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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
“เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย”

สฤณี อาชวานันทกุล
หัวหน้าคณะวิจัย Fair Finance Thailand
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ข้อสังเกตต่อข้อมูล สถานการณ์หนี้ครวัเรือนไทย

1. สินเชื่อที่บางส่วนเรียกว่า “หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได”้ อาจจ าเป็นต่อการด ารงชวีิต และใช้สร้างรายได้กไ็ด้

• สินเชื่อส่วนบุคคล + สินเชื่อบัตรเครดิต (70% มูลหนี้) ใช้ในการอุปโภคบริโภค บางส่วนใช้ท าธุรกิจ

• สินเชื่อบ้าน สินทรัพย์ก้อนใหญ่ท่ีสดุของคน ใช้เป็นสถานที่สร้างรายได้ (เช่น ใช้เป็น home office & แนวโน้มน่าจะ

สูงขึ้นในอนาคตจากกระแสดจิิทลั, gig economy) และเป็นหลักประกนัเงนิกูช้นิดอืน่

• สินเชื่อรถยนต์ คนอาจใช้รถยนต์สร้างรายได้ (ขับ Grab, ขับไปส่งของหรือตอ้นรับลูกค้า หรือ ฯลฯ)

2. ตั้งแต่ 2558 สัดส่วนคนเป็นหนี้เสียลดลง แต่มูลหนี้เสียเพิม่ขึ้น → ความเหลื่อมล้ าสูง แก้ปัญหายากขึ้น

3. ยิ่งกู้หลายบัญช ีหลายธนาคาร ยิ่งสุ่มเสี่ยงเป็นหนี้เสยี → กลไกเดมิๆ ที่มองระดับ “สัญญา” ไม่ใช่ “ลูกหนี้” ยิ่งมี

ข้อจ ากัด (เช่น การไกล่เกลี่ยไม่เป็นธรรมกับเจา้หนีร้ายอืน่, ลูกหนี้เสียเปรียบในการเจรจาตอ่รอง, ลูกหนี้ขาดแรงจงูใจทีจ่ะ

บอกข้อมูลหนี้ทั้งหมด, ไม่มีวิธีสร้างวินัยทางการเงนิอย่างเปน็ระบบ ฯลฯ) 
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ข้อสังเกตต่อข้อมูล สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย (ต่อ)

4. หนี้กึ่งในระบบและนอกระบบคิดเป็น ~24% ของพอร์ตหนี้ของครัวเรือน → ไม่สามารถมองเห็นผลกระทบตอ่ภาระ

หนี้สินและ การด ารงชีวิต ของลูกหนี้ได้ ถ้าไม่มีข้อมูลหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้นัน้ๆ

5. ต้นตอของปัญหาหนี้เกินตวัต่างกนัในแต่ละกลุม่ผู้กู้ → การแก้ปัญหาท าแบบ “ส าเร็จรูป” ไม่ได้ และผู้ด าเนิน

นโยบาย ผู้ก ากับดูแล และธนาคารต้องมีบทบาทส าคัญ ไม่ใช่คาดหวังวินัยจากลูกหนี้ฝา่ยเดียว

• สร้างวินัยทางการเงนิผา่น การให้บริการ ไม่ใช่โครงการซีเอสอาร์ – เช่น จูงใจผา่นแอพ e-banking, บัญชีเงินออม

ระยะยาวเพื่อการศึกษาหรือวัยเกษียณ (ที่ไม่ใช่ RMF), เลิกการขายพ่วงทุกกรณี

• รื้อสร้าง โครงการพักช าระหนี้เกษตรกร – ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มักใช้วิธีลดอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาช าระ

เงินต้นออกไป 3 ปี เกษตรกรยังต้องช าระดอกเบี้ยตามก าหนดเดิม และดอกเบี้ยสะสมตามยอดเงนิตน้คงค้างตอ่ไป 

