KR Household Economic Condition Index (KR-ECI)

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 67
วันที่ 9 กันยายน 2562

ราคาพลังงานลด รายได้ครัวเรือนเกษตรบางส่วนเพิ่ม และมาตรการภาครัฐ

3 ปั จจัย...หนุนดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ส.ค. 62 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
 ดัชนี ภาวะเศรษฐกิ จและการครองชี พของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยจากระดับ 41.5 ในเดือนก.ค. 2562 มาอยูท่ ี่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่อง
สถานการณ์ ราคาสิ นค้าและบริ การภายในประเทศหลัง ราคาพลังงานปรับตัวลดลงในเดื อนส.ค. 2562
ประกอบกับครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทาลดลง ส่วนหนึ่ งได้อานิ สงส์
จากมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของเงินให้เปล่าผูม้ ีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ
ช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรที่ เผชิญปั ญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ ปรับตัว สู งขึ้ น
มากในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีส่วนทาให้ครัวเรือนเกษตรบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้ นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 ในขณะที่ ดัชนี ภาวะเศรษฐกิ จและการครองชี พของครัวเรือนในช่ วงอี ก 3 เดือนข้างหน้า (3-month
Expected KR-ECI) ที่ทาการสารวจในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้ นในทิศทางเดียวกันกับดัชนีภาวะ
เศรษฐกิ จฯ ในปั จจุบัน มาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากเดิมที่ระดับ 43.9 ในการสารวจช่วงเดือนก.ค. จาก
มุมมองที่ เป็ นบวกมากขึ้ นของครัวเรือนไทยบางส่วนต่อประเด็ นเรื่องรายได้และการมีงานทาในช่วงระยะ 3
เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตร เนื่ องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างไรก็ตาม การสารวจ
ภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงเดื อนส.ค. ที่ ผ่านมาเป็ นช่วงก่อนการเกิดอุ ทกภัยในหลายพื้ นที่
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ จึงทาให้ครัวเรือนที่ทาการสารวจไม่ได้นาปั จจัยเรื่องน้ าท่วมมาเป็ นส่วน
หนึ่ งในการพิจารณา
 ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิ จและการครองชี พของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือ (เดือน
ก.ย.-ธ.ค.) ของปี 2562 ยังเปราะบางและเผชิญหลายปั จจัยท้าทาย ไม่วา่ จะเป็ นความเสียหายของไร่นา
จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้ นที่จงั หวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ปั ญหาการชาระหนี้ ของครัวเรือน
รวมไปถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่กระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยจากระดับ 41.5 ในเดือนก.ค. 2562 มาอยูท่ ี่ระดับ 41.9 ในเดือนส.ค. (ช่วงเวลาที่ทาการสารวจเป็ น
ช่วงเวลาก่อนเกิดอุทกภัยในหลายพื้ นที่จงั หวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุ
โซนร้อนคาจิกิ) เนื่ องจากครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นด้านระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ
สอดคล้องไปกับดัชนี ราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปที่ ในเดื อนส.ค. 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.19 จากเดื อนก.ค. 2562
จากราคาพลังงาน (น้ ามันเชื้ อเพลิ งขายปลี กภายในประเทศ) ที่ ปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันดิ บโลก และราคา
อาหารสด (ผัก ผลไม้ และเนื้ อสัต ว์) ที่ ปรับตัวลดลงตามปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ออกสู่ต ลาดจานวนมาก นอกจากนี้
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ครัวเรือนไทยยังมีความกังวลลดลงต่อประเด็น เรื่องรายได้และการมี งานทา ส่วนหนึ่ งได้อานิ สงส์จากมาตรการพยุง
เศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการพยุงการบริโภคของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (ช่วยเหลือค่าครอง
ชีพให้แก่ผูม้ ีรายได้น้อย 500 บาทต่อคนต่อเดื อน ในช่วงเดื อนส.ค.-ก.ย. 2562) มาตรการช่วยเหลือการเลี้ ยงดู
บุตรแก่ผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (300 บาทต่อคนต่อเดือน) รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบปั ญหา
ภัยแล้งในช่วงที่ ผ่านมา ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ ปรับ ตัวสูงขึ้ น เช่น ข้าวเหนี ยว ข้าวเจ้า และข้าว
หอมมะลิ ก็มีส่วนช่วยหนุ นรายได้ครัวเรือนเกษตรกรบางส่วนให้ปรับตัวดีขนในช่
ึ้
วงเดือนที่ส.ค. 2562
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ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
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ที่มา: ผลสารวจภาวะการครองชีพ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย)

