
Highlights
• การชุมุนุมุประท้้วงของเยาวชุนุท่้�ท้รงพลังัต่อ่เนุ่�องต่ลัอดชุว่ง 2-3 ปีท้่�ผ่า่นุ

มา สะท้้อนุว่าเยาวชุนุขาดชุ่องท้างการม่ส่วนุร่วมท่้�เป็นุท้างการแลัะม่
ความหมาย หากไม่เร่งแก้ไข ปัญหาแลัะความต้่องการของเยาวชุนุจะ
ได้ถููกต่อบสนุอง เป็นุอุปสรรคต่่อพัฒนุาการของเยาวชุนุ ท้ั�งยังจะเร่ง
ความขัดแย้งแบ่งขั�วในุสังคมแลัะบ่อนุท้ำาลัายเสถู่ยรภาพท้างการเม่อง

• การลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งจาก 18 ปี เหลั่อ 15 ปี จะเพิ�มท้รัพยากร
ท้างการเม่องให้เยาวชุนุชุ่วงอายุดังกลั่าวกว่า 2.4 ล้ัานุคนุให้เท่้าเท้่ยม
กับประชุากรชุ่วงอายุอ่�นุมากข้�นุ ท้ำาให้ฝ่่ายการเม่องผู่้กำาหนุดนุโยบาย
รับฟัังแลัะต่อบสนุองต่่อปัญหาแลัะความต่้องการของพวกเขายิ�งข้�นุ ถู่อ
เป็นุวิธิ่ขยายชุ่องท้างการม่ส่วนุร่วมท้่�พ่�นุฐานุแลัะต่รงไปต่รงมาท้่�สุด

• เยาวชุนุอาย ุ15 ปขี้�นุไปควรมสิ่ท้ธิเิลัอ่กต่ั�ง เพราะถูกูศาลัสั�งลังโท้ษอาญา
ได้แลั้ว รับจ้างงานุได้แล้ัวแลัะม่โอกาสเส่ยภาษ่มากข้�นุ นุอกจากนุ่� 
เยาวชุนุท้่�ยิ�งอายุนุ้อย ก็ยิ�งต่้องรับผ่ลัการต่ัดสินุใจประเด็นุระยะยาว จ้ง
ยิ�งควรม่สิท้ธิิร่วมต่ัดสินุใจ

• การลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งถู่อเป็นุ ‘เท้รนุด์’ แห่งศต่วรรษท้่� 21 ในุการ
สร้างอนุาคต่ของเยาวชุนุ ประชุาธิิปไต่ย แลัะสังคม โดยหลัายประเท้ศ
ดำาเนุนิุการแลัว้ในุการเลัอ่กต่ั�งท้กุระดบั เชุนุ่ ออสเต่รย่ แลัะหลัายประเท้ศ
ดำาเนุินุการเฉพาะในุระดับท้้องถูิ�นุ เชุ่นุ เอสโต่เนุ่ย
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 ในุชุว่ง 2-3 ปที้่�ผ่า่นุมา เยาวชุนุไท้ยจำานุวนุ
มหาศาลัได้แสดงออกแลัะเคลั่�อนุไหวท้างการ
เม่องอย่างกระต่่อร่อร้นุแลัะท้รงพลััง ส่งเส่ยงดัง
ก้กกอ้งท้่�สดุเท้า่ท้่�เคยปรากฏในุรอบหลัายท้ศวรรษ  
แม้สังคมไท้ยจะ ‘ได้ยินุ’ เส่ยงของเยาวชุนุแจ่มชัุด 
แต่่เส่ยงนุั�นุกลัับไม่เคยถููก ‘รับฟัังแลัะต่อบสนุอง’ 
จากผู่ก้ำาหนุดนุโยบายรฐัเท้า่ท้่�ควร - เรย่กได้วา่เปน็ุ
เสย่งท่้� ‘ได้ยนิุแต่ไ่ม่ถูกูรับฟังั ดังแต่ไ่ร้ความหมาย’

 หากเป็นุแบบนุ่�ต่่อไป ปัญหาท้่�เยาวชุนุ 
ผู่เ้ป็นุอนุาคต่ของชุาต่ิเผ่ชุิญจะไม่ม่วันุถููกแก้ไขได้
อยา่งเหมาะสม ความไม่พอใจ ความขัดแย้งแบ่งขั�ว  
แลัะความไม่ลังรอยระหว่างคนุต่่างรุ่นุในุสังคม
จะท้ว่ความรุนุแรงข้�นุ ขณะท้่�ระบอบการเม่อง 
กจ็ะขาดเสถูย่รภาพแลัะความชุอบธิรรม ยากนุกัท้่�
ประเท้ศไท้ยจะม่อนุาคต่อันุสดใสงดงาม

