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     •   ควรพิจารณายกเวน การนำเสนอภาพและเสียงที่จะระบุตัวบุคคลของผูใชบริการ         
         แมจะไดรับอนุญาตก็ตาม
   ควรปรับรูปแบบการสื่อสาร นำเสนอ ดังนี้
     •   อธิบาย ลักษณะปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น ไมเจาะจงพิกัดเชิงพื้นที่ ปกปด 
         ขอมูลของผูใชบริการ เชน ใชนามสมมติท่ีไมเช่ือมโยงถึงตัวผูใชบริการ ใชภาพวาด          
         ภาพการตูน การใชคำบรรยายแทนภาพ นำเสนอดวยอินโฟกราฟกที่เปนขอมูล
         ภาพรวม หรือการนำเสนอดวยรูปแบบอ่ืนท่ีเปนการปกปองผูใชบริการและครอบครัว

      •   นำเสนอบทบาทหนาที่ของหนวยงาน/วิธีการทำงาน/การใหความชวยเหลือ
      •   นำเสนอบทบาทประชาชนหรือภาคีเครือขาย วาสามารถเขามามีสวนรวมอยางไร
           เชน การแจงเบาะแส/ชองทางใหความชวยเหลือ เปนตน
      •   นำเสนอขอมูลขาวสารที่เนนสถานการณในภาพรวม เพ่ือมุงหาแนวทางแกไขและ       
           ปองกันปญหาหรือหาผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการเปนสำคัญ โดยอาจ
           มีขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงหรือความเห็นจากผูเช่ียวชาญ กลุม องคกรท่ีขับเคล่ือนงาน
           ในเร่ืองท่ีจะส่ือสาร ประกอบในเน้ือหา เพ่ือนำไปสูการปองกัน แกปญหาในภาพรวม
           ไดอยางประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
      •   นำเสนอขอมูลขาวสารในเชิงสงเสริม ปองกัน ใหความรู เตือนภัย สรางความเขาใจ
           ท่ีถูกตองใหแกสังคม นำเสนอวิธีการรับมือและชองทางขอความชวยเหลือท่ีถูกตอง     
           ประกอบในเน้ือหาดวย เชน
           - 1300 : สายดวนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
           - 191   : กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
           - 1323 : สายดวนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
           - 1669 : สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
      •   มุงนำเสนอเพ่ือนำไปสูการใหความชวยเหลือ และควรมีการติดตามนำเสนอขาวสาร
           ท่ีเปนการสรุปสถานการณการชวยเหลือ พัฒนา ผูใชบริการเปนระยะ 
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นำเสนอใหเปนไปตาม ขอบเขตและหลักการทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
หลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห มาตรฐานการใหบริการ
ของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ

DO’s 1
 กรณีที่การนำเสนอขอมูลขาวสาร อาจมีผลกระทบตอผูใชบริการ 

แนวทางที่
ปฏิบัติได/ไมได

สาร (Message) ที่ควรสื่อสาร
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DO’s 1
สาร (Message) ที่ควรสื่อสาร
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 43



DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

DO’s 1
สาร (Message) ที่ควรสื่อสาร
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DO’s 2
การปกปดขอมูลสวนบุคคล/อัตลักษณผูใชบริการ 

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     •   การบันทึกภาพ/เสียง/วิดีโอของผูใชบริการเพ่ือนำไปเผยแพร โดยมีการเปดเผยขอมูล
         หรือตัวตนของผูใชบริการ ตองไดรับการอนุญาตจากผูใชบริการ หรือผูเก่ียวของ 
         (เชน ครอบครัว ผูดูแล ผูอนุบาล ผูพิทักษ) อยางถูกตอง โดยคำนึงถึงประโยชน
         และความปลอดภัยสูงสุดของผูใชบริการเปนสำคัญ
     •   การขออนุญาตเพ่ือสัมภาษณ บันทึกภาพ การเขาถึงและใชขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการ 
         เจาหนาท่ีจะตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของ Consent Form ใหชัดเจน 
         หากผู ใชบริการยินยอม ตองมีการเซ็นยินยอม หรือรับรองในเอกสารเปน
         ลายลักษณอักษร ท้ังน้ีภาพและขอมูลควรเก่ียวของกัน(บางคร้ังมีการนำภาพท่ีเปน
         คนละเหตุการณกันมาใช)
         *(โปรดดูตัวอยางเอกสารแสดงความยินยอม หนา 27)
     •   การนำเสนอขอมูลขาวสารเพื่อใหความชวยเหลือแกผูใชบริการและครอบครัว 
         ควรมุงเนนที่ประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ ไมใชความนาเวทนาสงสาร
     •   กรณีที่จำเปนตองนำเสนอภาพที่สะทอนความยากลำบากของผูใชบริการ 
         เพื่อวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือหรือเปนประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ
         ควรเซ็นเซอรรูปภาพดวยการเบลอ ซึ่งตองพิจารณาเพิ่มเติมเปนราย ๆ ไปวา
         จำเปนตองเบลอภาพสวนใดบาง เชน เฉพาะภาพใบหนา/ศีรษะ/รางกาย/ส่ิงแวดลอม
         หรือใชการนำเสนอในลักษณะอื่นที่ไมเปดเผยตัวตนของผูใชบริการ
     •   ใหนำเสนอภาพถายเปนบรรยากาศโดยรวม หรือใชมุมกลอง ถายภาพดานหลัง         
         หรือดานขางผูใชบริการ หรือนำเสนอในเชิงศิลปะสรางสรรค  ทั้งนี้ภาพและขอมูล
         ควรเก่ียวของกัน (บางคร้ังมีการนำภาพท่ีเปนคนละเหตุการณกันมาใช)
     •   ควรมีการระบุใตภาพ/วิดีโอ ใหความยินยอม ดังตัวอยางวา “เน้ือหา ภาพ และเสียง
          ไดรับการยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

