
สรุปรายงานการประชุม เวทีนําเสนอขอมูล ศาลาดาน Model

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.

หองประชุมเทศบาลตําบลศาลาดาน

Part พิธีเปด

 นายอําเภอ
>> เมื่อทุกภาคสวนเขมแข็งและมีความพรอม ก็ควรตองมีการสนับสนุนและผลักดันอยาง

จริงจัง ความยากอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ ในกรอบของระเบียบกฎหมาย ภูมิสังคม เปนตน หากสําเร็จ
เสรจ็สิ้น ศาลาดานเปน Model แหงความสุขแลว เราจะขยายผลไปอกี 4 ตําบลไดอยางไร ขยายผลไป
ทั่วทั้งอําเภอเกาะลันตา ทั้งจังหวัดกระบี่ หรือทั้งประเทศไดอยางไร

>> ทั่วทั้งเกาะลนัตา 5 ตําบล 36 หมูบาน 6 อปท. เรามีศกัยภาพทางการทองเที่ยวระดบัโลก
มากมาย แตอีกดานหนึ่ง การทองเที่ยวชุมชน การทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนฐานทรัพยากร จะมีการ
ผลกัดนัอยางไรใหคูขนานกนัไประหวางการทองเที่ยวสากลระดบัโลกกับการทองเที่ยวชุมชน เปนโจทย
หนึ่งที่ตองมารวมคิดกัน

>> ขอบคุณทางคณะอาจารยที่มาเยือนเกาะลันตา หากคณะอาจารยมีขอเสนอแนะอยางไร
เสนอแนะตอนายอําเภอ รองนายก กํานัน ผูใหญบาน สมาคมตาง ๆ ภาครัฐภาคเอกชน ฝายปกครอง
ฝายทองถิ่น ยินดีรับฟงเพื่อนําไปพัฒนา ปนี้ลันตา 121 ป เกาแกที่สุดในจังหวัดกระบี่ มาชวยกันพลิก
ฟนลันตาใหการทองเท่ียวกลับมาเปนไขมุกอันดามันตอไป

 รองนายกเทศมนตรี (รองฯ บาว)
>> เทศบาลตําบลศาลาดาน รายไดหลักคือจากการทองเที่ยว และการเกษตรบางสวน

เทศบาลฯ มีนโยบายชัดเจนดานการทองเที่ยว จากวัตถุประสงคท่ีทางคณะอาจารยมาวันนี้เห็นแลววา
เปนสิ่งที่ดี มาพรอมกันวันนี้ทั้งนายอําเภอ ทั้งอาจารยจาก ม.อ. และจากหลายภาคสวน หากมี
ขอเสนอแนะ หรือขอทวงติงใดเพื่อการพัฒนาศาลาดาน ยินดีนอมรับและรับฟงดวยความยินดียิ่ง เพื่อ
ประโยชนสวนรวม

Part เนื้อหา
 อ.หมุย ดร.ฐิติชญาน

>> กอนหนานี้ไดลงมาพ้ืนที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65 (วันซอมแผนรับมือภัยพิบัติ) ไดมีโอกาสคุย
กับนายกฯ กอน ไดขอมูลวา ในความเติบโตของพ้ืนที่ของศาลาดาน เปนสิ่งท่ีคณะผูบริหารให
ความสาํคัญและสนใจมากวาจะทําอยางไรในการปองกันและดูแลความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในชวงที่สะพานที่กําลังจะสรางมันเกิดขึ้น ซึ่งดีในทางเศรษฐกิจที่จะมีการเปล่ียนแปลง มันจะมีอะไร
ซอนอยูอีกหลาย ๆ อยาง โดยเฉพาะสภาพความเปนอยูพ่ีนองประชาชน ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม

>> สิ่งท่ีจะเริ่มในวันนี้ ในสวนโครงการระยะเวลาประมาณ 1 ป แตเปน 1 ปที่ไมจบแลว
จบเลย เน่ืองจากเปาหมายทายที่สุด เทศบาลตําบลศาลาดานจะไปขับเคล่ือนอาจจะเปนตัวขอบัญญัติ
หรือขอตกลง รวมกันในการชวยกันดูแลใหการทองเท่ียวในพื้นที่ศาลาดานปลอดภัย รวมทั้งการได
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวย วันนี้จึงเปนเวทีของการนําเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน



>> การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ การทํางานในภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ จะมีการสื่อสาร
ทุกชวงระยะของการทํางาน เริ่มตนวันนี้จะมีการ Live สด ผานสื่อสรางสุขภาคใต เปนเครือขายสื่อ
ทางภาคใตของเราทางเพจ และวันน้ีมีส่ือทองถิ่นมารวมดวย

 รองอธิการบดี ม.อ. (อ.พงคเทพ)
>> นําเสนอความเปนมาของโครงการ ซึ่งโครงการนี้ เปนโครงการความรวมมอืของ ม.อ. และ

สสส. เพื่อใหเกิดการมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุข ในแงการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตามที่ UN ประกาศวา
อยากเห็นท่ัวโลกมีความยั่งยืนในหลาย ๆ ประการ (SDG)) ซึ่งประเทศไทยก็ขานรับเรื่องนี้และมี
ตัวช้ีวัดอยูเยอะ ซึ่ง สสส. มีภารกิจในเรื่องนี้

>> แนะนํา องคกร สสส. = องคกรอิสระ ไดงบประมาณจากภาษีเหลาและบุหร่ี (ภาษีบาป)
มีภารกิจหลัก 8 เรื่อง

1) เรื่องบุหร่ี – (กระบี่มีคนสูบมากที่สุดในประเทศไทย)
2) เหลา
3) รณรงคเรื่องอุบัติเหตุ
4) การจัดการภัยพิบัติ
5) โควิด
6) มลพิษจากส่ิงแวดลอม
7) ระบบอาหาร – กิจกรรมทางกาย
8) สุขภาพจิต
>> การจะทําใหพื้นที่ศาลาดานเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตองมองทั้ง 4 มิติ (ตาม slide)
คําถามที่ตองถามพ้ืนที่

1. คุณมีคนเกง ๆ หรือไม มีองคกรเกง ๆ หรือไม มีเครือขายที่เกง ๆ หรือไม
ถาไมมี โอกาสที่จะพัฒนาพื้นที่ก็ยาก

2. มีความรูหรือไม มี Technology หรือไม มีนวัตกรรมอะไรหรือไม เราจะยืน
อยูแบบนี้ขณะที่โลกเปลี่ยนไปไมได ตองมีการปรับตัว ตองรูวาใช technology อะไร

3. เรื่องของการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เราตองตั้งเปาหมาย เชน คุณคาที่จะใหเกิดในพื้นที่ เชน คุณคาเรื่องของ

เศรษฐกิจ ทั้งระดับบน-ระดับลาง เศรษฐกิจชุมชน เรื่องของสังคม เร่ืองของทรัพยากร จะเกิด
อะไรขึ้น เรื่องของสขุภาพสุขภาวะจะเกิดอะไรข้ึน

Ex. ถาพื้นที่ตองการเพิ่มการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การทองเที่ยวชุมชน เคยวางเปาหมายหรอืไมวาจะเพิ่มเทาไหรในแตละป ถาหากมจีะ
ดีมาก แตสวนใหญจะไมมี เราจะทําใหทรัพยากรของเกาะลันตาเพิ่มขึ้นปละเทาไหร ปาชายเลน
ของเกาะลนัตาแตละปเพิ่มขึ้นเทาไหร หรอืคงที่ หรือหายไป ตองมีขอมูลตัวน้ี อยางที่ไปทํางานที่
จ.ระนอง คลองลัดโนด เขาทําปาชายเลนเพิ่มไดตลอด 15 ปที่ผานมา เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ไร
ถาอยางนี้มันเห็นวามีเปาหมาย เราเห็น gap ของการทองเที่ยว Sea Sand Sun กับการ
ทองเที่ยวชุมชน ตัวเลขหางกันเทาไหร ทองเท่ียวกระแสหลักของคนท่ีมาเที่ยวทะเลกับการ
ทองเที่ยวชุมชน ดูวา gap หางกันเทาไหร

