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“ตรอกตะแคง” เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเริ่มตั้งแต่ชื่อของหมู่บ้าน
ทำ�ไมจึงเป็นตรอก ทำ�ไมต้องตะแคง จึงขอเชิญมาหาคำ�ตอบได้ที่ ”ตรอกตะแคง”
บ้านตรอกตะแคง เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาตั้งแต่ปี 2562
สำ�หรับปีนี้ 2564 ได้มีการต่อยอดโดยนำ�แนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจาย
ที่ผู้ชมสามารถลงมือปฏิบัติ หรือแนวทางดีโฮป ที่ได้มีการค้นหาปราชญ์ชุมชนที่
เรียกว่า แชมป์ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์เด่นหรือทักษะฝีมอื ในด้านต่าง ๆ ซึง่ มีจ�ำ นวนมากมาย
ในบ้านตรอกตะแคง แล้วเปิดโอกาสให้แชมป์เหล่านีจ้ ดั กิจกรรมทีเ่ รียกว่าโปรแกรม
เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งผู้จัดและ
ผูร้ ว่ มโปรแกรม ซึง่ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นการสร้างรายได้สง่ เสริม
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนได้เป็นอย่างดี
เสน่หท์ ส่ี มั ผัสได้ของหมูบ่ า้ นนี้ คือความเรียบง่าย เป็นกันเองของชาวบ้าน
การให้ความร่วมมือความสามัคคีกนั ทีย่ งั คงวิถชี วี ติ ชนบทแบบใกล้เมือง ทีผ่ กู พัน
กับธรรมชาติ ที่ท้ายหมู่บ้านยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า 1,000 ไร่
มีการอนุรกั ษ์ควายไทย และผลิตภัณฑ์เด่นทีผ่ มอยากให้ตอ่ ยอดก็คอื การตีมดี ขอ
บ้านตรอกตะแคงมีทต่ี ง้ั ทีเ่ หมาะสม ใกล้ถนนสุขมุ วิทและถนนทีเ่ ป็นทางผ่าน
ทีจ่ ะไปเกาะช้าง การคมนาคมสะดวก อยูใ่ กล้สนามบินตราด สามารถเชือ่ มโยงกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำ�เภอเขาสมิง ที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง
ได้แก่ บ้านวังตัก ตำ�บลเขาสมิง บ้านสลัก ตำ�บลท่าโสม บ้านมุมสงบตำ�บลแสนตุง้
บ้านคลองใหญ่ ตำ�บลทุง่ นนทรี และยังสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่
ใกล้ ๆ เช่น เกาะช้าง ทะเลแหวก หมูบ่ า้ นสองแผ่นดิน เป็นต้น
ผมขอเชิญชวนมาร่วมสร้างประสบการณ์ เรียน รู้ อยู่ กิน กับ
ถิ่นตรอกตะแคง ด้วยกันนะครับ
นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กลุ
นายอำ�เภอเขาสมิง
มิถนุ ายน 2564

สารบัญ
เปิดบ้าน กับนายอำ�เภอเขาสมิง
สารบัญ
ความเป็นมา
ทำ�ความรู้จัก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ทำ�ความรู้จัก ดีโฮป D-HOPE
ทำ�ความรู้จัก แชมป์เปียนประจำ�ชุมชน
แผนที่ตราด
ตราด
ทำ�ความรู้จัก บ้านตรอกตะแคง
ที่ท่องเที่ยวบ้านตรอกตะแคง
ข้อมูลเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
ภาพบ้านตรอกตะแคง
แผนที่ท่องเที่ยว บ้านตรอกตะแคง
วิธีเดินทางไปหมู่บ้าน
วิธีเข้าร่วมโปรแกรม
โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านตรอกตะแคง
โปรแกรมเระที่ไม่เละ
โปรแกรมมีดของหนึ่งเมืองตราด
โปรแกรมสานฝันทางมะพร้าว
โปรแกรมคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์
โปรแกรมหมูชะมวง ตรอกตะแคง
โปรแกรมกุหลาบริบบิ้นแทนใจ
โปรแกรมกล้วยฉาบเหลืองทอง
โปรแแกรมไม้วาดดอกอ้อ
โปรแกรมไข่เค็มอารมณ์ฮา
โปรแกรมเห็ดหนูมหัศจรรย์
โปรแกรมควายบ้านฉัน
โปรแกรมต่อเรือประมง
ของเด็ดตรอกตะแคง
คณะผู้จัดทำ�
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ความเป็นมา
ทำ�ความรู้จัก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
OTOP นวัตวิถี คือ การดึง “คนซือ้ +ใจคนซือ้ ” เข้ามาในบ้านเรา โดยใช้
โอกาสทางการท่องเทีย่ ว เป็นธงในการวางเป้าหมาย และยังใช้จดุ แข็งเดิมของโอทอป
คือ ผลิตจำ�นวนไม่มาก ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทีม่ อี ตั ลักษณ์ สกัดมาเฉพาะส่วนทีเ่ ป็น
เสน่ห์ โดยปรุงเสน่หใ์ ห้มคี วาม “ร่วมสมัย” ออกมาเป็นสินค้า/บริการ ทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
สามารถนำ�ไปใช้อย่างเหมาะสมกับชีวติ ปัจจุบนั เรียกว่า เป็นการปรุงเสน่หใ์ ห้เกิด
การใช้งานแบบ “ร่วมวิถ-ี ร่วมสมัย”
OTOP นวัตวิถี ไม่ได้เน้นเพียงทีต่ วั สินค้า แต่เน้นการสร้างผูป้ ระกอบการที่
เข้าใจเสน่หข์ องชุมชนตัวเองกับการท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้เกิดชุมชนท่องเทีย่ ว กระบวนการ
ทีจ่ ะเกิดสองแกนนี้ ต้องเกิดจากการ “ระเบิดจากข้างใน” ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ของชุมชน ทีค่ รอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเพือ่
รองรับการท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ออกแบบสินค้าของทีร่ ะลึกเพือ่ การท่องเทีย่ วและเส้นทางการท่องเทีย่ ว ซึง่ แตกต่าง
จากสินค้าโอทอปในบริบทท่ีเป็นอยู่ และการบริหารจัดการข้อมูลเสน่ห์ชุมชน เพื่อ
เป็นพลังในการสือ่ สารในโลกออนไลน์ การหนุนเสริมชุมชนต้องสร้างการมีสว่ นร่วม
และส่งเสริมให้เกิดความเห็นร่วมกัน และในการเคลือ่ นงานต้องไม่ทง้ิ ความเสียหาย
ไว้เบือ้ งหลัง
OTOP นวิตวิถี เกิดด้วยกระบวนการ 5 เสน่ห์ ได้แก่
1
ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส

SMILE
2
หมู่บ้านมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ

STORY

SECRET

3
มีสูตรเด็ด อาหารพื้นถิ่น

อัตลักษณ์ชุมชน
บนวิถีชีวิตที่
ร่วมวิถี ร่วมสมัย

4
กิจกรรมน่าทึ่ง น่าชื่นชม

SURPRISE

5

SPIRIT ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี
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SMILE
STORY

ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าบ้านยิม้ แย้มแจ่มใส สร้างมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ตี ง้ั แต่พบกันเบือ้ งแรก
     และผูม้ าเยือนก็ได้สง่ รอยยิม้ กลับสูช่ มุ ชน

หมู่บ้านมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ

     ชุมชนมีเรือ่ งราว/เรือ่ งเล่า ทีน่ า่ สนใจ บางเรือ่ งสามารถถ่ายทอดออกมา
     เป็นสินค้าของที่ระลึก หรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมี
“นักเล่าเรือ่ ง” ของชุมชน

SECRET มีสูตรเด็ด อาหารพื้นถิ่น

สูตรลับอาหารพื้นบ้าน หรือวิธีการปรุงที่สร้างความประทับใจ

SURPRISE กิจกรรมน่าทึ่ง น่าชื่นชม
SPIRIT

     มีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ ตืน่ เต้น ประหลาดใจ และประทับใจ มีการดูแล
     รักษาทีด่ ี ชุมชนสะอาด มีการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว

ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี

     เจ้าบ้านมีน�ำ้ ใจไมตรี มีความโอบอ้อมอารี

ทำ�ความรู้จัก ดีโฮป D-HOPE
D-HOPE (Decentralized Hands-on Program Exhibition) นิทรรศการ
แบบกระจายทีผ่ เู้ ข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมในชุมชน
เพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์ทรัพยากรท้องถิ่นและแชมป์เปียนประจำ�ชุมชนให้เป็นที่ร้จู ัก
แก่สาธารณะชน    โดยแชมป์ประจำ�ชุมชนทีส่ ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ท้องถิน่ มาจัดทำ�กิจกรรมทีเ่ รียกว่าโปรแกรม เปิดโอกาสให้ผสู้ นใจเดินทางเข้ามาร่วม
เรียนรู้ ร่วมปฏิบตั ใิ นชุมชนทีแ่ ชมป์เป็นคนกำ�หนดในชุมชน ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจจะเข้า
ร่วมโปรแกรมต้องเดินทางเข้าไปยังหมูบ่ า้ น เป็นการดึงคนซือ้ ไปยังหมูบ่ า้ น

ทำ�ความรู้จัก แชมป์เปียนประจำ�ชุมชน
       แชมป์เปียนประจำ�ชุมชน คือ ผูท้ ม่ี คี วามรูม้ ที กั ษะโดดเด่นในหมูบ่ า้ นในการ
จัดกิจกรรมแบบดีโฮป (D-HOPE) จึงเสริมสร้างความสามารถของแชมป์เปียนประจำ�
ชุมชน ผ่านเวทีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีถ่ กู จัดขึน้ หลายครัง้ ซึง่ รวมถึงการทดลอง
จัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ
เนือ่ งจากการคิดโปรแกรมทีผ่ เู้ ข้าชมร่วมลงมือปฏิบตั โิ ปรแกรมหนึง่ ขึน้ มา เพือ่ ช่วยกัน
หาทางออกเรือ่ งการวางแผนการดำ�เนินงานและการประเมิน เพือ่ ให้บรรดาแชมป์เปียน
ประจำ�ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และชาวบ้านคนอื่น ๆ
ในหมูบ่ า้ นก็ยงั สามารถสนับสนุนแชมป์เปียนประจำ�ชุมชน ซึง่ เป็นการส่งเสริมกลไก
การสนับสนุนกันภายในหมูบ่ า้ น และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างลูกบ้านเพือ่ เพิม่
ศักยภาพของชุมชน แม้กระทัง่ ชุมชนเล็ก ๆ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ จู้ กั ก็มโี อกาสแข่งขันกับเมือง
ท่องเทีย่ วขนาดใหญ่โดยไม่ตอ้ งทุม่ ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานได้
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ตราด
เกาะช้าง

