
Part 1

“ของแพง ค่าแรงโตช้า”
เบื้องหลังความเปราะบางของครวัเรือนไทย



ความเส่ียงเฉพาะตัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อรายได้ของครัวเรือนไทย และจะมีอิทธิพลมากขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ : * เนื่องจากข้อมูล SES ไม่ได้เป็น Panel Data จึงค านวณอัตราการเติบโตของรายได้ของครัวเรือน จากค่าเฉลี่ยของรายได้เฉลี่ยต่อคนของครัวเรือนในระดับจังหวดั-ใน/นอกเขตเทศบาล โดยนับเฉพาะครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ดังกล่าวอย่างน้อย 10 ปี เพื่อควบคุมผลของการย้ายถ่ินที่อยู่ ** การกระจายตัวจากความเสี่ยงเฉพาะตัว หมายถึงการกระจายตัวรวม หัก การกระจายตัวจากความเสี่ยงร่วม ซึ่งหมายถึงความผนัผวนของอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีเฉลี่ยที่
อธิบายได้โดยปัจจัยร่วมในระดับภาคและเขตเทศบาล โดยวัดจาก R-squared ของ Regression equation ที่ควบคุมความเสี่ยงร่วมในระดับภาคและการอยู่ในหรือนอกเขตเทศบาลโดยการใส่ Dummy variables และประมาณค่าโดยวิธี OLS
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (SES) ปี 2017 และ 2021
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การกระจายตัวของอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปี*
คิดเป็น

1.5X

การกระจายตัวมาจากความเสี่ยงเฉพาะตัว**
คิดเป็นสัดส่วน

88.5%ครัวเรือนไทย

ครัวเรือนเกษตร

ครัวเรือนผู้จ าหน่ายสินค้า

1.7X 98.4%

6.1X 92.6%

ของอัตราการเติบโต



ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามยังโตช้า ในขณะท่ีรายจ่ายเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงภาวะค่าครอง
ชีพที่เร่งตัว

ค าถาม : รายได้ของคุณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับ 6 เดือนก่อนหน้า?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

ค าถาม : รายจ่ายของคุณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับ 6 เดือนก่อนหน้า?*

หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ : * รวมรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

3

6%

21%

44%

18%

10%

เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%เพ่ิมขึ้น 1-10%เท่าเดิมลดลง 1-10%ลดลงมากกว่า 10%

24%

44%

21%

9%2%

เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%เพิ่มขึ้น 1-10%เท่าเดิมลดลง 1-10%ลดลงมากกว่า 10%



คนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายจ่าย

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีรายได้ / รวมรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ / สัดส่วนในตารางรวมกันได้ 100%
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน
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เพ่ิมขึ้น >10% เพ่ิมขึ้น 1-10% เท่าเดิม ลดลง 1-10% ลดลง >10%

เพ่ิมขึ้น >10% 2.2% 1.8% 1.0% 0.6% 0.3%

เพ่ิมขึ้น 1-10% 4.3% 10.2% 4.1% 2.1% 0.2%

เท่าเดิม 11.3% 18.7% 11.2% 2.5% 0.7%

ลดลง 1-10% 2.9% 10.1% 2.9% 2.2% 0.3%

ลดลง >10% 3.5% 3.1% 1.8% 1.3% 0.8%
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การเปลี่ยนแปลงของรายได้และรายจ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับ 6 เดือนก่อนหน้า?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถาม

การเปลี่ยนแปลงของ รายจ่าย รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูงกว่ารายจ่าย

14%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ใกล้เคียงกับรายจ่าย

27%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่
น้อยกว่ารายจ่าย

60%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด



สถานการณ์ “ของแพง ค่าแรงโตช้า” มีแนวโน้มส่งผลเสียต่อภาคครัวเรือนไทย

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC
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การลด/ชะลอการใช้จ่าย

การน าเอาสภาพคล่องที่มี
ออกมาใช้

การก่อหนี้ใหม่ หรือ 
มีปัญหาในการ
จัดการหนี้เดิม

ค่าครองชีพเพิม่สูง

ปัญหาที่ครัวเรือนไทยต้องเผชิญในปี 2022 การปรับตัวของภาคครัวเรือน ผลกระทบเชิงลบต่อครัวเรือน

โอกาสทางเศรษฐกิจลดลง
คุณภาพชีวิตลดลง

รายได้โตช้า

มีความเปราะบางทาง
การเงินสะสมอยู่เดิม

สถานะทางการเงินที่แย่ลง
และเปราะบางต่อความเสี่ยง
ในอนาคตมากขึ้น

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 
หรืออาจติดกับดักหนี้
นอกระบบ



ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก าลังเผชิญปัญหาส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาการเก็บออม 
และปัญหาด้านการช าระหนี้

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน
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มีปัญหา
รายได้ไม่พอรายจ่าย

