สรุปผลเบื้องต้น
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562
สํา นัก งานสถิติแ ห่ง ชาติ ได้จัด ทํา การสํา รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สิน
ของครัว เรือ น ตลอดจนลัก ษณะที่อ ยู่อ าศัย โดยทํา การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2562)
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 2562) จํา นวนครั ว เรื อ นตั ว อย่ า ง
ประมาณ 27,927 ครั ว เรื อ น ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ นํา เสนอ
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ที่ จํา เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการยั ง ชี พ เท่ า นั้ น
จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม
ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ได้ดังนี้

1. รายได้ของครัวเรือน ปี 2562
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,371 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการทํางานร้อยละ 71.2 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน
ร้ อ ยละ 45.4 กํา ไรสุ ท ธิ จ ากการทํา ธุ ร กิ จ ร้ อ ยละ 17.8

แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหล่งทีม่ า
ของรายได้ (ปี 2562)
เงินที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

12.7%
รายได้จากทรัพย์สิน

0.9%

26,371
รายได้จาก
บาท 71.2% การทํางาน

รายได้
ที่เป็นตัวเงินอืน่ ๆ

จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 12.7 รายได้จ าก
ทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 0.9 นอกจากนั้นยังมีรายได้
ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ

ค่าจ้างและ
เงินเดือน
กําไรสุทธิจาก
การทําธุรกิจ

1.1%

17.8%

สวัสดิการ
สินค้า/บริการ

8.0%

กําไรสุทธิจาก
การทําการเกษตร

14.1%

1/

2. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2562
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ครัวเรือนทั่วประเทศ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,236 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 33.7
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัย
และเครื่อ งใช้ภ ายในบ้า นร้อ ยละ 20.8 ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ
การเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 17.4 ของใช้ส่วนบุคคล/
เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 6.1 ใช้ในการสื่อสารร้อยละ 3.6
ใช้เพื่อการศึกษา และค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล คือร้อยละ
1.6 1.4 ตามลําดับ สําหรับการบันเทิง/การจัดงานพิธี และ
กิ จ กรรมทางศาสนาเท่ า กั น คื อ ร้ อ ยละ 1.0 ในส่ ว นของ
ค่า ใช้จ ่า ยที ่ไ ม่เ กี ่ย วกับ การอุป โภคบริโ ภค เช่น ค่า ภาษี
ของขวั ญ เบี้ ย ประกัน ภัย ซื้อ สลากกิ นแบ่ ง/หวย ดอกเบี้ ย
พบว่ามีการใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 13.4
1/

แผนภูมิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ปี 2562)
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ

และกํา ไรสุ ท ธิ จ ากการทํา การเกษตรร้ อ ยละ 8.0 และมี
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือ

45.4%

ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค
(ภาษี เบี้ยประกันภัย
ดอกเบี้ย
ซื้อสลากกินแบ่ง
หวย ฯลฯ)

33.7%

ที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ
ยานพาหนะ/การเดินทาง

13.4%

21,236 86.6%
บาท

ค่าใช้จ่าย
อุปโภค
บริโภค

ร้อยละ 14.1
1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

20.8%
17.4%
6.1%
3.6%
1.6%
1.4%
1.0%
1.0%

ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/
รองเท้า
การสื่อสาร
การศึกษา
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
การบันเทิง/การจัดงานพิธี
กิจกรรมศาสนา

2

3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2562
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่าครัวเรือนที่มี
หนี้สินมีร้อยละ 46.3 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 167,913 บาท

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 83.5 ซึ่งจะทํา
ให้ เ กิ ด การออม หรื อ ชํา ระหนี้ ไ ด้ น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ
ครัวเรือนในภาคอื่น ๆ

ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน
(ร้ อ ยละ 77) คื อ ใช้ ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภคร้ อ ยละ 38.4
ซื้อ /เช่า ซื้อ บ้า น/หรือ ที่ดิน ร้อ ยละ 37.3 และหนี้เ พื่อ ใช้
ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น สําหรับหนี้เพื่อใช้
ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 23) พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้
ทําการเกษตรร้อยละ 14.3 รองลงมาใช้ทําธุรกิจร้อยละ 8.1
และหนี้อื่น ๆ อีกร้อยละ 0.6
แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื (ปี 2562)

1/

แผนภูมิ 4 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
รายภาค (ปี 2562)
บาท
300,000
200,000
100,000
0
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

167,913 200,268 145,842 162,718 166,715 163,403
หนี้สิน
รายได้

38,234
26,371
21,236

26,355
31,209

20,995 20,332

21,223

ทั่วราช กทม. และ กลาง
อาณาจักร 3 จังหวัด 2/

16,346
เหนือ

38.4%
ครัวเรือนที่
ไม่มีหนี้สิน
53.7%

ครัวเรือนที่
มีหนี้สิน

37.3%

46.3%

1.3%
14.3%
8.1%
0.6%

หนี้อื่นๆ

1/

4. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
ของครัวเรือน รายภาค ปี 2562
เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
เป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพ ฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี
ปทุ ม ธานี และสมุ ท รปราการ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
ครั ว เรื อ นสู ง กว่ า ภาคอื่ น มาก คื อ 38,234 บาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่ อ ครั ว เรื อ นสู ง สุ ด เช่ น เดี ย วกั น คื อ 31,209 บาท และ
200,268 บาท ตามลําดับ ครัวเรือนในภาคใต้มีสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่ําสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น คือร้อยละ 76.4
และพบว่าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มี

16,980 20,314

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

ภาค

2/ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 167,913 บาท/ครัวเรือน
ใช้ในครัวเรือน (77%)
ใช้จ่ายอุปโภค ฯ
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน
ใช้ในการศึกษา
ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ (23%)
ใช้ทําการเกษตร
ใช้ทําธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย

26,602

1/

5. การเปรี ย บเที ย บรายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ
หนี้สินต่อรายได้ ปี 2552 - 2562
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้
พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2562 มีรายได้
เฉลี่ ย มากกว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จํ า เป็ น ในการยั ง ชี พ และพบว่ า
รายได้และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2560 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คือ รายได้เพิ่มขึ้นจาก 20,903 บาท ในปี 2552 เป็น 26,946 บาท
ในปี 2560 และเช่ น เดี ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยฯ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
16,205 บาท ในปี 2552 เป็ น 21,437 บาท ในปี 2560
ตามลําดับ สําหรับปี 2562 ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายลดลงจาก
ปี 2560 และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ
5,135 บาทต่อครัวเรือน หรือประมาณ 1,834 บาทต่อคน
(ขนาดของครัว เรือ นเฉลี่ย เท่า กับ 2.8 คน) ซึ่ง ส่ว นใหญ่
ถูกนําไปใช้ในการชําระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือ
ที่ดิน หนี้อุปโภคบริโภคและรายได้ส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้
และไม่ได้ถูกใช้สอยออกไป ก็มีเหลือไว้สําหรับการเก็บออม
เป็นต้น

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

3
เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนตั้งแต่
ปี 2552 - 2562 พบว่าปี 2560 หนี้สินต่อรายได้สูงสุดคือ
6.6 เท่า รองลงมา 6.4 เท่าในปี 2552 และปี 2562 และ
ในปี 2554 และปี 2558 หนี้สินต่อรายได้ต่ําสุดคือ 5.8 เท่า
1/

แผนภูมิ 5 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สนิ ต่อรายได้ของครัวเรือน
(ปี 2552 - 2562)
รายได้/ค่าใช้จ่าย (บาท)
30,000
25,000
20,000

6.4

หนี้สนิ ต่อรายได้ (เท่า)