 ถู้าสังคมไท้ยยังอยากก้าวไปข้างหนุ้า  
คงถู้งเวลัาท้่�เราต่้องร่วมกันุสร้างระบอบการเม่อง
ซึ่้�งรับฟัังเส่ยงของเยาวชุนุอย่างจริงจังต่ามสิท้ธิิท่้�
พวกเขาพ้งม่ หนุ้�งในุเคร่�องม่อในุการสร้างระบอบ
เชุ่นุนุั�นุค่อการ ‘ลัดอายุขั�นุต่ำ�าของผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�ง’  
ให้เยาวชุนุอายุต่ำ�ากว่า 18 ปีม่โอกาสส่งเส่ยงผ่่านุ
การเลั่อกต่ั�งอย่าง ‘เสมอภาค’ กับคนุกลัุ่มอ่�นุในุ
สังคม

 ศูนุย์ความรู้นุโยบายเด็กแลัะครอบครัว 
(คดิ for คดิส)์ โดย 101 PUB แลัะ สสส. ชุวนุผู่อ้า่นุ
สำารวจปัญหาของระบอบการเมอ่งไท้ยท้่�ท้ำาใหเ้สย่ง
เยาวชุนุไร้ความหมาย พร้อมท้ั�งท้ำาความเข้าใจ
แลัะขบคิดถู้งความจำาเป็นุความเหมาะสมในุการ
ลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งในุประเท้ศไท้ยจาก 18 ปี
ในุปัจจุบันุให้เหลั่อ 15 ปี

ท่ี่�มา: The101.world
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 ในุชุ่วง 2-3 ปีท้่�ผ่่านุมา เยาวชุนุไท้ยมัก
ต่้องส่งเส่ยงหร่อม่ส่วนุร่วมท้างการเม่องผ่่านุ 
การชุมุนุมุประท้้วงแลัะการเรย่กร้องบนุโลักออนุไลัน์ุ 
โดยในุปี 2020 เกิดการชุมุนุมุประท้ว้งท่้�จดัข้�นุโดย
เยาวชุนุอยา่งนุอ้ย 193 เหต่กุารณ1์ แมจ้ะยงัไมพ่บ
ต่ัวเลัขดังกลั่าวของปี 2021 แต่่การชุุมนุุมประท้้วง
จำานุวนุมากจากท้่�เกิดข้�นุท้ั�งหมดกว่า 1,516 ครั�ง2 

ก็ม่เยาวชุนุเป็นุผู่้จัดหรอ่ม่ส่วนุร่วม

 จริงอยู่ว่าการส่งเส่ยงผ่่านุชุ่องท้างท้่�ไม่
เปน็ุท้างการเหล่ัานุ่�เป็นุเร่�องธิรรมดาท่้�ขาดไปไม่ได้ 
ในุระบอบประชุาธิิปไต่ย แต่่วิธิ่เชุ่นุนุ่�มักกดดันุ 

ใหร้ฐับาลัรบัฟัังแลัะเปลั่�ยนุแปลังนุโยบายไดจ้ำากดั3 

หากเส่ยงของเยาวชุนุไม่ถููกรับฟัังเป็นุเวลัานุานุ 
ปญัหาแลัะความต่อ้งการของพวกเขากจ็ะไมไ่ดร้บั
การต่อบสนุอง สง่ผ่ลัใหพ้วกเขาไมส่ามารถูพฒันุา
ต่ัวเองแลัะเต่ิมเต่็มความฝ่ันุของต่นุได้อย่างเต่็มท้่�

 ยิ�งไปกว่านุั�นุ ยังจะส่งผ่ลักระตุ่้นุความ
ไม่พอใจ ขัดแย้งแบ่งขั�ว แลัะไม่ลังรอยระหว่าง
คนุต่่างรุ่นุในุสังคมให้ฝ่ังรากลั้ก โดยเฉพาะเม่�อ
รัฐบาลัพยายามดำาเนุินุคด่แลัะใชุ้ความรุนุแรงเพ่�อ
กดปราบการส่งเส่ยงของเยาวชุนุ อย่าลั่มว่าต่ั�งแต่่
ปี 2020 ถู้งปัจจุบันุ รัฐบาลัดำาเนุินุคด่การเม่องกับ
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เยาวชุนุไปแลั้วไม่นุ้อยกว่า 280 คนุ4 ในุปี 2021 
เพ่ยงปีเด่ยว รัฐบาลัยังใชุ้กำาลัังสลัายการชุุมนุุม
มากถูง้ 60 ครั�ง เปน็ุเหต่ใุหม้เ่ยาวชุนุเส่ยชุว่ติ่ 1 คนุ  
แลัะบาดเจ็บอย่างนุ้อย 88 คนุ5

