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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง  “การน าเสนอข่าวท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั” 

โดยงานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์ ซ่ึ งแบ่ งออกเป็น  2 ตอน คือ เพื่ อศึกษาเน้ือหาของข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก และ  เพื่อศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงคุณภาพโดย
รวบรวมขอ้มูลข่าวเชา้จาก 3 สถานี 3 รายการ โดยก าหนดข่าวเด็กแต่ละรายการเป็นจ 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 ของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ 
ท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มา
ส ารวจขอ้มูลต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเด็กจากการเปิดยอ้นหลงัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตเ์พื่อวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการวิจยั  พบวา่ ส่วนท่ี 1 เน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิทธิเด็ก  จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเชา้จาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต 
ทางช่อง 7 / เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอข่าวเด็ก
ตกเป็นผูถู้กกระท าและเด็กท่ีเป็นผูก้ระท า แต่ละรายการเป็นจ านวน 10 ข่าว รวมทั้งส้ิน 3 รายการ 
เท่ากบั 30 ข่าว ตั้งแต่  วนัท่ี 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ระยะเวลา
ทั้งส้ิน 3 เดือน โดยศึกษาเฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ พบว่า รูปแบบการละเมิด
สิทธิเด็ก ดา้นเน้ือหา ( ภาษา / ขอ้ความ ) ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทาง
ช่อง 3 มีความคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ ใช ้ภาษา/ขอ้ความ เร้าอารมณ์ , ระบุลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มท่ี
เจาะจงสามารถรู้วา่เด็กศึกษาหรืออยู่แถวไหน , ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก ขณะท่ี คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8 
แตกต่างท่ีล าดบั 2 และ ล าดบั 3 คือ ระบุช่ือ-นามสกุลเด็ก , การรายงานข่าวของส่ือมวลชนลดทอน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก  

                                                           
*นกัศึกษาหลกัสูครมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ผลการวิจยั  พบว่า ส่วนท่ี 2 การเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีส่งผล
กระทบต่อสิทธิเด็ก จากการรวมผลการศึกษาขอ้มูลรายการข่าวเชา้จาก 3 สถานี ไดแ้ก่ รายการเชา้น้ี
ท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 / คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8โดยก าหนดข่าวท่ีมีการน าเสนอ
ข่าวเด็กตกเป็นผูถู้กกระท 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 พบวา่ รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิเด็ก ดา้นการเผยแพร่ภาพ ของรายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 
3 , คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8 มีความคล้ายคลึงกันท่ี 2 ล าดับแรก คือ ใช้ ภาพ เร้าอารมณ์ , เซนเซอร์
ปิดบังหน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ขณะท่ีล าดบั 3 ของทั้ง 3สถานี แตกต่างกนั คือ รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7  เปิดเผย
หน้าตาผูป้กครองเด็ก เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 เปิดเผยหน้าตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือ
ญาติ ครู-อาจารย ์เป็นตน้ คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

1.  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีผ่าน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการน าประเทศไทยเขา้สู่ยุคทีวี

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
ทีวีมากข้ึนจึงส่งผลให้ความตอ้งการรายการโทรทศัน์มีแนวโน้มสูงข้ึน ท าให้การแข่งขนัของแต่ละ
ช่องของแต่ละสถานีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ผูป้ระกอบการและบุคลากรในองค์กรซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งคดัสรร คดักรอง และพิจารณาเน้ือหาแต่ละรายการใหมี้พร้อม มีความถูกตอ้งก่อนออกอากาศ 
นอกจากน้ียงัตอ้งตระหนกัถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือสารมวลชนอีกดว้ย โทรทศัน์ดิจิทลัจึงมี
บทบาทต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั้งเร่ืองเหตุการณ์บา้นเมือง ดา้นความบนัเทิง ดา้นกีฬา ดา้น
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชญากรรม  และอีกมากมายท่ีเคยได้รับมาทราบหรือเห็นมา ซ่ึง
ส่ือมวลชนน าข่าวสารต่างๆน าเสนอผา่นรายการข่าวทางส่ือโทรทศัน์ดิจิทลัในรูปแบบเล่าข่าวและ
รูปแบบคุยเล่า เป็นตน้ หากพูดถึงค าวา่ ข่าว ทุกคนตอ้งเคยไดรั้บข่าวสารจากโทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ
ส่ือทางโทรทศัน์สามารถเขา้ถึงประชาชนไดทุ้กระดบั ทุกเพศ ทุกวยั ประชาชนจะรู้ถึงเหตุการณ์
หรือเร่ืองราวต่างๆผ่านทางส่ือโทรทศัน์ท่ีเป็นส่ือกวา้งท่ีสุดในทุกวนัน้ี โดยมี ข่าวภาคเช้า เป็น
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จุดเร่ิมตน้ของการน าเสนอเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีคนท างาน นกัเรียน
นกัศึกษา และคนส่วนใหญ่สามารถรับชมไดก่้อนออกเดินทางโดยรับรู้ทั้งเสียงและภาพเคล่ือนไหว 
ซ่ึงมีจุดเด่นมากวา่หนงัสือพิมพแ์ละวิทย ุกลบัเกิดปัญหาหลายอยา่ง เน่ืองจากส่ือมวลชนไม่รอบคอบ
โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีไม่ผ่านการคดักรองขอ้มูลข่าวสารท่ีดีในฐานะผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร จึงอาจส่ง
ปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ต่างๆได ้ เช่น ปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของข่าว ความถูกตอ้งของข่าว การ
รายงานข่าว การน าเสนอข่าว ฯลฯ โดยอาจจะส่งผลตามมาเก่ียวกบัปัญหาท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ การ
น าไปสู่ปัญหาสังคม เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการส่ือสารและเทคโนโลยีต่างๆได้เกิดข้ึน
มากมายในยุคระบบดิจิทลั ขอ้มูลข่าวสารทัว่โลกได้ถูกเช่ือมโยงกนัง่ายข้ึนโดยมีส่ือมวลชนเป็น
ตวักลางในการน าเสนอขอ้มูลให้แก่ประชาชนไดรั้บรู้ทัว่กนัจากการน าเสนอข่าวผา่นทางโทรทศัน์
ดิจิทลัทุกช่องทัว่ประเทศไทย 

