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 บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยเ ร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
โดยงานวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ เพื่อศึกษาเน้ือหาของข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก และ  เพื่อศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงคุณภาพโดย
รวบรวมขอ้มูลข่าวเชา้จาก 3 สถานี 3 รายการ โดยก าหนดข่าวเด็กแต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว 
รวมทั้งส้ิน 3 รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่ วนัท่ี 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2560  ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ 
ท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มา
ส ารวจขอ้มูลต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กจากการเปิดยอ้นหลงัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตเ์พื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยผูศึ้กษาจะสร้างแบบส ารวจโดยมีเกณฑก์ารวดัการละเมิดสิทธิเด็ก 
 ผลการศึกษาพบวา่ เน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก  
จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเชา้จาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 
/ เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็น
ผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้งส้ิน 3 รายการ เท่ากบั 30 
ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 
เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ พบว่า รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก 
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 มี
ความคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ , ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจง
สามารถรู้วา่เด็กศึกษาหรืออยูแ่ถวไหน , ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก ขณะท่ี คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 แตกต่าง
ท่ีล าดบั 2 และ ล าดบั 3 คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก , การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์องเด็ก 
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 การเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก  จากการรวม
ผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเชา้จาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 เร่ืองเล่าเชา้
น้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและ
เด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้งส้ิน 3 รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  
วนัท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดย
ศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ พบว่า รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก ด้านการ
เผยแพร่ภาพ ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 , คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 
มีความคลา้ยคลึงกนัท่ี 2 ล าดบัแรก คือ ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ , เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงั
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ขณะท่ีล าดบั 3 ของทั้ง 3
สถานี แตกต่างกนั คือ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7  เปิดเผยหนา้ตาผูป้กครองเด็ก เร่ืองเล่าเชา้น้ี 
ทางช่อง 3 เปิดเผยหน้าตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ ครู-อาจารย ์เป็นตน้ คุยข่าวเช้า 
ทางช่อง 8 ใช้มุมกล้องถ่ายจากด้านหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก 
ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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  ออกอากาศวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560  40 
 4.15  ช่ือข่าว ลวนลามลูกศิษยป์. 6 จ.ชยันาท ออกอากาศวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560  40 
 4.16  ช่ือข่าว ทา้สาบานไม่ไดท้  าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  41 
 4.17  ช่ือข่าว เยาวชนวยั 16 โดนรุมท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559  41 
 4.18  ช่ือข่าว ลุงวศิวกรถูกวยัรุ่นรุมท าร้ายก่อนใชปื้นยงิ  
   ออกอากาศวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560  41 
  4.19  ช่ือข่าว ลวนลามลูกศิษยป์. 6  จ.ชยันาท ออกอากาศวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560   42 
   4.20  ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559   42 
   4.21  ช่ือข่าว แก๊งโจ๋เมืองอุทยั ยกพวกตีกนัเผน่หนีเขา้โรงพกั 
   ออกอากาศวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559   42 
   4.22  ช่ือข่าว  เด็กวยัรุ่นท าร้ายเด็ก ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ 72 
   ออกอากาศวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559   43 
         4.23  ช่ือข่าว ม. 3 แทง ม. 3 ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559   43 
   4.24  ช่ือข่าว เด็ก ป.1 โดนครูตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559   43 
   4.25  ช่ือข่าว แก๊งวยัรุ่นยกพวกไล่ฟันคู่อริกลางถนนท่ีบางบวัทอง 
   ออกอากาศวนัท่ี 7 มกราคม 2560   43 
   4.26  ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วยยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559   43 
   4.27  ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560   44 
   4.28  ช่ือข่าว กลุ่มวยัรุ่นลงไปท าร้ายลุงวศิวกรแต่โดนยงิ  
   ออกอากาศวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560   44 
   4.29  ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559   44 
   4.30  ช่ือข่าว เด็กวยัรุ่นท าร้ายเด็ก ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ 72 
   ออกอากาศวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559   45 
   4.31  ช่ือข่าว ม.3 แทง ม.3 ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559   45 
  4.32  ช่ือข่าว เด็ก ป.1 โดนครูตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559   45 
   4.33  ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560   45 
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 4.34  ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วยยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559   45 
  4.35  ช่ือข่าว  โจ๋มอบตวั ขวา้งขวดใส่แม่คู่อริ เสียชีวติ 
   ออกอากาศวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560   46 
 4.36  ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559   46 
 4.37  ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วย ยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559   46 
 4.38  ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560   47 
 4.39  ช่ือข่าว กลุ่มวยัรุ่นลงไปท าร้ายลุงวศิวกรแต่โดนยงิ 
  ออกอากาศวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560   47 
 4.40  ช่ือข่าว เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559   47 
 4.41  ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559   48 
 4.42  ช่ือข่าว โจ๋หนีตายข้ึนโรงพกัอุทยัธานี ออกอากาศวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559  48 
 4.43  ช่ือข่าว วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย  
  ออกอากาศวนัท่ี 3 มกราคม 2560   48 
 4.44  ช่ือข่าว เยาวชน 2 คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19 มกราคม 2560   48 
 4.45  ช่ือข่าว วยัรุ่นแทงอริสาหสั ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560   48 
 4.46  ช่ือข่าว วศิวกรชกัปืนยิงเด็ก ม.4 เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560   49 
 4.47  ช่ือข่าว นกัเรียนนกัเลงไล่ท าร้ายอริ ออกอากาศวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560   49 
 4.48  ช่ือข่าว 7 วยัรุ่นยกพวกท าร้ายเด็กอาย ุ17 ออกอากาศวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560   49 
 4.49  ช่ือข่าว  เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559   50 
         4.50  ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559   50 
 4.51  ช่ือข่าว วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย 
  ออกอากาศวนัท่ี 3 มกราคม 2560   50 
 4.52  ช่ือข่าว เยาวชน2คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19 มกราคม 2560   50 
 4.53  ช่ือข่าว วยัรุ่นแทงอริสาหสั ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560   50 
 4.54  ช่ือข่าว วยัรุ่นยงิคู่อริกระสุนพลาดมอบตวั ออกอากาศวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560   51 
 4.55  ช่ือข่าว วศิวกรชกัปืนยิงเด็ก ม.4 เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560   51 
 4.56  ช่ือข่าว นกัเรียนนกัเลงไล่ท าร้ายอริ ออกอากาศวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560   51 
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 4.57  ช่ือข่าว เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559   52 
 4.58  ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกาอากาศวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559   52 
 4.59  ช่ือข่าว โจ๋หนีตายข้ึนโรงพกัอุทยัธานี ออกอากาศวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559   52 
 4.60  ช่ือข่าว วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย 
  ออกอากาศวนัท่ี 3 มกราคม 2560   52 
 4.61  ช่ือข่าว เยาวชน2คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19 มกราคม 2560   52 
 4.62  ช่ือข่าว วยัรุ่นยงิคู่อริกระสุนพลาดมอบตวั ออกอากาศวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560   53 
 4.63  ช่ือข่าว วศิวกรชกัปืนยิงเด็กม.4 เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560   53 



 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีผ่าน ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการน าประเทศไทยเข้าสู่ยุคทีวี
ดิจิทลั โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสทช.) น าระบบ Digital Video 
Broadcasting Terrestrial Second Generation หรือ DVB-T2 ซ่ึงเป็นระบบดิจิทลัทีวีของยุโรป เพื่อ
เป็นมาตรฐานในการออกอากาศ ทีวีดิจิทลัภาคพื้นดินในประเทศไทย ซ่ึงช่องบริการธุรกิจทั้งหมด 
24 ช่อง และประมูลทีวีดิจทลัทั้ง 24 ช่อง มูลค่า 50,862 ลา้นบาท จากการท่ีมีจ านวนช่องรายการใน
ทีวีมากข้ึนจึงส่งผลให้ความตอ้งการรายการโทรทศัน์มีแนวโนม้สูงข้ึน ท าให้การแข่งขนัของแต่ละ
ช่องของแต่ละสถานีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ผูป้ระกอบการและบุคลากรในองค์กรซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งคดัสรร คดักรอง และพิจารณาเน้ือหาแต่ละรายการใหมี้พร้อม มีความถูกตอ้งก่อนออกอากาศ 
นอกจากน้ียงัตอ้งตระหนกัถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือสารมวลชนอีกดว้ย โทรทศัน์ดิจิทลัจึงมี
บทบาทต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั้งเร่ืองเหตุการณ์บา้นเมือง ดา้นความบนัเทิง ดา้นกีฬา ดา้น
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชญากรรม  และอีกมากมายท่ีเคยได้รับมาทราบหรือเห็นมา ซ่ึง
ส่ือมวลชนน าข่าวสารต่างๆน าเสนอผ่านรายการข่าวทางส่ือโทรทศัน์ดิจิทลัในรูปแบบเล่าข่าวและ
รูปแบบคุยเล่า เป็นตน้ หากพูดถึงค าวา่ ข่าว ทุกคนตอ้งเคยไดรั้บข่าวสารจากโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ
ส่ือทางโทรทศัน์สามารถเขา้ถึงประชาชนได้ทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั ประชาชนจะรู้ถึงเหตุการณ์
หรือเร่ืองราวต่างๆผ่านทางส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นส่ือกวา้งท่ีสุดในทุกวนัน้ี โดยมี ข่าวภาคเช้า เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการน าเสนอเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีคนท างาน นกัเรียน
นกัศึกษา และคนส่วนใหญ่สามารถรับชมไดก่้อนออกเดินทางโดยรับรู้ทั้งเสียงและภาพเคล่ือนไหว 
ซ่ึงมีจุดเด่นมากวา่หนงัสือพิมพแ์ละวทิย ุกลบัเกิดปัญหาหลายอยา่ง เน่ืองจากส่ือมวลชนไม่รอบคอบ
โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีไม่ผ่านการคดักรองขอ้มูลข่าวสารท่ีดีในฐานะผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร จึงอาจส่ง
ปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ต่างๆได ้ เช่น ปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของข่าว ความถูกตอ้งของข่าว การ
รายงานข่าว การน าเสนอข่าว ฯลฯ โดยอาจจะส่งผลตามมาเก่ียวกบัปัญหาท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ การ
น าไปสู่ปัญหาสังคม เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการส่ือสารและเทคโนโลยีต่างๆได้เกิดข้ึน
มากมายในยุคระบบดิจิทลั ขอ้มูลข่าวสารทัว่โลกได้ถูกเช่ือมโยงกนัง่ายข้ึนโดยมีส่ือมวลชนเป็น
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ตวักลางในการน าเสนอขอ้มูลให้แก่ประชาชนไดรั้บรู้ทัว่กนัจากการน าเสนอข่าวผา่นทางโทรทศัน์
ดิจิทลัทุกช่องทัว่ประเทศไทย  

 เรตต้ิงทางโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีแสดงให้เห็นถึงความนิยมจากประชาชนทัว่ประเทศ ผูศึ้กษา 
น าตวัอย่างผลล าดบัของแต่ละช่องเม่ือคร้ังล่าสุดของเดือน กนัยายน ปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา เพื่อ
แสดงถึงขอ้มูลใหท้ราบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 เรตต้ิงทางโทรทศัน์ดิจิทลั ประจ าเดือน กนัยายน 2559 
 
ทีม่ำ: ( AGB NIELSEN, เรตต้ิงทีวดิีจิทลั, สืบคน้ http://savingintrend.com/ ) 

 
 เรตต้ิงทางโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีแสดงให้เห็นถึงอันดับรายการข่าวภาคเช้า ผูศึ้กษา น า

ตวัอยา่งผลล าดบัของแต่ละช่องเม่ือคร้ังล่าสุดของวนัท่ี 17 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมา เพื่อ
แสดงถึงขอ้มูลใหท้ราบดงัน้ี 
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ภำพที ่1.2 เรตต้ิงอนัดบัรายการข่าวภาคเชา้ทางโทรทศัน์ดิจิทลั ประจ าเดือน กนัยายน 2559 
 
ทีม่ำ:   ฐานเศรษฐกิจ, 17 ตุลาคม 2559, อนัดบัรายการข่าวภาคเชา้ทีวดิีจิทลั 
 

 การน าเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนนั้นในปัจจุบนัยงัพบเห็นได้
วา่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีมากข้ึนในทุกช่องทางการส่ือสารอาทิ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทย ุ
และส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้ น ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีเลือกสรร ปรับข้อมูล 
ปรับเปล่ียนขอ้ความ รวมทั้งการเผยแพร่ภาพ ก่อนจะน าขอ้มูลข่าวสารน าเสนอผา่นช่องทางในการ
ตอบสนองสิทธิการรับรู้ของประชาชนโดยตอ้งมีจรรยาบรรณวชิาชีพหรือกรอบจ ากดัเพื่อไม่ให้กา้ว
ล่วงละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตวั เกียรติยศ ช่ือเสียงของบุคคล และครอบครัวของปัจเจกชนเพราะ
สิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของบุคคลและเป็นส่ิงท่ีแสดงคุณค่าความ
เป็นมนุษย ์จึงมีการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลไว ้ส่ือมวลชนสามารถอา้งสิทธิและเสรีภาพในการ
น าเสนอข่าวได ้ในขณะเดียวกนัประชาชนผูต้กเป็นข่าวหรือภาพข่าวสามารถอา้งสิทธิส่วนบุคคลท่ี
จะไม่ตกเป็นข่าวไดเ้ช่นกนั (วสั ติงสมิตร, 2559)  

 การละเมิดสิทธิอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกองคก์รของส่ือมวลชนควรท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีดี
และต้องตระหนักเก่ียวกับส่ิงน้ีให้มากข้ึนคือ การละเมิดสิทธิเด็ก  กระบวนการท างานของ
ส่ือมวลชนทั้งในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ในขั้นตอนการปรับปรุงตน้ฉบบั ตลอดจน
น าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ี เก่ียวกับเด็ก เน้ือหาและภาพยงัคงปรากฏในสาธารณะสังคมโลก 
ส่ือมวลชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดความระมดัระวงัในการน าเสนอท่ีดี โดยเน้ือหาท่ีพบมาก
ท่ีสุดเก่ียวกับละเมิดสิทธิเด็กด้านโทรทัศน์คือ เด็กถูกกระท า ความรุนแรงภายในและภายนอก
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ครอบครัว การกระท าผิด  การถูกทอดทิ้ง และถูกข่มขืนโดยรูปแบบการละเมิดเด็กคือการละเมิด
ดา้นภาษา  ขอ้ความ , ภาพ กล่าวคือ การละเมิดดว้ยการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคล , การละเมิดความ
เป็นส่วนตวั และการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ (ธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2555) 

 นกัส่ือมวลชนควรตระหนกัถึงสิทธิเด็กให้มากข้ึน เน่ืองจากการน าเสนอข่าวสารท่ีตอ้ง
ผา่นการคดักรองขอ้มูลข่าวสาร การรายงานข่าวสาร รวมถึงการน าเสนอเน้ือหาของภาพต่างๆอาจ
ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเด็กทั้ งด้านเน้ือหาและด้านภาพได้ โดยการบ่งบอกหรือเปิดเผยช่ือ-
นามสกุล ลกัษณะบุคคล หน้าตารูปร่างท่าทาง ครอบครัวเครือญาติ  สถานท่ีต่างๆ ทั้งท่ีสมควร
เซ็นเซอร์หรือไม่ควรน าออกอากาศ เป็นตน้ โดยผา่นส่ือโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมให้
สาธารณชนรับทราบ ส่ือมวลชนควรค านึงถึงเร่ือง อนุสัญญาว่าดว้ยเร่ืองสิทธิเด็กซ่ึงเป็นขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศท่ีจดัท าข้ึนโดยสหประชาชาติ ( คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน ) ในเดือน
พฤศจิกายน 2532 เน่ืองจากโอกาสครบรอบปีท่ี 10 ของการเร่ิมกระบวนการร่างอนุสัญญาและ
โอกาสครบรอบปีท่ี 30 ของการประกาศของการประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็ก โดยไดรั้บ
การรับรองจากท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติในปัจจุบนั 

 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กถือวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการรับรองมากท่ีสุดในโลก รวมทั้ง 
196 ประเทศ ประเทศไทยไดล้งนามเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535  โดยแกไ้ขกฎหมาย
คุม้ครองเด็กใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงก าหนดพื้นฐานสิทธิเด็กไว ้4 ดา้น สิทธิใน
การอยู่รอด สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา สิทธิในการมีส่วนร่วม 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อรักษาสิทธิเด็กนั้นๆ เพื่อไม่ให้การ
น าเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาและภาพส่งผลกระทบต่อการเล้ียงดู ร่างกาย จิตใจ ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา 
โภชนาการ ความคุม้ครองให้รอดพน้จากการทารุณทุกรูปแบบและสิทธิท่ีจะแสดงออกและแสดง
ความคิดเห็นต่อสังคมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัเด็ก  

