คนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกรัฐสภา
นางอรณิช รุ่งธิปานนท์
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ความนา
ในระยะนี้การเมืองต่างประเทศเต็มไปด้วยสีสันของนักการเมืองรุ่นใหม่ โดยล่าสุดในการประชุม ผู้นา
เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือน
พฤศจิ กายนที่ ผ่ านมา นางสาวจาซิ น ดาร์ อาร์ เ ดิ น อายุ 37 ปี ซึ่ งเป็ น นายกรั ฐมนตรีคนใหม่ ของประเทศ
นิ วซีแลนด์ ดู โ ดดเด่น เป็ น ที่จั บ ตามองอย่ า งยิ่ง ในฐานะผู้ น าประเทศที่เป็นสตรีและมี อ ายุน้ อยที่สุ ดในเวที
การประชุมดังกล่าว ก่อนหน้านี้ในประเทศอื่น ๆ ที่เพิ่งมีการเลือกตั้ง นักการเมืองในวัยหนุ่มสาวก็ได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งและขึ้นดารงตาแหน่งสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกัน อาทิ นายเอ็มมานูเอ็ล มาคร็อง ด้วยวัย
39 ปี สามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาที่มีอายุน้อยที่สุด
ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 และนายเซบาสเตียน คูร์ซ หัวหน้าพรรค
การเมือง Austrian People’s Party ซึ่งมีอายุเพียง 31 ปี ได้รับชัยชนะในการเลื อกตั้งทั่วไปของประเทศ
ออสเตรียเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และเป็นที่คาดการณ์ว่า จะได้รับตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด
ของออสเตรียและของโลกด้วย
นอกจากความสามารถในการขึ้น มาเป็น ผู้ นาระดับ ประเทศแล้ ว คนรุ่นใหม่ยังแสดงบทบาททาง
การเมืองที่โดดเด่นในลักษณะอื่น ๆ อีกด้ว ย อย่างเช่น การเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อ พ.ศ. 2557
ที่เรียกว่า “การปฏิวัติร่ม” ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต้องการร่วมกันแสดงจุดยืนทางการเมือง
โดยหนึ่งในผู้นาการชุมนุม คือ นายโจชัว หว่อง ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น และจากเหตุการณ์
ดังกล่าวทาให้มีคนรุ่นใหม่จานวนหนึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง
ในแวดวงรัฐสภา จากข้อมูลการสารวจรัฐสภาจาก 128 ประเทศทั่วโลกระหว่าง พ.ศ. 2557-2558
ของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ของประเทศต่าง ๆ มีจานวน
เพิ่มสูงขึ้น และในบางประเทศมีจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่น เยาว์ ในสัดส่วนที่มากพอจะทาให้งานของรัฐ สภา
เป็นไปในทิศทางของคนรุ่นใหม่ได้ อย่างเช่น รัฐสภาของประเทศเอกวาดอร์ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน
(ระบบสภาเดียว) มีสมาชิกรัฐสภาที่อายุน้อ ยกว่า 30 ปี ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ในขณะที่สภาสูงของ
ราชอาณาจักรภูฏาน มีสมาชิกวุฒิสภาที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม
หากมองในภาพรวมของรัฐสภาทั่วโลก สมาชิกรัฐสภารุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ยังมีจานวนไม่มากนัก
โดยมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2 (Inter-Parliamentary Union, 2016, pp. 3, 23)
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรโลกในปัจจุบัน ประชากรทีอ่ ายุน้อยกว่า 30 ปี มีมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนประชากรโลกทั้งหมด (Inter-Parliamentary Union, 2017) แต่ผู้แทนทางการเมืองของคนในวัยนี้
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มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากพื้นที่ทางการเมืองสาหรับคนรุ่นใหม่มีจากัด คนหนุ่มสาวเป็นเพียงผู้ดูอยู่ภายนอก
การบริหารปกครองประเทศอาจเกิดความไม่สมดุล และการกาหนดนโยบายสาธารณะอาจไม่ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของคนในสังคมที่ประกอบไปด้วยคนหลายรุ่นหลายช่วงวัย (generation) ที่มีบุคลิก วิธีคิด และ
ความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยสานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และสหภาพรัฐสภา จึงให้
ความสาคัญกับ การพัฒนาบทบาทและการเพิ่มจานวนของคนรุ่นใหม่ ในภาคการเมือง เพราะคนกลุ่มนี้มีพลั ง
ที่จะช่วยออกแบบและพัฒนาประเทศ และยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จะมีชีวิตอยู่ในการได้รับผลจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย
ในกรณีของประเทศไทย รายงานของสหภาพรัฐสภาได้ระบุว่า จากการสารวจสภาผู้แทนราษฎรและ
สถาบันนิติบัญญัติในระบบสภาเดียว จานวน 123 ประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2557-2558 โดยใช้เกณฑ์อายุ 30 ปี
40 ปี และ 45 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีสมาชิกรุ่นเยาว์ในเกณฑ์อายุทั้งสาม
ช่วงนี้ เช่นเดียวกับประเทศไมโครนีเซีย และประเทศตูวาลู (Inter-Parliamentary Union, 2016, pp. 7, 25)
ทั้งนี้ อาจพิจารณาได้ว่าในช่วงเวลาที่มีการสารวจนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ลักษณะ
และองค์ป ระกอบของสภานิ ติบั ญญัติแห่งชาติ จึงแตกต่างจากรัฐสภาในช่วงเวลาปกติ ที่ส มาชิกมาจากวิถี
ประชาธิปไตย และมีการกาหนดคุณสมบัติอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เปิดโอกาสให้
คนรุ่นหนุ่มสาวสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนได้
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่
กาหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก และในกรณีรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรี ได้มีการกาหนดคุณสมบัติอายุไว้ไม่ต่ากว่า 35 ปี การกาหนดคุณสมบัติอายุโดยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสทางการเมืองให้แก่คนรุ่นใหม่ แต่ทั้งนี้ยังต้องมีนโยบายและ
การดาเนิ น การด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ คนในสั งคมได้เล็งเห็ นความส าคัญและศักยภาพของคนรุ่นใหม่
พร้อมทั้งเปิดกว้างพื้นที่ทางการเมืองให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนประเทศ
ต่อไปในอนาคต
มองแนวโน้มของโลกผ่านการสารวจรัฐสภารุ่นเยาว์ของสหภาพรัฐสภา
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ ทั้งในรูปแบบของ
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นนักกิจกรรมหรือผู้นากลุ่ม ทางสังคมหรือการเมือง รวมถึง การลงสมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปทาหน้าที่ในทางบริหารหรือนิติบัญญัติ ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภา เรื่อง
“Youth Participation in National Parliaments 2016” ได้แสดงผลการสารวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับจานวน
สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ทั่วโลก รวมทั้งแนวโน้มและข้อเสนอแนะที่สาคัญในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การ
เป็นสมาชิกรัฐสภา โดยในเบื้องต้นจะขอนาเสนอผลการสารวจที่เป็นข้อค้นพบสาคัญของรายงานการศึกษา
ฉบับนี้
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ข้อค้นพบสำคัญในรำยงำนกำรศึกษำ
ในรายงานการศึกษาดังกล่าว ได้แสดงผลการสารวจจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่น เยาว์จาก 128 ประเทศ
ทั่วโลก ระหว่าง พ.ศ. 2557-2558 ในการสารวจดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลที่
ปรากฏบนเว็บไซต์ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ โดยเป็นการสารวจข้อมูลของสภาผู้แทนราษฎรกับรั ฐสภาใน
ระบบสภาเดียวจาก 126 ประเทศ และสารวจข้อมูลของวุฒิสภาจาก 43 ประเทศ (ประเทศที่มีรัฐสภาเป็น
ระบบสภาคู่จะมีข้อมูลปรากฏอยู่ในทั้งสองกลุ่ม) จากการสารวจใน พ.ศ. 2558 พบว่า สมาชิกรัฐสภาที่อายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีเพียงร้อยละ 1.9 จากจานวนสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก 45,000 คน เมื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อายุ
40 ปี มี ส มาชิ ก รั ฐ สภาที่ อ ายุ น้ อ ยกว่ า 40 ปี ร้ อ ยละ 14.2 และเมื่ อ พิ จ ารณาโดยใช้ เ กณฑ์ อ ายุ 45 ปี
มีสมาชิกรัฐสภาที่อายุน้อยกว่า 45 ปี ร้อยละ 26 นอกจากนี้ ในการสารวจโดยใช้เกณฑ์อายุ 30 ปี ยังพบว่า
ประมาณร้อยละ 30 ของจานวนสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐสภาระบบสภาเดียวที่ได้มีการสารวจ ไม่มีสมาชิกอายุ
น้อยกว่า 30 ปี และมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนวุฒิสภาที่ได้มีการสารวจ ไม่มีสมาชิกอายุน้อยกว่า 30 ปี
(Inter-Parliamentary Union, 2016, p. 3)
ตารางที่ 1 ผลการสารวจสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ตามเกณฑ์อายุ จานวน 45,000 คน จาก 128 ประเทศ พ.ศ. 2558
เกณฑ์อายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี
อายุน้อยกว่า 40 ปี
อายุน้อยกว่า 45 ปี

