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บทนํา
ความแข็งแกรงของภาคครัวเรือนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ ครัวเรือนที่มีฐานะแข็งแกรงนอกจากจะ
ไมเปนตนเหตุใหเกิดวิกฤตแลว ยังสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจมิใหเปนปญหาลุกลามไปยัง
ภาคเศรษฐกิจอื่น รวมทั้งเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจผานการบริโภคภาคเอกชนดวย อยางไรก็ดี
ด ว ยข อ จํ า กั ด ทางข อ มู ล การประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ของภาคครั ว เรื อ นในช ว งที่ ผ า นมาจึ ง มั ก อาศั ย
การวิ เ คราะห ท างอ อ ม เช น อนุ ม านเอาว า การที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยไม ถ ลํ า ลึ ก กั บ วิ ก ฤตการเงิ น สะท อ นว า
ภาคครัวเรือนมีความแข็งแกรง แตฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนที่แทจริงเปนเชนไร แข็งแกรงหรือ
เปราะบางมากนอยเพียงใด ยังตองอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อยืนยันคําตอบ
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจฐานะทางการเงินของครัวเรือน
ไทยทั่วประเทศในป 2549 และป 25533 ขอมูลนี้จึงเปดโอกาสใหบทความนี้ไดวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ของภาคครัวเรือนในระดับจุลภาคโดยตรง โดยจะนําเสนองบดุลของภาคครัวเรือนหลังวิกฤตการเงินโลก
รวมทั้ ง นํ า เอาอั ต ราส ว นทางการเงิ น ต า งๆ ซึ่ ง นิ ย มใช ใ นการวิ เ คราะห ฐ านะทางการเงิ น ของภาคธุ ร กิ จ
มาประยุก ต เ พื่อ วั ด ระดั บ ความแข็ ง แกร ง ทางการเงิ น ของภาคครั ว เรื อ นจากหลากหลายแง มุม อี ก ทั้ ง จะ
พิจารณาการกระจายตัวของความแข็งแกรงนี้ในระดับครัวเรือนดวยวาเปนไปอยางทั่วถึงหรือไมและมากนอย
เพียงใด และพิจารณาฐานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบของแตละกลุม โดยแบงตามลักษณะของครัวเรือน
เช น รายได พื้นที่ที่อยูอาศั ย หรื อการประกอบอาชี พ ซึ่ ง จะเปนประโยชน ในเชิ งนโยบายในการติ ด ตาม
เสถียรภาพทางการเงินในระดับภาคครัวเรือน และการใชนโยบายชวยเหลือที่เหมาะสม
นอกจากการประเมินสถานะความแข็งแกรงทางการเงินภาคครัวเรือนแลว บทความนี้จะวิเคราะหถึงนัยของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของภาคครัวเรือนอีกดวย วาจะสามารถสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาคไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะตอการบริโภคภาคเอกชน โดยจะใชแบบจําลองเศรษฐมิติใน
การประเมินถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนตอการบริโภค (Wealth effect on
consumption) ซึ่งผูดําเนินนโยบายสามารถนําไปใชประโยชนในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
wealth shocks ตางๆ เชน อุทกภัย เปนตน บทความนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 4 สวนหลัก สวนแรกเปน
การประเมินภาพรวมฐานะทางการเงินผานงบดุลของภาคครัวเรือน โดยจะวิเคราะหงบดุลดวยสัดสวนทาง
การเงินที่วัดความแข็งแกรงทางการเงินของภาคครัวเรือนจากหลายๆ ดาน สวนที่สองและสามจะนํากรอบ
วิเคราะหงบการเงินเดียวกันนี้มาใชพิจารณาการกระจายตัวของความแข็งแกรงทางการเงิน วาทั่วถึงเพียงใด
หรือกระจุกตัวในครัวเรือนที่มีลักษณะพิเศษอยางใดหรือไม ในสวนสุดทายเปนการประเมินผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินนี้ ตอการบริโภคของภาคครัวเรือน ผานแบบจําลองเศรษฐมิติ ทั้งนี้
ผลการศึกษาทั้งหมดไดสรุปไวในสวนที่หาของบทความ
1

ขอคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เปนความเห็นของผูเขียน ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหง
ประเทศไทย
2

เศรษฐกร และเศรษฐกรอาวุโส ฝายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงขอมูลอยูในภาคผนวก ก.
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1. ภาพรวมฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน
ในการพิจารณาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน อาจเริ่มตนจากการวิเคราะหงบการเงิน ในลักษณะ
เดียวกับการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทในภาคธุรกิจ ซึ่งบทความนี้จะวิเคราะหผานงบการเงินที่เรียกวา
งบดุลของภาคครัวเรือน (Household Balance Sheet) เปนหลัก
งบดุลของภาคครัวเรือนเปนตารางที่บงบอกวา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ครัวเรือนมีทรัพยสินใดอยูบาง ปริมาณ
เทาใด และมีหนี้สินตางๆ เทาใด โดยสวนตางระหวางมูลคาทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งเรียกวา ทรัพยสินสุทธิ
(net worth) จะเปนตัววัดความมั่งคั่ง (wealth) ของภาคครัวเรือนนั่นเอง (ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกับ
ปริมาณทุน หรือ equity ในกรณีงบดุลของบริษัท) ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีความแข็งแกรงทางการเงินยอมไมใช
เพียงแตถือครองทรัพยสินในปริมาณที่มาก แตทรัพยสินที่ถือครองควรไดมาจากการทํางานหารายไดของคน
ในครั ว เรื อนด วย แทนที่ จะเป น ทรั พย สินที่ ซื้อ หามาโดยการกู เ ป นส ว นใหญ
กล า วคื อ ครั ว เรื อนที่ มี
ความแข็งแกรงทางการเงินนั้น ควรจะมีความมั่งคั่งสูงนั่นเอง
หากมองในภาพรวมระดับประเทศ (ตารางที่ 1) พบวาในป 2553 ครัวเรือนไทยมีทรัพยสินรวมกัน 23.2 ลาน
ลานบาท ซึ่งทรัพยสินเหลานี้มีเพียงรอยละ 12.4 เทานั้นที่ไดมาโดยการกูยืม (เปนหนี้สิน) สวนอีกรอยละ
87.6 เป น ทรั พ ย สิ น ที่ไ ด ม าจากรายได ข องครั ว เรื อ นเอง ซึ่ ง ทรั พ ย สิน สุ ท ธิ ใ นส ว นนี้ แ สดงถึ ง ความมั่ ง คั่ ง
ที่ครัวเรือนสั่งสมมา
ตารางที่ 1 สรุปงบดุลของภาคครัวเรือนในป 2553
ทรัพยสิน
ทรัพยสินทางกายภาพ
ทรัพยสินทางการเงิน

23,206.1 (100.0) หนี้สิน
20,060.2 (86.4)
3,145.8 (13.6) ทรัพยสินสุทธิ

2,868.6 (12.4)
20,337.5 (87.6)

หนวย: พันลานบาท (ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละเมื่อเทียบกับทรัพยสินรวม)
ที่มา: แบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2553 คํานวณโดยผูเขียน

ภ า ค ค รั ว เ รื อ น มี ท รั พ ย สิ น
มากกวาหนี้สินประมาณ 8 เทา
ทั้งในป 2549 และป 2553

ทรัพยสินของภาคครัวเรือนที่มากกวาหนี้สินถึง 8 เทา ทําใหมองเห็นฐานะของภาคครัวเรือนไดคราวๆ วาอยู
ในระดับที่มีความมั่นคงพอสมควร และเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่สํารวจในป 2549 (ตารางที่ 2) ก็พบวา
สัดสวนโครงสรางของงบดุลภาคครัวเรือนไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนักแมวาเศรษฐกิจจะเพิ่งผานพนวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลกในชวงป 2551-2552
ตารางที่ 2 โครงสรางงบดุลของภาคครัวเรือนในป 2549 ไมแตกตางจากป 2553 มากนัก4
ทรัพยสิน
ทรัพยสินทางกายภาพ
ทรัพยสินทางการเงิน

17,619.5 (100.0) หนี้สิน
15,246.2 (86.5)
2,373.3 (13.5) ทรัพยสินสุทธิ

2,121.4 (12.0)
15,498.1 (88.0)

หนวย: พันลานบาท (ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละเมื่อเทียบกับทรัพยสินรวม)
ที่มา: แบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2549 คํานวณโดยผูเขียน

อยางไรก็ดี ความแข็งแกรงทางการเงินของภาคครัวเรือนนั้นสามารถมองไดจากหลากหลายมิติและหลาย
มาตรวัด เชนเดียวกับความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีมิติอื่นนอกเหนือจากปริมาณทุนเพียงอยาง
4

รายละเอียดของงบดุลภาคครัวเรือนเปรียบเทียบป 2549 และป 2553 ตามภาคผนวก ข.
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เดียว บทความนี้ จึงนําอัตราสวนทางการเงินที่นิยมใชวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทมาประยุกตใช
วิเคราะหฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนทั้งประเทศ โดยจะมองจาก 3 ดาน ไดแก
(1) มีความมั่งคั่งมากพอที่จะไมลมละลาย (Solvency)
(2) มีสภาพคลองมากพอที่จะบริหารภาระหนี้ในระยะสั้น (Liquidity) และ
(3) มีความสามารถดํารงการบริโภคได (Consumption maintenance)
ซึ่ง ได สรุป ผลการวั ดทั้ง 3 ดานดังตารางที่ 3 ทั้ง นี้ รายละเอี ยดเกี่ย วกับการตีความและเกณฑ ในการวัด
ความแข็งแกรงของอัตราสวนทางการเงินตางๆ จะไดอธิบายตอไปในสวนที่ 2 ของบทความนี้
ตารางที่ 3 อัตราสวนทางการเงินระดับประเทศ (Ratios at aggregate level)
อัตราสวนทางการเงิน

2549

2553*

ความแข็งแกรงทางการเงิน

ความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่จะลมละลาย
ทรัพยสินตอหนี้สิน (A/D)
8.31
8.09
ลดลงเล็กนอย
หนี้สินตอรายไดสุทธิ (D/Yd)
6.77
7.80
ลดลง
สภาพคลอง
ทรัพยสินที่มีสภาพคลองตอหนี้ระยะสั้น (CA/CL)
n/a
10.63
หนี้ระยะสั้นตอรายไดสุทธิ (CL/Yd)
n/a
0.63
รายไดสุทธิตอรายจายหนี้ (Yd/Dpmt)
n/a
5.55
ความสามารถในการดํารงการบริโภค
ทรัพยสินตอคาใชจาย (A/C)
70.43
71.58
เพิ่มขึ้น
ทรัพยสินที่มีสภาพคลองตอคาใชจาย (CA/C)
6.92
7.57
เพิ่มขึ้น
รายไดสุทธิตอคาใชจาย (Yd/C)
1.25
1.13
ลดลง
รายไดสุทธิตอรายจายอาหาร (Yd/Food)
3.79
3.26
ลดลง
* ตัวเลขสีเขียวแสดงวาความแข็งแกรงทางการเงินปรับดีขึ้น ขณะที่สีแดงแสดงวาปรับลดลง
ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและแบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2549 และป 2553
คํานวณโดยผูเขียน

จากตารางที่ 3 พบวา ในป 2553 ภาคครัวเรือนทั้งประเทศยังรักษาความแข็งแกรงทางการเงินไดในระดับ
ใกลเคียงกับชวงป 2549 โดยในป 2553 ภาคครัวเรือนยังมีความมั่งคั่งคอนขางมาก มีสภาพคลองดี และมี
5

ห ลั ง วิ ก ฤ ต ก า ร เ งิ น โ ล ก

ความสามารถในการดํารงการบริโภคดวยทรัพยสิน ทําใหภาคครัวเรือนมีความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ดี โดย

ครั ว เรื อ นไทยยั ง รั ก ษาความ

จะเห็นไดจากภาพที่ 1 วา แมวิกฤตการเงินโลกในป 2552 จะสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนในป 2553
ลดลง แตภาคครัวเรือนกลับไมไดบริโภคนอยลง ซึ่งอาจสะทอนถึงมุมมองของภาคครัวเรือนวา การลดลงของ
รายไดเปนผลกระทบเพียงชั่วคราวจากวิกฤตดังกลาว อยางไรก็ตาม รายไดที่ลดลงทําใหความสามารถใน
การดํารงการบริโภคดวยรายไดลดลง (Yd/C) และครัวเรือนมีความเสี่ยงที่จะลมละลาย (solvency) เพิ่มขึ้น
เล็กนอยเมื่อวัดดวยหนี้สินตอรายไดสุทธิ (D/Yd)

