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2-004 : ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อน  

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ตําบลเขาหินซอน ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

   

   
 (ดูประสงค์ของโครงการใหญ่ และกิจกรรมหลักของโครงการ/กรมพัฒนาที่ดินที่แตกต่างจากโครงการ

อ่ืน) 
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พระราชดาํร ิ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริกับอําเภอ จังหวัด และหน่วยราชการต่าง ๆ 

ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่แห่งน้ีจัดทําเป็น

ศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งให้

เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชมศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้  

ความเป็นมาของโครงการ 
 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร่  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนได้ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินเปน็

เจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า 

"คณะกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา" คณะกรรมการบริหารฯ ได้ทําหนังสือในนามของ กรมพัฒนาที่ดิน กส. 1801/1094 ลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสํานักราชเลขาธิการ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานช่ือของ

ศูนย์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การดําเนินโครงการสนองพระราชดําริสืบไป และทางสํานักราชเลขาธิการได้แจ้งให้

ทราบตามหนังสือ ที่ รล.002/3041 ลงวันที่  29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่ือว่า  

"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา"   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือสนองพระราชดําริในการดําเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์เปล่ียนแปลง และนําไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนา จึงกําหนด

วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ดังนี้       

1. ศึกษาทดลองตามพระราชดําริในทุกด้าน เน้นการศึกษาทดลองแบบต่อยอด และบริหาร

จัดการงานศึกษาทดลองวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

2. สาธิตผลสําเร็จของการศึกษาทดลองในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีตัวแบบ

ความสําเร็จในลักษณะแหล่งเรียนรู้ตามภูมิสังคม 

3. ขยายผลความสําเร็จไปสู่เกษตรกรและประชาชนให้กว้างขวางย่ิงข้ึน เพ่ือยกระดับการ

ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 

 4.พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ํา และ

ป่าไม้อย่างเป็นระบบในลักษณะองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้เอ้ือต่อการพัฒนาส่งเสริม

ด้านการเกษตรและการพัฒนาท่องเที่ยว
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ที่ต้ังพ้ืนที่โครงการ  
พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  ตั้งอยู่ที่ตําบลเขาหินซ้อน  อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 1,240 ไร่ พิกัด  UTM 47   E 771300 N 1521000 WGS84 L7018 ระวาง

แผนที่ 5336 III,IV   

พ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่

ตําบลเขาหินซ้อน ตําบลเกาะขนุน และตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม และตําบลเสม็ดเหนือ 

อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 

1. หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในตําบลเขาหินซ้อน และตําบลเกาะขนุน รวม 19 หมู่บ้าน เนื้อที่ 

140,785 ไร่ 

2. หมู่บ้านขยายผลในตําบลบ้านซ่อง จํานวน 14 หมู่บ้าน เนื้อที่ 42,219 ไร่ 

3. พ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เนื้อที่ 655 ไร่ (สนับสนุนการดําเนินงาน) 

4. พ้ืนที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายบ้านธารพูด ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม เนื้อที่ 

32 ไร่ 

5. พ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  เนี้อที่ 114 ไร่ 

6. พ้ืนที่ตามความเหมาะสมตามมติคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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แผนที่แสดงขอบเขตโครงการพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

 
 
ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
สถานะข้อมูล : ไฟล์ดิจิตอล (shp) 
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กิจกรรมทีม่ีการดําเนินงานในพ้ืนที่โครงการ 

 

ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
สถานะข้อมูล : ไฟล์ดิจิตอล (shp) 
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แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ขยายผล 

 

ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
สถานะข้อมูล : ไฟล์ดิจิตอล (shp) เพิ่มพื้นที่ขยายผลตามแผนแม่บท โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน          
ปี 2555-2559 
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พ้ืนที่โครงการ      1,895 ไร่ / ขยายผล  224,809 ไร่ 
หน่วยงานหลักทีร่ับผิดชอบโครงการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  
 

การดําเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน   
 1. กรมพัฒนาที่ดินเริ่มเข้าดําเนินการในป ี 2523 

 2. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มดําเนินงาน – ป ี2558 

  2.1 กิจกรรมจัดทําระบบอนุรกัษ์ดินและน้ํา      3,200  ไร ่

  2.2 กิจกรรมสาธิตการปรบัปรุงบํารุงดิน    39,440  ไร ่

        (สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด สาธิตการทาํ 

        การใช้น้าํหมักชีวภาพ สาธิตการทําปุ๋ยหมัก 

        สูตรพระราชทาน) 

  2.3 กิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง       75  ไร ่

  2.4 กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา           1 

 แห่ง 

 3. แผนการดําเนินงานป ี2559 

  3.1 กิจกรรมจัดทําระบบอนุรกัษ์ดินและน้ํา          -  ไร ่

  3.2 กิจกรรมสาธิตการปรบัปรุงบํารุงดิน        700  ไร ่

        (สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด สาธิตการทาํ 

        การใช้น้าํหมักชีวภาพ สาธิตการทําปุ๋ยหมัก 

        สูตรพระราชทาน) 

 


