
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิารบทสรุปสําหรับผูบรหิาร  
 

 สถิติส่ิงกอสรางทุกประเภทที่เอกชน
ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม  และตอเติม  หรือ
ดัดแปลง ถือเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง 
และ ถื อ เป นดั ชนี เ ชื่ อ มั่ น ในรั ฐบ าลอี ก ด ว ย  
สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําการประมวล
ขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนประจําทุกป  โดย
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสิ่งกอสรางทุกประเภท       
ที่เอกชนไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม
หรือดัดแปลง ในเขตพื้นที่ที่มีและไมมีพระราช
กฤษฎีการใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522   ไดแก  จํ านวนผู ได รับอนุมัติ   จํ านวน
ส่ิงกอสราง และพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติให
กอสราง ขอมูลดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชใน
การจัดทําบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และ
มูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ นอกจากนี้ 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแหงประเทศไทยนําไปใชในการจัดทํา
ตัวชี้วัดที่อยูอาศัย เพื่อใชในการติดตามภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและประเมินภาวะเศรษฐกิจอีกดวย   
สําหรับสรุปผลขอมูลฉบับนี้ เปนขอมูลของผูไดรับ
อนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางในป พ.ศ. 2550 สรุป
ไดดังนี้ 
 

 

 

 

1.  สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน 
 1.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหทําการกอสราง 

ในป 2550 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหทํา
การกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ทั่วประเทศ 
มีจํานวนทั้งสิ้น 143,937 ราย สวนใหญรอยละ 98.3 
ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 1.7 ไดรับ
อนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามภาค  พบวา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี        
ผูไดรับอนุมัติมากที่สุด 34,700 ราย (รอยละ 24.1) 
รองลงมาเปนภาคกลาง 33,209 ราย (รอยละ 23.1) 
และกรุงเทพมหานครมีผูไดรับอนุมัตินอยที่สุด 
14,865 ราย (รอยละ 10.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูไดรับอนุมัติอาคารโรงเรือนในป 2550
ลดลงรอยละ  21.1 ซ่ึงกรุงเทพมหานครลดลง     
มากที่สุดถึงรอยละ 37.1       

 แผนภูมิ 1  จํานวนของผูทีไ่ดรับอนุมัติใหทําการ   
กอสรางระหวางป 2549 และป 2550   เปนรายภาค 
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1.2 จํานวนสิ่งกอสรางและพื้นท่ีกอสราง 
ในป 2550 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับ

อนุมัติใหกอสราง ทั่วประเทศ มีจํานวน 230,857 หลัง 
คิดเปนพื้นที่รวม 59.3 ลานตารางเมตร ภาคกลางมี
จํานวนอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 
สูงกวาภาคอื่น ๆ คือ 60,754 หลัง และกรุงเทพ-   
มหานครมีจํานวนพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางมากที่ สุดรวม  14.9  ลานตารางเมตร      
สวนในภาคเหนือมีจํานวนสิ่งกอสรางและพื้นที่

กอสรางที่ได รับอนุมัติใหกอสรางนอยที่ สุดคือ 
24,953 หลัง คิดเปนพื้นที่รวม 5.1 ลานตารางเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
ในภาพรวม  ทั้ งจํ านวนสิ่ งกอสร างและพื้นที่
กอสรางในป 2550 ลดลง รอยละ 6.3 และ 15.5 
ตามลําดับ โดยภาคใตมีจํานวนสิ่งกอสราง และ
พื้นที่กอสรางลดลงมากที่สุดรอยละ 21.7 และ 32.1 
ตามลําดับ  สําหรับกรุงเทพมหานครมีจํานวน
ส่ิงกอสรางฯ และพี้นที่ส่ิงกอสรางลดลง จากปกอน 
รอยละ 9.0 และ 27.5 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 2  จํานวนและพื้นที่ของสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง เปนรายภาค                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อพิจารณาภาพรวมตั้งแตป  2540 

จนถึงป 2550 พบวา ในป 2541 พื้นที่กอสรางลดลง
จากป 2540 ถึงรอยละ 73.3 จากนั้น คอยๆ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และขยายตัวสูงสุด  

