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โครงการศูนยศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอน อนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
1. ช่ือโครงการ 
       โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ความเปนมาของโครงการ 
       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน ไปทรง
เปดศาลบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินหมูที่ 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร พระองคไดเสด็จฯ ทอดพระเนตรที่ดินดังกลาว และทรงมีพระราชดําริกับอําเภอ 
จังหวัด และหนวยราชการตาง ๆ ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมปศุสัตว ใหรวมกัน
พัฒนาพ้ืนที่แหงนี้จัดทําเปนศูนยศึกษาตัวอยาง สาธิตการพัฒนาดานการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพ่ือเปน
แหลงใหเกษตรกรตลอดจนผูสนใจไดเขาชมศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมได  จากพระราชดําริขางตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชนไดประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของ
เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา "คณะกรรมการ
บริหารและกรรมการที่ปรึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา" 
คณะกรรมการบริหารฯ ไดทําหนังสือในนามของ กรมพัฒนาที่ดิน กส. 1801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2523 ถึงสํานักราชเลขาธิการ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนยเพ่ือเปนสิริ
มงคลแกการดําเนินโครงการสนองพระราชดําริสืบไป และทางสํานักราชเลขาธิการไดแจงใหทราบตามหนังสือ ที่ 
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รล.002/3041 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชื่อวา   "ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา"   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2524 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหแตงตั้ง
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคณะกรรมการบริหารของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนใหมเรียกวา 
"คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน"    ประกอบดวย  หมอมเจาจักรพันธุเพ็ญศิริ 
จักรพันธุ องคมนตรีเปนองคประธาน และหนวยงานตาง ๆ หลายกระทรวงทบวงกรม รวมทั้งภาคเอกชนเปน
กรรมการและเลขานุการ และทําหนาที่เปนแกนกลางประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับผิดชอบตอพื้นที่ศูนยศึกษาฯ ดูแลใหความปลอดภัยแกบุคคลและสนับสนุนการดําเนินงานที่รวมดําเนินการอยู 
โดยคณะกรรมการบริหารฯ ไดพิจารณาจําแนกพื้นที่ภายในศูนยศึกษาฯ ตามความเหมาะสม พรอมทั้ง
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  
 

 
 
       นอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินที่ราษฎรอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี นอมเกลาฯ ถวายใหเปนที่ดินสวนพระองค 
เนื้อที่ 86 ไร และกรมพัฒนาที่ดินไดรับแจงจากสํานักราชเลขาธิการ ตามหนังสือ ที่ รล.0007/9937 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2524 วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชสถานที่ดังกลาวจัดตั้งเปน
สาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน และโปรดเกลาฯ ใหกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตรกรม
ชลประทานกรมประมงฯรวมกันพิจารณาดําเนินการ ดังนั้น นับแตเริ่มตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ไดมี
ราษฎรที่มีจิตศรัทธานอมเกลาฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก 497 ไร ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวน
พฤกษศาสตร รวมเปนเนื้อที่ทั้งหมดของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 1,227 ไรเศษ นอกจากนี้ราษฎรตําบล
บางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินรวม 3 แปลง จํานวน 145 ไร 
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ดําเนินการจัดทําในลักษณะ "ศูนยบริการพัฒนาฯ" คือ ทําทั้งการสาธิตเพ่ือเปนตัวอยาง และใหบริการพัฒนาแก
ราษฎรดวย โดยใชชื่อวา "ศูนยบริการพัฒนาบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี" ซึ่งอยูในขายความรับผิดชอบของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอีกประการหนึ่งนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงคือ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพื้นที่สวนที่ติดกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนประมาณ 642 
ไร ใหเปนพ้ืนที่ทําการศึกษาวิจัยและทดสอบการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแนนอนข้ึน 
เปนการสนับสนุนศูนยศึกษาฯอีกดานหนึ่งดวยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
ไดกําหนดนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับพระราชดําริที่ไดรับพระราชทานแนวทางการพัฒนาไวและไดแบงพ้ืนที่
หลักเปนจํานวน4พ้ืนที่กลาวคือ  
(1) พ้ืนที่แหงแรก คือพื้นที่ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประมาณ 1,227 ไรเศษ ผนวกกับพ้ืนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานซึ่งเปนพ้ืนที่ติดกับศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ประมาณ 642 ไร ใหเปนพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาวิจัย และทดสอบการพัฒนาดานการ
เกษตรกรรมรวมเปนพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ1,869ไร  
(2) พ้ืนที่แหงที่สอง คือ ที่ตําบลบานซองและตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนือ้ที่
ประมาณ 84 ไร 
(3) พ้ืนที่แหงที่สาม คือ พ้ืนที่ราษฎรรอบนอกศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ซึ่งเปนพ้ืนที่ลุมน้ําโจนเปนพ้ืนที่
ตอเนื่องกับศูนยโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จํานวน 14 หมูบาน ในเขตตําบลเขาหินซอนและ
ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราพ้ืนที่ประมาณ 56,000 ไร ซึ่งเปนหมูบานบริวาร 
(4) พ้ืนที่แหงที่สี่ คือ ที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 145 ไร ทําหนาที่เปนศูนยบริการ
พัฒนาในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเปนศูนยบริวารของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
นอกจากนี้ พ้ืนที่หลักดังกลาวแลว ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนยังทําหนาที่ในการถายทอดวิชาการแผน
ใหมทั้งดานการเพาะปลูกพืช การปศุสัตว การประมง การพัฒนาที่ดิน รวมทั้งดานศิลปาชีพ ใหแกเกษตรกร 
หรือประชาชนที่สนใจ ทั้งในจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกและภาคกลางดวย  
3. วัตถุประสงค       
       1.เพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกรในบริเวณลุมน้ําหวยเจ็กและหวยน้ําโจน ซึ่งอยูในเขตตําบลเขาหินซอน
และตําบลเกาะขนุน มีพ้ืนที่ปริมาณ 56,000 ไร มีรายไดพอเพียงตอการยังชีพ คือ ประมาณ 20,000 บาทตอ
ครอบครัวตอป และจะใชพ้ืนที่เปนพ้ืนที่พัฒนาตัวอยาง  เพ่ือใหศึกษาแนวทางการพัฒนาทองที่อ่ืนๆตอไป 
       2.เพ่ือเปนแหลงศึกษาทางวิชาการ ในการหาลูทางพัฒนาการเกษตร และอาชีพของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี  
       3. เพ่ือเปนแหลงฝกอบรม ใหความรูทางวิชาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแกเกษตรกร 
4. ที่ตั้งโครงการ 
       โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู ที่หมู 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
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14   ที่ ตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม หมูที่ 5,7,8,13,15 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม    
ขอบเขตพื้นที่โครงการจํานวน 1,895 ไร  และมีพ้ืนที่ขยายผล 153,383 ไร 
       อยูระหวางพิกัด N : 1519827-1522807  E : 770380-772254   
       บนแผนที่ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุด L7018  ระวาง 5236 I , II 5336 III , IV 
       มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
       ทิศเหนือ         จดแนว แมน้ําหวยน้ําโจน  
       ทิศใต  จดแนว หมูบานเขาหินซอน 
       ทิศตะวันออก จดแนวสันเขตเขาหินซอน 
       ทศิตะวันตก  จดแนว อางเก็บน้ําลุมน้ําโจน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
       เริ่มดําเนินการโครงการเมื่อ ปพ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน 
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
       1. การเกษตรทฤษฎีใหมและการเกษตรผสมผสาน 
       2. การนํารองพืชสมุนไพร 
       3. สาธติและสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของที่ดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง       
       4. สาธติและผลิตกลาหญาแฝกเพื่อปลูกและเพื่อแจกจาย 
       5. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
       6. ขุดลอกลําหวยธรรมชาติจัดทําทางลําเลียงในไรนา 
       7. ซอมแซมทางลําเลียงในไรนาบอน้ําประจําไรนาอาคารชะลอน้ําลนทอลอดระบายน้ํา 
       8. ปรบัรูปแบบแปลงนาปรับปรุงพ้ืนฟูพ้ืนที่บอทรายราง            
       9. การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร การทําบัญชีฟารมและฝกอบรมการทําขนมจากแปงฟลาว
มันสําปะหลัง 
การเกษตรทฤษฎีใหม 

  
การเกษตรผสมผสาน 

  
  



 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช          เขาหินซอน  8 

การนํารองพืชสมุนไพร 

  
สาธิตและสงเสริมการเพิ่มศักยภาพของที่ดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง 

  
สาธิตและผลิตกลาหญาแฝกเพื่อปลูกและเพ่ือแจกจาย 
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การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ขุดลอกลําหวยธรรมชาติ 

  
  
  
  
  
  
  



 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช          เขาหินซอน  10 

จัดทําทางลําเลียงในไรนา 

  
ซอมแซมทางลําเลียงในไรนา 

  
บอน้ําประจําไรนา 
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อาคารชะลอน้ํา 

  
ทอลอดระบายน้ํา 

  
ปรับรูปแบบแปลงนา  
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ปรับปรุงพ้ืนฟูพ้ืนที่บอทรายราง 

  

  
สงเสริมวิธีการทําการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
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สงเสริมการใชปุยพืชสด 

  
สาธิตการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด 

  
อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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ฝกอบรมการทําบัญชีฟารม 
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ฝกอบรมการทําขนมจากแปงฟลาวมันสําปะหลัง 

  

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
       1. ราษฎรหมูบานรอบศูนยฯ ไดรับการพัฒนาดานเกษตรแผนใหมที่เหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 
โดยเฉพาะการเกษตรผสมผสาน การเกษตรทฤษฎีใหม การเลี้ยงสัตว และการประมง 
       2. ดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น 
       3. มีการฟนฟูสภาพปา ลดสภาวะโลกรอน 
       4. มีการสงเสริมการทําศิลปหัตกรรมเปนอาชีพเสริม 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
       - ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
       - สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 


