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Key points: 
➢ เศรษฐกิจภาคครวัเรอืนไทยอยู่ในสภาวะซบเซา ทัง้รายได้และการใช้จ่ายเฉล่ียลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี 
➢ สถานะทางการเงินของครวัเรือนเปราะบางมากขึ้น จากภาระหน้ีท่ียงัเพ่ิมขึ้น อตัราการออมท่ีลดลง และกนัชนทาง

การเงิน (financial cushion) ท่ีมีน้อยลง 
➢ เงินช่วยเหลือจากภาครัฐมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการประคับประคองกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยในช่วงท่ี

ความสามารถในการหารายได้อ่อนแอและยงัมีความเปราะบางสูง 
 
จากขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของภาคครวัเรอืนไทย (Household Socio-Economic Survey หรอื SES) ซึง่จดัท าดว้ยการ
ส ารวจครวัเรอืนจ านวนกว่า 4 หมื่นครวัเรอืนในทุก ๆ 2 ปีโดยส านักงานสถติแิห่งชาต ิอไีอซนี าเอาขอ้มูลล่าสุดในช่วงครึง่แรกของปี 2562 
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัข้อมูลย้อนหลงั 10 ปี พบว่ามี 5 ข้อค้นพบน่าสนใจที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของครวัเรือนไทยในปจัจุบนั 
ดงัต่อไปนี้ 
 
Fact 1: รายได้เฉล่ียของครวัเรอืนไทยลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปีสวนทาง GDP ท่ียงัเติบโต  

• ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ครวัเรือนไทยมีรายได้ลดลงสวนทางกบั GDP ท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 
ครวัเรอืนไทยมรีายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 26,371 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ลดลง -2.1% จากในปี 2560 ที่ 26,946 บาทต่อเดอืนต่อ
ครวัเรอืน ถอืเป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 10 ปีจากในช่วงก่อนหน้านี้ทีร่ายไดค้รวัเรอืนมกีารเพิม่ขึน้มาโดยตลอด ทัง้นี้ รายได้
ครวัเรอืนทีล่ดลงนัน้สวนทางกบัเศรษฐกจิเมื่อวดัจาก nominal GDP ทีเ่ตบิโตขึน้ 7.6% ในช่วงเดยีวกนั (ค านวณเทยีบ nominal 
GDP รวม 4 ไตรมาสยอ้นหลงันบัจากช่วงครึง่แรกของปี 2562 เทยีบกบัของทัง้ปี 2560)  

• รายได้ครวัเรือนลดลงทัง้ในส่วนท่ีมาจากการท างานเป็นลูกจ้าง (ค่าจ้าง) และจากการประกอบธุรกิจ (ก าไรจากกิจการ) 
โดยมรีายละเอยีดในแต่ละแหล่งทีม่ารายได ้ดงันี้ 

o รายได้ครวัเรือนจากการท างานเป็นลูกจ้างลดลงจากปัจจยัระยะสัน้และปัจจยัเชิงโครงสร้าง จาก 22,237 บาท
ต่อครวัเรอืนต่อเดอืนในปี 2560 เหลอื 21,879 บาทในช่วงครึง่แรกของปี 2562 หรอืลดลง -1.6% อไีอซวีเิคราะหว์่าการ
ลดลงของรายไดค้่าจา้งของครวัเรอืนมสีาเหตุมาจากจ านวนคนท างานและจ านวนชัว่โมงการท างานเฉลีย่ต่อคนทีล่ดลง 
รวมไปถงึอตัราค่าจา้งทีช่ะลอลง ซึง่เป็นผลมาจากทัง้ปจัจยัเชงิวฏัจกัร (การลดการใชแ้รงงานตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอ
ตัว) และปจัจยัเชิงโครงสร้าง (การเกษียณอายุของแรงงานตามโครงสร้างประชากร และการน าเทคโนโลยทีดแทน
แรงงานมาใช)้  

