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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
กลับจากผู้ใหญ่ ในสังคมไทยต่อ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ พบว่า มีทั้งแง่บวกและลบ ขณะที่
เสียงจากเด็กๆ แล้ว บัตรใบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น-ยินดีทีเดียว

บัตรประชำชนเด็
ชนเด็กกับ
โจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
ที่มำที่ ไปของบัตรประชำชน
เด็กนั้น ต้องย้อนกลับไปดูโครงกำร
ด้ ำ นนไอที ข องรั ฐ บ ำลยุ ค ทั ก ษิ ณ
ชินวัตร ทีเ่ รียกว่ำ ““โครงการปี 2546
ปีแห่งการบริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Citizen E-Service)”
ทีเ่ สนอโดยคณะกรรมกำรบูรณำกำร
และปฏิรปู ระบบกำรทะเบียนแห่งชำติ
ได้รบั กำรเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2546 โดย
คณะรัฐมนตรี ได้ ให้กรอบว่ำ
เมื่ อ ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงำน
ของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับ
ประชำชนด้วยกำรใช้
รรใช้เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก
เพื่อให้สำมำรถใช้ข้อมูลทะเบียนบุคคล (identity) ของ
กระทรวงมหำดไทยแล้
ดดไทยแล้ว บัตรประจ�ำตัวประชำชนใน
อนำคตจะใช้แบบแถบแม่เหล็ก ซึ่งประชำชนต้องมีบัตร
ต่ ำงๆ หลำยใบ
ยยใบ หรือจะพัฒน ำไ
ำ ปใช้บัตรประจ�ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึง่ สำมำรถ
พกบัตรเพียงใบเดียว โดยอำจท�ำเป็นระยะๆ หรือจัด
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ ให้พิจำรณำควำมคุ้มค่ำ
ทำงเทคโนโลยีและค่ำำใช้
ใช้จำยที
่ ่เกิดขึ้น1

สมาร์ทการ์ด ตั้งแต่ ‘แรกเกิด’
คือค�าตอบแรก
ผ่ ำ นนไปร่ ว มห้ ำเดื อ น ประเด็ น นี้ ก ลั บ เข้ ำ มำสู ่
กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ด้วยกำรตัดสินใจว่ำ
บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
card) ภายใต้ โครงการจัดท�าบัตรประจ�าตัตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) มีควำมเหมำะสมกว่ำ ด้วย
เหตุผลทำงงบประมำณ เพรำะหำกให้
กกให้แต่ละหน่วยงำน
ออกบัตรเพื่อให้ประชำชนแสดงตัวหรือใช้รับบริก ำร
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จากรัฐ ประชาชนแต่ละคนจะต้องพกบัตรถึง 2 ใบ
คือ บัตรประชาชนและบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค
หรืออาจรวมถึงใบที่ 3 อย่างใบขับขี่ ย่อมมีผลต่อ
ความซ�้ำซ้อนทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ภาระทาง
งบประมาณ และความไม่สะดวกของประชาชนเอง

นายวี นั ส สี สุ ข เจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก บริ ห าร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อธิบายเหตุผลของการปรับเกณฑ์อายุในการท�ำบัตร
ประชาชนเด็กว่า การถ่ายรูปเด็กเป็นไปได้ยาก เนือ่ งจาก
ใบหน้าเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงการสแกนลาย
ครม.จึงมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ พิมพ์นิ้วมือก็ท�ำได้ยากเช่นกัน แต่เมื่อยึดถือกรอบที่วา่
3 มิถุนายน 2546 โดยก�ำหนดกรอบว่า ให้เริ่มต้น ทุกคนควรมีบัตรแสดงตน เกณฑ์อายุจึงถูกขยับมาเป็น2
ั ชาติไทย”
จากการจัดท�ำบัตรประชาชนที่ด�ำเนินการโดยกระทรวง “1 ปีนบั แต่วนั เกิด หรือ 60 วัน นับแต่วนั ได้สญ
มหาดไทยเป็น “บัตรหลัก” เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลประชากร
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลที่ ไม่สมเหตุสมผล
ตามทะเบียนราษฎรทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั โดยตัวของมันเอง ในระหว่างกระบวนการพิจารณาร่าง
ส�ำหรับข้อมูลของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ เช่น กฎหมายฉบับนี้จึงมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวง อีกครั้ง พร้อมด้วยข้อโต้แย้งว่า “หากมองในแง่การ
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ก็สามารถน�ำมาเชื่อมโยง ถ่ายรูปเด็ก ที่ว่าถ่ายได้ยาก ก็มีความเห็นโต้แย้งว่า
และเพิม่ เติมข้อมูลต่างๆ ลงในบัตรประชาชนของกระทรวง เด็กสามารถถ่ายรูปคู่กับพ่อแม่ หรือให้พ่อแม่อุ้มก็ ได้”
มหาดไทยได้เมื่อมีความพร้อม
ในที่ สุ ด ข้ อ สรุ ป ของเรื่ อ งนี้ ก ลั บ อาศั ย ประเด็ น
ทัง้ นี้ อยูบ่ นหลักการว่า บัตรประชาชนควรมีอายุ
ใช้งานมากกว่า 6 ปี เพื่อประหยัดงบประมาณในการ
ออกบัตรใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ประชาชนทุกคนต้องมีบตั รประจ�ำตัวประชาชนตัง้ แต่เกิด
ในระหว่างรอความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยที่จะ
ต้องประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องไมโครชิพ หากหน่วยราชการใดมีความจ�ำเป็นต้อง
ท�ำบัตรให้ประชาชนก็ ให้ดำ� เนินการออกตามลักษณะของ
บัตรเดิมที่เคยท�ำมา หรือเป็นบัตรชั่วคราวไปพลางก่อน

15 ลบ 8 เท่ากับ 7: สมการง่ายๆ
ของ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ 7 ขวบ

เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย 2 ประเด็น นั่นคือ
ประเด็ น แรก-อายุ ข องบั ต รประชาชน
สืบเนื่องจากร่างกฎหมายฯ ฉบับนี้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่นด้วย หนึ่งในนั้นก็คืออายุใช้งานของบัตร
ประชาชน จากเดิมที่กฎหมายก�ำหนดให้บัตรประชาชน
มีอายุ 6 ปี (มาตรา 6 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) มีการ
แก้ ไขเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานบัตรยาวขึ้นเป็น 8 ปี
ตามโจทย์คือ “ให้ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าทางงบประมาณ”
ประเด็นที่สอง-เกณฑ์การท�ำบัตรประชาชน
จากเดิมที่กฎหมาย (พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) ก�ำหนดให้คนไทย
ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมี
บัตรประชาชน และเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามจาก “เด็กชาย”
เป็น “นาย” “เด็กหญิง” เป็น “นางสาว”3 ดังนั้น อายุ
เริ่มต้นของการมีบัตรครั้งแรก และอายุใช้งานของบัตร
ประชาชนทีต่ อ้ งแก้ ไขใหม่จงึ ควรสอดคล้องกัน และต้อง
สอดคล้องกับช่วงอายุ 15 ปีด้วย

ระหว่างกระบวนการพิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย
ออกมาเป็น พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2554 นั้น ประเด็นที่มีการถกเถียงและปรับอยู่
หลายครั้งก็คือ อายุที่เด็กควรเริ่มท�ำบัตรประชาชน
จากแนวคิดที่วา่ “ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนตัง้ แต่แรกเกิด” เมือ่ การเมืองไทยเปลีย่ นมาถึง
ค�ำตอบสุดท้ายจึงออกมาด้วยตรรกะคณิตศาสตร์
รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ ร่าง
พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่... พ.ศ. ... ต่อ ระดับประถม ในชัน้ การพิจารณาร่างกฎหมายโดยวุฒสิ ภา
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ โดยปรับเปลีย่ นให้เด็กท�ำบัตรประชาชน ว่า หากต้องการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้า
นามเมื่อเด็กอายุ 15 ปี และการแก้ ไขให้บัตรประชาชน
เมื่ออายุ 1 ขวบ
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มีอายุบัตรยาวนานขึ้นจาก 6 ปี เป็น 8 ปี (มาตรา 6
ทวิ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.
25544) ดังนั้น บัตรประชาชนเด็ก จึงเริ่มต้นเมื่อเด็ก
มีอายุ 7 ปี (มาตรา 5 พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)5

อยูจ่ ะช่วยให้สง่ คืนพ่อแม่ ได้เร็วขึน้ เพราะมีชอื่ -นามสกุล
ที่อยู่...”

เด็กชนกลุม่ น้อยบนพืน้ ทีส่ งู ก็เข้าร่วมท�ำบัตรอย่าง
คึกคักเช่นกัน ดังรายงานข่ า วที่ว่า8 “ในพื้ น ที่ ต� ำ บล
ป่ า กลาง อ� ำ เภอปั ว บรรยากาศการเปิ ด ท� ำ บั ต ร
และนี่เองคือที่มาของ บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ประจ�ำตัวประชาชนเด็กเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียน
ชนเผ่าต่างๆ ทั้ง ม้ง เมี่ยน และลัวะ ต่างทยอยเข้ามา
นานาทัศนะต่อบัตรประชาชนเด็ก
ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนกันอย่างหนาตา โดยเด็กๆ
จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลของทีมงาน แต่ละชนเผ่าต่างแต่งชุดประจ�ำเผ่าเพือ่ ใช้ ในการถ่ายรูป
สุ ข ภาพคนไทยต่ อ ความเห็ น เรื่ อ งบั ต รประชาชนเด็ ก ติดบัตรอีกด้วย”
พบว่ามีมุมมองทั้งทางบวกและทางลบที่น่าสนใจจาก
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
แวดวงคนท�ำงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถานะบุคคล ให้ความเห็น
แง่บวก
ว่า บัตรประชาชนนั้น ถือเป็นการแสดงสิทธิของมนุษย์
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง เพราะอยู่ ในทะเบียนราษฎร ท�ำให้ข้อมูลของประชากร
มหาดไทย มองว่าเป็นประโยชน์ ในการยืนยันตัวบุคคล ชัดเจนมากขึ้น ยิ่งในยุคที่รัฐมีสวัสดิการมากขึ้น การที่
ให้เด็กสามารถใช้บัตรฯ แสดงตัวได้ง่ายขึ้น ป้องกันการ เด็ ก จะไปแสดงสิ ท ธิ ว ่ า เป็ น คนสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ ไป
สวมสิทธิของต่างด้าว รวมทัง้ เพือ่ ให้เด็กใช้บตั รประชาชน โรงพยาบาลก็งา่ ยขึ้น สิ่งที่ดีตามมาอีกด้านคือ ป้องกัน
ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จากบริการสาธารณะ เรือ่ งทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีย่ ากจน เช่น การสวมสิทธิ
ของรัฐ ดังที่นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรม เด็กที่เกิดในต่างจังหวัด หรือเอาตัวตนของคนสัญชาติ
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า6
ไทยไปขายจะท�ำได้ยากขึ้น9
“ข้อดีของการมีบัตรตั้งแต่อายุ 7 ปี คือ สะดวก
แง่ลบ
ต่อเด็กในการแสดงตัวตน ไม่ตอ้ งพกพาทะเบียนบ้านหรือ
ทัศนะของนักพัฒนาจากองค์กรด้านเด็ก ต่างออก
สูติบัตร ท�ำให้สามารถใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ได้งา่ ยขึน้ รวมทัง้ บรรเทาปัญหาการสวมสิทธิจากต่างด้าว มาให้ความเห็นคัดค้านกันระงม ดังความเห็นของนาย
ผู้ปกครองไม่ต้องพกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให้ยุ่งยาก มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ส�ำหรับข้อเสียนัน้ คือ เด็กวัยนีท้ ำ� ของหายบ่อย อาจเป็น ทีว่ า่ “ถือเป็นการใช้อำ� นาจโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด
ให้รอบคอบ เพราะอาจท�ำให้เกิดผลกระทบกับเด็ก
การล�ำบากต่อผู้ปกครอง”
หลายๆ กลุม่ เช่น กลุม่ เด็กพิการ เด็กก�ำพร้า เด็กเร่รอ่ น
ขณะที่เด็กๆ ที่เข้าเกณฑ์ทั่วประเทศต่างตื่นเต้น
ที่ตามหลักแล้วรัฐจะต้องคอยดูแลสงเคราะห์เด็กกลุ่มนี้
กับการท�ำบัตรประชาชนไม่น้อย ดังความเห็นจากเด็ก
ด้วย และกฎหมายในอดีตได้ผา่ นกระบวนการคิดที่ดีอยู่
ในกรุง ด.ช.เอกสิทธิ์ สงศรีอินทร์ อายุ 7 ปี นักเรียน
แล้วว่า ให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปค่อยมีบัตรประจ�ำตัว
ชั้น ป.2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา7 ว่า “ตอนนี้มีแต่
ประชาชน เพราะเด็กวัยนีเ้ ริม่ มีความคิดเป็นผู้ ใหญ่แล้ว”10
บัตรนักเรียน ก็อยากมีบัตรประชาชนบ้างจะได้เหมือน
ท�ำนองเดียวกัน ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
ผู้ ใหญ่ ถ้ามีจริงๆ ก็ตอ้ งฝากแม่ ไว้ เพราะกลัวจะท�ำบัตร
หาย” แม่ด.ช.เอกสิทธิ์เองก็เห็นข้อดีหลายประการคือ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แจงถึงความไม่จ�ำเป็น
“สะดวกเวลาแสดงสิทธิรบั บริการต่างๆ ของเด็ก ไม่ตอ้ ง อย่างยิ่งที่ต้องท�ำ เนื่องจาก “…เมื่อเด็กอายุน้อยตาย
ถือสูติบัตรมาให้ยุ่งยาก เวลาพาน้องขึ้นเครื่องบินก็ ใช้ ก็จะมีการสวมรอยของพวกมิจฉาชีพในการไปสวมชื่อ
บัตรนี้แสดงตัว หรือกรณีเด็กพลัดหลง ถ้ามีบัตรติดตัว ขณะเดียวกัน งบประมาณที่เอาไปใช้ท�ำบัตรจะคุ้มค่า
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หรือไม่ ท�ำแล้วได้ประโยชน์อะไร เพราะรูปแบบเดิม
ก็ ใช้ ได้ดีอยู่แล้ว เมื่อท�ำแล้วใครจะไปพกให้เด็ก ก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ดี ท�ำแล้วเป็นระบบ
ออนไลน์หรือเปล่า เอกสารที่เรามีอยู่ก็ออนไลน์อยู่แล้ว
หากอ้างเพื่อการรักษาพยาบาล ก็มีเลข 13 หลักอยู่ ใน
ใบเกิด มันไม่ ได้มีประโยชน์มากกว่าเดิม แต่จะเปลือง
ทรัพยากรมากกว่า ท�ำแล้วคุ้มก็ดี แต่มองว่าตอนนี้
ถึงท�ำไปก็ ไม่คุ้ม”11
ส่ ว นนั ก วิ ช าการ รศ.ดร.โกวิ ท ย์ พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีมมุ มองที่ ไม่ตา่ งจากนักพัฒนาว่า “ไม่ ใช่สงิ่ จ�ำเป็นส�ำหรับ
เด็กวัย 7 ขวบเลย เนื่องจากเมื่อท�ำแล้ว ผู้ดูแลบัตรและ
ท�ำธุรกรรมต่างๆ ก็คือผู้ปกครองอยู่ดี เด็กไม่สามารถ
ท�ำธุรกรรมใดๆ หรือแม้แต่รบั ผิดชอบดูแลบัตรด้วยตนเอง
ได้ด้วยวัยเพียง 7 ขวบ...ผมว่ากฎหมายของเดิมดี
อยูแ่ ล้ว...ไม่แน่ ใจว่ามันเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์อนื่ หรือ
เปล่า เช่น การประมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็ก 7-14
ขวบนี่มันมีเกือบ 10 ล้านคน แล้วผลประโยชน์อาจจะ
มีเป็นร้อยๆ ล้านในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้”12

บัตรประกันสังคม, บัตรอื่นๆ ) และรัฐสามารถลดภาระ
ทางงบประมาณไม่ ต ้ อ งใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การจั ด ท� ำ บั ต ร
หลายประเภท
ทัง้ นี้ ช่องว่างทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็คอื ระหว่างเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ 15 ปี โดยเด็กแรกเกิดจะมีเพียงใบรับรอง
การเกิดจากสถานพยาบาล (ท.ร.1/1) เพือ่ ให้พอ่ แม่หรือ
ผู้ปกครองน�ำไปแจ้งเกิดกับหน่วยงานทะเบียนราษฎร
เพือ่ รับสูตบิ ตั ร ดังนัน้ ช่วงเวลาระหว่างเด็กแรกเกิดจนถึง
อายุ 15 ปี เอกสารที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องพกพา
แทนเด็กเพื่อแสดงตน (เด็ก) และเข้ารับบริการของรัฐ
ก็คอื สูตบิ ตั ร และ/หรือทะเบียนบ้าน (หลายกรณีมเี พียง
ใบรับรองการเกิด)

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตต่อเอกสารทั้งสูติบัตร
ทะเบียนบ้าน รวมถึงใบรับรองการเกิดของเด็กด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ เอกสารดังกล่าวไม่มีรูปถ่ายที่ยืนยัน
ตั ว เด็ ก ท� ำ ให้ น� ำ ไปสู ่ ก ารสวมตั ว เด็ ก ได้ ง ่ า ย หรื อ
การพิสจู น์ตวั เด็กท�ำได้ยาก บ่อยครัง้ ต้องใช้พยานบุคคล
มายืนยันว่าเด็กเป็นลูกของพ่อแม่คนนัน้ จริงๆ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีเด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยที่ ไม่มสี ตู บิ ตั ร เพราะพ่อแม่
ท้ายสุดเป็นประเด็นเรื่องความกลัวการสวมบัตร หรือผู้ปกครองไม่ ได้ ไปแจ้งเกิด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนอย่างระนองหวั่นว่าจะมี
ข้อเสนอให้เด็กมีบัตรประจ�ำตัวตั้งแต่แรกเกิด
การน�ำเด็กต่างด้าวยัดไส้สวมบัตรประชาชน ซ�้ำรอย โดยเสนอว่ า พ่ อ แม่ ส ามารถอุ ้ ม ลู ก ถ่ า ยรู ป ติ ด บั ต รได้
ที่น�ำโรฮิงญาเข้าสวมบัตรไทยพลัดถิ่น13
จึงเป็นทางเลือกเพือ่ ลดโอกาสให้กบั การเข้าสูก่ ระบวนการ

โจทย์ที่ ‘บัตรประชาชนเด็ก’
ยังไม่ ได้ตอบ
นอกจากเสี ย งวิ จ ารณ์ ห รื อ ค� ำ ถามต่ อ ‘บั ต ร
ประชาชนเด็ก 7 ขวบ’ แล้วยังพบว่า มีข้อสังเกตต่อการ
มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนเช่นกันว่า มีความอ่อนไหวสูง
ต่อประเด็นเสรีภาพส่วนบุคคล นั่นคือข้อมูลที่ถูกบันทึก
ในบัตรนั้นอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดได้งา่ ย

พิสูจน์ตัวเด็ก
กล่าวได้วา่ ‘บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ’ นี้ นอกจาก
จะก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางในสังคม
และมีคำ� ถามถึงความเหมาะสม ผลดีผลเสียต่างๆ นานา
แล้ว ในทีส่ ดุ การใช้เกณฑ์อายุทำ� บัตรประชาชนครัง้ แรก
ไว้ที่ 7 ปี ก็ ไม่ ได้ตอบโจทย์การลดภาระทางงบประมาณ
ในการจัดท�ำบัตร ทีต่ อ้ งใช้เพือ่ แสดงตนและเข้าถึงบริการ
หรือสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานแต่อย่างใด

หากทบทวนกันอีกครั้งถึงที่มาของบัตรประชาชน
ทั้งยังไม่ ได้ตอบโจทย์ช่องว่างของการมีหลักฐาน
เด็กจะเห็นว่า เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของนโยบายบัตรประจ�ำ แสดงตนทีช่ ดั เจนของเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 7 ปี กลาย
ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ทีร่ ฐั บาล เป็นเพียงความตื่นเต้นชั่ววูบให้กับบรรดาเด็กน้อยกลุ่ม
สมัยทักษิณต้องการไปถึง นัน่ ก็คอื การเป็นบัตรใบเดียว หนึ่งทั่วประเทศเท่านั้น
ทีบ่ คุ คลแต่ละคนสามารถใช้เพือ่ แสดงตนในทางกฎหมาย
และใช้เพื่อรับบริการจากรัฐ โดยไม่ต้องพกบัตรอื่นอีก
(ได้แก่ บัตรประชาชน, บัตรทอง 30 บาทฯ, ใบขับขี่,

