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อาชญากรรมทีเ่กดิจาก
ความเกลยีดชงัคอือะไร

อาชญากรรมที่่�เกดิจากความเกลีย่ดชงัเป็็น
อาชญากรรมที่่�เกดิจากแรงจงูใจที่ั�งหมดหรอืบาง
ส่ว่นจากอคติทิี่่�มต่ิอ่ลีกัษณะส่ว่นบคุคลีบางป็ระการ จาก
กฎหมายแหง่รัฐนวิยอรก์ จะติอ้งมอ่าชญากรรมแฝงเพื่ื�อ
ใหเ้หติกุารณถ์ูกูจัดป็ระเภที่วา่เป็็นอาชญากรรมที่่�เกดิจาก
ความเกลีย่ดชงั นั�นหมายถูงึ หน่วยงานติา่ง ๆ จะติอ้งติดัส่นิ
เป็็นลีำาดบัแรกวา่มก่ารกระที่ำาอาชญากรรมเกดิขึ้ึ�น หากม่
การติดัส่นิวา่ อาชญากรรมดงักลีา่วมแ่รงจงูใจจากอคติ ิก็
จะส่ามารถูเพื่ิ�มขึ้อ้หาวา่เป็็น อาชญากรรมที่่�เกดิจากความ
เกลีย่ดชงัเขึ้า้ไป็นอกเหนอืจากขึ้อ้หาเดมิ

บที่ลีงโที่ษที่่�เพื่ิ�มขึ้ึ�นน่�เกดิขึ้ึ�นเนื�องจากวา่ ในขึ้ณะที่่�
อาชญากรรมใด ๆ กอ่ใหเ้กดิผลีกระที่บเชงิลีบติอ่เหยื�อก ็
จรงิ แติอ่าชญากรรมที่่�เกดิจากความเกลีย่ดชงัเกดิผลีกระที่บ 
ติอ่เหยื�อลีกึซึ้ึ�งกวา่ แลีะเป็็นผลีกระที่บในระดบัขึ้อง 
ความรูส้่กึ แลีะผลีกระที่บเป็็นวงกวา้งกวา่ —กอ่ใหเ้กดิ
ความหวาดกลีวัแลีะความวุน่วายในชมุชนแกผู่ท้ี่่�มล่ีกัษณะ
แบบเดย่วกบัเหยื�อ มอ่าชญากรรมแฝงในหลีายรปู็แบบ 
ซึ้ึ�งเมื�อรวมกบัเจตินาที่่�จะอคติแิลีว้ อาจพื่จิารณาไดว้า่
เป็็นอาชญากรรมที่่�เกดิจากความเกลีย่ดชงั ซึ้ึ�งรวมถูงึการ
ป็ระที่ษุรา้ยที่างรา่งกาย การคกุคามดว้ยวาจา การป็ลีน้แลีะ
การลีกัขึ้โมย แลีะการที่ำาลีายที่รัพื่ยส์่นิ เชน่ การวาดแลีะ
เขึ้ย่นในที่่�ส่าธารณะ

อก่ที่ั�ง กฎหมายแหง่นวิยอรก์ยงัใหผู้ใ้ดที่่�วาดส่วสั่ดกิะ
หรอืบว่ง—ซึ้ึ�งเป็็นการแส่ดงออกถูงึความเกลีย่ดชงัที่าง
ป็ระวตัิศิาส่ติรท์ี่ั�งคู—่โดยมเ่จตินาที่่�จะลีว่งลีะเมดิ ที่ำาให ้
รำาคาญ คกุคาม หรอืที่ำาใหต้ิกใจกลีวั ยงัส่ามารถูถูกูติั�ง
ขึ้อ้หาการลีว่งลีะเมดิขึ้ั�นรา้ยแรงไดเ้ป็็นพื่เิศษ 

กฎหมายแหง่รัฐนวิยอรก์พื่จิารณาถูงึลีกัษณะเฉพื่าะติอ่ไป็น่�เมื�อ
ติดัส่นิวา่ อาชญากรรมไดรั้บแรงจงูใจจากอคติหิรอืไม่

ตัวัอยา่งของอาชญากรรมที่เกดิจากความ
เกลยีดชงั

กล่ม่ใดที่รบัร้ �กนัวา่อย้ภ่ายใตั�กฎหมาย
อาชญากรรมที่เกดิจากความเกลยีดชงัแหง่
นวิยอรก์