กรณีจำเปนที่ตองนำเสนอขอมูลขาวสารของผูใชบริการ  

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว” สถานการณจำลอง

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว” สถานการณจำลอง

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว” สถานการณจำลอง
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DO’s 3
 การนำเสนอภาพเชิงบวก

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     •   นำเสนอขอมูลขาวสารเชิงบวกท่ีสะทอนศักยภาพและความสามารถของผูใชบริการ
         ที่เปนคนดี คนเกง มีจิตอาสา สรางแรงบันดาลใจได เชน เรื่องราวความสำเร็จ         
         ในชีวิตของผูใชบริการ เปนตน และนำเสนอภาพเชิงบวก เชน การทำกิจกรรมของ
         ผูใชบริการ ราเริง มีความสุข โดยผานการขออนุญาตอยางถูกตอง
     •   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา หรือมีการรวมกลุมบุคคล โดยตองมีการ
         ประชาสัมพันธใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ วาจะมีการบันทึกและเผยแพรสูสาธารณะ
     •   การมอบรางวัล การยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถเผยแพรได โดยไดรับการยินยอม
         ดวยวิธีการตาง ๆ  เชน แจงวัตถุประสงคการนำไปใชในขั้นตอนการรับสมัคร 
         ในหนังสือเชิญเขารวมงาน หรือมีชองใหผูเขารวมงานต๊ิกในใบลงทะเบียน หรือติด         
         ประกาศภายในงาน หรือแจงขณะรวมงานวาจะขอบันทึกภาพหรือบันทึกวีดีโอ 
         เพ่ือนำไปประชาสัมพันธ  เปนตน
     •   การนำเสนอขอมูล ภาพหรือสื่อ เพื่อประกอบการทำงาน ในที่ประชุมคณะทำงาน         
         ตาง ๆ เชน ทีมสหวิชาชีพ คณะทำงานกลุมยอย ทีม One Home คณะกรรมการ
         ตรวจประเมินมาตรฐานของหนวยงาน เปนตน สามารถทำได และตองระมัดระวัง
         มิใหมีการนำขอมูล ภาพ หรือสื่อดังกลาวไปเผยแพรในที่สาธารณะ

กรณีท่ีสามารถเผยแพรภาพหรือนำเสนอขอมูลผูใชบริการได โดยเปดเผย
ตัวตนของผูใชบริการ

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว” “เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”
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DO’s 3
 การนำเสนอภาพเชิงบวก

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”

“เนื้อหา และภาพ ไดรับความยินยอมจากบุคคลในภาพแลว”
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Don’t
หามสื่อสารในเชิงลดทอนคุณคาความเปนมนุษย

     •   ปกปดใบหนาผูใชบริการ ดวยสัญลักษณ/ตัวการตูน/รูปทรงวงกลม สี่เหลี่ยม          
         สามเหล่ียม/ เสนแถบสีดำคาดท่ีดวงตาคลายนักโทษ
     •   นำเสนอภาพ โปเปลือย อุจาด  หรือภาพท่ีทำใหผูใชบริการเปนตัวตลก นาสงสาร
         สมเพช หรือภาพท่ีผูใชบริการมีลักษณะทาทางท่ีไมเหมาะสม เชน นอนแผหลา น่ังอาขา
     •   นำเสนอภาพท่ีส่ือถึงการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม เชน ผูใชบริการยกมือไหวเจาหนาท่ี
         เพียงฝายเดียว/ ผูใชบริการน่ังกับพ้ืนโดยเจาหนาท่ียืนค้ำหัว/ เจาหนาท่ีน่ังไขวหาง         
         ระหวางสนทนา
     •   เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ อายุ ที่อยูและภาพถายที่พักอาศัย รวมถึง         
         ขอมูลผูใกลชิดหรือผูเกี่ยวของ
     •   ใชนามสมมติ ต้ังช่ือผูใชบริการ ในลักษณะท่ีไมใหเกียรติ ส่ือไปในแนวตลกขบขันและ         
         ไมนาจะเปนชื่อคนได เชน นายปกะจู นางยางลบ นางสาวปากกา นายเขียวเปด 
         นางแสด เปนตน     
     •   ใชภาษาสอเสียด เปรียบเปรย ดูถูก หรือทำใหผูใชบริการไดรับความอับอาย
     •   ละเมิดสิทธิหรือสรางความเสียหายแกผูใชบริการ และไมนำเสนอเน้ือหาท่ีมีผลตอรูปคดี
     •   นำภาพผูใชบริการหรือขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไปเผยแพรใน Facebook
         สวนตัว

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

* บางคร้ังการส่ือสารท่ีลดทอนคุณคาความเปนมนุษย อาจเกิดจากความไมต้ังใจ ความเคยชิน
   หรือพบเห็นจากการเผยแพรของส่ือบางประเภท เลยคิดวากระทำไดไมผิด จึงตองระมัดระวังอยางมาก
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สถานการณจำลอง
สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง

สถานการณจำลอง
สถานการณจำลอง

Don’t
หามสื่อสารในเชิงลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
* บางคร้ังการส่ือสารท่ีลดทอนคุณคาความเปนมนุษย อาจเกิดจากความไมต้ังใจ ความเคยชิน
   หรือพบเห็นจากการเผยแพรของส่ือบางประเภท เลยคิดวากระทำไดไมผิด จึงตองระมัดระวังอยางมาก

สถานการณจำลอง
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ตัวอยางภาพ
การประชาสัมพันธ
ผานสื่อ

ภาพมุมกวาง /ภาพบรรยากาศโดยรอบ/เนนองคกรมากกวาผูใชบริการ

ภาพมุมแคบ close-up
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ภาพกราฟฟก ภาพศิลปะเชิงสรางสรรค

