ผลการสํารวจภาคสนาม
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยภูเก็ต
กอน/หลังสึนามิ

โดย
นายวสันต คงจันทร
นายชนินทร บัวทอง
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
คณะทํางานพิเศษ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

ผลสํารวจภาคสนาม ภาวะอสังหาริมทรัพยภูเก็ต กอน/
หลังสึนามิ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
จากเหตุการณธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ “สึนามิ” ถลมจังหวัดชายฝงอันดามัน เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2547 ที่ผานมา ซึ่งสงผลเสียหายตอชิวิตและทรัพยสินของพี่นองรวมชาติของเราประมาณ
54,672 คน 12,072 ครอบครัว มีมูลคาความเสียหายเบื้องตนโดยรวมกวา 54,000 ลานบาท
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ขอไวอาลัยตอผูเสียชีวิต และแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้ง
ตอญาติผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ ในเหตุการณครั้งนี้
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ในฐานะองคกรที่เผยแพรขอมูลขาวสารทางดาน
อสังหาริมทรัพย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ก็ไดแตงตั้งคณะทํางานพิเศษ ซึ่งประกอบไปดวย ดรผศ.
อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย เปนประธาน และมีกระผม
นายวสันต คงจันทร และคณะนักสํารวจอีกจํานวนหนึ่งเปนคณะทํางาน เพื่อไปทําการสํารวจสภาพ
ความเสียหายตางๆ รวมทั้งผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง
ชวง 3 เดือนหลังจากเหตุการณ โดยไดทําการสํารวจในชวงปลายเดือนมีนาคม 2548 ที่ผานมา
ไดผลสรุปเปนประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น แสดงรายละเอียดเปนลําดับดังตอไปนี้
1. ความเสียหายและการฟนฟู
2. ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยกอ นและหลัง สึนามิ
3. มาตรการการชวยเหลือของภาครัฐ และขอเสนอแนะ

สวนที่ 1 : ความเสียหายและการฟนฟู
พื้นที่ประสบภัยพิบัติบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันของจังหวัดภาคใตฝงตะวันตก จํานวน 6
จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล รวม 24 อําเภอ/กิ่งอําเภอ 82 ตําบล
329 หมูบาน โดยจังหวัดพังงาประสบภัยรุนแรงที่สุด โดยการประมาณการความเสียหายโดยรวม
ดังตอไปนี้ (รวบรวมจากการสํารวจ และขอมูลหนวยงานราชการที่เกีย่ วของ เชน ศูนยประสานงาน
และบริการฟนฟู SMEs ที่ประสบภัยสึนามิ www.tsunami.sme.go.th)


ความเสียหายที่เกิดกับราษฎร สรุปไดดังนี้
- ราษฎรไดรับความเดือดรอน มีจํานวน 54,672 คน 12,072 ครอบครัว
- จํานวนผูเสียชีวิตรวม 5,374 คน แยกเปนคนไทย 1,792 คน คนตางประเทศ 1,787
คน ไมสามารถระบุได วาเปนคนไทยหรือคนตางประเทศ 1,795 คน
จํานวนผูบาดเจ็บ รวม 8,457 คน แยกเปนคนไทย 6,065 คน คนตางประเทศ 2,392 คน

- ผูสูญหาย ที่รับแจงรวม 3,132 คน แยกเปนคนไทย 2,122 คน คนตางประเทศ 1,010
คน
ขอมูลจากการตรวจสอบครั้งลาสุด (ครั้งที่ 17) ณ วันที่ 23 มกราคม 2548



ความเสียหายตอทรัพยสิน
– บานเรือนราษฎรเสียหาย รวม 6,812 หลัง แยกเปนเสียหายทั้งหลัง 3,631 หลัง
เสียหายบางสวน 3,181 หลัง
– พื้นที่การเกษตร 2,389 ไร บอปลา/นากุง เสียหาย 1,224 แหง โค/กระบือ 651 ตัว
แพะ/ แกะ 744 ตัว สัตวปก 4,044 ตัว สุกร 1,944 ตัว
– ดานเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ ไดแก เรือประมงขนาดใหญ 1,222 ลํา
เรือประมงขนาดเล็ก 3,426 ลํา เรือทองเที่ยวขนาดใหญ 241 ลํา ขนาดเล็ก 313 ลํา
อวน 1,871 หลัง กระชังปลา และหอย 27,828 หลุม โปะ 421 โปะ ลอบ 13,690
ใบ
– มูลคาความเสียหายตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของราษฎรทั้ง 6 จังหวัด
ประเมินในขั้นตนประมาณ 17,508.67 ลานบาท (ไมรวมบาน/ที่อยูอาศัย )



ความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน
ผลการสํารวจความเสียหายดานสิ่งสาธารณประโยชนเบื้องตน พบวาจังหวัดพังงา และ ภูเก็ต มี
มูลคาความเสียหายใกลเคียงกัน โดยทาเทียบเรือและระบบไฟฟามีความเสียหายเปนมูลคามาก
ที่สุด แยกเปน
– ทาเทียบเรือ 85 แหง
– สะพาน คสล. 20 แหง
– สะพานไม 17 แหง
– ทอเหลี่ยม (คสล.) 3 แหง
– ถนน 63 แหง
– ทํานบ/เหมือง/ฝาย 2 แหง
– พนังกั้นน้ํา/เขือ่ น 15 แหง
– ระบบไฟฟา 65 แหง
– ระบบประปา 22 แหง
– โทรศัพท 16 แหง
– อื่นๆ 23 แหง
มูลคาความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชนที่ประเมินในขั้นตน ประมาณ 1,102.06 ลานบาท



