
 
 

                                                   - ข้อเสนอแนะ- 
เครือข่ายสิทธิเดก็ประเทศไทย 

( องค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านเดก็ 44 องค์กร ) 
“ ถงึเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องเรียนรู้และพร้อมในการปฏิบตัต่ิอเดก็ผู้ประสบภยัพบิัต”ิ 

           จากกรณีเหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือนกัฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี และโคช้ จ านวน 13 คน ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใหบ้ริเวณถ ้าหลวง ขนุน ้ านางนอน จงัหวดัเชียงราย เป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัและเขต
ใหก้ารช่วยเหลือ ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมพยายามคน้หาจนพบทีมหมูป่าอะคาเดมี และโคช้ ทุกฝ่าย
เร่งด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยทั้ ง 13 คนให้ออกมาจากถ ้ าอย่างปลอดภยั เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
ขอขอบคุณและใหก้ าลงัใจเด็ก ครอบครัว และผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในคร้ังน้ี    

            กรณีดงักล่าวนอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก ครอบครัว ชุมชนท่ีประสบภยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ยงัมีผลเก่ียวเน่ืองต่อไปในหมู่สาธารณชนในระดบักวา้งไปจนถึงต่างประเทศ โดยมีการน าเสนอข่าวประกอบ
ภาพถ่ายจากเหตุการณ์และขอ้มูลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีถ่ายทอดซ ้ าผ่านส่ือต่าง ๆ รวมทั้งการรับข่าวสารผ่านส่ือ
ออนไลน์ดว้ยแง่มุมต่าง ๆ ทั้งบวกและลบ อย่างหลากหลาย   ในช่วงเย็นวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2561 มีการด าเนินการ
ช่วยเหลือล าเลียงเด็กออกมาจากถ ้ าอย่างปลอดภยั  ทางเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยมีความห่วงใยกระบวนการ
ปกป้องคุม้ครองเด็กต่อเน่ือง ภายหลงัจากไดรั้บการช่วยเหลือออกมาแลว้  จึงขอส่งขอ้เสนอแนะให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
พิจารณา ดงัน้ี  

1. ข้อเสนอแนะต่อพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กผู้ประสบภัย 
เน่ืองจากเด็ก ๆ  อยูใ่นวยัท่ีตอ้งการภาวะท่ีรู้สึกมัน่คงปลอดภยัและอยูใ่นสถานการณ์ท่ีสามารถคาดการณ์ได ้
ในยามท่ีประสบกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัหรือไดรั้บผลกระทบจากการรับฟังข่าว เด็กจะเกิดความกลวัและวิตก
กงัวล หากไม่ไดรั้บค าแนะน าช้ีแจงท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอย่าง
เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวหรือตลอดชีวติได ้ ดงันั้น พอ่แม่ผูป้กครองควรท าดงัต่อไปน้ี 
1.1 ใหก้ารดูแลเด็กเป็นพิเศษในช่วงน้ี โดยการแสดงความรัก ใหค้วามอบอุ่นมัน่ใจใหเ้ด็กรู้สึกปลอดภยั  
1.2 คอยสังเกตความผิดปกติ หากพบวา่เด็กมีอาการผิดปกติ เช่น เครียด หวาดวิตก นอนไม่หลบั ซึมเศร้า  

โทษตวัเอง แยกตวัออกจากเพื่อน เลิกท ากิจกรรมท่ีเคยท าเป็นประจ า ซ่ึงอาการเหล่าน้ีอาจเกิดทนัที
หรือเกิดหลงัจากเหตุการณ์ผา่นไปแลว้เป็นเวลาหลายวนั หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนแลว้ก็ได ้ควร
รีบปรึกษาแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญ นกัจิตวทิยา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 หลีกเล่ียงการใชถ้อ้ยค าท่ีคุกคาม ต าหนิลงโทษเด็ก บางคร้ังอาจงดการเขา้ถึงส่ือท่ีมีการต าหนิเด็ก 



 
 

2. ข้อเสนอแนะต่อพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กทัว่ไป 
2.1  เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อเหตุการณ์ดงักล่าว รับฟังอยา่งตั้งใจ 
2.2  ใชโ้อกาสน าเหตุการณ์มาสอนใหเ้ด็กเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสีย ตอบค าถามเด็กใหเ้ขา้ใจอยา่งสอดคลอ้งกบัวยั 
       และวฒิุภาวะของเด็ก อาจชวนคุยดว้ยการสร้างสถานการณ์สมมติวา่หากเป็นเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัตวัเด็ก 
       จะแกไ้ขสถานการณ์อยา่งไร หรืออาจหยบิยกเร่ืองราวของฮีโร่และคุณสมบติัของผูท่ี้เสียสละต่อผูอ่ื้น 
       และสังคม มาเป็นแบบอยา่งสอนใหเ้ด็กตระหนกัถึงคุณค่าของการท างานเพื่อส่วนรวมและการ 
      ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัของคนในสังคม  
2.3 ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงหรือลงมือช่วยเหลือสังคมหรือมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์จาก

