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บทคัดย่อ

  หนงัสอืพมิพ์ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการน�าเสนอข่าวของเดก็น้อยกว่าพืน้ทีข่องข่าวชนดิอืน่ โดยมแีนวโน้มของทศิทางการรายงาน
ในทางลบและมักจะถูกน�าไปไว้ในหน้าหนึ่ง อีกทั้งการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีเด็กยังไปละเมิดสิทธิของเด็กด้วย เนื่องจากนักหนังสือพิมพ์
ขาดความรู้และขาดความระมัดระวังในการน�าเสนอที่ดีพอ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กทุกคนพึงจะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กบางคนที่พลาดพลั้งกระท�าความผิดจน
กลายเป็นข่าวคดีเด็ก ดังนั้นจึงเกิดพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อ
การพิจารณาคดีให้กระท�าเป็นความลับเพื่อคุ้มครองเด็กเหล่านั้นจากสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กถูกท�าร้าย 
เด็กถูกข่มขืน หรือแม้การกระท�าความผิดโดยตัวของเด็กเอง หนังสือพิมพ์จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า ระหว่างการท�าหน้าที่เป็นบทบาท
ผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informer) ในการตอบสนองสิทธิที่จะรู้ (Right to Know) ของผู้อ่านกับสิทธิของเด็กนั้น หนังสือพิมพ์จ�าเป็นจะต้อง
ท�าหน้าที่ดังกล่าวให้ครบสมบูรณ์ทั้งสองด้าน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเหตุการณ์ตามที่เขาควรมีสิทธิที่จะรู้ อีกทั้งการน�าเสนอข่าวจะต้องไม่
ไปละเมดิสทิธเิดก็จากการเปิดเผยอตัลกัษณ์หรอืรายละเอยีดทีท่�าให้ผูอ่้านทราบทนัทว่ีาเดก็คนนัน้เป็นใคร โดยทีไ่ม่เป็นการละเมดิสทิธเิดก็
ในรอบสอง รวมทั้งผู้สื่อข่าวทุกคนยังจะต้องมีจริยธรรมทางวิชาชีพเกี่ยวกับการรายงานข่าวเด็กอีกด้วย เนื่องจากจะท�าให้เขาเหล่านั้น
สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในสังคมต่อไป

Abstract

 News reporting on children is not only lacking its space on newspaper, but also violates children’s right. While children 
are not aware of their illegal action, reporters have no idea on how to handle news related to children, and, in some 
cases, careless. The Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E.2553, then, is legislated to hear any children’ cases 
in camera to protect the children. Reporters, as an informer responding to their readers’ right to know and protecting 
children right, should use his discretion when reporting cases of child abuse, rape, or cases of children being the perpetrator. 
Reporters should provide fact but not reveal detailed information so that the children involved could be identified. Professional 
journalists should maintain their ethical standard while reporting on children and avoid any action violating children’ right. 
The children should not be abused repeatedly and be estranged from others by the reporting. 