ความเสียหายดานสิ่งแวดลอม

- อุทยานแหงชาติจํานวน 13 แหง มีความเสียหายมาก จํานวน 5 แหง (50–95%) และมี
ความเสียหายต่ํากวา 50% จํานวน 8 แหง
- ตรวจพบความผิดปกติของปรากฏการณทางธรณีวิทยา เกิดหลุมยุบ แผนดินแยกตัว จํานวน
15 แหง ใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ สตูล พังงา ตรัง และนครศรีธรรมราช และเกิด
ตะกอนขุนขนในน้ําบาดาลบริเวณอาวลึก จังหวัดกระบี่ รวมทั้งการเพิ่มของจํานวนน้ําพุรอน
บริเวณอําเภอกะปง และอําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
- ปะการัง ที่ไดรับความเสียหายมากในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล ซึ่งควรใหงดการดําเนิน
กิจกรรมทองเที่ยว เพื่อใหแนวปะการังสามารถฟนตัวไดแก เกาะคางคาว เกาะกํานุย ในเขต
อุทยานแหงชาติแหลมสน จังหวัดระนอง เกาะไผ และอาวตนไทรบริเวณปกอาวดานตะวันตก
ในหมูเกาะพีพี อาวผักกาด บริเวณเกาะสุรินทรใตและเกาะตอรินลาฝงตะวันออกและ
ตะวันตกในพื้นที่หมูเ กาะสุรินทร และเกาะเมียง (เกาะสี)่ บริเวณปกอาวตอนเหนือและฝง
ดานใต เกาะปายู (เกาะเจ็ด) ดานตะวันออกเฉียงเหนือใต และเกาะสิมิลัน (เกาะแปด) ดาน
เหนือและหินหนาลิง ในพื้นที่เกาะสิมิลัน
- ปาชายเลน พบความเสียหายในพื้นที่จังหวัดพังงา 1,900 ไร และภูเก็ต 10 ไร
- หญาทะเล สวนใหญมีสภาพปกติ มีพื้นที่ความเสียหายมากกวา 20% จํานวน 3 พื้นที่
- ทรัพยากรน้ํา บอน้ําบาดาลเสียหาย 850 บอ บอน้ําตื้น 500 บอ ระบบประปาแบบบาดาล
425 แหง ระบบประปาผิวดิน 30 แหง และแหลงน้ําเสียหาย 12 แหง
จากความเสียหายขางตน ไดมีผูยื่นความจํานง ขอความชวยเหลือเขามายังรัฐบาลแลวประมาณ
11,000 ราย คิดเปนวงเงินที่ตองการความชวยเหลือกวา 54,000 ลานบาท โดยแยกความ
เสียหายโดยรวมแตละจังหวัด ไดดังนี้
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวยโรงแรมและรีสอรท จํานวน 560 แหง มีหองพักทั้งหมดจํานวน
31,276 หอง
ตารางที่ 1 : แสดงจํานวนโรงแรม และจํานวนหองพักในจังหวัดภูเก็ต
ลํา พื้นที่
จํานวนที่พัก
ดับ
โรงแรม (แหง)
หองพัก (หอง)
1. ตัวเมือง
54
4,095
2. เขตนอกเมือง
2
89
3. กระทู
3
38
4. หาดปาตอง
212
9,919
5. หาดกะหลิม
12
907
6. หาดนาคาเล
1
194
7. หาดไตรตรังค
2
465
8. หาดกะตะ
57
2,513

9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.

หาดกะตะนอย
หาดกะรน

3
72

509
4,762

หาดกะรนนอย

4

570

หาดบางเทา

12

1,807

หาดลายัน

1

52

ถลาง

2

43

10

132

หาดมิตรภาพ

4

104

แหลมกา

2

302

หาดราไวย

8

227

หาดกมลา

27

1,150

แหลมทราย

1

40

หาดไมขาว

3

281

หาดในหาน

11

367

อาวเสน

2

60

หาดยะนุย

3

48

หาดในทอน

8

169

หาดในยาง

10

443

หาดสุรินทร

10

434

แหลมพันวา

5

540

อาวฉลอง

29 เกาะเฮ
.
30 เกาะโหลน
.
31 เกาะไมทอน
.
32 เกาะมะพราว
.
33 เกาะรายาใหญ
.
34 เกาะสิเหร
.
35 ที่พักในสนามกอลฟ
.
36 ที่พักในมารีนา
.
37 ที่พักในมหาวิทยาลัย
.
38 บานพักเยาวชน
.
รวมทั้งหมด

1

64

2

19

1

65

1

7

5

147

3

24

3

277

1

312

3

71

1

30

560

31,276

ความเสียหายของโรงแรมทีม่ ากที่สุดบริเวณ “หาดปาตอง” ซึ่งมีโรงแรม จํานวน 212 แหง
หองพักรวมจํานวน 9,919 หอง โดยจํานวนหองพักที่ไดรับความเสียหายรวมประมาณ 1,500
หอง (15% ของจํานวนหองพักทั้งหมด) แตในภาพรวมทั้งจังหวัดความเสียหายประมาณรอยละ 10
(ประมาณ 3,000 หองพัก) จากหองพักทั้งหมดในจังหวัด มูลคาความเสียหายทางกายภาพ รวม
ประมาณ 2,000 ลานบาท
แตอยางไรก็ตามความเสียหายดังกลาว สามารถฟนฟูไดในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งปจจุบน
สวนที่เสียหายอยูระหวางการปรับปรุง และซอมบํารุงแลวเสร็จกวา 80% แลว
นอกจากนี้ยังมีความเสียหายของผูประกอบการรายยอย
ซึ่งคิดเปนมูลคาของความเสียหาย
ประมาณ 361.76 ลานบาท โดยความเสียหายสวนใหญบนหาดปาตอง และหาดกมลา ดังนี้

ตารางที่ 2 : ความเสียหายของผูประกอบการรายยอย บริเวณ ต.ปาตอง อ.กระทู
ประเภทธุรกิจ

จํานวนผูเสียหาย

มูลคาความเสียหาย (บาท)

196
12
10
162
40
54
76
15
565

3,159,525.00
472,250.00
60,500.00
99,184,642.00
445,500.00
21,580,520.00
19,886,790.00
114,789,727.00

นวดแผนโบราณ
คาขาย
หาบเร
แผงลอย
หิ้วกระติก
เตียงรม
รถเชา
อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 3 : ความเสียหายของผูประกอบการบริเวณ ต.กมลา อ.กระทู
ประเภทธุรกิจ

จํานวนผูเสียหาย

มูลคาความเสียหาย (บาท)

4
25
4
3
39
75

63,291,792.00
20,224,000.00
180,000.00
240,000.00
23,856,000.00
15,572,500.00
123,364,292.00

รานคา
รานอาหาร
เสริมสวย
ซักรีด
หองพัก/โรงแรม
เทเลอร
รวม
จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี)
ความเสียหายบนเกาะพีพี สามารถแยกกลุม ผูเสียหาย ดังนี้
ตารางที่ 4 : แสดงกิจการทีไ่ ดรับความเสียหาย
ลําดับ ประเภทกิจการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงแรม เกสตเฮาส บังกะโล
รนอาหารและบารเบียร
ธุรกิจดําน้ํา
เรือหางยาว
สํานักงานทัวร
เรือเร็ว
รานคา

จํานวน
(แหง)
90
93
19
198
54
27
236

มูลคาความเสียหาย
(บาท)
1,331,485,821.00
123,037,567.00
49,942,474.00
14,664,610.00
42,788,615.00
9,495,550.00
262,695,251.00

8.
9.
10.

