
ภูมิทัศนป์ญัหาหนีส้นิครวัเรอืนฐานราก และทางออกทีย่ัง่ยนื

▪ ปัญหาหนี้สินครัวเรือนฐานราก

▪ ต้นตอการเป็นหนี ้และการติดกับดักหนี้

▪ กรอบการแก้หนี้อย่างยั่งยนื

Policy Forum: สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย (7/12/65)

โสมรัศม์ิ จันทรัตน์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพใหญ่ ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย

❖ สูงและโตเร็วกว่าประเทศตลาดเกิดใหมอ่ื่น ๆ: 91% ต่อ GDP 
(2021) และโตขึ้น 32% ในทศวรรษที่ผ่านมา

❖ 1 ใน 3 ของคนไทยมีหนี้ในระบบ และกว่า 1 ใน 6 มีหนี้เสีย มี
ยอดหนี้เฉลี่ย 350,000 บาทต่อคน (NCB)

❖ หนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูก่ับหนีไ้ม่กอ่ใหเ้กิดรายได้: 80% 
ของบัญชีหนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดติ ไม่มี
หลักประกัน ดอกเบี้ยสูง

❖ ผู้กู้จ านวนมากมีหนี้เกินศักยภาพในการช าระ: โดยเฉพาะกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่ ครัวเรือนฐานราก/เกษตรกร

❖ วิกฤติโควิดซ ้าเติมกลุ่มคนเหล่านี้: ท าให้เริ่มมีหนี้ มีหนี้เพิ่มขึ้น 
และมีหนี้เสีย

สัดส่วนประชากรที่มีหนี้ (ซ้าย)

สัดส่วนผู้กู้ที่มีหนี้เสีย (ขวา)

ที่มา: ข้อมูลเชิงสถิติจาก NCB (Q2/2021)
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90% ของเกษตรกรมีหนี้สิน และมียอดหนี้สูง (เฉลี่ย 450,000 บาทต่อครัวเรือน) และกว่า 54% อยู่ในโครงการพักหนี้

→ การแก้หนี้คงไม่สามารถท าไดภ้ายในระยะเวลาอันสั้น
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ท่ีมา: ข้อมูลเชิงสถิติจาก NCB (Q2/2021) และข้อมูลสินเช่ือจาก ธกส

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนฐานราก ท าไมถึงน่ากังวล?

1. มีหนี้กันเป็นวงกว้างและมีหนี้ปริมาณมาก
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เกษตรกรมีหนี้เฉลีย่ 3.8 ก้อน และใช้ 4 สถาบันการเงินหลัก คือ (1) SFI (2) สถาบันการเงินชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน (3) 
แหล่งเงินกู้นอกระบบ และ (4) บริษัทเช่าซื้อหรอืลสิซิ่ง → การแก้หนี้ให้ยั่งยืนไม่สามารถมองเพียงสถาบนัการเงินเดียวได้

ท่ีมา: ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมทางการเงินครัวเรือนเกษตรกร (2019-2020) ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนฐานราก ท าไมถึงน่ากังวล?

2. มีหนี้หลายก้อน จากหลายสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบ
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57% ของครัวเรือนมีหนี้สินรวมจากทกุแหลง่ สูงเกินศักยภาพในการช าระหนี ้และที่ส าคัญคือ มีพฤติกรรม ‘หมุนหนี้’ ในวง
กว้าง รวมถึงในกลุ่มที่มศีักยภาพในการช าระดีทีสุ่ด → การแก้หนี้ให้ปลดได้จรงิต้องอาศัยการปรบัโครงสรา้งหนี้ให้ตรง
ศักยภาพ

ท่ีมา: ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมการเงินครัวเรือนเกษตรกร 2019-2020 โดย Debt to income ค านวณจากรายได้รวมท้ังหมด (gross income); การหมุนหน้ีพิจารณาจากการท่ีครวัเรอืนมีการจ่ายคืนหน้ีโดยมีแหล่งท่ีมาของเงินจากหน้ีก้อนอ่ืน หรือมีการกู้ยืมหน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปช าระหน้ีก้อนอืน

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนฐานราก ท าไมถึงน่ากังวล?

3. ส่วนใหญ่มีปริมาณหนี้เกินศักยภาพที่จะช าระได้
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เกษตรกรไทยหนี้เพิ่มขึ้นทุกปีไม่มลีด ซึ่งมาจากหนี้เดิมที่ช าระไมไ่ด้ และหนี้ใหม่ที่ก่อเพิ่มทุกป ีทบกันจนกลายเป็นวงจรหนี้ 
→ ปัญหาหนี้ต้องเร่งแก้ไข ก่อนครัวเรือนจ านวนมากจะตดิกับดักหนี้ที่ยากจะแก้ได้

ท่ีมา: เครดิตบูโร โดยผู้กู้ท่ีเป็นเกษตรกรพิจารณาจากผู้กู้ท่ีมีสินเช่ือเพื่อการเกษตร; มูลหน้ีเป็นค่าเฉล่ียของยอดหน้ีคงค้างรวมท้ังหมดจากบัญชีสินเช่ือทุกประเภทของผู้กู้ทุกราย กับทุกสถาบันการเงินในเครดิตบูโร ณ ไตรมาสน้ัน ๆ

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนฐานราก ท าไมถึงน่ากังวล?