บทน�ำ

 หากเปรยีบเทยีบข่าวทีอ่ยูใ่นหน้าหนึง่ของหนงัสอืพมิพ์แล้ว ข่าวทีม่กัจะถกูหยบิยกมาเป็นข่าวเด่นๆ คอื ข่าวอาชญากรรมหรอืข่าว
การเมือง เนื่องจากเป็นข่าวที่สามารถเพิ่มยอดผู้อ่านและยอดจ�าหน่ายได้ในเวลาเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์ต้องการน�าเสนอให้ผู้อ่านทราบ
ว่าแต่ละวันได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในสังคม อีกทั้งหนังสือพิมพ์มักไม่หยิบยกข่าวเกี่ยวกับเด็กมาน�าเสนอให้เป็นข่าวเด่น แต่ข่าวของ
เด็กกลับถูกน�าไปเสนอไว้ในหน้าใน โดยเฉพาะข่าวทางด้านบวกเกี่ยวกับเด็ก ทั้งๆ ที่ควรจะเป็นข่าวที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่า วอนผู้ใจบุญอุ้มอัจฉริยะ 4 ขวบ (2555) ในขณะที่หนังสือพิมพ์อีกฉบับพาดหัวข่าวว่า เด็กไทย
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สุดเจ๋งคว้า 5 ทอง สิ่งประดิษฐ์วิทย์ฯ นานาชาติ (2555) ทางตรง
กันข้าม หากเป็นข่าวด้านลบของเด็กจะได้รับความสนใจจาก
หนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งถูกจัดไปอยู่ในพื้นที่ของข่าว
หน้าหนึง่ อาท ิพาดหวัข่าว แจ้งจบัแจ๋วใจยกัษ์ฉกทารกเลีย้งบ�าเรอ
กามผัว อุ้มล่องหนไปนาน 13 ปี จนท้องป่องถึงคืนเด็ก (2555) สุด
สลดเด็ก ‘ป.6’ พกมีดแทงเพื่อนเสียชีวิตคา ‘รร.’ (2555) เป็นต้น 
 ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับให้
ความส�าคัญกับข่าวด้านบวกของเด็กค่อนข้างน้อย มีงานวิจัยของ
อุไร สิงห์ไพบูลย์พร (2542) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ ตามแนวคิดของ
อนุสัญญาสิทธิเด็ก ได้มีการอธิบายไว้ว่า หนังสือพิมพ์ 5 ชื่อฉบับ
ได้แก่ ไทยรัฐ มติชน บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ และบางกอกโพสต์ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2542 มีการน�าเสนอข่าวเด็กส่วนใหญ่ในหน้าอื่น
มากกว่าหน้าหนึ่ง และทิศทางการรายงานข่าวเด็กที่เป็นชิ้นข่าวมี
แนวโน้มไปในทิศทางลบ 
 นอกจากนีผู้เ้ขยีนขอยกข้อความทีน่าฏยา ตนานนท์ (2546) 
ได้เขยีนไว้เกีย่วกบัเหตผุลทีห่นงัสอืพมิพ์มกัจะน�าเสนอเกีย่วกบัข่าว
ด้านลบไว้ว่า “ข่าวส่วนใหญ่ของเราจึงเป็นข่าวร้าย เพราะเราชอบ
รู้ข่าวร้าย นึกๆ ดูก็แปลก รู้ข่าวร้ายแล้วเราก็ใจไม่ดี แต่ก็อยากรู้ 
แต่ข่าวดี เรื่องดี ที่รู้แล้วท�าให้เราใจดี เราไม่ค่อยอยากรู้ หรือรู้แล้ว
กเ็ฉยๆ (นอกจากเป็นข่าวดแีก่ตวัเราเอง) ฉะนัน้เราทัง้หลายทีเ่รยีก
ว่าเป็นคนธรรมดาๆ นี้ก็น่าจะเป็นคนแปลก แต่เมื่อแปลกกันไป
หมดทัง้สงัคม จงึเป็นธรรมดาไป” นัน่เป็นเพราะตามปกตนิสิยัของ
คนเราย่อมอยากรู้ข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี ยิ่งเป็นข่าวร้ายๆ ของ   
ผู้อื่นแล้ว คนก็ย่อมให้ความส�าคัญมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 อย่างไรกต็ามเมือ่หนงัสอืพมิพ์ได้รายงานข่าวของเดก็ โดย
เฉพาะข่าวในด้านลบ เพือ่ตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของคน
สังคมและขาดความระมัดระวังนั้น ย่อมก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เป็น     
นกัข่าวสายสงัคม ไม่ได้มคีวามรูล้กึซึง้เกีย่วกบัการน�าเสนอข่าวสทิธิ
เดก็อย่างแท้จรงิ จงึท�าให้เกดิการละเมดิสทิธขิองเดก็ และยงัท�าให้
เดก็เหล่านัน้ต้องกลายเป็นผูถ้กูกระท�าได้ง่าย (สนัสนย์ี ชยัประเสรฐิ, 
2550) ผูเ้ขยีนจงึต้องการสะท้อนให้เหน็ว่า การน�าเสนอข่าวเดก็กบั
การถกูละเมดิสทิธทิางหนงัสอืพมิพ์เป็นเรือ่งส�าคญั โดยนกัข่าวต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กเป็นอย่างดี และไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักข่าว
ทั่วๆ ไปจะสามารถท�าได้ อีกทั้งหนังสือพิมพ์จ�าเป็นจะต้อง
ระมดัระวงัการน�าเสนอข่าวชนดินีเ้ป็นพเิศษ และค�านงึถงึจรยิธรรม
ของการรายงานข่าวอีกด้วย ถึงเวลาแล้วที่หนังสือพิมพ์จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อการรายงานข่าวเด็กให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กอีกต่อไป

ข่ำวเด็กกับกำรได้รับควำมคุ้มครองสิทธิ

 เรามกัจะได้ยนิค�าว่าเดก็ และเยาวชนตามหน้าหนงัสอืพมิพ์
อยูเ่สมอ ดงันัน้ผูเ้ขยีนจงึขออธบิายความหมายของค�าว่า เดก็ และ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไว้ให้เข้าใจตรงกัน
เสียก่อนดังนี้คือ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
 เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 เยาวชน หมายความว่า บุคคลเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยัง
ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ท�าไมเดก็จะต้องได้รบัการคุม้ครองสทิธ?ิ ผูเ้ขยีนขออธบิาย
ว่า สิทธิเด็ก เป็นสิทธิสากล (Universal Rights) และเป็นสิทธิเด็ด
ขาด (Absolute Rights) ทีจ่ะต้องได้รบัการรบัรองและคุม้ครองตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child-CRC) เพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา เจรญิเตบิโตรอบด้านอย่างเตม็ศกัยภาพ 
และไม่เลือกปฏิบัติด้วยการผนึกก�าลังร่วมกันในทุกสถาบันทั่วโลก 
โดยเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ คือ (มูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก, 2552; 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ม.ป.ป.ข)
 1. การห้ามเลอืกปฏบิตัต่ิอเดก็ และการให้ความส�าคญัแก่
เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างของเด็ก ใน
เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
ชาติพันธ์ุ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือ
สถานะอืน่ๆ ของเดก็ หรอืบดิามารดา หรอืผูป้กครองทางกฎหมาย 
ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 2. การกระท�าหรือการด�าเนินการทั้งหลายต้องค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
 3. สทิธใินการมชีวีติ การอยูร่อด และการพฒันาทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคม 
 4. สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของเดก็ และการให้ความ
ส�าคัญกับความคิดเหล่านั้น
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กทุกคนควรจะมีสิทธิตามที่เขาพึง
จะได้รับ แต่บางครั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเด็กเองที่
พลาดพลั้งท�าความผิดครั้งส�าคัญขึ้น จนกลายเป็นข่าวเกี่ยวกับคดี
เด็กและเยาวชน ดังนั้นจึงเกิดข้อกฎหมายบัญญัติตามพระราช
บญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเีดก็และ
เยาวชน พ.ศ. 2534 ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้การพิจารณาคดี
กระท�าเป็นความลบัเพือ่คุม้ครองเดก็เหล่านัน้ (อบุลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ์ 
และ พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, 2550)
 ต่อมามีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 
2546 เพื่อต้องการให้สามารถคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น 
ตามมาตรา 27 ที่ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทาง
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สื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
หรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ  
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ” (วิกิซอร์ส, 
ม.ป.ป.)
 ภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ    
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท�าให้มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติ
จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 แล้วกไ็ด้มกีารออก พระราชบญัญตัิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีสาระ
ส�าคัญดังต่อไปนี้คือ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, 2554)
 มาตรา 76 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่ง
ต้องหาว่ากระท�าความผิด ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือ
เยาวชน หรอืพนกังานสอบสวนจดัให้มหีรอือนญุาตให้มหีรอืยนิยอม
ให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระท�าความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
 มาตรา 130 ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป 
หรอืบนัทกึเสยีง แพร่เสยีงของเดก็หรอืเยาวชนซึง่ต้องหาว่ากระท�า
ความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏใน
ทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่อาจท�าให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผย
ประวัติการกระท�าความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ท�างาน หรือ
สถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น
 มาตรา 136 ในการโฆษณาไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ
ซึ่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครวั ห้ามมใิห้ระบชุือ่หรอืแสดงข้อความ หรอืกระท�าการ
ด้วยประการใดๆ อนัจะท�าให้รูจ้กัตวัเดก็หรอืเยาวชนซึง่เป็นจ�าเลย 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
 จากข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 ใน
หลายมาตราข้างต้น จึงเป็นเครื่องยืนว่า การน�าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์จะต้องระมัดระวังการรายงานข่าวของเด็กไม่ให้เขา
เหล่านั้นถูกละเมิดสิทธิที่พึงจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
อีกด้วย 

