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  เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา 
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07.00 น. พบกนั ณ จุดนดั

พบ หน้า McDonald’s ชั้น 1 อาคาร

อมัรนิทร์พลาซ่า พบเจ้าหน้าที่อ�านวย

ความสะดวก  

07.45 น. น�าคณะออก

เดินทางไปยังบ้านศาลาดิน จังหวัด

นครปฐม (ใช้เวลาในการเดินทาง 

1.15 ชม.)

09.00 น. ถงึ บ้านศาลาดนิ 

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาต ิจดัการน�้าชมุชน

ตามแนวพระราชด�าริ

 09.15 น. เริ่มพิธีเปิดงาน 

โครงการ “หนังสือเดินทางตาม

รอยพระราชา” กล่าวโดย รอง

ศาสตราจารย์ นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ี

ผูอ้�านวยการศูนย์คณุธรรม (องค์การ

มหาชน)

 โครงการ “๕ ธนัวา ตามรอย

พระราชา” กล่าวโดย คุณปนัดดา 

เจณณวาสนิ กรรมการรองผู้จดัการ 

บรษิทั ตรเีพชรอซีูซุเซลส์ จ�ากดั

 ชุมชนบ้านศาลาดิน 1 ใน 

81 เส้นทางตามรอยพระราชา กล่าว

โดย ดร.อภชิาต ิประเสรฐิ ผู้อ�านวย

การส�านกัโครงการและจดัการความรู ้

(OKMD) ส�านักงานบริหาร และ

พฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 ภาพรวมเส้นทาง และฐาน

ต่างๆ ในชุมชนบ้านศาลาดนิ กล่าว

โดย คณุวนัชยั สวสัดิ์แดง ประธาน

กลุม่วสิาหกจิ กลุม่ผู้ใช้น�้าบ้านศาลาดนิ

 10.00 น. พธิมีอบเสื้อ - ชุด

หนงัสอืให้แก่โรงเรยีนในชุมชน

  • มูลนิธิธรรมดีมอบชุด

หนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้แก่

โ รง เรี ยนบ ้ านคลองมหาสวัสดิ์

โรงเรยีนบ้านคลองโยง และโรงเรยีน 

วดัสวุรรณาราม พร้อมมอบชดุหนงัสอื

และเสื้อให้แก่เดก็นกัเรยีน

ก�าหนดการเดินทาง
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 



 • เดก็นกัเรยีนร่วมร้องเพลง 

“พระราชาในนทิาน”

 • เดก็นกัเรยีน และคณะร่วม

ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี

 10.30 น. น�าคณะล่องเรอืไป

ปล่อยปลา ณ ท่าเรอืวดัสุวรรณาราม 

(ใช้เวลาในการล่องเรอื 10 นาท)ี

 10.40 น. ถงึ วดัสวุรรณาราม 

เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่เริ่มมีการขุด

คลองมหาสวสัดิ์ โดย พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๔ 

ทรงโปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ 

เชื่อมต่อคลองบางกอกน้อยกบัแม่น�้า

นครชยัศรี

 ดร.ดนยั จนัทร์เจ้าฉาย ประธาน 

มูลนธิธิรรมด ี น�าคณะแผ่เมตตา

ตั้งจติอธษิฐาน ปล่อยปลาหน้าเขยีง 

จ�านวน 1,999 กโิลกรมั ถวายเป็น

บารมีธรรมแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

(บรเิวณท่าเรอืหน้าวดั)