แข็ ง แกร ง ทางการเงิ น ได ใ น
ระดับใกลเคียงกับชวงป 2549

5

จากตารางที่ 3 ความมั่งคั่งที่มากสะทอนจากสัดสวน A/D ที่ยังสูงเกินระดับ 1 เทา (หากสัดสวน A/D ต่ํากวา 1 เทา
แสดงวาภาคครัวเรือนมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินรวมและอยูในสภาพลมละลาย) ในขณะเดียวกันภาคครัวเรือนมีสภาพ
คลองดี โดยมีทรัพยสินที่มีสภาพคลอง (เชน เงินฝากในธนาคาร) มากพอชําระหนี้ระยะสั้น เห็นไดจากสัดสวน CA/CL
ที่สูงกวา 1 เทา และครัวเรือนยังมีรายไดมากกวารายจายหนี้ (Yd/Dpmt) ถึง 5.5 เทา นอกจากนี้ ยังสามารถดํารงการ
บริโภคดวยทรัพยสิน (A/C) ไดนานขึ้น กลาวคือ สามารถใชทรัพยสินมาเปนคาใชจายสําหรับบริโภคไดเกือบ 72 เดือน
(6 ป)
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ภาพที่ 1 : การบริโภคของครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นแมรายไดเฉลี่ยจะลดลงในป 2553

หนี้ ค รั ว เรื อ นของไทยอยู ที่
รอยละ 29 ตอ GDP ในป 2552
ซึ่งคอนขางต่ํากวาประเทศอื่น
บ ง ชี้ ถึ ง ฐานะทางการเงิ น ของ
ภาคครัวเรือนที่แข็งแกรง

เมื่อเปรียบเทียบความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่จะลมละลายของภาคครัวเรือนไทยกับประเทศอื่นๆ พบว า
ภาคครัวเรือนไทยมีความแข็งแกรงคอนขางสูง โดยทรัพยสินรวมที่มากกวาหนี้สินถึงประมาณ 8 เทาของไทย
จัดวาสูงกวาหลายประเทศ และเมื่อพิจารณาภาระหนี้ของภาคครัวเรือนเปรียบเทียบกับความสามารถใน
การผลิตและหารายไดของประเทศ (ซึ่งวัดดวย GDP) ก็พบวา ภาคครัวเรือนไทยมีภาระหนี้ที่ถือวาต่ํากวา
หลายๆ ประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 2

6

ภาพที่ 2 : ภาคครัวเรือนไทยมีฐานะคอนขางดีเมื่อเทียบกับตางประเทศ

แมในระดับประเทศภาคครัวเรือนจะแสดงความแข็งแกรงของฐานะทางการเงิน แตการมองในภาพรวมเพียง
อยางเดียวอาจไมครอบคลุมพอที่จะสรุปถึงความแข็งแกรงของครัวเรือนทั้งหมดได เนื่องจากภาคครัวเรือน
ไทยประกอบไปดวยครัวเรือนเกือบยี่สิบลานครัวเรือน หากการกระจายตัวของความแข็งแกรงทางการเงิน
ไมทั่วถึงในแตละรายครัวเรือน ก็ไมอาจสรุปไดวาภาคครัวเรือนไทยมีความแข็งแกรง ดังนั้น ในสวนถัดไป
6

อยางไรก็ดี ภาระหนี้ที่ต่ําของภาคครัวเรือนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีสัดสวนทรัพยสินตอหนีส้ ินใกลเคียงกัน
อาจสะทอนวาภาคครัวเรือนไทยมีการเขาถึงบริการทางการเงินที่ดอยกวาประเทศเหลานั้น
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บทความนี้จึงวิเคราะหในรายละเอียดเพื่อตอบคําถามวา ฐานะทางการเงินของครัวเรือนไทย แทจริงแลว
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ในแตละมิติ

2. ความแข็งแกรงทางการเงินครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศหรือไม
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไว แ ล ว ว า ครั ว เรื อ นที่ มี ค วามแข็ ง แกร ง ควรมี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น ใน 3 ด า น ได แ ก
(1) มีความมั่งคั่งมากพอที่จะไมลมละลาย (Solvency) (2) มีสภาพคลองมากพอที่จะบริหารภาระหนี้ในระยะ
สั้น (Liquidity) และ (3) มีความสามารถดํารงการบริโภคได (Consumption maintenance) ความแข็งแกรง
ทั้ง 3 ดานนี้ หากกระจายไปในทุกครัวเรือนก็สามารถใชเปนเครื่องบงชี้ถึงความมั่นคงทางการเงินอยาง
แทจริงของภาคครัวเรือนไทย ดังนั้น ในสวนที่สองนี้จะนําอัตราสวนทางการเงินตางๆ มาประยุกตใชเปน
มาตรวัดเพื่อพิจารณาวาการกระจายตัวของความแข็งแกรงทั่วถึงครัวเรือนทั้งประเทศหรือไม
(1) ความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่ครัวเรือนจะลมละลาย
การดํารงความมั่งคั่งในระดับสูงนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากครัวเรือนใดที่มีหนี้สินลนพนเกินกวามูลคาของ
ทรัพย สินย อมเทีย บเท ากับการเปนครัวเรือ นที่ ลมละลายทางการเงิน เพราะแมจะขายทรั พย สินทั้ งหมด
ที่ถือครองแลวก็ยังไมสามารถชําระหนี้ไดหมด ดังนั้น เกณฑวัดแรกที่การศึกษานี้จะใชพิจารณา คือสัดสวน
7

ทรั พยสินต อหนี้สิน (Total Asset to Toal Debt Ratio:A/D) โดยระดับมากกว า 1 เทา แสดงถึ งการมี
ความมั่งคั่งเปนบวกและไมลมละลายทางการเงิน
ค รั ว เ รื อ น ที่ ป ร ะ ส บ ป ญ ห า
ลมละลายมีสัดสวนนอยลงจาก
ร อ ยละ 5 ของครั ว เรื อ นในป
2549 เหลือเพียงรอยละ 3 ของ
ครัวเรือนในป 2553

หากพิจารณาครัวเรือนทั้งประเทศจากแบบสํารวจในป 2553 อาศัยเกณฑอัตราสวนทรัพยสินตอหนี้สิน (A/D)
จะพบวา ประมาณรอยละ 65 ของครัวเรือนทั้งประเทศ มีอัตราสวนดังกลาวสูงถึง 10 เทาหรือมากกวานั้น
ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้ หากมองเฉพาะกลุมครัวเรือนที่ประสบปญหาลมละลาย (A/D ต่ํากวา 1 เทา)
ก็มีจํานวนนอยลงในป 2553 โดยเหลือเพียงประมาณรอยละ 3 ของครัวเรือนทั้งประเทศ ลดลงจากรอยละ 5
ในป 2549

ภาพที่ 3 : ครัวเรือนสวนใหญมคี วามมั่งคั่งสูงและมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2549

7

กรณีที่ครัวเรือนไมมีหนี้ บทความนี้กําหนดใหมูลคาหนี้เปน 1 บาท เพื่อใหคํานวณสัดสวนดังกลาวได ทั้งนี้ Prather
(1990) ไดเสนอวิธีนี้ในการคํานวณสัดสวนที่มีตัวสวนเปนศูนยเชนกัน
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ในทางปฏิบัติครัวเรือนจําเปนตองอาศัยทรัพยสินในการดําเนินชีวิต เชน ใชบานในการอยูอาศัย หรือใชที่นา
ในการเลี้ยงชีพ ทําใหแหลงเงินที่ใชในการจายคืนหนี้สินจึงมักมาจากรายไดมากกวาการขายทรัพยสิน ดังนั้น
ถึงแมครัวเรือนจะมีความมั่งคั่งเปนบวก แตหากมีระดับหนี้สินที่สูงมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการหา
รายไดมาสนับสนุน ก็นับวาเปนสัญญาณเตือนภัยวาครัวเรือนนั้นอาจจําเปนตองนําทรัพยสินที่มีออกมาขาย
เพื่อใชหนี้ในอนาคต ซึ่งแมจะไมนํามาสูการลมละลายในทันที ก็จะมีนัยตอการดํารงชีวิตและการทํางานหา
รายไดสะสมความมั่งคั่งในอนาคต และอาจทําใหลมละลายไดในที่สุด จึงนํามาสูเกณฑวัดที่สองในการศึกษานี้
8

คือการวัดสัดสวนหนี้สินตอรายไดสุทธิ (Total Debt to Monthly Disposable Income: D/Yd) ซึ่งจะบงบอก
ถึงระยะเวลาที่ครัวเรือนตองใชในการปลดหนี้ทั้งหมดดวยรายไดเพียงอยางเดียว โดยสัดสวนที่สูงบงบอกถึง
ภาระหนี้ที่สูง เมื่ อ เที ยบกับความสามารถในการปลดหนี้ และแสดงว า มี ค วามเสี่ ย งสู ง ขึ้ นที่ค รั ว เรื อนอาจ
ลมละลายในอนาคต
ขอมูลจากการสํารวจพบวาในภาพรวม ภาคครัวเรือนมีการกระจายความแข็งแกรงทางการเงินในดานนี้
มากขึ้น กลาวคือ ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูงมีจํานวนและสัดสวนนอยลง โดยจํานวนครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูงถึง
12 เทาของรายไดสุทธิ (กลาวคือ ตองใชเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปในการปลดหนี้ดวยรายไดสุทธิทั้งหมด)
ลดลงจากประมาณรอยละ 18 ของครัวเรือนในป 2549 เหลือประมาณรอยละ 16 ของครัวเรือนในป 2553
9

นอกจากนี้ หากหักรายไดสุทธิดวยคาใชจายเพื่อการยังชีพแลว จะพบวาครัวเรือนกวารอยละ 75 มีภาระหนี้
ต่ํากวา 12 เทา ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแลวแตละครัวเรือนในป 2553 มีภาระหนี้ (D/Yd) คิดเปนประมาณ 6.3 เทา
ของรายไดสุทธิ ซึ่งลดลงจากในป 2549 ที่มีภาระหนี้เฉลี่ย 6.9 เทาของรายไดสุทธิ
ป 2553 ครั ว เรื อ นส ว นใหญ มี
ความมั่งคั่งทางการเงินมากขึ้น
แ ล ะ ค ว า ม มั่ ง คั่ ง ดั ง ก ล า ว
กระจายไปในวงกวางมากขึ้น

โดยสรุป ในป 2553 ครัวเรือนสวนใหญมีความมั่งคั่งทางการเงินมากขึ้นและความมั่งคั่งดังกลาวกระจายไปใน
วงกวางมากขึ้น สําหรับครัวเรือนที่ประสบปญหาลมละลายมีนอยลงเหลือเพียงรอยละ 3 ของครัวเรือนทั้ง
ประเทศ และครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการชําระหนี้ก็มีจํานวนนอยลง
(2) สภาพคลองของครัวเรือน
อีกคุณลักษณะหนึ่งของการมีความมั่นคงทางการเงิน คือการมีความสามารถที่จะชําระภาระหนี้สินที่ครบ
กําหนดไดอยางทันทวงทีโดยไมประสบปญหาชักหนาไมถึงหลัง กลาวคือ มีสภาพคลองที่ดีนั่นเอง หากมอง
การชํ า ระหนี้ แ ต ล ะเดื อน แหล ง เงิ น สํ า คั ญ ที่ ค รั ว เรื อ นจะนํ า มาชํ า ระหนี้ ไ ด ก็ คื อ รายได ใ นแต ล ะเดื อ นของ
ครัวเรือน การวัดความสามารถดังกลาวจึงอาจพิจารณาไดจากสัดสวนรายไดสุทธิตอรายจายหนี้ (Monthly
Disposable Income to Monthly Debt Payment:Yd/Dpmt) โดยครั วเรื อนที่ สามารถบริหารรายรับให
เพียงพอชําระหนี้ในแตละเดือน จะตองมีสัดสวนดังกลาวมากกวา 1 เทา
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ซึ่งในป 2553 มีครัวเรือนที่มี
11