 องค์กรส่ือและนักส่ือสารมวลชนควรตระหนักต่อการเลือกสรรและการรายการด้าน
เน้ือหาและภาพเก่ียวกบัเด็กควรพินิจพิจารณาตามสิทธิเด็กพึ่งจะไดรั้บ เช่น ไม่รายงานเน้ือหาหรือ
น าเสนอภาพท่ีบ่งบอกว่าเด็กคนนั้ นคือใคร อยู่แถวนั้ น เครือญาติเป็นใคร แต่น าเสนอท่ีมีการ
เซ็นเซอร์ปิดปังหนา้ตาเด็กหรือน าเสนอเพียงเหตุการณ์วา่เกิดอะไรเพื่อไม่ให้ส่งผลดา้นพฤติกรรมท่ี
ไม่ดีด้านร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตในสังคมของเด็กต่อไป โดยกฎหมายระบุชัดเจนไว้
เก่ียวกับขอ้ขอ้ปฏิบติัคุม้ครองสิทธิเด็กจากการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กทาง
ส่ือมวลชนเพื่อเป็นกฎเกณฑใ์หส่ื้อมวลชนปฏิบติัตามระเบียบของการคุม้ครองสิทธิเด็ก ไดแ้ก่ 

 พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 27 ระบุว่าห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทาง
ส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภท ใด ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง โดยเจตนาท่ีจะ
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ท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  

 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 84 ระบุวา่ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน าประวติัการกระท าความผิดอาญาของเด็กหรือ
เยาวชนไปพิจารณาใหเ้ป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ 
ว่าในทางใด ๆ เวน้แต่เป็นการใช้ประกอบดุลพินิจของศาล เด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท า
ความผิดหรือเป็นจ าเลยท่ีอยูใ่นระหวา่งการควบคุมดูแล จะตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูทั้งร่างกายและจิตใจ 
และส่งเสริมใหมี้โอกาสกลบัคืนสู่สังคม  

 มาตรา 130 ระบุวา่  ห้ามมิให้ผูใ้ดบนัทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพรู์ป หรือบนัทึกเสียง แพร่
เสียงของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโฆษณาขอ้ความ
ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาล
ท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จกัตวั ช่ือตวั หรือช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอ้ความ
เปิดเผยประวติัการกระท าความผิด หรือสถานท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น  

 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 9 
หา้มมิให้ผูใ้ดลงพิมพ ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอ้มูล
ใด ๆ อนัน่าจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถู้กกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบญัญติัน้ี ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัในวรรคหน่ึง ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพข่าวฯ ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ พ.ศ.
2553 หมวด 2 ขอ้ 7 ระบุหนา้ท่ีปฏิบติัตนตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ ดงัน้ี 

1) ตอ้งน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่สาธารณะชนตามหลัก
วตัถุวิสัย ดว้ยความถูกตอ้งเท่ียงตรง แม่นย  า และครบถว้น ดว้ยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ๔ 
ไดแ้ก่ ฉนัทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 

2) หากมีการอา้งอิง หรือคดัลอกข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ตอ้ง
แจง้ท่ีมาของข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าว 

3) ตอ้งปกปิดช่ือตวั ช่ือสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสาร
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส าคัญท่ีแหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เวน้แต่จะได้รับความยินยอมจาก
แหล่งข่าว และเห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ การเปิดเผยดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายต่อแหล่งข่าว 
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4) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดความผิดพลาด ต้อง
ด าเนินการแกไ้ขความผดิพลาดโดยทนัที พร้อมทั้งขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว 

5) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และไม่เป็นการซ ้ าเติมความทุกขแ์ละโศกนาฏกรรมแก่ผูท่ี้ตกเป็นข่าว 

6) การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนักถึงประโยชน์
แห่งสาธารณะ 

7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งให้ความ
เป็นธรรมแก่ผูท่ี้ถูกพาดพิง และตอ้งแยกแยะให้ชดัเจนว่า เป็นขอ้เท็จจริงหรือเป็นการแสดงความ
คิดเห็น โดยตอ้งแจง้ให้ทราบวา่ เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ข่าวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระท าโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มีพนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมใหอิ้ทธิพลอ่ืนใดมาครอบง าความคิดเห็น 

8) ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

9) ตอ้งไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการประกาศโฆษณา
ท่ีแอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจนท าให้ประชาชนหลงเช่ือในความเป็น
ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

10) ตอ้งระมดัระวงัไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตนเองหรือ
พวกพอ้งมีผลประโยชน์ทบัซ้อน หากผูป้ระกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัข่าวสารและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งแจง้หรือรายงานพร้อมกบัการน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าวทนัที 

11) ต้องระมัดระวงัการน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องภายใต้
ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเช่ือใน
ส่ิงท่ีงมงาย และไม่เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอหรือเผยแพร่ส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือกระทบต่อ
สาธารณะ 
 จรรยาบรรณส่ือสารมวลชนสากล 23 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1) ตอ้งกระท าตนใหอ้ยูใ่นขอบเขตของความเหมาะสมมีกริยาดี  
2) ไม่สร้างข่าวข้ึนเอง  
3) ตอ้งเสนอขอ้เทจ็จริงทั้งหมดแก่ผูรั้บสาร  
4) ไม่กา้วก่ายสิทธิส่วนตวัของบุคคล  
5) ไม่บงัคบับุคคลใหพู้ด  
6) ซ่ือสัตยต่์อบุคคลท่ีต่อสู้เพื่อสังคม  
7) ซ่ือสัตยต่์อบุคคลท่ีน ามากล่าวถึงในคอลมัน์  
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8) รักษาไวซ่ึ้งความลบัของแหล่งข่าว 
9) ไม่ปิดบงัอ าพรางข่าวท่ีน าเสนอ  
10) ไม่ควรขายข่าว ขายคอลมัน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตวั  
11) ละเวน้จากการเขา้ร่วมพรรคการเมือง  
12) ตอ้งบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
13) ช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร  
14) ตอ้งเคารพ และช่วยผดุงกฎหมายบา้นเมือง  
15) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ชุมชน  
16) ไม่ท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติและเพื่อนของผูอ่ื้น 
17) ค านึงวา่การหยา่ร้าง การฆ่าตวัตายนั้น เป็นปัญหาสังคมส่ิงหน่ึงไม่ควรเสนอข่าวไป

ในเชิงไม่สุภาพ 
18) อยา่กล่าวโจมตีคู่แข่ง  
19) อยา่หวัเราะเยาะความวกิลจริต จิตทราม หรือพลาดโอกาสของบุคคล  
20) เคารพนบัถือวดั โบสถ ์เช้ือชาติ และเผา่พนัธ์ุของบุคคล  
21) หนา้กีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน  
22) แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีพบในทนัที  
23) จ าไวว้า่ข่าวท่ีน าเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านดว้ย  

 การน าเสนอข่าวการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบทาง
โทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัเด็กถูกท าร้าย เด็กถูกข่มขืน เด็กตกเป็นเหยื่อ การกระท า
ความผิดโดยตวัของเด็กเอง เป็นตน้ ส่ือมวลชนจ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจพิจารณาและตระหนกัวา่ การ
ท าหน้าท่ีเป็นบทบาทผูร้วบรวมและแจง้ขอ้มูลข่าวสารในการตอบสนองให้ผูรั้บสารไดท้ราบทั้ง
เน้ือหาและภาพจะตอ้งท าหนา้ท่ีใหค้รบสมบูรณ์ทั้งสองดา้นเพื่อหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิเด็ก  
 ตวัอย่างรายการข่าวทางโทรทศัน์ช่องดิจิทลั 7 อนัดบัยอดนิยม ท่ีน าเสนอข่าวท่ีละเมิด
สิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2559 
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ภำพที ่1.3 ข่าวช่อง 7 ช่ือข่าว ครูสาวตีเด็กดว้ยไม ้99 ที 
 
 ข่าวช่อง 7 ครูสาวตีเด็กด้วยไม้ 99 คร้ัง ยื่นลาออก-จ่อถอนใบประกอบวิชาชีพครู
เผยแพร่เม่ือ 26 ธ.ค. 2559 โดยละเมิดจากการ เซนเซอร์ท่ีปิดบังหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน , เปิดเผยภาพสถานท่ีโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.4  ข่าวช่อง 3 ช่ือข่าว เด็กลูกคร่ึง 4 ขวบ ถูกแม่บา้นท าร้ายน่วม 
 
 ข่าวช่อง 3 เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์ชาวเน็ตหดหู่โพสตภ์าพเด็กลูกคร่ึง 4 ขวบ ถูกแม่ท าร้าย
น่วม เผยแพร่เม่ือ 23 ก.ค. 2559 โดยละเมิดจากการ เปิดเผยภาพหน้าตาเด็ก  , เซนเซอร์ท่ีปิดบัง
หนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน , ระบุสถานท่ีอยู ่

 
ภำพที ่1.5  ข่าวช่อง work point ช่ือข่าว ตุก๊แกงบัปากเด็กบวมฉ่ึง 
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 ข่าว work point ข่าวม้ือเช้า ตุ๊กแก งบัปากเด็กบวมฉ่ึง เผยแพร่เม่ือ เผยแพร่เม่ือ 16 มิ.ย. 
2559 โดยละเมิดจากการ เปิดเผยหนา้ตาเด็ก 

 
ภำพที ่1.6  ข่าวช่อง 8 ช่ือข่าว เด็กซีเรียบาดเจบ็จากสงครามกลางเมือง 
 
 ข่าวช่อง 8 คุยข่าวเช้า  เด็กซีเรียบาดเจ็บจากสงครามกลางเมือง เผยแพร่เม่ือ 18 ส.ค. 
2559 โดยละเมิดจากการ ระบุช่ือ-นามสกุล เด็ก , เปิดเผยหนา้ตาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.7  ข่าวช่อง TNN ช่ือข่าว ต ารวจไดเ้บาะแสผูต้อ้งสงสัยฆ่านอ้งสโนว ์
 
 ข่าวช่อง TNN ต  ารวจได้เบาะแสผูต้อ้งสงสัยฆ่า น้องสโนว ์เผยแพร่เม่ือ 3 เม.ย. 2559 
โดยละเมิดจากการ ระบุช่ือ-นามสกุล เด็ก , ระบุช่ือ-นามสกุล ผูป้กครองเด็ก ,  ระบุสถานท่ีอยู่ , 
เปิดเผยหน้าตาเด็ก , เปิดเผยหน้าผูป้กครองเด็ก , เปิดเผยหน้าผูท่ี้เก่ียวขอ้งดบัเด็ก ไดแ้ก่ เครือญาติ
และเพื่อน , เปิดเผยภาพสถานท่ีอยู ่ 
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ภำพที ่1.8  ข่าวช่อง One ช่ือข่าว หนุ่มไปรษณียท์  าร้ายเด็ก 7 ขวบ 
 
 ข่าวช่อง one หนุ่มไปรษณียท์  าร้ายเด็ก 7 ขวบ เผยแพร่เม่ือ 4 ต.ค. 2559 โดยละเมิดจาก
การ ระบุสถานท่ีอยู ่, เปิดเผยภาพเด็ก , เปิดเผยภาพสถานท่ีอยู ่
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.9  ข่าวช่อง ไทยรัฐ ช่ือข่าว หาหลกัฐานตามล่า “แก๊งใบกลว้ย” 
 

 ข่าวช่อง ไทยรัฐ หาหลักฐานตามล่า "แก๊งใบกล้วย" เผยแพร่เม่ือ 20 เม.ย. 2559 โดย
ละเมิดจากการ ระบุช่ือ-สกุล เด็ก , ระบุช่ือ-นามสกุล ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ไดแ้ก่ เครือญาติ , เปิดเผย
ภาพเด็ก , เปิดเผยภาพผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 

 
 
 

ภำพที ่1.10 ข่าวช่อง MCOT ช่ือข่าว รวบพอ่เล้ียงโหด ใชไ้ฟลนล้ิน ด.ญ. 8 ขวบ 
 
 ข่าว MCOT HD รวบพ่อเล้ียงโหด ใช้ไฟลนล้ิน ตบบ้องหู ด.ญ. 8 ขวบ เผยแพร่เม่ือ 9 
มี.ค. 2559 โดยละเมิดจากการ ระบุช่ือ-นามสกุล เด็ก , เปิดเผยภาพหน้าตาเด็ก , เซนเซอร์ท่ีปิดบงั
หนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
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 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะพบไดว้่าสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัเกือบทุกช่องน าเสนอข่าวท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยจริงคือ การละเมิดสิทธิส่วนตวัด้านภาพและเน้ือหา ภาษาท่ีใช้เร้า
อารมณ์ เช่น ระบุช่ือ-นามสกุล เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สถานท่ีอยู่ รวมถึงการเปิดเผยหน้าตา
เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สถานท่ีอยู ่สถานท่ีศึกษา และการเซนเซอร์ท่ีปิดบงัหนา้ตาบางส่วน แต่
ก็ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เป็นตน้ 

 ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลั เน่ืองจาก ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ท่ีไดง่้ายทุกเพศและทุกวยั อีกทั้งสามารถเลือกรับชมภาพ
และฟังเน้ือหาไปพร้อมๆกนั เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดและทศันะคติต่างๆส่ือมวลชน
จึงควรยึดมัน่และใส่ใจในหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ อีกทั้งยงัควรให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ
ยดึผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลกั การตดัสินใจของการน าเสนอการรายงานข่าวเก่ียวกบัเด็กตอ้งการ
ค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสิทธิเด็กและกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิเด็กเพราะ ส่ือมวลชนมีพลงั
ขบัเคล่ือนประเด็นต่างๆสูงกวา่บุคคลธรรมดาหรือสถาบนัสังคมอ่ืน ในฐานะส่ือมวลชนจึงตอ้งให้
ความส าคญัต่อการละเมิดสิทธิจากการเปิดเผยเอกลกัษณ์หรือรายละเอียดต่างๆท่ีน าเสนอออกไปจะ
ทราบทนัทีว่าเด็กคนน้ีเป็นใคร , เด็กคนนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงควรปรับเปล่ียนแกไ้ขเก่ียวกบัการ
น าเสนอข่าวเด็กทั้งภาพและเน้ือหาให้ถูกตอ้งหลกัเกณฑ์ในฐานะผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารของส่ือมวลชน
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักต่อสิทธิเด็ก และควรปฏิบติัตามจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อเป็น
บรรทดัฐานท่ีดีขององคก์รส่ือมวลชน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) ศึกษาเน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก     
2) ศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก  

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ผูศึ้กษาสนใจ ศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลัโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการข่าวเช้าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก โดย
สามารถดูยอ้นหลงัรายการข่าวภาคเชา้ต่างๆไดท่ี้ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องแต่ละสถานี คือ ท่ีน่ีท่ีหมอ
ชิต ช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 , คุยข่าวเช้า ช่อง 8  ผูศึ้กษาจะเร่ิมวิเคราะห์ข่าวแต่ละช่องโดย
ก าหนดข่าวเด็กท่ีเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท าแต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้งส้ิน 
3 รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ธ.ค. พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 เป็นเวลา
ทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์  
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1.4 สมมุตฐำนงำนวจัิย 
 1) การรายงานเน้ือหาข่าวเก่ียวกบัเด็กสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเด็ก 
 2) การเผยแพร่ภาพข่าวเก่ียวกบัเด็กทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเด็ก 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1) ทราบถึงเน้ือหาและการแพร่ภาพของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 
ซ่ึงส่ือมวลชนควรตระหนกัถึงความส าคญัดา้นปัญหาเด็กใหม้ากข้ึน 
 2) ผลวจิยัท่ีไดรั้บเป็นพื้นฐานองคค์วามรู้ของส่ือมวลชนเพื่อสะทอ้นถึงหลกัด าเนินการน าเสนอ
ข่าวเด็กผา่นส่ือโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงน าไปสู่วิธีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการขององค์กรส่ือ องคก์ร
วชิาชีพส่ือและส่ือมวลชนเพื่อลดปัญหาผลกระทบท่ีมีต่อสิทธิเด็ก 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
สถำนีโทรทศัน์ดิจิทลั  :สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง 7 ,สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง 3  
  สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง 8  
ข่ำว   : เหตุการณ์หรือสถานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้น าไปบอกเล่าหรือเผยแพร่ 

โดยมกัเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ น่าสนใจ ผ่านทางส่ือ หนังสือพิมพ์ วิทย ุ
ส่ือออนไลน์ โทรทศัน์ 

ข่ำวเช้ำ  : เป็นข่าวช่วงแรกท่ีน าเสนอเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆของแต่ละ
วนัท่ีผูช้มทุกระดบัเพศและอายุวยั สามารถเลือกรับชมไดจ้ากรายการข่าว
เชา้ทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. จนถึง 09.00 น.  

รำยกำรข่ำวเช้ำ    : รายการข่าวเช้าทางสถานท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีได้รับความนิยม 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ เช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 เวลา 06.00 - 07.30 น. , เร่ืองเล่าเช้าน้ี 
ช่อง 3 เวลา 06.00 - 08.45 น.  คุยข่าวเชา้ ช่อง 8 เวลา 05.00 - 09.00 น.  