สุดแผ่นดินตะวันออก

เกาะกูด

น้ำ�ตกสะพานหิน

ป่าโกงกาง
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ทำ�ความรู้จักบ้านตรอกตะแคง
ประวัติความเป็นมา
บ้านตรอกตะแคงตัง้ ขึน้ เมือ่ ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั โดยประมาณ 150 ปี
ที่ผ่านมามีประชาชนจากต่างถิ่นเข้าไปแผ้วถางป่า แผ้วถางพง จับจองที่ดินซึ่งเป็น
ป่ารกชัฏ เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีต่ ง้ั บ้านเรือน มีคนจีนเข้ามาเป็นประชากรรุน่ แรกๆ คนจีน
เหล่านี้ส่วนใหญ่ปลูกพริกไทยกันมากจนเต็มพื้นที่ เพื่อนำ�เมล็ดพริกไทยส่งออกไป
ขายยังเมืองจีน และในการปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ ปลูกต้นพริกไทยของคนจีนเหล่านีน้ น้ั มี
การยกคันดินเว้นระยะห่างระหว่างคันดินไว้เป็นร่องๆ ในระยะเท่าๆ กัน ดังนั้นใน
พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นจึงมีคนั ดินพริกไทยและร่องพริกไทยเต็มไปหมด ทำ�ให้เวลาเดินไป
ไหนๆ ภายในบริเวณหมูบ่ า้ นก็ตอ้ งเดินผ่านเข้าออกไปตามร่องของต้นพริกไทย ซึง่
ลักษณะเป็นร่องแคบๆ และมีความลาดเอียงเสมือนกับการเดินตัวตะแคง จึงเป็นทีม่ า
ของชือ่ หมูบ่ า้ นตรอกตะแคง ในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน จะพบ
สุสาน (ฮวงซุย้ ) เก่าแก่ของชาวจีน ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ปัจจุบนั มีการอนุรกั ษ์ไว้เพือ่
ให้ชนรุ่นหลังได้แสดงความเคารพและท้ายหมู่บ้านมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
ชุมชนได้มกี ารอนุรกั ษ์ไว้เพือ่ เป็นแหล่งอาหารและเชือ่ งโยงกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์  
พืน้ ทีบ่ า้ นตรอกตะแคงเคยเป็นทีต่ ง้ั ทีท่ �ำ การอำ�เภอก่อนทีจ่ ะมาตัง้ ทีบ่ า้ นท่ากระท้อน
ตำ�บลเขาสมิง และเปลีย่ นชือ่ อำ�เภอ เรียกว่า อำ�เภอเขาสมิง จนถึงปัจจุบนั

ที่ตั้ง
บ้านตรอกตะแคง ตัง้ อยูท่ างด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตลาดเทศบาลแสนตุง้   
ตำ�บลแสนตุง้ ตัง้ อยูห่ า่ งจากโรงพยาบาลเขาสมิงซึง่ คิดเป็นระยะทางโดยทางรถยนต์
ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำ�เภอเขาสมิง ตำ�บลเขาสมิง ประมาณ   
7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดตราดประมาณ 25 กิโลเมตร มีจ�ำ นวนเนือ้ ทีท่ ง้ั หมด
ประมาณ 1,500 ไร่ หรือเท่ากับ 2.4 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
จรดเขตเทศบาลแสนตุง้ ตำ�บลแสนตุง้
ทิศใต้
จรดบ้านท่าหาด หมูท่ ่ี 2 ตำ�บลแสนตุง้
ทิศตะวันออก จรดบ้านแสนสุข หมู่ 9 ตำ�บลแสนตุง้
ทิศตะวันตก
จรดแม่น�ำ้ เวฬุ ตำ�บลบ่อ อำ�เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง
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เสน่ห์ของบ้านตรอกตะแคง

บ้านตรอกตะแคง มีทนุ ทางวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นเสน่หข์ องชุมชนทีอ่ นุรกั ษ์ไว้ ได้แก่
อาหารและขนมพืน้ ถิน่ ทีส่ ะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กบั นักท่องเทีย่ ว
เช่น หมูชะมวง น้�ำ พริกกะป หมูตม้ ถัว่ ลิสง ข้าวต้มใบกะพ้อ ข้าวหลาม
การแต่งกาย มีการอนุรกั ษ์การแต่งกายแบบไทย โดยผูส้ งู อายุยงั มีการสวมใส่
เสื้อผ้าไทยและผ้าถุงเป็นประจำ�ทุกวัน สำ�หรับเยาวชนและวัยทำ�งานจะแต่งกาย
ชุดไทยในวันสำ�คัญ หรือในประเพณีต่างๆ
ที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ปลูกให้
ความร่มรืน่ เป็นธรรมชาติ
ประเพณี มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านตรอกตะแคง เช่น
ทำ�บุญวันสงกรานต์ การรดน้�ำ ดำ�หัวผูส้ งู อายุ
ภาษา มีภาษาทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาตราดเป็นภาษาพืน้ ถิน่
อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ การตีมีดขอ การทำ�งอบจากใบจาก
การแปรรูปผลไม้ ที่อนุรักษ์ไว้ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน                                              

จุดเด่นของบ้านตรอกตะแคง

บ้านตรอกตะแคง มีจุดเด่นด้านภูมิปัญญาของหมู่บ้านที่มีผู้มีองค์ความรู้
ในหลายด้าน ได้แก่ การตีมีดขอแบบโบราณ การสานงอบจากใบ การเลี้ยงควาย
ไทย การทำ�อาหารพืน้ ถิน่ มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมทีส่ �ำ คัญต่างๆ
ซึ่งหายากในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่เด่น มีทั้งอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ หมูชะมวง    
น้ำ�พริกกะปิ หมูตม้ ถัว่ ลิสง ไข่เค็มอารมณ์ฮา  ขนมต้มใบกะพ้อ ขนมควยลิง ข้าวหมาก
ขนมต้มขาว   ข้าวหลาม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยฉาบ เมล็ด
มะม่วงหิมพานต์คว่ั และของใช้ของฝากของที่ระลึก ได้แก่  งอบจากใบจาก  ดอกไม้จาก
ผ้าใยบัว ดอกไม้รบิ บิน้ ไม้กวาดดอกอ้อ