การน าเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนนั้นในปัจจุบนัยงัพบเห็นได้
วา่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีมากข้ึนในทุกช่องทางการส่ือสารอาทิ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทย ุ
และส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้ น ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีเลือกสรร ปรับข้อมูล 
ปรับเปล่ียนขอ้ความ รวมทั้งการเผยแพร่ภาพ ก่อนจะน าขอ้มูลข่าวสารน าเสนอผ่านช่องทางในการ
ตอบสนองสิทธิการรับรู้ของประชาชนโดยตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือกรอบจ ากดัเพื่อไม่ให้กา้ว
ล่วงละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตวั เกียรติยศ ช่ือเสียงของบุคคล และครอบครัวของปัจเจกชนเพราะ
สิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของบุคคลและเป็นส่ิงท่ีแสดงคุณค่าความ
เป็นมนุษย ์จึงมีการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลไว ้ส่ือมวลชนสามารถอา้งสิทธิและเสรีภาพในการ
น าเสนอข่าวได ้ 

การละเมิดสิทธิอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกองคก์รของส่ือมวลชนควรท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีดี
และต้องตระหนักเก่ียวกับส่ิงน้ีให้มากข้ึนคือ การละเมิดสิทธิเด็ก กระบวนการท างานของ
ส่ือมวลชนทั้งในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ในขั้นตอนการปรับปรุงตน้ฉบบั ตลอดจน
น าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับเด็ก เน้ือหาและภาพยงัคงปรากฏในสาธารณะสังคมโลก 
ส่ือมวลชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดความระมดัระวงัในการน าเสนอท่ีดี โดยเน้ือหาท่ีพบมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบัละเมิดสิทธิเด็กด้านโทรทศัน์คือ เด็กถูกกระท า , ความรุนแรงภายในและภายนอก
ครอบครัว การกระท าผิด  การถูกทอดทิ้ง และถูกข่มขืนโดยรูปแบบการละเมิดเด็กคือการละเมิด
ดา้นภาษา  ขอ้ความ , ภาพ กล่าวคือ การละเมิดดว้ยการเปิดเผยเอกลกัษณ์บุคคล , การละเมิดความ
เป็นส่วนตวั และการใช้ภาษาเร้าอารมณ์ ( ผศ.ดร.ธาตรี ใตฟ้้าพูล.(2555). การน าเสนอข่าวและการ
ละเมิดสิทธิเด็กในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ไทย )   

112



4 

 

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

องค์กรส่ือและนักส่ือสารมวลชนควรตระหนักต่อการเลือกสรรและการรายการด้าน
เน้ือหาและภาพเก่ียวกบัเด็กควรพินิจพิจารณาตามสิทธิเด็กพึ่งจะไดรั้บ เช่น ไม่รายงานเน้ือหาหรือ
น าเสนอภาพท่ีบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นคือใคร อยู่แถวนั้ น เครือญาติเป็นใคร แต่น าเสนอท่ีมีการ
เซ็นเซอร์ปิดปังหนา้ตาเด็กหรือน าเสนอเพียงเหตุการณ์วา่เกิดอะไรเพื่อไม่ให้ส่งผลดา้นพฤติกรรมท่ี
ไม่ดีด้านร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตในสังคมของเด็กต่อไป โดยกฎหมายระบุชัดเจนไว้
เก่ียวกบัขอ้ขอ้ปฏิบติัคุม้ครองสิทธิเด็กจากการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กทาง
ส่ือมวลชนเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ให้ส่ือมวลชนปฏิบัติตามระเบียบของการคุ้มครองสิทธิเด็ก การ
น าเสนอข่าวการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบทางโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึง
การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัเด็กถูกท าร้าย เด็กถูกข่มขืน เด็กตกเป็นเหยื่อ การกระท าความผิดโดยตวั
ของเด็กเอง เป็นตน้ ส่ือมวลชนจ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจพิจารณาและตระหนักว่า การท าหน้าท่ีเป็น
บทบาทผูร้วบรวมและแจง้ขอ้มูลข่าวสารในการตอบสนองให้ผูรั้บสารไดท้ราบทั้งเน้ือหาและภาพ
จะตอ้งท าหนา้ท่ีใหค้รบสมบูรณ์ทั้งสองดา้นเพื่อหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิเด็ก 

ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ท่ีไดง่้ายทุกเพศและทุกวยั อีกทั้งสามารถเลือกรับชมภาพและ
ฟังเน้ือหาไปพร้อมๆกนั เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดและทศันะคติต่างๆส่ือมวลชนจึง
ควรยึดมัน่และใส่ใจในหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ อีกทั้งยงัควรให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือยึด
ผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลกั การตดัสินใจของการน าเสนอการรายงานข่าวเก่ียวกบัเด็กตอ้งการ
ค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสิทธิเด็กและกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิเด็กเพราะ ส่ือมวลชนมีพลงั
ขบัเคล่ือนประเด็นต่างๆสูงกว่าบุคคลธรรมดาหรือสถาบนัสังคมอ่ืน ในฐานะส่ือมวลชนจึงตอ้งให้
ความส าคญัต่อการละเมิดสิทธิจากการเปิดเผยเอกลกัษณ์หรือรายละเอียดต่างๆท่ีน าเสนอออกไปจะ
ทราบทนัทีว่าเด็กคนน้ีเป็นใคร , เด็กคนนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงควรปรับเปล่ียนแกไ้ขเก่ียวกบัการ
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น าเสนอข่าวเด็กทั้งภาพและเน้ือหาใหถู้กตอ้งหลกัเกณฑ์ในฐานะผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารของส่ือมวลชน
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัต่อสิทธิเด็ก และควรปฏิบติัตามจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อเป็น
บรรทดัฐานท่ีดีขององคก์รส่ือมวลชน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์  
1.  ศึกษาเน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก    
2.  ศึกษาการเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 

 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ทราบถึงเน้ือหาและการแพร่ภาพของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีมีผลกระทบต่อ

สิทธิเด็ก ซ่ึงส่ือมวลชนควรตระหนกัถึงความส าคญัดา้นปัญหาเด็กใหม้ากข้ึน  
2.  ผลวิจยัท่ีไดรั้บเป็นพื้นฐานองคค์วามรู้ของส่ือมวลชนเพื่อสะทอ้นถึงหลกัด าเนินการ

น าเสนอข่าวเด็กผา่นส่ือโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงน าไปสู่วิธีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการขององคก์รส่ือ 
องคก์รวชิาชีพส่ือและส่ือมวลชนเพื่อลดปัญหาผลกระทบท่ีมีต่อสิทธิเด็ก 

 

4.  แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั  และ
ใช้ตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ดังน้ี  1. ทฤษฎีการส่ือสาร  2. ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตู  3. แนวคิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข่าว  4. อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก  5. กฎหมายเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิเด็ก 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคลา้ยคลึงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

5.  สรุปผลการวจิัย 
เน้ือหาของข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 
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
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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 การเผยแพร่ภาพข่าวทางสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 

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 ดา้นเน้ือหาภาพ ของรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7 , เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 , 
คุยข่าวเช้า ทางช่อง 8 มีความคลา้ยคลึงกนัท่ี 2 ล าดบัแรก คือ ใช ้ภาพ เร้าอารมณ์ , เซนเซอร์ปิดบงั
หน้าตาบางส่วนแต่ยงัสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ขณะท่ีล าดบั 3 ของทั้ง 3สถานี แตกต่างกนั คือ รายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ทางช่อง 7  เปิดเผยหน้าตา
ผูป้กครองเด็ก เร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง 3 เปิดเผยหนา้ตาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก เช่น เครือญาติ , ครู-
อาจารย ์เป็นตน้ คุยข่าวเชา้ ทางช่อง 8 ใชมุ้มกลอ้งถ่ายจากดา้นหลงัแต่ยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
ถึงเอกลกัษณ์ของ เด็ก ผูป้กครอง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรท าวิจยัแบบมีส่วนร่วมของการน าเสนอข่าวการละเมิดเด็กทั้งดา้นเน้ือหาและภาพ

ในแต่ละวนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั เพื่อเกิดประโยชน์เก่ียวกบัการปฏิบติังานจริงของนัก
ส่ือมวลชน 

2.  ควรท าวิจยัซ ้ าเพื่อทราบผลการละเมิดสิทธิเด็กท่ีเปล่ียนแปลงรวมถึงสะทอ้นผลการ
ท างานเก่ียวกบัการตระหนกัถึงสิทธิเด็กท่ีปฏิบติังานจริงของส่ือมวลชน 
 

7.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
1.  ศึกษาเพิ่มเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิเด็กในการน าเสนอข่าวบนส่ือออนไลน์ 
2.  ศึกษาเพิ่มเก่ียวกับการเปรียบเทียบการน าเสนอข่าวเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์

ดิจิตอลและบนส่ือออนไลน์ 
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