หรือภาพลายเสน 

การใชภาพศิลปะเปนทางเลือกในการเลาเรื่องกลุมเปราะบางในงานสังคมสงเคราะห
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     •   มาตรา 7 ขอมูลสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนำไปเปดเผย
         ในประการท่ีนาจะทำใหบุคคลน้ันเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความ         
         ประสงคของบุคคลน้ันโดยตรง หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไม
         วากรณีใด ๆ ผูใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
         ราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเก่ียวกับขอมูลดานสุขภาพท่ีไมใชของตนไมได
         หากฝาฝนมาตรา 7 จะมีโทษทางอาญาตามมาตรา 49 จำคุกไมเกิน 6 เดือน
         ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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     •   มาตรา 32 ไดระบุรับรองสิทธิความเปนสวนตัว ชื่อเสียง และครอบครัว ไวดังนี้
         บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียงและครอบครัว การกระทำ
         อันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือการนำขอมูล         
         สวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจ
         ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

     •   มาตรา 9 หามมิใหผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด ๆ
         ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอมูลใด ๆ อันทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทำความรุนแรง
         ในครอบครัวหรือผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในคดี 
         หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว 
     พุทธศักราช 2550 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประชาสัมพันธผานสื่อ
ของผูปฏิบัติงานดาน
สังคมสงเคราะห 

3. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ คุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 
พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ 

พุทธศักราช 2550
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     •   มาตรา  26  หามมิใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลไดซึ่งกระทบตอ         
         เจาของขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล
         สวนบุคคล 
     •   มาตรา  27 หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
         โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
         หากฝาฝนมีโทษทางอาญา จำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท
         หรือทั้งจำทั้งปรับ

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2562          หมวด 5 การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห
         มาตรา 28 ใหวิชาชีพสังคมสงเคราะหดังตอไปนี้ เปนวิชาชีพสังคมสงเคราะห
         รับอนุญาต (1) วิชาชีพที ่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะหหรือพนักงาน         
         สังคมสงเคราะห ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
         การคุมครองเด็ก กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน         
         ครอบครัว กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการฟนฟู         
         สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
         กฎหมายวาดวยสุขภาพจิต กฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
         พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ
         ต้ังครรภในวัยรุน หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด (2) วิชาชีพท่ีดําเนินการโดยผูทรง         
         คุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานสังคมสงเคราะหหรือผูซึ่งเกี่ยวของ กับงานดาน
         สังคมสงเคราะห ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก กฎหมายวาดวยคาตอบแทน
         ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา กฎหมายวาดวยสุขภาพจิต
         กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายวาดวยการรับ
         เด็กเปนบุตรบุญธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด (3) วิชาชีพสังคมสงเคราะห

5. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พุทธศักราช 2556

     •   มาตรา 16 ผูใดนำเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพน้ัน
         เปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลง ท่ีทำใหผูอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง
         ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย  
         มีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 200,000 บาท

6. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560

         มาตรา 56 ผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป บันทึกเสียง แพรเสียงหรือสิ่งอื่น
         ที่สามารถแสดงวาบุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทำผิดฐานคามนุษย รวมทั้ง         
         โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวน ของพนักงานสอบสวนหรือ
         ในทางพิจารณาคดีของศาล ท่ีทำใหบุคคลอ่ืนรูจักช่ือตัว ช่ือสกุล ของผูเสียหายหรือ
         บุคคลในครอบครัวผูเสียหาย และโฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพ หรือเสียง 
         ที่เปดเผยสถานที่อยู สถานที่ทำงาน สถานที่ศึกษาของบุคคลที่เปนผูเสียหาย
         หากฝาฝนมีโทษทางอาญา จำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 
         หรือท้ังจำท้ังปรับ

4. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พุทธศักราช 2551

         ในหนวยงานของรัฐ (4) วิชาชีพสังคมสงเคราะหอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
         มาตรา 32 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตองประกอบวิชาชีพใหเปนไปตาม
         ขอบังคับ ท้ังตองดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
         มาตรา 33 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ประกอบดวย
         (1) จรรยาบรรณตอตนเอง (2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ (3) จรรยาบรรณตอ
         ผูรับบริการ (4) จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ (5) จรรยาบรรณตอสังคม
         ถาประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห มาตรา 34 มีโทษ ไดแก          
         (1) ตักเตือนเปนหนังสือ (2) ภาคทัณฑ (3) พักใชใบอนุญาตโดยกําหนดเวลาตามท่ี
         เห็นสมควร แตไมเกินสองป (3) เพิกถอนใบอนุญาต

พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 พุทธศักราช 2562

พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย

พุทธศักราช 2551

พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห

พุทธศักราช 2556
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Q & A
Q1 : การประชาสัมพันธสื่อสารสาธารณะ จรรยาบรรณสื่อมีอะไร
 แตกตางจากจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห

A1 :  หลักการจรรยาบรรณคลายคลึงและสอดคลองกัน คือเนนจริยธรรมดานการเคารพ 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัวและการคุมครองสิทธิสวนบุคคล 
 นำเสนอขอมูลอยางเหมาะสมระมัดระวัง และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
 แตเปาหมายการส่ือสารน้ันมีความแตกตางกัน คือ ประชาสัมพันธมุงเนนการสราง
 ความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร แตสื่อมวลชนมุงเนนตรวจสอบ 
 เฝาระวังสังคม (จาก ขอบังคับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
 แหงประเทศไทย วาดวยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร 
 รายการ พ.ศ. 2563 ขอ 8 และมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ
 สังคมสงเคราะห มาตรฐานท่ี 4)

