้ งต้น
สรุปผลเบือ
ั
่ ง 6 เดือนแรก ของปี 2560
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงคมของคร
ัวเรือน ในชว

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สิน
ของครัว เรือ น ตลอดจนลัก ษณะที่อ ยู่อ าศัย โดยทํา การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560)
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 2560) 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 2560

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,973 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการทํางานร้อยละ 71.2 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน
ร้ อ ยละ 45.7

กํา ไรสุ ท ธิ จ ากการทํา ธุ ร กิ จร้ อ ยละ 17.1

แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหล่งทีม่ า
ของรายได้ (ปี 2560)
เงินที่ได้รบั
ความช่วยเหลือ

12.0%

รายได้จากทรัพย์สนิ

1.6%

26,973
บาท

รายได้
ที่เป็นตัวเงินอืน่ ๆ

71.2% การทํางาน

1.3%

8.4%

13.9%

จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 12.0 รายได้จาก
ทรัพย์สิน เช่นดอกเบี้ยร้อยละ 1.6 นอกจากนั้นยังมีรายได้
ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยูใ่ นรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ

ค่าจ้างและ
เงินเดือน
กําไรสุทธิจาก
การทําธุรกิจ

17.1%

สวัสดิการ
สินค้า/บริการ

กําไรสุทธิจาก
การทําการเกษตร

1/

้ า่ ยของคร ัวเรือน ปี 2560
2. ค่าใชจ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยเดือนละ 21,897 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 34.6
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัย
และเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 17.3 ของใช้ส่วนบุคคล/
เครือ่ งนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.4 ใช้ในการสือ่ สารร้อยละ 3.4
ใช้เพื่อการศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล และการบันเทิง/
การจัดงานพิธี คือร้อยละ 1.8 1.6 และ 1.2 ตามลําดับ
สําหรับกิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1 ในส่วนของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น ค่ า ภาษี
ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้ อ สลากกิ น แบ่ ง /หวย ดอกเบี้ ย
พบว่ า มี ก ารใช้ จ่ า ยสู ง ถึ ง ร้อยละ 13.1
1/

แผนภูมิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ปี 2560)

และกําไรสุท ธิจากการทําการเกษตรร้อยละ 8.4 และมี
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือ

รายได้จาก

45.7%

อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ

34.6%
ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค 13.1%

(ภาษี เบี้ยประกันภัย
ดอกเบี้ย
ซื้อสลากกินแบ่ง
หวย ฯลฯ)

ค่าใช้จ่าย
21,897 86.9% อุปโภค 20.5%
บาท
บริโภค 17.3%
5.4%
3.4%
1.8%
1.6%
1.2%
1.1%

ร้อยละ 13.9
1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

ที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ
ยานพาหนะ/การเดินทาง
ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุง่ ห่ม/
รองเท้า
การสือ่ สาร
การศึกษา
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
การบันเทิง/การจัดงานพิธี
กิจกรรมศาสนา

2
ิ ของคร ัวเรือน ปี 2560
้ น
3. หนีส

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่าครัวเรือนที่มี
หนี้สินมีร้อยละ 51.0 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 177,128 บาท
ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน
(ร้ อ ยละ 76.1) คื อ ใช้ ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภคร้ อ ยละ 40.3
ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.0 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียง
ร้อยละ 1.8 เท่านั้น สําหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ
พบว่าเป็นหนีท้ ี่ใช้ทําการเกษตรร้อยละ 12.9 และใช้ทําธุรกิจ
ร้อยละ 10.5
แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื (ปี 2560)

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 82.9 ซึ่งจะทําให้เกิด
การออม หรือชําระหนี้ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับครัวเรือน
ในภาคอื่น ๆ
1/

แผนภูมิ 4 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
รายภาค (ปี 2560)
บาท
300,000
177,128 199,239 146,507 178,185 184,879 174,841
200,000
100,000
0
50,000
41,335
40,000
26,973
26,133
30,000
26,700
33,221
19,843 20,570
20,000 21,897
21,498 16,141 16,877 21,673
10,000
0
ทั่วราช กทม. และ กลาง
อาณาจักร 3 จังหวัด 2/
2/

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

หนี้สนิ
รายได้
ค่าใช้จ่าย

ภาค

นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 177,128 บาท/ครัวเรือน
40.3%
ครัวเรือนที่
ไม่มีหนี้สนิ
49.0%

ครัวเรือนที่
มีหนี้สิน
51.0%

34.0%
1.8%
12.9%
10.5%
0.5%

ใช้ในครัวเรือน (76.1%)
ใช้จา่ ยอุปโภค ฯ
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน
ใช้ในการศึกษา
ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ (23.9%)
ใช้ทาํ การเกษตร
ใช้ทําธุรกิจ
หนี้อื่นๆ

1/

้ า่ ย และ
5. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใชจ
ิ ต่อรายได้ ปี 2550 - 2560
้ น
หนีส

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้
พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 มีรายได้
เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ และพบว่ารายได้
และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ

1/

รายได้เพิ่มขึ้นจาก 18,660 บาท ในปี 2550 เป็น 26,973 บาท

้ า
4. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใชจ
่ ย และ

ในปี 2560 และเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายฯ ที่เพิ่มขึ้นจาก 14,500 บาท