สัดสวนดังกลาวไมถึงเกณฑ 1 เทา คิดเปนเพียงรอยละ 5 จากครัวเรือนทั้งหมดที่มีหนี้

8

รายไดสุ ทธิ หมายถึ ง รายไดต อเดื อนเมื่ อหั กภาษี ซึ่ งแสดงถึ งรายได ที่ค รัว เรื อนสามารถนํา ไปใช จา ยไดจ ริ ง
การใชอัตราสวนที่เปรียบเทียบกับรายไดสุทธิจะชวยใหพิจารณาฐานะทางการเงินที่แทจริงของครัวเรือนไดดียิ่งขึ้น
9

คาใชจายเพื่อการยังชีพ (Subsistence level of consumption) หมายถึงคาใชจายพื้นฐานที่ครัวเรือนจายเพื่อ
ดํารงชีวิตใหอยูรอด ซึ่งบทความนี้ไดกําหนดใหเทากับเสนความยากจน (Poverty line) อยางไรก็ดี ในความเปนจริง
คาใชจายนี้ยอมแตกตางกันไปในแตละครัวเรือนตามระดับความจําเปนในการบริโภคสินคาตางๆ ของครัวเรือนนั้นๆ
10

ในกรณีที่ครัวเรือนไมมีหนี้ การศึกษานี้ไดกําหนดใหมูลคาหนี้เปน 1 บาท เพื่อใหคํานวณสัดสวนดังกลาวได ทั้งนี้ แม
อาจถือไดวาครัวเรือนที่มีสัดสวน Yd/Dpmt มากกวา 1 เทาเปนครัวเรือนที่มีสภาพคลองดี แตสัดสวนดังกลาวจะมีคาสูง
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หนี้ของครัวเรือนนอกจากประเภทที่ตองจายรายเดือนแลว ครัวเรือนอาจมีหนี้ที่มีกําหนดชําระภายใน 1 ป
หรือที่เรียกวาหนี้ระยะสั้นดวย การชําระหนี้ประเภทนี้ ครัวเรือนอาจปนสวนรายไดเก็บออมไวในรูปทรัพยสิน
ที่มีสภาพคลอง เชน เงินฝากออมทรัพย ทองคํา หุน ซึ่งสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย (Cash
Convertible) เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ตอ งการนํ า เงิ น มาชํ า ระหนี้ นอกจากนี้ ทรั พ ย สิ น ที่ มี ส ภาพคล อ งเหล า นี้ ยั ง มี
ประโยชนในยามฉุกเฉินดวย

ภาพที่ 4 : ครัวเรือนสวนใหญมสี ภาพคลองในระยะสั้นคอนขางสูง

การวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น จึงอาจวัดไดจากสัดสวนทรัพยสินที่มีสภาพคลองตอหนี้ระยะ
12

สั้น (Current Asset to Current Liabilities: CA/CL) โดยจะเห็นไดจากภาพที่ 4 วาครัวเรือนกวารอยละ 80
มีสัดสวนดังกลาวมากกวา 1 เทา ซึ่งแสดงวามีทรัพยสินที่มีสภาพคลองเพียงพอรองรับการชําระหนี้ระยะสั้น
ได นอกจากนี้ แมครัวเรือนสวนที่เหลือจะมีทรัพยสินที่มีสภาพคลองไมเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ระยะสั้น
แตครัวเรือนกลุมดังกลา วก็ยังสามารถใชรายได สุทธิในแตละเดือนมาชํา ระหนี้ได โดยหากพิจารณาจาก
13

สัดสวนหนี้ระยะสั้นตอรายไดสุทธิ (Current Liabilities to Monthly Disposable Income: CL/Yd) ของ
ครัวเรือนกลุมนี้ (ภาพที่ 4 ดานขวา) ก็พบวาครัวเรือนสวนใหญในกลุมสามารถใชรายไดสุทธิทั้งหมดมาปลด
หนี้ระยะสั้นไดภายใน 6 เดือน และหากหักรายไดสุทธิดวยคาใชจายเพื่อการยังชีพ จะพบวาเกือบรอยละ 70
ของครัวเรือนในกลุมนี้สามารถใชรายไดสวนที่เหลือจากการใชจายยังชีพมาชําระหนี้ระยะสั้นไดหมดภายใน
หรือต่ํามากเทาใดมิไดขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนเพียงอยางเดียว แตตองขึ้นอยูกับความ
พอใจของครัวเรือนที่จะชําระหนี้เปนสัดสวนมากหรือนอยเพียงใดดวย
11

ในป 2553 มีครัวเรือนที่เปนหนี้คิดเปนรอยละ 60 ของครัวเรือนทั้งประเทศ ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 64 ในป 2549
สอดคลองกับภาระหนี้โดยรวมที่ลดลง

12

ทรัพยสินที่มีสภาพคลอง ไดแก เงินสด ทองคํา อัญมณี เงินฝากในธนาคารพาณิชยและสหกรณ หุน

13

สัดสวนหนี้ร ะยะสั้นตอรายไดสุทธิ (Current Liabilities to Monthly Disposable Income: CL/Yd) บงบอกว า
ครัวเรือนตองใชระยะเวลานานกี่เดือนจึงจะปลดหนี้ระยะสั้นไดหมดหากชําระดวยรายไดสุทธิทั้งหมดในแตละเดือนเพียง
อยางเดียว (แนวคิดเหมือนกับการคํานวณสัดสวน D/Yd)
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1 ป ซึ่งบงบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่ไมเลวนัก อยางไรก็ตาม การที่ครัวเรือนกลุมนี้ไมมีทรัพยสินที่มีสภาพ
คลองมาชวยในการชําระหนี้ระยะสั้น บงชี้วาครัวเรือนมีความเสี่ยงในการชําระหนี้หากประสบปญหาขาด
รายไดในอนาคต
ในป 2553 ครัวเรือนสวนใหญ
มีสภาพคลองดี และแมแตในป
2 5 5 2 ซึ่ ง เ ป น ช ว ง วิ ก ฤ ต
ครั ว เรื อ นร อ ยละ 82 ก็ ไ ม มี
ปญหาในการชําระหนี้

โดยสรุป แมไมอาจระบุไดวาฐานะทางการเงินดานสภาพคลองของครัวเรือนในป 2553 แข็งแกรงขึ้นหรือ
เปราะบางลงเนื่องจากไมมีขอมูลในอดีตที่จะใชเปรียบเทียบได แตจากการวัดดวยอัตราสวนทั้งสามก็ทําให
ประเมิ น ได ว า ในป 2553 ครั ว เรื อ นส ว นใหญ มี ส ภาพคล อ งที่ ดี และสามารถชํ า ระหนี้ ไ ด ใ นระยะสั้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับในชวงวิกฤต โดยเมื่อสอบถามครัวเรือนที่มีหนี้ถึงปญหาในการชําระหนี้ในป 2552 ก็พบวา
สวนใหญไมประสบปญหาในการชําระหนี้แตอยางใด (ภาพที่ 5) สะทอนถึงความแข็งแกรงดานสภาพคลอง
ของครัวเรือน

ภาพที่ 5 : ครัวเรือนกวารอยละ 80 ไมมีปญหาในการชําระหนี้ในป 2552

(3) ความสามารถในการดํารงการบริโภค
การสะสมความมั่ ง คั่ ง และรั ก ษาสภาพคล อ งทางการเงิ น ของครั ว เรื อ นนั้ น โดยพื้ น ฐานแล ว มี ไ ว เ พื่ อ
การใชจายและบริโภคของครัวเรือนนั่นเอง ดังนั้นคุณลักษณะสุดทายของครัวเรือนที่มีความเขมแข็งทาง
การเงิน จึงไดแกความสามารถที่จะดํารงการใชจายเพื่อบริโภคไวได
ครัวเรือนที่มีความแข็งแกรงทางการเงินควรตองสามารถหารายรับมาใหพอรายจายได ซึ่งสามารถวัดไดจาก
สัดสวนรายไดสุทธิตอคาใชจาย (Monthly Disposable Income to Total Consumption: Yd/C) โดยครัวเรือน
ใดที่มีรายไดสุทธิมากกวารายจายจะมีสัดสวนดังกลาวมากกวา 1 เทา แสดงวาครัวเรือนมีเงินออมเหลือเก็บ
ไวสะสมความมั่งคั่งในอนาคต
ในป 2553 เกือบครึ่งหนึ่งของ
ครั ว เรื อ นทั้ ง ประเทศประสบ
ป ญ หารายได ไ ม พ อค า ใช จ า ย
ในแต ล ะเดื อ น สะ ท อ นถึ ง
ความเปราะบางในการดํ า รง
การบริโภคระยะสั้น

จากการสํารวจดานรายไดรายจายทั้งในป 2549 และป 2553 พบวา ฐานะทางการเงินของครัวเรือนไทยใน
ดานนี้ไมไดแข็งแกรงมากนัก โดยในป 2549 มีครัวเรือนถึงรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศที่มีรายไดไม
พอคาใชจาย และสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 48 ของครัวเรือนทั้งประเทศในป 2553 สะทอนว า
ครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไมสามารถหารายไดใหเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือนได ซึ่งจะมีนัย
ตอการออมและความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนในอนาคต
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แมครัวเรือนกลุมที่นาเปนกังวลนี้จะมีรายไดไมพอคาใชจาย แตอาจนําทรัพยสินที่มีอยูมาใชจายในการบริโภค
ได เชน ทรัพยสินที่มีสภาพคลอง เชน เงินฝากในธนาคาร ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดสวน ทรัพยสินที่มีสภาพคลอง
ตอคาใชจาย (Current Asset to Total Expenditure: CA/C) ก็พบวา ในป 2553 ครัวเรือนกลุมนี้โดยเฉลี่ย
สามารถนําทรัพยสินที่มีสภาพคลองมาใชดํารงการบริโภคไดติดตอกันประมาณ 3 เดือนครึ่ง (คาเฉลี่ยของ
สัดสวน CA/C อยูที่ 3.55 เทา) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 3 เดือน (คาเฉลี่ย CA/C 2.89 เทา) ในป 2549
นอกจากทรัพยสินที่มีสภาพคลอง ครัวเรือนยังสามารถขายทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องใชในครัวเรือน มาเปน
คาใชจายในการบริโภคได โดยหากวัดจากสัดสวน ทรัพยสินรวมตอคาใชจาย (Total Asset to Total
Expenditure: A/C) จะพบวา ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดไมพอคาใชจายมีความสามารถในดานนี้ดีขึ้นเชนกัน
โดยมีคาเฉลี่ยสัดสวน A/C ปรับดีขึ้นจาก 57 เทาในป 2549 เปน 62 เทาในป 2553 หรือหมายถึงสามารถใช
ทรัพยสินทั้งหมดมาเปนคาใชจายในการบริโภคไดติดตอกันโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ป ในป 2553
ทั้งนี้ สัดสวน CA/C และ A/C ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนกลุมนี้ สอดคลองกับคาเฉลี่ยในภาพรวมของป 2553 ที่
14

ปรับดีขึ้นจากป 2549 โดยสัดสวน CA/C ปรับเปน 5.57 เทาจาก 4.70 เทา และสัดสวน A/C ปรับเปน
70.3 เทาจาก 67.5 เทา เปนสัญญาณที่ดีวาครัวเรือนโดยรวมมีความสามารถในการดํารงการบริโภคดวย
ทรัพยสินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบวาทั้งป 2549 และป 2553 มีครัวเรือนเพียงประมาณรอยละ 3-4 ของ
ครัวเรือนทั้งประเทศที่ไมสามารถดํารงการใชจายดวยทรัพยสินรวมได (สัดสวน A/C ต่ํากวา 1 เทา) สะทอน
วาครัวเรือนในประเทศมีฐานะในดานการดํารงการบริโภคดวยทรัพยสินที่คอนขางแข็งแกรง
อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการขายทรัพยสินที่มีมาใชจายหรือการกูหนี้มาเพื่อบริโภค ยอมไมใชวิธีการดํารง
การบริโภคที่ยั่งยืน เนื่องจากจะทําใหความมั่งคั่งของครัวเรือนลดลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนไมควรกู
หนี้เพื่อนํามาจายคาใชจายพื้นฐานอยางรายจายเรื่องอาหาร มิฉะนั้น อาจนับไดวาครัวเรือนดังกลาวไมเพียง
ขาดความมั่นคงทางการเงิน แตยังขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิตดวย เมื่อวัดวาครัวเรือนสามารถหารายได
มาจุนเจือคาอาหารไดหรือไม พบวาในป 2553 ครัวเรือนกวารอยละ 95 มีสัดสวนรายไดสุทธิตอรายจาย
อาหาร (Monthly Disposable Income to Food Consumption: Yd/Food) มากกวาเกณฑ 1 เทา นั่นคือมี
ความสามารถในการดํารงการบริโภคอาหารไวได อยางไรก็ตาม ครัวเรือนในภาพรวมมีสัดสวนดังกลาว
15

ลดลง ซึ่ง สอดคลอ งกับภาพรวมของภาคครัว เรื อนที่มีรายไดเฉลี่ ยในป 2553 ลดลงในช ว งหลั ง วิ กฤต
การเงินโลก
ทั้งนี้ ในการวิเคราะหสัดสวน Yd/C ขางตน ใชขอมูลจากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีลักษณะ
สอบถามรายไดและคาใชจายของครัวเรือนเปนรายการๆ ไป ทําใหคําตอบในสวนรายไดเมื่อรวมกันแลวมี
โอกาสต่ํากวารายไดจริง และสงผลใหไดคาสัดสวน Yd/C เบี่ยงเบนไปทางรายไดต่ํากวารายจาย โดยทําใหมี
ครัวเรือนที่รายไดต่ํากวาคาใชจายมากถึงรอยละ 48 อยางไรก็ตาม หากใชขอมูลจากแบบสํารวจธนาคารแหง
16

ประเทศไทย ซึ่งใหครัวเรือนประเมินรายไดและรายจายเฉลี่ยตอเดือนโดยตรง (ภาพที่ 6) ก็พบวา สัดสวน
14

ตารางผลการวัดความแข็งแกรงของครัวเรือนในภาพรวมสรุปไวในภาคผนวก ค.

