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D-HOPE การท่่อจังเที่่

ความเป็็ นมา
โครงการพััฒนาศัักยภาพชุุมชนท่่องเที่่�ยว
OTOP นวััตวิิถีี
กรมการพััฒนาชุุมชน มีีภารกิิจในการส่่งเสริิมและพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากให้้มีี
ความมั่่�นคง โดยส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�  การพััฒนาอาชีีพ  และการพััฒนาคุุณภาพ
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน เกิิดการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ และยกระดัับเศรษฐกิิจชุุมชน
รวมถึึงคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยบููรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand-On Program
Exhibition) หรืือการจััดนิิทรรศการแบบกระจายที่่�ผู้้�ชมลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเองที่่�ได้้รัับ
แนวทางมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพชุุมชนให้้เกิิดกิิจกรรมรองรัับการ
เข้้ามาใช้้บริิการของนัักท่่องเที่ย่� ว เปิิดโอกาสให้้นักั ท่่องเที่่ย� วได้้สัมั ผััสกับั เสน่่ห์ข์ องชุุมชน
ทั้้�งในด้้านของสถานที่่� อาหาร วิิถีีชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ รวมทั้้�งการร่่วมทำำ�กิิจกรรม
กัับคนในชุุมชน เกิิดการสร้้างอาชีีพ  และสร้้างรายได้้ให้้ประชาชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้
อััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ผ่่านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
จัังหวััดตราด จึึงได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนาศัักยภาพชุุมชนท่่องเที่่�ยว OTOP
นวัั ต วิิ ถีี  กิิ จ กรรมสนัั บ สนุุ น การจัั ด ทำำ� โปรแกรมการท่่ อ งเที่่� ย วโดยชุุ ม ชนบริิ ก าร
นัักท่่องเที่ย่� ว ให้้เป็็นที่รู้่� ้�จักั แก่่นักั ท่่องเที่ย่� วทั่่�วไป และผู้้ที่� ส่� นใจเดิินทางเยืือนจัังหวััดตราด
โดยสำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดตราด
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ระกำำ�แสนหวาน 		 หลัังอานหมาดีี
ยุุทธนาวีีเกาะช้้าง 		สุุดทางบููรพา

จัังหวััดตราด จัังหวััดทางภาคตะวัันออกของประเทศไทย เป็็นจัังหวััดที่่�อุุดมสมบููรณ์์และ
ครบถ้้วนไปด้้วยสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิมากมาย ไม่่ว่่าจะทะเลสีีคราม ป่่าชายเลน และ
เกาะเล็็กเกาะใหญ่่อัันสวยงามมากมาย นอกจากนั้้�นยัังมีีสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมอีีกหลาก
หลายรอให้้ไปสััมผััส ทั้้�งชุุมชนพื้้�นถิ่่�น และวััดวาอาราม นอกจากสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวแล้้ว จัังหวััด
ตราดยัังมีีทรััพยากรธรรมชาติิอัันสมบููรณ์์ มีีการคมนาคมที่่�สะดวกสบาย รวมถึึงมีีสนามบิินและ
มีีเที่่�ยวบิินขึ้้�นลงเป็็นประจำำ�ทุุกวััน โรงแรมที่่�พััก และร้้านอาหารครบครัันหลากหลาย จึึงทำำ�ให้้
จัังหวััดตราดนั้้�นเป็็นจัังหวััดที่่�มีีศัักยภาพในด้้านการท่่องเที่่�ยวค่่อนข้้างสููง เหมาะกัับการเป็็น
จุุดหมายของนัักท่่องเที่่�ยวทั่่�วโลก
ในสมัั ย อยุุ ธ ยา ตราดนัั บ เป็็ น เมืื อ งศููนย์์ ก ลางการค้้ า แห่่ ง หนึ่่� ง ในภาคตะวัั น ออก
โดยเฉพาะของป่่า เช่่น เขากวาง หนัังสััตว์์ ไม้้หอม และเครื่่�องเทศต่่าง ๆ ล้้วนมาจากเขตป่่าเขาชาย
ฝั่่�งทะเลตะวัันออก โดยลำำ�เลีียงสิินค้้าผ่่านมาตามแม่่น้ำำ��เขาสมิิง ออกสู่่�ปากอ่่าวตราด

