
 
 

ทองเที่ยวไปกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บทความที่ 034 /  2551 

ประกิต  เพ็งวชิัย   เรียบเรียง 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริข้ึนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522  ซึ่งเปนศูนยศึกษาการพัฒนาแหงแรกของเมืองไทย อยูท่ีตําบลเขาหินซอน  
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พื้นที่ท้ังหมดเกือบ 2,000 ไร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินมาที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ไดมี
ชาวบานมานอมเกลาฯ ถวายท่ีดินใหกับพระองคทาน สมัยกอนที่ดินแหงนี้มีสภาพแหงแลง  และดินมีสภาพเสื่อม
โทรมมาก  จึงไดมีการฟนฟูสภาพปา   การพัฒนาที่ดิน วางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  ท่ีเกษตรกรและผูสนใจ
สามารถเขาชม  ศึกษา  คนควาความรูเพิ่มเติมและนําไปปฏิบัติตามไดเพื่อพัฒนาอาชีพ และพื้นที่ทํากินของตนให
เกิดผลผลิต มีฐานะความเปนอยูท่ีดีข้ึน  และอยูอยางพอเพียง 

 

 
 

นางสาวสุดา  สวัสดิ์ธนาคูณ  ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
กลาววารูสึกดีใจและปลื้มใจมาก  จากอดีตพื้นที่บริเวณนี้ ดินเปนเหมือนทะเลทรายไมมีมีธาตุอาหาร ไมสามารถ
เพาะปลูกได  ปจจุบันที่นี่กลับกลายเปนพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ  เปนตัวอยางของการพัฒนาดานการเกษตรที่สมบูรณแบบ  
ท้ังดานการพัฒนาดานพัฒนาแหลงน้ํา สาธิตการปลูกพืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  สามารถเพาะปลูกพืชไดทุกชนิด  
ปลูกพืชสลับหมุนเวียน  เปนศูนยเรียนรูการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา ตามแนวพระราชดําริ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแหงนี้จะเรียกไดวาเปนแหลงใหความรูกับเกษตรกร  และ
ชาวบานทั่วไปมีความสนใจเกี่ยวกับการเกษตรก็วาได เพราะเปนสถานที่ท่ีมีการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการ
ปลูกพืชผัก  และผลิตผลมากมาย 



 
แถมยังเปนแหลงวิจัยพืช ผัก  ผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพของประเทศอีกดวย   นอกจากจะเปนแหลงวิจัย

พืชผลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพแลว  ยังเปนแหลงทองเท่ียว   แหลงหาความรู และแหลงพักผอนหยอนใจ
ใหกับประชาชนที่ดีมาก 

นอกจากนั้นแลว ท่ีนี่มีพื้นที่สาธิตการปลูกพืชสมุนไพรท่ีมากที่สุดถึง 900 ชนิด  ซึ่งพืชสมุนไพรตางๆ ท่ี
นํามาปลูกไวในสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน ท่ีมีพื้นที่กวางขวางมาก  โดยความเปนมาในป  พ.ศ.2523  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางสวนปาสมุนไพรข้ึนเพื่อรวบรวม และปลูกพืช
สมุนไพรชนิดตางๆ ไวศึกษา  วิจัยทางวิชาการ เผยแพรการใชประโยชน และเปนแหลงศึกษาหาความรูของนักเรียน  
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ 

 

 
 

เนื้อท่ี 15 ไรในสวนแหงนี้ เนนปลูกพืชสมุนไพรชนิดท่ีมีความสําคัญของไทย  หรือชนิดท่ีไดรับความ
สนใจจากประชาชนมากเปนพิเศษ  รวมไปถึงการกลับมาใชสมุนไพรกันมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไมมีสารพิษตกคาง ท้ัง
การนํามาประกอบอาหาร เปนอาหารเพื่อสุขภาพและการนําสมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวัน   อาหารการกินและ
รักษาสุขภาพบําบัด รักษาโรค  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนวด   การอบสมุนไพรและธุรกิจสปา      