59%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

การเก็บออม
ได้รับผลกระทบ

77%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

มีปัญหา
ภาระการช าระหนี้

47%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

มีปัญหารายได้
ไม่พอรายจ่าย

มีปัญหา
การเก็บออม*

มีปัญหา
ภาระหน้ี

18% 4%

2%

8%

17%
16% 0.5%

เผชิญปัญหา
ด้านใดด้านหนึ่งอยู่

64%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

42%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

เผชิญปัญหาทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน 
โดยส าหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 1.5 หม่ืนบาท
ต่อเดือน สัดส่วนดังกล่าวมีสูงถึง 31%

17%
ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

เผชิญปัญหา
มากกว่า 1 ด้านพร้อมกัน 



ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง โดย 31.8% ของครัวเรือนไทยมีรายได้ไม่พอรายจ่าย …

สัดส่วนครัวเรือนตามส่วนต่างของรายได้และรายจ่าย* (saving rate)
หน่วย : % ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด (ปี 2021)

สถานะทางการเงินของแต่ละกลุ่มครัวเรือน

หมายเหตุ : *รายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ หนี้บ้าน และหนี้เพื่อการท าธุรกิจ โดยไม่รวมหนี้เพื่อการบริโภค **เฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ
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31.8%

8.9%

9.9%

10.4%22.7%

16.3%

<0% 0% ถึง <5% 5% ถึง <10% 10% ถึง <15% 15% ถึง <30% >=30%

กลุ่มรายได้ไม่พอ

กลุ่มรายได้เหลือเก็บน้อย

เสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่พอ 
ในปีนี้ที่เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 5%

กลุ่มรายได้เหลือเก็บปานกลาง-มาก

อัตราการออม

ดัชนีแสดงสถานะทางการเงิน กลุ่มรายได้ไม่พอ
กลุ่มรายได้

เหลือเก็บน้อย
กลุ่มที่เหลือ

รายได้เฉลี่ย
(บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน)

18,993 22,043 32,625

หนี้ต่อรายได้**
(% ต่อรายได้ทั้งปี) 166.7% 108.1% 78.5%

หนี้ต่อสินทรัพย์**
(% ต่อสินทรัพย์รวม) 22.4% 21.1% 17.2%

ภาระหนี้ (Debt Service Ratio)**
(% ต่อรายได้ต่อเดือน) 35.0% 20.4% 15.8%

สภาพคล่อง (สินทรัพย์ทางการเงิน
เทียบกับรายจ่าย) (จ านวนเดือน)

4.8 5.6 9.4

สัดส่วนครัวเรือนที่เป็นหนี้นอกระบบ
(% ต่อจ านวนครัวเรือนในแต่ละ
กลุ่ม)

5.1% 4.0% 3.9%



… ส่งผลให้ครัวเรือนไทยเปราะบางต่อความเสี่ยง 

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รายได้สุทธิของครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นเกษตรกรและท างานคนเดียว

หน่วย : พันบาท

เงินออมของครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นเกษตรกรและท างานคนเดียว

หน่วย : พันบาท
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กรณีปกติ

รายได้สุทธิลดลงไปอยู่ที่ PCT 10 เมื่ออายุ 30-31 ปี

รายได้สุทธิลดลงไปอยู่ที่ PCT 10 เมื่ออายุ 30-31 ปีและกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ย 5%

รายได้สุทธิลดลงไปอยู่ที่ PCT 10 เมื่ออายุ 30-31 ปีและกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ย 20%
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อายุของหัวหน้าครัวเรือน (ปี) อายุของหัวหน้าครัวเรือน (ปี)

13 ปีเงินออมติดลบ
21 ปี
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‘การบริหารความเส่ียง’ เพ่ือปกป้องครัวเรือนท่ีมีความเปราะบางจากกระแสความผันผวนของรายได้
เป็น ‘เง่ือนไขจ าเป็น’ ก่อนท่ีครัวเรือนจะสามารถปรับตัวและส่ังสมโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ท่ีจะช่วยให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืนข้ึนในระยะยาว



Part 2

กลไกบรหิารจัดการความเสี่ยง
ครัวเรือนไทยมีเพียงพอหรือไม?่



ครัวเรือนไทยเข้าถึงเครื่องมือในการจัดการความเส่ียง …

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ประกันตนเอง แชร์ความเสี่ยง

กลไกที่ไม่เป็นทางการ กลไกที่เป็นทางการ

กลไกภาครัฐ ตลาดประกันภัยภายในครัวเรือน ครัวเรือนใกล้เคียง ภายในกลุ่มบุคคล

สมทบ
(Insurance)

ให้เปล่า
(Assistance)

ออมเงิน

กู้ยืม

เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของครัวเรือน



… โดยเฉพาะกลไกภาครัฐที่ ครัวเรือนพึ่งพาอย่างมาก …

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รายได้สุทธิของครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นเกษตรกรและท างานคนเดียว

หน่วย : พันบาท

รายได้สุทธิของครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าและท างานคนเดียว

หน่วย : พันบาท



… แต่เครื่องมือท่ีมีอาจยังไม่เพียงพอ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Value Survey และธนาคารโลก

