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หน้ีครัวเรือนไทยไตรมาสแรกของปีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มประสบภาวะ Debt Overhang 
ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนฟ้ืนตัวช้า 
 

8 กรกฎาคม 2021 

 
 

 
หน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 1 ปี 2021 เพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 14.1 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวท่ี 4.6%YOY 
ซึ่งเป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และยังนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส ตามการ
เติบโตแบบเร่งตัวของการให้กู้ยืมจาก 2 ผู้ให้กู้หลัก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 

• หน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 1 ปี 2021 แตะระดับ 90.5% ต่อ GDP สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
และสูงสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน 

• สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากหน้ีครัวเรือนท่ียังขยายตัว
ต่อเน่ือง ขณะท่ีเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้ภาคครัวเรือนท่ีเผชิญภาวะวิกฤตโควิด 
มีการฟ้ืนตัวได้ช้า  

• ข้อมูลจากเคร่ืองช้ีเร็วสะท้อนว่า ครัวเรือนยังมีความต้องการสินเช่ือสูง เพ่ือน ามา 
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันทดแทนสภาพคล่องท่ีลดลงในภาวะวิกฤต บางส่วนอาจต้อง
พ่ึงพาหน้ีนอกระบบ ซ่ึงเส่ียงจะท าใหปั้ญหาหน้ีมีมากข้ึนในระยะข้างหน้า  

• EIC มองว่า ไทยมีแนวโน้มประสบภาวะ Debt Overhang หรือการมีหน้ีสูงในภาคครัวเรือน
จนเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายและเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า  
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(SFI)1 ที่เติบโตที่ 4.9% และ 5.5% ตามล าดับ (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะอัตราการเติบโตจาก SFI ที่อยู่ในระดับสูงสุด 
ในรอบ 5 ปี ขณะที่การปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคครวัเรือนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทบัตรเครดิต-ลิสซิ่ง-และสินเช่ือ
ส่วนบุคคล มีการเตบิโตแบบชะลอตัวลง ส่วนหนี้ครัวเรือนที่กู้ยืมจากโรงรับจ าน ายังคงหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า 
 

ตารางท่ี 1 : หน้ีครัวเรือนไทยไตรมาส 1 ปี 2021 ขยายตัวเร่งข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่า หน้ีครัวเรือนมีการขยายตัวมาตลอดแม้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตโควิด 
ทั้งนี้เปน็ผลมาจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  
 

• ปัจจัยท่ีหนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤตโควิด ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีการ 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้รายย่อยทั้งในรูปแบบของการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ 
ซึ่งช่วยลดภาระการช าระหนี้ในระยะสั้นและช่วยป้องกันการเกิดหนี้เสียในวงกว้าง อย่างไรก็ดี การช าระหนี้ 
ที่ถกูพักหรือเลื่อนออกไปมีส่วนท าให้ระดับหนี้ครัวเรือนในภาพรวมปรับลดลงช้ากว่าปกต ิ
 

• ปัจจัยท่ีสอง วิกฤตโควิดได้ส่งผลท าให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนขาดรายได้ น าไปสู่การลดลงของสภาพคล่อง
ของคนจ านวนมาก จึงเกิดการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายทดแทนสภาพคล่องที่หายไปของภาคครัวเรือน ดังจะเห็น
ได้จาก การเติบโตของสินเช่ือส่วนบุคคล (personal loan) ในระบบธนาคารพาณิชย์ที่มีการขยายตัว 
อย่างต่อ เนื่ อ งในปี  2020 และมีอั ตราการเติบ โตใน ไตรมาสแรกขอ งปีนี้ ที่  5 .9%YOY เร่งตั วขึ้ น 
จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.8%YOY แม้มาตรฐานการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินจะมีแนวโน้มระมัดระวัง 
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้  ข้อมูลประกอบจาก Google Trends ในส่วนของการค้นหาค าที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้-เงินด่วน  
ยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด (รูปที่ 1) การค้นหากลุ่มค าดังกลา่วซึ่งปรากฎผลการค้นหาทั้งจากผู้ให้กู้
ประเภทธนาคารพาณิชย์และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ นอกระบบ เพิ่มขึ้นถึง 79.0%YOY ในปี 2020 โดยปริมาณ 
การค้นหาท าจุดสูงที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการล็อกดาวน์เป็นครั้งแรก และ
ปริมาณการค้นหาค าเหล่านี้ ยังคงอยู่ ในระดับสูงกว่าในอดีตอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเป็นต้นมา  
โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงมีปริมาณการค้นหาที่เพิ่มขึ้น 16.4%YOY  
ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการสินเชื่อเร่งตัวขึ้นมากเม่ือเทียบกับการเติบโตท่ีเกิดขึ้นของสินเชื่อในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับมาตรฐานการให้สินเชื่อท่ีมีแนวโน้มระมัดระวังมากขึ้น สะท้อนว่าครัวเรือน
บางส่วนท่ีต้องการสินเชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้ ท าให้มีแนวโน้มต้อง
พ่ึงพาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องเผชิญกับอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่ามาก เสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาวังวนของกับดักหนี้
ไดใ้นอนาคต 

