
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 สถิติส่ิงกอสราง ถือเปนตัวช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง   สํานักงานสถิติแหงชาติ
จึงไดรวบรวมขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนประจํา
ทุกป เกี่ยวกับสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง 
ในเขตพื้นที่ที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ไดแก 
จํานวนผูไดรับอนุญาต  จํานวนสิ่งกอสราง และ
พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ซ่ึงขอมูล
เหลานี้ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชใน
การจัดทําบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และ
มูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทย และภาคเอกชน นําไปใชจัดทําตัวช้ีวัด
เ พื่ อ ใ ช ใ นก า รติ ด ต ามภ า ว ะ เ ศ รษฐกิ จ ด า น
อสังหาริมทรัพย การสงเสริมการขาย/ชะลอการ
ลงทุนการกอสราง รวมทั้งแผนการจางงาน และการ
ผลิตฝมือแรงงานใหกับภาคประชาชนตอไป 
  สําหรับรายงานการประมวลผลขอมูล
ฉบับนี้ เปนขอมูลของผูไดรับอนุญาตใหกอสรางใน
ป พ.ศ. 2551 ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูลทุกเดือน จาก
สํานักงานเขต และสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ  
ทั่วประเทศ มาทําการประมวลผล 
 
 

สรุปขอมูลท่ีสําคัญไดดังนี้ 
1.  สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน 
 1.1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง 

ในป 2551 มีผูไดรับอนุญาตใหทําการ
กอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลงทั่วประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น 141,529 ราย โดยรอยละ 97.9 ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม  และรอยละ 2.1 ได รับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อพิจารณาเปนราย
ภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูไดรับ
อนุญาตมากที่ สุด  33,462 ราย  (รอยละ  23.6) 
รองลงมาคือภาคกลาง 32,578 ราย (รอยละ 23.0) 
สวนกรุงเทพมหานครมีผูไดรับอนุญาตนอยที่สุด 
14,768 ราย (รอยละ 10.4) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน
ในป 2551 ในภาพรวมลดลงรอยละ 1.7 โดยการ
กอสรางในภาคเหนือ ลดลงมากที่สุดคือ รอยละ 6.5       
 แผนภูมิ 1  จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง   

เปนรายภาค พ.ศ. 2550 - 2551 
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1.2 จํานวนสิ่งกอสรางและพื้นท่ีกอสราง 
ในป  2551 มี ส่ิ งกอสร างประ เภท

อาคารโรง เรื อนที่ ได รับอนุญาตให ก อสร าง             
ทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 216,579 หลัง คิดเปนพื้นที่
รวม 60.8 ลานตารางเมตร โดยภาคกลางมีจํานวน
อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางมากกวา
ภาคอื่น ๆ คือ 51,064 หลัง รองลงมาคือ ปริมณฑล มี
จํานวน 46,297 หลัง สวนภาคเหนือมีจํานวนอาคาร
โรงเรือนที่ได รับอนุญาตใหกอสรางนอยที่ สุด 
จํานวน 22,763 หลัง เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
พบวา ในภาพรวม จํานวนสิ่งกอสรางในป 2551 
ลดลงรอยละ 6.2 โดยลดลงจาก 230,857 หลัง ในป 
2550 เปน 216,579 หลัง ในป 2551 เมื่อพิจารณาเปน
รายภาค พบวา เกือบทุกภาคมีจํานวนสิ่งกอสราง
ลดลง โดยเฉพาะภาคกลางมีจํานวนสิ่งกอสราง
ลดลงมากที่สุด โดยลดลงจาก 60,754 หลัง ในป 
2550 เปน 51,064 หลัง ในป 2551 หรือคิดเปนรอยละ 
15.9 สวนภาคใต พบวา มีจํานวนสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.1 โดยเพิ่มขึ้นจาก 31,498 หลัง ในป 2550 
เปน 34,682 หลัง ในป 2551  

แผนภูมิ 2 จํานวนสิง่กอสรางประเภทอาคารโรงเรือน  
                ท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง เปนรายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดานพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน พบวา ในป 2551 
ทั่วประเทศมีพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นจากป  2550 
เล็กนอย ประมาณรอยละ 2.6 (จาก 59.3 ลานตาราง
เมตร ในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 60.8 ลานตารางเมตร 
ในป  2 5 5 1 )  เ มื่ อ พิ จ า รณ าต ามภ าค  พบว า 
กรุงเทพมหานครมีจํานวนพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนสูงกวาภาคอื่น ๆ คือ รอยละ 22.8 ภาคใต 
และภาคเหนือ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 และรอยละ 1.9 
ตามลํ า ดั บ  ส วนภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ 
ปริมณฑล และภาคกลาง มีจํานวนพื้นที่กอสราง
ลดลงจากปกอนรอยละ 16.9 รอยละ 7.8 และรอยละ 
2.1 ตามลําดับ  

