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ส�ำรวจเศรษฐกิจ
ภาคครัวเรือนไทย

รายได้-การใช้จ่ายลดครั้งแรกในรอบ
10 ปี หนี้สูง การเงินเปราะบาง
“เศรษฐกิจภาคครัวเรือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในสภาวะซบเซา สะท้อนจาก
รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทยที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี
ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มีความเปราะบางมากขึ้น ทั้งจากภาระหนี้
ที่เพิ่มสูงขึ้นและกันชนทางการเงินที่ลดลง ในสภาวะลักษณะนี้กลุ่มที่น่าเป็นห่วง
ที่สุดคือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาระหนี้”

สํารวจเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย :
รายได-การใชจายลดครั้งแรกรอบ 10 ป หนี้สูง การเงินเปราะบาง
รายไดครัวเรือนไทยลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ทั้งนี้ปจจัยทั้งเชิงวัฏจักร
และปจจัยเชิงโครงสรางมีสวนกดดันรายไดภาคครัวเรือน
รายไดครัวเรือนไทยลาสุดลดลงสวนทาง GDP
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การใชจายของครัวเรือนไทยก็ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 10 ปเชนกัน
โดยเฉพาะรายจายสินคาฟุมเฟอย
การใชจายของครัวเรือนไทยลาสุดลดลง

ครัวเรือนลดรายจายในหลายหมวด โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย

การใชจายเฉลี่ย (พันบาทตอเดือนตอครัวเรือน)

เปรียบเทียบครึ่งแรกป 2019 กับป 2017 (%), สัดสวนตอคาใชจายครัวเรือนทั้งหมดในวงเล็บ
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-4.1 อาหารและเครือ่ งดืม่ ไมมแี อลกอฮอล (33.2%)
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ครัวเรือนไทยที่มีหนี้ มีหนี้บาน-บริโภค-การเกษตร เพิ่มในชวงครึ่งแรกป 2019
และในชวง 10 ปที่ผานมา หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากหนี้บาน-บริโภคเปนหลัก
หนี้บาน-บริโภค-การเกษตรเพิ่มจาก 2 ปกอนหนา
การเปลี่ยนแปลงของการกูยืม
ในครึ่งแรกป 2019 เทียบกับป 2017 (%)
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย
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กูยืมเพื่อทําธุรกิจ
วัตถุประสงคอื่น ๆ

หนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากหนี้บาน-บริโภคเปนหลักในชวง 10 ป
สัดสวนหนี้ครัวเรือน (% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด)
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การกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยและการบริโภค
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นในชวง 10 ป

อัตราการออมตอรายไดและกันชนทางการเงินของครัวเรือนลดลง
กันชนทางการเงินลดลง สะทอนจากสัดสวนของ
สินทรัพยทางการเงินตอรายจายตอเดือนลดลง

อัตราการออมตอรายไดครัวเรือน*ลดลงตํ่าสุด
อัตราการออม (% ของรายไดตอเดือน)
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ครอบคลุมรายจายได 7.3 เดือน

*อัตราการออม คํานวณจาก เงินออม (รายไดหักรายจายเพื่อการบริโภค
ชําระหนี้ และภาษี) หารดวยรายไดรวม

กลุมครัวเรือนรายไดนอย*ที่มีหนี้เปนกลุมที่มีความเปราะบางมาก โดยกวา 8 ใน 10 ของคนกลุมนี้ไมมเี งินออม
สัดสวนครัวเรือนที่
ไมมีเงินออม
ณ ครึ่งแรกป 2019

รวม

43%
หนวย : % ตอจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด

สัดสวนของครัวเรือนที่มี
สินทรัพยทางการเงินครอบคลุม
คาใชจายนอยกวา 3 เดือน
ณ ครึ่งแรกป 2019

รายไดนอย

มีหนี้

57.9%

รายไดนอย+มีหนี้

59.2%

83.5%

หนวย : % ตอจํานวน หนวย : % ตอจํานวน
ครัวเรือนรายไดนอยทั้งหมด ครัวเรือนที่มีหนี้

รวม

59.2%

รายไดนอย

หนวย : % ตอจํานวน
ครัวเรือนรายไดนอยที่มีหนี้

มีหนี้

71.7%

รายไดนอย+มีหนี้

62%

72.2%

*ครัวเรือนรายไดนอยในที่นี้กําหนดใหเปนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 1 หมื่นบาทตอเดือน