สุดท้ายเกษตรกรมีภาระหนีส้ินเพิ่มขึ้น และธนาคารก็ไม่เคยมีนโยบาย haircut หนี้
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• สัดส่วนลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ แม้ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วม (ประเด็น targeting)

• สัดส่วนลูกหนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ แม้จ าเป็นและประสงค์จะร่วม (ประเด็น access)

• ภาระหนี้สินโดยรวมของลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น? ลดลง?) + สัดส่วนลูกหนี้ทีค่วานหาหนี้ก้อนอื่นมา ‘โปะ’ หนี้ธนาคาร

• สาเหตุที่ลูกหนี้ 44% (3.4 ล้านบัญชี) ไม่เข้ามาตรการเฟส 2 ต่อ (คิดว่ามาตรการเฟส 1 เพียงพอแล้ว? ปรับเปลี่ยน

รูปแบบสัญญากับธนาคาร? เปลี่ยนใจเพราะไม่อยากรับภาระหนี้เพิ่มในภายหลัง?) 

บางอย่างที่ข้อมูลบอกเราไม่ได้ อาจเป็นประเด็นส าคัญ



ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ Fair Finance 
Thailand

2%

29%

56%

5%
7%

ปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ

ปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ

ปริญญำตรี หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ

มัธยมศึกษำตอนปลำย หรือระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ

• จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ 41 คน
• อำยุเฉลี่ย 44 ปี

ระดับกำรศึกษำ

ข้อมูลทั่วไป



กำรเข้ำร่วมมำตรกำรพัก/ลดกำรช ำระหนี้

65.85%

34.15%

ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ

ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีไม่เข้ำร่วมโครงกำร

33.33%

7.41%

59.26%

เข้ำร่วมระยะที่ 1 (เมษำยน - มิถุนำยน) เข้ำร่วมระยะที่ 2 (กรกฎำคม - กันยำยน)

เข้ำร่วมท้ังระยะที่ 1 และ 2

ระยะที่เข้ำร่วมโครงกำรฯจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ



ระยะเวลำที่เข้ำร่วมมำตรกำร

18.52%

7.41%

3.70%

51.85%

3.70%
14.81%

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน



ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรกำรแบ่งเบำภำระหนี้
ของสถำบันกำรเงิน

8
29.63…

19
70.37%

เพียงพอ ไม่เพียงพอ



ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรกำรแบ่งเบำภำระหนี้
ของสถำบันกำรเงิน (จ ำนวนลูกหนี้ที่ตอบในวงเล็บ)

เพียงพอ (8)

• เป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมกับรำยได้ที่ลดลง (1)
• ท ำให้มีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้นในช่วงที่เขำ้ร่วมโครงกำร (1)
• ท ำให้บริกำรจัดกำรเงินได้ (4)
• เพรำะมีหนี้สินไม่มำก จึงเพียงพอ (1)
• ธนำคำรแห่งหนึ่งดึงเข้ำโครงกำรโดยไม่สอบถำมควำมสมัครใจ หำกจะไม่เข้ำโครงกำร 

ต้องไปท ำเรื่องที่ธนำคำร โดยกรอกเอกสำร และแนบเอกสำรของผู้กู้ร่วมทุกคน สร้ำง
ภำระโดยที่ไม่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรเลย (1)

ไม่เพียงพอ (19)

• รำยได้ลดลงจำกผลกระทบโควิด-19 และยังไม่มีรำยได้เพียงพอเมื่อหมดระยะเวลำ
โครงกำร (13) “มีหลำยเจ้ำหนี้ เมื่อรวมยอดช ำระต่อเดือนแล้วยังเกินรำยได้ที่จะหำได้ทุกวันน้ี 
สุดท้ำยก็จะทยอยกลำยเป็นหนี้เสียไปในท่ีสุด เนื่องจำกไม่มีควำมหวังอะไรเเล้ว ตอนนี้กิจกำรท่ี
เปิดยังไม่สำมำรถได้รำยได้กลับมำเลยเนื่องจำกเดิมบริกำรลูกค้ำชำวต่ำงชำติถึง 90 % ตอนนี้ก็แค่
รอว่ำยอดไหนจะเริ่มผ่อนไม่ไหวก็จะปล่อยแล้ว”