ระหว่ำงสิทธิที่จะรู้ (Right to Know) ของผู้อ่ำนกับสิทธิเด็กที่

ถูกล่วงละเมิดจำกกำรน�ำเสนอข่ำวของหนังสือพิมพ์

 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่
จะต้องได้รบัการคุม้ครองเมือ่หนงัสอืพมิพ์ได้น�าเสนอข่าว แต่ขณะ
เดียวกันหนังสือพิมพ์มีหน้าที่เป็นบทบาทผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
(Informer) ไปสูป่ระชาชนคนอ่านด้วย เกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละวนั นกัหนงัสอืพมิพ์จงึมองว่า การรายงานข่าวของเดก็พงึ
เป็นสิทธิที่ประชาชนควรจะรู้ ทั้งนี้สิทธิที่จะรู้ (Right to Know) 
หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตยที่จะรู้ข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคม หรือมีประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส�าหรับการด�าเนินชีวิตของผู้อ่านและของสังคม (จันทนา ทอง
ประยูร, 2548) 
 จากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า หนังสือพิมพ์ได้
ตระหนกัถงึสทิธทิีจ่ะรู ้(Right to Know) ของผูอ่้านเป็นสาระส�าคญั 
แต่บางครั้งการน�าเสนอรายละเอียดของเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ภูมิ
หลังของเหตุการณ์และรายละเอียดครอบครัวของเด็ก ตลอดจน
ประวตัคิวามเป็นมาของเดก็ ย่อมเป็นการตอกย�า้ให้เดก็คนดงักล่าว
ทกุข์ระทมไปกบัเหตกุารณ์มากขึน้เป็นครัง้ทีส่อง เนือ่งจากครัง้แรก
เดก็เป็นผูถ้กูกระท�าจากบคุคลทีป่รากฏเป็นข่าว ส่วนครัง้ทีส่อง นกั
ข่าวได้ท�าการละเมดิสทิธเิดก็ทัง้ทีเ่จตนาหรอืไม่มเีจตนาจากการน�า
เสนอข่าว ซึ่งตามค�าพิพากษาฎีกาได้อธิบายถึงการละเมิดไว้ว่า 
เป็นการประทษุกรรมกระท�าต่อบคุคลโดยผดิกฎหมาย ด้วยอาการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่ห้ามไว้ หรือละเว้นไม่กระท�าในสิ่งที่กฎหมาย
บญัญตัใิห้กระท�าหรอืทีต่นมหีน้าทีต่ามกฎหมายจะต้องกระท�าโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ การละเว้นไม่กระท�าในสิ่งที่กฎหมาย
ได้บญัญตัใิห้กระท�าหรอืตนไม่มหีน้าทีต่ามกฎหมายจะต้องกระท�า 
หาเป็นการละเมิดไม่ (ฎีกา 38/2496,28 อ้างถึงใน พิศิษฐ์ ชวาลา
ธวัช, 2549)
 ดังนั้น การละเมิดสิทธิ เด็กจึงเป ็นการกระท�าของ
หนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม 
แต่หากส่งผลให้เด็กคนดังกล่าวได้รับความเสียหาย ย่อมถือว่ามี
การละเมิดเกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการน�าเสนอข่าว
ของ คมชดัลกึออนไลน์ เมือ่วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2555 (“จบัยาม
เฒ่าหื่น ท�าอนาจารเด็กหญิงวัย 5 ขวบ”, 2555) ที่ได้รายงานข่าว
ต่อไปนี้
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 พ่อแม่ไม่อยูบ้่านฝากลกูสาววยั 5 ขวบไว้กบัญาต ิโดนยาม