ครึ่งแรกป 2019 ครัวเรือนไทยรายไดนอ ยมีรายไดที่ไมรวมเงินชวยเหลือจากรัฐลดลง
และลดการใชจายฟุมเฟอยลงมากกวา
รายไดที่ไมรวมเงินชวยเหลือจากรัฐ
เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนรายไดนอยลดลง
ครึ่งแรกป 2019 เทียบ 2017

การใชจายในหมวดฟุมเฟอยของครัวเรือนรายไดนอยลดลงมากกวา
เนื่องจากความสามารถในการหารายไดยังออนแอ และสถานะการเงิน
มีความเปราะบางสูง
หนวย : % การเปลี่ยนแปลงเทียบระหวางชวงครึ่งแรกป 2019 และป 2017
ครัวเรือนรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน
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ส�ำรวจเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย :
รายได้-การใช้จ่ายลดครั้งแรกในรอบ 10 ปี
หนี้สูง การเงินเปราะบาง
จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey หรือ SES)
ซึ่งจัดท�ำด้วยการส�ำรวจครัวเรือนจ�ำนวนกว่า 4 หมื่นครัวเรือนในทุก ๆ 2 ปีโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ อีไอซีน�ำเอาข้อมูลล่าสุด
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบข้อสรุปเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจภาคครัวเรือนว่า
“เศรษฐกิจภาคครัวเรือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในสภาวะซบเซา สะท้อนจากรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทย
ที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มีความเปราะบางมากขึ้น ทั้งจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น
และกันชนทางการเงินทีล่ ดลง ในสภาวะลักษณะนีก้ ลุม่ ทีน่ า่ เป็นห่วงทีส่ ดุ คือกลุม่ ครัวเรือนรายได้นอ้ ยโดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ ภี าระหนี”้
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี
สวนทาง GDP ที่ยังเติบโต
ครัวเรือนไทยมีรายได้ลดลงสวนทางกับ GDP ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่
26,371 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ลดลง -2.1% จากในปี 2017 ที่ 26,946 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ถือเป็นการลดลงครั้งแรก
ในรอบ 10 ปีจากในช่วงก่อนหน้านี้ที่รายได้ครัวเรือนมีการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้รายได้ครัวเรือนที่ลดลงนั้นสวนทางกับ
เศรษฐกิจเมื่อวัดจากมูลค่า GDP ณ ราคาปัจจุบัน (nominal GDP) ที่เติบโตขึ้น 7.6% ในช่วงเดียวกัน1 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 : รายได้ครัวเรือนไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีสวนทางกับ GDP ที่ยังเติบโต
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยและมูลค่า GDP ณ ราคาปัจจุบัน (nominal GDP)
หน่วย : พันบาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติและสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1

ค�ำนวณเทียบ nominal GDP รวม 4 ไตรมาสย้อนหลังนับจากช่วงครึ่งแรกของปี 2019 เทียบกับของทั้งปี 2017
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รายได้ครัวเรือนลดลงโดยมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยเชิงวัฏจักรและปัจจัยเชิงโครงสร้าง รายได้ครัวเรือนที่ลดลงทั้งจากการท�ำงาน
(ค่าจ้าง) และจากการประกอบธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 เมื่อเทียบกับปี 2017 (รูปที่ 2) โดยมีรายละเอียดในแต่ละแหล่ง
ที่มารายได้ ดังนี้

รูปที่ 2 : รายได้ครัวเรือนไทยที่มาจากการเป็นลูกจ้างลดลงจากทั้งปัจจัยระยะสั้นและปัจจัยเชิง
โครงสร้าง นอกจากนี้รายได้ครัวเรือนจากก�ำไรกิจการลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจากแหล่งที่มาสำ�คัญ
หน่วย : พันบาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
รายไดครัวเรือนที่มาจากการเปนลูกจาง
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รายไดครัวเรือนที่มาจากกําไรกิจการภาคเกษตร

รายไดครัวเรือนที่มาจากกําไรกิจการนอกภาคเกษตร
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ปัจจัยทั้งเชิงวัฏจักรและปัจจัยเชิงโครงสร้างมีส่วนกดดันรายได้ภาคครัวเรือน
ปจจัยเชิงวัฏจักร : สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