แล�วจะเป็็นอยา่งไรหากไมม่อีาชญากรรม
แฝง ตัวัอยา่งของเหตัก่ารณ์ท์ี่แสดงถึงึอคตัิ

ผูโ้ดยส่ารบนรถูไฟพื่ดูวา่ “ฉันเกลีย่ดเกย”์ แลีะคกุคามที่่�จะติ ่
คูรั่กเพื่ศเดย่วกนัที่่�จับมอืกนัอยู่

กลีุม่วยัรุน่พื่น่ส่ส่่เป็รยเ์ป็็นรปู็ส่วสั่ดกิะบนอาคารหรอืแขึ้วนบว่ง
ลีงมาจากติน้ไม ้

คนเดนิผา่นไป็มาถูม่นำ �าลีายลีงบนใบหนา้ขึ้องใครบางคนแลีะ
ติะโกนวา่ “พื่วกแกชาวเอเชย่เป็็นติวัแพื่รเ่ชื�อโคโรนาไวรัส่”

• เชื�อชาติหิรอื
ส่ผ่วิ

• ศาส่นาหรอื
ศาส่นกจิ

• บรรพื่บรุษุหรอื
ส่ถูานที่่�ขึ้องชาติิ
กำาเนดิ

• เพื่ศ

• ความโนม้เอย่ง
ที่างเพื่ศ

• อตัิลีกัษณ์
ที่างเพื่ศหรอื
การแส่ดงออก

• ความพื่กิาร

• อายุ

บคุคลีหนึ�งยงัคงติกเป็็นเหยื�อดว้ยอคติแิลีะความเกลีย่ด
ชงัไดแ้มจ้ะไมม่อ่าชญากรรมแฝง เหติกุารณท์ี่่�แส่ดงถูงึ
อคติเิป็็นเหติกุารณเ์มื�อใครบางคนลีว่งลีะเมดิดว้ยวาจา 
หรอืเลีอืกป็ฏิบิตัิติิอ่คณุโดยองิติามอตัิลีกัษณข์ึ้องคณุ แติ่
เหติกุารณด์งักลีา่วไมร่วมถูงึการโจมติท่ี่างรา่งกาย การ
คกุคามที่่�จะโจมติ ่หรอืการที่ำาลีายที่รัพื่ยส์่นิ

เหติกุารณท์ี่่�แส่ดงถูงึอคติทิี่่�เกดิขึ้ึ�นอยา่งรา้ยแรงเป็็น
ติวัอยา่งขึ้องการเลีอืกป็ฏิบิตัิ ิแติไ่มจ่ำาเป็็นวา่ เหติกุารณ์
เหลีา่นั�นจะติอ้งเป็็นอาชญากรรม เหติกุารณท์ี่่�แส่ดงถูงึอคติิ
บางเหติกุารณอ์าจไดรั้บการป็กป้็องดว้ยบที่บญัญัติแิหง่
รัฐธรรมนูญที่่�วา่ดว้ยเส่รภ่าพื่ในการพื่ดู เหติกุารณอ์ื�น ๆ 
อาจกอ่ใหเ้กดิมาติรการลีงโที่ษที่างแพื่ง่ภายใติก้ฎหมาย
ส่ทิี่ธมินุษยชนแหง่เมอืงนวิยอรก์ ซึ้ึ�งบรหิารงานโดยคณะ
กรรมาธกิารดา้นส่ทิี่ธมินุษยชนแหง่เมอืงนวิยอรก์

ใครบางคนเดนิเขึ้า้มาใกลีช้าวลีะตินิอเมรกิาบน
ที่อ้งถูนนแลีะติะโกนวา่ “ฉันเกลีย่ดพื่วกเม็กซึ้กินั” 
แลีะ “กลีบัป็ระเที่ศขึ้องแกเองไป็เลีย” 

กลีุม่เด็กวยัรุน่เรย่กเด็กวยัรุน่ผวิดำาดว้ยคำาเหยย่ดส่่
ผวิ “คำาที่่�ขึ้ ึ�นติน้ดว้ยติวัเอ็น” 

เจา้ขึ้องรา้นอาหารบอกลีกูคา้ที่่�ส่วมผา้โพื่กศร่ษะวา่ 
“ที่่�น่�ไมต่ิอ้นรับชาวมสุ่ลีมิ” 



ฉันัควรทำาอยา่งไร...

เกดิอะไรขึ�น

เหตัก่ารณ์ท์ี่
แสดงถึงึอคตัิ

อาชญากรรมที่
เกดิจากความ

เกลยีดชงั

คณุจะไดรั้บการติดิติอ่กบัพื่นักงานรับโที่รศพัื่ที่ผ์ูท้ี่่�จะส่อบถูาม
ถูงึรายลีะเอย่ดแลีะจะพื่จิารณาวา่ควรส่ง่ติำารวจเขึ้า้ไป็ส่บืส่วน

หรอืไม ่มค่วามชว่ยเหลีอืดา้นภาษาไวใ้หแ้ลีะจะไมม่ ่
การส่อบถูามคณุเก่�ยวกบัส่ถูานะการเขึ้า้เมอืงอยา่งเด็ดขึ้าด

ฉันัควรทำาอยา่งไร

โที่รไป็ที่่� 311 แลีะพื่ดูวา่ 
“ส่ทิี่ธมินุษยชน” หรอืกรอก
รายงานการเลีอืกป็ฏิบิตัิบิน
เว็บไซึ้ติข์ึ้อง CCHR

โที่รไป็ที่่� 911 แลีะพื่ดู
วา่ “อาชญากรรมที่่�
เกดิจากความเกลีย่ด
ชงั” หรอืโที่รไป็ที่่�ส่ถูาน่
ติำารวจในที่อ้งที่่�ขึ้องคณุ

จะเกดิอะไรขึ�นหลงัจากน ั�น

คณุจะไดรั้บการติดิติอ่กบั 
เจา้หนา้ที่่� CCHR ผูท้ี่่�ส่ามารถู 

ส่บืส่วนคดห่รอืชว่ยคณุยื�นคำารอ้งที่กุขึ้์

...หากฉันัพบเห็นการวาดและเขยีนในที่
สาธารณ์ะที่รวมถึงึถึ�อยคำาป็ระทษ่ร�ายหรอื
สญัลกัษณ์แ์สดงความเกลยีดชงั เชน่  
สวสัดกิะ 
การวาดแลีะเขึ้ย่นในที่่�ส่าธารณะเป็็นอาชญากรรมใน
นวิยอรก์ แลีะการวาดแลีะเขึ้ย่นในที่่�ส่าธารณะที่่�รวมถูงึ
ถูอ้ยคำาป็ระที่ษุรา้ยหรอืส่ญัลีกัษณแ์ส่ดงความเกลีย่ดชงั
ส่ามารถูพื่จิารณาไดว้า่เป็็นอาชญากรรมที่่�เกดิจากความ
เกลีย่ดชงั ส่วสั่ดกิะแลีะบว่งเป็็นส่ญัลีกัษณแ์ส่ดงความ
เกลีย่ดชงัที่่�พื่บเห็นไดท้ี่ั�วไป็ที่่�ส่ดุ

หากคณุพื่บเห็นการวาดแลีะเขึ้ย่นในที่่�ส่าธารณะที่่�รวมถูงึ
ถูอ้ยคำาป็ระที่ษุรา้ยหรอืส่ญัลีกัษณแ์ส่ดงความเกลีย่ดชงั ให ้
โที่รไป็ที่่� 911 แลีะพื่ดูวา่ “อาชญากรรมที่่�เกดิจากความ
เกลีย่ดชงั” อก่ที่ั�ง ยงัจะเป็็นป็ระโยชนห์ากไดถู้า่ยรปู็การวาด
แลีะเขึ้ย่นในที่่�ส่าธารณะดงักลีา่วเพื่ื�อส่ง่ติอ่ใหก้บัหน่วยงาน
ที่่�บงัคบัใชก้ฎหมาย

...หากฉันัพบเห็นสตักิเกอรห์รอืใบป็ลวิที่
สนบัสนน่กล่ม่เชดิช้ชาวผิวิขาวเป็็นใหญ่
บนเสาไฟ
แมว้า่ส่ติกิเกอร ์ใบป็ลีวิ แลีะป้็ายป็ระกาศจะไดรั้บการป็กป้็อง 
โดยบที่บญัญัติแิกไ้ขึ้เพื่ิ�มเติมิรัฐธรรมนูญฉบบัที่่� 1 (First 
Amendment) แลีะไมน่ำามาพื่จิารณาวา่เป็็นอาชญากรรมที่่�
เกดิจากความเกลีย่ดชงักจ็รงิ แติก่็จำาเป็็นที่่�จะติอ้งรายงาน
ขึ้อ้ความที่่�แส่ดงถูงึอคติหิรอืความเกลีย่ดชงัดงักลีา่ว 

หากใบป็ลีวิมร่ปู็ภาพื่บางอยา่ง เชน่ ส่วสั่ดกิะหรอืบว่ง นั�น
อาจยกระดบัขึ้อ้กลีา่วหาติอ่ผูท้ี่่�แจกจา่ยใบป็ลีวิดงักลีา่ว 
แลีะควรมก่ารรายงานไป็ยงัส่ถูานต่ิำารวจในที่อ้งที่่�ขึ้องคณุ

