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หนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่สะสมมานาน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และถูกซ้้าเติมให้รุนแรงขึ้นในช่วงโควิด-19 
แต่ถ้าไม่ท้าอะไรจริงจัง จะส่งผลต่อ smooth take-off และกลับไปสู่จุดที่มีเสถียรภาพทั้งสังคมและเศรษฐกิจได้ยาก
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การเติบโตของหนี้ครัวเรือนไทยในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา

5 ปี +20%
สินเช่ือโตเร็วมาก จาก

- น้้าท่วมใหญ่ ปี 53/54 
- รถคันแรก ปี 55

“เร่งตัวแรง” “จบหนี้เดิม
+ เริ่มกู้เพิ่ม”

“โควิด
ซ้้าเติม”

ปี 61-62 
สินเช่ือเช่าซื้อและส่วนบุคคลโตเร็ว

4 ปี ±1% 1 ปี +10%
สินเช่ือส่วนบุคคล

และหนี้เกษตร
โตเร็ว + GDP หดตัว

4

มองไปข้างหน้า?

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว ไม่พอที่จะท้าให้ 

กลับสู่จุดท่ีมีเสถียรภาพได้
....จ้าเป็นต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม...

80% of GDP 1/

“หากเกินระดับน้ี
จะส่งผลลบต่อ 

GDP ในระยะยาว
แบบเร่งตัวขึ้น 

และยิ่งแซงผลดี
ต่อการบริโภคใน 

ระยะสั้น”

(% to GDP)

1/ BIS ศึกษา Cross-country ARDL model โดยใช้ Panel data 54 ประเทศในช่วง 1990-2015 ,(The real effects of HH debt in short and long-run, BIS, 2017)

Soft trigger ของ BIS
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สินเชือ่บา้น 35%

รถยนต์ 12%

เพือ่ธรุกจิ 9%
การศึกษา/ซื้อหลักทรัพย์ 2%

บัตรเครดติ 3%

สินเชื่อสว่นบคุคล
25%

เกษตร 9%
อ่ืนๆท่ีแยกไม่ได ้ 5%

หนี้ครัวเรือนไทย ส่วนไหนที่น่ากังวล?
หนี้ครัวเรือนไม่ได้น่ากังวลทั้งหมด แต่หากขึ้นกับความสามารถในการช้าระหนี้และจุดประสงค์ของการใช้สินเชื่อ

หนี้ใหม่ที่เติบโตรวดเร็วในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา แต่ต้องป้องกันไม่ให้เป็น
ปัญหาซ้้าเติมในอนาคต

หนี้ที่ไม่อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือน 
แต่ต้องแก้ไข หรือป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลาม

หนี้ส่วนที่น่ากังวล

14.8 
ลลบ.
88%

ของ GDP

หนี้เดิมที่มีปัญหาแล้วในปัจจบุัน 
ทั้งที่ถูกขาย ฟ้อง ยึดแล้ว และที่ก้าลังจะโดน  

หนี้เดิมที่เป็นปัญหาหนีเ้รื้อรัง 
(persistent debt) ปิดจบไม่ได้  

เช่น ตัดดอกเบี้ยมากกว่าตัดต้นเป็นเวลานาน 
และ เปราะบาง/financial distress

หนี้ครัวเรือนแบ่งตามประเภท สช. (14.8 ลลบ.)

CN 61Q4

บ้าน 63%
ประเภทอ่ืน 37%

(61.4%)

MY 64Q4

บ้าน 64%
ประเภทอ่ืน 36%

(71.6%)

สัดสว่นตอ่หนีค้รัวเรอืน
ของตา่งประเทศ1/

สัดสว่นตอ่หนีค้รัวเรอืน
ของไทย

1/ หนี้ครัวเรือนของเกาหลีใต้และมาเลเซียอาจยังไม่รวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และ ( ) แสดงสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ ไตรมาส 1 ปี 65

KR 64Q4

บ้าน 53%
ประเภทอ่ืน 47%

(105.4%)

1

2

3

4



หน้า 3/5

หลักการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตรงจุด: ตรงกับปัญหาแต่ละช่วง แก้ไขที่ต้นตอ
ไม่สร้างภาระเพิ่ม: พักช าระหน้ีเป็นระยะเวลานาน
ไม่ลดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ: ลบประวัติ NCB
ตั้งใจจริง: ต้องเสียสละทั้งเจ้าหน้ี-ลูกหน้ี

ก่อนเป็นหนี้ – ขณะเป็นหนี้ - เมื่อหนี้มีปัญหา

ภาครัฐ – เจ้าหนี้ – ลูกหนี้ - ภาคเอกชนอื่น

ท าครบวงจร

ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน

ท าถูกหลักการ มีสมดุลที่ดี
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หนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่สะสมมานาน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยต้องใช้เวลา ตั้งใจจริง และร่วมมือกัน

แกห้นีค้รวัเรือน
อยา่งยั่งยืน

ก ากบัดแูล
จรงิจงั

เจา้หนี ้
รบัผิดชอบ

ลกูหนี้
รบัผิดชอบ

ตวัชว่ยลกูหนี้
เพียงพอ

ขอ้มลูใช้
ประโยชนเ์ตม็ท่ี

ภาครฐั
แกปั้ญหายั่งยืน

ยกระดับ Responsible lending
- ครบวงจร และครบทุกประเภทหนี้

ยกระดับ Responsible borrowing
- ให้ข้อมูล เพ่ิมความรู้เพ่ือกระตุกพฤติกรรมทางการเงิน

ยกระดับตัวช่วยลูกหนี้ ทั้งกฎหมาย และบุคคล/เครือข่าย
- กฎหมายล้มละลาย/ฟื้นฟู และเครือข่าย คนช่วยแก้หนี้ ให้ความรู้ถกูต้อง

ยกระดับความเชื่อมโยงของข้อมูลในประเทศ 
เพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสม
- ข้อมูลรายได้ ข้อมูลพฤติกรรมการช าระหนี้

ยกระดับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
- กู้เพราะจ าเป็น เกิดจากปัญหารายได้
และรัฐสวัสดิการ
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