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สัดส่วนหน้ีครัวเรือนไทยต่อ GDP ในไตรมาสสองอยู่ท่ี 89.3% ชะลอลง

เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูง EIC ประเมินปัญหาหน้ีสูง 
ของภาคครัวเรือนลากยาว-กลุ่มผู้มีรายได้น้อยก าลังเผชิญปัญหาหนัก 
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• หน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2021 อยู่ท่ี 14.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวต่อเน่ือง 
จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะท่ีสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ี 
89.3% ตาม GDP ท่ีกลับมาขยายตัวจากฐานต ่าปีก่อนหน้าเป็นหลัก แต่สัดส่วนยังสูงกว่า
ระดับก่อนโควิดอย่างมีนัยส าคัญ และสูงท่ีสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา  

• การขยายตัวของหน้ีครัวเรือนในไตรมาส 2 น าโดยสินเช่ือส่วนบุคคลเป็นหลัก เน่ืองจาก
ครัวเรือนยังมีความต้องการสินเช่ือทดแทนสภาพคล่องท่ีลดลงในช่วงเศรษฐกิจซบเซา 

• ในระยะต่อไป EIC คาดว่าสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยจะยังอยู่ในระดับสูง
ต่อเน่ือง โดยปัญหาหน้ีสูงจะยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการฟ้ืนตัวของการใช้จ่าย 
และฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยท่ีมีหน้ี ซ่ึงจากผลส ารวจผู้บริโภคของ EIC พบว่าส่วนใหญ่ก าลังเผชิญ
ปัญหาในการช าระหน้ี และมากกว่า 1 ใน 4 ของคนกลุ่มน้ีมีปัญหาหนัก 

• ครัวเรือนท่ีมีห น้ีสูงจะเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวเพ่ือลดสัดส่วนหน้ีต่อรายได้ 
(deleverage) ในระยะต่อไป เพ่ือซ่อมแซมงบดุลของตนเอง ซ่ึงมาตรการช่วยเหลือ 
ของภาครัฐ ท้ังการปรับโครงสร้างหน้ีและการเยียวยาด้านรายได้จากผลกระทบ 
ของมาตรการปิดเมือง ควบคู่กับการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ ในอนาคตผ่านมาตรการ
สนับสนุนการจ้างงานและการปรับทักษะแรงงาน จะยังคงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
กระบวนการปรับตัวลดหน้ีของภาคครัวเรือนให้เป็นไปอย่างราบร่ืน และลดความเส่ียง
ต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม 
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หน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2021 เพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 14.3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวท่ี 5.0%YOY 
ซึ่งเป็นการขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และยังนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส  
โดยเป็นการเติบโตแบบเร่งตัวในสินเช่ือจากกลุ่มผู้ให้กู้ยืมหลักน าโดย ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และบริษัท
บัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเช่ือส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเช่ือครัวเรือนจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนการให้
สินเช่ือแก่ภาคครัวเรือนสูงที่สุด ขยายตัวได้ที่ 6.0%YOY ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2019 ขณะที่
สินเช่ือครัวเรือนที่กู้จากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (SFI)1 มีการเติบโตที่ชะลอลง (ตารางที่ 1)  
 

ตารางท่ี 1 : หน้ีครัวเรือนไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ขยายตัวเร่งข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดท่ีมาของการเร่งตัวของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า เกิดจากการขยายตัวท่ีเร่งขึ้น
ของสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นส าคัญ โดยในไตรมาส 2 ปี 2021 ยอดคงค้างของสินเช่ืออุปโภคบริโภคในระบบธนาคาร
พาณิชย์เติบโต 5.7%YOY เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโต 5.3%YOY ตามการกู้ยืมสินเช่ือส่วนบุคคล (สัดส่วน 
22.5% ต่อสินเช่ืออุปโภคบริโภครวมในระบบธนาคารพาณิชย์) ที่เร่งตัวขึ้นเป็นหลัก โดยเติบโตสูงที่ 8.4%YOY เร่งขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโต 5.9%YOY ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนอื่นในระบบธนาคารพาณิชย์ 
มีแนวโน้มทรงตัวหรือชะลอตัวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่เติบโตในอัตราเท่ากับไตรมาสก่อนหน้าที่ 6.8% 
ขณะที่สินเช่ือรถยนต์และบัตรเครดิตมีการชะลอตัวลงในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 2)  
 