ทั้งหมดนี้จะทําใหคนเกาะลันตามีความยั่งยืนในหลาย ๆ มิติที่เก่ียวของ



>> หากจะทาํใหพื้นที่มกีารขับเคลื่อนเร่ืองความยั่งยืนโดยใชการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่
เปนหลัก ตองวางมิติของการทองเที่ยวไว 4 มิติ คือ เศรษฐกิจชุมชน ความยั่งยืนทางสุขภาพ
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ความยั่งยืนทางสังคม (ในวงกลมสีสม ตองอาศัยความรู
นวัตกรรม อาศัยศักยภาพของคน การจัดการ การสื่อสาร การมีสวนรวม รวมถึงธรรมาภิบาล /
ในวงสีเขียว รอบนอก ใครบางที่จะดึงเขามามีสวนรวมในการที่จะสรางความยั่งยืน)

>> เวลาพูดถึงภัยพิบัติ ไมใชแคเรื่องของสึนามิ หรือแคเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติ
แตมันมีภาวะคุกคามในหลาย ๆ เรื่อง

>> ภารกิจ ม.อ. (มี 5 วิทยาเขต) กําลังจะตั้งวิทยาเขตที่กระบี่เก่ียวกับอาหาร
>> สถาบันนโยบาย ทําเรื่องกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่น ในภาคใตเนนที่ 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง
>> เขาสูโครงการ

 ตองการใชทรัพยากรที่มีในจังหวัดในการพัฒนา

 เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตองดูภาพรวมทั้ง 4 มิติ (ตาม slide)

 เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในเกาะลันตา ตองดู 1) การพัฒนาคน 2) มีองคความรู
และใชเทคโนโลย-ีการส่ือสาร 3) การบริหารจัดการเพื่อใหดําเนินกิจกรรมได 4)
ทุนและความมั่นคงของเครือขาย ดึงภาครัฐและเอกชนทํางานดวยกัน สานพลัง
5) ตั้งเปาหมายใหพื้นที่มีคุณคาเรื่องอะไร (หวงโซคุณคา ที่เกิดกับสังคม ชุมชน)
เชน ตั้งเปาใหพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนเทาไหร

>> การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตองไปดวยกันทั้ง 4 ดาน ทั้งหมด 4 ดานมีความ
เชื่อมโยงกับภัยพิบัติ ภาวะคุกคาม ในหลาย ๆ สวน

ภาวะคุกคาม เชน
1) เทคโนโลยี (ทางการเงิน การคา)
2) สิ่งแวดลอม (เชน ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีภาพ เพิ่มขึ้น-

ลดลงเทาไหร) ทําอยางไรใหพื้นท่ีมีความมั่นคงสมดุลทางทรัพยากร
3) ความมั่นคงทางอาหาร (พื้นฐานการดํารงชีวิต)
4) โรคอุบัติใหม (ปจจุบัน ทั้ง Covid ฝดาษลิง ในอนาคต >> ยังไมรู

เปนภัยสําคัญ)
5) โครงสรางประชากร (อนาคตไทยจะเปนสังคมสูงวัย หากขาดการ

จัดการที่ดี จากมีความเชื่อมโยงกับโรคอุบัติใหม ทําให Gap ของคนเปลี่ยนแปลง)
6) สงคราม การเปลี่ยนขั้วอํานาจ (ปจจุบันนอกจาก EU สหรัฐ ยังมี

Brics : Brazil Rassia India China South Africa)
การจัดการตอภาวะคุกคาม – ภัยพิบัติ >> ตองสรางภูมิคุมกันของ

ชุมชน เปนที่มาของการจัดทํา Model ซึ่งพื้นที่ที่มีความออนไหวมาก คือพื้นที่ทางการ
ทองเที่ยว จึงมีความคาดหวัง 4 เรื่องจากพื้นที่ (รายละเอียดตาม slide)

นายอําเภอ
>> เสนอ “ตองการทําปฏิญญาเกาะลันตา” เพื่ออนุรักษอาวลันตาทั้งเชิงทรัพยากร

พลิกฟนประมงพื้นบาน วัฒนธรรม กลุมวิสาหกิจชุมชน การอนุรักษทรัพยากร (มุงเนนการปลอย



เตานอกจากกุงหอยปูปลา หรือปูเสฉวน) วันที่ 5 สิงหา มีปลอยเตาที่แหลมโตนด >> เสนอเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุม

 อ.หมุย นําเสนอ (Slide อ.หมุย)
>> ตัวช้ีวัดภาพรวม ตาม slide
>> Timeline การดําเนินโครงการเบื้องตน Phase 1 / 2 / 3 / 4 ในเวลา 1 ป

