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บทคัดยอ 

กิจการโทรทัศนบนโครงขายอินเทอรเน็ต (OTT) ในยุคปจจุบันไดเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบรโิภคอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมคีวามสะดวกและผูบรโิภคสามารถ

เขาถึงการรับชมไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด การไมมีขอจํากัดน้ี หากพิจารณาในดานของ

การคุมครองผูบรโิภคแลว พบวา ผูบริโภคยงัไมไดรบัการคุมครองตามกฎหมายเทาทีค่วรดงัเชนกิจการ

โทรทัศนที่ไมใช OTT ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่จัดไดวา มีความตื่นตัวในการใหความสําคัญ

แกผูบริโภคสําหรับกิจการโทรทัศน OTT ที่อาจเปนประโยชนแกประเทศไทยในการนํามาเปนโมเดล

ในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน OTT 

คําสําคัญ: กิจการโทรทัศน OTT ผูบริโภค กํากับดูแล 

Abstract

In present, OTT has played important role and significantly influenced the change of 

technology and customers’ behavior as it offered convenience by giving an instant access 

of watching without restriction. However, considering the non-restrictive characteristic of 

OTT, the consumers have not adequately been protected as normal television. Australia 

has been aware with this matter and has an interesting governance for OTT which is 

a good model for Thailand.

Keywords: OTT television, consumer, governance
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บทนํา

 ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีความ

เจริญกาวหนาในกิจการโทรทัศนเปนอยางมาก 

โดยมีหนวยงาน Australian Communications 

and Media Authority (ACMA) ซึ่งเปนหนวย

งานที่กํากับดูแลทั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ

โทรทศันในประเทศออสเตรเลยี หนวยงาน ACMA 

ทําหนาที่ดูแลสื่ออินเทอรเน็ต โทรศัพท โทรทัศน 

เน้ือหาและอปุกรณสือ่สารตาง ๆ  หนวยงาน ACMA

เปนหนวยงานถูกจัดต้ังขึ้นมาจากการรวมตัวของ

หนวยงาน The Australian Broadcasting 

Authority (ABA) และหนวยงาน The Australian 

Communications Authority (ACMA) เพื่อตอบ

สนองถึงยคุของการหลอมรวมสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

โดยการจัดต้ังหนวยงาน ACMA เปนไปตาม

กฎหมาย The Australian Communications and 

Media Authority Act 2005 เพื่อใหสอดคลอง

กับกฎหมายที่เก่ียวของกับสื่อตาง ๆ
1
 หนวยงาน 

ACMA จะรายงานตอกระทรวง The Ministry 

for Communications and the Arts และทํา

หนาที่ในการออกกฎควบคุมเก่ียวกับโทรคมนาคม

และสื่อ ออกใบอนุญาตและรับเรื่องรองเรียนเพื่อ

แกไขปญหาในกรณีที่ผูใหบริการไมปฏิบัติตามกฎ 

โดยแบงแยกหนวยงานทีรั่บผิดชอบออกเปน 4 สวน

ดวยกัน ไดแก สวนดูแลกํากับเนื้อหาและผูบริโภค 

สวนกิจการโทรคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน 

สวนวิจัย และสวนดูแลงานกฎหมาย
2
 

 นอกจากน้ี ยงัมหีนวยงาน Screen Australia 

ซึง่เปนหนวยงานทีจั่ดตัง้โดยรฐับาลกลางออสเตรเลยี

โดยไดถูกจดัตัง้โดยกฎหมายทีม่ชีือ่วา The Screen 

Australia Act 2008 ต้ังแตป ค.ศ. 2008 เพื่อ

ทาํหนาทีส่นับสนุนการพฒันารายการประเภทละคร

ดรามา และรายการสารคด ีโดยหนวยงาน Screen 

Australia จะใหสิทธิประโยชทางดานภาษีเปนแรง

จูงใจใหแกผูประกอบการออสเตรเลีย
3
 นอกจากน้ี

หนวยงาน Screen Australia ยังทําหนาที่เปน

ตัวแทนอุตสาหกรรมรายการออสเตรเลียในระดับ

ระหวางประเทศ ทาํรายงานและฐานขอมลูเก่ียวกับ

อตุสาหกรรมภาพยนตรและรายการตาง ๆ  อกีดวย

 สําหรับผูประกอบการกิจการโทรทัศนใน

ประเทศออสเตรเลีย มีผูประกอบกิจการโทรทัศน

รายหลกั ไดแก ผูประกอบการ Australian Broad-

casting Corporation (ABC) เปนบริษัทประกอบ

การเกาแกสัญชาติออสเตรเลียที โดยมีรัฐบาล

ออสเตรเลียเปนผูใหทุนสนับสนุนในการประกอบ

กิจการ และผูประกอบการ The Special Broad-

casting Service (SBS) เปนบริษัทที่ประกอบ

กจิการวิทยแุละโทรทัศน โดยรอยละ 80 ของทุนใน

การประกอบกิจการของ SBS ไดรับการสนับสนุน

มาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

1 
Australian Communications and Media Authority (2020). What We Do. Retrieved from https://www.acma.gov.au/

 what-we-do (accessed 30 September 2020).

2 
Australian Communications and Media Authority (2020). Our Organization. Retrieved from https://www.acma.gov.

 au/our-organisation (accessed 30 September 2020). 

3 
Screen Australia. (2020). What We Do. Retrieved from https://www.screenaustralia.gov.au/about-us/

 what-we-do (accessed from 29 September 2020).
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 นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบกิจการโทรทัศนใน

ประเทศออสเตรเลยีอกีหลายราย ไดแก ผูประกอบ

การ Seven West Media ผูประกอบการ Nine 

Entertainment Co. และผูประกอบการ Ten 

Network Holdings ซึง่เปนผูประกอบการสญัชาติ

ออสเตรเลียทั้งสิ้น

 1. ระบบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนใน

ประเทศออสเตรเลีย

 กฎหมายหลกัเก่ียวกับการควบคมุดูแลกิจการ

โทรคมนาคม (Telecommunication) และกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน (Broadcasting and 

radio communications) ไดแก 

 • กฎหมาย Telecommunications Act 

1997 เปนกฎหมายหลักที่กําหนดกฎเกณฑในการ

ไดรับใบอนุญาตและหนาที่ตางๆ ที่ตองปฏิบัติ

สําหรับผูใหบริการกิจการโทรคมนาคมเอาไว

 • กฎหมาย The Broadcasting Service 

Act 1992 กําหนดกฎเกณฑในการประกอบกิจการ

กระจายเสียง รวมไปถึงผูใหบริการทีวีดิจิทัลและ

การใหบริการเนื้อหาออนไลน

 • กฎหมาย The Radiocommunications 

Act 1992 กําหนดการบริหารจัดการคลื่นความถ่ี

และหลักเกณฑการไดรับใบอนุญาตสําหรับการ

ประกอบกิจการ

 ในประเทศออสเตรเลีย กิจการโทรทัศน เปน

กิจการที่ตองมีการขอใบอนุญาตกอนการประกอบ

กิจการ โดยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ดังกลาวน้ันตองมีการขออนุญาตทั้งใบอนุญาต

สําหรับเนื้อหา (content licence) ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมาย The Broadcasting Services Act 1992 

และใบอนุญาตสาํหรบัอปุกรณทีจ่ะนํามาใชประกอบ

กิจการ (apparatus licence) ตามกฎหมาย The 

Radiocommunications Act 1992
4 

 นอกจากน้ี การเผยแพรเน้ือหาผานทาง

โทรทัศน (Broadcasting) ในประเทศออสเตรเลีย

จะถูกควบคุมโดยกฎที่มีชื่อวา กฎ Broadcasting 

Services (Australian Content) Standard 

2016 ซึ่งเปนกฎที่ออกมาจากกฎหมายแม The 

Broadcasting Service Act 2012 เพื่อกํากับ

ดูแลเน้ือหาที่เผยแพรผานทางโทรทัศน โดยมีผล

ใชบังคับวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2016 กฎดังกลาว

ไดกําหนดในเรื่องของการฉายละครดรามาของ

ออสเตรเลีย รายการสารคดี และรายการเด็กที่

ผูใหบริการกิจการโทรทัศน (Broadcasting) ตอง

ปฏิบัติตามขั้นตํ่าที่กําหนดไว โดยมีการกําหนดเปน

คะแนน (points) ตามกําหนดสัดสวนโควตาของ

แตละประเภทรายการ
5
 ในสวนของเนื้อหาสวนอื่น

ไมมีการกําหนดรายละเอียดวาผูใหบริการกิจการ

โทรทัศนตองนําเสนอไปในทางใด โดยผูใหบริการ

สามารถกํากับดูแลตัวเอง (Self-regulation) โดย

4 
Australian Communications and Media Authority (2020). Broadcasting Licenses. Retrieved from https://www.acma.

 gov.au/broadcasting-licences (accessed 30 September 2020).

5 
Australian Communications and Media Authority. (2016). Explanatory Statement Issued by the Australian 

 Communications and Media Authority Broadcasting Services (Australian Content) Standard 2016 Broadcasting

 Services Act 1992. Retrieved from https://www.acma.gov.au/-/media/Community-Broadcasting-and-Safeguards/

 Information/pdf/ACS-Explanatory-Statement-pdf.pdf?la=en (accessed 22 September 2019).
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ปฏิบัติตาม Industry Codes of Practice ที่วาง

แนวทางไวเทานั้น

 1. ใบอนุญาตสําหรับเน้ือหา (Content 

License)

 ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนที่ประสงคจะทําการแพรภาพและเสียง 

(Broadcast) ผานทางโทรทัศนหรือวิทยุตองไดรับ

ใบอนุญาตสําหรับเน้ือหา (content license) 

อยางไรก็ดี หากผูประกอบกิจการฯ ประสงคเพียง

ที่จะเผยแพรเพียงขอมูลหรือขอความโดยไมได

มีการแพรภาพดวย หรือเปนการจัดทํารายการ

ทีเ่ผยแพรแบบระบบการเรียกชม (on demand) จะไม

จัดอยูในกิจการแพรภาพและกระจายเสียงที่ตอง

ขอใบอนุญาตตามที่ไดมีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา (The Commonwealth of Australia 

Gazette)
6   

 2. ใบอนุญาตเฉพาะ (Broadcasting

Class License)

 ผู ประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง

สําหรับวิทยุหรือโทรทัศน อาจตองขอใบอนุญาต

เฉพาะ (Broadcasting class license) ดวยหาก

กิจการแพรภาพกระจายเสียงมีลักษณะ ดังตอไปนี้

 - กิจการกระจายเสียงทางวิทยุที่มีการบอก

รับเปนสมาชิก (subscription radio broadcast

ing services) โดยการบอกรับเปนสมาชิกสําหรับ

กิจการกระจายเสียงทางวิทยุตองเปนการที่ใหผูรับ

ฟงเขารบัฟงไดโดยการเสยีคาใชจายในการบอกรบั

เปนสมาชิก

 - กิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือกิจการ

แพรภาพทางโทรทศันในวงแคบ (Narrowcasting) 

ที่มีการบอกรับเปนสมาชิก โดยเปนการกระจาย

เสยีงหรอืการแพรภาพสาํหรบัเฉพาะกลุมในสถานที่

ที่ใชประกอบธุรกิจหรือสเตเดียมโดยมีระยะเวลา

เปนชวงระยะสั้นหรือเฉพาะกิจ และการบอกรับ

สมาชิกตองมีการเรียกเก็บคาใชจายจากสมาชิก
7
 

 - กิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือกิจการ

แพรภาพทางโทรทัศนแบบเปดในวงแคบ (Open 

Narrowcasting) ที่มีการบอกรับเปนสมาชิก จะมี

ลักษณะคลายกับกิจการกระจายเสียงทางวิทยุ

หรือกิจการแพร ภาพทางโทรทัศน ในวงแคบ

(Narrowcasting) แตกิจการแบบเปดในวงแคบเปน

อาจเปนการใหบริการโดยไมเก็บคาใชจาย แตผูชม

ตองมีอุปกรณรับสัญญานตามที่ผูประกอบกิจการ

กําหนด อยางไรก็ดี ผูประกอบกิจการที่ประกอบ

กิจการของลักษณะที่กําหนดสําหรับใบอนุญาต

เฉพาะ (Broadcasting class license) ขางตนนี้ 

ไมจําเปนตองทําการยื่นเพื่อขอออกใบอนุญาต

เฉพาะ (Broadcasting class license) แตตองมี

ศกัยภาพและปฏิบตัติามทีก่ฎหมาย Broadcasting 

Services (Class Licences) Determination 

2017 และกฎหมาย Radiocommunications 

Act 199 กําหนด

6 
Australian Communications and Media Authority (2020). Broadcasting Licenses. Retrieved from https://www.acma.

 gov.au/broadcasting-content-licences (accessed 30 September 2020). 