เน้ือหำข่ำว ( ภำษำ / ข้อควำม )  : ภาษาพูด ตวัอกัษรและขอ้ความต่างๆของการน าเสนอเน้ือหาทาง
โทรทศัน์ดิจิทลั มีลกัษณะท่ีดูหม่ินศกัด์ิศรีความเป็นส่วนตวัรวมถึงการ
รายงานขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวกบัเด็ก 

ภำพข่ำว   : การเปิดเผยเอกลกัษณ์เก่ียวกบัเด็ก ผูป้กครอง บุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชภ้าพ
ส่ือสาร เพื่อบ่งบอกลกัษณะ รูปร่าง ท่าทาง สถานท่ี หรือใช้ภาพส่ือสาร
ทางเพศและความรุนแรงต่างๆ  

เด็ก    : บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
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สิทธิเด็ก   : สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน มี 4 ด้าน สิทธิในการอยู่รอด สิทธิท่ีจะได้รับการ
ปกป้องคุม้ครอง สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา สิทธิในการมีส่วนร่วม ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส่ือมวลตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อรักษาสิทธิเด็กนั้นๆ 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงดูทางร่างกาย จิตใจ ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา 
โภชนาการ ความคุม้ครองให้รอดพน้จากการทารุณทุกรูปแบบและสิทธิท่ี
จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นต่อสังคมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบั
เด็ก 

รูปแบบกำรละเมิด : ละเมิดสิทธิเด็กดา้นเน้ือหา (ภาษา/ขอ้ความ) , ละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพ 
ละเมิดสิทธิเด็กด้ำนเน้ือหำ ( ภำษำ / ข้อควำม )  

1) ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก     2)   ระบุสถานท่ีศึกษาเด็ก 
3) ระบุช่ือ-นามสกุล ผูป้กครองเด็ก    4)   ระบุสถานท่ีอยูเ่ด็ก  
5) ระบุช่ือ-นามสกุลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก  6)  ระบุสถานท่ีท างานผูป้กครอง  
7) ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์    8)  ด่วนสรุปตดัสินรายงานข่าว 
9) ตั้งค  าถามท่ีท าร้ายจิตใจเด็ก 
10)  การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก 
11)  ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน  

ละเมิดสิทธิเด็กด้ำนภำพ  
1) เปิดเผยหนา้ตาเด็ก     2)   เปิดเผยสถานท่ีอยูเ่ด็ก 
3) เปิดเผยหนา้ตาผูป้กครองเด็ก    4)   เปิดเผยสถานท่ีศึกษาเด็ก 
5) เปิดเผยหนา้ตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก   6)   ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ 
7) เปิดเผยสถานท่ีท างานผูป้กครอง   8)   เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วน 
9) ปิดบงัอ าพรางใบหนา้แต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน   
10)  ภาพข่าวลดทอนศกัด์ิศรี 
11) ใชมุ้มกลอ้งท่ีปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์  
12)  เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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1.7 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
หวัขอ้ : การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

เน้ือหาข่าวเก่ียวกบัเด็ก

ในรายการข่าวเชา้ 

ภาพข่าวเก่ียวกบัเด็กใน

รายการข่าวเชา้ 

รูปแบบกำรละเมดิสิทธิเดก็ 
                 ด้ำนเน้ือหำ (ภำษำ/ข้อควำม) 

ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก , ระบุสถานท่ีศึกษาเด็ก , ระบุช่ือ-นามสกุล 
ผูป้กครองเด็ก , ระบุสถานท่ีอยู่เด็ก , ระบุช่ือ-นามสกุลบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็ก , ระบุสถานท่ีท างานผูป้กครอง , ใช ้ภาษา/ขอ้ความ 
เร้าอารมณ์ ,  ตั้งค าถามท่ีท าร้ายจิตใจเด็ก  , ด่วนสรุปตดัสินรายงาน
ข่าว , การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของเด็ก,ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้ว่าเด็ก
ศึกษาท่ีไหน 

รูปแบบกำรละเมดิสิทธิเดก็ 
                              ด้ำนภำพ 

เปิดเผยหน้าตาเด็ก , เปิดเผยหนา้ตาผูป้กครองเด็ก  , เปิดเผยหน้าตา
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับเด็ก , เปิดเผยสถานท่ีอยู่เด็ก , เปิดเผยสถานท่ี
ศึกษาเด็ก , เปิดเผยท่ีท างานผู ้ปกครอง  , ใช้ ภาพ เร้าอารมณ์ , 
เซนเซอร์ปิดบังหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชดัเจน , 
ปิดบังอ าพรางใบหน้าแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจน , ภาพข่าว
ลดทอนศกัด์ิศรี , ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน 



 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิและทฤษฎงีานวจิยัที่ศึกษา 

 
 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การสร้างกรอบความคิดใน

การศึกษาวิจยัในหัวขอ้ศึกษา “ การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั” 
การศึกษาคร้ังน้ีจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวความคิดรวมทั้งยงัมีบทบาทส าคญัต่อผูศึ้กษาโดยน าหลกั
แนวคิดทฤษฎีมาใชศึ้กษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 
2.2 ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตู (Gatekeeper Theory) 
2.3 แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพข่าว 
2.4 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child ) 
2.5 กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ทฤษฎกีารส่ือสาร 
 การส่ือสาร คือ การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึงท่ีเรียกวา่ผูส่้งสารไปยงัยงั
บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเรียกวา่ผูรั้บสารโดยผา่นช่องทางในการส่ือสารโดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ ผู ้
ส่งสาร(Sender) สาร(Message) ช่องทาง(Channel) ตวัผูรั้บสาร(Reciever)  ซ่ึงมกัเรียกกนัวา่ SMCR  

 วิลเบอร์ ชแรมม์ ( Wilber Schramm ) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ การเข้าใจร่วมกันต่อ
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงข่าวสาร 

 ชาร์ล อีออสกุด ( Charl E.Osgood ) กล่าวว่า การส่ือสารเกิดจากฝ่ายหน่ึงเป็นผูส่้งสาร 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นผูรั้บสารโดยใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงส่งผา่นส่ือท่ีเช่ือมต่อสองฝ่าย 

 วอร์เรน ดบัเบิลยู วีเวอร์ ( Worren W. Weaver ) กล่าวว่า การส่ือสารมีความกวา้งขวาง 
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง อาจส่งผลต่อจิตใจได้ ไม่ใช่เพียงค าพูดและการเขียนเท่านั้น 
รวมทั้ง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอยา่งอ่ืนของมนุษย ์
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 ยอร์จ เอ มิลเลอร์ ( Goorge A. Miller ) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารต่างๆจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง 

 เจอร์เกน รอย และ เดกอร่ี เบทสัน ( Jurgen Ruesch and Gregory Bateson ) กล่าวว่า 
การส่ือสารไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารดว้ยภาษาพูด และเขียนโดยมีเจตนาชดัเจนแต่ยงั
หมายถึงพฤติกรรมทุกอยา่งท่ีบุคคลหน่ึงกระท าซ่ึงผลใหบุ้คคลอ่ืนเกิดความรับรู้และเขา้ใจ 

 แชนนัน (C. Shannon) และวีเวอร์ (W. Weaver)  กล่าวว่า การส่ือสารเกิดจากผูส่้งสาร
เป็นผูก้ระท าไปยงัผูรั้บสารเพียงฝ่ายเดียว 

 ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) กล่าวว่า ผูส่้งสารเป็นผูส่้งข้อมูลต่างผ่าน
ช่องทางส่ือสารต่างเพื่อให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้และปฏิกิริยาตอบกลบัจะเป็นจะเป็นตวับ่งช้ีไดถึ้งผลของ
การส่ือสารในแต่ละคร้ังวา่ผูรั้บสารมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรต่อสารท่ีไดรั้บนั้น 

 เดวดิ เค เบอร์โล (David K. Berlo) กล่าววา่ ตน้แหล่งสารกบัการเขา้รหสัใหใ้นตน้แหล่ง
สาร โดยคุณสมบติัท่ีดีของผูส่้งสาร และผูถ้อดรหสักบัผูรั้บสารรวมดว้ยกนัไวใ้นฐานะรับสารตอ้งมี
ทกัษะการส่ือสาร , ทศันคติ , ความรู้ , ระบบสังคม , ระบบวฒันธรรม ในการเขา้รหสัและถอดรหสั
สารโดยผา่นช่องทางท่ีจะน าสารไปสู่ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 5 ประการของมนุษย ์

      พจนานุกรมภาษาองักฤษ (Oxford English Dictionary) กล่าววา่ การส่ือสารคือ การน า
ความเปล่ียนแปลงความคิดและความรู้ ซ่ึงความหมายท่ีมีนั้นบุคคลไดก้ล่าวกนัแตกต่างกนัออกไป 
บางคนให้ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีครอบคลุมส่ิงท่ีนอกเหนือจากภาษาเขียนและภาษาพูด 
บางคนใหค้วามหมายเก่ียวกบัการส่ือสารถึงการแสดงออกทุกอยา่งทั้งเจตนาหรือไม่เจตนนาท่ีส่งผล
ท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ ทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารคือ การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ของตนไปยงัผูอ่ื้น อีกทั้งเป็นการรับความคิด ความรู้ และประสบการณ์จากผูอ่ื้นมา
ปรับเปล่ียนใช้ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง โดยมีกระบวนการส่ือสารทั้งการถ่ายทอดและการรับ
ความรู้ ความคิด นั้ นมี 3 ลักษณะคือ 1. รหัสสัญญาณโดยตรง 2. เคร่ืองในการถ่ายทอด 3. การ
ถ่ายทอดทางกระบวนการสังคม  

 การส่ือสารของส่ือมวลชนสอบตอบความตอ้งความอยากรู้หรือบอกให้ทราบของขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเด็กผา่นช่องทางการส่ือสารคือโทรทศัน์ทีวีดิจิทลั โดยการส่ือสารนั้นเป็นปัจจยัท่ีจ  า
ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กในวงกวา้งและต่อเน่ือง เน่ืองจาก การส่ือสาร ทั้งขอ้ความและภาพไดเ้กิด
ปัญหาท่ีกล่าวไวใ้นข้างตน้กล่าว  จะทราบได้ว่า การส่ือสารในฐานะผูส่้งสารโดยส่ือมวลชนยงั
ละเมิดสิทธิจากการเปิดเผยเอกลกัษณ์และระบุรายละเอียดต่างๆ ส่งผลต่อความเสียหายทั้งด้าน
ช่ือเสียง เกียรติยศ และการด ารงชีพต่อไปในอนาคต อนัเน่ืองจากการส่ือสารของส่ือมวลชนท่ีขาด
ความรอบครอบต่อการน าเสนอข่าวต่างๆออกไปยงัผูรั้บสาร นกัส่ือสารมวลชลควรตระหนกัถึงเร่ือง 
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สิทธิเด็กให้มากข้ึน ผูศึ้กษาน าทฤษฎีการส่ือสารมาเป็นหลกัในการศึกษาวิจยัหวัขอ้ การละเมิดสิทธิ
เด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองของ 
สาร(Message) ท่ีเก่ียวกบัเด็ก ท่ีน าเสนอผ่านช่องทาง(Channel) รายการข่าวโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีไดรั้บ
ความนิยม  

 
2.2 ทฤษฎผู้ีเฝ้าประตู (Gatekeeper Theory) 

 หน้าท่ีของนักส่ือสารมวลชนท่ีเลือกสรร คดัสรร ปรับข้อความ เร่ืองราว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนก่อนน าเสนอไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงหนา้ท่ีผูเ้ฝ้าประตู หรือท่ีวา่เรียกกนัวา่นาย
ทวารข่าวสาร หรือท่ีเรียกวา่ผูปิ้ดและเปิดประตูข่าวสาร ก็คือ ผูค้ดักรองข่าวสารก่อนท่ีน าเสนอไปสู่
ผูอ่้าน 

 เค เลวิน (Lewin, K. 1947)  กล่าวว่า ข่าวสารมกัจะไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงบริเวณ
การปล่อยหรือกักข่าวสารต่าง ๆ อยู่ตรงต าแหน่ง ผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตาม
กฎเกณฑ์ท่ีตั้งไวย้อมรู้ดีว่าจะให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปไดห้รือไม่ , ข่าวสารอะไรควรจะส่งไปถึง
ผูรั้บสารชา้หน่อย , ข่าวสารอะไรควรตดัออกไปทั้งหมด เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการลกัษณะน้ี คือ การ
ไหลของข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารในกระบวนการท่ีเปรียบเสมือนบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีผูเ้ฝ้า
ประตูข่าวสารท่ียืนอยู่ระหวา่งตวัข่าวสารและผูรั้บสารจากส่ือสารมวลชน ท าให้เห็นว่าจากตน้ตอ
แหล่งข่าวสารมากมายส่งมายงัส านกังานหนงัสือพิมพ ์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ต่าง ๆบรรณาธิการข่าวจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกข่าวสารเพียงบางช้ินเพื่อตีพิมพห์รือออกอากาศ  
ข่าวสารท่ีถูกคดัเลือกจะถูกตดั ปรับ แต่ง ให้เหมาะสมกบัโอกาส เวลาและสถานท่ี โดยเน้ือหาส่ือจะ
น าเสนอถ่ายทอดเพื่อส่งไปยงัผูอ่้าน ผูช้มหรือผูฟั้ง 

 ผูศึ้กษาน าแนวคิดทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตู ( Gatekeeper Theory ) เป็นหลกัในการศึกษาหวัขอ้ 
การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ นกัส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ี
เลือกสรรคดัสรร คดักรองขอ้มูล ปรับข้อความ เร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัข่าวเด็กก่อน
น าเสนอไปยงัผูรั้บสารตามกฎเกณฑอ์นัพึงตระหนกัถึงสิทธิเด็กท่ีตั้งไว ้ในฐานะผูเ้ฝ้าประตูตอ้งพินิจ
พิจารณาข่าวเด็กทั้งดา้นเน้ือและภาพโดยไม่ระบุรายละเอียดหรือเปิดเผยภาพท่ีท าให้สาธารณชน
ทราบวา่ เด็กคนน้ีคือใคร เด็กคนนั้นเป็นใคร โดยให้เหมาะสมกบัการน าเสนอผา่นรายการข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีไดรั้บความนิยมต่างๆ อาทิ ขอ้มูลราบละเอียดเก่ียวกบัเด็กแบบใดไหลผา่น
ไปไดห้รือไม่ได ้, ควรใช้ภาพแบบใดท่ีไม่เปิดเผยเอกลกัษณ์เด็ก หรือข่าวสารเก่ียวกบัเด็กแบบใด
ควรตดัออกไปทั้งหมดก่อนจะส่งไปถึงผูรั้บสาร ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูจึงมีความสอดคลอ้งและมีความ
จ าเป็นกบัหวัขอ้วจิยัของผูศึ้กษา 
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2.3 แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพข่าว 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพข่าวฯ ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ พ.ศ.

2553 หมวดท่ี2 ขอ้ท่ี7 วทิยแุละโทรทศัน์มีหนา้ท่ีปฏิบติัตนตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่สาธารณะชนตามหลกัวตัถุ

วิสัย ด้วยความถูกตอ้งเท่ียงตรง แม่นย  า และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ๔ 
ไดแ้ก่ ฉนัทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 

 2. หากมีการอา้งอิง หรือคดัลอกข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ตอ้ง
แจง้ท่ีมาของข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าว 

 3. ตอ้งปกปิดช่ือตวั ช่ือสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสาร
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส าคัญท่ีแหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เวน้แต่จะได้รับความยินยอมจาก
แหล่งข่าว และเห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ การเปิดเผยดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายต่อแหล่งข่าว 

 4. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดความผิดพลาด ต้อง
ด าเนินการแกไ้ขความผดิพลาดโดยทนัที พร้อมทั้งขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว 

 5. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และไม่เป็นการซ ้ าเติมความทุกขแ์ละโศกนาฏกรรมแก่ผูท่ี้ตกเป็นข่าว 

 6. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนักถึงประโยชน์
แห่งสาธารณะ 

 7. การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งให้ความ
เป็นธรรมแก่ผูท่ี้ถูกพาดพิง และตอ้งแยกแยะให้ชดัเจนว่า เป็นขอ้เท็จจริงหรือเป็นการแสดงความ
คิดเห็น โดยตอ้งแจง้ให้ทราบวา่ เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ข่าวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระท าโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มีพนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมใหอิ้ทธิพลอ่ืนใดมาครอบง าความคิดเห็น 

 8. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 9. ตอ้งไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการประกาศโฆษณา

ท่ีแอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจนท าให้ประชาชนหลงเช่ือในความเป็น
ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 10. ตอ้งระมดัระวงัไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตนเองหรือ
พวกพอ้งมีผลประโยชน์ทบัซ้อน หากผูป้ระกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัข่าวสารและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งแจง้หรือรายงานพร้อมกบัการน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าวทนัที 
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 11. ต้องระมัดระวงัการน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องภายใต้
ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเช่ือใน
ส่ิงท่ีงมงาย และไม่เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอหรือเผยแพร่ส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือกระทบต่อ
สาธารณะ 
 จรรยาบรรณส่ือสารมวลชนสากล 23 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1. ตอ้งกระท าตนใหอ้ยูใ่นขอบเขตของความเหมาะสมมีกริยาดี  
2. ไม่สร้างข่าวข้ึนเอง  
3. ตอ้งเสนอขอ้เทจ็จริงทั้งหมดแก่ผูรั้บสาร  
4. ไม่กา้วก่ายสิทธิส่วนตวัของบุคคล  
5. ไม่บงัคบับุคคลใหพู้ด  
6. ซ่ือสัตยต่์อบุคคลท่ีต่อสู้เพื่อสังคม  
7. ซ่ือสัตยต่์อบุคคลท่ีน ามากล่าวถึงในคอลมัน์  
8. รักษาไวซ่ึ้งความลบัของแหล่งข่าว 
9. ไม่ปิดบงัอ าพรางข่าวท่ีน าเสนอ  
10.ไม่ควรขายข่าว ขายคอลมัน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตวั  
11. ละเวน้จากการเขา้ร่วมพรรคการเมือง  
12. ตอ้งบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
13. ช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร  
14. ตอ้งเคารพ และช่วยผดุงกฎหมายบา้นเมือง  
15. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ชุมชน  
16. ไม่ท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติและเพื่อนของผูอ่ื้น 
17. ค านึงวา่การหยา่ร้าง การฆ่าตวัตายนั้น เป็นปัญหาสังคมส่ิงหน่ึงไม่ควรเสนอข่าวไป

