
 
            
 
             
              
 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ ไดจัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับรายได รายจาย ภาวะหนี้สิน และทรัพยสิน
ของครวัเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศยั โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2550) 
จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขต
และนอกเขตเทศบาล และเพื่อสนองความตองการของ
ผูใชขอมูลในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณ
จะแลวเสร็จ  สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําสรุปผล
การสํารวจเบื้องตนโดยใชขอมูลจากการสํารวจ 6 เดือนแรก 
(มกราคม - มิถุนายน 2550) จํานวนครัวเรือนตัวอยาง
ประมาณ  26,000  ครัวเรือน    ซ่ึงสรุปผลการสํารวจ
ที่สําคัญ  ไดดังนี้ 
 
 
รายไดครัวเรือน 
               ในชวง  6  เดือนแรกของป  2550    ครัวเรือนทัว่ประเทศมี
รายไดเฉลี่ยเดือนละ  18,823  บาท     สวนใหญเปนรายไดจากการ
ทํางาน (รอยละ 72.3)     ซ่ึงไดแก  คาจางเงนิเดอืน (รอยละ 39.4)   
จากการทําธุรกิจ (รอยละ 21.7)     และจากการทําการเกษตร 
(รอยละ 11.2)     และมีรายไดทีไ่มไดเกิดจากการทํางาน   เชน 
เงินทีไ่ดรับความชวยเหลือจากบุคคลอืน่นอกครวัเรือน/รัฐ 
(รอยละ 9.7)     รายไดจากทรัพยสิน    เชน    ดอกเบี้ย (รอยละ 1.9)  
นอกจากนั้นยังมีรายไดในรูปสวัสดิการ/สินคาและบริการ
ตางๆ (รอยละ 14.6)  
 

  
       
     
         
 
 
    
 
 
         
 
 
 
 
รายจายของครัวเรือน 
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2550  ครัวเรือน
ทั่วประเทศมีคาใชจายเฉลีย่เดือนละ 14,424 บาท    คาใชจาย
สวนใหญรอยละ 32.6   เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม(ซ่ึงใน
จํานวนนี้มีคาเครื่องดื่มที่เปนแอลกอฮอลรอยละ 1.4)   
รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัยและเครื่องใชภายในบาน (รอยละ 
20.9) ใชเกีย่วกับการเดนิทางและยานพาหนะ (รอยละ 10.8  
และ 6.8  ตามลําดับ) ใชสวนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทา 
(รอยละ 6.0)  ใชในการบันเทิง/ กจิกรรมศาสนา / การจดังาน
พิธีรอยละ 3.5   ในการสื่อสารรอยละ 3.4    และคาใชจาย
ในการศึกษามีเพียงรอยละ 2.0    สําหรับคาใชจายทีไ่มเกีย่วกับ
การอุปโภคบริโภค   เชน  คาภาษี  ของขวัญ   เบีย้ประกันภยั   
ซ้ือสลากกินแบง/ หวย  ดอกเบี้ยมีรอยละ 12.1 
 
  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลเบื้องตน 
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ในชวง  6  เดือนแรกของป 2550 

1/ 

1/  ไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน 

 11.2 %

 21.7 %

 39.4 % คาจางและเงินเดือน

กําไรสทุธิจากการทําธุรกิจ

กําไรสทุธิจากการทําการเกษตร1.5 %

14.6 %

1.9 %

9.7 %

72.3 %

สวัสดิการ สนิคา/บริการ

เงินที่ไดรับเปนการชวยเหลือ

รายไดจากการทํางาน

รายไดที่เปนตัวเงินอ่ืนๆ

รายไดจากทรัพยสนิ

 แผนภูมิ   1    อัตรารอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงที่มาของรายได (ป 2550)

18,823
บาท

1.9 %
2.0 %
3.4 %
3.5 %
6.0 %

 17.6 %

 20.9 %

 32.6 %

12.1 % 87.9 %คาใชจาย
ท่ีไมเก่ียวกับ

การอุปโภคบริโภค

แผนภูมิ   2    อัตรารอยละของคาใชจายเฉล่ียตอครัวเรือน  จําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2550)

   คาใชจาย    
อุปโภคบริโภค

(ภาษี เบ้ียประกันภัย ดอกเบ้ีย
ซ้ือสลากกินแบง หวย ฯลฯ)

อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสบู
ที่อยูอาศัย/เคร่ืองแตงบาน/เคร่ืองใช
ยานพาหนะ/การเดินทาง
สวนบุคคล/เคร่ืองนุงหม/รองเทา
การบันเทิง/กิจกรรมศาสนา/การจัดงานพิธี