เฒ่าวยั 52 ปี จติวปิรติ ใช้ขนมล่ออุม้เดก็ไปท�าอนาจารคาป้อม

ยาม อ้างแค่ใช้มอืล้วงจบัอวยัวะเพศเดก็แล้วใช้มอืตวัเองส�าเรจ็

ความใคร่จนเสร็จ แต่ดิ้นท�าให้กางเกงเด็กฉีกขาด พ่อแม่เด็ก

กลบัมาแปลกใจถามจนทราบเรือ่ง ตามจบัยามเฒ่าได้คาป้อม 

 เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 19 ม.ค. 55 นายอรรคพล จิต

จ�าปี อายุ 30 ปีพร้อม นางสาวสมชื่น จิตจ�าปี อายุ 30 ปี สามี

ภรรยา อาชีพขายไส้กรอกและดอกไม้ อยู่บ้านเลขที่ 216/1  

ม.2 ต. จาน อ.ห้วยทับขัน จ.ศรีษะเกษ ได้อุ้มน้องเมย์ บุตร

สาว อายุ 5 ขวบ ในสภาพกางเกงขาดและมีอาการซึมเศร้า 

เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ มั่นศรี พนักงาน

สอบสวน สภ.เมอืงพทัยา จ.ชลบรุ ีเนือ่งจากบตุรสาวถกูกระท�า

อนาจารโดยมีญาติช่วยจับกุมตัว นายคงเดช จันทร์ใหญ่ อายุ 

52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212/1 ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

อาชีพ รปภ.บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ก่อ

เหตุมาให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจช่วยด�าเนินคด ี

 การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์มีความถูกต้องตาม
บทบาทการเป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informer) และค�านึงถึงสิทธิ
ที่จะรู้ (Right to Know) ของผู้อ่านข่าว เพื่อให้ระมัดระวังดูแลบุตร
หลานทีย่งัเลก็ เพราะอาจจะถกูท�าร้ายจากบคุคลทีค่ดิว่าน่าจะเป็น
คนดูแลเด็กได้ แต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่า หนังสือพิมพ์ละเลยใน
ด้านของการปกปิดประวัติประจ�าตัวของเด็กที่ถูกท�าร้ายร่างกาย 
โดยรายงาน ชื่อของเด็ก ชื่อของพ่อแม่ และที่อยู่ ซึ่งการให้ราย-
ละเอียดนี้ ท�าให้ผู้อ่านข่าวทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเด็ก จึง
เป็นการละเมิดสิทธิของเด็กที่ควรจะได้รับความคุ้มครองให้ต้อง
กลายเป็นผู้ถูกกระท�ารอบที่สองจากหนังสือพิมพ์นั่นเอง
 นอกจากนี้ มีผลการวิจัยการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กผ่าน
สื่อมวลชน (ปี พ.ศ. 2551) ยืนยันว่า สื่อมวลชนมักน�าเสนอเนื้อหา
ที่ละเมิดสิทธิเด็กโดยการเปิดเผยเอกลักษณ์สูงสุด รองลงมาคือ
ละเมิดโดยการใช้ภาษาหรือข้อความเพื่อน�าเสนอเนื้อหาแบบเร้า
อารมณ์ให้สะเทอืนใจ ท�าให้ด้อยค่าซึง่จะปรากฏในมมุมองด้านลบ 
เช่น เด็กถูกกระท�ารุนแรง เด็กกระท�าผิดและเด็กด้อยโอกาส 
(“ทางออกสื่อละเมิด”, 2552)
 ในขณะที่งานวิจัยของนรินทร์ น�าเจริญ (2549) ศึกษาเรื่อง
การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกระท�าความผิดของเด็กและ
เยาวชนในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า  มีข่าวที่ละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 12.97 ซึ่ง
หมายถึงว่า ทุก 10 ข่าว จะมี 1 ข่าวที่มีการละเมิดเกิดขึ้น โดย

