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: 1
หมูที่ 6 บานอาวสลัด ตําบลเกาะกู
ด อําเภอเกาะกู
จังหวัมดชน
ตราด

ความเป็็ นมา
โครงการพััฒนาศัักยภาพ
ชุุมชนท่่องเที่่�ยว OTOP นวััตวิิถีี
กรมการพััฒนาชุุมชน มีีภารกิิจในการส่่งเสริิมและพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
ให้้มีีความมั่่�นคง โดยส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้� การพััฒนาอาชีีพ และการพััฒนา
คุุณภาพมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน เกิิดการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ และยกระดัับ
เศรษฐกิิจชุุมชน รวมถึึงคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยบููรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand-On Program
Exhibition) หรืือการจััดนิิทรรศการแบบกระจายที่่�ผู้�ช้ มลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเองที่่�
ได้้รัับแนวทางมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพชุุมชนให้้เกิิดกิิจกรรม
รองรัับการเข้้ามาใช้้บริิการของนัักท่่องเที่่�ยว เปิิดโอกาสให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้สััมผััส
กัับเสน่่ห์์ของชุุมชน ทั้้�งในด้้านของสถานที่่� อาหาร วิิถีีชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ รวมทั้้�ง
การร่่วมทำำ�กิิจกรรมกัับคนในชุุมชน เกิิดการสร้้างอาชีีพ  และสร้้างรายได้้ให้้
ประชาชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้อััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ผ่่านการ
ท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
จัังหวััดตราด จึึงได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนาศัักยภาพชุุมชนท่่องเที่่�ยว OTOP
นวััตวิิถีี กิิจกรรมสนัับสนุุนการจััดทำำ�โปรแกรมการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบริิการ
นัักท่่องเที่ย่� ว ให้้เป็็นที่่รู้� ้�จักั แก่่นักั ท่่องเที่่ย� วทั่่�วไป และผู้้ที่� ส่� นใจเดิินทางเยืือนจัังหวััด
ตราด โดยสำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดตราด
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ตราด

TRAT

จันทบุรี

Chanthaburi

อ.บอไร

อ.เขาสมิง

อ.เมืองตราด

สวนสละสมโภชน

อ.แหลมงอบ

Cambodia

ศาลเจาพอหลักเมือง

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

อนุสรณสถานยุทธนาวี
บานน้ำเชี่ยว
ทาเรือไปเกาะชาง

หาดทรายดำ

จุดชมวิวแหลมงอบ

อ.เกาะชาง

จุดชมโลมาอิรวดี
หาดสุวรรณเกลียวทอง

อ.คลองใหญ

เกาะหมาก
เกาะรัง

อGulfาofวไทย
Thailand
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ประเทศกัมพูชา

ชุมชนคลองบางพระ

วัดโยธานิมิต

อ.เกาะกูด

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

สวนที่แคบที่สุด
ในประเทศไทย
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W เมืืองเกาะครึ่่�งร้้อย พลอยแดงค่่าล้ำำ��
ระกำำ�แสนหวาน 		 หลัังอานหมาดีี
ยุุทธนาวีีเกาะช้้าง 		สุุดทางบููรพา

จัังหวััดตราด จัังหวััดทางภาคตะวัันออกของประเทศไทย เป็็นจัังหวััดที่่�อุุดมสมบููรณ์์และ
ครบถ้้วนไปด้้วยสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิมากมาย ไม่่ว่่าจะทะเลสีีคราม ป่่าชายเลน และ
เกาะเล็็กเกาะใหญ่่อัันสวยงามมากมาย นอกจากนั้้�นยัังมีีสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมอีีก
หลากหลายรอให้้ไปสััมผััส ทั้้ง� ชุุมชนพื้้�นถิ่่น� และวััดวาอาราม นอกจากสถานที่ท่่� อ่ งเที่ย่� วแล้้ว จัังหวััด
ตราดยัังมีีทรััพยากรธรรมชาติิอัันสมบููรณ์์ มีีการคมนาคมที่่�สะดวกสบาย รวมถึึงมีีสนามบิินและ
มีีเที่่�ยวบิินขึ้้�นลงเป็็นประจำำ�ทุุกวััน โรงแรมที่่�พััก และร้้านอาหารครบครัันหลากหลาย จึึงทำำ�ให้้
จัังหวััดตราดนั้้�นเป็็นจัังหวััดที่่�มีีศัักยภาพในด้้านการท่่องเที่่�ยวค่่อนข้้างสููง เหมาะกัับการเป็็น
จุุดหมายของนัักท่่องเที่�ย่ วทั่่�วโลก
ในสมััยอยุุธยา ตราดนัับเป็็นเมืืองศููนย์์กลางการค้้าแห่่งหนึ่่�งในภาคตะวัันออกโดยเฉพาะของป่่า
เช่่ น เขากวาง หนัั ง สัั ต ว์์ ไม้้ ห อม และเครื่่� อ งเทศต่่ า งๆ ล้้ ว นมาจากเขตป่่าเขาชายฝั่่� ง ทะเล
ตะวัันออก โดยลำำ�เลีียงสิินค้้าผ่่านมาตามแม่่น้ำำ��เขาสมิิง ออกสู่่�ปากอ่่าวตราด