 11.10 น. น�าคณะเดินข้าม

สะพานไปยงัไร่นาสวนผสม (ใช้เวลา

ในการเดนิ 5 นาท)ี

 11.15 น. ถงึ ฐานกจิกรรมที่ 

1. ไร่นาสวนผสม (ใช้เวลาในการท�า

กจิกรรม 1 ชม.) เรยีนรู้วถิชีวีติแบบ

ชาวสวนชาวไร่ผ่านการเยี่ยมชม และ

สูดอากาศบริสุทธิ์บนรถอีแต๋น อีก

เอกลกัษณ์หนึ่งของชาวสวนไทย

**ระหว่างท�ากจิกรรมรบัประทานผล

ไม้ตามฤดกูาล และเมี่ยงกลบีบวั**

 12.15 น. น�าคณะออกเดิน

ทางไปยังร้านอาหาร แซ่บนัว ครัว

บ้านนา ศาลายา (เดินทางโดยรถตู้ 

ใช้เวลาในการเดนิทาง 15 นาท)ี

 12.30 น. รบัประทานอาหาร

กลางวนั ณ ร้านอาหาร แซ่บนวั ครวั

บ้านนา ศาลายา

 13.30 น. น�าคณะออกเดิน

ทางไปยงับ้านฟักข้าว



 13.40 น. ถงึ ฐานกจิกรรมที่ 

2. บ้านฟักข้าว (ใช้เวลาในการท�า

กจิกรรม 45 นาท)ี

  เยี่ยมชมสวนฟักข้าวอันร่มรื่น

ริมคลองมหาสวัสดิ์ ลิ้มลองชิมรส

ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว อาทิ น�้า

ฟักข้าว คุกกี้ฟักข้าว หมี่กรอบ

ฟักข้าว พร้อมฟังเพลงแหล่พื้นบ้าน

โดยปราชญ์ชาวบ้าน

** ระหว่างท�ากจิกรรม ชมิน�า้ฟักข้าว 

และน�า้อญัชนัมะพร้าวอ่อน**

 14.25 น. น�าคณะล่องเรอืไป

ยงันาบวัลุงแจ่ม (เวลาในการล่องเรอื 

10 นาท)ี

 14.35 น. ถงึ ฐานกจิกรรมที่ 

3. นาบัวลุงแจ่ม (ใช้เวลาในการท�า

กิจกรรม 1.30 ชม.) พื้นที่ปลูกบัว

สตัตบงกช สถานที่ที่ดอกบวัถกูเลอืก

เฟ้น และเกบ็เกี่ยวในยามรุ่งสางเพื่อ

ความเป็นที่สุดในการบูชาพระตาม

ความเชื่อของชาวพุทธ ท่ามกลาง

บรรยากาศศาลากลางน�้าบนนาบัว 

ที่มีฝูงปลาน้อยใหญ่ก�าลังแหวกว่าย 

ช่วยสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นพร้อม

ลมพัดโชยเบาๆ ผสมผสานกับวิว

ทวิทศัน์ของนาบวัสตัตบงกช สชีมพู

งามเด่น ส่งกลิ่นไอความหอมเย็น 

ช่วยให้ผ่อนคลายความเครยีด

**ระหว่างท�ากจิกรรม 

ดื่มน�า้เกสรดอกบวั เยน็ชื่นใจ**



 16.05 น. น�าคณะล่องเรอืไป

ยงับ้านข้าวตงั ศาลาดนิ (เวลาในการ

ล่องเรอื 10 นาท)ี

 16.15 น.  ถงึ ฐานกจิกรรมที่ 

4. บ้านข้าวตัง (ใช้เวลาในการท�า

กจิกรรม 30 นาท)ี

  การบูรณาการเพื่อการด�าเนนิชวีติ

บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอ

เพยีง จนท�าให้เกดิภมูปัิญญาไทยอนั

เลื่องชื่อ “ข้าวตงั” ที่ถูกพฒันาอย่าง

ไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ 

ที่แตกต่างอย่างยั่งยนืในยคุโลกาภวิฒัน์

**ระหว่างท�ากจิกรรม 

รบัประทานข้าวตงัสองหน้า**

 16.45 น. น�าคณะออกเดิน

ทางกลบักรุงเทพฯ (อาคารอมัรนิทร์

พลาซ่า) (ใช้เวลาในการเดนิทาง 1.15 

ชม.)