การสือ่สาร
การศึกษา
เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล

14,424
บาท



หนี้สินของครัวเรือน 
            ใน ชวง 6 เดือนแรกของป 2550    ครัวเรือนทั่วประเทศ
เกินครึ่งหนึ่ง (รอยละ 62.3)  มีหนี้สิน    คิดเปนหนี้สินเฉลี่ย 
113,389  บาทตอครัวเรือนทั้งสิน้   โดยสวนใหญเปนการกอหนี้
เพื่อใชในการอปุโภคบริโภค และใชในการซื้อบาน/ที่ดิน
ใกลเคียงกนัคือรอยละ 32.7  และ 32.0   ตามลําดบั    รองลงมาใช
ทําการเกษตรรอยละ 15.9     และใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร
รอยละ 14.4    สําหรับหนี้เพื่อใชในการศึกษามีเพียงรอยละ 
2.8 เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบรายได  คาใชจาย  และหนี้สินของ
ครัวเรือน ป 2550 
          เมื่อพิจารณารายได คาใชจาย และหนี้สินของ
ครัวเรือนเปนรายภาค  พบวา  กรุงเทพ ฯ  และ 3 จังหวัด 
คือ  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  มีรายได
ตอครัวเรือนเฉลี่ยสูงกวาภาคอื่นมาก  คือ 36,096 บาท 
โดยมีคาใชจายและจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุด
เชนเดยีวกนั  คือ  24,344  และ 152,199  บาท   ตามลําดบั 
และมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดรอยละ 67.4    และพบวา   
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีรายได 
คาใชจายและหนี้สินต่ําสุด   แตมีสัดสวนของคาใชจาย
ตอรายไดสูงถึงรอยละ 83.9    ซ่ึงจะมีผลทําใหมีสัดสวน
ของรายไดที่ เหลือสําหรับการเก็บออมและชําระหนี้
นอยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ (ภาคใต / เหนือ / กลาง 
อยูระหวางรอยละ 78-80) 

            
 

และเมื่อพิจารณาตามอาชีพ  พบวา  ครัวเรือนลูกจางที่
ปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหาร  มีรายไดเฉลี่ย
สูงสุดถึง  43,497  บาท    รองลงมา ไดแก  ครัวเรือนของ
ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชเกษตร  เสมียน/พนกังาน/ผูใหบริการ 
และผูปฏิบัติงานในขบวนการผลิต (26,177  19,166  และ 
14,041 บาท  ตามลําดับ)   และรายไดต่ําสุด คือครัวเรือน
คนงานเกษตร  9,639  บาท   และพบวาครัวเรือนอาชีพใด
มีรายไดสูง สวนใหญจะมีคาใชจายและจํานวนเงินที่เปน
หนี้สูงเชนเดียวกัน 
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รายได
คาใชจาย

หน้ีสิน

กลาง เหนือ ใตกทม. และ
3 จังหวัด 

ท่ัวราช
อาณาจักร

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

      แผนภูมิ 4   รายได คาใชจายเฉล่ียตอเดือน และจํานวนหน้ีสินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งส้ิน ป 2550
       รายภาค

1/   นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

10,30114,424 10,356 10,043 7,681 17,209
30,405

9,236 10,173 16,505 12,240
12,222

9,639
14,04119,16618,823 12,876 11,8619,959

26,177
43,497

10,730

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    แผนภูมิ  5   รายได  คาใชจายเฉล่ียตอเดือน  และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งส้ิน  ป 2550
                       จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

350,488

42,036 38,307
113,38985,373 107,389

36,278
106,374 43,245

49,503

165,237

0
100,000
200,000
300,000
400,000 บาท

รายได
คาใชจาย

หน้ีสิน

สถานะทางเศรษฐสังคม

2  ผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของท่ีดิน
3  ผูถือครองทําการเกษตร เชาท่ีดิน / ทําฟรี

5  ผูดําเนินธุรกิจของตนเองท่ีไมใชการเกษตร
6  ลูกจางผูปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ บริหาร
7  คนงานเกษตร

8  คนงานท่ัวไป

9  เสมียน / พนักงาน / ผูใหบริการ
10  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
11  ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

4  ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา
    และบริการทางการเกษตร

1  ท่ัวราชอาณาจักร

2.8 %

32.0 %

32.7 % ใชจายอุปโภคบริโภค

ซ้ือ/เชาซื้อบานและ/หรือท่ีดิน

ใชในการศึกษา
15.9 %

67.5 %

2.2 %

14.4 %ใชทําธุรกิจ
ใชในครัวเรือน

ใชทําการเกษตร

หนี้อื่นๆ

 113,389
บาท

 แผนภูมิ  3    อัตรารอยละของหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม
 (ป 2550)



