
บริการการเงินที่ทั่วถึงส าหรับเศรษฐกิจอนาคต
(Financial Inclusion for Future Economy)



จ านวนแรงงานในและนอกระบบ (พ.ศ. 2560)

แรงงานในระบบ
16.9 ล้านคน

(45%)

แรงงานนอกระบบ
20.8 ล้านคน

(55%)

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)



• แรงงานนอกระบบ มากกว่า
ร้อยละ 50 ท างานในภาค
เกษตรและการประมง

• แรงงานนอกระบบร้อยละ 
23 ท างานภาคบริการใน
ร้านค้าและตลาด

• แรงงานนอกระบบ ท่ีมี
ทักษะอื่น (ช่างเทคนิค 
เสมียน ช่างฝีมือ ช่าง
โรงงานและเคร่ืองจักร ) มี
สัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 
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ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) “การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560”

อาชพี จ านวน (000) %

ผูบ้ญัญตักิฎหมายและผูจ้ดัการ 441.4 2.1

ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นตา่งๆ 124.0 0.6

ชา่งเทคนิคตา่งๆ 161.3 0.8

เสมยีน 84.2 0.4

พนักงานบรกิาร พนักงานในรา้นคา้และตลาด 4,774.3 23.0

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในดา้นการเกษตรและประมง 10,841.0 52.2

ชา่งฝีมอื 1,817.5 8.7

ชา่งโรงงานและเคร ือ่งจกัร 760.6 3.7

อาชพีพืน้ฐานตา่งๆในดา้นการขายและการบรกิาร 1,766.6 8.5

อืน่ๆ ทีม่ไิดจ้ าแนก 3.2 0.0

รวม 20,774.2 100

สัดส่วนของแรงงานนอกระบบแบ่งแยกตามลักษณะอาชีพ (พ.ศ. 2560)



พัฒนาสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society)

ลดการจ้างแรงงาน และทดแทนด้วยการใช้หุ่นยนต์ AI 
และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตและบริการมากขึ้น

เปิดโอกาสให้แก่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ

เน้นทักษะความรู้สมัยใหม่มากขึ้น

5

ลักษณะของเศรษฐกิจแห่งอนาคต?
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ผลกระทบของการพัฒนาต่อความเหลื่อมล  าในสังคม

1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technological Disruption) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
รูปแบบเศรษฐกิจและการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่วิถีการท างานของคนในประเทศ

2. ผลการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดแรงงานนอกระบบ (Informal Employment) เพิ่มขึ้น จาก
เหตุผลสองประการ

• นายจ้างต้องการลดต้นทุนการผลิต และหันไปใช้ระบบหุ่นยนต์แทนหรือใช้วิธีจ้าง
เหมาชั่วคราวมากขึ้น

• ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้คนเลือกเป็นนายตัวเองมากขึ้น

3. แม้มีความยืดหยุ่น แต่แรงงานนอกระบบขาดหลักประกัน และขาดความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทุนของสถาบันการเงินในระบบได้ ท าให้ประสบปัญหาในการกู้ยืมในยามฉุกเฉิน หรือ
ต่อยอดทางธุรกิจ



รายงานผลส ารวจการเขา้ถงึบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 โดย ธปท.

การเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อแยกตามรายได้

Usage = households that used loan services
Self exclusion = households who had access to but chose not use financial services
No access = households who had demand for financial services but could not access



รายงานผลส ารวจการเขา้ถงึบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 โดย ธปท.

การเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อแยกตามภูมิภาค

Usage = households that used loan services
Self exclusion = households who had access to but chose not use financial services
No access = households who had demand for financial services but could not access



ทัศนะในความสามารถในการกู้เงินในระบบได้หรือไม่

เหตุผล ร้อยละ

ไม่มีหลักประกัน/หลักประกันไม่พอ 53.22
ไม่มีประวัติการเคล่ือนไหวทางการเงิน
/มีการเคล่ือนไหวไม่สม่ าเสมอ 22.22
โครงการไม่เป็นท่ีน่าสนใจของธนาคารพาณิชย์

4.68
ประวัติการช าระหนี้ไม่ดี 2.92
ด าเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปี 0.58
ไปติดต่อธนาคารมาแล้วแต่ไม่ผ่าน 8.19
ไม่รู้จะติดต่อธนาคารอย่างไร 4.09
อื่นๆ (ไม่ทันต่อความต้องการ) 4.09

สามารถกู้ได้

สามารถกู้ได้ ร้อยละ  42.37
เหตุผล เคยกู้กับธนาคารของรัฐ
หรือธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว และ
มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

ไม่สามารถกู้ได้ ร้อยละ 57.63



วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินนอกระบบ

เหตุผลที่ลูกหนี ตัดสินใจกู้เงินนอก
ระบบคือต้องการใช้เงินด่วน/เงิน
เร็ว 89.8%



แหล่งที่มา รายงานผลส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการสินเชื่อ

No access = households who had demand for financial services but could not access
Self exclusion = households who had access to but chose not use financial services

No Access

Self exclusion

สาเหตุที่ไม่ใช้ธนาคารพาณิชย์

1. ฐานะการเงิน/รายได้ไม่เพียงพอ 43.9%
2. ไม่กล้าไปติดต่อ/คิดว่าจะถูกปฏิเสธ 19.4%
3. มีเงื่อนไข/ขั นตอนยุ่งยาก 7.2%

1. ไม่จ าเป็นต้องใช้บรกิาร 67.7%
2. ฐานะการเงิน/รายได้ไม่เพียงพอ 14.2%
3. ไม่รู้จัก/ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 7.6%

สาเหตุที่ไม่ใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. ฐานะการเงิน/รายได้ไม่เพียงพอ 40.2%
2. . ไม่กล้าไปติดต่อ/คิดว่าจะถูกปฏิเสธ 22.1%
3. . มีเงื่อนไข/ขั นตอนยุ่งยาก 9.0%

1. ไม่จ าเป็นต้องใช้บรกิาร 69.2%
2. ฐานะการเงิน/รายได้ไม่เพียงพอ 10.9%
3. ไม่รู้จัก/ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 10.7%



กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงในการเข้าถึงแหล่งทุน และสาเหตุที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้

• จากข้อมูลพบว่าแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของประชากรในประเทศ

• กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมักขาดความมั่นคงด้านรายได้และหลักประกันต่างๆ มีแนวโน้มสูงที่จะ
ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ และหันไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบแทนมากขึ้น

• เหตุผลมาจาก สถาบันการเงินขาดข้อมูลที่สามารถใช้วัด (measure) ความเสี่ยงของแรงงานนอก
ระบบได้ ท าให้ไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยกู้ หรือปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูง

• กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะปัจจุบัน เช่น
• พนักงานลูกจ้างชั่วคราว (temporary workers)
• ผู้ประกอบการรายย่อย (small entrepreneurs)
• ช่างเทคนิค/ก่อสร้าง (gig workers)



FOCUS GROUP

คุณ จารวี (38 ปี)
แม่บ้าน

คุณวิชิต (63 ปี)
รับจ้างเข็นรถเพ่ือขายพระ

คุณรช (ราว 50ปี)
ค้าขายเสื อผ้า

คุณศักดา (38 ปี)
รับเหมาก่อสร้าง 

คุณขวัญเรือน  (ราว 35-40 ปี)
แม่บ้าน

คุณวิชิกร (35-40 ปี)
ขายปลีกเสื อผ้า เสื อกันหนาว 

คุณจันทร์ลดา (18 ปี)
รับจ้างขายน  าตาลสด
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Case A: คุณ จารวี (38 ปี) แม่บ้าน

80,000 บาท



ปัญหาร่วมในการขอกู้ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (Key Findings)