แผงลอย
รานนวดและรานสัก
กลุมอื่นๆ
รวม

86
32
2
837

13,117,107.00
10,904,510.00
464,766.00
1,858,596,271.00

จังหวัดพังงา (เขาหลัก อําเภอตะกั่วปา)
ในพื้นที่เขาหลักไดรับความเสียหายมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดบริเวณที่ตอเนื่องจาก
อุทยานแหงชาติเขาหลัก ซึ่งเปนบริเวณที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอรท รวมทั้งโครงการจัดสรรตางๆ
และบริเวณบานน้ําเค็ม ซึ่งเปนบริเวณหมูบา นชาวประมง
บริเวณชายหาดที่ตอเนื่องจากบริเวณอุทยานแหงชาติเขาหลัก มีจํานวนโรงแรม รีสอรท รวม
ประมาณ 97แหง หองพักรวมประมาณ 6,000 หอง ไดรับความเสียหายเกือบทัง้ หมดประมาณ
5,500 หอง (92%) ปจจุบันเหลือเปดดําเนินการไดเพียง 500 หองเทานั้น โดยมีมูลคาความ
เสียหายรวมไมต่ํากวา 20,000 ลานบาท
อีกทั้งจากความเสียหายของธุรกิจโรงแรม และรีสอรท ยังสงผลกระทบที่ชัดเจนตอธุรกิจบาน
จัดสรร ทั้งที่เปนอาคารพาณิชย และบานที่อยูอาศัย ซึ่งปจจุบันโครงการจัดสรรทีก่ ําลังกอสรางตอง
หยุดการกอสรางลง และโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ ซึ่งมีผูพักอาศัยและเปดธุรกิจการคา สวนใหญได
ปดกิจการแลว ทําใหภาพรวมของบริเวณเขาหลักซึ่งเคยเปนแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญ กลายเปนเมืองที่
เกือบจะเปนเมืองรางในปจจุบัน
สภาพพื้นที่ปจจุบันไดมีการปรับสภาพความเสียหายโดยการปรับพื้นที่
ขนยายซากปรักหักพัง
ออกไปเปนสวนใหญแลว สภาพที่ดินปจจุบันเปนที่วางเตียนโลง ยังไมมกี ารพัฒนาใหม ซึ่งการฟนฟูคง
ตองทําการกอสรางใหมเกือบทั้งหมด เนื่องจากถูกคลื่นซัดแบบขุดราก ถอนโคน ซึ่งคาดวาตองใชเวลา
ไมนอยกวา 2 ป ในการพัฒนาใหม ซึ่งตองขึ้นอยูความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานผูประกอบการ
และการสนับสนุน ชวยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะแหลงเงินกู
สภาพพื้นที่ปจจุบันไดมีการปรับสภาพความเสียหายโดยการปรับพื้นที่
ขนยายซากปรักหักพัง
ออกไปเปนสวนใหญแลว สภาพที่ดินปจจุบันเปนที่วางเตียนโลง ยังไมมกี ารพัฒนาใหม ซึ่งการฟนฟูคง
ตองทําการกอสรางใหมเกือบทั้งหมด เนื่องจากถูกคลื่นซัดแบบขุดราก ถอนโคน ซึ่งคาดวาตองใชเวลา
ไมนอยกวา 2 ป ในการพัฒนาใหม ซึ่งตองขึ้นอยูความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานผูประกอบการ
และการสนับสนุน ชวยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะแหลงเงินกู

สวนที่ 2 : ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยภูเก็ตกอนและหลัง สึนามิ
อสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ตกอนเกิดภัยภิบัติซินามิ นั้นมีความคึกคักอยางสูงโดยเฉพาะ
บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน ยานหาดปาตอง ซึ่งถือไดวาเปนยานที่มีราคาที่ดินสูงที่สดุ ในจังหวัด
ภูเก็ต แตยังคงมีโครงการตางๆ ทั้งโรงแรม รีสอรท ศูนยการคาขนาดใหญ โครงการบานพักตาก
อากาศระดับสูง เกิดขึ้นมากมาย แตภาวะอสังหาริมทรัพยหลังจากเกิดสึนามิ แลวเปนอยางไรบาง จึง
เปนประเด็นที่นาสนใจยิ่ง โดยผลจากการสํารวจภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยหลังจากเหตุการณ สึนามิ
เปนเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย พบวาสถานการณแตละ
ประเภท ดังตอไปนี้
1) โรงแรม และรีสอรท
ธุรกิจโรงแรมรีสอรท ที่พัก ในจังหวัดภูเก็ต มีจํานวนทั้งหมดประมาณ 560 แหง หองพักรวม
31,276 หองพัก ไดรับผลกระทบสูงทัง้ ความเสียหายทางดานกายภาพ โดยเฉพาะความ
เสียหายทางดานธุรกิจ อันเนื่องมาจากนักทองเที่ยวที่ลดลงมาก
 ความเสียหายทางดานกายภาพ
โรงแรมไดรับความเสียหายประมาณรอยละ 10 ของจํานวนหองพักรวม โดยสวนใหญไดรับ
ความเสียหายไมมากนัก ในสวนงานตบแตง เฟอรนิเจอรภายในโรงแรม ความเสียหายใน
พื้นที่สวนกลาง และสามารถปรับปรุงและซอมบํารุงในระยะสั้น ได


ความเสียหายทางดานธุรกิจ
อันเนื่องมาจากจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงมาก จากเดิมในชวงนี้จะเปนชวง High
Season ซึ่งมีอัตราการเขาพัก 80-100% ลดเหลือเพียง 10% ในเดือนมกราคม
2548 และคอยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเปน 20-40% ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และมีการ
ลดอัตราคาหองพักลดลงถึงประมาณ 50-60% เลยทีเดียว อยางไรก็ตาม ในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมที่เปนชวง Low Season นักทองเที่ยวก็จะหายไปอีกจํานวน
หนึ่ง (ชวง Low Season แตเดิมจะมีอัตราการเขาพัก 50-60%) สงผลใหธุรกิจ

โรงแรมไดรับผลกระทบยาวเกือบทั้งป 2548 นี้เปนอยางนอย วิกฤติการณสึนามิซึ่งไมเคย
ปรากฏในประเทศเราหรือในภูมิภาคนี้ ไดสงผลตอความรูสึกของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน
ซึ่งจะสงผลตอการทองเที่ยวในอนาคต กลาวคือ
- กลุมนักทองเทีย่ วจากยุโรป อเมริกา หรือประเทศตะวันตก กลุมนี้ไมไดตื่นตระหนกกับ
เหตุการณนี้มากนัก เนื่องจากสึนามิมักจะเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกมากกวา ทําให
นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศเหลานี้เปนลูกคาหลักที่ยังมาทองเที่ยวกันมากอยูใน
ปจจุบัน โดยมีผลกระทบระยะสั้นโดยนักทองเที่ยวกลุมนี้ลดลงบางในเดือนแรก แต
หลังจากวิกฤตการณนี้ผานไปในเดือนที่สองหรือสาม นักทองเที่ยวกลุมนี้ก็กลับมา
ทองเที่ยวเชนเดิม
- กลุมนักทองเทีย่ วแถบประเทศเอเชีย เปนกลุมที่มีความตืน่ ตระหนกสูง เนื่องจากเปน
เหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนและทําใหเกิดความสูญเสียทั้งทรัพยสนิ และชีวิต จํานวน
มาก จึงทําใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ลดลงสูงมาก มีการยกเลิกกรุปทัวรของชาวเอเชียถึง
60-70%
- สวนนักทองเที่ยวชาวไทยเอง ก็ลดลงมากเชนกัน แมวาหลายฝายจะพยายามกระตุนการ
ทองเที่ยวในฝงอันดามันกันมากก็ตาม
2) บานพักชาวตางชาติ (0.75-3.0 ลานยูเอสดอลลาร)
โครงการบานลานดอลลาร (ยูเอส) จะมีประเภทบานอยู 2 ประเภท คือ บานเดี่ยว
(Villa) และคอนโดมิเนียมหรืออพารทเมนท ประเภท Low Rise ที่สวนใหญมุงเปาหมาย
กลุมลูกคาเปนชาวตางประเทศ โดยในปจจุบันในจังหวัดภูเก็ตมีโครงการประเภทนี้ขายอยูรวม
ประมาณ 44 โครงการ จํานวน 856 หนวย และแตเดิมคาดวาในป 2548 จะมีโครงการใหม
เกิดขึ้นถึง 50 โครงการ
โดยสรุปจํานวนโครงการ ระดับราคา จํานวนหนวย ดังนี้
ตารางที่ 5 : แสดงจํานวนโครงการ จํานวนหนวยขาย ตามระดับราคา ของบานพักชาวตางชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต
จํานวน
ระดับราคา (US$)
โครงการ
หนวยขาย
US$ 0.75-1.0 million
33
676
US$ 1.0-2.0 million
7
134
US$ 2.0-3.0 million
3
36
1
10
ตั้งแต US$ 3.0 million
รวม
44
856