4. เป็นหนี้แล้วมักมีแนวโน้มติด ‘กับดักหนี’้ 
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ต้นตอของการเปน็หนี้

1. เป็นหนี้เพราะ มีปัญหา
เศรษฐกิจการเงิน

2. เป็นหนี้เพราะ ไม่รู้

3. เป็นหนี้เพราะ นโยบายรัฐ
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3 ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ที่ท าให้ครัวเรือนต้องพึ่งพิงสินเชื่อ

เงินไม่พอ รวมทั้งปี 27% รายได้ไม่พอใช้จ่ายจ าเป็น 41% เหลือไม่พอช าระหนี้ เงินได้
ไม่แน่นอน 1 ใน 3 ปีจะมีปัญหารายได้ตกต ่า จากผลผลิตหรือตลาด ขาดสภาพคล่อง
ระหว่างเดือน 82% มีปัญหาสภาพคล่อง และเฉลี่ย 3 เดือนต่อปี
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ครัวเรือนยังไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาการเงิน

จึงพึ่งพิงสินเช่ือเป็นหลัก

ท่ีมา: ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมทางการเงินครัวเรือนเกษตรกร (2019-2020) ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์
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ครัวเรือนขาดความรู้ทางการเงิน และขาดความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ 

ท าให้เป็นหนี้และติดกับดักหนีเ้พราะความไม่รู้

ท่ีมา: ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมทางการเงินครัวเรือนเกษตรกร (2019-2020) ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์
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ต้นตอของการเปน็หนี้

1. เป็นหนี้เพราะ มีปัญหา
เศรษฐกิจการเงิน

2. เป็นหนี้เพราะ ไม่รู้

3. เป็นหนี้เพราะ นโยบายรัฐ

ต้นตอของการตดิกบัดกัหนี้

1. ปัญหาระบบการเงินฐานราก

2. ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน

3. ไม่รู้จักบริหารจัดการหนี้

4. กับดักนโยบายพักหนี้
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นโยบายพักหนี้ที่มีมาต่อเนื่อง และยาวนาน อาจส่งผลให้
ครัวเรือนติดกับดักหนี้ในระยะยาว

ท่ีมา: ธ.ก.ส. และผลการประมาณการทางเศรษฐมิติด้วย Fixed effect panel regression โดยคณะผู้วิจัย; Dependent variable = อัตราการโตของยอดเงินต้นคงค้าง; Explanatory variable =  Debt outstanding, deposit, number of loan accounts, number of new loan accounts, 
being under DR/TDR (0/1), having p-loan (0/1), having only working capital, collateralization (0/1), size of planting area, landowner (0/1), irrigation (0/1), receiving relief transfer (0/1; proxy for shocks), having crop insurance (0/1); Low debt = มูลหน้ี
ต ่ากว่า 37,000 บาท; Medium debt = มีหน้ีระหว่าง 37,000-292,000; High debt = มีหน้ีมากกว่า 292,000 บาท 
1/ ผลทางเศรษฐมิติแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการพักหน้ีเดิมและได้รับสินเช่ือใหมเ่พิ่มระหว่างพักหน้ี จะส่งผลให้มีหน้ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีได้รับการพักหน้ีแต่ไม่ได้สินเช่ือใหม่เพิ่ม การพักหน้ีอาจช่วยลดหน้ีลงได้

จ านวนปีที่ไดร้ับการพักหนี้
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41.4% ของเกษตรกรได้รบัการพกัหนี้มาแล้วมากกว่า 4 ปี และยิ่งอยู่ในพักหนี้นานยิง่ท าใหม้ีการสะสมหนี้เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีหนี้ปานกลาง → นโยบายพักหนี้ควรจ ากัดเฉพาะกลุ่ม และช่วยระยะสั้น
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ต้นต่อของปัญหาหนี้ การติดกับดักหนี้ และกับดักแห่งการพัฒนา

กับดกัหนี ้สู่กับดกัแห่งการพัฒนา

1. ภาระหนี้สูง → ฉุดรั้งการปรบัตวั           
และลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

2. ภาระหนี้สูง → ขาดภูมิคุ้มกัน

→ ขาดความสามารถในการช าระหนี้

→ พึ่งพิงสินเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆ

ต้นตอของการเปน็หนี้

1. เป็นหนี้เพราะ มีปัญหา
เศรษฐกิจการเงิน

2. เป็นหนี้เพราะ ไม่รู้

3. เป็นหนี้เพราะ นโยบายรัฐ

ต้นตอของการตดิกบัดกัหนี้

1. ปัญหาระบบการเงินฐานราก

2. ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน

3. ไม่รู้จักบริหารจัดการหนี้

4. กับดักนโยบายพักหนี้
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กรอบการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

▪ ครบวงจร 

▪ พัฒนาระบบการเงินฐานราก

▪ นโยบายมุ่งระยะยาว ไม่บิดเบือน
แรงจูงใจ

▪ ต้องผสานความร่วมมือของหลาย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แก้หนี้
ปลดหน้ีเก่าได้ 

ปล่อยหน้ีใหม่ตรง
ศักยภาพ ยั่งยืน

แก้จน
สร้างรายได้ 
ศักยภาพ และ
ปรับตัวระยะยาว

สร้างความรู้
ทางการเงิน
มีวินัย เท่าทัน มีเงิน

ออม

สร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ลดความเปราะบาง 
ส่งเสริมการปรับตวั

ระบบการเงิน
ฐานราก

มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์
การเงินท่ีเหมาะสมกับ

คนฐานราก

ผสานภาคี

นโยบายสอดผสาน
เน้นระยะยาว