15

หากพิจารณาสัดสวน Yd/Food รายครัวเรือนเรียงตามลําดับจากนอยไปมากในป 2553 พบวาเมื่อเทียบครัวเรือนใน
ลําดับ (percentile) เดียวกันจะมีคาสัดสวนนี้ลดลงจากป 2549 ทั้งนี้ แบบสํารวจที่ใชในการวิเคราะหนี้ไมไดใชตัวอยาง
ซ้ํา จึงไมสามารถระบุไดโดยตรงวาครัวเรือนที่สํารวจในแตละป มีสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

16

ขอถามที่ใหครัวเรือนประเมินรายไดและรายจายเฉลี่ยตอเดือนในแบบสํารวจธปท. นั้น เปนขอถามที่ถามตอเนื่องกัน
ซึ่งจะทําใหมีโอกาสไดสัดสวนระหวางรายไดกับรายจายใกลเคียงคาที่แทจริงมากกวาการรวมรายไดและคาใชจายจาก
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ครัวเรือนที่มีรายไดสุทธิไมพอคาใชจายมีประมาณรอยละ 20 ของประเทศ ซึ่งนอยกวาสัดสวนที่คํานวณได
จากการรวมรายไดและรายจายจากขอถามหลายรายการยอย

ภาพที่ 6 : หากสอบถามครัวเรือนโดยตรง พบวาครัวเรือนทีม่ ีปญ
 หารายได
สุทธิไมพอคาใชจายมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด
Yd/C คํานวณจากการรวมขอถามยอย: ในป 2553 มีครัวเรือนที่ Yd/C < 1 ประมาณรอยละ 48
รอยละของครัวเรือนทั้งหมด
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ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2549 และ ป 2553

Yd/C คํานวณจากการถามโดยตรง: ในป 2553 มีครัวเรือนที่ Yd/C < 1 ประมาณรอยละ 20
รอยละของครัวเรือนทั้งหมด
100%

50%
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1%
[0,0.5)

2010
18%
[0.5,1)

ที่มา: แบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทย ป 2553

ครั ว เรื อ นส ว นใหญ มี ค วาม
แ ข็ ง แ ก ร ง ใ น ก า ร ดํ า ร ง
ก า ร บ ริ โ ภ ค ใ น ร ะ ย ะ ย า ว
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ค รั ว เ รื อ น
จํ า น ว น ห นึ่ ง ยั ง มี ค ว า ม
เปราะบางในการดํ า รงการ
บริโภคดวยรายไดสุทธิ
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โดยสรุปในดานความสามารถในการดํารงการบริโภค ในป 2553 ครัวเรือนสวนใหญมีความแข็งแกรงในการ
ดํารงการบริโภคในระยะยาวดวยทรัพยสินและสามารถดํารงการบริโภคอาหารซึ่งเปนคาใชจายที่จําเปนไวได
อยางไรก็ตาม ครัวเรือนจํานวนหนึ่งยังมีความเปราะบางในการดํารงการบริโภคดวยรายไดสุทธิ ซึ่งจะสงผล
ตอการออมของครัวเรือนในอนาคต ทั้งนี้ ความสามารถในการดํารงการบริโภคที่ลดลงในป 2553 สวนหนึ่ง
อาจเปนผลจากรายไดของครัวเรือนที่ลดลงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน ในขณะที่ไมสามารถลดรายจาย
ตางๆ ไดมากนักโดยเฉพาะรายจายพื้นฐาน นอกจากนี้ การที่ครัวเรือนไมไดลดสัดสวนการบริโภคลงมากเมื่อ
เทียบกับรายไดอาจตีความไดนัยหนึ่งวา ครัวเรือนยังมีความมั่นใจวามีฐานะที่แข็งแกรงพอที่จะสามารถดํารง
การบริโภคตอไปในระยะยาวได
เมื่อประมวลผลการวิเคราะหการกระจายตัวของความแข็งแกรงทางการเงินของภาคครัวเรือน บทความนี้
พบวา ในดานความมั่งคั่งและสภาพคลองนั้น ครัวเรือนสวนใหญของประเทศมีฐานะที่อยูในเกณฑดี
อยา งไรก็ ตาม ในด า นการดํ า รงการบริ โ ภคยั ง มี ค รัว เรื อนส ว นหนึ่ ง ที่ ป ระสบป ญ หารายได ไ ม พ อ
คาใชจายในแตละเดือน ซึ่งมีนัยตอการออมของครัวเรือนในอนาคต

17

หลายๆ รายการ อยางไรก็ตาม รายไดและรายจายที่ครัวเรือนประเมินโดยตรงนัน้ ยังอาจมีความเบี่ยงเบนได ทั้งนี้
บทความนี้จึงยึดขอมูลจากแบบสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหลักเนื่องจากแบบสํารวจดังกลาวมีการสํารวจ
ตอเนื่องและใชในงานวิจัยอยางแพรหลาย
17

รายละเอียดผลการวัดความแข็งแกรงดวยอัตราสวนตางๆ ไดสรุปไวในภาคผนวก ค.
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3. ครัวเรือนกลุมใดที่มีความแข็งแกรงนอยกวากลุมอื่นๆ
จากการวิเคราะหรายครัวเรือน ทําใหทราบวาฐานะทางการเงินของครัวเรือนสวนใหญยังคงความแข็งแกรงได
แมเปนชวงที่เศรษฐกิจตองเผชิญวิกฤตการเงินโลก อยางไรก็ดี ยังมีครัวเรือนกลุมใดที่มีความแข็งแกรงนอย
กวากลุมอื่นหรือไม เปนคําถามที่มีประโยชนในเชิงนโยบาย ในสวนที่สามนี้จึงจะวิเคราะหโดยแบงครัวเรือน
ตามมิติตางๆ เพื่อตอบคําถามดังกลาว โดยจะแบงพิจารณาครัวเรือนใน 3 มิติ ไดแก (1) แบงตามกลุมรายได
(2) แบงตามภาคที่ครัวเรือนตั้งอยู และ (3) แบงตามสถานะการทํางานของหัวหนาครัวเรือน
(1) แบงพิจารณาตามกลุมรายได
ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได น อ ยเป น ครั ว เรื อ นกลุ ม ที่ ค วรได รั บ ความสนใจเป น พิ เ ศษในแง ก ารดํ า เนิ น นโยบาย
เนื่องจากรายไดที่นอยจะสงผลใหครัวเรือนมีโอกาสเก็บออมและสะสมความมั่งคั่งไดนอยกวาครัวเรือนอื่น ซึ่ง
เพิ่มโอกาสใหมีความเสี่ยงดานสภาพคลองและการดํารงการบริโภคมากกวาครัวเรือนกลุมอื่นดวย หากเรียง
ครัวเรือนจากครัวเรือนที่มีรายไดตอเดือนนอยไปหาครัวเรือนที่มีรายไดมาก และแบงครัวเรือนนี้เปน 5 กลุม
จะพบวากลุมครัวเรือนที่มีรายไดนอยยังคงมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวากลุมอื่นหลายเทา ดังแสดงในตารางที่ 4 บงชี้
วาการกระจายรายไดของครัวเรือนยังมีความเหลื่อมล้ํากันมากซึ่งเห็นไดจากความเบของ histogram ใน
ภาพที่ 7
ตารางที่ 4 รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตามกลุมรายได
คาเฉลี่ยของรายไดในแตละกลุม (บาทตอเดือน)
ป 2549
ป 2553 อัตราการขยายตัวจากป 2549
กลุมที่ 1 (รายไดต่ําที่สุด)
3,800
4,500
18%
กลุมที่ 2
7,800
8,800
9%
กลุมที่ 3
12,500
13,600
6%
กลุมที่ 4
20,400
21,700
3%
กลุมที่ 5
53,900
53,500
-1%
ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2549 และป 2553 คํานวณโดยผูเขียน
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ครั ว เรื อ นกลุ ม ที่ มี ร ายได ต่ํ า
ที่ สุ ด มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
ก า ร ดํ า ร ง ก า ร บ ริ โ ภ ค ที่
เ ป ร า ะ บ า ง ส ะ ท อ น จ า ก
คาเฉลี่ยของสัดสวน Yd/C ที่
ไมถึง 1 เทา ทั้งในป 2549 และ
ป 2553

ก.ค. 2554

เมื่อวัดความแข็งแกรงทั้ง 3 ดานของครัวเรือนในกลุมตางๆ ก็พบวาครัวเรือนกลุมที่มีรายไดต่ําที่สุด ยังคง
ประสบปญหาในการดํารงการบริโภค โดยจากภาพที่ 8 จะเห็นวาคาเฉลี่ยของสัดสวน Yd/C ในกลุมนี้ไมถึง
เกณฑ 1 เทา

18

นอกจากนี้ ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดต่ําที่สุดยังมีสภาพคลองนอยกวาครัวเรือนกลุมอื่นอยางชัดเจนไมวาจะวัด
จากคาเฉลี่ยของสัดสวน CA/CL หรือ Yd/Dpmt ดังแสดงในภาพที่ 9 ยิ่งไปกวานั้น หากพิจารณาสัดสวน
19

Yd/Dpmt จะสังเกตไดวา ครัวเรือนกลุมแรกมีคามัธยฐาน (median) ที่สูงกวากลุมอื่นมาก แมในทางทฤษฎี
สัดสวนที่สูงหมายถึงครัวเรือนมีสภาพคลองสูง แตในกรณีนี้อาจเปนผลจากการที่ครัวเรือนกลุมดังกลาวสวน
ใหญมีรายไดต่ําจนไมอาจกอหนี้ได และในป 2553 ซึ่งเปนชวงหลังวิกฤต สถาบันการเงินอาจมีความเขมงวด
ในการใหสินเชื่อ ในแงบวกแสดงวาครัวเรือนไมไดกอหนี้เกินกําลัง แตในอีกแงก็แสดงใหเห็นวา แทที่จริงแลว
ในยามวิกฤต ครัวเรือนตองพึ่งสภาพคลองจากรายไดที่นอยและเงินเก็บออมที่ต่ําเทานั้น ไมอาจพึ่งพาสภาพ
คลองจากเงินกูได
ทั้งนี้ เมื่อวัดฐานะดานความมั่งคั่งก็พบลักษณะที่สอดคลองกันในป 2553 โดยครัวเรือนกลุมที่มีรายไดนอยมี
คามัธยฐาน (median) ของสัดสวน A/D เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2553 (ภาพที่ 10) สอดคลองกับการวิเคราะห
ขางตนวาครัวเรือนที่มีรายไดนอยไมอาจกอหนี้ไดมากนักในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
ในขณะที่ ครั ว เรือ นที่ มี ร ายได
น อ ย มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การดํารงการบริโภคดีขึ้น และ
มี สั ด ส ว นด า นความมั่ ง คั่ ง ที่ ดี
ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได สู ง ที่ สุ ด
กลั บเปน กลุม ที่ ก อหนี้ เพิ่ม ขึ้ น
และมีฐานะทางการเงินดอยลง

ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายไดนอยมีความสามารถในการดํารงการบริโภคดีขึ้น และมีสัดสวนดานความมั่งคั่งที่
ดีเนื่องจากไมสามารถกอหนี้ไดมากนักในชวงวิกฤต ครัวเรือนที่มีรายไดสูงที่สุดกลับเปนกลุมที่กอหนี้เพิ่มขึ้น
และมีฐานะทางการเงินดอยลงในป 2553 โดยจะเห็นไดจากตารางที่ 4 วากลุมดังกลาวเปนกลุมเดียวที่มี
รายไดเฉลี่ยลดลงจากป 2549 จึงอาจทําใหมีความจําเปนตองกูหนี้ นอกจากนี้ ความแข็งแกรงของครัวเรือน
18

อยางไรก็ตาม หากคํานวณสัดสวน Yd/C โดยตรงจากขอมูลในแบบสอบถามธปท. ป 2553 จะพบวาทุกกลุมรายไดมี
สัดสวน Yd/C มากกวา 1 เทา แตกลุมที่ 1 มีสัดสวนดังกลาวต่ําที่สุด กลาวคือ เกิน 1 เทาเพียงเล็กนอย โดยเฉลี่ยอยูที่
1.14 เทา และมีคามัธยฐานอยูที่ 1.06 เทา สอนัยถึงการออมที่ต่ําของครัวเรือนกลุมนี้
19

ในกรณีที่ขอมูลสถิติไมไดกระจายตัวเปน normal distribution การพิจารณาคามัธยฐาน (median) จะชวยใหเห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้นกวาการพิจารณาแตคาเฉลี่ย (mean) อยางเดียว
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กลุมนี้ก็ลดลงทั้งดานความสามารถในการดํารงการบริโภคและดานความมั่งคั่ง (ดังแสดงดวยสัดสวน Yd/C
20

ในภาพที่ 8 และ สัดสวน A/D ในภาพที่ 10 ) อีกทั้งยังมีสภาพคลองรายเดือนที่ต่ําที่สุดอีกดวย (ดังแสดง
ดวยคามัธยฐานของสัดสวน Yd/Dpmt ในภาพที่ 9)

นอกจากนี้ การกอหนี้ที่เพิ่มขึ้นขณะที่รายไดลดลงทําใหภาระหนี้ (Debt/Yd) ของครัวเรือนที่มีรายไดสูงที่สุด
เพิ่มขึ้นในป 2553 โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 10 เทา เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8 เทาในป 2549 ซึ่งจะเพิ่มแรง
กดดันตอฐานะทางการเงินของครัวเรือนกลุมนี้โดยเฉพาะดานความมั่งคั่ง
20

จะเห็นไดวาสัดสวน A/D ณ percentile 75 (p75) คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของสัดสวน A/D ของกลุมครัวเรือนที่มี
รายไดสูงที่สุด ลงลงอยางมากในป 2553 สะทอนวาครัวเรือนกลุมนี้กอหนี้เพิ่มขึ้น ทําใหฐานะทางการเงินดาน
ความมั่งคั่งลดลง
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โดยสรุป เมื่อพิจารณาตามกลุมรายได จะพบวาในป 2553 กลุมที่มีรายไดนอย แมมีความสามารถในการดํารง
การบริโภคดีขึ้นจากป 2549 แตยังเปนกลุมที่ยังมีความเปราะบางมากที่สุด และในดานสภาพคลองก็มีความ
แข็งแกรงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับครัวเรือนกลุมอื่น แตกลุมนี้มีฐานะดานความมั่งคั่งดี โดยมีความเสี่ยงจะ
ลมละลายต่ําเนื่องจากมีความสามารถในการกอหนี้ไดต่ํา ในทางกลับกัน ครัวเรือนที่มีรายไดสูงที่สุด แมจะยัง
มีฐานะที่อยูในเกณฑดีและดีกวากลุมอื่น แตมีความมั่งคั่งและความสามารถในการดํารงการบริโภคลดลงจาก
ป 2549 อีกทั้งเปนกลุมที่มีสภาพคลองรายเดือนต่ําที่สุดดวย ซึ่งตองติดตามวากลุมที่มีรายไดดีที่สุดนี้จะปรับ
ฐานะดีขึ้นเมื่อพนชวงวิกฤตหรือไม
(2) แบงพิจารณาตามภาคที่ครัวเรือนตั้งอยู
ดวยสภาพภูมิศาสตรเศรษฐกิจที่ตางกันของแตละภาค ฐานะทางการเงินของครัวเรือนในภาคตางๆ จึงอาจมี
ความแตกตางกันได การวิเคราะหครัวเรือนเปนรายภาคนอกจากจะชวยใหผูดําเนินนโยบายมองเห็นฐานะ
ทางการเงินของครัวเรือนในแตละภาค ยังเอื้อใหสามารถออกนโยบายเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
การเงินของแตละกลุมไดอยางเหมาะสมดวย ซึ่งในการวิเคราะหนี้ไดแบงครัวเรือนเปน 5 กลุมตามสถานที่ตั้ง
ของครัวเรือน ไดแก (1) ครัวเรือนที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร (Bangkok: BKK) (2) ครัวเรือนในภาคกลางซึ่ง
มิไดตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร (Central: CEN) (3) ครัวเรือนในภาคเหนือ (North: N) (4) ครัวเรือนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast: NE) และ (5) ครัวเรือนในภาคใต (South: S)
กลุมครัวเรือนในเขต กทม. มี
ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ง ท า ง ด า น
ความมั่ ง คั่ ง และสภาพคล อ ง
สูงกวาภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ภาระ
หนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส ว นห นึ่ ง เป น
เพราะครัวเรือ นในเขต กทม.
ได รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤต
เศรษฐกิ จ มากกว า ครั ว เรื อ น
กลุมอื่น

เมื่อวิเคราะหความแข็งแกรงของครัวเรือนตามกลุมที่ไดแบงไว พบวากลุมครัวเรือนในเขต กทม. มีความ
แข็งแกรงทางดานความมั่งคั่ง (ภาพที่ 11) และสภาพคลอง (ภาพที่ 12) สูงกวาภาคอื่นๆ และแมความมั่งคั่ง
ของครัวเรือนในเขต กทม. ที่เคยสูงในป 2549 จะลดนอยลงในป 2553 แตคาเฉลี่ยยังอยูในระดับใกลเคียงกับ
ภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่ เพิ่มขึ้ นสวนหนึ่ง เปนเพราะครัวเรือนในเขต กทม. ไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจมากกวาครัวเรือนกลุมอื่น โดยเมื่อสอบถามครัวเรือนถึงสภาพเศรษฐกิจในป 2552 ก็พบวา กวา
รอยละ 34 ไดรับผลกระทบจากวิก ฤตเศรษฐกิจ ซึ่ง สูงกวาคา เฉลี่ยประมาณรอยละ 27 ของครั วเรือนใน
ภาคอื่นๆ

อยางไรก็ตาม ในดานความสามารถในการดํารงการบริโภค แมครัวเรือนในเขตกทม. จะมีความสามารถใน
การดํารงการบริโภคดวยรายได (Yd/C) ที่ดี แตกลับมีความสามารถในระยะยาว (ดังแสดงดวยสัดสวน A/C
ในภาพที่ 13) ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากครัวเรือนในเขตกทม. มีคาใชจายสูงกวาครัวเรือน
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ในภาคอื่นๆ ดังแสดงดวยคามัธยฐานของคาใชจายในตารางที่ 5 แตกลับมีทรัพยสินรวมต่ํากวาภาคอื่นเมื่อวัด
ดวยคามัธยฐาน

21

ตารางที่ 5 รายไดและคาใชจายของครัวเรือนในป 2553 แบงตามภาค
รายไดและคาใชจาย
คาเฉลี่ยรายได คามัธยฐานรายได คาเฉลี่ยคาใชจาย
(บาทตอเดือน)
(mean)
(median)
(mean)
ในเขตกทม.
31,179
22,000
352,163
ภาคกลางไมรวมกทม.
20,846
14,838
140,700
ภาคเหนือ
14,362
9,500
67,186
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15,639
9,648
51,048
ภาคใต
20,099
15,236
92,394
ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2553 คํานวณโดยผูเขียน

คามัธยฐานคาใชจาย
(median)
21,013
14,613
9,189
9,590
14,375

ภาคใตเปนอีกกลุมหนึ่งที่จัดวามีฐานะทางการเงินที่ดี โดยเปนที่นาสังเกตวานอกจากจะมีรายไดที่คอนขางดี
ดั ง เห็ น ได จ ากค า มั ธ ยฐานในตารางที่ 5 แล ว ยั ง มี ฐ านะด า นความมั่ ง คั่ ง (ภาพที่ 11) และสภาพคล อ ง
(ภาพที่ 12) ที่ดีเชนกัน ซึ่งในดานสภาพคลองนี้ ไมเพียงมีคามัธยฐานใกลเคียงกับกลุมครัวเรือนในเขต กทม.
แตคามัธยฐานของครัวเรือนในภาคใตยังคอนขางใกลเคียงกับคาเฉลี่ยสะทอนวา ฐานะดานสภาพคลองของ
ครัวเรือนในภาคใตนี้คอนขางมีความใกลเคียงกันมากกวาครัวเรือนในภาคอื่น
ครั ว เรื อ นในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ไ ม เ พี ย ง มี ร า ย ไ ด ต่ํ า ก ว า
ครัวเรือนในภาคอื่นๆ แตยังมี
ความมั่ ง คั่ ง (A/D)
และ
สภาพคลอง (CA/CL) ที่ต่ําดวย

เมื่อพิจารณาภาคอื่นๆ จะพบวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีความมั่งคั่ง (ภาพที่ 11)
และสภาพคลอง (ภาพที่ 12) ต่ํากวาภาคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีรายไดที่ต่ํากวาครัวเรือนในภาคอื่นๆ ดวยดัง
แสดงในตารางที่ 5 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขางตน (ภาพที่ 9) ที่พบวา ครัวเรือนที่มีรายไดนอยจะมี
สภาพคลองต่ํากวา อยางไรก็ตาม ฐานะดานความมั่งคั่งที่ต่ําไดปรับดีขึ้นในป 2553 เห็นไดจากคาเฉลี่ยของ
สั ดส วน A/D
ของครัวเรื อ นทั้ ง สองกลุมที่ เ พิ่ม สู ง ขึ้ นจากป 2549 ขณะที่ ภ าระหนี้ มีนอ ยลง ซึ่ ง ทํ า ให
ความเหลื่อมล้ําของฐานะดานความมั่งคั่งของครัวเรือนในภาคตางๆ ลดลงจากในป 2549

21

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของทรัพยสินรวม พบวา ครัวเรือนในเขตกทม. มีความไมเทาเทียมกันสูงที่สุด ทําให
คาเฉลี่ยของทรัพยสินรวมของครัวเรือนในเขตกทม. มีคาสูง ทั้งๆ ที่ครัวเรือนกวา 1 ใน 4 มีทรัพยสินรวมไมเกิน
60,000 บาทตอครัวเรือน ซึ่งเมื่อเทียบกับครัวเรือนในภาคอื่นๆ ที่มีทรัพยสินรวมนอยก็พบวายังไมต่ําขนาดนี้ จึงอาจ
สะทอนถึงกลุมคนจนเมืองได
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นอกจากนี้ ครัวเรือนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความสามารถในการดํารงการบริโภคดวย
ทรัพยสินที่คอนขางสูง โดยเฉพาะกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดสวน A/C สูงที่สุด (ภาพที่ 13) ซึ่งจาก
การวิเคราะหพบวา เปนเพราะในกลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเปนเจาของบาน
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ สู ง ทั้ ง นี้ หากวิ เ คราะห ใ ห ดี แ ล ว จะเห็ น ว า ครั ว เรื อ นไม ค วรดํ า รงการบริ โ ภคด ว ย
อสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะบานหรือที่ดินซึ่งเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ มิฉะนั้น หากครัวเรือน
เหลานี้ตองขายบานหรือที่นาที่สวนมาเพื่อบริโภค ยอมทําใหฐานะทางการเงินของครัวเรือนเปราะบางลงได
ครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในภาค
ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
เฉี ยง เห นื อมี ร า ย ไ ด ไ ม พ อ
คาใชจาย สะทอนจากสัดสวน
Yd/C ที่ไมถึง 1 เทา