ตารางที่ 6 : ผลการสํารวจรายโครงการ บานลานดอลลาร ภูเก็ต (บางสวน)

รายละเอียดโครงการบานราคาแพง (บางสวนเฉพาะฝง อันดามัน)
ลํา ชื่อโครงการ
ดับ

ที่ต้งั

1 Sri Panwa
2 The Lawana

บานเชิงทะเล ปลายป 47
หาดกมลา
หาดราไวย
ก.ค. 47

3 Prima Villas

หาดกะตะ

ธ.ค. 47

4 Layan Ocean Villas

หาดบางเทา

ม.ค. 48

4.5

Maan Tawan (Villas)
หาดบางเทา
Chom Tawan
หาดบางเทา
Kamala Hills-Naka
หาดกมลา
The Plantation
หาดกมลา
L' Orchidee Residence
หาดปาตอง
Katamanda Villas
หาดกะตะ
Kata Gardens Tropical Islandหาดกะตะ
Layan Gardens
เฃิงทะเล
Maan Tawan (Apartment) หาดบางเทา
Maan Tawan (Penthouse)
14 Kamala Hills-Naka
หาดกมลา
15 The Plantation
หาดกมลา

ธ.ค. 47
ธ.ค. 47
ต.ค. 47
ก.ย. 47
พ.ย. 47
พ.ย. 47
ก.ย. 47
กลางป 47
ธ.ค. 47

3.8
18.3
2.1
16.5
21.1
24.4
19.1
24.7
10.3

ต.ค. 47
ก.ย. 47

9.6
9.2

5
6
7
8
9
10
11
12
13

เปดโครงการ เนือ้ ที่
ประเภท
โครงการ หนวยขาย
(ไร)
25.0
31.9
9.8

Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium

ขนาดหนวยขาย
อาคาร
ที่ดิน
(ตรว.) (ตรม.)
100
176-204
120
92
87
109
150
162
221-233
158-300
100
180
155-300
85-216
-

236
290
326
360
280
320
270
260
598
650
630
540
268
415
294-824
357-688
112-278
198-572
246
363
140.5-290.0
126-375

จํานวนหนวยขาย
การขายตอเดือน
ทั้งหมด ขายแลว เหลือ กอนซึนามิ หลังซึนามิ
(หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย)
60

12

48

3

2

51

11

40

3-4

0

23

0

23

0

0

7

1

6

4
20
5
22
23
39
33
40
30
5
33
32
427

1
5
2
4
10
30
12
22
8
4
11
24
157
37%

3
15
3
18
13
9
21
18
22
1
22
8
270

2
2-3
2
1
3
6
4
3
3
2
4-5
4-5

1
1
0
0
1
2
2
2
1
1
2
1-2

กอนซึนามิ
(ลานบาท) (ลาน US$)
25.00
19.00
20.78-22.45
22.92-24.18
8.90
8.42

0.65
0.49
0.51-0.55
0.56-0.59
0.23
0.22

33.60
18.75-28.0
17.00
11.50
26.0-54.4
22.8-43.4
6.90-25.90
13.45-28.75
14.50
25.00
6.0-10.9
10.0-26.4

0.88
0.50-0.74
0.45
0.28
0.69-1.44
0.55-1.05
0.18-0.66
0.35-0.75
0.38
0.66
0.16-0.29
0.27-0.70

ราคาขายโครงการ
(บาท/ตรม.)

(ลานบาท)

80,508
25.00
86,207
19.00
70,307 20.78-22.45
63,667 22.92-24.18
31,786
8.90
26,313
8.42
35.00
40.00
53,333
35.00
34,722-51,851 18.75-28.0
63,433
17.00
27,711
11.50
88,435-66,104 26.0-54.4
63,865-63,081 22.8-43.4
60,000-73,333 6.90-25.90
96,000-107,226 13.45-28.75
58,943
14.50
68,871
25.00
62,500-72,600
6.0-10.9
79,365-70,400 10.0-26.4

หลังซินามิ
(ลาน US$)
0.65
0.49
0.51-0.55
0.56-0.59
0.23
0.22
38.00

ปรับ หมายเหตุ
ราคา
(บาท/ตรม.) (%)
80,508
86,207
70,307
63,667
31,786
26,313

0%
0%
0%
0%
0% โครงการเปดตัวระหวาง Tsunami
0%

0.92
58,528 1.05
61,538 0.92
55,556 4%
0.50-0.74 34,722-51,851 0%
0.45
63,433 0%
0.28
27,711 0%
0.69-1.44 88,435-66,104 0%
0.55-1.05 63,865-63,081 0%
0.18-0.66 60,000-73,333 0%
0.35-0.75 96,000-107,226 0%
0.38
58,943 0%
0.66
68,871 0%
0.16-0.29 62,500-72,600 0%
0.27-0.70 79,365-70,400 0%

โครงการเปดตัวหลัง Tsunami

มีเฉพาะการจองเทานัน้ ยังไมโอน
มีเฉพาะการจองเทานัน้ ยังไมโอน
คา Management 55 บาท/ตรม.
ราคารวมเนือ้ ที่เฉลียงดวย

กลาวโดยสรุปจากการสํารวจพบวา บานพักตากอากาศของชาวตางชาติ ราคาขายกอนและ
หลังสึนามิ สวนใหญราคาขายไมเปลี่ยนแปลง (ยกเวนบางโครงการสวนกระแส ปรับราคาเพิ่ม
บาง) แตมีอัตราการขายลดลงในชวง 1-2 เดือนแรก จากเดิมที่มีอัตราการขาย 4-5 หนวยตอ
เดือน เหลือ 1-2 หนวยตอเดือน อยางไรก็ตามในเดือนที่สาม ก็มีอัตราการขายทีส่ ูงขึน้ สูภาวะ
ปกติ เนื่องจากกลุมลูกคาสวนใหญ (รอยละ 90) เปนชาวตะวันตก ซึ่งไมไดมีความตื่นตระหนก
มากนัก อีกทั้งทําเลโครงการเหลานี้สวนใหญกอสรางอยูบนเชิงเขา หรือเนินเขา ซึ่งไมไดรับความ
เสียหายจากวิกฤตการณนี้เลย
สําหรับดานการลงทุนของผูประกอบการ เพียงแตมีการชะลอโครงการชั่วคราวในระยะ 1-2
เดือนแรกเทานั้น ปจจุบันยังมีกลุมนักลงทุนเขามาซื้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
บริเวณฝงตะวันออกตอนลางของเกาะจนกลายเปน “ฮอตโซน” ใหมของการลงทุน โดยเฉพาะ
เดือนกุมภาพันธ-มีนาคมทีผ่ านมา มีแนวโนมการซื้อขายที่มากขึ้นอยางเห็นไดชัด
โดยสรุปบานพักตากอากาศระดับบนสําหรับชาวตางชาติ ปจจุบันถือไดวาเริม่ กลับเขาสูภ าวะปกติ
โดยทุกโครงการเริม่ มียอดขายที่ใกลเคียงกับกอนวิกฤตการณสึนามิแลว
3) โครงการที่อยูอาศัยระดับกลาง-ลาง (2.0-4.0 ลานบาท)
โครงการที่อยูอาศัยสําหรับคนไทย ซึ่งสวนใหญเปนการพัฒนาบริษัทพัฒนาในประเทศ ซึ่ง
ที่ตั้งโครงการสวนใหญตั้งอยูบริเวณโดยรอบตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งหางจากชายฝงทะเลมาก จากการ
สํารวจโครงการบางสวน เชน บานชัยพฤกษ บานมัณฑนา พบวาระดับราคากอนและหลัง
เหตุการณยังคงไมแตกตางกัน แตมีอัตราการขายที่ลดต่ําลงเล็กนอย ซึ่งคาดวานาจะเนื่องมาจาก
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมมากกวา ผลจากวิกฤตการณสนึ ามิ
4) ศูนยการคา
เนื่องจากการเปนเมืองทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ตจึงไดมีการพัฒนาศูนยการคามาอยางตอเนื่อง
ทั้งจากผูประกอบการทองถิ่น และผูประกอบการรายใหญจากกรุงเทพฯ และกลุมซุปเปอรสโตร
ขามชาติ โดยแบงการพัฒนาศูนยการคาตามพื้นที่ตาง ๆ ได 2 ทําเล ดังนี้
(1) กลุมศูนยการคาที่ตั้งอยูในตัวเมืองและรอบตัวเมือง