การเติบโตมูลค่าการส่งออกและ
แรงงานภาคอุตสาหกรรม
หน่วย : %YOY
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In Focus - ส�ำรวจเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย
• รายได้ครัวเรือนจากการท�ำงานเป็นลูกจ้างลดลง จาก 22,237 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2017 เหลือ 21,879 บาท
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 หรือลดลง -1.6% อีไอซีวิเคราะห์ว่าการลดลงของรายได้ค่าจ้างของครัวเรือนมีสาเหตุมาจากจ�ำนวน
คนท�ำงานและจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ยต่อคนที่ลดลง รวมไปถึงอัตราค่าจ้างที่ชะลอลง ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยเชิง
วัฏจักรโดยเฉพาะการลดการใช้แรงงานตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่ท�ำให้มีแรงงานที่ออกจากก�ำลังแรงงานเพราะสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 5.4 ล้านคนในปี 2014 มาเป็น 7.1 ล้านคนในช่วงครึ่งแรก
ปี 2019 หรือการน�ำเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (automation) มาใช้ในหลายอุตสาหกรรมที่มีส่วนท�ำให้แรงงานที่ท�ำงาน
ล่วงเวลา (overtime workers) ลดลงจาก 9.7 ลงมาเหลือ 6.7 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน
• รายได้ครัวเรือนจากก�ำไรกิจการลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยก�ำไรกิจการการเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ 7,048 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ลดลง -4.8% จาก 2 ปีก่อนหน้าสอดคล้องกับเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมที่เผชิญกับทั้ง
ภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าตกต�่ำ ทั้งนี้ก�ำไรกิจการการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา โดยหากเทียบกัน
แล้วระดับรายได้ล่าสุดจะอยู่ต�่ำกว่ารายได้เมื่อปี 2013 ถึง 23.8% ส่วนรายได้ครัวเรือนที่มาจากก�ำไรกิจการนอกภาคเกษตร
ก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ 18,685 บาท ลดลงจาก 19,269 บาทในปี 2017 หรือลดลง -3.0%
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในหลายรูปแบบที่รุนแรงขึ้นจากบริษัทขนาดใหญ่ เช่น การขยายสาขาของ
ธุรกิจโมเดิร์นเทรดไปตามต่างจังหวัด การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
• รายได้ครัวเรือนประเภทอื่น ๆ ค่อนข้างทรงตัว โดยรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยจากการลงทุน ดอกเบี้ยจากเงินออม เงินโอนจาก
ภาครัฐ เงินโอนจากผู้อื่น ฯลฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ 7,806 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2017
คาดว่าสาเหตุที่รายได้ในส่วนนี้ทรงตัวมาจากเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต�่ำ อย่างไรก็ดี
รายได้ที่มาจากเงินโอนจากภาครัฐมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนถัด ๆ ไป