ตราประจำำ�จัังหวััด : รููปเรืือใบแล่่นในทะเลกัับโป๊๊ะของชาวประมง เบื้้�องหลัังเป็็น
เกาะช้้าง หมายถึึง จัังหวััดตราดมีีเกาะเป็็นจำำ�นวนมาก และเกาะที่ใ�่ หญ่่ที่สุ�่ ดุ เป็็นที่รู้�่ �จั้ กั
ของคนทั่่�วไปคืือเกาะช้้าง การที่่มี� พื้้ี น� ที่่ติ� ดิ กัับทะเล ราษฎรจึึงยึึดถืือการประมงเป็็นอาชีีพ
หลัักมาแต่่โบราณ (เดิิมจัังหวััดตราดใช้้ตราประจำำ�จังั หวััดเป็็นรููปเรืือรบหลวงตราด)
ต้้นไม้้ประจำำ�จัังหวััด : หููกวาง (Terminalia catappa)
ดอกไม้้ประจำำ�จัังหวััด : ดอกกฤษณา (Aquilaria subintegra)
สััตว์์น้ำ�ปร
ำ� ะจำำ�จัังหวััด : ปลากะรัังจุุดฟ้้าจุุดเล็็กหรืือปลาย่ำำ��สวาท
                             (Plectropomus leopardus)
ปััจจุุบัันจัังหวััดตราดแบ่่งการปกครองออกเป็็น 7 อำำ�เภอ ได้้แก่่
อำำ�เภอเมืืองตราด อำำ�เภอเขาสมิิง อำำ�เภอแหลมงอบ อำำ�เภอคลองใหญ่่
อำำ�เภอบ่่อไร่่ อำำ�เภอเกาะกููด และอำำ�เภอเกาะช้้าง
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แผนที่่�จัังหวััดตราด
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มาตราด....
จะพลาดได้ไง

โบราณสถาน
จวนเรสิิดััง กััมปอร์์ต
ถนนหลัักเมืือง
ตำำ�บลบางพระ
อำำ�เภอเมืืองตราด
เวลาทำำ�การ
วัันจัันทร์์ - วัันศุุกร์์
เวลา 09.00-16.30 น.

อาคารครึ่่�งตึึกครึ่่�งไม้้สามชั้้�นที่่�สง่่างามด้้วยหลัังคาทรงปั้้�นหยาหลัังนี้้� ในอดีีตเคยเป็็นที่่�พำำ�นัักของ
ข้้ า หลวงฝรั่่� ง เศสผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บ การมอบหมายจากรัั ฐ บาลฝรั่่� ง เศสให้้ ป กครองจัั ง หวัั ด ตราด
ในปีี พ.ศ. 2453 - 2464 ต่่อมาในภายหลัังปีี พ.ศ. 2450 - 2471 ได้้ถููกปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็น
จวนผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตราด และปััจจุุบัันได้้กลายเป็็นสำำ�นัักงานคุุมประพฤติิ หน่่วยงานที่่�ขึ้้�น
กัับกรมราชทััณฑ์์ โดยยัังคงรููปแบบสถาปััตยกรรมเดิิมเอาไว้้
ศาลเจ้้าพ่่อ
หลัักเมืือง

ถนนหลัักเมืือง
ตำำ�บลบางพระ
อำำ�เภอเมืืองตราด
เวลาทำำ�การ
ทุุกวััน

เอกลัักษณ์์ของศาลหลัักเมืืองตราดที่่�แตกต่่างจากศาลหลัักเมืืองอื่่�นๆ คืือศาลหลัักเมืืองแห่่งนี้้�
สร้้างขึ้้�นในรููปแบบสถาปััตยกรรมเก๋๋งจีีน ซึ่่�งสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินโปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้างขึ้้�นตาม
ความเชื่่อ� แบบจีีน เพื่่�อคุ้้�มครองเมืืองตราดให้้รอดพ้้นจากภยัันตรายทั้้�งปวง ชาวเมืืองอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข 
และที่่�นี่่�ยัังเป็็นเหมืือนศููนย์์กลางเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน โดยในวัันขึ้้�น 6 ค่ำำ��  เดืือน 6 ของ
ทุุกปีีจะมีีการจััดงาน “วัันงานพลีีเมืือง” ที่่�ชาวจีีนเรีียกกัันว่่า “วัันเซี่่�ยกงแซยิิด” ซึ่่�งหมายถึึง
วัันเกิิดของเจ้้าพ่่อหลัักเมืือง
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วััดไผ่่ล้้อม

ตำำ�บลวัังกระแจะ อำำ�เภอเมืืองตราด
ทุุกวััน 24 ชั่่�วโมง

วััดไผ่่ล้้อม เคยเป็็นที่่�พำำ�นัักของบิิดาแห่่งการศึึกษาจัังหวััด
ตราดคืือ ท่่านเจ้้าคุุณพระวิิมลเมธาจารย์์ วรญาณนุุรัักษ์์
สัังฆปราโมก ภายในวััดมีีสวนพุุทธธรรมให้้ประชาชนปฏิิบััติิ
ธรรม และมีีเจดีีย์์พิิพิิธภััณฑ์์สามท่่านเจ้้าคุุณซึ่่�งเป็็นที่่�เคารพ
ของคนในจัังหวััดตราด วััดนี้้�เป็็นสถานที่่�ซึ่่�งพระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีีนาถ เคยเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงพระราช
กุุศลถวายผ้้าพระกฐิินเป็็นการส่่วนพระองค์์ พร้้อมเสด็็จฯ
เยี่่ย� มเยีียนประชาชนชาวตราด ที่่เ� ดิินทางมาเข้้าเฝ้้าฯ รัับเสด็็จ
อย่่างเนืืองแน่่นเมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม พ.ศ. 2511