ปจจุบันมีอยูจํานวน 5 แหง ไดแก ศูนยการคา Central Festival, บิ๊กซี, เทสโก โลตัส,
โอเชียน ภูเก็ต และโอเชียนทาม กลุมนี้ไมไดรับความเสียหายทางดายกายภาพจากสึนามิแต
อยางใด เนื่องจากทําเลตั้งอยูในเขตเมืองชัน้ ใน
ศูนยการคาในยานนี้ มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนประชาชนในพื้นที่ และสวนหนึ่งที่เปนทั้งนักทองเทีย่ ว
โดยราคาคาเชาพื้นที่ยังคงอยูในระดับราคาเดิม เนื่องจากมีการทําสัญญาเชากันไวลวงหนา แตมีบาง
ศูนยการคาที่เปนศูนยการคาทองถิ่นอาจตองปรับลดคาเชาลงเล็กนอย เนื่องจากมีปริมาณลูกคาลดลง
จากนักทองเที่ยวที่หายไป ประกอบกับการแขงขันที่สงู ขึน้ จากศูนยการคารายใหญ รวมทั้ง
การบริหารศูนยการคาที่ดอยกวา สวนศูนยการคารายใหญ และบริษัทขามชาติ ก็ไมไดมี
การปรับคาเชาแตอยางใด เนื่องจากคาดวาจะเปนผลกระทบในระยะสั้น แตถาการทองเที่ยว
ยังซบเซาในระยะยาว ก็อาจมีการปรับคาเชาลดลงไดในอนาคต คงตองรอดูสถานการณระยะ
หนึ่งกอน
(2) กลุมศูนยการคาที่อยูบริเวณหาดปาตอง

ศูนยการคาที่อยูบริเวณหาดปาตอง มีจํานวน 4 แหง ไดแก ศูนยการคาจังซีลอน, โอเชียน
พลาซา ปาตอง, โอเชียน พลาซา บางลา และ เดอะ พลาซา กลุมนี้มีศูนยการคาที่ไดรับ
ความเสียหายจากสึนามิ จนตองปดกิจการเพียง 1 แหง คือ โอเชียน พลาซา ปาตอง
เนื่องจากทําเลตั้งอยูติดชายหาด ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุง เพื่อเปดดําเนินการใหม
ศูนยการคากลุมนี้ มีเปาหมายของกลุมลูกคาหลักเปนนักทองเที่ยว ซึ่งจะไดรับผลกระทบ
มากกวา ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณการทองเทีย่ ววาจะเปนอยางไร ปจจุบันคาเชาพื้นที่ยังคง
เดิม (บางศูนยการคาอาจจะปรับคาเชาสูงขึน้ เนื่องจากมีผูเชาสวนหนึ่งยายมาจาก โอเชียน
พลาซา ปาตอง ที่ปดปรับปรุงไป)
นอกจากนี้ศูนยการคาในพื้นที่เชาบางสวนของอาคารโรงแรม และศูนยบันเทิงตางๆ อีกประมาณ
4 แหง
โดยรวมแลวธุรกิจศูนยการคาหลังวิกฤตการณสึนามิยังทรงตัวในปจจุบัน แมวาซบเซาบางใน
ชวงแรก 1-2 เดือนหลังจากวิกฤติการณ โดยในอนาคตขึ้นอยูกับสถานการณการทองเที่ยวเปน
สําคัญวาจะกลับมาดีเหมือนเดิมไดเมื่อใด
ปจจุบันคาเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ศูนยการคาระดับปานกลาง พื้นที่เชาขนาด 30-100 ตารางเมตร คาเชาตารางเมตร
ละ 700 บาทตอเดือน
ศูนยการคาระดับดี พื้นที่เชาขนาด 40-100 ตารางเมตร คาเชาตารางเมตรละ
1,000-1,300 บาท ตอเดือน

5) สนามกอลฟ
ปจจุบันสนามกอลฟในจังหวัดภูเก็ต มีจํานวน 6 แหง และใกลเคียงที่พังงา อีก 1 แหง ซึ่งเปน
ธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบทีช่ ัดเจนจาก สึนามิ เนื่องจากกลุมลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ
(สนามกอลฟในภูเก็ตสวนใหญมีกลุมลูกคาเปนชาวตางชาติ และมีคากรีนฟที่แพงมากเมื่อเทียบ
กับสนามในภูมิภาคอื่น โดยคนทองถิ่นภูเก็ตสวนใหญจะเปนเลนที่สนามกอลฟที่ทายเหมือง พังงา
แทน) โดยผลกระทบมากนอยก็ขึ้นอยูกับกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยว ถาเปนสนามที่
นักทองเที่ยวสวนใหญมาจากกลุมประเทศตะวันตก ยุโรป อเมริกา ก็จะไดผลกระทบนอยกวา โดย
จํานวนนักกอลฟลดลงประมาณ 50% สวนสนามที่นักทองเที่ยวมาจากเอเชีย ที่นักทองเที่ยว
จากลุมนี้ลดลงมากถึง 80-90% โดยบางแหงปกติมีการใชบริการ 150-200 คนตอวัน เหลือ
เพียง 10-20 คนเทานั้น
สวนคากรีนฟ ก็ไดมีการปรับลดลงประมาณ 10-35% เนื่องจากตองการนักกอลฟฯ ที่เปนคน
ไทยมากขึ้น รวมทั้งการจัดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ เพื่อสงเสริมการขาย
ตารางที่ 7 : คากรีนฟ สนามกอลฟ ในจังหวัดภูเก็ต 6 แหง และพังงา 1 แหง

Green Fee
Name of Golf Course

Phuket Country Club
Loch Palm Golf Club
Laguna Phuket Golf
Club
Blue Canyon-Lakes
Course
Blue Canyon-Canyon
Course
Mission Hills Phuket
Golf Club Resort &
Spa
Thai Muang – Phang
Nga