Q2 : กฎหมายและจรรยาบรรณมีขอพึงระวังในการประชาสัมพันธสื่อสาร
 สาธารณะอยางไร

A2 :  กฎหมายเปนขอบังคับท่ีใชกับบุคคล มีการกำหนดองคประกอบวาเปนการกระทำ
 แบบใด ถาเปนกฎหมายทางอาญาจะมีโทษปรับหรือจำคุก ในขณะเดียวกันกฎหมาย 
 คุมครองสิทธิสวนบุคคล เปนกฎหมายแพงท่ีผูเสียหายสามารถฟองเรียกคาเสียหาย 
 จากผูละเมิดได สำหรับจรรยาบรรณ คือ ขอบังคับทางวิชาชีพ มาตรฐานจรรยาบรรณ
 อาจมีประเด็นท่ีกฎหมายกำหนด การทำผิดจรรยาบรรณไมไดกำหนดโทษทางกฎหมาย
 แตจะมีโทษอยางอื่น เชน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เปนตน

Q4 : ตัวอยางแบบแสดงความยินยอม (Consent Form) 

A4 :  เจาหนาที่หนวยงานสามารถจัดทำเปนหนังสือหรือจัดทำผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ในการขอความยินยอมจากบุคคล ซ่ึงตองกระทำโดยชัดแจงและสมัครใจเขาถึงงาย
 และมีการอธิบายรายละเอียดใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค ประโยชนและผลกระทบ
 ที่อาจเกิดขึ้น และตองไมเปนการหลอกลวงใหเกิดความเขาใจผิด ดังตัวอยางที่
 ดัดแปลงมาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องคการมหาชน)

Q3 : วิธีการแสดงความยินยอมของบุคคล ในการประชาสัมพันธสื่อสารสาธารณะ

A3 : สามารถทำได 3 วิธี 
 1. โดยการลงนาม (Written Consent) สามารถลงนามในใบแสดงความยินยอมได
     (Consent Form) ดวยความสมัครใจ
 2. โดยวาจา (Verbal Consent) เชน กรณีจัดงานกิจกรรม โครงการพัฒนา
     เสริมพลัง หรือจัดงานสัมมนาตาง ๆ ที่มีประชาชนบุคคลทั่วไปคนในชุมชน
     เขารวมงานจำนวนมาก ใหขออนุญาตดวยวาจาแจงประชาสัมพันธภายในงาน 
     หรือแจงที่โตะลงทะบียนหนางาน เปนตน โดยแจงวาหากทานใดไมสะดวก  
         สามารถปฏิเสธ หรือแจงวาไมยินยอมได
 3. โดยการปฏิบัติ (Action Consent) คือ บุคคลไมมีพฤติกรรมปฏิเสธ 

การประชาสัมพันธผานส่ือ
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มอยนยิมาวคงดสแราสกอเ  (Consent Form) 

ีทนวั __________________ 

รากิรบนาง  ______________________________________________________________________ 

 วาสงาน/งาน/ยาน าจเพาข ___________________________________________________________ 

ในฐานะ    ❒ รากิรบชใูผ  

                ❒ อืช รากิรบชใูผนทแาํทะรกจานาํอีมูผ _________________________________________ 

                   นปเงอขวยีกเ ________________________________ รากิรบชใูผงอข  

 

 ❒  “ให” มอยนิยมาวค      ❒  “ หใมไ ” มอยนิยมาวค  

ในการให                  )นางยวนหอืช( กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ยษุนมงอขงคนัมมาวคะลแ ดําเนินการ จัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใชหรือ อพืเ ลคคุบนวสลูมอขยผเดปเ ใชใน

ดักงัสนในางยวนหะลแ ยษุนมงอขงคนัมมาวคะลแมคงัสานฒพัรากงวรทะรกงอขรากจิก    (ระบุ การให 

ความชวยเหลือ การประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือ ติดตามญาติประชาสัมพันธการทํางานกับ csr หรือ

ยามหาปเมุลกงอขนางาํทรากนุนสบันส  นตนปเ )   

 กอนการแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดจาก มอยนิยมาวคงดสแราสกอเ  ยาบิธอาํคบัรดไอืรห

จาก ีทานหาจเ                   )นางยวนหอืช( กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

ยษุนมงอขงคนัมมาวคะลแ  ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

มาวคมีะลแ วลแีดจใาขเ  

 ในการ “ใหความยินยอม” หรือ “ไมใหความยินยอม” ีนราสกอเนใ  ขาพเจาไดกระทําดวยความ            

ะลแ ดใูผกาจจใงูจกัชอืรหญ็ขเูข บัคงับกูถดไิมจใรคัมส ขาพเจาไดรับทราบแลววาจะถอนความยินยอม  ดใอืมเีน

 ยามหฎกมาตวาลกงัดิธทิสดักาํจกูถทีีณรกนปเ ตแนวเ ดไ็ก  

 วลแมอยนิยมาวคนอถดไาจเพาขกาห ีนงัท วาลกงัดมอยนิยมาวคนอถราก ไมกระทบ รากอต ดําเนินการ

 มอยนิยมาวคนอถรากนอกวลแปไาทํะรกดไีท ๆ ดใ  

 

อืชงล ……………………………….………………………….……. 

(…..………….....................................……………...) 

