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ที่มำที่ ไปของบัตรประชำชน
เด็กนั้น ต้องย้อนกลับไปดูโครงกำร
ด ้ำนไอทีของรัฐบำลยุคทักษิณ  
ชนิวตัร ทีเ่รยีกว่ำ “โครงการปี 2546 
ปีแห่งการบรกิารประชาชนด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ (Citizen E-Service)” 
ทีเ่สนอโดยคณะกรรมกำรบรูณำกำร
และปฏริปูระบบกำรทะเบยีนแห่งชำติ 
ได้รบักำรเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2546 โดย
คณะรัฐมนตรีได้ ให้กรอบวำ่ 

เมื่อก�ำหนดให ้หน ่วยงำน 
ของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับ
ประชำชนด้วยกำรใช้เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก 
เพื่อให้สำมำรถใช้ข้อมูลทะเบียนบุคคล (identity) ของ
กระทรวงมหำดไทยแล้ว บัตรประจ�ำตัวประชำชนใน
อนำคตจะใช้แบบแถบแม่เหล็ก ซึ่งประชำชนต้องมีบัตร
ต่ำงๆ หลำยใบ หรือจะพัฒนำไปใช้บัตรประจ�ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึง่สำมำรถ
พกบัตรเพียงใบเดียว โดยอำจท�ำเป็นระยะๆ หรือจัด
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ ให้พิจำรณำควำมคุ้มค่ำ
ทำงเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น1

สมาร์ทการ์ด ตั้งแต่ ‘แรกเกิด’  

คือค�าตอบแรก

ผ่ำนไปร่วมห้ำเดือน ประเด็นนี้กลับเข้ำมำสู ่ 
กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ด้วยกำรตัดสินใจว่ำ 
บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
card) ภายใต้โครงการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) มีควำมเหมำะสมกว่ำ ด้วย
เหตุผลทำงงบประมำณ เพรำะหำกให้แต่ละหน่วยงำน
ออกบัตรเพื่อให้ประชำชนแสดงตัวหรือใช้รับบริกำร 

นั
บจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 วันเริ่มต้นของการบังคับใช้พ.ร.บ.บัตรประจ�าตัว

ประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มอีกภารกิจอีกอย่างหนึ่งให้กับชีวิตของ 

คนไทยก็คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุตั้งแต่ 7-14 ปี (ประมาณ 8 ล้านคน) 

ต้องพาลูกหลานไปยังเขต เทศบาลหรืออ�าเภอเพื่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน เสียงสะท้อน

กลับจากผู้ใหญ่ในสังคมไทยต่อ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ พบว่า มีทั้งแง่บวกและลบ ขณะที่ 

เสียงจากเด็กๆ แล้ว บัตรใบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น-ยินดีทีเดียว 

บัตรประชำชนเด็กกับ 

โจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
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จำกรัฐ ประชำชนแต่ละคนจะต้องพกบัตรถึง 2 ใบ  
คือ บัตรประชำชนและบัตรทอง 30 บำทรักษำทุกโรค 
หรืออำจรวมถึงใบที่ 3 อย่ำงใบขับขี่ ย่อมมีผลต่อ 
ควำมซ�้ำซ้อนทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน ภำระทำง
งบประมำณ และควำมไม่สะดวกของประชำชนเอง

ครม.จึงมีมติเห็นชอบโครงกำรดังกล่ำวเมื่อวันที่ 
3 มิถุนำยน 2546 โดยก�ำหนดกรอบว่ำ ให้เริ่มต้น 
จำกกำรจัดท�ำบัตรประชำชนที่ด�ำเนินกำรโดยกระทรวง
มหำดไทยเป็น “บัตรหลัก” เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลประชำกร
ตำมทะเบยีนรำษฎรทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั 
ส�ำหรับข้อมูลของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนอื่นๆ เช่น 
กระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงแรงงำน และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ก็สำมำรถน�ำมำเชื่อมโยง
และเพิม่เตมิข้อมลูต่ำงๆ ลงในบตัรประชำชนของกระทรวง
มหำดไทยได้เมื่อมีควำมพร้อม 

ทัง้นี ้อยูบ่นหลกักำรว่ำ บตัรประชำชนควรมอีำยุ
ใช้งำนมำกกว่ำ 6 ปี เพื่อประหยัดงบประมำณในกำร
ออกบัตรใหม่ โดยกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแก้ ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ประชำชนทกุคนต้องมบีตัรประจ�ำตวัประชำชนตัง้แต่เกดิ  
ในระหว่ำงรอควำมพร้อมของกระทรวงมหำดไทยที่จะ
ต้องประสำนกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องไมโครชิพ หำกหน่วยรำชกำรใดมีควำมจ�ำเป็นต้อง
ท�ำบตัรให้ประชำชนก็ให้ด�ำเนนิกำรออกตำมลกัษณะของ
บัตรเดิมที่เคยท�ำมำ หรือเป็นบัตรชั่วครำวไปพลำงก่อน

15 ลบ 8 เท่ากับ 7: สมการง่ายๆ 

ของ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ 7 ขวบ

ระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำและผ่ำนร่ำงกฎหมำย  
ออกมำเป็น พ.ร.บ.บตัรประจ�ำตวัประชำชน ฉบบัที ่ 3  
พ.ศ. 2554 นั้น ประเด็นที่มีกำรถกเถียงและปรับอยู่ 
หลำยครั้งก็คือ อำยุที่เด็กควรเริ่มท�ำบัตรประชำชน  
จำกแนวคิดที่ว่ำ “ประชำชนทุกคนต้องมีบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนตัง้แต่แรกเกดิ” เมือ่กำรเมอืงไทยเปลีย่นมำถงึ
รัฐบำลสมัคร สุนทรเวช คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ ร่ำง 
พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่... พ.ศ. ... ต่อ
สภำนติบิญัญตั ิโดยปรบัเปลีย่นให้เดก็ท�ำบตัรประชำชน 
เมื่ออำยุ 1 ขวบ

นำยวีนัส สีสุข เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักบริหำร 
กำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
อธิบำยเหตุผลของกำรปรับเกณฑ์อำยุในกำรท�ำบัตร
ประชำชนเดก็ว่ำ กำรถ่ำยรปูเดก็เป็นไปได้ยำก เนือ่งจำก
ใบหน้ำเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ รวมถงึกำรสแกนลำย
พิมพ์นิ้วมือก็ท�ำได้ยำกเช่นกัน แต่เมื่อยึดถือกรอบที่ว่ำ 
ทุกคนควรมีบัตรแสดงตน เกณฑ์อำยุจึงถูกขยับมำเป็น 
“1 ปีนบัแต่วนัเกดิ หรอื 60 วนั นบัแต่วนัได้สญัชาติไทย” 2

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเหตุผลที่ ไม่สมเหตุสมผล 
โดยตวัของมนัเอง ในระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำร่ำง
กฎหมำยฉบับนี้จึงมีกำรหยิบยกประเด็นดังกล่ำวขึ้นมำ
อีกครั้ง พร้อมด้วยข้อโต้แย้งว่ำ “หำกมองในแง่กำร 
ถ่ำยรูปเด็ก ที่ว่ำถ่ำยได้ยำก ก็มีควำมเห็นโต้แย้งว่ำ  
เด็กสำมำรถถ่ำยรูปคู่กับพ่อแม่ หรือให้พ่อแม่อุ้มก็ได้”

ในที่สุดข้อสรุปของเรื่องนี้กลับอำศัยประเด็น 
เกี่ยวข้องอื่นๆ มำร่วมพิจำรณำด้วย 2 ประเด็น นั่นคือ

ประเด็นแรก-อายุ ของบัตรประชาชน  
สืบเนื่องจำกร่ำงกฎหมำยฯ ฉบับนี้ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่นด้วย หนึ่งในนั้นก็คืออำยุใช้งำนของบัตร
ประชำชน จำกเดิมที่กฎหมำยก�ำหนดให้บัตรประชำชน
มีอำยุ 6 ปี (มำตรำ 6 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) มีกำร
แก้ไขเพิ่มระยะเวลำในกำรใช้งำนบัตรยำวขึ้นเป็น 8 ปี 
ตำมโจทย์คือ “ให้ค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำทำงงบประมำณ”