 นุ่� เป็นุปัญหาท้่�สังคมไท้ยต่้องแก้ไข… 
การแก้ไขนุ่�ไม่ใชุ่แค่กดดันุให้รัฐบาลัหยุดกดปราบ
เยาวชุนุเท่้านุั�นุ แต่่อาจเริ�มจากการต่ั�งหลักัเขา้ใจว่า  
การชุุมนุุมของเยาวชุนุม่สาเหตุ่พ่�นุฐานุมาจาก
ระบอบการเม่องขาดชุ่องท้างให้พวกเขาส่งเส่ยง

หร่อม่ส่วนุร่วมในุการกำาหนุดนุโยบายอย่างเป็นุ
ท้างการแลัะม่ความหมาย เพราะเม่�อรัฐบาลัไม่ได้
ฟัังเส่ยง จ้งกำาหนุดนุโยบายไม่ต่อบสนุองปัญหา
ของเยาวชุนุ แลัะเม่�อระบอบไม่ม่ชุ่องท้างให้
สะท้้อนุปัญหาเหล่ัานุั�นุ ก็เท่้ากับผ่ลัักให้เยาวชุนุ
ต่้องลังถูนุนุหร่อก่นุด่าอยู่บนุโลักโซึ่เชุ่ยลัฯ

 เม่�อต่ั�งหลัักได้ดังนุ่�แลั้ว คงต่้องมาขบคิด
ร่วมกันุต่่อไปว่าเราจะสร้างระบอบการเม่องให้รับ
ฟัังเส่ยงของเยาวชุนุมากข้�นุได้อย่างไร?
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 ระบอบการเมอ่งไท้ยขาดชุ่องท้างให้เยาวชุนุ
ส่งเส่ยงอย่างม่ความหมาย เพราะโดยพ่�นุฐานุ 
แลั้วเป็นุระบอบการเม่อง ‘ของคนุแก่ โดยคนุแก่ 
เพ่�อคนุแก่’

 ภายใต่้ระบอบนุ่� เยาวชุนุแท้บไม่ม่ผู่้แท้นุ
จากรุนุ่ต่นุเองเปน็ุผู่ก้ำาหนุดนุโยบาย จากขอ้มลูัของ
สำานุกังานุสถูติิ่แหง่ชุาต่ใินุป ี2021 แมป้ระเท้ศไท้ย
ม่ประชุากรอายุไม่เกินุ 30 ปีสูงถู้ง 24.5 ลั้านุคนุ 
หร่อคิดเป็นุ 38% ของจำานุวนุประชุากรท้ั�งหมด6 

แต่ส่ภาผู่แ้ท้นุราษฎรไท้ยชุดุปจัจบุนัุกลัับมส่มาชุกิ 
(ส.ส.) ท้่�อายุไม่เกินุ 30 ปีเพ่ยง 12 คนุจากท้ั�งหมด 
500 คนุ หร่อคิดเป็นุแค่ 2% เท้่านุั�นุ7 ขณะท้่�คณะ
รัฐมนุต่ร่ก็ไม่ม่รัฐมนุต่ร่แม้แต่่คนุเด่ยวท้่�ม่อายุในุ
ชุ่วงข้างต่้นุ8

 ซึ่ำ�าร้าย เยาวชุนุยังม่อิท้ธิิพลัต่่อผู่้กำาหนุด
นุโยบายต่า่งวยัเหลัา่นุั�นุไดนุ้อ้ย โดยเฉพาะเยาวชุนุ
ท้่�อายุต่ำ�ากว่า 18 ปี เพราะรัฐธิรรมนุูญบัญญัต่ิ
ให้ไม่ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�ง อย่าลั่มว่า ‘คะแนุนุเส่ยง’  
แท้บจะเป็นุท้รัพยากรท้างการเม่องเพ่ยงอย่าง
เด่ยวท้่�เยาวชุนุสามารถูม่เท้่าเท่้ยมกับคนุแก่ได้ 
(ท้รพัยากรอ่�นุ เชุนุ่ เงนิุ อำานุาจหนุา้ท้่�การงานุ แลัะ
เคร่อข่ายอุปถัูมภ์) เม่�อปราศจากสิท้ธิินุ่� เยาวชุนุก็
ไร้ซึ่้�งท้รัพยากรท้่�ฝ่่ายการเม่องผู่้กำาหนุดนุโยบาย
ต่้องการ จ้งม่โอกาสสูงท้่�เส่ยงของเยาวชุนุจะไร้ค่า
สำาหรับพวกเขา

