ภาคใต้ 14 จังหวัด (มีค่ายลูกเสือ 13 จังหวัด ไม่มี 1 จังหวัด)
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง (ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์)
2 ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง
3 ค่ายลูกเสือจังหวัดพังงา (ประสบภัยสึนามิ)
4 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง
6 ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ (จังหวัดสงขลา) (ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3)
7 ค่ายลูกเสือจังหวัดปัตตานี (ค่ายลูกเสือเดชานุชิต)
8 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
9 ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
10 ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต
11 ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา (ทหารเข้าไปใช้งาน)
11.1 ค่ายลูกเสืออำเภอยะหา
12 ค่ายลูกเสือจังหวัดสตูล (ค่ายลูกเสือสมันตรัฐบุรินทร์)
13 13.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่ายลูกเสือแม่โมกข์)
13.2 ค่ายลูกเสืออำเภอพนม
14 จังหวัดนราธิวาส (ไม่มีค่ายลูกเสือ)

1. ค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง (ค่ายรัษฎานุประดิษฐ์)
ที่ตั้ง : ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เนื้อที่ : 42-0-80 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดทีด่ ินเลขที่ 11163 และเลขที่ 11164
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง (ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) ได้มาโดยการให้ของคณะเสือป่าเมื่ อ พ.ศ. 2475
ได้มีการก่อสร้างเปิดใช้ค่ายตั้งปี พ.ศ. 2506 เป็นต้น มา มีอาคารสถานที่ในการจัดประชุม เข้าค่ายพักแรมของ
ลูก เสือ และบุค ลากรทางการลูก เสือ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้รับ งบประมาณตามแผนพัฒ นาจัง หวัด จำนวน
25,852,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ห้ องส้วม ระบบสาธารณูปโภค และปรั บปรุงเสร็จเรียบร้อย
ในปี พ.ศ. 2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรั บปรุงอาคาร
อำนวยการ จำนวน 406,200 บาท
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ถนนเพชรเกษมสาย 4 (ตรัง-พัทลุง)
: ทิศใต้
จรด ที่ดินชาวบ้าน
: ทิศตะวันออก
จรด ทางสาธารณะประโยชน์
: ทิศตะวันตก
จรด ทีด่ ินชาวบ้าน
จุดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก ติดถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษม สาย 4 (ตรัง-พัทลุง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง
ผู้ดูแลประจำค่าย : คนงานค่าย จำนวน 1 คน
งบประมาณพัฒนาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2557 จำนวนเงิน 24,000,000 บาท
1. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง (10 ห้อง)/อาคารพัสดุ 3 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง
ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง/รั้วและป้ายค่าย/ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 406,300 บาท (ปรับปรุงตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง)
2. งบประมาณปี 2562 เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ สลช. จำนวน 493,190 บาท (จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรมและวัสดุงานบ้านงานครัว)

2. ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง
ที่ตั้ง : ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เนื้อที่ : 30-3-10 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ 4335,4182,4185
ประวัติ : ค่ายลูกเสือพัทลุง ตั้งอยู่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2512
สมัยนายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งแต่เดิมเป็นสถานที่กักขังนักโทษเรือนจำกลาง
พัทลุง เป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ 4335, 4182 และ 4185
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ถนนสาธารณะประโยชน์ของโยธาธิการและผังเมือง
: ทิศใต้
จรด ถนนเทศบาลเมืองพัทลุง
: ทิศตะวันออก
จรด ถนนเทศบาลเมืองพัทลุง
: ทิศตะวันตก
จรด ถนนทางหลวงชนบท สายลำปำ – ปากประ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ทีต่ ั้งค่ายติดกับหาดแสนสุขลำปำ ใกล้วัดวัง วัดเจ้าเมืองพัทลุง และทะเลน้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 73,400 บาท (ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 ระบบ)
2. งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,595,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมและที่พัก)

3. ค่ายลูกเสือจังหวัดพังงา
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดพังงา
ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านในปิ หมู่ที่ 6 ถนนในปิ-บางมรวน ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เนื้อที่ : 31-2-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของของโรงเรียนบ้านบางมรวน เนื่องจากโรงเรียนบ้านในปิได้ยุบเลิก
ไปแล้ว และโรงเรียนบ้านบางมรวนไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าว
ประวัติ : เดิม ค่ายลู ก เสื อจั งหวัดพั งงาได้ใช้พื้ นที่ โรงเรียนบ้ านบางสั ก มีเนื้ อที่ 80 ไร่ ตั้งอยู่ ที่ ตำบลบางม่ว ง
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2547 พื้นที่โรงเรียนบ้านบางสักและค่ายลูกเสือจังหวัดพังงาได้ประสบ
ภัย สึ น ามิ ต่อมาโรงเรีย นบ้ านบางสั กได้ รับ พระมหากรุ ณ าธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ให้ จั ดตั้ ง
โรงเรียนบางสักขึน้ ใหม่ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา โดยในการก่อสร้างได้ใช้พื้นที่ในส่วนที่
เป็นค่ายลูกเสือจังหวัดพังงาด้วย ทำให้จังหวัดพังงาไม่มีค่ายลูกเสือ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10
ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดยสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพังงา ในฐานะผู้รับผิดชอบ
งานลูกเสือจังหวัด ได้สรรหาที่ดินเพื่อจัดตั้งค่ายลูก เสือจังหวัดพังงา คือที่ดินโรงเรียนบ้ านในปิ ซึ่งไม่ได้จัดการ
เรี ย นการสอนแล้ ว (ยุ บ เลิ ก ) และปั จ จุ บั น อยู่ในความดูแ ลของโรงเรีย นบ้ านบางมรวน ที่ ดิ น ตั้งอยู่ ที่ ห มู่ ที่ 6
ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่ า จังหวัด พั งา เป็น ที่ราชพัส ดุ เลขที่ พง 388 เนื้อ ที่ 31-2-0 ไร่ มีสิ่ งปลูกสร้าง
เป็นอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้ องส้วม หอประปา และบาดาล สภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดสร้างเป็ นค่ายลูกเสือ
และอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็ นค่ายลูกเสือจังหวัดพังงา และได้จัดทำแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ
และก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดพังงาขึ้นในปีงบประมาณ 2552 พร้อมทั้งได้จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการ
และประมาณการราคาปรับปรุง ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดพังงา ส่งไปยังสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04097/1919 ลงวันทที่ 10 เมษายน 2552
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ถนนในปิ-บางมรวน
: ทิศใต้
จรด คลองในปิ 2 /ที่ดินของนายจำเริญ จั่นสกุล
: ทิศตะวันออก
จรด ที่นางของนางสุขขะ ทิพย์พิทักษ์
: ทิศตะวันตก
จรด ที่ดินของนายทะนง นารอด
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก มีถนนหลักตั ดผ่านหน้าค่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน น้ำไม่ท่วม มี
สาธารณูปโภคครบถ้วน ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสภาพทั่วไปยังมีธรรมชาติเป็นหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ไม่มี -

4. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 400-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : กรมป่าไม้อนุญาตให้ทำประโยชน์เพื่อจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ กำหนดระยะเวลา 30 ปี (พฤษภาคม
2534) ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 อนุญาตให้ส่วนราชการและองค์กรของรัฐเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ประวัติ : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสร้างค่ายลูกเสือแห่งชาติแห่ งที่ 2 ขึ้นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากกิ จการลูกเสือได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อสนอง
ความต้องการของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้อย่างเพียงพอในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือ อักทั้งเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา และเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ 80 ปี
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ กรมพลศึกษาจึงได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแทนและหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานลู ก เสื อ ของจั ง หวั ด คื อ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ซึ่ ง มี ศึ ก ษานิ เทศก์ กรมพลศึ ก ษา
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานลู ก เสื อ ดั งนั้ น ในปี พ.ศ. 2531 จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ จั ด ทำโครงการจั ด สร้ า ง
ค่ายลูกเสือแห่ งชาติในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในท้องที่ตำบลไทยบุ รี อำเภอท่าศาลา แต่ปรากฏว่าชาวบ้าน
ซึ่งอาศัยอยู่ในท้องที่แห่งนั้ นมาช้านานไม่สามารถย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่นได้ จังหวัดจึงได้ส ำรวจสถานที่แห่งใหม่
และเห็นว่าพื้ นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่า พ.ศ. 2484 เป็นพื้นที่
เหมาะสมที่จะสร้างค่ายลูกเสือ จึงได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอใช้
พืน้ ที่ แต่ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประทานบัตรของบริษัทเหมืองแร่เอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้
ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากบริษัทเหมืองแร่ และบริษัทฯ ได้ขอถอนคำประทานบัตร อุทิศพื้นที่ให้หน่วยราชการ
จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือจังหวัด ซึ่งต่อมาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่จำนวน 400 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ต่อมากรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
ค่ายลู กเสื อเรื่อ ยมา และได้ห ยุ ดชะงั ก ไม่มี งบประมาณสนั บ สนุ น ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็ น ต้น มา จนกระทั่ ง
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อปรับ ปรุงห้องอาบน้ำรวม เป็นเงิน
68,700 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อปรับปรุง
ที่พักผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง เป็นเงิน 920,000 บาท
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ชุมชนบ้านโรงเหล็กและสถานที่ราชการ
: ทิศใต้
จรด ที่ดินเอกชน
: ทิศตะวันออก
จรด ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ
: ทิศตะวันตก
จรด ที่ดินเอกชน
จุด เด่ น ที่เป็น เอกลักษณ์ : เป็น ค่ายที่มีป่ าอุด มสมบู รณ์ เหมาะแก่ การศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ อยู่ใกล้
หน่วยงานราชการที่สำคัญ เช่นที่ว่าการอำเภอนบพิตำ โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนบพิตำ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของจังหวัด เช่น น้ำตกกรุงชิง ทะเลหมอก ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายเสน่ห์ คชาผล พนักงานบริการ (ลปจ.สกก.สป.ศธ. ยืมตัวช่วยราชการ)
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 68,700 บาท (ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม)
2. งบประมาณปี 2562 จำนวน 920,000 บาท (ปรับปรุงที่พกั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง)
3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,192,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง
/ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง/ก่อสร้างห้องส้วม 1 หลัง)
4. งบประมาณปี 2564 จำนวน 886,000 บาท (ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง)

5. ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง (ค่ายลูกเสือเขาโตนเพชร)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เนื้อที่ : 80-1-50.60 ไร่
เอกสารสิท ธิ์ : ที่ ดิ น บริ จ าค (ร.ว.9 = เอกสารจำลองรูป แผนที่ล งในหนั งสื อแสดงกรรมสิ ท ธิ์ กรมพลศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ลว.4 ต.ค.2533)
ประวัติ : การจัดสร้างค่ายลูกเสือ “เขาโตนเพชร” ค่ายลู กเสือจังหวัด และอำเภอเมื องระนอง กับการสร้าง
ค่ายลูกเสือ “ทานสะอาด” เป็น ค่ายลูกเสืออำเภอกระบุรี ทั้งสองแห่งนี้ได้มีข้าราชการและประชาชนร่วมใจกัน
จัดสร้างค่ายลูกเสือโดยสละทรัพย์ แรงงานและความคิด เป็นผลให้ได้สร้างค่ายลูกเสือขึ้นใหม่ได้สำเร็จทั้ง 2 ค่าย
ในการนี้มีผู้ช่วยเหลือที่เป็นกำลังสำคัญให้การดำเนินงานการสร้างค่ายลูกเสือสำเร็จด้วยดี และที่ประชุมกรรมการ
จังหวัดประชุมปรึกษามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรประกาศอนุโมทนาและขอเข็มลูกเสือสมนาคุณ ให้ แก่ผู้ มี
รายนามดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2508 ข้อที่ 127 128 และ 129 คือ
1. พันตำรวจเอกบุญณรงค์ วัฒนายนต์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนอง ผู้ริเริ่มวางโครงสร้าง
การจัดสร้างค่ายลู กเสือทั้ งสองค่ายดังกล่ าวข้างต้น ตลอดทั้งในการอุ ปถัมภ์และอำนวยความสะดวกในการ
สร้างค่ายลูกเสือสำเร็จด้วยดี คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างค่ายลูกเสือทั้งสิ้ นประมาณ 178,020 บาท สมควรได้รับ
เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นพิเศษ
2. นายอุทิศ ชมภูนิช รองผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง กำลังสำคั ญที่ได้ริเริ่มเสนอ
โครงการและดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือจังหวัด และอำเภอเมืองระนองขึ้นที่บริเวณทุ่งหญ้าคาทุ่งกาหยูเชิงเขา
โตนเพชร ได้สำเร็จโดยติดต่อชักชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชน สละทรัพย์ช่วยเหลือ่อสร้างกองอำนวยการ
ลูกเสือจังหวัดได้เงิน 7,366.80 บาท กับขอให้นายโชติ วงศาโรจน์ ผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมื องแร่
หมายเลขที่ 4/ 2506 ยินยอมเสียสละถอนสิทธิ์ในที่ดินเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วในจังหวัดยื่นเรื่อง
ขอใช้ที่ดินบริเวณป่าหญ้าคาทุ่งกาหยูเชิงเขาโตนเพชร ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จำนวน 75 ไร่ ราคา
75,000 บาท เป็นที่ ตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดระนองได้สำเร็จและเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ นายอำเภอกระบุรี
ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือ “ทานสะอาด” อำเภอกระบุรี ขึ้นแล้วสำเร็จ สมควรได้รับเข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นที่ 1
3. นายชื่ น ทองศิ ริ ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ อำเภ อกระบุ รี กั บ นายสุ พ าสน์ ศิ ริ พั น ธ์
รองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอกระบุรี เป็นหัวหน้าชักชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนและครูสังกัดอำเภอกระบุรี
สละทรั พ ย์ แรงงาน และวั ส ดุ สิ่ งของสร้ างค่ ายลู ก เสื อ “ทานสะอาด” เป็ น ค่ า ยลู ก เสื อ ของอำเภอกระบุ รี
สำเร็จ ลงด้วยดี คิดเป็นเงิน 80,000 บาท สมควรได้รับเข็มสมนาคุณชั้นที่ 1
4. นายโชติ วงศาโรจน์ ราษฎรตำบลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ได้ รับอนุญาต
ประทานบั ตรทำเหมืองแร่ 4/2506 ยิ น ยอมเสี ยสละถอนสิ ท ธิ์ เป็นที่ ดิ นในเขตทางบาทจำนวน 75 ไร่ ราคา
70,000 บาท เป็นการสะดวกที่จังหวัดยื่นเรื่องราวขอใช้ที่ดินในเขตประทานบัตรแห่งนี้เป็นการสร้างค่ายลูก เสือ
จังหวัดและอำเภอเมืองระนอง สมควรได้เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นที่ 1
5. นายรมณ์ จิตติ กัลยาสิริ ปลัดจังหวัดระนอง และนางแสน กัลยาสิริ ได้จัดหาเงินสมทบทุน
สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง เป็นเงิน 363 บาท เป็นหัวหน้าชักชวนครูเทศบาลทำการสร้างกองบริการลูกเสือ
จังหวัดระนอง เป็นเวลา 7 วัน คิดเป็นเงินประมาณ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ช่วยหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
ให้ลูกเสือไปเข้าชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 4 ได้เงิน 6,884.25 บาท รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท
6. นายพู่ บุญช่วย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กับคณะลูกเสื อโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ได้เป็นกำลังสำคัญในการสำรวจป่าหาที่ดินสำหรับสร้างค่ายลูกเสือ ตลอดทั้งจัดเชลเตอร์ 1 หลัง ให้บริเวณสร้าง
ค่ายลูกเสือเขาโตนเพชร คิดเป็นเงิน 10,000 บาท