ในป  2547  และป  2549  คือ  68 .6  และ  70 .2          
ลานตารางเมตร ตามลําดับ และลดลงในป 2550 
เปน 59.3 ลานตารางเมตร 

แผนภูมิ 3  จํานวนผูไดรับอนุมติั จํานวนอาคาร และพ้ืนที่กอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 
                  ระหวางป 2540 - 2550   
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1.3 ชนิดของสิ่งกอสรางและพื้นท่ีกอสราง 
หากพิจารณาถึงชนิดของสิ่งกอสราง 

พบว า  ส่ิ งกอสร างที่ ได รับอนุมัติ ใหกอสร าง         
ทั่วประเทศ สวนใหญ (รอยละ 67.5) เปนอาคาร
โรงเรือนเพื่ออยูอาศัย หรือมีพื้นที่ 40.0 ลานตาราง
เมตร สวนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชยมี
พื้นที่ 10.1 ลานตารางเมตร (รอยละ 17.0) เพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่ 5.0 ลานตาราง
เมตร (รอยละ 8.4) พื้นที่กอสรางที่เปนโรงแรม 
หอพัก และภัตตาคารรวม  2.0 ลานตารางเมตร  
(รอยละ 3.3) อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขมี
พื้นที่ 0.8 ลานตารางเมตร (รอยละ 1.4) และเปน
การกอสรางอื่น ๆ เชน อาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย 
โรงไฟฟา อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ํา  
เพื่อการเกษตร เพื่อการขนสง  เพื่อการบันเทิง  และ 
อ่ืน ๆ จํานวน 1.5 ลานตารางเมตร (รอยละ 2.4) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 15.5 โดยเฉพาะการ
กอสรางอาคารเพื่อการพาณิชยลดลงมากที่สุด ถึง
รอยละ 23.8 รองลงมาเปนการกอสรางเพื่ออยูอาศัย
ลดลงรอยละ 13.9 การกอสรางเพื่อการอุตสาหกรรม
และโรงงานลดลงรอยละ 12.7 การกอสรางเพื่อ
การศึกษาและสาธารณสุขลดลงรอยละ 6.7 สวน
การกอสรางที่เปนโรงแรม หอพัก และภัตตาคารมี
พ้ืนที่กอสรางที่ได รับอนุมัติลดลงรอยละ  8 .6 
สําหรับพื้นที่การกอสรางอื่น ๆ ที่เปนอาคารเพื่อการ
บําบัดน้ําเสีย โรงไฟฟา อาคารระบบประปา และ
โรงกรองน้ํา เพื่อการเกษตร เพื่อการขนสง เพื่อการ
บันเทิง และอ่ืน ๆ นั้น ลดลงจากปกอน รอยละ 16.5 
 

แผนภูม ิ4  พ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางระหวางป 2540 - 2550  
                  จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 เมื่อพิจารณาในรอบ 10 ปที่ผานมา พบวา 
ส่ิงกอสรางทุกชนิดมีแนวโนมในทางเดียวกัน คือ 
ลดลงต่ําสุดในป 2541 และคอยๆ ขยายตัวอยาง
ตอเนื่องจนมีระดับสูงสุดในป 2547 และป 2549 

โดยเฉพาะสิ่งกอสรางเพื่ออยูอาศัยซ่ึงมีพื้นที่สูงสุด
ในป  2547 และป  2549 เปน  42.8 และ  46.5        
ลานตารางเมตร แตไดลดลงเปน 40.0 ลานตารางเมตร 
ในป 2550 
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22..    สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน  
ในป 2550 ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคาร

โรงเรือนประเภท ร้ัว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/
คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ ทั่วประเทศ มีจํานวนที่
ไดรับอนุมัติใหกอสราง 18,936 แหง คิดเปนความยาว
รวม 2.4 ลานเมตร สวนใหญเปนการกอสรางทอ/
ทางระบายน้ําความยาวรวม 1.2 ลานเมตร (รอยละ 
50.0) เปนการกอสรางถนน/ทางรถไฟ 612,271 เมตร 
(รอยละ 25.7) ร้ัว/กําแพง 471,575 เมตร (รอยละ 
19.8) เปนเขื่อน/คันดิน 33,399 เมตร (รอยละ 1.4) 