 ามีท ามงลปแดัด จาก )นชาหมรากคงอ( ลัทิจิดลาบฐัรานฒัพนางกันาํส   
 https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/ 
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Q5 : กรณีติดตามญาติของผูใชบริการ สามารถเผยแพรภาพประชาสัมพันธ
         ไดหรือไม

A5 : ได โดยยึดถือหลักการและแนวคิดของวิชาชีพ ที่มุงที่ประโยชนของผูใชบริการเปน
 สำคัญ โดยผูใชบริการท่ัวไป ท่ีสามารถใหความยินยอมได ยังตองใชแบบแสดงความ 
 ยินยอม (Consent Form) กอนการเผยแพร แตสำหรับงานบริการ ที่ไมสามารถ
 ใหความยินยอมได เชน ผูปวยจิตเวช/อัลไซเมอร สามารถดำเนินการไดเลย ทั้งนี้ 
 การเผยแพรตองเปนไปภายใตหลักเกณฑ ชองทางการเผยแพร และตามระยะเวลาท่ี 
 กำหนด เปนตน
 � ผูใชบริการ
 � ผูมีอำนาจกระทำแทนผูใชบริการ ช่ือ_____________________________
 เก่ียวของเปน ________________________________ ของผูใชบริการ 

Q7 :  การเผยแพรภาพเพื่อประชาสัมพันธภารกิจ ผลการดำเนินงานของหนวยงาน          
         สามารถใชภาพผูใชบริการประกอบไดหรือไม

A7 : ไมได ถือเปนไปตามหลักการการเก็บรักษาความลับ ซ่ึงเปนจรรยาบรรณหน่ึงของ
 นักสังคมสงเคราะห และอาจเปนการละเมิดสิทธิผูใชบริการ จึงไมควรนำภาพผูใช 
 บริการไปเผยแพร หรือแมกระทั่งการนำไปเสนอในที่ประชุมตาง ๆ ยกเวนไดรับ
 ความยินยอมจากเจาของขอมูลแลว

Q6 : ขอควรปฏิบัติตอการเบลอหนากลุมเปาหมายของกรมพัฒนาสังคมและ         
         สวัสดิการ เมื่อจำเปนตองมีการสื่อสารสาธารณะ

A6 : กรณีจำเปนตองเบลอหนา ไดแก ผูใชบริการในสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง,
 ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง,ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ,กลุมเปราะบางท่ีไดรับ
 การชวยเหลือ  กรณีไมจำเปนตองเบลอหนา ไดแก กลุมเปาหมายสมาชิกนิคม
 สรางตนเอง ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง หรือบุคคล กลุม องคกรท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม 
 และพัฒนา การมอบรางวัล การยกยองเชิดชูเกียรติ หรือบุคคลยินยอมใหเปดเผย
 ใบหนาเปนกรณีศึกษาและเผยแพรสูสาธารณะได 
 หมายเหตุ กลุมเปาหมายตองใหความยินยอม กอนเผยแพรทุกครั้ง

QR CODE ดาวโหลด
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

ตัวอยางเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
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Q8 : ผูใชบริการยินยอมใหหนวยงานสามารถเผยแพรประชาสัมพันธไดแลว 
 เราสามารถสงตอใหหนวยงานอื่นนำไปเผยแพรตอไดหรือไม

A8 : สามารถกระทำได เนื่องจากไดรับความยินยอมแลวตามวัตถุประสงคและเจตนาที่ 
 อธิบายในเอกสารแสดงความยินยอม Consent Form  อยางไรก็ตาม ตองสอบถาม 
 วัตถุประสงคการใชขอมูลของบุคคลท่ี 3 ดวย  หากเปนกรณีท่ีบุคคลท่ี 3 มีอำนาจ 
 ตามกฎหมายในการขอขอมูลอยูแลว สามารถใหได  ถาจะใหชัดเจนก็ตองระบุใน 
 เอกสารแสดงความยินยอม Consent Form  ใหครอบคลุมบุคคลท่ี 3 ดวย ท้ังน้ี ก็ 
 เพื่อประโยชนของเจาของขอมูลเปนสำคัญ

Q10 : หากสื่อมวลชนติดตอใหหนวยงานใหสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
   ผูใชบริการ ตองดำเนินการอยางไร 

A10 : หนวยงานพิจารณาประเด็นที ่สื ่อมวลชนสัมภาษณ ถาเปนเชิงบวกและเปน
 ประโยชนตอผูใชบริการ แนะนำใหทำหนังสือขออนุญาตถึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
 และสวัสดิการ ในการเขามาสัมภาษณตอไป รวมถึงแจงหลักการและแนวทางท่ีควร 
 ปฏิบัติใหกับสื่อมวลชนทราบ

Q9 : กรณีหนวยงานอื่นที่รวมลงชวยเหลือกลุมเปาหมายรวมกัน ไดนำภาพ
 ผูใชบริการไปเผยแพรสื่อสารสาธารณะโดยที่ หนวยงาน พส. ไมทราบ   
 ควรทำอยางไร

A9 : ควรอธิบายหลักการและกฎหมายเรื่องการเผยแพรสื่อสารสาธารณะใหชัดเจน
 ตอหนวยงานที ่ เก ี ่ยวของทั ้งภายในและภายนอก วาสามารถกระทำไดใน 
 ลักษณะไหน อยางไรบาง เชน ตองขอความยินยอมทุกครั ้ง หรือนำเสนอ 
 ภาพไดเฉพาะในระดับผู บ ังคับบัญชาเทานั ้น เปนตน แตถามีการเผยแพร 
 สื ่อสารสาธารณะออกไป และเกิดความเสียหายตอผู ใชบริการ ความรับผิด 
 จะอยู ที ่ผู เผยแพรนั ้นเปนสำคัญ เปนตน

Q11 : กรณีสงผูใชบริการกลับคืนสูครอบครัว หนวยงานจะนำภาพถายเผยแพรส่ือสาร 
 สาธารณะ จำเปนตองเบลอหนาภาพผูใชบริการ หรือสมาชิกในครอบครัวดวยหรือไม