7. นายสว่ า ง วิ วั ส วั ติ ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ อำเภอเมื อ งระนอง และนายบรรลื อ นิ ล บุ ต ร
รองผู้ อ ำนวยการลู กเสื อ อำเภอเมื อ งระนอง กั บ นายแจ้ ง ชังธาดา ,นายชับ ปวงมี ธ รรม,นายสงวน ยิ้ มเติ ม ,
นายทวีบูลย์ สัตยาวุธ ครูประชาบาลสังกัดอำเภอเมืองระนอง และนายพูน ขุ่นเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 7 ตำบลราชกรูด ได้ช่วยเหลือในการสำรวจหาที่ ดินสร้างค่ายลูกเสื อและช่วยเหลือในการสร้างกองอำนวยการลูกเสือ
จังหวัดและอำเภอเมื องระนอง และสร้างเชลเตอร์ขึ้นใหม่ 1 หลัง สำหรับกองอำนวยการลูกเสืออำเภอเมือง
คิดเป็นเงิน 3,500 บาท กลับเป็นหัวหน้าชักนำกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลราชกรูดให้ช่วยเหลือทำการ
ถากถางบริเวณที่ดินที่ตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดและอำเภอเมืองระนอง เป็นเงินค่าแรง 3,020 บาท
8. นายเปลี่ยน อิทธิรักษ์ ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ต ครั้งดำรงตำแหน่งอยู่ทางจังหวัดระนอง
กับนายอุกฤษ รอดโกมินทร์ ช่างแผนที่ของทรัพยากรธรณีจังหวัดระนอง ช่วยเหลือสละแรงกายทำการสำรวจ
ที่ดินบริเวณที่จ ะตั้งค่ายลูกเสือและจัดทำแผนที่ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดและอำเภอเมืองระนองคิดเป็ นเงิน
3,000 บาท
9. นายวิบูลย์ เภาวิเศษ ศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัดระนอง ช่วยเหลือในการ
ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือทำการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณค่ายลูกเสือในวันพิธีเปิดค่ายจังหวัด และอำเภอเมืองระนอง
เป็นเลขานุการดำเนินการฉายภาพยนตร์รวบรวมเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูกเสือผู้แทนจังหวัดเดินทางไปร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 5 ร่วมกับนายรมณ์ จิตติกัลยาสิริ หนังโป๊จังหวัดระนอง ได้เงิน 2,884.25 บาท
10. นายพิทักษ์ สันติสุ ข ผู้ใหญ่บ้านตำบลราชกรูดกับนางสาวประทุม บุญมาก ราษฎรตำบล
ราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ให้ที่ดินทำถนนเข้าค่ายลูกเสือจั งหวัดและอำเภอเมืองระนองจำนวน 1 ไร่
ราคา 2,000 บาท
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด อำเภอกะเปอร์
: ทิศใต้
จรด อำเภอเมืองระนอง
: ทิศตะวันออก
จรด –
: ทิศตะวันตก
จรด จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีน้ำตกโตนเพชรไหลผ่าน ซึ่งเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวและพักผ่อน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,840,000 บาท (ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง)
2. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,890,000 บาท (อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง)
3. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,544,000 บาท (ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 หลัง)

6. ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 (ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์)
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 (ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์) อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
ที่ตั้ง : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ : 14-0-97.5 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.716 ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 39317
ประวัติ : ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ ก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2507 และไม่ ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ ก่อตั้งและมีการเปิด ใช้
ค่ายตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้โรงเรียนบ้านปาดังและค่ายลูกเสือปาดัง ใช้ที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบี ย นที่ สข.716 ตามหนั งสื อ สำคั ญ สำหรับ ที่ ห ลวง เลขที่ 39317 ร่ว มกั น เนื้ อ ที่ 35-1-80 ไร่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2514 โดยไม่ได้แยกอาณาเขตการครอบครองที่ชัดเจน (ข้อมูลจากหนังสือสรุปรายละเอียด
ที่ราชพั ส ดุ แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ สข.716 (บางส่ ว น) การใช้ประโยชน์เป็ นที่ตั้งค่ายลู กเสื อปาดังเบซาร์
โดยธนารักษ์พื้นที่สงขลา : มกราคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2534 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาได้ทำการรังวั ดทำแผนที่กำหนด
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.716 (บางส่วน) เพื่อสะดวกในการปกครอง
ดูแล ผลการรังวัดบริเวณที่เป็นค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ครอบครองมีเนื้อที่ 14-0-97.5 ไร่
เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2559 จั งหวั ด สงขลา โดยรองผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด สงขลา แจ้ งให้
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติส่งคืนพื้นที่ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว และ
ปล่ อยให้ รกร้างเป็ นแหล่ งมั่วสุม ของเยาวชนในพื้นที่ โดยสำนักงานลู กเสือแห่งชาติจะนำเรื่องเสนอที่ประชุม
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสงขลา โดยธนารักษ์พื้นที่
สงขลา ได้ ท วงถามเรื่ อ งการขอคื น พื้ น ที่ ค่ ายลู ก เสื อ ปาดั งเบซาร์ กั บ สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ อี ก ครั้งหนึ่ ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (นายวีระกุล อรัณยะนาค) ได้นัดประชุม
หารือผู้เกี่ยวข้องของจั งหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งผลการประชุมสำนักงานลูกเสื อแห่งชาติ
แจ้งว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นค่ายลูกเสือดังเดิม และจะได้ทำแผนพัฒนา
จัดทำแผนพั ฒ นาค่ า ยลูก เสื อ ปาดั งเบซาร์ พร้ อ มทั้ งแจ้งให้ ส ำนั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ส งขลาทราบภายในเดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ต่ อ มา สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาค่ ายลู ก เสื อ ปาดั งเบซาร์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,105,000 บาท เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม
ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง และก่อสร้างฐานกิจกรรม 10 ฐาน
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเบซาร์
: ทิศใต้
จรด สถานีตำรวจภูธรตำบลปาดังเบซาร์
: ทิศตะวันออก
จรด ที่ดินเอกชน
: ทิศตะวันตก
จรด ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือที่อยู่ในชุมชนที่มีความเจริญ การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้โรงเรียนและ
ส่วนราชการในตำบลปาดังเบซาร์
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่สงขลา เขต 3
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,105,000 บาท (ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม, ก่อสร้าง
ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง และก่อสร้างฐานกิจกรรม 10 ฐาน)

