บทสรุปผู้บริหาร
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
1/

สํา นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ จั ด ทํา การสํา รวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และ
ทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูอ่ าศัย โดยทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน(มกราคม - ธันวาคม 2558)
จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล จํานวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ
52,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่นาํ เสนอเป็นค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยที่จาํ เป็นต้องใช้ในการยังชีพ เท่านั้น จึงไม่รวมการ
สะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม ซึ่งสรุปผลการ
สํารวจที่สําคัญ ได้ดังนี้

2. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2558

1. รายได้ของครัวเรือน ปี 2558

ค่ารักษาพยาบาล และกิจกรรมทางศาสนาคือร้อยละ 1.7

จากผลการสํารวจ ในปี 2558 พบว่าครัวเรือน
ทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,915 บาท ส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการทํางานร้อยละ 73.0 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและ
เงินเดือนร้อยละ 44.5 กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจร้อยละ 18.9
และกําไรสุทธิจากการทําการเกษตรร้อยละ 9.6 และมีรายได้
ที่ไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 10.6 รายได้จาก
ทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 นอกจากนั้นยังมีรายได้
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ในรู ป สวั ส ดิ ก าร/สิ น ค้ า และบริการต่างๆ
ที่ไ ด้ รั บ มาโดยไม่ ต้ อ งซื้ อ ร้ อ ยละ 13.4 (รวมค่ า ประเมิ น
ค่ า เช่ า บ้าน/บ้านของตนเอง)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหล่งทีม่ า
ของรายได้ (ปี 2558)
เงินที่ได้รบั
เป็นความ
ช่วยเหลือ
รายได้จาก 10.6%
ทรัพย์สิน
1.5%
รายได้ที่เป็น
ตัวเงินอื่นๆ
1.5%
สวัสดิการ
สินค้า/บริการ
13.4%

ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
เดือนละ 21,157 บาท ค่าใช้จา่ ยร้อยละ 33.7 เป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจํานวนนี้เป็นค่าเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 0.7) รองลงมาเป็ น ค่ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย
เครื่ อ งแต่ ง บ้ า นและเครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า นร้ อ ยละ 20.4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทางร้อยละ 18.3
ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 6.0
การสื่อสารร้อยละ 3.3

ใช้ใน

ใช้เพื่อการศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/

1.4 และ 1.2 ตามลําดับ สําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/
การจัดงานพิธีมีเพียงร้อยละ 1.1

ในส่วนของค่าใช้จ่าย

ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ
เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย สูงถึง
ร้อยละ 12.9
1/
แผนภูมิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตาม
ประเภทค่าใช้จ่าย (ปี 2558)
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ

33.7%

ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ

20.4%

ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/
รองเท้า

ยานพาหนะ/การเดินทาง
ค่าจ้างและเงินเดือน
26,915
บาท

รายได้จาก
การทํางาน
73.0%

44.5%
กําไรสุทธิจาก
การทําธุรกิจ
18.9%
9.6%

ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค
(ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย
ซื้อสลากกินแบ่ง หวย ฯลฯ)

12.9%

21,157 87.1%
บาท

ค่าใช้จ่าย
อุปโภคบริโภค 18.3%

กําไรสุทธิจากการ
ทําการเกษตร

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

6.0%
3.3%
1.7%
1.4%
1.2%
1.1%

การสื่อสาร
การศึกษา
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
กิจกรรมศาสนา
การบันเทิง/การจัดงานพิธี
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4.2) จํานวนหนี้สิน

3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558
จากครัวเรือนทัว่ ประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน
พบว่าเป็นครัวเรือนที่มหี นี้สินประมาณ 10.4 ล้านครัวเรือน
หรือร้อยละ 49.1 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 156,770 บาท
ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพือ่ ใช้ในครัวเรือน
(ร้อยละ 75.0) ดังนี้ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 41.3
ใช้ในการซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 32.4 และใช้ในการศึกษา
ร้อยละ 1.3 สําหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 25.0)
พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ทําการเกษตร (ร้อยละ 14.3)
รองลงมาคือใช้ทําธุรกิจ (ร้อยละ 10.2)
แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื (ปี 2558)
จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 156,770 บาท/ครัวเรือน
41.3%