...หากมใีครบางคนคก่คามฉันัทางรา่งกาย
ในขณ์ะทีก่ำาลงัพด้อยา่งมอีคตัไิป็ด�วย
การคกุคามที่างรา่งกาย แมจ้ะไมส่่มัผัส่โดนติวั กอ็าจ
พื่จิารณาไดว้า่เป็็นอาชญากรรม ที่นัที่ท่ี่่�ใครบางคนที่ำาการ
คกุคามที่างรา่งกายรว่มกบัการใชภ้าษาที่่�แส่ดงถูงึอคติ ิก็
ส่ามารถูจัดป็ระเภที่ใหเ้ป็็นอาชญากรรมที่่�เกดิจากความ
เกลีย่ดชงัได ้

หากใครบางคนติะโกนวา่ “ฉันจะติอ่ยหนา้เอเชย่ขึ้อง
แก” กอ่นจะเขึ้า้ไป็ติอ่สู่ท้ี่างรา่งกายกบัเหยื�อ นั�นอาจเป็็น
อาชญากรรมที่่�เกดิจากความเกลีย่ดชงั แลีะคณุควรรายงาน
เหติกุารณด์งักลีา่วแกต่ิำารวจโดยโที่รไป็ที่่� 911หรอืไป็ยงั
ส่ถูานต่ิำารวจในที่อ้งที่่�ขึ้องคณุ

...หากใครบางคนลว่งละเมดิฉันัด�วยวาจา
เกี่ยวกบัตัวัตันของฉันั แตัไ่มไ่ด�คก่คาม
หรอืแตัะตัวัฉันั

หากผูใ้ดลีว่งลีะเมดิคณุเนื�องจากเชื�อชาติชิาติ ิกำาเนดิ ศาส่นา 
เพื่ศ ความโนม้เอย่งที่างเพื่ศ หรอือตัิลีกัษณท์ี่างเพื่ศ ความ
พื่กิารขึ้องคณุ หรอืป็ระเภที่ที่่�ไดรั้บการคุม้ครองอื�นใด ซึ้ึ�ง
อาจพื่จิารณาไดว้า่เป็็นการลีว่งลีะเมดิที่่�เกดิจากการเลีอืก
ป็ฏิบิตัิ ิแลีะคณุควรโที่รไป็ที่่� 311 แลีะพื่ดูวา่ “ส่ทิี่ธมินุษย
ชน” หรอืรายงานเหติกุารณท์ี่่�แส่ดงถูงึอคติดิงักลีา่วไป็ยงั
คณะกรรมาธกิารดา้นส่ทิี่ธมินุษยชนแหง่เมอืงนวิยอรก์ (NYC 
Commission on Human Rights หรอื CCHR)

หากคณุไมแ่น่ใจวา่ การลีว่งลีะเมดิดงักลีา่วเป็็นการเลีอืก
ป็ฏิบิตัิหิรอืไม ่หรอืการลีว่งลีะเมดิดงักลีา่วองิติามอตัิลีกัษณ์
ขึ้องคณุหรอืไม ่คณุยงัคงส่ามารถูโที่รไป็หรอือเ่มลีไป็ที่่� 
CCHR แลีะพื่วกเขึ้าจะชว่ยใหค้ณุเขึ้า้ใจส่ทิี่ธขิึ้องคณุแลีะ
ชว่ยคณุในการยื�นคำารอ้งที่กุขึ้์

...หากฉันัไมแ่นใ่จวา่ฉันัได�เผิชญิกบั
อาชญากรรมที่เกดิจากความเกลยีดชงั
หรอืเหตัก่ารณ์ท์ี่แสดงถึงึอคตัหิรอืไม่

หากใครบางคนที่ำารา้ยรา่งกายคณุหรอืคกุคามเพื่ื�อที่ำารา้ย
คณุ คณุควรโที่รไป็ที่่� 911 แติค่ณุโที่รไป็ที่่� 311 หรอื 911 
หมายเลีขึ้ใดหมายเลีขึ้หนึ�งไดต้ิามติอ้งการ หรอืที่ั�งส่อง
หมายเลีขึ้หากคณุไมแ่น่ใจวา่ควรจะโที่รไป็ที่่�หมายเลีขึ้ใด 

ไมว่า่คณุโที่รไป็ที่่� 311 หรอื 911 จะมก่ารส่ง่ติอ่คำารอ้งที่กุขึ้์
ขึ้องคณุไป็ยงัส่ถูานที่่�ที่่�ถูกูติอ้ง การรายงานเหติกุารณส์่ำาคญั
ยิ�งกวา่ที่่�จะกงัวลีวา่จะใชห้มายเลีขึ้ใด
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https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page