เกาะกููด

อำำ�เภอเกาะกููด
ทุุกวััน 24 ชั่�ว่ โมง

เกาะสุุดท้้ายทางทิิศตะวัันออกของประเทศไทยในน่่านน้ำำ��ทะเลตราด และมีีขนาดใหญ่่เป็็นอัันดัับสอง
รองจากเกาะช้้างเป็็นเกาะที่มี่� ขี นาดใหญ่่เป็็นอัันดัับ 4 ของประเทศ ความน่่าสนใจของเกาะกููดแห่่งนี้้�
นั้้�นไม่่ใช่่ขนาดที่่ใ� หญ่่โต แต่่เป็็นทะเลสีีเทอร์์ควอยซ์์ที่ทำ่� ำ�ให้้เกาะกููดกลายเป็็นสวรรค์์ของคนรัักทะเลที่่�
มัักเดิินทางมาสััมผััสความสงบงามท่่ามกลางวิิถีชีี วิี ติ เรีียบง่่ายของชาวประมงบนเกาะกัันอยู่่�เสมอ โดย
เกาะกููดนั้้�นอยู่่�ห่่างจากจัังหวััดตราดประมาณ 80 กิิโลเมตร ใช้้เวลาโดยสารทางเรืือประมาณ 2 ชั่่�วโมง
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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แหลมงอบ

แหลมงอบ เป็็นอำำ�เภอเลีียบชายหาดอำำ�เภอหนึ่่�งของจัังหวััดตราด อยู่่�ห่่าง

จากตััวจัังหวััดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ
17 กิิโลเมตร ที่่�อำำ�เภอแหลมงอบมีีท่่าเทีียบเรืือขนาดใหญ่่ชื่่�อว่่า ท่่าเรืือแหลมงอบ
อยู่่�ห่่างจากที่่�ว่่าการอำำ�เภอแหลมงอบประมาณ 500 เมตร นัักท่่องเที่่�ยวสามารถ
นั่่� ง เรืื อ โดยสารประจำำ�ท าง หรืื อ เช่่ า เรืื อ ไปเที่่� ย วเกาะต่่ า งๆ ได้้ เช่่ น เกาะช้้ า ง
เกาะกระดาด เกาะกููด เกาะแรด
เมื่่�อเรานึึกถึึงแหลมงอบภาพที่่�รู้้�จัักคืือ จุุดขึ้้�นเรืือเฟอรี่่�ข้้ามไปยัังเกาะต่่างๆ หลาย
คนจึึงอาจมองข้้ามอำำ�เภอแหลมงอบไป แต่่แท้้จริิงแล้้วแหลมงอบนั้้�นเป็็นอำำ�เภอ
ที่่�มีีความสำำ�คััญ  และมีีเอกลัักษณ์์ที่่�เชื่่�อมโยงกัับจัังหวััดตราดอยู่่�มาก ไม่่ว่่าจะเป็็น
อำำ�เภอสุุดแผ่่นดิินชายฝั่่�งตะวัันออกของประเทศไทย เป็็นที่่�ตั้้�งของอนุุสรณ์์สถาน
ยุุทธนาวีีเกาะช้้าง ยัังไม่่นัับรวมถึึงสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมของชุุมชน
เชื้้�อสายจีีน และมุุสลิิมที่่�อยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างสงบสุุข  อาหารการกิิน งานหััตถรรม
พื้้�นบ้้าน และวิิถีีชีีวิิตของชาวประมง ชาวบ้้านที่่�ชีีวิิตผููกพัันอยู่่�กัับท้้องทะเล
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ไฮไลท์แหลมงอบ
อนุุสรณ์์สถาน
ยุุทธนาวีีที่่�เกาะช้้าง
ถนนสุุขาภิิบาล 3
ตำำ�บลแหลมงอบ
อำำ�เภอแหลมงอบ
เวลาทำำ�การ
ทุุกวััน 24 ชั่�ว่ โมง

อนุุ ส าวรีี ย์์ ก รมหลวงชุุ ม พรเขตอุุ ด มศัั ก ดิ์์� ที่่� ผัั น พระพัั ก ตร์์
ไปยัังบริิเวณยุุทธนาวีีเกาะช้้าง ด้้านในพิิพิิธภััณฑ์์มีีการจััด
แสดงข้้อมููลประวััติิศาสตร์์ของกรมหลวงชุุมพรเขตอุุดมศัักดิ์์�
ประวััติิการสู้้�รบของกองทััพเรืือไทยกัับกองกำำ�ลัังเรืือรบของฝรั่่�งเศส โดยอนุุสรณ์์สถานแห่่งนี้้�สร้้าง
ขึ้้�นเพื่่�อสดุุดีีวีีรกรรมทหารเรืือไทยในยุุทธนาวีีที่่�เกาะช้้าง เมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม 2484 ซึ่�่งเป็็นวััน
ที่่�มีีการรบทางเรืือระหว่่างไทยกัับฝรั่่�งเศส อัันนัับเป็็นยุุทธนาวีีครั้้�งสำำ�คััญยิ่่�งของกองทััพเรืือไทย
เท่่าที่�ไ่ ด้้เคยมีีมาในอดีีต

