้ งต้น
สรุปผลเบือ
ั
่ ง 6 เดือนแรก ของปี 2558
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงคมของคร
ัวเรือน ในชว

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สิน
ของครัว เรือ น ตลอดจนลัก ษณะที่อ ยู่อ าศัย โดยทํา การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2558)
จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทําสรุปผลการสํารวจเบื้องต้น
เพื่อนําเสนอข้อมูล ในระดับหนึ่งก่อนที่รายงานฉบับสมบูรณ์
จะแล้ ว เสร็ จ โดยใช้ ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจ 6 เดื อ นแรก
(มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558) จํา นวนครั ว เรื อ นตั ว อย่ า ง
ประมาณ 26,000 ครั ว เรื อ น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่นําเสนอ
เป็น ค่า ใช้จ่า ยเฉลี่ย ที่จํา เป็น ต้อ งใช้ใ นการยัง ชีพ เท่า นั้น
จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม
ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ได้ดังนี้
1. รายได้ของคร ัวเรือน ปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 27,545 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการทํางานร้อยละ 72.6 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน
ร้ อ ยละ 43.9

กํา ไรสุ ท ธิ จ ากการทํา ธุ ร กิ จร้ อ ยละ 19.6

และกําไรสุท ธิจากการทําการเกษตรร้อยละ 9.1 และมี

แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหล่งทีม่ า
ของรายได้ (ปี 2558)
เงินที่ได้รบั
ความช่วยเหลือ

11.0%

รายได้จากทรัพย์สนิ

1.5%

27,545 72.6% รายได้จาก
การทํางาน
บาท

รายได้
ที่เป็นตัวเงินอืน่ ๆ

1.5%

9.1%

13.4%

ทรัพย์สิน เช่นดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 นอกจากนั้นยังมีรายได้
ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยูใ่ นรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ

ค่าจ้างและเงินเดือน
กําไรสุทธิจาก
การทําธุรกิจ

19.6%

สวัสดิการ
สินค้า/บริการ

กําไรสุทธิจาก
การทําการเกษตร

1/

้ า่ ยของคร ัวเรือน ปี 2558
2. ค่าใชจ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 33.6
เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ซึ่งในจํานวนนี้มีค่าเครื่องดื่ม
ที่เป็นแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.7) รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและ
เครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง
และยานพาหนะร้อยละ 18.3 ของใช้สว่ นบุคคล/เครือ่ งนุง่ ห่ม/
รองเท้าร้อยละ 6.4 ใช้ในการสือ่ สารร้อยละ 3.3 ใช้เพื่อ
การศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล และการบันเทิง/
การจัดงานพิธี คือร้อยละ 1.7 1.5 และ 1.2 กิจกรรมทาง
ศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1 ในส่วนของค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เ กี่ ย วกั บ
การอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น ค่ า ภาษี ของขวั ญ เบี้ ย ประกันภัย
ซื้อสลากกินแบ่ง/ หวย ดอกเบี้ย พบว่ามีการใช้จ่ายสูงถึง
ร้อยละ 12.6
1/

แผนภูมิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(ปี 2558)
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ

รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 11.0 รายได้จาก

43.9%

33.6%
ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค 12.6%

(ภาษี เบี้ยประกันภัย
ดอกเบี้ย
ซื้อสลากกินแบ่ง
หวย ฯลฯ)

ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ
ยานพาหนะ/การเดินทาง

ค่าใช้จ่าย
21,818 87.4% อุปโภค 20.3%
บาท
บริโภค 18.3%

ร้อยละ 13.4

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

6.4%
3.3%
1.7%
1.5%
1.2%
1.1%

ส่วนบุคคล/เครือ่ งนุ่งห่ม/รองเท้า
การสือ่ สาร
การศึกษา
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
การบันเทิง/การจัดงานพิธี
กิจกรรมศาสนา

2
ิ ของคร ัวเรือน ปี 2558
้ น
3. หนีส

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าครัวเรือนที่มี
หนี้สินมีร้อยละ 49.2 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 163,276 บาท