 18.00 น. ถึง กรุงเทพฯ 

(อาคารอัมรินทร ์พลาซ ่ า ) โดย

สวสัดภิาพด้วยความประทบัใจ

**โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

ตามความเหมาะสม**



ชุมชนบ้านศาลาดิน
 ชุมชนบ้านศาลาดิน หลัง

จากใน พ.ศ 2403 เริ่มมีการขุด

คลองมหาสวัสดิ์เสร็จสิ้น พระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรง

มีพระราชประสงค์ให้ท�าการสร้าง

ศาลาเพื่อสาธารณประโยชน ์ริม

คลองขุดมหาสวัสดิ์ทุกระยะทาง 

4 กิโลเมตร เป็นจ�านวนทั้งหมด 
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7 ศาลา ส�าหรับศาลาหลังสุดท้าย

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 3 ต�าบล 

มหาสวสัดิ์ เรยีกกนัว่าศาลาดนิ ด้วยเหตุ

นี้จงึเป็นที่มาของชื่อ “บ้านศาลาดนิ” 

ในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพท�านา

เพยีงอย่างเดยีวปีละครั้ง เปน็สาเหตุ

ให้เกษตรกรยากจน ไม่มีที่ท�ากิน

เป็นของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบถึงปัญหา 

ดงักล่าว จงึได้พระราชทานที่ดนิส่วน

พระองค์ให้กับเกษตรกร จ�านวน 

1,009 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมี

ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและ 

จดัรปูที่ดนิ ให้เกษตรกรครอบครวัละ 

20 ไร่ โดยให้เกษตรกรเข้าท�ากนิได้

ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมพระราชทาน

การท�าเกษตรผสมผสาน ส่งผล

ให้คนภายในชุมชนบ้านศาลาดิน 

มคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น
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 เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวสวน

ชาวไร ่ผ ่านการเยี่ยมชมและสูด

อากาศบริสุทธิ์บนรถอีแต ๋น อีก

เอกลักษณ์หนึ่งของชาวสวนไทย 

พร้อมชมววิทุ่งนาแบบ 360 องศา ที่

จะท�าให้คุณได้สัมผัสถึงกลิ่นไอของ

ทุง่นาได้อย่างใกล้ชดิและยงัได้ลิ้มรส

ผลไม้สดจากสวนที่มใีห้ทานมากมาย

หลากหลายชนดิตลอดทั้งปี

ไร่นาสวนผสม
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กิจกรรม และสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้เรียนรู ้วิถีไทย และ

ภูมิป ัญญาชาวบ้าน จากการฟัง

บรรยายประวัติความเป็นมาของ 

ไร่นาสวนผสมโดยป้าแจ๋ว (ปราชญ์

ชาวบ้าน), วทิยากรจาก OKMD

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องความพอเพียง จากการลงมือ

ท�าขนมไทยพื้นบ้าน (ข้าวตู) 

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องแปลงเกษตรผสมผสาน ตาม

แนวทฤษฎใีหม่ จากการนั่งรถอแีต๋น

ชมไร่นาสวนผสม

**ระหว่างท�ากจิกรรมรบัประทานผลไม้

ตามฤดกูาล และเมี่ยงกลบีบวั**
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 “บ้านฟักข้าว ขนษิฐา” สถานี

แห่งนี้เป็นจุดบริการความรู้เกี่ยวกับ

การปลูกฟักข้าว และการแปรรูป

ฟักข้าว จนกลายเป็นอาชีพและจุด

ขายใหม่ของชุมชน นอกจากจะได้

เรยีนรูว้ธิกีารท�าน�้าฟักข้าวแสนอร่อย 

ยังได้ทราบข้อมูลการแปรรูปฟักข้าว

บ้านฟักข้าว

เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย เช่น 

หมี่กรอบจากฟักข้าว ซอสก๋วยเตี๋ยว

เยน็ตาโฟจากฟักข้าว เป็นต้น ผู้เข้า

ร่วมโครงการยังได้ลองชิมน�้าฟักข้าว

เย็นๆ และน�้าอัญชันมะพร้าวอ่อน 

ซึ่งทางบ้านฟักข้าว ขนิษฐามีไว้ให้

บรกิารส�าหรบัทุกๆ คน
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กิจกรรม และสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องรูจ้กัถนอมโลก และสิ่งแวดล้อม

