แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนศรีรายา
หมู่ที่ ๒ ตาบลเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

1. วิสัยทัศน์
“แหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนเก่าร้อยปี บนความหลากหลายของวิถีชีวิต แห่งเกาะลันตา”

2. การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาอุปสรรค)
2.1 จุดแข็ง
- เป็นชุมชนเก่าแก่ร้อยปีที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธ มุสลิม และเชื้อสายจีนของเกาะลันตา
- มีสถาปัตยกรรมอาคารรูปแบบโคโลเนียล (ไทยผสมยุโรป) และบ้านเก่าโบราณ (บ้านยาว ๑๐๐ ปี) ที่มี
ความสวยงามและได้รับการอนุรักษ์
- ตั้งอยู่ในย่านชุมชนจุดศูนย์กลางของตาบล ทาให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีสิ่งอานวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- มีพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าของเกาะลันตาตั้งอยู่
- ท่าเรือโบราณ
- แหล่งอาหารทางทะเล
- มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย (ประมง ยางพารา ไม้ผล ใบจาก ปลาแห้ง)
- มีถนนคนเดินที่เป็นย่านจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว
2.๒ จุดอ่อน
- การรวมกลุ่มกันยาก
- ความแตกต่างทางความคิด (ขัดแย้ง) ของกลุ่มต่างๆ
- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐด้านเงินทุน
- คนในชุมชนขาดจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
2.๓ โอกาส
- นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคโบราณ
2.๔ อุปสรรค
- คนในชุมชนมีความแตกต่างทางด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม บางครั้งทาให้เกิดความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิ ด อุ ด มการณ์ เกิ ด ปั ญ หาการรวมกลุ่ ม และประสานประโยชน์

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนและการมส่วนร่วมแก่คนในชุมชน
กลยุทธ์
โครงการ
๑) สร้า งความรู้ความเข้า ใจพื้ นฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ความรู้ ก าร ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่แกนนาและคนในชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่คนในชุมชน ให้รับทราบถึงหลักการพื้นฐาน ๒) ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทีม่ ีลกั ษณะใกล้เคียงกับชุมชนศรีรายา
ความจาเป็น วิธีการ และประโยชน์ ของการพัฒนาและยกระดับ
การท่องเที่ยววิถีชุมชน
๒) พัฒนาแกนนา ผู้นาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการเป็นแกน
นาในการพัฒนาการท่องเที่ยว
๓) ให้เครือข่ายท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีการศึกษาดูงานใน
ชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
ให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
โครงการ
๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโบราณ บ้านยาว
๑) ปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด
๒) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
๒) จั ด ท าแผ่ น ป้ า ยแสดงเรื่ อ งราว ความเป็ น มา หรื อ
ชุมชน
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงความเป็น
ชุมชนนั้น รวมทั้งแผ่นป้ายบอกทาง และแผ่นป้ายบอกความหมาย ๓) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชน
ของแหล่ง ท่ องเที่ ยวแต่ละจุด รวมถึง จุด Landmark ที่แสดง ๔) จัดทาป้ายบอกสถานที่ ประวัติย่อสถานที่
๕) สร้างสะพานศึกษาธรรมชาติแนวป่าชายเลน
อัตลักษณ์ของชุมชน
๖) สร้างซุ้มประตูชุมชนท่องเที่ยว
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับความต้องการและ
๗) พัฒนาเส้นทางศึกษาภูมิทัศน์ชุมชนร้อยปีศรีรายา
ความจาเป็นของชุมชน เช่น ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว สะพาน
๘) สร้างศูนย์ศึกษาวิถีชุมชนบ้านนาศรีรายา
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยไม่ทาลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวของชุมชนโดยการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน
กลยุทธ์
โครงการ
๑) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกขึ้น ๑) ส่งเสริมยกระดับถนนคนเดิน
๒) ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อของชุมชน
๒) ) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากกว่า ๓) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ (ใบจากแห้ง ใบจากมุงหลังคา ถังน้าจากกาบหมาก ปลาแห้ง กะปิ
ปลาเค็ม กุ้งแห้ง)
๑ รูปแบบ
๔) ส่งเสริมด้านที่พกั บริการ อาหาร ที่พัก (โฮมสเตย์) แก่นักท่องเที่ยว
๓) พั ฒ นาโปรแกรมท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ และเชื่ อ มโยงกั บ
๕) สารวจเส้นทางและระดมความคิดจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการในการนานักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
๖) สร้างซุ้มของทีร่ ะลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประจาถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
โครงการ
๑) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม ๑) เสริมสร้างจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชน
สมบูรณ์
๒) สืบสานอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณี (ถือศีล กินเจ สุนัตหมู่)
๒) ดารงรักษา และสร้างจิตสานึกในการสืบทอดวัฒนธรรม
๓) เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักในการอนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี วิถีชุมชน ให้เป็นเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของชุมชน
๔) ส่งเสริมฟื้นฟูการแต่งกายพื้นเมืองตามวัฒนธรรมของกลุ่มชน
๕) เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์น้าชายฝัง่ (มหาลัยทะเล)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างกลไกพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
โครงการ
๑) สร้างองค์กรหรือกลไกในการทางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว ๑) จัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทางานท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีรายา
ในชุมชน ให้เป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็งในการเป็นแกนนาชุมชน
๒) กิจกรรมระดมความคิดในการกาหนดรูปแบบและระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
พัฒนาการท่องเที่ยว
๒) สร้างบทบัญญัติ กติกา ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เห็นชอบร่วมกันของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน

