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ttb analytics ประเมินปี 2565 ค่าครองชีพสูงข้ึน ส่งผลรายได้สุทธคิรัวเรือนไทยลดลง 

เพ่ิมความเปราะบางแกภ่าวะการเงินของครวัเรือน หลงัผ่านจุดตา่สุดของวิกฤตโควดิ-19 
 

แนวโน้มรายได้สุทธิครัวเรือนไทยปี 2565 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเร็วกว่ารายได้ 

ประกอบกับภาระผ่อนจ่ายหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยกดดันแนวโน้มก าลังซ้ือ เพ่ิมความเปราะบาง

ต่อภาวะการเงินของครัวเรือนไทย หลังผ่านจุดต่าสุดของวิกฤตโควิด-19 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความ

เส่ียงมาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนและมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดท่ียังส่งผลกดดันต่อการฟ้ืนตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยู่ ประกอบกับความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครนท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเร่งตัว และเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาข้างหน้ายังมีความไม่

แน่นอนสูง ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงยังคงระมัดระวังการจ้างงานใหม่ และหากจ าเป็นต้องจ้างแรงงาน

เพ่ิมเติมจะเป็นการจ้างงานชั่วคราวมากกว่าประจ า เพ่ือให้สามารถควบคุมต้นทุนและปรับจ านวนการจ้างงาน

ได้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้รายได้ภาคครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ืองหลังจากผ่านจุดตา่สุดของวิกฤต

โควิด-19 แต่ยังมีความเปราะบางอยู่ สะท้อนได้จากภาวะการจ้างงานท่ียังคงอยู่ในระดับต่าโดยเฉพาะการจ้าง

งานท่ีเกี่ยวกับภาคการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอาจต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 2  ปีกว่าระดับรายได้นอกภาค

การเกษตรจะฟ้ืนตัวกลับมาถึงช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19  ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรแม้ยังมีอยู่มาก แต่

มาจากพวกแรงงานย้ายกลับถ่ินหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2563 ประกอบกับการผลิตในภาคเกษตรท่ี

ค่อนข้างน้อย จึงสร้างรายได้ให้แก่แรงงานต่ากว่าเศรษฐกิจประเภทอ่ืน ๆ อยู่มาก  

เม่ือวิเคราะห์แนวโน้มรายได้ครัวเรือน จากผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ข้อมูลจาก SES: 

Socio-Economic Survey) พบว่าในปี 2564 ครัวเรือนไทยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยราว 23,500 บาท ซ่ึงเม่ือหัก

รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงินออกไป อาทิ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปี 2565 รายได้ครัวเรือนจะมีแนวโน้มขยายตัวตาม

ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับภาวะการจ้างงานโดยรวมท่ี

ยังคงเปราะบาง ส่งผลให้ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยจะมีรายได้ต่ากว่าน้ีมาก และรายได้อาจมีความไม่แน่นอนสูง 

ด้วยเหตุน้ี รายได้ของครัวเรือนไทยโดยภาพรวมจึงยังมีความเปราะบาง และไม่สามารถรองรับปัจจัยท่ีไม่

คาดคิดได้มากนัก 

ขณะเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลังเกิดวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน 

โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของราคาอาหารสดท่ีก าลังสะท้อนถึงการเข้าสู่วิกฤตอาหารท่ัวโลก ได้ส่งผลให้ระดับ

ราคาสินค้าในประเทศไทยในหมวดดังกล่าวปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนค่าครองชีพท่ีแพงขึ้นถือเป็นปัจจัย

กดดันเพ่ิมเติมต่อก าลังซ้ือของครัวเรือนไทยในทุกกลุ่ม และลดทอนความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน

ด้วย โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยท่ีมีสัดส่วนการบริโภคอาหารสดและเชื้อเพลิงส าหรับใช้ในบ้านและการ

เดินทางในระดับสูง ซ่ึงมีการปรับราคาเร่งตัวมากท่ีราว 15-16% จากระยะเดียวกันปี 2564  เม่ือเปรียบเทียบกับ

ราคาสินค้าในหมวดอ่ืน ดังนั้น ศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายตอ่

รายได้ของครัวเรือนไทยในกลุ่มท่ีมีรายได้รวม 25,000-50,000 บาทต่อเดือน จะเพ่ิมขึ้นจาก 68% ในปี 2564 

มาอยู่ท่ีราว 75% ในปี 2565 น้ี ส าหรับครัวเรือนกลุ่มท่ีมีรายได้รวมอยู่ท่ี 15,000-25,000 บาท จะเพ่ิมขึ้นจาก 

80% มาอยู่ท่ี 87% และครัวเรือนกลุ่มรายได้รวม 15,000 บาท จะเพ่ิมขึ้นจาก 90% เป็น 98%  

ท้ังน้ี จากผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2564 (Household Socio-Economic Survey: 

SES) พบว่า ครัวเรือนไทยจะมียอดหน้ีสินรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 208,000 บาทต่อครัวเรือน เม่ือสมมติให้

ระยะเวลาผ่อนช าระหน้ีท่ี 5 ปีและอัตราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี ครัวเรือนไทยโดยรวมจะมีภาระผ่อนส่งหน้ีสินราว 

4,400 บาทต่อเดือน โดยเม่ือค านวณสัดส่วนภาระผ่อนหน้ีสินต่อรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
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พบว่า สัดส่วนดังกล่าวของครัวเรือนกลุ่มรายได้ท่ี 25,000-50,000 บาทต่อเดือน จะอยู่ท่ี 0.88 ครัวเรือนกลุ่ม

รายได้ 15,000-25,000 บาท มีสัดส่วนอยู่ท่ี 0.95 ขณะท่ีครัวเรือนกลุ่มรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท มักมีรายได้

ไม่เพียงพออยู่แล้ว ส่วนใหญ่จึงมักเป็นหนี้นอกระบบ ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันและดอกเบ้ียเงินกู้

ส่วนใหญ่คิดเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ จึงท าให้ไม่สามารถค านวณหาสัดส่วนดังกล่าวได้ แต่จากผลส ารวจ 

SES ปีล่าสุด พบว่าครัวเรือนไทยมียอดหน้ีนอกระบบรวมราว 3,800 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงคาดว่ามาจาก

ครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยเป็นหลัก ดังน้ัน เม่ือพิจารณาสัดส่วนภาระผ่อนหน้ีสินต่อรายได้สุทธิดังกล่าวพบว่า 

ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่มีภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนค่อนข้างสูงตามสภาพปัญหาหน้ีครัวเรือนไทยท่ีเรื้อรังมานาน มี

เงินสดเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินน้อยมาก โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้รวมต่ากว่า 25,000 บาทลงมาท่ี

ส่วนใหญ่ไม่เหลือเงินเก็บ ในกรณีเช่นน้ี หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ก็จะยิ่งเพ่ิมความเปราะบางให้แก่ภาวะ

การเงินของครัวเรือนไทย  

ด้วยสถานการณ์ท่ีรายได้สุทธิของครัวเรือนไทยในปี 2565 ปรับลดลงจากปีก่อนตามค่าครองชีพท่ีแพงขึ้น 

ประกอบกับภาระผ่อนช าระหนี้สินท่ียังมีอยู่ในระดับสูง ภาครัฐควรจัดการฟ้ืนฟูกิจกรรมเศรษฐกิจและการจ้าง

งานในประเทศให้กลับมาใกล้เคียงปกติให้ได้มากท่ีสุด  มีการดูแลระดับราคาสินค้าโดยรวมไม่ให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย รวมท้ังบริหารจัดการหน้ีอย่างเหมาะสม 

โดยช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางและหาทางแก้ไขหน้ีนอกระบบ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ควรหาวิธีลด

รายจ่าย ประคองรายได้ท่ีมีอยู่ พร้อมหาช่องทางเพ่ิมเติมรายได้ และบริหารจัดการหน้ีครัวเรือนอย่างเหมาะสม 

เช่น ขอเจรจาปรับลดภาระผ่อนจ่ายต่อเจ้าหนี้ลงชั่วคราว เพ่ือประคับประคองตนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตค่าครอง

ชีพทับซ้อนวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้ 

 

 


