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ค าน า 

 คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงาน
ข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีแนวคิดตั้ง
ต้นมาจากสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประกอบกับ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างพื้นที่ข่าวที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ในนิเวศของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการแพร่กระจายข่าว
และเก็บบันทึกทุกเรื่องราวไว้ในรูปแบบดิจิทัล (digital footprint) น ามาซึ่งการ
รวบรวมข้อมูลกฎหมายด้านสิทธิเด็กของไทย แนวปฏิบัติในการรายงานข่าวเด็ก
จากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ส าคัญคือการประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรที่ท างานด้านสิทธิเด็กของไทย 22 องค์กร เพื่อรับทราบมุมมอง
ผลกระทบของข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อเด็ก และทิศทางการรายงานข่าว
สิทธิเด็กที่ควรจะเป็นจากมุมของเด็กและผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านสิทธิเด็ก 
ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ร่วมขัด
เกลาคู่มือให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและเผยแพร่ต่อไป 
 ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อ
สังคมออนไลน์ฉบับนี้ จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การรายงานข่าวเด็กรวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ในสังคมไทย
มองเห็นจุดหมายปลายทางของการปกป้องสิทธิเด็กและการค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กที่ตกเป็นข่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

โครงการ “การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสว่นร่วม 
เพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์” 
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บทน ำ 
เส้นทำงกำรพัฒนำและข้อแนะน ำในกำรใช้งำนคู่มือ 

 
เส้นทำงกำรพัฒนำ 

โครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการ
รายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) ประจ าปีงบประมาณ 2561 มี
เป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็กบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันการรายงานข่าวเด็กหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
บนสื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ประกอบกับสื่อดังกล่าวนี้มีลักษณะ
การกระจายศูนย์อ านาจการสื่อสาร (decentralization) ที่อ านวยให้ทุกคน
สามารถเป็นผู้ส่งสาร (sender) (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล: 2555, 
46) ส่งผลให้การรายงานข่าวหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งยังทิ้งร่องรอยไว้ในรูปแบบดิจิทัล (digital footprint) ที่ยากจะลบ
เลือน ดังนั้น หาก “เด็ก” ถูกน าเสนอในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็กบนสื่อ
สังคมออนไลน์แล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กย่อมส่งผลอย่างรุนแรงและ
ยาวนาน ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เม่ือ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กที่ส าคัญหลายฉบับ 
แต่ยังไม่พบการบังคับใช้ในการลงโทษสื่อหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลละเมิดสิทธิเด็ ก 
ขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิเด็กในสื่อมวลชนโดยมีการประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีการประกาศ “แนวทางสภาการหนังสือพิมพ์ เรื่อง การ
เสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561” องค์การ
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ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ได้น าเสนอ “หลักการและแนวทาง
ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็ก” (Reporting guidelines) สมาพันธ์ผู้สื่อข่าว
ระหว่างประเทศ (IFJ) ได้เผยแพร่คู่มือสื่อกับสิทธิเด็ก “Putting Children in the 
Right – Guidelines for Journalists” และ Media Monitoring Africa (MMA) 
ได้ร่วมมือกับภาคีจัดท าแนวทางการบรรณาธิกรข่าวและหลักการรายงานข่าว
เก่ียวกับเดก็ในสื่อมวลชน (Editorial Guidelines and Principles for Reporting 
on Children in the Media) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ เล็งเห็นว่า “เด็ก” มี
ความหลากหลายและมีมุมมองต่อสิทธิของตนแตกต่างกัน ผลกระทบจากการ
รายงานข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นต่อเด็กแต่ละกลุ่ม
ย่อมมีความแตกต่างด้วย ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังนี้ จึง
มุ่งเน้นการค้นหาและรวบรวมชุดความรู้ด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้ง
ในเชิงกฎหมาย และแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ส าคัญคือ
สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างานเกี่ยวกับเด็ก
กลุ่มต่าง ๆ ในการสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กเป็นข่าวหรือถูกเผยแพร่
เรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเสนอแนะแนวทางที่ควรกระท าหรือไม่ควร
กระท าในการรายงานข่าวเด็กหรือการเผยแพร่เรื่องราวของเด็กบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนประสานความร่วมมือจากนักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. เพื่อค้นหาและรวบรวมชุดความรู้ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กบน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับสื่อมวลชน  
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างาน
เกี่ยวกับเด็ก นักวิชาการ และสื่อมวลชนในการพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิ
เด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 3. เพื่อน าเสนอชุดความรู้ แนวทาง หรือข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กที่พัฒนาเป็นคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคม
ออนไลน์ อันน าไปสู่การปรับปรุงนิเวศสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ส าหรับเด็กผ่านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษาด้าน
สื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ 
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 การพัฒนาคู่มือในครั้งนี้ด าเนินการโดยใช้แนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกระบวนการประมวลความรู้จากข้อมูลเอกสารได้มีการทบทวน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติใน
การรายงานข่าวเด็กขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ รวม 6 
องค์กร ได้แก่ 1) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2) ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  3)  
International Federation of Journalists (IFJ) 4) Media Monitoring Africa 
(MMA) 5) Independent Press Standards Organisation ( IPSO) แ ล ะ  6) 
UNICEF  

Input 

ประมวลความรู้ด้าน
กฎหมาย-แนวปฏิบัติ

ของสื่อมวลชนไทยและ
ต่างประเทศ 

 

Process Output 

พัฒนา (ร่าง) คู่มือ 
+ 

จัดเวทีคืนข้อมูลสร้างการ
มีส่วนร่วมของ

กลุ่มเป้าหมาย พร้อม
ประเมิน (ร่าง) คู่มือ 

 

คู่มือการรายงานข่าว
สิทธิเด็กบนสื่อสังคม

ออนไลน์ 

ข้อมูลจากการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 

Reflect - Extend Plan - Action - Observe Action - Observe – Reflect 
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จากนั้นจึงจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่
ท างานเก่ียวกับเด็กรวม 22 องค์กร ในการพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กเป็น
ข่าว รวมถึงเสนอแนวทางการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่ท างานด้านสิทธิเด็กในสังกัด
องค์กรที่เข้าร่วมให้ข้อมูลกับโครงการฯ น าไปสู่การร่างคู่มือเพื่อน าเสนอในเวทีคืน
ข้อมูลที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ 
องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างานเก่ียวกับเด็ก สื่อมวลชน และนักวิชาการ 
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขฉบับร่าง นอกจากนี้ ยังได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินความเหมาะสมของคู่มือ จนกระทั่งพัฒนาเป็น
คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สมบูรณ ์

 
ข้อแนะน ำในกำรใช้งำนคู่มือ 
 คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมาย
คือ การปกป้องคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นข่าวหรือเด็กที่ถูกน าเสนอเรื่องราวผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์โดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ โดยคู่มือนี้
เหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติงำนข่ำวทั้งที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนและไม่สังกัดองค์กร
สื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่จะรายงานข่าวหรือเผยแพร่เรื่องราวของเด็ก
บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยสาระส าคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้  

1. อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก  
2. ข้อควรรู้เบื้องต้นในกำรรำยงำนข่ำวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์  

ได้แก่ กฎหมายที่ควรรู้ การขออนุญาตเพื่อการรายงานข่าวสิทธิเด็ก การใช้ข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก และการน าเสนอภาพจ าลองเหตุการณ์ในข่าวเด็ก  

3. แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กกลุ่มต่ำง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 
ประกอบด้วย เด็ก 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กทั่วไป เด็กที่ถูกกระท า เด็กที่กระท าความผิด 
เด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก เด็กพิการ และเด็กกับเอชไอวี 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
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อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: 

CRC) คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดท าโดยสหประชาชาติซึ่งได้รับการรับรอง
จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 
2532 โดยประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2535  

สาระส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นิยามว่า “เด็ก” หมายถึง
บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีหลักการส าคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยให้ความส าคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ด้าน 
(UNICEF: 2020) ได้แก่  

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด : เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด เติบโตขึ้นอย่าง
แข็งแรง และมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง : เด็ก ๆ มีสิทธิในการได้รับความ
คุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และยังรวมไปถึงการคุ้มครอง
จากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติด การท างานอันตราย หรือขัดขวาง
การศึกษา คุ้มครองจากการค้ามนุษย์ การขายและการลักพาเด็ก การล่วงละเมิด
ทางเพศ การแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ ตลอดจนการช่วยเหลือจาก
กระบวนการยุติธรรม ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ปากค า ตลอดจนถึงการพิจารณา
คดี จะต้องถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ  

สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ: เด็ก ๆ จะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัย 
และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย 
ขณะที่เด็กที่มีความจ าเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ ก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่
ปกติสุข ได้รับโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสม ให้สามารถเติบโตพึ่งพา
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ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชน พัฒนาความสามารถทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะท าให้เด็ก ๆ ได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 

สิทธิที่จะมีส่วนร่วม: เด็ก ๆ คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคม มีสิทธิที่จะมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มตัว ทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและ
เยาวชนเอง  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กดังกล่าวน ามาซึ่งกฎหมายและการด าเนินงาน
ของภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคู่มือการ
รายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ฉบับนี้ 
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ข้อควรรู้เบื้องตน้ 
ในกำรรำยงำนข่ำวสิทธิเด็ก 

บนสื่อสังคมออนไลน ์
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กฎหมำยที่ควรรู้ 
~~~~ 

กำรขออนุญำต 
เพื่อกำรรำยงำนข่ำวสิทธิเด็ก  

~~~~ 
กำรใช้ข้อมูล 

จำกสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก  
~~~~ 

กำรน ำเสนอ 
ภำพจ ำลองเหตุกำรณ์ในข่ำวเด็ก 
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กฎหมำยที่ควรรู ้
การนิยามค าว่า “เด็ก” ตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 

ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส โดยสิทธิของเด็กตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองไว้ใน 2 มาตราส าคัญ 
ได้แก ่

มำตรำ 32  
“บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ

ครอบครัว การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรค
หนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพียงเท่าที่จ าเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 

มำตรำ 71 วรรคสำม  
“รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ 

และ ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้
บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้
การบ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว” 

นอกเหนือจากการปกป้องคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศไทยยังมี
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิเด็กส าคัญหลายฉบับ ได้แก่  

o พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
o พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
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o พระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 

o พระราชบัญญั ติ ว่ า ด้ ว ยกา รกระท า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

จากกฎหมายดังกล่าวมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสิทธิ
เด็กบนสื่อสังคมออนไลน์สรุปได้ 2 ประเด็น คือ 

1. กำรค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคัญ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มำตรำ 
22 ว่า “การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”  

ดังนั้น การรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลเด็กที่ถูกกระท าความรุนแรง 
เด็กที่กระท าความผิด เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเด็กที่ประสบความส าเร็จ 
จ าเป็นต้องค านึงว่าในกระบวนการรายงานและการเผยแพร่ข้อความ หรือภาพ
เก่ียวกับเด็กนั้น เด็กต้องได้รับประโยชน์สูงสุด 

2. กำรห้ำมเปิดเผยข้อมูลและภำพเกี่ยวกับตัวเด็กและผู้ปกครองเด็กที่
จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ห้ามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก และครอบคลุมถึงผู้ปกครองของเด็กไว้ใน มำตรำ 27 “ห้ามมิให้ผู้ใด
โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ 
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ” หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ขณะที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2562 ยังได้บัญญัติข้อห้ามลักษณะเดียวกันนี้ไว้ใน มำตรำ 39 “...ห้ามผู้ใดลง
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พิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภาพ เร่ืองราว หรือข้อมูล
ใด ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หากเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลผู้นั้น และในการเปิดเผยต้อง
ไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้าหากการ
เปิดเผยนั้นจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือจะก่อให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะท าการ
เปิดเผยไม่ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องด าเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสารด้วย” หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ในส่วนของเด็กที่กระท าความผิดนั้น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ความคุ้มครอง
ตาม มำตรำ 130 “ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง 
แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ชื่อตัว หรือ
ชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระท า
ความผิด หรือสถานที่อยู่สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดย
ได้รับอนุญาตจากศาลหรือการกระท าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ” 
หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 นอกจากนี้ ข้อควรระวังในการน าเสนอข้อมูลและภาพของเด็กยังได้รับ
การเสริมด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดโทษใน มำตรำ 14 (1) ผู้ใดกระท าความผิด “โดย
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ทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” (4) “น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้”  และ (5) “เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) หรือ (4)” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ มำตรำ 16 “ผู้ใด
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม 
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการที่น่าจะ
ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท” ทั้งนี้ ถ้าเป็นการ
กระท าต่อภาพของผู้ตายและท าให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายผู้กระท าต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติ
ชมด้วยความเป็นธรรม ผู้กระท าไม่มีความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เป็นความผิดอันยอมความได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้เสียหายโดยตรงตายก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา 
มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
 กล่าวโดยสรุป กฎหมายไทยให้ความส าคัญในการปกป้องสิทธิเด็ก โดย
การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าโดยวิธีใดซึ่งหมายรวมถึงการรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็กย่อม
ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ โดยกฎหมายได้ให้ความ
คุ้มครองต่อเด็กที่เป็นผู้กระท าความผิดด้วย นอกจากนี้ การน าเสนอข้อมูลทุก
ประเภทและภาพเกี่ยวกับตัวเด็กรวมถึงครอบครัวในอันที่จะเกิดความเสียหายทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ ผลประโยชน์ของเด็ก รวมถึงภาพที่ตัดต่อปลอมแปลงและท าให้
เกิดความเสียหายต่อบุคคลและครอบครัวจะกระท ามิได้เช่นกัน  
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กำรขออนุญำตเพื่อกำรรำยงำนข่ำวสิทธิเด็ก 

การขออนุญาต เป็นขั้นตอนแรกของการเคารพสิทธิเด็กและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยกรณีที่ต้องขออนุญาตจะมีขึ้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เด็ก
เพื่อใช้ในการรายงานข่าว หรือน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับเด็ก การบันทึกภาพเด็กทั้ง
กรณีที่เด็กเป็นแหล่งข่าวหรือเกี่ยวข้องกับข่าวโดยตรง รวมถึงการบันทึกภาพเด็ก
ในที่สาธารณะที่อาจเป็นเพียงภาพประกอบข่าว หรือไม่เก่ียวข้องกับข่าวก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

สิทธิในกำรอนุญำต 

บุคคลที่มีสิทธิในการอนุญาตให้สัมภาษณ์หรือบันทึกภาพเด็กเพื่อการ
รายงานข่าวหรือเผยแพร่เรื่องราวของเด็กสู่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

o เด็ก: เด็กมีสิทธิตัดสินใจว่าจะยินยอมให้พูดคุยหรือบันทึกภาพ
หรือไม่ ในบางองค์กรให้สิทธิเด็กที่จะตัดสินใจในระดับอายุไม่ต่ า
กว่า 7 ปี 

     กำรสัมภำษณ์ หมายถึง การสนทนาหรือสอบถามเพื่อน าเร่ืองราว
บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ 

     กำรบันทึกภำพ หมายถึง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ
คลิป รวมถึงการถ่ายทอดสด (live) เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่
ว่าภาพของเด็กจะมีความเก่ียวข้องกับเรื่องราวที่น าเสนอโดยตรงหรือ
เป็นเพียงภาพประกอบก็ตาม 
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o พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก: พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ใหญ่ที่ เด็กเชื่อถือและ
ไว้วางใจ มีสิทธิพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก และ
ตัดสินใจว่าจะให้มีการสัมภาษณ์หรือบันทึกภาพเด็กหรือไม่ 

o ผู้มีหน้ำที่คุ้มครองตำมกฎหมำย: ในกรณีที่เด็กอยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หมายรวมถึงสหวิชาชีพ (นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์) หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาให้การดูแลคุ้มครอง
เด็ก บุคคลนั้นมีสิทธิพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก และ
สามารถตัดสินใจว่าจะให้มีการสัมภาษณ์หรือบันทึกภาพเด็กหรือไม่ 

ข้อมูลและแนวทำงในกำรขออนุญำต 

o ต้องชี้แจงเหตุผล ประเด็น รูปแบบการน าเสนอข้อมูลและภาพอย่าง
ละเอียดชัดเจนต่อเด็กหรือผู้มีสิทธิในการอนุญาตให้เข้าใจอย่างดีว่า
จะน าเสนอในลักษณะใด เผยแพร่ในวงกว้างและมีระยะเวลาในการ
เผยแพร่ยาวนานเพียงใด  

o ต้องประเมินและแจ้งผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน าเสนอ
อย่างละเอียด 

o ต้องไม่บังคับขู่เข็ญเด็กหรือผู้มีสิทธิในการอนุญาต 
o ต้องไม่ให้สัญญาในสิ่งที่ไม่อาจรักษาค ามั่นสัญญาได้  
o ต้องไม่เสนอสิ่งตอบแทนหรือสินบน ทั้งที่เป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการสัมภาษณ์หรือบันทึกภาพไม่ว่ากรณีใดใด 

แนวปฏิบัติระหว่ำงกำรสัมภำษณ์หรือบันทึกภำพเด็ก 

o ค านึงถึงสิทธิของเด็กในด้านความเป็นส่วนตัวและการปกป้อง
คุ้มครองจากภัยอันตราย ปลอดภัย สะดวกสบาย และไม่มีการ
คุกคาม ไม่ท าให้เด็กตกอยู่ในภาวะกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล 

o ระมัดระวังผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก หลีกเลี่ยงการถาม
ค าถาม การแสดงความเห็นที่เป็นการตัดสินตัวเด็ก หรือท าให้เด็กตก
อยู่ในอันตราย ถูกลบหลู่ดูหมิ่นหรือกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดต่อ
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เหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดข้ึน ไม่ร้องขอให้เด็กเล่าเรื่องราวหรือแสดง
บทบาทใดใดที่กระทบต่อจิตใจเด็ก ไม่ตั้งค าถามซับซ้อนหรือล่อหลอก
เพื่อให้ได้ค าตอบ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นโดยปราศจาก
การชี้น าหรือชักจูง 

o เคารพการตัดสินใจของเด็กหรือผู้มีสิทธิในการอนุญาต หากต้องการ
ยกเลิกการให้สัมภาษณ์หรือบันทึกภาพ 

o ควรมผีู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก หรือนักจิตวิทยาเด็กอยู่ร่วมด้วย 
o ไม่เลือกปฏิบัติในการสัมภาษณ์หรือบันทึกภาพเด็กเนื่องด้วยเพศ เชื้อ

ชาติ อายุ ศาสนา สถานภาพ การศึกษาหรือสมรรถภาพทางกาย  

แนวปฏิบัติเมื่อจะเผยแพร่ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หรือภำพของเด็ก 
o ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ระวังการละเมิดสิทธิเด็กที่

อาจเกิดขึ้นจากการน าเสนออย่างละเอียดอีกคร้ัง กรณีที่ประเมินแล้ว
ว่า อาจมีผลกระทบตามมาก็ไม่ควรเผยแพรแ่ม้จะได้รับอนุญาตก็ตาม 

o ขออนุญาตอีกครั้งก่อนน าข้อมูลไปเผยแพร่ และเด็กหรือผู้มีสิทธิใน
การอนุญาตจะต้องได้รับเวลาคิดอย่างเพียงพอว่าจะยินยอมให้น า
เร่ืองราวของตนไปเผยแพร่หรือไม่  

o เคารพการตัดสินใจของเด็กหรือผู้มีสิทธิในการอนุญาต กรณีที่ไม่ให้
น าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์หรือภาพที่บันทึกไว้ไปน าเสนอหรือเผยแพร่ 

o เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ และมั่นใจว่าได้
ป้องกันเด็กจากการถูกท าร้ายและผลกระทบที่จะตามมาในการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือเร่ืองราวเก่ียวกับเด็ก 

อย่างไรก็ตาม กำรอนุญำตนี้ไม่ครอบคลุมประเด็นที่ขัดแย้งต่อกฎหมำย 
เช่น ข้อมูลที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ การรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเด็ก ฯลฯ ดังนั้น แม้จะได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ
ในการอนุญาตและด าเนินการขออนุญาต หรืออ้างถึงการช่วยเหลือเด็กด้วยความ
ปรารถนาดี ก็ไม่สามารถเป็นข้อป้องกันให้พ้นผิดทางกฎหมายได้  
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ตัวอย่ำงแบบให้ควำมยินยอม (Informed Consent) 
  

 
หมายเหต:ุ พัฒนาจาก Informed Consent: Print Media ของ Media Monitoring Africa (MMA) 
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กำรใช้ข้อมูลจำกสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก 
ปัจจุบันการรายงานข่าวหรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก มักมีการน า

ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กมาประกอบเพิ่มมากขึ้น ทั้งการน าชื่อบัญชี 
(account) เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ ของตัวเด็กและบุคคลใกล้ชิดมา
อ้างถึง การน าข้อความ ภาพ และคลิปที่เด็กหรือผู้ใกล้ชิดกับเด็กโพสต์ลงในสื่อ
สังคมออนไลน์มาเผยแพร่ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและสร้างผลกระทบต่อเด็ก 
เนื่องจากเป็นช่องทางให้ผู้อ่ืนสามารถสืบค้นจนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก หรือ
เข้าถึงตัวเด็กและบุคคลใกล้ชิดได้ 

ดังนั้น การรายงานข่าวสิทธิเด็กจึงมีแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อสังคม
ออนไลน์ของเด็ก ดังนี้ 

O ตระหนักว่าการน าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของเด็ก แม้ว่าข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กหรือบุคคลที่
เก่ียวข้องกับเด็กจะเปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ก็ตาม 

O ไม่น าเสนอชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือส่วนหนึ่งของสื่อสังคม
ออนไลน์ของเด็ก หรือผู้เกี่ยวข้องที่ท าให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าถึงตัวเด็กหรือบุคคล
ใกล้ชิดได้ 

O การน าข้อมูลและภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กมาใช้ในการ
น าเสนอสู่สาธารณะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องจากเด็กหรือผู้ปกครองทุกครั้ง 
และเปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้ปกครองได้เป็นผู้เลือกข้อมูลหรือภาพที่จะใช้ในการ
รายงานข่าว รวมถึงคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนมีการรายงานข่าว 
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กำรน ำเสนอภำพจ ำลองเหตุกำรณ์ในข่ำวเด็ก 
 การใช้ภาพจ าลองเหตุการณ์ในการรายงานข่าวเด็กปัจจุบันมีรูปแบบที่
หลากหลาย ตั้งแต่การจ าลองลักษณะท่าทางโดยใช้บุคคลอ่ืน จนถึงการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง  ‘เทคโนโลยีสมจริง ’ ( immersive technology) มา
ประกอบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ชมเข้าใจถึงล าดับ
เหตุการณ์ สภาพพื้นที่ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ลักษณะการน าเสนอที่
แปลกใหม่ยังช่วยเพิ่มความนิยมในการรับชมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในมุมมอง
เรื่องสิทธิเด็กนั้น การใช้ภาพจ าลองเหตุการณ์มีผลกระทบต่อเด็กที่ส าคัญ 3 
ประการ 

O กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก: ภาพจ าลองเหตุการณ์ที่เสมือนจริง
กระตุ้นให้เด็กนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ าอีก 

O เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก: ภาพจ าลองเหตุการณ์บางประเภท
มีการน าสภาพแวดล้อมจริงมาประกอบภาพกราฟิก ดังนั้น แม้ในภาพจ าลอง
เหตุการณ์จะไม่ปรากฏตัวเด็ก แต่มักปรากฏบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ญาติ ครู 
เพื่อน ฯลฯ ซึ่งน าไปสู่การคาดเดาหรือสืบค้นตัวตนของเด็กได้ 

O กำรเลียนแบบ: ภาพจ าลองเหตุการณ์ท าให้สามารถเห็นรายละเอียด 
ล าดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนขึ้น ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

จะเห็นได้ว่าการน าเสนอภาพจ าลองเหตุการณ์ในข่าวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อตัวเด็กค่อนข้างสูง ทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็ก อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี
จ าลองเหตุการณ์เสมือนจริงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือเด็กใน
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กจึงไม่ควรน าเสนอ
ภาพจ าลองเหตุการณ์ แต่ควรน าไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิและ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำว

เด็กกลุ่มต่ำง ๆ  

บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เด็กทั่วไป 
~~~~ 

เด็กที่ถูกกระท ำ 
~~~~ 

เด็กที่กระท ำควำมผิด  
~~~~ 

เด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก 
~~~~ 

เด็กพิกำร 
~~~~ 

เด็กกับเอชไอวี 
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เด็กทั่วไป 
“เด็กทั่วไป” หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งพึงได้รับสิทธิ

ที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ
สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและ
เยาวชนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม (UNICEF: 2020) 

ผลกระทบเมื่อเด็กทั่วไปเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ในข่าวที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป พบว่ามี “เด็ก” ปรากฏอยู่ใน
หลายบทบาท และมีผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

- ผลกระทบจากปัญหาของผู้ใหญ่ 
 ในการรายงานข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งพบว่า ข่าวที่น าเสนอ
เป็นประเด็นปัญหาของผู้ใหญ่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเด็กโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบ
ถึงตัวเด็กด้วยเช่นกัน โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว (สนทนากลุ่ม, 17 ธันวาคม 
2562) สะท้อนว่า “เคสที่ดาราแยกทางกันก็ไปสัมภาษณ์เขาถึงสาเหตุการเลิกรา 
ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรต่อหน้าเด็ก ซึ่งตัวเด็กเองก็บอกว่าไม่อยากให้พูด ที่จริงไม่ควรคุย
เรื่องพวกนี้ต่อหน้าแล้วออกสื่ออีก และสิ่งที่สัมภาษณ์ไปมันไม่ได้หายมันยังอยู่ไป
หลาย ๆ ปี ลูกก็จะต้องกลับมาเห็นเรื่องของตัวเองซ้ า  ๆ” ขณะที่กลุ่มเด็กบ้าน
ตะวันใหม่ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สนทนากลุ่ม , 7 กรกฎาคม 2562) ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับข่าว ‘น้องมิวสิคเขียนจดหมายถึงแม่ในคุก กอดรูปทุกคืนคิดถึง
แม่’ ว่า “ไม่ควรเป็นข่าว ไปโรงเรียนเพื่อนไม่เล่นด้วย เพื่อนล้อ ไม่ต้องลงชื่อ หรือ
มีภาพ หรือไม่ต้องเสนอข่าวก็ได้” มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
(สนทนากลุ่ม, 6 กรกฎาคม 2562) ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า “อย่างข่าวพ่อแม่
ติดคุกเด็กไปอยู่กับญาติไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้ เด็กต้องไปเจอสังคมอาจโดนเพื่อนล้อ  
พ่อแม่ค้ายา พ่อแม่ขโมย พ่อแม่ฉ้อโกง พอต่อไปเด็กโตขึ้นก็ต้องมารับรู้ข่าวพวกนี้” 

นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากข่าวที่
พ่อของเด็กถูกจับในคดียาเสพติดแล้วส่งผลถึงเด็ก แม้จะไม่ปรากฏตัวเด็กในข่าวก็
ตาม โดยมูลนิธิดวงประทีป (สนทนากลุ่ม, 9 สิงหาคม 2562) ระบุว่า “ข่าวคือคุณ
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พ่อถูกจับ ลูกก าลังอยู่ในวัยเรียน เด็กไม่ได้รู้เร่ืองอะไรกับพ่อแม่เลย เขาก็ไม่ได้เอา
เด็กออกสื่อ แต่ว่าผลกระทบมันเกิดกับเด็กอย่างมาก เด็กไม่สามารถเรียนอยู่ที่เดิม
ได้ คือสังคมของลูกก็อยู่ไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าเด็กไปอยู่ที่ไหน แต่ตอนนี้เด็กโตแล้ว อยู่
ไม่ได้ในโรงเรียนไม่ใช่ที่เดียว อยู่ไม่ได้ในชุมชนด้วย ไม่ได้อยู่เลยทุกวันนี้ เพราะว่า
ดังมาก ยิ่งเป็นข่าวดังยิ่งอยู่ไม่ได้ ตอนหลังรู้สึกจะเปลี่ยนนามสกุล” 
 - ปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 
 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม , 13 ธันวาคม 
2562) สะท้อนผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กที่มีความหลากหลายทาง
เพศว่า “จากการสังเกตและเฝ้าระวังสื่อที่ทางทีมก็เป็นคณะท างานของการเฝ้า
ระวังสื่อตะวันออกด้วย ในส่วนของการรายงานข่าวเกี่ยวกับน้องที่มีความ
หลากหลายทางเพศ หรือ LGBT  พบว่ามีการรายงานที่ไม่ตีตราเหมือนสมัยก่อน 
แต่ที่อาจมีผลกระทบกับเด็กในเรื่องของการมีข่าว คือ ในบริบทของคนที่มีความ
เข้าใจจะไม่มีผล แต่ในเด็กที่ยังไม่มีความเข้าใจ คือเด็กในรุ่นเดียวกับเขา ในสังคม
เพื่อนก็เห็นว่าออกมาว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ ก็กลายเป็นบูลลี่ (bully) ในสังคมของเขา
เกิดขึ้น หรือน าเสนอรูปลักษณ์ในข่าว ที่มีผู้ชายผมยาวไปรุมตบ ก็จะถูกตีตราทาง
สังคมเรื่องเป็นตุ๊ดเป็นเกย์” 
 - ผลกระทบจากการขาดพืน้ที่ในการมีส่วนร่วม 
 ปัญหาอีกประการหนึ่งของกลุ่มเด็กเก่งนั้นคือการที่เด็กไม่มีโอกาสได้รับ
พื้นที่ในข่าว โดยสภาเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 2562) 
ให้ความเห็นว่า “อยากให้ข่าวที่ลงสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ อยาก
ให้ท าข่าวที่ท าความดี การได้รับโล่ รางวัลพระราชทานต่าง ๆ มาออกสื่อบ้าง ไม่ใช่
เอาเร่ืองที่ไม่ดี” ขณะที่สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาค
ตะวันออก (สนทนากลุ่ม, 1 ธันวาคม 2562) สะท้อนว่า “มองเร่ืองประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็คิดแทนเด็ก ลืมไปว่าในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประโยชน์
ของเด็กเป็นหัวใจหลักก็จริง แต่ประเด็นรับฟังความคิดเห็นของเด็กก็เป็นเรื่อง
ส าคัญ” ยกตัวอย่างกรณีที่เด็กถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นโดยชมรมเด็กและ
เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(สนทนากลุ่ม, 15 ธันวาคม 2562) เล่าว่า “อย่างโรงเรียนผมที่เป็นข่าวเรื่องต้อนรับ 
ผอ. แล้วให้เด็กไปกราบ ที่จริงมันเป็นภาพมุทิตาจิตจากโรงเรียนเก่า สื่อเอาไป
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ปะติดปะต่อเอง ซึ่งคนในโรงเรียนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย แต่คนนอกเดือดร้อน
แล้วเอาไปลงสื่อลงข่าวจนเป็นเรื่องใหญ่ ประธานนักเรียนโรงเรียนเก่าของ ผอ. ก็
รู้จักกันเขาตั้งใจที่จะท ามุทิตาจิตกับ ผอ. แม้กระทั่งที่โรงเรียนมีแถลงข่าวสังคมก็
ไม่เชื่อ มีมาสัมภาษณ์ผม แต่เขาก็ว่าที่เราพูดไปเพราะครูบังคับ  ทั้ง ๆ ที่เราพูด
ความจริง” 

- ผลกระทบจากการน าเสนอความเก่งหรือความสามารถ 
 การน าเสนอเรื่องราวของเด็กที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม กล้าแสดงออก หรือ “เด็กเก่ง” ในข่าวนั้นพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
เด็กกลุ่มนี้คือ กลับถูกมองในเชิงลบ “เวลาได้รางวัลมาคนที่เขาไม่ได้สนใจ เขาก็
เขม่น ถ้าเป็นข่าวใหญ่ยกย่องมากก็จะมีข่าวเชิงลบกลับมา อย่างข่าวที่เด็กเอา
กล้องไปถ่ายก็มีกระแสต่อต้านเร่ืองกล้องแพงก็โดนวิจารณ์เรื่องอื่น แต่ที่เขามาช่วย
เพราะว่าเขาพร้อม เป็นที่มุมมองของคนชมก็มีต่อต้านก็มี บางทีสื่อก็ไม่ได้น าเสนอ
ไปในจุดที่ไม่ดี แต่คนไปขุดคุ้ยจากภาพว่ากล้องรุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาเท่านี้ มีการขยาย
ออก ค้นข้อมูลต่อ” (ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สนทนากลุ่ม, 15 ธันวาคม 2562) 
 - ปัญหาอื่น ๆ  
 นอกเหนือจากผลกระทบข้างต้นแล้ว เด็กยังได้รับผลกระทบในแง่มุมอ่ืน
อีกด้วย ในบางครั้งเด็กอาจถูกเหมารวมกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ โดยสภาเด็กและเยาวชน 
จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 2562) มองว่า “เร่ืองของข่าวที่มีการพาดหัวที่
มีการบิดเบือนและก ากวมไม่เป็นจริง จากประสบการณ์ที่เรียนอาชีวะ อย่างใน
กรุงเทพที่เมื่อก่อนมียกพวกตีกัน เด็กอาชีวะก็จริง แต่ไปทะเลาะกับเด็กมัธยม
ปลายแต่เขาจะบอกว่าเด็กอาชีวะเป็นคนที่เริ่มเหตุการณ์ก่อน  หรือว่าเด็กช่าง
ทะเลาะกันอะไรแบบนี้ ซึ่งจริง ๆ อาจจะไม่ใช่เด็กช่างหรืออาชีวะที่ทะเลาะวิวาทก็
ได้” หรือการที่พฤติกรรมบางประการของเด็กตกเป็นข่าวก็อาจมีผลกระทบต่อ
บุคคลใกล้ชิดได้เช่นกัน ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี 
(สนทนากลุ่ม, 16 กรกฎาคม 2562) ได้อ้างถึงตัวอย่างข่าวว่า “ข่าวเด็กชายเอนาม
สมมติน้อยใจแฟน ที่สะพานลอย ลงภาพสถานที่ และบอกต าบลที่อยู่คนที่โรงเรียน
ก็ต้องรู้ แฟนก็ได้รับผลกระทบ เพราะที่โรงเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นแฟนกัน” 
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 ด้านการน าเสนอภาพ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (สนทนากลุ่ม , 30 
กรกฎาคม 2562) สะท้อนประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิเด็กว่า “เราพบว่า
การที่เด็กแสดงความสามารถอะไรบางอย่างมันประกอบด้วยชุดส าหรับโชว์การ
แสดง แต่ว่ากลับกลายเป็นโอกาสที่เด็กจะถูกตัดต่อได้ ซึ่งต้องระวังให้มาก ถ้าไม่
อยากให้รูปลูกหลานเราไปตัดต่อ” 

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปผลกระทบจากการที่เด็กทั่วไปตกเป็น
ข่าวได้ดังนี้ 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กทั่วไป: DOs 

DOs 
o เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเด็กโดย

ขออนุญาตอย่างถูกต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
และความปลอดภัยของเด็ก  

o น าเสนอภาพเด็กดี เด็กเก่งได้ ไม่ต้องปิดบังใบหน้า 
o น าเสนอภาพวาด ภาพการ์ตูน ปกปิดตัวตนของ

เด็ก หรือใช้ค าบรรยายแทนภาพ หากภาพนั้นจะ
ส่งผลเสียต่อเด็ก 

o น าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนศักยภาพของเด็ก เด็กดี 
เด็กเก่ง จิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจ 

o ให้ความส าคัญกับเด็กทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

o ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ 
ใช้ค าว่า หลากหลายทางเพศ หรือ LGBT 

o ค านึงถึงสิทธิของเด็กในการแสดงความคิดเห็น 
และเปิดพ้ืนที่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในข่าวหรือ
เรื่องราวที่ดีและเป็นประโยชน์ 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กทั่วไป: DON’Ts 

DON’Ts 
 *เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง ได้แก่ 

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่เรียน ที่ท างาน เสียงสัมภาษณ์
ฯลฯ ที่ท าให้ล่วงรู้ถึงตัวเด็ก ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยกเว้นกรณี
เด็กสูญหาย แต่ต้องไม่ส่งผลเสียต่อเด็ก 

 น าเสนอภาพ/คลิปลามก อนาจาร โป๊เปลือย อุจาด 
หรือภาพที่ท าให้เด็กเป็นตัวตลก น่าสงสาร สมเพช 

 เผยแพร่ภาพที่จะส่งผลให้ตัวเด็ก ญาติพ่ีน้อง หรือ
เพ่ือนมีความเสี่ยง แม้จะปิดบังท าเบลอก็ตาม 

 น าเสนอข่าวหรือเรื่องราวที่ส่งผลเสียต่อเด็ก ตัดสิน
เด็กในเชิงลบ  

 ขุดคุ้ย น าเสนอประวัติเชิงลบของเด็กและผู้ปกครอง  
 ใช้ค าจัดกลุ่มหรือแบ่งแยกเด็กที่ท าให้เกิดการตีตรา

หรือล้อเลียน เช่น กะเทย เกย์ ตุ๊ด  
 ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็กและครอบครัว 
 เสนอข่าวหรือเรื่องราวโดยมีความจริงไม่ครบถ้วน 
 ปิดกั้นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วน

ร่วมของเด็ก 

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 

*จ ำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บำท 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กทั่วไป: DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่เหมำะสม: น าเสนอเชิงสร้าง 
สรรค์ ส่งเสริมเด็กดี เด็กจิตอาสา และให้สิทธิ
เด็กในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กทั่วไป: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม: น าเสนอเรื่องเด็ก
จิตอาสา แต่ให้ความส าคัญกับประเด็นการ
วิพากษ์วิจารณ์ของคนในสื่อสังคมออนไลน์
เรื่อง “อวดรวย” และภาพเด็กจิตอาสาถูก
เบลอหน้าเหมือนเป็นผู้กระท าผิด  

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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เด็กที่ถูกกระท ำ 
“เด็กที่ถูกกระท า” หมายถึง เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้

ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ การขาย
และการลักพาเด็ก รวมถึงการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ  (UNICEF: 
2020) 

ผลกระทบเมื่อเดก็ที่ถูกกระท ำเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 เมื่อเด็กที่ถูกกระท าเป็นข่าวอาจได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วและได้รับ
ความยุติธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็แลกมาซึ่งผลกระทบทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว  
 ในเชิงบวกบ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ (สนทนากลุ่ม, 17 
กันยายน 2562) ระบุว่า “มุมที่ดีคือ เรารู้เร็ว มีคนที่พร้อมจะช่วยเราเร็วด้วย 
เพราะเขารู้เท่า ๆ กับเรา ไม่ต้องอธิบายมาก ตามตัวผู้ที่ประสบปัญหาได้เร็วหรือ
ช่วยเหลือได้เร็วขึ้น” เช่นเดียวกับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก (สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 
2562) ที่มองว่าการที่เด็กถูกกระท าเป็นข่าวในบางครั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้
อิทธิพล ความไม่ยุติธรรม “ข่าวที่ต้องท าเลย คือเด็กที่โดนรังแกจากผู้มีอิทธิพล 
เท่าที่ท าข่าวเด็กมาชาวบ้านกับชาวบ้านจัดการได้ แต่ถ้ามีอิทธิพลความยุติธรรมใน
การท าคดีมันจะลดน้อยถอยลง” เช่นเดียวกับบ้านเด็กพระมหาไถ่ หมู่บ้านเด็กคุณ
พ่อเรย์ (สนทนากลุ่ม, 3 กันยายน 2562) ที่ให้ความเห็นว่า “บางทีก็เป็นเพราะ
ค่านิยมของสังคมด้วย ผู้ที่ถูกกระท าแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เขาก็ไม่รู้จะ
ไปทางไหนที่มันเร็ว สื่อก็เป็นทางออกของเขา ความช่วยเหลือจะได้มาเร็วแต่เขาก็
ไม่ทันได้คิดหรือปกป้องลูกหลานของเขา”  
 อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งความช่วยเหลือในบางครั้งก็แฝงมาด้วยผลเชิง
ลบ โดยมูลนิธิคุ้มครองเด็ก (สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2562) อธิบายประเด็นนี้ว่า 
“ผลกระทบของการน าเสนอข่าวเด็กที่ไม่ระมัดระวัง 1. จะท าให้คนไม่ได้รับความ
ยุติธรรม เช่น ผิดฝาผิดตัว คนผิดคือคนนี้ แต่อีกคนโดน เพราะกระแสสังคมไปลง
ตรงนั้นแล้ว 2.เชื่อเด็ก ไม่แบ่งแยกว่าเด็กอายุแค่ไหน คิดว่าเป็นเด็กเหมือนกันหมด 
เด็กอายุ 15-16 ปีพูด กับเด็กอายุ 7-8 ขวบพูด เชื่อในลักษณะเดียวกัน เช่น เด็ก
บอกว่าโดนอะไรแล้วหนีออกจากบ้าน แล้วก็เชื่อ แต่จริง ๆ แล้วเด็กอาจไปกับแฟน 
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แต่คนในบ้านกระทบไปแล้ว เพราะเราไปเชื่อเด็ก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มีเด็กบอกว่ามีคน
พาไปทางใต้ จริง ๆ มีปัญหาขัดแย้งกับแม่ แต่พอน าเสนอข่าวช่วยเด็กไปเรื่อย ๆ 
กลายเป็นว่าเด็กคนนี้เองที่ได้รับผลกระทบ เพราะเด็กเขาจะกลับมาพูดความจริง
ได้อย่างไร เพราะโกหกไปแล้ว ข่าวน าไปแล้วว่าไปเจอคน คนเขาพาไป ไม่รู้สึกตัว 
ไปที่ทางใต้ แล้วก็เลยกลับมามีคนเอามาปล่อยไว้ ข่าวก็สืบ ยิ่งสืบยิ่งไม่จริงก็ยิ่งเป็น
การประจานเด็ก เพราะฉะนั้นจึงบอกว่า ต้องเช็คก่อน เพราะบางทีเด็กกลับกลาย
มาเป็นแพะ เพราะกลับมาบอกความจริงไม่ได้ ข่าวบางข่าวอย่างกรณีนี้ต้องรีบจบ 
ถ้าไม่จบมันจะยาว พ่อแม่ก็เชื่อเด็กอีก ก็ไปแจ้งความว่าถูกวางยา ก็กลายเป็นแจ้ง
ความเท็จ อันนี้ที่บอกว่า การน าเสนอข่าวต้องดูด้วยว่าได้รับผลกระทบไหม และใน
บางกรณีใคร ๆ ก็มาถาม จนท าให้เด็กต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว ไม่อยากเจอคน 
ขอให้น าเรื่องที่เด็กได้ผลกระทบไปพูดถึง โดยเฉพาะสื่อโซเชียล หลายกรณีมันไป
รุมเขา”  
 นอกจากนี้การเป็นข่าวยังท าให้ตัวเด็กอาจไม่กล้าขอรับความช่วยเหลือ  
ซึ่งสภาเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 2562) สะท้อนว่า 
“เวลาที่เด็กมีปัญหาอย่างโดนข่มขืนหรือโดนอะไรมา เขาก็จะบั่นทอนในตัวเขาอยู่
แล้ว เจอสังคมที่ใช้ค ารุนแรงเกินไป ถ้าเด็กใจไม่ถึงพอ ไม่กล้าพอ เด็กก็จะไม่กล้า
เข้ามาหาผู้ใหญ่เลย ก็เลือกที่จะเก็บตัว หลาย ๆ กรณีที่ผ่านมามีปัญหาไม่กล้าที่จะ
บอกใครเลยนอกจากเพื่อน สุดท้ายเด็กฆ่าตัวตาย เหมือนน้องที่รามค าแหงที่เป็น
ข่าวล่าสุดที่มีปัญหาโดนข่มขืนไม่กล้าบอกใครเลย แก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยการฆ่า
ตัวตาย ในมุมมองของผมเอง ผมคิดว่าเด็กน่าจะคิดว่าถ้าเขามาบอกผู้ใหญ่หรือแจ้ง
ให้ใครรู้มากกว่านี้ กลัวค าที่จะรุนแรง กลายเป็นคนอ่ืนมองว่าเด็กคนนี้ไม่ดี อย่างที่
คุยกันว่าประเทศเราค่อนข้างมองปัญหานี้ไม่ดี มองเด็กไม่ดี พอมีปัญหาแทนที่จะ
ช่วยเหลือกันแต่กลับซ้ าเติม ยิ่งลงในสื่อโซเชียลค่อนข้างที่จะหนัก ยิ่งคอมเมนท์
บางทีรู้จริงไม่รู้จริงก็มาแสดงความคิดเห็นตัวเอง บางคนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไป
เลย เหตุการณ์นี้เป็นเร่ืองธรรมดาก็เลือกที่จะปล่อยผ่านละเลย”  

นอกจากเด็กจะไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้แล้ว บางครั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากข่าวยังท าให้เด็กกลับกลายเป็นฝ่ายผิดเสียเอง ซึ่งมูลนิธิคริสเตียนเพื่อ
เด็กพิการ (สนทนากลุ่ม, 9 กรกฎาคม 2562) ให้ข้อมูลว่า “บางทีเป็นผู้ถูกกระท า
กลับถูกโรงเรียนไล่ออก” เช่นเดียวกับความเห็นจากประสบการณ์ของมูลนิธิ
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เครือข่ายครอบครัว (สนทนากลุ่ม, 17 ธันวาคม 2562) ให้ข้อมูลว่า “ถ้าครูเป็น
ผู้กระท ากับเด็ก เด็กก็จะเรียนหนังสือที่เดิมไม่ได้  ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีผู้มีอิทธิพล 
เราต้องพาเด็กย้ายออกจากชุมชน แต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ถูกชุมชนต่อว่า อย่างท าเร่ือง
พระ คนที่ศรัทธาพระก็ยังมีอยู่ หรือถ้าเป็นคนในครอบครัวท าร้ายเด็ก พ่อแม่ 
พ่อเลี้ยงในครอบครัวก็จะมีปัญหาต่อ แทนที่จะจัดการปัญหาให้จบได้ง่าย ๆ พอ
เป็นข่าวก็เป็นการดึงคนอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย ปัจจุบันมีเรื่องเพจอีก ก็กระจายข่าวได้
เร็วอีก” ขณะที่ข้อมูลจากบ้านเร่ิมต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ (สัมภาษณ์, 
17 กันยายน 2562) ระบุว่า “บางคนก็อาจจะโดนกล่าวโทษซ้ า ตราหน้าซ้ า ถ้า
ช่วยเหลือก็ไม่มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่จะถูกประณามมากกว่า คอมเมนท์ก็แรงมากซึ่ง
เป็นใครไม่รู้มาคอมเมนท์”  
 ในส่วนของผลกระทบด้านจิตใจของเด็กนั้น องค์กรที่ท างานด้านการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กอย่างบ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ 
(สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2562) ให้ประสบการณ์ว่า เคยมีกรณีที่เด็กถูกท าร้าย
แล้วเป็นข่าว เมื่อเด็กเห็นภาพข่าวหลังจากผ่านไป 1 ปี เขาจ าตัวเองไม่ได้ แต่เด็ก
เห็นคนที่กระท าเขา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือเด็กตัวสั่น เด็กจ าได้ และยังเป็นรอยแผล
อยู่ “สิ่งที่เกิดขึ้นท าให้เรารู้ว่าเรื่องราวมันยังอยู่กับเด็ก ท าให้รู้ว่าแผลหายหรือยัง 
ต้องมีการคุยกัน เด็กยังอยู่ในความดูแลของเรา ครูสนใจเรื่องบาดแผลในจิตใจ 
(trauma) ของเด็กด้วยว่าจะลืมไหม คุณหมอบอกว่าไม่ลืม ขนาดเราเองแค่เรื่อง
ไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนยังไม่ลืม ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องการละเมิดทางเพศ แต่เด็กที่ถูกละเมิด
ทางเพศมันลืมไม่ได้หรอก เราถึงบอกว่าเด็กที่มีบาดแผลในใจต้องเยียวยารักษาไป
ตลอดชีวิตเลย” อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของผลกระทบด้านจิตใจจาก
ประสบการณ์การท างานของบ้านเร่ิมต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเร่ิมต้นใหม่ ในกรณีที่
เด็กถูกกระท ายังไม่พบการฆ่าตัวตาย แต่มีภาวะซึมเศร้า และถ้าบาดแผลในใจ 
(trauma) นี้คงอยู่ถึงตอนที่เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ ได้ถูกจัดการก็จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจในอนาคตของเด็กด้วย “ทางศูนย์ช่วยผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ 90% 
ถูกละเมิดทางเพศในวัยเด็กหรือวัยรุ่นมาก่อน คิดว่าตนเองไม่มีคุณค่าพอที่จะไปท า
อะไร เราท าวิจัยในบ้านเราว่าเด็ก 23 คนที่ผ่านมูลนิธิเรามีในรายงานว่า  ในอดีต
เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพราะฉะนั้นการที่เขาเข้าสู่วัฏจักรทางเพศก็ง่าย มัน
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เป็นช่องที่กว้างมากขึ้น เพราะเร่ืองคุณค่าในตนเอง การสร้างความตระหนักคุณค่า
ตนเองในวัยเด็กส าคัญที่สุด” 

ข้อมูลจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 
2562) เสริมว่า “เด็กที่เป็นผู้เสียหาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศค้ามนุษย์ ถูกกระท า
ความรุนแรงหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของคนร้าย อย่าง
พ่อแม่ทะเลาะวิวาทแล้วฆ่ากัน การรายงานข่าวหรือลงเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่จะ
ส่งผลกระทบต่อเด็ก ตอนนี้เขายังเล็กอาจจะปกปิดได้แต่พอโตขึ้นมาวันหนึ่งเขามา
เห็นข่าวเขาเองหรือเกิดเหตุการณ์ที่กระตุ้นความทรงจ า เกิดการฟื้นความทรงจ า
ขึ้นมาอีก เด็กที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเจอกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนที่พูดเรื่องนี้ซ้ า ๆ 
เป็นแผลอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายคนที่
ล้อเลียนเขา ก็จะส่งผลกระทบกับตัวเด็กหลายอย่าง ในส่วนครอบครัวผู้เสียหาย
เอง ผู้กระท าความผิดเองบางครั้ง ตัวญาติไม่ได้ท าแต่ส่งผลให้ญาติอยู่ในสังคมต่อ
ไม่ได้” 
 ประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กได้มาเห็นข่าว
ของตนเองซ้ าบนสื่อสังคมออนไลน์ คือผลกระทบระยะยาวต่อตัวเด็กที่ต้องเติบโต
ต่อไป โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (สนทนากลุ่ม, 30 กรกฎาคม 2562) ถ่ายทอด
ประสบการณ์ว่า “แต่ละคร้ังที่เห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กที่โดนกระท าล่วงละเมิด
ทางเพศ เราจะรู้สึกเจ็บในหัวใจมากว่า คุณสัมภาษณ์เด็กได้อย่างไร เราท างาน
ปกป้องเด็ก คุณเอาไมค์ไปจ่อ เอาเด็กปิดหน้า เด็กก็มานั่งเล่า พ่อแม่เล่า คุณไป
ตามดูว่าเด็กอยู่ที่ไหนกับใคร เอารูปบ้านมา ชาวบ้านแถวนั้นก็เห็น เพื่อนที่โรงเรียน
รู้ว่าใคร เพื่อนพ่อแม่พี่น้องในต าบลก็รู้ เราอยู่ตรงนี้แค่รู้ว่าเด็กโดนอะไร แต่คนแถว
บ้านเขารู้ว่าลูกบ้านใคร เรียนที่ไหน แล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป ไปเรียนก็
ล าบาก ต่อไปเขาก็ต้องมีครอบครัวมีลูก ซึ่งเป็นแผลในใจเขา ไม่รู้ว่า 5 ปี 10 ปีจะ
หายไปหรือเปล่า” นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบเร่ืองการน าเสนอรายละเอียด แม้ว่า
ใช้นามสมมติก็จริง แต่บางสื่อก็น าชื่อเล่นมาเป็นนามสมมติ หรือบางครั้งเป็นนาม
สมมติแต่ก็ใส่ชื่อพ่อแม่ บ้านเลขที่ ที่ระบุถึงตัวตนเด็กได้ซึ่งกระทบมาก ด้านคดี
ด้านกฎหมายอาจขยับได้เร็วทันที แต่สภาพจิตใจเด็กนั้น สิ่งที่เด็กวาดรูปออกมา
คือเขาอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ได้ “ต้องย้ายไปเลย สภาพจิตใจย่ าแย่ลงกว่าเดิมมาก ๆ อยู่
ในชุมชนไม่ได้เลยด้วยซ้ า ต้องมีการย้ายโรงเรียน ย้ายวิทยาลัย วุ่นวายไปหมด” 
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 นอกจากผลกระทบที่มีต่อตัวเด็กโดยตรงเมื่อเด็กเป็นข่าวหรือมีการ
เผยแพร่เรื่องราวของเด็กที่ถูกกระท าบนสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ยังมีผลต่อการ
ท างานขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กด้วย โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
(สนทนากลุ่ม , 30 กรกฎาคม 2562) ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ท างานว่า 
“ผลกระทบก็คือ ยากต่อการท างาน เวลาที่ลงสื่อหลักแล้ว แล้วสื่อหลักเผยแพร่ต่อ
ทางออนไลน์ พออยู่ในออนไลน์แล้ว คนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็คอมเมนท์สารพัด เช่น ด่า
แม่เด็ก มีการไปขุดเฟซบุ๊กของแม่ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องรอบตัวเด็กมาหมดเลย 
ตามประสาคนห่วงใยสังคมก็มาขุดหามา ตอนนั้นกระบวนการของเราต้องแยกเด็ก
มาคุ้มครอง และต้องใช้ความร่วมมือของคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องเด็กมาประเมิน พอ
มีการแฉในสื่อออนไลน์แบบนี้ ทีมท างานจึงกังวลว่าคนที่ถูกพูดถึงทางไม่ดีในสังคม
หรือผู้ต้องสงสัยในสื่อ อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ อาจจะไม่มาตามความต้องการที่
เราอยากประเมินเขา เช่น การที่เขาต้องมาโรงพยาบาลเพื่อเจอเรา อาจจะมีคนที่
โพสต์บอกว่าเห็นคนนี้ เราก็กังวลมาก เพราะถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือกับคน
รอบตัวเด็ก แม้ว่าจะเป็นฝ่ายกระท าหรือฝ่ายอะไรก็ตาม ก็ไม่สามารถประเมินเด็ก
อย่างครบองค์ได้ และไม่สามารถวางแผนช่วยเหลือเด็กต่อไปได้” เช่นเดียวกับการ
ท างานของบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 2562) 
ที่มีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเด็กเช่นกัน “ประเด็นที่ว่าเขาเผยแพร่หน้าเฟซบุ๊กที่
ตั้งครรภ์แล้วขายเด็ก ที่เพจพวกนี้เอามาลง มันอยู่ในประเด็นที่ว่าแม่เอาลูกมาขาย 
ทางออนไลน์เหมือนสินค้าทั่วไป แต่ไม่ได้มองที่ว่าจะช่วยเด็กอย่างไรให้รอดจาก
ระบบนี้ยังไงหรือช่วยแม่ได้อย่างไรพอเอามาลง เจ้าของเฟซบุ๊กที่เอาลงก็เริ่มเป็น
ข่าวแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กหนี พอเราจะไปช่วยก็หาไม่เจอแล้ว ก็เลยคิดว่าสื่อพวกนี้เขา
เน้นแต่การน าเสนอ นอกจากนี้ มองว่าสื่อ มีอ านาจเหนือทุกคนถ้าเขาไม่พอใจ
องค์กรไหนหรือไม่พอใจใคร เขาก็เสนอข่าวว่าเราไม่ท างาน ท างานช้า ลงพื้นที่ช้า
ให้ความช่วยเหลือช้า  เหมือนอย่างการไปแจ้งต ารวจแล้วยังไม่ได้มีการท าอะไร
หรือเขาถามเราแล้วเราไม่ได้บอกเขาก็ไปตีข่าวว่าเราไม่ท าอะไร ปล่อยปละละเลย 
ท าให้เกิดความเสียหายกับคนท างานหรือคนท าคดี” 
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จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบจากการที่
เด็กกลุ่มที่ถูกกระท าต้องตกเป็นข่าวหรือถูกเผยแพร่เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ได้ดังนี้ 
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 แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่ถูกกระท ำ: DOs 

 

DOs 
o ปกปิดตัวตนของเด็กและคนใกล้ชิด โดยใช้นาม

สมมติที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวเด็ก 
o ใช้ค าเรียกผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดที่ไม่เชื่อมโยง

ถึงตัวเด็ก เช่น เรียกว่า พ่อ แม่ ครู คนร้าย ฯลฯ 
โดยไม่ระบุชื่อ-นามสกุล   

o น าเสนอภาพวาด ภาพการ์ตูน ปกปิดตัวตนของ
เด็ก หรือใช้ค าบรรยายแทนภาพ เด็ก 

o กรณีเด็กเสียชีวิตอาจเผยแพร่ภาพหน้าตรงขณะมี
ชีวิตได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เด็ก
และครอบครัว หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

o น าเสนอรายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรม
เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็ก ไม่ละเมิดสิทธิ
หรือสร้างความเสียหายแก่เด็กและครอบครัว 

o ระมัดระวังการใช้ภาษา ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  
จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณของเด็กและครอบครัว 

o สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็ก 
นักจิตวิทยา แทนการสัมภาษณ์เด็ก 

o ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล
เบาะแสโดยเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนเป็น
ข่าวหรือเผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะ 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่ถูกกระท ำ: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’Ts 
 *เผยแพร่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่เรียน ที่ท างาน เสียง 

ฯลฯ ของเด็ก ผู้ปกครอง หรือคนร้ายที่ท าให้ล่วงรู้
ถึงตัวเด็ก ยกเว้นกรณีเด็กสูญหาย แต่ต้องไม่ส่งผล
เสียต่อเด็ก 

 *เผยแพร่ภาพหรือคลิปที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
เด็ก ครอบครัว ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว 
และภาพหรือคลิปของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
รวมถึงภาพใด ๆ ที่จะท าให้รู้ถึงตัวเด็กได้  

 **เผยแพร่ภาพหรือคลิป เกี่ยวกับเด็กที่ ลามก 
อนาจาร โป๊เปลือย อุจาด สื่อถึงเรื่องทางเพศ 

 *เผยแพร่ข้อมูลที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่เด็ก 
ครอบครัว หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 เผยแพร่เรื่องราวที่ซ้ าเติมความทุกข์ของเด็กและ
ครอบครัว  

 น าเสนอข่าวหรือเรื่องราวโดยใส่ความคิดเห็น
ส่วนตัว ตัดสินตัวเด็กและครอบครัวในเชิงลบ หรือ
น าเสนอเกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

 ใช้ค าบรรยายที่รุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจ เช่น 
ถูกสอดใส่อวัยวะเพศ ถูกข่มขืน เป็นต้น 

 สัมภาษณ์เด็กโดยตรง 

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 

*จ ำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บำท 

**จ ำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บำท 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่ถูกกระท ำ: DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรน ำเสนอที่เหมำะสม: น าเสนอการลงโทษ
ผู้กระท าความผิด โดยปกปิดตัวตนของเด็ก
ผู้ถูกกระท าและครอบครัวไม่ให้สืบค้นถึงตัวได้ 
และไม่น าเสนอภาพเด็ก 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่ถูกกระท ำ: DON’Ts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม : น าเสนอภาพ
บาดแผลที่เด็กถูกกระท าความรุนแรง และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ซึ่งสามารถท าให้ล่วงรู้ถึงตัว
เด็กได้ 
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เด็กที่กระท ำควำมผิด 
“เด็กที่กระท าความผิด” หรือ “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด” ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็ก
ที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น าจะชักน าไปในทางกระท าผิด
กฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชัก
น าไปในทางเสียหาย 

ผลกระทบเมื่อเดก็ที่กระท ำควำมผิดเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 หลายครั้งการน าเสนอเร่ืองราวของเด็กที่กระท าความผิดแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์อันเนื่องมาจากมุมมองเรื่องของการเป็น
อุทาหรณ์ เตือนภัย เฝ้าระวัง โดยหลงลืมเรื่องสิทธิของเด็กที่จะได้รับการปกป้อง 
รวมทั้งมองข้ามผลกระทบที่อาจเกิดต่อตัวเด็ก ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์กรภาคประชา
สังคมที่ท างานด้านสิทธิเด็กพบว่า แมเ้ด็กกระท าความผิดก็ยังต้องได้รับการปกป้อง
เช่นกัน โดยบ้านเด็กพระมหาไถ่ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ (สนทนากลุ่ม, 3 กันยายน 
2562) ระบุว่า “แม้เด็กกระท าผิดก็ต้องได้รับการปกป้อง เพราะเด็กก็คือเด็กผู้ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะยังคิดไม่ได้ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์ ท าผิดแค่ไหนก็ยังถือว่าเป็นเด็ก 
กฎหมายก็มีโทษตามระดับของอายุ และศาลเยาวชน ผู้พิพากษาก็ให้โอกาสกับเด็ก
มากกว่าผู้ใหญ่” 

เมื่อเรื่องราวของเด็กที่กระท าความผิดถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
นั้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (สนทนากลุ่ม, 30 กรกฎาคม 2562) ยกตัวอย่างว่า 
“เคยมีกรณีเด็กคนหนึ่ง ฆ่าคน ก็มีไปออกทีวี เราก็พยายามให้ชั่งน้ าหนัก คือตัวสื่อ
เองไปตั้งประเด็นว่าทั้งครอบครัวต้องการท าให้ตาย เด็กอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
อยู่ ถ้าไม่เป็นข่าว เด็กคนนี้ก็ท าตามระบบ เด็กยังไม่ถึง 18 ปี ก็จะด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมศาลและครอบครัว แต่ปรากฏว่าเนื่องจากพฤติกรรมในการ
ฆ่า สื่อก็ท าข่าวเลย อย่างนี้ต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่ต้องเอาให้ตาย มันยิ่งไปกันใหญ่  ซึ่ง
เราก็รู้แล้วว่าต้องมีคนด่ามากกว่าคนชมแน่นอน แต่เราก็รู้สึกว่าก็ต้องมีหน้าที่ไปพูด
ว่าเด็กเขามีสิทธิในการปฏิบัติอย่างไร เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการน าเสนอข่าว 
ปัญหาเด็กที่ได้รับความผิด มันมีผลกระทบมากกว่า คนที่พูดพูดจบไปแล้ว แต่ว่า
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คุณไม่เคยไปตามดูไงว่าผลกระทบคืออะไร เด็กอยู่อย่างไร เคยมีเด็กฆ่าตัวตาย
เพราะข่าว คือถ้าเขาไม่ส่งสัญญาณ ก็ไม่รู้นะ พอดีว่าเขาส่งสัญญาณ อันนี้คือกรณี
ที่มีองค์กรไปอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าไม่มี จะเกิดอะไรข้ึน”  

เช่นเดียวกับมูลนิธิดวงประทีป (สนทนากลุ่ม, 9 สิงหาคม 2562) ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่สื่อมวลชนรายงานข่าวเด็กที่กระท าความผิด “กรณี
เด็กสองคนที่ลักขโมย สื่อมาเจาะเอง เด็กจะได้รับผลกระทบ คนที่เสพสื่อเขาไม่รู้ 
เขาก็ต้องบอกไอ้ขี้ขโมย เขาไม่ได้ดูภูมิหลังว่าครอบครัวเด็กเป็นอย่างไร ถ้าเขารู้ว่า
ภูมิหลังครอบครัวเป็นอย่างไรเขาจะเข้าใจเด็กคนนี้ว่าท าไมเขาถึงต้องลักขโมย ทีนี้
ความเข้าใจของคนที่มองจะเข้าใจไม่เหมือนกัน” และในบางครั้งส่งผลให้เด็กไม่
อาจกลับคืนสู่ครอบครัวได้ โดยบ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่  
(สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2562) ระบุว่า “เวลาที่เป็นคดี แต่เวลาที่คนไปเยี่ยม บาง
ทีไปแซวเด็กที่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้ดังแล้ว เด็กก็จะมาถาม มันไม่ใช่ตื่นเต้น เขาบอกว่าคน
ในบ้านก็รู้หมดสิ”  

ด้านสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาค
ตะวันออก (สนทนากลุ่ม, 1 ธันวาคม 2562) ให้ความเห็นว่า “สื่อต่าง ๆ ในโซเชียล 
เพจต่าง ๆ เวลาน าเสนอข่าวเด็กเขาไม่ได้ปิดหน้า เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ าเขา
ด้วยซ้ า ไปขุดคุ้ยประวัติเขา อย่างคดีที่ทะเลาะวิวาทกันของเยาวชนก็ไปขุดประวัติ
ครอบครัวมาเปิดเผยมันไม่ถูก ไม่ควรเปิดประวัติครอบครัวเป็นช่องให้สังคมไป
ประณามเขา ควรให้โอกาสให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าว่าท าไมถึง
เป็นอย่างนั้นมากกว่า” นอกจากนี้ แม้เด็กที่กระท าความผิดจะไม่เป็นข่าวโดย
สื่อมวลชน แต่ถูกเผยแพร่เรื่องราวโดยตัวเด็กเองก็เกิดผลกระทบเช่นกัน “เด็กจะ
ชอบวีดีโอ ชอบคลิป ชอบไลฟ์สดแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือคนที่เห็นคลิปก็จะส่งต่อ
แถมให้ความเห็นเพิ่มเข้าไปอีกไปค้นข้อมูลอีกว่าอยู่โรงเรียนอะไรแล้วตัวเด็กในข่าว
จะท าอย่างไรเมื่อข่าวไปทั่วประเทศขนาดนี้แล้ว” 
 องค์กรที่ท างานด้านสิทธิเด็กยังประเมินผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
ต่อตัวเด็กด้วย โดยบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สนทนากลุ่ม, 7 
กรกฎาคม 2562) มองว่าการน าเสนอข่าวเด็กที่กระท าความผิดนั้นไม่ควรน าเสนอ 
เพราะบางทีความเป็นเด็กท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ควรให้ความผิดติดไปจน
โต ขณะที่ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
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พระบรมราชูปถัมภ์ (สนทนากลุ่ม, 21 ธันวาคม 2562) ให้ความคิดเห็นว่า “การ
เป็นขา่วได้รับผลกระทบ ถ้ามุมมองตอนนี้อาจได้รับความสะใจว่าสมควรแล้ว ผลที่
จะได้รับในอนาคตคือเรื่องการศึกษา เพราะตอนนี้มีการท าร้ายร่างกายกันซึ่งเป็น
คดีอาญา แล้วก็น้องจบไปเรียนต่อก็จะมีคดีทะเลาะวิวาทติดตัวเวลาไปสอบคนก็จ า
ได้ ถึงจะจบไปท างานก็ติดตัวไปที่ท างานอีก เป็นเร่ืองที่น่าคิด”  
 นอกจากนี้ การที่เด็กกระท าความผิดเป็นข่าวยังอาจน าไปสู่การกระท า
ผิดซ้ า โดยบ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ (สัมภาษณ์, 17 กันยายน 
2562) ระบุว่า “จะมีในส่วนที่เด็กมองเป็นเรื่องของค่านิยม ไม่ใช่ว่าเด็กไม่รู้ว่าเศร้า
หรือไม่เศรา้ แต่ได้รับพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากการที่เขาได้เป็นฮีโร่ คือในความ
เป็นจริงเขาไม่ได้เป็นฮีโร่ แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกที่มันสวยงาม มีคน
กดไลค์ มีคนชมเชย ดูคอมเมนท์ ด่าบ้าง เขาเลยรู้สึกว่ามีคนสนใจเขา ล่าสุดมีน้อง
ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกรีดข้อมือ ก็มีคนมาคอมเมนท์ว่าท าท าไม มันทุเรศ บางคนก็
สงสารถามว่ามีปัญหาอะไร น้องก็เลือกอ่านเฉพาะข้อความที่เขารู้สึกดี ก็อาจจะไม่
เยอะ อาจจะถูกด่าเยอะกว่าแต่ไม่ได้สนใจ เขาสนใจข้อความคนที่คล้อยตามเขา 
คนอ่ืนไม่เห็นด้วยก็ช่างมัน ครูเลยมองว่าถามว่าเด็กจะสะเทือนใจไหม กลับ
กลายเป็นว่าเขาชอบ เพราะมีคนกดไลค์ ชอบเขา มันก็เลยเป็นการลอกเลียนแบบ
มากกว่า แล้วมีอยู่คนหนึ่งเราไปเยี่ยมเขาที่สถานพินิจ เขาบอกว่าครูว่าอย่าลืมเข้า
ไปในเพจผมแล้วกดไลค์ให้ผมด้วย” 

อย่างไรก็ดี การที่ เด็กกระท าความผิดตกเป็นข่าวมีข้อดีคือช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กหรือเข้าถึงตัวเด็กได้เร็ว “บางส่วนที่เรารู้
ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ ตามไม่ยากหรอก คือตามหาต้นตอของเด็กคนนี้ไม่ยาก 
เพราะรู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหน และบางทีก็เร็วด้วย พอเป็นข่าวเราก็ตามไม่ยาก” (บ้าน
เร่ิมต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเร่ิมต้นใหม่, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2562) แต่ในอีก
มุมหนึ่งก็อาจกระทบต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน “เคยมีช่องหนึ่งเข้า
มาถ่ายท าเรื่องยาเสพติดในชุมชน แล้วถ่ายหน้าพวกเราออกไป เกือบเอาตัวกันไม่
รอดเลย เอาชาวบ้านไปด้วย แล้วคิดหรือว่าเขาจะจ าไม่ได้ บางทีเขาอยากจะได้
ข่าว ยอมรับว่าโกรธมากเลย คุณบอกว่าคุณจะถ่ายข้างหลังแล้วก็เบลอ คุยกันไว้
อย่างนี้ แต่ปรากฏว่าเห็นหน้าเลย คือข้อตกลงกันเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นสื่อ เขา
ควรจะเซฟพวกเราแค่ไหน มีเดินมาบอกว่าจ าเราได้เลยที่ออกสื่อ คือสิ่งที่ขอเรื่อง
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พวกนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงกับการช่วยเหลือคน ก็อย่างน้อยก็ขอให้คนท างานให้
ปลอดภัยระดับหนึ่ง” (มูลนิธิดวงประทีป, สนทนากลุ่ม, 9 สิงหาคม 2562) 
 ประเด็นสุดท้าย คือ ผลกระทบสืบเนื่องไปยังเด็กกลุ่มอ่ืนที่ถูกเหมารวม 
หรือถูกท าให้เข้าใจว่าเป็นผู้กระท าความผิดด้วย โดยสภาเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี 
(สนทนากลุ่ม, 16 ธันวาคม 2562) สะท้อนแง่มุมนี้ว่า “ข่าวที่มีการพาดหัวที่มีการ
บิดเบือนและก ากวมไม่เป็นจริง จากประสบการณ์ที่ผมเรียนอาชีวะเป็นเด็กวิชาชีพ 
ในวิทยาลัยจะมีข่าวประเด็นว่ามีนักศึกษาในพื้นที่มีเหตุทะเลาะวิวาทกัน แต่
บริเวณนี้จะมีสถานศึกษาที่เป็นอาชีวะ 3 ที่ แต่ข่าวชุมชนระบุไปว่าเหตุทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นเพราะนักศึกษาเทคโนฯ ชื่อดังย่านนี้ ซึ่งไม่ใช่เด็กวิทยาลัยผม แต่เป็น
วิทยาลัยอ่ืน ท าให้เกิดการบิดเบือนภาพลักษณ์ของเด็กในองค์กรเสียหาย หรือ
อย่างในกรุงเทพที่เมื่อก่อนมียกพวกตีกัน เด็กอาชีวะก็จริง แต่ไปทะเลาะกับเด็ก
มัธยมปลายแต่เขาจะบอกว่าเด็กอาชีวะเป็นคนที่เร่ิมเหตุการณ์ก่อน” 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปผลกระทบเมื่อเด็กกลุ่มที่กระท าความผิด
ตกเป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้ 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่กระท ำควำมผิด: DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOs 
o ปกปิดข้อมูลตัวตนของเด็กเป็นอย่างดีในทุก

สถานการณ์ ไม่ว่ า เด็ กจะอยู่ ในฐานะพยาน 
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ผู้กระท าความผิด หรือแม้แต่
เด็กในสถานพินิจที่ปรากฏในกิจกรรมการกุศล 

o เบลอหรือปกปิดภาพที่ระบุตัวตนเด็ก ในทุก
สถานการณ์ ไม่ว่ า เด็ กจะอยู่ ในฐานะพยาน 
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ผู้กระท าความผิด หรือแม้แต่
เด็กในสถานพินิจที่ปรากฏในกิจกรรมการกุศล 

o ค านึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

o การใช้ค าเรียกเด็กที่กระท าความผิด 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 

- ก่อนแจ้งความ: “เด็กผู้ต้องสงสัย” 
- ระหว่างสอบสวน: “เด็กผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด” 
- หลังศาลตัดสินว่าผิด: “เด็กที่กระท าความผิด” 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่กระท ำควำมผิด: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’Ts 
 *เผยแพร่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่เรียน ที่ท างาน 

เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก ข้อมูลทางการสอบสวน 
ประวัติการท าผิดที่ท าให้ล่วงรู้ถึงตัวเด็ก และการ
น าเสนอเลขคดีอาญาที่น าไปสู่การสืบทราบข้อมูล
ของเด็ก 

 *น าเสนอภาพหรือคลิปเกี่ยวกับเด็กที่อาจท าให้
ผู้อื่นรู้จักตัวตนของเด็ก  

 *เผยแพร่เสียงของเด็ก หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งอยู่ใน
กระบวนการสอบสวนของ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือในทางพิจารณาคดีของศาล 
ที่อาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ของเด็ก  

 ใช้ค ารุนแรงที่เป็นการที่ตัดสิน ตีตราเด็ก เช่น ตัว
ปัญหา เด็กแสบ ฆาตกร เป็นต้น 

 *บันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงของเด็กที่ต้อง
หาว่ากระท าความผิด รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
อาจท าให้ผู้อื่นรู้จักตัวเด็ก  

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 

*จ ำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บำท 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่กระท ำควำมผิด: DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรน ำเสนอที่เหมำะสม: น าเสนอข่าวโดยไม่
มีภาพหรือข้อมูลที่สืบค้นถึงตัวเด็กได้ง่าย ไม่มี
การเสนอส านวนการสอบสวน อย่างไรก็ตาม 
ยังมีการเปิดเผยชื่อโรงเรียน 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่กระท ำควำมผิด: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม : มีการน าเสนอ
ภาพของเด็กที่อาจท าให้ผู้อ่ืนรู้จักตัวตนของ
เด็ก มีการบันทึกและน าเสนอข้อมูลหรือภาพ
ระหวา่งการสอบสวน 
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เด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก 
“เด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก” หมายรวมถึงเด็กกลุ่มต่าง ๆ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้แก่ เด็กเร่ร่อน ที่ไม่มีบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง หรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้อง
เร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อ
สวัสดิภาพของตน เด็กก าพร้า คือ เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ไม่ปรากฏบิดา
มารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ และ เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก 
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกัน
อยู่และได้รับความล าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือ
ก าลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ผลกระทบเมื่อเดก็ที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำกเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ภาพเด็กน่าสงสารในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่เป็นข่าวโดยสื่อมวลชน และ
กระจายโดยประชาชนทั่วไปกระตุ้นให้ความช่วยเหลือไปถึงเด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้เสมอ 
แต่หลายครั้งความช่วยเหลือไม่ได้จบลงด้วยความสุข แต่มีผลกระทบในเชิงลบ
ตามมา โดยมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (สนทนากลุ่ม, 9 กรกฎาคม 2562) ให้
ข้อมูลว่า ในบางกรณีเงินกับของบริจาคเข้ามาเป็นจ านวนมาก ผู้ปกครองก็จะมี
ปัญหาในการบริหารจัดการ เช่น ได้รับแพมเพิร์สมาเป็นตัน บางครั้งยังมีปัญหา
การช่วยเหลือไปไม่ถึงเด็กหรือครอบครัวของเด็ก เนื่องจากมีการให้เลขบัญชีอ่ืน 
หรือน าเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้กระจายข่าว หรืออาจท าให้เกิดปัญหาภายใน
ครอบครัวอีก บางทีก็มีญาติเพิ่มมา มีคนอยากเข้ามาช่วยตอนได้รับเงินมา เป็นต้น 
สอดคล้องกับข้อมูลจากสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ภาคตะวันออก (สนทนากลุ่ม, 1 ธันวาคม 2562) ที่ให้ข้อมูลว่า “เรื่องที่มีองค์กร
เอกชนระดมเงินมาจากโซเชียลได้เงินมาแสนกว่าบาทที่ล่วงละเมิดแม่จนเสียชีวิต
และลูกต้องไปร้องศูนย์ด ารงค์ธรรม อย่างดาราเน็ตไอดอลที่ใช้ความน่าสงสาร ของ
คนที่ป่วยติดเตียงไปขาย ขายความน่าสงสาร แต่ไม่เอาเงินไปให้เขา หรือที่มี อสม. 
คนหนึ่งไปเปิดบัญชีให้เด็กที่แม่เสียชีวิต ต้องอยู่กับป้า กลับโกงเงินเขาไปเจ็ดแสน” 
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 นอกจากนี้ การเป็นข่าวหรือมีเรื่องราวเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ยัง
อาจส่งผลให้เด็กถูกล้อเลียนได้ โดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
(สนทนากลุ่ม, 6 กรกฎาคม 2562) มองว่า “คนที่รู้จักเด็กเจอเห็นก็เอาไปพูด 
ล้อเลียน ตอกย้ าไม่จบ” ขณะที่บ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ 
(สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2562) ระบุว่า “บางเพจอย่างเช่นเพจเก่า ๆ ที่เราเคย
เห็น เด็กเป็นเด็กเร่ร่อนมาก่อน ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้ว 19-20 ปีแล้ว เขาบอกว่า
เมื่อไรข่าวผมจะหลุดไปสักที เดิมทีเขาชอบนะ มาสัมภาษณ์เขา” ด้านมูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) กล่าวว่า “เคสที่นักข่าวจะสนใจ
และขายได้คือเคสเด็กเร่ร่อน เอาความไม่สมบรูณ์ กระมอมกระแมมไปขาย เราจะ
บอกกับเขาว่าถ้าเอาเด็กเราเป็นแหล่งข่าวอย่างเดียวเราจะไม่อนุญาตให้ท าข่าว
เพราะเด็กจะต้องเติบโตไปข้างหน้า ไม่ควรจะมีภาพที่ไม่ดีเผยแพร่ออกไป” 
 ทั้งนี้ อาจสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบากเมื่อพวก
เขาตกเป็นข่าวหรือถูกเผยแพร่เรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนี้ 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก: DOs 

 

DOs 
o ระมัดระวังการน าเสนอข้อมูลและภาพที่เปิดเผย

ตัวตนเด็กคนใดคนหนึ่งอย่างชัดเจน เว้นแต่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ตัวเด็ก 

o การระบุชื่อสถานสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับตัวเด็ก
ต้องถามความสมัครใจ เพราะเด็กอาจไม่เต็มใจ 

o น าเสนอภาพเชิงบวกของเด็ก เช่น การท ากิจกรรม 
ร่าเริง มีความสุข ถ้าภาพนั้นอาจส่งผลเสียต่อตัว
เด็กต้องเบลอภาพหรือปกปิดตัวตนเด็ก 

o น าเสนอเรื่องราวความส าเร็จในชีวิตของเด็ก 
o ระมัดระวังเป็นพิเศษในการน าเสนอเรื่องราวที่

กระทบจิตใจเด็ก ท าให้เศร้า เสียใจ รู้สึกอัปยศ 
อับอาย หดหู่ใจหรือท าให้เกิดอันตรายเพ่ิมข้ึน 

o ใช้ถ้อยค าอย่างระมัดระวัง ไม่กระทบต่อจิตใจเด็ก 
ท าให้เศร้าเสียใจ รู้สึกอัปยศ อับอาย หดหู่ใจ 

o ตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กรที่กล่าวอ้าง
ว่าจะกระท าการใดเพ่ือผลประโยชน์ของเด็ก 

o ติดตามน าเสนอข่าวหรือข้อมูลที่เป็นการสรุป
สถานการณ์การช่วยเหลือเด็ก 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’Ts 

 *เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง
โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก 
หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 น าเสนอภาพเด็กน่าสงสาร มอมแมม ร้องไห้ ไม่
มีความสุข 

 ใช้ค าเชิงลบ เช่น สุดรันทด เวทนา สุดสลด 

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

 
การใช้ค า 

*จ ำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บำท 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก: DOs 

 
 

 

 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่เหมำะสม : น าเสนอข่าวเชิง
สร้างสรรค์ เน้นภาพและข้อมูลการท างานหา
เลี้ยงชีพอย่างสุจริตของเด็ก ไม่เน้นความน่า
เวทนา สงสาร 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำก: DON’Ts 

 

 กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม: น าเสนอภาพเด็ก
และมีการใช้ค าเชิงลบ เน้นความน่าเวทนา 
สงสาร 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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เด็กพิกำร 
“เด็กพิการ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึง เด็ก

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่ว่าจะมีมาแต่ก าเนิด
หรือขึ้นภายหลัง โดยประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้ก าหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ได้แก่ (1) ความพิการทางการเห็น (2) 
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (5) ความพิการทาง
สติปัญญา (6) ความพิการทางการเรียนรู้ (7) ความพิการทางออทิสติก ทั้งนี้ อาจ
เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” (Children with Special Need) 
ได้ 

ผลกระทบเมื่อเดก็พิกำรเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 เด็กพิการเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มักถูกน าเสนอข่าวหรือเร่ืองราวทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในแง่มุมที่น่าสงสารเพื่อระดมความช่วยเหลือให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือการขับเน้นความพิการหรือความบกพร่องของพวกเขาเพื่อ
เรียกร้องให้สังคมหันมาปกป้องและช่วยเหลือ ซึ่งความปรารถนาดีในการส่งต่อ
เร่ืองราวของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ในบางครั้งอาจกลายเป็นการชี้เป้าให้เขาต้องกลายเป็น
เหยื่อของการถูกดูหมิ่นและถูกกระท าความรุนแรงโดยไม่รู้ตัว 

องค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านสิทธิเด็กให้ข้อมูลด้านผลกระทบที่มี
ต่อเด็กพิการเมื่อตกเป็นข่าวโดยศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ. ชลบุรี  
(สนทนากลุ่ม, 9 กรกฎาคม 2562) ให้มุมมองเชิงบวกว่า การน าเสนอข่าวสามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ครอบครัวของเด็กพิการได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็
ตามมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (สนทนากลุ่ม, 9 กรกฎาคม 2562) ให้ความเห็น
ว่า การละเมิดสิทธิเด็กพิการในข่าวส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการน าเสนอภาพ “นึกถึงเป็น
เราภาพที่ไม่ดีของเราเองเราก็ไม่อยากให้ใครดู แต่เด็ก บางทีเขาพิการ เขาไม่
สามารถปกป้องสิทธิของตัวเองได้เลย เขารับรู้ได้แต่เขาไม่สามารถสื่อสารออกมา
ได้ก็มี ที่มูลนิธิเราจะตระหนักเรื่องสิทธิของเด็กพิการเป็นเรื่องหลัก เราจะใช้แต่
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ภาพที่เขามีความสุข เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับแบบฟอร์มที่เป็นคู่มือส าหรับการ
ด าเนินการต่าง ๆ การท างานในมูลนิธิที่ทุกคนต้องรู”้ 
 นอกจากนี้ การน าเสนอข่าวของเด็กพิการยังมีความเสี่ยงที่จะท าให้เด็ก
ตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายได้ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย (สนทนากลุ่ม, 20 ธันวาคม 
2562) ให้ข้อมูลว่า “เวลาสื่อออกข่าวว่าเด็กออทิสติกโดนล่วงละเมิดทางเพศ คน
บางพวกก็จะมองว่าเวลาท าอะไรเด็กไปแล้วเด็กก็ไม่สามารถไปเล่าหรือไปโต้ตอบ 
ก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ เพราะบอกไม่ได้ว่าใครท า เกิดเหตุที่ไหน 
หรือยกตัวอย่างกรณีที่จังหวัดหนึ่ง มีการกระท าช าเราแล้วคณะสหวิชาชีพลงแล้ว
ผลพิสูจน์ออกมาว่า เด็กที่ถูกกระท ามีความต้องการทางเพศสูง พอกลับไปบ้าน คน
ก็รู้แล้วว่าเด็กเป็นอย่างนี้คนก็พูดกัน เด็กก็โดนกระท าอีก”  

ทั้งนี้ อาจสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กพิการเมื่อพวกเขาตกเป็นข่าว
หรือถูกเผยแพร่เรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนี้ 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กพิกำร: DOs 

 

DOs 
o ระมัดระวังการน าเสนอข้อมูลและภาพที่เปิดเผย

ตัวตนเด็ก เว้นแต่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก 

o น าเสนอภาพเชิงบวกของเด็ก เช่น การท ากิจกรรม 
ร่าเริง มีความสุข 

o น าเสนอเรื่องราวเชิงบวก เช่น ศักยภาพและ
ความสามารถของเด็กพิการ 

o การน าเสนอเพ่ือมุ่งเน้นความช่วยเหลือ โดยไม่เน้น
ความน่าเวทนาสงสาร 

o น าเสนอโดยมีข้อมูลหรือความเห็นจากนักจิตวิทยา
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิการ 

o ใช้ค าว่าเด็กหญิงเด็กชายทั่วไป 
o ใช้ค าเรียกเด็กพิการว่า เด็กบกพร่องทางร่างกาย 

เด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
กลุ่มเปราะบาง 

o ตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กรที่กล่าวอ้างว่า
จะกระท าการใดเพ่ือผลประโยชน์ของเด็ก 

o สัมภาษณ์ผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแล เด็กแทนการ
สัมภาษณ์เด็กโดยตรง 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กพิกำร: DON’Ts  

 

DON’Ts 

 * เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดย
เจตนาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือ
เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 น าเสนอภาพความพิการน่าเวทนา เรียกร้องความ
สงสาร ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
ซ้ าเติมความทุกข์ของเด็ก 

 น าเสนอข่าวหรือเรื่องราวที่ดูถูกคนพิการ หรือการ
ใช้ค าพูดเชิงลบ 

 ตอกย้ าความพิการ ดูถูก เหยียดหยามผู้พิการ  ใช้
ค าเชิงลบ เช่น  ปัญญาอ่อน เด็กบ้า คนบ้า เด็ก
ติงต๊อง ด้วน เป๋ 

 สัมภาษณ์เด็กโดยตรง โดยไม่ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องหรือไม่มีผู้ดูแลเด็กร่วมอยู่ด้วย 

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 

*จ ำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บำท 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กพิกำร: DOs 

 

 กำรน ำเสนอที่เหมำะสม : น าเสนอข่าวเชิง
สร้างสรรค์ เน้นศักยภาพของเด็กพิการ ใช้ค า
เชิงบวก มีผู้ดูแล (ครู) อยู่ร่วมการสัมภาษณ์
และบันทึกภาพ 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กพิกำร: DON’Ts 

 

 อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม: น าเสนอคลิปที่
ตอกย้ าความพิการ ความเป็นตัวตลก แม้จะ
เป็นการขอโทษจากผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
แต่ไม่ควรน าเสนอคลิปที่ส่งผลเสียต่อเด็กซ้ า 
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เด็กกับเอชไอว ี
“เด็กกับเอชไอวี” หมายถึง เด็กที่ได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย 

หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงเด็กที่มีการด าเนินชีวิตโดยเก่ียวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ 

 
ผลกระทบเมื่อเดก็กับเอชไอวีเป็นข่ำวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ประเด็นเรื่องเอชไอวีนับเป็นประเด็นเปราะบาง  โดยแนวทางในการ
สื่อสารประเด็นเรื่องเอชไอวีในช่วงหลายปีที่ผ่านมามุ่งเน้นการท าความเข้าใจเรื่อง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ โดยไม่
เผชิญกับการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น ในกรณีที่เด็กถูกน าเสนอในเชิงข่าวที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีจึงยิ่งต้องระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กอย่าง
จริงจัง โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี (สนทนากลุ่ม , 13 ธันวาคม 
2562) มองประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กว่า “เร่ืองของผลตรง ๆ ก็ไป
ที่ตัวเด็กก่อนเลย เด็กที่เก่ียวโยงกับคนที่ล่วงละเมิดทางเพศจะต้องถูกตีตราแล้วว่า
เธออาจจะมีเชื้อเอชไอวีไปแล้ว นอกจากถูกตีตราทางสังคมแล้ว เด็กก็จะตีตรา
ตัวเองไปด้วย สุดท้ายบาดแผลไม่ได้เกิดแค่ว่าการถูกกระท าช าเรา แต่เกิดบาดแผล
ทางร่างกายและจิตใจ ถูกตีตราว่าเด็กคนนี้เคยมีประวัติ แม้ว่าครั้งนั้นถูกล่วง
ละเมิดและโชคดีไม่ได้ติดเชื้อ แต่สุดท้ายสังคมจะตราหน้าแล้วว่าเธอไม่ใช่แค่ไม่
บริสุทธิ์อย่างเดียว แต่มีอะไรที่มากกว่าความไม่บริสุทธิ์  ซึ่ งข่าวมักจะลง
รายละเอียดว่าเด็กเหล่านี้ติดมาจากช่องทางไหน ถ้าเกิดเป็นเพศสัมพันธ์ก็จะลงลึก
ไปอีกว่าจากตัวเด็กเองหรือถูกข่มขืน หรือถูกล่วงละเมิด” ซึ่งผลจากการตีตราแม้
จะไม่ใช่กรณีที่มาจากการล่วงละเมิดทางเพศก็อาจน าไปสู่การไม่ยอมรับความ
ช่วยเหลือในการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกันและการ
แก้ไขเยียวยา “เนื่องจากเขาถูกตีตราไปแล้ว เขาจึงไม่รู้ดีกว่า พอเขาไม่รู้ดีกว่า ใน
เร่ืองของปัญหาของการจะท าร้ายตัวเองก็ไม่มี แต่จะเป็นประเด็นว่าพอเขาไม่รู้แล้ว
เขาก็จะป่วยหรือแพร่กระจายให้คนอ่ืน” 
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ทั้งนี้ สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กที่เก่ียวข้องกับเอชไอวีเมื่อพวกเขาตก
เป็นข่าวหรือถูกเผยแพร่เรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนี้ 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กกับเอชไอวี: DOs 

 

DOs 
o ปกปิดตัวตนและสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ

เด็ก คนใกล้ชิด รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ หาก
จ าเป็นต้องเปิดเผยสถานภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี / เอดส์ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ ได้ รับ
ผลกระทบโดยชัดแจ้ง  

o น าเสนอภาพวาด ภาพการ์ตูน ปกปิดตัวตนของ
เด็ก หรือใช้ค าบรรยายแทนภาพ เด็ก 

o น าเสนอในเชิงส่งเสริมการป้องกัน ให้ความรู้ และ
ให้ค าแนะน า 

o ระมัดระวังการน าเสนอข่าวหรือข้อมูลที่อาจ
กระทบต่อการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสังคมโดยรวม 

o ใช้ค าว่า “ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” 
o ระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

น าเสนอเรื่องราวของเด็กที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี 
โดยค านึงถึงว่าเด็กและบุคคลในข่าวเป็นเสมือน
ญาติพ่ีน้องในครอบครัว 

😉  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

👤  
อื่น ๆ 

📖  
เนื้อหา 

 
การใช้ค า 
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แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กกับเอชไอวี: DON’Ts 

 

DON’Ts 

 *เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดย
เจตนาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

 น าเสนอเสียงสัมภาษณ์เด็กที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี 
รวมถึงบุคคลรอบตัวเด็ก 

 น าเสนอภาพของเด็กที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี รวมถึง
บุคคลรอบตัวเด็ก 

 น าเสนอเรื่องราวหรือข้อมูลที่กระทบต่อจิตใจเด็ก ท า
ให้เด็กเศร้าเสียใจ รู้สึกอัปยศ อับอาย หดหู่ใจหรือท าให้
เกิดอันตรายเพ่ิมข้ึน 

 น าเสนอการเชื่อมโยงภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของเด็ก
หรือคนใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มี
หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง 

*จ ำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บำท 

😭  
อัตลักษณ ์

🎨  
ภาพ 

📖  
เนื้อหา 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กกับเอชไอวี: DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรน ำเสนอที่เหมำะสม : น าเสนอข่าวเชิง
สร้างสรรค์ เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม และไม่
มีภาพที่ละเมิดสิทธิของเด็กและครอบครัว 

อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนข่ำวเด็กกับเอชไอวี: DON’Ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อ่ำนข่ำวฉบับเต็มได้จำก: กำรน ำเสนอที่ไม่เหมำะสม : มีการน าเสนอ

รายละเอียดของเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อ
จิตใจเด็ก รวมถึงน าเสนอความเชื่อมโยงเรื่อง
ภาวะการติดเชื้อโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย 
 จากการประสานความร่วมมือองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างาน
ด้านสิทธิเด็กจ านวน 22 องค์กร ในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพชีพสื่อมวลชน และองค์กร
สื่อมวลชน อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และ
ผู้ผลิตเนื้อหาอิสระบนสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อผลักดันให้ข้อเสนอ 3 ประการ
ต่อนี้ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. สิทธิที่จะถูกลืมของเด็กผู้ตกเป็นข่ำว 
“สิทธิที่จะถูกลืม” (right to be forgotten) มีที่มาจากคดี Google 

Spain ที่มีผู้ร้องต่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสเปน (Agencia 
Española de Protección de Datos: AEPD) ว่าส านักพิมพ์แห่งหนึ่ง พร้อมด้วย
บริษัท Google Spain และบริษัท Google Inc. ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยพบว่าประวัติเกี่ยวกับวิกฤติการเงินของตนปรากฏในการค้นหาผ่าน Google 
ด้วยชื่อและนามสกุลของตนเองได้ แม้ว่าจะผ่านพ้นวิกฤตการเงินนั้นมาแล้วก็ตาม  
โดย AEPD ยืนยันว่าการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส านักพิมพ์นั้นชอบด้วย
กฎหมายแต่ก็เห็นว่าผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล (search engine) มีหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องด าเนินการตามค าร้องเรียน
ของผู้ร้อง ท้ายที่สุด ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (Court of Justice of the 
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European Union: CJEU) วินิจฉัยให้ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลลบการเชื่อมโยง 
(link) ที่เป็นผลจากการสืบค้นผ่านชื่อและนามสกุลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งเป็น "สิทธิที่จะลบการเชื่อมโยง (link) แสดงผลการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
(right to de-listing)" แต่ยังไม่ใช่ "สิทธิที่จะถูกลืมจากโลกดิจิทัล” (right to 
digital oblivion) (อรรถกร สุขปุณพันธ์: 2562) 

ทั้งนี้ จากคดีดังกล่าวกระตุ้นให้สังคมหันมาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ 
“สิทธิที่จะถูกลืม” (right to be forgotten) อย่างกว้างขวาง โดยมีการประเมินถึง
น้ าหนักของสิทธิด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (right to 
information) เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) และเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน (freedom of the press) และประโยชน์สาธารณะ 

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลนับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับประเด็นเรื่องสิทธิที่จะถูกลืมเก่ียวกับการรายงานข่าวเด็กของไทย
นั้น เมื่อเดือนมกราคม 2562 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้มีการขอความร่วมมือ
บริษัท Google ประเทศไทย เพื่อลบระบบข้อมูลส ารอง (Cache) ส าหรับการ
สืบค้นข่าวกรณีที่มีผู้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าเด็กหญิงอายุ 14 ปี ในความ
ปกครองหายไปจากบ้านจึงขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยติดตามพร้อมทั้งน าชื่อ สกุล 
และภาพถ่ายของเด็กมาเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวเด็ก ต่อมาพบว่ามี
ผู้น าตัวเด็กไปและมีการแจ้งข้อหาเป็นคดีอาญา ซึ่งในกรณีดังกล่าวทาง Google 
(ประเทศไทย)  ยินดีให้ความร่วมมือด้วยดีเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิที่จะถูกลืม
ของผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน 

จากการรวบรวมข้อมูลด้านการรายงานข่าวสิทธิเด็ก 22 องค์กรภายใต้
โครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าว
สิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์” เก่ียวกับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสิทธิที่จะถูก
ลืมบนโลกออนไลน์ในการรายงานข่าวสิทธิเด็ก มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

o ท าไมต้อง “ลืม” ข่าวเด็ก? 
เนื่องจากข่าวเด็กมีผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรง ทั้งยังกระทบ

ต่อบุคคลใกล้ชิดกับเด็ก โดยอาจมีผลรุนแรงต่อชีวิตได้  
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“เคยมีกรณีที่ผู้หญิงถูกค้ามนุษย์ แล้ววันหนึ่งพ่อก็มาเห็นรูปลูก 
แล้วท าให้กินยาตาย คือเขาอาจจะรู้สึกโทษตัวเอง เห็นว่าตัวเองเป็น
สาเหตุ” (มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, 30 กรกฎาคม 2562) 

“เมื่อเด็กที่ถูกท าร้ายเมื่อตอนเด็กเขาอาจจะจ าไม่ได้แต่พอเขา
โตขึ้นสามารถไปคนเจอเรื่องราวเก่า ๆ ที่ถูกกระท าอาจท าให้เขาเกิด
ความแค้นขึ้นมาก็ได้” (มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ , 9 กรกฎาคม 
2562) 
o “ลืม” อะไร? 

ประเด็นเรื่องสิทธิที่จะถูกลืม ไม่ใช่การลืมทุกเรื่อง แต่ยังต้อง
ค านึงถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (right to information) เสรีภาพในการ
แสดงออก ( freedom of expression) และเสรีภาพของสื่อมวลชน 
(freedom of the press) และประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ ในเรื่อง
สิทธิเด็กยังมีประเด็นสิทธิในการมีส่วนร่วม  

“ข้อมูลเชิงบวกเปิดให้เต็มที่ ทั้งชื่อ ที่อยู่ หน้าตา แต่ข้อมูลเชิง
ลบต้องปิดหรือไม่ต้องลงข่าวเขาเลย เรื่องลบไม่ควรเป็นข่าว” (มูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก, 26 กรกฎาคม 2562) 
o เด็กกลุ่มใดบ้างที่ต้อง “ลืม”? 

จากประเด็นเรื่องลืมข่าวเชิงลบ เปิดเผยข่าวดี ดังนั้น เด็กกลุ่มที่
ควรได้รับสิทธิที่จะถูกลืม จึงมุ่งเน้นกลุ่มเด็กที่ถูกกระท า เด็กที่อยู่ใน
ยากล าบาก เด็กพิการ รวมถึงเด็กที่กระท าความผิด (มาตรา 27 ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553) 

“เด็กที่ควรได้รับสิทธิที่จะถูกลืมคือ ข่าวเด็กถูกข่มขืน เด็กท าผิด 
เด็กติดเชื้อเอชไอวี ข่าวพ่อแม่ท าไม่ดีแต่มีเด็กอยู่ในข่าวด้วย” (บ้านตะวัน
ใหม่, 7 กรกฎาคม 2562) 
o กระบวนการขั้นตอนที่จ าเป็น 

ในการร้องขอสิทธิที่จะถูกลืมนั้น เด็กและองค์กรที่ท างานด้าน
สิทธิเด็กให้ความเห็นว่า ผู้ที่มีสิทธิร้องขอควรเป็น เด็กเจ้าของเรื่องหรือ



~ 69 ~ 
 

ครอบครัวที่มีสิทฺธิแจ้งลบข่าวได้ด้วยตัวเอง (บ้านตะวันใหม่, 7 กรกฎาคม 
2562 และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ, 16 กรกฎาคม 2562) 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เด็กหรือผู้ปกครองไม่สามารถเป็น
ผู้ด าเนินการรักษาสิทธิในส่วนนี้ได้ก็ควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ช่วย
ด าเนินการในเร่ืองนี้ (มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, 17 ธันวาคม 2562) 
o ความเสี่ยง-ข้อควรระวังในการใช้สิทธิที่จะถูกลืม 

ในส่วนของข้อควรระวังในการใช้สิทธิที่จะถูกลืมในกรณีข่าวเด็ก
นั้น มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากมุมมองขององค์กรที่ท างานด้านสิทธิเด็ก
คือ เร่ืองของข่าวปลอม (Fake News) 

“อาจจะมีกรณีเมื่อข่าวถูกลบไปแล้วก็เกิดการท าข่าวที่เป็นข่าว 
Fake News ขึ้นมาแทน เพราะข่าวเดิมถูกลบไปแล้ว ควรจะลบแค่ข้อมูล
ที่กระทบ ข้อมูลที่ต้องใช้อ้างอิงก็คงไว้” (มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, 17 
ธันวาคม 2562)  

โดยสรุปประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ “สิทธิที่จะถูกลืม (right to be 
forgotten)” ได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ
และประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงเสนอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอข้อมูลและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกระบวนการที่เด็กและผู้ปกครองสามารถ
เข้าถึงและใช้สิทธิได้ง่าย รวมทั้งระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาเช่นข่าวปลอม
ข่าวลวง ตลอดจนสิทธิด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ( right to 
information) เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) และเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน (freedom of the press) และประโยชน์สาธารณะ 

2. กำรจัดอบรมกฎหมำย จริยธรรม และแนวทำงกำรรำยงำนข่ำวสิทธิเด็ก 
เนื่องจากประเด็นด้านสิทธิเด็กเป็นประเด็นสากลตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ซึ่งมีขอบข่ายการท างานกว้างขวางและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  นอกจากนี้ การ
ท างานกับเด็กยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรมีรู้เรื่องจิตวิทยาเด็ก ในการที่จะ
สัมภาษณ์ บันทึกภาพ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเด็กอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้
กระทบต่อจิตใจ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของเด็กและครอบครัว ดังนั้น 
จึงมีข้อเสนอให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานก ากับดูแลควรมีการ
ส่งเสริมให้การจัดอบรมกฎหมาย จริยธรรม และแนวทางการรายงานข่าวสิทธิเด็ก 
ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานข่าวเด็ก หรือการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับเด็กในพื้นที่สื่อ
ซึ่งหมายรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นการรายงาน “ข่าวเด็ก” ที่ปกป้องคุ้มครอง
เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียง “ข่าวทั่วไป” ที่มีเด็ก
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในข่าวเช่นในปัจจุบัน 

3. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง และกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์แก่
องค์กรสื่อมวลชนที่ปกป้องสิทธิและรักษำผลประโยชน์ของเด็ก  

การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยนั้น แม้ว่ามีการบัญญัติ
กฎหมายที่ก าหนดโทษไว้เป็นอย่างดี แต่กลับพบว่านับตั้งแต่มีการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กมาแล้วหลายฉบับ ยังไม่ปรากฏว่ามีการ
ด าเนินคดีกับสื่อมวลชนหรือผู้เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่เข้าข่ายละเมิด
ข้อก าหนดตามกฎหมายแต่อย่างใด และยังเห็นการน าเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิเด็ก
อยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็ก
จ านวนมากที่น าเสนอโดยใช้ข้อมูลจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนแก่สื่อมวลชน หรือปล่อยให้
ผู้สื่อข่าวมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียงระหว่างการสอบสวน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในการน าเสนอข่าวทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นความผิด
ตามมาตรา 130 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ขณะที่กลุ่มเด็กที่ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งควรได้รับการปกป้องคุ้มครองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ก็ยังถูกน าเสนอภาพหรือเรื่องราวการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น 
ในประเด็นนี้จึงมีข้อเสนอต่อผู้บังคับใช้กฎหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 

นอกจากนี้  มีข้อเสนอต่อหน่วยงานก ากับดูแล อาทิ  ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการผลักดันเชิงนโยบายให้มีการ
ลงโทษหรือตัดสิทธิบางประการส าหรับองค์กรสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิ
เด็กในการรายงานข่าวเด็ก พร้อมทั้งมีการให้สิทธิประโยชน์บางประการส าหรับ
องค์กรสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่น สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี การต่อใบอนุญาต การได้รับเงินสนับสนุนหรือการปรับเงิน 
เป็นต้น (มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, สนทนากลุ่ม, 17 ธันวาคม 2562 และ มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่สื่อมวลชนหรือผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่
ให้ความส าคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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ขอขอบคุณ 
องค์กรภำคประชำสังคมที่ท ำงำนด้ำนสิทธิเด็ก 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก บ้านตะวันใหม่ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน 
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี 
มูลนิธิบ้านจริงใจ บ้านเด็กพระมหาไถ่ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ 
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก บ้านเริ่มต้นใหม่ พัทยา ในมูลนิธิเริ่มต้นใหม่ 
มูลนิธิดวงประทีป บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี 
มูลนิธิออทิสติกไทย ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ. ชลบุรี 
สภาเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 
สมาคมส่ือสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก 
ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
องค์กรด้านสิทธิเด็กและสตรี (ขอสงวนชื่อ) 

 

องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน               องค์กรสื่อมวลชน  
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด 
สถาบันอิศรา  
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สถำบันกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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