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รายงานเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ัดสง่มาพรอ้มกับจดหมายฉบับนี้เป็นรายงานทีจ่ัดทําขึน้
โดยศูนย์ว ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) ไดร้ับอนุญาตจากธนาคารไทย
พาณิชยใ์หเ้ผยแพร่รายงานฉบับนี้แกลู่กคา้ของบรษัิท ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพย ์
ไทยพาณิชย ์จํากัด ไดพ้จิารณาดูรายงานฉบับนี้แลว้ และเห็นดว้ยกับเนื้อหา
ของรายงาน 
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ขอ้มลูเป็นการท่ัวไปเทา่นัน้ 
 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
   

   

   
 

       

การเคอน   อ. 18 ม.ค. 2565  

 

 จดหมายแจ้งผู้อ่าน 
 

      
       



 

1 

 

 
สัดส่วนหน้ีครัวเรือนไทยต่อ GDP ในไตรมาส 3/2021 ทรงตัวในระดับสูง
ท่ี 89.3% จับตา 2 ความเส่ียงส าคัญต่อหน้ีครัวเรือนในระยะต่อไป คือ 
ผลกระทบของ Omicron และปัญหาหน้ีนอกระบบท่ีก าลังเร่งตัว 

18 มกราคม 2022 

 
 

• ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศตัวเลขหน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 อยู่ท่ี 
14.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวท่ี 4.2%YOY ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ขณะท่ีสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP อยู่ท่ีระดับ 89.3% ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 
โดยยังถือว่าอยู่ในระดับสูง  

• การขยายตัวของสินเช่ือภาคครัวเรือนจากระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ชะลอลง
ในทุกหมวดสินเช่ือส าคัญ อย่างไรก็ดี สินเช่ือส่วนบุคคลยังคงขยายตัวในระดับสูง  
ตามความต้องการสภาพคล่องเพ่ือชดเชยรายได้ท่ีลดลงท่ียังมีมาก 

• ปัญหาหน้ีนอกระบบของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเร่งตัวสูง จากกลุ่มครัวเรือนท่ีมีความ
ต้องการสินเช่ือเพ่ือน ามาใช้จ่ายแต่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยท่ีมีความเปราะบางอยู่แล้ว 

• สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนอีกคร้ังภายในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2022 น้ี โดยปัจจัยเส่ียงส าคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Omicron ท่ีจะกระทบรายได้ครัวเรือนและท าให้ความต้องการสินเช่ือเพ่ือทดแทนสภาพคล่อง
กลับมาเพ่ิมสูงอีกคร้ัง ส่งผลท าให้กระบวนการซ่อมแซมงบดุลของภาคครัวเรือนมี
อุปสรรค และสถานะทางการเงินภาคครัวเรือนจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ช้าลง ซ่ึงจะกระทบ
ต่อเน่ืองไปถึงแนวโน้มการใช้จ่ายและคุณภาพสินเช่ือของภาคครัวเรือน  

• ด้วยเหตุน้ีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ท้ังการปรับโครงสร้างหน้ี การเยียวยาด้าน
รายได้ การสนับสนุนการจ้างงาน และการปรับทักษะแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการหารายได้ รวมถึงการสนับสนุนด้านสภาพคล่องเพ่ือป้องกันปัญหาหน้ีนอกระบบ
จะยังคงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับภาคครัวเรือนไทยท่ียังมีความเปราะบางสูง 
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หน้ีครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 เพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 14.3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวท่ี 4.2%YOY  
เป็นการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงเดียวกัน อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและมีมาตรการล็อกดาวน์ โดยสินเช่ือจากกลุ่มผู้ให้กู้ยืมหลัก ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์, สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (SFI)1, สหกรณ์ออมทรัพย์ และบรษัิทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเช่ือ
ส่วนบุคคล ซึ่งมสีัดสว่นการปล่อยสินเช่ือให้ครัวเรือนรวมกันถึง 96.4% ล้วนมีการเติบโตที่ชะลอลงทั้งสิ้น (ตารางที่ 1)  
 