o รายได้ครวัเรอืนจากก าไรกิจการลดลงทัง้ในและนอกภาคเกษตร โดยก าไรกจิการการเกษตรเฉลีย่อยู่ที ่7,048 บาท
ต่อครวัเรอืนต่อเดอืนในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ลดลง -4.8% จาก 2 ปีก่อนหน้าสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิภาคเกษตรกรรม
ทีเ่ผชญิกบัทัง้ภยัแลง้และปญัหาราคาสนิคา้ตกต ่า ทัง้นี้ก าไรกจิการการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2556 เป็น
ต้นมา ส่วนรายได้ครวัเรือนท่ีมาจากก าไรกิจการนอกภาคเกษตรกล็ดลงเช่นเดียวกนั โดยในช่วงครึง่แรกของปี 
2562 อยู่ที ่18,685 บาท ลดลงจาก 19,269 บาทในปี 2560 หรอืลดลง -3.0% ตามสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้จากบรษิทัขนาดใหญ่ 

o ส าหรบัรายได้ครวัเรอืนประเภทอ่ืน ๆ ค่อนข้างทรงตวั โดยรายไดท้ีม่าจากดอกเบีย้จากการลงทุน ดอกเบีย้จากเงนิ
ออม เงนิโอนจากภาครฐั เงนิโอนจากผูอ้ื่น ฯลฯ ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 อยู่ที่  7,806 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน ไม่

13 ธันวาคม 2562 

EIC Infographic: 5 ข้อค้นพบสะท้อนภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภาคครวัเรอืนไทย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสงัคมลา่สุด 
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เปลีย่นแปลงจากปี 2560 คาดว่าสาเหตุทีร่ายไดใ้นสว่นนี้ทรงตวัมาจากเงนิออมเฉลีย่ต่อเดอืนทีล่ดลงและอตัราดอกเบีย้ที่
ทรงตวัในระดบัต ่า 

Fact 2: การใช้จ่ายเฉล่ียของครวัเรอืนไทยกล็ดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปีเช่นกนั  

• ครวัเรือนไทยลดการใช้จ่ายลง ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ครวัเรอืนไทยใชจ้่ายเฉลีย่อยู่ที ่21,236 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน
ลดลง -0.9% จาก 21,437 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืนในปี 2560 ถอืเป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 10 ปี สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 
ทัง้นี้การลดลงของการใชจ้่ายยงัอาจมสีาเหตุมาจากความกงัวลเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิทีม่ากขึน้ รวมถงึภาระหนี้ทีเ่พิม่
สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั 

• ครวัเรือนไทยลดการใช้จ่ายในหลายหมวด โดยเฉพาะรายจ่ายสินค้าฟุ่ มเฟือย เมื่อพจิารณาการเปลีย่นแปลงเทยีบระหว่าง
ช่วงครึง่แรกของปี 2562 และปี 2560 ในแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า ครวัเรอืนมกีารลดรายจ่ายในสนิค้าจ าเป็นบางรายการ เช่น 
หมวดอาหารซึง่เป็นหมวดทีม่สีดัสว่นรายจ่ายสงูทีส่ดุ (33.2% ของรายจ่ายทัง้หมด) และหมวดรายจ่ายเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 
แต่ส่วนที่ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยจะเป็นกลุ่มสนิค้าฟุ่มเฟือย เช่น รายจ่ายในด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความบนัเทงิ และการ
ท่องเทีย่ว สะทอ้นว่าครวัเรอืนไทยเลอืกทีจ่ะประหยดัค่าใชจ้่ายในกลุ่มสนิคา้และบรกิารฟุ่มเฟือยลงมากเป็นพเิศษในภาวะทีร่ายได้
ไม่เตบิโต  

• อย่างไรกด็ ีโดยเฉลีย่ครวัเรอืนกย็งัคงมกีารเพิม่รายจ่ายในบางรายการ เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั เครื่องแต่งกาย ของใช้
และบรกิารส่วนบุคคล และรายจ่ายดา้นการสื่อสาร โดยรายจ่ายดา้นการสื่อสารเป็นรายจ่ายหลกัประเภทเดยีวทีค่รวัเรอืนไม่เคยมี
การลดการใช้จ่ายลงในตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอืของผู้บรโิภคทีเ่พิม่
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  