7 
Australian Communications and Media Authority (2020). Broadcasting Licenses. Retrieved from https://

 www.acma.gov.au/broadcasting-content-licences (accessed 30 September 2020). Section 5 of Broadcasting Services 

 (Class Licences) Determination 2017.
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 3. ใบอนุญาตแพร ภาพกระจายเสียง 

(Broadcasting License)

 ผูประกอบกิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือ

แพรภาพทางโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตเพื่อ

ประกอบกิจการดังกลาว เมื่อไดรับอนุญาตแลว

จะไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียง

และแพรภาพทางคลื่นที่กําหนดไว ดังนี้

AM radio 526.5 to 1606.5 kHz (inclusive)

FM radio 87.5 to 108 MHz (inclusive)

VHF television channel 0 45 to 52 MHz (inclusive)

VHF television channels 1 and 2 56 to 70 MHz (inclusive)

VHF television channel 3 85 to 92 MHz (inclusive)

VHF television channels 4 and 5 94 to 108 MHz (inclusive)

VHF television channel 5A 137 to 144 MHz (inclusive)

VHF television channels 6 to 12 174 to 230 MHz (inclusive)

UHF television channels 27 to 51 520 to 694 MHz (inclusive)

 ผู ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือแพร

ภาพทางโทรทัศนยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่

กฎหมาย The Radiocommunications Act 1992 

กฎหมาย The Broadcasting Services Act 1992 

กฎ Licence Condition (Apparatus Licence) 

Determination 2015 กฎ Licence Conditions 

(Broadcasting Licence) Determination 2015 

และกฎLicence Conditions (Temporary Com-

munity Broadcasting Licence) Determination 

2015 กําหนดไวอีกดวย
8 

 4. ใบอนุญาตแพรภาพกระจายเสียงชมุชน 

(Community Broadcasting Licences)

 ใบอนุญาตแพรภาพกระจายเสียงชุมชน 

(Community Broadcasting Licences) มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและเพื่อคง

ความเปนอยูของวฒันธรรมออสเตรเลยีโดยผูไดรับ

ใบอนุญาตประเภทน้ี จะตองไมประกอบกิจการเพือ่

แสวงหากําไร
9
  โดยมุงเนนเพื่อจะสงเสริมลักษณะ

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย
10
 

8 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Broadcasting transmitter (apparatus) licences. Retrieved 

 from https://www.acma.gov.au/broadcasting-transmitter-apparatus-licences (accessed 30 September 2020). 

9 
The Broadcasting Services Act defines “community broadcasting services”. Licence holders must not run 

 community broadcasting services, including temporary services: for profit.

10 
Australian Communications and Media Authority. (2010). Community Broadcasting Participation Guidelines.
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2. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทศัน

 ในแงของการคุมครองผูบริโภคสาํหรบักิจการ

โทรทัศน (Broadcasting) และกิจการใหบริการ

คอนเทนตผานอินเทอรเน็ตแบบ Over the top 

(OTT) เปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่

เปนกฎหมายใชทั่วไปสําหรับการคุมครองผูบริโภค 

ไดแก The Competition and Consumer Act 

2010 โดยในปจจุบันยังไมไดมีกฎหมายเฉพาะ

ออกมาบังคับสําหรับกิจการทั้งสอง

 รายงาน Convergence Review ในป ค.ศ. 

2012 เปนการรเิริม่ของรฐับาลออสเตรเลยีสาํหรบั

การทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของกับกิจการสื่อ

ทัง้หมด โดยแนวทางในการกํากับดูแลจะเปนในแนว

ทางแบบกํากับแบบ light-touch โดยมุงเนนไปใน

สามประเด็น ไดแก ทําไมตองถูกกํากับ ผูประกอบ

กิจการใดบางที่ควรถูกกํากับและกิจการใดบาง

ที่ควรถูกกํากับ
11
 

 2.1 มาตรการที่เก่ียวของกับการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรทัศน

 1. การกํากับดูแลเนื้อหารายการ
12
 

 ผูประกอบการกิจการโทรทัศนในประเทศ

ออสเตรเลียตองปฏิบัติตามมาตรฐานการเผยแพร

ตามที่ Code of Practice ไดกําหนดเอาไว โดย 

Code of Practice
13
 ดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติที่

ผูประกอบกิจการโทรทัศนควรปฏิบัติซึ่งมีการใชมา

ตั้งแตป ค.ศ. 2015 โดยผูประกอบกิจการโทรทัศน

ทีไ่ดรับใบอนุญาตตองปฏิบตัติาม Code of Practice

ดังกลาว โดยหลักแลว Code of Practice จะ

กําหนดใหผูประกอบการกิจการโทรทศันปฏิบตัติาม

โดยผูประกอบการตองมกีารกําหนดรายการประเภท

C, P, G or PG หรือ M โดยรายการแตละ

รายการจะไดฉายในชวงเวลาทีกํ่าหนดตามประเภท

รายการ
14

 นอกจากน้ีแลว ยังมีกฎ Broadcasting 

Services (Australian Content) Standard 2016

ซึ่งไดกําหนดใหผู ประกอบกิจการแพรภาพทาง

โทรทัศนตองทําการเผยแพรรายการที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับประเทศออสเตรเลยีอยางนอยเปนสดัสวน 

55% ในระหวางเวลา 6 โมงเชาถึงเที่ยงคืนใน

ชองหลัก (Primary channels) และตองทําการ

เผยแพร รายการที่มี เ น้ือหาเก่ียวกับประเทศ

ออสเตรเลียอยางนอย 1460 ชั่วโมงในชองที่ไมใช

ชองหลัก (Non-primary channels)
15
 และยังมี

11 
Grace Li. (2015). Regulating Over-the-Top Services in Australia from Universal Service Obligation Scheme to OTT 

 Regulation, Int.J Private Law. Vol. 8. No. 1. 30.

12 
Broadcasting Services (Australian Content) Standard 2016 made under subsection 122(1) of the Broadcasting 

 Services Act 1992.

13 
Free TV Australia. (2020). Code of Practice. Retrieved from https://www.freetv.com.au/resources/code-of-

 practice/ (accessed 15 October 2020).

14 
COMMERCIAL TELEVISION INDUSTRY CODE OF PRACTICE. page 5.

15 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Australian content on commercial TV. Retrieved

 from https://www.acma.gov.au/australian-content-commercial-tv#:~:text=You%20must%20broadcast%20at%

 20least,on%20your%20*non%2Dprimary%20channels (accessed 25 October 2020).
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การกําหนดเน้ือหาสําหรับรายการประเภทละคร

ดรามา และรายการสารคดี โดยไดกําหนดไว ดังนี้

 • รายการประเภทละครดรามา (Drama)

ผูประกอบกิจการตองทําการเผยแพรรายการ

ประเภทละครดรามาตามที่ระบบการกําหนด

คะแนนกําหนด (The Australian Content 

Standard points system) ในชวงเวลาระหวาง 

17:00 น. ถึงเวลา 23:00 น. โดยตองไดคะแนน

อยางนอย 250 คะแนนสําหรับละครดรามาที่

ฉายใหม และไดรับ 860 คะแนนสาํหรับละครดรามา

นั้นทุก 3 ป โดยการคํานวณคะแนนใหคํานวณจาก

ระยะเวลาที่มีการฉายรายการนั้นเปนชั่วโมง
16
   

 • รายการประเภทสารคด ี(Documentaries)