การเปลี่ยนแปลงรายได  คาใชจาย  และหนี้สินของ
ครัวเรือน ป 2549 - 2550 
           เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได  
คาใชจาย  และหนี้สินของครัวเรือนทั่วประเทศ  พบวา  
รายไดและคาใชจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากป 2549  โดย
รายไดมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกวารายจาย  คือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.8   และ  0.8  ตอป  ตามลําดับ    ทําใหสัดสวนของ
คาใชจาย/รายไดลดลงจากรอยละ 80.5  ในป 2549  เปน 76.6 
ในป 2550    สวนภาวะการเปนหนี้ของครัวเรือนมีแนวโนม
ดีขึ้น คือจํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ลดลงจากรอยละ 64.4 
ในป 2549  เปน  62.3 ในป  2550  และจํานวนเงินที่เปน
หนี้ก็ลดลงเชนเดียวกัน  คือ  ลดลงจาก  116,585   เปน 113,389  
บาทตอครัวเรือน  ซ่ึงทําใหจํานวนหนี้สินตอรายไดลดลง
จาก  6.6  เทา ในป  2549  เปน  6.0  เทา ในป  2550 
 
    

รอยละของการ
เปล่ียนแปลง

2550/49
    รายได (บาท) 17,787 18,823 5.8

    คาใชจาย (บาท) 14,311 14,424 0.8

    คาใชจายตอรายได (รอยละ) 80.5 76.6 -4.8

    หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น (บาท) 116,585 113,389 -2.7

    ครัวเรือนที่เปนหนี้ (รอยละ) 64.4 62.3 -3.3

    หนี้สินตอรายได (เทา) 6.6 6.0 -9.1

รายการ 2549 2550

 
 

 เปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน  
ป 2549 - 2550 
         ในการวเิคราะหการกระจายรายได   โดยไดจัดแบง
ครัวเรือนทั่วประเทศเปน  5  กลุมเทาๆ กัน    และนํามาเรียงลําดบั
ตามรายไดประจาํตอคนตอเดือนจากนอยไปมาก (กลุมที่ 1 
มีรายไดต่ําสุด และกลุมที่ 5 มีรายไดสูงสุด)    พบวา   กลุมที่มี
รายไดสูงสุด มีสวนแบงของรายไดประมาณครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 50.4)        ขณะที่กลุมที่มีรายไดต่ําสุด   มีสวนแบงของ 

 
 
รายไดเพยีงรอยละ 5.7   แตอยางไรก็ตาม   พบวา   ความ
เหล่ือมลํ้าของรายไดมแีนวโนมลดลง   กลาวคือ  ครัวเรือน
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดมีสวนแบงของรายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
5.1  ในป 2549   เปนรอยละ 5.7  ในป 2550    ขณะที่กลุมที่มี
รายไดสูงสุดกลับมีสวนแบงของรายไดลดลงจากรอยละ 
50.9  เปนรอยละ50.4   และพบวาคาสัมประสิทธิ์ของความ
ไมเสมอภาค (Gini Coefficient)    ดานการกระจายรายได
ของครัวเรือนทั่วประเทศ  มีคาลดลงเชนกัน  คือจาก  0.439  
ในป 2549  เปน  0.427  ในป 2550    
                  สําหรับรายไดประจําตอคนตอเดือนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก  5,245  ในป 2549   เปน 5,569 บาท  ในป 2550   โดยเพิ่มขึ้น
ในทุกกลุมคือ ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดต่าํสุด มีรายได
เพิ่มขึน้จาก  1,111  เปน  1,321  บาท     และครวัเรือนกลุมที่มี
รายไดสูงสุด     มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก  16,574   เปน 17,429  บาท   
หรือคิดเปน 13.2  เทาของครัวเรือนกลุมแรก   ซ่ึงทาํให
ชองวางของรายไดระหวางคนจน(กลุมที่ 1)   และคนรวย
(กลุมที่ 5)  ลดลงจากป 2549 (ป 2549 รายไดกลุมที่ 5  
มากกวากลุมที ่1  14.9 เทา)    
  
 
 
 
 
 
 
    

2549 2550
   สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค
              ( Gini Coefficient ) 0.439 0.427

   รายไดประจาํตอคนตอเดือน 5,245 5,569    
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ตาราง  1  การเปล่ียนแปลงรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน  (ป 2549  และ2550)

5.1 9.1 13.9 21.0 50.9 20.5
5.7 9.5  13.9 50.4

16,574
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2,2451,111
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6,2893,8532,4671,321
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 แผนภูมิ  6  สวนแบงรายไดประจําของครัวเรือน  (ป 2549-2550)

สวนแบงรายไดประจําของครัวเรือน
(รอยละ)

รายไดประจําตอคนตอเดือน
    (บาท)

(รายไดต่ําสุด) (รายไดสูงสุด)
1 2 3 4 5 กลุมควินไตส

รายไดประจําตอคนตอเดือน

สวนแบงของรายไดประจํา 2549
2550
2549
2550

  โดยจําแนกครัวเรือนเปน 5 กลุม  