การใช้จา่ ยเฉลีย่ ของครัวเรือนไทยก็ลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปีเช่นกัน
ครัวเรือนไทยลดการใช้จ่ายลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ครัวเรือนไทยใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 21,236 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลดลง
-0.9% จาก 21,437 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2017 ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี (รูปที่ 3) สอดคล้องกับรายได้
ที่ลดลง ทั้งนี้การลดลงของการใช้จ่ายยังอาจมีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น รวมถึงภาระหนี้
ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
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ครัวเรือนไทยลดการใช้จ่ายในหลายหมวด โดยเฉพาะรายจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างช่วงครึ่ง
แรกของปี 2019 และปี 2017 ในแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า ครัวเรือนมีการลดรายจ่ายในสินค้าจ�ำเป็นบางรายการ เช่น หมวดอาหาร
ซึ่งเป็นหมวดที่มีสัดส่วนรายจ่ายสูงที่สุด (33.2% ของรายจ่ายทั้งหมด) และหมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่ส่วนที่
ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยจะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รายจ่ายในด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความบันเทิง และการท่องเที่ยว
สะท้อนว่าครัวเรือนไทยเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยลงมากเป็นพิเศษในภาวะที่รายได้ไม่เติบโต
อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยครัวเรือนก็ยังคงมีการเพิ่มรายจ่ายในบางรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย ของใช้
และบริการส่วนบุคคล และรายจ่ายด้านการสื่อสาร โดยรายจ่ายด้านการสื่อสารเป็นรายจ่ายหลักประเภทเดียวที่ครัวเรือนไม่เคยมี
การลดการใช้จ่ายลงในตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3 : การใช้จ่ายของครัวเรือนไทยก็ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และลดการใช้จ่ายใน
หลายหมวด โดยเฉพาะรายจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทย
หน่วย : พันบาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทยช่วงครึ่งแรกปี 2019 เทียบปี 2017
หน่วย : % การเปลี่ยนแปลง
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ครัวเรือนไทยเป็นหนีม้ ากขึน้ ภาระหนีต้ อ่ รายได้แตะระดับสูงสุด
ครัวเรือนไทยมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ (46.3% ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด) พบว่า ภาระหนี้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 353,210 บาทต่อครัวเรือนในปี 2017 มาอยู่ที่ 362,373 บาทต่อครัวเรือนในครึ่งแรกของปี 2019 หรือเพิ่มขึ้น
2.6% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (หารเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้) เพิ่มขึ้นจาก 96.1% มาเป็น 97.7% จากการที่หนี้ยังเติบโตสูงกว่า
รายได้ ทั้งนี้สัดส่วนหนี้ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 และถือเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ต่างจากสัดส่วนหนี้
ครัวเรือนต่อ GDP ที่มีการลดลง (deleverage) ในช่วงปี 2015 ถึงปี 2017 แล้วจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงหลังจากนั้น (รูปที่ 4) ทั้งนี้
สาเหตุหลักเป็นเพราะในช่วงดังกล่าวสัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลง ขณะที่สัดส่วนของก�ำไรภาคธุรกิจ (ซึ่งส่วนมากน่าจะ
มาจากก�ำไรของธุรกิจขนาดใหญ่) ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้น

รูปที่ 4 : สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 สวนทางกับสัดส่วน
หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ลดลง (deleverage)
สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ครัวเรือน* และ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP**
หน่วย : %
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			 **สัดส่วนคำ�นวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยจะพิจารณาเฉพาะหนี้ครัวเรือนในระบบ
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ครัวเรือนไทยก่อหนี้เพิ่มในด้านที่อยู่อาศัย การบริโภค และการเกษตร แต่ลดการก่อหนี้ธุรกิจนอกภาคเกษตรลง เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการก่อหนี้ในครึ่งแรกปี 2019 เทียบกับปี 2017 พบว่า
• การก่อหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 128,287 บาทต่อครัวเรือนในปี 2017 มาอยูท่ ี่ 135,312 บาท
ต่อครัวเรือนในช่วงครึง่ แรกของปี 2019 หรือเพิ่มขึ้น 5.5% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ที่อยู่อาศัยต่อหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก
36.3% มาเป็น 37.3% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009
• หนี้เพื่อการบริโภคเพิ่ม ในส่วนของหนี้เพื่อการบริโภค (รวมหนี้รถยนต์) ซึ่งเป็นหนี้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของครัวเรือนในปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นจาก 137,678 บาทต่อครัวเรือนในปี 2017 มาอยู่ที่ 139,904 บาทต่อครัวเรือนในครึ่งแรกของปี 2019 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
1.0% ส�ำหรับหนี้เพื่อการบริโภคนี้ถือเป็นหนี้ที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเติบโตเฉลี่ย 7.0% ต่อปี ขณะที่หนี้
ส่วนอื่น ๆ เติบโตเฉลี่ยเพียง 3.7% ต่อปี ท�ำให้หนี้เพื่อการบริโภคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 30.8% ในปี 2009 มาเป็นที่ 38.4%
ในปัจจุบัน (2019)
• การก่อหนี้เพื่อท�ำธุรกิจการเกษตรยังคงเพิ่มขึ้น จาก 49,273 บาทต่อครัวเรือนในปี 2017 มาอยู่ที่ 51,574 บาทต่อครัวเรือน
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.7% ทั้ง ๆ ที่ก�ำไรจากกิจการการเกษตรลดลงในช่วงเดียวกัน คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการก่อหนี้เพื่อ
ประคับประคองธุรกิจและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงที่ต้องเผชิญปัจจัยลบ รวมถึงอาจมีผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการภาครัฐ
ในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำแก่เกษตรกรต่อเนื่อง
• ในทางกลับกัน การก่อหนี้เพื่อท�ำธุรกิจนอกภาคเกษตรลดลง จาก 30,120 บาทต่อครัวเรือนในปี 2017 ลดลงมาอยู่ที่ 29,478
บาทต่อครัวเรือนในปัจจุบัน คิดเป็นการลดลง -2.1% สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของก�ำไรกิจการนอกภาคเกษตร
ทั้งนี้หนี้ในส่วนนี้มีสัดส่วนมีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเคยมีสัดส่วนสูงถึง 16.3% ในปี 2009 ลดลงมาเหลือเพียง
8.1% ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการที่จ�ำนวนครัวเรือนที่ท�ำกิจการนอกภาคเกษตรลดลงจาก 30.5% ในปี 2009 มาอยู่ที่
25.2% ในปัจจุบัน อีกทั้งในบรรดาครัวเรือนที่ท�ำธุรกิจนอกภาคเกษตร สัดส่วนครัวเรือนที่กู้ก็ลดน้อยลงเช่นกันจาก 14.2% ในปี
2009 มาอยู่ที่ 10.0% ในปัจจุบัน
จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของหนี้แต่ละประเภทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาค
ครัวเรือนถูกขับเคลื่อนโดยหนี้เพื่อการบริโภคและหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ไม่ใช่หนี้เพื่อการท�ำธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนมา
จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น นโยบายรถคันแรกในช่วงปี 2011-2012 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่ำและนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างผ่อนคลายของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป
การเติบโตของหนี้ทั้งเพื่อการบริโภคและที่อยู่อาศัยอาจชะลอลง จากภาระหนี้ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับสูงส่งผลให้การกู้ยืมใหม่ยากขึ้น
รวมถึงผลของมาตรการ LTV ที่ท�ำให้การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอลง

รูปที่ 5 : ในภาพรวม ครึง่ แรกปี 2019 ครัวเรือนไทยทีม่ หี นี้ มีหนีบ้ า้ น-บริโภค-การเกษตรเพิม่
ขณะทีห่ นีธ้ รุ กิจลด ส่วนภาพระยะยาว 10 ปีพบว่าหนีค้ รัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากหนีบ้ า้ น-บริโภคเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงของการกู้ยืมในครึ่งแรก
ปี 2019 เทียบกับปี 2017
หน่วย : %
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย

การเปลี่ยนแปลงของการกู้ยืมในครึ่งแรก
ปี 2019 เทียบกับปี 2009
หน่วย : %
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In Focus - ส�ำรวจเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย

ครัวเรือนไทยเก็บออมลดลงและมีความเปราะบางทางการเงินมากขึ้น
โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่มีหนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง
ครัวเรือนไทยออมลดลงจากในอดีตและมีครัวเรือนจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่มีเงินออม เงินออมซึ่งค�ำนวณจากรายได้หักด้วยรายจ่าย
เพื่อการบริโภค รายจ่ายเพื่อการช�ำระหนี้ และรายจ่ายภาษีของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,677 บาท
ต่อเดือนต่อครัวเรือน ลดลง -2.4% จากปี 2017 ที่ 1,718 บาท หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าครัวเรือนไทยเก็บออมลดลง
มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา โดยเมื่อคิดเป็นอัตราการออมค�ำนวณจากสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ครัวเรือนในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2019 อยู่ที่เพียง 6.4% ซึ่งถือเป็นระดับที่ต�่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยอัตราการออมของครัวเรือนไทยเคยสูงสุด
อยู่ที่ 11.0% เมื่อปี 2011 ทั้งนี้ 41.3% ของครัวเรือนไทยไม่มีการเก็บออมในช่วงครึ่งแรกของปี 2019
กันชนทางการเงิน (financial cushion) ของครัวเรือนไทยมีน้อยลง กันชนทางการเงินซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนของสินทรัพย์
ทางการเงิน (เช่น เงินสด เงินฝาก และการลงทุนอื่น ๆ) ต่อรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่
7.3 เท่า (ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ 7.3 เดือน) ลดลงจาก 7.9 เท่าในปี 2017
ถือเป็นระดับกันชนที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 (ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ครัวเรือน) บ่งชี้ว่าครัวเรือนไทย
มีความเปราะบางทางการเงินมากขึ้นในการเผชิญปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ เช่น การขาดรายได้ การตกงาน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว
มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้มีครัวเรือนไทยเกินครึ่งที่มีสินทรัพย์ทางการเงินครอบคลุมรายจ่ายได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยสัดส่วน
ต่อจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมดอยู่ที่ 59.2% (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 : อัตราการออมต่อรายได้และกันชนทางการเงินของครัวเรือนลดลง
อัตราการออมของครัวเรือนไทย

