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 เที่ยวข้ามกาลเวลา พาชิมอาหารถิ่น สัมผัสความน่ารักของชุมชนเล็ก ๆ
ที่มีบ้านเรือนเก่าแก่อนุรักษ์เป็นอาคารไม้สวยงามย้อนยุคสู่ชุมชนตลาด
โรงพักเก่าสรรพยา ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำาเจ้าพระยาที่สามารถสร้างความสุข
ในการท่องเที่ยวได้อย่างสนุก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด
รักษ์โลก รักธรรมชาติ เปิด “ตลาดกรีนดี” Night Market จำาหน่ายสินค้า
อาหารขนมโบราณ และพืชผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เป็นเขต
ปลอดภาชนะโฟม 100% เลือกวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้มาใช้บรรจุ
อาหารแทน เช่น กระบอกไม้ไผ่ กะลา ใบตอง เป็นต้น พร้อมรณรงค์ให้พ่อค้า
แม่ขายและนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดไทย มาเดินเที่ยว ถ่ายรูปกับโรงพักเก่าแก่
ที่สุดในประเทศไทย อายุ 118 ปี
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 Travel back in time, taste local 
delicacies, and soak up the charming vibes 
in this pretty little community. The village is 
characterized by vintage wooden buildings 
around the Sappaya Police Station Market 
Community next to Chaophraya River and 
now has a focus on being environmentally-
friendly. Their “Green Dee” night market 
offers various products, food, traditional 
snacks and organic agricultural products 
and is 100% free of foam containers (they 
have been replaced with natural materials 
like bamboo tubes, coconut shell and 
pandan leaf). Vendors and visitors are 
invited to wear traditional Thai clothes 
and take photos by the 118-year-old police 
station, the oldest in Thailand.
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Highlights 

• Visit the “Green Dee” foam container-free market at 
Sappaya Police Station.

• See the 118-year-old police station building that 
dates back to the King Rama V era, the oldest in 
Thailand.

• Admire the street art and the traditional way of life 
reflecting the past.

• Learn how to make ‘Kui lee’ baked sesame dumplings, 
Sappaya’s most popular souvenir.

• Learn about water hyacinth wicker products from 
Ban Aoi Water Hyacinth Craft Group.

• Enjoy making traditional floating coconut dessert, a 
seasonal local delicacy. 

ไฮไลต์

• เท่ียวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟม 100%
• ชมอาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลท่ี 5 (อายุ 118 ปี) เก่าแก่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย
• ชมภาพสตรีตอาร์ต วิถีชีวิตชุมชนในอดีต
• สนุกกับฐานเรียนรู้การทำาขนมหน้างากุยหลี ของฝากข้ึนช่ือเมือง

สรรพยา
• ชมฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่งานจักสาน กลุ่มหัตถกรรม

ผักตบชวาบ้านอ้อย
• สนุกกับการทำาอาหาร อาทิ ข้าวเกรียบลอยน้ำาสูตรโบราณ อาหารพ้ืนถ่ิน

ตามฤดูกาล 
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วันท่ีหน่ึง
 ช่วงสาย  
• กราบสักการะขอพรหลวงปู่เฟื่อง และสักการะพระพุทธรูป

ปางกราบพระบรมศพที่วิหารน้อย พร้อมชมความสวยงาม
ของพระฉาย และกราบขอพรหลวงพ่อพุทธสำาเร็จ 
ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม

• เดินชมชุมชนย่านตลาดเก่าสรรพยา 
• เดินชมอาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 อายุร้อยกว่าปี  
• ชมภาพสตรีตอาร์ตวิถีชีวิตชุมชนสมัยอดีต
• เรียนรู้การทำาขนมหน้างากุยหลี สูตรดั้งเดิมมาจากเมืองแต้จิ๋ว 

ของฝากขึ้นชื่อเมืองสรรพยา 

 ช่วงกลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน

 ช่วงบ่าย 
• เรียนรู้การเปลี่ยนผักตบชวาเป็นเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จาก

ผักตบชวา จากกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย
• เรียนรู้การทำา “ข้าวเกรียบลอยน้ำาสูตรโบราณ” หรือข้าวเกรียบ

อ่อนงาดำา       
• เรียนรู้การทำาอาหารพื้นถิ่น (ตามฤดูกาล) โดยแม่ครัวชุมชน
• เรียนรู้แนวทางการเป็นตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟมและพลาสติก

ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 ช่วงเย็น 
รับประทานอาหารเย็น 

โปรแกรมท่องเท่ียว 
2 วัน 1 คืน

ราคา 2,500 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าท่ีพักและค่าเดินทาง)

วันท่ีสอง
 ช่วงเช้า 
• รับประทานอาหารเช้า
• เยี่ยมชม “ชุมชนวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง

ลาวเวียงบ้านเนินขาม”   

 ช่วงบ่าย
• รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นถิ่นที่บ้านเนินขาม
• เดินทางกลับกรุงเทพฯ
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Day 1
 Late morning
• Pay homage to Luang Pu Fueang and admire the prostrating Buddha image 

at Wat Sappaya Wattanaram temple.
• Stroll around Sappaya market community.
• See the police station that dates back to the King Rama V era over 100 years 

ago. 
• Admire the street art and traditional way of life of the past.
• Learn how to make ‘Kui lee’ baked sesame dumplings, Sappaya’s top souvenir, 

with the original recipe. 

Program:
2-Days-1-Night Itinerary 
Price 2,500 Baht/Person

(excluding accommodation and transportation)

 Noon
Lunch.

 Afternoon
• Learn how water hyacinth is transformed into wicker products 

and other products at Ban Aoi Water Hyacinth Craft Group.
• Learn how to make traditional floating coconut dessert, a soft rice 

crepe with black sesame. 
• Learn how to cook traditional (seasonal) dishes under the 

guidance of the community chef.
• Learn about the concept of Green Dee market, where single-use 

foam and plastic containers have been phased out.

 Evening
Dinner.

Day 2
 Morning
• Have breakfast.
• Visit “Baan Noen Kham Lao Viang Weaving Community”. 

 Afternoon
• Have a traditional lunch at Baan Noen Kham.
• Return to Bangkok.
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อาหารในชุมชน
• ต้มปลาร้าหัวตาล
• แกงบอน
• ฉู่ฉ่ีปลาสังกะวาด
• ลาบปลาร้า

Food at the community
• Pickled fish soup with toddy 

palm
• Elephant ear soup
• Curry-fried pangasius
• Spicy salad with picked fish

สินค้า/ของท่ีระลึก
ในชุมชน
• ข้าวเกรียบลอยน้ำา
• สมุดจดสรรพยา
• หมวกสรรพยา

Products/souvenirs 
at the community
• Floating rice crackers
• Sappaya-style notebooks
• Sappaya-style hats



ผู้นำาชุมชน : นางเง็กล้ัง จันทรวรรณกูร
Community Leader : Mrs. Ngek Lang Janthonwannakoon
เบอร์ติดต่อ (Tel.) : 06-3629-5947 

ท่ีอยู่ : 70 หมู่ท่ี 4 ตำาบลสรรพยา อำาเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 17150
Address : 70 Moo 4, Tambon Sapphaya, 
Amphoe Sapphya, Chai Nat 17150

Facebook : 
เทศบาลตำาบลสรรพยา 

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 180 กิโลเมตร   
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที
The community is 180 kilometers from Bangkok, 
2 hours and 30 minutes travel time.