7. ค่ายลูกเสือจังหวัดปัตตานี
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดปัตตานี (ค่ายลูกเสือเดชานุชิต)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดปัตตานี
เนื้อที่ : 79-0-69 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่สาธารณประโยชน์ (ไม่ปรากฎหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน) มีหนังสือขอนัดรังวัดที่ดินเพื่อขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เมือวันที่ 21 มีนาคม 2548
ประวัติ : จังหวัดปัตตานีและสภาตำบลบ่อทอง มีมติให้ใช้ทุ่งเลี้ยงสัตว์ “ที่ดินสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ 7
บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง (ศรีสาคร) จังหวัดปัตตานี เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดปัตตานีใช้ชื่อว่า
ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังนั้น กองทัพบกและ กล.สสส.จชต. เล็งเห็นว่าค่ายลูกเสือเดชานุ ชิต เป็นจุดยุทธศาสตร์ มีความพร้อม
ที่จะตั้งเป็นฐานที่มั่นของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นทีจ่ ังหวัดปัตตานีจึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่
นั้นมา และไม่มีการใช้คา่ ยในการจัดกิจกรรมลูกเสือใดๆ
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด สนามกีฬาเทศบาลบ่อทอง
: ทิศใต้
จรด ที่ดินของชาวบ้าน
: ทิศตะวันออก
จรด ภูเขาบ่อทอง
: ทิศตะวันตก
จรด ที่ดนิ ของชาวบ้าน
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ป่าที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเข้าค่ายพักแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายประเสริฐ ธรรมสโร อดีต ลปจ.สกก.สป.ศธ.

8. ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
ชือ่ ค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เนื้อที่ : 22-0-58 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยกระทรวงการคลัง เลขที่ 6141
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ ก่อตั้งเมือ่ ปี พ.ศ. 2507 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ถนนเพชรเกษม
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ดิ นเป็นที่ราชพัสดุ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่
6141 เนื้ อที่ 22-0-58 ไร่ ที่ ตั้ งค่ ายลู กเสื อจั งหวั ดกระบี่ ตั้ งอยู่ ในบริ เวณชุ มชน ติ ดถนนสายหลั ก คื อถนนเพชรเกษม
การคมนาคมสะดวก มี ห น่ ว ยงานราชการต่ างๆ ขออนุ ญ าตสำนั ก งานราชพั ส ดุ จั งหวั ด เข้ า มาใช้ ที่ ดิ น ของ
ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่หลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ สำนักงานปฏิรูปที่ ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดกระบี่
สำนั กงานสรรพากรจังหวัดกระบี่ และกองร้อยอาสารักษาดินแตนที่ 1 จั งหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2542 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ศูนย์พลศึกษาและกีฬา
จั ง หวั ด กระบี่ มี บ ทบาทหนาที่ ในการดู แ ลรัก ษาและพั ฒ นาค่ า ยลู ก เสื อ จั งหวั ด ซึ่ งกรมพลศึ ก ษาได้ จั ด สรร
งบประมาณให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 900,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัด
กระบี่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชราชการกระทรวงศึกษาธิ การ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงาน
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ซึ่งรวมถึงการดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลค่ายลูกเสือไม่มีการกำหนดตำแหน่งเฉพาะ
จึ งไม่ มี ข้าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ โดยตรง แต่ เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาและเพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
บริหารจัดการค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2548 นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้ วน ขออนุญาต
ต่อผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกระบี่ (นายสนธิ เตชานนท์) เข้าไปพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือด้านภูมิทศั น์ อาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) รวมถึงการจ้างบุคลการปฏิบัติงานในค่ายลูกเสือจำนวน 3 คน
ต่อมา สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ แจ้งความประสงค์ขอรับมอบค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่เพื่อ
เข้าดำเนินการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจั งหวัดกระบี่แทนมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ ภูเก้าล้วน และสโมสรลูกเสือจังหวัดกระบี่ ในกานี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุ ม
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สำนั ก งานเทศบาลเมื อ งกระบี่ จำนวน 15 คน เพื่ อ ชี้ แ จงหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ในการทำข้ อ ตกลง
ความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลกเสือ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่ว มมือพัฒ นาและใช้ค่ายลูกเสื อ พ.ศ. 2553 (MOU) และนำเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามระเบี ยบคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสื อแห่ งชาติ ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพั ฒ นาและใช้ค่ายลู กเสื อ
พ.ศ. 2553 ข้อ 5 (3) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้ขอทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันบริหารจัดการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้แจ้งไปยั งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อทราบ และสำนักงานลู กเสือแห่งชาติ
แจ้งว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วขอให้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือ เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนประชาชนของจังหวัดกระบี่ต่อ ไป ตามหนังสือสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ที่ ศธ 6500/10 ลงวัยมรา 9 มกราคม 2555

วัน ที่ 26 มิถุ น ายน 2555 สำนักงานลู กเสื อเขตพื้ นที่การศึกษากระบี่ ได้นำเรื่ อง่ค่ายลู กเสื อ
จังหวัดกระบี่ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบให้
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการค่ายลูกเสื อจังหวัดกระบี่ โดยจะมี
การจั ดทำแผนแม่ บ ทปรั บ ปรุ งค่ ายลู ก เสื อให้ พ ร้อ มรองรับการให้ บ ริก ารแก่ลู ก เสื อ รวมถึ งเห็ น ชอบให้ ขอใช้
ที่ราชพัสดุเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นบริเวณภู เขาด้านทิศตะวันออกของค่ายลูกเสือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ต่อไป
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง และกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกระบี่
: ทิศใต้
จรด ถนนเพชรเกษม
: ทิศตะวันออก จรด ภูเขาและที่ดินของชาวบ้าน
: ทิศตะวันตก จรด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ติดถนนใหญ่ (ถนนเพชรเกษม) การคมนาคมสะดวก
: อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นแหล่งชุมชนและการท่องเที่ยว
: มีเสระเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถใช้ได้ตลอดปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายชำนาญ แสงทอง ข้าราชการบำนาญ
2. นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก เจ้าหน้าที่
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

9. ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดน้อมถวาย หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
เนื้อที่ : 32-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ........ ที่ดินระวาง 4729I 0806 เลขที่ดิน 85 ผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดน้ อมถวาย (ผอ.โรงเรียนมีหนั งสือยินยอมให้ทำการปลู กสร้างอาคารในที่ดิน ลว. 19
มกราคม 2558)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพรได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยมีอ าคารสำนักงาน 1 หลัง และที่พัก 10 หลัง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พายุเกย์ได้พัดเข้าจังหวัดชุมพร ทำให้สิ่งก่อสร้างในค่ายลูกเสือได้รับความเสียหายทั้งหมด
จนไม่ ส ามารถจะบู ร ณะซ่ อ มแซมให้ ใช้ งานได้ ต่ อ มาสำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด ชุ ม พรได้ ก่ อ สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง และอาคารหกเหลี่ยม 8 หลัง เพื่ อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของลู กเสือ และบางครั้งขอใช้
อาคารหอประชุมโรงเรียนวัดน้อมถวายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ทางสาธารณประโยชน์
: ทิศใต้
จรด ถนนเพชรเกษม
: ทิศตะวันออก
จรด ทางสาธารณะประโยชน์
: ทิศตะวันตก
จรด ที่ดินเอกชน (จ่าสิบเอกฉะอ้อน พรหมขุนทอง)
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก ติดถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษม มีพื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายชูศักดิ์ ทันทะวา หัวหน้าค่าย
2. นายมานิตย์ วรรณชิต เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

10. ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต
ชือ่ ค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้ง : ถนนดำรง ซอยโต๊ะแซะ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนื้อที่ : 16-2-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน เลขที่ 3083 (กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เปลี่ยนเป็นกระทรวงการคลัง เมื่อ พ.ศ. 2418)
ประวัติ : เดิมที่ดินในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นที่ประทานบั ตรทำเหมืองแร่ดีบุก และมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ เกือบทั้ง
เกาะภูเก็ต แต่สำหรับสถานที่ตั้งค่ายลูกเสือแห่งนี้ทางราชการได้สงวนไว้ และได้อนุญาตให้บริษัทสเตทเทรดดิ้ง
ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลอังกฤษเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2443 กำหนด
ระยะเวลาการเช่า 100 ปี และต่อมาทางราชการให้ขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุเมื่อปี พ.ศ. 2467 ในเวลาต่อมากิจการ
ของบริษัทสเตทเทรดดิ้ง เริ่มซบเซาลงและล้มเลิกกิจการในที่สุด ปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยบริษัทยอมเสีย
ค่าเช่าปีละ 118 บาท จังหวัดจึง บอกเลิกสัญญาและให้บริษัทคืนที่ดินแก่จังหวัด เพื่อใช้ปลูกสร้างศูนย์ตัวอย่าง
อนามัยชนบท ตามคำร้องขอใช้ทดี่ ินของกระทรวงสาธารณสุข แต่ต่อมาโครงการสร้างศูนย์ตัวอย่างอนามัยชนบท
ได้ถูกยกเลิกที่ดิ น แปลงนี้ จึงได้ป ล่อยทิ้งรกร้างจนถึงปี พ.ศ 2504 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่จะเร่งรัด
พัฒ นาการศึกษาในภาคการศึกษา 4 ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงสั่งการให้จังหวัดจัด หาสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
คุรุสัมมนาคารเพื่ อใช้เป็ น ศูน ย์ฝึกอบรมครูและตั้งโรงเรี ยนฝึกหั ดครู จังหวัดได้ พิจ ารณาเห็ นว่าที่ดินราชพัสดุ
แปลงนี้มีเนื้อที่ 58 ไร่เศษ อยู่ใกล้ศ าลากลางจังหวัดภูเก็ต มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมสวยงามเหมาะสมที่จะก่ อตั้ง
เป็ นคุรุสั มมนาคารเป็น ที่บริห ารการศึกษา 4 ประกอบกับรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมา
ราชการที่ภูเก็ตและตรวจดูสถานทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมที่จะก่อสร้างอาคารคุรุสัมมนาคาร จึงได้ดำเนินการขอใช้สถานที่
แห่งนี้ต่อกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แห่งนี้ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต่อมางบประมาณการก่อสร้างคุรุสัมมนาคารถูกตัดจึงหยุดชะงักการก่อสร้าง แต่กระนั้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสมั ย นั้ น ก็ มิ ได้ นิ่ งนอนใจจึ งได้ ข ออนุ มั ติ งบประมาณส่ ว นหนึ่ งของกรมสามั ญ ศึ ก ษา
เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนหนึ่ งหลัง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของค่ายลูกเสือแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมครู ของจังหวัด
และภาคการศึ กษา 4 และได้ย้ ายชั้น เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5,6,7 ของโรงเรียนพิบูล สวัสดี (ปัจจุ บันเป็ น
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี) ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนพิบูลสวัสดีมีสถานที่เรียนคับแคบมากมาอยู่ในอาคารเดียวกัน
สำหรับในส่วนของค่ายลูกเสือทางจังหวัดพิจารณาเห็ นว่าสถานที่แห่งนี้มีเนื้อที่ 58 ไร่เศษ แม้จะได้สร้างอาคาร
ไปแล้ว 1 หลังแต่ก็ยังพอมีเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมที่สุดที่จะจัดตั้งค่ายลูกเสือ
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งการให้
ศึกษาธิการจั งหวัดตั้ งคณะกรรมการการดำเนิน การพัฒ นาปรับปรุงพื้ นที่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507
โดยขั้นแรกได้ปลูกสร้างที่พักลูกเสือ (เชลเตอร์) 7 หลังมีขนาดความกว้าง 6 x 12 เมตร ราคาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
91,750 บาท แต่ละหลังมีผู้บริจาค และได้ตั้งชื่ออาคาร ดังนี้
1. นายก้อง ยงสกุล
ตั้งชื่อว่า “ศาลาก้องยงสกุล”
2. บริษัทงานทวี
ตั้งชื่อว่า “ศาลางานทวี”
3. นายอ้วน สุระกุล
ตั้งชื่อว่า “ศาลาสุระกุล”
4. นายไมตรี บุญสูง
ตั้งชื่อว่า “ศาลาไมตรีบุญสูง”
5. บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด ตั้งชื่อว่า “ศาลาหลวงอนุภาษาภูเก็ตการ”
6. เงินอนุสรณ์วันครูภูเก็ต
ตั้งชื่อว่า “ศาลาภูเก็ต”
7. ขุนเลิศโภคารักษ์
ตั้งชื่อว่า “ศาลาโภคารักษ์”