ผูประกอบกิจการเผยแพรทางโทรทัศนรายการ

ประเภทสารคดตีองทาํการเผยแพรรายการประเภท

สารคดีที่เปนรายการใหมอยางนอย 20 ชั่วโมงใน

แตละป
17
 

 2. การจัดผังรายการ

 หนวยงาน ACMA จะทําการดูแลควบคุม

ใหพื้นที่บางพื้นที่ในประเทศออสเตรเลีย ไดแก 

Queensland, New South Wales, Victoria 

and Tasmania โดยจะทาํการควบคมุใหผูประกอบ

การทําการเผยแพรเน้ือหารายการทองถ่ิน (local 

content) ขั้นตํ่าในแตละเมืองที่ผูประกอบการตอง

ทาํการเผยแพร โดยเน้ือหาทีม่คีวามเปนทองถ่ินตอง

มีความเกี่ยวของกับชุมชน องคกร เหตุการณ หรือ

ประเด็นที่เกี่ยวของกับพื้นที่นั้น ๆ
18
 

 3. การกํากับดูแลโฆษณา

 สําหรับการเผยแพรโฆษณาในประเทศ

ออสเตรเลีย ผูประกอบกิจการเผยแพรตองทําการ

เผยแพรโฆษณาที่ถูกผลิตโดยผูประกอบการที่มี

สัญชาติออสเตรเลียอยางนอย 80% ของการ

เผยแพรโฆษณาในชวงระหวางเวลา 6 นาฬกาถึง

เที่ยงคืนทั้งหมดตอป อยางไรก็ดี มีโฆษณาบาง

ประเภทที่ไดรับการยกเวน ไดแก ภาพยนตร วิดีโอ 

หรือการเผยแพรสดโดยผูประกอบการที่มีสัญชาติ

อื่นนอกจากสัญชาติออสเตรเลีย และการประกาศ

ทีเ่ก่ียวกับใหบรกิารแกสงัคมก็ไดรบัยกเวนเชนกัน
19 

 การกํากับดูแลโฆษณาในสําหรับเยาวชน

กฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการกํากับดแูลโฆษณา

ทีแ่พรภาพใชชวงเวลารายการเดก็ ไดแก กฎหมาย 

The Broadcasting Services Act 1992 นอกจาก

นี้ ผูประกอบการยังตองปฏิบัติตามมาตรฐาน The 

Children’s Television Standards 2009 ซึ่งเปน

กฎที่ออกตามมาตรา 122 (1) ของกฎหมาย The 

16 
The Australian Content Standard (section 11) 

17 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Australian content on commercial TV. Retrieved 

 from https://www.acma.gov.au/australian-content-commercial-tv#:~:text=You%20must%20broadcast%

 20at%20least,on%20your%20*non%2Dprimary%20channels (accessed 25 October 2020).

18 
The Broadcasting Services Amendment (Media Ownership) Act 2006. Retrieved from https://www.screenaustralia.

 gov.au/fact-finders/television/industry-trends/content-regulation (accessed 25 October 2020).

19 
Television Program Standard 23 – Australian Content in Advertising. Retrieved from https://www.screenaustralia.

 gov.au/fact-finders/television/industry-trends/content-regulation (accessed 27 October 2020).
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Broadcasting Services Act 1992
20
 และ The 

Code of Practice ของหนวยงาน ACMA

 โดยหลกัการแลว การเผยแพรโฆษณาในชวง

เวลาของการเผยแพรรายการเด็ก ผูประกอบการ

ตองไมเผยแพรโฆษณาในชวงเวลาเผยแพรรายการ

สําหรับเด็กกอนวัยปฐมวัย (pre-school: P) โดย

การเผยแพรโฆษณาในชวงเวลาที่ทําการเผยแพร

รายการเด็ก ควรเผยแพรโฆษณาเปนเวลาไมเกิน 

5 นาทีทุก ๆ 30 นาที่ที่ทําการเผยแพรรายการเด็ก 

และเผยแพรโฆษณาเปนเวลาไมเกิน 6 นาที 30 

วินาทีทุก ๆ 30 นาทีสําหรับรายการละครเด็ก โดย

เนือ้หาของโฆษณาตองมีเนือ้หาที่งายตอการเขาใจ

ของเด็ก และไมมีเน้ือหาที่เปนการทําใหเด็กเขาใจ

ผิดหรือหลอกลวงเด็ก นอกจากน้ี เน้ือหาโฆษณา

ตองไมเปนการดูถูก หรือเหยียดหยามเก่ียวกับ

เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา และความบกพรอง

ทางจิตใจหรือรางกายอีกดวย 

 เน้ือหาโฆษณาที่ทําการเผยแพรในชวงระยะ

เวลาทีม่กีารเผยแพรรายการเด็ก ยงัตองเปนไปตาม

ลักษณะ ดังตอไปนี้

 • ตองไมมีการแสดงภาพหรือเหตุการณที่

เปนที่นาตกใจหรือทําใหเด็กหวาดกลัว

 • ตองไมแสดงการใชสินคาที่ไมปลอดภัย

หรือแสดงเหตุการณที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจนําไปสู

การทาํใหเดก็ตกอยูในสถานการณทีอ่นัตรายตอเดก็

 • ตองไมโฆษณาสินคาที่รัฐบาลไดประกาศ

วาไมปลอดภัย 

 การกํากับดูแลโฆษณาเก่ียวกับสินคา

ประเภทแอลกอลฮอลและบุหรี่

สาํหรบัการโฆษณาสนิคาประเภทแอลกอลฮอล

และบหุรีน้ั่น ผูประกอบการตองปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิ

Commercial TV code of practice กฎ SBS code 

of practice และกฎ ABAC Responsible Alcohol 

Marketing Code

 โดยการโฆษณาสินค าประเภทบุห ร่ี น้ัน

ประเทศออสเตรเลียไดกําหนดไมใหมีการโฆษณา

สินคาประเภทบุหรี่ เวนแตเปนยาสูบที่เขาขาย

ประเภทใชเพื่อการรักษาตามกฎ Therapeutic 

Goods Administration (TGA)
22
 สวนการโฆษณา

สนิคาประเภทแอลกอลฮอล ผูประกอบการสามารถ

เผยแพรโฆษณาไดในชวงระหวาง 12.00 น. ถึงเวลา 

15:00 น. ในวันที่โรงเรียนทําการเปดเรียน และ

ในชวงเวลาระหวางเวลา 20.30 น. ถึงเวลา 5:00 น.

ของทุกวัน และผูประกอบการสามารถเผยแพร

โฆษณาแอลกอลฮอลไดระหวางรายการกีฬาใน

วันหยุดเสารอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษตั้งแต

เวลา 18:00 น.