แผนภูมิ 3 พืน้ท่ีของสิง่กอสรางประเภทอาคารโรงเรือน 
                ท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง เปนรายภาค 
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พ้ืนท่ีกอสราง (ตร.ม.) จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิง่กอสราง

พ้ืนท่ี (พัน ตร.ม.) จํานวน (ราย, หลัง)

 นอกจากนี้  เมื่ อพิจารณาแนวโนม
ภาพรวมระหวางป 2540 ถึงป 2551 พบวา ในป 2541 
พื้นที่กอสรางลดลงเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกจิใน
ป 2540 โดยลดลงจาก 55.9 ลานตารางเมตรในป 
2540 เปน 14.9 ลานตารางเมตรในป 2541 หรือ
ลดลงถึงรอยละ 73.3 จากนั้นคอยๆ มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และขยายตัวสูงสุดในป 2547 
และป 2549 ประมาณ 68.6 และ 70.2 ลานตาราง
เมตร  ตามลําดับ  สวนป  2551 มีพื้นที่กอสราง
เพิ่มขึ้นจากป 2550 เพียงเล็กนอยคือ จาก 59.3 ลาน
ตารางเมตร เปน 60.8 ลานตารางเมตร 

แผนภูมิ 4  จํานวนผูไดรับอนญุาต จํานวนสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน ที่ไดรับอนุญาต     
                   ใหกอสราง พ.ศ. 2540 - 2551   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 ชนิดของสิ่งกอสรางและพื้นท่ีกอสราง 
หากพิจารณาพื้นที่กอสรางตามชนิด

ของส่ิงกอสราง  พบวา  พื้นที่กอสรางที่ ได รับ
อนุญาตใหกอสรางสวนใหญ (รอยละ 66.3) เปน
การกอสรางอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย ซ่ึงมีพื้นที่ 
40.3 ลานตารางเมตร สวนการกอสรางอาคารเพื่อ
การพาณิชยและอาคารสํานักงานม ีพื้นที่ 10.1 ลาน
ตารางเมตร  (รอยละ 16.7) เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานมีพื้นที่ 4.6 ลานตารางเมตร (รอยละ 7.5) 
พื้นที่กอสรางที่เปนโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร 
มีพื้นที่ 2.8 ลานตารางเมตร  (รอยละ 4.6) อาคาร
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุขมีพื้นที่ 0.9 ลาน
ตารางเมตร (รอยละ 1.5) และเปนการกอสรางอื่น ๆ  
เชน อาคารเพื่อการบาํบัดน้ําเสยี โรงไฟฟา อาคารระบบ 
ประปาและโรงกรองน้ํา เพื่อการเกษตร เพื่อการขนสง 

 
 

เพื่อการบันเทิง  และอื่น ๆ จํานวน 2.1 ลานตาราง
เมตร (รอยละ 3.4) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 โดยเฉพาะการ
กอสรางโรงแรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึงรอยละ 41.8
รองลงมาเปนการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 การกอสรางอาคาร
เพื่ออยูอาศัย และเพื่อการพาณิชยฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.8 และ 0.3 ตามลําดับ สวนการกอสรางอาคารเพื่อ
การอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่กอสรางที่
ไดรับอนุญาตลดลงรอยละ 7.5 ที่เปนอาคารเพื่อการ
บําบัดน้ําเสีย โรงไฟฟา อาคารระบบประปา และ
โรงกรองน้ํา เพื่อการเกษตร เพื่อการขนสง เพื่อการ
บันเทิง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 42.8 



 

แผนภูม ิ5  พ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางระหวางป 2540 - 2551  
                  จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
เมื่อพิจารณาในรอบ 12 ปที่ผานมา พบวา 

พื้นที่ของสิ่งกอสรางทุกชนิดมีแนวโนมในทาง
เดียวกัน กลาวคือ ลดลงต่ําสุดในป 2541 เนื่องจาก
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 จากนั้น
คอย ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ส่ิงกอสรางเพื่ออยูอาศัย ที่มีพื้นที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางสูงสุดในป 2547 และป 2549 ถึง 42.8 และ 
46.5 ลานตารางเมตร ตามลําดับ หลังจากนั้นคอย ๆ 
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 มีพื้นที่กอสราง
เพื่ออยูอาศัยลดลงจากป 2549 รอยละ 13.9 และในป 
2551 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 0.8 หรือจาก 40.0 
ลานตารางเมตรในป 2550 เปน 40.3 ลานตารางเมตร
ในป 2551  
 