ในเชิงไม่สุภาพ 
18. อยา่กล่าวโจมตีคู่แข่ง  
19. อยา่หวัเราะเยาะความวกิลจริต จิตทราม หรือพลาดโอกาสของบุคคล  
20. เคารพนบัถือวดั โบสถ ์เช้ือชาติ และเผา่พนัธ์ุของบุคคล  
21. หนา้กีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน  
22. แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีพบในทนัที  
23. จ าไวว้า่ข่าวท่ีน าเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านดว้ย 
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 ผูศึ้กษาน าแนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข่าวมาเป็นหลกัในการศึกษา
หวัขอ้ การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ การส่ือข่าวและการ
เขียนข่าวเป็นระบบ ขั้นตอนและหนา้ท่ีของผูค้ดักรองข่าวสารในฐานะผูแ้จง้ข่าวสารและผูป้ระกาศ
ในฐานะแจง้ขอ้มูล ก่อนน าขอ้มูลข่าวท่ีเป็นขอ้เท็จจริงสู่สาธารณชน เพื่อน าหลกัคุณธรรมของผู ้
ประกอบอาชีพนกัส่ือสารมวลชนของสมาคมวชิาชีพสร้างข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผูป้ระกอบอาชีพนักส่ือสารมวลชนให้มีความรับผิดชอบ ฉะนั้นส่ือมวลชนจึงต้องมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการส่ือข่าวและเขียนข่าว ส่ือมวลชนตอ้งปราศจากอคติและความรู้สึก
ส่วนตวั ข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเสนอเฉพาะขอ้เทจ็จริง มีความเท่ียงธรรม สมดุลตามหลกัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยรักษาสิทธิความเป็นส่วนบุคคลกบัสิทธิในการรับรู้ของผูบ้ริโภคข่าวสาร นกัข่าวควร
รักษาสิทธิของผูต้กเป็นข่าว โดยไม่ระบุช่ือบุคคลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น เครือญาติและเพื่อนสามารถ
ท าใหรู้้และเขา้ใจได ้ 

 
2.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
 กฎหมายสิทธิเด็ก มีท่ีมาจากอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child)ซ่ึงเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
ปัจจุบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กถือวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการรับรองมากท่ีสุดในโลก รวมทั้ง 196 
ประเทศ โดย พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดก้  าหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว ้4 ประการ คือ 

 1.สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิท่ีจะไดรั้บการเล้ียงดูทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนท่ีอยู่
อาศยัใหเ้กิดความปลอดภยั และตอ้งไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจากบริการทางการแพทย ์

 2.สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บสิทธิรับการศึกษาท่ีดี ไดรั้บโภชนาการ
ท่ีเหมาะสม 

 3.สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง เป็นสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะไดรั้บความคุม้ครองให้รอดพน้
จากการทารุณทุกรูปแบบ เช่น การท าร้าย การน าไปขาย ใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์มิ
ชอบจากเด็ก 

 4.สิทธิท่ีในการมีส่วนร่วม มีสิทธิท่ีจะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นต่อสังคมใน
เร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัเด็ก กฎหมายสิทธิเด็กดงักล่าวปัจจุบนัหลายประเทศไดย้อมรับและน ามาอนุ
วติับญัญติัเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นจ านวนมาก  

 ผูศึ้กษาน าอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก  เป็นหลกัในการศึกษาหวัขอ้ การละเมิดสิทธิเด็กใน
การน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั  เพราะอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
เด็กถือวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการรับรองมากท่ีสุดในโลก รวมทั้ง 196 ประเทศ ประเทศไทยไดล้ง
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นามเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535  โดยอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงก าหนดพื้นฐานสิทธิ
เด็กไว ้4 ดา้น สิทธิในการอยู่รอด สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุม้ครอง สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา 
สิทธิในการมีส่วนร่วม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อรักษาสิทธิเด็ก
นั้ นๆ จากการศึกษาข้างต้นผู ้ศึกษามองเห็นถึงการละเลยและไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือและไม่ค  านึงกฎหมาย พรบ.ต่างๆ ท าให้การน าเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาและภาพ
ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงดู ร่างกาย จิตใจ แสดงถึงสถานท่ี , อยูอ่าศยั , การศึกษา  รวมทั้งโภชนาการ
ต่างๆท่ีได้รับไม่ครบถ้วน ตลอดจนการทารุณทุกรูปแบบ, สิทธิท่ีจะแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นต่อสังคมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัเด็กทั้งได ้ช่ือเสียง เกียรติยศ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนมานานมากจนท าให้ผูศึ้กษาสนใจให้การท าวิจยัเล่มน้ีเพื่อไม่ให้ส่งผลด้าน
พฤติกรรมท่ีไม่ดีและการละเลยหนา้ท่ีต่อการค านึงถึงเด็กในการรายงานข่าวของส่ือมวลชนเพื่อให้
เด็กไดรั้บมีสิทธิทั้ง 4ดา้น ต่อการด ารงชีวติในสังคมปัจจุบนัโลกของเด็กต่อไป  
 
2.5 กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิเด็ก 

 พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 27 ระบุว่าห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทาง
ส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภท ใด ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง โดยเจตนาท่ีจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  

 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 84 ระบุวา่ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน าประวติัการกระท าความผิดอาญาของเด็กหรือ
เยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่
ว่าในทางใด ๆ เวน้แต่เป็นการใช้ประกอบดุลพินิจของศาล เด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท า
ความผิดหรือเป็นจ าเลยท่ีอยูใ่นระหวา่งการควบคุมดูแล จะตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูทั้งร่างกายและจิตใจ 
และส่งเสริมใหมี้โอกาสกลบัคืนสู่สังคม  

 มาตรา 130 ระบุวา่  ห้ามมิให้ผูใ้ดบนัทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพรู์ป หรือบนัทึกเสียง แพร่
เสียงของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโฆษณาขอ้ความ
ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาล
ท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จกัตวั ช่ือตวั หรือช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอ้ความ
เปิดเผยประวติัการกระท าความผิด หรือสถานท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น  
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 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 9 
หา้มมิให้ผูใ้ดลงพิมพ ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอ้มูล
ใด ๆ อนัน่าจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถู้กกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบญัญติัน้ี ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัในวรรคหน่ึง ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 ผูศึ้กษาน ากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก เป็นหลักในการศึกษาหัวข้อ การ
ละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ หลงัจากประเทศไทยไดล้งนาม
เขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535 จึงมีปรับเปล่ียนกฎหมายคุม้ครองสิทธิเด็กให้สอดคลอ้ง
กบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก โดยกฎหมายระบุชดัเจนไวเ้ก่ียวกบัขอ้ขอ้ปฏิบติัคุม้ครองสิทธิเด็ก จาก
การเผยแพร่ภาพข่าวและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กทางส่ือมวลชน ผูศึ้กษาจึงน ากฎหมายเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิเด็กคือ เด็กเป็นผูก้ระท า , เด็กเป็นเหยื่อถูกกระท า และเด็กเป็นเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว น ามาเป็นกฎเกณฑ์ในการส ารวจข่าวท่ีผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้เพื่อสรุปผลวิจยัให้
เป็นไปตามระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกฎหมายคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การน าเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทย (2555) โดย 
ผศ. ดร. ธาตรี ใตฟ้้าพูล คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัสนบัสนุน โดย องค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย 

 สรุปผลวจิยั 
   จ านวนและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็ก  

 จากการเก็บขอ้มูล พบวา่ โทรทศัน์มีเน้ือหาเก่ียวกบัเด็ก จ านวน 287 ข่าว คิดเป็นร้อยละ15.90  
 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กในโทรทศัน์พบมากท่ีสุด คือ ข่าว/ข่าวย่อย คิด
เป็นร้อยละ 83.28 รองลงมาได้แก่ สารคดี/คิดเป็นร้อยละ19.94 และสัมภาษณ์สด คิดเป็นร้อยละ 
2.09 ตามล าดบั 

 เน้ือหาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีการน าเสนอมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบัการกระท าผดิของเด็ก 
และเน้ือหาเด็กถูกกระท า / ความรุนแรงใน-นอกครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19.40 เท่ากนั รองลงมา
คือ เน้ือหาเก่ียวกบัริเร่ิมทาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 18.20 และกลุ่มเน้ือหาท่ีเฝ้าระวงัจากการน าเสนอมาก
ท่ีสุด คือ เน้ือหาความรุนแรง/ เด็กถูกกระท า/ การถูกทอดทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 51.45 รองลงมา คือ 
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.27 และเด็กในกระบวนการยติุธรรม คิดเป็นร้อยละ 15.83 ตามล าดบั 
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  การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีการละเมิดสิทธิเด็กในส่ือมวลชน 
 การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเด็กมีจานวนทั้ งส้ิน  1,800 ข่าว โดยในจ านวนน้ีมีการ
น าเสนอเน้ือหาท่ีละเมิดสิทธิเด็กรวมทั้ งส้ิน 357 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 19.20 โดยประเด็นในการ
ละเมิดสิทธิเด็กสามารถสรุปลกัษณะส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การละเมิดสิทธิเด็กต่อการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กของโทรทศัน์ 
 โทรทัศน์ พบว่า ช่อง 7 มีสัดส่วนการละเมิดสิทธิเด็กสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  17.80 
รองลงมา คือ ช่อง 3 มีสัดส่วนการละเมิดคิดเป็นร้อยละ 14.10 และ NBT มีสัดส่วนการละเมิดคิด
เป็นร้อยละ 4.80 

 2) การละเมิดสิทธิเด็กกบัรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเด็กทางโทรทศัน์ 
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเด็กทางโทรทศัน์ พบว่า รูปแบบท่ีมีการละเมิดสิทธิเด็กมาก

ท่ีสุด คือ ไฮไลท์ (โปรยข่าว) คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมา คือ ข่าว และสัมภาษณ์ในสตูดิโอและ
ข่าวสั้น / ทา้ยข่าย ตามล าดบั 
 การละเมิดสิทธิเด็กในเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กในภาพรวม 

 การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กในภาพรวม เม่ือพิจารณาสัดส่วนการน าเสนอกบัสัดส่วน
การละเมิดสิทธิเด็ก พบการละเมิดสิทธิเด็กในเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กถูกกระท า / ความรุนแรงใน-นอก
ครอบครัวต่อเด็กมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมา คือ การกระท าผิดของเด็ก สุขภาพ และ
อุบติัเหตุ ตามล าดบั โดยไม่พบการละเมิดสิทธิเด็กเลยในเน้ือหาท าดี / ท าประโยชน์/ไดรั้บรางวลั / 
ประสบความส าเร็จ / การไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทน เน้ือหาการริเร่ิม / สร้างสรรค์ เน้ือหาการแสดง
ความคิดเห็น / เรียกร้องสิทธิ / ปกป้องสิทธิ / รักษาสิทธิ เน้ือหาการเรียนรู้ / การมีพฒันาการตามวยั / 
การไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี เน้ือหาการศึกษา และเน้ือหาเด็กดอ้ยโอกาส 
 รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กในส่ือมวลชน 

 รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กในโทรทศัน์  แบ่งเป็นการละเมิดด้านภาษา /ขอ้ความ และ
การละเมิดด้านภาพ โดยพบว่า มีการละเมิดด้านภาษา/ข้อความมากกว่าการละเมิดด้านภาพใน
สัดส่วนร้อยละ 10.71 ตามล าดบั 
 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาษาและ/หรือขอ้ความของโทรทศัน์ 

 ช่อง 7 มีการละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาษา/ขอ้ความมากท่ีสุด โดยรูปแบบการละเมิดท่ีพบ
มาก ไดแ้ก่ การเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคลและการละเมิดความเป็นส่วนตวั รองลงมา คือ การละเมิด
โดยใชภ้าษาเร้าอารมณ์  

 ช่อง 3 มีการละเมิดมากรองจากช่อง 7 โดยรูปแบบท่ีละเมิดมีความคลา้ยคลึงกบัช่อง 7  
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 NBT มีการละเมิดน้อยท่ีสุด โดยละเมิดด้วยการเปิดเผยเอกลักษณ์บุคคลและละเมิด
ความเป็นส่วนตวั ทั้งน้ี ไม่พบการละเมิดในรูปแบบอ่ืนใดอีก ส่วนการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคลท่ีพบ
มากท่ีสุดในทุกช่อง คือ การเปิดเผยช่ือเด็ก 
 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพของโทรทศัน์ 

 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนเน้ือหาท่ีละเมิดด้านภาพ  พบว่า ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง NBT มี
จ านวนการละเมิดจากมากไปน้อยตามล าดับ  โดยทั้ งสามช่องมีการละเมิดด้วยการเปิดเผยภาพ
เอกลกัษณ์บุคคลและการละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด ซ่ึงการละเมิดดว้ยการเปิดเผยเอกลกัษณ์
บุคคลท่ีพบมากท่ีสุดของช่อง 7 และช่อง NBT คือ การเปิดเผยหน้าเด็ก ขณะท่ีช่อง 3 มีการละเมิด
ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลของญาติมากท่ีสุด 
 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กทางโทรทศัน์ กบัการละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาษา
และ/หรือขอ้ความ 

 การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเด็กทางโทรทศัน์ในรูปแบบทั้ งส่ี คือ ข่าว สัมภาษณ์ใน
สตูดิโอ ไฮไลท/์โปรยข่าว และข่าวสั้น/ทา้ยข่าว มีการละเมิดทางดา้นภาษา/ขอ้ความดว้ยการเปิดเผย
เอกลกัษณ์บุคคลและการละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.31 โดยการเปิดเผย
เอกลกัษณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ การเปิดเผยช่ือเด็ก  
 รูปแบบการนาเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กทางโทรทศัน์ กบัการละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพ 

 การน าเสนอทั้งส่ีรูปแบบ คือ ข่าว สัมภาษณ์ในสตูดิโอ ไฮไลท ์/ โปรยข่าว และข่าวสั้น /  
ทา้ยข่าว มีการละเมิดด้านภาพเก่ียวกบัการเปิดเผยภาพเอกลกัษณ์บุคคลและการละเมิดความเป็น
ส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.74 โดยเป็นการเปิดเผยหน้าเด็กมากท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัพบอีก
ดว้ยว่า การน าเสนอดว้ยรูปแบบไฮไลท์/โปรยข่าวมีการละเมิดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.12 ของ
จ านวนการละเมิดทั้งหมด โดยลกัษณะการละเมิดส่วนใหญ่เป็นการเปิดเผยหนา้เด็ก 
 เซ็กชัน่/หน้ากบัการละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาษาและ/หรือขอ้ความ ทางหนงัสือพิมพแ์ละ
โทรทศัน์ 

 เม่ือพิจารณาเซ็กชั่น /หน้าในการละเมิดสิทธิด้านภาษาและ /หรือข้อความของ
หนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ พบวา่ เน้ือหามีการละเมิดโดยการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคลมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 46.30 โดยในจ านวนน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นการละเมิดโดยการเปิดเผยช่ือเด็กมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมาได้แก่ การละเมิดความเป็นส่วนตวั และการใช้ภาษาท่ีเร้าอารมณ์ 
ตามล าดบั 
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 เซ็กชัน่/หนา้กบัการกบัการละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพทางหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ 
การละเมิดด้านภาพในหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์  พบว่า เน้ือหาในทุกเซ็กชั่นมีการ

ละเมิดด้านการเปิดเผยเอกลกัษณ์และการละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.22 
เท่ากนั โดยพบการเปิดเผยเอกลกัษณ์ดว้ยการเปิดเผยหนา้เด็กมากท่ีสุด การละเมิดดา้นภาพรองลงมา 
คือ การละเมิดโดยใช้ภาพท่ีเร้าอารมณ์  สอดคล้องกบัผลวิจยัในปี 2551 ท่ีพบว่า การละเมิดด้าน
เอกลกัษณ์มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.28 โดยการเปิดเผยภาพเด็กมากท่ีสุดเช่นกนั รองลงมา คือ 
การละเมิดโดยใชภ้าพท่ีเร้าอารมณ์เช่นเดียวกนั 
 การละเมิดดา้นภาพกบัเน้ือหาเฉพาะท่ีเฝ้าระวงัในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ 