ข้อมูลผู้นำ�บ้านตรอกตะแคง

นายมนัส  ทองศรีสมบูรณ์      ผู้ใหญ่บ้านตรอกตะแคง
   โทร. 09-9745-5591
นายศักดา  พงษ์ตะลุง       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
นายดิเรก  สุวรรณหิตาธร    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
นายสิวัฒน์  บุษยพินิจ        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
นายสมยศ  ชื่นพี
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นายปยุศ  บุษยพินิจ
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
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ที่ท่องเที่ยวบ้านตรอกตะแคง
บ้านตรอกตะแคง มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำ�หรับบริการให้กบั นักท่องเทีย่ วใน
เชิงเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นมัสการพระร่วงที่วัดแสนตุ้ง
การสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ฮ่ี วงซุย้ โบราณทีเ่ ป็นทีน่ บั ถือของคนในหมูบ่ า้ น การเรียนรู้
การเลีย้ งควายไทย การเรียนรูก้ ารเลีย้ งเป็ดไก่อารมณ์ดี การเรียนรูก้ ารจับปู งมหอยพอก
การตกปลา จากแม่น้ำ�เวฬุ มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารจับจนถึงการประกอบอาหาร เยีย่ มชม
ฟาร์มสุนขั หลังอาน สุนขั พันธุไ์ ทยประจำ�จังหวัดตราด การชมและเรียนรูก้ ารเพาะเห็ด การ
ชมและเรียนรู้การปลูกผักไร้สารพิษ การชมการจักสานงอบจากใบจาก การจักสาน
ใบลาน ทางมะพร้าว พร้อมลงมือทำ�  ชมการทำ�ขนมและอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ ที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นักท่องเที่ยวสามารถชิมและลงมือทำ�  การล่องเรือชมป่า
โกงกางเพื่อชมทัศนียภาพแม่น้ำ�เวฬุ ซึ่งเชื่อมกับบ้านท่าหาด ตำ�บลแสนตุ้ง และ
ตำ�บลท่าโสม ที่สามารถเดินทางต่อไปยังท่าเรือเกาะช้างได้
จุดบริการนักท่องเทีย่ วบ้านตรอกตะแคง คือ ศาลาประชาคมบ้านตรอกตะแคง
หมูท่ ่ี 5 ตำ�บลแสนตุง้ อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึง่ ใช้ส�ำ หรับต้อนรับนักท่องเทีย่ ว

ข้อมูลเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
1. หมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี บ้านสลัก ตำ�บลท่าโสม อำ�เภอเขาสมิง
2. หมูบ่ า้ น OTOP นวัตวิ ถิ ี บ้านคลองใหญ่ ตำ�บลทุง่ นนทรี อำ�เภอเขาสมิง
3. หมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี บ้านมุมสงบ ตำ�บลแสนตุ้ง อำ�เภอเขาสมิง
4. หมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี บ้านวังตัก ตำ�บลเขาสมิง อำ�เภอเขาสมิง
5. หมู่บ้านไร้แผ่นดิน จันทบุรี
6. เรือนจำ�ชั่วคราวเขาระกำ� แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
   อำ�เภอเมืองตราด
7. วัดห้วงพัฒนา ตำ�บลแสนตุ้ง อำ�เภอเขาสมิง   
8. โบราณสถานเขาโต๊ะโม๊ะ ตำ�บลประณีต อำ�เภอเขาสมิง

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง
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วัดแสนตุ้ง

ทางเข้าบ้านตรอกตะแคง

แม่น้ำ�เวฬุ

ล่องเรือชมป่าโกงกาง

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

ป่าโกงกาง
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กิจกรรมปาชายเลน ดักปู ตกปลา จับปูแสม
จับหอยพอก ชมเหยี่ยวแดง หมูบานไรแผนดิน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 11

วิธีเดินทางไปหมู่บ้าน
รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้ 2 สาย คือ

  

1. สายบางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3)
   ผ่านชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
2. สายบางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344)
   ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำ�ทาง
จากกรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) โทร. 0 2391 2504
รถโดยสารปรับอากาศ
ออกจากสถานี ตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.30 น.
รถออกทุกชั่วโมง
อัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว 140 บาท ไป-กลับ 264 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
รถโดยสารธรรมดา
ออกจากสถานีเวลา 03.00 น., 05.00 น., 12.00 น. และ 23.00 น.
อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 78 บาท

ภายในจังหวัด
ขึ้นรถได้ที่หน้าตลาดสดเทศบาล

เครื่องบิน

เที่ยวบินกรุงเทพฯ - ตราด
สนามบินอยู่ในเขตอำ�เภอเขาสมิง บินทุกวันจันทร์
โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678
โทร. 0 3952 5767-8, 0 3952 5299 (สำ�นักงานตราด)
www.bangkokair.com
12
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อำ�เภอเขาสมิง
ตำ�บลแสนตุ้ง

บ้านตรอกตะแคง

หมู่่� 5 ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 13

วิธีเข้าร่วมโปรแกรมท่องเที่ยว
หนังสือแนะนำ�โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านตรอกตะแคง ตำ�บลแสนตุ้ง
อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นหนังสือเสนองานบริการโปรแกรมท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชนอย่างเข้าถึง
ด้วยการร่วมทำ�กิจกรรมกับคนในชุมชน ทานอาหารท้องถิ่น เรียนรู้งานฝีมือ และ
เรื่องราว ดี ๆ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่จะทำ�ให้คุณจดจำ�ไม่รู้ลืม
เนือ่ งด้วยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมโดยคนในชุมชนเอง จึงต้องมี
การติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมล่วงหน้า เพื่อให้ชุมชนได้เตรียมพร้อมจัด
กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว

จอง
BOOKING

1

เลือกโปรแกร
ที่สนใจ

3

2

วางแผน
ตามเวลา
นัดหมาย

ติดต่อ
โทรจอง

ม

4 ียน

ลงทะเบ
จ่ายค่าเข้าร่วม
โปรแกรม

5

เข้าร่วม
โปรแกรม
และลงมือปฏิบ
ัติ

หมายเหตุ
- สำ�หรับชาวต่างชาติ ควรหาผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยเพื่อจองโปรแกรม
- ค่าโปรแกรมไม่รวมค่าเดินทาง
- ค่าโปรแกรมไม่รวมค่าล่ามแปลภาษา (กรณีนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาไทยไม่ได้)
14
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โปรแกรม เรียน รู้ อยู่ กิน
ถิ่นตรอกตะแคง
โดยแชมป์เปียนประจำ�ชุมชน

เระ ที่ ไม่เละ

โปรแกรมที่

Program no.

01

อนุรักษ์สืบสาน เระ คือื หมวกหรืองอบทีท่ �ำ จากใบจาก
ที่หาได้ท้ายหมู่บ้านตรอกตะแคง น้าปูได้
และต่อยอด ทดลองทำ�งอบใบแรก ปรากฏว่า “เละ”
เพราะยังไม่มีฝีมือมากพอ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
3 ปีแล้ว น้าปูได้ท�ำ เระด้วยฝีมอื
ต เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน
ให้ดำ�รงอยู่ต่อไป ประณี
ตรอกตะแคง มีความภาคภูมิใจมากที่ได้
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลัง
ได้รู้จัก
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มาทำำ�เระ
ที่่�ไม่่เละ
ที่่�กัันแดด
กัันฝนได้้

ศิิริินทร์์ สนั่่�นวงค์์สัังข์์ (น้้าปูู)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-5 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

29 หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง ตำำ�บลแสนตุ้้�ง
อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

08-9924-9110

ไม่มี
สิ่งที่ได้รับ

เระ 1 ใบ
ค่าบริการ

250 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 17

มีดของหนึ่งในตราด

โปรแกรมที่

Program no.

02

ช่างตีมีด มีดขอ เป็นมีดที่ใช้ในการเกษตร
สำ�หรับชาวไร่ ชาวสวน มี ด ขอทำ � มา
หนึ่งเดียว จากเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนสูง
หลอมเหล็กให้รอ้ นได้ท่ี มาตีให้ได้มีดขนาด
ในจังหวัดตราด ตามแบบที่ต้องการ
น้าแมว หนุ่มใหญ่ย้ายถิ่นฐาน
มาสร้างครอบครัวในพื้นที่ตำ�บลแสนตุ้ง
ประกอบอาชีพตีมดี ซึง่ ปัจจุบนั อาชีพตีมดี
ของน้าแมว มีหนึง่ เดียวในจังหวัดตราด

18

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

เรีียนรู้้�วิิธีีการตีี
มีีดขอและลงมืือตีี
มีีดด้้วยตนเอง

วุ่่�น เสาว์์พะเนา (น้้าแมว)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

1-5 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

โรงตีีมีีดบ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-9745-5591

เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
รองเท้าผ้าใบ
สิ่งที่ได้รับ

อาหารกลางวัน
มีดขอ 1 อัน

ค่าบริการ

500 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 19

สานฝันทางมะพร้าว

โปรแกรมที่

Program no.

03

สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาจาก งานจักสาน ซึง่ เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในงานหัตถกรรมที่ต้ังใจอนุรักษ์
วัสดุทอ้ งถิน่ ในชุมชน สืบสานโดยป้ายวง เจ้หมุ่ยน้าปู ป้าสมร
และกลุม่ สตรีบา้ นตรอกตะแคง โดยการนำ�
บ้านตรอกตะแคง วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างใบมะพร้าว
เพื่อเป็นการรักษ์โลก มาทำ�การจักสาน
เพื่อนำ�มาตกแต่งสถานที่ในโอกาสงาน
เทศกาลต่าง ๆ

20

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

ร่่วมเรีียนรู้้�
เชิิดชููภููมิิปััญญา

เงิินยวง ซื่่อ� สมภัทั ดิ์์� (ป้า้ ยวง)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-5 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

29 หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�งอำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

08-9924-9110

ไม่มี
สิ่งที่ได้รับ

ของที่ระลึก
ค่าบริการ

100 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 21

คัว่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์

โปรแกรมที่

Program no.

04

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ป้าม่อม หญิงวัยเกษียณ สามีพกิ าร
ทางสายตา มีบตุ รชาย 2 คนเสียชีวติ หมด
สูตรโบราณ ดิ้ น รนทำ � มาหากิ น ยึ ด อาชี พ คั่ ว เม ด็
วงหิมพานต์แบบโบราณ ที่ได้สะสม
คงความเป็นไทย มะม่
ทักษะการคั่วมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น มีความ
สืบสานภูมิปัญญา ชำ�นาญในการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์
อยากสืบสานภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้

22

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

เรีียนรู้้�เทคนิิคการคั่่�ว
เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
แบบโบราณ
หอมอร่่อย

ม่่อม สิินสุุข (ป้้าม่่อม)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-10 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

101 ห มู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-9745-5591, 08-6315-3332

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
อาหารกลางวัน

ค่าบริการ

350 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 23

หมูชะมวง ตรอกตะแคง

โปรแกรมที่

Program no.