 
Fact 3: ครวัเรอืนไทยเป็นหน้ีมากขึน้ ภาระหน้ีต่อรายได้แตะระดบัสูงสุด  

• ครวัเรือนไทยมีการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น เมื่อพจิารณาเฉพาะครวัเรอืนทีม่หีนี้ (46.3% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด) พบว่า ภาระหนี้
เฉลีย่ต่อครวัเรอืนเพิม่ขึน้จาก 353,210 บาทต่อครวัเรอืนในปี 2560 มาอยู่ที ่362,373 บาทต่อครวัเรอืน หรอืเพิม่ขึน้ 2.6% สง่ผล
ให้สัดส่วนหนี้ ต่อรายได้ (หารเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ ) เพิ่มขึ้นจาก 96.1% มาเป็น 97.7% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็น
ประวตักิารณ์ และเป็นการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องต่างจากสดัส่วนหนี้ครวัเรอืนต่อ GDP ทีม่กีารลดลง (deleverage) ในช่วงปี 2558 
ถงึปี 2560 แลว้จงึเพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงหลงัจากนัน้ ทัง้นี้สาเหตุหลกัเป็นเพราะในช่วงดงักล่าวสดัส่วนรายไดค้รวัเรอืนต่อ GDP 
ลดลง ขณะทีส่ดัสว่นของก าไรภาคธุรกจิ (ซึง่สว่นมากน่าจะมาจากก าไรของธุรกจิขนาดใหญ่) ต่อ GDP เพิม่สงูขึน้ 

• หน้ีบ้าน-บริโภค-การเกษตรเพ่ิม หน้ีธรุกิจลด โดยมรีายละเอยีดในแต่ละวตุัประสงคก์ารก่อหนี้ดงัต่อไปนี้  
o หน้ีบ้านเพ่ิม การก่อหนี้เพื่อซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของครวัเรอืนเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 128,287 บาทต่อครวัเรอืนในปี 2560 มาอยู่ที่ 

135,312 บาทต่อครวัเรอืน หรอืเพิม่ขึน้ 5.5% ส่งผลใหส้ดัสว่นหนี้ทีอ่ยู่อาศยัต่อหนี้ครวัเรอืนทัง้หมดเพิม่ขึน้จาก 36.3% 
มาเป็น 37.3% ซึง่ถอืเป็นระดบัทีส่งูทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2552  

o หน้ีเพื่อการบริโภคเพ่ิม ในส่วนของหนี้เพื่อการบรโิภค (รวมหนี้รถยนต์) ซึง่เป็นหนี้ทีม่สีดัส่วนสงูทีสุ่ดของครวัเรอืนใน
ปจัจุบนัเพิม่ขึน้จาก 137,678 บาทต่อครวัเรอืนในปี 2560 มาอยู่ที ่139,904 บาทต่อครวัเรอืน คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 1.0% 
ส าหรบัหนี้เพื่อการบรโิภคนี้ถอืเป็นหนี้ที่เติบโตเรว็ทีสุ่ดในช่วง 10  ปีที่ผ่านมา โดยเติบโตเฉลี่ย 7.0% ต่อปี ขณะทีห่นี้
ส่วนอื่น ๆ เติบโตเฉลี่ยเพยีง 3.7% ต่อปี ท าให้หนี้เพื่อการบรโิภคมสีดัส่วนเพิม่ขึน้จาก 30.8% ในปี 2552 มาเป็นที่ 
38.4% ในปจัจุบนั  

o การก่อหน้ีเพื่อท าธรุกิจการเกษตรยงัคงเพ่ิมขึ้น จาก 49,273 บาทต่อครวัเรอืนในปี 2560 มาอยู่ที ่51,574 บาทต่อ
ครวัเรอืน คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 4.7% ทัง้ ๆ ทีก่ าไรจากกจิการการเกษตรลดลงในช่วงเดยีวกนั คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
การก่อหนี้เพื่อประคบัประคองธุรกจิและค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนในช่วงทีต่้องเผชญิปจัจยัลบ รวมถงึอาจมผีลส่วนหน่ึงมา
จากมาตรการภาครฐัในการใหส้นิเชื่อดอกเบีย้ต ่าแก่เกษตรกรต่อเนื่อง 