ปจจุบันสวนปาสมุนไพรเขาหินซอนมีพืชสมุนไพรท่ีปลูกไว โดยไดปลูกใหผสมกลมกลนืเปนธรรมชาติ 
และบํารุงรักษาพืชสมุนไพรโดยการปรับปรุงบํารุงดินอยางถกูวิธีโดยใชปุยหมักจากสารเรงพด.1 และปุยน้ําหมัก
ชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2  ของกรมพัฒนาที่ดิน  ภายในสวนสมุนไพรยงัตกแตงบริเวณใหรมรืน่ จดัทางเดินทัศน
ศึกษาติดปายพรรณไมสมนุไพรพรอมสรรพคุณ  

เดินไปตามทางก็จะเห็นสมุนไพรไทยที่สําคัญๆตางๆ มากมาย เชน “โดไมรูลม” สมุนไพรท่ีคุณผูชายสวน

ใหญรูจักเปนอยางดี เปนไมลมลุก ลําตนแข็งตั้งตรง ใบเดี่ยวเรียงตัวโดยรอบที่โคนใกลผิวดิน  ดอกกระจุก  สีมวง
แดงหรือขาว   มีสรรพคุณท้ังตนแกไอ  วัณโรค  แกไข  แกเหน็บชา  บํารุงหัวใจ  บํารุงกําหนัด  รากและใบตมเปนยา
รักษาอาการทองรวง  บิด 



 

 
              

              “ขมิ้นชัน”  เปนไมลมลุก มีลําตนใตดิน  เนื้อในเหงาสีเหลืองอมสม  มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  ใบเดี่ยวเรียง

ซอนสลับ ดอกออกเปนชอแทงจากเหงา  ใบประดับสีเขียวออน  กลีบดอกสีขาว  มีสรรพคุณเหงาขับลม  รักษาโรค
กระเพาะอาหาร  แกทองอืด  ทองเฟอ ใชเปนยาทาภายนอก แกอาการแพ และบํารุงผิวพรรณ 
              “แปะตําปง”  มีสรรพคุณแกผื่นแพ  ตุมคัน 

              “วานชักมดลูก”  เปนไมลมลุก  ลงหัวพวกวาน  ใบสีเขียวคลายพุทธรักษา กลางใบสีแดง  ลงหัวในฤดูฝน  

หัวกลมโต  เนื้อในสีเหลืองออน  มีสรรพคุณเปนยาบีบมดลูก ทําใหมดลูกเขาอู ทําใหประจําเดือนมาตามปกติ  รักษา
อาการอาหารไมยอย 
              “วานสาวหลง”   มีสรรพคุณเหงาขับลมในลําไส  บํารุงผิวพรรณ  เปนวานเมตตามหานิยม ท่ีเขานําไปทํา

สบูสมุนไพรบํารุงผิวพรรณ 
 

 
 

                และเดินไปอีกไมไกล..สวนปาสมุนไพรนี้จะอยูติดกับหองอบสมุนไพรเขาหินซอนอีกดวย ซึ่งการอบ
สมุนไพรนั้น เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชกันมานานมากแลว เปนการฟนฟูวัฒนธรรมการดูแลและสงเสริมสุขภาพแบบ
ไทยๆ ซึ่งเปนวิธีท่ีประหยัด  เรียบงาย   ตัวยาหาไดในทองถิ่น ไดผลดี และวงการแพทยแผนปจจุบันใหการยอมรับ 



 
นั่นคือการใช“ความรอนบําบัด” นั่นเองเปนการลางพิษออกทางเหงื่อ  ผิวหนังของคนเราจะเปนสวนที่กวางที่สุด  
ดังนั้นขับสารพิษสวนเกินออกทางเหงื่อ จึงไดผลดีมาก  เวลารางกายทุกสวนเกิดความรอนขึ้นพรอมกัน มันจะทําให
เสนเลือดท่ีผิวหนังขยายตัว  เลือดก็จะพรั่งพรูกันขึ้นมาที่ผิวหนังเปนจํานวนมาก พาเอาสารเคมีสวนเกินเชน โซเดียม 
โปแตสเซียม หรือสารอื่นๆ ท่ีเรารับเขาไปเกินความตองการนั้นถูกหลั่งออกมากับเหงื่อ และในเวลาเดียวกันนั้น 
นอกจากจะลางพิษออกไปแลว เลือดท่ีมาเลี้ยงท่ีผิวหนังมากขึ้นนั้นยังเอาสารอาหารที่ดีๆ มาใหผิวหนัง  ผิวหนังจึง
สวยขึ้นดวย  ชวยใหระบบการหายใจ และสุขภาพของเราดีข้ึน   
 