และขณะนี้ อ าคารทั้ ง 7 หลั งได้ ท รุ ด โทรมไปตามกาลเวลาและมี อ าคารหลั งใหม่ ป ลู ก สร้างขึ้ น เพื่ อ ทดแทน
การปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตได้ มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอดซึ่งก็ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีเพียงเล็ กน้อยไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ทั้งระบบ แต่อย่างไรก็ตามค่ายลูกเสือ
แห่งนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางลูกเสือได้ด้วยดีตลอดมา
ปัจจุบันในค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตมีเนือ้ ที่ประมาณ 16 ไร่ 2 งาน
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด เขาโต๊ะแซะ
: ทิศใต้
จรด เขาโต๊ะแซะและที่ราชพัสดุ
: ทิศตะวันออก
จรด สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
: ทิศตะวันตก
จรด เขาโต๊ะแซะ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัด และศาลจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ต
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายสมปอง เรืองแสวง เจ้าหน้าที่
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

11. ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา
11.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา
ทีต่ ั้ง : ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เนื้อที่ : 60-0-98 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ นสล. เลขที่ ยล. 0022
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ดินราชพัสดุ นสล. เลขที่ ยล. 0022 อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกายู
บอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เดิมที่ดินพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค อดีตศึกษาธิการมณฑลปัตตานี เป็นผู้
ริเริ่มขอสงวนที่ดินแปลงนี้ไว้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2465 มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 198 ไร่
ต่อมา พ.ศ. 2482 ที่ ดิน แปลงนี้ ได้ ให้ ก รมตำรวจครอบครอง เพื่ อ จัดตั้ งโรงเรี ยนพลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2492 ต่อมาโรงเรียนพลตำรวจย้ายไปอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ดินแปลงนี้จึง
ว่างการใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง
พ.ศ. 2506 กระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ที่ดินแปลง
นี้จำนวน 50 ไร่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ และเหลือที่ดินว่างเปล่าอีก 148 ไร่
พ. ศ. 2507 กระทรวงการคลังอนุญาตให้จังหวั ดยะลาใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อใช้สำหรั บเป็นการ
ฝึกอบรมลูกเสือของจังหวัดยะลา จำนวน 60-0-98 ไร่ เมื่อได้รับอนุญ าตจังหวัดยะลา ได้เริ่มพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2507 เป็นต้นมา เพื่อจัดทำเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา และเริ่มใช้ประโยชน์จาก
ค่ายลูกเสือเป็นครั้งแรก
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ถนนหลวงสายยะลา - รามัน
: ทิศใต้
จรด ภูเขาบือราแง
: ทิศตะวันออก
จรด ทีด่ ินเอกสาร
: ทิศตะวันตก
จรด ภูเขาบือราแง
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : พื้นที่ของค่ายลูกเสือมีเนื้อที่กว้างเหมาะแก่การทำฐานผจญภัยต่างๆ บรรยากาศ
ร่มรื่น ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา
ผู้ดูแลประจำค่าย : ปัจจุบันค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา หน่วยทหารเข้าใช้เป็นพื้นที่ตง้ั ในการรักษาความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่มีการทำกิจกรรมลูกเสือภายในค่าย
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

11.2 ค่ายลูกเสืออำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสืออำเภอยะหา
ที่ตั้ง : เลขที่ 0278 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
เนื้อที่ : 6-2-77.2 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 3257
ประวัติ : เป็นพื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่กว้าง ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
อาณาเขต : ทิศเหนือ จรดโฉนดที่ดินเลขที่ 11,13,14
ทิศใต้
จรดโฉนดที่ดินเลขที่ 16
ทิศตะวันออก จรดลำห้วยสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จรดที่ดินเอกชน น.ส.3 ก. เลขที่ 2792,2793,2794
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย :

12. ค่ายลูกเสือจังหวัดสตูล
12.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสตูล
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสตูล (ค่ายลูกเสือสามันตรัฐบุรินทร์)
ที่ตงั้ : ตำบลเกตตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เนื้อที่ : 23-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือใช้พื้นที่ 53 ไร่ โดยสำนักคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1
โรงเรียนบ้านเกตตรี 30 ไร่ ส่วนที่ 2 ค่ายลูกเสือ 23 ไร่
ประวัติ : ปี พ.ศ. 2507 กองลู กเสื อ จังหวัดสตูล สั งกัด กองการลู ก เสื อ กรมพลศึก ษา กระทรวงศึ กษาธิการ
ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดขึ้นสำหรับใช้ในกิจการลูกเสือ ร่วมใช้ที่ดินของโรงเรียนบ้านเกตตรีซึ่งเป็น
ที่ดินกรมธนารักษ์ จำนวน 53 ไร่เศษ เดิมเคยเป็นที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 23 ไร่เศษ ต่อมา
ปี 2529 กรมธนารักษ์ได้ออก นสล. คลุมพื้นที่ทั้งหมดรวมที่ดิ นของสำนักงานลู กเสือแห่ ง ชาติไปด้วยจำนวน
4 แปลง (เอกสารสิ ทธิพื้น ที่ 23 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้ เพิกถอนไปแล้ ว) คงเหลื อเป็น พื้น ที่ของกรมธนารักษ์
สามารถใช้เป็นค่ายลูกเสือได้จำนวน 23 ไร่เศษ ปัจจุบันก็ไม่สามารถใช้ค่ายลูกเสือทำกิจกรรมได้เนื่องจากถูกทิ้ง
ร้างมานานประกอบกับช่วงระหว่างรอยต่อการปรับเปลี่ยนส่วนราชการจึงไม่มีผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ที่ดินราษฎร
: ทิศใต้
จรด ที่ดินราษฎร
: ทิศตะวันออก
จรด ภูเขาวังเพนียด
: ทิศตะวันตก
จรด เขตโรงเรียนบ้านเกตตรี
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : หากได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม่ จุดเด่นจะอยู่ที่ความสะดวกในการเดินทาง
บรรยากาศที่เย็นสบายเพราะห่างจากถนนสายหลักเพียง 3 กิโลเมตร และมีถนนลาดยางผ่านค่ายลู กเสืออีกทั้ง
ที่ตงั้ ติดกับภูเขาและคลองชลประทานผ่าน สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูล
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