05

ชิมหมูชะมวง หมูชะมวง เป็นอาหารพื้นบ้าน
ของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นอาหารประเภท
รสเด็ด เบ็ดเสร็จ แกงที่ไม่ใส่กะทิ ใช้เนื้อหมูสามชั้นผัดกับ
เครื่องแกงที่ประกอบด้วยสมุนไพรชุมชน
ด้วยสมุนไพรชุมชน ได้แก่ พริกแห้ง ข่า กระเทียม หัวหอม

กะปิ และใบชะมวงที่ขึ้นในท้องถิ่น
ป้าไรนำ�เมนูหมูชะมวงมาแสดง
ฝีมือ ให้ทุกคนได้ ลิ้ม รสความอร่ อยของ
อาหารพื้นบ้านที่หารับประทานยาก

24

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

เรีียนรู้้� ร่่วมทำำ�
หมููชะมวง
อาหารถิ่่�น
ตรอกตะแคง

อุุไร เทพบรรทม (ป้้าไร)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-5 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

ศาลาหมู่่�บ้้าน หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-5080-1088

ไม่มี
สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง อาหารกลางวัน
หมูชะมวง

ค่าบริการ

299 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 25

กุหลาบริบบิ้นแทนใจ

โปรแกรมที่

Program no.

06

้ ธรรมดา ที่ประดิษฐ์ออกมา
อยากให้ดอกกุหลาบ ริบบิน
เป็นดอกไม้จากริบบิ้น อาทิ ดอกกุหลาบ
คนที่รัก เป็นงานหัตถกรรมที่พี่นาตั้งใจถ่ายทอด
ให้เป็นของตกแต่งบ้าน ของทีร่ ะลึกแทนใจ
ไม่ต้องซื้อแล้ว โดยทำ�จากฝีมอื ตัวเอง ไม่ตอ้ งไปซือ้ ของที่
มีราคาแพง อีกทั้งยังสามารถประดิษฐ์
ทำ�เองด้วยใจ สร้างสรรค์เป็นรูปทรงอื่น ๆ ได้อีกด้วย
26

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

ชวนทำำ�
ประดิิษฐ์์ดอกไม้้
จากริิบบิ้้�น
มอบให้้คนที่่�รััก

มีีนา เขตอนัันต์์ (พี่่�นา)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

วันอาทิตย์
13.00 น. - 15.30 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-7 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

ศาลาหมู่่�บ้้าน หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-2758-9379

ไม่มี
สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ของที่ระลึก

ค่าบริการ

150 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 27

กล้วยฉาบเหลืองทอง

โปรแกรมที่

Program no.

07

ผลไม้ปลอดสาร กล้วยหักมุก  ที่ปลูกไว้มากมายใน
ชุมชนตรอกตะแคง เป็นผลไม้ที่ปลูกแบบ
กล้วยฉาบ อินทรีย์ ปลอดสารพิษ กล้วยหักมุกเป็น
กล้วยที่ไม่นิยมทานผลสุก เจ๊หมุ่ยจึงได้
หวาน หอม นำ�ภูมปิ ญั ญาในถนอมอาหาร แปรรูปเพือ่
ค่า เป็นกล้วยฉาบเหลืองทอง ทีห่ วาน
กรอบ อร่อย เพิหอมม่ มูลกรอบ
อร่อย น่ารับประทาน

28

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

หวานกรอบ
เคี้้�ยว มััน
อร้้อย อร่่อย

อนงค์์ สุุทธิิธรรม (เจ๊๊หมุ่่�ย)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
09.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-7 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

ศาลาหมู่่�บ้้าน หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

08-2215-0964

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

กล้วยฉาบ
น้ำ�สมุนไพร
ค่าบริการ

100 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 29

ไม้กวาดดอกอ้อ

โปรแกรมที่

Program no.

08

ไม้กวาด ไม้กวาดจากดอกอ้อ วัตถุดิบที่หา
ได้เองตามธรรมชาติในชุมชน ชาวบ้าน
จากวัสดุธรรมชาติ มักจะทำ�ไม้กวาดเพื่อใช้ในการทำ�ความ
สะอาดในบ้านเรือน ป้าหมอน สืบทอด
ใช้ดี สั่งทำ�ได้ค่ะ ภูมิปัญญาในการทำ�ไม้กวาดมาจากรุ่น

ปู่ย่า จึงอยากถ่ายทอดความรู้ในการทำ� 
ไม้ ก วาดไปยั ง รุ่ น ลู ก หลานสื บ ต่ อ ไป
สำ�หรับทำ�ใช้เองหรือเป็นอาชีพเสริม

30

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

สอนทำำ�
ไม้้กวาด ทำำ�ความ
สะอาดบ้้าน

สงกรานต์์ ทวารเรศ (ป้้าหมอน)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
9.00 น. - 11.30 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-7 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

74 หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

08-0821-5191

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ของที่ระลึก

ค่าบริการ

100 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 31

ไข่เค็ม อารมณ์ฮา

โปรแกรมที่

Program no.

09

ทำ�ไข่เค็ม ไข่จากฟาร์มเป็ดไก่อารมณ์ฮา ของนัท
หนุม่ หล่อบ้านตรอกตะแคง ทีย่ ดึ อาชีพเสริม
แบบธรรมชาติ เลีย้ งไก่ไข่และเป็ดไข่ ทีเ่ ลีย้ งโดยธรรมชาติ
ทำ�ให้เป็ดไก่มีอารมณ์ดี และผลิตผลผลิต
ปลอดสารพิษ ทีม่ คี ณุ ภาพ นอกจากจะจำ�หน่ายไข่สดแล้ว
นัทยังมีการแปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็มที่มี
รสชาติอร่อย กลมกล่อม ไม่เหมือนใคร

32

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

พาเก็็บไข่่เป็็ด
ทำำ�ไข่่เค็็ม
สููตรดิินโคลนธรรมชาติิ
และทำำ�อาหารกลางวััน

อาณััติิ ผาติิรััตน์์ (พี่่�นััท)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
08.00 น. - 13.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

3-20 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

101/2 หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่วงหน้า

09-6287-4932

ไม่มี
สิ่งที่ได้รับ

อาหารกลางวัน

ค่าบริการ

Arnat Phatirat

250 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 33

เห็ดหนูมหัศจรรย์

โปรแกรมที่

Program no.