 
1 SFI ในที่นี้ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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รูปท่ี 1 : คนไทยค้นหา “เงินกู้” “เงินด่วน” เพ่ิมมากข้ึนในช่วงโควิด 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google Trends 
 

• ปัจจัยท่ีสาม ครัวเรือนบางส่วนที่มีก าลังซื้อยังมีการใช้จ่ายซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผู้ประกอบการมีการลดราคา 
ออกโปรโมชันจูงใจเป็นจ านวนมากเพื่อลดอุปทานคงค้าง ประกอบกับมาตรการ LTV มีการผ่อนคลายลง 
เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ส่งผลท าให้หนี้ครัวเรือนในส่วนนี้เติบโตได้ดีในช่วงวิกฤต สะท้อนจากสินเช่ือ
ผู้บริโภคในระบบธนาคารพาณิชย์ในหมวดที่อยู่อาศัยที่เติบโตได้ค่อนข้างดีที่ 5.9%YOY ณ สิ้นปี 2020 และยัง
เติบโตได้ดีตอ่เนื่องในไตรมาสแรกของปีนี้ที่ 6.8%YOY  
 

การขยายตัวของหน้ีครัวเรือนในช่วงท่ีเศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวได้อย่างช้า ๆ ส่งผลให้สัดส่วนหน้ีครัวเรือน
ของไทยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ี 90.5% ต่อ GDP ทั้งนี้เป็นผลมาจากหนี้ครัวเรือนที่ยังมีการ
ขยายตัวที่ 4.6%YOY ขณะที่ GDP2 หดตัวที่ -7.3%YOY ในช่วงเดียวกัน (รูปที่ 2) ส่งผลท าให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือน 
ต่อ GDP ของไทยอยูใ่นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีข้อมูลมาในปี 2003  
 

รูปท่ี 2 : สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 90.5% จากหน้ีท่ีขยายตัวในอัตราเร่ง 
ขณะท่ี GDP หดตัว 

 

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
2 ค านวณจากผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน (nominal GDP) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 และ 3 ไตรมาสย้อนหลัง 
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สัดส่วนหน้ีครัวเรือนของไทยสูงสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP  

ของไทยสูงสุดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจากข้อมูลของ Bank of International Settlement 
(BIS) ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด และในช่วงวิกฤต สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว 
โดยสัดส่วน ณ สิ้นปี 2020 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2019 อีกประมาณ 12.0% ต่อ GDP ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงเป็น
อันดับ 7 จากทั้งหมด 43 ประเทศ ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก GDP ที่ลดลงมากกว่าและฟื้นตัวช้ากว่า ส่งผลท าให้สัดส่วนหนี้
ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยยังคงสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน และสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP 
ของไทยนั้นยังถือว่าสูงเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่มีรายได้และความมั่งคั่งที่สูงกว่าอีกด้วย (รูปที่ 3) 
สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของการพึ่งพาสินเช่ือในการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนไทยในช่วงที่ผ่านมา 

 

รูปท่ี 3 : สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ไทยสูงสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาต้ังแต่ก่อนวิกฤตโควิด 