รายละเอียดตาม slide

 ผอ.ฉัตร
>> รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯ (ตาม slide)
>> แนะนํากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตั้งขึ้น เมื่อ 2545 แยกภารกิจจากกรม

ปาไมและกรมประมง พื้นที่ขอบเขตการทํางาน 24 จังหวัดชายฝงทะเล (อันดามัน-อาวไทย)
ภารกิจ : พื้นท่ีรับผิดชอบเชิงบก คือ พื้นที่ตําบลที่มีชายฝง รวม 572 ตําบล 125 อําเภอ พื้นที่
17 ลานไร

ทางน้ํา พื้นที่ตั้งแตพื้นที่ชายฝงถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ฐานทรัพยากรหลัก คือ ปาชายเลน ปาชายหาด แนวปะการัง

>> จ.กระบี่: มีฐานทรพัยากรหลักครบทุกประเภท (รายละเอียดตาม slide)
>> อ.เกาลันตา: พื้นท่ีที่สําคัญคือเกาะลันตาตะวันตก

แนวปะการัง
มีแนวปะการัง 800 ไรเศษ / เกาะไหง เกาะรอก เกาะใกลเคยีง ก็มีแนว

ปะการัง (สามารถดูผานแอพของกรมได)
หญาทะเล
บริเวณเกาะลันตามีเน้ือที่ประมาณ 29,000 ไร (แถวบานบอมวง-คลองกะลาแส

2745 ไร / เกาะศรีบอยา ประมาณ 22,000 ไร)
ปาชายเลน
เกาะลันตามีพื้นที่ติดปาชายเลน 5 ตําบล (เกาะกลาง ลันตานอย ลันตาใหญ คลอง

ยาง ศาลาดาน)
สัตวทะเลหายาก
(ในกระบี่เจอ 10 ชนิด เชน เตาทะเล โลมา-วาฬ พะยูน เปนตน)
ในเกาะ เจอ 10 ชนิดเชนกัน

>> สรุปขั้นตอนการประกาศพื้นที/่มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง >>
ไฟลตามที่พี่ฉัตรให Print สี (ในปจจุบัน ตองสํารวจกอนแลวประกาศทีหลัง ตามกฎหมายของกรมฯ)

>> แนะนํา Application สําหรับดูขอมูลฐานทรัพยากรดานตาง ๆ DMCR4Thai (ใชได
ทั้งมือถือ + คอม)



 คุณประวิช
>> สรุปฐานขอมูลของเกาะลันตา สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ของเกาะลันตาและศาลา
ดาน (รวม ๆ กัน)

 ขอมูลประชากร
 ประเพณีวัฒนธรรม เชน ลอยเรือของชาวเล
 ขอมูลวัด มัสยิด
 สถานการณของอําเภอ เชน ขอบเขตพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ติดชายฝงทะเล
 สถานการณทรัพยากร (ขยายความในหัวขออื่นอีกครั้ง)
 สถานการณหญาทะเล
 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก ที่นาสนใจ คือ ฉลามวาฬ

วาฬเพชฌฆาตดํา
 สถานการณทางน้ํา ของศาลาดานอยูระดับพอใช เจอน้ําเสียจากบอ

หมักแมงกะพรุน กับ น้ําเสียจากโรงแรม
 สถานการณปาชายเลน
 ขอมูลการสํารวจจํานวนประชากรที่เสี่ยงสึนามิ (หมู 1-2-3 ของ

ศาลาดาน)
 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงจากอุทกภัย (ศาลาดานเสี่ยงสูงในหมู 2

ชวง พ.ค. – ม.ิย.)
 การเขาถึงระบบการเตือนภัย (ติดตั้งระบบที่ รร บานศาลาดาน

ฯลฯ)
 สถานการณการระบาดของ Covid ภาพรวมของเกาะติดเชื้อสะสม

1000 กวาราย
 การเขาถึงระบบสุขภาพ เกาะมี 7 รพสต.

