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อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชัังเป็็ น
อาชญากรรมที่่�เกิิดจากแรงจููงใจทั้้�งหมดหรืือบาง
ส่่วนจากอคติิที่�มีีต่
่ อ
่ ลัักษณะส่่วนบุุคคลบางประการ จาก
กฎหมายแห่่งรััฐนิิวยอร์์ก จะต้ ้องมีีอาชญากรรมแฝงเพื่่�อ
ให้ ้เหตุุการณ์์ถูก
ู จััดประเภทว่่าเป็็ นอาชญากรรมที่่�เกิิดจาก
ความเกลีียดชััง นั่่�นหมายถึึง หน่่วยงานต่่าง ๆ จะต้ ้องตััดสิิน
เป็็ นลำำ�ดับ
ั แรกว่่ามีีการกระทำำ�อาชญากรรมเกิิดขึ้้�น หากมีี
การตััดสิินว่่า อาชญากรรมดัังกล่่าวมีีแรงจููงใจจากอคติิ ก็็
จะสามารถเพิ่่�มข้ ้อหาว่่าเป็็ น อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความ
เกลีียดชัังเข้ ้าไปนอกเหนืือจากข้ ้อหาเดิิม
บทลงโทษที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากว่่า ในขณะที่่�
อาชญากรรมใด ๆ ก่่อให้ ้เกิิดผลกระทบเชิิงลบต่่อเหยื่่�อก็็
จริิง แต่่อาชญากรรมที่่เ� กิิดจากความเกลีียดชัังเกิิดผลกระทบ
ต่่อเหยื่่�อลึึกซึ้้�งกว่่า และเป็็ นผลกระทบในระดัับของ
ความรู้้�สึึก และผลกระทบเป็็ นวงกว้ ้างกว่่า —ก่่อให้ ้เกิิด
ความหวาดกลััวและความวุ่่�นวายในชุุมชนแก่่ผู้้�ที่�มีีลั
่ ก
ั ษณะ
แบบเดีียวกัับเหยื่่�อ มีีอาชญากรรมแฝงในหลายรููปแบบ
ซึ่่�งเมื่่�อรวมกัับเจตนาที่่�จะอคติิแล้ ้ว อาจพิิจารณาได้ ้ว่่า
เป็็ นอาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชััง ซึ่่�งรวมถึึงการ
ประทุุษร้ ้ายทางร่่างกาย การคุุกคามด้ ้วยวาจา การปล้ ้นและ
ิ เช่่น การวาดและ
การลัักขโมย และการทำำ�ลายทรััพย์สิ
์ น
เขีียนในที่่�สาธารณะ
อีีกทั้้�ง กฎหมายแห่่งนิิวยอร์์กยัังให้ ้ผู้้�ใดที่่�วาดสวััสดิก
ิ ะ
หรืือบ่่วง—ซึ่่�งเป็็ นการแสดงออกถึึงความเกลีียดชัังทาง
ประวััติศ
ิ าสตร์์ทั้้�งคู่่�—โดยมีีเจตนาที่่�จะล่่วงละเมิิด ทำำ�ให้ ้
ร��คาญ คุุกคาม หรืือทำำ�ให้ ้ตกใจกลััว ยัังสามารถถููกตั้้�ง
ข้ ้อหาการล่่วงละเมิิดขั้้�นร้ ้ายแรงได้ ้เป็็ นพิิเศษ

อาชญากรรมทีเ่ กิดจาก
ั ออะไร
ความเกลียดชงคื
ตั ัวอย่่างของอาชญากรรมที่่�เกิิดจากความ
เกลีียดชังั
ผู้้�โดยสารบนรถไฟพููดว่่า “ฉัั นเกลีียดเกย์์” และคุุกคามที่่�จะตีี
คู่่�รัักเพศเดีียวกัันที่่�จัับมืือกัันอยู่่�
กลุ่่�มวััยรุ่่�นพ่่นสีีสเปรย์์เป็็ นรููปสวัสดิ
ั ก
ิ ะบนอาคารหรืือแขวนบ่่วง
ลงมาจากต้ ้นไม้ ้
คนเดิินผ่่านไปมาถ่่มน้ำำ ��ลายลงบนใบหน้ ้าของใครบางคนและ
ตะโกนว่่า “พวกแกชาวเอเชีียเป็็ นตััวแพร่่เชื้้�อโคโรนาไวรััส”