กันชนทางการเงิน

อัตราการออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทย
หน่วย : % ของรายได้ต่อเดือน

สินทรัพย์ทางการเงินต่อรายจ่าย*
หน่วย : เท่า, เดือน
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สัดส่วนของครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 3 เดือน
(หน่วย : % ต่อจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด)

59.2%

ครึ่งแรกปี 2019

หมายเหตุ : *ข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินมีตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มจะพบว่าบางครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงินมากเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ครัวเรือนรายได้น้อย ซึ่งในที่นี้อีไอซีก�ำหนดให้เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน (คิดเป็น 19.9% ของ
จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด) โดยครัวเรือนกลุ่มนี้จะมีกันชนทางการเงินไม่มาก สินทรัพย์ทางการเงินเทียบกับรายจ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนรายได้น้อยโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.3 เท่า ขณะที่ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของกลุ่มรายได้ที่สูงกว่านั้นจะอยู่ที่ 7.5 เท่า นอกจากนี้
กลุ่มรายได้น้อยยังมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่พอรายจ่ายเกิน 3 เดือนสูงถึง 71.7% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
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ปี 2015 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 68.4% เมื่อพิจารณาสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออมของครัวเรือนรายได้น้อยพบว่า สูงกว่า
สัดส่วนของครัวเรือนในภาพรวม ซึ่ง 57.9% ของครัวเรือนรายได้น้อยทั้งหมดไม่มีเงินออม (ทั้งประเทศสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่
41.3%) และโดยเฉพาะครัวเรือนรายน้อยนอกกรุงเทพฯ จะยิ่งมีความเปราะบางทางการเงินสูง คือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มี
เงินออม (58.3%) และมีกันชนทางการเงินไม่เกิน 3 เดือน (72.2%)
• ครัวเรือนที่มีหนี้ (คิดเป็น 46.3% ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด) จะมีความเปราะบางทางการเงินมากกว่า โดยสัดส่วนครัวเรือน
ที่ไม่มีการออมอยู่ที่ 59.2% จากครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด นอกจากนี้ สัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 62.0% เพิ่มขึ้นจาก 60.8% ในปี 2017 ทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวในปัจจุบันอยู่สูงกว่า
สัดส่วนในภาพรวม และยังถือเป็นระดับที่สูงที่สุดจากข้อมูล 10 ปีส�ำหรับครัวเรือนกลุ่มนี้
• ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีทั้ง 2 ลักษณะข้างต้นจะเป็นกลุ่มที่ยิ่งมีความเปราะบางสูง กล่าวคือส�ำหรับครัวเรือนรายได้น้อยที่มีหนี้
(คิดเป็น 5.9% ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด) สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออมจะเพิ่มไปอยู่สูงถึง 83.5% ขณะที่สัดส่วนครัวเรือน
กลุ่มนี้ที่มีกันชนทางการเงินไม่เกิน 3 เดือนที่จะอยู่ที่ 72.2% ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงในทั้ง 2 มิติ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 : กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่มีหนี้ยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง กว่า 8 ใน 10 ของคน
กลุ่มนี้ไม่มีเงินออม
สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออม
ณ ครึ่งแรกปี 2019

(หน่วย : % ต่อจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด)

สัดส่วนของครัวเรือนทีม่ สี นิ ทรัพย์ทางการเงิน*
ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยน้อยกว่า 3 เดือน
ณ ครึ่งแรกปี 2019
(หน่วย : % ต่อจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด)