ครัวเรือนที่
ไม่มีหนี้สิน
50.9%

ครัวเรือนที่
มีหนี้สิน
49.1%

32.4%
1.3%
14.3%
10.2%
0.5%

ใช้ในครัวเรือน (75.0%)
ใช้จา่ ยอุปโภค ฯ
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน
ใช้ในการศึกษา
ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ (25.0%)
ใช้ทาํ การเกษตร
ใช้ทําธุรกิจ
หนี้อื่นๆ

จากผลการสํารวจครัวเรือนทัว่ ประเทศ พบว่าจํานวน
หนี้สินในระบบ ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมคือร้อยละ 36.7 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 41.3
รองลงมาคื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการซื้ อ บ้ า น/ที่ ดิ น ร้ อ ยละ

ใช้ ทํา การเกษตรร้อยละ 14.3 และใช้ทําธุรกิจร้อยละ 9.9
สําหรับหนี้เพือ่ ใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น
สําหรับจํานวนหนี้สินนอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่
เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน คือร้อยละ 42.2
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5.8 (ปี 2556 ร้อยละ 36.4)
รองลงมาเป็นหนีเ้ พื่อใช้ทําธุรกิจ ใช้ทําการเกษตร และใช้ซื้อบ้าน/
ที่ดิน คือร้อยละ 23.2 17.1 และ 13.2 ตามลําดับ ส่วนหนี้
เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านัน้
แผนภูมิ 5 ร้อยละของหนี้สินในระบบ และนอกระบบเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (ปี 2558)

หนี้สนิ ในระบบ
(5)

4. หนี้สินในระบบ และหนี้สินนอกระบบ ปี 2558
4.1) ครัวเรือนที่มีหนี้สนิ
จากครัวเรือนทัว่ ประเทศที่มีหนีส้ ิน พบว่าส่วนใหญ่
ครัวเรือนเป็นหนีใ้ นระบบ โดยครัวเรือนที่มหี นีใ้ นระบบอย่างเดียว
ร้อยละ 91.4 และครัวเรือนที่มีหนี้ทงั้ ในระบบและนอกระบบ
ร้อยละ 3.7 สําหรับครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว
มีเพียงร้อยละ 4.9 และพบว่าจํานวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบ
สูงกว่านอกระบบถึง 46 เท่า (153,425 บาท และ 3,346 บาท
ตามลําดับ) โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งหนี้ในระบบสูงกว่าหนี้
นอกระบบประมาณ 49 เท่า (159,816 บาท และ 3,271 บาท
ตามลําดับ)
แผนภูมิ 4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนีส้ ินในระบบและนอกระบบ
และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (ปี 2558)

มีหนี้สินทั้งในระบบ
และนอกระบบ 3.7%
มีหนี้สิน
นอกระบบอย่างเดียว

4.9%

(6)

91.4%

จํานวนหนีส้ ินในระบบเฉลี่ย 153,425 บาท/ครัวเรือน
จํานวนหนีส้ ินนอกระบบเฉลี่ย 3,346 บาท/ครัวเรือน

ใช้ในการศึกษา
1.2%

หนี้อื่นๆ
0.4%

(4)

ใช้ทําธุรกิจ

9.9%

(2)

(3)

14.3%

ใช้ทํา
การเกษตร

153,425
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน 32.9%
บาท
และ/หรือที่ดิน
41.3%
(1)

ใช้อุปโภค
บริโภค
หนี้สนิ นอกระบบ
(6)

ใช้ในการศึกษา
1.2%
(5)

มีหนี้สิน
ในระบบอย่างเดียว

32.9

หนี้อื่นๆ
3.1%
(4)

ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และ/หรือที่ดิน

(2)

ใช้ทําธุรกิจ

(3)

ใช้ทํา
การเกษตร

23.2%
13.2%

17.1%
3,346
บาท
42.2%

(1)