• การขาดหลักประกันในการกู้ยืม (ทรัพย์สิน/บุคคล) lack of 
collateral/insufficient (ie collateral can only be used with 
loans for agricultural purposes)

• ขาดเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (หลักฐานการท างาน/จดทะเบียน
กิจการ) lack of legal documentation (ie permanent work 
contract)

• มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ (ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตาม)
history of default /bad credit

• ขั้นตอนธนาคารยุ่งยาก กินเวลา complicated bank process

• ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรของธนาคาร unfriendly attitude from banks & 
fear of rejection 



REDUCE INEQUALITY
LEAVE NO ONE BEHIND

ACCESS to CREDIT

DIGITAL FOOTPRINT

ALTERNATIVE CREDIT SCORING

NO

NO

MOST VULNERABLE

ภาพเศรษฐกิจแห่งอนาคต
(Financial Inclusion for a Future Economy)

FINANCIAL INCLUSION

แรงงานนอกระบบ
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อปุสรรคในการกา้วไปสูก่ารบรกิารการเงนิทีท่ ัว่ถงึในยุคดจิทิลั

(Challenges)

• แรงงานนอกระบบ 
• การไร้แรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล/การกู้ยืมออนไลน์
• ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ และการเข้าถึงข้อมูลส าคัญ 
• ขาดความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ให้กู้
• การยึดติดกับการใช้บริการทางการเงินแบบเดิมๆ 
• Financial literacy and social norms (ie สินสอด)

• สถาบันการเงิน
• ขาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการประเมินสถานะของผู้ขอกู้ 
• Integrated data collection and sharing system ขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาฐานข้อมูล credit scoring system ท้ังประเทศ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางการเงินท่ีท่ัวถึง 

• ภาครัฐและระบบกฎหมาย
• กฎหมายส่งเสริม SME ยังก าหนดให้การกู้ยืมต้องมีการแสดงหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน (ม.17(2)) 
• balancing privacy law กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มีการใช้บังคับ
• กฎหมายไทยยังไม่รับรองสถานะของฟินเทค และกฎหมายก ากับ non-bank ยังไม่แล้วเสร็จ
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ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

1. ปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงินท่ัวถึงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• การตัดลดกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคและสร้างภาระแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ (Regulatory Guillotine) โดย  

ธปท. และ กลต.
• การยอมรับ Fintech & non-bank operations และออกกฎหมายเพื่อรองรับบทบาทของสถาบันการเงินสมัยใหม่โดย 

ธปท.
• การเร่งออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องมาตรฐานสากล โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2. พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาระบบ Alternative Credit Scoring System (เช่น มาเลเซีย)

4. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ขอกู้ โดยรวบรวมจาก

• แอพพริเคชั่น (grab, seekster, fixzy…→ ข้อมูลการท างานส่วนบุคคล)
• ภาษี – (itax → ข้อมูลรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล/นิติบุคคล)

5. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการการเงินดิจิทัลมากขึ้น



คณะท างาน

ปิยธิดา เจิมหรรษา (เติ ล)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (เอก)ดร.ยุทธศักด์ิ สุภสร (ตุ)๊

อสมา ด ารงมงคลกุล (แพร) ดร.สุปรีย์ ศรีส าราญ (อาร์ต)

ไพบูลย์ นรินทรางกูร (ทอม)

T
TRANSPARENCY

ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร (โจ) บุษบา จริาธิวัฒน์ (แอน)

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ใหม)่ 

กาญจนา ภัทรโชค (เจี๊ยบ)

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม (ก้อง)

นิรุฒ มณีพันธ์ (รุฒ)

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (วิว)

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ทริป)

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี (เอ๋)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ (เม่น) 

เจน ฮอล์ลอเวย์ (เจน)

ธวัชชัย พิทยโสภณ (ชัย)

ดร.กิรตพิงษ์ แนวมาลี (กี)

สุรพล โอภาสเสถียร (ซือ)



THANK YOU
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