กลุ่่ม
� ใดที่่�รั ับรู้้กั
� ันว่่าอยู่่�ภายใต้้กฎหมาย
ั
อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชังแห่่
ง
นิิวยอร์์ก
กฎหมายแห่่งรััฐนิิวยอร์์กพิิจารณาถึึงลัักษณะเฉพาะต่่อไปนี้้�เมื่่�อ
ตััดสิินว่่า อาชญากรรมได้ ้รัับแรงจููงใจจากอคติิหรืือไม่่

• เชื้้�อชาติิหรืือ
สีีผิิว

• ศาสนาหรืือ
ศาสนกิิจ

• บรรพบุุรุษ
ุ หรืือ

• อััตลัก
ั ษณ์์

• เพศ

• ความพิิการ

• ความโน้ ้มเอีียง

• อายุุ

สถานที่ของชาติ
ก�ำเนิด

ทางเพศ

แล้้วจะเป็็นอย่่างไรหากไม่่มีอ
ี าชญากรรม
แฝง

ทางเพศหรืือ
การแสดงออก

ตั ัวอย่่างของเหตุุการณ์์ที่่�แสดงถึึงอคติิ

บุุคคลหนึ่่�งยัังคงตกเป็็ นเหยื่่�อด้ ้วยอคติิและความเกลีียด
ชัังได้ ้แม้ ้จะไม่่มีีอาชญากรรมแฝง เหตุุการณ์์ที่�แ
่ สดงถึึง
อคติิเป็็ นเหตุุการณ์์เมื่่�อใครบางคนล่่วงละเมิิดด้ ้วยวาจา
หรืือเลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ คุุณโดยอิิงตามอััตลัก
ั ษณ์์ของคุุณ แต่่
เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวไม่่รวมถึึงการโจมตีีทางร่่างกาย การ
ิ
คุุกคามที่่�จะโจมตีี หรืือการทำำ�ลายทรััพย์สิ
์ น

ใครบางคนเดิินเข้ ้ามาใกล้ ้ชาวละติินอเมริิกาบน
ท้ ้องถนนและตะโกนว่่า “ฉัั นเกลีียดพวกเม็็กซิิกัน
ั ”
และ “กลัับประเทศของแกเองไปเลย”

เหตุุการณ์์ที่�แ
่ สดงถึึงอคติิที่�เ่ กิิดขึ้้�นอย่่างร้ ้ายแรงเป็็ น
ตััวอย่่างของการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ แต่่ไม่่จำำ�เป็็ นว่่า เหตุุการณ์์
เหล่่านั้้�นจะต้ ้องเป็็ นอาชญากรรม เหตุุการณ์์ที่�แ
่ สดงถึึงอคติิ
บางเหตุุการณ์์อาจได้ ้รัับการปกป้้ องด้ ้วยบทบััญญััติแ
ิ ห่่ง
รััฐธรรมนููญที่่�ว่า่ ด้ ้วยเสรีีภาพในการพููด เหตุุการณ์์อื่่�น ๆ
อาจก่่อให้ ้เกิิดมาตรการลงโทษทางแพ่่งภายใต้ ้กฎหมาย
สิิทธิม
ิ นุุษยชนแห่่งเมืืองนิิวยอร์์ก ซึ่่�งบริิหารงานโดยคณะ
กรรมาธิิการด้ ้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนแห่่งเมืืองนิิวยอร์์ก

เจ้ ้าของร้ ้านอาหารบอกลููกค้ ้าที่่�สวมผ้ ้าโพกศีีรษะว่่า
“ที่่�นี่�ไ
่ ม่่ต้ ้อนรัับชาวมุุสลิม
ิ ”

กลุ่่�มเด็็กวััยรุ่่�นเรีียกเด็็กวััยรุ่่�นผิิวดำำ�ด้ ้วยคำำ�เหยีียดสีี
ผิิว “คำำ�ที่่�ขึ้�น
้ ต้ ้นด้ ้วยตััวเอ็็น”