สัดส่วน (ร้อยละ)
1.9
14.2
26.0

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการศึกษา เรื่อง “Youth Participation in National Parliaments 2016”

ประเทศที่มีสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ในลาดับต้น ๆ จากการสารวจของสหภาพรัฐสภา
เมื่อ พ.ศ. 2558
กลุ่มสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาในระบบสภาเดียว
 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี สวีเดน (12.3) เอกวาดอร์ (10.9) ฟินแลนด์ (10.5) และนอร์เวย์ (10.1)
 อำยุ น้ อ ยกว่ ำ 40 ปี เดนมาร์ ก (41.3) อั น ดอร์ ร า (39.3) และเอกวาดอร์ (38.0)
ฟินแลนด์ (37.9) ซานมาริโน (36.7) ภูฏาน (36.1) และเอธิโอเปีย (35.4)
 อำยุน้อยกว่ำ 45 ปี โอมาน (65.9) เอธิโอเปีย (63.6) และอันดอร์รา (60.7)
กลุ่มวุฒิสภา
 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี ภูฏาน (9.1) เคนยา (5.9) ตรินิแดด (3.2) และโทบาโก (3.2)
 อำยุน้อยกว่ำ 40 ปี ภูฏาน (54.5) เคนยา (20.6) และเบลเยียม (20.0)
 อำยุน้อยกว่ำ 45 ปี ภูฏาน (81.1) อัฟกานิสถาน (38.2) และเบลเยียม (36.7)