 ลัองสังเกต่ว่าประเด็นุนุโยบายท่้�เยาวชุนุ
อายุต่ำ�ากว่า 18 ปีเป็นุผู่้เร่ยกร้องเป็นุหลััก เชุ่นุ 
ชุ่ วิต่ในุโรงเร่ยนุ การสอบเข้ามหาวิท้ยาลััย  



6

101 PUB Policy Insights 
มิิถุุนายน 2022

การขาดแหลัง่เลันุ่-แหลัง่เรย่นุรู ้แลัะความรนุุแรงต่อ่
เด็กแลัะเยาวชุนุ แท้บไม่เคยถููกรัฐบาลัใดหยิบยก
ข้�นุมาพูดคุยแลัะพัฒนุานุโยบายต่อบสนุองอย่าง
จรงิจัง เพราะพวกเขาไม่ใชุ่ฐานุเสย่งในุการเลัอ่กต่ั�ง 

 หากไม่เปลั่�ยนุแปลังอะไรเลัย เยาวชุนุ
กลัุ่มนุ่�ก็จะยิ�งไม่ถููกเหลั่ยวแลัมากข้�นุในุอนุาคต่ 
เนุ่�องจากการก้าวเขา้สู่สังคมผู่สู้งวยัจะส่งผ่ลัใหฐ้านุ
เส่ยงผู่้สูงวัยม่สัดส่วนุเพิ�มข้�นุ เส่ยงของเยาวชุนุท่้�
ไม่ใชุ่ฐานุเส่ยงอยู่แลั้วก็จะยิ�งถููกรับฟัังจากระบอบ
การเมอ่งนุ้อยลังเร่�อยๆ

 หนุ้�งในุวิธิ่พ่�นุฐานุแลัะต่รงไปต่รงมาท่้�สุด
ในุการเปิดชุ่องท้างให้เยาวชุนุส่งเส่ยงได้อย่างม่
ความหมายจง้ควรเริ�มจากจดุนุ่� ค่อใหเ้ยาวชุนุอายุ

ต่ำ�ากว่า 18 ปีม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งได้ โดย คิด for คิดส์  
เสนุอให้ลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งเหลั่อ ‘15 ปี’ 
ครอบคลัมุสทิ้ธิกิารเลัอ่กต่ั�ง ส.ส. สมาชุกิสภาท้้องถูิ�นุ  
แลัะผู่้บริหารท้้องถูิ�นุ ต่ลัอดจนุสิท้ธิิการออกเส่ยง
ประชุามต่ิ การเข้าชุ่�อต่่อรัฐสภาแลัะสภาท้้องถูิ�นุ 
แลัะการม่ส่วนุร่วมท้างการเม่องท้างต่รงอ่�นุๆ

 เปลั่�ยนุระบอบการเมอ่งของคนุแก่ให้กลัาย
เป็นุระบอบการเมอ่งของทุ้กคนุ เปล่ั�ยนุเส่ยงเยาวชุนุ
ให้ ‘ได้ยินุแล้ัวถููกรับฟััง ดังแล้ัวม่ความหมาย’  
ต่่อนุโยบายสาธิารณะ
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 เยาวชุนุอายุ 15-17 ปีควรม่สิท้ธิิเลัอ่กต่ั�ง
เพ่�อให้เส่ยงของพวกเขาในุฐานุะพลัเมอ่งถูกูรบัฟััง 
อย่าง ‘เสมอภาค’ กับพลัเม่องกลัุ่มอ่�นุมากข้�นุ  
การลัดอายุเพ่�อขยายสิท้ธิินุ่�นุับว่าได้สัดส่วนุกับ
หนุา้ท้่�แลัะความรับผ่ดิชุอบต่ามชุ่วงวยัดว้ยเหต่ผุ่ลั
อย่างนุ้อย 3 ข้อ

 1. เยาวชุนุอายุ 15 ปีข้�นุไปถููกศาลั 
สั�งลังโท้ษอาญา (รบิท้รพัย ์ปรบั กกัขงั จำาคกุ) ไดแ้ลัว้9  