รวม

41.3%
รวม

59.2%

รายได้น้อย

มีหนี้

รายได้น้อย+มีหนี้

รายได้น้อย

มีหนี้

รายได้น้อย+มีหนี้

41.3% 41.3%
59.2% 59.2%

83.5%
72.2%
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ครัวเรือนรายได้น้อยยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงที่
ความสามารถในการหารายได้อ่อนแอและยังมีความเปราะบางสูง
ครัวเรือนรายได้น้อยมีการพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ข้อมูลจากการส�ำรวจรายได้ของครัวเรือนนั้นจะมี
ส่วนหนึ่งที่มาจากการช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น เงินโอน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ซึ่งกลุ่มครัวเรือน
ที่ได้เงินส่วนนี้มากที่สุดคือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน โดยเงินช่วยเหลือจากรัฐที่ได้ในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2019 อยู่ที่ 813 บาทต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 11.6% ต่อรายได้ทั้งหมด (หากเป็นครัวเรือนรายได้น้อยที่มีผู้สูงอายุเป็น
สมาชิกในครัวเรือน สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.2%) ทั้งนี้สัดส่วนเงินช่วยเหลือของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยนั้นมีทิศทาง
เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยเพิ่มจากสัดส่วนเพียงแค่ 3.5% ในปี 2009 (รูปที่ 8) ส�ำหรับสัดส่วนเงินช่วยเหลือจากรัฐในกลุ่มรายได้
ที่สูงกว่านั้นมีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ เช่น กลุ่มรายได้ 1 ถึง 3 หมื่นบาทต่อเดือนจะอยู่ที่ราว 3.5%
หรือ กลุ่มรายได้มากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปจะอยูที่เพียง 0.6% เท่านั้น
เงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยประคับประคอง และท�ำให้รายได้ของครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบ
กับ 2 ปีก่อนหน้า ส่งผลให้ครัวเรือนกลุ่มดังกล่าวยังสามารถใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น 0.6% เช่นกันในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้หากไม่รวมเงินช่วย
เหลือจากรัฐ รายได้ครัวเรือนกลุ่มดังกล่าวจะลดลง -1.1% สะท้อนว่าโดยพื้นฐานความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือน
กลุ่มนี้ยังมีความอ่อนแอและยังต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐ
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รูปที่ 8 : ครัวเรือนรายได้น้อยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มขึ้นมาตลอด 10 ปี
นอกจากนี้ ยังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรายได้
รายได้ของครัวเรือนไทยรายได้น้อยลดลง หากไม่รวมเงินช่วยเหลือจากรัฐ
หน่วย : พันบาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

