี่ยนจากหลังคา
สังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่พร้อมจัดทำห้องน้ำห้องส้วมไว้ในอาคาร โดยใช้งบประมาณของกรมพลศึกษา จำนวน
400,000 บาท และใช้เงินรายได้ลูกเสือจังหวัดสมทบ 414,000 บาท
พ.ศ.2534 จัดสร้างที่ประชุมกลุ่ม โดยเงินบริจาค จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท ที่พัก
ลูกเสือ (Shelter) จำนวน 11 หลัง โดยเงินบริจาค เป็นเงิน 450,000 บาท และศาลาพระพุทธศาสนา จำนวน
1 หลัง โดยการบริจาคของนางสมพิศ หมู่ศิริ เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ.2535 สร้างอาคารเก็บพัสดุ โดยงบประมาณของกรมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน
650,000 บาท
พ.ศ.2536 จั ด สร้ างที่ ป ระชุ ม กลุ่ ม เพิ่ ม เติ ม อี ก 1 หลั ง โดยเงิ น บริ จ าคมู ล นิ ธิ อ าจารย์ ก อง
วิสุทธารมย์ เป็นเงิน 25,000 บาท สร้างรั้วหน้าค่ายลูกเสือโดยใช้งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สงขลา เขต 1 ความยาว 24 เมตร เป็ นเงิน 35,000 บาท และนำสิ่ งก่อสร้างในค่ายลู กเสือไปจดทะเบียน
ที่ราชพัสดุ จำนวน 33 รายการ

พ.ศ.2537 สร้ า งรั้ ว หน้ า ค่ า ยเพิ่ ม เติ ม ความยาว 2 16 เมตร โดยงบพั ฒ นาจั ง หวั ด
ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรสงขลา เขต 1 เป็ น เงิน 150,000 บาท สร้า งอ่ างเก็ บ น้ ำ ในระบบฝายน้ ำล้ น
โดยชลประทานที่ 12 ความจุ 8000 ลู ก บาศก์ เมตร เป็ น เงิน 2,000,000 บาท สร้างคู ระบายน้ ำรอบค่ า ย
ความยาว 600 เมตร โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเงิน 250,000 บาท
พ.ศ.2538 ปรับปรุงบ้ านพักวิทยากร บ้านชัยวัฒน์ โดยการสนับสนุนจากนายชัยวัฒน์ ชวศิริ
เป็นเงิน 20,000 บาท
พ.ศ.2539 สร้ างศาลารวมใจ เพื่ อเป็ น ที่ ป ระชุม วิท ยากร 1 หลั ง โดยการบริจ าคของคณะ
วิทยากรเป็นเงิน 30,000 บาท
พ.ศ.2547 สร้ างศาลาละหมาดสำหรับประกอบกิจทางศาสนาอิส ลาม โดยการบริจาคของ
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเงิน 30,000 บาท
พ.ศ.2549 ได้รับงบพัฒนาจังหวัด (งบ CEO) จำนวน 9,279,500 บาท เพื่อจัดสร้าง จำนวน
10 รายการ ดังนี้
- ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 ชุด
- ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเป็นหอประชุม 2
- สร้างเวทีกลางแจ้งถาวร
- รั้วกั้นบริเวณค่ายด้านทิศเหนือ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- หอพักนักเดินทางและโรงอาหาร
- ศาลาอำนวยการ
- ซุ้มประตูค่ายลูกเสือ
- ลาดยางแอสฟัลติกรอบบริเวณค่ายลูกเสือ
- เสาธงค่ายลูกเสือ
พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องน้ ำ ห้องส้วม ระหว่างบ้านพักลูกเสือ จำนวน 2 ชุด เงินรายได้ลูกเสือ
จังหวัดสงขลา 100,000.-บาท
พ.ศ.2551 จัดสร้างห้องประชุมความจุ 40 คน งบประมาณบริจาค 16,000.-บาท
พ.ศ.2551 จัดสร้างห้ องน้ำ ห้ องส้ วม ภายในห้ องประชุม 1 ชุด งบประมาณจากสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 249,000.-บาท
พ.ศ.2551 จัดสร้างรั้วค่ายลูกเสือรัตรสารด้านทิศใต้ย าว 65 เมตร งบประมาณจากสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 186,000 บาท
พ.ศ. 2557 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแจ้งขอความประสงค์ต่อสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา
ขอเป็ นผู้ บริ หารจั ดการค่ ายลู กเสื อรั ตรสาร จั งหวั ดสงขลา ตามสำเนาหนั งสื อส่ งมอบภารกิ จ “ค่ ายลู กเสื อรั ตรสาร”
เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ดังนั้น ค่ายลูกเสือรัตรสารจึงเป็นค่ายลูกเสือในกำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด บ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
: ทิศใต้
จรด สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา
: ทิศตะวันออก
จรด เทือกเขาสำโรง
ทิศตะวันตก
จรด ถนนสงขลา - นาทวี
จุดเด่น ที่เป็น เอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก เป็นสถานที่ใช้ จัดฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เหมาะแก่การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้ดูแลประจำค่าย : ว่าที่ร้อยตรี สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ทำหน้าที่หัวหน้าค่าย มีพนักงาน
องสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2556 จำนวน 126,600 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม)
2. งบประมาณปี 2559 จำนวน 1,664,000 บาท (ปรับปรุงห้องประชุม 2 )
3. งบประมาณปี 2560 จำนวน 1,664,000 บาท (ปรับปรุงหอประชุม 1)
2. งบประมาณปี 2563 จำนวน 4,533,000 บาท (ปรับปรุงทีพ่ ักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง)
3. งบประมาณปี 2564 จำนวน 5,440,100 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6 หลัง)