20 
Australia Government. Retrieved from https://www.legislation.gov.au/Details/F2 009L03416 (accessed 

 27 October 2020).

21 
Australian Communications and Media Authority. (2019). Industry codes of practice. Retrieved from https://www.

 acma.gov.au/industry-codes-practice (accessed 27 October 2020).

22 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Ads for alcohol, tobacco or therapeutic goods. Retrieved 

 from https://www.acma.gov.au/ads-alcohol-tobacco-or-therapeutic-goods 
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 อยางไรก็ดี ผูประกอบการไมสามารถทําการ

เผยแพรโฆษณาสินคาแอลกอฮอลไดในชวงเวลา

ที่ทําการเผยแพรรายการเด็ก Children (c) หรือ 

Pre-school (p)
23
 

 4. การคุมครองเด็กและเยาวชน
24
 

 ผูประกอบกิจการเผยแพรโทรทัศนสําหรับ

เยาวชนตองปฏิบัติตาม Children’s Television 

Standards 2009 กําหนด โดยประเภทรายการ

สําหรับเยาวชนไดแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

รายการประเภท C ซึ่งเปนรายการสําหรับเยาวชน

ที่มีอายุ 14 ปหรือนอยกวา และรายการประเภท P 

ซึ่งเปนรายการสําหรับเยาวชนเด็กเล็กที่ยังไมได

เขาเรียนในโรงเรียน

 ผู ประกอบกิจการเผยแพรทางโทรทัศน

รายการสาํหรบัเยาวชนตองทาํการเผยแพรรายการ

ประเภท C อยางนอย 260 ชั่วโมงและรายการ

ประเภท P อยางนอย 130 ชั่วโมง โดยผูประกอบ

กิจการตองทาํการยืน่ขอใบอนุญาตกอนทีจ่ะทาํการ

เผยแพรรายการเยาวชน นอกจากน้ี ยังมีการ

กําหนดชวงเวลาที่ผูประกอบกิจการจะตองทําการ

เผยแพรรายการเยาวชน ไดแก ชวงเวลา 

 • รายการเยาวชนประเภท C ไดแก ชวง

เวลา 7:00 น. ถึง 8:30 น. และชวงเวลา 16:00 น. 

ถึง 20:30 น. ในวันจันทรถึงวันศุกร และชวงเวลา 

7:00 น. ถึง 8:30 น. ในวันเสาร วันอาทิตย และ

วันหยุดทําการของโรงเรียน

 • รายการเยาวชนประเภท P ไดแก ชวง

เวลา 7:00 ถึง 16:30 น. ในวันจันทรถึงวันศุกร

 นอกจากน้ี ยังมีการใหแบงประเภทรายการ

ออกเปนเรท G และเรท PG สําหรับรายการ

ที่ไมใชรายการเยาวชนเพื่อกําหนดใหเยาวชนและ

ผูปกครองทราบถึงขอจํากัดการเขารับชมของ

เยาวชน โดยเรท G (General) เปนรายการที่

เยาวชนสามารถรับชมไดโดยเปนรายการที่ไมมี

เนื้อหารุนแรง และเรท PG (Parental Guidance 

recommended) เปนรายการที่เยาวชนสามารถ

เขารับชมไดแตตองอยู ภายใตการแนะนําของ

ผูปกครอง
25

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 หนวยงาน

ACMA ไดมีการประกาศมาตรการใหมเพื่อ

สนับสนุนเน้ือหาสําหรับรายการโทรทัศน โดย

กระทรวง The Ministry for Communications, 

Cyber Safety and the Arts ไดประกาศมาตรการ

และแนวทางใหมสําหรับผูที่ถือใบอนุญาตประกอบ

กิจการประเภทใหชมฟรแีบบไมมคีาใชจาย โดยจาก

เดิมที่ผูประกอบการประเภทดังกลาวตองปฏิบัติ

ตามกฎ The Australian Content Standard  

and Children’s Television Standards
26
 ของ

23 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Ads for alcohol, tobacco or therapeutic goods. 

 Retrieved from https://www.acma.gov.au/ads-alcohol-tobacco-or-therapeutic-goods (accessed 27 October 2020).

24 
Children’s Television Standards 2009 (as amended) made under subsection 122 (1) of the Broadcasting Services 

 Act 1992.

25 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Children’s TV programs. Retrieved fromhttps://www.

 acma.gov.au/childrens-tv-programs (accessed 27 October 2020).

26 
The AUSTRALIAN COMMUNICATIONS AND MEDIA AUTHORITY makes this Standard under subsection 122(1) 

 of the Broadcasting Services Act 1992.
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หนวยงาน ACMA ใหมาปฏิบัตติามกฎ Ministerial 

Direction ของกระทรวง ฯ ทัง้น้ีหนวยงาน ACMA 

กําลังอยู ในขั้นตอนการบังคับใชมาตรการใหม

ดังกลาว
27
  

 5. การเขาถึงเน้ือหารายการของผูพิการ

หรือผูดอยโอกาส

 กฎหมาย Disability Discrimination Act 

1992 ไดกําหนดไววา ผูใหบริการไมวาจะไดรับคา

ตอบแทนในการใหบริการดังกลาวหรือไม ตองเอื้อ

ความสะดวกใหกับผูพิการหรือผูดอยโอกาสในการ

ไดรบับริการจากผูใหบรกิาร และไมสามารถปฏิเสธ

ที่จะไมใหบริการแกผูพิการหรือผูดอยโอกาสได
28

 กฎหมาย Broadcasting Services Act ยัง

ไดกําหนดใหผูประกอบกิจการโทรทัศนที่ไดรับใบ

อนุญาตตองจัดใหมคีาํบรรยายแทนเสยีง (captions)

รายการเพือ่ผูพกิารทางการไดยนิ
29
 และนอกจากน้ี

27 
Australian Communications and Media Authority. (2020). ACMA statement about new measures to support 

 Australian content. Retrieved from https://www.acma.gov.au/australian-content-commercial-tv#drama(accessed 

 27 October 2020).

28 
Section 24 of the Disability Discrimination Act 1992 “Goods, services and facilities: It is unlawful for a person 

 who, whether for payment or not, provides goods or services, or makes facilities available, to discriminate 

 against another person on the ground of the other person’s disability:

 (a) by refusing to provide the other person with those goods or services or to make those facilities 

  available to the other person; or

 (b) in the terms or conditions on which the first-mentioned person provides the other person with those goods 

  or services or makes those facilities available to the other person; or

 (c) in the manner in which the first-mentioned person provides the other person with those goods or services or 

  makes those facilities available to the other person”

29 
Part 9D of Broadcasting Services Act: “Broadcasters must comply with rules and standards relating to captioning 

 of television programs for the deaf and hearing impaired.” Captioning obligations (Broadcast) - basic rule 

 “Basic rule

 (1) Each commercial television broadcasting licensee, and each national broadcaster, must provide

  a captioning service for:

  (a) television programs transmitted during designated viewing hours; and

  (b) television news or current affairs programs transmitted outside designated viewing hours.” (Subscription)

 “(1) If a subscription television licensee provides a subscription television service in a financial year, the

  licensee must ensure that the percentage worked out using the following formula is not less than the annual 

  captioning target for the service for the financial year: (Total captioned hours / total program hours) X 100”

  Captioning Standards

 (2) For the purposes of subsection (1), quality includes:

  (a) readability; and

  (b) comprehensibility; and

  (c) accuracy (Australian Government 1992a)”
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ตาม Codes of Practice 2010 Commercial TV 

(Captions – part 1.24) ยงัไดกําหนดใหผูประกอบ

กิจการโทรทัศนที่ไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีคํา

บรรยายแทนเสียงรายการหรือโฆษณาเพื่อให

ผูพิการหรือผูดอยโอกาสสามารถเขาใจและรับชม

รายการได และหากเปนการแพรภาพกระจายเสยีง

เก่ียวกับเหตกุารณฉกุเฉนิ ภัยพบิตัหิรอืการประกาศ

ใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ผูประกอบการ

ตองจัดใหมขีอมลูทีจํ่าเปน เชน เบอรตดิตอ ปรากฏ

เปนภาพใหผูพิการทางการไดยินไดรับทราบดวย
30

สําหรับการจัดหาลามภาษามือ (sign language 

interpreter) หรือเรียกวา Auslan on TV ใหกับ

ผูพิการทางการไดยินในประเทศออสเตรเลียน้ัน 

ยงัไมมีกฏหมายหรือทีกํ่าหนดใหผูประกอบการตอง

จัดใหมีลามภาษามือ อยางไรก็ดี จากเหตุการณ

ไฟปาคร้ังรุนแรงในประเทศออสเตรเลยีเมือ่ปทีแ่ลว 

(2020) กอใหเกิดการเรียกรองจากองคกรผูพิการ

ทางการไดยนิ (Deafaustralia) เพือ่ใหจัดผูประกอบ

การโทรทศันจัดใหมีลามภาษามอื
31
 เน่ืองจากการจัด

ใหมีคําบรรยายแทนเสียง (captions) เพียงอยาง

เดยีวน้ันไมสามารถใหความรูสกึหรอืการแสดงทาง

อารมณไดเทากับการจัดใหมีลามภาษามือ
32 

 ในส วนของเสียงบรรยายภาพ (audio 

description) สําหรับผูพิการทางการมองเห็น ใน

ประเทศออสเตรเลียน้ัน ยังไมมีกฎหมายหรือ

กฎเกณฑที่ออกมากําหนดใหผูประกอบการตองจัด

ใหมเีสยีงบรรยายภาพ ประเทศออสเตรเลยีจัดไดวา

เปนประเทศเดียวที่เปนสมาชิกองคการเพื่อความ

รวมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organisation

for Economic Co-operation and Development-

OECD) ที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการ

ตองจัดใหมเีสยีงบรรยายภาพ (audio description)
33

3. การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ 

 OTT (กิจการโทรทัศนบนโครงขาย

 อินเทอรเน็ต)

 3.1 องคกรที่เก่ียวของกับกิจการโทรทัศน

แบบ OTT

 ก. หนวยงานกํากับดูแล

 ในปจจุบัน ยังไมมีหนวยงานที่ดูแลกิจการ

โทรทัศนบนโครงขายอินเทอรเน็ต (OTT) เปนการ

เฉพาะ อยางไรก็ดี แตหากพิจารณาจากกฎหมาย

โทรคมนาคมของประเทศออสเตรเลียแลว กิจการ

30 
Katie Ellis, Mike Kent, Kathryn Locke and Melissa Merchant. (2016). Accessing subscription video on 

 demand: A study of disability and streaming television in Australia. Retrieved from https://accan.org.au/files/

 Grants/VOD%20tip%20sheets/VOD%20Accessibility_report_web_accessible.pdf (accessed 20 October 2020).

31 
Deafaustralia. (2021). Auslan on TV. Retrieved from https://deafaustralia.org.au/advocacy/auslan-on-

 tv/ (accessed 10 May 2021).

32 
ABC News. (2020). Auslan interpreters save lives in bushfires, but only if they make the TV screen. 

 Retrieved from https://www.abc.net.au/news/2020-01-10/auslan-interpreter-sean-sweeney-australian-bushfires/

 11848818 (accessed 10 May 2021).

33 
AUDIO Description in Australia. (2021). Legislation. Retrieved from https://audiodescriptionau.com.

 au/?page_id=383 (accessed 10 May 2021).
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โทรทัศนบนโครงขายอินเทอรเน็ต (OTT) ใน

ประเทศออสเตรเลีย จะถูกดูแลโดยหนวยงาน 

The Australian Federal Government ซึ่งเปน

หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายโทรคมนาคมใน

การดูแลกิจการที่เก่ียวกับโทรคมนาคมทั้งหมดใน

ประเทศออสเตรเลยี นอกจากน้ี หนวยงาน ACMA 

ก็เปนอกีหนวยงานหน่ึงทีเ่ขามาดแูลกิจการโทรทศัน

แบบ OTT

 กิจการโทรทัศนบนโครงขายอินเทอรเน็ต 

(OTT) ในประเทศออสเตรเลียไดมีแนวโนมชัดเจน

ถึงจาํนวนของผูชมทีเ่พิม่ขึน้อยางตอเน่ืองมาตัง้แต

ป ค.ศ. 2014-2015 โดยลักษณะการเขารับชมชอง

ผูชมเปนแบบการใชอินเทอรเน็ตในการเขารับชม 

รวมไปถึงการชมแบบบอกรับเปนสมาชิกผาน

อนิเทอรเน็ต
34
 ในการประชมุ The Joint Committee

on Law Enforcement ณ วันที่ 14 May 2018 

ไดมีการพูดถึงการออกกฎหมายมาใชกับกิจการ

โทรทศันบนโครงขายอนิเทอรเน็ต (Over the Top: 

OTT) โดยควรจะแกไขกฎหมายที่ใชกับกิจการ

โทรคมนาคมใหครอบคลุมถึงกิจการโทรทัศนบน

โครงขายอนิเทอรเน็ต (Over the Top: OTT)
35
 ดวย  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกิจการ OTT ในประเทศ

