


ในอดีต แหลมกลัดเคยเป็นที่หลบ
ซ่อนโจร เรียกว่าคนธรรมดาสามัญ
นั้นอยู่ได้ยากลำาบากยิ่งนัก ประกอบกับ
พื้นที่จังหวัดตราดนั้นมีกรณีพิพาทเรื่อง
ดินแดนกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 
แหลมกลัดก็เป็นส่วนหนึ่งในดินแดน 
ที่เสี่ยงต่อการสู้รบ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสพื้นที่ดังกล่าว เมื่อทราบความถึง จึงโปรดเกล้าให้หลวงนาวามาเป็นข้าราชบริพารดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณนี้เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงเรียกชื่อว่า “แหลมตรัส” ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น “แหลมกลัด” จวบจนทุกวันนี้ 
วิถีประมง 

ชาวแหลมกลัดส่วนใหญ่ยังคงทำาอาชีพประมง มีหมู่บ้านชาวประมงที่ปากอ่าวดำาเนินชีวิตอยู่เหมือนอดีต 
ที่ผ่านมา แม้โลกแห่งวัตถุและเทคโนโลยีจะพัฒนาไม่หยุดยั้ง แต่ดูเหมือนว่าผู้คนที่หมู่บ้านชาวประมงยังคง
ดำาเนินชีวิตตามปกติ ออกมุ่งหน้าสู้ท้องทะเลยามหัวรุ่งและกลับบ้านยามพระอาทิตย์ส่องแสงจ้า  
เป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่า

ด้วยวิถีชีวิตที่หนักแน่นและอยู่ในครรลองแห่งความจริง ชาวแหลมกลัดจึงเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอก 
ได้เข้ามาสัมผัสและซึมซับชีวิตที่แตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกและเงื่อนไขของผู้เยี่ยมชม บางคน
อาจมีความสุขในการสังเกตและเฝ้ามอง ส่วนบางคนอาจต้องการเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต... นั่นคือออก
เรือหาปลา ตกปลา หรือลงมือลากอวนในท้องทะเลด้วยตัวเอง
อนุรักษ์หอยขาว 

เมื่อหอยขาวกลายเป็นของดีและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม หอยขาวถูกนำาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หลายอย่าง เช่น หอยขาวทอดกรอบ หอยขาวอบสมุนไพร ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับชาวแหลมกลัดได้อย่างดี

แหลมกลัด พิกัดใหม่ที่น่าค้นหาและเรียนรู้ 

หาดทรายที่ทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตรรอการมาเยือนอย่างเงียบสงบ วิถีประมงยังคง

ดำารงอยู่เฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา ในท้องทะเลไม่ไกลจากชายฝั่งนักมีโลมาอิระวดีดำาผุดดำาว่าย 

ทักทายลำาเรือที่วิ่งไปมา สร้างสีสันให้การเที่ยวทะเลมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น น้ำาตกอันเป็นตัว

บ่งชี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็งดงาม และแน่นอนที่สุดว่าอาหารจากท้องทะเลย่อม

สดใหม่ โดยเฉพาะหอยขาวนั้นเลื่องชื่อที่สุดแห่งสยามประเทศ... ที่นี่คือ แหลมกลัด

แหลมกลัดติดชายแดนไทย–กัมพูชา มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมานอกทะเลฝั่งอ่าวไทย

ด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออกติดเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปจรดสุดชายแดน  

ด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลและภูเขา จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอัน 

หลากหลาย บนเทือกเขามีป่าไม้และสัตว์ป่า ในทะเลก็มีกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์หายาก

หลากหลายพันธุ์ 



เมื่อหอยขาวขายดี การเก็บจึงเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเพื่อให้ได้หอยขาวมากที่สุด โดยเฉพาะ 
เครื่องมือที่กล่าวได้ว่าผิดประเภท ทั้งอุปกรณ์คราดหอย หรือกระทั่งใช้รถตักดิน!แน่นอนว่าวิธีดังกล่าวนั้นจะกวาดเอาหอยทุกขนาดขึ้นมาทั้งหมด ต่างจากวิธีดั้งเดิมของชาวบ้าน  
นั่นคือใช้เพียงสองมือและอุปกรณ์ง่ายๆ เพียงไม่กี่ชิ้น ซึ่งสามารถเลือกขนาดของหอยได้ทันที  ไม่มีการทิ้งขว้างให้เสียของแต่อย่างใด
ทว่าการเก็บหอยผิดวิธีจนกระทั่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนั้นก็เกิดขึ้นไม่นาน นั่นเพราะ
ชุมชนได้จับมือกันอนุรักษ์หอยขาวขึ้นมา โดยทุกคนรู้สึกร่วมกันว่าหอยขาวที่ฝังตัวอยู่ในผืนทรายยาว
สุดสายตากว่า 22 กิโลเมตรนั้นเป็นสมบัติของชาวแหลมกลัด ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เมื่อทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ งานร่วมมืออนุรักษ์หอยขาวจึงราบรื่น ทุกคนคอยดูแลสอดส่อง จนกระทั่งร่วมกันเขียนกติกาในการจับหอยขาวขึ้นมา 

“ห้ามใช้เครื่องทุ่นแรงและห้ามจับหอยขาวขนาดเล็กกว่า  3.2 เซนติเมตร และห้ามการรับซื้อหอยขนาดเล็ก” 
ประเพณีงมหอยขาว

วันที่ 1 และ 2 เดือนพฤษภาคมของทุกปีคืองานประเพณีงมหอย (ขาว) นอกจากการแข่งขันงมหอยแล้ว ก็มีการแข่งขันกีฬาอื่นๆ บนชายหาด ที่สำาคัญ ในงานยังมีนิทรรศการงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาพการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับชุมชนเจ้าของพื้นที่