ใช้อุปโภค
บริโภค
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5. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของ
ครัวเรือน ปี 2558
5.1) รายภาค
เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของ
ครัวเรือนเป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพ ฯ และ 3 จังหวัด
คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนสูงกว่าภาคอื่นมาก คือ 41,002 บาท โดยมีค่ า ใช้ จ่ า ย
และ จํา นวนหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นสู ง สุ ด เช่ น เดี ย วกั น
คือ 30,882 บาท และ 171,837 บาท ตามลําดับ แต่มีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่ําที่สุด คือร้อยละ 75.3 อาจเป็น
เพราะคนกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่มรี ายได้มาจากค่าจ้างและเงินเดือน และการประกอบ
ธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีผลกระทบมากนักกับราคาผลผลิต
ตกต่ําสําหรับภาคที่ประกอบการเกษตร จึงทําให้จังหวัดดังกล่าว
สามารถเก็บออม และมีเงินชําระหนี้ได้มากกว่าครัวเรือน
ในภาคอื่นและพบว่าครัวเรือนในภาคใต้เป็นภาคที่มีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สงู สุดถึงร้อยละ 81.0 อาจเป็นเพราะ
ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําทําให้มี
รายได้ลดลง ส่งผลให้มีเงินออม หรือเงินเพื่อการชําระหนี้
น้อยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่น

ผู้ให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ก่อสร้าง
และเหมื อ งแร่ 34,438 25,661 และ 22,334 บาท
ตามลําดับ และรายได้ต่ําสุดคือครัวเรือนประมง ป่าไม้
ล่าสัตว์ฯ 13,410 บาท และเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
ครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้สูง ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายและ
จํานวนเงินที่เป็นหนี้สูงเช่นเดียวกัน
1/

แผนภูมิ 7 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ปี 2558)
บาท
600,000
500,000
400,000
300,000
189,660 218,340
200,000 156,770
100,000
136,534
0
64,165

422,243

137,812 95,755 67,868
59,778

หนี้สิน
รายได้

40,406

ค่าใช้จ่าย
60,000
56,633
50,000
40,624
40,000
34,438
26,915
25,661
30,000
22,334 17,413
21,179 21,903
13,921
24,652
16,701
13,410
20,000 21,157
21,637
16,649 16,357
19,032 15,259
10,000
13,009 14,246
10,829
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 สถานะทางเศรษฐสังคม

1
2
3
4

ทั่วราชอาณาจักร
5 ผู้ประกอบธุรกิจ ของตนเอง
ผู้ถือครองทําการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน
ที่ไม่ใช่การเกษตร
ผู้ถือครองทําการเกษตร เช่าที่ดิน/ทําฟรี 6 ลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ นักวิชาการ
และ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า
และบริการทางการเกษตร
7 คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง

8 คนงานด้านการขนส่ง และงานพื้นฐาน
9 เสมี ยน/พนักงานขาย/ผู้ให้บริการ
10 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
ก่อสร้างและเหมืองแร่
11 ผู้ไม่ได้ปฏิบตั ิงานเชิงเศรษฐกิจ

1/

แผนภูมิ 6 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
รายภาค (ปี 2558)
บาท

1/

300,000
200,000

156,770

171,837

142,056 145,346 160,675

163,892
หนี้สิน
รายได้
ค่าใช้จ่าย

100,000
0

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

41,002
26,915
21,157

30,882

ทั่วราช กทม. และ
อาณาจักร 3 จังหวัด 2/

26,601
21,055
กลาง

18,952
15,268
เหนือ

21,094
17,032
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

26,286
21,293
ใต้

ภาค

2/ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

5.2) ตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
(ตามอาชีพ)
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 56,633 บาท รองลงมา ได้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นของ
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร เสมียน/พนักงาน/

6. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
ต่อรายได้ ปี 2549 – 2558
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อ
รายได้ พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558
มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ และพบว่า
รายได้ และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
คือรายได้เพิ่มจาก 17,787 บาท เป็น 26,915 บาท และ
ค่าใช้จ่ายฯเพิ่มจาก 14,311 บาท เป็น 21,157 บาท ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่าย ในปี 2558
พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทีจ่ ําเป็นในการยังชีพ 5,758 บาท
ต่อเดือน หรือประมาณ 1,986 บาทต่อคน(ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ย เท่ากับ 2.9 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ใ น
การชําระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการซื้อบ้าน/ที่ดิน หนี้อุปโภค
บริโภค และรายได้ส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้ และไม่ ไ ด้ ถู ก
ใช้ ส อยออกไปก็ มี เ หลื อ ไว้ สํา หรั บ การเก็ บ ออม เป็นต้น

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

4
เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ
10 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2549 หนี้สินต่อรายได้สูงสุดคือ
6.6 เท่า จากนั้นลดลงเรื่ อ ย ๆ และมาต่ํา สุ ด อี ก ครั้ ง ช่ ว งปี
2554 และ 2558 ซึ่ ง เท่ากันคือ 5.8 เท่า
1/