งานวิจัยยังพบอีกว่า ข่าวที่น�าเสนอเกี่ยวกับสามเณร จะมีการ
ละเมิดเกิดขึ้น บางกรณีบอกชื่อจริง บอกชื่อวัด และที่ตั้งอย่าง
ชัดเจน
 อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นภาพข่าวจากข่าวสดออนไลน์ เมื่อวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่มีการน�าเสนอภาพของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างเห็นได้ชัดเจนการน�าเสนอภาพข่าวให้เห็น
หน้าของมารดาของเด็กอย่างชัดเจนและค�าบรรยายใต้ภาพข่าว
ล้วนแล้วท�าให้ผู้อ่านทราบถึงตัวเด็กที่ถูกกระท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น
 นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม เคยกล่าวถึง
การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กไว้ว่า “การให้เด็กใส่หมวกไอ้โม่ง
คลุมหน้าจนมองไม่เห็นลักษณะของเด็กอาจจะไม่มีความผิด แต่
การท�าแถบสคีาดหน้ายงัไม่เพยีงพอต่อการปิดบงั เพราะคนใกล้ชดิ
อาจยงัจ�าได้ ดงันัน้หากจะมกีารน�าเสนอกค็วรท�าภาพไม่ชดั (blur) 
เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการละเมิดสิทธิได้มากกว่า” (“เสวนาสื่อฯ 
เสนอข่าวเด็ก-สตรี ไม่ให้ละเมิด”, 2554) 
 อย่างไรกต็าม มาตรการป้องกนัการละเมดิสทิธเิดก็ข้างต้น
ยังมีช่องโหว่ให้หนังสือพิมพ์กระท�าการละเมิดได้ เพราะตามหลัก
ของการน�าเสนอข่าวเดก็ หนงัสอืพมิพ์ไม่สามารถน�าเสนอภาพหน้า
เด็กให้ปรากฏต่อสาธารณชนได้ แต่การน�าเสนอภาพหน้ามารดา
ของเดก็ทีต่กเป็นข่าวกเ็ท่ากบัเป็นการประกาศความอปัยศของเดก็
ให้สังคมรับรู้ จนท�าให้เด็กที่ตกเป็นข่าวด้วยนั้นจ�าต้องกลายเป็น  
ผู้ถูกละเมิดสิทธิจากหนังสือพิมพ์เสียเอง