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการศึกษา เรื่อง “Youth Participation in National Parliaments 2016”
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จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ มีสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์อยู่ในสัดส่วน
ที่สูง สาหรับภาพรวมทั่วโลกจากการสารวจ 126 ประเทศ สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ยังมีสัดส่วนอยู่น้อยมาก ไม่ว่า
จะพิจ าณาตามเกณฑ์อายุ เท่าใด จ านวนสมาชิกรัฐ สภาที่เป็นคนรุ่น หนุ่มสาวก็ยังไม่ส มดุล กับสั ดส่ ว นของ
ประชากรโลกที่อยู่ในวัย เดียวกัน โดยประชากรโลกที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนประชากรโลก อย่างไรก็ดี เมื่อนาผลการสารวจสมาชิกรัฐสภาใน พ.ศ. 2557 มาเปรียบเทียบกับผลการ
สารวจใน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่มีก ารเลือกตั้งใหม่ในหลาย ๆ ประเทศ จานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์มีจานวน
เพิ่มขึ้น ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเป็นผลจากการที่บางประเทศได้นา
มาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ อาทิ การกาหนดโควตาสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์
(youth quotas) การลดคุ ณ สมบั ติ อ ายุ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภา และการใช้ ร ะบบการเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส่ ว น
(proportional representation system: PR) ซึ่งการเลือกตั้งในระบบนี้ ทาให้ คนรุ่นใหม่ ๆ มีโอกาสได้ รับ
เลื อ กตั้ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ การเลื อ กตั้ ง ในระบบเสี ย งส่ ว นใหญ่ ที่ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง
(majority vote/ first past the post) และการเลือกตั้งระบบผสม (mixed system) (Inter-Parliamentary
Union, 2016, p. 3; Inter-Parliamentary Union, 2017)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสารวจสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกแบ่งตามเกณฑ์อายุ พ.ศ.2557 กับ พ.ศ. 2558
เกณฑ์อายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี
อายุน้อยกว่า 40 ปี
อายุน้อยกว่า 45 ปี