o ในทางกลบักนั การก่อหน้ีเพื่อท าธรุกิจนอกภาคเกษตรลดลง จาก 30,120 บาทต่อครวัเรอืนในปี 2560 ลดลงมาอยู่ที ่
29,478 บาทต่อครวัเรอืนในปจัจุบนั คดิเป็นการลดลง -2.1% สอดคลอ้งกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงของก าไรกจิการนอก
ภาคเกษตร ทัง้นี้หนี้ในส่วนน้ีมสีดัส่วนมแีนวโน้มลดลงในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา โดยเคยมสีดัส่วนสงูถงึ 16.3% ในปี 2552 
ลดลงมาเหลือเพียง 8.1% ในปจัจุบนั ส่วนหนึ่งมาจากการที่จ านวนครวัเรือนที่ท ากิจการนอกภาคเกษตรลดลงจาก 
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30.5% ในปี 2552 มาอยู่ที ่25.2% ในปจัจุบนั อกีทัง้ในบรรดาครวัเรอืนทีท่ าธุรกจินอกภาคเกษตร สดัสว่นครวัเรอืนทีกู่ก้็
ลดน้อยลงเช่นกนัจาก 14.2% ในปี 2552 มาอยู่ที ่10.0% ในปจัจุบนั 

o จากแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของหน้ีแต่ละประเภทในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานัน้แสดงให้เหน็ว่าการเพ่ิมขึ้น
ของหน้ีภาคครวัเรือนถกูขบัเคลื่อนโดยหน้ีเพื่อการบริโภคและหน้ีเพื่อท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั ไม่ใช่หน้ีเพื่อการท า
ธุรกิจ อย่างไรกดี็ ในระยะต่อไปการเติบโตของหน้ีทัง้เพื่อการบริโภคและท่ีอยู่อาศยัอาจชะลอลงจากภาระหนี้ที่
อยู่ในระดบัสงูสง่ผลใหก้ารกูย้มืใหม่ยากขึน้ รวมถงึผลของมาตรการ LTV ทีท่ าใหก้ารกูย้มืเพื่อทีอ่ยู่อาศยัมแีนวโน้มชะลอ
ลง 

 
Fact 4: ครวัเรอืนไทยเกบ็ออมลดลงและมีความเปราะบางทางการเงินมากขึน้  

• ครวัเรือนไทยออมลดลงจากในอดีตและมีครวัเรือนจ านวนไม่น้อยท่ีไม่มีเงินออม เงนิออมซึ่งค านวณจากรายไดห้กัดว้ย
รายจ่ายเพื่อการบรโิภค รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ และรายจ่ายภาษขีองครวัเรอืนไทยในช่วงครึง่แรกของปี 2562 เฉลีย่อยู่ที ่1,677 
บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ลดลง -2.4% จากปี 2560 ที ่1,718 บาท หากพจิารณาขอ้มลูยอ้นหลงัจะพบว่าครวัเรอืนไทยเกบ็ออม
ลดลงมาโดยตลอดตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยเมื่อคดิเป็นอตัราการออมค านวณจากสดัส่วนเงนิออมต่อรายไดค้รวัเรอืนในช่วง
ครึง่แรกของปี 2562 อยู่ที่เพยีง 6.4% ซึง่ถอืเป็นระดบัทีต่ ่าทีสุ่ดนับตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยอตัราการออมของครวัเรอืนไทย
เคยสงูสุดอยู่ที ่11.0% เมื่อปี 2554 ทัง้น้ี 41.3% ของครวัเรือนไทยไม่มีการเกบ็ออมในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และย่ิงเมื่อ
พิจารณาแยกเฉพาะครวัเรอืนท่ีมีหน้ี พบว่ามีสดัส่วนสูงถึง 59.2% ของครวัเรอืนท่ีมีหน้ีท่ีไม่มีเงินออม 

• กนัชนทางการเงิน (financial cushion) ของครวัเรือนไทยมีน้อยลง กนัชนทางการเงนิซึง่สะท้อนจากสดัส่วนของสนิทรพัย์
ทางการเงนิต่อรายจ่ายต่อเดอืนของครวัเรอืนไทยในช่วงครึง่แรกของปี 2562 อยู่ที ่7.3 เท่า (ซึง่หมายความว่าสนิทรพัยท์างการ
เงนิที่มอียู่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ 7.3 เดอืน) ลดลงจาก 7.9 เท่าในปี 2560 ถือเป็นระดบักนัชนที่น้อยที่สุดนับตัง้แต่ปี 
2556 (ซึง่เป็นปีแรกทีเ่ริม่มกีารเกบ็ขอ้มูลสนิทรพัยค์รวัเรอืน) บ่งชีว้่าครวัเรอืนไทยมคีวามเปราะบางทางการเงนิมากขึน้ในการ
เผชญิปจัจยัลบทางเศรษฐกจิ เช่น การขาดรายได ้การตกงาน ซึง่ความเสีย่งดงักล่าวมเีพิม่ขึน้ในปจัจุบนั ทัง้น้ีมีครวัเรือนไทย
เกินครึ่งท่ีมีสินทรพัยท์างการเงินครอบคลุมรายจ่ายได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยสดัส่วนต่อจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดอยู่ที ่59.2% 
และหากพจิารณาเฉพาะครวัเรอืนทีม่หีนี้สดัสว่นดงักล่าวจะอยู่ที ่62.0% ซึง่เป็นระดบัทีส่งูทีส่ดุจากขอ้มลู 10 ปี 
 