 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพในเน้ือหาเฉพาะท่ีเฝ้าระวงั พบการละเมิดดว้ยการเปิดเผย
เอกลกัษณ์บุคคลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.67 โดยเป็นการเปิดเผยหน้าเด็กมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั
การละเมิดความเป็นส่วนตวัในอตัราส่วนเท่ากนั รองลงมาเป็นการละเมิดการใช้ภาพท่ีเร้าอารมณ์
เม่ือพิจารณาการละเมิดดา้นภาพในเน้ือหาเฉพาะท่ีเฝ้าระวงั พบวา่ เน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรง / เด็ก
ท่ีถูกกระท า / การถูกทอดทิ้งมีการละเมิดสิทธิเด็กด้านภาพสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ เน้ือหาเด็กท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม และเด็กพิการ ตามล าดบั โดยรูปแบบการละเมิดท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ การเปิดเผยภาพเอกลกัษณ์บุคคลด้วยการเปิดเผยหน้าเด็ก รองลงมา คือ การละเมิดความเป็น
ส่วนตวั และการใชภ้าพท่ีเร้าอารมณ์ ตามล าดบั 
 การละเมิดสิทธิเด็กด้านภาษา /ข้อความกับเน้ือหา( ภาพรวม )ในหนังสือพิมพ์และ
โทรทศัน์ 

 เน้ือหาในภาพรวมมีการละเมิดสิทธิเด็กด้านเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคล คิดเป็นร้อยละ 
37.29ด้วยการเปิดเผยช่ือเด็กมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 40.53 รองลงมา คือ การละเมิดความเป็น
ส่วนตวั และการใชภ้าษาท่ีเร้าอารมณ์ ตามล าดบัเม่ือพิจารณาการน าเสนอเน้ือหาในภาพรวม ท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิเด็กด้านภาษา/ข้อความมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก พบว่า เน้ือหาเด็กถูกกระท า / ความ
รุนแรงใน-นอกครอบครัวมีการละเมิดสิทธิเด็กสูงสุด โดยเปิดเผยช่ือเด็กมากท่ีสุด ล าดบัท่ีสอง คือ 
เน้ือหาเก่ียวกบัการกระทาผิดของเด็ก โดยการเปิดเผยช่ือเด็กมากท่ีสุด และล าดบัท่ีสาม คือ เน้ือหา
อุบติัเหตุ โดยเปิดเผยสถานท่ีอยูม่ากท่ีสุด ทั้งน้ี พบเน้ือหาจ านวนมากท่ีไม่มีการละเมิดสิทธิเด็กเลย 
ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบัท าดี / ท าประโยชน์ / ไดรั้บรางวลั / ประสบความส าเร็จ / การไดรั้บเลือกให้
เป็นตวัแทน เน้ือหาเก่ียวกบัการริเร่ิม /สร้างสรรค์ เน้ือหาเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น / เรียกร้อง
สิทธิ / ปกป้องสิทธิ  / รักษาสิทธิ  เน้ือหาเก่ียวกับการเรียนรู้ / พัฒนาการตามวยั / การได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดี เน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษา และเน้ือหาเก่ียวกบัเด็กดอ้ยโอกาส 
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 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพกบัเน้ือหา( ภาพรวม )ในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ 
 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพ พบว่า มีการละเมิดโดยเปิดเผยภาพเอกลกัษณ์บุคคลและ

ละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  36.22 เท่ากัน รองลงมา คือ การใช้ภาพท่ีเร้า
อารมณ์ ทั้งน้ี ในการเปิดเผยเอกลกัษณ์พบวา่มีการเปิดเผยหนา้เด็กมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเน้ือหาใน
ภาพรวม ท่ีมีการละเมิดสิทธิเด็กด้านภาพมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก  พบว่า เน้ือหาเด็กถูกกระท า / 
ความรุนแรงใน-นอกครอบครัวมีการละเมิดสิทธิเด็กสูงสุด ล าดับท่ีสอง คือ เน้ือหาเก่ียวกบัการ
กระท าผิดของเด็ก และอนัดบัท่ีสาม คือ เน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพกาย /สุขภาพจิต โดยลกัษณะการ
ละเมิดเหมือนกนัทั้งสามอนัดบั คือ ละเมิดเอกลกัษณ์บุคคลดว้ยการเปิดเผยหนา้เด็กมากท่ีสุด 

 ผูศึ้กษาน างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในหัวข้อการน าเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กใน
หนังสือพิมพ์และโทรทศัน์ไทย (2555) โดย ผศ. ดร. ธาตรี ใตฟ้้าพูล เป็นหลกัในการศึกษาหัวขอ้ 
การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ ในงานวิจยัของอาจารย ์
ธาตรีไดก้ล่าวถึง เน้ือหา ภาษา ขอ้ความ และภาพข่าวท่ีระบุและเปิดเผยถึงการน าเสนอท่ีละเมิดสิทธิ
เด็กในแต่ละด้าน โดยผูศึ้กษาน าข้อมูลบางส่วนมาปรับใช้เพื่อให้ตรงกับหัวข้อและน าข้อมูล
บางส่วนมาอา้งอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวจิยัท่ีผูศึ้กษาสนใจ   
 บทบาทขององคก์รวิชาชีพส่ือต่อการละเมิดสิทธิเด็กในส่ือ โดย ผศ. ดร. พิรงรอง ราม
สูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สนบัสนุน โดย องคก์ารยนิูเซฟ ประเทศไทย 

 สรุปผลวจิยั 
 สถานการณ์และแนวโนม้การละเมิดสิทธิเด็กในวงการส่ือสารมวลชน  

 จากผลการสัมภาษณ์ ตวัแทนส่ือมวลชน องคก์รวิชาชีพ และองคก์รคุม้ครองเด็ก พบวา 
ตัวแทนจากส่ือมวลชน  และองค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันวา ส่ือ
หนงัสือพิมพมี์โอกาสเกิดการละเมิดสิทธิเด็กผา่นส่ือมากท่ีสุด ดว้ยเพราะภาพน่ิงตอ้งส่ืออารมณ์และ
เรียกร้องความสนใจจากผูอ่้าน ซ่ึงทางองค์กรวิช าชีพเอง แม้จะรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่มี
ขอ้จ ากดัคือไม่สามารถประเมินระดบัความรุนแรงได้เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน นอกจากน้ีส่ือกระแส
หลกัทั้ง หนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ก็ยงัติดอยูใ่นวงัวนของการเป็นองคก์รธุรกิจท่ีตอ้งแสวงหาก าไร 
จึงพยายามน าเสนอเน้ือห าท่ีดึงดูดผูอ่้านและผูช้ม ซ่ึงในบางคร้ังก็เป็นเน้ือห าท่ีเร้าอารมณ์และสุ่ม
เส่ียงต่อการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิเด็ก ในขณะท่ี ส่ือโทรทศัน์เคเบิลและดาวเทียม มกัมีเน้ือหา
ล่อแหลมในเร่ืองเพศ รวมถึงส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีปัญหาเพราะไม่มีผูรั้บผิดชอบในเน้ือหาท่ีเผยแพร่
อยา่งชดัเจน โอกาสเกิดปัญหาจึงเกิดข้ึนไดง่้ายและควบคุมไดย้าก องคก์รคุม้ครองเด็กจึงยงัคงแสดง 
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ความเป็นห่วงในเน้ือหาและภาพการละเมิดสิทธิเด็กท่ีปรากฏผ่านส่ือในปัจจุบนั และส่ิงท่ีน่ากงัวล
คืออาจเกิดการเลียนแบบเน้ือหาละเมิดสิทธิเด็กข้ามส่ือได้ ควรหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ดงักล่าว 
 แนวทางการก ากบัดูแลเร่ืองการละเมิดสิทธิเด็ก  
 จากการสัมภาษณ์  ตัวแทนจากส่ือโทรทัศน์  แบ่งแนวทางการก ากับดูแลออกเป็น 2 
ลกัษณะคือ  
 แนวทางการด าเนินการทัว่ไป  

 ส่ือโทรทศัน์: ใช้มาตรการทางด้านนโยบาย และทางเทคนิค คือ การมอบหมายและ
ช้ีแจงนโยบายและขอ้กฎหมายจากบรรณาธิกรผา่นหัวหนา้สายข่าวมายงัผูป้ฏิบติัง านอยูเ่ป็นประจ า 
ร่วมกบัมีการใชว้ธีิปฏิบติัทางเทคนิคในการปกป้องเด็กท่ีตกเป็นข่าว เช่น การเบลอภาพ และ 
ใชม้าตรการก ากบัดูแลตนเอง ตามท่ีหลายองคก์รมีฝ่ายเซนเซอร์เพื่อพิจารณาเน้ือหาท่ีใชอ้อกอากาศ 
นอกจากน้ี องคก์รส่ือในฐานะท่ีมีพลงัขบัเคล่ือนสังคม ควรตอ้ง การผลิตรายการเพื่อส่งเสริมสิทธิ
เด็ก ออกสู่สังคมดว้ย  
 แนวทางเฉพาะในการก ากบัดูแลเร่ืองการละเมิดสิทธิเด็ก  

 ส่ือโทรทศัน์: ในภาพรวมไม่มีแนวทางเฉพาะก ากบัดูแล แต่มีในบางองค์กรท่ีมีคู่มือ 
(Code of Ethics) ก าหนดหนา้ท่ี ซ่ึงครอบคลุมไปถึงเร่ืองของการน าเสนอภาพหรือข่าวเก่ียวกบัเด็ก 
รวมถึงบางองค์กรแม้จะมีกระบวนการคดักรองข่าวแล้ว แต่ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาข่าว
เก่ียวกบัเด็กก่อนออกอากาศอีกคร้ัง  

 ผูศึ้กษาน างานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้บทบาทขององคก์รวิชาชีพส่ือต่อการละเมิดสิทธิ
เด็กในส่ือโดย ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต เป็นหลักในการศึกษาหัวขอ้ การละเมิดสิทธิเด็กในการ
น าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ ในวจิยัในพูดถึงสถานการณ์และแนวโนม้เก่ียวกบัการ
ละเมิดสิทธิเด็กในลกัษณะวงกวา้งโดยระบุวา่ องคก์รคุม้ครองเด็กยงัแสดงความเป็นห่วงในเน้ือหา
และภาพท่ีสามารถเลียนแบบและละเมิดสิทธิเด็กขา้มส่ือได ้โดยระบุทางป้องกนัไวไ้ม่ให้ละเมิด
สิทธิเด็กด้านเน้ือและภาพ คือ ให้ระดับหัวหน้าพิจารณาข่าวเก่ียวกับเด็กทั้ งเน้ือและภาพก่อน
ออกอากาศอีกคร้ังแมจ้ะผา่นกระบวนการคดักรองขอ้มูลข่าวสารแลว้ก็ตาม อีกทั้ง มีวิธีปฏิบติัทาง
เทคนิคในการปกป้องคุม้ครองเด็กท่ีตกเป็นข่าวและเด็กเป็นผูก้ระท าความผิด เน่ืองจากองคก์รส่ือมี
พลงัขบัเคล่ือนทางสังคมควรตอ้งพิจารณาดา้นเน้ือและภาพเก่ียวกบัเด็กก่อนน าเสนอออกอากาศ ผู ้
ศึกษาจึงน าขอ้สรุปของอาจารย ์พิรงรอง น าขอ้มูลบางส่วนมาปรับใช้เพื่อให้ตรงกบัหัวขอ้และน า
ขอ้มูลบางส่วนมาอา้งอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวจิยัท่ีผูศึ้กษาสนใจ 
 



 

 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
  การศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั คร้ังน้ี
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาเน้ือหาของข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก และ  เพื่อศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร  คือ รายการข่าวภาคเชา้ทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ รายการข่าวภาคเช้าเรทต้ิง 3 อบัดบัแรก ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต 
ทางช่อง 7 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. / เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 
ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.45 น. / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 ออกอากาศทุก
วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น.  
 
3.2 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวจากเรตต้ิงรายการข่าวเช้าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 3 
อบัดบัแรก ประจ า วนัท่ี 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ท่ีผ่านมา โดยสามารถดูยอ้นหลงัรายการข่าว
ภาคเชา้ต่างๆไดท่ี้ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องแต่ละสถานี ไดแ้ก่  

รายการเชา้น่ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น.    
รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.45 น.   
รายการคุยข่าวเชา้ ช่อง 8 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น.  
ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลข่าวเชา้จาก 3 สถานี 3 รายการโดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าว

เด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้ งส้ิน 3 
รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์  
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3.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาน าขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวเช้าจาก 3 สถานี 3 รายการ โดยก าหนด

ข่าวเด็กแต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้ งส้ิน 3 รายการ เท่ากับ 30 ข่าว ตั้ งแต่ วนัท่ี 1  
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษา
เฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ ท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท า
และเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าส ารวจขอ้มูลต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็ก
จากการเปิดยอ้นหลงัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตเ์พื่อวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูศึ้กษาจะสร้างแบบส ารวจโดยมี
เกณฑก์ารวดัการละเมิดสิทธิเด็กดงัน้ี 

ละเมิดสิทธิเด็กดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ )  
ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก     ระบุสถานท่ีศึกษาเด็ก 
ระบุช่ือ-นามสกุล ผูป้กครองเด็ก    ระบุสถานท่ีอยูเ่ด็ก  
ระบุช่ือ-นามสกุลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ระบุสถานท่ีท างานผูป้กครอง  
ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์   ด่วนสรุปตดัสินรายงานข่าว 
ตั้งค  าถามท่ีท าร้ายจิตใจเด็ก 
การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก 
ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน  
ละเมิดสิทธิเด็กดา้นภาพ  
เปิดเผยหนา้ตาเด็ก     เปิดเผยสถานท่ีอยูเ่ด็ก 
เปิดเผยหนา้ตาผูป้กครองเด็ก    เปิดเผยสถานท่ีศึกษาเด็ก 
เปิดเผยหนา้ตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก   ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ 
เปิดเผยสถานท่ีท างานผูป้กครอง  เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วน  
ปิดบงัอ าพรางใบหนา้แต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน   
ภาพข่าวลดทอนศกัด์ิศรี 

 ใชมุ้มกลอ้งท่ีปิดบงัหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ เด็ก 
ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 โดยส ารวจจากการดูยอ้นหลงัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตข์องแต่ละสถานีเก่ียวกบัการน าเสนอ
ข่าวท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กผา่นรายการข่าวเชา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 3 รายการ ไดแ้ก่ เชา้น่ี
ท่ีหมอชิต ช่อง 7 , รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 , รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยแบบส ารวจจะเป็น
กรอบตั้งเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิเด็กดา้นเน้ือหาและภาพ อีกทั้งท าให้สะดวกต่อการวิเคราะห์และ
สรุปผลขอ้มูลของงานวจิยั 
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3.4 ข้อจ ำกดัในกำรวจัิย 
 งานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีผูศึ้กษาสนใจนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและเน้ือหา

ต่างๆเพื่อหยิบยกในการตรวจสอบการน าเสนอข่าวท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กทางสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัคือ เร่ืองเวลา เน่ืองจากระยะเวลา 3 เดือน ข่าวเช้าท่ีน าเสนอแต่
ละวนั ของ 3 รายการ 3สถานี ได้แก่ ช่อง 7 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั้ งแต่เวลา 06.00 - 
07.30 น. รวมเวลาทั้งส้ิน 1 ชัง่โมง 30 นาที  , รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-
วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.45 น. รวมเวลาทั้งส้ิน 2 ชัง่โมง 45 นาที  , รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 
ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. รวมเวลาทั้งส้ิน 4 ชัง่โมง ถือวา่ 
จ านวนเวลามากในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ ดงันั้นการส ารวจและการพิจารณารวมถึงการ
สรุปผลขอ้มูลจึงตอ้งใช้เวลาพอสมควร อาจจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ท่ีไม่รอบครอบและข้อมูล
บางส่วนขาดตกหล่นหาย  



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองศึกษาการละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์

ดิจิทลั ไดท้  าการศึกษาโดยการใชแ้บบส ารวจตรวจสอบ 3 รายการ คือ รายการเชา้น่ีท่ีหมอชิต ช่อง 7  
รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 , รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 เป็นจ านวนช่อง 10 ข่าว  โดยผลการศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
 4.1 ส่วนท่ี 1 รูปแบบการละเมิด ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) 

 4.2 ส่วนท่ี 2 รูปแบบการละเมิด ดา้นเน้ือหาภาพ 
 ผลการศึกษาแต่ละส่วนปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 รูปแบบการละเมิด ด้านเน้ือหา ( ภาษา / ข้อความ ) ขอ้มูลเก่ียวกบั การน าเสนอกรณีเด็ก
เป็นผูก้ระท า และ เด็กถูกกระท า ท่ีปรากฏรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) มาก
ท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัทั้ง 3 ช่อง แสดงผลดงัน้ี  
  4.1.1 รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) มาก
ท่ีสุด คือ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ จ านวน 5 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไดแ้ก่ 

1. วนัรุ่นไหวข้อชีวติก่อนถูกท าร้ายดว้ยไมห้นาและโดนทุ่มถงัขยะใส่ตนขา้งถนน  
2. กลุ่มวยัรุ่น 20 คน รุมท าร้ายเด็กอาย ุ16 ปี จนตอ้งแกลง้ตายเอาชีวติรอด 
3. เด็กนกัเรียนโดนท าโทษโดยการใชไ้มพ้องตีหลงั 99 ที จนช ้าเลือดทั้งหลงั 
4. ลุงวิศวกรใช้ปืนสั้ น . 22 ยิงเข้าหน้าอกซ้ายของวยัรุ่น กระสุนฝังในไปเสียชีวิตท่ี
โรงพยาบาล 
5. เด็กชายถูกท าร้ายสาหัส ตับและม้ามแตก กะโหลกร้าว เลือดออกในสมองและ
ทอ้งนอ้ย 

             การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 โดยรูปแบบการ
ละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ ทั้ง 5 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบ
ได้ว่า เป็นการน าเสนอแบบเร้าอารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ ท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม การทารุณ 
การดอ้ยคุณค่า และถูกน าเสนอออกมาในดา้นลบทั้งเด็กเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงการ
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กระท าในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษาสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าว 
ส าหรับการน าเสนอข่าวผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กไม่ควรน าเสนอ
เชิงเร้าอารมณ์ แต่ควรเขา้ใจในตวัเด็กก่อนน าเสนอข่าวสารและศึกษาขอ้เท็จจริงโดยไม่ปราศจาก
ความคิดเห็นส่วนตวัของนกัส่ือสารมวลเอง 
 4.1.2 รายการเร่ืองเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) 
รองลงมา คือระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้ว่าเด็กศึกษาหรืออาศยัอยู่ท่ีไหน 
จ านวน 4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 40  ไดแ้ก่ 

1. โรงเรียนแห่งหน่ึงในตวัเมือง นครศรีธรรมราช  
     ช่ือข่าว นกัเรียน ม. 3 ไล่แทงกลางถนนเสียชีวติ 2 ศพ  ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559    
    ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน  
2. ท่าน ้าวดัอาวธุ ปากซอยจรัญ 72  
   ช่ือข่าว 3 วยัรุ่น ท าร้ายคู่อริบาดเจบ็ ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
    ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กอาศยัอยูท่ี่ไหน 
3. โรงเรียนดงั ยา่นปทุมธานี 
     ช่ือข่าว ครูสาวใชไ้มพ้องตีเด็กนกัเรียน 7 ขวบ 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 
     ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน 
4. หลงัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ยา่นดินแดน 
    ช่ือข่าว วนัรุ่นใชมี้ดคู่ชิงไอโฟน ออกอากาศวนัท่ี  19 มกราคม 2560 
     ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน  

 4.1.3 รายการเร่ืองเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดด้านเน้ือหา (ภาษา/ขอ้ความ) 
รองลงมา คือระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 2 ข่าว คิดเป็นร้อยละ  20 ไดแ้ก่  

1. นาย ประวทิย ์วทิธิโรจน์  
    ช่ือข่าว 3 วยัรุ่น ท าร้ายคู่อริบาดเจบ็ ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
2. นางสาว สุวษิา สเนกฤษ 
    ช่ือข่าว รถบสัทศันศึกษาพลิกคว  ่า ออกอากาศวนัท่ี 20 มกราคม 2560     
     การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 โดยรูปแบบการ

ละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 2 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบได้
ว่าการน าเสนอข่าวท่ีระบุอย่างเจาะจงเก่ียวกับตัวเด็กเก่ียวกับเด็กท่ีเป็นผู ้กระท าและเด็กเป็น
ผูถู้กกระท า วา่ 
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คือใคร โดยผิดตามขอ้กฎหมายไดแ้ก่ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก ปี 2546 ม. 27  , พ.ร.บ. ผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว  ปี 2550 ม. 9  , พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ม. 130  
 4.1.4 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้ ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) มาก
ท่ีสุด คือ คือ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ จ านวน 10 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1. แม่ใจยกัษท์  าร้ายเด็ก จิกหวัเหวีย่งไปมา ใชมี้ดจ้ีคอและใชไ้มก้วาดตีซ ้ า 
2. วยัรุ่นเมาแลว้ตีกนั จนเผ่นเขา้ไปโรงพกั แต่ไม่หยุด ใช้ขวดปาคู่อริเขา้ไปในโรงพกั

โดยไม่เกรงกลวักฎหมาย 
3. วยัรุ่นยกพวกตีกนั พร้อมอาวุธมีด ปืน และปาระเบิดไปบนกลางถนน ชาวบา้นตกใจ

แตกต่ืน 
4. วยัรุ่นยกพวกตีกนัเถ่ือน ใชข้วดปากฉลามแทงแม่คู่อริดบั 
5. วยัรุ่น 3 คน รุมท าร้ายใชไ้มตี้ไม่ย ั้ง และเอาถงัขยะทุ่มใส่จนตอ้งส่งโรงพยาบาล 
6. วยัรุ่น 2 คน น ามีดปลายแหลมแทงท่ีราวนมซา้ยก่อนลงไปกองกบัพื้น 
7. ครูท าโทษเด็กนกัเรียน ป. 1 โดนไมพ้องตีล าตวั 99 คร้ัง เป็นรอยช ้าเลือดทัว่ตวั 
8. เด็กเป็นไตวายเร้ือรัง ใส่น็อตท่ีสะโพก หลบันอนเหมือนนกเหมือนไก่เป็นเวลาหลายปี 
9. นกัเรียนนัง่ท่องสูตรคูณ ครูเดินมาใชไ้ฟลนปาชวดจ้ีขาพร้อมหวัเราะ 
10. กลุ่มวยัรุ่นกรูไปหารถวศิวกรพร้อมกระชากประตูแต่โดนยงิสวนเขา้ปอดจึงเสียชีวิต

ในท่ีสุด 
              การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ ทั้ง 10 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ 
เป็นการน าเสนอแบบเร้าอารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ ท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม การทารุณ การดอ้ย
คุณค่า และถูกน าเสนอออกมาในดา้นลบทั้งเด็กเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงการกระท า
ในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษาสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าว ส าหรับ
การน าเสนอข่าวผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กไม่ควรน าเสนอเชิงเร้า
อารมณ์ แต่ควรเขา้ใจในตวัเด็กก่อนน าเสนอข่าวสารและศึกษาขอ้เท็จจริงโดยไม่ปราศจากความ
คิดเห็นส่วนตวัของนกัส่ือสารมวลเอง 
 4.1.5 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้ ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดด้านเน้ือหา ( ภาษา / ข้อความ ) 
รองลงมา คือ ระบุลักษณะหรือสภาพแวดล้อมท่ีเจาะจงสามารถรู้ว่าเด็กศึกษาหรืออยู่แถวไหน 
จ านวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 70 ไดแ้ก่ 
 1. หมู่บา้นยา่นบางพลี จ.สมุทรปราการ 
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           ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559    
           ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กอาศยัอยูท่ี่ไหน 
 2. แถวโซนน่ิง หนา้ศาลากลาง จงัหวงัอุทยัธานี 
         ช่ือข่าว  แก๊งโจ๋เมืองอุทัย ยกพวกตีกันเผ่นหนีเข้าโรงพัก ออกอากาศวนัท่ี  16  
ธนัวาคม  2559      
           ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กอาศยัอยูท่ี่ไหน  
 3. ยา่นบางบวัทอง แถวเลียบคลองล าลี ม. 9  บางบวัทอง นนทบุรี 
             ช่ือข่าว แก๊งวยัรุ่นยกพวกไล่ฟันคู่อริกลางถนนท่ีบางบัวทอง ออกอากาศวนัท่ี 7  
มกราคม 2560   
                ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน  
 4. ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ 72 
               ช่ือข่าว เด็กวยัรุ่นท าร้ายเด็ก ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ 72 ออกอากาศวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 
            ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กอาศยัอยูท่ี่ไหน  
 5. ร.ร. เอกชนแห่งหน่ึงแถว ถ.ราชด าเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
            ช่ือข่าว ม. 3 แทง ม. 3 ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
             ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน 
 6. ร.ร.ยา่น คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
            ช่ือข่าว เด็กป. 1 โดนครูตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
            ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน 
 7. หมู่บา้นใน อ.คลองอาด จ.สระแกว้ 
            ช่ือข่าว  แก๊งโจ๋มอบตวั ขวา้งขวดใส่แม่คู่อริเสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 
            ระบุ สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาท่ีไหน 
 4.1.6 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้ ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดด้านเน้ือหา ( ภาษา / ข้อความ ) 
รองลงมา คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 3 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 30 ไดแ้ก่ 

1. นาย สิทธิชยั ศรีนานา 
    ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วย ยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559 
2. นอ้งมกั 
     ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
3. นาย คยทุธ์ชยั / นายคมกฤกษ ์/ นายองอาจ / นาย ชยัยทุธ์ / นาย ปัญณธร / นายจิระพฒัน์ 

    ช่ือข่าว  แก๊งโจ๋มอบตวั ขวา้งขวดใส่แม่คู่อริเสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 



35 

            การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 3 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่การ
น าเสนอข่าวท่ีระบุอยา่งเจาะจงเก่ียวกบัตวัเด็กเก่ียวกบัเด็กท่ีเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า วา่
คือใคร โดยผิดตามขอ้กฎหมายไดแ้ก่ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก ปี 2546 ม. 27  , พ.ร.บ. ผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว  ปี 2550 ม. 9  , พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ม. 130 
        4.1.7 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) มากท่ีสุด 
คือใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ จ านวน 10 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1. เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย จิก ตบ ใชมี้ดจ้ีคอ ใชไ้มก้วาดตีจนร้องไหผ้วา 
2. ครูใชไ้ม่พองตีนกัเรียนจนบวมและช ้าเลือดทัว่ร่างกายนึกวา่เป็นศาลไคฟง 
3. วยัรุ่นเมาแลว้ตีกนั จนเผ่นเขา้ไปโรงพกั แต่ไม่หยุด ใช้ขวดปาคู่อริเขา้ไปในโรงพกั

โดยไม่เกรงกลวั 
4. วยัรุ่นจอดรถจกัรยานยนต์ลงมาท าร้ายพร้อมใช้อาวุธมีดแทงอริ เจ็บ 2 ราย ท่ีท้อง 

แขน ขา เหวอะ  
5. 2 เยาวชน พกยาบา้ และใชช้กัปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ตาย 1 สาหสั 2 
6. นายประกอบเห็นอริจึงเอาขวดปาฉลามแทงตายหนา้ร้านเกมแต่ไม่รู้จกักนัมากก่อน 
7. กลุ่มวยัรุ่นลงไปหารถลุงวิศวกรแต่เด็กชายถูกยิงสวนเขา้ปอดสาหัส ก่อนวิ่งล้มไป

กองกบัพื้น 
8. วนัรุ่นชายใช้ปืนท่ีซ้ือจากเฟสบุ๊คยิงอริ แต่พลาดไปโดนนักเรียนหญิงท่ีน่องขาซ้าย 

ทะลุและกระสุนฝังใน 
9. นักเรียนแถวหนองแขม อาวุธคบมือ มีด พร้า ไล่ท าร้ายอริต่างสถาบนั เป็นท่ีตกใจ

ของชาวบา้น 
10. คู่อริเขา้ใจผดิ ใชมี้ดกระหน ่าแทงเสียชีวติลงไปกองตรงฟุตบาท 

            การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ ทั้ง 10 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ 
เป็นการน าเสนอแบบเร้าอารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ ท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม การทารุณ การดอ้ย
คุณค่า และถูกน าเสนอออกมาในดา้นลบทั้งเด็กเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงการกระท า
ในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษาสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าว ส าหรับ
การน าเสนอข่าวผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กไม่ควรน าเสนอเชิงเร้า
อารมณ์ แต่ควรเขา้ใจในตวัเด็กก่อนน าเสนอข่าวสารและศึกษาขอ้เท็จจริงโดยไม่ปราศจากความ
คิดเห็นส่วนตวัของนกัส่ือสารมวลเอง       
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 4.1.8 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) รองลงมา 
คือระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 3 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 30 ไดแ้ก่ 

1. นาย ประกอบ เกตุอินทร์ 
    ช่ือข่าว วยัรุ่นแทงอริสาหสั ออกอากาศวนัท่ี 26  มกราคม 2560   
2. นอ้งปอนด ์
    ช่ือข่าว วศิวกรชกัปืนยงิเด็กม. 4 เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 
3. นาย จิระวฒัน์ 
    ช่ือข่าว  7 วยัรุ่น ยกพวกท าร้ายเด็กอาย ุ17 ปี ออกอากาศวนัท่ี 26  กุมภาพนัธ์ 2560 

           การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก จ านวน 3 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ การ
น าเสนอข่าวท่ีระบุอยา่งเจาะจงเก่ียวกบัตวัเด็กเก่ียวกบัเด็กท่ีเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า วา่
คือใคร โดยผิดตามขอ้กฎหมายไดแ้ก่ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก ปี 2546 ม. 27  , พ.ร.บ. ผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว  ปี 2550 ม. 9  , พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ม. 130 
 4.1.9 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) รองลงมา 
คือการรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก จ านวน 3 ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 30 ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มโหดแก๊งโจ๋ เมืองอุทยั 
    ช่ือข่าว โจ๋หนีตายข้ึนโรงพกัอุทยัธานี ออกอากาศวนัท่ี 17  ธนัวาคม  2559 
2. เด็กแวน้ ก่อเหตุเป็นแก๊ง 2 แก๊ง ระหวา่งสนามมา้ กบั ผบีา้น 
    ช่ือข่าว เยาวชน 2 คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19  มกราคม 2560    
3. วยัรุ่นคึกคะนองนกัเรียนนกัเลงมาอีกแลว้ 
    ช่ือข่าว นกัเรียนนกัเลงไล่ท าร้ายอริ ออกอากาศวนัท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 25560    

            การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของเด็ก จ านวน 3 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ การน าเสนอข่าวผา่นโทรทศัน์บางคร้ังส่ืออาจน ามา
ซ่ึงการลดทอนศกัด์ิศรีของตวัเด็กโดยเฉพาะข่าวท่ี เด็กเป็นผูก้ระท า เด็กถูกท าร้าย เด็กตกเป็นผู ้
กล่าวหา เด็กด้อยโอกาส เป็นตน้ โดยการกระท าของส่ือมวลชนอาจจะเป็นผลดีท่ีท าให้ผูรั้บสาร
ไดรั้บทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัในสังคมท่ีเกิดข้ึน แต่อาจจะไม่ระวงัถึงการลดทอนศกัด์ิเด็กดว้ยไม่
ทราบ อาทิ การตีตรา เหมารวม ใช้วาทะสร้างภาพเชิงลบให้กบัเด็ก มองเด็กเป็นบุคคลอนัตราย
เก่ียวกับค าท่ี ระบุ ต่างๆ  คือ เด็กแว้น ก่อเหตุ  นัก เรียนนัก เลง ก ลุ่มโจ๋หนีตาย เป็นต้น  นัก
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ส่ือสารมวลชนควรยนืเป็นกลางเพื่อน าเสนอและให้สิทธิในการออกความคิดเห็นของเด็ก โดยไม่มี
อารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตวัเขา้มาสอดแทรก 
 
4.2 ส่วนที่ 2 รูปแบบการละเมิด ด้านเน้ือหาภาพ ขอ้มูลเก่ียวกบั การน าเสนอกรณีเด็กเป็นผูก้ระท า 
และ เด็กถูกกระท า ท่ีปรากฏรูปแบบการละเมิดด้านเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัทั้ง 3 ช่อง แสดงผลดงัน้ี 
        4.2.1 รายการเช้านี้ทีห่มอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด คือ ใชภ้าพ
เร้าอารมณ์ จ านวน 8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 80  ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 ช่ือข่าว นกัเรียนไล่ฟันคู่อริกลางถนน ออกอากาศวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
                                                                            
 
 
ภาพที ่4.2  ช่ือข่าว นกัเรียนม. 3 ไล่แทงกลางถนนเสียชีวติ 2 ศพ ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
 
 
          
 
 
ภาพที ่4.3  ช่ือข่าว 3 วยัรุ่น ท าร้ายคู่อริบาดเจบ็ ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
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ภาพที ่4.4  ช่ือข่าว เยาวชนชายวยั 16 โดนรุมท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ช่ือข่าว ครูสาวใชไ้มพ้องตีเด็กนกัเรียน 7 ขวบ 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 27 ธนัวาคม 
2559 
 
 
            
 
 
ภาพที ่4.6  ช่ือข่าว วนัรุ่นใชมี้ดขู่ชิงไอโฟน ออกอากาศวนัท่ี  19 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 ช่ือข่าว ลุงวศิวกรถูกวยัรุ่นรุมท าร้ายก่อนใชปื้นยงิ ออกอากาศวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8 ช่ือข่าว ทา้สาบานไม่ไดท้  าร้ายลูก  ออกอากาศวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  
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 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 โดยรูปแบบการ
ละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) คือ ใชภ้าพเร้าอารมณ์ จ านวน 8 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ 
เป็นการน าเสนอภาพท่ีเร้าอารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ และถูกน าเสนอออกมาในดา้นลบทั้งเด็กเป็น
ผูก้ระท าและเด็กเป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงการกระท าในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
การรักษาสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าว ส าหรับการน าเสนภาพอข่าวผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก คือไม่ควรน าเสนอภาพเชิงเร้าอารมณท่ีท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม 
การทารุณ การดอ้ยคุณค่า เป็นตน้ 
 4.2.2 รายการเช้านีท้ี่หมอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ รองลงมา คือ
เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 80 ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9  ช่ือข่าว นกัเรียนไล่ฟันคู่อริกลางถนน ออกอากาศวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10 ช่ือข่าว นกัเรียนม. 3 ไล่แทงกลางถนนเสียชีวติ 2 ศพ ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.11  ช่ือข่าว เยาวชนชายวยั 16 โดนรุมท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 