ตารางท่ี 1 : หน้ีครัวเรือนไทยไตรมาส 3 ปี 2021 ขยายตัวชะลอลง จากไตรมาสก่อนหน้า 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดท่ีมาของการเติบโตของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า การเติบโตของยอดคงค้าง
สินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการชะลอลงในทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก โดยในไตรมาส 3 ปี 2021 ยอดคงค้างของสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคในระบบธนาคารพาณิชย์เติบโต 4.2%YOY ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโตถึง 5.7%YOY โดยเป็น
การชะลอตัวทั้งในสินเช่ือที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ส่วนบุคคล และบัตรเครดิต (ตารางที่ 2) โดยเฉพาะสินเช่ือรถยนต์
และบัตรเครดิตที่มีการหดตัว ตามกิจกรรมการใช้จ่ายที่ซบเซาลงในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
สินเช่ือส่วนบุคคล แมจ้ะมกีารชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังถือว่าเติบโตได้ในระดับสูง โดยในไตรมาส 3 ยอดคงค้างของ
สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ขยายตัวท่ี 8.2% สูงกว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อประเภทอื่น ๆ อย่างมี
นัยส าคัญ ส่งผลท าให้สัดส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 22.7% ต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภครวมในระบบธนาคารพาณิชย์ 
เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ท าให้สินเชื่อส่วนบุคคลขยับขึ้นมาเป็นสินเชื่อท่ีมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับสอง
รองจากสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย โดยได้แซงหน้าสัดส่วนของสินเชื่อรถยนต์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูล
สินเชื่อในปี 2013 
 

ตารางท่ี 2 : สินเช่ืออุปโภคบริโภคในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลง แต่การกู้สินเช่ือส่วนบุคคล
ยังเติบโตสูง 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 
1 SFI ในที่นี้ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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การเติบโตที่ยังอยู่ในระดับสูงของสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบธนาคารพาณิชย์ และสินเช่ือจากบริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง 
และสินเช่ือส่วนบุคคล ยังคงสะท้อนถึงแนวโน้มการกู้ยืมเพ่ือน ามาใช้จ่ายทดแทนสภาพคล่องท่ีหายไปตามรายได้ท่ี
ลดลงของภาคครัวเรือนท่ียังคงเป็นปัจจัยส าคัญของการเติบโตของหนี้ครัวเรือนในช่วงนี้ และเป็นเทรนด์ที่ด าเนินมา
ต่อเนื่องในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับข้อมูลประกอบจาก Google Trends ในส่วนของการค้นหาค าที่เกี่ยวข้องกับ 
“เงินกู้” “เงินด่วน” ซึ่งจากผลการค้นหาที่ปรากฏ สามารถเป็นได้ทั้งหนี้ในและนอกระบบ โดยล่าสุดแม้ดัชนีจะมีแนวโน้ม
ชะลอลงต่อเนื่อง แต่ก็ยังสูงกว่าระดับก่อนโควิดถึงราว 30% (รูปที่ 1) สะท้อนถึงความต้องการที่ยังสูงของผู้บริโภคต่อ
สินเช่ือเพื่อน ามาเป็นสภาพคล่องส าหรับการใช้จ่ายในช่วงที่รายได้ซบเซาและฟื้นตัวช้า  
 

รูปท่ี 1 : การค้นหา “เงินกู้” “เงินด่วน” ของคนไทยยังคงอยู่ในระดับสูงเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 

 
 

หมายเหตุ : มีความเป็นไปได้ว่า ดัชนีการค้นหา Google Trends อาจสะท้อนความต้องการเงินกู้-เงินด่วนที่ต ่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเมื่อพบการค้นหาที่ต้องการและได้เข้าถึงผู้ให้บริการแล้วครั้งหนึ่ง ก็อาจเลือกที่จะเข้าใช้งานตรงกับบริการนั้น ๆ ได้เลย 
ในครั้งถัด ๆ ไปที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการค้นหาบน Google อีก 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google Trends (ข้อมูลอัปเดตถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2021) 
 