A11 : การสงกลับคืนสูครอบครัวเปนการยุติการใหบริการรูปแบบหนึ่งตามกระบวนการ 
 สังคมสงเคราะหและเปนเรื่องที่ดี กรณีนี้ตองขอความยินยอมจากผูใชบริการและ
 สมาชิกในครอบครัวกอนเผยแพรทุกครั้ง แตทั้งนี้ใหเจาหนาที่พิจารณาสภาพ 
 ความเหมาะสมของผูใชบริการแตละรายดวย หากเผยแพรภาพแลวจะไดรับผลกระทบ
 มากนอยเพียงใด

Q12 : กรณีหนวยงานมอบของขวัญใหผูสูงอายุ 100 ป  และมีญาติผูสูงอายุรวมอยู
 ในภาพดวย ควรเบลอภาพกอนเผยแพรสื่อสารสาธารณะ หรือไม

A12 : หากเปนการนำเสนอภาพเชิงบวก แสดงความยินดี เปนขวัญกำลังใจ สามารถเผยแพร
 ภาพผูสูงอายุและภาพญาติได แตตองไดรับความยินยอมจากสูงอายุและญาติ
 กอนเผยแพรทุกครั้ง 

Q13 : กรณีหนวยงานลงพื้นที่ชวยเหลือคนเรรอนและมีอาการทางจิตเวช สามารถ
 ถายภาพเผยแพรสื่อสารสาธารณะโดยปดบังหรือเบลอใบหนาไดหรือไม

A13 : คนเรรอนและมีอาการทางจิตเวชที่หนวยงานใหความชวยเหลือตามภารกิจหนาที่ 
 อยูแลวนั้น จำเปนตองใชความระมัดระวังในการเผยแพรภาพเปนอยางมาก ซ่ึงลักษณะ 
 ภาพที่จะเผยแพรออกไปตองไมแสดงถึงการลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของ
 ผูใชบริการ ยังตองปดบังหรือเบลอใบหนาอยู หรือเลือกวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีไม
 บงบอกถึงตัวผูใชบริการแทน 
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Q14 : กรณีหนวยงานลงพื้นที่พบคนเรรอนและมีอาการทางจิตเวช ไมสามารถให
 ความยินยอมในการถายภาพเผยแพรส่ือสารสาธารณะได จะตองดำเนินการอยางไร

A14 : หากหนวยงานถายภาพ เพื่อวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล เปนหลักฐานประกอบ
 การคุมครอง ชวยเหลือ ถือเปนการดำเนินการตามภารกิจ อำนาจ หนาที่ตาม 
 กฎหมาย สามารถถายภาพไดโดยไมตองขอความยินยอม แตหากจะถายภาพเพื่อ 
 เผยแพรประชาสัมพันธ จำเปนตองใชความระมัดระวังในการเผยแพรภาพรวมดวย

Q15 : กรณีลงพื้นที่จัดระเบียบผูทำการขอทาน ในพื้นที่สาธารณะ สามารถเผยแพร
 ภาพสื่อสารสาธารณะไดหรือไม 

A15 : ผูทำการขอทาน ถือวาเปนผูใชบริการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
 การถายภาพไปเผยแพรตอสาธารณะถือเปนการละเมิดอยางหนึ ่ง แตหาก
 ถายภาพใบหนาผู ทำการขอทานเพื่อเขาสู กระบวนการชวยเหลือ  คุ มครอง  
 พัฒนาศักยภาพ ก็สามารถทำได แตกรณีถายภาพเพื่อเผยแพรสื ่อสารการ 
 ทำงานของหนวยงาน  อาจตองเลือกถายภาพมุมกวาง  ภาพการลงพื้นที ่ 
 รวมกับหนวยงานภาคี ภาพที่เกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ เชน สถานที่ที่จัดระเบียบ
  ภาพตลาด ภาพวัดที่เราลงพื้นที ่ หรือการอธิบายขอความเปนขอมูลวาพบ
 ผู ทำการขอทานกี่คนแทน  เปนตน 

Q17 : กรณีผูมาบริจาคเขามาเล้ียงอาหารผูใชบริการหรือบริจาคส่ิงของในหนวยงาน 
 มักจะถายภาพผูใชบริการ ซ่ึงบางคร้ังอยูในอิริยาบทท่ีไมเหมาะสมและนำไปโพส
 ในสื่อโซเชียลตาง ๆ กรณีเชนนี้หากเกิดผลกระทบในทางลบหรือความเสียหาย
 แกผูใชบริการ หนวยงานตองรับผิดชอบหรือไม 

A17 : เมื่อบุคคลภายนอกถายภาพแลวนำไปเผยแพรในชองทางตาง ๆ ถือเปนความ
 รับผิดชอบสวนตัวของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หนวยงานตองแสดงออกถึงการหาม
 ผูบริจาคถายภาพไวดวย อาจโดยวาจาหรือติดปายหามถายภาพภายในหนวยงาน  
 หากเกิดขึ้นความเสียหาย หนวยงานจะไมเกี่ยวของหรือตองรับผิดชอบ 

Q18 : หนวยงานสามารถเผยแพรภาพถายของผูมาบริจาคสิ่งของ ไดหรือไม 

A18 : กรณีน้ีถือเปนการนำเสนอภาพเชิงบวก สามารถนำเสนอภาพถายของผูบริจาคได 
 แตตองขออนุญาตผูมาบริจาคกอน อาจกระทำดวยวาจาก็ได 

Q19 : กรณีท่ีส่ือมวลชนเขามาถายภาพบรรยากาศภายในหนวยงาน และมีผูใชบริการ 
 อยูในภาพดวยจะตองทำอยางไร 

A19 : กรณีน้ีตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ และหนวยงานตองแจงกับส่ือมวลชน
 วาไมใหถายภาพใบหนาผูใชบริการ อาจถายภาพมุมแคบ เชน ภาพขา ภาพมือ ภาพ 
 บรรยากาศของหนวยงานโดยรวมแทน 