 
หมายเหต ุ: *สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเปน็ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่สัดส่วนของประเทศอื่นเป็นข้อมูลจาก BIS 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และ BIS 

 

EIC มองว่า สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในช่วงท่ีเหลือของปี 2021 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง โดยคาดว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ สิ้นปี 2021 จะอยู่ในช่วง 88-90% ซึ่งชะลอลงเล็กน้อยจากใน 

ไตรมาสที่ 1 ตามการทยอยฟื้นตัวของ GDP อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ท่ีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายในปี 2021 
อาจปรับเพ่ิมขึ้นท าจุดสูงสุดใหม่ได้อีก หากผลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด มีความรุนแรงและต่อเนื่องจน 
ท าให้ GDP ลดต ่าลงกว่าที่คาด (ประมาณการของ EIC ในกรณีฐาน Real GDP ปี 2021 จะเติบโตที่ 1.9%YOY) ขณะที่ 
หนี้ยังสามารถขยายตัวได้ด้วยอัตราการเติบโตใกล้เคยีงกับปัจจุบัน  
 

การท่ีสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ท่ีจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเน่ืองสะท้อนว่าภาคครัวเรือนไทย 
มีความเส่ียงต่อการเผชิญกับภาวะ Debt Overhang คือ ภาวะของการมีหนี้สูงจนเป็นปัญหาต่อการใช้จ่าย 

และการก่อหนี้ใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนในด้านต่าง ๆ ของภาคครัวเรือน เช่น  
การลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือการลงทุนในด้านการศึกษา นอกจากนี้ ภาวะ Debt Overhang จะยังเพิ่มความเสี่ยง 
ของการเป็นหนี้เสียที่จะกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินได้อีกด้วย ทั้งนี้จากงานศึกษาของ BIS3 พบว่า หากสัดส่วน
หนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงกว่าระดับ 80% จะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป ซึ่งส าหรับสัดส่วน 

 
3 Lombardi M., and Mohanty M., and Shim I. (2017). “The real effects of household debt in the short and long run”, BIS Working 
Papers No 607. 
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ของไทยนั้นได้สูงเลยจุดนั้นมาแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2020 ในระยะต่อไปครัวเรือนจึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมงบดุล
ของตนเอง ด้วยการปรับลดการใช้จ่ายและการก่อหนี้ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มรายได้ เพื่อให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ 
ปรบัลดลง (deleveraging) 
 

EIC ประเมินว่า สถานการณ์หน้ีของภาคครัวเรือนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแย่กว่าท่ีสัดส่วนหน้ีต่อ GDP บ่งช้ี 
จากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือน (จากข้อมูลการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ) ที่มีแนวโน้มสูงกว่า
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สาเหตุมาจากการที่รายได้ภาคครัวเรือนโตช้ากว่า GDP โดยเฉลี่ย และในช่วงโควิด
แนวโน้มดังกล่าวนี้ก็น่าจะยังมีต่อเนื่อง จากผลกระทบต่อภาคครัวเรือนที่รุนแรงสะท้อนจากการตกงานและสูญเสีย
รายได้ของคนท างานจ านวนมากเป็นประวัติการณ์ โดยรายไดข้องแรงงานที่ได้รับค่าจ้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ลดลงถึง 
-8.8%YOY ขณะที่ nominal GDP ลดลงเพียง -2.1%YOY ในช่วงเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ในปีนี้เศรษฐกิจไทยยังสามารถ
ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี แต่ภาคการส่งออกโดยเฉพาะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีการใช้แรงงาน 
ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการจ้างงานในภาคบริการ อีกทั้ง รายได้จากการส่งออกยังกระจุกตัวอยูใ่นบริษัทขนาดใหญ่จ านวน
ไม่มาก ด้วยเหตุนี้ การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ภาคครัวเรือนทั้งในรูปแบบของมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ  
และการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้โดยการปรับและเพิ่มทักษะแรงงาน ยังเป็นสิ่งจ าเป็นในภาวะที่เศรษฐกิจ 
ภาคครัวเรือนยังคงมีความเปราะบางสูง 
 
บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7676 

 

โดย : Economic Intelligence Center (EIC) 
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