ตราประจำำ�จัังหวััด : รููปเรืือใบแล่่นในทะเลกัับโป๊๊ะของชาวประมง เบื้้�องหลัังเป็็น
เกาะช้้าง หมายถึึง จัังหวััดตราดมีีเกาะเป็็นจำำ�นวนมาก และเกาะที่ใ�่ หญ่่ที่สุ�่ ดุ เป็็นที่รู้�่ �จั้ กั
ของคนทั่่�วไปคืือเกาะช้้าง การที่มี�่ พื้้ี น� ที่ติ�่ ดิ กัับทะเล ราษฎรจึึงยึึดถืือการประมงเป็็นอาชีีพ
หลัักมาแต่่โบราณ (เดิิมจัังหวััดตราดใช้้ตราประจำำ�จังั หวััดเป็็นรููปเรืือรบหลวงตราด)
ต้้นไม้้ประจำำ�จัังหวััด : หููกวาง (Terminalia catappa)
ดอกไม้้ประจำำ�จัังหวััด : ดอกกฤษณา (Aquilaria subintegra)
สััตว์์น้ำำ��ประจำำ�จัังหวััด : ปลากะรัังจุุดฟ้้าจุุดเล็็กหรืือปลาย่ำำ��สวาท
                             (Plectropomus leopardus)
ปััจจุุบัันจัังหวััดตราดแบ่่งการปกครองออกเป็็น 7 อำำ�เภอ ได้้แก่่
อำำ�เภอเมืืองตราด อำำ�เภอเขาสมิิง อำำ�เภอแหลมงอบ อำำ�เภอคลองใหญ่่
อำำ�เภอบ่่อไร่่ อำำ�เภอเกาะกููด และอำำ�เภอเกาะช้้าง
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 5
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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
6

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

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

เกาะช้้าง

อำำ�เภอเกาะช้้าง
ทุุกวััน 24 ชั่�ว่ โมง

เกาะช้้างเป็็นเกาะที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอ่่าวไทย และใหญ่่เป็็นอัันดัับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะ
ภููเก็็ต เกาะนี้้�มีภููมิ
ี ทัิ ศั น์์ที่ห่� ลากหลายทั้้�งในส่่วนของทะเล ภููเขา น้ำำ��ตก และป่่าชายเลนอัันอุุดสมบููรณ์์  
ชายหาดที่่�มีีอยู่่�มากมายของเกาะช้้างอยู่่�เลีียบไปตามชายฝั่่�งตะวัันตก ไม่่ว่่าจะเป็็น หาดทรายขาว
หาดคลองพร้้าว หาดไก่่แบ้้ ส่่วนฝั่่�งตะวัันออกจะเป็็นพื้้�นที่่�ของชุุมชนชาวสวนผลไม้้และชาวประมง
ที่่�นี่่�มีีความสะดวกสบายของที่่�พัักรวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ และกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวต่่างๆ
มากมายให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้มาสััมผััส
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 7

เปิดประตูสู่....

เกาะกููด

เกาะกููด เป็็นอำำ�เภอหนึ่่�งในจัังหวััดตราด

เป็็นเกาะที่่�มีีขนาดใหญ่่เป็็นอัันดัับ 4 ของ
ประเทศไทย รองจากเกาะภููเก็็ต เกาะช้้าง
และเกาะสมุุย ตั้้�งอยู่่�ในอ่่าวไทย
เกาะกููดมีีเนื้้�อที่่� 105 ตารางกิิโลเมตรหรืือ
ประมาณ 65,625 ไร่่ ความยาวของเกาะ
25 กิิโลเมตร ความกว้้าง 12 กิิโลเมตร เกาะ
ยัังมีีสภาพความเป็็นธรรมชาติิอย่่างสมบููรณ์์
โดยมีีภููเขาและที่ร่� าบสัันเขาซึ่ง่� เป็็นต้้นกำำ�เนิิด
ลำำ�ธาร มีีน้ำำ��ตกคลองเจ้้า ที่่�มีีน้ำำ��ไหลตลอด
ทั้้�งปีี ทางฝั่่ง� ตะวัันตกของเกาะ นัับตั้้ง� แต่่อ่า่ ว
ยายกี๋๋� หาดคลองเจ้้า หาดอ่่าวพร้้าว อ่่าวง่่าม
โข่่ หาดอ่่าวเบ้้า หาดคลองหิิน อ่่าวพร้้าว
จนสุุดปลายแหลมเทีียน ล้้วนแต่่เป็็นหาด
ที่่�มีีทรายสวยงามน้ำำ��ทะเลใส ประกอบกัับ
ธรรมชาติิสงบเงีียบ ร่่มรื่่�นด้้วยทิิวมะพร้้าว
ริิ ม หาด นอกจากนี้้� บ นเกาะกููดยัั ง มีี ป่่ า
ชายเลนที่่�สมบููรณ์์และแนวปะการัังหลาก
ชนิิด รวมทั้้�งเกาะแรดและเกาะไม้้ชี้้�ซึ่่�งอยู่่�
ใกล้้กัับเกาะกููด
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ไฮไลท์เกาะกูด