Q16 : กรณี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) ลงพ้ืนท่ีรวม 
 กับหนวยงาน แลวนำภาพถายท่ีชวยเหลือผูใชบริการท่ีประสบปญหาทางสังคม
ไปโพสตลงสื่อโซเชียลจะทำอยางไรไดบางA16 : ใหหนวยงานหรือผูลงพ้ืนท่ีรวมกับ อพม. ช้ีแจง อพม. ใหเขาใจ และระมัดระวังตอการ 
 เผยแพรขอมูลส่ือสารสาธารณะ ซ่ึงอาจผิดตอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชนพ.ร.บ.คุมครอง
 ขอมูลสวนบุคคล PDPA เปนตน

Q20 : หนวยงานนิคมสรางตนเอง ประสงคทำขาวเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงาน  
 จำเปนตองใชเอกสารแสดงความยินยอม Consent Form จากกลุมเปาหมายท่ี 
 เปนสมาชิกนิคมหรือไม

A20 : การนำเสนอภาพการใหบริการเอกสารสิทธ์ิ น.ค.3 ของนิคมสรางตนเอง งานสินเช่ือ  
 หรืองานใหบริการอ่ืนท่ัวไป เปนกิจกรรมเชิงบวก เปนกิจกรรมท่ีไมไดกระทบหรือสราง 
 ความเสียหายใหกับสมาชิกนิคมท่ีมาใชบริการ สามารถถายภาพและเผยแพรประชาสัมพันธได
 โดยตองไดรับความยินยอมจากสมาชิกนิคมดวยวิธีการตาง ๆ เชน แจงดวยวาจา 
 การใชเอกสารแสดงความยินยอม Consent Form เปนตน
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Q21 : กรณีผูใชบริการยินยอมใหเผยแพรภาพได แตญาติไมยินยอม จะทำอยางไร

A21 : ความยินยอมเปนสิทธิเฉพาะบุคคล ถาเจาตัว คือ ผูใชบริการ มีสติสัมปชัญญะดี 
 รูเร่ือง ใหการยินยอม ก็ถือวาดำเนินการเผยแพรได  แตกรณีท่ีผูใชบริการ ไมอยูใน 
 ภาวะท่ีสามารถตัดสินใจเองได เชน เปนผูเยาว เปนคนไรความสามารถ ก็ตองมีผูให 
 ความยินยอมแทน เชน ครอบครัว ผูดูแล  ผูอนุบาล ผูพิทักษ 

Q22 :  เอกสารแสดงความยินยอม Consent Form จำเปนตองมีผูเกี่ยวของลงนาม
 เปนพยานชวงทายดวยหรือไม

A22 : ไมจำเปนตองมี แตถาหนวยงานจะใสเพ่ิมเติมมาก็ไมเปนปญหา 

Q25 : กรณีลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการชวยเหลือครัวเรือนเปราะบาง หนวยงานมีการถายภาพ  
 บันทึกวีดีโอ ทุกครัวเรือนและไดสงใหจังหวัด พิจารณาในการสงกระทรวงในภาพ 
 รวมเผยแพรตอ หนวยงานตองมีหนังสือใหครัวเรือนเปราะบาง ยินยอมทุกคร้ังหรือไม

A25 : การเก็บขอมูลสวนบุคคลดวยหลักแลวตองขอความยินยอม หรือบางครั้งเปน
 ขอยกเวน เนื ่องจากเปนการปฏิบัติตามภารกิจ อำนาจหนาที ่ตามกฎหมาย 
 หนวยงานอาจใหกลุมเปาหมายครัวเรือนเปราะบาง แสดงความยินยอมดาน 
 ขอมูลและการนำไปเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อในครั้งเดียวกันเลย ซึ่งถาจะ 
 ไมใหเปนภาระแกหนวยงาน อาจตองพิจารณาเลือกบางเรื่องที่สุมเสี่ยงหรือนาจะ 
 เปนประเด็นที่เกิดผลกระทบมาขอความยินยอม  แตบางเรื่องที่ทำตามอำนาจ 
 หนาท่ีตามกฎหมายก็ไมตองขอความยินยอม ผูปฏิบัติงานควรแยกประเด็นใหถูกตอง
 ระหวางการขอถายภาพ กับการขอใชภาพถายไปเผยแพร การขอถายภาพไมใช
 การใชขอมูลสวนบุคคล แตการนำภาพถายไปเผยแพรตอตองศึกษา พ.ร.บ.  
 คุมครองขอมูลสวนบุคคล  ตอนขอถายภาพก็แจงกลุมเปาหมายครัวเรือนเปราะบาง
 ดวยวาหนวยงานขอบันทึกภาพ เพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

Q26 : ขอทราบตัวอยางกรณีเบลอภาพผูใชบริการ ควรทำอยางไร

A26 : ท่ีดีท่ีสุด คือ พยายามไมถายภาพใหเห็นผูใชบริการ หรือสัญลักษณท่ีบงบอกความ
 เปนตัวตน เชน รอยสัก  ต่ิงหู  โดยอาจจะถายภาพระยะไกล ภาพผูใชบริการหันหลังแทน
 แตหากหลีกเลี่ยงไมได จึงจะใชการเบลอภาพที่ใบหนา ซึ่งในเบื้องตนขอแนะนำใหใช  
 Application Point Blur หรือใชไลนในการเบลอหนา สำหรับวิธีการเบลอวีดีโอ 
 ขอแนะนำใหศึกษาจาก Application CapCut  

Q23 : เอกสารแสดงความยินยอม Consent Form จำเปนตองมีช่ือเจาหนาท่ีท่ีขอความ 
 ยินยอมเซ็นช่ือรวมอยูในเอกสารดวยหรือไม