ประเด็นที่สอง-เกณฑ์การท�าบัตรประชาชน  
จำกเดิมที่กฎหมำย (พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน  
พ.ศ. 2526 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2542) ก�ำหนดให้คนไทย
ที่มีอำยุ 15 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบำ้นต้องมี
บตัรประชำชน และเปลีย่นค�ำน�ำหน้ำนำมจำก “เดก็ชำย” 
เป็น “นำย” “เด็กหญิง” เป็น “นำงสำว”3 ดังนั้น อำยุ
เริ่มต้นของกำรมีบัตรครั้งแรก และอำยุใช้งำนของบัตร
ประชำชนทีต้่องแก้ไขใหม่จงึควรสอดคล้องกนั และต้อง
สอดคล้องกับช่วงอำยุ 15 ปีด้วย

ค�ำตอบสดุท้ำยจงึออกมำด้วยตรรกะคณติศำสตร์
ระดบัประถม ในชัน้กำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยโดยวฒุสิภำ
ว่ำ หำกต้องกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนค�ำน�ำหน้ำ
นำมเมื่อเด็กอำยุ 15 ปี และกำรแก้ไขให้บัตรประชำชน
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มีอำยุบัตรยำวนำนขึ้นจำก 6 ปี เป็น 8 ปี (มำตรำ 6 
ทวิ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
25544) ดังนั้น บัตรประชำชนเด็ก จึงเริ่มต้นเมื่อเด็ก
มีอำยุ 7 ปี (มำตรำ 5 พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)5

และนี่เองคือที่มาของ บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ

นานาทัศนะต่อบัตรประชาชนเด็ก

จำกกำรสัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลของทีมงำน
สุขภำพคนไทยต่อควำมเห็นเรื่องบัตรประชำชนเด็ก  
พบว่ำมีมุมมองทั้งทำงบวกและทำงลบที่น่ำสนใจจำก
แวดวงคนท�ำงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้

แง่บวก

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยทะเบยีน กรมกำรปกครอง กระทรวง
มหำดไทย มองว่ำเป็นประโยชน์ ในกำรยืนยันตัวบุคคล 
ให้เด็กสำมำรถใช้บัตรฯ แสดงตัวได้งำ่ยขึ้น ป้องกันกำร
สวมสทิธขิองต่ำงด้ำว รวมทัง้เพือ่ให้เดก็ใช้บตัรประชำชน
ในกำรเขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ตำ่งๆ จำกบริกำรสำธำรณะ
ของรัฐ ดังที่นำยนิรันดร์ กัลยำณมิตร รองอธิบดีกรม
กำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ให้ควำมเห็นว่ำ6

“ข้อดีของกำรมีบัตรตั้งแต่อำยุ 7 ปี คือ สะดวก
ต่อเดก็ในกำรแสดงตวัตน ไม่ต้องพกพำทะเบยีนบ้ำนหรอื
สูติบัตร ท�ำให้สำมำรถใช้สิทธิเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐ 
ได้ง่ำยขึน้ รวมทัง้บรรเทำปัญหำกำรสวมสทิธจิำกต่ำงด้ำว 
ผู้ปกครองไม่ต้องพกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ให้ยุ่งยำก 
ส�ำหรบัข้อเสยีนัน้ คอื เดก็วยันีท้�ำของหำยบ่อย อำจเป็น 
กำรล�ำบำกต่อผู้ปกครอง”

ขณะที่เด็กๆ ที่เข้ำเกณฑ์ทั่วประเทศต่ำงตื่นเต้น
กับกำรท�ำบัตรประชำชนไม่น้อย ดังควำมเห็นจำกเด็ก 
ในกรุง ด.ช.เอกสิทธิ์ สงศรีอินทร์ อำยุ 7 ปี นักเรียน 
ชั้น ป.2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยำ7 ว่ำ “ตอนนี้มีแต่
บัตรนักเรียน ก็อยำกมีบัตรประชำชนบ้ำงจะได้เหมือน
ผู้ ใหญ่ ถ้ำมจีรงิๆ กต้็องฝำกแม่ไว้ เพรำะกลวัจะท�ำบตัร
หำย” แม่ด.ช.เอกสิทธิ์เองก็เห็นข้อดีหลำยประกำรคือ 
“สะดวกเวลำแสดงสทิธริบับรกิำรต่ำงๆ ของเดก็ ไม่ต้อง
ถือสูติบัตรมำให้ยุ่งยำก เวลำพำน้องขึ้นเครื่องบินก็ใช้
บัตรนี้แสดงตัว หรือกรณีเด็กพลัดหลง ถำ้มีบัตรติดตัว

อยูจ่ะช่วยให้ส่งคนืพ่อแม่ได้เรว็ขึน้ เพรำะมชีือ่-นำมสกลุ 
ที่อยู่...”

เดก็ชนกลุม่น้อยบนพืน้ทีส่งูกเ็ข้ำร่วมท�ำบตัรอย่ำง
คึกคักเช่นกัน ดังรำยงำนข่ำวที่ว่ำ8 “ในพื้นที่ต�ำบล 
ป่ำกลำง อ�ำเภอปัว บรรยำกำศกำรเปิดท�ำบัตร 
ประจ�ำตัวประชำชนเด็กเป็นไปอย่ำงคึกคัก มีนักเรียน 
ชนเผ่ำต่ำงๆ ทั้ง ม้ง เมี่ยน และลัวะ ตำ่งทยอยเขำ้มำ
ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนกันอย่ำงหนำตำ โดยเด็กๆ 
แตล่ะชนเผำ่ต่ำงแต่งชดุประจ�ำเผ่ำเพือ่ใช้ ในกำรถ่ำยรูป
ติดบัตรอีกด้วย”

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร 
อำจำรย์ประจ�ำคณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญเรื่องสถำนะบุคคล ให้ควำมเห็น
ว่ำ บัตรประชำชนนั้น ถือเป็นกำรแสดงสิทธิของมนุษย์ 
เพรำะอยู่ในทะเบียนรำษฎร ท�ำให้ข้อมูลของประชำกร
ชัดเจนมำกขึ้น ยิ่งในยุคที่รัฐมีสวัสดิกำรมำกขึ้น กำรที่
เด็กจะไปแสดงสิทธิว ่ำเป็นคนสัญชำติ ไทยหรือไป 
โรงพยำบำลก็ง่ำยขึ้น สิ่งที่ดีตำมมำอีกด้ำนคือ ป้องกัน
เรือ่งทจุรติทีอ่ำจเกดิขึน้ในพืน้ทีย่ำกจน เช่น กำรสวมสทิธิ 
เด็กที่เกิดในต่ำงจังหวัด หรือเอำตัวตนของคนสัญชำติ
ไทยไปขำยจะท�ำได้ยำกขึ้น9

แง่ลบ

ทศันะของนกัพฒันำจำกองค์กรด้ำนเดก็ ต่ำงออก
มำให้ควำมเห็นคัดค้ำนกันระงม ดังควำมเห็นของนำย
มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) เลขำธิกำรมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ทีว่่ำ “ถอืเป็นกำรใช้อ�ำนำจโดยไม่ตรวจสอบรำยละเอยีด
ให้รอบคอบ เพรำะอำจท�ำให้เกิดผลกระทบกับเด็ก 
หลำยๆ กลุม่ เช่น กลุม่เดก็พกิำร เดก็ก�ำพร้ำ เดก็เร่ร่อน 
ที่ตำมหลักแล้วรัฐจะต้องคอยดูแลสงเครำะห์เด็กกลุ่มนี้
ด้วย และกฎหมำยในอดีตได้ผ่ำนกระบวนกำรคิดที่ดีอยู่
แล้วว่ำ ให้เด็กอำยุ 15 ปีขึ้นไปค่อยมีบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน เพรำะเดก็วยันีเ้ริม่มคีวำมคดิเป็นผู้ ใหญ่แล้ว”10

ท�ำนองเดียวกัน ครูหยุย วัลลภ ตังคณำนุรักษ์ 
เลขำธิกำรมูลนิธิสรำ้งสรรค์เด็ก แจงถึงควำมไม่จ�ำเป็น
อยำ่งยิ่งที่ต้องท�ำ เนื่องจำก “…เมื่อเด็กอำยุน้อยตำย 
ก็จะมีกำรสวมรอยของพวกมิจฉำชีพในกำรไปสวมชื่อ 
ขณะเดียวกัน งบประมำณที่เอำไปใช้ท�ำบัตรจะคุ้มค่ำ
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หรือไม่ ท�ำแล้วได้ประโยชน์อะไร เพรำะรูปแบบเดิม 
ก็ใช้ ได้ดีอยู่แล้ว เมื่อท�ำแล้วใครจะไปพกให้เด็ก ก็ต้อง
เป็นหน้ำที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ดี ท�ำแล้วเป็นระบบ
ออนไลน์หรือเปล่ำ เอกสำรที่เรำมีอยู่ก็ออนไลน์อยู่แล้ว 
หำกอ้ำงเพื่อกำรรักษำพยำบำล ก็มีเลข 13 หลักอยู่ใน
ใบเกิด มันไม่ได้มีประโยชน์มำกกว่ำเดิม แต่จะเปลือง
ทรัพยำกรมำกกว่ำ ท�ำแล้วคุ้มก็ดี แต่มองว่ำตอนนี้  
ถึงท�ำไปก็ไม่คุ้ม”11 

ส่วนนักวิชำกำร รศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงำม  
คณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
มมีมุมองที่ ไม่ต่ำงจำกนกัพฒันำว่ำ “ไม่ใช่สิง่จ�ำเป็นส�ำหรบั
เด็กวัย 7 ขวบเลย เนื่องจำกเมื่อท�ำแล้ว ผู้ดูแลบัตรและ
ท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ก็คือผู้ปกครองอยู่ดี เด็กไม่สำมำรถ 
ท�ำธรุกรรมใดๆ หรอืแม้แต่รบัผดิชอบดแูลบตัรด้วยตนเอง
ได้ด้วยวัยเพียง 7 ขวบ...ผมว่ำกฎหมำยของเดิมดี 
อยูแ่ล้ว...ไม่แน่ใจว่ำมนัเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์อืน่หรอื
เปล่ำ เช่น กำรประมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็ก 7-14 
ขวบนี่มันมีเกือบ 10 ล้ำนคน แล้วผลประโยชน์อำจจะ 
มีเป็นร้อยๆ ล้ำนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้”12

ท้ำยสุดเป็นประเด็นเรื่องควำมกลัวกำรสวมบัตร 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชำยแดนอย่ำงระนองหวั่นว่ำจะมี
กำรน�ำเด็กต่ำงด้ำวยัดไส้สวมบัตรประชำชน ซ�้ำรอย 
ที่น�ำโรฮิงญำเขำ้สวมบัตรไทยพลัดถิ่น13

โจทย์ที่ ‘บัตรประชาชนเด็ก’  

ยังไม่ได้ตอบ

นอกจำกเสียงวิจำรณ์หรือค�ำถำมต่อ ‘บัตร
ประชำชนเด็ก 7 ขวบ’ แล้วยังพบว่ำ มีข้อสังเกตต่อกำร
มีบัตรประจ�ำตัวประชำชนเช่นกันว่ำ มีควำมอ่อนไหวสูง
ต่อประเด็นเสรีภำพส่วนบุคคล นั่นคือข้อมูลที่ถูกบันทึก
ในบัตรนั้นอำจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดได้ง่ำย

หำกทบทวนกันอีกครั้งถึงที่มำของบัตรประชำชน
เดก็จะเหน็ว่ำ เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของนโยบำยบตัรประจ�ำ
ตวัประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ทีร่ฐับำล
สมยัทกัษณิต้องกำรไปถงึ นัน่กค็อื กำรเป็นบตัรใบเดยีว
ทีบ่คุคลแต่ละคนสำมำรถใช้เพือ่แสดงตนในทำงกฎหมำย
และใช้เพื่อรับบริกำรจำกรัฐ โดยไม่ต้องพกบัตรอื่นอีก 
(ได้แก่ บัตรประชำชน, บัตรทอง 30 บำทฯ, ใบขับขี่, 

บัตรประกันสังคม, บัตรอื่นๆ ) และรัฐสำมำรถลดภำระ
ทำงงบประมำณไม่ต ้องใช้จ ่ำยเพื่อกำรจัดท�ำบัตร 
หลำยประเภท

ทัง้นี ้ช่องว่ำงทีม่อียูเ่ดมิกค็อื ระหว่ำงเดก็แรกเกดิ
จนถึงอำยุ 15 ปี โดยเด็กแรกเกิดจะมีเพียงใบรับรอง 
กำรเกดิจำกสถำนพยำบำล (ท.ร.1/1) เพือ่ให้พ่อแม่หรอื
ผู้ปกครองน�ำไปแจ้งเกิดกับหน่วยงำนทะเบียนรำษฎร 
เพือ่รบัสตูบิตัร ดงันัน้ช่วงเวลำระหว่ำงเดก็แรกเกดิจนถงึ
อำยุ 15 ปี เอกสำรที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องพกพำ
แทนเด็กเพื่อแสดงตน (เด็ก) และเข้ำรับบริกำรของรัฐ 
กค็อืสตูบิตัร และ/หรอืทะเบยีนบ้ำน (หลำยกรณมีเีพยีง
ใบรับรองกำรเกิด) 

อย่ำงไรก็ดี มีข้อสังเกตต่อเอกสำรทั้งสูติบัตร 
ทะเบียนบ้ำน รวมถึงใบรับรองกำรเกิดของเด็กด้วย 
เช่นกัน กล่ำวคือ เอกสำรดังกล่ำวไม่มีรูปถ่ำยที่ยืนยัน 
ตัวเด็ก ท�ำให้น�ำไปสู ่กำรสวมตัวเด็กได้ง ่ำย หรือ 
กำรพสิจูน์ตวัเดก็ท�ำได้ยำก บ่อยครัง้ต้องใช้พยำนบคุคล
มำยนืยนัว่ำเดก็เป็นลกูของพ่อแม่คนนัน้จรงิๆ นอกจำกนี้
ยงัพบว่ำมเีดก็จ�ำนวนไม่น้อยที่ ไม่มสีตูบิตัร เพรำะพ่อแม่
หรือผู้ปกครองไม่ได้ไปแจ้งเกิด

ข้อเสนอให้เด็กมีบัตรประจ�ำตัวตั้งแต่แรกเกิด  
โดยเสนอว่ำพ่อแม่สำมำรถอุ ้มลูกถ่ำยรูปติดบัตรได้  
จงึเป็นทำงเลอืกเพือ่ลดโอกำสให้กบักำรเข้ำสูก่ระบวนกำร
พิสูจน์ตัวเด็ก

กล่ำวได้ว่ำ ‘บตัรประชำชนเดก็ 7 ขวบ’ นี ้นอกจำก
จะก่อให้เกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์กว้ำงขวำงในสังคม 
และมคี�ำถำมถงึควำมเหมำะสม ผลดผีลเสยีต่ำงๆ นำนำ
แล้ว ในทีส่ดุ การใช้เกณฑ์อายทุ�าบตัรประชาชนครัง้แรก
ไว้ที ่7 ปี ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การลดภาระทางงบประมาณ
ในการจดัท�าบตัร ทีต้่องใช้เพือ่แสดงตนและเข้าถงึบรกิาร
หรือสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานแต่อย่างใด 

ทั้งยังไม่ได้ตอบโจทย์ช่องว่างของการมีหลักฐาน
แสดงตนทีช่ดัเจนของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 7 ปี กลาย
เป็นเพียงความตื่นเต้นชั่ววูบให้กับบรรดาเด็กน้อยกลุ่ม
หนึ่งทั่วประเทศเท่านั้น
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