 
 
 
 

 
2.  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

ในป 2551 มีส่ิงกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนประเภท ร้ัว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/
คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ ทั่วประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางจํานวนทั้งสิ้น 19,362 แหง คิดเปน
ความยาวรวม  2.2 ลานเมตร  สวนใหญเปนการ
กอสรางทอ/ทางระบายน้ําความยาวรวม 1.1 ลานเมตร 
(รอยละ 48.4) เปนการกอสรางถนน/ทางรถไฟ 
602,093 เมตร (รอยละ 27.5) ร้ัว/กําแพง 472,885 เมตร 
(รอยละ 21.6) สวนการกอสรางอื่น ๆ เชน การ
กอสรางสะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน คิดเปนความ
ยาวรวม 57,001 เมตร (รอยละ 2.5)  
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แผนภูมิ 6  จํานวนผูไดรับอนญุาต จํานวนสิ่งกอสราง และความยาวของสิง่กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 1/   
                  ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางระหวางป 2540 – 2551 
 

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

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระยะ 
12 ปที่ผานมา  พบวา  ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือน ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางมีความยาวลดลง
ต่ําที่สุดในป 2541 แตหลังจากป 2541 เปนตนมา   
ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

สํ าห รับสิ่ งก อสร า งที่ มิ ใช อ าคาร
โรงเรือนประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ ทั่วประเทศ 
พบวา ในป 2551 มีการอนุญาตใหกอสรางจํานวน 
4,205 แหง คิดเปนพื้นที่รวม 1.8 ลานตารางเมตร 
สวนใหญเปนการกอสรางลานจอดรถคิดเปนพื้นที่ 
874,375 ตารางเมตร   (รอยละ 49.4) รองลงมาเปน
ปมน้ํามัน  209,203 ตารางเมตร  (รอยละ  11.8) 
สนามกีฬา 116,680 ตารางเมตร (รอยละ 6.6)  ปาย 

 
 

โฆษณา 99,977 ตารางเมตร (รอยละ 5.7) สระวายน้ํา  
82,182 ตารางเมตร (รอยละ 4.6) สวนการกอสรางอื่น  ๆ  
เชน  การกอสรางทาเรือ  ลานตากขาว  การกอสราง 
พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน    
คิดเปนพื้นที่กอสรางรวม 386,894 ตารางเมตร (รอยละ 
21.9) 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระยะ 
12 ปที่ผานมา พบวา พื้นที่ของสิ่งกอสรางประเภทนี้
ลดลงต่ําที่สุด ในป 2541 จากนั้นจึงคอย ๆ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสูงสุดในป 2549 ประมาณ 1.9 
ลานตารางเมตร แตกลับลดลงในป  2550 เปน
ประมาณ 1.5 ลานตารางเมตร และเพิ่มขึ้นในป 
2551 เปน1.8 ลานตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นจากป 
2550 ประมาณรอยละ 17.3 
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แผนภูมิ 7  จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทที่มิใชอาคารโรงเรือน 2/   
 ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางระหวางป 2540 - 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/  ไดแก สิ่งกอสรางประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ        
 
3. สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง
ในป 2551 พบวา จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง
อาคารโรงเรือนลดลงจากป  2550 รอยละ  1.7 
จํานวนสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 6.2 สวนพื้นที่
กอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 สําหรับสิ่งกอสรางที่
มิใชอาคารโรงเรือนที่ใชความยาวเปนตัวช้ีวัด มี
ความยาวของสิ่ งกอสร างที่ ได รับอนุญาตให
กอสรางลดลงรอยละ 8.0 และสิ่งกอสรางที่ใชพื้นที่
เปนตัวช้ีวัดมีพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้น
จากป 2550 รอยละ 17.3  
 
 
 

 
 อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจสะทอนให
เห็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังชะลอตัว 
เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราเงินเฟอ
ที่สูงขึ้นมาก ซ่ึงสงผลกระทบตนทุนการกอสราง
และคาขนสง รวมทั้งความไมมั่นใจในสถานการณ
ทางการเมือง จากภาวะการณดังกลาวอาจทําให
ผูประกอบการตัดสินใจกอสรางนอยลง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