ตารางท่ี 2 : สินเช่ืออุปโภคบริโภคในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเร่งข้ึนจากการกู้สินเช่ือส่วนบุคคล 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ที่น าโดยสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบกับการเติบโตในอัตราที่สูง
และเร่งขึ้นของสินเชื่อจากบริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล สะท้อนถึงแนวโน้มการกู้ยืมเพ่ือน ามาใช้จ่าย
ทดแทนสภาพคล่องท่ีหายไปตามรายได้ท่ีลดลงของภาคครัวเรือนท่ียังคงเป็นปัจจัยส าคัญของการเติบโตของหนี้
ครัวเรือนในช่วงนี้ และเป็นเทรนด์ที่ด าเนินมาต่อเนื่องในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับข้อมูลประกอบจาก Google 
Trends ในส่วนของการค้นหาค าที่เกี่ยวข้องกับ “เงินกู้” “เงินด่วน” ซึ่งจากผลการค้นหาที่ปรากฏ สามารถเป็นได้ทั้ง 
หนี้ในและนอกระบบ โดยล่าสุดแม้ดัชนีจะมีแนวโน้มชะลอลงบ้างในไตรมาส 3 แต่ก็ยังสูงกว่าระดับก่อนโควิด 

 
1 SFI ในที่นี้ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 



 

3 

 

อย่างมีนัยส าคัญ (รูปที่ 1) สะท้อนถึงความต้องการที่ยังสูงของผู้บริโภคต่อสินเช่ือเพื่อน ามาเป็นสภาพคล่องส าหรับ 
การใช้จ่ายในช่วงที่รายได้ซบเซา อย่างไรก็ด ีสถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังในการให้สินเช่ือโดยเฉพาะส าหรับ
กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ท าให้ความต้องการสินเช่ือที่ยังมีสูงอาจไม่ได้ถูกเติมเต็มได้อย่างครอบคลุมด้วยสินเช่ือ 
ในระบบ จึงมีความเสี่ยงที่บางส่วนอาจต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มักมีดอกเบีย้ที่สูงกว่ามาก อันจะก่อให้เกิดปัญหา
ภาระหนี้สินล้นพ้นตัวได้ในอนาคต 
 

รูปท่ี 1 : การค้นหา “เงินกู้” “เงินด่วน” ของคนไทยยังคงอยู่ในระดับสูง 

 
หมายเหตุ : มีความเป็นไปได้ว่า ดัชนีการค้นหา Google Trends อาจสะท้อนความต้องการเงินกู้-เงินด่วนที่ต ่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเมื่อพบการค้นหาที่ต้องการและได้เข้าถึงผู้ให้บริการแล้วครั้งหนึ่ง ก็อาจเลือกที่จะเข้าใช้งานตรงกับบริการนั้น ๆ ได้เลย 
ในครั้งถัด ๆ ไปที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการค้นหาบน Google อีก 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google Trends (ข้อมูลอัปเดตถึงวันที่ 30 ก.ย. 2021) 
 
ทั้งนี้อีกปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ปริมาณหนี้ครัวเรือนไม่ได้ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ คือการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ลูกหนี้รายย่อยท้ังในรูปแบบของการพักช าระหนี้ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงที่ผ่านมา 
ของสถาบันการเงิน ซึ่งท าให้การช าระหนี้ของครัวเรือนมีน้อยลงกว่าปกติ อย่างไรก็ดี คาดว่าปัจจัยส่วนนี้จะเริ่มมีผล 
ลดน้อยลงหลังมาตรการช่วยเหลือของลูกหนี้บางกลุ่มเริ่มทยอยหมดลงในระยะถัดไป 
 