 อ.หมุยสรุปเบื้องตน

>> ยังขาดขอมูลเฉพาะพ้ืนที่ของตําบลศาลาดาน คอยเก็บขอมูลตอไป

 บังนราธร
>> 20 ปที่ผานมาของศาลาดานและเกาะลันตา ฝงตะวันตกของเกาะ เปนฝงทะเล

ชายหาด ธุรกิจทองเที่ยว / ฝงตะวันออก เปนปาชายเลน อาวเกาะลันตา >> การดํารงชีวิตมีความ
แตกตางกัน การทองเที่ยวเขามาทําใหวิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไป

>> ทุงหยีเพ็ง
>> วันนี้เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บริหารจัดการโดยชุมชน มีพี่เลี้ยงในทองถิ่นให

คําปรึกษา
>> จุดเริ่มตนจาก 3 มิติ 1) จากความคิดเรื่องฐานทรัพยากรปา ทะเล ที่จะหาวิธีดูแล

รักษาอยางไร 2) เพิ่มแหลงทองเที่ยวใหกับอําเภอเกาะลันตา 3) สรางโอกาสและรายไดใหคนทุงหยีเพ็ง



>> บริหารจัดการโดยกลุมวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทุงหยีเพ็ง (2546-ปจจุบัน)
โดยการรวมหุน และปนผล มีการตอยอดไปยังสมาชิก ดวยโครงการบานบวก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ในแตละบาน มีผลิตภัณฑใหมจากฐานทรัพยากรในพื้นที่ จากเดิมมีกะป ปจจุบันมีชาลําเพ็ง ปลา สมุนไพร
พื้นบาน หัตถกรรม ภาคการเกษตร ดึงมาเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว มีปาชุมชน ที่เดิมเขารวมดูแลกับ พช.
ยุคนึงก็ไดขอใชเปนปาชุมชน มีหญาทะเล มีธนาคารปูมา (จากงบเทศบาลสวนหนึ่ง) การอนุรักษพันธุสัตว
น้ํา // มิติสังคม ดวยความคิดสิ่งแวดลอมตองเย็น สังคมตองเย็น โดยมีแกนนํา คือ ผญบ รวมขับเคลื่อน

>> ในอนาคต ประเด็นที่นากังวล
1) ทุงหยีเพ็งอาจตองประสบกับปญหาจากการลงทุน คอื นักลงทุนจากภายนอก และ

จากในพื้นที่เอง
2) ปญหาจากภัยพิบัติ จากหลายสถานการณ เชน พายุ น้ําปา
3) การใชทรัพยากรในพื้นที่ คนอาจจะเขาไปอยูในทุงเพ็งมากขึ้น การใชน้ํามากข้ึน น้ําเสีย

สัตวน้ําในทะเลอาจไดรับผลกระทบ
4) ภาพชีวิตของคนในทุงหยีเพ็งที่เปลี่ยนไป เชน ชาวประมงลดลง ชาวบานผันตัวเอง

ไปเปนมนุษยเงินเดือน ภาวะหนี้สิน
5) เรื่อง Technology เชน เยาวชนที่ไปติดกับดักของเทคโนโลยีตาง ๆ

 บังชิต
>> เกาะลันตาเปนอําเภอของกระบี่ที่เปนลักษณะเกาะ มีกลุมเกาะรายลอม 4 กลุม
>> การเขาถึงเกาะที่เชื่อมโยงมากท่ีสุด คือ ทางเรือ / เกาะมีทาเรือ 2 ทา
>> กิจกรรมหลักในพ้ืนท่ีเกาะลันตา จากตนทุนธรรมชาติ เนนการทองเท่ียวทางทะเล

เปนหลัก แตก็จะทําไดชวงหนา High Season กิจกรรมรอง ก็จะเปนกิจกรรมในพื้นที่เชิงอนุรักษและวิถี
ชีวิต จาก Covid ที่ผานมา ทุงหยีเพ็งกลายเปนที่เที่ยวหลัก (Local Experience)

>> โครงการนี้ มีความสําคัญ หากนําไปสูการปฏิบัติได จากความรวมมือของทุกฝาย
>> สมาคมมีเปาหมาย ลันตาเที่ยวไดทั้งป โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตาง ๆ

เชน ฮาลาลในเดือนสิงหา Run for Lunta // นักทองเที่ยวหลัก เชน ยุโรปในปจจุบันยังชะลอการเขามาก
ตอนนี้อินเดียเขามาในประเทศไทยคอนขางเยอะ // คาดหวงัการทองเที่ยวใหม ๆ

 พัฒนากร
>> พัฒนาชุมชน จะจับประเด็นทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเจาบานที่ดี /เรือน 3 น้ํา 4/