ดัชนี ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index หรือ KR-ECI) จัดทาขึ้นโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เพื่ อให้เป็ นเครื่ องชี้ที่สะท้อนความรูส้ ึกของ
ครัวเรือนที่ มีต่อภาวะการครองชีพทั้งในปั จจุบัน และในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยค่าดัชนี ที่สู งกว่าระดับ 50 หมายถึง ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่า ภาวะการครองชีพ “ดีข้ นึ ”
ในทางตรงกันข้าม ค่าดัชนี ที่ตา่ กว่าระดับ 50 หมายถึงภาวะการครองชีพ “แย่ลง”

หมายเหตุ: ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยขยายขอบเขตการสารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไปยังส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2560
เป็ นต้นไป

นอกจากนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยได้ทาการสารวจเพิ่มเติมต่อประเด็ นเรื่องมาตรการของภาครัฐที่ ครัวเรือน
ไทยมองว่าน่ าจะช่ วยบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิ จที่ ต นเองเผชิ ญอยู่ใ นปั จจุ บัน ได้ โดยครัวเรื อนไทยที่ อาศัยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมองว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่ งผลให้ธนาคาร
พาณิ ชย์หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู ้ลงร้อยละ 0.125-0.25 มี ส่วนช่วยบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือนมากที่ สุด ในขณะที่ ครัวเรือนที่อาศัยในเขตพื้ นที่ ต่างจังหวัดมองว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รบั
ผลกระทบจากภัยแล้งของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการที่ช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับภาระหนี้ สิ น เช่น การลดอัตรา
ดอกเบี้ ย 1 ปี และการได้รบั สินเชื่อฉุกเฉิน มีส่วนช่วยบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจของครัวเรือนมากที่สุด

KR-ECI
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มาตรการของภาครัฐที่ครัวเรือนไทยมองว่าน่าจะช่วยบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจที่ตนเองเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั ได้
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ครัวเรือนไทยที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่

ครัวเรือนไทยที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่

กรุงเทพฯ และปริมณ ล

ต่างจังหวัด

ธ ป ท . ป รั บ ล ด อั ต ร า
ดอกเบี้ ยนโยบาย ส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู ้
ลง . 25%- .25%

39. %

ของครัวเรือนที่ทาการ
สารวจ
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มาตรการเติ ม เงิ น ผ่ า นบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐของผูม้ ีรายได้
น้อย 5 บาท และช่วยเหลื อ
ค่าเลี้ ยงดูบุตร

%
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%

มาตรการส่งเสริมการลงทุน สามาร
น าค่ า ใช้จ่ า ยที่ ซื้ อเครื่ องจั ก รไป
ลดหย่อนภาษีได้ .5 เท่า

ของครัวเรือนที่ทาการสารวจ
มองว่ามาตรการนี้ มีส่วน
ช่วยบรรเทาปั ญหา
เศรษฐกิจที่เผชิญอยู่
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มาตรการพั ก ช าระหนี้
กองทุนหมู่บา้ น

มาตรการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่ ง รั ฐของผู ้มี รายได้น ้อย 5
บาท และช่วยเหลือค่าเลี้ ยงดูบุตร

%
ของครัวเรือนที่ทาการ
สารวจ
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มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ เป็ น
หนี้ กั บ ธ.ก.ส. (ลดดอกเบี้ ยและ
ได้รบั สินเชื่อฉุกเฉิน)

มาตรการพั กช าระหนี้
กองทุนหมู่บา้ น

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากภั ย
แล้งที่เป็ นหนี้ กับ ธ.ก.ส. (ลด
ดอกเบี้ ยและได้รั บสิ นเชื่ อ
ฉุกเฉิน)

ของครัวเรือนที่ทาการสารวจ
มองว่ามาตรการนี้ มีส่วน
ช่วยบรรเทาปั ญหา
เศรษฐกิจที่เผชิญอยู่

มาตรการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ข้ามจังหวัด
ได้รบั เงินสาหรับการท่องเที่ยวผ่าน
อี วอลเลท
บาท และน าค่ า
ท่องเที่ยวมาขอเงินคืนได้อีก 5%

%
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ธปท. ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ ย
เงินกูล้ ง . 25%- .25%
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มาตรการส่ งเสริ มการลงทุ น
สามาร นาค่าใช้จา่ ยที่ซื้อเครื่องจักร
ไปลดหย่อนภาษีได้ .5 เท่า

ที่มา: ผลสารวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
หมายเหตุ: สัดส่วนร้อยละที่แสดงในรูปภาพสะท้อนถึงสัดส่วนจานวนครัวเรือนที่เห็นว่ามาตรการนั้นๆ ช่วยบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจที่ตนเอง
เผชิญอยูไ่ ด้ โดยในส่วนที่เหลือมองว่า มาตรการภาครัฐนั้นๆ ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจที่ตนเองเผชิญอยู่

