แถลงการณ์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
เรื่ อง ขอให้ นาเสนอข่ าวการหายตัวไปของเด็กหญิง
โดยเคารพในหลักสิ ทธิเด็ก กฎหมาย และจริยธรรมวิชาชีพ
ตามที่ มี ก ารน าเสนอข่ า วการตามหาเด็ ก หญิ ง ซึ่ งหายตัว ไปจากบ้า นก่ อ นช่ ว งเทศกาลปี ใหม่
และภายหลังปรากฏข้อเท็จจริ งว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวถูกพรากไปจากความดูแลของผูป้ กครอง นั้น
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ในฐานะองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย ซึ่ ง มี หน้า ที่ และอานาจในการส่ ง เสริ ม การเคารพและปฏิ บตั ิ ตามหลัก สิ ทธิ มนุ ษยชน
ได้ติ ด ตามและเฝ้ า ระวัง การน าเสนอข่ า วกรณี น้ ี อย่า งใกล้ชิ ด ขอขอบคุ ณ สื่ อ มวลชนและทุ ก ภาคส่ ว น
ที่ได้ช่วยกันติดตามเรื่ องดังกล่าวกระทัง่ พบตัวเด็กหญิงในท้ายที่สุด อย่างไรก็ดี กสม. มีความห่ วงใยและ
กังวลต่อการนาเสนอข่าวกรณี ดงั กล่าว ซึ่ งเข้าข่ายการละเมิดสิ ทธิ ของเด็กหญิงและครอบครัวผูต้ กเป็ นข่าว
จึงขอเรี ยกร้องให้สื่อมวลชน ผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และบุคคลทัว่ ไป ปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ขอให้ สื่ อ มวลชน ผู เ้ กี่ ย วข้อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรม และบุ ค คลทั่ว ไป ค านึ ง ถึ ง หลัก การ
ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ เ ด็ ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนพระราชบัญ ญัติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บญั ญัติให้การกระทาหรื อการดาเนิ นการทั้งหลายต้อง
คานึ ง ถึ ง ประโยชน์สูง สุ ดของเด็กเป็ นสาคัญ โดยควรระมัดระวัง การเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนตัวของเด็กและ
ครอบครั ว ตลอดจนค านึ ง ถึ งผลแห่ งการนาเสนอข่ าวที่ จะส่ ง ผลต่ อชี วิตของเด็ก ในภายหน้า โดยเฉพาะ
มิติความอ่อนไหวทางเพศสภาพ
๒. ขอให้สื่ อมวลชน ยึดมัน่ ในจริ ย ธรรมวิชาชี พ สื่ อ และปฏิ บตั ิ ตาม “แนวปฏิ บตั ิ การได้มาและ
การนาเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่ อมวลชน โดยไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุ คคลและศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
ของผูต้ กเป็ นข่าว” ของสภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติและองค์กรวิชาชีพสื่ อ ที่ระบุให้องค์กรสื่ อมวลชนและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานข่าว เคารพสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน สิ ทธิ ส่วนบุคคล ตลอดจนศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูต้ กเป็ นข่าว
๓. สานักงานตารวจแห่งชาติและกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ควรดาเนิ นการเพื่ อมิ ใ ห้มี ก ารเผยแพร่ ข่ า วที่ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนตัวของเด็ ก และ
ครอบครั ว หรื อเป็ นความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ ระบุ ว่า
ห้ามโฆษณาหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่จิตใจ ชื่ อเสี ยง หรื อ
เกี ยรติ คุณ หรื อเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรั บตัวเอง หรื อผูอ้ ื่ นโดยมิ ชอบ ซึ่ งหากผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
สานักส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

