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Abstract  
 
The objectives of this research are to study the historical development of the community, the 
social groups and their culture, and the cultural heritage of the community. The methodologies 
are documentary studies of both primary and secondary sources, physical survey and draft 
building measure works, and interview residents and people who had worked with the 
community. Sriraya exemplifies the harmonious co-existence of multi-races including Muslim, 
Chinese, Thai and Moken or sea gypsy and of multi-cultures. Located in South of Ko Lanta Yai, 
Krabi Province, in the past, this community rose as a trading and frontier town on the Andaman 
coast. This town was on the trading routes connecting with Krabi, Phuket, Trang, Penang and 
Singapore. Additionally, the Ko Lanta District Office was located there. The construction of 
Phetchakasem Road in 1957 to facilitate the transportation along the coastline marked the end 
of the heyday of the boat transportation. Likewise, Sriraya was losing its importance and the 
District Office was relocated to Ko Lanta Noi in 1988.  
 
Nonetheless, this community still maintains its architectural uniqueness. The old District Office 
the old wells, the post office, the statue of KromLuangChumpornKjetudomsak, the lighthouse, 
the shrines, the civil servants’ houses and the long rowhouses known as the “long house” still 
boast their unique architectural features. These community elements are cultural heritage of 
Sriraya which should be conserved for the pride of the community as well as a case study for 
vernacular architecture. The findings can be used as reference to the conservation of community 
architecture. 
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