Cours
e
Rate
2,350
2,600
2,900

Package
(green + caddy + transfers
round trip)
Discou 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
nt
Rate Rate Rate Rate Rate
1,900 2,700 2,410 2,310 2,260
1,950 2,760 2,470 2,370 2,320
2,550 3,570 3,170 3,020 2,970

3,600

2,700 3,750 3,350

3,230 3,080

5,300

4,850 5,880 5,480

5,330 5,280

3,800

3,600 4,730 4,430

4,310 4,130

2,200

1,850 3,450 2,750

2,500 2,400

ที่มา www.thailandgolfcourse.com
แนวโนมของธุรกิจนี้ ยังไปไดดีอยูโดยผูประกอบการสวนใหญมีความเชื่อมันถึงศักยภาพของภูเก็ต
ที่จะกลับมาดีไดเหมือนเดิม โดยเชื่อวาผลกระทบนี้เปนผลในระยะสั้นเทานั้น โดยบางแหงก็ไดมี
การปรับตัว โดยมีการดึงการจัดการแขงขันระดับนานาชาติ เชน รายการไทยแลนด โอเพน มาจัด
ที่ภูเก็ต เพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนาไปในชวงนี้ แตในระยะยาวแลวยังมีความเชื่อมั่นอยู
ดังกลาว
6) ภาวะราคาที่ดิน
สึนามิ จะมีผลตอราคาที่ดินหรือไม อยางไร เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปน
ปจจัยสําคัญในการลงทุน รวมทั้งการซื้อขาย การเก็งกําไร ที่ดินในเมืองทองเที่ยว เปนสิ่งที่ควบคู
กันมาชานาน โดยจากผลการสํารวจราคาทีด่ ินกอนและการเหตุการณืสึนามิ ผลปรากฎจะ
พิจารณาแยกเปนทําเลตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินบริเวณตัวเมืองภูเก็ต
จากผลการสํารวจราคาที่ดินบริเวณในตัวเมืองภูเก็ตและโดยรอบพบวา ราคาที่ดิน
ยังไมมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไมไดรับผลกระทบ ยังมีความตองการที่ดินใน
การพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป แมวาจะมีการชะลอตัวรอดูสถานการณอยูบางในชวงแรก
(3) ที่ดินบริเวณริมชายหาดตางๆ
 ที่ดินชายหาดฝงตะวันออก
จากเหตุการณสึนามิทําใหพื้นที่เกาะภูเก็ตชายฝงตะวันออก ไดรับความสนใจจากนัก
ลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไมไดรับผลกระทบจากสึนามิ ทําใหปจจุบันมีกลุมนัก
ลงทุนเขามาซื้อที่ดินฝงดานนี้เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหราคาที่ดินปรับราคาสูงขึน้
จนกลายเปน “ฮอตโซน” แหงใหม โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ-มีนาคมที่ผานมา มี
แนวโนมการซื้อขายที่มากขึ้นอยางเห็นไดชัด


ที่ดินชายทะเลบริเวณฝงตะวันตก
เปนบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะหาดปาตอง หาดกมลา แตอยางไรก็ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ปจจุบันไดมีมีการฟนฟูในระดับ 80-90% แลว คาดวาจะ
สมบูรณไดในเวลาไมนานนัก (ประมาณ 6 เดือน) เนื่องจากสวนที่มีอาคารที่เสียหาย
บางสวน ยังตองใชเวลาในการซอมแซม อยางไรก็ตาม ราคาที่ดินก็ยังทรงตัวอยูในระดับ
เดิม

แผนที่แสดงราคาที่ดินตามชายหาดตางๆ บนเกาะภูเก็ต กอนและหลัง สึนามิ

ราคาที่ดินริมหาดภูเก็ตขนาด ~10 ไร
ก สึนามิ (กค.47) | หลังสึนามิ (เมษ.48)
(ล บาท/ไร)
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โดยสรุปสถานการณอสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ต
พบวาอสังหาฯ
ประเภทที่ไดรับ
ผลกระทบชัดเจน คือ โรงแรม, สนามกอลฟ สวนที่ไดรับผลกระทบเล็กนอย ไดแก ศูนยการคา
บานจัดสรร (คนไทย)สวนบานลานดอลลาร และราคาที่ดิน แทบจะไมมีผลกระทบเลย ปรับทํา
ใหบางทําเลโดยเฉพาะฝงตะวันออกของเกาะตอนลาง ยานอาวฉลอง และหาดราไวย กลับมา
ราคาสูงขึ้น เปนทําเลฮ็อตแหงใหมแทน

สวนที่ 3 : มาตรการการชวยเหลือ และฟนฟูพื้นที่ฝงอันดามัน

โครงการที่เกี่ยวกับการฟนฟูและพัฒนาการทองเที่ยวในชายฝงทะเลอันดามัน
โดยแบงความ
รับผิดชอบ และจัดตั้งโครงการฟนฟูการทองเที่ยวชายฝงอันดามัน จํานวนถึง 33 โครงการ
สําหรับโครงการที่ตองการใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรงดําเนินการอยางเรงดวน ไดแก โครงการ
รักษาความปลอดภัยการทองเที่ยวทางทะเล และโครงการบีชการด โดยปจจุบันความชวยเหลือของ
ภาครัฐที่ออกมาตรการใหความชวยเหลือเพื่อการฟนฟูฝงทะเลอันดามัน พอจะสรุปโดยสังเขปดังนี้
1. ความชวยเหลือจากศูนยขาวภูเก็ต-กองทัพเรือ รวมกับ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
จัดทําโครงการบีชการด และหอเตือนภัยฝงอันดามันทั้ง 6 จังหวัด รวม 50 จุด ครอบคลุมพื้นที่
แหลงทองเที่ยวและชุมชน โดยเบื้องตนจังหวัดภูเก็ต 19 จุด, จังหวัดพังงา 16 จุด, จังหวัดกระบี่
8 จุด, จังหวัดตรัง 3 จุด และจังหวัดสตูล 4 จุด หอสังเกตการณและเตือนภัยนี้ มีลักษณะเปน
หอวิทยุ รัศมีการเฝาระวัง 500 เมตร จากทะเลเขาหาฝงและบริเวณชายฝง ซึ่งทุกจุดรัศมี
กระจายเสียงครอบคลุมหาดทองเที่ยวสําคัญ
และแหลงชุมชนทั้งหมด
คากอสรางหอละ
100,000-120,000 บาท โดยเสร็จจุดแรกที่หาดกมลา อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต หลัก
จากนั้นจะทยอยกอสรางในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งประมาณการวาจะแลวเสร็จทั้งหมดภายในปงบประมาณ
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2. กระทรวงกลาโหม
2.1 การสรางบานพักชั่วคราว
กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ดําเนินการกอสรางบานพัก
ชั่วคราว บริเวณพื้นที่ตางๆ ดังนี้
1) ทาเรือทุง ละออง หมู 1 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน 20 ยูนิต และผูบัญชาการทหารสูงสุด ทําพิธีมอบใหกับจังหวัดพังงา เมื่อวันที่
20 มกราคม 2548
2) ทาเรือคุระบุรี ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยอยูในระหวางการ
ดําเนินการกั้นฝา ติดประตู และหนาตาง จํานวน 130 ยูนิต
3) บานหินลาด หมู 3 อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทําการสํารวจเพื่อเตรียมการกอสราง
บานพักชั่วคราว จํานวน 20 ยูนิต ผลการดําเนินการกอสรางในภาพรวมมี
ความกาวหนา รอยละ 90
กองทัพบก ดําเนินการกอสรางบานพักชั่วคราว บริเวณพื้นที่
1) องคการบริหารสวนตําบลบางมวง และบานพรุเตียว อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
จํานวน 190 ยูนิต ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2548
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสํานักสงฆ บานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จํานวน
20 ยูนิต ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2548
ดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ บริเวณ