ิ ของคร ัวเรือน รายภาค ปี 2560
้ น
หนีส

ในปี 2550 เป็น 21,897 บาท ในปี 2560 ตามลําดับ และเมื่อ

เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
เป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพ ฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า
ภาคอื่นมาก คือ 41,335 บาท โดยมีค่าใช้จา่ ยและจํานวน
หนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ 33,221 บาท
และ 199,239 บาท ตามลําดับ แต่ในทางกลับกันมีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่ําสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น คือร้อยละ
80.4 และพบว่าครัวเรือนในภาคใต้ เป็นภาคที่มีสัดส่วนของ

พิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่ายฯ ในปี 2560 พบว่า
รายได้สูง กว่าค่า ใช้จ่า ยที่จํา เป็นในการยัง ชีพ 5,076 บาท
ต่อครัวเรือน หรือประมาณ 1,750 บาทต่อคน (ขนาดของครัวเรือน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.9 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการชําระหนี้
เช่น หนี้เพื่อการซื้อบ้าน/ที่ดิน หนี้อุปโภคบริโภคและรายได้
ส่ว นที่เ หลือ จากการชํา ระหนี้แ ละไม่ไ ด้ถูก ใช้ส อยออกไป
ก็มีเหลือไว้สําหรับการเก็บออม เป็นต้น

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

3
เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ
11 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2560 หนี้สินต่อรายได้สงู สุดคือ 6.6 เท่า
สําหรับปี 2554 และ ปี 2558 หนี้สินต่อรายได้ต่ําสุดเท่ากัน
คือ 5.8 เท่า
1/

แผนภูมิ 5 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สนิ ต่อรายได้ของครัวเรือน
(ปี 2550 - 2560)
รายได้/ค่าใช้จ่าย (บาท)
30,000

หนี้สนิ ต่อรายได้ (เท่า)
8.0
26,915 26,973
25,194
6.6
6.4
6.5
25,000
6.3
23,236
21,157 21,897
6.0
18,660 20,903
5.8
19,061 5.8
20,000
17,403
16,205
14,500
15,000
4.0

รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สนิ ต่อ
รายได้

10,000
2.0
5,000
0

2550

2552

2554

2556

2558

2560

0.0
ปี

6. การเปรียบเทียบร้อยละของคร ัวเรือนทีม
่ ห
ี นี้
ิ เฉลีย
ิ้
้ น
และจํา นวนหนีส
่ ต่อ คร วั เรือ นท งั้ ส น
ปี 2550 - 2560

เมื่อพิจารณาจํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนในระหว่างปี 2550 - 2560 พบว่าส่วนใหญ่
สัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลง คือลดลงจากร้อยละ 63.3
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี 2558 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
เล็ก น้อยในปี 2560 เป็นร้อยละ 51.0 แต่จํานวนเงินที่เป็น
หนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 116,681 บาท
ในปี 2550 เป็น 177,128 บาท ในปี 2560
แผนภูมิ 6 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
(ปี 2550 - 2560)
ครัวเรือนที่มหี นี้ (ร้อยละ)
100.0
75.0

116,681

134,699

163,087 156,770
134,900

หนี้สนิ เฉลี่ย (บาท)
200,000
177,128

50.0
25.0
0.0

63.3

2550

60.9

2552

55.8

2554

53.8

2556

49.1

2558

51.0

2560

ครัวเรือนที่มหี นี้

100,000

หนี้สนิ เฉลี่ย

0

ปี

คร ัวเรือน ปี 2558 และ 2560

ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยได้จัดแบ่ง
ครัว เรือ นทั่ว ประเทศเป็น 5 กลุ่ม เท่า ๆ กัน และนํา มา
เรียงลําดับตามรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก
(กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่ําสุด และกลุ่มที่ 5 มีรายได้สูงสุด)
พบว่าในปี 2560 กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของรายได้
ร้อยละ 44.8 ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุด มีส่วนแบ่งของรายได้
ร้อยละ 6.8 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าความเหลื่อมล้ําของรายได้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.2 ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุด (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มที่
มีร ายได้ ปานกลาง (กลุ่ม ที่ 3) มีส่ วนแบ่ ง ของรายได้ล ดลง
และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)
ด้านการกระจายรายได้ของครัวเรือนทั่วประเทศทั้ง 5 กลุ่ม
มีค่าเพิ่มขึ้น คือ 0.337 ในปี 2558 เป็น 0.341 ในปี 2560
สําหรับรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 9,212 บาท ในปี 2558 เป็น 9,266 บาท ในปี 2560
โดยครัวเรือนทีม่ ีรายได้สงู สุด มีรายได้ประจําต่อคนต่อเดื อ น
เพิ่มขึ้นจาก 26,161 บาท เป็น 26,545 บาท และครัวเรือน
ที่มีรายได้ต่ําสุด มีรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนลดลงจาก
2,574 บาท เป็น 2,496 บาท
แผนภูมิ 7 ส่วนแบ่งของรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุม่
(ปี 2558 และ 2560)
ส่วนแบ่งของรายได้ประจําของครัวเรือน
(ร้อยละ)
100.0
ส่วนแบ่งของรายได้ประจํา

2558
2560

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

2558
2560

80.0
60.0

0.0

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน
(บาท)
30,000
26,545
26,161 25,000
20,000
11,269
11,089

40.0
20.0

150,000

50,000

7. การเปรีย บเทีย บการกระจายรายได้ข อง

2,496
2,574
7.0 6.8
1
(รายได้ต่ําสุด)

4,892
4,903

15,000

7,426
7,368

10,000
5,000

11.6 11.6

16.0 15.9

20.8 20.9

2

3

4

44.6 44.8
0
5 กลุ่มควินไทล์
(รายได้สงู สุด)

2558

2560

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม)
( Gini Coefficient )

0.337

0.341

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

9,212

9,266

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