1

ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร...
...หากฉั ันพบเห็็นการวาดและเขีียนในที่่�
สาธารณะที่่�รวมถึึงถ้้อยคำำ�ประทุุษร้้ายหรืือ
ั
่
สัญลั
ักษณ์์แสดงความเกลีียดชังั เช่น
สวั ัสดิิกะ
การวาดและเขีียนในที่่�สาธารณะเป็็ นอาชญากรรมใน
นิิวยอร์์ก และการวาดและเขีียนในที่่�สาธารณะที่่�รวมถึึง
ถ้ ้อยคำำ�ประทุุษร้ ้ายหรืือสััญลัักษณ์์แสดงความเกลีียดชััง
สามารถพิิจารณาได้ ้ว่่าเป็็ นอาชญากรรมที่่�เกิิดจากความ
เกลีียดชััง สวััสดิก
ิ ะและบ่่วงเป็็ นสััญลัักษณ์์แสดงความ
เกลีียดชัังที่่�พบเห็็นได้ ้ทั่่�วไปที่่�สุด
ุ
หากคุุณพบเห็็นการวาดและเขีียนในที่่�สาธารณะที่่�รวมถึึง
ถ้ ้อยคำำ�ประทุุษร้ ้ายหรืือสััญลัักษณ์์แสดงความเกลีียดชััง ให้ ้
โทรไปที่่� 911 และพููดว่่า “อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความ
เกลีียดชััง” อีีกทั้้�ง ยัังจะเป็็ นประโยชน์์หากได้ ้ถ่่ายรููปการวาด
และเขีียนในที่่�สาธารณะดัังกล่่าวเพื่่�อส่่งต่่อให้ ้กัับหน่่วยงาน
ที่่�บังั คัับใช้ ้กฎหมาย

...หากฉั ันพบเห็็นสติิกเกอร์์หรืือใบปลิิวที่่�
ิ ชููชาวผิิวขาวเป็็นใหญ่่
สนั ับสนุุนกลุ่่ม
� เชิด
บนเสาไฟ
แม้ ้ว่่าสติิกเกอร์์ ใบปลิิว และป้้ ายประกาศจะได้ ้รัับการปกป้้ อง
โดยบทบััญญััติแ
ิ ก้ ้ไขเพิ่่�มเติิมรััฐธรรมนููญฉบัับที่่� 1 (First
Amendment) และไม่่นำำ�มาพิิจารณาว่่าเป็็ นอาชญากรรมที่่�
เกิิดจากความเกลีียดชัังก็็จริิง แต่่ก็็จำำ�เป็็ นที่่�จะต้ ้องรายงาน
ข้ ้อความที่่�แสดงถึึงอคติิหรืือความเกลีียดชัังดัังกล่่าว
หากใบปลิิวมีีรููปภาพบางอย่่าง เช่่น สวััสดิก
ิ ะหรืือบ่่วง นั่่�น
อาจยกระดัับข้ ้อกล่่าวหาต่่อผู้้�ที่�แ
่ จกจ่่ายใบปลิิวดัังกล่่าว
และควรมีีการรายงานไปยัังสถานีีตำำ�รวจในท้ ้องที่่�ของคุุณ

...หากมีีใครบางคนคุุกคามฉั ันทางร่่างกาย
ในขณะที่่�กำำ�ลั ังพููดอย่่างมีีอคติิไปด้้วย
ั ผััสโดนตััว ก็็อาจ
การคุุกคามทางร่่างกาย แม้ ้จะไม่่สัม
พิิจารณาได้ ้ว่่าเป็็ นอาชญากรรม ทัันทีีที่่�ใครบางคนทำำ�การ
คุุกคามทางร่่างกายร่่วมกัับการใช้ ้ภาษาที่่�แสดงถึึงอคติิ ก็็
สามารถจััดประเภทให้ ้เป็็ นอาชญากรรมที่่�เกิิดจากความ
เกลีียดชัังได้ ้
หากใครบางคนตะโกนว่่า “ฉัั นจะต่่อยหน้ ้าเอเชีียของ
แก” ก่่อนจะเข้ ้าไปต่่อสู้้�ทางร่่างกายกัับเหยื่่�อ นั่่�นอาจเป็็ น
อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชััง และคุุณควรรายงาน
เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวแก่่ตำำ�รวจโดยโทรไปที่่� 911หรืือไปยััง
สถานีีตำำ�รวจในท้ ้องที่่�ของคุุณ