แผนภูมิ 4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนีใ้ นระบบและนอกระบบ และจํานวนหนีส้ ินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (ปี 2558)

มีหนี้สินทั้งในระบบ
และนอกระบบ

3.5%
5.1%

ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน
(ร้อยละ 74.9) คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 40.4

91.4%

มีหนี้สิน
ในระบบอย่างเดียว

มีหนี้สิน
นอกระบบอย่างเดียว

ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 33.3 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียง
จํานวนหนี้สินในระบบเฉลี่ย 160,012 บาท/ครัวเรือน
จํานวนหนี้สินนอกระบบเฉลี่ย 3,264 บาท/ครัวเรือน

ร้อยละ 1.2 เท่านั้น สําหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ
พบว่าเป็นหนีท้ ี่ใช้ทําการเกษตรร้อยละ 14.0 และใช้ทําธุรกิจ
ร้อยละ 10.4

1/

้ า
5. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใชจ
่ ย และ
ิ ของคร ัวเรือน รายภาค ปี 2558
้ น
หนีส

แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื (ปี 2558)

จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 163,276 บาท/ครัวเรือน
40.4%
ครัวเรือนที่
ไม่มีหนี้สนิ
50.8%

ครัวเรือนที่
มีหนี้สิน
49.2%

33.3%
1.2%
14.0%
10.4%
0.7%

ใช้ในครัวเรือน (74.9.0%)
ใช้จา่ ยอุปโภค ฯ
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน
ใช้ในการศึกษา
ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ (25.1%)
ใช้ทาํ การเกษตร
ใช้ทําธุรกิจ
หนี้อื่นๆ

4. คร ัวเรือนทีม
่ ห
ี นีใ้ นระบบ และนอกระบบ
ปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าส่วนใหญ่
ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
อย่างเดียวร้อยละ 91.4 และครัวเรือนที่มีหนี้ท้ังในระบบ
และนอกระบบร้อยละ 3.5 สําหรับครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ
อย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 5.1 และพบว่าจํานวนเงินเฉลี่ยที่
เป็นหนี้ในระบบ สูงกว่าหนี้นอกระบบถึง 49 เท่า (160,012 บาท

เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
เป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพ ฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า
ภาคอื่นมาก คือ 44,719 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายและจํานวน
หนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ 33,199 บาท
และ 203,341 บาท ตามลําดับ แต่ในทางกลับกันมีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่ําสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น คือร้อยละ
74.2 และพบว่าครัวเรือนในภาคกลาง เป็นภาคที่มีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 82.7 ซึ่งจะทําให้
เกิดการออม หรือชําระหนี้ได้นอ้ ยมากเมือ่ เทียบกับครัวเรือน
ในภาคอื่น ๆ
1/

แผนภูมิ 5 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
รายภาค (ปี 2558)
บาท
300,000
200,000
100,000
0
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

163,276 203,341

130,719 145,869

176,359 153,144
หนี้สนิ
รายได้

44,719
27,545
21,818

33,199

ทั่วราช กทม. และ
อาณาจักร 3 จังหวัด 2/
2/

25,602
21,174
กลาง

19,301 21,763
17,863
15,584
เหนือ

นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

และ 3,264 บาท ตามลําดับ)
1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ค่าใช้จ่าย

27,107
21,771
ใต้

ภาค

3
1/

้ า่ ย และหนีส
ิ
้ น
6. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใชจ
ตามสถานะทางเศรษฐส งั คม

ของคร วั เรือ น

ี ) ปี 2558
ของคร ัวเรือน (ตามอาชพ

เมื่ อ พิ จ ารณาตามอาชี พ พบว่ า ครั ว เรื อ นลู ก จ้ า ง
ที่เป็นผู้จดั การ/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ มีรายได้เฉลี่ย
สู ง สุ ด ถึ ง 59,733 บาท รองลงมา ได้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นของ
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร เสมียน/พนักงาน/
ผู้ให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 35,275
26,399 และ 22,520 บาท ตามลําดับ และรายได้ต่ําสุด
คือครัวเรือนประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ฯ 12,925 บาท และพบว่า
ครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้สูง ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายและ
จํานวนเงินที่เป็นหนี้สูงเช่นเดียวกัน
1/