23,236

20,903

25,194
6.5

5.8
17,403

16,205

8.0

26,946 26,371
6.6
6.4
21,157
21,437
21,236
5.8

26,915

19,061

6.0
4.0

15,000
10,000

2.0

รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สนิ ต่อ
รายได้

5,000
0

2552

2554

2556

2558

2560

2562

0.0
ปี

6. การเปรียบเทียบร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้
และจํา นวนหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น
ปี 2552 - 2562
เมื่อพิจารณาจํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนในระหว่างปี 2552 - 2562 พบว่าส่วนใหญ่
สัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลง คือลดลงจากร้อยละ 60.9
ในปี 2552 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี 2558 และเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 เป็นร้อยละ 50.7 และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ครัวเรือนที่เป็นหนี้ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงต่ําสุดในรอบ
11 ปี คือร้อยละ 46.3 แต่จํานวนเงินที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็ยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 134,699 บาท ในปี 2552
เป็น 167,913 บาท ในปี 2562
แผนภูมิ 6 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
(ปี 2552 - 2562)
ครัวเรือนที่มีหนี้ (ร้อยละ)
100.0
75.0

134,699

163,087 156,770
134,900

หนี้สินเฉลี่ย (บาท)
200,000
178,994
167,913
150,000
100,000

50.0
25.0

60.9

55.8

53.8

49.1

50.7

46.3

2552

2554

2556

2558

2560

2562

หนี้สินเฉลี่ย

ในการวิ เ คราะห์ ก ารกระจายรายได้ โดยได้ จั ด แบ่ ง
ครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศเป็ น 5 กลุ่ ม เท่ า ๆกั น และนํา มา
เรียงลําดับตามรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก
(กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่ําสุด และกลุ่มที่ 5 มีรายได้สูงสุด) พบว่า
ในปี 2562 กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของรายได้ร้อยละ
42.8 ขณะที่กลุ่มที่มีร ายได้ต่ํา สุด มีส่วนแบ่ง ของรายได้
ร้อยละ 7.5 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าความเหลื่อมล้ําของรายได้
มี แ นวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย คื อ กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด ลดลง
ร้อยละ 2.2 ขณะที่กลุ่มที่ 1 - 3 มีส่วนแบ่งของรายได้เพิ่มขึ้น
และพบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความไม่ เ สมอภาค (Gini
Coefficient) ด้ า นการกระจายรายได้ ข องครั ว เรื อ น
ทั่ ว ประเทศทั้ ง 5 กลุ่ ม มี ค่ า ลดลง คื อ 0.341 ในปี 2560
เป็น 0.319 ในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้น
สําหรับรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 9,333 บาท ในปี 2560 เป็น 9,485 บาท ในปี 2562
โดยครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด มีรายได้ประจําต่อคนต่อเดื อ น
ลดลงจาก 26,755 บาท เป็น 26,228 บาท และครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ําสุดมีรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 2,628 บาท
เป็น 2,796 บาท
แผนภูมิ 7 ส่วนแบ่งของรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุม่
(ปี 2560 และ 2562)
ส่วนแบ่งของรายได้ประจําของครัวเรือน
(ร้อยละ)
100.0
ส่วนแบ่งของรายได้ประจํา

2560
2562

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

2560
2562

80.0
60.0
40.0
5,201
4,854

7,785
7,372

ปี

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน
(บาท)
30,000
26,228
26,755
25,000
20,000
11,779
11,244

15,000
10,000

20.0

2,796
2,628

0.0

7.1 7.5

11.4 12.1

15.8 16.3

20.7 21.3

1
(รายได้ต่ําสุด)

2

3

4

5,000
45.0 42.8

0
5 กลุ่มควินไทล์
(รายได้สูงสุด)

2560

2562

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม)
( Gini Coefficient )

0.341

0.319

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

9,333

9,485

50,000
0

0.0

ครัวเรือนที่มีหนี้

7. การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน
ปี 2560 และ 2562

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