13

ความครอบคลุมและเพียงพอของกลไก Social Assistance และ Social Insurance

13

6.68

83.07

6.72

49.44

Assistance Insurance

67.34

9

43.04
31.72

Assistance Insurance

ไทย ประเทศรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง

ความเพียงพอ
สัดส่วนของเงินช่วยเหลือหรือเงิน
ประกันที่ได้รับต่อรายได้ นับเฉพาะ
ครัวเรือนที่เข้าถึงกลไก (%)

ความครอบคลุม
สัดส่วนของคนที่เข้าถึงหรือมีคนใน
ครัวเรือนเข้าถึงกลไก (%)

สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความไว้วางใจกับครัวเรือนข้างเคียงอย่างเต็มที่

หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

30.0

24.7
23.0

2005-2009 2010-2014 2017-2020

13.5

29.2

2017-2020

เขตเมือง เขตชนบทรวมทั้งประเทศ
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ตลาดประกันภัยมีศักยภาพที่จะรับประกันความเสี่ยงต่อรายได้ของครัวเรือนไทย

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 และ 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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การกระจายตัวของอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีของครัวเรือน (เฉลี่ยระดับจังหวัด-เขตเทศบาล)

รวมทั้งประเทศ หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตร หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพจ าหน่ายสินค้า



การประกันทางการเกษตรสามารถกระจายความเสี่ยงระหว่างพื้นท่ีและฤดูปลูก

หมายเหตุ : CDD ย่อมาจาก Heating และ Cooling Degree Days ตามล าดับ
ที่มา : ผลการศึกษาจาก Chantarat (2015)
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ความสัมพันธ์ของ Net Payout ของ Index Insurance Portfolio ระหว่างภาค ระหว่างฤดูปลูก และระหว่าง Portfolio ของประเทศไทยกับดัชนีภูมิอากาศในต่างประเทศ

หน่วย : Pairwise correlation coefficient 

พื้นที่นาน ้าฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ชลประทาน ภาคใต้

-0.07

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

ดัชนี CDD
ที่เมือง Calgary แคนาดา

Portfolio ทั้งประเทศไทย-11.6
-0.12

Correlation

Correlation

Estimated coefficient



อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ครัวเรือนเปราะบางเข้าไม่ถึงตลาดประกัน คือ ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC 

16

ครัวเรือนไม่มีประวัติทางการเงิน 

ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร

การเก็บข้อมูลมีต้นทุนสูง ส่วนหนึ่งเพราะผู้รับประกัน
เข้าไม่ถึงครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนทีห่่างไกล

ครัวเรือนไม่คุ้นเคยกับธุรกรรมทางการเงิน 
โดยเฉพาะสัญญาประกันภัยที่ซับซ้อน

ข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดประกันภัย

การรับประกันมีความเสี่ยงสูง และมีต้นทุนสูง
จึงไม่คุ้มค่าที่จะท าตลาด

เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ครัวเรือนจึงไม่ซื้อประกัน



เทคโนโลยีทางการประกันภัยมีศักยภาพที่จะช่วยให้ผู้รับประกันสามารถออกแบบประกันภัยท่ีสะท้อนความเสี่ยงได้ดี
ขึ้น และเข้าถึงครัวเรือนท่ีเปราะบางได้มากขึ้น

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารโลก
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ผู้รับประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชนบทของ
เคนยา รวันดาและแทนซาเนีย โดยใช้ Insurtech
แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร

จับต าแหน่งที่ดินจากสัญญาณโทรศัพท์ของ MPESA แล้วใช้
ข้อมูลดาวเทียมและสถานีตรวจภูมอิากาศเพือ่ค านวณค่า
สินไหมฯ เมื่อเกิดภัยแล้งหรือฝนตกมากเกินไป โดยโอนเงิน
ผ่าน Mobile Banking ทันที

เกษตรกรซื้อบัตรขูดเพื่อเปิดใช้งานกรมธรรม์ผ่านโทรศพัท์
และโอนจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 50 ชิลลิงเคนยา (15 
บาท) และสามารถเติมเงินได้ทาง SMS 

ติดตามความเสียหายจาก Remote Sensing และข้อมูลดาวเทียมจาก
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นต ่า สามารถสะสมเบี้ยประกันภัยอย่างยืดหยุ่น
ตามก าลังซื้อ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่าน Mobile Banking

การประกันมีก าไร เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันพืชผลส าหรับผู้มีรายได้น้อย
มีค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายรวมคิดเป็น 40% ของเบี้ยประกันภัยรับ



EIC Consumer Survey 2022

“If through insurance we can help people to 
become more healthy and productive and 
prevent impoverishment when they get sick, 

then we really need to focus on what is 
stopping us from doing so”

Queen Maxima of the Netherlands

June 2012





Disclaimer

The information contained in this report has been obtained from sources 

believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective 

affiliates, employees or representatives make any representation or 

warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of 

the information contained in this report, and we and our respective 

affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all 

liability relating to or resulting from the use of this report or such 

information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our 

current estimates and judgments based on various assumptions that 

may be subject to change without notice, and may not prove to be 

correct.

This report is for the recipient’s information only. It does not represent 

or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and 

should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may 

also have an interest in the companies mentioned herein.
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