เกาะกููด เกาะสวรรค์์อัันสวยงามด้้วย

หาดทรายสีีขาวสะอาด และทิิวมะพร้้าว
เรีียงรายอยู่่�รอบเกาะ โดยทางฝั่่�งตะวััน
ตกของเกาะนั้้�นงดงามด้้วยผืืนป่่าและเวิ้้�ง
อ่่าวอัันงดงามหลายแห่่ง เช่่น อ่่าวคลอง
ยายกี๋๋�ที่่�สวยงามด้้วยน้ำำ��ตก อ่่าวตะเภาน้ำำ��
อ่่าวคลองเจ้้าที่่�มีีลำำ�คลองและป่่าชายเลน
อัันสมบููรณ์์ อ่่าวง่่ามโข่่ อ่่าวคลองหิินที่่�มีี
พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นป่่าเชิิงเขาที่่�สมบููรณ์์
ด้้วยสวนมะพร้้าวและป่่าชายเลน ส่่วน
ทางตะวัั น ตกของเกาะนั้้� น จะเป็็ น หาด
ทรายขาวละเอีี ย ด น้ำำ��ท ะเลใสสะอาด
โดยเกาะกููดนั้้�นมีีคลองเจ้้าเป็็นธารน้ำำ��สาย
สำำ�คัญ
ั ที่หล่
่� อ่ เลี้้ย� งชุุมชน และชีีวิติ บนเกาะ
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อ่่าวคลองมาด/ชุุมชนบ้้านคลองมาด
ชายหาดบ้้านคลองมาดนั้้�นสวยงามด้้วยลำำ�คลอง
หาดทราย และโขดหิิน โดดเด่่นด้้วยสะพานไม้้ที่ท่� อด
ยาวไปในผืืนน้ำำ��  และถึึงแม้้ชายหาดบริิเวณนี้้�จะไม่่
กว้้างมากนััก แต่่ก็็ถืือว่่าน่่ารัักพอเหมาะกัับการลง
เล่่นน้ำำ��  นอกจากนั้้�นบรรยากาศยามค่ำำ��คืืนของบ้้าน
คลองมาดนั้้�นยัังสวยงาม บรรยากาศดีี

อ่่าวคลองเจ้้า
ตั้้�งอยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันตกของเกาะกููด มีีชายหาดขาวยาวประมาณ 600 เมตร สามารถลงเล่่นน้ำำ��
ได้้ บริิเวณชายหาดอุุดมสมบููรณ์์ไปด้้วยต้้นมะพร้้าว นอกจากนั้้�นนัักท่่องเที่่�ยวยัังสามารถไปเที่่�ยว
น้ำำ��ตกคลองเจ้้าได้้ โดยนั่่�งเรืือชมธรรมชาติิสองฝั่่ง� ไปตามคลองเจ้้า และต่่อด้้วยการเดิินเท้้าอีีกเล็็กน้้อย
น้ำำ��ตกคลองเจ้้าเป็็นน้ำำ��ตกที่ส่� วยที่สุ่� ดุ บนเกาะ นัักท่่องเที่ย่� วอาจจะได้้เห็็นแสงน้้อยๆ จากเหล่่าหิ่่�งห้้อย
ที่่�อยู่่�ตรงป่่าโกงกางนี้้�ยามค่ำำ�คื
� ืน และตรงนี้้�ยัังเป็็นจุุดชมพระอาทิิตย์์ตกทะเลที่่�สวยงามแห่่งหนึ่่�ง

น้ำำ��ตกคลองเจ้้า

นอกจากหาดทรายแล้้ว บริิเวณนี้้�ยัังอุุดมสมบููรณ์์
ไปด้้ ว ยต้้ น มะพร้้ า ว และในผืื น ป่่านัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว
สามารถไปเที่่�ยวน้ำำ��ตกคลองเจ้้า โดยน้ำำ��ตกนี้้�นัับว่่า
เป็็นน้ำำ��ตกที่่�สวยที่่�สุุดบนเกาะ นัักท่่องเที่่�ยวสามารถ
นั่่�งเรืือชมความสวยงามของธรรมชาติิสองฝั่่�งคลอง
ได้้ โดยเฉพาะในช่่วงเย็็นที่่�นัักท่่องเที่่�ยวอาจจะได้้
ชมแสงน้้อยๆ จากเหล่่าหิ่่�งห้้อยอยู่่�ตรงป่่าโกงกาง
นอกจากนี้้� บริิ เวณอ่่ า วคลองเจ้้ า ยัั ง เป็็ น จุุ ด ชม
พระอาทิิตย์์ตกที่่�สวยงามจุุดหนึ่่�งของเกาะกููด

อ่่าวคลองยายกี๋๋�

อ่่ า วนี้้� ยัั ง ไม่่ มีี รีี ส อร์์ ต หน้้ า หาด ยัั ง คงความเป็็ น
ธรรมชาติิ เหมาะกัับผู้้�ที่่�ชอบบรรยากาศส่่วนตััว
ที่่�มีีชายหาดขาวๆ รายล้้อมไปด้้วยต้้นมะพร้้าว
ที่่�นี่่�มีรีี ีสอร์์ต 2 แห่่ง คืือกััปตัันฮุ๊๊�ครีีสอร์์ต และบ้้าน
มะกอกเดอะเก๊๊ตอเวย์์ การเดิินทางมา ต้้องนั่่�งเรืือ
มาเท่่านั้้�น เนื่่�องจากยัังไม่่มีีถนนเข้้ามา
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 11