10

เรียนรู้การเพาะเห็ด เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ที่พี่นัยและ
เจ๊ก๋อย ผู้มีองค์ความรู้ตั้งแต่การทำ�ก้อน
พากันเก็บเห็ด เชื้อเห็ด การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า
ตลอดจนการนำ � มาแปรรู ป เป็ น อาหาร
และทำ�เมนูเห็ด หลากหลายเมนู

34

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

พาเก็็บเห็็ดฟาง
เห็็ดนางฟ้้า

ดนััย สุุทธิิธรรม (พี่่�นััย)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน

9.00 น. - 13.00 น.
15.00 น. - 19.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-5 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

บ้้านดรุุณีี 3/2 หมู่่� 5 บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

08-0821-5191

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารกลางวัน
ของที่ระลึก

ค่าบริการ

399 บาท/คน
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง 35

ควายบ้านฉัน

โปรแกรมที่

Program no.

11

ชมวิถีชีวิต ควายไทย  ที่นายฮ้อยเอี้ยงเป็น
ผูไ้ ถ่ชวี ติ และนำ�มาเลีย้ งดู  โดยนักท่องเทีย่ ว
ควายชนบท สามารถมาให้อาหารและชมวิถคี วายไทย
ได้ทบ่ี า้ นตรอกตะแคง
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ให้้อาหาร
ชมวิิถีีชีีวิิต
ควายชนบท

ชััยยงค์์ ปั้้�นกระจ่่าง (พี่่�นกเอี้้�ยง)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

อาทิตย์
13.00 น. - 14.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

4-10 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

ชุดสบาย ๆ หมวกกันแดด

คอกควาย บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-9745-5591

สิ่งที่ได้รับ

ไม่มี

ค่าบริการ

50 บาท/คน
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ต่อเรือประมง

โปรแกรมที่

Program no.

12

สืบสานภูมิปัญญา การต่อเรือประมง   เป็น
ภู มิ ปั ญ ญ า ที่ สื บ ท อ ด กั น ม า ตั้ ง แ ต่
การต่อเรือประมง บรรพบุรุษ โดยมีขั้นตอนกระบวนการที่

แตกต่ า งกั บ ตามความเชี่ ย วชาญของ
แต่ละท้องถิน่ เป็นงานหัตถกรรมฝีมอื ช่าง
ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จึงอยากรักษา
สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรู้จัก

38

เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่นตรอกตะแคง

ชมวิิธีีการ
ซ่่อมและต่่อ
เรืือประมง

สรายุุทธ์์ พุุทธโอวาท (ช่่างเก่่ง)

โปรแกรม
วัน เวลาที่ดำ�เนินการ

ทุกวัน
9.00 น. - 12.00 น.
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน
สิ่งที่ต้องเตรียม

ชุดสบาย ๆ หมวกกันแดด

อู่่�ต่่อเรืือ บ้้านตรอกตะแคง
ตำำ�บลแสนตุ้้�ง อำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด
จองโปรแกรมล่่วงหน้้า

09-3825-2687

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ค่าบริการ

100 บาท/คน
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ของเด็ด ตรอกตะแคง
สุนัขหลังอาน
เยี่ยมชมฟาร์ม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัขไทย
หลังอาน สุนัขประจำ�จังหวัดตราด เพื่ออนุรักษ์
และสืบสาน ฟาร์มสุนัขบ้านตรอกตะแคงได้รับ
รางวัลชนะเลิศประกวดสุนัขไทยหลังอานภาค
ตะวันออก
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

เครื่องดื่ม
ธีรพงษ์ บุษยพินิจ
09-8859-8832

ค่าบริการ

50 บาท/คน

นั่งซาเล้ง
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการโดยสาร
รถซาเล้งท่องเที่ยวรอบหมู่บ้าน โดยมีรถให้
บริการหลายคัน 1 คันสามารถนั่งได้สูงสุด
5 คน
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

มนัส ทองศรีสมบูรณ์

09-9745-5591
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ไม่มี

ค่าบริการ

10 บาท/คน

จับปู
นั่งเรือล่องแม่น้ำ�เวฬุ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านใน
การจับปูจากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ ได้ทดลองดักปู
จับปูและนำ�มาประกอบอาหารด้วยตนเอง
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

6-12 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ชุดสบาย ๆ และหมวกกันแดด
สิ่งที่ได้รับ

บุญลพ ทวาเรศ

08-0821-5191

อาหารกลางวัน
ค่าบริการ

150 บาท/คน

ชมป่าโกงกาง
นั่งเรือล่องแม่น้ำ�เวฬุ ชื่นชมธรรมชาติ และ
ความสมบูรณ์ของป่าโกงกางท้ายหมู่บ้าน
ตรอกตะแคง
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

หมวกกันแดด
สิ่งที่ได้รับ

ดิเรก สุวรรณหิตาธร

06-6148-7423

อาหารว่าง
ค่าบริการ

60 บาท/คน
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ข้าวหลาม
เรียนรู้วิธีการทำ�ข้าวหลาม ขนมพื้นถิ่น โดย
เรียนรู้ตั้งแต่การตัดไม้ไผ่ การเลือกวัตถุดิบ
จนถึงวิธีการทำ�ข้าวหลาม
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