12.2 ค่ายลูกเสือบ้านดินลุ่ม จังหวัดสตูล
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือบ้านดินลุ่ม
ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านดินลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ/ที่ดินของโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
ประวัติ : ไม่ปรากฎ
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ที่ดินเอกขน
: ทิศใต้
จรด ถนนของ กรป.กลาง
: ทิศตะวันออก
จรด ถนนสาธารณะ
: ทิศตะวันตก
จรด ถนนสาธารณะ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นสวนป่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบ้านดินลุ่ม
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม

13. ค่ายลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่ายลูกเสือแม่โมกข์)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 113-2-91 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญที่ดินหลวง เลขที่ ส.ฎ.0139
ประวัติ : ค่ายลูกเสือแม่โมกข์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 ในสมัยของนายฟ่อน สำเภา เป็นศึกษาธิการอำเภอ
กาญจนดิษฐ์ และนายสำรวม วิชัยดิษฐ เป็นนายอำเภอ ได้ขอสงวนที่ดินซึ่งเป็นป่าของรัฐบาล โดยมีเนื้ อที่จำนวน
240 ไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาในช่วงแรกมีบุคคลที่เป็นผู้นำ
ในการพัฒนาป่าคือ
1. นายสำรวม วิชัยดิษฐ
นายอำเภอกาญจนดิษฐ์
2. นายฟ่อน สำเภา
ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์
3. นายชื่น ชาสุวรรณ
กำนังตำบลกรูด
4. นายจำรัส เกิดอุดม
เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการสำนักงาน อำเภอกาญจนดิษฐ์
5. คณะครูโรงเรียนต่างๆ
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ร่วมกัน ถางป่าตกแต่งพัฒนาพื้นที่ระดับหนึ่ง ต่อมาประมาณปีพ .ศ 2509
สมัยนายสร้อง รักษ์จินดา มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ ร่วมกันพัฒนาโดยการเริ่มก่อสร้าง
อาคารถาวร จำนวน 1 หลัง โดยใช้ไม้ในพื้นที่ และกระเบื้องซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นที่ที่พักแรม
ของลูกเสือ หลั งจากนั้ น ได้มีการนำลูกเสือโรงเรียนต่างๆ หมุนเวียนกันไปอยู่ค่ายพักแรมด้วยมา เมื่อกิจการ
ลูกเสือได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับทางราชการได้มองเห็นความสำคัญของค่ายลูกเสือจึงได้สร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น
โดยมีน ายเจริญ พุ่มวิภ า เป็ น ครูใหญ่ และมีห น้าที่ดูแลค่ายลู กเสื อ ต่อมากิจการค่ายลู กเสื อได้ ซบเซา ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ทางสาธารณะ
: ทิศใต้
จรด เนื้อที่ของนายภิญโญ รินเกลื่อน
: ทิศตะวันออก
จรด ทางสาธารณะ
: ทิศตะวันตก
จรด ถนนแม่โมกข์-บ้านกรูด
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและอยู่ในที่ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือสุราษฎร์ธานี
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

13.2 ค่ายลูกเสืออำเภอพนม
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสืออำเภอพนม
ที่ตั้ง : ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 102-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : นส.3 ก คณะลูกเสือแห่งชาติ (กองลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นผู้ครอบครองใชประโยชน์
ประวัติ : เดิมเป็นค่ายลูกเสือกิ่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยการขอสงวน
ที่ร กร้างว่างเปล่ าตามระเบี ย บการของสงวนที่ ดินเพื่ อใช้ราชการของกระทรวงมหาดไทย สำหรับการจัดตั้ ง
เป็นค่ายลูกเสือกิ่งอำเภอพนม ได้มีการก่อสร้างถนนเข้าค่ายผ่านที่ดินตลอดแนวยาว เรียกว่าถนนลูกเสือ ที่ดิน
อยู่ กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น สายสุ ร าษฎร์ ธ านี -ตะกั่ ว ป่ า ตรงข้ ามโรงเรี ย นบ้ า นบางปรุ ได้ มี ก ารก่ อ สร้า งศาลา
อำนวยการ สนามฝึกอบรมลูกเสือ ต่อมาไม่มีการใช้พื้นที่ดั งกล่าวในการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ชาวบ้ าน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณค่ายได้บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และสร้างที่อยู่อาศัย
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ที่ดินทีม่ ีการครอบครอง
: ทิศใต้
จรด ที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาศก
: ทิศตะวันออก
จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง
: ทิศตะวันตก
จรด ทางหลวงแผ่นดินสายสุราษฎร์ธานี-ตะกัว่ ป่า
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยู่ในเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาศก การคมนาคม
สะดวก เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีส่ ุราษฎร์ธานี เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ -

