การเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
ขอขอบคุณที่ทา่ นอ่านข้ อมูลเกี่ยวกับการเซนเซอร์ ที่เป็ นภาษาไทยของเรา เราหวังว่าข้ อมูลนี ้จะตอบคาถามของท่านเกี่ยวกับการเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
ถ้ าท่านมีคาถามเกี่ยวกับการเซนเซอร์ รายการโทรทัศน์และวิทยุ กรุ ณาเปิ ดดูที่เว็บไซท์ของหน่วยงานควบคุมมาตราฐานการกระจายเสียงwww.bsa.govt.nz

กฏหมายการเซนเซอร์ ของนิวซีแลนด์ เรี ยกว่ า พระราชบัญญัตแิ บ่ งแยกประเภทภาพยนต์ วีดีโอ
และ สิ่งพิมพ์ ปี1993 (THE FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 1993)
กฎหมายนี ้อนุญาตให้ หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม ทาการแยกประเภทสื่อเช่นภาพยนต์ ดีวีดี หนังสือ วีดีโอเกมส์ นิตยสาร
และแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ภาพยนต์จะต้ องมีป้ายแยกประเภทที่เป็ นทางการของนิวซีแลนด์ระบุว่า เพื่อจาหน่าย, เพื่อให้ เช่า, หรื อเพื่อแสดงในนิวซีแลนด์

กฎหมายการเซนเซอร์ ส่งผลต่ อท่ านและครอบครั วอย่ างไร
กฎหมายการเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์ช่วยปกป้องครอบครัวของท่านจากสื่อที่เป็ นโทษ

สิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายการเซนเซอร์


เป็ นการผิดกฎหมายที่จะให้ ดีวีดี หรื อ วีดีโอเกมส์ที่มีการจากัดอายุกบั บุคคลที่มีอายุต่ากว่าอายุที่กาหนดไว้ บนป้ายแบ่งแยกประเภท



เป็ นการผิดกฎหมายที่จะให้ ดีวีดี, วีดีโอเกมส์, หนังสือ, นิตยสาร, หรื อแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีการจากัดอายุกบั ผู้เยาว์
ถึงแม้ ว่าสื่อที่มีการจากัดอายุจะไม่มีป้ายแบ่งแยกประเภทติดไว้



เป็ นการผิดกฎหมายที่จะให้ ดีวีดี, วีดีโอเกมส์, หนังสือ, นิตยสาร,
หรื อแฟ้ มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่แสดงเรื่ องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ งกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี

อ่านเนื ้อหาทีม่ ีการจากัดอายุข้างล่างเพื่อทราบเกี่ยวกับประเภทของเนื ้อหาที่ถกู จากัดอายุ

ป้ายแบ่ งแยกประเภทสีแดงเป็ นการจากัดอายุตามกฎหมาย
สีของป้ายแบ่งแยกประเภทเปรี ยบเสมือนสัญญานไฟจราจร:


สีเขียว หมายความว่าทุกคนสามารถชมภาพยนต์นนได้
ั้



สีเหลือง หมายความว่าทุกคนสามารถชมภาพยนต์นนได้
ั ้ แต่ภาพยนต์นนอาจไม่
ั้
เหมาะสมกับผู้ชมบางคน



สีแดง หมายความว่าภาพยนต์เรื่ องนันมี
้ การจากัดอายุ ท่านต้ องไม่แสดงภาพยนต์นนให้
ั ้ กบั บุคคลที่มีอายุต่ากว่าที่ระบุบนป้าย

ข้ อความอธิบายบนป้ายแบ่งแยกประเภทจะให้ ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับเนื ้อหาของภาพยนต์นนั ้ เนื ้อหาที่แจ้ งไว้ อาจจะทาให้ บางคนรู้ สกึ ไม่สบายใจ หรื อ
ไม่พอใจ

ป้ายแบ่ งแยกประเภท

G - ภาพยนต์ที่เหมาะสมสาหรับทุกคน

PG - ทุกคนสามารถชมภาพยนต์นี ้ได้ ควรมีผ้ ปู กครองหรื อผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบคอยแนะนาถ้ าหากเด็กเล็กดูภาพยนต์นี ้

M - ทุกคนสามารถชมภาพยนต์นี ้ได้ ภาพยนต์นี ้เหมาะสมกว่าสาหรับคนอายุมากกว่า 16 ปี

RP13 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 13 ปี ยกเว้ นพวกเขาจะมีผ้ ใู หญ่ที่มีความรับผิดชอบ

ปด้ วย

RP16 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 16 ปี

ยกเว้ นพวกเขาจะมีผ้ ใู หญ่ที่มีความรับผิดชอบไปด้ วย

R13 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 13 ปี

R15 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 15 ปี

R16 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 16 ปี

R18 - เป็ นการผิดกฎหมายที่จะแสดงภาพยนต์นี ้ให้ กบั คนอายุต่ากว่า 18 ปี

การจาหน่ ายดีวีดี
ท่านจะต้ องมีป้ายแบ่งแยกประเภทติดที่ดีวีดีของท่านถ้ าหากท่านต้ องการจาหน่ายในนิวซีแลนด์ ท่านอาจจะโดนปรับถึง 3000
ดอลล่าร์ ในการจาหน่ายดีวีดีที่ไม่มีป้ายแบ่งแยกประเภทของนิวซีแลนด์

การจากัดอายุและสื่อที่ผิดกฎหมาย
เนือ้ หาที่มีการจากัดอายุ
เนื ้อหาที่อาจถูกจากัดอายุรวมถึง:


เรื่ องทางเพศ



เรื่ องที่น่าสะพรึงกลัว



เรื่ องอาชญากรรมและความประพฤติที่อนั ตราย



เรื่ องความโหดร้ ายทารุ ณ



เรื่ องความรุ นแรง



ภาษาที่หยาบคายมาก



เรื่ องการฆ่าตัวตาย หรื อ การทาร้ ายตนเอง

เนือ้ หาที่ผิดกฏหมาย
เนื ้อหาบางประเภทจัดว่าผิดกฏหมายของนิวซีแลนด์:


เนื ้อหาทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก



เนื ้อหาที่เป็ นการส่งเสริ มความรุ นแรงและการบีบบังคับทางเพศ



เนื ้อหาที่เป็ นการส่งเสริ มทารุณกรรมหรื อความรุ นแรงอย่างมาก



เนื ้อหาทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์



เนื ้อหาทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับซากศพ



เนื ้อหาทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับปั สสาวะและอุจจาระ

มีเนื ้อหาประเภทอื่นๆที่จดั ว่าผิดกฏหมายในนิวซีแลนด์เช่นกัน เนื ้อหานันรวมถึ
้
งเนื ้อหาที่:


ส่งเสริ มความประพฤติแบบอาชญากร



ส่งเสริ มความรุ นแรง



ส่งเสริ มการทารุณกรรมทางเพศกับเด็ก



แสวงหาประโยชน์จากภาพเปลือยของเด็ก



ส่งเสริ มความประพฤติที่เสื่อมเสีย และการแบ่งพรรคแบ่งพวก

การครอบครองสื่อที่ผิดกฏหมายถือเป็ นอาชญากรรม

เป็ นการผิดกฏหมายที่จะครอบครอง หรื อ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์ เนท หรื อ แจกจ่ายสื่อที่ผิดกฏหมาย ท่านอาจโดนจาคุกได้ ถึง 14 ปี ในฐานะครอบครอง
หรื อ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์ เนท หรื อ แจกจ่ายสื่อที่ผิดกฏหมาย
อ่านดูที่เนื ้อหาที่ผิดกฏหมายด้ านบนสาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื ้อหาที่ผิดกฏหมาย

ระบบการเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
มีองค์ กรมากกว่ าหนึ่งแห่ งที่รับผิดชอบต่ อการเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
หน่ วยงานแบ่ งแยกประเภทภาพยนต์ และวรรณกรรม


เราเป็ นองค์กรรัฐบาลที่เป็ นอิสระ



หัวหน้ าที่ทาการเซนเซอร์ เป็ นผู้บริ หารใหญ่ของหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรม



เราแบ่งแยกสื่อที่อาจต้ องได้ รับการจากัดอายุ หรื อ สัง่ ระงับ สื่อที่อาจจะได้ รับการจากัดอายุ หรื อสัง่ ระงับถ้ ามีเนื ้อหาเรื่ องทางเพศ
เรื่ องที่น่าสะพรึงกลัว เรื่ องอาชญากรรม เรื่ องความโหดร้ าย เรื่ องความรุ นแรง หรื อ ใช้ ภาษาที่หยาบคาย



เราทาการจากัดอายุภาพยนต์ ดีวีดี และ วีดีโอเกมส์ทงหมดในนิ
ั้
วซีแลนด์



เรายังสามารถทาการแบ่งแยกประเภทหนังสือ นิตยสาร แฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ และอื่นๆด้ วย

หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมทาหน้ าที่ตอบคาถาม และ รับคาร้ องเรี ยนจากสาธารณะชนด้ วย
เราทาการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆด้ านการเซนเซอร์ เรายังมีบริ การฟรี ที่คอยให้ คาแนะนา ข้ อมูล และ แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับการเซนเซอร์
สาธารณะชนทัว่ ไปสามารถขอให้ หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมแยกประเภทสื่อบางอย่างได้ เช่นหนังสือ หรื อ นิตยสาร โปรดดูที่
การติ ดต่อหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และบทประพันธ์
ที่ระบุไว้ ด้านล่างเพื่อทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องการนาสื่อบางอย่างมาทาการแบ่งแยกประเภท
The Film and Video Labelling Body (สมาคมออกฉลากภาพยนต์และวีดีโอ)



แบ่งแยกประเภทภาพยนต์ ดีวีดี และ วีดีโอเกมส์ที่ไม่มีการจากัดอายุ



ออกฉลากแยกประเภทให้ กบั ภาพยนต์ และ ดีวีดีทงหมด
ั้

ตารวจ ศุลกากร และกรมกิจการภายในเป็ นผู้บังคับใช้ กฏหมายเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
กรมกิจการภายใน
The Censorship Compliance Unit (กองควบคุมการเซนเซอร์ )

กรมกิจการภายในเป็ นองค์กรสาคัญที่บงั คับใช้ กฏหมายเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์ Censorship Compliance Unit (กองควบคุมการเซนเซอร์ )
บังคับให้ มีการแบ่งแยกประเภทตามที่ตดั สินโดยหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และบทประพันธ์ Censorship Compliance Unit
(กองควบคุมการเซนเซอร์ )
สามารถตัดสินลงโทษบุคคลหรื อองค์กรที่ละเมิดกฏหมายแบ่งแยกประเภท
ติดต่อ Censorship Compliance Unit (กองควบคุมการเซนเซอร์ ) ถ้ าหากท่านคิดว่ามีบคุ คล หรื อ องค์กรที่อาจทาผิดกฏหมายการเซนเซอร์
ติดต่อ Censorship Compliance Unit (กองควบคุมการเซนเซอร์ ) ได้ ท:ี่






censorship@dia.govt.nz
0800 257 887
www.dia.govt.nz/Services-Censorship-Compliance-Index

บริการศุลกากรนิวซีแลนด์
บริ การศุลกากรป้องกันสื่อที่ถกู สัง่ ห้ ามไม่ให้ เข้ ามาในนิวซีแลนด์จากประเทศอื่น ติดต่อบริ การศุลกากรได้ ที่:




feedback@customs.govt.nz
0800 428 786

ตารวจ
ตารวจทางานร่ วมกับบริการศุลกากร และกรมกิจการภายใน ในการบังคับใช้ กฏหมายการเซนเซอร์ ของนิวซีแลนด์
ติดต่อสถานีตารวจในท้ องถิ่นของท่านเพื่อขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติม

ติดต่ อหน่ วยงานแบ่ งแยกประเภทภาพยนต์ และวรรณกรรม
หน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมตอบสนองคาร้ องเรี ยน และ ตอบคาถามเกี่ยวกับการเซนเซอร์ ในนิวซีแลนด์
ติดต่อหน่วยงานแบ่งแยกประเภทภาพยนต์และวรรณกรรมได้ ท:ี่




info@classificationoffice.govt.nz
0508 236 767

