
 

การเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 

ขอขอบคณุท่ีทา่นอ่านข้อมลูเก่ียวกบัการเซนเซอร์ท่ีเป็นภาษาไทยของเรา เราหวงัว่าข้อมลูนีจ้ะตอบค าถามของทา่นเก่ียวกบัการเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 

ถ้าทา่นมีค าถามเก่ียวกบัการเซนเซอร์รายการโทรทศัน์และวิทย ุกรุณาเปิดดท่ีูเว็บไซท์ของหน่วยงานควบคมุมาตราฐานการกระจายเสียง-

www.bsa.govt.nz 

กฏหมายการเซนเซอร์ของนิวซีแลนด์เรียกว่า พระราชบัญญัตแิบ่งแยกประเภทภาพยนต์ วีดีโอ 

และ สิ่งพมิพ์ปี1993 (THE FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 1993) 

กฎหมายนีอ้นญุาตให้หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม ท าการแยกประเภทสื่อเช่นภาพยนต์ ดีวีดี หนงัสอื วีดีโอเกมส์ นิตยสาร 

และแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์  ภาพยนต์จะต้องมีป้ายแยกประเภทท่ีเป็นทางการของนิวซีแลนด์ระบวุ่า เพ่ือจ าหน่าย, เพ่ือให้เชา่, หรือเพ่ือแสดงในนิวซีแลนด์ 

กฎหมายการเซนเซอร์ส่งผลต่อท่านและครอบครัวอย่างไร 

กฎหมายการเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ช่วยปกป้องครอบครัวของทา่นจากสื่อท่ีเป็นโทษ 

สิ่งท่ีท่านควรทราบเก่ียวกับกฎหมายการเซนเซอร์ 

 เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะให้ดีวีดี หรือ วีดีโอเกมส์ท่ีมีการจ ากดัอายกุบับคุคลท่ีมีอายตุ ่ากว่าอายท่ีุก าหนดไว้บนป้ายแบ่งแยกประเภท 

 เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะให้ดีวีดี, วีดีโอเกมส,์ หนงัสือ, นิตยสาร, หรือแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีการจ ากดัอายกุบัผู้เยาว์ 

ถึงแม้ว่าสื่อท่ีมีการจ ากดัอายจุะไมมี่ป้ายแบ่งแยกประเภทตดิไว้ 

 เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะให้ดีวีดี, วีดีโอเกมส,์ หนงัสือ, นิตยสาร, 

หรือแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงเร่ืองทางเพศอย่างโจ่งแจ้งกบับคุคลท่ีมีอายตุ ่ากว่า 18 ปี 

อ่านเนือ้หาท่ีมีการจ ากดัอายขุ้างลา่งเพ่ือทราบเก่ียวกบัประเภทของเนือ้หาท่ีถกูจ ากดัอายุ 

ป้ายแบ่งแยกประเภทสีแดงเป็นการจ ากัดอายุตามกฎหมาย 

สีของป้ายแบ่งแยกประเภทเปรียบเสมือนสญัญานไฟจราจร: 

 สีเขียว หมายความว่าทกุคนสามารถชมภาพยนต์นัน้ได้ 

 สีเหลือง หมายความวา่ทกุคนสามารถชมภาพยนต์นัน้ได้ แตภ่าพยนต์นัน้อาจไม่เหมาะสมกบัผู้ชมบางคน 

 สีแดง หมายความว่าภาพยนต์เร่ืองนัน้มีการจ ากดัอาย ุทา่นต้องไม่แสดงภาพยนต์นัน้ให้กบับคุคลท่ีมีอายตุ ่ากว่าท่ีระบบุนป้าย 



ข้อความอธิบายบนป้ายแบง่แยกประเภทจะให้ข้อมลูกบัทา่นเก่ียวกบัเนือ้หาของภาพยนต์นัน้ เนือ้หาท่ีแจ้งไว้อาจจะท าให้บางคนรู้สกึไม่สบายใจ หรือ 

ไม่พอใจ 

ป้ายแบ่งแยกประเภท 

 

 

 

G - ภาพยนต์ท่ีเหมาะสมส าหรับทกุคน 

 

PG - ทกุคนสามารถชมภาพยนต์นีไ้ด้ ควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ท่ีรับผิดชอบคอยแนะน าถ้าหากเดก็เลก็ดภูาพยนต์นี ้

 

M - ทกุคนสามารถชมภาพยนต์นีไ้ด้ ภาพยนต์นีเ้หมาะสมกวา่ส าหรับคนอายมุากกว่า 16 ปี 

 

RP13 - เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 13 ปี ยกเว้นพวกเขาจะมีผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ 

ปด้วย 

 
 

RP16 - เป็นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 16 ปี 

ยกเว้นพวกเขาจะมีผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบไปด้วย 

 

R13 - เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 13 ปี 

 

R15 - เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 15 ปี 

 

R16 - เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 16 ปี 

 

R18 - เป็นการผิดกฎหมายท่ีจะแสดงภาพยนต์นีใ้ห้กบัคนอายตุ ่ากว่า 18 ปี 

 



การจ าหน่ายดีวีดี 

ทา่นจะต้องมีป้ายแบ่งแยกประเภทตดิท่ีดีวีดีของทา่นถ้าหากทา่นต้องการจ าหน่ายในนิวซีแลนด์ ทา่นอาจจะโดนปรับถึง 3000 

ดอลลา่ร์ในการจ าหน่ายดีวีดีท่ีไม่มีป้ายแบง่แยกประเภทของนิวซีแลนด์ 

การจ ากัดอายุและส่ือที่ผิดกฎหมาย 

เนือ้หาที่มีการจ ากัดอายุ 

เนือ้หาท่ีอาจถกูจ ากดัอายรุวมถึง: 

 เร่ืองทางเพศ 

 เร่ืองท่ีน่าสะพรึงกลวั 

 เร่ืองอาชญากรรมและความประพฤตท่ีิอนัตราย 

 เร่ืองความโหดร้ายทารุณ 

 เร่ืองความรุนแรง 

 ภาษาท่ีหยาบคายมาก 

 เร่ืองการฆา่ตวัตาย หรือ การท าร้ายตนเอง 

เนือ้หาที่ผิดกฏหมาย 

เนือ้หาบางประเภทจดัว่าผิดกฏหมายของนิวซีแลนด์: 

 เนือ้หาทางเพศท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ 

 เนือ้หาท่ีเป็นการสง่เสริมความรุนแรงและการบีบบงัคบัทางเพศ 

 เนือ้หาท่ีเป็นการสง่เสริมทารุณกรรมหรือความรุนแรงอย่างมาก 

 เนือ้หาทางเพศท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ 

 เนือ้หาทางเพศท่ีเก่ียวข้องกบัซากศพ 

 เนือ้หาทางเพศท่ีเก่ียวข้องกบัปัสสาวะและอจุจาระ 

 

มีเนือ้หาประเภทอ่ืนๆท่ีจดัว่าผิดกฏหมายในนิวซีแลนด์เช่นกนั เนือ้หานัน้รวมถึงเนือ้หาท่ี: 

 

 สง่เสริมความประพฤตแิบบอาชญากร 

 สง่เสริมความรุนแรง 

 สง่เสริมการทารุณกรรมทางเพศกบัเดก็ 

 แสวงหาประโยชน์จากภาพเปลือยของเดก็ 

 สง่เสริมความประพฤตท่ีิเสื่อมเสยี และการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

 

การครอบครองส่ือที่ผิดกฏหมายถือเป็นอาชญากรรม 

 



เป็นการผิดกฏหมายท่ีจะครอบครอง หรือ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เนท หรือ แจกจ่ายสื่อท่ีผิดกฏหมาย ทา่นอาจโดนจ าคกุได้ถึง 14 ปี ในฐานะครอบครอง 

หรือ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เนท หรือ แจกจ่ายสื่อท่ีผิดกฏหมาย 

อ่านดท่ีูเนือ้หาท่ีผิดกฏหมายด้านบนส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของเนือ้หาท่ีผิดกฏหมาย 

 

ระบบการเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 

มีองค์กรมากกว่าหน่ึงแห่งที่รับผิดชอบต่อการเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 

หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม  

 
 เราเป็นองค์กรรัฐบาลท่ีเป็นอิสระ 

 หวัหน้าท่ีท าการเซนเซอร์เป็นผู้บริหารใหญ่ของหน่วยงานแบง่แยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม 