ดังนั้น ครัวเรือนจึงควรสามารถดํารงการบริโภคดวยรายไดในแตละเดือนใหได หรือควรตองมีทรัพยสินที่มี
สภาพคลองเพียงพอในการใชจาย โดยเมื่อพิจารณาสัดสวน Yd/C (ภาพที่ 13) และ สัดสวน CA/C ของกลุม
ตางๆ22 พบวา กลุมภาคกลางและกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความออนแอในการดํารงการบริโภคมาก
ที่สุด เนื่องจากมีสัดสวนทั้งสองในระดับต่ํากวาภาคอื่นๆ โดยเฉพาะสัดสวน Yd/C ซึ่ง ในป 2553 ครัวเรือน
ครึ่งหนึ่งของทั้งสองกลุมมีสัดสวนดังกลาวลดลงเหลือเพียง 0.99 เทาหรือต่ํากวา ซึ่งเปนเกณฑที่นากังวล
เพราะรายไดไมพอคาใชจาย อยางไรก็ตาม ถาวัดดวยสัดสวน Yd/C โดยตรงจากขอมูลของแบบสํารวจ ธปท.
จะไดวา ในป 2553 ครัวเรือนในทุกภาคยังมีความสามารถในการดํารงการบริโภคดวยรายไดสุทธิโดยเฉลี่ย
มากกวา 1 เทา

23

โดยสรุป จะเห็นวาครัวเรือนในเขต กทม. และภาคใตมีฐานะทางการเงินในดานความมั่งคั่งและสภาพคลองที่ดี
โดยเฉพาะกลุม กทม. ซึ่งยังมีรายไดดีที่สุดแมไดรับผลกระทบจากวิกฤตในป 2552 สวนกลุมภาคเหนือแมมี
ความมั่งคั่งและสภาพคลองนอยแตยังสามารถดํารงการบริโภคไดจึงไมนากังวลมากนัก สําหรับครัวเรือนใน
22

คามัธยฐานของสัดสวน CA/C ของครัวเรือนในภาคตางๆ สามารถเรียงลําดับจากนอยไปมากไดดังนี้ ภาคกลาง (ไม
รวม กทม.) 1.40 เทา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.49 เทา กทม. 1.67 เทา ภาคเหนือ 1.84 เทา และภาคใต 2.32 เทา
23

หากพิจารณาคามัธยฐานของ Yd/C ในแตละกลุมเรียงลําดับจากนอยไปมาก จะไดดังนี้ ภาคกลาง 1.11 เทา
ภาคเหนือ 1.13 เทา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.14 เทา ภาคใตและ กทม. มีคาเทากันที่ 1.17 เทา
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กลุมภาคกลางแมมีความมั่งคั่งและสภาพคลองพอควรแตยังมีความเปราะบางในดานการบริโภคจึงเปนภาคที่
มีฐานะนากังวล อยางไรก็ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจัดไดวาเปนกลุมที่มีฐานะดอยที่สุด เนื่องจากมี
ความออนแอทั้งความมั่งคั่งและสภาพคลองที่ต่ํา รวมทั้งความสามารถในการบริโภคที่เปราะบาง
(3) แบงพิจารณาตามสถานะการทํางานของหัวหนาครัวเรือน
สถานะการทํางานเปนอีกมิติหนึ่งที่นาสนใจ ในการศึกษานี้ไดแบงครัวเรือนเปน 6 กลุมตามสถานะการทํางาน
ของหัวหนาครัวเรือนดังนี้ (1) กลุมที่ไมไดประกอบอาชีพหารายได เชน ปวย พิการ กําลังหางาน หรือสมัคร
ใจไมทํางาน (2) กลุมทํางานโดยไมไดรับคาจาง ไดแก การชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง หรือ
หัวหนาครัวเรือนทํางานบาน (3) กลุมลูกจางภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพอิสระ (4) กลุมลูกจางภาครัฐ
(ทั้ ง รัฐบาลและรัฐ วิ สาหกิ จ) (5) กลุ มที่ หัว หน า ครัวเรือนเกษี ยณจากการทํ า งาน และ (6) กลุมที่หัว หน า
ครัวเรือนเปนนายจาง หรือรวมกลุมสหกรณ
การวิเคราะหจากภาพที่ 14 -16 พบวา ครัวเรือนกลุมที่ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ ไดแก กลุมที่หัวหนา
ครัวเรือนเปนลูกจางภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพอิสระ (กลุมที่ 3) และกลุมที่หัวหนาครัวเรือนชวยธุรกิจ
โดยไมไดรับคาจางหรือทํางานบาน (กลุมที่ 2) เนื่องจากทั้งสองกลุมยังมีความแข็งแกรงต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
กลุมอื่นๆ ในทุกดาน แมจะมีความแข็งแกรงในดานความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในป 2553 ก็ตาม

ร อ ยละ 48 ของครั ว เรื อ นที่
หัวหนา ครัว เรือนไมไ ดทํางาน
หารายได ถู ก จั ด อยู ใ นกลุ ม
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ําที่สุด

ทั้ ง นี้ การที่ อั ต ราส ว นต า งๆ แสดงว า กลุ ม ซึ่ ง หั ว หน า ครั ว เรื อ นไม ไ ด ทํ า งานหารายได (กลุ ม ที่ 1 ) มี
ความแข็งแกรงในดานความมั่งคั่งและสภาพคลองมากกวาครัวเรือนกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 อาจเปนเพราะ
ครัวเรือนกลุมนี้ขาดคุณสมบัติที่จะกูหนี้จากสถาบันการเงินจึงทําใหมีภาระหนี้ต่ําและมีสัดสวนความมั่งคั่งสูง
โดยรอยละ 48 ของครัวเรือนในกลุมที่ 1 ถูกจัดอยูในกลุมที่มีรายไดต่ําที่สุดตามตารางที่ 4 ซึ่งครัวเรือนกลุม
แรกนี้มีฐานะที่ออนแอมากที่สุด เนื่องจากในป 2553 ซึ่งเปนชวงหลังวิกฤต ครัวเรือนในกลุมนี้โดยเฉลี่ยมี
รายไดในแตละเดือนไมเพียงพอรองรับคาใชจายดังแสดงในภาพที่ 16
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สําหรับครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนเปนลูกจางภาครัฐ (กลุมที่ 4) แมมีภาระหนี้สูงขึ้นอยางชัดเจน (ดังแสดง
ในภาพที่ 14 ดานขวา) แตเนื่องจากการรับราชการและการเปนลูกจางรัฐวิสาหกิจเปนอาชีพที่มีแหลงรายได
มั่นคงมากกวาเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ที่มั่นคงกวา ทําใหมีภาระหนี้
มากกวา กลุมอื่ นๆ นั่ นเอง ทั้ ง นี้ แม ค รั ว เรื อนกลุ มนี้ มีความมั่ง คั่ ง ที่ ล ดลงแตส ภาพคล อ งที่ ยั ง ค อนข า งสู ง
(ภาพที่15) จึงสะทอนวาฐานะทางการเงินของกลุมนี้ยังไมนาเปนกังวล

สําหรับกลุมที่มีฐานะทางการเงินดีไดแกกลุมที่หัวหนาครัวเรือนเกษียณแลว (กลุมที่ 5) และกลุมที่หัวหนา
ครัวเรือนเปนนายจาง (กลุมที่ 6) โดยกลุมที่มีหัวหนาครัวเรือนเกษียณแลวมีความแข็งแกรงมากกวากลุม
อื่นๆ อยางชัดเจน ทั้งดานความมั่งคั่ง สภาพคลองและความสามารถในการดํารงการบริโภคของครัวเรือน
บงชี้วาหัวหนาครัวเรือนในกลุมดังกลาวไดสะสมความมั่งคั่งและฐานะเพียงพอแลวจึงตัดสินใจเกษียณจากการ
ทํางาน และสําหรับกลุมที่หัวหนาครัวเรือนเปนนายจาง แมจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นในชวงหลังวิกฤตแตสามารถ
เพิ่มความมั่งคั่งไดดวยเชนกัน รวมทั้งยังมีสภาพคลองและความสามารถในการบริโภคที่คอนขางสูงกวากลุม
อื่นอีกดวย

ภาพที่ 16 : ความสามารถในการดํารงการบริโภคของครัวเรือนลดลงในระยะสัน้
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อนึ่ง หลังจากวิกฤตการเงินในป 2552 ความสามารถในการดํารงการบริโภคของครัวเรือนในระยะสั้นลดลงใน
ทุ ก กลุ ม สอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห ภ าคครั ว เรื อ นในระดั บ ประเทศและการวิ เ คราะห ใ นมิ ติ อื่ น ๆ
อยางไรก็ตาม ครัวเรือนสวนใหญสามารถรักษาระดับความแข็งแกรงในดานการบริโภคในระยะยาวได มีเพียง
กลุมที่หัวหนาครัวเรือนชวยธุรกิจโดยไมไดรับคาจางเทานั้นที่มีคาเฉลี่ยของสัดสวน A/C ลดลงเล็กนอย
ในป 2553
ในภาพรวม กลุ ม ที่ หั ว หน า
ค รั ว เ รื อ น ไ ม ไ ด ทํ า ง า น ห า
ร า ย ไ ด เ ป น ก ลุ ม ที่ มี ค ว า ม
แข็ ง แกร ง ทางการเงิ น น อ ย
ที่สุด อยางไรก็ดี แมครัวเรือน
สวนใหญมีความมั่งคั่งดีขึ้นใน
ป 2553 แตมีความสามารถใน
การดํา รงการบริโ ภคระยะสั้ น
ลดลงในทุกกลุม สอดคลองกับ
ภาพรวมในระดับประเทศ

ในภาพรวม กลุมครัวเรือนที่มีความแข็งแกรงทางการเงินนอยที่สุด ไดแก กลุมที่หัวหนาครัวเรือนไมไดทํางาน
หารายได (กลุมที่ 1) ซึ่งแมจะมีความมั่งคั่งและสภาพคลองอยูบาง แตเปนกลุมเดียวที่ยังมีครัวเรือนสวนหนึ่ง
ประสบความเปราะบางในดานการบริโภค นอกจากนี้ กลุมที่หัวหนาครัวเรือนเปนลูกจางภาคเอกชนหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (กลุมที่ 3) ก็มีความแข็งแกรงนอย เนื่องจากมีความมั่งคั่ง สภาพคลองและความสามารถ
ในการดํารงการบริโภคที่ต่ําที่สุด เชนเดียวกับกลุมที่หัวหนาครัวเรือนชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับ
คาจาง (กลุมที่ 2) ซึ่งมีความแข็งแกรงในทุกดานในระดับต่ํา สําหรับกลุมลูกจางภาครัฐ (กลุมที่ 4) แมมีความ
มั่งคั่งต่ําแตเนื่องจากมีการงานที่มั่นคงจึงสามารถแบกรับภาระหนี้ที่สูงได (higher leverage) ในขณะที่ กลุมที่
หัวหนาครัวเรือนเกษียณจากการทํางาน (กลุมที่ 5) และกลุมที่หัวหนาครัวเรือนเปนนายจาง(กลุมที่ 6) เปน
กลุมที่ไมนากังวล ทั้งนี้ แมครัวเรือนสวนใหญมีความมั่งคั่งดีขึ้นในป 2553 แตมีความสามารถในการดํารงการ
บริโภคระยะสั้นลดลงในทุกกลุม สอดคลองกับภาพรวมในระดับประเทศ
การวิเคราะหโดยแบงพิจารณาเปนมิติตางๆ พบวา กลุมที่มีความแข็งแกรงนอย ในดานรายไดคือ
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ําที่สุด สําหรับมิติพื้นที่ที่อยูอาศัย คือ ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และ ภาคกลาง และในมิติอาชีพของหัวหนาครัวเรือน คือ ครัวเรือนที่หัวหนาไมไดทํางาน
หรือทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือ เปนลูกจางภาคเอกชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาคครัวเรือนโดยรวม
อาจกลาวไดวามีฐานะทางการเงินที่ดีพอควร โดยครัวเรือนสวนใหญมิไดประสบปญหาดานความมั่ง
คั่งและสภาพคลอง มีเพียงดานความสามารถในการดํารงการบริโภคเทานั้น ที่ครัวเรือนบางกลุมมี
ความเปราะบางถึงขั้นไมสามารถดํารงการบริโภคดวยรายไดสุทธิได แตกระนั้นครัวเรือนสวนใหญก็
ยังสามารถดํารงการบริโภคดวยทรัพยสินไดในระยะยาว
ดวยเหตุที่ภาคครัวเรือนเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคภาคเอกชนของประเทศ ความแข็งแกรง
ของฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนจึงมีสวนสําคัญที่จะชวยผลักดันใหภาคครัวเรือนจับจายใชสอยและ
กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในสวนถัดไปของบทความซึ่งเปนการวิเคราะหสวนสุดทาย จะพิจารณาวา
หากฐานะทางการเงินของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบตอการบริโภคของครัวเรือนอยางไร
บาง อันจะสงผลตอการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในระดับมหภาคได

4. ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น ต อ ก า ร บ ริ โ ภ ค
ในภาคครัวเรือน (Wealth effect on consumption)24
ในการวิเคราะหงบดุลผานอัตราสวนทางการเงินขางตนนั้น เปนการประเมินสถานะความแข็งแกรงของภาค
ครัวเรือนวามีความสามารถดํารงความกินดีอยูดีของตัวเองไวไดจากการมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็ง เชน
การมีระดับความมั่งคั่งเพียงพอ การมีความสามารถในการบริหารภาระหนี้ และความสามารถในการ
24

ผลการศึกษาในสวนนี้คัดยอจาก Rungcharoenkitkul (2011) “Wealth Effects and Consumption in Thailand”,
Bank of Thailand Discussion Paper.
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หลอเลี้ยงระดับการบริโภคไว ตามที่ไดกลาวขางตน อยางไรก็ดี หากฐานะทางการเงินหรือระดับความมั่งคั่งนี้
ได รับผลกระทบ เช น เกิ ดอุ ทกภั ยที่ทํา ลายมูล คา ทรัพยสินตลอดจนไร นาของครั วเรื อนที่ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม หรือเกิดวิกฤตการเงินที่ทําใหทรัพยสินทางการเงินเชน หุน เสื่อมมูลคาอยางรวดเร็ว ภาค
ครัวเรือนก็ยอมตองมีการปรับตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งจะสงผลตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคได ในสวนสุดทายของบทความนี้ จะเปนการประเมินผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงระดับความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนตอการบริโภค
วิธีการศึกษาโดยสังเขป
ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ไดรับการยอมรับกันในปจจุบันนั้น แตละครัวเรือนเลือกที่จะบริโภคในแตละ
ชวงเวลา (C) คิดเปนสัดสวนของผลรวมระหวางรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตทั้งหมดเมื่อคิดในรูปมูลคา
ปจจุบัน (Discounted lifetime permanent income: Yp) บวกกับความมั่งคั่งในปจจุบัน (Wealth: W)

(

C = k Y p +W

)

ซึ่งมีความหมายวาครัวเรือนวางแผนที่จะทยอยบริโภค โดยคอยๆ แบงออกจากทรัพยากรทางการเงินที่มี
ทั้งหมดของครัวเรือน คือระดับความมั่งคั่งปจจุบัน และรายไดที่คาดวาจะเขามาในอนาคตนั่นเอง ซึ่งแนนอน
วาหากระดับความมั่งคั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็ยอมจะตองสงผลกระทบตอแผนการบริโภคของครัวเรือน
บทความนี้จะประเมินผลกระทบตอการบริโภคในระดับมหภาคจากการสังเกตวาภาคครัวเรือนที่มีระดับความ
มั่งคั่งแตกตางกันนั้นมีระดับการบริโภคที่แตกตางกันอยางไร เพราะระดับการตอบสนองของการบริโภคตอ
การเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่ง (Wealth elasticity) ในระดับครัวเรือนนี้เอง จะเทากับการตอบสนองของการ
บริโภคตอ Wealth shocks ในระดับมหภาคดวย ภายใตสมมติฐานวาทุกครัวเรือนมีการวางแผนบริโภคที่เปน
เหตุเปนผลเหมือนกัน แตแตกตางกันเพียงแครายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต และระดับความมั่งคั่งเทานั้น
ในทางปฏิบัติ ระดับความมั่งคั่ง (Net worth หรือ wealth) ของครัวเรือนนั้นสามารถคํานวณไดโดยงายดวย
สวนตางระหวางมูลคาทรัพยสินและหนี้ตามที่รายงานจากการสํารวจฐานะทางการเงินของครัวเรือนไทย แต
ระดับรายไดที่ครัวเรือนคาดวาจะไดรับในอนาคตนั้นไมสามารถวัดไดโดยตรง บทความนี้จึงจะอาศัยปจจัย
เฉพาะครัวเรือนที่บงถึงลักษณะพิเศษของแตละครัวเรือนมาชวยในการทํานายรายไดในอนาคตของครัวเรือน
นั้น เชน รายไดปจจุบัน ขนาดครัวเรือน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อุตสาหกรรมที่ทํางานอยู ภูมิลําเนา
เปนตน ดังนั้นรูปแบบของแบบจําลองเชิงประจักษที่จะใช คือการใหการบริโภคของแตละครัวเรือนนั้นขึ้นอยู
กับปจจัยเหลานี้ รวมกับความมั่งคั่งของครัวเรือนนั่นเอง
C = F(รายไดปจจุบัน, ความมั่งคั่ง, ขนาดครัวเรือน, อายุ, อาชีพ, การศึกษา, ภูมิลําเนา ...)
ในการศึกษานี้จะใชการบริโภค รายได และความมั่งคั่งที่วัดในหนวย logarithm

และจะใช F

ที่เปน

25

ความสัมพันธเ ชิงเสนตามปกติ ส วนข อมูล นั้นจะอิง การสํารวจลา สุดในป 2553 ซึ่ง ครอบคลุ มมากกว า
11,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ เปาหมายสําคัญของการศึกษาคือการประเมินขนาดสัมประสิทธิ์ของความมั่งคั่ง หรือ
Wealth elasticity โดยตัวเลขที่มากยอมหมายความวาการบริโภคนั้นมีความออนไหวหรือตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งมาก ในขณะเดียวกัน สัมประสิทธิ์ของรายไดปจจุบันก็อาจอยูในความสนใจเปน
พิเศษเชนกัน เพราะเปนตัววัด Income elasticity
25

รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงขอมูลโปรดอานภาคผนวก ก.
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ผลการศึกษาเชิงประจักษ
ทั้งรายไดปจจุบัน (log Y) และความมั่งคั่ง (log W) นั้นสามารถอธิบายการบริโภค (log C) ไดคอนขางดี โดย
หากพิจารณาความสัมพันธของแตละคูตัวแปรดังแสดงในภาพที่ 17 นี้แลวก็จะพบวาการบริโภคนั้นเพิ่มขึ้น
ตามทั้งรายไดปจจุบันและความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยเฉพาะในกรณีแรกนั้น ความสัมพันธมีความ
สอดคลอง (Goodness of fit) ที่คอนขางดีมากแมจะยังไมไดใชตัวแปรอื่นมารวมอธิบายการบริโภคดวย

ภาพที่ 17: รายไดปจจุบัน ( log Y) และ ความมัง่ คั่ง (log W)
สามารถอธิบายการบริโภค (log C) ไดคอนขางดี

ที่มา: Rungcharoenkitkul (2011)
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ความมั่งคั่งรอยละ 1 จะสงผล
ตอการบริโภค (Wealth Effect)
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ประมาณ
รอยละ 0.06

หากใชแบบจําลองที่สมบูรณคือไดประเมินผลของทุกปจจัยตอการบริโภค ทั้งรายไดปจจุบัน ความมั่งคั่ง และ
ปจจัยเฉพาะครัวเรือนตางๆ ประกอบกันแลว พบวาการบริโภคตอบสนองตอรายไดมากกวาความมั่งคั่ง
คอนขางมาก ประมาณ 10 เทาหากวัดในรูปของ Elasticity ดังแสดงในตารางที่ 6 (แบบจําลองที่ 2) โดยการ
เปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งเพียงอยางเดียวรอยละ 1 นั้นจะสงผลกระทบตอการบริโภคในทิศทางเดียวกัน
ประมาณรอยละ 0.06 ในขณะที่ผลของการเปลี่ยนแปลงรายไดปจจุบันรอยละ 1 สามารถกระทบการบริโภค
ไดประมาณรอยละ 0.6 เชน สมมติวาครัวเรือนหนึ่งมีรายได 15,000 บาทตอเดือน มีคาใชจายการบริโภค
12,000 บาทตอเดือน และสะสมความมั่งคั่งไว 1,000,000 บาท หากครัวเรือนนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1
คือกลายเปน 1,010,000 บาท จะทําใหครัวเรือนนี้บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 7.20 บาท เปน 12,007.20 บาท
ตอเดือน ในขณะที่ถาหากรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 เปน 15,150 บาทตอเดือน จะทําใหครัวเรือนบริโภค
เพิ่มขึ้นประมาณ 72 บาท เปน 12,072 บาทตอเดือน
ตารางที่ 6 ผลการศึกษา Wealth Effect ที่มีตอการบริโภค
log C
log Y
log W
ปจจัยเฉพาะครัวเรือนอื่นๆ

แบบจําลอง
1

2

0.710
0.025

0.573
0.058
ใช

ที่มา: Rungcharoenkitkul (2011)
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ขนาดของ Wealth effect นั้น สามารถคํานวณปรับใหอยูในรูปของ Marginal propensity to consume
26

(MPC) ได โดยพบวาอยูในชวงประมาณ 0.02-0.03 ซึ่งหมายความวามูลคาความมั่งคั่งที่มากขึ้น 100 บาท
นํามาสูการบริโภคของครัวเรือนที่สูงขึ้นประมาณ 2-3 บาทตอป หลักฐานเชิงประจักษของ Wealth effect ใน
กรณีของไทยนี้คอนขางสอดคลองกับผลที่ไดจากการศึกษาในประเทศอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการศึกษาเชิงประจักษในเรื่อง Wealth Effect

ที่มา: Rungcharoenkitkul (2011)
Wealth effects ในแงมุมตางๆ
การศึกษาแบบจําลองเชิงประจักษยังสามารถวิเคราะหในรูปแบบและมุมมองอื่นๆ ได โดยมีนัยที่สําคัญตางๆ
ที่อาจสรุปไดดังนี้
หากจะพิจารณาวา ระหวางทรัพยสินทางกายภาพ (Physical assets) เชน บาน รถ ที่ดิน กับทรัพยสิน
ทางการเงิน (Financial assets) การเปลี่ยนแปลงมูลคาของทรัพยสินประเภทใดจะสงผลตอการบริโภคสูง
กวากัน จะพบวา ทรัพยสินประเภทแรกมีผลตอการบริโภคสูงกวาประมาณ 5 เทา ซึ่งผลการศึกษาที่ไดนี้
สอดคลองกับการศึกษาสวนใหญของประเทศอื่นๆ ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ (1) ทรัพยสินทางกายภาพมัก
มีมูลคาเปนสวนใหญของทรัพยสินรวม และมักเปนสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวในการดํารงชีวิต รวมทั้งอาจ
26

การคํานวณอาศัยความสัมพันธระหวาง Elasticity และ Marginal propensity ที่เชื่อมตอดวย Average propensity
to consume โดยรายละเอียดวิธีการคํานวณแสดงในสวนที่ 4.2 ของ Rungcharoenkitkul (2011))
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เป นเครื่ องชี้ ส ถานะทางสั ง คม ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า จึ ง ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการบริโ ภคของ
ครัวเรือนไดมาก (2) มูลคาของทรัพยสินทางการเงินมักปรับเปลี่ยนขึ้นลงไดตามสภาพเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะ
เปนการขึ้นลงของมูลคาที่ไมถาวร เชน มูลคาหุนและกองทุนตางๆ ทําใหครัวเรือนอาจไมไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคมากนักเมื่อมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป เพราะคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคาอีกในอนาคต
ในแงผลตอการบริโภค ถาแบงสินคาที่ครัวเรือนบริโภคเปนกลุมสินคากับกลุมบริการ จะพบวา ความมั่งคั่ง
สงผลกระทบตอการบริโภคบริการมากกวาการบริโภคสินคา (คา wealth elasticities ในแตละกรณีอยูที่ 0.08
และ 0.05 ตามลําดับ) ทั้งนี้ สาเหตุอาจมาจากการที่บริการนั้นมีสถานะเปนการบริโภคที่ฟุมเฟอยมากกวา
ทําใหครัวเรือนตัดสินใจปรับเปลี่ยนการบริโภคบริการกอน เมื่อความมั่งคั่งไดรับผลกระทบ
ครัวเรือนที่มี Wealth effect
สู ง ก ว า ไ ด แ ก ค รั ว เ รื อ น ที่
(1) มี ร ะดั บ ความมั่ ง คั่ ง สู ง
(2) มีหัวหนาครอบครัวที่อายุ
มากกว า 30 ป ขึ้ น ไป และ
(3) เปนเจาของที่พักอาศัยโดย
สมบูรณ

หากพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งตอการบริโภคในรูป elasticity จะพบวา ผลกระทบดังกลาว
ไมไดมีคาคงที่เทากันสําหรับทุกครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มี Wealth effect สูงกวาไดแกครัวเรือนที่
(1) มีระดับความมั่งคั่งสูง (2) มีหัวหนาครอบครัวที่อายุมากกวา 30 ปขึ้นไป และ (3) เปนเจาของที่พักอาศัย
โดยสมบูรณ ทั้งนี้ ในแตละกรณีอาจมีเหตุผลมาจาก (1) ความมั่งคั่งที่สูงขึ้นสรางโอกาสการทํารายไดใน
อนาคตที่ดีมากขึ้น หรือเพิ่มโอกาสในการกูยืมในตลาดการเงินไดมากขึ้น ทําใหการบริโภคตอบรับกับความ
มั่งคั่งไดดียิ่งขึ้น (2) อายุที่มากขึ้น แปลวาครัวเรือนมีระยะเวลาที่เหลือในการทํางานและหารายไดในอนาคต
นอยลง จึงจําเปนตองปรับแผนการบริโภคใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และ (3) การ
เปนเจาของบานทําใหความมั่งคั่งของครัวเรือนผันผวนขึ้นอยูกับราคาบาน ทําใหตองปรับการบริโภคตาม
มูลคาความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น
เมื่อประมวลผลการศึกษาแลวสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งของครัวเรือนสงผลตอการ
บริโภคนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของรายได โดยความมั่งคั่งของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ
สงผลให เกิดการบริโภคประมาณร อยละ 0.06 ขณะที่รายไดที่เพิ่มขึ้ นรอยละ 1 สงผลให เกิดการ
บริโภคมากขึ้นประมาณรอยละ 0.6 ทั้งนี้ ยังพบวาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินทางกายภาพจะ
สงผลตอการบริโภคมากกวาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินทางการเงิน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ของความมั่งคั่งก็สงผลตอการบริโภคบริการมากกวาการบริโภคสินคาดวย
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5. สรุป
บทความนี้ นําเสนอการวัดฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน โดยปรับใชอัตราสวนทางการเงินเพื่อวัดระดับ
ความแข็งแกรงของครัวเรือนวามีความมั่งคั่งในระดับใด (Solvency) มีสภาพคลองเพียงพอหรือไม (Liquidity)
และมีความสามารถที่จะดํารงการบริโภคไดมากนอยเพียงใด (Consumption maintenance) โดยพบวา ในป
2553 ภาคครัวเรือนไทยคอนขางมีความแข็งแกรง ไมวาจะเทียบกับภาคครัวเรือนในป 2549 หรือเทียบกับ
ภาคครัวเรือนในประเทศอื่น
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของฐานะทางการเงินเปนรายครัวเรือนและในมิติตางๆ ทั้งดาน
รายได พื้นที่ที่อยูอาศัย และอาชีพของหัวหนาครัวเรือน ก็พบวายังมีครัวเรือนบางกลุมที่มีความเปราะบาง
ของฐานะทางการเงิน โดยในดานรายได ไดแก ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดนอยที่สุด ในดานพื้นที่ที่อยูอาศัย
ไดแ ก ครั วเรื อ นในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และ ภาคกลาง และในด า นอาชี พของหั ว หน า
ครัวเรือน ไดแก ครัวเรือนที่หัวหนาไมไดทํางาน หรือทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือ เปนลูกจางภาคเอกชน
ทั้งนี้ บทความยังไดนําเสนอดวยวา หากความมั่งคั่งของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปจะสงผลกระทบตอ
การบริโภคของครัวเรือนอยางไร โดยพบวา ความมั่งคั่งที่เปลี่ยนไปรอยละ 1 จะสงผลใหครัวเรือนเปลี่ยนการ
บริโภคไปในทิศทางเดียวกันประมาณรอยละ 0.06 ซึ่งนอยกวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายได
10 เทา
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ภาคผนวก ก. ขอมูลที่ใชในการศึกษา
บทความนี้ใชขอมูลจากการสํารวจ 2 ชุดซึ่งสํารวจครัวเรือนตัวอยางเดียวกันในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2553
ไดแก (1) แบบสํารวจสมาชิกและการใชจายของครัวเรือน (สศส.2) โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2553 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และ (2) แบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2553 ซึ่งออกแบบสอบถามโดยธนาคารแหงประเทศไทยและทําการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
แบบสํารวจชุดแรกจัดทําเปนประจําทุกปโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยจะสุมครัวเรือนในประเทศเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสมาชิกในครัวเรือน เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รวมทั้ง ที่ตั้งและลักษณะ
ที่อยูอาศัยของครัวเรือน ตลอดจนคาใชจายสินคาบริการที่ครัวเรือนใชในแตละเดือน ในขณะที่แบบสํารวจชุด
หลังสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุลของครัวเรือน เชน ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ครัวเรือนเปนเจาของ
มูลคาหนี้สินและระยะเวลาของการกูหนี้ โดยมีจํานวนตัวอยางครัวเรือนที่สํารวจรวม 11,203 ครัวเรือน
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ภาคผนวก ข. งบดุลภาคครัวเรือนระดับประเทศ ฉบับละเอียด
ตาราง ข.1 งบดุลของภาคครัวเรือนระดับประเทศ
หนวย: พันลานบาท
ทรัพยสิน
ทรัพยสินทางกายภาพ (Physical Asset)
อสังหาริมทรัพย (บาน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง)
เพื่อพักอาศัย
เพื่อประกอบธุรกิจและทําการเกษตร
ยานพาหนะ
เครื่องใชในครัวเรือน
เครื่องจักรเพือ่ ประกอบธุรกิจ
ปศุสัตว
ทรัพยสินทางการเงิน (Financial Asset)
ทอง อัญมณี เงินสด
เงินฝาก
บัญชีเงินฝากในธนาคาร สลากออมสินและธกส.
บัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย ธนาคารหมูบาน สหกรณ และอื่นๆ
บัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย ธนาคารหมูบาน สหกรณ
อื่นๆ (เชน ลูกหนี้)
ตราสารทางการเงิน
พันธบัตร หุนกู
หุน
กองทุนรวม Mutual Fund
กองทุน RMF/ LTF
เบี้ยสะสมประกันชีวิต
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หนี้สิน
เพื่อใชซื้อ เชาซื้อ อสังหาริมทรัพย
เพื่อการศึกษา
เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน (รวมซื้อยานพาหนะ)
เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน (ไมรวมซื้อยานพาหนะ)
เพื่อซื้อยานพาหนะ
เพื่อประกอบธุรกิจ (ที่ไมใชการเกษตร)
เพื่อทําการเกษตร
อื่นๆ (เชน หนี้จากการค้ําประกัน คาปรับ ฯลฯ)
ทรัพยสินสุทธิ (ความมั่งคั่งสุทธิ: Net Worth)

ป 2549

ป 2553

17,619.5

23,206.1

15,246.2

20,060.2

12,793.5
7,710.7
5,082.8
2,320.8
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
131.9
2,373.3

15,875.3
10,031.6
5,843.7
3,189.8
684.9
180.1
130.2
3,145.8

401.5
1,294.1
1,149.6
144.4
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
48.0
13.4
34.6
0.8
8.2
437.6
183.0

537.0
1,837.3
1,570.0
267.3
216.9
50.4
117.5
37.9
79.7
2.2
23.8
315.9
312.1

2,121.4

2,868.4

656.7
78.8
687.5
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
326.0
314.5
57.7

1,060.1
77.6
1,005.8
441.3
564.5
280.4
398.3
46.4

15,498.1

20,337.5

ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและแบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2549 และป 2553
คํานวณโดยผูเขียน
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ตาราง ข.2 งบดุลของภาคครัวเรือนระดับประเทศ
หนวย: รอยละของทรัพยสิน
ทรัพยสิน
ทรัพยสินทางกายภาพ (Physical Asset)
อสังหาริมทรัพย (บาน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง)
เพื่อพักอาศัย
เพื่อประกอบธุรกิจและทําการเกษตร
ยานพาหนะ
เครื่องใชในครัวเรือน
เครื่องจักรเพือ่ ประกอบธุรกิจ
ปศุสัตว
ทรัพยสินทางการเงิน (Financial Asset)
ทอง อัญมณี เงินสด
เงินฝาก
บัญชีเงินฝากในธนาคาร สลากออมสินและธกส.
บัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย ธนาคารหมูบาน สหกรณ และอื่นๆ
บัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย ธนาคารหมูบาน สหกรณ
อื่นๆ (เชน ลูกหนี้)
ตราสารทางการเงิน
พันธบัตร หุนกู
หุน
กองทุนรวม Mutual Fund
กองทุน RMF/ LTF
เบี้ยสะสมประกันชีวิต
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หนี้สิน
เพื่อใชซื้อ เชาซื้อ อสังหาริมทรัพย
เพื่อการศึกษา
เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน (รวมซื้อยานพาหนะ)
เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน (ไมรวมซื้อยานพาหนะ)
เพื่อซื้อยานพาหนะ
เพื่อประกอบธุรกิจ (ที่ไมใชการเกษตร)
เพื่อทําการเกษตร
อื่นๆ (เชน หนี้จากการค้ําประกัน คาปรับ ฯลฯ)
ทรัพยสินสุทธิ (ความมั่งคั่งสุทธิ: Net Worth)

ป 2549

ป 2553
100.0

100.0

86.5

86.4

72.6
43.8
28.8
13.2
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
0.7
13.5

68.4
43.2
25.2
13.7
3.0
0.8
0.6
13.6

2.3
7.3
6.5
0.8
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
0.3
0.1
0.2
0.0
0.0
2.5
1.0

2.3
7.9
6.8
1.2
0.9
0.2
0.5
0.2
0.3
0.0
0.1
1.4
1.3

12.0

12.4

3.7
0.4
3.9
(ไมมีการสํารวจ)
(ไมมีการสํารวจ)
1.9
1.8
0.3

4.6
0.3
4.3
1.9
2.4
1.2
1.7
0.2

88.0

87.6

ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและแบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2549 และป 2553
คํานวณโดยผูเขียน
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ภาคผนวก ค. รายละเอียดผลการวัดความแข็งแกรงของภาคครัวเรือน
ตาราง ค. ผลการวัดอัตราสวนทางการเงินระดับครัวเรือน
อัตราสวน

2549

2553*

25p

median

75p

mean

25p

median

75p

mean

ทรัพยสินตอหนี้สิน (A/D)
หนี้สินตอรายไดสุทธิ (D/Yd)
สภาพคลอง

4.53
0.00

18.81
1.91

73,500
8.13

369,016
6.27

5.52
0.00

28.75
1.51

180,000
7.25

423,544
6.31

ทรัพยสินที่มีสภาพคลองตอหนี้ระยะสั้น (CA/CL)
หนี้ระยะสั้นตอรายไดสุทธิ (CL/Yd)
รายไดสุทธิตอรายจายหนี้ (Yd/Dpmt)
ความสามารถในการดํารงการบริโภค

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

4.42
0.00
4.03

9,000
0.00
14.49

55,000
0.00
8,000

112,180
0.87
6,400

67.56
4.70
1.21
3.65

19.39
0.46
0.82
1.80

48.35
1.68
1.01
2.44

86.55
4.65
1.23
3.60

70.32
5.57
1.10
3.15

ความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่จะลมละลาย

ทรัพยสินตอคาใชจาย (A/C)
17.22
43.63
85.50
ทรัพยสินที่มีสภาพคลองตอคาใชจาย (CA/C)
0.54
1.66
4.17
รายไดสุทธิตอคาใชจาย (Yd/C)
0.86
1.08
1.37
รายไดสุทธิตอรายจายอาหาร (Yd/Food)
1.91
2.74
4.20
* ตัวเลขสีเขียวแสดงวาความแข็งแกรงทางการเงินปรับดีขึ้น ขณะที่สีแดงแสดงวาปรับลดลง

ที่มา: โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและแบบสํารวจธนาคารแหงประเทศไทยป 2549 และป 2553
คํานวณโดยผูเขียน
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