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คนไทยใจบุญ – ครวัเรอืนไทย 96% ใช้จ่ายเพื่อการกศุล อไีอซที ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืนไทย
ในปี 2552-2560 ของส ำนักงำนสถติแิห่งชำต ิพบว่ำ 96% ของครวัเรอืนไทยทัง้หมดมรีำยจ่ำยเพื่อกำรกุศล (คอืมสีมำชกิในครวัเรอืนอย่ำง
น้อย 1 คนทีม่รีำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลตัง้แต่ 1 บำทขึน้ไปภำยในระยะเวลำ 1 ปี) โดยรำยจ่ำยในส่วนนี้ประกอบไปดว้ย ค่ำอำหำร/ของถวำย
พระ/ไหวเ้จำ้ และเงนิท ำบุญและกำรซือ้ของใหแ้ก่องคก์รต่ำง ๆ ทัง้นี้มลูค่ำของรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลรวมทัง้ประเทศในปี 2560 อยู่ทีป่ระมำณ 
1.3 แสนลำ้นบำท (6.2 พนับำทต่อครวัเรอืนต่อปี) เพิม่ขึน้จำกประมำณ 9.4 หมื่นลำ้นบำทในปี 2552 (5.0 พนับำทต่อครวัเรอืนต่อปี) หรอื 
คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้เฉลีย่ 3.8% ต่อปี ซึง่น้อยกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ทำงเศรษฐกจิ (nominal GDP) ที ่6.0% ต่อปี ในช่วงเวลำเดยีวกนั  
 
สดัส่วนของรายจ่ายเพื่อการการกศุลต่อรายได้ครวัเรอืนโดยเฉล่ียลดลง จำก 2.8% ต่อรำยไดค้รวัเรอืนในปี 2552 มำอยู่ที ่2.6% ใน
ปี 2560 โดยเป็นกำรลดกำรใชจ้่ำยลงของครวัเรอืนในทุกระดบัชัน้รำยได ้ซึง่ครวัเรอืนรำยไดป้ำนกลำงมอีตัรำกำรลดลงทีม่ำกทีส่ดุ สว่นหนึ่ง
อำจเป็นผลจำกภำระหนี้ครวัเรอืนต่อรำยไดท้ีเ่พิม่สงูขึน้สง่ผลใหค้รวัเรอืนมแีนวโน้มลดสดัสว่นกำรใชจ้่ำยลงโดยเฉพำะสว่นทีเ่ป็นรำยจ่ำยไม่
ประจ ำ (discretionary spending) 
 

ครวัเรือนรายได้น้อยมีสดัส่วนรายจ่ายเพื่อการกศุลต่อรายได้มากกว่า แมค้รวัเรอืนไทยจะท ำบุญตำมก ำลงัทรพัยท์ีม่ ี(รำยไดม้ำกท ำ
มำก รำยไดน้้อยท ำน้อย) แต่เมื่อเปรยีบเทยีบสดัส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรท ำบุญต่อรำยไดร้ะหว่ำงครวัเรอืนในระดบัรำยไดต่้ำง ๆ แลว้จะ
พบว่ำ ครวัเรอืนรำยไดน้้อยมสีดัสว่นรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยไดส้งูกว่ำ โดยในปี 2560 คนรำยไดส้งู 10% แรกมสีดัสว่นรำยจ่ำยเพื่อกำร
กุศลอยู่ที่ 1.4% ขณะที่ครัวเรือนที่มีรำยได้น้อยที่สุด 10% มีสัดส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ 5.1% ทัง้นี้ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นทัง้ใน
ระดบัประเทศ และระดบัภูมภิำค  

 

จำกขอ้มลูชุดเดยีวกนันี้ อไีอซที ำกำรศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรใชจ้่ำยกบัพฤตกิรรมในดำ้นอื่น ๆ โดยมกีำรควบคุมปจัจยัดำ้นรำยได ้
อำยุ และช่วงเวลำ พบลกัษณะทีน่่ำสนใจระหว่ำงกำรใชจ้่ำยเพื่อกำรกุศลกบัพฤตกิรรมในดำ้นอื่น ๆ ในช่วงปี 2552-2560 ดงัต่อไปนี้ 

• ครวัเรือนในต่างจงัหวดัมีรายจ่ายเพื่อการกศุลมากกว่าครวัเรือนในกรงุเทพฯ โดยสดัส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยได้
ของครวัเรอืนในต่ำงจงัหวดัอยู่ที ่2.8% ขณะทีส่ดัสว่นของครวัเรอืนในกรุงเทพฯ อยู่ที ่1.3%  

• ครวัเรือนท่ีประกอบอาชีพในภาคเกษตรมีรายจ่ายเพื่อการกศุลมากกว่าครวัเรือนนอกภาคเกษตร โดยครวัเรือนที่มี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบอำชพีในภำคเกษตร สดัสว่นรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลต่อรำยไดจ้ะอยู่ที ่3.3% ขณะทีใ่นสว่นของครวัเรอืนนอก
ภำคเกษตรจะอยู่ที ่2.5% 

• ครวัเรือนท่ีมีผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายเพื่อการกศุลมากกว่าครวัเรือนท่ีไม่มี โดยครวัเรอืนทีม่สีมำชกิในครวัเรอืนอำยุตัง้แต่ 60 
ปีขึน้ไปอย่ำงน้อย 1 คนจะมสีดัส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลอยู่ที่ 3.2% ต่อรำยได้ ขณะที่ครวัเรอืนทีไ่ม่มผีู้สูงอำยุจะมสีดัส่วนของ
รำยจ่ำยดงักล่ำวอยู่ที ่2.3%  

• ครวัเรือนท่ีหวัหน้าครอบครวัมีการศึกษาสูงกว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการกศุลน้อยกว่า โดยครวัเรอืนที่หวัหน้ำครอบครวัมี
ระดบักำรศกึษำตัง้แต่ปรญิญำตรขีึน้ไปจะมสีดัสว่นรำยจ่ำยเพื่อกำรกุศลอยู่ที ่1.7% ต่อรำยได ้ขณะทีค่รวัเรอืนทีห่วัหน้ำครวัเรอืนมี
ระดบักำรศกึษำต ่ำกว่ำนัน้ สดัสว่นดงักล่ำวจะอยู่ที ่2.8% 

• ครวัเรือนท่ีมีรายจ่ายเพื่อการซ้ือสลากกินแบ่งจะมีรายจ่ายเพื่อการกศุลมากกว่าเลก็น้อย โดยมสีดัส่วนอยู่ที่ 2.7% ต่อ
รำยได ้ขณะทีค่รวัเรอืนทีไ่ม่มกีำรใชจ้่ำยในสลำกกนิแบ่ง จะใชจ้่ำยเพื่อกำรกุศลที ่2.6% ต่อรำยได ้ 
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EIC Data Infographic: คนไทยใจบญุ 
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