เปนสะพาน 18,102 เมตร (รอยละ 0.8) และอ่ืน ๆ 
55,666 เมตร หรือรอยละ 2.3 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
ส่ิงกอสรางไดรับอนุมัติใหกอสรางในป 2550 คิดเปน
ความยาวโดยรวม เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 3.9 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในรอบ 
10 ปที่ผานมา  พบวา  ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุมัติมี
ความยาวลดลงต่ําที่สุดในป 2541 แตหลังจากป 
2541 เปนตนมาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

แผนภูมิ 5  จํานวนผูไดรับอนุมติั จํานวนสิ่งกอสราง และความยาวของสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 1/   
                  ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางระหวางป 2540 - 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  ไดแก สิ่งกอสรางประเภท รั้ว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ 
 

สํ าห รับ ส่ิ งก อสร า งที่ มิ ใช อ าคาร
โรงเรือนประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ ทั่วประเทศ 
ในป 2550 มีการอนุมัติใหกอสรางจํานวน 3,340 
แหง คิดเปนพื้นที่รวม 1.5 ลานตารางเมตร สวน
ใหญเปนการกอสรางลานจอดรถคิดเปนพื้นที่ 
848,273 ตารางเมตร (รอยละ 56.2) รองลงมาเปน
ปมน้ํามัน 175,376 ตารางเมตร (รอยละ 11.6) ปาย
โฆษณา 89,834 ตารางเมตร (รอยละ 6.0) สนาม
กีฬามีพื้นที่กอสราง 78,382 ตารางเมตร (รอยละ 5.2) 
สวนการกอสรางอื่น ๆ  เชน  การกอสรางสระวายน้ํา 
ทาเรือ ลานตากขาว การกอสรางพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ  

โทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน คิดเปนพื้นที่กอสรางรวม 
316,913 ตารางเมตร (รอยละ 21.0) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
ในป  2550 พื้นที่ของสิ่ งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางคิดเปนพื้นที่โดยรวมลดลงจากป 2549 
รอยละ 19.3 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในรอบ 
10 ปที่ผานมา พบวา พื้นที่ของสิ่งกอสรางประเภทนี้
ลดลงต่ําที่สุด ในป 2541 จากนั้นจึงคอย ๆ ขยายตัว
เพิ่มขึ้น เปนสูงสุดในป 2549 คือ 1.9 ลานตารางเมตร 
และชะลอตัวลงในป 2550 
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ความยาว (พันเมตร) จํานวน (ราย แหง)
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แผนภูมิ 6  จํานวนผูไดรับอนุมัติ จํานวนสิ่งกอสราง และพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทที่มิใชอาคารโรงเรือน 2/   
 ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางระหวางป 2540 – 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/  ไดแก สิ่งกอสรางประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ        
 
3. สรุปและขอเสนอแนะ จากการ

ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางในป 2550 พบวา
จํานวนผูไดรับอนุมัติอาคารโรงเรือนลดลงจากป 
2549 รอยละ 21.1  จํานวนสิ่งกอสราง  และพื้นที่
กอสรางลดลง  รอยละ 6.3  และ 15.5  ตามลําดับ 
สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่ใชความ
ยาวเปนตัววัดเพิ่มขึ้นเพยีงเล็กนอย คือ รอยละ 3.9 
และส่ิงกอสรางที่ใชพื้นที่เปนตัวช้ีวัดลดลงจาก      
ป 2549 รอยละ 19.3 

 อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจสะทอน
ใหเห็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังชะลอตัว 
เนื่องจาก ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และอัตราเงิน
เฟอที่สูงขึ้นมาก ซ่ึงสงผลกระทบตนทุนการกอสราง 
และคาขนสง รวมทั้งความไมมั่นใจในสถานการณ
ทางการเมือง จากสถานการณดังกลาวอาจทําให
ผูประกอบการตัดสินใจในการกอสรางนอยลง 
 

 
 
 
 
 
 