1) ปรับพื้นที่บริเวณกอสรางโรงเรียนราชประชานุเคราะห บานบางสัก ตําบลบางมวง
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ไดผลงาน รอยละ 99
2) ปรับปรุงบอน้ําดิบ บริเวณบานบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอ ตะกั่วปา จังหวัดพังงาได
ผลงาน รอยละ 2
3) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ ปรับพื้นที่และขนยายเศษวัสดุ บริเวณแหลมปะการัง ตําบลคึกคัก
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ไดผลงาน รอยละ 85
4) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ บริเวณโรงแรมแกรนไดมอนด และโรงแรมอันดามันเนีย ตําบล
คึกคัก อําเภออตะกั่วปา จังหวัดพังงา ไดผลงาน รอยละ 96.65
กองทัพเรือ ดําเนินการกอสรางบานพักชั่วคราว บริเวณพื้นที่เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา จํานวน 73 ยูนิต ผลการดําเนินการกอสรางในภาพรวมมีความกาวหนา รอย
ละ 95 และไดทําการสงมอบใหกับจังหวัดพังงาแลว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 โดยมี
พลเรือโทนพพร อาชวาคม รองเสนาธิการทหารเรือ เปนผูแทนในการสงมอบ
2.2 การสรางบานพักถาวร
การแบงมอบความรับผิดชอบการกอสรางบานพักถาวรใหแกผูประสบภัยจากธรณีพิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 ในสวนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น
1,491 หลัง รายละเอียดดังนี้
- สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสํานักโยธาธิการกลาโหม จํานวน 119 หลัง
พื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
- กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 159 หลัง พื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
- กองทัพบก จํานวน 800 หลัง พื้นที่ อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
- กองทัพเรือ จํานวน 234 หลัง พื้นที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ และอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- กองทัพอากาศ จํานวน 179 หลัง พื้นที่อําเภอกะเปอร และกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและชวยเหลือผูประสบภัย ไดใหการสนับสนุนที่พักชั่วคราว โดยสง
เต็นท (Camping Ground) และถุงนอนรวมประมาณ 200 ชุด ใหแกผูประสบภัยในพื้นที่
อุทยานฯ และนอกพื้นที่อุทยานฯ รวมทั้งไดดําเนินการรื้อซากปรักหักพังในบริเวณพื้นที่อุทยาน
แหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต และ
อุทยานแหงชาติแหลมสน จังหวัดระนอง และขนยายสิ่งกีดขวาง ณ อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
การบริการน้ําสะอาด โดยการติดตั้งชุดประปาสนาม 4 จุด ในบริเวณ อําเภอตะกั่วปา อําเภอ
ทายเหมือง จังหวัดพังงา และไดมีการแจกจายน้ําสะอาด จํานวน 3,372,000 ลิตร ณ บานเขา
หลัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา รวมทั้งจัดระบบประปาโดยการเจาะบอบาดาลใหม และติดตั้ง

ระบบประปาบาดาลใหผูอพยพที่ศูนยที่พักชั่วคราว 5 จุด ณ องคการบริหารสวนตําบลบางมวง
จังหวัดพังงา
นอกจากนี้ไดทําความสะอาดแหลงน้ําบาดาล ติดตั้งเครื่องวัดแผนดินไหว ทําความสะอาดบริเวณ
อุทยานแหงชาติที่ไดรับความเสียหายทั้งบนบกและในทะเล
ทําลายแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคใน
แหลงกักขัง ปรับปรุงแหลงน้ําของพื้นที่เกิดภัย ใหความรูกับชุมชนในการตรวจสอบเชื้อโคลิฟอรม
และคาคลอรีนตกคาง ตลอดจนการจัดการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ประสบธรณีพิบัติภัยภาคใต
ไดแก
1. การจัดการขอมูลและประเมินความเสียหาย
2. การจัดการฟนฟูชุมชนและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
3. การฟนฟูพื้นที่อุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยว
4. การแบงมอบภารกิจในระดับพื้นที่ใหมีความชัดเจน โดยใหประสานงานกับสวนราชการตาง
ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว
4. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรมการจัดหางานไดจัดตั้งศูนยอํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิ
ในสวนกลาง
แตงตั้งคณะทํางานชวยเหลือผูประสบภัย รวมทั้งสงหนวยบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile
Unit) ชุดสํารวจและชุดติดตามผลการบรรจุงานจากสวนกลางไปปฏิบัติงานรวมกันสวนภูมิภาค
และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล
ผลการดําเนินการสรุปไดดังนี้
รับขึน้ ทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานที่ประสบภัยจํานวน
4,838 คน การใหบริการจัดหางานผูประสบภัยที่แจงความประสงคสมัครงานจํานวน 4,957
คน ไดรับการบรรจุงานในสถานประกอบการ จํานวน 1,432 คน ทําใหเกิดรายไดตอเดือนรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 8,003,324 บาท และผูประสบภัยที่ไดรับการบรรจุงานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 5,589 บาท ใหคําปรึกษาแนะนําจํานวน 3,157 คน รับเรื่องรองทุกขจํานวน 28
คน ประสานสงผูประสบภัยเดินทางกลับภูมิลําเนาจํานวน 317 คน สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ปลายทาง 37 จังหวัด ใหบริการรับสมัครผูป ระสบภัยทีเ่ ดินทางกลับภูมลิ ําเนาจํานวน 467 คน
สงตัวพบนายจางและรอการบรรจุงาน 37 คน สามารถบรรจุงานได 4 คน ประสานสงแรงงาน
ตางดาวกลับประเทศจํานวน 1,995 คน โดยศูนยควบคุมสงกลับแรงงานสัญชาติพมาที่จังหวัด
ระนอง ไดสงกลับประเทศพมาแลวจํานวน 853 คน
แผนงานการชวยเหลือฟนฟูการดํารงชีพของผูตกงาน/วางงาน จากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต
และไดรับอนุมัติงบกลาง 4 โครงการคือ
1) โครงการใหบริการจัดหางานเคลื่อนที่แกผูวางงานในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตที่ประสบธรณี
พิบัติ