นั่งเรือประมงชมโลมา 

ภาพโลมากระโดดม้วนตัวลอยขึ้นเหนือน้ำาทะเลเป็นฝูง และคอยว่ายน้ำา

หยอกล้อกับเรือประมงขนาดเล็กอย่างสนุกสนาน พร้อมกับกระโดดงับ

ปลาทูสดๆ ที่ถูกโยนลงมาเรือ 

โลมาที่พบในอ่าวแหลมกลัด เป็นชนิดหัวบาตร พันธุ์อิระวดี ซึ่งมี

ลักษณะคล้ายปลาวาฬ ส่วนหัวมีลักษณะกว้าง ไม่มีรอยหยัก ครีบหน้า

เล็ก ส่วนครีบบนหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมโค้งมน ขนาดลำาตัวไม่ใหญ่นัก 

และมีสีเทาดำาและสีเทาสว่าง โดยเฉลี่ยแล้วโลมาอิระวดีมีความยาว 210 เซนติเมตร หนักประมาณ 

115-130 กิโลกรัม 

โลมาหนึ่งฝูงมีสมาชิกประมาณ 5-10 ตัว

โลมาอิระวดีเป็นสัตว์คุ้มครองลำาดับที่ 138 ของไทย

โลมาจะโชว์ตัวให้เห็นแบบจะจะช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 

สำาหรับพาหนะเพื่อชมโลมาที่แหลมกลัดนั้นคือเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก จุลำาละไม่เกิน 6 คน  

ขับโดยชาวประมงผู้คุ้นเคยกับท้องทะเลเป็นอย่างดี โดยจุดชมโลมาอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก  

จึงปลอดภัยสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน 

ทอดน่องท่องหาดทราย

แหลมกลัดมีหาดทรายขาวละเอียดนุ่มเท้า

ให้เดินทอดน่องอยู่หลายแห่ง นับตั้งแต่ หาด

ลานทราย ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามและทรายสี

ขาวนวลแล้ว ยังมี หาดมุกแก้ว หาดทรายเงิน  

และ หาดทรายแก้ว ก็สวยงามไล่เลี่ยกัน โดย

ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายที่ทอดยาวของแหลม

กลัด มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพัก

ผ่อน โดยชายหาดมุกแก้วเป็นหาดทรายขาว

ที่ยาวต่อเนื่องกันตลอด ประดับประดาด้วย

ทิวสนและต้นมะพร้าวที่ขึ้นขนานไปกับชายหาด 

นอกจากนี้ บริเวณหาดมุกแก้วยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำาที่ลงตัวและงดงาม

อีกแห่งที่สำาคัญก็คือ ลานหอยขาว ณ บริเวณหาดลานทรายปลายแหลมกลัด ซึ่งเป็นลานหอยขาวที่

ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย 



การเดินทาง 

รถยนต์ส่วนบุคคล จากตัวเมืองตราด วิ่งไปบนทางหลวงหมายเลข 3  
ถนนตราด-คลองใหญ่ เข้าไปประมาณ 35 กิโลเมตร จนกระทั่งพบป้อมตำารวจ
ตำาบลแหลมกลัด ให้เลี้ยวขวา ประมาณ 10 กิโลเมตรก็ถึงชายหาดแหลมกลัด 

รถประจำาทาง มีรถประจำาทางตราด-คลองใหญ่ โดยลงที่ตำาบลแหลมกลัด  
ขึ้นได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดตราดติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำาบลแหลมกลัด 
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น้ำ ตกของแหลมกลัด 

น้ำาตกสะพานหิน น้ำาตกที่มีความสวยงามแตกต่างกันไป มีกระแสน้ำาไหลผ่านซอกหินจากหน้าผา

สู่แอ่งน้ำาตลอดปี ช่วงฤดูฝนกระแสน้ำาค่อนข้างแรง จึงต้องระวังเป็นพิเศษ บริเวณดังกล่าวมีร้าน

อาหารและเครื่องดื่มของชุมชนไว้บริการ 

นอกจากนี้ยังมี น้ำาตกท่าเส้น ซึ่งมีต้นกำาเนิดมาจากน้ำาตกสะพานหิน  

ที่ไหลแยกด้านบนเขาบรรทัด และไหลมาลงบ้านท่าเส้น น้ำาตกชั้นบนสุดสูงกว่า 20 เมตร ซึ่งมอง

เห็นได้ชัดเจนจากเส้นทางหลวงหมายเลข 3 น้ำาตกแห่งนี้ไหลตกจากหน้าผาสูงสู่ชั้นล่างซึ่งเป็นแผ่น

หินเตี้ยๆ ด้านหน้าน้ำาตกมีลำาธารซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำาได้ในบางจุด 

จุดเด่นของการเที่ยวชมน้ำาตกท่าเสน้คือการเดินไต่ขึ้นไปตามหน้าผา 

เหมาะสำาหรับการผจญภัยและศึกษาพันธุ์ไม้

ของฝากจากแหลมกลัด

เมื่อไปเยือนแหลมกลัด สิ่งที่ได้แน่ๆ ก็คืออาหารทะเลหลากหลาย

รูปแบบ มีทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป น้ำามันเหลือง ไข่เค็ม หอยดอง

ส่วนที่นอกเหนือจากนี้คงเป็นความทรงจำาต่อธรรมชาติอันบริสุทธิ์

และวิถีชาวประมงที่ยังคงดำารงอยู่...ดุจดังลมหายใจของแหลมกลัด

จากอดีตตราบจนปัจจุบัน



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำาบลแหลมกลัด 
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สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.