• ควำมโปร่งใสของข้อมูล และวิธีกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน (1) “ไม่บอกเงื่อนไข 
และไม่ระบุเงื่อนให้ชัดแจ้ง - หน้ำเว็บประกำศให้ควำมช่วยเหลือค่อนข้ำงกว้ำง แต่ไม่ได้รับกำร
ติดต่อตำมท่ีธนำคำรโฆษณำไว้ โดยลูกหนี้ต้องด ำเนินกำรติดตอ่เอง เมื่อถำมถึงมำตรกำรท่ีธนำคำร
โฆษณำไว้หน้ำเว็บ ทำงเจ้ำหน้ำท่ีระบุว่ำ ธนำคำรยกเลิกเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว”

• ยอดเงินต้นและดอกเบ้ียยังคงเดิม เพียงแค่ยืดระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ (1)
• ยอดเงินต้นยังคงเดิม และอำจมีดอกเบ้ียในช่วงพักช ำระเพิ่มขึ้น (1)



วิธีกำรจัดกำร เมื่อมำตรกำรแบ่งเบำภำระหนี้สินไม่เพียงพอ

11%

37%

34%

5%

3% 11%

กู้เงินในระบบเพิ่ม ลดรำยจ่ำย หำรำยได้เพ่ิม ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบ้ีย เงินส ำรอง กู้เงินนอกระบบเพิ่ม



ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำล และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ถึงแนวทำงเพื่อช่วยแบ่งเบำภำระหนี้ต่อไปในอนำคต

29%

11%

5%
11%

5%

5%

24%

3% 3%

3%

ปรับลดดอกเบี้ย หยุดคิดดอกเบ้ียในช่วงมำตรกำร
ช ำระดอกเบี้ยแทน พักช ำระเงินต้น
ลดอัตรำช ำระหนี้ต่องวดลง ลดยอดหนี้ทั้งหมด
ขยำยระยะเวลำโครงกำร สนับสนุนผู้ประกอบกำร SMEs ให้มีกระแสเงินสด
ตั้งกองทุนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว
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• ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงนิต่อสนิเชื่อท่ีเขา้มาตรการแตกต่างกันมาก → อาจต้องมีการ

ตั้งกองทุนรับซื้อหนี้เสยี (bad bank) ส าหรับ non-banks บางราย โดยเพิ่มแรงจูงใจให้กับบริษทับริหารสนิทรพัย์

• สถานการณ์หนี้เสยี sensitive ที่สุดกับสัดส่วนผูต้ิดเชื้อโควิด-19 (ระดับที่จะ trigger การ lock-down รอบใหม่) 

และการท่องเท่ียว 

➢ นักท่องเที่ยวในประเทศไม่มวีันชดเชยนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ คนจ านวนมากยังไม่มกี าลงัซื้อ (หนี้ท่วม รายได้

หด) แนวโน้มการเปิดรับนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศและสถานการณ์ผู้ตดิเชื้อโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนสูงมาก

➢ ล าพัง baseline scenario ก็น่าวิตกแลว้ แต่ต้องเตรียมรบัมือกบั worse-case scenario ด้วย

ข้อสังเกต ผลการพยากรณ์สถานการณ์หนี้เสียจากวิกฤติโควิด-19
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• เร่งผลักดันกฎหมายลม้ละลายโดยสมัครใจ (กระบวนการฟื้นฟ)ู ส าหรับบุคคลธรรมดา 

✓ มอบ “ชีวิตใหม่” หลังโควิด-19 ให้กับลูกหนี้รายย่อย เช่นเดียวกับที่ลูกหนี้ธุรกิจเริ่มไดโ้อกาสนี้ในช่วงวิกฤตติ้มย า

กุ้ง 2540 (กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลกูหนี้ ออกตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2542)

✓ ลดความเสี่ยงที่จะเกดิปรากฏการณล์้มละลายขนานใหญ ่ลดผลกระทบตอ่ระบบการเงนิและเศรษฐกิจ

✓ สร้างแรงจูงใจให้เปิดเผยภาระหนีท้ั้งหมด (โดยมีบทลงโทษถ้าให้ข้อมูลเท็จ) + นิรโทษกรรมหนีน้อกระบบ

✓ เพิ่มสิทธิของลกูหนี้อย่างเปน็ธรรม เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายล้มละลายสากล UNCITRAL

• สร้างกลไกเสรมิสร้างวินัยทางการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟ ู→ เช่น ก าหนดว่าลูกหนีร้ายย่อยท่ี

ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟูจะต้องได้ผา่นการอบรมความรู้ทางการเงินไมน่้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

• จ้างบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศ เป็น “อาสาสมัครการเงิน” (องม.) ประจ าหมู่บ้าน 

มาตรการที่ควรพิจารณาเพื่อรับมือกับ baseline & worse-case scenarios
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มาตรการแก้ปัญหา NPL รายย่อย “ส าเร็จรูป” ไม่ได้ แต่ออกแบบตามกลุ่มได้

(สดัสว่นของผูกู้ต้ามประเภทสนิเชื่อ)
Flower of debt

23%
17.2%

0.5%
5%

จ านวนผูกู้ ้ณ ม.ิย. 63 =22.85 ลา้นคน

53% ของผูกู้้

47% ของผูกู้้

asset warehousing ชั่วคราว 6-
12 เดือน เปิดโอกาสให้ลูกหน้ีซื้อ
คืนเมื่อเริ่มมีก าลังจ่าย เพื่อป้องกัน
การสูญเสียบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัย

ปรับเป็นสัญญา
สินเชื่อ SMEs / 

เปิดโอกาสให้เข้าถึง 
soft loan ของ 

ธปท.

ถ้ามีทรัพย์สินติดตัว
น้อยมาก ไม่มีบ้าน 

และมียอดหน้ีรวมต่ า 
→ พิจารณาใช้ 

debt relief order 
แบบอังกฤษ
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• แก้ไขปรับปรุง พ.ร.ก. ซอฟท์โลน ห้าแสนล้าน ให้ SMEs ขนาดย่อมเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น แก้เงื่อนไขที่ว่าลกูหนี้ราย

นั้นต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารอยู่แล้ว และปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายชดเชยความเสยีหาย (กรณีเกิด NPL) ซึ่ง

ธนาคารอาจมองว่าไมจู่งใจมากพอ

• ผลักดันการจัดตัง้ทะเบียนหลักประกนัแห่งชาติ (national collateral registry: NCR) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อช่วยให้ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 บังคับใช้จริงได้ รวมถึงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้รองรับดว้ย

➢ ระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์มาตรฐานสากล ใช้ลงทะเบียนเกีย่วกับสังหารมิทรพัย์ (อาทิ วัว ควาย คอมพิวเตอร์ รถไถ 

ฯลฯ) ที่ใช้เป็นหลักประกนัเงินกู ้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กบัเจ้าหนี้ รักษาความปลอดภยัด้วย blockchain

➢ ทุกฝ่ายประหยัดเวลาและทรัพยากร ลดความเสี่ยงของเจา้หนี ้ในเมื่อสินทรัพย์แทบทกุชนดิสามารถน ามาจด

ทะเบียนได้ จึงจะช่วยขยายโอกาสมหาศาลของผู้ประกอบการเดีย่วและ SMEs ในการเข้าถึงสนิเช่ือ

มาตรการที่ ธปท. ควรท าเพ่ือแก้ปัญหาหนี้ส าหรับ SMEs โดยเฉพาะขนาดย่อม