...หากใครบางคนล่่วงละเมิิดฉั ันด้้วยวาจา
เกี่่�ยวกั ับตั ัวตนของฉั ัน แต่่ไม่่ได้้คุุกคาม
หรืือแตะตั ัวฉั ัน
หากผู้้�ใดล่่วงละเมิิดคุุณเนื่่�องจากเชื้้�อชาติิชาติิ กำำ�เนิิด ศาสนา
เพศ ความโน้ ้มเอีียงทางเพศ หรืืออััตลัก
ั ษณ์์ทางเพศ ความ
พิิการของคุุณ หรืือประเภทที่่�ได้ ้รัับการคุ้้�มครองอื่่�นใด ซึ่่�ง
อาจพิิจารณาได้ ้ว่่าเป็็ นการล่่วงละเมิิดที่่�เกิิดจากการเลืือก
ปฏิิบัติ
ั ิ และคุุณควรโทรไปที่่� 311 และพููดว่่า “สิิทธิม
ิ นุุษย
ชน” หรืือรายงานเหตุุการณ์์ที่�แ
่ สดงถึึงอคติิดังั กล่่าวไปยััง
คณะกรรมาธิิการด้ ้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนแห่่งเมืืองนิิวยอร์์ก (NYC
Commission on Human Rights หรืือ CCHR)
หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่า การล่่วงละเมิิดดัังกล่่าวเป็็ นการเลืือก
ปฏิิบัติ
ั ห
ิ รืือไม่่ หรืือการล่่วงละเมิิดดัังกล่่าวอิิงตามอััตลัก
ั ษณ์์
ของคุุณหรืือไม่่ คุุณยัังคงสามารถโทรไปหรืืออีีเมลไปที่่�
CCHR และพวกเขาจะช่่วยให้ ้คุุณเข้ ้าใจสิิทธิข
ิ องคุุณและ
ช่่วยคุุณในการยื่่�นคำำ�ร้ ้องทุุกข์์

ิ กั ับ
...หากฉั ันไม่่แน่่ใจว่่าฉั ันได้้เผชิญ
อาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชังั
หรืือเหตุุการณ์์ที่่�แสดงถึึงอคติิหรืือไม่่
หากใครบางคนทำำ�ร้ ้ายร่่างกายคุุณหรืือคุุกคามเพื่่�อทำำ�ร้ ้าย
คุุณ คุุณควรโทรไปที่่� 911 แต่่คุณ
ุ โทรไปที่่� 311 หรืือ 911
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่่�งได้ ้ตามต้ ้องการ หรืือทั้้�งสอง
หมายเลขหากคุุณไม่่แน่่ใจว่่าควรจะโทรไปที่่�หมายเลขใด
ไม่่ว่า่ คุุณโทรไปที่่� 311 หรืือ 911 จะมีีการส่่งต่่อคำำ�ร้ ้องทุุกข์์
ของคุุณไปยัังสถานที่่�ที่�ถู
่ ก
ู ต้ ้อง การรายงานเหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั
ยิ่่�งกว่่าที่่�จะกัังวลว่่าจะใช้ ้หมายเลขใด

เกิิดอะไรขึ้้�น
เหตุุการณ์์ที่่�
แสดงถึึงอคติิ

อาชญากรรมที่่�
เกิิดจากความ
เกลีียดชังั

ฉั ันควรทำำ�อย่่างไร
โทรไปที่่� 311 และพููดว่่า
ิ ม
“สิทธิ
ิ นุุษยชน” หรืือกรอก
รายงานการเลืือกปฏิิบัติ
ั บ
ิ น
เว็็บไซต์์ของ CCHR

โทรไปที่่� 911 และพููด
ว่่า “อาชญากรรมที่่�
เกิิดจากความเกลีียด
ชังั ” หรืือโทรไปที่่�สถานีี
ตำำ�รวจในท้ ้องที่่�ของคุุณ

จะเกิิดอะไรขึ้้�นหลั ังจากนั้้�น
คุุณจะได้ ้รัับการติิดต่่อกัับ
เจ้ ้าหน้ ้าที่่� CCHR ผู้้�ที่�ส
่ ามารถ
ื สวนคดีีหรืือช่ว่ ยคุุณยื่่�นคำำ�ร้ ้องทุุกข์์
สืบ

ั ผู้้�
คุุณจะได้ ้รัับการติิดต่่อกัับพนัักงานรัับโทรศัพท์
์ ที่�จ
่ ะสอบถาม
่
ื สวน
ถึึงรายละเอีียดและจะพิิจารณาว่่าควรส่งตำำ�รวจเข้ ้าไปสืบ
หรืือไม่่ มีีความช่ว่ ยเหลืือด้ ้านภาษาไว้ ้ให้ ้และจะไม่่มีี
การสอบถามคุุณเกี่่�ยวกัับสถานะการเข้ ้าเมืืองอย่่างเด็็ดขาด
2