จุุดชมวิิวแหลมงอบ

ทางหลวงหมายเลข 3148 ตราด
(สุุดทางอำำ�เภอแหลมงอบ)
ตำำ�บลแหลมงอบ อำำ�เภอแหลมงอบ
ทุุกวััน 24 ชั่่�วโมง
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ชุมชนบ้านยายม่อม

อีีกหนึ่่�งจุุดชมวิิวห้้ามพลาดของจัังหวััดตราด ตั้้�ง
อยู่่�ในอำำ� เภอแหลมงอบ ที่่� นี่่� ถืื อ เป็็ น สถานที่่� ช ม
พระอาทิิตย์์ตกอัันแสนงดงาม รวมถึึงวิิวทะเลสวยๆ
ของตราด แลนด์์มาร์์กสำำ�คัญข
ั องที่่�นี่่�คืือประภาคาร
แหลมงอบอัันโดดเด่่น ในบริิเวณเดีียวกัันยัังมีีป้้าย
“สุุดแผ่่นดิินตะวัันออก” ที่่�รอให้้ทุุกคนมาถ่่ายรููป
เป็็นที่่�ระลึึก ในอดีีตที่่�นี่่�เคยเป็็นท่่าเรืือหลัักสำำ�หรัับ
เดิิ น ทางข้้ า มไปยัั ง เกาะช้้ า ง และเกาะน้้ อ ยใหญ่่
ต่่างๆ แต่่ปััจจุุบัันท่่าเรืือหลัักได้้ย้้ายไปที่่�อื่่�นแล้้ว แต่่
นัักท่่องเที่่�ยวก็็ยัังนิิยมแวะมาที่่�นี่่�เพราะทััศนีียภาพ
อัันงดงามนั่่�นเอง

ชุุมชนบ้้านน้ำำ�� เชี่่�ยว

หมู่่� 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำำ�บลน้ำำ��เชี่่�ยว อำำ�เภอแหลมงอบ

ชุุมชนบ้้านน้ำำ��เชี่่�ยว ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศที่่�นำำ�เสนอวิิถีีชีีวิิตชาวประมงพื้้�นบ้้านชายฝั่่�ง เป็็น
หมู่่�บ้้านในเส้้นทางผ่่านไปท่่าเรืือเกาะช้้าง บ้้านน้ำำ��เชี่่�ยวมีีพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่อยู่่�ติิดทะเล มีีป่่าชายเลนที่่�มีี
ความอุุ ด มสมบููรณ์์ อ ยู่่�เป็็ น จำำ� นวนมาก มีี ค ลองขนาดใหญ่่ ไ หลผ่่ า น เป็็ น ที่่� ม าของชื่่� อ ชุุ ม ชน
“น้ำำ��เชี่่�ยว” มาจากพื้้�นที่ส่่� ว่ นใหญ่่อยู่่�ติิดทะเล ซึ่ง่� คลองนี้้�มีต้ี น้ กำำ�เนิินอยู่่�ที่เ่� ขาวัังปลา อยู่่�ระหว่่างอำำ�เภอ
แหลมงอบและอำำ�เภอเมืืองตราด เมื่่อ� ถึึงฤดููน้ำำ��หลาก น้ำำ��ในคลองจะไหลเชี่่ย� วมาก ชาวบ้้านจึึงเรีียกว่่า
“คลองน้ำำ��เชี่่�ยว” ไหลผ่่านกลางหมู่่�บ้้านลงสู่่�ทะเลอ่่าวไทย ซึ่่�งชาวบ้้านใช้้เป็็นแหล่่งประมงพื้้�นบ้้าน
และใช้้เป็็นเส้้นทางออกทะเลเพื่่�อทำำ�การประมงจนถึึงปััจจุุบััน
อ่่าวตาลคู่่�

ถนนสุุขาภิิบาล 3
ตำำ�บลบางปิิด
อำำ�เภอแหลมงอบ
เวลาทำำ�การ
ทุุกวััน 24 ชั่�ว่ โมง

ชายหาดอ่่าวตาลคู่่�มีีลัักษณะเด่่น คืือ หาดทรายเป็็นสีีแดงละเอีียด
น้ำำ��ทะเลใส สามารถลงเล่่นน้ำำ�� ได้้ เหมาะสำำ�หรัับเป็็นที่�พั่ ักผ่่อ
นเพราะมีีความสวยงามอากาศดีี และในบริิเวณมีีร้้านอาหาร
ชาวจัังหวััดตราดนิิยมไปพัักผ่่อนในช่่วงวัันหยุุด
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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หาดทรายดำำ�

หมู่่� 6 ตำำ�บลแหลมงอบ
อำำ�เภอแหลมงอบ
เปิิดให้้เข้้าชม : 08.0017.00 น

หาดทรายดำำ�ในจัังหวััดตราด แห่่งนี้้�คืือหาดทรายดำำ�หนึ่่�งเดีียว
ในประเทศไทย และสามารถพบหาดทรายดำำ�แบบนี้้�ได้้เพีียง 5
แห่่งในโลกเท่่านั้้�น คืือ ไต้้หวััน มาเลเซีีย ฮาวาย ทางตอนเหนืือ
ของแคลิิฟอร์์เนีีย และประเทศไทยที่่�จัังหวััดตราด หาดทราย
มหััศจรรย์์แห่่งนี้้�ตั้้�งอยู่่�ในเขต อ.แหลมงอบ ในพื้้�นที่่�ป่่าสงวน
แห่่งชาติิป่่ามะขาม เดิิมที่่�นี่่�ถููกเรีียกกัันว่่า หััวสวน เป็็นพื้้�นที่่�
ของชาวมุุสลิิม
นอกจากความสวยงามแปลกตาของชายหาดสีี ดำำ� ซึ่่� ง เรีี ย ก
กัั น ว่่ า แร่่ ไ ลโมไนต์์ แ ล้้ ว  ว่่ า กัั น ว่่ า แร่่ ธ าตุุ ใ นหาดทรายดำำ�ยัั ง มีี
คุุณประโยชน์์มากมาย ผู้้�คนจึึงนิิยมมาหมกเท้้าในทรายดำำ�กัันที่่�
หาดทรายแห่่งนี้้� นอกจากนี้้�ในบริิเวณชายหาดยัังเป็็นพื้้�นที่่�ของ
ป่่าชายเลนอัันอุุดมสมบููรณ์์ และมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเดิินศึึกษา
ธรรมชาติิเชิิงอนุุรัักษ์์ที่่�สามารถเจอสััตว์์ป่่าชายเลนนานาชนิิด
ไม่่ว่่าจะเป็็นปููแสม นก ปลา และหอยต่่างๆ
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ชุมชนบ้านยายม่อม

ชุุ ม ชนยายม่่ อ มมีี เชื้้� อ สายแขกจามที่่� อ พยมมาจาก
กััมปงจามประเทศกััมพููชามาอาศััยอยู่่�ที่่�บ้้านน้ำำ��เชี่่�ยว
สมััยรััชกาลที่่� 3
พอหมู่่�บ้้ านน้ำำ��เชี่่� ยวเริ่่� มแออัั ดก็็ ย้้ ายมาอยู่่�ที่่� หััวสวน
สมััยก่่อนมีีต้้นท้้าวยายม่่อมเยอะมาก เลยเรีียกชุุมชน
นี้้�ว่่าบ้้านหััวสวนท้้าวยายม่่อม ปััจจุุบัันเรีียกสั้้�นๆ ว่่า
บ้้านยายม่่อม

D-HOPE การท่
D-HOPE
การท่่อองเที
งเที่่่ย�ยวโดยชุ
วโดยชุุมมชน
ชน ::

13

วิิถีชีี ีวิติ ของชุุมชนบ้้านยายม่่อม มีีความเป็็นอยู่่�
เรีียบง่่ายและไม่่รบกวนธรรมชาติิ เป็็นชุุมชน
ที่่� เข้้ ม แข็็ ง ในการจัั ด การเรื่่� อ งการท่่ อ งเที่่� ย ว
เชิิงอนุุรักั ษ์์ มีสมุ
ี นุ ไพรที่เ�่ ป็็นภููมิิปััญญาชาวบ้้าน
เช่่น ชาใบขลู่่� ต้้นผัักที่่�ขึ้้�นตามบริิเวณป่่าชาย
เลนใกล้้ กัั บ หาดทรายดำำ� เอามาแปรรููปเป็็ น
ใบชาทำำ�เป็็นยาสมุุนไพรช่่วยขัับปััสสาวะให้้ใส 
แก้้ปวดเมื่่อ� ยตามข้้อกระดููก อีีกทั้้�งยัังมีีธนาคาร
สีี เขีี ย ว ซึ่่� ง เป็็ น โครงการที่่� ช าวบ้้ า นร่่ ว มกัั น
ก่่อตั้้ง� โดยธนาคารจะมีีกิจิ กรรมปล่่อยปููไข่่นอก
กระดอง ปล่่อยแมงดากลัับคืืนสู่่�ธรรมชาติิ
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ชุมชนบ้านยายม่อม

วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
บ้้ านยายม่่ อมอยู่่�ใกล้้ กัับเขตป่่าสงวนแห่่ งชาติิป่่ าแหลม
มะขาม มีี ร ะบบนิิ เวศป่่าชายเลนที่่� อุุ ด มสมบููรณ์์ และ
เป็็ น บริิ เ วณที่่� มีี ห าดทรายสีี ดำำ� ซึ่่� ง มีี เ พีี ย งแห่่ ง เดีี ย วใน
ประเทศไทย ด้้วยความรู้้�และความเชื่่�อว่่าทรายสีีดำำ�จะ
ช่่วยบรรเทาโรคบางชนิิดได้้ จึงึ เกิิดเป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่น� ใน
การใช้้ทรายดำำ�หมกตััว ถืือเป็็น 1 ในกิิจกรรมที่ไ่� ม่่ควรพลาด
เมื่่�อได้้มาสััมผััสวิิถีีชุุมชน

