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30 สิงหาคม 2562
EIC Data Infographic: คนไทยใจบุญ
คนไทยใจบุญ – ครัวเรือนไทย 96% ใช้จ่ายเพื่อการกุศล อีไอซีทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนไทย
ในปี 2552-2560 ของสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ พบว่ำ 96% ของครัวเรือนไทยทัง้ หมดมีรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศล (คือมีสมำชิกในครัวเรือนอย่ำง
น้อย 1 คนทีม่ รี ำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลตัง้ แต่ 1 บำทขึน้ ไปภำยในระยะเวลำ 1 ปี ) โดยรำยจ่ำยในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ค่ำอำหำร/ของถวำย
พระ/ไหว้เจ้ำ และเงินทำบุญและกำรซือ้ ของให้แก่องค์กรต่ำง ๆ ทัง้ นี้มลู ค่ำของรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลรวมทัง้ ประเทศในปี 2560 อยู่ทป่ี ระมำณ
1.3 แสนล้ำนบำท (6.2 พันบำทต่อครัวเรือนต่อปี ) เพิม่ ขึน้ จำกประมำณ 9.4 หมื่นล้ำนบำทในปี 2552 (5.0 พันบำทต่อครัวเรือนต่อปี ) หรือ
คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 3.8% ต่อปี ซึง่ น้อยกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ทำงเศรษฐกิจ (nominal GDP) ที่ 6.0% ต่อปี ในช่วงเวลำเดียวกัน
สัดส่วนของรายจ่ายเพื่อการการกุศลต่อรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลง จำก 2.8% ต่อรำยได้ครัวเรือนในปี 2552 มำอยู่ท่ี 2.6% ใน
ปี 2560 โดยเป็ นกำรลดกำรใช้จ่ำยลงของครัวเรือนในทุกระดับชัน้ รำยได้ ซึง่ ครัวเรือนรำยได้ปำนกลำงมีอตั รำกำรลดลงทีม่ ำกทีส่ ดุ ส่วนหนึ่ง
อำจเป็ นผลจำกภำระหนี้ครัวเรือนต่อรำยได้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดสัดส่วนกำรใช้จ่ำยลงโดยเฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นรำยจ่ำยไม่
ประจำ (discretionary spending)
ครัวเรือนรายได้น้อยมีสดั ส่วนรายจ่ายเพื่อการกุศลต่อรายได้มากกว่า แม้ครัวเรือนไทยจะทำบุญตำมกำลังทรัพย์ทม่ี ี (รำยได้มำกทำ
มำก รำยได้น้อยทำน้อย) แต่ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรทำบุญต่อรำยได้ระหว่ำงครัวเรือนในระดับรำยได้ต่ำง ๆ แล้วจะ
พบว่ำ ครัวเรือนรำยได้น้อยมีสดั ส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยได้สงู กว่ำ โดยในปี 2560 คนรำยได้สงู 10% แรกมีสดั ส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำร
กุ ศ ลอยู่ ท่ี 1.4% ขณะที่ค รัว เรือ นที่มีร ำยได้น้ อ ยที่สุ ด 10% มีส ัด ส่ ว นดัง กล่ ำ วอยู่ท่ี 5.1% ทัง้ นี้ ค วำมสัม พัน ธ์ด ัง กล่ ำ วเกิด ขึ้น ทัง้ ใน
ระดับประเทศ และระดับภูมภิ ำค
จำกข้อมูลชุดเดียวกันนี้ อีไอซีทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้จ่ำยกับพฤติกรรมในด้ำนอื่น ๆ โดยมีกำรควบคุมปจั จัยด้ำนรำยได้
อำยุ และช่วงเวลำ พบลักษณะทีน่ ่ำสนใจระหว่ำงกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรกุศลกับพฤติกรรมในด้ำนอื่น ๆ ในช่วงปี 2552-2560 ดังต่อไปนี้
•
ครัวเรือนในต่างจังหวัดมีรายจ่ายเพื่อการกุศลมากกว่าครัวเรือนในกรุงเทพฯ โดยสัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยได้
ของครัวเรือนในต่ำงจังหวัดอยู่ท่ี 2.8% ขณะทีส่ ดั ส่วนของครัวเรือนในกรุงเทพฯ อยู่ท่ี 1.3%
•
ครัวเรือนที่ ประกอบอาชี พในภาคเกษตรมี รายจ่ายเพื่อการกุศลมากกว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตร โดยครัวเรือนที่มี
รำยได้จำกกำรประกอบอำชีพในภำคเกษตร สัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยได้จะอยู่ท่ี 3.3% ขณะทีใ่ นส่วนของครัวเรือนนอก
ภำคเกษตรจะอยู่ท่ี 2.5%
•
ครัวเรือนที่ มีผ้สู ูงอายุจะมีรายจ่ายเพื่อการกุศลมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มี โดยครัวเรือนทีม่ สี มำชิกในครัวเรือนอำยุตงั ้ แต่ 60
ปี ขน้ึ ไปอย่ำงน้อย 1 คนจะมีสดั ส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลอยู่ท่ี 3.2% ต่อรำยได้ ขณะที่ครัวเรือนทีไ่ ม่มผี ู้สูงอำยุจะมีสดั ส่วนของ
รำยจ่ำยดังกล่ำวอยู่ท่ี 2.3%
•
ครัวเรือนที่ หวั หน้ าครอบครัวมีการศึกษาสูงกว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการกุศลน้ อยกว่า โดยครัวเรือนที่หวั หน้ำครอบครัวมี
ระดับกำรศึกษำตัง้ แต่ปริญญำตรีขน้ึ ไปจะมีสดั ส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลอยู่ท่ี 1.7% ต่อรำยได้ ขณะทีค่ รัวเรือนทีห่ วั หน้ำครัวเรือนมี
ระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำนัน้ สัดส่วนดังกล่ำวจะอยู่ท่ี 2.8%
•
ครัวเรือนที่ มีรายจ่ายเพื่อการซื้อสลากกิ นแบ่งจะมีรายจ่ายเพื่อการกุศลมากกว่าเล็กน้ อย โดยมีสดั ส่วนอยู่ท่ี 2.7% ต่อ
รำยได้ ขณะทีค่ รัวเรือนทีไ่ ม่มกี ำรใช้จ่ำยในสลำกกินแบ่ง จะใช้จ่ำยเพื่อกำรกุศลที่ 2.6% ต่อรำยได้
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