จ้งควรต้่องม่สิท้ธิริ่วมกำาหนุดกฎหมาย ซึ่้�งอาจถููก
นุำามาใชุ้ต่ดัสนิุความผิ่ดแลัะลังโท้ษต่นุเอง ผ่า่นุการ
เลั่อกต่ั�งผู่้แท้นุเข้าไปพิจารณาร่างกฎหมายแลัะ
การเข้าชุ่�อเสนุอร่างกฎหมาย

 2. เยาวชุนุอายุ 15 ปีข้�นุไปรับจ้างงานุได้
แล้ัว10 แลัะม่โอกาสเส่ยภาษ่มากข้�นุ จ้งควรต้่อง 
ม่สิท้ธิิร่วมกำาหนุดการจัดเก็บภาษ่แลัะการใชุ้ 
งบประมาณ ซึ่้�งต่นุอาจต่้องร่วมจ่ายด้วยรายได้
จากนุำ�าพักนุำ�าแรง ผ่่านุการเลั่อกต่ั�งผู่้แท้นุเข้าไป
พิจารณารา่งกฎหมายภาษแ่ลัะงบประมาณ รวมถูง้ 
เลั่อกแลัะควบคุมฝ่่ายบริหารท้่�กำาหนุดนุโยบายใชุ้
จ่ายต่่างๆ

 3. เยาวชุนุยิ�งอายุนุ้อย ยิ�งต้่องรบัผ่ดิชุอบ
ผ่ลักระท้บจากการตั่ดสนิุใจประเด็นุนุโยบายระยะยาว  
เชุนุ่ นุโยบายสิ�งแวดลัอ้ม ผ่งัเมอ่ง แลัะการศก้ษา นุานุ
กว่าแลัะมากกว่า จ้งควรต่้องม่สิท้ธิิร่วมต่ัดสินุใจ  
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เพ่�อให้พวกเขาได้กำาหนุดอนุาคต่ของต่นุเอง  
ลัดการต่ัดสินุใจแท้นุกันุข้ามรุ่นุ

 นุอกจากนุ่� การลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�ง
เหลัอ่ 15 ปยีงัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชุนุต่์่อท้ั�งเยาวชุนุ
เองแลัะสังคมวงกว้างในุ 2 มิต่ิสำาคัญ

 ดังท้่�ได้กลั่าวมาแลั้ว การลัดอายุจะส่งผ่ลั
ใหฝ้่า่ยการเมอ่งรับฟังัเยาวชุนุอายุ 15-17 ปเีพิ�มข้�นุ  
เพราะถู่อครองคะแนุนุเส่ยงท้่�ฝ่่ายการเม่อง 
มุ่งหวัง ท้ำาให้เกิดนุโยบายท้่�ต่อบสนุองปัญหาแลัะ
ความต่้องการของเยาวชุนุผู่้เป็นุอนุาคต่ของชุาต่ิ
มากข้�นุ ซึ่้�งย่อมส่งผ่ลัส่บเนุ่�องชุ่วยแก้ปัญหาแลัะ
พัฒนุาสังคมท้ั�งในุปัจจุบันุแลัะอนุาคต่ต่ามไปด้วย

 ในุอ่กมติ่หินุ้�ง การลัดอายจุะเสรมิสร้างการ
พัฒนุาประชุาธิปิไต่ย เพราะยิ�งเยาวชุนุได้เลัอ่กต่ั�งเรว็  
ก็จะยิ�งได้ปลัูกฝ่ังทั้กษะแลัะจิต่สำานุ้กพลัเม่องในุ
ระบอบประชุาธิิปไต่ยเข้มแข็งข้�นุ โดยผ่ลัการ
ศ้กษาในุประเท้ศท้่�ลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งแลั้ว
พบว่า ประชุากรกลัุ่มท้่�ได้สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งมาต่ั�งแต่่
ก่อนุอายุ 18 ปีม่แนุวโนุ้มจะออกไปใชุ้สิท้ธิิเลั่อก
ต่ั�งเป็นุประจำา รวมถูง้เชุ่�อมั�นุแลัะสนุับสนุุนุระบอบ
ประชุาธิิปไต่ยในุระยะยาวมากกว่ากลัุ่มได้ม่สิท้ธิิ
หลัังอายุ 18 ปีบริบูรณ์แลั้ว11

ท่ี่�มา: The101.world
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 แม้เยาวชุนุอายุ 15-17 ปี จะควรม่สิท้ธิิ
เลั่อกต่ั�งด้วยเหตุ่ผ่ลัข้างต่้นุ แต่่ความพยายามลัด
อายผุู่ม้สิ่ท้ธิเิลัอ่กต่ั�งในุหลัายประเท้ศมกัถูกูโต้่แยง้
ว่าเยาวชุนุชุ่วงอายุนุั�นุยังไม่ม่ ‘คุณสมบัต่ิ’ เพ่ยง
พอจะใชุ้สิท้ธิิ หร่อเป็นุผู่้เลั่อกต่ั�งท้่�ม่คุณภาพต่ำ�า
กวา่ประชุากรกลัุม่อ่�นุท้่�อายสุงูกวา่ เพราะไมส่นุใจ
ต่ิดต่ามการเม่อง ขาดความสามารถูแลัะความรู้ท่้�
จำาเป็นุ แลัะมักถููกครอบงำาได้ง่าย

 คำาถูามค่อเยาวชุนุอายุ 15-17 ปีขาด
คุณสมบัต่ิจริงหร่อไม่?

 ไม่สนใจการเมืองจริงหรือไม่?: การ
ชุุมนุุมประท้้วงแลัะการเร่ยกร้องบนุโลักออนุไลันุ์
ในุชุ่วงท้่�ผ่่านุมาสะท้้อนุถู้งความสนุใจต่ิดต่าม
การเม่องของเยาวชุนุได้เป็นุอย่างด่ ผ่ลัเบ่�องต่้นุ
ของการสำารวจเยาวชุนุกวา่ 25,000 คนุท้ั�วประเท้ศ
เม่�อเด่อนุท้่�ผ่่านุมาโดย คิด for คิดส์ ก็พบว่า
เยาวชุนุอายุ 15-17 ปีมากถู้ง 64% สนุใจต่ิดต่าม
การเม่องค่อนุข้างมากถู้งมากท้่�สุด เป็นุสัดส่วนุท้่�
ต่ำ�ากว่าเยาวชุนุอายุ 18 ปีเพย่งประมาณ 10%12
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 ไม่ม่ความสามารถและความร้�จริงหรือ
ไม่?: งานุวิจัยด้านุพัฒนุาการท้างสมองในุวัยรุ่นุ
พบว่ามนุุษย์อายุราว 16 ปมีพั่ฒนุาการในุด้านุการ
ต่ัดสินุใจท้่�ไม่ต้่องใชุ้ความเร่งร่บ (cold-cognition) 
อยา่งการเลัอ่กต่ั�งสมบูรณเ์ต่ม็ท้่�ไมต่่า่งจากผู่ใ้หญ่13

 ในุกรณ่ของประเท้ศไท้ย เยาวชุนุอายุ 
15 ปียังเป็นุวัยท้่�จบหร่อกำาลัังจะจบการศ้กษา
ภาคบังคับ (ม.3) ซึ่้�งหลัักสูต่รควรให้ความรู้แลัะ
ฝึ่กทั้กษะพลัเม่องท่้�จำาเป็นุแล้ัว14 จากการสำารวจ
เยาวชุนุของ คิด for คิดส์ เยาวชุนุอายุ 15-17 ปี
ถู้ง 73% ก็ประเมินุต่นุเองว่าเข้าใจประเด็นุเร่�อง
สิท้ธิิเสร่ภาพแลัะระบอบการเม่องค่อนุข้างมากถู้ง
มากท้่�สุด เป็นุสัดส่วนุท้่�ต่ำ�ากว่าเยาวชุนุอายุ 18 ปี
เพ่ยง 5%15

 ถก้ครอบง�าได้�ง่ายจริงหรอืไม่?: แม้งานุ
วิจัยด้านุพัฒนุาการท้างสมองชุ่�ว่าคนุท้่�อายุนุ้อยม่
แนุวโนุ้มจะถููกกดดันุแลัะต่กอยู่ใต้่อิท้ธิิพลัของคนุ
รอบขา้งไดง้า่ยกวา่16 แต่่ในุมติ่กิารถูกูครอบงำาจาก
ส่�อแลัะข้อมูลั มหาวิท้ยาลััยมหิดลั (2021) ศ้กษา
พบว่าเยาวชุนุไท้ยอายุ 11-20 ปีสามารถูรู้เท้่าท้ันุ
แลัะประเมินุความนุ่าเชุ่�อถู่อของส่�อแลัะข้อมูลัได้ด่
กว่าประชุากรอายุ 31 ปีข้�นุไปทุ้กกลัุ่ม17