จริยธรรมของหนังสือพิมพ์ ในกำรรำยงำนข่ำวเด็ก 

 หนงัสอืพมิพ์เป็นสือ่หลกัทีท่�าหน้าทีร่ายงานข่าวทีเ่กดิขึน้ให้
กับคนในสังคมทราบ แต่บางครั้งหากขาดความระมัดระวังใน
การน�าเสนอที่ดีก็ย่อมจะละเมิดสิทธิของเด็ก จนกระทั่งท�าให้เขา
เหล่านั้นกลายเป็นผู้ถูกกระท�าในรอบสอง โดยที่สังคมได้ยัดเยียด
รอยบาปให้เดก็ทีถ่กูกระท�าต้องกลายเป็นผูแ้ปลกแยก ใช้ชวีติอย่าง
ยากล�าบาก เพราะสงัคมไม่สามารถเปิดใจทีจ่ะยอมรบัเดก็เหล่านัน้
ได้ (จันทนา ทองประยูร, 2548) ดังนั้นหนังสือพิมพ์จ�าเป็นต้องมี
จริยธรรมในการรายงานข่าวชนิดนี้ให้มาก ทั้งนี้จริยธรรม คือ 
ปรัชญา หรือระบบที่เกี่ยวเนื่องด้วยศีลธรรม เป็นหลักประพฤติ
ปฏบิตัสิ�าหรบับคุคลในสงัคมใดสงัคมหนึง่ หรอืในแขนงวชิาชพีใด
วิชาชีพหนึ่ง (วิสาร พันธุนะ, 2529) ซึ่งหนังสือพิมพ์ต้องพึงระลึก
เสมอถึงวิธีการน�าเสนอข่าวเด็กที่ไม่ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิของ
เด็ก รวมทั้งจริยธรรมในวิชาชีพยังเป็นคุณธรรมประจ�าใจของ     
นักข่าวทุกคนเพื่อไม่ให้การน�าเสนอข่าวดังกล่าวไปท�าลายและ
ท�าร้ายเด็กเหล่านั้นด้วย
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 ในการนี้ หนังสือพิมพ์จ�าเป็นจะต้องน�าเสนอข่าวเพื่อ
ป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก โดยยึดหลักข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 
2541 เกี่ยวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ หมวดที่ 2 ที่ระบุในข้อ 
(15) ว่า (ความเคลื่อนไหวขององค์กรวิชาชีพสื่อ, 2553) 
 (15) ในการเสนอข่าวหรอืภาพใดๆ หนงัสอืพมิพ์ต้องค�านงึ
มใิห้ล่วงละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบคุคลทีต่กเป็นข่าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษย
ชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
 ในการน�าเสนอตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ�้าเติมความ
ทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสนั้น 
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 
 นอกจากนัน้ทางสภาการหนงัสอืพมิพ์ยงัได้ก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิด
ทางเพศ พ.ศ. 2549  เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพี
หนงัสอืพมิพ์ ในสงักดัสมาชกิสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาตเิป็นไป
ตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานและป้องกันการน�าเสนอข่าวและภาพข่าวที่
หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไว้ดังต่อ
ไปนี้คือ (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2549)
 1. การน�าเสนอข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ
      1.1 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุลหรือ
ต�าบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ รวมทั้ง ชื่อ     
ชือ่สกลุและต�าบลทีอ่ยูข่องญาตขิองผูเ้สยีหาย ไม่ว่ากรณใีดๆ หรอื
สิ่งที่ท�าให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ 
เป็นใคร
  1.2 ในกรณทีีผู่ห้ญงิและเดก็ทีถ่กูละเมดิทางเพศได้รบั
อันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวิต ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิ
ประโยชน์อืน่ใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืเพือ่แสวงหาประโยชน์
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  1.3 การพาดหัวข่าว โปรยข่าว หรือการน�าเสนอราย
ละเอยีดของเนือ้หาข่าวผูห้ญงิและเดก็ทีถ่กูละเมดิทางเพศ จะต้อง
กระท�าด้วยความระมดัระวงั ทัง้ในเรือ่งการใช้ภาษาและการค�านงึ
ถงึหลกัสทิธมินษุยชน และไม่ตอกย�า้ให้เกดิความเข้าใจผดิเกีย่วกบั
ทัศนคติเรื่องเพศอันเนื่องมาจากการละเมิดทางเพศนั้น
 2. การน�าเสนอภาพข่าวผูห้ญงิ และเดก็ถกูละเมดิทางเพศ
      2.1 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ภาพข่าวของผู้หญิง 
และเดก็ทีถ่กูละเมดิทางเพศ ไม่ว่ากรณใีดๆ และไม่ว่าผูท้ีถ่กูละเมดิ
ทางเพศนั้น จะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม 