การบริหารจัดการของชุมชน / การพัฒนาผลิตภัณฑ / มีภาคีในการพัฒนา คอื ทองถ่ิน ทองที่ ประชาชน
ทําอยางไรใหทุกคนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนและมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ตอนนี้มีการขับเคล่ือนกลุมเปราะบาง ใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น

 นายธีรพจน
>> เกาะลันตายังมีศักยภาพอีกหลายดาน นักทองเที่ยวมาเราตองมีที่ใหไป หนามรสุมที่เที่ยว

อุทยานปด หากจะรองรับการทองเที่ยวทั้งป ตองมองถึงฐานทรัพยากร เชน ทุงหยีเพ็ง ศรีรายา
>> ตอนนี้ถามองการพลกิศรีรายาใหเหมือนทุงหยีเพ็ง สงเสริมในเรื่องของวัฒนธรรม เชน บะ

บายะหยา ไมใชแคที่ที่นักทองเที่ยวแคไปทานขาว // เกาะปอ มีศักยภาพ มีความสงบ จะถูกพัฒนาในรูปแบบไหน



// กลุมอูรักลาโวยจ ในเกาะคือเมืองหลวงของชาวเลอูรักลาโวยจ ฐานงานลอยเรืออาจสามารถจัดไดถึง 4 จุด เห็น
วาควรยกระดับหมูบานโตะบาหลิว เปนแหลงทองเที่ยว // ของดีอีกอยาง คือ หอยงวงชาง (ในพื้นท่ีศรีรายา) แตใน
พื้นท่ีไมมีฐานขอมูลของหอยงวงชาง ซึ่งอาจสามารถจัดเปนของดีอีกอยางหนึ่งได เปนจุดขายได มีรานอาหารในศรี
รายาที่นําหอยงวงชางมาทําเมนูอาหารแลว // เกาะจํามีปลิงทะเล การเพ่ิมฐานทรัพยากรปลิงก็อาจเปนจุดขายได
ชองทางในการจัดการทรัพยากรเหลานี้ สามารถขยายผลไปสูการจัดการทองเที่ยวทั้งปได

>> โครงการในอนาคต “โครงการบานปูเสฉวน” ไดทั้งในสวนของการดูแลสิ่งแวดลอม หาม
เก็บหอยเพื่อใหเปนบานปู เชิญชวนโรงแรมเขารวมโครงการ เพื่อเพิ่มจํานวนปูเสฉวน จะเปนแหงเดียวของประเทศ
ไทยที่ทําโครงการนี้ // “โครงการหอยลายดํา” ซึ่งมีในเกาะลันตา แตนําสงขายในมหาชัย ไมมีใครรูขอมูลวามาจาก
เกาะลันตา

 อ.เพ็ญ
>> ภายใตแผนที่ของศาลาดานทั้ง 5 หมูบาน ยุบรวมเปนภาพรวม ก็จะเห็นศักยภาพของพื้นที่
>> โควิด เปนภัยพิบัติรูปแบบหน่ึง อนาคตไมรูวาจะมีความเสี่ยงอีกหรือไม
>> อยากเห็นภาพพื้นที่ตนแบบ ที่สามารถจัดการทองเท่ียวและรับมือกับสถานการณภัยพิบัติได //

ใหชุมชนไดรวมกันดูแลทรัพยากรเพ่ือนําเสนอตอนักทองเที่ยวตอไป ซึ่งศาลาดานเปนอีก Model ที่ตั้งตน
>> อาจมีขอกําหนด กติกา ในพื้นที่ เชน จะมีขอบัญญัติทองถ่ิน หรือปฏิญญา
>> ใน 1 ปนี้ ตองไดผังทรพัยากร แผน ปฏิญญา และตอไปอาจเช่ือมโยงไปสู scale ใหญข้ึน โดย

ทาง มอ จะมีทีมวิชาการ มีทีมประเมิน เพื่อใหเห็นความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

 เพิ่มเติมจากคุณธีรพจน
>> ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องของเรือหางยาวโซลาเซลล จะตอบโจทยเรื่องของเสียง (ความเงียบสงบ) จะมี

โครงการอบรมจากนักวิชาการจาก มอ ปตตานี เชิญชวนผูที่สนใจ การตอยอดเรือหางยาวโซลาเซลล จะเปน
ประโยชนตอการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง

Part พิธีปด

 รองนายกฯ
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