แผนภูมิ 8 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน
(ปี 2549 - 2558)
รายได้/ค่าใช้จ่าย (บาท)
30,000

หนี้สินต่อรายได้ (เท่า)
8.0

6.6

25,000

6.3

20,000 17,787 18,660
14,311

15,000

6.4 23,236
5.8
20,903

17,403

16,205

14,500

25,194
6.5

26,915

19,061

21,157
5.8

6.0
รายได้

4.0

ค่าใช้จ่าย
หนี้สินต่อรายได้

10,000
2.0
5,000
0

2549

2550

2552

2554

2556

0.0
ปี

2558

7. การเปรียบเทียบอัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้
และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
ปี 2 549 – 2558
เมื่อพิจารณาจํานวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ และหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนในระหว่างปี 2549 ถึง 2558 พบว่าสัดส่วนของ
ครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลงตามลําดับ คือลดลงจากร้อยละ 64.4
ในปี 2549 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี 2558 แต่จํานวนเงินที่
เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 116,585 บาท
ในปี 2549 เป็ น 163,087 บาท ในปี 2556 จากนั้ น
ในปี 2558 จํานวนเงินที่เป็นหนี้เริ่มปรับตัวลดลงอีก

8. การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน
ปี 2556 – 2558
ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยได้จดั แบ่ง
ครัวเรือนทั่วประเทศเป็น 5 กลุ่มเท่าๆกัน และนํามา
เรียงลําดับตามรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก
(กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่ําสุด และกลุ่มที่ 5 มีรายได้สูง สุด)
พบว่าในปี 2558 กลุ่มที่มรี ายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของรายได้
ร้อยละ 44.6 ขณะที่กลุ่มที่มรี ายได้ต่ําสุด มีส่วนแบ่งของรายได้
เพียงร้อยละ 7.0 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าความเหลื่อมล้ําของ
รายได้มีแนวโน้มลดลง คือกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดลดลงร้อยละ 2.2
ขณะกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ต่ํา สุ ด ถึ ง ปานกลาง (กลุ่ ม ที่ 1 - 3)
มี ส่วนแบ่งของรายได้เพิ่มขึ้น และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านการกระจายรายได้ของ
ครัวเรือนทั่วประเทศทั้ง 5 กลุ่มมีค่าลดลง คือจาก 0.367
ในปี 2556 เป็น 0.337 ในปี 2558
สําหรับรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 8,180 บาท ในปี 2556 เป็น 9,212 บาท
ในปี 2558 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม คือครัวเรือนที่มีรายได้
สูงสุด มีรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 24,528 เป็น
26,161 บาท และครัวเรือนที่มีรายได้ตา่ํ สุด มีรายได้ประจํา
ต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 1,973 บาท เป็น 2,574 บาท
แผนภูมิ 10 ส่วนแบ่งของรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน โดยจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุม่
(ปี 2556 และ ปี 2558)
ส่วนแบ่งของรายได้ประจําของครัวเรือน
(ร้อยละ)

100.0

ครัวเรือนที่มหี นี้ (ร้อยละ)

หนี้สินเฉลี่ย (บาท)

100.0
75.0

163,087 156,770
134,699 134,900
116,585 116,681

50.0
25.0
0.0

64.4

2549

63.3

2550

60.9

2552

55.8

2554

53.8

2556

49.1

2558

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2556
2558

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

2556
2558

ปี

60.0
40.0
20.0

ครัวเรือนที่มหี นี้
หนี้สินเฉลี่ย

0.0

30,000

26,161
24,528

ส่วนแบ่งของรายได้ประจํา
80.0

แผนภูมิ 9 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น
(ปี 2549 - 2558)

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน
(บาท)

2,574
1,973

4,903
4,109

7,368
6,195

25,000
20,000

11,089
9,675

15,000
10,000
5,000

6.0 7.0

10.9 11.6

15.3 16.0

21.0 20.8

1
(รายได้ต่ําสุด)

2

3

4

46.8 44.6

0

5 กลุ่มควินไทล์
(รายได้สูงสุด)

2556

2558

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม)
( Gini Coefficient )

0.367

0.337

รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน

8,180

9,212

1/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น