แม้หน้ีครัวเรือนในไตรมาส 2 จะขยายตัวเร่งข้ึน แต่อัตราการเติบโตของ GDP ท่ีปรับดีข้ึนเม่ือเทียบกับ 
ปีก่อนหน้าจากปัจจัยฐานต ่า ท าให้สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยลดลงมาอยู่ท่ี 89.3%  
ต่อ GDP จากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 90.6% โดยไตรมาส 2 ปี 2021 GDP ณ ราคาปัจจุบัน (nominal GDP) เติบโต

สูงถึง 10.7%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฐานต ่าในปีก่อนหน้าที่ nominal GDP หดตัวรุนแรงที่ -14.7%YOY ส่งผล
ท าให้ผลรวมของ GDP ที่น ามาค านวณสัดส่วนหนี้ครัวเรือน2 ปรับดีขึ้นมาเป็น -1.4% ในไตรมาสที่ 2 จาก -7.3%  
ในไตรมาสที่  1 ของปีนี้  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่  89.3% ในไตรมาส 2 ก็ยังถือว่าสูง 
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด โดย ณ สิ้นปี 2019 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่เพียง 79.8%  
(รูปที่  2) ทั้งนี้จากข้อมูลของ Bank of International Settlement แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทย 

 
2 ผลรวมของ GDP ณ ราคาปัจจุบัน 4 ไตรมาสยอ้นหลงั (รวมไตรมาสปัจจุบนั) 
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จะลดลงมาบ้างจากจุดสูงสุด แต่ไทยก็ยังไม่หลุดจากการเป็นประเทศท่ีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงท่ีสุดในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนา (รูปที่ 3)  

รูปท่ี 2 : สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในไตรมาส 2 ชะลอลงเล็กน้อย ตาม GDP ท่ีปรับดีข้ึน 
ขณะท่ีหน้ีครัวเรือนยังขยายตัวต่อเน่ือง 

 

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

รูปท่ี 3 : สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยยังคงสูงสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

 
หมายเหตุ : *สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเป็นข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่สัดส่วนของประเทศอื่นเป็นข้อมูล 
จาก Bank of International Settlement (BIS) (ข้อมูลล่าสุดถึง Q1/21) 

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และ BIS 
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EIC ประเมินว่า สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอาจกลับมาสูงข้ึนได้อีกในปีน้ี ภายใต้สมมติฐาน 

การเติบโต Real GDP ปี 2021 ของ EIC ที่ 0.7% คาดว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ สิ้นปี 2021 จะอยู่ในช่วง 
90%-92% นั่นหมายความว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มกลับมาเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในช่วงท่ีเหลือของปีนี้
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกิดขึ้นมากและมีมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนจะกลับมาปรับสูงขึ้นอีกครั้ง และอาจปรับเพิ่มขึ้นท าจุดสูงสุดใหม่ได้อีก  
หากการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวรวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจหดตัว  
 
แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย น าไปสู่การทยอยเปิดเมือง และการฟื้นตัว 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามล าดับ แต่ภาวะหนี้สูงของภาคครัวเรือนไทยน่าจะยังเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้อง 
ใช้เวลาในการแก้ไขไปอีกหลายปี ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณหนี้ภาคครัวเรือนอยูใ่นระดับสูงซึ่งบางส่วนยังมีการถกูพักช าระ
ไว้ช่ัวคราว ในระยะต่อไปท่ีครัวเรือนต้องกลับมาช าระหนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีมีความท้าทายท้ังในแง่ของการ
บริหารจัดการหนี้และการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับครัวเรือนท่ีมีสภาพคล่องจ ากัด นอกจากนี้ ในส่วนของ
รายได้ภาคครัวเรือนก็น่าจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตามตลาดแรงงานที่ได้รับผลกระทบหนักและฟื้นตัวกลับมาไม่ง่าย  
เพราะงานหลายประเภทโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวลดลงไปมากและจะฟื้นตัวช้า ขณะที่แนวโน้มงานที่เติบโต 
หลังโควิด เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือ ไอที ก็ต้องการทักษะแรงงานที่ไม่เหมือนเดิม ท าให้แรงงานที่ตกงานออกมา
ในช่วงโควิดจ านวนไม่น้อยอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยที่ไดร้ายได้เหมือนช่วงก่อนโควิด  
 

