วินัยทางการเงินของครัวเรือนไทย
และบทบาทของ ธปท. ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสาคัญและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง โดย
หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 78 ต่อ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่ประมาณร้อยละ 40 อีกทั้งหนี้ครัวเรือนไทยกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2560 บทความนี้ สรุป
พฤติ ก รรมการก่ อ หนี้ ข องครั ว เรื อ นไทยโดยอ้ า งอิ ง งานวิ จั ย 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) งานวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย เศรษฐกิ จ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่พบว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และเป็นหนี้มากขึ้น ” และ (2) งานวิจัยของ ธปท. ภายใต้
โครงการสารวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบาย ที่พบว่า “วินัยทางการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญ
ของปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย” โดยมีนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และนโยบายภาครัฐจะขาดประสิทธิผลหากภาคครัวเรือนไม่ตระหนักถึงความสาคัญของวินัยทางการเงิน

คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และเป็นหนี้มากขึ้น
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์14/ ได้เผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด หรือ
เครดิตบูโร ซึ่งพบว่า
(1) คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้นและเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย โดยสัดส่วนของกลุ่มคนวัยเริ่มทางานในช่วงอายุ
25 - 35 ปี กว่า ครึ่งหนึ่งมีหนี้ จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและ/หรือหนี้บัตรเครดิต นับเป็นช่วงอายุ ที่มีสัดส่วนคนเป็นหนี้
มากที่สุด ส่วนด้านคุณภาพหนี้ พบว่าลูกหนี้ในกลุ่มนี้มีสัดส่วนการเป็นหนี้เสียสูงถึง 1 ใน 5
(2) คนไทยเป็นหนีน้ านขึน้ หนี้สินต่อคนเร่งขึ้นเร็วสาหรับคนในช่วงอายุปลาย 20 จนถึง 30 ปี และคงอยู่ในระดับสูง
ตลอดช่วงวัยทางาน นอกจากนี้ ระดับหนี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงแม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ สะท้อนถึงปัญหาความมั่นคงทางการเงิน
ของคนไทย
(3) คนไทยมีหนี้มากขึ้น ค่ามัธยฐานของหนี้สินต่อคนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะเวลาเพียง 6 ปี โดยเพิ่มขึ้นจาก
70,000 บาทต่อคนในปี 2553 มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อคน ณ สิ้นปี 2559
นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 16 ของคนที่มีหนี้หรือประมาณ 3 ล้านคน มีหนี้ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งเป็นหนี้เสียที่ต้องถูก
เจ้าหนี้ติดตามทวงถามหรืออยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่เปราะบางของคนไทย และสะท้อนว่า
คนไทยจานวนไม่น้อยกาลังติดอยู่ในวงจรหนี้ที่ส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยและความรูท้ างการเงิน (financial literacy)

วินัยทางการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญของปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย
งานวิจัยภายใต้โครงการสารวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบาย15/ มีจุดประสงค์เพื่อทา
ความเข้าใจทัศนคติเกี่ยวกับการก่อหนี้และพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย โดยสารวจกลุ่มตัวอย่าง 1,500 ครัวเรือน
ทั่วประเทศ พบว่า
(1) ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า “วินัยทางการเงิน” มีความสาคัญต่อสาเหตุของการเป็นหนีแ้ ละการแก้ไขปัญหาหนี้
สาเหตุหลักที่ครัวเรือนไทยมีหนี้มาจากรายรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงการขาดวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะ
การขาดการออมอย่างสม่าเสมอ ขณะเดียวกันครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ได้ดี คือ การมีวินัย
ทางการเงินของครัวเรือน การได้รับความรู้ทางการเงิน รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ (ภาพที่ 1)

14/

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ (2560) “มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร” aBRIDGEd No.10/2017 สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
15/
สรา ชื่น โชคสัน ต์ และคณะ (2562) ”หนี้ครัวเรือนไทย: ข้อเท็จ จริง ที่ไ ด้จ าก BOT-Nielsen Household Financial Survey” FAQ Issue 143
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพที่ 1 ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า “วินัยทางการเงิน” เป็นปัจจัยสาคัญต่อทั้งสาเหตุของการเป็นหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้
ทัศนคติของครัวเรือนไทยต่อการก่อหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
สัดส่วนของครัวเรือน จาแนกตามคะแนนทัศนคติในแต่ละข้อ
ความเห็นต่อปัจจัยในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

ความเห็นต่อสาเหตุที่ทาให้ครัวเรือนมีหนี้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
รายรับไม่พอกับรายจ่าย

4.19

ประชาชนต้องมีวินัยทางการเงิน เช่น ออมก่อนใช้

4.36

ขาดวินัยทางการเงิน เช่น ไม่ได้ออมสม่าเสมอ

4.17

การให้ความรู้ทางการเงิน

4.28

เพื่อนามาลงทุนหรือเก็บเป็นสินทรัพย์

3.88

ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ยืดระยะเวลาการผ่อนหนี้

4.21

ความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอ

3.72

ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดภาระชาระหนี้

4.18

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเกินไป

3.67

ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบง่ายขึ้น

4.02

สถาบันการเงินให้วงเงินมากเกินไป

3.56

ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ปองกันความเสี่ยง เช่น ประกัน

3.99

ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า

3.50

เพิ่มความเข้มงวดในการให้วงเงิน

3.86

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดแรงจูงใจในการก่อหนี้

3.45

เห็นด้วยอย่างมาก (6)

เห็นด้วย (5)

ค่อนข้างเห็นด้วย (4)

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (3)

ไม่เห็นด้วย (2)

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก (1)

ที่มา: โครงการสารวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ครัวเรือนทีม่ หี นีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะระมัดระวังการใช้จา่ ยน้อยกว่าครัวเรือนทีป่ ลอดหนี16/
้ ครัวเรือนที่มีหนี้มีการใช้จ่าย
โดยรวมสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และค่าสาธารณูปโภค ขณะเดียวกันครัวเรือนที่มีหนี้
มีแนวโน้มที่จะซื้อสินทรัพย์ที่สะท้อนฐานะทางสังคม อาทิ ที่อยู่อาศัย และรถยนต์ ในมูลค่าที่สูงกว่าครัวเรือนที่ปลอดหนี้
(3) ครัวเรือนที่มหี นีแ้ ละมีปัญหาทางการเงินมักเป็นกลุม่ ทีข่ าดการวางแผนทางการเงิน16/ ครัวเรือนที่มีหนี้และมีปัญหา
ทางการเงินมีรายจ่ายที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว เช่น ค่าเสื้อผ้าและค่าสันทนาการสูงกว่ากลุ่มมีหนี้แต่ไม่มีปัญหาทาง
การเงินประมาณ 3 - 5 เท่า นอกจากนี้ การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้ครัวเรือนขาดสภาพ
คล่อง เนื่องจากรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง สะท้อนถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวางแผนทางการเงินและ
การออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

บทบาทของ ธปท. ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
ธปท. ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาหนีค้ รัวเรือนไทย และเห็นว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีต่ อ้ งได้รับการดูแลอย่าง
เร่งด่วน เพราะเศรษฐกิจทีถ่ ูกขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้เพื่อการบริโภค จะไม่มีความยั่งยืนและสะสมความเปราะบาง
ในระยะยาว นอกจากนี้ ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นยังฉุดรั้งกาลังซื้อของครัวเรือนทาให้เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร ข้อสรุปสองส่วนแรก
ของบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่สามารถแก้ได้ด้วยการลดหนี้ ยืดเวลาชาระหนี้ หรือพักชาระหนี้เพียงเท่านั้น แต่
ต้องแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและวินัยทางการเงินของคนไทย ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้ดาเนินการใน 3 มิติ ดังนี้
มิติที่หนึง่ การกากับดูแลสถาบันการเงินให้นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยความรับผิดชอบมากขึ้น (responsible
lending) กล่าวคือสถาบันการเงินต้องไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้เกินตัว เพราะการเร่ง ให้สินเชื่อขยายตัวโดยขาดความ
รับผิดชอบจะส่งผลให้สถาบันการเงินมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นในที่สุด โดย ธปท. ได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อกากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อจานาทะเบียนรถ รวมทั้งยกระดับการกากับดูแลการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
โดยต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่างตรงไปตรงมาและเพียงพอ รวมทั้งจะต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินไป
จนไม่เป็นธรรมกับประชาชนและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้
มิติที่สอง การแก้ไขวงจรหนี้สนิ ล้นพ้นตัวผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ (Debt Clinic) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง ธปท. กับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (SAM) โดยมี
วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาทางออกให้ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ตและตั้ ง ใจที่ จ ะปรั บ พฤติ ก รรมของตั ว เองให้ ส ามารถออกจากวงจรหนี้ ไ ด้
ในระยะแรกได้เริ่มดาเนินการให้กลุ่ม ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดย SAM ทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยให้ลูกหนี้ที่ค้างชาระอยู่กับ ธพ. หลายแห่งสามารถแก้ไขหนี้ ได้
16/

การวิจัยใช้แบบจาลองเศรษฐมิติ โดยผลลัพธ์สะท้อนค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันของครัวเรือนหลังจากที่ได้ควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้คงที่ แล้ว
อาทิ รายได้ สินทรัพย์ อาชีพ ทาเลที่อยู่ และจานวนสมาชิกในครัวเรือน (conditional mean difference)
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อย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียว (one stop service) ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม 2561 โครงการคลินิกแก้หนี้ช่วยลูกหนี้
ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สาเร็จถึง 1,067 ราย โดยโครงการในระยะที่สองจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมหนี้บัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) ด้วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินการได้ภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
มิ ติ ที่ ส าม การส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละวิ นั ย ทางการเงิ น ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน (financial literacy) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ให้ระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเกินตัว สามารถวางแผนบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม และรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยล่าสุดในปี 2561 ธปท. ได้เน้นไปที่กลุ่มเปาหมายสาคัญ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ (generation-Y)
ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ และกลุ่มเริ่มต้นวัยทางาน (first jobber) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม สร้าง
ภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดี สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้ ซึ่งการดาเนินงานในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมธนาคารไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล และภาคีเครือข่ายอื่นๆ
ท้ายที่สุดแล้ว แม้ภาครัฐจะดาเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่หากครัวเรือนขาดวินัย
ทางการเงินซึ่งเป็นต้นตอที่สาคัญของปัญหา นโยบายต่างๆ ก็อาจขาดประสิทธิผลได้ การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงต้อง
เริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน หากคนไทยทุกคนมีพื้นฐานความรู้และวินัยทางการเงินที่ดีก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เสถียรภาพระบบการเงินไทย และนาพาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงในที่สุด
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