สัดส่วนเงินสนับสนุนจากภาครัฐต่อรายได้ครัวเรือนรายได้น้อย
หน่วย : % ของรายได้ครัวเรือน
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ครัวเรือนรายได้น้อยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงมากกว่ากลุ่มที่รายได้สูง โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยลดการใช้จ่ายสินค้าและ
บริการฟุ่มเฟือย2 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาลงมากถึง -18.3% เทียบกับกลุ่มรายได้สูงที่ลดรายจ่ายส่วนดังกล่าวลงน้อยกว่าที่ -16.7%
(รูปที่ 9) โดยการที่ครัวเรือนรายได้น้อยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของรายได้ครัว
เรือนกลุ่มนี้เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มักจะเป็นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการจ�ำเป็นเป็นส�ำคัญ เช่น การสนับสนุน
ค่าน�ำ้ ค่าไฟ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเดินทาง และค่าซือ้ สินค้าจ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวันจากร้านค้าทีร่ ว่ มโครงการ เป็นต้น ส่งผลให้รายจ่าย
จ�ำเป็นเฉลี่ยของครัวเรือนรายได้น้อยเพิ่มขึ้น 2.4% นอกจากนี้ความสามารถในการหารายได้ที่ยังอ่อนแอประกอบกับสถานะ
ทางการเงินที่มีความเปราะบางสูงก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย ท�ำให้ครัวเรือนกลุ่มนี้ลดการใช้จ่ายรายการ
ฟุ่มเฟือยลงมากกว่า
ทั้งนี้การที่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในสัดส่วนที่สูงและส่วนมากเป็นการช่วยเหลือในส่วนรายจ่าย
จ�ำเป็นสะท้อนว่าการช่วยเหลือของภาครัฐมีลักษณะของการเจาะกลุ่ม (targeted) ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการกระจายรายได้มากขึ้น
กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยมีภาระหนี้สูงกว่ารายได้และสัดส่วนหนี้ต่อรายได้จะเพิ่มสูงหากไม่มีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ในช่วง 10
ปีที่ผ่านมา กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือนเป็นกลุ่มที่สัดส่วนหนี้ต่อรายได้เพิ่มเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 กลุ่ม
รายได้ (กลุ่มรายได้ 1-3 หมื่น 3-5 หมื่น และมากกว่า 5 หมื่น) โดยเพิ่มจาก 71.4% ในปี 2009 (สัดส่วนสูงเป็นอันดับ 3) เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทุกปีมาเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 117.8% โดยถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้สูงที่สุดในปัจจุบัน ขณะที่สัดส่วนหนี้ต่อรายได้
ของครัวเรือนรายได้สูงกว่านั้นโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 96.2% ส่งผลให้กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนของรายจ่ายเพื่อ
การช�ำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (debt service ratio หรือ DSR) สูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่รายได้สูงอย่างมีนัยส�ำคัญ (40.0% vs
23.1%) ทั้งนี้ถ้าหักรายได้ในส่วนที่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐออก สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะเพิ่มขึ้นจาก
117.8% ไปเป็น 134.2% สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการช�ำระหนี้ของครัวเรือนกลุ่มนี้จะอ่อนแอลงมาก โดยการกู้ยืม
ของครัวเรือนรายได้น้อยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อท�ำการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค
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รูปที่ 9 : ครัวเรือนรายได้น้อยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงมากกว่าแม้รายได้จะเพิ่มจากสาเหตุ
1) รายได้ที่เพิ่มมาจากการช่วยเหลือของภาครัฐซึ่งสนับสนุนเฉพาะรายจ่ายจ�ำเป็น 2) สถานะ
ทางการเงินของครัวเรือนกลุ่มนี้เปราะบางสูงกระทบความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายส่วนที่ไม่จ�ำเป็น
การใช้จ่ายในแต่ละหมวดของครัวเรือน
หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างช่วงครึ่งแรกปี 2019 และปี 2017

ครัวเรือนรายไดนอยกวา 1 หมื่นบาทตอเดือน
ครัวเรือนรายไดมากกวา 1 หมื่นบาทตอเดือน
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หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจำ�เป็น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา ค่ายานพาหนะ
ค่าเดินทาง ของใช้ในบ้าน และสินค้าและบริการส่วนบุคคล, ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ค่าใช้ด้านความบันเทิง ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างคนทำ�ความสะอาด และค่าใช้จ่ายยาสูบ บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

โดยสรุป สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะซบเซา และมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงมีความจ�ำเป็น
อีไอซีประเมินว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนไทยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาอยู่ในภาวะซบเซา สะท้อนจากการลดลงทั้ง
รายได้และรายจ่าย สวนทางกับทิศทาง GDP รวมของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเดียวกัน นอกจากนี้ ครัวเรือนยังมี
ภาระหนี้ต่อรายได้ที่ค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการใช้จ่ายและการกู้ยืมในระยะต่อไป อีกทั้งสัดส่วนการออม
และกันชนทางการเงินซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรับมือกับผลกระทบทางการเงินของครัวเรือนยังลดลง โดยปัจจุบัน
มีครัวเรือนไทยจ�ำนวนมากไม่มีการเก็บออมและกว่าครึ่งมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่พอรายจ่ายเกิน 3 เดือน โดยเฉพาะครัวเรือน
รายได้น้อย (ที่มีหนี้) มีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีความเปราะบางทางการเงินสูงมากเป็นพิเศษ
อีไอซีมองว่า มาตรการช่วยเหลือจากรัฐระยะสั้นจึงยังคงมีความจ�ำเป็นในการประคับประคองการใช้จ่ายและการช�ำระหนี้
โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความเปราะบางมากที่สุด และที่ส�ำคัญยังควรต้องมีมาตรการการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือนไทยที่มีความอ่อนแอทั้งในส่วนของแรงงาน
และผู้ประกอบการ ด้วยการยกระดับผลิตภาพ (productivity) ผ่านการเพิ่มทักษะของแรงงานและการสนับสนุนการปรับตัวของ
ธุรกิจ SMEs ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการส่งเสริมการกระจายรายได้ด้วยการสนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจขนาดเล็ก
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