40 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.12  ช่ือข่าว ครูสาวใชไ้มพ้องตีเด็กนกัเรียน 7 ขวบ 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.13 ช่ือข่าว รถบสัทศันศึกษาพลิกคว  ่า ออกอากาศวนัท่ี 20 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.14  ช่ือข่าว ลุงวศิวกรถูกวยัรุ่นรุมท าร้ายก่อนใชปื้นยงิ ออกอากาศวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.15 ช่ือข่าว ลวนลามลูกศิษยป์. 6  จ. ชยันาท ออกอากาศวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ภาพที ่4.16  ช่ือข่าว ทา้สาบานไม่ไดท้  าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 โดยรูปแบบการ
ละเมิดด้านเน้ือหาภาพ คือ เซนเซอร์ปิดบังหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึง
เอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 8 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ เป็นการน าเสนอ
ภาพเด็กของส่ือโทรทศัน์ บางคร้ังมีการปิดบงัหรือเซนเซอร์ภาพบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นถึง
รูปร่าง ขนาด ลกัษณะต่างๆ ของเด็ก ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในสาธารณชนทราบ ท าให้เกิดผล
กระทบต่อดา้นช่ือเสียง เกียรติยศ ส่ือมวลชนควรปรับเปล่ียนการน าเสนอภาพท่ีสามารถสังเกตุและ
รับรู้ไดเ้ป็นการน าเสนอภาพบางส่วนแทน เช่น ส่วนขา ส่วนแขน  ล าตวั เป็นตน้   
 4.2.3 รายการเช้านี้ทีห่มอชิต ช่อง 7 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ รองลงมา คือ เปิดเผย
หนา้ตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-อาจารย ์เป็นตน้ จ านวน 3 ข่าวคิดเป็นร้อยละ 30 
ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.17 ช่ือข่าว เยาวชนชายวยั 16 โดนรุมท าร้าย ออกอากาศวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.18 ช่ือข่าว ลุงวศิวกรถูกวยัรุ่นรุมท าร้ายก่อนใชปื้นยงิ ออกอากาศวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ภาพที ่4.19 ช่ือข่าว ลวนลามลูกศิษยป์. 6  จ. ชยันาท ออกอากาศวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 โดยรูปแบบการ
ละเมิดด้านเน้ือหา ภาพ คือ เปิดเผยหน้าตาบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-อาจารย ์
จ  านวน 3 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ การน าเสนอภาพข่าวท่ีระบุอยา่งเจาะจงเก่ียวกบัตวัเด็ก หรือ 
บุคคลท่ีเก่ียวกบัเด็ก เช่น ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ท่ีท าใหส้ามารถรู้วา่คือใคร ผดิตามขอ้กฎหมายไดแ้ก่ 
พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก ปี 2546 ม. 27  , พ.ร.บ. ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ปี 2550 ม. 9  , 
พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ม. 130  
 4.2.4 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้ ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด คือ ใชภ้าพ
เร้าอารมณ์ จ านวน 9 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 90 ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.20 ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.21 ช่ือข่าว แก๊งโจ๋เมืองอุทยั ยกพวกตีกนัเผน่หนีเขา้โรงพกั ออกอากาศวนัท่ี 16  ธนัวาคม  2559 
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ภาพที ่4.22 ช่ือข่าว  เด็กวยัรุ่นท าร้ายเด็ก ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ 72 ออกอากาศวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.23 ช่ือข่าว ม. 3 แทง ม. 3 ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.24 ช่ือข่าว เด็ก ป.1 โดนครูตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.25 ช่ือข่าว  แก๊งวยัรุ่นยกพวกไล่ฟันคู่อริกลางถนนท่ีบางบวัทอง ออกอากาศวนัท่ี 7  
มกราคม 2560 
 
 
 
 
ภาพที ่4.26 ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วยยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559 
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ภาพที ่4.27  ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.28  ช่ือข่าว กลุ่มวยัรุ่นลงไปท าร้ายลุงวศิวกรแต่โดนยงิ ออกอากาศวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 โดยรูปแบบการ
ละเมิดดา้เน้ือหา ภาพ คือ ใชภ้าพเร้าอารมณ์ จ านวน 9 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ เป็นการน าเสนอ
ภาพท่ีเร้าอารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ และถูกน าเสนอออกมาในด้านลบทั้งเด็กเป็นผูก้ระท าและเด็ก
เป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงการกระท าในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษาสิทธิ
เด็กในการน าเสนอข่าว ส าหรับการน าเสนภาพอข่าวผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิเด็ก คือไม่ควรน าเสนอภาพเชิงเร้าอารมณท่ีท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม การทารุณ การ
ดอ้ยคุณค่า เป็นตน้ 
 4.2.5 รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ รองลงมา คือ เซนเซอร์
ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 70 ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
ภาพที ่4.29 ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559 
 
 



45 

 
 
 
 
ภาพที ่4.30 ช่ือข่าว เด็กวยัรุ่นท าร้ายเด็ก ท่าน ้าวดัอาวธุ จรัญ72 ออกอากาศวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.31 ช่ือข่าว ม.3 แทง ม.3  ออกอากาศวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.32 ช่ือข่าว เด็ก ป.1 โดนครูตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.33 ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.34  ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วยยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559      
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ภาพที่ 4.35 ช่ือข่าว  แก๊งโจ๋มอบตวั ขวา้งขวดใส่แม่คู่อริเสียชีวิต   ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 
2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหาภาพ คือ เซนเซอร์ปิดบงัหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์
ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 7 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้่า เป็นการน าเสนอภาพเด็ก
ของส่ือโทรทศัน์ บางคร้ังมีการปิดบงัหรือเซนเซอร์ภาพบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นถึงรูปร่าง 
ขนาด ลกัษณะต่างๆ ของเด็ก ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในสาธารณชนทราบ ท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อดา้นช่ือเสียง เกียรติยศ ส่ือมวลชนควรปรับเปล่ียนการน าเสนอภาพท่ีสามารถสังเกตุและรับรู้ได้
เป็นการน าเสนอภาพบางส่วนแทน เช่น ส่วนขา ส่วนแขน  ล าตวั เป็นตน้ 
 4.2.6 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้ ช่อง 3 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ รองลงมา คือ เปิดเผย
หนา้ตาผูป้กครองเด็ก จ านวน 4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 40 ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.36  ช่ือข่าว แม่ท าร้ายลูก ออกอากาศวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.37 ช่ือข่าว นอ้งอาย ุ15 ปี ป่วย ยดึน็อตท่ีสะโพก ออกอากาศวนัท่ี 13 มกราคม 2559 
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ภาพที ่4.38 ช่ือข่าว ครูใชไ้ฟลน้มาขวดมาจ้ีใหข้า ออกอากาศวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.39 ช่ือข่าว กลุ่มวยัรุ่นลงไปท าร้ายลุงวศิวกรแต่โดนยงิ ออกอากาศวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 โดยรูปแบบการละเมิด
ด้านเน้ือหา ภาพ คือ เปิดเผยหน้าตาผูป้กครองเด็ก จ านวน 3 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบได้ว่า การ
น าเสนอภาพข่าวท่ีระบุอย่างเจาะจงเก่ียวกับผูป้กครอง ท่ีท าให้สามารถรู้ว่าคือใคร ผิดตามข้อ
กฎหมายไดแ้ก่ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก ปี 2546 ม. 27  , พ.ร.บ. ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ปี 
2550 ม. 9  , พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ม. 130  
 4.2.7 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด คือ ใช้ภาพเร้า
อารมณ์ จ านวน 9 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 90 ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.40 ช่ือข่าว เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย  ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 
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ภาพที ่4.41 ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.42 ช่ือข่าว  โจ๋หนีตายข้ึนโรงพกัอุทยัธานี    ออกอากาศวนัท่ี 17  ธนัวาคม  2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.43 ช่ือข่าว  วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย ออกอากาศวนัท่ี 3  มกราคม 2560 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.44 ช่ือข่าว เยาวชน 2 คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19  มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.45 ช่ือข่าว วยัรุ่นแทงอริสาหสั  ออกอากาศวนัท่ี 26  มกราคม 2560 
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ภาพที ่4.46 ช่ือข่าว  วศิวกรชกัปืนยงิเด็กม. 4  เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.47 ช่ือข่าว นกัเรียนนกัเลงไล่ท าร้ายอริ ออกอากาศวนัท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 25560 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.48 ช่ือข่าว  7 วยัรุ่นยกพวกท าร้ายเด็กอาย ุ17 ออกอากาศวนัท่ี 26  กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเชา้ ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิดดา้
เน้ือหา ภาพ คือ ใชภ้าพเร้าอารมณ์ จ านวน 9 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ เป็นการน าเสนอภาพท่ีเร้า
อารมณ์ให้สะเทือนจิตใจ และถูกน าเสนอออกมาในด้านลบทั้ งเด็กเป็นผูก้ระท าและเด็กเป็น
ผูถู้กกระท า ซ่ึงการกระท าในรูปแบบในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษาสิทธิเด็กใน
การน าเสนอข่าว ส าหรับการน าเสนภาพอข่าวผา่นส่ือโทรทศัน์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ
เด็ก คือไม่ควรน าเสนอภาพเชิงเร้าอารมณท่ีท าให้รู้สึกถึงความโหดเห้ียม การทารุณ การดอ้ยคุณค่า 
เป็นตน้ 
 4.2.8 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด คือ เซนเซอร์
ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน 8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 80 ไดแ้ก่ 
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ภาพที ่4.49  ช่ือข่าว  เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย  ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.50 ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.51 ช่ือข่าว  วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย  ออกอากาศวนัท่ี 3   
มกราคม 2560 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.52 ช่ือข่าว เยาวชน2คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19  มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.53 ช่ือข่าว วยัรุ่นแทงอริสาหสั  ออกอากาศวนัท่ี 26  มกราคม 2560 
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ภาพที ่4.54 ช่ือข่าว  วยัรุ่นยงิคู่อริกระสุนพลาดมอบตวั ออกอากาศวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.55 ช่ือข่าว  วศิวกรชกัปืนยงิเด็กม.4 เสียชีวติ ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.56 ช่ือข่าว นกัเรียนนกัเลงไล่ท าร้ายอริ ออกอากาศวนัท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 25560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ภาพ คือ เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์
ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 8 ข่าว  ท่ีปรากฎจะทราบไดว้่า เป็นการน าเสนอภาพเด็ก
ของส่ือโทรทศัน์ บางคร้ังมีการปิดบงัหรือเซนเซอร์ภาพบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นถึงรูปร่าง 
ขนาด ลกัษณะต่างๆ ของเด็ก ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในสาธารณชนทราบ ท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อดา้นช่ือเสียง เกียรติยศ ส่ือมวลชนควรปรับเปล่ียนการน าเสนอภาพท่ีสามารถสังเกตุและรับรู้ได้
เป็นการน าเสนอภาพบางส่วนแทน เช่น ส่วนขา ส่วนแขน  ล าตวั เป็นตน้ 
 4.2.9 รายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 : มีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหาภาพ มากท่ีสุด คือ ใชมุ้มกลอ้ง
ถ่ายจากด้านหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
จ านวน 7 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 70 ไดแ้ก่  
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ภาพที ่4.57 ช่ือข่าว  เด็กหญิงฝาแฝดถูกแม่ท าร้าย  ออกอากาศวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.58 ช่ือข่าว ครูบรรจุใหม่ใชไ้มพ้องตี 99 คร้ัง ออกอากาศวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.59 ช่ือข่าว  โจ๋หนีตายข้ึนโรงพกัอุทยัธานี    ออกอากาศวนัท่ี 17  ธนัวาคม  2559 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.60 ช่ือข่าว  วยัรุ่นเจา้ถ่ินเมืองตรังแทงคู่อริบาดเจบ็ 2 ราย ออกอากาศวนัท่ี 3  มกราคม 2560 
 
 
  
 
 
ภาพที ่4.61  ช่ือข่าว เยาวชน2คน พกปืนยงิใส่แก๊งแวน้ ออกอากาศวนัท่ี 19  มกราคม 2560 
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ภาพที ่4.62 ช่ือข่าว  วยัรุ่นยงิคู่อริกระสุนพลาดมอบตวั ออกอากาศวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.63  ช่ือข่าว  วศิวกรชกัปืนยงิเด็กม.4 เสียชีวติ  ออกอากาศวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนของรายการคุยข่าวเช้า ช่อง 8 โดยรูปแบบการละเมิด
ดา้นเน้ือหา ภาพ คือ ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ 
เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 7 ข่าว ท่ีปรากฎจะทราบไดว้า่ เป็นการน าเสนอภาพเด็กผา่นส่ือ
โทรทัศน์ให้มุมข้างหลัง บางคร้ังยงัสามารถมองเห็นถึงรูปร่าง ขนาด ลักษณะต่างๆ ของเด็ก 
ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในสาธารณชนทราบ ท าให้เกิดผลกระทบต่อดา้นช่ือเสียง เกียรติยศ 
ส่ือมวลชนควรปรับเปล่ียนการน าเสนอภาพท่ีสามารถสังเกตุและรับรู้ได้เป็นการน าเสนอภาพ
บางส่วนจากดา้นหลงัแทนเพื่อไม่ใหส้าธารณชนรับวา่คือใครท่ีตกเป็นข่าว 



 

 
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั คร้ังน้ี
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาเน้ือหาของข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก และ เพื่อศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก โดยผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลข่าวเช้าจาก 3 สถานี 3 
รายการโดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละ
รายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้งส้ิน 3 รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนั
ศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าส ารวจขอ้มูลต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กจาก
การเปิดยอ้นหลังท่ีปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูศึ้กษาจะสร้างแบบส ารวจโดยมี
เกณฑก์ารวดัการละเมิดสิทธิเด็ก 
 
5.1 สรุปผล  
 
ตารางที ่ 5.1  เน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 
 
 เชา้น้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 เร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 คุยข่าวเชา้ ช่อง 8 

อนัดบัท่ี 1 ใช้ภาษา / ข้อความ เร้า
อารมณ์ 

ใช้ภาษา / ข้อความ เร้า
อารมณ์ 

ใช้ภาษา / ขอ้ความ เร้า
อารมณ์ 

อนัดบัท่ี 2 ร ะ บุ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มของเด็ก 

ร ะ บุ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มของเด็ก 

ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก 

อนัดบัท่ี 3 ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก ลดทอนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษยข์องเด็ก 
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 จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเช้าจาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเช้าน้ีท่ีหมอ
ชิต ทางช่อง 7 / เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าว
เด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า  แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้ งส้ิน 3 
รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ พบวา่ รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิเด็ก ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้า
น้ี  ทางช่อง 3 มีความคล้ายคลึงกันได้แก่ ใช้ ภาษา/ข้อความ เร้าอารมณ์  , ระบุลักษณะหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้ว่าเด็กศึกษาหรืออยู่แถวไหน , ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก ขณะท่ี คุย
ข่าวเชา้ ทางช่อง 8 แตกต่างท่ีล าดบั 2 และ ล าดบั 3 คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก , การรายงานข่าวของ
ส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก 
 
ตารางที ่5. 2  การเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 

 
 เชา้น้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 เร่ืองเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 คุยข่าวเชา้ ช่อง 8 

อนัดบัท่ี 1 ใชภ้าพเร้าอารมณ์ ใชภ้าพเร้าอารมณ์ ใชภ้าษา / ขอ้ความ เร้า
อารมณ์ 

อนัดบัท่ี 2 เซ น เซ อ ร์ ปิ ด บั ง
บ า ง ส่ ว น ข อ ง เ ด็ ก 
ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เซนเซอร์ปิดบังบางส่วน
ข อ ง เด็ ก  ผู ้ ป ก ค ร อ ง 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เซ น เซ อ ร์ ปิ ด บั ง
บ า ง ส่ ว น ข อ ง เด็ ก 
ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

อนัดบัท่ี 3 เปิดเผยหน้าตาบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เครือญาติ ครู
อาจารย ์

เปิดเผยหน้าตาผูป้กครอง
เด็ก 

ใ ช้ มุ ม ก ล้ อ ง จ า ก
ด้ า น ห ลั ง ถ่ า ย เด็ ก 
ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
 จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเช้าจาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเช้าน้ีท่ีหมอ

ชิต ทางช่อง 7 เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าว
เด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้ งส้ิน 3 
รายการ เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ พบวา่ รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิเด็ก ดา้นเน้ือหาภาพ ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 , 
คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8 มีความคลา้ยคลึงกนัท่ี 2 ล าดบัแรก คือ ใช้ ภาพ เร้าอารมณ์ , เซนเซอร์ปิดบงั
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หน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ขณะท่ีล าดบั 3 ของทั้ง 3สถานี แตกต่างกนั คือ รายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7  เปิดเผยหน้าตา
ผูป้กครองเด็ก เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 เปิดเผยหน้าตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-
อาจารย ์เป็นตน้ คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
ถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

5.2 อภิปายผล 
 จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเชา้จาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ีท่ีหมอ