พ.ศ. 2557
1.6
12.9
23.9

พ.ศ. 2558
1.9
14.2
26.0

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการศึกษา เรื่อง “Youth Participation in National Parliaments 2016”
รายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภายังได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุสาคัญที่ทาให้จานวนสมาชิกรัฐ สภา
รุ่นเยาว์อยู่ในระดับต่า สาเหตุประการแรก คือ คุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ที่จะเป็น
สมาชิกรัฐสภา ยังกาหนดไว้สูงกว่าคุณสมบัติอายุ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมากประเทศต่าง ๆ จะกาหนดอายุ
ขั้นต่าของผู้ที่จะเป็นสมาชิกรัฐสภาไว้ที่ 25 ปี 35 ปี และ 45 ปี และกาหนดคุณสมบัติอายุของผู้ที่จะเป็นสมาชิก
สภาสู ง หรื อ วุ ฒิ ส ภาไว้ ค่ อ นข้ า งสู ง เนื่ อ งด้ ว ยวุ ฒิ ส ภามี ห น้ า ที่ ใ นการกลั่ น กรองการตรากฎหมายของ
สภาผู้แทนราษฎรให้มีความรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น สาเหตุประการที่สอง คือ คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่
จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองน้อยกว่าคนที่อาวุโสกว่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ความรู้สึกห่างเหินจากกิจกรรมทางการเมืองในระบบ รวมทั้งไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
และสาเหตุ ประการที่สาม คือ พรรคการเมืองส่ ว นใหญ่เลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ล งสมั ครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากในสายตาของกลุ่มผู้นาภายในพรรค สมาชิกพรรครุ่นเยาว์มีประสบการณ์น้อย และยังไม่ค่อยมีความ
เป็ น ผู้ ใหญ่ ทาให้ คนหนุ่ มสาวมีโอกาสจ ากัด และไม่ได้รับการสนับสนุนให้ล งสมัครรับเลือกตั้ง แต่ส าหรับ
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ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ มีข้อแนะนาว่า การใช้ระบบการเลือกตั้ง
ระบบสัดส่วน การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เข้มแข็งของเยาวชน และการมีสิ่งแวดล้อมทางการเมืองแบบเปิดรับ
จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบมาก (Inter-Parliamentary Union,
2016, p. 6)
ปัจจัย/มำตรกำรที่มีผลต่อกำรเพิ่มจำนวนสมำชิกรัฐสภำรุ่นเยำว์
ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงปัจ จัย และมาตรการสาคัญที่ส่ งผลต่อการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐ สภารุ่น เยาว์
ซึ่งได้แก่ ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน การกาหนดคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
สมาชิกรัฐสภา การกาหนดโควตา และสิ่งแวดล้อมทางการเมืองแบบเปิดรับ
1. ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน การเลือกตั้งในระบบดังกล่าวไม่เพียงเป็นปัจจัยที่เพิ่มจานวน
สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐสภาสตรีอีกด้วย เนื่องจากการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วนมีลักษณะเปิด ทาให้ได้ผู้แทนมาจากหลากหลายพรรคการเมืองและจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างสมดุลกัน
ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งในระบบเสียงส่วนใหญ่ ที่เน้นได้ผู้ชนะเพียงคนเดียว ดังนั้น พรรคการเมืองส่วนใหญ่
ก็จะสนับสนุนให้บุคคลที่มีประสบการณ์และเป็นที่รู้จักลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นการการันตีชัยชนะของ
พรรคการเมือง ผู้สมัครหน้าใหม่หรือผู้สมัครรุ่นหนุ่มสาวที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ ก็มักจะไม่ได้รับเลือกให้เป็น
ตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงชัยในสนามเลือกตั้ง จากรายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภา ประเทศที่ใช้ระบบ
การเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์มากกว่าประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมถึง
2 เท่า และมากกว่า ประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงส่วนใหญ่ 15–20 เท่า (Inter-Parliamentary
Union, 2016, p. 14)
2. การกาหนดคุณสมบัติอายุ จากการศึกษาของสหภาพรัฐสภา การกาหนดคุณสมบัติอายุของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลื อกตั้ง มีผลต่อจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ โดยร้อยละ 90 ของ
ประเทศที่ได้ทาการสารวจ กาหนดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ 18 ปี แต่จะมีบางประเทศที่กาหนดอายุ
ขั้ น ต่ าของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไว้ น้ อ ยกว่ า นั้ น อย่ า งเช่ น อาร์ เ จนติ น า ออสเตรี ย บราซิ ล คิ ว บา เอกวาดอร์
อินโดนีเซีย และนิการากัว ที่กาหนดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ 16 ปี หรือ 17 ปี และในบางประเทศจะ
กาหนดไว้สูงกว่านั้น เช่น เกาหลีใต้กาหนดไว้ที่ 19 ปี บาห์เรน 20 ปี เลบานอน 21 ปี มาเลเซียและโอมาน 23
ปี เป็ น ต้น ส าหรั บ คุณสมบั ติ อ ายุ ข องผู้ มีสิ ทธิส มั ครรั บเลื อกตั้ งสมาชิ กรัฐสภาจะก าหนดแตกต่างกัน ไปใน
แต่ละประเทศ แต่โดยมากจะกาหนดไว้ที่ 18 ปี และ 25 ปี
ประเทศส่วนใหญ่ที่ ได้มีการสารวจ (ร้อยละ 65.1) กาหนดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไว้สูงกว่าอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บางประเทศผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องรออีก 2-3 ปี ถึงจะมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนของปวงชน แต่โดยส่วนใหญ่จะมีระยะห่าง 7 ปี หรือมากกว่านั้น และโดยเฉพาะ
อายุขั้นต่าของผู้ที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา จะมีระยะห่างมากกว่านั้น อย่างเช่น ฟิลิปปินส์ ปารากวัย และบราซิล
กาหนดคุณสมบัติอายุของสมาชิกวุฒิสภาไว้ไม่ต่ากว่า 35 ปี ในขณะที่เชค รวันดา แคมเมอรูน กาหนดไว้ที่
40 ปี อย่ างไรก็ ดี ในช่ว งที่ผ่ านมา หลาย ๆ ประเทศได้ มี ก ารปรั บลดคุณ สมบั ติ อ ายุ ข องผู้ มีสิ ทธิ เลื อ กตั้ ง
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และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อย่างเช่น ออสเตรีย และเอกวาดอร์ ได้ปรับลดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก
18 ปี เป็น 16 ปี และแอลจีเรียลดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจาก 28 ปี เป็น 25 ปี เพื่อต้องการเพิ่ม
ตัวแทนของคนรุ่ นใหม่ ในทางการเมื อง นอกจากนี้ ยังมีบางประเทศที่ลดคุณสมบัติอายุ ของผู้ มีสิ ทธิสมัครรับ
เลื อกตั้งจากเดิมเหลื อ 18 ปี เช่น สหราชอาณาจักร เคนยา และโมร็อกโก เป็น ต้น (Inter-Parliamentary
Union, 2016, p. 15)
3. สิ่งแวดล้อมทางการเมืองแบบเปิดรับ ในรายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภา ได้นาสัดส่วน
ของสมาชิกรัฐสภาสตรีมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ โดยชี้ให้เห็นว่า ประเทศที่เปิดกว้างและมีสัดส่วนสมาชิก
รั ฐสภาสตรี ในล าดับต้น ๆ ของโลก จะมีสั ดส่ วนของสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์อยู่ในระดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน
อย่างเช่น เอกวาดอร์ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งเป็นประเทศที่สารวจแล้วพบว่ามีสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์
มากกว่าประเทศอื่น ๆ และทั้งสี่ ป ระเทศนี้มี ส มาชิ กรั ฐ สภาสตรี ใ นสั ดส่ ว นที่สู ง คือ ประมาณร้ อยละ 40
ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่มีสมาชิกรัฐสภาสตรีจานวนน้อยหรือไม่มีเลย อย่างเช่น ไมโครนีเซีย และตูวาลู
ก็ไม่มีสมาชิกรัฐสภาที่อายุน้อยกว่า 45 ปีเลย (Inter-Parliamentary Union, 2016, p. 15)
สาหรับการกาหนดโควตา บางประเทศได้นามาตรการดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก
รัฐสภารุ่นเยาว์ การกาหนดโควตาสามารถเพิ่ม จานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ ได้ เพราะเป็นการกระตุ้น ให้
พรรคการเมืองต้องสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็มีผลให้
คนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้นด้วย การกาหนดโควตาของประเทศต่าง ๆ สามารถ
จาแนกได้สามรูปแบบ คือ
1) การกาหนดสั ดส่ ว นที่นั่ งสาหรับสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ (reserved seats) เช่น รวันดา
กาหนดสัดส่วนที่นั่งในรัฐสภาให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไว้ร้อยละ 7.7 ประเทศเคนยากาหนด
สั ด ส่ ว นที่นั่ งในสภาล่างให้กับ คนรุ่น ใหม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไว้ร้อยละ 3.4 ส าหรับสภาสู งกาหนดไว้ที่
ร้อยละ 2.9 เป็นต้น
2) การก าหนดสั ด ส่ ว นโดยกฎหมาย (legislated quotas) เช่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ก ฎหมาย
กาหนดให้ร้อยละ 50 ของจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ ต้องมาจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเยาวชน
ด้วย ในศรีลังกามีกฎหมายกาหนดให้ ผู้สมัครรับเลื อกตั้งที่เป็นสตรีและคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมี
สัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทัง้ หมด เป็นต้น
3) การกาหนดสั ดส่วนที่แน่นอนให้ พรรคการเมืองส่งผู้ ส มัครรับเลื อกตั้งที่เป็นคนรุ่น เยาว์
(party quotas) เช่น สวีเดนกาหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในสัดส่วน
ร้อยละ 25 เป็นต้น
การกาหนดโควตาในสองรูปแบบแรกมีประสิทธิภาพในการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์
ได้ดีกว่าในแบบที่สาม แต่การใช้โควตาในแบบที่สาม ก็มีผลในเชิงบวก โดยเป็นมาตรการที่ช่วยลดอุปสรรค
ในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ เ ป็ น คนรุ่ น ใหม่ เ ข้ า ชิ ง ชั ย ในสนามเลื อ กตั้ ง (Inter-Parliamentary
Union, 2016, pp. 16-17)
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รายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภาฉบับนี้ ไม่เพียงนาเสนอแนวทางการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐสภา
รุ่นเยาว์เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงการส่งเสริมบทบาทและการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นคนรุ่นใหม่อีกด้วย
เพื่อให้ ส ามารถน ามุม มองและแนวคิดของตนเองมาใช้ในการออกแบบและสร้างนโยบายสาธารณะ และ
สามารถทาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จากัดอยู่เฉพาะเรื่อง อย่างเช่น สนับสนุนให้
สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ทาหน้าที่ ในคณะกรรมาธิการด้านอื่น ๆ นอกจากการทาหน้าที่ในคณะกรรมาธิ การ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเท่านั้น
คนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทย
การพิจารณาบทบาทของคนรุ่นใหม่ในการเป็นสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทย จาเป็นต้องย้อนกลับไป
ในช่วงก่อนการรัฐ ประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เนื่องด้วยปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีที่มาและ
บทบาทพิเศษเพื่อทาหน้าที่เป็นรัฐสภาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่
กั บ กิ จ กรรมทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก อายุ น้ อ ยกว่ า 45 ปี
ในสภานิ ติบั ญญัติแห่ งชาติ เลย ก็ทาให้ เห็ นข้อจากัดของคนรุ่ น ใหม่ในกระบวนการตั ดสิ นใจทางการเมื อ ง
ของประเทศไทยได้เช่นกัน
ประเทศไทยก่อนการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น กาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่
ได้รับการเสนอชื่อ และสาหรับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ อายุขั้นต่าของผู้ที่
จะดารงตาแหน่งทางการเมืองที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550 เท่ากับคุณสมบัติอายุที่ กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ รัฐธรรมนูญฉบับก่อน หน้านี้ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้กาหนด
คุ ณ สมบั ติ อ ายุ ข องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาไว้ แ ตกต่ า งออกไป โดยก าหนดอายุ ขั้ น ต่ าไว้ ที่ 35 ปี บ ริ บู ร ณ์ เหตุ ใ ด
รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในระยะหลังจึงกาหนดอายุขั้นต่าของสมาชิกวุฒิสภาไว้สูงกว่าเดิม
เมื่อมีการปฏิรูปทางการเมืองหลังเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ได้เกิด
แนวคิดเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความชานาญ
เข้ามาทาหน้ าที่ เป็ น สมาชิ กวุฒิ ส ภา แทนการแต่ง ตั้ งตามความต้ อ งการของฝ่ า ยบริห ารอย่ างเช่น ในอดี ต
ดังนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนที่มาของวุฒิสภาให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนและสอดคล้องกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกาหนดให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง * รวมทั้งได้ กาหนด
*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กาหนดให้ มีสมาชิกวุฒิสภา จานวน 200 คน โดยให้มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมด แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดให้มี
สมาชิกวุฒิสภา จานวน 150 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จังหวัดละ 1 คน จานวนที่เหลือมาจาก
กระบวนการสรรหา
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คุณสมบัติของผู้ ที่จ ะดารงตาแหน่งวุฒิ สภา เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ สามารถเป็นที่ปรึ ก ษา
และช่วยกลั่นกรองการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น (มานิตย์ จุมปา, 2546,
น. 217-218) ฉะนั้น การกาหนดอายุขั้นต่าจากเดิ ม 35 ปี เป็น 40 ปี จึงเป็นคุณสมบัติ ประการหนึ่งที่จะทาให้
ได้บุคคลที่มปี ระสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาทาหน้าที่ในวุฒิสภา
หลังจากการปฏิรูปการเมืองใหม่ นักการเมืองรุ่นหนุ่มสาวได้รับเลือกตั้งเข้ามาทาหน้าที่ในรัฐสภาเป็น
จานวนมาก ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้
รั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ปี 2540 ซึ่งได้แก่ การเลื อกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ผู้ ที่ได้รับ เลื อกตั้ง เป็น สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี มีจานวน 117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.40 จากจานวนทั้งหมด
500 คน (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2544, น. 147, 156) นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่
6 กุ มภาพั น ธ์ 2548 ผู้ ที่ ได้ รั บ เลื อกตั้ งเป็ น สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรที่ มี อายุ ร ะหว่ า ง 25-39 ปี มี จ านวน
74 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.80 จากจานวนทั้งหมด 500 คน (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548,
น. 275, 286)
สาหรับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มีจานวน 79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.46 จากจานวน
ทั้งหมด 480 คน (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550, น. 261) สาหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2554 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มีจานวน 66 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.20 จากจานวนทั้งหมด 500 คน (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554, น. 373)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นเยาว์ของไทยในการเลือกตั้งทั่วไปจานวนสี่ครั้ง
วันเลือกตั้ง

