โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน ไป
ทรงเปดศาลบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินหมูที่ ๒ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๖๔ ไร พระองคไดเสด็จฯ ทอดพระเนตรที่ดินดังกลาว และทรงมีพระราชดําริกับอําเภอ
จังหวัด และหนวยราชการตาง ๆ ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมปศุสัตว ใหรวมกัน
พัฒนาพื้นที่แหงนี้จัดทําเปนศูนยศึกษาตัวอยาง สาธิตการพัฒนาดานการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพื่อ
เปนแหลงใหเกษตรกรตลอดจนผูสนใจไดเขาชมศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมได

จากพระราชดําริขางตน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชนไดประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมาย
ให กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะ
หนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา" คณะกรรมการบริ หารฯ ไดทําหนังสือในนามของ กรมพัฒนาที่ดิน กส. ๐๘๐๑/
๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ ถึงสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับ
พระราชทานชื่อของศูนยเพื่อเปนสิริมงคลแกการดําเนินโครงการสนองพระราชดําริสืบไป และทางสํานักราช
เลขาธิการไดแจงใหทราบตามหนังสือ ที่ รล.๐๐๐๒/๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๓ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหชื่อวา "ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา"
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๔ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ นุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง เปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง
คณะกรรมการบริ หารของโครงการศูน ย ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซอนใหมเรี ย กว า "คณะกรรมการบริ ห าร
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน" ประกอบดวยหมอมเจาจักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรีเปน
องค ป ระธาน และหน ว ยงานต า ง ๆ หลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ ง ภาคเอกชนเป น กรรมการและ
เลขานุการ และทําหนาที่เปนแกนกลางประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ จังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบตอ
พื้น ที่ศูน ย ศึกษาฯ ดู แลให ความปลอดภั ย แกบุ คคลและสนั บ สนุ น การดํ าเนิ นงานที่ร ว มดํ าเนิ น การอยู โดย
คณะกรรมการบริหารฯ ไดพิจารณาจําแนกพื้นที่ภายในศูนยศึกษาฯ ตามความเหมาะสม พรอมทั้งมอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

นอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินที่ราษฎรอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี นอมเกลาฯ ถวายใหเปนที่ดินสวนพระองค
เนื้ อที่ ๘๖ ไร และกรมพัฒนาที่ดิน ได รั บแจ งจากสํ านักราชเลขาธิการ ตามหนังสื อ ที่ รล.๐๐๐๗/๙๙๓๗
ลงวั นที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๔ ว า พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหั วทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใช สถานที่
ดังกลาวจัดตั้งเปนสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน และโปรดเกลาฯ ใหกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมชลประทาน กรมประมงฯ รวมกันพิจารณาดําเนินการ
ดังนั้น นับแตเริ่มตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ไดมีราษฎรที่มีจิตศรัทธานอมเกลาฯ ถวายที่ดิน
เพิ่มเติมอีก ๔๙๗ ไร ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร รวมเปนเนื้อที่ทั้งหมดของศูนย
ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซอ น ๑,๒๒๗ ไร เ ศษ นอกจากนี้ ร าษฎรตํ าบลบางแตน อําเภอบ านสร าง จั งหวั ด
ปราจีนบุรี ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินรวม ๓ แปลง จํานวน ๑๔๕ ไร ดําเนินการจัดทําในลักษณะ "ศูนยบริการ
พัฒนาฯ" คือ ทําทั้งการสาธิตเพื่อเปนตัวอยาง และใหบริการพัฒนาแกราษฎรดวย โดยใชชื่อวา "ศูนยบริการ
พัฒนาบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี" ซึ่งอยูในขายความรับผิดชอบของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อีก
ประการหนึ่งนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวง คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
พื้น ที่ส ว นที่ติ ด กับ ศูน ยศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซอนประมาณ ๖๔๒ ไร ใหเ ป น พื้น ที่ทําการศึกษาวิ จั ย และ
ทดสอบการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแนนอนขึ้น เปนการสนับสนุนศูนยศึกษาฯ อีก
ดานหนึ่งดวย
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ไดกําหนดนโยบายเพื่อใหสอดคลอง
กับพระราชดําริที่ไดรับพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว และไดแบงพื้นที่หลักเปนจํานวน ๔ พื้นที่ กลาวคือ
๑) พื้น ที่แห งแรก คือพื้น ที่ภ ายในศูน ย ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซอน อําเภอพนมสารคาม จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ประมาณ ๑,๒๒๗ ไรเศษ ผนวกกับพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานซึ่งเปน
พื้นที่ติดกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ประมาณ ๖๔๒ ไร ใหเปนพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย และทดสอบ
การพัฒนาดานการเกษตรกรรม รวมเปนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๘๖๙ ไร
๒) พื้นที่แหงที่สอง คือ ที่ตําบลบานซองและตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ประมาณ ๘๔ ไร
๓) พื้นที่แหงที่สาม คือ พื้นที่ราษฎรรอบนอกศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําโจน
เปนพื้นที่ตอเนื่องกับศูนยโครงการฯ จํานวน ๑๔ หมูบาน ในเขตตําบลเขาหินซอนและตําบลเกาะขนุน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร ซึ่งเปนหมูบานบริวาร
๔) พื้นที่แหงที่สี่ คือ ที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๔๕ ไร ทําหนาที่เปน
ศูนยบริการพัฒนาในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เปนศูนยบริวารของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
นอกจากนี้ พื้นที่ห ลั กดั งกล าวแล ว ศูน ย ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซอนยั งทําหน าที่ในการถายทอด
วิชาการแผนใหมทั้งดานการเพาะปลูกพืช การปศุสัตว การประมง การพัฒนาที่ดิน รวมทั้งดานศิลปาชีพ ใหแก
เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ ทั้งในจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกและภาคกลางดวย