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงระมดัระวังในการให้สินเชื่อสะท้อนจากมาตรฐานการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคล 
ที่ปรับเข้มงวดขึ้นมาโดยตลอดในช่วงวิกฤต COVID-19 (รูปที่ 2 ซ้าย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย 
ท าให้ความต้องการสินเช่ือที่ยังมีสูงอาจไม่ได้ถูกเติมเต็มได้อย่างครอบคลุมด้วยสินเช่ือในระบบ ส่งผลท าให้ในช่วง 
COVID-19 ผู้บริโภคจ านวนหนึ่งที่มีความต้องการสินเช่ือ ได้หันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ จากการส ารวจผู้บริโภคของ EIC 
(EIC Consumer Survey 2021) พบว่า มถีึง 26.1% ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ท าการกู้ยืมในช่วง COVID-19 ที่มีการ
กู้ยืมหนี้นอกระบบ (รูปที่ 2 กลาง) แนวโน้มดังกล่าวส่งผลท าให้ปริมาณหนี้นอกระบบของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นหลังเกิดวิกฤต COVID-19 จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคครัวเรือน พบว่า หนี้นอกระบบของ
ภาคครัวเรือนไทยรวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 อยู่สูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงจากช่วงก่อน COVID-19 ในปี 
2019 ที่อยู่ที่ 4.8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึง 78% ถือเป็นการกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจาก
ที่หนี้นอกระบบมีแนวโน้มลดลงในปี 2019 (รูปที่ 2 ขวา)  
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รูปท่ี 2 : มาตรฐานการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบันการเงินหลักท่ีเข้มงวดมากข้ึน ส่งผลให้
ความต้องการสินเช่ือของครัวเรือนบางส่วนต้องหันไปพ่ึงพาการกู้ยืมนอกระบบ 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส ารวจของ EIC และส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการกระจายตัวของหน้ีนอกระบบภาคครัวเรือนจากข้อมูลของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ปัญหากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ ในภาพรวมสัดส่วน
ของครัวเรือนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ท่ี 9.2% จากจ านวนครัวเรือนท่ีมีหนี้ท้ังหมด ซึ่งส่วนใหญ่ของครัวเรือนกลุ่มที่เป็น
หนี้นอกระบบนี้มักจะกู้ยืมหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 3) และหากแยกตามระดับรายได้แล้ว จะพบว่า 
สัดส่วนของการเป็นหนี้นอกระบบในกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยจะสูงกว่าครัวเรือนรายได้สูง สอดคล้องกับผลกระทบ
ของวิกฤตครั้งนี้ที่มีความรุนแรงกับกลุ่มคนรายได้น้อย และมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อมักจะมีความเข้มงวดกับกลุ่มคน
เหล่านี้มากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ครวัเรือนที่พึ่งพาหนี้นอกระบบในระดับสูง มักมีภาระหนี้สูงกว่าจากอัตราดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ
ที่จะสูงกว่ามาก สถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ครัวเรือน
เปราะบางเหล่านี้เข้าสู่วังวนปัญหาภาระหนี้สินล้นพ้นตัว 
 

ตารางท่ี 3 : 9.2% ของครัวเรือนไทยท่ีมีหน้ี เป็นหน้ีจากการกู้ยืมหน้ีนอกระบบ โดยกลุ่มครัวเรือน
รายได้น้อยจะย่ิงมีสัดส่วนของครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบสูงกว่า 

 
หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ ครึ่งแรกปี 2021 ครัวเรือนที่มีหนี้คิดเป็น 52.7% ของครัวเรือนทั้งหมด **ค านวณเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ส าหรับสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในไตรมาส 3 ปี 2021 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 
ท่ี 89.3% จากการท่ีหน้ีครัวเรือนและ GDP ขยายตัวได้ในอัตราท่ีใกล้เคียงกัน โดยไตรมาส 3 ปี 2021  

หนี้ครัวเรือนของไทยขยายตัวที่ 0.5% จากไตรมาสที่ 2 น าโดยการกู้ยืมเพื่อทดแทนสภาพคล่องที่ยังเติบโตสูงต่อเนื่อง 
ขณะที่ผลรวมของ GDP ที่น ามาค านวณสัดส่วนหนี้ครัวเรือน2 ในช่วงดังกล่าวขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกันที่ 0.4% 
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ 89.3% ในไตรมาส 3 ก็ยังถือว่าสูงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อน
โควิด (ณ สิ้นปี 2019 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่เพียง 79.8%) (รูปที่ 3) สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยในระดับ
ดังกล่าวส่งผลให้ไทยยังคงเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยจากข้อมูลของ Bank 
of International Settlement (BIS) ไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงสุดในกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนามาตั้งแตป่ี 2011 จนถึงปัจจุบัน 

 

รูปท่ี 3 : สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในไตรมาส 3 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ตาม GDP 
และหน้ีครัวเรือนท่ีขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้าในอัตราใกล้เคียงกัน 

 

หมายเหต ุ: *% การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

ผลจากการท่ีภาระหน้ีครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นหน่ึงในอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากภาระหนี้สูงจะท าให้การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนมีข้อจ ากัด ทั้งจากงบประมาณการ

ใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่จะลดลงตามภาระการผ่อนช าระที่เพิ่มสูงขึน้ และการขอสินเช่ือใหม่ทีย่ากมากขึ้นหลังภาระหนี้
เดิมอยู่ในระดับสูงส่งผลให้มาตรฐานการปล่อยสินเช่ือโดยเฉพาะสินเช่ือในระบบมีความเข้มงวดมากขึ้น ผลพวงจาก
ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงดังกล่าวจะเป็นปัจจัยกดดันส าคัญต่อการบริโภคภาคเอกชนซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์ส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจของไทยในยามที่การใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทย 
ในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าในระยะข้างหน้า 

 
 

 
2 ผลรวมของ GDP ณ ราคาปัจจุบัน 4 ไตรมาสยอ้นหลงั (รวมไตรมาสปัจจุบนั) 



 

6 

 

EIC ประเมินว่า สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอาจกลับมาสูงข้ึนได้อีก โดยเฉพาะจากปัจจัย 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ 
และสภาพคล่องของครัวเรือน ในช่วงเข้าสู่ปี 2022 เศรษฐกิจไทยก าลังกลับมาเผชิญความเสี่ยงจาก COVID-19 

อีกครั้งหลังไวรัสสายพันธุ์ Omicron เริ่มแพร่ระบาดในประเทศมากขึ้น แม้ในเบื้องต้นจะมีข้อมูลว่าไวรัสดังกล่าวไม่ได้มี
ผลกระทบต่อร่างกายมากเท่ากับสายพันธุ์ก่อน ๆ แต่การแพร่ระบาดได้ส่งกระทบต่อความเช่ือมั่นของทุกภาคส่วน 
น าไปสู่การชะลอการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจในหลายส่วนเช่นกัน กลไกดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงส าคัญต่อรายได้และสภาพคล่อง 
ของครัวเรือน ผลักดันให้แนวโน้มความตอ้งการสินเช่ือเพื่อทดแทนสภาพคล่องของครัวเรือนกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ท าให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นได้อีกครั้ง EIC มองว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนมีโอกาสกลับมาเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วน
หนี้ครัวเรือนจะอยู่ในช่วง 89.5%-90.5% ต่อ GDP ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 นี้  ก่อนที่จะทยอยปรับลดลง 
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไป หลังการแพร่ระบาดของ Omicron เบาบางลงและกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกคร้ัง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว  
 

EIC มองว่า ในระยะต่อไปท่ีครัวเรือนไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงของการซ่อมแซมงบดุล (deleverage)  
ยังถือว่าเป็นช่วงท่ีมีความเปราะบางสูง ดังน้ัน จึงต้องอาศัยมาตรการหลายด้านประกอบกัน เพ่ือให้
สถานะทางการเงินของภาคครัวเรือนฟ้ืนตัวได้อย่างราบร่ืน ทั้งนี้เนื่องจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 

ยังไม่หายไป อันจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งส าคัญต่อรายได้ ประกอบกับภาคครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยยังมีความท้าทาย 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในช่วงที่ความต้องการสภาพคล่องยังมีอยู่มาก นโยบายและมาตรการตา่ง ๆ ทั้งมาตรการเยียวยา
ด้านรายได้โดยเฉพาะส าหรับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง การสนับสนุนการจ้างงาน การปรับ-เพิ่มทักษะแรงงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการหารายได้ของภาคครัวเรือน การปรับโครงสร้างหนี้ให้ภาระการผ่อนช าระสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
และฟื้นช้า ไปจนถึงการเสริมสภาพคล่องแก่ภาคครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วและอาจทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มีความช่วยเหลือที่ตรงจุด โดย EIC มองว่ากลุ่มมาตรการเหล่านี้ยังมี
ความจ าเป็นอยู่มาก โดยจะต้องมีระยะเวลาการช่วยเหลือที่ยาวนานเพียงพอ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า 
และการปรับตัวของภาคครัวเรือนทั้งการหารายไดเ้พิ่มเติม และการซ่อมแซมงบดุลก็จ าเปน็ต้องใช้เวลาเช่นกัน  
บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/8050 
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