ชิต ทางช่อง 7 / เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 เก่ียวกบั รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก 
ดา้นเน้ือหาภาพ พบว่า รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก ดา้นเน้ือหา (ภาษา/ขอ้ความ) และ ด้านเน้ือหา
ภาพ ทั้ง3 สถานี ผลการวิจยัท่ีผูศึ้กษาได้คน้ควา้หาขอ้มูลและตรวจสอบในหัวขอ้เร่ือง การละเมิด
สิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั พบวา่ รูปแบบการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัเด็ก
ถูกกระท า และ เด็กเป็นผูก้ระท า ท่ีมีการละเมิดสิทธิเด็กรูปแบบการละเมิดด้านภาพมากกว่าด้าน
เน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ )  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลวิจยัในหัวขอ้ การน าเสนอข่าวและการละเมิด
สิทธิเด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทย ( ดร.ธาตรี ใตฟ้้าพูล , 2557, น. 112-113 ) ท่ีระบุวา่ การ
ละเมิดสิทธิเด็กมีรูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา( ภาษา / ขอ้ความ ) มากกวา่การละเมิดดา้นภาพ  

 ส่วนท่ี 1 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) จากผลวิจยัของผูศึ้กษาใน
หัวขอ้เร่ือง การละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั พบว่า รูปแบบการ
ละเมิดดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) ของ รายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทาง
ช่อง 3 ,รายการคุยข่าวเชา้ ช่อง 8 ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ ซ่ึง ช่อง 7
และ ช่อง 3 มีความคลา้ยคลึงกนั โดยขณะท่ี ช่อง 8 มีความแตกต่างจาก ช่อง 7 และช่อง 3 ท่ี อนัดบัท่ี 
2 และอนัดบัท่ี 3 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัในหัวขอ้ การน าเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิ
เด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทย ( ธาตรี ใตฟ้้าพูล. 2557. น. 112-113 ) ตรงท่ีระบุวา่ ช่อง 3 มี
ความคลา้ยคลึงกบั ช่อง 7 ซ่ึงผลวิจยัของผูศึ้กษาท่ีปรากฎออกมา มีความคล้ายคลึงกนักบั รวมถึง
รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก 2 ประเด็นท่ีตรงกบัรูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กในงานวิจยัของผูศึ้กษา
ได้แก่ รูปแบบการละเมิดด้านเน้ือ (ภาษา / ขอ้ความ) และ เน้ือหาภาพ โดยผลวิจยัของผูศึ้กษาท่ี
ออกมามีความแตกต่างกบังานวิจยัของอาจารยธ์าตรี คือ ช่องท่ีพบมากท่ีสุด คือ ช่อง 7 ได้แก่ การ
ละเมิดความเป็นส่วนตวัและการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคล รองลงมา คือ ช่อง 3 ไดแ้ก่ การละเมิดโดย
ใช้ภาษาเร้าอารมณ์   รองลงมา คือ NBT ได้แก่ การละเมิดความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผย
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เอกลกัษณ์บุคคลทั้งน้ีไม่พบการละเมิดในรูปแบบอ่ืนใดอีก ส่วนการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคลท่ีพบ
มากท่ีสุดในทุกช่อง คือ การเปิดเผยช่ือเด็ก   

 ส่วนท่ี 2 การละเมิดสิทธิเด็กดา้นเน้ือหาภาพ จากผลวิจยัของผูศึ้กษาในหัวขอ้เร่ือง การ
ละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั พบวา่ รูปแบบการละเมิดดา้นเน้ือหา
ภาพของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 , คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 มีความ
คลา้ยคลึงกนั 2 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ , เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลวิจยัใน
หวัขอ้การน าเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทยท่ีระบุวา่ ทั้งสาม
ช่องมีการละเมิดดว้ยการเปิดเผยภาพเอกลกัษณ์บุคคลและการละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด ผล
วจิยัในหวัขอ้ การน าเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทย ( ดร.ธาตรี 
ใต้ฟ้าพูล, 2557, น. 112-113 ) ท่ีระบุว่า ทั้ งสามช่องมีการละเมิดด้วยการเปิดเผยภาพเอกลักษณ์
บุคคลและการละเมิดความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด ซ่ึงการละเมิดดว้ยการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคล โดย
ท่ีพบมากท่ีสุดของช่อง 7 และช่อง NBT คือ การเปิดเผยหนา้เด็ก ขณะท่ีช่อง 3 มีการละเมิดดว้ยการ
เปิดเผยขอ้มูลของญาติมากท่ีสุด  

 โดยผลวิจยัจากการท่ีผูศึ้กษาไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นท่ีปรากฏเก่ียวกบัรูปแบบการละเมิด
สิทธิเด็กถูกกระท าและเด็กเป็นผูก้ระท าทั้ง 3 สถานี นกัส่ือมวลชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สิทธิเด็กและการปฎิบติังานท่ีน าเสนอข่าวเด็กผา่นส่ือโทรทศัน์ ผิดกฎหมายอยา่งชดัเจนทั้งรูปแบบ
เน้ือหา (ภาษา / ขอ้ความ) และ เน้ือหาภาพ ตามกฎหมายท่ีบญัญติัขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคุม้ครองและ
รักษาสิทธิเด็กให้พึงปฎิบติัตาม โดยมีความสอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
ได้แก่  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 27 ระบุว่า ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทาง
ส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภท ใด ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง โดยเจตนาท่ีจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  

 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 130 ระบุว่า  ห้ามมิให้ผูใ้ดบนัทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบนัทึกเสียง แพร่
เสียงของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าความผดิหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือโฆษณาขอ้ความซ่ึง
ปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลท่ี
อาจท าให้บุคคลอ่ืนรู้จกัตวั ช่ือตัว หรือช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความ
เปิดเผยประวติัการกระท าความผิด หรือสถานท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือ
เยาวชน 
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 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 9 
ระบุว่า ห้ามมิให้ผูใ้ดลงพิมพ์ โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว 
หรือข้อมูลใด ๆ อันน่าจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้กระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบญัญติัน้ี ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัในวรรค
หน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 เน่ืองจากผลวิจยัของผูศึ้กษามีรูปแบบในการน าเสนอมีการละเมิดสิทธิเด็กหมดทั้ง 3 
ช่อง ผูศึ้กษาจึงน ากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กเป็นหลกัในการศึกษาหัวขอ้ การละเมิด
สิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เน่ืองจากหลงัจากประเทศไทยไดล้งนามเขา้
เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535 จึงมีปรับเปล่ียนกฎหมายคุม้ครองสิทธิเด็กให้สอดคลอ้งกบั
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยกฎหมายระบุชัดเจนไวเ้ก่ียวกบัขอ้ขอ้ปฏิบติัคุม้ครองสิทธิเด็ก นัก
ส่ือสารมวลชน , เจา้หนา้ท่ีต ารวจ , เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัเด็ก
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการน าตวัเด็กมาปรากฏออกส่ือรวมถึงขอ้มูลเน้ือหาท่ีระบุแบบทางตรง
และระบุทางออ้ม 

 จากการน าเสนอเน้ือหาและการเผยแพร่ภาพข่าวเก่ียวขอ้งกบัเด็กทางส่ือมวลชน ผูศึ้กษา
มองเห็นถึงการละเลยและไม่ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพส่ือและไม่ค  านึงกฎหมาย 
พ.ร.บ.ต่างๆ ท าให้การน าเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาและภาพส่งผลกระทบต่อการเล้ียงดู ร่างกาย จิตใจ  
สถานท่ีอยูอ่าศยั  สถานท่ีศึกษา  ตลอดจนการทารุณทุกรูปแบบ นกัส่ือสารมวลชนตอ้งตระหนกัถึง
สิทธิเด็กทั้งดา้นสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดให้เกิดความปลอดภยัไม่ขายหน้า สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา 
ไดรั้บการศึกษาท่ีดี สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกท าร้ายและการโดนทารุณกรรม สิทธิท่ี
ในการมีส่วนร่วมในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นต่อสังคม 

 หากส่ือมวลชนยงัยึดการเพิ่มยอดขายหรือเรตต้ิงดว้ยการเสนอภาพดา้นลบเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากสังคมมากกว่าความตระหนักเร่ืองสิทธิเด็ก เด็กเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบต่อ
ช่ือเสียง เกียรติยศ การอยูร่อด จิดใจของเด็กและครอบครัวในสังคมตามมา เน่ืองจากส่ือมวลชนเป็น
ตวักลางท่ีน าเสนอข่าวเสนอต่างๆ อีกทั้งมีแรงขบัเคล่ือนมากกวา่บุคคลธรรมดา บุคลากรในแวดวง
ส่ือจึงตอ้งไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพ.ร.บ.คุม้ครองเด็กและอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กให้มากข้ึน 
พึ่งระมดัระวงัการแสดงความเห็นส่วนตวั และ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาและการถ่ายภาพเท่าท่ี
จ  าเป็น อย่าเก็บภาพท่ีเน้นเก็บรายละเอียดมากเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้ง ผลวิจยัในหัวขอ้ บทบาทของ
องคก์รวิชาชีพส่ือต่อการละเมิดสิทธิเด็กในส่ือ ( พิรงรอง รามสูต. บทบาทขององคก์รวชิาชีพส่ือต่อ
การละเมิดสิทธิเด็กในส่ือ. น. 52-55 ) ท่ีระบุว่า สถานการณ์และแนวโน้มการละเมิดสิทธิเด็กใน
วงการส่ือสารมวลชนโดยส่ือกระแสหลกัทั้งหนังสือพิมพแ์ลโทรทศัน์ก็ยงัติดอยูใ่นวงัวนของการ
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เป็นองค์กรธุรกิจท่ีต้องแสวงหาก าไร จึงพยายามน าเสนอเน้ือหาท่ีดึงดูดผูอ่้านและผูช้ม ซ่ึงใน
บางคร้ังก็เป็นเน้ือหาท่ีเร้าอารมณ์และสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะสิทธิเด็ก ในขณะท่ีส่ือ
โทรทศัน์เคเบิลและดาวเทียมมกัมีเน้ือหาล่อแหลมในเร่ืองเพศ  

 ผูศึ้กษามองเห็นถึงหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีควรค านึงและตระหนกัถึงก่อนจะรายงานข่าว
และเผยแพร่ภาพข่าวเก่ียวกบัเด็กทั้งถูกกระท าและเด็กเป็นผูก้ระท าคือ การคดักรองข่าวสารให้ดี
เพราะ นกัส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ีเลือกสรรคดัสรร คดักรองขอ้มูล ปรับขอ้ความ เร่ืองราวเหตุการณ์
ต่าง ๆท่ีเก่ียวกับข่าวเด็กก่อนน าเสนอไปยงัผูรั้บสารตามกฎเกณฑ์อันพึงตระหนักถึงกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิเด็กท่ีสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในฐานะผูเ้ฝ้าประตูต้องมีการพินิจ
พิจารณาข่าวเด็กทั้งดา้นเน้ือหาและภาพหามากข้ึน สร้างมาตรฐานการเลือกสรร , คดักรองข่าวเด็ก
ทั้งถูกกระท าและเป็นผูก้ระท าภายในองคก์รให้ดีข้ึน รวมถึงการรายงานข่าวของผูป้ระกาศท่ีไม่ควร
ใช้เน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ )และภาพเคล่ือนไหวต่างๆเร้าอารมณ์ผูรั้บฟังเพราะอาจจะส่งกระทบ
ต่างๆต่อเด็กหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กได ้โดยพ.ร.บ.คุม้ครองสิทธิเด็กไดร้ะบุอยา่งชดัเจนแลว้ จึงตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรักษาสิทธิเด็กไวโ้ดยไม่ระบุรายละเอียดต่างๆหรือเปิดเผยภาพต่างๆท่ีท า
ให้สาธารณชนทราบว่าเด็กท่ีเป็นข่าวคือใคร นักส่ือสารยงัต้องระมัดระวงัการแสดงความเห็น
ส่วนตวั รวมถึงการถ่ายภาพท่ีเน้นเก็บรายละเอียดมากเกินจ าเป็น และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยด์ว้ยกนัทั้งดา้นช่ือเสียง เกียรติยศ เป็นตน้ เพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนให้ส่ือมวลชนตระหนกัและ
ไม่น าเน้ือหาหรือภาพท่ีละเมิดต่อสิทธิเด็กและสิทธิบุคคลอ่ืน มาน าเสนอออกอากาศ อีกทั้งควรมี
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเขา้ใจดา้นกฎหมายคุม้ครองเด็กและวิธีการตีพิมพ์
ในการเผยแพร่ข่าวเน้ือหาและภาพข่าวในทางปฏิบติัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญมาสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการท างานท่ีดีภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพให้กบัองคก์รและนกัส่ือสารมวลชน ซ่ึงการ
น าเสนอข่าวเก่ียวกบัการละเมิดเด็กทางสถานีดิจิทลัยงัคงเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนั  
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 5.3.1 ควรท าวจิยัแบบมีส่วนร่วมของการน าเสนอข่าวการละเมิดเด็กทั้งดา้นเน้ือหาและภาพใน
แต่ละวนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพื่อเกิดประโยชน์เก่ียวกบัการปฏิบติังานจริงของนกั
ส่ือมวลชน 
 5.3.2 ควรท าวจิยัซ ้ าเพื่อทราบผลการละเมิดสิทธิเด็กท่ีเปล่ียนแปลงรวมถึงสะทอ้นผลการท างาน
เก่ียวกบัการตระหนกัถึงสิทธิเด็กท่ีปฏิบติังานจริงของส่ือมวลชน 
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5.4 ข้อเสนอแนะในวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 ศึกษาเพิ่มเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวบนส่ือออนไลน์ 
 5.4.2 ศึกษาเพิ่มเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการน าเสนอข่าวเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลและ
บนส่ือออนไลน์ 
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ตวัอย่างแบบประเมิน 
ช่ือข่าว              ออกอากาศวนัที่   เดือน  ปี  กรณี  (เดก็ถูกกระท า  /เดก็เป็นผู้กระท า  )   
รายการข่าว   สถานีโทรทศัน์ดจิิตอล  

 
 
 
 

ด้านเน้ือหา ) ภาษา / ข้อความ ( 
รายละเอยีดส่วนบุคคล 

 

มี 

 

ไม่มี 
 

รายละเอียด 

ดา้นเน้ือหา 

1.ระบุช่ือ-นามสกลุเด็ก    

2.ระบุช่ือ-นามสกลุผูป้กครองเด็ก   
 

 

3.ระบุช่ือ-นามสกลุ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-อาจารย ์เป็นตน้   
 

 

4.ระบุสถานท่ีอยูเ่ด็ก   
 

 

5.ระบุสถานท่ีศึกษาเด็ก   
 

 

6.ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาหรืออยูแ่ถวไหน 

เช่น โรงเรียนช่ือดงั ยา่นคลองประปา ประชาช่ืน , บางขนุนนท ์บางกอกใหญ่ กรุงเทพ  เป็นตน้ 

 
 

 
 

 

7.ระบุสถานท่ีท างานผูป้กครอง    
 

 

8.ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ 

เช่น เด็กหญิงชาวกระเหร่ียงวยั 12 ปีถูกเจา้นายทารุณกรรมดว้ยการขงัในกรงสุนขัดัง่สตัวแ์ละ
ใชน้ ้ าร้อนลวกตามร่างกายอยา่งโหดเห้ียม 

  
 

 

9.ตั้งค  าถามท่ีท าร้ายจิตใจเด็ก 

เช่น โดนถูกลวนลามแถวไหน , ถูกส าเร็จความใคร่ก่ีคร้ัง   
        ครอบครัวไดอ้บรมไหม , มีความคิดไหมกบัส่ิงท่ีท า 

  
 

 

10.การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก 

เช่น โจ๋โหด , ลูกทรพี , ลูกอกตญัญู , นกัเรียนนกัเลง  

         ดบัอนาถคาหอ้ง , มีดปักหลงัตายโหด , อนาถาไม่มีพอ่แม่ 

  
 

 

11.ด่วนสรุปตดัสินรายงานข่าวทั้งท่ียงั ไม่เขา้สู่กระบวนการยติุธรรม   
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ด้านเน้ือหาภาพ 

รูปร่าง ลกัษณะ เอกลกัษณ์ สถานทีท่ีบ่่งบอกถึงบุคคล 

 

มี 

 

ไม่มี 
รายละเอียด 

ดา้นภาพ 

1.เปิดเผยหนา้ตาเด็ก   
 

 

2.เปิดเผยหนา้ตาผูป้กครองเด็ก   
 

 

3.เปิดเผยหนา้ตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-อาจารย ์เป็นตน้   
 

 

4.เปิดเผยสถานท่ีอยูเ่ด็ก  
 

  

5.เปิดเผยสถานท่ีศึกษาเด็ก   
 

 

6.เปิดเผยสถานท่ีท างานผูป้กครอง 
 

  
 

 

7.ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ 

เช่น ภาพเด็กชายชาวซีเรียวยัสามขวบนอนทอดร่างไร้วญิญาณอยูบ่นชายหาดซ่ึงถูกเผยแพร่ไป
ทัว่โลกผา่นส่ือต่างๆ 

 
 

  

8.เซนเซอร์ปิดบงัหนา้ตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก 
ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  

  
 

 

9.ปิดบงัอ าพรางใบหนา้แต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

  
 

 

10.ภาพข่าวท่ีส่ือมวลชนน าออกอากาศลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก 

เช่น ข่าวเด็กนกัเรียนอาชีวะท่ีก่อเหตุยกพวกตีกนั ถูกจบัไดม้กัถูกทหารและต ารวจน าตวัมา
รวมกลุ่ม ถอดเส้ือ และใหห้มอบกบัพ้ืน พร้อมวางอาวธุต่างเป็นหลกัฐาน 

  
 

 

11.ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก 
ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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