ต้้นมะค่่า 500 ปีี
ต้้นมะค่่ายัักษ์์นี้้�มีีอายุุเก่่าแก่่กว่่า 500 ปีี
เป็็นไม้้ยืืนต้้นเนื้้�อแข็็ง ต้้นมะค่่ายัักษ์์บน
เกาะกููดต้้นนี้้�มีีลัักษณะที่่�น่่าทึ่่�งด้้วยราก
ขนาดใหญ่่ บ่่งบอกถึึงอายุุที่่�เก่่าแก่่หลาย
ร้้อยปีี นัักท่่องเที่่�ยวนิิยมมายืืนแหงนคอ
ถ่่ ายรููปเทีี ย บขนาดความยิ่่� งใหญ่่ ของต้้ น
มะค่่ายัักษ์์ที่่�มีีความสููงกว่่า 40 เมตร และ
ใหญ่่ขนาดใช้้คนโอบหลายคน
หากต้้องการเดิินทางไปดููมะค่่ายัักษ์์ต้้นนี้้�
ต้้องเดิินทางไปตามถนนกลางเกาะ แยกไป
ทางเขาเรืือรบ จะมีีทางแยกเป็็นทางดิินแดง โดยจะผ่่านสวนยางก่่อนเข้้าแนวป่่า ถนนเป็็น
เส้้นทางตััดตรงและมีีป้้ายบอกทางชััดเจน

อ่่าวพร้้าว
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ตั้้ง� อยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันตกซึ่ง่� เป็็นอ่่าวสุุดท้้าย
ใต้้สุุดของเกาะกููด เป็็นชายหาดขาว โค้้งเว้้า
ยาวประมาณ 800 เมตร ชายหาดบริิเวณ
อ่่าวพร้้าวมีีน้ำำ��ทะเลที่่�ใสสะอาดสามารถลง
เล่่นน้ำำ��ได้้ ด้้านบนของชายหาดอุุดมสมบููรณ์์
ไปด้้วยสวนมะพร้้าวบรรยากาศร่่มรื่่น� เหมาะ
สำำ�หรัั บ การแคมป์์ ปิ้้� ง พัั ก แรมห่่ า งไกลจาก
ชุุมชน
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หมู่่�ที่�่ 6 บ้้านอ่่าวสลััด
ตำำ�บลเกาะกููด

อำำ�เภอเกาะกููด
จัังหวััดตราด

หมู่่�บ้้านอ่่าวสลััด หมู่่�ที่่� 6 ตำำ�บลเกาะกููด เดิิมชื่่�อหมู่่�บ้้านอ่่าวโจรสลััด คาดว่่า
หมู่่�บ้้านนี้้�ตั้้�งมาประมาณ 100 กว่่าปีี สมััยก่่อนมีีโจรสลััดที่่�ออกปล้้นสะดมเรืือ
สิินค้้าและมาหลบพัักอาศััยอยู่่�บริิเวณอ่่าวแห่่งนี้้�เพื่่�อจอดเรืือหลบคลื่่�นพายุุ
และหลีีกหนีีการติิดตามจัับกุุมของเจ้้าหน้้าที่่� จึึงเรีียกบริิเวณอ่่าวนี้้�ว่่าหมู่่�บ้้าน
อ่่าวโจรสลััด ต่่อมาโจรสลััดได้้ถููกเจ้้าหน้้าที่่�ออกปราบปรามจัับกุุม ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�
บริิเวณอ่่าวสลััดมีีชาวบ้้านอพยพมาอยู่่�อาศััยกัันมากขึ้้น� ส่่วนใหญ่่มาจากหลายๆ
หมู่่�บ้้านในตำำ�บลเกาะกููด เพราะมีีทรััพยากรธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์ ต่่อมา
ถึึงได้้เปลี่่�ยนชื่่�อจาก หมู่่�บ้้านอ่่าวโจรสลััด ชื่่�อเป็็น หมู่่�บ้้านอ่่าวสลััด

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 13

วิถีชุมชน
บ้านอ่าวสลัด
ชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััดนัับเป็็นอู่่�ข้้าวอู่่�น้ำ�ข
�ำ องเกาะกููด
เพราะอุุ ด มสมบููรณ์์ ไ ปด้้ ว ยอาหารทะเลสดๆ ที่่�
สามารถเลืื อ กซื้้� อ กัั น ได้้ จ ากในกระชัั ง โดยเฉพาะ
ปลาย่ำำ��สวาท ปลาหายากประจำำ�ถิ่่�นฐานของเกาะกููด
ที่่�นัักท่่องเที่่�ยวสามารถหาซื้้�อได้้จากบ้้านอ่่าวสลััด
เท่่านั้้�น
นอกจากนั้้�นแล้้วด้้วยบรรยากาศอัันเรีียบง่่ายของ
ชาวเลในชุุ ม ชนยัั ง ช่่ ว ยเพิ่่� ม เสน่่ ห์์ อัั น น่่ า ค้้ น หาให้้
กัับบ้้านอ่่าวสลััดมากยิ่่�งขึ้้�น นัักท่่องเที่่�ยวสามารถ
เดิินทางเดิินทางมาที่่�บ้้านอ่่าวสลััดได้้ด้้วยเรืือเฟอรี่่�
และยัั ง สามารถเลืื อ กซื้้� อ ของฝากทั้้� ง อาหารทะเล
สด อาหารทะเลแปรรููป เพื่่�อไปเป็็นของฝากจาก
เกาะกููดได้้อีีกด้้วย
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ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด

อย่่าลืืมแวะมาไหว้้พระและสัักการะสมเด็็จกรมหลวงชุุมพรเขตอุุดมศัักดิ์์�กัันที่่� “วััดอ่่าวสลััด”
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนเนิินบริิเวณปลายสุุดของอ่่าว กลางวััดประดิิษฐาน “พระพุุทธปทีีปศรีีสถาพร”
พระประธานองค์์ใหญ่่ที่่�สามารถมองเห็็นได้้แต่่ไกล ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นวััดเล็็กๆ แต่่ความน่่าสนใจยััง
ไม่่หมดแต่่เพีียงเท่่านี้้� เพราะเยื้้�องกัับองค์์พระประธานจะเป็็นหอระฆัังสููง 3 ชั้้�นที่่�เปิิดให้้นัักท่่อง
เที่่�ยวขึ้้�นไปชมวิิวอ่่าวสลััดจากมุุมสููงได้้

สิินค้้าที่่�น่่าสนใจชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ชุุมชนแห่่งนี้้�มีีอาชีีพหลัักคืือการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน
ซึ่่�งเป็็นวิิถีีชีวิี ิตที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชน ออกเรืือหา
ปลากัันเป็็นกิิจวััตร อาหารทะเลสดๆ จึึงมีีให้้เลืือกซื้้อ�
มากมายทั้้�ง กุ้้�ง หอย ปูู ปลา ที่่�ยัังว่่ายน้ำำ�� อยู่่�ในกระชััง
รวมถึึงอาหารทะเลแปรรููป เช่่น ปลาช่่อนทะเลแดด
เดีียว ปลาเค็็ม ปลาหมึึกแห้้ง กุ้้�งแห้้ง หรืือกะปิิเคยก็็
จััดว่่าเป็็นสิินค้้าโอทอปประจำำ�ชุุมชนที่่�นัักท่่องเที่่�ยว
นิิยมซื้้�อหากัันเป็็นของฝาก

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 15

กิิจกรรมห้้ามพลาดชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
พายเรืือคายััค
กิิจกรรมยอดฮิิตพายเรืือคายััคชมเกาะ ติิดต่่อเรืือได้้จากรีีสอร์์ท
ต่่างๆ ได้้เลย
ชมป่่าชายเลน
เกาะกููดและเกาะหมาก ยัังคงรัักษาป่่าชายเลนไว้้ได้้เป็็นอย่่างดีี
ถืือว่่ามีีความอุุดมสมบููรณ์์อยู่่�มาก มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดต่่างๆ จำำ�นวน
มากที่่�สามารถปรัับตััวอยู่่�ได้้ เป็็นที่่�วางไข่่และอนุุบาลตััวอ่่อน
และที่อ่� ยู่่�อาศััยของสััตว์์ที่มี่� คี วามสำำ�คัญท
ั างเศรษฐกิิจหลายชนิิด
ดำำ�น้ำ� �ำ ชมปะการััง เที่่�ยวเกาะใกล้้เคีียง
บริิ เ วณอ่่ า วสลัั ด และบริิ เ วณหมู่่�เกาะใกล้้ เ คีี ย งในอำำ� เภอ
เกาะกููด เป็็นแหล่่งปะการัังที่่�มีีความสมบููรณ์์และสวยงามแห่่ง
หนึ่่� ง ของท้้ อ งทะเลตราด ชมปะการัั ง ที่่� มีี ค วามหลากหลาย
หอยมืือเสืือขนาดใหญ่่ ปลาการ์์ตููน ปลานกแก้้ว ตื่่�นตาตื่่�นใจ
กัับใต้้ท้้องทะเล นัักท่่องเที่่�ยวสามารถติิดต่่อดำำ�น้ำำ��ชมปะการััง
ได้้ที่่�กลุ่่�มเรืือประมงบ้้านอ่่าวสลััด
ล่่องเรืือ ตกปลา ตกปลาหมึึก
กิิจกรรมยามค่ำำ��คืนื ของบ้้านอ่่าวสลััดที่่มี� คี วามสนุุกสนาน เรีียนรู้้�
วิิถีีชีีวิิตชาวประมงกัับกิิจกรรมตกปลา ตกหมึึก บนเรืือมีีบริิการ
เตาย่่าง น้ำำ�จิ้้
� �มซีีฟู๊๊�ดรสเด็็ดไว้้คอยบริิการ
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โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

D-HOPE

กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
ท่่องเที่่�ยวชุุมชน
บ้้านอ่่าวสลััด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

นายกวี แสวงการ โทร. 084-599-5221
นายชัชวาล เจริญค้า โทร. 092-848-4118 **ติิดต่่อจองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์
นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมราชา
โทร. 092-756-2127
D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 17

ฐานที่่� 1. การทำำ�บุุญตัักบาตรเช้้า

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นางชญาพััฒน์์ พัันธ์์พิิริิยะ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 60 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

18

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

กิิจกรรมยามเช้้าของชาวบ้้าน
อ่่าวสลััด โดยทุุกๆ เช้้าพระจาก
วััดอ่่าวสลััดจะมาบิิณฑบาตร
หน้้าบ้้านพัักโฮมสเตย์์
ได้้บรรยากาศของวิิถีชี าวบ้้าน
อีีกแบบหนึ่่�ง

ฐานที่่� 2. การทำำ�อวนปูู

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นางสาวเพ็็ญนภา มงคลเลิิศ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่รั� ับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : 50 คน

การถัักอวน เป็็นงานของชาวบ้้านใน
ชุุมชนแห่่งนี้้� นัักท่่องเที่่�ยวจะได้้เรีียนรู้้�
วิิธีีการถัักอวน และได้้รับั ของที่่�ระลึึก
จากการหาปลา

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 19

ฐานที่่� 3. จัักสานหวาย

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นายกิิตฏิิคุุณ เกษีี
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 60 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : 20 คน
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ต้้นหวาย ทางชุุมชนนำำ�มาจากในป่่า
บนเขาที่่�เกาะกููด นำำ�มาแปรรููปเป็็น
ตระกร้้า กระเช้้าใส่่ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
เพื่่�อสร้้างรายได้้ นัักท่่องเที่่�ยว
สามารถเรีียนรู้้�วิิธีีทำำ�ได้้โดยง่่าย

ฐานที่่� 4. การทำำ�พวงกุุญแจจากเปลืือกหอย

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นางสาวณััฐนัันท์์ ทองโชติิ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่รั� ับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : 50 คน

เปลืือกหอยและรากไม้้ ได้้มาจาก
น้ำำ��ทะเลซััดเข้้ามา และติิดมากัับ
อวนหาปลา นำำ�มาแช่่ด้้วยโซดาไฟ
1 เดืือน นำำ�มาเจาะรููทำำ�เป็็นพวง
กุุญแจของที่่�ระลึึกจากบ้้านอ่่าวสลััด

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 21

ฐานที่่� 5. การทำำ�น้ำ� �สำ
ำ �ำ รอง/สำำ�รองน้ำำ��กะทิิ

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นางเพิ่่�มทรััพย์์ เร่่งมานะ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด
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ลููกสำำ�รอง มีีลัักษณะคล้้ายกัับลููกสมอ
ผลแก่่เป็็นสีีน้ำำ��ตาล ผิิวเหี่่�ยวย่่น แห้้ง
และขรุุขระ ส่่วนเมล็็ดจะเป็็นรููปมนรีี
มีีเยื่่�อหุ้้�มอยู่่� เมื่่�อถููกน้ำำ�� หรืือนำำ�มาแช่่
ในน้ำำ��จะพองตััวออกและขยายตััวเป็็น
วุ้้�นคล้้ายกัับเยลลี่่�สีีน้ำำ��ตาล นำำ�มา
รัับประทานได้้ ลููกสำำ�รองนั้้�นหาได้้
ตามป่่าเขา ชาวบ้้านนำำ�มาแปรรููปเป็็น
น้ำำ��สำำ�รอง และขนมสำำ�รองกะทิิ

ฐานที่่� 6. การทำำ�กระถางรีีไซเคิิล

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นายชััชวาล เจริิญค้้า
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่รั� ับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : 50 คน

ขวดน้ำำ��พลาสติิกที่่�เกาะกููด มีีจำ�ำ นวน
มาก ทางชุุมชนจึึงนำำ�มารีีไซเคิิล
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง โดยทำำ�เป็็น
กระถางใส่่ต้้นไม้้ รููปแบบสวยงาม
ทาสีีเพื่่�อเพิ่่�มความสดใส

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 23

ฐานที่่� 7. ธนาคารปูู/ปล่่อยปููม้้า

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นายกวีี แสวงการ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 50 บาท/คน
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด
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นัักท่่องเที่่�ยวจะได้้เรีียนรู้้�การอนุุรัักษ์์
ปููม้้า ขยายพัันธุ์์�ปููม้้า การเก็็บไข่่ไว้้
ในธนาคาร และร่่วมกัันปล่่อยลููกปููม้้า
เพื่่�อคืืนปููม้้าสู่่�ทะเลไทย

ฐานที่่� 8. การปลููกปะการััง

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นายยุุทธนา แสวงการ
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 600 บาท/คน
(รวมกิิจกรรมดำำ�น้ำำ��/ตกหมึึก)
จำำ�นวนที่่รั� ับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

เป็็นการเรีียนรู้้�อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรทางทะเล ให้้คงอยู่่�
ด้้วยการปลููกประการััง เพื่่�อสร้้าง
ที่่�อยู่่�ให้้กัับสััตว์์ทะเล