ออสเตรเลียยังไมถูกควบคุมการเน้ือหาวาตอง

ทําการเผยแพรเน้ือหาในแนวลักษณะใดบาง หาก

มีผูรองเรียนวาผูประกอบกิจการ OTT ไมไดจัด

ใหมีการจํากัดการเขารับชมสําหรับเน้ือหาที่มีการ

เรท X-rated เรท R- และเรท MA15+ หนวยงาน

ACMA อาจดําเนินการสั่งใหผูประกอบกิจการ 

OTT กระทําการคัดกรองเน้ือหาในกรณีที่เน้ือหา

มาจากนอกประเทศออสเตรเลีย หรือลบเน้ือหา

ดังกลาวได
36

 2. ผูประกอบการ

 ผูประกอบการกิจการโทรทัศน OTT สวน

ใหญเร่ิมเขามามีบทบาทในประเทศออสเตรเลีย

ตั้งแตป ค.ศ. 2015 โดยผูประกอบการรายใหญใน

ประเทศออสเตรเลีย ไดแก 

 • ผูประกอบการสัญชาติอเมริกา ไดแก 

Netflix, Disney และ Apple TV

 • ผูประกอบการสญัชาตอิอสเตรเลยี ไดแก 

Stan, Foxtel Now, Telstra TV Box Office, 

FlipTV และ Australia Fetch TV

 3.2 นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ 

OTT

 แมประเทศออสเตรเลียจะไมมีกฎหมายที่

ออกมาควบคมุเน้ือหาสาํหรับกิจการโทรทศัน OTT 

34 
Australian Communications and Media Authority. (2020). Communications report 2014–15. 3. Retrieved from 

 https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2019-08/ACMA%20Communications%20report%202014-15%20pdf.

 pdf (accessed 20 October 2020).

35 
Nasser ali Khasawneh. (2019). The regulatory positions of OTT - a global view. Retrieved from https://

 www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/tmt/Regulatory_Position_of_OTT 

 (accessed 27 October 2020).

36 
Asia Video Industry Association (2018), OTT TV Policies in Asia: Australia. Retrieved from https://

 asiavia.org/wp-content/uploads/2018/08/PUB-OTT-TV-Policies-in-Asia-2018.pdf (accessed 22 September 2019).
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โดยเฉพาะ แตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ได

มีการประกาศใชกฎหมาย The Criminal Code 

Amendment (Sharing of Abhorrent Violent 

Material) Act 2019 ซึง่เปนกฎหมายทีอ่อกมาเพือ่

กํากับดูแลเหตุการณหรือเน้ือหาที่มีความรุนแรง 

(Abhorrent violent material) โดยเปนผลสบืเน่ือง

มาจากเหตุกราดยิงที่ Christchurch ประเทศ

นวิซีแลนด กฎหมายฉบับนีไ้ดกาํหนดใหผูใหบรกิาร

ตองทําการรีบแจงตํารวจของออสเตรเลียในกรณี

ที่มีผูนําเน้ือหาที่รุนแรงเขาสูชองทางบริการของ

ผูใหบริการและตองทําการลบเน้ือหาดังกลาวออก

โดยทันที มิเชนน้ันจะมีโทษทางอาญาทั้งจําและ

ปรับ
37
 กฎหมายฉบับน้ีออกมาเพื่อแกไขประมวล

กฎหมายอาญา The Criminal Code Act 1995 

ของประเทศออสเตรเลีย โดยกฎหมายดังกลาวได

กําหนดลกัษณะของการกระทาํความผิด 2 ประเภท

ไดแก

 1. การกระทําความผิดของผูใหบริการอัน

เน่ืองมาจากการไมแจงตาํรวจกลางของออสเตรเลยี

ในเวลาอันควร เก่ียวกับเหตุการณหรือเน้ือหาที่มี

ความรุนแรง (Abhorrent violent material) ที่ได

เกิดขึน้หรืออยูในระหวางการเกิดขึน้ของเหตกุารณ

ที่สามารถเขารับชมไดจากประเทศออสเตรเลีย

 2. การกระทําความผิดของผูใหบริการอัน

เน่ืองมาจากการไมลบหรือหยดุการเขาถึงเหตุการณ

หรือเน้ือหาที่มีความรุนแรง (Abhorrent violent 

material) ทีไ่ดเกิดขึน้หรอือยูในระหวางการเกิดขึน้

ของเหตุการณที่สามารถเขารับชมไดจากประเทศ

ออสเตรเลีย
38
 

 เหตุการณ หรือเ น้ือหาที่มีความรุนแรง 

(Abhorrent violent material) ตามกฎหมาย

ฉบับนี้ รวมถึง 

 - การเขารวมในการกอการราย ตามมาตรา 

100.1 ของประมวลกฎหมายอาญา

 - การฆาตกรรม

 - การพยายามฆาผูอื่น

 - การทรมานผูอื่น

 - การขมขืนผูอื่น

 - การลักพาตัวผูอื่นโดยใชความรุนแรง
39

กฎหมาย The Criminal Code Amendment

(Sharing of Abhorrent Violent Material) Act 

2019 น้ี ไดใหอาํนาจสาํนักงานคณะกรรมการความ

ปลอดภัยออนไลนแหงชาติ (e-Safety Commission)

37 
Australian Government (2019). Attorney-General’s Department, Sharing of Abhorrent Violent Material Act Fact 

 Sheet. Retrieved from https://www.ag.gov.au/Crime/FederalOffenders/Documents/AVM-Fact-Sheet.pdf 

 (accessed 22 September 2020).

38 
Law Council of Australia. (2019). Livestream laws could have serious unintended consequences. Retrieved 

 from https://www.lawcouncil.asn.au/media/media-releases/livestream-laws-could-have-serious-unintended-

 consequences-chilling-effect-on-business (accessed 14 October 2020).

39 
Parliament of Australia. Criminal Code Amendment (Sharing of Abhorrent Violent Material) Bill 2019. EXPLANATORY 

 MEMORANDUM. CRIMINAL CODE AMENDMENT (SHARING OF ABHORRENT VIOLENT MATE RIAL) BILL 

 2019. Retrieved from https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22leg

 islation%2Fems%2Fs1201_ems_08b22f92-a323-4512-bf31-bc55aab31a81%22 (accessed 12 October 2020).
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ที่จะออกหนังสือเตือนใหแกผูใหบริการที่ไมปฏิบัติ

ตาม และผูใหบริการตองรับโทษตามที่กฎหมาย

กําหนด
40
 

 3.3 การคุมครองเด็กและเยาวชน

 สําหรับการคุมครองเด็กและเยาวชนกิจการ

โทรทศันบนโครงขายอนิเทอรเน็ต (Over the Top: 