อย่างไรก็ ตาม แม้ภาพรวมเศรษฐกิ จและการครองชี พของครัวเรือนไทยในเดือนส.ค. 2562 จะ
ปรับตัวดีขึ้นเล็ กน้อย แต่เป็ นที่ น่าสังเกตว่ า ครัวเรือนไทยกลับมี ความกังวลเพิ่มขึ้ นต่อประเด็นเรื่องภาระ
หนี้ สิน โดยจากการสารวจพบว่า ร้อยละ 22.3 ของครัวเรือนที่ทาการสารวจในเดือนส.ค. มีภาระหนี้ สินเพิ่มขึ้ นจาก
เดือนก.ค. 2562 โดยสาเหตุหลักๆ มาจากการใช้จ่ายเพื่อซื้ อสินค้าและบริการผ่ านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้ นในเดือนก่อน
หน้า นอกจากนี้ ครัวเรือนบางส่วนยังมีการผัดผ่อนหนี้ การชาระหนี้ ในเดือนก่อนหน้า จึงทาให้ดอกเบี้ ยเพิ่มพูน ทบ
ต้นทบดอกในเดือนถัดมา ทั้งนี้ ภาระหนี้ สินของครัวเรือนที่เพิ่ มขึ้ นจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคของภาคเอกชนใน
ระยะข้างหน้า ซึ่งศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยจะติดตามประเด็นนี้ อย่างใกล้ชิด
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การเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้ สินเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
% ของครัวเรือนที่ทาการสารวจ

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

73.0% 71.3%
20.3% 22.3%

6.6% 6.3%

เพิ่มขึ้ น

เท่าเดิม
ก.ค. 2562

ลดลง

ส.ค. 2562

สาเหตุที่ทาให้ครัวเรือนมีค่างวด (หนี้ สิน) เพิ่มขึ้ นในเดือนก.ค. – ส.ค. 2562
% ของครัวเรือนที่มีหนี้ สินเพิ่มขึ้ น

36.7%

35.7%
25.8%

22.2%

24.8%

19.2%

16.2%
10.8%

7.5%

อื่นๆ

มีค่าใช้จา่ ยพิเศษที่
ทาให้ตอ้ งกูย้ มื

ผัดผ่อนการชาระหนี้ ในเดือนก่อน
(ดอกเบี้ ยเพิ่ม)

ซื้ อสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต
เพิ่มขึ้ นในเดือนก่อน

1.1%
ขอสินเชื่อใหม่ เพิ่มเติมเพื่อซื้ อบ้าน
รถยนต์ หรือกูม้ าลงทุน

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

ก.ค. 2562

ส.ค. 2562

ที่มา: ผลสารวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

ในขณะที่ดชั นี ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month
Expected KR-ECI) ที่ทาการสารวจในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้ นมาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากเดิมที่ระดับ
43.9 ในการสารวจช่วงเดือนก.ค. 2562 โดยครัวเรือนบางส่วนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมี
งานทา โดยเฉพาะครัวเรือ นเกษตรกร เนื่ องจากในช่วงระยะ 3 เดื อนข้างหน้า (เดื อนก.ย.-พ.ย.) เป็ นช่วงฤดู เก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร อย่างไรก็ดี การสารวจภาวะการครองชีพของครัว เรือนในเดือนที่ผ่านมา
จัดทาในช่วงก่อนการเกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลในหลายพื้ นที่จงั หวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (ตั้งแต่
29 ส.ค. 2562 เป็ นต้นมา) จึงทาให้ครัวเรือนที่ทาการสารวจไม่ได้นาปั จจัยเกี่ยวกับน้ าท่วมมาร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของ
มุมมองภาวะเศรษฐกิจของตนเองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า
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โดยสรุปแล้ว ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของ
ครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทาการสารวจในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัว
เพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยหลักๆ แล้ว มาจากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนบางส่วนเกี่ยวกับรายได้
และการมีงานทา อย่างไรก็ตาม การสารวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยจัดทาในช่วงก่อนการเกิดอุทกภัยใน
หลายพื้ นที่ จงั หวัดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จึงทาให้ปัจจัยเรื่องน้ าท่วมไม่ได้ถูกนามาพิจารณาเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจของตนเองในปั จจุบนั และช่วง 3 เดือนข้างหน้า
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วง 4 เดือนที่เหลือ
ของปี 2562 (เดือนก.ย.-ธ.ค.) ยังเผชิญหลายปั จจัยเสี่ยง ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้ นที่จงั หวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อที่คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้แก่บา้ นเรือนและไร่นาของครัวเรือนชาวอีสาน ระดับ
ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้ นตามราคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบที่จะ
ขึ้ นราคาในช่วงเดือนต.ค. 2562 จากการปรับโครงสร้างภาษี สรรพสามิต รวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่
ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย

---------------------------

Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนีจ้ ดั ทาเพื่อเผยแพร่ ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความสมบูรณ์
เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ผ้ ้ ใู ช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการ
ใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษั ทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลใน
รายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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