เหตุการณ์ดว้ยวธีิการง่าย ๆ   
2.4 พ่อแม่ คือ ตน้แบบของเด็ก เด็กอาจเลียนแบบเม่ือพ่อแม่มีปฏิกริยาต่อการรับข่าวสาร ดงันั้นพ่อแม่ควร

รับฟังข่าวสารอยา่งสงบสติ ไม่แสดงอารมณ์โกรธ ชอบ หรือถูกใจเกินสมควร 
 

3. ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบวชิาชีพคุ้มครองเด็ก  
3.1 ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพกาย ใจของเด็ก ครอบครัว เสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นร่างกาย จิตใจ 
3.2 รับฟังความคิดเห็นของเด็ก เสริมก าลงัใจ ไม่ต าหนิเด็ก 
3.3 ให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัตวั การรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การเรียน การเตรียมความ

พร้อมในการรับรู้เน้ือหาส่ิงท่ีปรากฎในส่ือสังคมออนไลน์ 
3.4 ให้ค  าแนะน าเด็กเก่ียวกบัสิทธิเด็กด้านต่างๆ  เช่น สิทธิท่ีจะมีความเป็นส่วนตวั สิทธิท่ีจะปฏิเสธการ

ถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การเตรียมตวัก่อนการใหส้ัมภาษณ์ส่ือมวลชน การตอบค าถาม และแนวปฏิบติัตน
เม่ือตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อเพ่ือนบ้าน โรงเรียน และชุมชน    

4.1 ร่วมกนัระดมความคิดเห็นวา่จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะน้ีไดอ้ยา่งไร 
4.2 แสดงค าปลอบใจ และช่ืนชมเด็กท่ีมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี ไม่ควรยกยอ ต าหนิ หรือตอกย  ้าดว้ย

การซกัถามเก่ียวกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน 
4.3 โรงเรียนและหน่วยงานดา้นการศึกษา ควรทบทวนมาตรการ การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นความรู้และ

ทกัษะการเอาตวัรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินแก่นกัเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยร่วมมือกบั



 
 

ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี  รวมทั้ งการท าแผนปฏิบัติการการจดัการภัยพิบัติในโรงเรียน 
ร่วมกบัชุมชน และมีการฝึกซอ้มเป็นประจ าเพื่อสร้างความคุน้เคย หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริง 

4.4 โรงเรียนและหน่วยงานดา้นการศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนโดยเช่ือมโยงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
หรือความรู้รอบตัว เข้าสู่การเรียนการสอนทั้ งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (การเรียนใน
หอ้งเรียนและกิจกรรมพิเศษนอกหอ้งเรียน) เพื่อเสริมทกัษะชีวติแก่นกัเรียน 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อส่ือมวลชน  
การรายงานข่าวเด็กควรระมัดระวงัไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อเด็ก        
หลกัส าคญัท่ีส่ือมวลชนควรน ามาใช ้ประกอบการพิจารณาในการคดักรองขอ้มูลเพื่อรายงานข่าวเด็ก มีดงัน้ี 

             5.1 ปกป้องตวัตนของเด็ก : เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิอนัพึงมีมาตั้งแต่เกิดหากการรายงาน 
                  เน้ือหาข่าวหรือเผยแพร่ภาพของเด็กออกไปจะก่อใหเ้กิดผลเชิงลบต่อตวัเด็ก ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
                 อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย สะเทือนใจ หรือเส่ือมเสีย ช่ือเสียง ก็จะตอ้งพิจารณาใหดี้วา่จะเผยแพร่ไดท้ั้งหมด 
                หรือไม่ อยา่งไร 

 เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก: ในการรายงานเน้ือหาข่าวหรือการถ่ายภาพเด็กพึง

ตระหนักว่าเด็ก คือ มนุษยค์นหน่ึงซ่ึงมีสิทธิท่ีจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ภาพเด็กท่ี

เผยแพร่ออกไปตอ้งไม่ท าใหเ้ขาถูกลด ทอนความเป็นมนุษยล์งในสายตาของผูอ่ื้น     

 ขออนุญาต เม่ือตอ้งการถ่ายภาพหรือบนัทึกวดีีโอ 

 อธิบายใหเ้ด็กและดูแลเด็กเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการถ่ายภาพ 

 ไดรั้บความยินยอมในการถ่ายภาพและใชภ้าพจากพอ่แม่และผูท่ี้ปกครองเด็กหรือตวัเด็กโดยตรง

ในกรณีท่ีเด็กมีอายเุหมาะสมและเขา้ใจ 

 ไม่ถ่ายภาพของบุคคลซ่ึงแจง้วา่ไม่ตอ้งการใหมี้บนัทึกภาพโดยเด็ดขาด 

5.2 น าเสนอภาพเด็กในบริบทท่ีถูกตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด  ภาพตอ้งบอกเล่าให้ผูรั้บสารสามารถ

