
หนา 1 จาก 4 
 

 

ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  
วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณรับรองสิทธิเสรีภาพในการ
เสนอขาวและแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนและผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ไดแก สิทธิได
รับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารในความครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือสวนบุคคล เสรีภาพในการนําเสนอ หรือเผยแพรขอมูลหรือ
ขาวสารตามหลักวัตถุวิสัย ภายใตพื้นฐานความรู และความถูกตองครบถวน และเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การแสดงขอความ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มีสิทธิและ
เสรีภาพในการนําเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงจากผูบริหาร 
เจาของกิจการ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถ่ิน กลุมผลประโยชน กลุมเคล่ือนไหวกดดันทางการเมืองหรือสังคม 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดทําขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน
ตอไป 

อาศัยความตามขอ ๑๘ (๔) แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ในการประชุมคร้ังท่ี ๕ เม่ือ
วันท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  มีมติเห็นชอบใหตราขอบังคับฉบับนี้ ดังมีขอความตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
หมวดท่ัวไป 

 
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย วาดวย 

จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  



หนา 2 จาก 4 
 

 

“วิทยุ” หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือรายการทางสถานีวิทยุ ท้ังนี้ให
รวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียง เพื่อส่ือความหมายดวยวิธีอ่ืนใด ท่ีเปนการเสนอขาวโดยท่ัวไป
และความคิดเห็นโดยสถานีหรือรายนั้นดวย 

“โทรทัศน” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
รวมท้ังการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนผานดาวเทียม ท้ังนี้ ใหรวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียงและภาพ เพื่อส่ือความหมายดวย
วิธีอ่ืนใด ท่ีเปนการเสนอขาวโดยท่ัวไปและความคิดเห็นโดยสถานีหรือรายการนั้นดวย 

“สมาชิก” หมายถึง องคกรสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และผู
ประกอบวิชาชีพขาวในองคกรสมาชิกนั้นดวย 

“ผูประกอบวิชาชีพขาว” หมายถึง เจาของสถานี ผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ บรรณาธิการ ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว และใหหมายความรวมถึง ผูประกอบการ
ดานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแลผูปฏิบัติงานดานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนดวย 

 
ขอ ๔ สมาชิก หรือผูประกอบวิชาชีพขาว ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ขอใดขอหนึ่ง ผูนั้นประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 
สมาชิกใดกําหนดจริยธรรมขององคตนเองไวแลว และมีหลักเกณฑตํ่ากวา

หลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๒ 
จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน 

 
   ขอ ๕ วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ตามหลักวัตถุวิสัย ภายใตพื้นฐานความรู และความถูกตองครบถวน 
 
  ขอ ๖ วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประโยชนแหงสาธารณะ และไมละเมิดสิทธิและเสรภีาพของผูอ่ืน 
 
  ขอ ๗ วิทยุและโทรทัศนมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนี้ 

(๑) ตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของแกสาธารณะชนตาม
หลักวัตถุวิสัย ดวยความถูกตองเท่ียงตรง แมนยํา และครบถวน ดวยความเปนธรรมโดยปราศจาก
อคติ ๔ ไดแก ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 
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(๒) หากมีการอางอิง หรือคัดลอกขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของจากแหลงขอมูล
อ่ืน ตองแจงท่ีมาของขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาว 

(๓) ตองปกปดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปราง ลักษณะ และสถานะของแหลงขาว รวมท้ัง
ขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของสําคัญท่ีแหลงขาวประสงคใหปกปด เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
แหลงขาว และเห็นไดอยางชัดแจงวา การเปดเผยดังกลาวไมเปนอันตรายตอแหลงขาว 

(๔) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีเกิดความผิดพลาด 
ตองดําเนินการแกไขความผิดพลาดโดยทันที พรอมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว 

(๕) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของตองคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และไมเปนการซํ้าเติมความทุกขและโศกนาฏกรรมแกผูท่ีตกเปน
ขาว 

(๖) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของตองตระหนักถึง
ประโยชนแหงสาธารณะ 

(๗) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ ตอง
ใหความเปนธรรมแกผูท่ีถูกพาดพิง และตองแยกแยะใหชัดเจนวา เปนขอเท็จจริงหรือเปนการแสดง
ความคิดเห็น โดยตองแจงใหทราบวา เปนการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณของผูประกอบ
วิชาชีพขาวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธ์ิใจ และไมมีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจาก
มุงปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 

(๘) ตองแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการใหความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย 

(๙) ตองไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยมีการ
ประกาศโฆษณาท่ีแอบแฝงมาพรอมกับขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของจนทําใหประชาชนหลงเช่ือใน
ความเปนขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

(๑๐) ตองระมัดระวังไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ี
ตนเองหรือพวกพองมีผลประโยชนทับซอน หากผูประกอบวิชาชีพขาวมีผลประโยชนทับซอนกับ
ขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ ตองแจงหรือรายงานพรอมกับการนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาวทันที 

(๑๑) ตองระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ภายใตขอบเขตแหงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิใหประชาชน
หลงเช่ือในส่ิงท่ีงมงาย และไมเปนเคร่ืองมือในการนําเสนอหรือเผยแพรส่ิงท่ีเปนภัยตอสังคม หรือ
กระทบตอสาธารณะ 
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หมวด ๓ 
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชพีขาว 

 
ขอ ๘ ตองไมอวดอางตําแหนงหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพขาว หรือตําแหนง

หนาท่ีอ่ืนเพื่อเรียกรองประโยชนท่ีไมชอบธรรม 
 
ขอ ๙ ตองไมรับอามิส สินจาง หรือผลประโยชนใด ๆ เพื่อใหกระทําการหรือไม

กระทําการใด อันจะขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
อยางถูกตองรอบดาน 

 
ขอ ๑๐ ตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอัน

เปนการฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเส่ือมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบ
วิชาชีพขาว 

หมวด ๔ 
แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว 

 
ขอ ๑๑ การไดมา หรือการนําเสนอหรือการเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

พึงใชวิธีการท่ีสุภาพ ซ่ือสัตย หลีกเล่ียงการใชถอยคําท่ีไมสุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถูก เหยียด
หยามผูอ่ืน 

ขอ ๑๒ พึงไมรับตําแหนงหนาท่ี หรือประโยชนอ่ืนใด เพื่อกระทําการหรืองดเวน
กระทําการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ี
ถูกตองครบถวน หรือเพื่อใหบุคคลใด ๆ ไดรับประโยชนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
 
 

(นายวสันต ภยัหลีกล้ี) 
ประธานสภาวชิาชีพขาววิทยแุละโทรทัศนไทย 