เกณฑ์อายุ

จานวนสมาชิกรุ่นเยาว์/
จานวนทั้งหมด

สัดส่วนสมาชิกรุ่นเยาว์

6 มกราคม 2544
6 กุมภาพันธ์ 2548
23 ธันวาคม 2550
3 กรกฎาคม 2554

25-39 ปี
25-39 ปี
25-40 ปี
25-40 ปี

117 คน/ 500 คน
74 คน/ 500 คน
79 คน/ 480 คน
66 คน/ 500 คน

ร้อยละ 23.40
ร้อยละ 14.80
ร้อยละ 16.46
ร้อยละ 13.20

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตย การเมืองและการเลือกตั้งของไทย
มีลั กษณะเปิ ดกว้างพอสมควร นั กการเมืองรุ่น ใหม่หลายคนได้รับการเลือกตั้ง และเข้ามาทาหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎร อย่างเช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ด้วยวัยเพียง 25 ปี ซึ่งนับว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อายุ
น้อยที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนั้น นอกจากนี้ สิ่งที่ยังบ่งชี้ให้เห็นว่าสังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปิดกว้างและ
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มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น คือ ในการเลือกตั้งครั้งเดียวกันนี้ ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศ คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 44 ปีเท่านั้น
อนึ่ง เมื่อนาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้อนหลังมาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี ซึ่งพอจะเป็นเกณฑ์ที่นาสถิติของการเลือกตั้งทั้งสี่ครั้งที่มีอยู่ มาเปรียบเทียบกัน
ได้มากที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.40, 14.80, 16.46 และ 13.20 ตามลาดับ (ดูตารางที่ 3 ประกอบ)
จากตั ว เลขดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ เ ดื อ นพฤษภาคม 2535 ประชาชนมี ค วามตื่นตัว
ทางการเมืองมากขึ้น การเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จึงมีความคึกคัก ประชาชนตัดสินใจ
เลือกคนใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ หรือคนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาทาหน้าที่ในรัฐสภา เพื่อต้องการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองแบบเก่าของประเทศ ดังนั้น การเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น
คนรุ่นเยาว์จึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 23.40
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การเลื อกตั้งครั้งหลัง ๆ คนรุ่นใหม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ลดน้อยลง ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากความขัดแย้ง ทางการเมือง และการรัฐประหารที่เกิดขึ้นถึงสองครั้งใน
ช่วงเวลาไม่ถึง 10 ปี ทาให้การพัฒนาทางการเมืองสะดุดหยุดลง เสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานของสมาชิกรัฐสภารุ่นใหม่ ๆ และก่อให้เกิดบรรยากาศทีไ่ ม่จูงใจให้คนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาสู่ระบบการเมือง
อย่ า งไรก็ ดี หากน าผลการส ารวจสภาผู้ แ ทนราษฎรและรั ฐ สภาในระบบสภาเดี ย วทั่ ว โลกของ
สหภาพรั ฐ สภาเมื่อ พ.ศ. 2558 ในเกณฑ์อายุน้อยกว่า 40 ปี มาพิจารณาประกอบกับ ข้อมูล การเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยทั้งสี่ ครั้ง สัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นเยาว์ของไทยถือว่าไม่น้อยเลย
ทีเดียว ในการสารวจของสหภาพรัฐสภามีการจัดอันดับไว้ 123 อันดับ ถ้านาข้อมูลสถิติของไทยเมื่อ พ.ศ. 2544
ไปวางในตารางดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรของไทยจะมีสมาชิกรุ่นเยาว์อยู่ในลาดับต้น ๆ แต่ถ้านาข้อมูลการ
เลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ไปใส่ในตารางดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรของไทยจะอยู่
ในลาดับกลาง ๆ*
การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติข้างต้น ต้องการเพียงสะท้อนให้เห็นภาพคร่าว ๆ ของคนรุ่นใหม่กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย และโอกาสทางการเมืองที่เปิดให้แก่คนรุ่นใหม่ ได้เข้าไปทาหน้าที่เป็น
ตั ว แทนของประชาชน ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม จ านวนไม่ ส าคั ญ เท่ า กั บ คุ ณ ภาพ ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ที่ ผ่ า น ๆ มา
นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บางส่วนเป็นทายาทนักการเมือง ซึ่งไม่ได้
มองว่าตนเองเป็ นตัว แทนของประชาชน แต่เป็นตัวแทนของคนในครอบครัวที่ต้องเว้นวรรคทางการเมื อง
จึ งไม่ได้แสดงบทบาทความรั บ ผิดชอบอย่างที่สังคมคาดหวัง ทั้ง ๆ ที่ทายาทนักการเมืองเหล่านี้มีพื้นฐาน
การศึกษาและโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองรุ่นใหม่คนอื่น ๆ (จารุนันท์ ธนะภพ, 2552, น. 111, 112, 119) ดังนั้น
จะมีนโยบายหรือวิธีการใดที่ จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถ
*

การสารวจสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาในระบบสภาเดียวทั่วโลกของสหภาพรัฐสภา เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์
อายุน้อยกว่า 40 ปี ประเทศที่มีสมาชิกรุ่นเยาว์ในอันดับ แรกจากการจัดอันดับทั้งหมด 123 อันดั บ คือ เดนมาร์ก
มีสัดส่วนร้อยละ 41.3 ฟิลิปปินส์และซิมบับเวอยู่ในอันดับที่ 62 ร้อยละ 15.8 ออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่ 76 ร้อยละ
13.3 และญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 79 ร้อยละ 12.7
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แสดงศักยภาพและประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ ด้านนิติบัญญัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กาหนดคุณสมบัติอายุของผู้ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้า สู่เส้นทางการเมืองได้ โดยกาหนด
คุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ที่ 25 ปี สาหรับสมาชิกวุฒิ สภา
40 ปี และสาหรับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี 35 ปี แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่ได้ปรับลดคุณสมบัติอายุ
ของผู้ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองเหมือนกับบางประเทศ แต่ ก็ได้มีการปรับเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จากเดิมที่กาหนดให้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นอายุไม่ต่ากว่า
18 ปี ในวันเลือกตั้ง* ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเป็นการกระตุ้นให้ เยาวชนสนใจ
เรื่องของการเมืองมากขึ้น และจะใช้พลังใหม่ของตนเองในการเลือกผู้แทนด้วยความสุจริต ยุติธรรม เนื่องด้วย
เยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกยังไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดในการที่จะรักษาปกป้อง
ผลประโยชน์ให้
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้า การเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็ง และมีระบบ
การศึกษาที่ดี อย่างเช่น ออสเตรีย และสหราชอาณาจักร ได้ปรับลดข้อกาหนดเกี่ยวกับอายุของผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งทางการเมือง และผู้มีสิทธิเลือ กตั้ง เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ สนใจที่จะเข้ามาทางานในฐานะ
ผู้ตัดสินใจ (decision-maker) ในสถาบันการเมืองของประเทศมากขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นหรือ
แสดงบทบาทอยู่ภายนอกเท่านั้น ดังนั้น จึงมองว่าหากในอนาคต ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะปรับลดอายุขั้นต่า
ของผู้ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมือง จาเป็นต้องพิจารณาเรื่องคุณภาพของระบบการศึกษา บริบทของสังคม
วัฒนธรรมทางการเมือง และความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองประกอบด้วย
อย่างไรก็ดี นอกจากการกาหนดคุณสมบัติอายุของผู้ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยรัฐธรรมนูญแล้ว
ควรมีการดาเนินการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในทางการเมือง และพร้อมที่จะอาสามาทาหน้าที่เพื่อส่วนรวม ซึ่งในที่นี้ จะขอนาเสนอ
แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
1. การสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีนโยบายและกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่
ภายในพรรค อย่างเช่น การอบรมการเป็นผู้นา การทางานร่วมกับสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และรัฐมนตรี รวมทั้งการให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง

* ประเทศไทยได้ มี ก ารลดอายุ ขั้น ต่ าของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เมื่ อ