ข้าวหลาม และเครื่องดื่ม
ณรงค์ฤทธิ์ ทองศรีสมบูรณ์

09-9745-5591

ค่าบริการ

80 บาท/คน

ประดิษฐ์พวงมะหวด
พวงมโหตร หรือที่ชาวบ้านตรอกตะแคงออก
เสียงว่า “พวงมะหวด” เป็นเครื่องแขวนโบราณ
ที่ทำ�จากกระดาษสีต่าง ๆ นำ�มาพับและตัดเป็น
รูปต่าง ๆ ซึ่งใช้แขวนในงานมงคลต่าง ๆ เป็น
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบสานต่อ ๆ กันมา
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ศิรินทร์ สนั่นวงค์สังข์

08-9924-9110
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ค่าบริการ

80 บาท/คน

ข้าวต้มใบกะพ้อ
เรียนรู้วิธีการทำ�ข้าวต้มใบกะพ้อ ขนมพื้นถิ่น
โดยเรียนรู้ตั้งแต่การตัดใบกะพ้อ การเลือก
วัตถุดิบ จนถึงวิธีการทำ�ข้าวต้มใบกะพ้อ
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

ข้าวต้มใบกะพ้อ และเครื่องดื่ม
ประกอบ บุษยพินิจ

09-9745-5591

ค่าบริการ

80 บาท/คน

ผักไร้สาร
ชมแปลงผักไร้สาร เรียนรู้วิธีการปลูก
สนุกสนานกับเก็บผักด้วยตนเอง

จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

หมวกกันแดด
สิ่งที่ได้รับ

ไม่มี
ดิเรก สุวรรณหิตาธร

09-9745-5591

ค่าบริการ

50 บาท/คน
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สานปลาตะเพียนใบจาก
เรียนรู้ภูมิปัญญาในการจักสาน งานหัตถกรรม
จากใบลาน ทางมะพร้าว เป็นปลาตะเพียน และ
รูปทรงต่าง ๆ
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ศิรินทร์ สนั่นวงค์สังข์

08-9924-9110

ค่าบริการ

80 บาท/คน

สวนผักพอเพียง
ชมสวนผักพอเพียง เรียนรู้วิธีการปลูกผัก
นานาชนิด เก็บผัก

จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

2-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

หมวกกันแดด
สิ่งที่ได้รับ

ไม่มี
พงษ์ศักดิ์ ขจรเดชะศักดิ์

09-9745-5591
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ค่าบริการ

50 บาท/คน

ฮวงซุ้ยโบราณ
ศึกษาประวัติของบ้านตรอกตะแคง โดยปราชญ์
ชาวบ้านข ไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำ�หมู่บ้าน ที่ฮวงซุ้ยโบราณ ซึ่งเป็นที่นับถือ
ของชาวตรอกตะแคง
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

เครื่องดื่ม
มานพ ทองศรีสมบูรณ์

08-9939-4308

ค่าบริการ

30 บาท/คน

งมหอยพอก ตกปลาทะเล
นั่งเรือล่องแม่น้ำ�เวฬุ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน
ในการจับหอยพอก ตกปลาทะเล และนำ�มา
ประกอบอาหารด้วยตนเอง
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

6-12 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ชุดสบาย ๆ และหมวกกันแดด
สิ่งที่ได้รับ

อาหารกลางวัน
ดนัย สุทธิธรรม

ค่าบริการ

09-2791-5371

150 บาท/คน
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มวยไทย
เรียนรู้ภูมิปัญญาในการจักสาน งาน
หัตถกรรมจากใบลาน ทางมะพร้าว
เป็นปลาตะเพียน และรูปทรงต่าง ๆ
จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง

ธีรพงษ์ บุษยพินิจ

ค่าบริการ

09-8859-8832

80 บาท/คน

ครัวถ้าจอดซีฟู๊ด
ร้านอาหารทะเล ริมแม่น้ำ�เวฬุ
บรรยากาศดี อาหาร สด สะอาด อร่อย

08-1654-8933
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เล่นอังกะลุง
เรียนรู้วิธีการเล่นอังกะลุง

จำ�นวนที่รับได้ / รอบ

5-10 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ไม่มี

สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง
ศิรินทร์ สนั่นวงค์สังข์

08-9924-9110

ค่าบริการ

100 บาท/คน

สวีทรีสอร์ท
ที่พักสไตล์รีสอร์ท ในชุมชนตรอกตะแคง
มีให้เลือกทั้งห้องพักและบ้านพักเป็นหลัง
มีสวนน้ำ�ธรรมชาติให้พักผ่อน

ค่าบริการ

ราคาเริ่มต้น 450 บาท/ห้อง

08-6008-9555
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คณะผู้จัดทำ�
ชื่อหนังสือ
เรียน รู้ อยู่ กิน ถิ่น ตรอกตะแคง
หนังสือแนะนำ�โปรแกรมท่องเที่ยว
จัดทำ�โดย
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ที่ว่าการอำ�เภอเขาสมิง ถนนสุขุมวิท
หมู่ที่ 1 ตำ�บลเขาสมิง อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทร 039 599 082
ที่ปรึกษา
นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล

นายอำ�เภอเขาสมิง

คณะผู้จัดทำ�
นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์	
นายกิตติศักดิ์ เชื้อกูลชาติ
นางสาวกัญญา อิงขจร		
นายกิตติพงษ์ ปาลีกุย		
นางสาวกรนิทัศน์ เครือทอง
นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์

พัฒนาการอำ�เภอเขาสมิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ใหญ่บ้านตรอกตะแคง

ออกแบบและผลิตโดย
บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำ�กัด
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