     2.2 ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ได้
รบัอนัตรายถงึแก่ชวีติ หนงัสอืพมิพ์อาจลงตพีมิพ์ภาพหน้าตรงของ
ผู้เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้
เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดย    
มิชอบ

สรุป

 เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นค�ากล่าวที่ผู้เขียน
ได้ยินมานานนับหลายสิบปี เด็กหลายคนมีโอกาสและโชคดี
สามารถเติบโตเป็นเป็นผู้ใหญ่มีต�าแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต แต่
มเีดก็อกีบางส่วนทีไ่ด้รบัเคราะห์กรรมจากความตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ
จากผู้ใหญ่ใจร้าย เช่น ถูกทิ้ง ถูกข่มขืน ถูกกระท�าทารุณ การใช้
เด็กเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ หรือด้วยความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเด็กเองที่ท�าผิดกฎหมาย จนกลายเป็นข่าว
ด้านลบทีม่กัจะได้รบัการรายงานผ่านหน้าหนึง่ของหนงัสอืพมิพ์อยู่
เป็นประจ�า ซึ่งการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ได้ท�าหน้าที่เป็น
บทบาทผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informer) ให้กับประชาชน แต่หาก
หนังสือพิมพ์ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ ขาดความ
รู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวเด็กจนไปละเมิดสิทธิเด็ก ถึงแม้ว่าจะมี
การคุม้ครองจากพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่จะคุ้มครองสิทธิ
เด็กตามกฎหมายแล้วก็ตาม รวมทั้งการไร้ซึ่งจริยธรรมของตัวนัก
หนงัสอืพมิพ์ย่อมจะก่อให้เกดิผลร้ายทีไ่ปตกอยูก่บัตวัเดก็อย่างหลกี
เลี่ยงไม่ได้ 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า การรายงานข่าวเด็กไม่ใช่ข่าวเล็กๆ 
ในหน้าหนงัสอืพมิพ์ทีผู่ส้ือ่ข่าวทกุคนจะสามารถน�าเสนอได้เหมอืน
กับข่าวชนิดอื่น เพราะผู้สื่อข่าวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
กฎหมายคุ้มครอง รวมทั้งจริยธรรมทางวิชาชีพที่จะต้องพึงระลึก
อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อหากรายงานข่าวชนิดนี้ออกไปโดยที่ไม่ปกปิดตัว
ตนและฐานะที่แท้จริงของเด็กที่ถูกกระท�า ก็จะกลายเป็นข่าวที่ส่ง
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องเดก็คนดงักล่าวต่อไปในวนัข้าง
หน้า วนันีห้นงัสอืพมิพ์ตพีมิพ์ข่าวทีล่ะเมดิสทิธขิองเดก็ไปแล้ว พรุง่
นี้ก็จะกลายเป็นข่าวเก่าที่ไม่ถูกน�าเสนอต่ออีก แต่ตัวของเด็กที่ถูก
ละเมิดสิทธิในรอบสองจากการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับ
นั้นมีตราบาปติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต และยังสามารถท�าให้
พวกเขาต้องกลายเป็นผูใ้หญ่ทีใ่ช้ชวีติอย่างยากล�าบากในสงัคมอกี
ด้วย ถึงเวลาแล้วที่นักวิชาชีพในวงการหนังสือพิมพ์ควรจะต้อง
ตระหนกัและระมดัระวงัถงึการน�าเสนอข่าวทีไ่ปละเมดิสทิธเิดก็กนั
อย่างจริงจัง
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