พ.ศ. 2538 จาก 20 ปี บ ริบู รณ์ เป็ น 18 ปี บ ริบูรณ์
โดยรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศักราช 2534 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2538
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2. การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรดาเนินการผ่านการ
เรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐสภาควรส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับสมาชิกรัฐสภา โดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ทันสมัย รวมทั้ง
จัดกิจกรรมที่ทาให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับผู้แทนของตน
ในประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งอย่างเช่นแคนาดา ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน เพราะสามารถเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ดี นอกจากนี้ ยังมีการตั้งสถาบันสาหรับครู
ซึ่งเรียกว่า Teachers Institute on Canadian Parliamentary Democracy เพื่อฝึกอบรมความรู้ให้ แก่ ครู
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านประชาธิปไตยและรัฐสภา รวมทั้งให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทางานของ
รัฐสภา เพื่อจะได้นาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้สอนและเผยแพร่แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป เพราะครูคือ
บุ คคลที่จ ะทาหน้ า ที่เผยแพร่ ป ระชาธิ ป ไตยแบบรัฐ สภาให้ แ ก่เ ยาวชนได้ดี ที่สุ ด อีกทั้ง ยังมีก ารจั ดท าคู่ มื อ
การเรียนการสอนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรัฐสภาอีกด้วย ซึ่งครูสามารถดาวน์โหลดนาไปใช้ได้ (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, คณะศึกษาดูงานรัฐสภาแคนาดา, 2557, น. 32-33)
3. การส่งเสริมบทบาทของสตรี ในทางการเมืองในระดับต่ าง ๆ ทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภา
ผู้ บ ริ ห าร และในต าแหน่ ง ทางการเมื อ งอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง อาทิ ผู้ ช่ ว ยด าเนิ น งานของ
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิ ส ภา เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่ม พูนประสบการณ์ ในทางการเมื อ ง
(UNDP, n.d., p .8) ในรายงานการศึกษาของสหภาพรัฐสภา ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงยังได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกับ
ผู้ชายในการเข้ามาทางานทางการเมือง แต่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ที่ได้มีการสารวจจากรัฐสภาทั่วโลก
สัดส่วนสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับในกลุ่มอายุที่มากกว่า โดยมี
สัดส่วนสมาชิกรัฐสภาชายร้อยละ 60 ต่อสมาชิกรัฐสภาหญิงร้อยละ 40 (Inter-Parliamentary Union, 2016,
p. 13) ดังนั้น การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสู่ระบบการเมืองกับการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางการเมือง
ควรดาเนินการไปพร้อม ๆ กัน เพราะเป็นเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมเหมือนกัน สังคมที่มีความเท่าเทียม
ย่ อมเปิ ดกว้างและสามารถยอมรั บ ในความแตกต่างหลากหลายได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย เชื้อชาติ
ความเชื่อ หรือความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากประเด็นการเพิ่มจานวนสมาชิกรัฐสภาในกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้ว ควรเพิ่มเติมเรื่องการพัฒ นา
ความรู้และทักษะการทาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาด้วย โดยรัฐสภาควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันในการทางานและพัฒนาทักษะด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งนาวิสัยทัศน์และมุมมองของคนรุ่นใหม่ ไปสู่
การกาหนดนโยบายสาธารณะและกลไกของรัฐ (UNDP, n.d., p. 8) พร้อมกันนี้ ควรสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา
รุ่นเยาว์ของไทยได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศร่วมกับสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์จากประเทศอื่น ๆ ด้วย
อย่ างเช่ น เวที Forum of Young Parliamentarians ซึ่ ง จั ด โดยสหภาพรั ฐ สภา เพื่ อ ได้ มี โ อกาสอภิ ป ราย
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แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องสาคัญที่เป็นประเด็นสากลในมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการทาหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน
สรุป
ปั จ จุ บั น คนรุ่ น ใหม่ ตื่น ตัว และแสดงพลั ง ทางการเมื องมากขึ้ น แต่การมีส่ วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ใ น
กระบวนการตัดสินใจและการแสดงบทบาทในสถาบันการเมืองอย่างเช่นรัฐสภา ยังปรากฏไม่มากนัก
รัฐสภาคือสถาบันที่ทาหน้าที่สร้างกฎหมายหรือกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้น ในสังคมที่มีคน
รุ่นหนุ่มสาวจานวนมาก ก็ควรมี สมาชิกรัฐสภาที่เป็นคนรุ่นเดียวกันในสัดส่วนที่สามารถสะท้อนพลังและความ
ต้องการของคนในรุ่นเดียวกันได้ แต่สภาพการณ์ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากรายงานการศึกษาของสหภาพ
รัฐสภาเมื่อ พ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่า ประชากรโลกที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
ประชากรโลก แต่สมาชิกรัฐสภาทั่วโลกในวัยเดียวกันนี้ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้น ดังนั้น การพัฒนา
บทบาทและการเพิ่มจานวนของคนรุ่นใหม่ในภาคการเมืองจึงมีความสาคัญ เพราะคนกลุ่มนี้มีพลังที่จะช่วย
ออกแบบและพัฒนาประเทศ และยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในการได้รับผลจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย
สาหรับประเทศไทย ภายหลังการปฏิรูปการเมืองหลัง เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 คนรุ่นใหม่
จานวนมากได้รับเลือกตั้งเข้ามาทาหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการเมือง และ
ประชาชนต้องการนั กการเมืองหน้าใหม่เข้ามาทาหน้าที่ในรัฐสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบเก่าของ
ประเทศ อย่ างไรก็ ตาม การเลื อกตั้ งในระยะหลั ง คนรุ่ นใหม่ ที่ ได้ รั บ การเลื อ กตั้ งเข้ า มาท าหน้ า ที่ ใ นสภา
ผู้แทนราษฎรมีจานวนลดลง โดยเป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหาร ที่ทาให้การพัฒนา
ทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยหยุดชะงัก เสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทางานของสมาชิกรัฐสภา
รุ่นใหม่ ๆ และก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่จูงใจให้คนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาสู่ระบบการเมือง
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ประชาชนคนรุ่นใหม่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มมากขึ้นจากการปรับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจากคุณสมบัติอายุ
ของผู้มีสิทธิสมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง ในตาแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งได้แก่
วุฒิสภา รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ที่ได้กาหนดครอบคลุมกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกับ รัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อน ๆ อย่างไรก็ตาม การกาหนดคุณสมบัติอายุเป็นเพียงข้อกาหนดเบื้องต้นให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาสู่
ระบบการเลือกตั้งและตาแหน่งทางการเมือง แต่ทั้งนี้ ยังต้องมีนโยบายหรือการดาเนินการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
ซึ่ ง ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ให้ พรรคการเมื องเพิ่ ม ศั กยภาพและเห็ น ความส าคั ญ ของคนรุ่ น ใหม่ ภ ายในพรรค
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และการส่งเสริมบทบาทสตรีควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทของคนรุ่นใหม่
ในทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมและสังคมแห่งการยอมรับ ตลอดจนการสนับสนุนให้
คนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติและประเด็นสาคัญ
ต่าง ๆ ร่วมกันทั้งในระดับประเทศ และในเวทีระหว่างประเทศ
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ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ คนรุ่นใหม่ต้องตระหนักถึงความสาคัญของประชาธิปไตย การเมือง
เป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจาวันและมีผลต่อการดาเนินชีวิต
หากคนรุ่ น ใหม่ พ ยายามแสดงออกซึ่ ง ศั ก ยภาพและความมุ่ ง มั่ นตั้ ง ใจ ผู้ อ าวุ โ สย่ อ มให้ ก ารยอมรับ เชื่ อ ใจ
และพร้อมสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของประเทศ
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