 จะเห็นุได้ว่าเยาวชุนุอายุ 15-17 ปีสนุใจ
แลัะมค่วามรูต้่ำ�ากวา่ แลัะอาจถูกูครอบงำาไดง้า่ยกวา่
เยาวชุนุอายุ 18 ปีท้่�ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งอยู่ในุปัจจุบันุ
เพ่ยงเลั็กนุ้อยเท้่านุั�นุ ซึ่้�งมิได้ม่นุัยสำาคัญนุัก

 อยากชุวนุมองมมุกลับัปรบัมมุมองดว้ยวา่  
การท้่�เยาวชุนุอายุ 15-17 ปีสนุใจแลัะม่ความรู้ 
นุ้อยกวา่ กเ็พราะพวกเขายังไม่ม่สทิ้ธิเิลั่อกต่ั�งแลัะ 
มส่่วนุร่วมท้างการเมอ่งนุั�นุเอง หากพวกเขาได้มสิ่ท้ธิิ  
ก็จะสนุใจต่ิดต่ามการเม่องมากข้�นุ แสวงหา 
ความรู้เพิ�มข้�นุ แลั้วถููกครอบงำายากข้�นุในุท้่�สุด… 
ฉะนุั�นุ อย่าคิดว่าต่้องรอจนุพวกเขาม่คุณสมบัต่ิ
พร้อมแลั้วค่อยให้สิท้ธิิ แต่่ควรเริ�มให้สิท้ธิิเพ่�อ
พัฒนุาให้พวกเขาพร้อมยิ�งข้�นุ

 แลัะท้่�จรงิ โดยหลักัพ่�นุฐานุของการเลัอ่กต่ั�ง 
แลั้ว เราก็ไม่สามารถูชุ่�ว่าใครเป็นุผู่้เลั่อกต่ั�งไร้
คุณภาพได้ เส่ยงเลัอ่กต่ั�งของทุ้กคนุท้่� ‘พ้งม่สิท้ธิิ’ 
ลั้วนุแล้ัวแต่่ม่คุณค่าเท่้าเท่้ยมกันุ ลัองนุ้กดูว่า 
คำากลั่าวว่า “เส่ยงของคนุท้่�พง้ม่สิท้ธิิท้่�อายุ 17 ปีม่
คุณภาพนุ้อยกว่าคนุท้่�อายุ 70 ปี” จะต่่างอะไรกับ
คำากลัา่ววา่เสย่งของคนุจบ ม.3 มคุ่ณภาพนุอ้ยกวา่
คนุจบปริญญาโท้ หร่อเส่ยงของคนุจนุม่คุณภาพ
นุ้อยกว่าคนุรวย 

ท่ี่�มา: The101.world

ท่ี่�มา: The101.world
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 การลัดอายผุู่ม้ส่ทิ้ธิเิลัอ่กต่ั�งใหต้่ำ�ากวา่ 18 ปี 
นุ่�ถู่อเป็นุ ‘เท้รนุด์’ แห่งศต่วรรษท่้� 21 เพ่�อสร้าง
อนุาคต่ - ท้ั�งอนุาคต่ของเยาวชุนุ อนุาคต่ของ
ประชุาธิิปไต่ย แลัะอนุาคต่ของสังคม ประเท้ศ 
ส่วนุใหญ่ท้่�ดำาเนุนิุการแล้ัวเป็นุประเท้ศในุแถูบลัาต่นิุ 
อเมริกาแลัะยุโรป โดยลัดอายุลังไปท้่� 16 ปี แลัะ
อาจแบ่งรปูแบบการลัดอายุได้เปน็ุ 2 รปูแบบ ได้แก่

 1. ให้เยาวชุนุอายุ 16 ปีข้�นุไปเลั่อกต่ั�งได้
ทุ้กระดับ ท้ั�งระดับท้้องถูิ�นุ ระดับชุาต่ิ แลัะระดับ
เหนุ่อชุาต่ิ (สหภาพยุโรป) เชุ่นุ ออสเต่ร่ย บราซึ่ิลั 
อารเ์จนุต่นิุา ควิบา เอกวาดอร์ มอลัต่า แลัะนุกิารากัว 

 2. ให้เยาวชุนุอายุ 16 ปีข้�นุไปเลั่อกต่ั�ง
ได้เฉพาะในุระดับท้้องถูิ�นุเท้่านุั�นุ เชุ่นุ เยอรมนุ่ 
(บางรัฐ) สวิต่เซึ่อร์แลันุด์ (บางรัฐ) เอสโต่เนุ่ย 
สกอต่แลันุด์ แลัะเวลัส1์8