เขา้ใจสถานการณ์ท่ีแท้จริงของเร่ืองราวได้ ไม่ตีความไปในทางอ่ืนซ่ึงผิดไปจากความเป็นจริง อย่า

เจาะจงท่ีจะเสนอภาพมุมใดมุมหน่ึง หรือไม่เสนอภาพมุมใดมุมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลบางประการกบัเด็ก 

หรือทศันคติของผูรั้บสารท่ีมีต่อเด็ก 
5.3 ไม่น าเสนอเน้ือหาหรือภาพเด็กท่ีเนน้ความต่ืนเตน้เร้าอารมณ์ เป็นภาพท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ก่อใหเ้กิดความสะเทือนใจ 



 
 

5.4 ไม่พาดหวัขอ้ข่าวท่ีเกินจริง ตีตรา ตดัสิน  สร้างตราบาป มีอคติในการรายงานข่าว 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อสาธารณชน 
6.1 เรียนรู้แนวทางในการปฏิบติัตวัเม่ือเกิดภยัพิบติั เพื่อร่วมกนัปกป้องเด็กและเยาวชนเม่ือเกิดเหตุ 
6.2 ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข่าวก่อนแชร์หรือส่งต่อข่าวท่ีไม่เป็นความจริงออกไป 
6.3 ตรวจสอบการท างานของส่ือเพื่อไม่ให้มีการละเมิดเด็กและเยาวชนตามข้อเสนอแนะต่อส่ือ 

 
เม่ือเด็กประสบภยัพิบติัทางธรรมชาตินอกจากจะได้รับผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจแลว้ เด็กยงั

ไดรั้บผลกระทบจากการรับฟังข่าวอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย วอนทุกฝ่ายในสังคมไดใ้ชเ้หตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี ช่วยกนั
ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ การให้ความ
ช่วยเหลือก่อนและภายหลงัเกิดภยัพิบติั จะช่วยลดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้

 
 

“ การปฏิบัตต่ิอเดก็ไม่ว่ากรณใีด ให้ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นส าคญั ” 

 
         เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 
                    9 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือสมาชิก “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย”  

(CRC Coalition Thailand) 
 
 

๑. มลูนิธิศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิเดก็ ๒๔. มลูนิธิศึกษาพฒันาประชาชนบนท่ีสูง 

๒. องคก์ารช่วยเหลือเด็ก ๒๕. สถานสงเคราะห์เดก็บา้นปลาดาว 

๓. องคก์ารแพลนอินเตอร์เนชัน่แนล ๒๖. มลูนิธิรักษไ์ทย 

๔. มลูนิธิสายเดก็ ๑๓๘๗ ๒๗. มลูนิธิโรงเรียนแห่งความหวงั 

๕. สหทยัมลูนิธิ ๒๘. มลูนิธิเตรียมชีวิต 

๖. มลูนิธิพฒันาการคุม้ครองเดก็  ๒๙. มลูนิธิวนัสกาย 

๗. มลูนิธิเพ่ือความเขา้ใจเด็ก ๓๐. ศูนยเ์พ่ือนอ้งหญิง 

๘. มลูนิธิเพ่ือยติุการแสวงหาประโยชนท์างเพศจากเดก็ ๓๑. มลูนิธิดวงประทีป 

๙. มลูนิธิรักษเ์ด็ก ๓๒. มลูนิธิสยาม-แคร์ 

๑๐. มลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ๓๓. สถานสงเคราะห์เดก็ พกัพิงคุม้ภยั ชลบุรี 

๑๑. มลูนิธิพิทกัษส์ตรี ๓๔. กลุ่มดว้ยใจ 

๑๒. มลูนิธิเพ่ือเด็กพิการ  ๓๕. มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

๑๓. ละครชุมชน “กับ๊ไฟ” ๓๖. คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสงัคม 

๑๔. มลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย       แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผูถ้กูคุมขงั 

๑๕. มลูนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ ๓๗. มลูนิธิกา้วหนา้พฒันาชุมชน 

๑๖. มลูนิธิพฒันาชุมชนและเขตภูเขา ๓๘. สมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของ 

๑๗. มลูนิธิไร้ท ์ทู เพลยป์ระเทศไทย       ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 

๑๘. มลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย ๓๙. มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ 

๑๙. ศูนยป์ฏิบติัการร่วมเพ่ือแกไ้ขปัญหาประชาชนบน
พ้ืนท่ีสูง 

๔๐.บา้นสคูล 

๔๑. องคก์ารแตร์เดซอม 

๒๐. องคก์ารเฟรนดอิ์นเตอร์เนชัน่แนลประเทศไทย ๔๒. มลูนิธิเอทเวนต้ีวนั 

๒๑.  องคก์รพฒันาอาชีพนานาเผา่ลุ่มน ้าฝาง 

๒๒.  มลูนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคนัทรีโฮม 

๒๓. สมาคมเพ่ือการศึกษาและวฒันธรรมชาวอาข่า 

๔๓. มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน 

๔๔. มลูนิธิพร้อมใจพฒันา 

 