OTT) ไมวาจะเปนกิจการโทรทัศนแบบ OTT ที่

สามารถเขาชมฟรแีบบไมมีคาใชจายอยาง Youtube

หรือเปนกิจการโทรทัศนแบบ OTT แบบตองมีการ

บอกรบัเปนสมาชกิก็ตาม พบวา ยงัไมมกีฎหมายใด

ออกมากํากับดูแลเน้ือหารายการเด็กและเยาวชน

ที่มีการฉายผานทาง OTT โดยรายการเด็กและ

เยาวชนทีฉ่ายผานทางอนิเทอรเน็ตดงักลาว ไมตอง

มีการจัดระดับ หรอืจัดเรตต้ิงตามกฎของหนวยงาน 

ACMA เหมือนกิจการโทรทัศน
41
 

 3.4 การเขาถึงเน้ือหารายการของผูพกิาร

หรือผูดอยโอกาส

เน่ืองจาก ประเทศออสเตรเลยียงัไมมกีฎหมาย

เฉพาะที่ใชบังคับกับกิจการโทรัศน OTT ดังน้ัน

ในเรื่องของการเขาถึงการรับชมของผูพิการหรือ

ดอยโอกาสสาํหรบักิจการโทรทศัน OTT ยงัคงเปน

ไปตามกฎหมาย Disability Discrimination Act 

1992 เชนเดียวกับกิจการโทรทัศน โดยใชหลักการ

บนพื้นฐานเดียวกันที่วา “ผูพิการหรือผูดอยโอกาส

ตองมีสิทธิขั้นพื้นฐานเดียวกับทุกคนในการเขาถึง

ขอมูลหรือการใหบริการ”
42
 

 แมประเทศออสเตรเลียจะยังไมมีกฎหมายที่

ออกมาใชควบคุมเน้ือหําหรับกิจการโทรทัศนแบบ 

OTT ก็ตาม แตประเทศออสเตรเลียก็ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการกําหนดกฎเกณฑที่ควรนํามา

ใชกับกิจการโทรทัศน OTT เรื่อยมาตั้งแตป ค.ศ. 

2015 อยางไรก็ด ีในปน้ี (ค.ศ. 2020) เอง หนวยงาน 

ACMA ไดมีการเสนอกฎเกณฑโมเดลใหม เพื่อนํา

มาใชกับกิจการโทรทศันในประเทศออสเตรเลยี โดย

โมเดลใหมของกฎทีจ่ะนํามาใชกับกิจการโทรทศันน้ี

จะมุงเนนไปในรูปแบบที่ลดความเขมงวดของกฎ

เพือ่นํามาใชกับกิจการโทรทศัน
43
 โดยรูปแบบโมเดล

ที่เสนอโดยหนวยงาน ACMA มี 4 รูปแบบดวย

กัน ดังนี้

40 
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 text=The%20Federal%20Government%20has%20enacted,force%20on%206%20April%202019 (accessed 

 12 October 2020).

41 
Anna Potter. (2017). Regulating contemporary children’s television: how digitisation is re-shaping compliance 

 norms and production practices. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1329878X

 16687400 (accessed 12 October 2020).

42 
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 on demand: A study of disability and streaming television in Australia. Retrieved from https://accan.org.au/files/

 Grants/VOD%20tip%20sheets/VOD%20Accessibility_report_web_accessible.pdf (accessed 17 October 2020).

43 
Jackie Keast. (2020). Screen Australia and ACMA set out four reform models Retrieved from https://www.if.com.au/
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 โมเดลที่ 1 เปนโมเดลที่นํามาใชในกรณีที่

กฎหมายหรือกฎเกณฑที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมมี

การเปลี่ยนแปลง และไมมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ

ใด ๆ  ออกมาใชกับกิจการโทรทศัน OTT โดยเฉพาะ

 โมเดลที่ 2 เปนโมเดลที่เสนอใหมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑที่ใชบังคับอยู 

โดยแกไขเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุด โดยสําหรับ

กิจการโทรทศัน OTT หนวยงาน ACMA จะรองขอ

ใหผูประกอบการกิจการโทรทัศน OTT กําหนดขอ

จํากัดเน้ือหาเอง และสาํหรับกิจการโทรทศัน ยงัคง

เนนไปที่โควตาโดยจะมีการทบทวนการกําหนด

โควตาอกีคร้ังเพือ่ใหมคีวามยดืหยุนมากขึน้ สาํหรับ

รายการเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจะใชการเรท

เน้ือหารายการเดียวกันทั้งกิจการโทรทัศน OTT 

และกิจการโทรทัศน

 โมเดลที่ 3 เปนโมเดลที่เสนอใหมีการแกไข

ครัง้ใหญ โดยแกไขตัง้แต platform ตลอดจนหนาที่

และสิง่จูงใจใหผูประกอบการปฏิบตัติาม โดยโมเดล

นี้ ผูประกอบการรายใหญอยาง ABC และ SBS 

จะไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสําหรับการผลิต

รายการเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดการกํากับ

ดูแลเน้ือหาสําหรับรายการเด็กและเยาวชนเปนไป

ในทางเดียวกัน

 โมเดลที่ 4 เปนโมเดลที่ไมมีการกํากับดูแล 

โดยยกเลิกกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เ ก่ียวของ

กับการกํากับดูแลเนื้อหาทั้งสิ้น (Deregulation)
44 

4. บทสรุป

 สําหรับประเทศออสเตรเลีย จะเห็นไดวา

ระบบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรทัศนแบบ OTT ยังคงมีความแตกตาง และ

ไมใชมาตรฐานเดียวกันในการกํากับดูแล กิจการ

โทรทศันมกีฎหมายทีอ่อกมากํากับดแูลเน้ือหาอยาง

ชัดแจง อีกทั้งยังมี Code of Practice ที่ผูประกอบ

การตองปฏิบัติตาม สวนในแงของกิจการโทรทัศน

แบบ OTT ยงัคงไมมกีฎหมายเฉพาะทีอ่อกมากํากับ

ดูแลเหมือนกิจการโทรทัศน จะมีแตเพียงกฎหมาย

ที่เปนกฎหมายกลางออกมาใชในแตละประเด็น ไม

วาจะเปนประเด็นของการพาหรือเผยแพรรายการ

หรือเน้ือหาที่มีความรุนแรง การคุมครองเด็กและ

เยาวชน หรือการเขาถึงของผูพิการและผูดอย

โอกาสเทานั้น ในประเด็นนี้ ไดมีความตระหนักจาก

หลายฝายในประเทศออสเตรเลียถึงมาตรฐานที่

ไมเทาเทียมกันระหวางประเภทกิจการโทรทัศนทั้ง

สองกิจการ ซึ่งหนวยงาน ACMA เองก็ไดมีความ

เคลือ่นไหวในการเสนอรูปแบบโมเดลของกฎเกณฑ

ที่จะนํามาใชกํากับกับกิจการโทรทัศนทั้งสองเพื่อ

ใหเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณา

ถึงแนวทางที่เสนอโดยหนวยงาน ACMA แลว 

จะเห็นไดวา แนวโนมของการพัฒนากฎหมายที่

จะนํามากับกิจการโทรทัศนทั้งสองประเภท จะมี

แนวโนมออกไปทางการกํากับดูแลแบบไมลงไป

ควบคุมมากจนเกินไป (Light Touch Regulation) 

หรืออาจจะไปถึงขัน้ไมมกีารกํากับดแูล (Deregulation)

เลยก็เปนไปได

44 
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