Fact 5: เงินช่วยเหลือจากภาครฐัมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นต่อเน่ือง ในการประคบัประคองกลุ่มครวัเรือนรายได้น้อยในช่วงท่ี
ความสามารถในการหารายได้อ่อนแอและยงัมีความเปราะบางสูง 

• ครวัเรือนรายได้น้อยมีการพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครฐัเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ขอ้มูลจากการส ารวจรายไดข้องครวัเรอืน
นัน้จะมสี่วนหนึ่งทีม่าจากการช่วยเหลอืของภาครฐั เช่น เงนิโอน เงนิสงเคราะหผ์ูส้งูอายุและผูพ้กิาร และเงนิช่วยเหลอือื่น ๆ ซึง่
กลุ่มครวัเรอืนทีไ่ดเ้งนิสว่นนี้มากทีส่ดุคอืกลุ่มครวัเรอืนรายไดน้้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดอืน (19.9% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด) 
โดยเงนิช่วยเหลอืจากรฐัทีไ่ดใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2562 อยู่ที ่813 บาทต่อเดอืน คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ 11.6% ต่อรายไดท้ัง้หมด 
ทัง้นี้สดัสว่นเงนิช่วยเหลอืของกลุ่มครวัเรอืนรายไดน้้อยนัน้มทีศิทางเพิม่สงูขึน้มาโดยตลอด โดยเพิม่จากสดัสว่นเพยีงแค่ 3.5% ใน
ปี 2552 ส าหรบัสดัสว่นเงนิช่วยเหลอืจากรฐัในกลุ่มรายไดท้ีส่งูกว่านัน้มทีศิทางเพิม่ขึน้เช่นกนั แต่จะอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่า เช่น 
กลุ่มรายได ้1 ถงึ 3 หมื่นบาทต่อเดอืนจะอยู่ทีร่าว 3.5% หรอื กลุ่มรายได้มากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดอืนขึน้ไปจะอยูทีเ่พยีง 0.6% 
เท่านัน้  

• เงนิช่วยเหลอืจากรฐัเป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยประคบัประคอง และท าใหร้ายไดข้องครวัเรอืนกลุ่มดงักล่าวเพิม่ขึน้ 0.6% เมื่อเทยีบกบั 
2 ปีก่อนหน้า ส่งผลให้ครวัเรอืนกลุ่มดงักล่าวยงัสามารถใช้จ่ายได้เพิม่ขึน้ 0.6% เช่นกนัในช่วงเดยีวกนั ทัง้นี้หากไม่รวมเงิน
ช่วยเหลือจากรฐั รายได้ครวัเรอืนกลุ่มดงักล่าวจะลดลง -1.1% สะท้อนว่าโดยพืน้ฐานการสรา้งรายได้ของครวัเรอืนกลุ่ม
น้ียงัมีความอ่อนแอและยงัต้องอาศยัเงินช่วยเหลือจากรฐั โดยหากไม่มเีงนิช่วยเหลอื การใช้จ่ายของครวัเรอืนกลุ่มนี้อาจ
ปรบัตวัลดลงได ้

• กลุ่มครวัเรอืนรายได้น้อยมีความเปราะบางในหลายมิติ  
o ภาระหน้ีสูงกว่ารายได้ ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดอืนเป็นกลุ่มทีส่ดัส่วน

หนี้ต่อรายไดเ้พิม่เรว็ทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัอกี 3 กลุ่มรายได ้(กลุ่มรายได ้1-3 หมื่น 3-5 หมื่น และมากกว่า 5 หมื่น) โดยเพิม่



ฉบบัส่ือมวลชน                        

 

จาก 71.4% ในปี 2552 (สดัสว่นสงูเป็นอนัดบั 3) เพิม่ขึน้ต่อเนื่องทุกปีมาเป็นสดัสว่นทีส่งูถงึ 117.8% โดยถอืเป็นกลุ่มที่
มสีดัสว่นหน้ีต่อรายไดส้งูทีส่ดุในปจัจุบนั ขณะทีส่ดัสว่นหนี้ต่อรายไดข้องครวัเรอืนรายไดส้งูกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดอืนโดย
เฉลีย่อยู่ที ่96.2% ทัง้นี้ถ้าหกัรายไดใ้นส่วนทีเ่ป็นเงนิช่วยเหลอืจากภาครฐัออก สดัส่วนดงักล่าวของกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย
จะเพิม่ขึน้จาก 117.8% ไปเป็น 134.2% สะทอ้นใหเ้หน็ว่าความสามารถในการช าระหนี้ของครวัเรอืนกลุ่มนี้จะอ่อนแอลง
มาก  

o รายจา่ยเพื่อการช าระหน้ีต่อเดือนสูง กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดอืนมคี่าเฉลีย่สดัสว่นของ
รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ต่อรายไดต่้อเดอืน (debt service ratio หรอื DSR) เพิม่จาก 29.5% ในปี 2552 มาเป็นที ่
40.0% ในปจัจุบนั สงูกว่ากลุ่มครวัเรอืนทีร่ายไดส้งูกว่า 1 หมื่นบาทขึน้ไปซึง่มสีดัสว่น DSR เพยีงประมาณ 23.1% 
ในช่วงเดยีวกนั 

o กนัชนทางการเงินมีไม่มาก สนิทรพัยท์างการเงนิเทยีบกบัรายจา่ยต่อเดอืนของครวัเรอืนรายไดน้้อยโดยเฉลีย่อยูท่ี ่4.3 
เท่า ขณะที่ค่าเฉลี่ยสดัส่วนของกลุ่มรายได้ที่สูงกว่านัน้จะอยู่ที่ 7.5 เท่า นอกจากนี้ กลุ่มรายได้น้อยยงัมสีดัส่วนของ
ครวัเรือนที่มีสนิทรพัย์ทางการเงินไม่พอรายจ่ายเกิน 3 เดือนสูงถึง 71.7% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 ที่สดัส่วน
ดงักล่าวอยู่ที ่68.4% 

 
โดยสรุป อีไอซีประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของภาคครวัเรือนไทยในช่วง 2 ปีผ่านมาอยู่ในภาวะซบเซา สะท้อนจากการ
ลดลงทัง้รายได้และรายจ่าย สวนทางกับทิศทาง GDP รวมของประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงเดียวกัน นอกจากน้ี 
ครวัเรอืนยงัมีภาระหน้ีต่อรายได้ท่ีค่อนข้างสูงซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงอปุสรรคท่ีส าคญัต่อการใช้จ่ายและการกู้ยืมในระยะต่อไป อีกทัง้
สดัส่วนการออมและกนัชนทางการเงินซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถในการรบัมือกบัผลกระทบทางการเงินของครวัเรอืนยงัลดลง 
โดยปัจจบุนัมีครวัเรอืนไทยจ านวนมากไม่มีการเกบ็ออมและกว่าครึง่มีสินทรพัยท์างการเงินไม่พอรายจ่ายเกิน 3 เดือน  
 
อีไอซีมองว่า มาตรการช่วยเหลือจากรฐัระยะสัน้จึงยงัคงมีความจ าเป็นในการประคบัประคองการใช้จ่ายและการช าระหน้ี
โดยเฉพาะส าหรบักลุ่มครวัเรอืนรายได้น้อยท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสุด และท่ีส าคญัยงัควรต้องมีมาตรการการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของความสามารถในการหารายได้ของครวัเรอืนไทยท่ีมีความอ่อนแอทัง้ในส่วนของแรงงาน
และผู้ประกอบการ ด้วยการยกระดบัผลิตภาพ (productivity) ผ่านการเพ่ิมทกัษะของแรงงานและการสนับสนุนการปรบัตวัของ
ธุรกิจ SMEs ต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการส่งเสริมการกระจายรายได้ด้วยการสนับสนุนการแข่งขนัทาง
ธรุกิจอย่างเป็นธรรมและการลดกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคต่อธรุกิจขนาดเลก็ 
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