อาหารเด่่นของที่่�ชุุมชนบ้้านยายม่่อม ก็็คืือ น้ำำ��พริิกปลาโคก เมี่่�ยงคำำ�ไส้้แห้้ง และก่่อนกลัับอย่่า
ลืืมอุุดหนุุนผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากปลาโคกจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในชุุมชน เช่่น ก้้างปลาโคกแดดเดีียว
ปลาโคกหวาน

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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หิินยายม่่อม

ตามตำำ�นานเล่่าว่่ามีีหญิิงชราคนหนึ่่�ง ชื่่�อ ยายม่่อม มีีคอกควายอยู่่�ที่่�สลัักคอก วัันหนึ่่�งควายของ
ยายม่่อมได้้หายไป ยายม่่อมจึึงออกตามหาควาย และได้้จมน้ำำ��ทะเลตายกลายเป็็นโขดหิินชื่่�อ
ยายม่่อม ส่่วนงอบของยายม่่อมกลายเป็็นแหลมงอบ ควายของยายม่่อมกลายเป็็นโขดหิินเล็็กๆ
เช่่นกััน
อีีกตำำ�นานแหลมงอบ เกาะช้้าง สมััยหนึ่่�งบนเกาะช้้าง มีีช้้างพลายอยู่่�เชืือกหนึ่่�ง ชื่่�อว่่า อ้้ายเพชร
ตาชื่่�อ ตาบ๋๋าย และยายม่่อม คอยเลี้้�ยงดูู วัันหนึ่่�ง อ้้ายเพชรเกิิดตกมัันเตลิิดเข้้าในป่่า ไปผสมพัันธุ์์�
กัับนางช้้างป่่า ตกลููกมา 3 เชืือก ตายายออกตามหาอ้้ายเพชร อ้้ายเพชรหนีีไปจนสุุดเกาะด้้าน
เหนืือ จึึงว่่ายน้ำำ��มาขึ้้�นฝั่่�ง ซึ่่�งปััจจุุบัันนี้้�เรีียกว่่า บ้้านธรรมชาติิ ส่่วนลููกทั้้�งสามที่่�ตามมาด้้วย ว่่าย
น้ำำ��ยัังไม่่เป็็น จึึงจมน้ำำ�� ตายแล้้วกลายเป็็นหิิน 3 กอง อยู่่�บริิเวณอ่่าวคลองสน จนชาวบ้้านพากัันว่่า
“หิินช้้างสามลููก” ในขณะที่อ้่� า้ ยเพชรว่่ายน้ำำ��ไปถึึงกลางร่่องทะเลลึึก ได้้ถ่า่ ยมููลทิ้้�งไว้้กลายเป็็นกอง
หิินอยู่่�ตรงนั้้�น เรีียกว่่า “หิินขี้้�ช้้าง” ปััจจุุบัันมีีประภาคารบนหิินกองนี้้� เมื่่�อสามารถขึ้�น้ ฝั่่�งได้้แล้้ว
อ้้ายเพชรได้้เดิินเลีียบไปตามชายฝั่่�งทิิศใต้้ ตาบ๋๋ายเห็็นว่่าไปไกลแล้้วตามไปไม่่ทัันจึึงเดิินทางกลัับ
ปล่่อยให้้ยายติิดตามไปผู้้�เดีียว ยายม่่อมตามไปจนทัันช้้าง แต่่ตััวเองตกลงไปในโคลนไม่่สามารถ
ขึ้้�นมาได้้ จนถึึงแก่่ความตายอยู่่�ตรงนั้้�นเอง ร่่างกลายเป็็นหิินอยู่่�ตรงนั้้�น ชาวบ้้านจึึงพากัันเรีียกว่่า
“หิินยายม่่อม” ส่่วนงอบของยายม่่อมที่ส่� วมไว้้ได้้หลุดุ ลอยไปติิดอยู่่�ที่ป่� ลายแหลม และกลายเป็็น
หิิน ชาวบ้้านเรีียกว่่า “แหลมงอบ” ตรงบริิเวณที่�ตั้้่ �งประภาคารในปััจจุุบัันนี้้�

16

ชุมชนบ้านยายม่อม

โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

D-HOPE

ชุมชนบ้านยายม่อม

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :

17

ฐานที่่� 1. พลิิกฟื้้� นฝัั งทรายดำำ�

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณมััจซีี สง่่างาม
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

18

ชุมชนบ้านยายม่อม

ฐานนี้เป็นการบำ�บัดคนที่มีอาการ
อัมพฤกษ์ อัมพาต เลือดลมไหลเวียน
ไม่สะดวกโดยการขุดหลุมที่หาดทรายดำ�
แล้วฝังร่างกายลงเพราะ เพราะทรายดำ�
นั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สามารถช่วยรักษา
โรคได้มากมาย โดยกิจกรรมนี้มีที่ชุมชน
ยายม่อมที่เดียวเท่านั้น

ฐานที่่� 2. คืืนแมงดาสู่่�ทะเลแม่่

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณเสกสัันต์์ มุุดเมาะ
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

