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 เลขาธิการสถิติแหงชาติ  นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร  ไดแถลงผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2549  ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือนตั้งแตเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2549 จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล หลังจากท่ีไดเสนอผล
การสํารวจเบื้องตนโดยการประมวลขอมลูจากการสํารวจ 6 เดอืนแรกไปแลวเมือ่เดอืนกนัยายน 2549  สําหรับผลการสํารวจ
ท่ีนําเสนอครั้งนี้ ประมวลจากการสํารวจทั้งปในป 2549 โดยมีครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน   ซึ่งสรุปผล
ท่ีสําคัญ ไดดังน้ี 
 
รายไดของครัวเรือน 
        ในป 2549  ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 17,787 บาท  รายไดสวนใหญเปนรายไดจาก
การทํางานซึ่งมปีระมาณรอยละ 72.7   ประกอบดวย  คาจางเงนิเดอืน(รอยละ 40.0) กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ(รอยละ 20.4) 
และจากการทําการเกษตร(รอยละ 12.3)   สวนรายไดท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน ท่ีสําคญั คอื รายไดในรูปสวัสดิการ/สินคา
และบริการตางๆ(ซึ่งมีรอยละ 14.6) เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือน(รอยละ 9.4)  เปนตน  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติแถลงผลการสํารวจรายได  คาใชจาย 
  และหนี้สินของครวัเรอืน 
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รายไดจากทรัพยสิน

 แผนภูมิ   1    อัตรารอยละของรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได (ป 2549)
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รายจายของครวัเรอืน1/ 
 ในป 2549 ครัวเรือนทั่วประเทศมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 14,311 บาท คาใชจายสวนใหญรอยละ 88.7 เปน
คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร เครือ่งดื่มและยาสูบมากที่สุดรอยละ 32.1 
รองลงมาไดแก  คาท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชภายในบาน(รอยละ 21.7) คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง(รอยละ 18.0)   
การสื่อสาร(รอยละ 3.5)  สวนคาใชจายเพ่ือการศึกษาและคารักษาพยาบาลไมตางกันคอืมเีพียงรอยละ 2.0 และ 2.1 ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนี้สินของครวัเรือน 
 ในป  2549   ครัวเรือนสวนบคุคลในประเทศไทยเกินคร่ึงหนึง่(รอยละ 64.4)  มีหน้ีสิน  โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 
116,585  บาทตอครัวเรือนทั้งสิ้น  โดยสวนใหญ(รอยละ 64.7) เปนจํานวนหนี้ที่นํามาใชในครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย 
หนี้เพื่อใชในการซื้อบานและที่ดินรอยละ 33.7  รองลงมาเพือ่ใชในการอุปโภคบริโภค(รอยละ 27.6)  และใชในการศึกษา        
ซึ่งมีเพียงรอยละ 3.4  เทานั้น  สวนท่ีเหลือเปนหนี้ท่ีใชทําธุรกิจ(รอยละ 18.3)   และใชทําการเกษตร(รอยละ 14.2)   และ
หนี้สินอื่นๆ  เชน หนี้จากการค้ําประกัน คาชดเชยคาเสียหายเปนตน อีกรอยละ 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/    ไมรวม รายจายเพื่อการออมและสะสมทุน เชน ซื้อบาน  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เปนตน 
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เพ่ือใชในครัวเรือน

 แผนภูมิ   3    อัตรารอยละของหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม (ป 2549)
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 แผนภูมิ   2    อัตรารอยละของคาใชจายเฉล่ียตอครัวเรือน  จําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2549)
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คาใชจายเกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค

(ภาษี เบ้ียประกันภัย
สลากกินแบง ฯลฯ)

(การบันเทิง การจัดพิธีทางศาสนา ฯลฯ)
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  ตาราง  การเปลี่ยนแปลงรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน (ป 2545  2547 และ 2549) 
 

 
 

 หากเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงตอปของรายได และคาใชจายของครัวเรือนทั่วประเทศ พบวา 
ผลสํารวจในป 2549 ท้ังรายไดและคาใชจายตางก็มีอัตราการเพ่ิมที่สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับป 2547 อยางไรก็ตาม 
ภาวะการเปนหนี้ของครัวเรือนมีแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจากอัตรารอยละของครัวเรือนที่เปนหนี้ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในป 2547 (รอยละ 62.4 ในป 2545 เปนรอยละ 66.4 ในป 2547)  กลับมีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 64.4 ในป 2549
ในขณะที่ หน้ีสินตอรายไดก็ลดลงจาก 7.0 เทาในป 2547 เปน 6.6 เทาในป 2549  แตอยางไรก็ตาม มูลคาหนี้สินเฉลี่ย
ตอครัวเรือนทั้งสิ้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 
 

 

รอยละของ              
การเปลี่ยนแปลงตอป 

 
รายการ 

 
2545 

 
2547 

 
2549 

2547/45 2549/47 
รายได (บาท) 13,736 14,963 17,787 4.4 9.0 
คาใชจาย (บาท) 10,889 12,297 14,311 6.3 7.9 
รอยละของคาใชจายตอรายได 79.3 82.2 80.5 1.8 -1.0 
หนี้สนิ      
    - รอยละของครัวเรือนที่เปนหนี้ 62.4 66.4 64.4 3.2 -1.5 
    - หนี้สนิเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น (บาท) 82,485 104,571 116,585 12.6 5.6 
    - หนี้สนิตอรายไดของครัวเรือน 6.0 7.0 6.6 8.0 -2.9 