จากการฟังบรรยายประวตัคิวามเป็น

มาของบ้านฟักข้าว โดยคุณขนิษฐา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน), วิทยากรจาก 

OKMD

 • ได้เรยีนรู้วธิกีารปลกูฟักข้าว 

จากการชมการสาธิต และทดลอง

ปลูกฟักข้าว 

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องความพอเพียง จากการลงมือ

ท�าน�้าฟักข้าว

 • ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

รมิคลองมหาสวสัดิ์ ผ่านการฟังเพลง

แหล่พื้นบ้าน โดยป้าจิ๋ม ปราชญ์ชาว

บ้าน

**ระหว่างท�ากจิกรรม ดื่มน�า้ฟักข้าว

และน�า้อญัชนัมะพร้าวอ่อน**
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ส่วนผสม

• เกลือ 1 - 2 ช้อนชา • น�้าตาล 2 ขดี
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• ลูกฟักข้าวสุก 1 ลูก

• น�้าเปล่า 5 ลติร

• น�้าส้ม 1 ถ้วย

สูตรน�้าฟักข้าว
 สรรพคุณของลูกฟักข้าว ฟักข้าว มทีั้งวติามนิซ ี แคลเซยีม เหลก็ 

ไฟเบอร์ และเบต้าแคโรทนีสูง จากรายงานผลการวจิยัพบว่า เยื่อหุ้มเมลด็

ฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีส่วนช่วย

ลดความเสี่ยงของการเกดิโรคหลอดเลอืดในหวัใจ โรคมะเรง็ต่อมลูกหมาก 

มะเรง็ปอด และมะเรง็กระเพาะอาหารได้อกีด้วย
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วิธีท�า

• ผ่าครึ่งกลางของลูก ใช้ช้อนตักเอาเยื่อสีแดงที่หุ ้มเมล็ดมาใส่

กระชอนที่เตรียมไว้ ใช้มือยีหรือขย�าเพื่อให้เมือกของสีแดง 

ออกจากเมลด็ ใช้กระชอนกรองไม่ให้เมลด็หล่นลงไป

• เตมิน�้าเปล่าลงไปใน น�้าฟักข้าวให้ได้จ�านวน 5 ลติร เสรจ็แล้ว เตมิ

น�้าส้มที่เตรยีมไว้ 1 ถ้วยตวง และใส่เกลอื 1-2 ช้อนชา เตมิน�้า

ตาลทรย 2 ขดี ต่อน�้าฟักข้าว 5 ลติร

• น�าน�้าฟักข้าวไปต้ม ให้สุก แล้วพกัไว้

ให้เย็น จากนั้นน�าไปแช่ตู้เย็น ก่อน

การรบัประทาน



 พื้นที่ปลูกบั วสัตตบงกช 

สถานที่ที่ดอกบัวถูกเลือกเฟ้นและ

เกบ็เกี่ยวในยามรุง่สางเพื่อความเป็น

ที่สุดในการบูชาพระ ตามความเชื่อ

ของชาวพุทธ ท่ามกลางบรรยากาศ

ศาลากลางน�้าบนนาบัว ที่มีฝูงปลา

น้อยใหญ่ก�าลงัแหวกว่าย ช่วยสร้าง

บรรยากาศอันร่มรื่นพร้อมลมพัด

โชยเบาๆ ผสมผสานกับวิวทิวทัศน์

ของนาบวัสตัตบงกช สชีมพูงามเด่น 

ส่งกลิ่นไอความหอมเย็น ช่วยให้

ผ่อนคลายความเครยีด

นาบัว
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กิจกรรม และสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้เรยีนรู้แนวพระราชด�าริ

การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 

จากการฟังบรรยาย โดยป้าติ๋ว 

(ปราชญ์ชาวบ้าน), วิทยากรจาก 

OKMD

 • ได้คดิวเิคราะห์ ฝึกสงัเกต 

จากการชมสาธติการเกบ็ดอกบวั

 • ได้ลงมือท�า และเรียนรู ้

การพบัดอกบวัแบบต่างๆ จากป้าติ๋ว 

เจ้าของนาบวัลุงแจ่ม

กจิกรรมพเิศษ 

 ถวายดอกบัวและร่วมกัน

สวดมนต์ ปฏบิตับิชูา ถวายเป็นพระ

ราชกศุลแด่ในหลวงรชักาลที่ ๙ 

**ระหว่างท�ากจิกรรมดื่ม 

น�า้เกสรดอกบวัเยน็ชื่นใจ**
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 การบรูณาการเพื่อการด�าเนนิ

ชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง จนท�าให้เกดิภูมปัิญญาไทย

อันเลื่องชื่อ “ข้าวตัง” ที่ถูกพัฒนา

อย่างไม ่หยุดยั้งเพื่อสร ้างสรรค์

อัตลักษณ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ พร้อมแบ่งปัน

ประสบการณ์การเรยีนรูก้บัจดุเรยีนรู ้

บ้านข้าวตัง

วิถีชุมชนที่จะท�าให้คุณได้ย้อนไป

ในวันวานกับรูปแบบการด�าเนินวิถี

ชวีติรมิคลองขุด ภายใต้การน้อมน�า

เอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้หล่อเลี้ยง

ชุมชนบนพื้นที่ท�ากินพระราชทาน 

พร้อมชมการบริหารจัดการน�้าอย่าง

มปีระสทิธภิาพ
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กิจกรรม และสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องความพอเพียง จากการลงมือ

ท�าข้าวตงัสด สอนโดย ตวัแทนชาว

บ้านจากชุมชนบ้านศาลาดนิ

 • ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

เรื่องความมวีนิยั การเพยีรพยายาม 

จากการฟังบรรยายเรื่องการบริหาร

จดัการน�้า และการบดัน�้าเสยีด้วยวธิี

ธรรมชาติ

 • สรปุการเรยีนรูจ้ากการเดนิ

ทางตามรอยพระราชา โดย วทิยากร

จาก OKMD

**ระหว่างท�ากจิกรรมรบัประทาน 

ข้าวตงัสองหน้า**
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ส่วนผสม
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สูตรข้าวตัง บ้านศาลาดิน
 ข้าวตังมีดี รู้หรือไม่? หากไม่รู้จะมาสาธยายให้ทราบกัน ข้าวตัง

นอกจากทานเป็นของว่างแล้วยงัเป็นของฝากได้ดอีกีด้วย เพราะข้าวตงัที่ บ้าน

ศาลาดนิ ท�าจากข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ มคีุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพ

ของเราได้เป็นอย่างดี

• รากผกัช ี50 กรมั

• กระเทยีม 100 กรมั • พรกิไทยป่น 

2 ช้อนโต๊ะ
• น�้าตาลปี๊บ 500 กรมั

• น�้าตาลทราย 500 กรมั

• เกลอื  

2 ช้อนโต๊ะ

• น�้าพรกิเผา 100 กรมั • น�้าเปล่า 

2 ถ้วยตวง

• ข้าวกล้องหอมมะล ิ 

หรอืข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ถ้วยตวง
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• ปั้นข้าวสวยให้เป็นก้อนกลมๆ แล้วนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�า

แผ่นไม้มาทับให้แบน จากนั้นใช้แม่พิมพ์กดเป็นรูปต่างๆ เสร็จแล้วน�าไป

ตากแดด 2 วนั

วิธีท�า

• เอาน�้ามนัใส่กระทะ ตั้งไฟจนร้อน จากนั้นน�าข้าวตงัลงไปทอด พอสุก

ตักใส่ในตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน�้ามันเสร็จแล้วทาน�้าปรุงหรือโรยหมูหยอง

ผสมงา ทานได้ทนัที

• รากผกัช ีกระเทยีม พรกิไทยปน่ น�าไปปั่น จากนั้นใส่น�้าตาลป๊ีบ น�้าตาล

ทราย เกลอื น�้าพรกิเผา น�้าเปล่า น�าทั้งหมดเคี่ยวให้เป็นเนื้อเดยีวกนัประมาณ

ครึ่งชั่วโมง เรากจ็ะได้น�้าจิ้มรสเดด็
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