ฐานนี้จะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์แมงดาทะเล
ไม่ให้สูญพันธ์ไปจากทะเลไทย

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ฐานที่่� 3. หออาซานกัังวาลไกล

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณแอนนา ดีีเหลืือ
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด
สถานที่่� : มััสยิิดนููรู้้�ลการีีม
(ชุุมชนบ้้านยายม่่อม)
20

ชุมชนบ้านยายม่อม

ฐานนี้ประกาศให้โลกรู้ว่าหออาซาน
เป็นหอที่ส่งสัญญานให้ชาวอิสลามรู้ถึง
เวลาละหมาด นมัสการพระเจ้า อันเป็น
ศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม
เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะ
ความขอบคุณ และความภักดีต่ออัลเลาะห์
โดยการใส่ชุดอิสลามอัดงดงาม

ฐานที่่� 4. ใบขลู่่�กู้้�สุุขภาพ

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณมาลีีนีี วิิรััญโท
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

ฐานนี้้�เป็็นการแนะนำำ�ใบขลู่่� ที่่�มีีมากตาม
ป่่าชายเลน โดยเอาใบแก่่มาตากแห้้ง
เป็็นชาชงดื่่�ม มีีสรรพคุุณช่่วยลดความดััน
โลหิิต ช่่วยลดเบาหวาน แก้้โรคเลืือด
แก้้ระดููขาวสตรีี แก้้ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ
ใบและต้้นอ่่อนนำำ�มาต้้มกัับน้ำำ��อาบ
แก้้โรคผิิวหนัังได้้อีีกด้้วย
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ฐานที่่� 5. ปลาโคกอร่่อยทั่่�วตััวโดนใจ

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณมััจซีี สง่่างาม
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

22

ชุมชนบ้านยายม่อม

ฐานนี้้�เป็็นการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์แปรรููป
จากปลาท้้องถิ่่�น “ปลาโคก” ที่่�หามา
ได้้จากท้้องทะเลบ้้านยายม่่อม นำำ�มา
ชำำ�แหละแยกเนื้้�อ ก้้าง ออกจากกััน
แล้้วนำำ�ไปตาก และแปรรููปเป็็นน้ำำ��พริิก
แสนอร่่อย ของขึ้้�นชื่่�อของบ้้านยายม่่อม

ฐานที่่� 6. น้ำำ��พริิกแลเมี่่�ยง

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณสมใจ แก้้วกัันยา
		
คุุณจีีรวรรณ จัันทร์์มีี
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

ฐานนี้้�เป็็นการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์แปรรููป
จากผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น สมุุนไพรต่่างๆ
โดยเฉพาะส้้มมะปี๊๊�ด ที่่�ใช้้แทนมะนาว
ผสมผสานเป็็นเมี่่�ยงคำำ�ไส้้แห้้งที่่�เลื่่�องชื่่�อ
ไปทั่่�วประเทศ

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ฐานที่่� 7. เตรีียมอวนเตรีียมใจ

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณอนุุชา โสมานััน
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

24

ชุมชนบ้านยายม่อม

ฐานนี้้�เป็็นการอนุุรัักษ์์การประมง
พื้้�นบ้้านที่่�บ้้านยายม่่อม ใช้้ดำำ�รงชีีพมา
ตั้้�งแต่่บรรพบุุรุุษ จนตกทอดสู่่�รุ่่�นปััจจุุบััน
ด้้วยการเตรีียมอวนและเตรีียมใจอย่่างไร
ก่่อนออกทะเลไปหาปลา

ฐานที่่� 8. ฮููลููวััฒนธรรมเริิงร่่า

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณตอริิก โชติิช่่วง
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด
สถานที่่� : ลานกิิจกรรมบ้้านยายม่่อม

ฐานนี้้�เป็็นการละเล่่นพื้้�นบ้้านของ
ชาวมลายููมุุสลิิม ที่่�เป็็นการแสดงดนตรีี
และจัังหวะการปรบมืือ ที่่�สืืบทอดกัันมา
หลายชั่่�วอายุุคน

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ฐานที่่� 9. แป้้งจี่่� จี้้�ใจ บ้้าบิ่่�น บัันเทิิง

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณมััสยา โชติิช่่วง
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

26

ชุมชนบ้านยายม่อม

ส่่วนประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั ของบ้้าบิ่่�นคืือ
แป้้งข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ผสมผสาน
มะพร้้าวหนัังหมููเนื้้�อนุ่่�มๆ หอมละมุุน
คลุุกเคล้้าให้้เข้้ากััน ใส่่ความหวาน อ่่อนๆ
แล้้วนำำ�ไปทอดในแบบขนมวงกลมขนาด
พอคำำ�ในกระทะก้้นแบน เมื่่�อเหลืืองน้ำำ��ตาลเข้้ม
ก็็นำ�ขึ้้�
ำ นพร้้อมที่่�จะทานกัันอย่่างอร่่อย
แบบละมุุนลิ้้�น