แนวโน้มรายได้ของภาคครัวเรือนท่ีซบเซาน้ีได้ส่งผลบ่ันทอนความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้ี
ท่ีสูงซ่ึงเป็นปัญหาของครัวเรือนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย EIC ได้ท าการส ารวจความคิดเห็น

ผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ในช่วงวันที่ 27 สิงหาคม-27 กันยายน 2021 ที่ผ่านมา โดยได้มีการสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาภาระหนี้ของผู้บริโภค พบว่า สัดส่วนเกินครึ่งหนึ่ง (55.4%) ของคนท่ีมีหนี้ ประเมินว่าภาระหนี้ของตน
เป็นปัญหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (นับรวมคนที่ตอบว่า “ภาระการช าระหนี้เป็นปัญหาหนัก” และ “ภาระการช าระหนี้
เป็นปัญหาอยู่บ้าง”) และท่ีน่ากังวลคือสัดส่วนถึง 78% ของคนกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่า 1.5 หม่ืนบาทต่อเดือนท่ีมีหนี้ 
ประเมินว่าตนเองเป็นผู้ท่ีมีปัญหาภาระหนี้ โดยมีสัดส่วนสูงกว่า 1 ใน 4 (27.4%) ของผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้มีปัญหา
ภาระหนี้หนัก ขณะที่สัดส่วนผู้มีปัญหาภาระหนี้จะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดส าหรับผู้มีรายได้สูง  (ตารางที่  3)  
จากผลส ารวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยส่วนมากประสบปัญหาภาระหนี้ไม่มากก็น้อย โดยปัญหาภาระหนี้มีมากเป็นพิเศษ
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีความเปราะบางเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว 
 

ตารางท่ี 3 : ภาระการช าระหน้ีเป็นปัญหาทางการเงินท่ีส าคัญโดยเฉพาะส าหรับกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย 

 
หมายเหตุ : *การส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2021 โดยข้อมูลที่น ามาค านวณมา
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 3,205 คน **จากผู้ตอบทั้งหมด มีคนที่ “มีหนี้” คิดเป็นสัดส่วน 75.7% ส่วนที่เหลือ 24.3% ตอบว่า “ไม่มีหนี้” 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC 
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EIC คาดว่าในระยะต่อไปครัวเรือนท่ีมีหน้ีสูงจะเข้าสู่ช่วงการซ่อมแซมงบดุลของตนเอง ด้วยการปรับลด
การใช้จ่ายและลดการก่อหน้ีท่ีไม่จ าเป็นไปพร้อม ๆ กับการเพ่ิมรายได้ เพ่ือให้สัดส่วนหน้ีต่อรายได้ปรับ
ลดลง (deleveraging) ซึ่งคาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี 
เป็นข้อจ ากัดต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่ส าคัญในระยะข้างหน้า โดยในช่วงที่ภาวะหนี้ครัวเรือนยังอยูใ่นระดับสูงนี้
จะส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับต ่าเป็นเวลานาน โดย EIC คาดว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.5% ต่อเนื่องในช่วงปี 2022-2023 ก่อนมีโอกาสปรับขึ้นได้ในช่วงปี 2024 และจะเป็นการปรับขึ้น
อย่างช้า ๆ นอกจากนี้ EIC มองว่ามาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินก็จะมีส่วนส าคัญในการช่วย
สนับสนุนให้กระบวนการ deleveraging ของภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และเสถียรภาพภาคการเงินมากนัก ทั้งมาตรการเยียวยาด้านรายได้โดยเฉพาะส าหรับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง  
การสนับสนุนการจ้างงาน การปรับ-เพิ่มทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ของภาคครัวเรือน การปรับ
โครงสร้างหนี้ ให้ภาระการผ่อนช าระสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงและฟื้นช้า ไปจนถึงการเสริมสภาพคล่อง 
แก่ภาคครัวเรอืนกลุ่มเปราะบางเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบซึ่งจะท าให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนรุนแรงขึ้น 
บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7846 
 

โดย : Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

EIC Online: www.scbeic.com 

Line: @scbeic 
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