A23 : ไมจำเปน เน่ืองจากการมีช่ือผูใชบริการ หรือช่ือครอบครัว ผูดูแล ผูอนุบาล ผูพิทักษ 
 ก็เพียงพอแลว

Q24 : กรณีหนวยงานถายภาพขางหลัง ดานขางของผูใชบริการ เพ่ือเผยแพรส่ือสาร 
 สาธารณะ จำเปนตองใชเอกสารแสดงความยินยอม Consent Form หรือไม 

A24 : ตามจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห ลำดับแรก คือ ตองเลือกท่ีจะไมถายภาพ
 ผูใชบริการเพ่ือส่ือสารสาธารณะเลย รวมถึงไมนำเสนอขอมูลท่ีระบุตัวตนได จึงไมตอง
 ใช Consent Form แตถาถายภาพขางหลัง ดานขางของผูใชบริการ ก็ยังสามารถ 
 ทำใหระบุตัวตนได บางคร้ังเห็นแคใบหู ตำหนิเล็ก ๆ ก็ทำใหคนรูจักกับผูใชบริการรูวา
 เปนใคร แมจะไมเห็นใบหนาก็ตาม เพราะฉะน้ันตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ
 กอนทุกคร้ัง 
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Q27 : หนวยงานควรมีการจัดเก็บและปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูใช 
 บริการ เชน ภาพ วีดีโอ เสียง ฯลฯ อยางไร

A27 : ตามหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห จำเปนตองรักษา
 ความลับของผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจ และไมควรนำเรื่องราว 
 ของผูใชบริการไปเปดเผยใหผูอ่ืนรู แตถาจะเปดเผยควรขออนุญาตและบอกจุดประสงค
 ในการเปดเผยเร่ืองราวของผูใชบริการ พรอมท้ังการไดรับอนุญาตจากผูใชบริการดวย
 ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน และตามพระราชบัญญัติ 
 การคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 มาตรา 26 กำหนดวาสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง  
 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง หรือสถานที่ที่รับคนไรที่พึ่งไวทำงานตองปกปดขอมูล 
 สวนบุคคลของคนไรที่พึ่ง เวนแตเปนการเปดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น 
 หนวยงานจำเปนตองมีระบบกลไกการจัดเก็บและปองกันการเขาถึงขอมูลของผู 
 ใชบริการ เชน มีคำสั่งเจาหนาที่รับผิดชอบ การมีรหัสการเขาถึงขอมูล การมี 
 อุปกรณ เครื่องมือ หองหรือตูแยกไวเฉพาะผูเกี่ยวของในการเขาถึงขอมูลได 
 เทานั้น เปนตน

Q28 : กรณีจัดเก็บเอกสารแสดงความยินยอม ควรมีวิธีการเก็บอยางไร ระยะเวลานาน 
 แคไหน กังวลเรื่องปริมาณเอกสารในอนาคต  

A28 : เอกสารแสดงความยินยอม สามารถเก็บรวมไวไดที ่แฟมประวัติผู ใชบริการ 
 /สมาชิกนิคมสรางตนเอง  โดยสามารถเก็บไวไดนาน ไมมีระยะเวลากำหนด อาจสแกน 
 แลวเก็บเปนไฟลก็ได  หรืออาจใชวิธีการใหติ๊กในชองใหความยินยอมถายภาพและ
 เผยแพรประชาสัมพันธในใบลงช่ือผูมาติดตอราชการ หรือใตคลิป/ใตภาพใหระบุวา
 ไดรับการยินยอมใหถายทำเผยแพรประชาสัมพันธแลว ก็จะชวยลดกระดาษได ท้ังน้ี  
 โดยหลักการ ขอมูลสวนบุคคลใหเก็บเทาที่จำเปนตองใช เมื่อหมดความจำเปนก็ 
 ทำลายท้ิงได สำหรับภาพเพ่ือการประชาสัมพันธเผยแพร ท่ีไมใชการแนบเปนหลักฐาน 
 ประกอบการเบิกจายทางราชการ หมดความจำเปนก็สามารถลบท้ิงได 

 มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทยรวมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรค. แนวปฏิบัติการนำเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเด็กที่มีผลตอครอบครัวและ
สังคม. 2565. 

 
 
 

 คณะทำงานจัดทำแนวทางการสื่อสารสาธารณะของผูประกอบการวิชาชีพสังคม
สงเคราะห สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
 
 ผศ. ภีรกาญจน ไคนุนนา อาจารยประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการส่ือสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 
 ผูปฏิบัติงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
 
 ภาพประกอบจากสื่อออนไลน

อางอิง

ขอขอบคุณขอมูล

หากมีขอสงสัยสามารถปรึกษาหารือหัวหนาหนวยงานหรือ
ติดตอ กลุมประชาสัมพันธ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 0 2659 6245
 กลุมผูเชี่ยวชาญ โทร. 0 2659 6325
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ที่ปรึกษา
นายอนุกูล ปดแกว     อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คณะผูจัดทำ
นางอุมาภรณ   ผองจิตต    นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ
นายกิตติภัฏ   ศิลปโอสถ    หัวหนากลุมกฎหมาย   
นางสาวจารุพัสตร   พิชิตานนท  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
นายพงษศักดิ์   นาคศรีจันทร   นักสังคมสงเคราะหชำนาญการ 
นางสาวนิรดา   วรเวทดิษกุล  นักสังคมสงเคราะหชำนาญการ 
นางสาวพนิตพร   เลิศไกร   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางสาวชิดชนก   โชติแกว   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางสาวจริยา   จันตะคำ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวพินาภรณ   ศันติวิชยะ   เจาหนาท่ีสนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน
นายศิรวิทย  กมลธรรมศิษฏ  นักพัฒนาสังคม
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แนวทางการประชาสัมพันธ
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ผานส่ือ
ดานสังคมสงเคราะห
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