2) โครงการใหบริการเคลื่อนยายแรงงานแกผวู างงานในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตที่ประสบธรณี
พิบัติ
3) โครงการสรางอาชีพใหมใหผูประสบภัยในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตที่ประสบธรณีพิบัติ
4) จัดมหกรรมแรงงานเพื่อผูประสบภัยธรณีพิบตั ิจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27 มกราคม 2548
ปญหาอุปสรรค
ผูประสบภัยสวนใหญมีสภาพจิตใจไมพรอมที่จะทํางาน
บางสวนไมมีวุฒิ
การศึกษา และมีอายุเกินกวาเงื่อนไขที่นายจางระบุ ทําใหไมไดรับการบรรจุงาน บางรายตองรอ
ทํางานกับนายจางเดิม ซี่งขณะนี้ยังปดกิจการอยู ผูประกอบอาชีพประมงไมตองการเปลี่ยนอาชีพ
จํานวนมาก สวนสถานประกอบการบางแหงอยูในระหวางซอมแซม ยังไมเปดดําเนินการ
สําหรับแนวทางแกไข กรมการจัดหางานไดใชวิธีการดานจิตวิทยา ใหคําปรึกษา แนะนํา ปลอบ
ขวัญใหกําลังใจและใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกผูประสบภัยที่มาใชบริการ
ใหความชวยเหลือผูที่ไมสามารถทํางานในสถานประกอบการ
โดยใหคําปรึกษาแนะนําการ
ประกอบอาชีพอิสระ ประสานนายจางเพื่อรับแจงตําแหนงงานวางไวรองรับและใหบริการจัดหา
งานแกผูประสบภัยที่เดินทางกลับภูมิลําเนาเปนการเรงดวน ประสานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อใหความชวยเหลือซอมแซมเรือและอุปกรณการประมงแกผูประสบภัย
5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1
สถานศึกษาที่ไดรับความเสียหายทั้งหมด จํานวน 5 โรงเรียน (มีครูรวม 37 คน
นักเรียนรวม 556 คน) ดังนี้
1) โรงเรียนบานเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
2) โรงเรียนบานทะเลนอก จังหวัดระนอง
3) โรงเรียนบานบางสัก จังหวัดพังงา
4) โรงเรียนบานปากจก จังหวัดพังงา
5) โรงเรียนบานทับละมุ จังหวัดพังงา
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดนํานักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนหรือสถานที่ใกลเคียงได
เปดเรียนตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2548 และไดสรางอาคารชั่วคราวใหทดแทนเรียบรอยแลว
โดยใชงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรางและจะเปดใหนักเรียนเขาเรียนในอาคารชั่วคราว
ในวันที่ 24 มกราคม 2548 สวนอาคารถาวรอยูระหวางดําเนินการ โดยมีผูบริจาค
ชวยเหลือเรียบรอยแลว
5.2 สถานศึกษาที่ไดรับความเสียหายมาก จํานวน 7 โรงเรียน (มีครูรวม 78 คน นักเรียนรวม
1,484 คน ) ดังนี้
1) โรงเรียนบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา
2) โรงเรียนกมลา จังหวัดภูเก็ต
3) โรงเรียนบานกะหลิม จังหวัดภูเก็ต

4)
5)
6)
7)

โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนบานใบทอน (จังหวัดภูเก็ต)
โรงเรียนบานบางเบน จังหวัดระนอง
โรงเรียนบานหาดทรายดํา จังหวัดระนอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดนํานักเรียนไปเรียนในอาคารเรียน ที่เสียหายนอย ซึ่งได
ซอมแซมไวแลว โดยเปดเรียนตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2548 สําหรับอาคารที่เสียหายมาก
การซอมแซม
โดยใชงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขาไปซอมแซม ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
5.3 สถานศึกษาทีเ่ สียหายเล็กนอย จํานวน 12 โรงเรียน (มีครูรวม 107 คน นักเรียนรวม
1,893 คน ) ไดซอมแซมและใหนักเรียนเขาเรียนไดแลว ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2548
ดังนี้
1) โรงเรียนเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต
2) โรงเรียนทาฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
3) โรงเรียนบานคลองแหง จังหวัดกระบี่
4) โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน จังหวัดกระบี่
5) โรงเรียนบานปากคลอง จังหวัดกระบี่
6) โรงเรียนบานปากหรา จังหวัดกระบี่
7) โรงเรียนบานแหลมตง จังหวัดกระบี่
8) โรงเรียนบานคลองประสงค จังหวัดกระบี่
9) โรงเรียนบานคลองกํา จังหวัดกระบี่
10) โรงเรียนบานแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่
11) โรงเรียนบานคลองมวง จังหวัดกระบี่
12) โรงเรียนบานหาดทรายดํา ( สาขาบานหนานอก ) จังหวัดระนอง
5.4
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการชวยเหลือในการกอสราง
บานพักสําหรับ ประชาชนที่ไรที่อยูอาศัยรวมกับหนวยงานอื่น ๆ และซอมเรือที่เสียหาย
รวมทั้งจัดทํากระชังปลาแจกชาวบานที่เดือดรอนในการประกอบอาชีพ
6. กระทรวงอุตสาหกรรม
6.1
นับตั้งแตเปดทําการจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2548 มีผูลงทะเบียนขอรับความ
ชวยเหลือกับศูนยประสานและบริการฟนฟู SMEs ที่ประสบภัยสึนามิ จํานวน 719 ราย
ปญหา ตองการวงเงินความชวยเหลือทั้งสิน้ 2,440.46 ลานบาท แยกเปนวงเงินรวมทุน
1,007.2 ลานบาท ความชวยเหลือดานการเงินอื่น 1,433.26 ลานบาท
6.2
ในดานการเขารวมลงทุนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได
นําเสนอคณะกรรมการกองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทย

•

•

•
•

•

ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนในการอนุมัติการเขารวมลงทุน เพื่อใหเอื้อตอการ
ชวยเหลือ SMEs ที่ประสบภัย สึนามิ ทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการดําเนินงาน เพื่อเปนแหลงระดมทุนให SMEs ที่ประสบภัยสึนามิ และเพื่อ
ประสานความรวมมือดานการชวยเหลือ SMEs รวมกับธนาคารของรัฐ และเอกชน
กระทรวงมหาดไทย
สัดสวนการรวมทุนประมาณ 10-49% ( หลังการรวมทุน โดยมีวงเงินรวมลงทุนขั้นต่ํา 1.0
ลานบาท และวงเงินสูงสุด 100.0 ลานบาท ระยะเวลาการรวมทุนประมาณ 1-7 ป หรือ
ตามแตกรรมการเห็นสมควร )
กลุมเปาหมายไดแก SMEs ซึ่งประสบภัยทั้งทางตรงและทางออมในธุรกิจการทองเที่ยว การ
โรงแรม รีสอรท สปา บริการที่เกี่ยวของและ SMEs ตามยุทธศาสตรการสงเสริมของประเทศ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการรวมลงทุน ซึ่งมีกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนประธานอนุกรรมการ นายกองเกียรติ โอภาสวงการ เปนรองประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนธนาคารกรุงไทย
ผูแทนธนาคาร SMEs เปนอนุกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการรวม
ลงทุนสําหรับผูป ระกอบการ SMEs ที่ประสบภัยในวงเงินไมเกิน 30.0 ลานบาท และ
พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการรวมลงทุนสําหรับวงเงินที่เกินกวา
30
ลานบาท
ตอ
คณะกรรมการรวมลงทุนฯ ตอไป
ปจจุบันคณะกรรมการรวมลงทุนของกองทุนฯ
ดังกลาวไดอนุมัติหลักการใหรว มลงทุนกับ
SMEs ที่ประสบภัยแลวจํานวน 2 ราย
- บริษัท มุกดารา บีช รีสอรท จํากัด วงเงินรวมลงทุนประมาณ 90 ลานบาท
- บริษัท เซาท ซี ปะการัง รีสอรท แอนด สปา จํากัด วงเงินรวมลงทุนประมาณ 50
ลานบาท
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