แผนภูมิ 6 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ปี 2558)
600,000
456,115
500,000
400,000
300,000
231,216
150,266
200,000 163,276
139,167
94,23976,973
หนี้สิน
100,000
125,917
52,046
56,410
0
รายได้
34,842
59,733
ค่าใช้จ่าย
60,000
50,000
40,000
35,275
26,399
43,360
30,000 27,54520,814
22,52017,967
16,603
20,345
24,867
12,925
20,000 21,818
14,251 22,292
19,280
16,925
10,000
16,272
15,244 11,283
13,340 14,300
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 สถานะทางเศรษฐสังคม
1
2
3
4

ทั่วราชอาณาจักร
5 ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง
ผู้ถือครองทําการเกษตรเป็นเจ้าของ
ที่ไม่ใช่การเกษตร
ผู้ถือครองทําการเกษตร เช่าทีด่ ิน/ทําฟรี 6 ลูกจ้างผู้จดั การ นักวิชาการ และ
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า
และบริการทางการเกษตร
7 คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง

8 คนงานด้านการขนส่ง และงาน
9 เสมียน/พนักงานขาย/ผู้ให้บริการ
10 ผูป้ ฏิบัตงิ านในกระบวนการผลิต
ก่อสร้างและเหมืองแร่
11 ผูไ้ ม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

1/

้ า่ ย และ
7. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใชจ
ิ ต่อรายได้ ปี 2549 - 2558
้ น
หนีส

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้
พบว่ า ครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศตั้ ง แต่ ปี 2549 ถึ ง 2558
มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ และ
พบว่ารายได้และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ รายได้เพิ่มจาก 17,787 บาท เป็น
27,545 บาท และค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มจาก 14,311 บาท เป็น
21,818 บาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้
และค่าใช้จา่ ยฯ ในปี 2558 พบว่ารายได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นในการยังชีพ 5,727 บาทต่อครัวเรือน หรือประมาณ
1,975 บาทต่อคน (ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 คน)
ซึ่งส่วนใหญ่ถกู นําไปใช้ในการชําระหนี้ เช่น หนีเ้ พื่อการซื้อบ้าน/
ที่ดิน หนี้อุปโภคบริโภค และรายได้สว่ นทีเ่ หลือจากการชําระหนี้
และไม่ได้ถกู ใช้สอยออกไปก็มเี หลือไว้สําหรับการเก็บออม เป็นต้น

เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ
10 ปีที่ผ่านมา ลดลงจากปี 2549 คือ 6.6 เท่า เป็น 5.9 เท่า
ในปี 2558 มีเพียงปี 2556 เท่านั้นที่หนี้สินต่อรายได้
ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อาจเป็ น เพราะมี ก ารก่ อ หนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างเช่น เพื่อการซ่อมแซมหลังน้ําท่วมในปี 2554 รวมทั้ง
การกู้เงินเพื่อซือ้ บ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก ตามโครงการ
ของรัฐในช่วงปี 2555 - 2556
1/

แผนภูมิ 7 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สนิ ต่อรายได้ของครัวเรือน
(ปี 2549 - 2558)
รายได้/ค่าใช้จ่าย (บาท)
30,000

หนี้สนิ ต่อรายได้ (เท่า)
8.0
27,545
25,194
6.6
6.4
6.3
25,000
23,236
21,818
5.8
6.5
5.9 6.0
20,903
19,061
20,000 17,787 18,660
16,205 17,403
14,311
14,500
4.0
15,000

รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สนิ ต่อ
รายได้

10,000
2.0
5,000
0

2549

2550

2552

2554

2556

0.0
ปี

2558

8. การเปรียบเทียบอ ัตราร้อยละของคร ัวเรือน
ิ เฉลีย
้ิ
้ น
ทีม
่ ห
ี นี้ และจํานวนหนีส
่ ต่อคร ัวเรือนท งั้ ส น
ปี 2549 - 2558

เมื่อพิจารณาจํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนในระหว่าง ปี 2549 - 2558 พบว่าสัดส่วน
ของครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ลดลงตามลําดับ คือ ลดลงจากร้อยละ
64.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 49.2 ในปี 2558 แต่จํานวนเงิน
ที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 116,585 บาท
ในปี 2549 เป็น 163,276 บาท ในปี 2558 โดยในปี
2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เพียงเล็กน้อยคือ 0.1 เท่านั้น
แผนภูมิ 8 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
(ปี 2549 - 2558)
ครัวเรือนที่มหี นี้ (ร้อยละ)
100.0
75.0

116,585

หนี้สนิ เฉลี่ย (บาท)
200,000
163,276
163,087
134,699 134,900
150,000
116,681

50.0
25.0
0.0

100,000
64.4

63.3

60.9

55.8

53.8

49.2

2549

2550

2552

2554

2556

2558
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50,000
0

ปี

ครัวเรือนที่มหี นี้
หนี้สนิ เฉลี่ย

4
9. การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของ
คร ัวเรือน ปี 2556 และ 2558

ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยได้จัดแบ่ง
ครัวเรือนทั่วประเทศเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กัน และนํามา
เรียงลําดับตามรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก
(กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่ําสุด และกลุ่มที่ 5 มีรายได้สูงสุด)
พบว่าในปี 2558 กลุ่มที่มรี ายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของรายได้
ร้อยละ 45.2 ขณะที่ก ลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุด มีส่วนแบ่งของ
รายได้ร้อยละ 6.8 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าความเหลื่อมล้ํา
ของรายได้มีแนวโน้มลดลง คือ กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดลดลง
ร้อยละ 1.6 ขณะทีก่ ลุ่มที่มีรายได้ตา่ํ สุด (กลุ่มที่ 1) และกลุ่ม
ที่มีรายได้ปานกลาง (กลุ่มที่ 2 และ 3) มี ส่ ว นแบ่ ง ของรายได้
เพิ่มขึ้น และพบว่าค่าสัมประสิท ธิ์ของความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านการกระจายรายได้ของครัวเรือน
ทั่วประเทศทั้ ง 5 กลุ่ ม มี ค่ า ลดลง คื อ 0.367 ในปี 2556
เป็น 0.347 ในปี 2558 บาท

สําหรับรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 8,180 บาท ในปี 2556 เป็น 9,330 บาท ในปี 2558
โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม คือครัวเรือนที่มรี ายได้สงู สุด มีรายได้
ประจํา ต่ อ คนต่ อ เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น จาก 24,528 บาท เป็ น
26,556 บาท และครัวเรือนทีม่ ีรายได้ต่ําสุด มีรายได้ประจํา
ต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 1,973 บาท เป็น 2,529 บาท
แผนภูมิ 9 ส่วนแบ่งของรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุม่
(ปี 2556 และ 2558)
ส่วนแบ่งของรายได้ประจําของครัวเรือน
(ร้อยละ)
100.0
ส่วนแบ่งของรายได้ประจํา

2556
2558

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

2556
2558

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

2,529
1,973
6.0 6.8
1
(รายได้ต่ําสุด)

4,898
4,109

7,356
6,195

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน
(บาท)
30,000
26,556
24,528 25,000
20,000
11,070
9,675

15,000
10,000
5,000

10.9 11.3

15.3 15.7

21.0 21.0

2

3

4

46.8 45.2

0
5 กลุ่มควินไทล์
(รายได้สงู สุด)

2556

2558

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม)
( Gini Coefficient )

0.367

0.347

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

8,180

9,330
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