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 25

ฐานที่่� 9. การทำำ�กุ้้�งแห้้ง

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นางวารีี ณ ลำำ�ปาง
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 100 บาท/คน
(ได้้กุ้้�งแห้้งกลัับบ้้าน 1 ถุุง)
จำำ�นวนที่่�รัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : 50 คน

26

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

ที่่�นี่่�ทำ�ำ อาชีีพประมง จึึงมีีกุ้้�งติิดอวน
มาจำำ�นวนมาก ชาวบ้้านนำำ�มาล้้าง
และนำำ�ไปตากแดด เมื่่�อกุ้้�งแห้้งกรอบ
ได้้ที่่�จึึงนำำ�กุ้้�งออกมาร่่อนตรงที่่�มีีลม
ให้้เปลืือกที่่�กะเทาะปลิิวออกไปจน
หมด หาขวดโหลที่่�มีีฝาปิิดมิิดชิิด
เก็็บไว้้ในที่่�แห้้ง เป็็นการถนอมอาหาร
อย่่างนึึงที่่�เก็็บไว้้ได้้นาน

ฐานที่่� 10. ดำำ�น้ำ� �
ำ /ตกหมึึก

ชื่่�อผู้้�ประกอบการ : นายนัักรบ เกษีี
ติิดต่่อ : กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
	ท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
ค่่าบริิการ/คน : 500 บาท/คน
จำำ�นวนที่่รั� ับนัักท่่องเที่่�ยวได้้ : ไม่่จำำ�กััด

เป็็นการเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตชาวประมงอีีก
รููปแบบหนึ่่�ง การตกหมึึก ทำำ�ซาซิิมิิ
แบบสดๆ มีีบริิการน้ำำ��จิ้้�มซีีฟู้้�ด และ
เตาย่่างบนเรืือ พร้้อมชมธรรมชาติิ
สวยงามยามเรืือแล่่นผ่่าน

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 27
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โปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
( 2,590 บาท/คน)

วัันแรก
14.00-15.00 น. เดิินทางถึึงอ่่าวสลััด สััมผััส
บรรยากาศหมู่่�บ้้านริิมอ่่าวที่�่
สวยงามและวิิถีีประมงที่่�เรีียบง่่าย
15.00-15.30 น. เข้้าที่่�พัักเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับกิิจกรรมทางทะเล
15.30-17.30 น. ล่่องเรืือเรีียนรู้้�วิถีิ ีชีีวิิตชาวประมง
ดำำ�น้ำำ��ดููประการััง/ตกหมึึก/
ปล่่อยปููม้้าคืืนสู่่�ทะเล
17.30-18.30 น. เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย
18.30-19.30 น. ชมการสาธิิตและร่่วมทำำ�กุ้้�งแห้้ง
19.30-21.00 น. รัับประทานอาหารเย็็นแบบชาวเล
(ด้้วยวััตถุุดิิบที่่�สดใหม่่จากทะเล)
21.00 น.
เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย

วัันที่่�สอง
06.30-07.00 น. ตัักบาตรเช้้า
07.00-08.00 น. รัับประทานอาหารเช้้า
08.00-09.30 น. ชมวิิถีชีี วิี ติ ชาวเล/ชมธนาคารปููม้้า/
เลืือกซื้้อ� อาหารทะเลสดของทะเลแปรรููป
10.00 น.
เดิินทางกลัับ
***หมายเหตุุ กิิจกรรมล่่องเรืือเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตชาวประมง
ดำำ�น้ำำ��ดูู ประการััง/ตกหมึึก/ปล่่อยปููม้้าคืืนสู่่�ทะเล อาจมีี
การเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ

โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน
( 3,590 บาท/คน)

วัันแรก
14.00-15.00 น. เดิินทางถึึงอ่่าวสลััด
15.00-15.30 น. เข้้าที่่�พัักเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับกิิจกรรมทางทะเล
15.30-18.00 น. เที่่�ยวชมบรรยากาศรอบเกาะ
18.00-19.00 น. เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย
19.00-21.00 น. รัับประทานอาหารเย็็นแบบชาวเล
21.00 น.
เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย
วัันที่่�สอง
07.00-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
18.00-18.30 น.
18.30-21.00 น.
21.00 น.

ตัักบาตรเช้้า
รัับประทานอาหารเช้้า
ชมธนาคารปููม้้า
ล่่องเรืือดำำ�น้ำำ��ดููประการััง/ตกหมึึก/
ปล่่อยปููม้้าคืืนสู่่�ทะเล
เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย
ชมการสาธิิตและร่่วมทำำ�กุ้้�งแห้้ง
ของดีีอ่่าวสลััด
เดิินชมบรรยากาศยามเย็็น
ชมวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชาวเล
เข้้าที่่พั� กั /เตรีียมรัับประทานอาหารเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็นแบบชาวเล
เข้้าที่่�พััก/พัักผ่่อนตามอััธยาศััย

