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วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 

ttb analytics แนะครัวเรือนบริหารเงินสดและหนี้สินให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันภาวะ

การเงินครัวเรือนตึงตัว หลังค่าครองชีพเพ่ิมและดอกเบี้ยขาขึ้น 

 

หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 

0.5% เป็น 0.75% ในการประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีผ่านมา เพ่ือดูแลอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปใน

ประเทศไทยท่ีเร่งตัวและคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหน่ึง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟ้ืน

ตัวชัดเจนต่อเน่ืองจึงมีความจ าเป็นน้อยลงท่ีต้องพ่ึงพานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ ด้วย

เหตุน้ี ภาคครัวเรือนจึงจ าเป็นต้องแบกรับภาระทางการเงินมากข้ึน ท้ังจากค่าครองชีพสูงและอัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศขาข้ึน โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยและกลุ่มท่ีมีภาระหน้ีสินในระดับสูง จะรับรู้

ผลกระทบได้ค่อนข้างชัดเจนกว่ากลุ่มอ่ืน 

 

เม่ือประเมินผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีคาดว่าในปี 2565 จะเร่งตัวข้ึนมาอยู่ท่ี 6.7% จาก 1.2% 

ในปี 2564 ต่อภาวะการเงินของครัวเรือนแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ี 25,000 

- 50,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วน 35% ของครัวเรือนท้ังหมด) จะมีรายจ่ายต่อเดือนเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 72% 

ของรายได้ครัวเรือนท้ังหมดเม่ือเทียบกับ 68% ในปีก่อน หรือ เพ่ิมข้ึนมา 1,000 - 2,000 บาทต่อเดือน 

ขณะท่ีกลุ่มครัวเรือนรายได้ 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน (สัดส่วน 17% ของครัวเรือนไทยท้ังหมด) 

จะมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีราว 84% ของรายได้ครัวเรือนท้ังหมดจาก 79% ในปีก่อน หรือราว 750 - 

1,250 บาทต่อเดือน  

 

นอกจากรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว ครัวเรือนยังต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึนด้วย 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีภาระผ่อนช าระสัญญาเงินกู้ท่ีอ้างอิงด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เช่น  สินเชื่อ

บ้านซ่ึงเป็นเงินกู้ระยะยาวและมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน การคิดดอกเบี้ยมักค านวณสูตรอ้างอิงกับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับลูกหน้ีรายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ซ่ึงปัจจุบันอัตรา

ดอกเบี้ย MRR ระหว่างธนาคารพาณิชย์อยู่ท่ี 5.95% - 7.35% และมีทิศทางทยอยปรับเพ่ิมข้ึนตามการ

ข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในคร้ังน้ี 

 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากยอดภาระผ่อนส่งต่องวดของสินเชื่อบ้านมักก าหนดไว้ตายตัวตลอดสัญญาอยู่

แล้ว จึงอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบของดอกเบี้ยท่ีแพงข้ึนชัดเจนมากนัก แต่อัตราดอกเบี้ยท่ีก าลังทยอย

ปรับข้ึนน้ี จะส่งผลให้ยอดของเงินต้นในแต่ละงวดท่ีผ่อนช าระลดลง ซ่ึงท าให้มียอดหน้ีคงค้างในงวด

สุดท้ายเหลือในอนาคตมากข้ึนแทน ซ่ึงอาจส่งผลให้จ าเป็นต้องขอยืดระยะเวลาสัญญากู้ยืมให้นาน

ออกไป  

 

สมมติกรณีมีสัญญาจ านองบ้านกับธนาคาร 2 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญาเงินกู้ 20 ปี ช าระค่างวดเป็น

รายเดือน ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาอยู่ท่ี 5% จะมีภาระผ่อนส่งค่างวดเดือนละ 13,200 บาท แต่

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยสัญญากู้ยืมปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 6% และ 7% ตามล าดับจะท าให้ภาระผ่อนช าระค่า

งวดเม่ือเทียบกับกรณีดอกเบี้ย 5% ปรับเพ่ิมข้ึนอีก 1,100 บาท และ 2,300 บาท มาอยู่ที่ 14,300 บาทต่อ

เดือน และ 15,500 บาทต่อเดือนตามล าดับ ซ่ึงหากคิดเป็นเงินต้นก็จะท าให้หน้ีบ้านลดลงช้ากว่าเดิมราว 

13,200 และ 27,600 บาทต่อปี  
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ท้ังน้ี ครัวเรือนผู้กู้ท่ีน่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยท่ีก าลังจะปรับสูงข้ึนมากท่ีสุด ได้แก ่1. กลุ่ม

ท่ีเพ่ิงเร่ิมกู้ยืมเงินแบบจ านองบ้านในช่วงขาดอกเบี้ยต่า 2-3 ปีท่ีผ่านมา และ 2. กลุ่มท่ีก าลังจะขอกู้ยืม

สินเชื่อบ้านใหม่ เน่ืองจากสองกลุ่มน้ีมักมียอดหน้ีคงค้างในสัญญาสูงและยังต้องรับภาระดอกเบี้ยมาก

ข้ึนอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีก าลังจะขอสินเชื่อใหม่ ท่ีอาจประสบกับเกณฑ์ในการพิจารณาให้สินเชื่อท่ี

เข้มงวดมากข้ึนของธนาคาร อาทิ การพิจารณาด้านอัตราส่วนหน้ีสินต่อรายได้ของผู้ขอกู้ หรือ DSR 

(Debt Service Ratio) นอกจากน้ี ยังมีครัวเรือนกลุ่มเปราะบางต่ออัตราดอกเบี้ยขาข้ึน ซ่ึงส่วนมาก 

คือ กลุ่มท่ีมีสัญญาเงินกู้ระยะเวลายาวนานและมีมูลค่าผ่อนส่งต่องวดน้อย ท่ีอาจถูกปรับเพ่ิมค่างวด

ได้  

 

ส าหรับกลุ่มท่ีมีภาระผ่อนช าระสินเชื่อในกลุ่มท่ีมีอัตราดอกเบี้ยแพง อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล (P-loan) 

และบัตรเครดิต  ซ่ึงแม้อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะไม่ได้อิงกับการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย แต่หากบริหารจัดการไม่เหมาะสม ยิ่งท าให้เพ่ิมแรงกดดันต่อกระแสเงินสดและภาวะการเงิน

ครัวเรือนในช่วงยุคดอกเบี้ยขาขึ้นน้ีได้ 

 

ท้ังน้ี ล่าสุด สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เห็นพ้องกันในการปรับจังหวะและขนาดการข้ึน

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป หลัง กนง. เร่ิมปรับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

นโยบายเข้าสู่ภาวะปกติมากข้ึน อีกท้ัง ยังพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือลูกหน้ี โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

เพ่ือลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพสูงและดอกเบี้ยขาข้ึนท่ีจะมีต่อลูกค้า และเพ่ือช่วยประดับ

ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยโดยรวมให้ฟ้ืนตัวต่อไปได้อย่างไม่สะดุด  

 

อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ีเองก็จ าเป็นต้องมีแนวทางบริหารจัดการเงินสดและหน้ีครัวเรือนของตนเอง

อย่างเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญมากในช่วงเวลาเช่นน้ี ดังน้ัน จึงควรเร่งส ารวจภาระหน้ีสินและ

ประเมินผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยท่ีจะต้องรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมบริหารเงินสด

ครัวเรือนและหาแนวทางบริหารจัดการหน้ีให้ลดลงได้อย่างต่อเน่ืองเหมาะสม และเพ่ือป้องกันปัญหา

ภาวะการเงินครัวเรือนตึงตัวท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

 

ส าหรับทางเลือกในการบริหารหนี้ครัวเรือนมีหลายวิธท่ีีน่าสนใจท่ีอาจน ามาพิจารณา ดังน้ี 1. การรวม

หน้ี (Debt Consolidation) เหมาะส าหรับผู้ท่ีผ่อนช าระสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยพร้อมกัน เช่น 

บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น การรวมหน้ีโดยใช้บ้านเป็นหลักประกันจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย

และค่างวดลงได้ 2. การขอรีไฟแนนซ์ (Refinance) กับผู้ให้กู้ยืมท่ีให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง เหมาะกับผู้มี

ภาระสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยมาระยะหน่ึงแล้ว และ 3. ส าหรับผู้ขอกู้ใหม่อาจตัดสินใจเลือกสัญญากู้บ้านท่ีให้

ระยะเวลากู้นาน และเสนออัตราดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed Rate) ระยะหน่ึงก่อนจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย

ตามท่ีก าหนด (Floating Rate) ในอนาคต หรือ สินเชื่อ Hybrid ท้ังน้ี ส าหรับกลุ่มท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า 

อาจจะรับมือกับภาระดอกเบี้ยและภาระรายจ่ายท่ีสูงข้ึนไม่ไหว อาจเข้าขอรับค าปรึกษาและขอความ

ช่วยเหลือกับธนาคาร ซ่ึงจะมีเครื่องมือและแนวทางเตรียมไว้ส าหรับให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอยู่แล้ว 

เพ่ือให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาท่ียากล าบากไปได้ด้วยกัน 
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