 ล่ัาสุดเม่�อวันุท้่� 19 พฤษภาคม ปี 2022 
ท้่�ผ่่านุมานุ่� เบลัเย่ยมก็เพิ�งเห็นุชุอบให้ลัดอายุผู่้ม่
สทิ้ธิเิลัอ่กต่ั�งรฐัสภายุโรป (European Parliament) 
เหลั่อ 16 ปี19

 ขณะเด่ยวกนัุ ขอ้เสนุอนุ่�กก็ำาลังัถูกูผ่ลักัดันุ
จากองค์กรเยาวชุนุ NGO ท้่�สนุับสนุุนุเยาวชุนุ  
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 ต่ลัอดจนุพรรคการเม่องสายกลัาง  
กลัาง-ซ้ึ่าย แลัะกร่นุ (Green politics) ในุอ่กหลัาย
ประเท้ศท้ั�งสหรัฐอเมริกา แคนุาดา ออสเต่รเลั่ย  
นุวิซึ่แ่ลันุด์ แลัะประเท้ศในุภมูภิาคยโุรป โดยในุปี 2011  
สมัชุชุารัฐสภาแห่งสภายุโรป (Parliamentary  

Assembly of the Council of Europe) มม่ต่สินุบัสนุนุุ
ใหร้ฐัสมาชุกิทั้�ง 47 ประเท้ศสำารวจความเปน็ุไปได้
ในุการลัดอายผุู่ม้ส่ทิ้ธิเิลัอ่กต่ั�งท้กุระดบัเหลัอ่ 16 ป2ี0 
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 หากเท้่ยบจากตั่วอย่างในุต่่างประเท้ศ  
จะเห็นุได้ว่าข้อเสนุอให้ลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�ง 
ในุประเท้ศไท้ยจาก 18 เหลั่อ 15 ปีเป็นุข้อเสนุอ 
ท้่�กา้วหนุา้กวา่ขอ้เสนุอในุประเท้ศสว่นุใหญทั่้�วโลัก  
แต่่ข้อเสนุอนุ่�นุับว่าสมเหตุ่สมผ่ลักับบริบท้ของ
สังคมไท้ย ต่ามเกณฑ์์อายุรับโท้ษอาญาแลัะอายุ
รับจ้างงานุ ประกอบกับความจำาเป็นุในุการแก้
ปัญหาของเยาวชุนุชุ่วงวัยดังกลั่าวแลัะพัฒนุา
ประชุาธิิปไต่ยให้เข็มแข็งอย่างเร่งด่วนุ

 การลัดอายุต่ามข้อเสนุอนุ่�จะเพิ�มจำานุวนุ
เยาวชุนุผู่ม้สิ่ท้ธิเิลัอ่กต่ั�งกว่า 2.4 ลัา้นุคนุ หรอ่เพิ�มข้�นุ  
4.6% จากจำานุวนุผู่้ม่สิท้ธิิเลั่อกต่ั�งในุปัจจุบันุ  
ส่วนุในุกรณ่ท้่�ลัดอายุเหลั่อ 16 ปี จะเพิ�มจำานุวนุ 
1.6 ลั้านุคนุหร่อ 3.1% แลัะถู้าลัดอายุลังปีเด่ยว
เหลั่อ 17 ปี จะเพิ�มจำานุวนุ 8.1 แสนุคนุหรอ่ 1.6%

 แมก้ารเลัอ่กต่ั�งอาจมิใชุ่ชุ่องท้างเด่ยวหรอ่
ชุ่องท้างท้่�ด่ท้่�สุดในุการส่งเส่ยงไปยังรัฐบาลั แต่่
ก็นุับว่าเป็นุชุ่องท้างพ่�นุฐานุท้่�สุดภายใต่้ระบอบ
ประชุาธิิปไต่ยแบบตั่วแท้นุ การลัดอายุผู่้ม่สิท้ธิิ
เลั่อกต่ั�งเพ่�อให้เยาวชุนุอายุ 15-17 ปี ได้ส่งเส่ยง
ผ่่านุคูหาเลั่อกต่ั�งจ้งเป็นุจุดเริ�มต่้นุท้่�ด่ในุการท้ำาให้
เส่ยงของเยาวชุนุถููกรับฟัังแลัะม่ความหมายต่่อ
นุโยบายสาธิารณะยิ�งข้�นุ
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