วัันที่่�สาม
07.00-08.00 น. รัับประทานอาหารเช้้า
08.00-09.30 น. เลืือกซื้้�ออาหารทะเลสด
ของทะเลแปรรููป ของที่�ร่ ะลึึกต่่างๆ
09.30-10.00 น. เข้้าที่่�พัักเก็็บสััมภาระ
10.00 น.
เดิินทางกลัับ
***หมายเหตุุ กิิจกรรมล่่องเรืือเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิต
ชาวประมง ดำำ�น้ำำ��ดููประการััง/ตกหมึึก/ปล่่อย
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมการท่่องเที่่�ยวชุุมชน
ปููม้้าคืืนสู่่�ทะเล อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตาม
� วชุุมชนบ้้านอ่่าวสลััด
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน ท่่องเที่่ย
ความเหมาะสมของสภาพอากาศ
นายกวีี แสวงการ (ประธานกลุ่่�ม) โทร. 084-599-5221 **กรณีีไม่่ประสงค์์ไปลงเรืือเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิต
นายชััชวาล เจริิญค้้า
โทร. 092-848-4118 ชาวประมง มีีกิิจกรรมให้้เลืือก 2 กิิจกรรม
น.ส.กััญญารััตน์์ ประทุุมราชา
โทร. 092-756-2127 ดัังนี้้� 1.การทำำ�อวนปูู 2. จัักสานหวาย	
3. การทำำ�พวงกุุญแจจากเปลืือกหอย
4. การทำำ�น้ำำ��สำำ�รอง/สำำ�รองน้ำำ��กะทิิ
30 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

การเดินทางไปเกาะกูด
1. โดยรถยนต์์ส่่วนตััว

ตั้้�งค่่า GPS ไปท่่าเรืือเกาะกููด
เส้้นทาง 1. จากกรุุงเทพฯ ใช้้ทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) ผ่่านชลบุุรีี ระยอง จัันทบุุรีี เลยไปจนถึึงตราด
รวมระยะทางทั้้�งสิ้้�น 385 กิิโลเมตร
เส้้นทาง 2. จากกรุุงเทพฯ ใช้้ทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าทางหลวงหมายเลข 344
(ชลบุุรีี-บ้้านบึึง-แกลง) เมื่่�อถึึงอำำ�เภอแกลง เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าทางหลวงหมายเลข 3 ผ่่านจัันทบุุรีีจนถึึงตราด
รวมระยะทาง 315 กิิโลเมตร
2. รถโดยสารประจำำ�ทาง

ลง บขส. ตราด ใช้้เวลาเดิินทางประมาณ 5-6 ชั่่�วโมง จะมีีรถสองแถวไปท่่าเรืือแหลมศอกที่�ช่ านชลาช่่อง 25 ค่่ารถ
ไม่่เกิินคนละ 40 บาท ถ้้าซื้้�อแพ็็คเกจทััวร์์มาทางรีีสอร์์ทต่่างๆ จะมีีรถโดยสารสองแถวมารอรัับบริิเวณสถานีีขนส่่ง
หรืือภายในอำำ�เภอ เช่่าเหมาสองแถวไม่่เกิิน 400 บาท จองรถสองแถวไปท่่าเรืือแหลมศอก โทร. 082-526-2712
บริิษััท 999 ขนส่่ง จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ-ตราด โทรศััพท์์ 0-2391-8097, 0-2382-2098
ตราด-กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-3951-1986
บริิษััท เชิิดชััยทััวร์์
กรุุงเทพฯ (เอกมััย)-ตราด โทรศััพท์์ 0-2931-2237
ตราด-กรุุงเทพฯ (เอกมััย) โทรศััพท์์ 0-3951-1062
บริิษััท ธนกวีี
กรุุงเทพฯ-ตราด โทรศััพท์์ 090-818-1855
ตราด-กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 0-3951-1208
3. เครื่่�องบิิน

มีี Bangkok Airway เพีียงสายเดีียว ขึ้�น้ ที่่�สุุวรรณภููมิิ

เรืือไปเกาะกููด

การเดิินทางไปเกาะกููดเมื่่�อมาถึึงจัังหวััดตราดสามารถขึ้�น้ เรืือได้้ที่�่
จากท่่าเรืือแหลมศอก
1. เรืือสปีีดโบ๊๊ท
- ศิิริิไวย์์ สปีีดโบ๊๊ท โทร. 08-6126-7860
2. เรืือเร็็ว เฟอรี่่�
- บุุญศิริิ  ติ
ิ ดิ ต่่อสอบถามข้้อมููล
  จองเรืือ: โทร. 094-724-4555 (TH), 061-689-9222 (EN)
- เกาะกููด เอ็็กซ์์เพรส โทร. 090-506-0020, 080-070-0764
- เกาะกููด ปริินซ์์เซส โทร. 082-878-9900, 086-126-7860
หมายเหตุุ : รีีสอร์์ทส่่วนใหญ่่จะมีีบริิการรัับฝากรถให้้บริิเวณท่่าเรืือของแต่่ละรีีสอร์์ท
                ในกรณีีที่�ซื้้่ �อแพ็็คเกจทััวร์์ไป

D-HOPE การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน : 31

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะกูด
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
โทรศัพท : 081-8203094

สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

32

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด

