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ใช้โซเชียลอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก 
เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th 

ให้สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

ข้อมูลบางส่วนจาก งานวิจัย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้เฟซบุ๊คต่อการน าเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิเด็กของ
ส านักข่าวออนไลน์ และ เรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการน าเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ภาพโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ 

 
เป็นที่ฮือฮา ไม่แพ้ข่าวหน้าหนึ่งหรือข่าวดราม่าบนโลกออนไลน์ เมื่อเหล่าสถาบันวิชาชีพ หรือองค์กร

ต่างๆ ที่ก ากบัดูแลเร่ืองการท างานของสื่อ ออกมาติเตียน หรือวิพากษ์วิจารณ์การท างานของสื่อในการ
น าเสนอข่าว โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวที่ ‘ละเมิดสิทธิเด็ก’ นับว่ามีความรุนแรงและส่งผลกระทบในหลายๆ 
ด้านทั้งต่อตัวเด็กเอง ครอบครัว รวมถึงสังคม 

จะว่าไป เราจะเห็นข่าวประเภทนี้อยู่เป็นประจ า จนหลายคนเคยชิน น าไปสู่การเพิกเฉย และกลายเป็นเรื่อง
ปกติในท่ีสุด แต่แท้จริงแล้ว ข่าวเด็กท่ีน าเสนอออกไปกลับส่งผลกระทบมหาศาล จนหลายฝ่ายต้องเร่งท าความ
เข้าใจ ยิ่งในยุคท่ีสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีนอกจากสื่อกระแสหลักแล้ว สื่อพลเมืองอย่างประชาชนท่ัวไป เมื่ออ านาจสื่อ

https://www.thaihealth.or.th/
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อยู่ในมือ ก็สามารถแชร์ อัพโหลดข้อมูล ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงมีอุปกรณ์มือถือ  และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ยิ่งมีการละเมิดสิทธิมากขึ้น 

ล่าสุด เกิดการพูดคุยประเด็นดังกล่าวผ่านเวทีเสวนา เร่ือง “สื่อ” ข่าวเด็กอย่างไร? ไม่ผิดกฎหมาย ไม่
ละเมิดสิทธิ ที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจร่วมกันถึงผลกระทบและแนวทางปฏิบตัิในการ
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเดก็และครอบครัวน้อยที่สุด 

 
เด็ก หมายถึง คนท่ีมีอายุยังน้อย ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปี

บริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)  ซึ่งอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ได้ก าหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว้ 4 ประการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด สิทธิท่ีจะได้รับการ
พัฒนา  สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง  และสิทธิในการมีส่วนร่วม 

จากค านิยามข้างต้น เป็นสิ่งท่ีการันตีว่า เด็ก ต้องได้รับความคุ้มครองและปกป้อง การน าเสนอข่าวท่ี
เกี่ยวกับเด็กจึงเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนมากกว่าข่าวประเภทอื่นๆ นั่นเอง 

จากงานวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าท่ีของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้เฟซบุ๊คต่อการน าเสนอข่าวท่ีละเมิดสิทธิเด็ก
ของส านักข่าวออนไลน์ โดย ปาจารีย์  ปุรินทวรกุล  ซึ่งเป็นการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อ
เด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนจาก สสส. พบว่า การน าเสนอข่าวเด็กของสื่อมวลชนในปัจจุบันโดยเฉพาะ
การน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ยังมกีารแสดงบทบาทหน้าที่ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ (CRC) 
ในรูปแบบบทบาทหน้าทีท่ี่ไม่พึงปรารถนา  คือ การไม่ท าหน้าที่  และการท าหน้าที่ในทางที่ผิด  ด้วยการ
ละเมิดสิทธิเดก็  โดยประเด็นที่มีปริมาณสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การทารุณกรรมต่อจิตใจเด็ก  การไมค่ านึงถึง
ผลประโยชน์ของเด็ก  และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่จะท าให้เสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง สิทธิ
ประโยชน์  

“เด็กจะเกิดภาวะ เครียด วิตกกังวลอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ  ท้องเสีย คลื่นไส้ หรือบางราย เด็กอาจฝัน
ร้าย น าไปสู่ภาวะซึมเศร้า และอาจจบด้วยการฆ่าตัวตาย เป็นต้น”  ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ ์ นายกแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย  เล่าถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว  การฟื้นฟูเยียวยาในเด็กเป็นเรื่องท่ียาก
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มาก หากเกิดขึ้นแล้ว เด็กจะไม่ปกติ จึงต้องอาศัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นจิตบ าบัด โดยใช้ระยะเวลานานมาก เป็นการ
ปรับสภาพความคิด ให้กลบความเครียด ขั้นต่อมา คือ การใช้ยา และขั้นสุดท้าย คือการเยียวยาด้วยกระบวนการ
ทางสังคม โดยไม่ไปตอกย้ าและกระท าซ้ าอีก 

ท าอย่างไร หากต้องน าเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก ? 

            เทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้ระบุแนวทางจริยธรรมในการน าเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่เหมาะสม 4 ด้าน ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ เสียง และการได้มาของข่าว โดยผ่านงานวิจัย
เรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการน าเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม  10 ประการ  คือ 

ด้านเนื้อหา 

1. ในกรณีท่ีเป็นข่าวด้านลบ น าเสนอ ชื่อ-สกุล ของเด็กเป็นนามสมมุต ิหากเป็นข่าวด้านบวก สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ 

2. น าเสนอที่อยู่ของเด็ก ให้กว้าง ไมล่งรายละเอียด ที่สามารถรู้ได้ว่าเด็กเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ใด เช่น 
ต าบล หมู่บ้าน บ้านเลขที่ 

3.ไม่เปิดเผยตวัตนและข้อมูลของญาติ หรือ หรือ ผู้ที่สามารถท าให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใครอย่างชัดเจน
โดย ชื่อ ให้ใช้เป็นนามสมมุติ และ ท่ีอยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ 

4.พึงระมัดระวังเร่ืองการใช้ภาษาที่รุนแรง ไม่อธิบายรายละเอียดแบบเจาะลึก ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ให้
เกิดความอับอาย 

5.น าเสนอเนื้อหา ข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว 

ด้านรูปภาพ 

6.หากเป็นข่าวด้านลบ ห้ามเผยแพร่ภาพของ เด็ก โดยตรง หรือภาพที่ท าให้เกิดความอับอาย ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ต้องใช้ภาพตัวแทน ,ใช้มุมกล้อง หรือน าเสนอวิธีอื่น เช่น กราฟิกหรือ การ์ตูน เป็นต้น หากเป็นข่าว
ด้านบวก สามารถเปิดเผยข้อมูล และภาพเด็กได้ 

7.หากเป็นข่าวด้านลบ ปิดบังใบหน้า และข้อมูลของญาติ หรือ ผู้ที่สามารถท าให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใคร
อย่างชัดเจน 

ด้านเสียง 

8.เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก พึงดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กคนใด ห้ามน าเสนอเสียงสัมภาษณ์จริง 

ด้านการได้มาของข่าว 

9.หลีกเลี่ยงค าถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก 

10.ถามความสมัครใจของเด็ก ก่อนสมัภาษณ์ หากเด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องถาม
ความสมัครใจจากผู้ปกครอง 
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ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือส่ือประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งส าคัญ ย่ิงในปัจจุบัน ข้อมูลมี
จ านวนมหาศาล การโพสต์ การแชร์ จึงจ าเป็นต้องใช้สติ และไตร่ตรองถึงผลกระทบท่ีตามมา อยากให้ส่ือช่วยกัน
ปกป้องและไม่ละเมิดสิทธิเด็ก โดยการน าเสนอสิ่งท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ไม่แชร์และเผยแพร่ภาพหรือ
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวในภายหลัง เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 
และใช้โซเชียลอย่างมีความสุข 

 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 

โทร.044-591126 ต่อ 116 

 