 
 

             สมุนไพรที่ใชในการอบ  ใชสมุนไพรรวม  7  ชนิด  ไดแก ใบหนวดใหญ  ใบตะไครหอม ใบและผลมะกรูด  
ใบสมปอย  ใบเปลาใหญ  หัวไพล  และผงการบูร  ซึ่งเปนสูตรเพือ่สงเสริมสขุภาพ  บํารุงผิวพรรณ และทําใหรางกาย
สดชื่น  
              สวนหองอบเดี่ยว  นอกจากจะใชสมุนไพรท้ัง 7 ชนิดแลว จะมีสมุนไพรสูตรพิเศษใหเลือกใสเพิ่มตาม
ความตองการของผูใชบริการ    เชน 

               สูตร 1     แกปวดเมื่อย  เพิ่มเถาเอ็นออนและหัวไพล 

               สูตร 2     บํารุงผิวพรรณ  เพิ่มหัวขมิ้นชันและใบสมปอย 

               สูตร 3     แตงกลิ่นกายใหหอมสดชื่น  เพิ่มไหลเรวหอม  วานสาวหลง และหัวเปราะหอม 

               สูตร 4     แกหวัดคัดจมูก  เพิ่มหัววานหอมแดง และหัวเปราะหอม 
 

 

 

          ขั้นตอนการอบสมุนไพร 
1.อาบน้ําเพื่อชําระสิ่งสกปรกออกจากรางกาย  แลวแตงกายดวยเสื้อผานอยช้ิน 



 
2.เขาอบตัวในหองอบสมุนไพร  ซึ่งมีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส  ถึง 45 องศาเซลเซียส ใชเวลาอบ
ประมาณ 15 นาที  สําหรับผูท่ีไมเคยอบมากอนอาจใชเวลาอบนอยกวานี้ก็ได ถารูสึกอึดอัด  หายใจไมออก 
เปดผาขาวบางออก  แลวโผลจมูกออกมาหายใจที่ชองกระจก 

3.ออกมานั่งพัก 3-5 นาที 
4.เขาอบอีกครั้ง  ประมาณ 15 นาที 
5.ออกมานั่งพัก และดื่มน้ําสมุนไพร หรือน้ําเปลาชดเชย 

6.นั่งพักประมาณ 20 นาที  จึงอาบน้ําอีกครั้ง  ไมควรอาบน้ําทันที  หลังจากออกจากการอบรอบแรก
 
            ปจจุบันหองอบสมุนไพรที่นี่ก็ไดรับความนิยมจากประชาชนที่แวะมาเที่ยวมากเหมือนกัน โดยทางศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดใหมีบริการอบสมุนไพร ทุกวันเสารและอาทิตย ระหวางเวลา 
08.00-16.00 น.  คิดคาใชบริการหองอบสมุนไพรราคาถูกสุด ๆ เลยครับ เขาคิดคาหองรวม ทานละ 30 บาท  หองอบ
เดี่ยว ทานละ 50 บาท  หองอบเดี่ยวสูตรพิเศษ  ทานละ 60 บาท   
 

 
ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ทานผูอานทั้งหลายไดลองมาเที่ยวกัน ไมอยากใหเพื่อนๆ ไดพลาดโอกาสที่ดี

แบบนี้  ลองแวะไปชมสวนปาสมุนไพรและเลอืกใชบริการหองอบสมุนไพร  พรอมอุดหนนุผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
กลาสมุนไพร ราคาถูกไดท่ีงานสมุนไพร ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนม
สารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   หรือจะโทรศัพทไปสอบถามรายละเอียดกันดกูอนก็ได ท่ีหมายเลขโทรศัพท  0-3859-
9113 ,  0-3859-9105-6 

…………………………………….. 

 

ประกิต   เพ็งวิชัย/ เรียบเรียง 
                                                                                                                   นักวิชาการเผยแพร 6 ว 