ฐานที่่� 10. ประดิิษฐ์์ประดอยแสดงตััวตน

วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
ติิดต่่อ : มััจซีี สง่่างาม โทร. 081 996 4388
		 มารีีนีี วิิรััญโท โทร. 085 214 2082
ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : คุุณพิิทัักษ์์ กอเซ็็น
วัันที่่�/เวลา : ทุุกวััน จองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด
สถานที่่� : ลานกิิจกรรมบ้้านยายม่่อม

ฐานนี้้�มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญในการประดิิษฐ์์วััสดุุ
เหลืือให้้เป็็นประโยชน์์ เช่่น เปลืือกหอย
นำำ�มาทำำ�เป็็นปลา หรืือปูู ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ทะเล
ที่่�พบเห็็นได้้ทั่่�วไปที่่�บ้้านยายม่่อม

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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ชุมชนบ้านยายม่อม

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :

29

โปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 1 วััน

โปรแกรม 2 วััน

เช้้า
- ปล่่อยแมงดา
- ชมป่่าชายเลน/สปาทรายดำำ�
- พัักทานข้้าวกลางวัันในชุุมชน
บ่่าย
- ประดิิษฐ์์หอย
- ฝึึกทำำ�ขนมแป้้งจี่่�จี้้�ใจ/บ้้าบิ่่�น
- ใส่่ชุุดอิิสลาม/ขึ้้�นหออาซานชมวิิว
- กิินเมี่่�ยงคำำ�/จิิบชาใบขลู่่�
- ชมและเลืือกซื้้�อสิินค้้าชุุมชน

วัันแรก

- นั่่�งเรืือชมวิิถีีประมงพื้้�นบ้้าน
- พัักทานข้้าวกลางวัันในชุุมชน
บ่่าย
- ประดิิษฐ์์หอย
- ดููการทำำ�ชาใบขลู่่�
- ใส่่ชุุดอิิสลาม/ขึ้�น้ หออาซาน
- ลิิเกฮููลูู
เย็็น
- ทานข้้าวเย็็นชมพระอาทิิตย์์ตกดิิน

ราคาท่่านละ 600 บาท
รัับ 10 ท่่านขึ้้�นไป

วัันที่่�สอง

- ปล่่อยแมงดาคืืนทะเล
- ชมการปะอวนวิิถีีชาวประมง
- เดิินชมป่่าชายเลน/สปาทรายดำำ�
- พัักทานข้้าวกลางวัันในชุุมชน
- ทำำ�เมี่่�ยงคำำ�ไส้้แห้้ง
- น้ำำ��พริิกปลาโคก
- ทำำ�บ้้าบิ่่�น/แป้้งจี่่�จี้้�ใจ
- ชมและเลืือกซื้้�อสิินค้้าชุุมชน
- ไปถ่่ายรููปที่่�ประภาคาร
ราคาท่่านละ 1,600 บาท
รวมเบรค 4 มื้้�อ

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและประสานงาน
การท่่องเที่่�ยวชุุมชน
วิิสาหกิิจชุุมชนฟื้้�นฟููอาชีีพบ้้านยายม่่อม
มััจซีี สง่่างาม
โทร. 0819964388
มารีีนีี วิิรััญโท
โทร. 0852142082
30

ชุมชนบ้านยายม่อม

การเดินทางไปแหลมงอบ

รถยนต์์
จากกรุุงเทพฯ เริ่่�มต้้นเส้้นทางถนนศรีีนคริินทร์์ มุ่่�งหน้้าถนนสายมอเตอร์์เวย์์
อ.บ้้านบึึง - อ.แกลง - จัันทบุุรีี - ตราด รวมใช้้เวลาเดิินทางประมาณ 5 ชั่่�วโมง

รถโดยสารประจำำ�ทาง
สามารถขึ้้�นได้้ที่่� สถานีีขนส่่งเอกมััย และสถานีีขนส่่งหมอชิิต มีีผู้้�ให้้บริิการ 3 ราย คืือ
1. 999 ขนส่่ง เอกมััย 0-2391-6846
หมอชิิต 0-2936-0657
2. เชิิดชััยทััวร์์ เอกมััย 0-2391-2237
หมอชิิต 08-7821-7969
3. ธนกวีี
เอกมััย 09-0818-1855 หมอชิิต 08-0668-8557
เครื่่�องบิิน
สายการบิินบางกอกแอร์์เวย์์
มีีเที่�ย่ วบิินให้้บริิการ 4 เที่่�ยว
ต่่อวััน ใช้้เวลาเดิินทาง
ประมาณ 1 ชั่่�วโมง
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
โทร. 1771 หรืือ
www.bangkokair.com

คณะผู้้�จััดทำำ�
บริิษัท พ
ั รอมท์์แพลน จำำ�กััด
189/156 หมู่่� 10 วััดชะลอ บางกรวย จ. นนทบุุรีี 11130 โทร. 02-403 1295
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน :
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สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแหลมงอบ
ที่วาการอําเภอแหลมงอบ ชั้น 1 ถนนตราด-แหลมงอบ
ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
สพอ.แหลมงอบ
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