 เราแบ่งแยกสื่อท่ีอาจต้องได้รับการจ ากดัอาย ุหรือ สัง่ระงบั สื่อท่ีอาจจะได้รับการจ ากดัอาย ุหรือสัง่ระงบัถ้ามีเนือ้หาเร่ืองทางเพศ 

เร่ืองท่ีน่าสะพรึงกลวั เร่ืองอาชญากรรม เร่ืองความโหดร้าย เร่ืองความรุนแรง หรือ ใช้ภาษาท่ีหยาบคาย 

 เราท าการจ ากดัอายภุาพยนต์ ดีวีดี และ วีดีโอเกมส์ทัง้หมดในนิวซีแลนด์ 

 เรายงัสามารถท าการแบง่แยกประเภทหนงัสือ นิตยสาร แฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆด้วย 

หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมท าหน้าท่ีตอบค าถาม และ รับค าร้องเรียนจากสาธารณะชนด้วย 

เราท าการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆด้านการเซนเซอร์ เรายงัมีบริการฟรีท่ีคอยให้ค าแนะน า ข้อมลู และ แหลง่ขา่วสารเก่ียวกบัการเซนเซอร์ 

 

สาธารณะชนทัว่ไปสามารถขอให้หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมแยกประเภทสื่อบางอย่างได้ เช่นหนงัสือ หรือ นิตยสาร โปรดดท่ีู 

การติดต่อหนว่ยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และบทประพนัธ์ 

ท่ีระบไุว้ด้านลา่งเพ่ือทราบข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการน าสื่อบางอย่างมาท าการแบง่แยกประเภท 

 

The Film and Video Labelling Body (สมาคมออกฉลากภาพยนต์และวดีีโอ) 

 

 แบ่งแยกประเภทภาพยนต์ ดีวีดี และ วีดีโอเกมส์ท่ีไม่มีการจ ากดัอาย ุ

 ออกฉลากแยกประเภทให้กบัภาพยนต์ และ ดีวีดีทัง้หมด 

 

ต ารวจ ศุลกากร และกรมกิจการภายในเป็นผู้บังคับใช้กฏหมายเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 
 

กรมกิจการภายใน 
 

The Censorship Compliance Unit (กองควบคมุการเซนเซอร์) 

กรมกิจการภายในเป็นองค์กรส าคญัท่ีบงัคบัใช้กฏหมายเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ Censorship Compliance Unit (กองควบคมุการเซนเซอร์) 

บงัคบัให้มีการแบง่แยกประเภทตามท่ีตดัสนิโดยหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และบทประพนัธ์ Censorship Compliance Unit 

(กองควบคมุการเซนเซอร์) 

สามารถตดัสนิลงโทษบคุคลหรือองค์กรท่ีละเมิดกฏหมายแบ่งแยกประเภท 

 

ตดิตอ่ Censorship Compliance Unit (กองควบคมุการเซนเซอร์) ถ้าหากทา่นคดิว่ามีบคุคล หรือ องค์กรท่ีอาจท าผิดกฏหมายการเซนเซอร์ 

ตดิตอ่ Censorship Compliance Unit (กองควบคมุการเซนเซอร์) ได้ท่ี: 

 



 censorship@dia.govt.nz 

 0800 257 887 

 www.dia.govt.nz/Services-Censorship-Compliance-Index 

  

บริการศุลกากรนิวซีแลนด์ 

 

บริการศลุกากรป้องกนัสื่อท่ีถกูสัง่ห้ามไมใ่ห้เข้ามาในนิวซีแลนด์จากประเทศอ่ืน ตดิตอ่บริการศลุกากรได้ท่ี: 

 

 feedback@customs.govt.nz 

 0800 428 786 

 

ต ารวจ 

 

ต ารวจท างานร่วมกบับริการศลุกากร และกรมกิจการภายใน ในการบงัคบัใช้กฏหมายการเซนเซอร์ของนิวซีแลนด์ 

ตดิตอ่สถานีต ารวจในท้องถ่ินของทา่นเพ่ือขอทราบข้อมลูเพิม่เตมิ 

 

ตดิต่อหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม  

 
หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมตอบสนองค าร้องเรียน และ ตอบค าถามเก่ียวกบัการเซนเซอร์ในนิวซีแลนด์ 

 ตดิตอ่หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมได้ท่ี: 

 

 info@classificationoffice.govt.nz 

 0508 236 767 
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