การสร้างสมดุลกฎระเบียบ เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการเยาวชนไทยสูอ่ าเซียน

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)www.itd.or.th
UNCTAD ได้จดั ทำกรอบนโยบำยควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร โดยนำเสนอแนวทำงปฏิบตั ดิ ำ้ นนโยบำยทีม่ ผี ลต่อ
กำรพัฒ นำผู ป้ ระกอบกำรในภำพรวม 6 มิติ ได้แ ก่ 1. กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ร ะดับ ชำติ ด ำ้ นควำมเป็ น
ผูป้ ระกอบกำร 2. กำรสร้ำงควำมสมดุลของสภำพแวดล้อมทำงกฎระเบียบ 3. กำรยกระดับกำรศึกษำด้ำนควำม
เป็ นผู ป้ ระกอบกำรและกำรพัฒนำทักษะ 4. กำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 5. กำรปรับปรุงกำรเข้ำถึงแหล่งเงิน และ 6. กำรส่งเสริมควำมตระหนักและกำรสร้ำงเครือข่ำย

ต่ อ มำยัง ได้จ ดั ท ำแนวนโยบำยว่ ำ ด้ว ยควำมเป็ น ผู ป้ ระกอบกำรเยำวชน (Youth Entrepreneur) โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเยำวชนให้เป็ นผูป้ ระกอบกำร สำหรับประเทศไทยทีก่ ำลังพัฒนำเศรษฐกิจด้วยโมเดล
Thailand 4.0 มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจบนฐำนมูลค่ำหรือเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมเปลีย่ นแปลงให้ทำงำนบทฐำนนวัตกรรมมำกขึ้น

รวมถึงสนับสนุ นพัฒนำให้มผี ูป้ ระกอบกำร Start-up มำกขึ้น เพื่อเป็ นปัจจัยที่เพิ่มโอกำสเข้ำสู่ตลำดอำเซียน
ของผูป้ ระกอบกำรไทย กฎระเบียบเป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อตลำดและโอกำสของผูป้ ระกอบกำรกำรสร้ำงควำม
สมดุลของสภำพแวดล้อมทำงกฎระเบียบจึงเป็ นหนึ่งในแนวทำงปฏิบตั ิตำมกรอบนโยบำย ด้ำนควำมเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรของ UNCTAD กำรลดกฎระเบียบส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่เพิม่ ขึ้น

ขณะทีก่ ำรเพิม่ กฎระเบียบเป็ นกำรเพิม่ ต้นทุนในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบซึง่ ไม่จูงใจผูป้ ระกอบกำร

ดังนัน้ รัฐจึงจำเป็ นต้องมีกฎระเบียบที่เหมำะสมเพือ่ ให้ผูป้ ระกอบกำรมีอสิ ระทำงธุรกิจอย่ำงพอดีและเอื้อต่อกำร
พัฒ นำผู ป้ ระกอบกำร ซึ่ง สภำพแวดล้อ มทำงกฎระเบีย บสัม พัน ธ์ก บั กำรยกระดับ ควำมสำมำรถในกำร
ประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำรเยำวชนในระยะยำว

โดยเฉพำะกำรลดข้อจำกัดและภำระที่เกิดตำมกฎระเบียบทำงธุ รกิจประเทศต่ำงๆทัว่ โลกต่ำงมีวิธีกำรสร้ำง
สมดุลของสภำพแวดล้อมทำงกฎระเบียบเพือ่ พัฒนำผูป้ ระกอบกำรเยำวชนในรูปแบบทีห่ ลำกหลำย

ทัง้ โครงกำร ยุทธศำสตร์ นโยบำย กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ อำทิ ประเทศในอำเซียน

กรณี ฟิลิปปิ นส์ มีกฎหมำยว่ำด้วยผูป้ ระกอบกำรเยำวชนโดยเฉพำะ คือ Youth Entrepreneurship Act
2015 มุ่ ง สอดแทรกและวำงมำตรฐำนควำมรู เ้ กี่ ย วกับ ควำมเป็ นผู ป้ ระกอบกำรให้แ ก่ เ ยำวชนผ่ ำ น
YouthEntrepreneurship and Financial Literacy Program มีม ำตรกำรสนับ สนุ น ทำงกำรเงิน และมี
มำตรกำรเพือ่ เสริมสร้ำง ให้ขอ้ มูล และบ่มเพำะควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำรให้แก่เยำวชนอีกด้วย

ภำพรวมของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกำรหรือประกอบธุรกิจของไทยมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เห็นได้จำกดัชนีควำมง่ำยในกำรประกอบธุรกิจของ World Bank ซึ่งในปี 2560 ไทยอยู่ลำดับที่
46 ปี 2561 ลำดับที่ 26 ต่อมำปี 2562 ไทยอยู่ในลำดับที่ 27 และในปี 2563 ไทยขยับขึ้นมำอยู่ลำดับที่ 21

ในทำงกฎหมำยไทย บุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะหรือผูเ้ ยำว์จะทำนิติกรรมใดต้องได้รบั ควำมยินยอมจำก
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม มิเช่นนัน้ นิติกรรมนัน้ เป็ นโมฆียะ ซึ่งผู แ้ ทนโดยชอบธรรมสำมำรถให้ควำมยินยอมแก่
ผูเ้ ยำว์ในกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำหรือธุรกิจอื่น

และหำกผูแ้ ทนโดยชอบธรรมไม่ให้ควำมยินยอม ผูเ้ ยำว์สำมำรถร้องขอต่อศำลได้ โดยในกำรดำเนินกำรใดที่
เกี่ยวกับกำรประกอบธุ รกิจนี้ให้ผูเ้ ยำว์มีฐำนะเสมือนบรรลุนิติภำวะแล้ว แต่ หำกผู เ้ ยำว์ประกอบธุ รกิจจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอำจบอกเลิกควำมยินยอมได้

กฎหมำยนี้ในด้ำนหนึ่งเป็ นกำรคุม้ ครองผูเ้ ยำว์ แต่อีกด้ำนก็เป็ อุปสรรคต่อกำรประกอบธุรกิจของผูเ้ ยำว์ ลด
ควำมคล่องตัวและควำมเชื่อมันในกำรท
่
ำนิตกิ รรมกับผูเ้ ยำว์ ทัง้ ยังสร้ำงขัน้ ตอนยุ่ งยำกในกำรประกอบกำรของ
ผูเ้ ยำว์มำกกว่ำบุคคลทีบ่ รรลุนิตภิ ำวะแล้ว

นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังขำดกฎหมำย นโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำรหรือแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริม
ผูป้ ระกอบกำรเยำวชนเพือ่ ให้เข้ำมำมีบทบำทในภำคเศรษฐกิจ

ดังนัน้ ไทยควรดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ เพิม่ วำระกำรพัฒนำ
เยำวชนให้เป็ นผู ป้ ระกอบกำรเป็ น ส่วนหนึ่ งในแนวทำงกำรส่ง เสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนตำมกรอบ
กฎหมำย

และเพิม่ เติมองค์ควำมรูแ้ ละทักษะทำงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่ผูป้ ระกอบกำรเยำวชนเพื่อ
สร้ำงโอกำสกำรประกอบธุรกิจของนักธุรกิจทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรเยำวชน คว้ำโอกำสสู่ตลำดอำเซียน

ทัง้ นี้ สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกรำยงำนวิจยั ของสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
(องค์กำรมหำชน) www.itd.or.th

