
ตรวจสอบความปลอดภยัของตวั
คณุเองและมองหาความชว่ยเหลอื

1
รายงานเหตกุารณท์ี Aเกดิขึ Dน

3

บนัทกึรายละเอยีดเกี Aยวกบั
เหตกุารณท์ี Aเกดิขึ Dน

2

ตดิตอ่องคก์รชมุชน
4

สิ#งสําคญัอย่างแรกสําหรับคุณคือความปลอดภยัทางร่างกาย

ของตวัคุณเอง

● โปรดเขา้รบัความชว่ยเหลอืทางการแพทยท์นัที หาก
จําเป็น
● พูดคุยกบัคนทีBคุณไวว้างใจเกีBยวกบัเหตุการณท์ีB
เกดิขึ Iน
● อย่าลมืว่าอาชญากรรมทีBเกดิจากความเกลยีดชงั
สามารถเกดิขึ Iนไดก้บัทุกคน อย่าโทษตวัเอง

หลงัจากคุณได้สตจิากเหตุการณ์ดงักล่าว ให้จดบันทกึสิ#งที#

เกดิขึGน

● จดบนัทกึเหตุการณใ์หล้ะเอยีดทีBสุดเท่าทีBจะทําได ้
● เก็บและทําสําเนาเอกสารทัIงหมด (เชน่ จดหมายทีB
แสดงถงึความเกลยีดชงั หรอืบนัทกึการสนทนาทาง
โทรศพัทท์ีBแสดงถงึความเกลยีดชงั)
● ภาพถ่ายการบาดเจ็บทางรา่งกาย รอยขดีเขยีนทีB
สรา้งความไม่พอใจ และ/หรอืหลกัฐานของการทําลาย
ทรพัยส์นิ

● หากคุณประสบกบัอาชญากรรมทีBเกดิจากความ
เกลยีดชงั คุณควรรายงานเหตุดงักล่าว โดยตดิต่อ
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งทีBและใหข้อ้มูลโดย
ละเอยีด ขอชืBอ ขอ้มูลตดิต่อ และหมายเลขตรา
ประจําตวัของพนักงานสอบสวน
● แจง้เหตุทีBสงสยัว่าเป็นอาชญากรรมทีBเกดิจากความ
เกลยีดชงัต่อ FBI ทีB 1-800-225-5324 คุณสามารถ
ระบุภาษาทีBตอ้งการใชเ้พืBอขอบรกิารแปล
● คุณอาจรายงานเหตุใหอ้งคก์รในชมุชนทีBตดิตาม
อาชญากรรมทีBเกดิจากความเกลยีดชงัได ้ แต่การ
รายงานดงักล่าวจะเป็นไปเพืBอวตัถุประสงคใ์นการเก็บ
ขอ้มูลเท่านัIน คุณควรจะรายงานเหตุต่อหน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งทีBและ FBI ดว้ย
● หากกงัวลเกีBยวกบัสถานะคนเขา้เมอืงของคุณ โปรด
ตดิต่อทีBปรกึษาดา้นกฎหมาย กฎหมายคนเขา้เมอืง
ของสหรฐัอเมรกิาใหค้วามคุม้ครองหลายประการแก่คน
เขา้เมอืงทีBตกเป็นเหยืBอของอาชญากรรม

ติดต่อองคก์รชุมชนในทอ้งที3เพื3อขอความช่วยเหลือและการ

สนบัสนุน องคก์รชุมชนอาจสามารถช่วยเหลือในการติดต่อ

กบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย การแปลภาษา ความ

ช่วยเหลือทางการแพทยห์รือจดัหาที3ปรึกษาทางจิตวทิยา 

ติดต่อทนายความ รับมือกบัสื3อ การระดมทุน และการระบุ

เครือข่ายความช่วยเหลือ

อาชญากรรมที*เกิดจากความเกลียดชังคืออาชญากรรมที*เกิดขึ8นเนื*องจากเชื8อชาติ สีผิว ศาสนา 

สัญชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือความพกิารจริงหรือที*รับรู้ของเหยื*อ 
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แหล่งข้อมูล 

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกบั

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สุขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งขอ้มูลเกี2ยวกบัอาชญากรรมที2

เกิดจากความเกลียดชงัของ National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) ที# 
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั COVID-19 โปรดดูเวบ็ไซตข์อง Asian & 
Pacific Islander American Health Forum ที# 
www.apiahf.org/

อาชญากรรมที*เกดิจากความเกลยีดชงัคอื
อะไร

รายการตรวจสอบสาํหรบัเหยืAอของอาชญากรรมทีAเกดิจาก
ความเกลยีดชงั

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


Ensure Your Safety 
& Seek Help

1
Report The Incident

3

Record Details About The 
Incident 

2

Contact A Community 
Organization

4

Your first and foremost priority should 
be to ensure your physical safety!

+ Seek medical attention immediately, if 
necessary. 
+ Talk to someone you trust about the 
experience. 
+ Remember that hate crimes can happen to 
anyone. You are not to blame!

After the initial shock of the incident 
has passed, write down exactly what 
happened.

+ Include as many specific details as possible.
+ Keep and make copies of all documentation 
(e.g., hate mail or recordings of hate calls).
+ Photograph any physical injuries, offensive 
graffiti, and/or evidence of vandalism.

+ If you experience hate, you should report it.  
Contact local law enforcement and provide them 
with detailed information. Secure the names, 
contact information, and badge numbers of the 
investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the 
FBI at 1-800-225-5324. You can state your 
preferred language for translation services.
+ Consider reporting the incident to a community 
organization that is tracking hate crimes. This is 
only for data collection purposes. You should 
also report to local law enforcement and the FBI.
+ If you are concerned about your immigration 
status, consider seeking legal advice. U.S. 
immigration law provides several protections for 
immigrants who are victims of crime.

Contact a local community organization for 
assistance and support. Community 
organizations may be able to assist with dealing 
with law enforcement, language translation, 
seeking medical care or psychological 
counseling, locating an attorney, handling media, 
fundraising, and identifying a support network.

… A crime committed based on the victim’s perceived 
or actual race, color, religion, national origin, sexual 
orientation, gender, gender identity, or disability.

””
“

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and 
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

What is a Hate Crime?What is a Hate Crime?

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


การสบืสวนเบื Dองตน้

หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย สื3อ

เจา้หนา้ที)ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายจะทาํการสืบสวน

เบื=องตน้ในบริเวณที)เกิดเหตุ 

การสบืสวนเพิ Aมเตมิ

อาจมกีารสบืสวนเพิ0มเตมิเกดิขึ 5น โดยเจา้หนา้ที0อาจ
สอบถาม เก็บบนัทกึเหตกุารณแ์ละแรงจงูใจที0ปรากฏ จบักมุ
ผูต้อ้งสงสยั และแจง้ตอ่ FBI 

ปัจจยับ่งชี Dของอาชญากรรมที Aเกดิ
จากความเกลยีดชงั

เจา้หนา้ที)ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายจะพิจารณาถึงปัจจยับ่งชี=

ที)ทาํใหเ้กิดอคติดงัต่อไปนี=  เชื=อชาติ ชาติพนัธ์ุ เพศ และ/หรือความ

แตกต่างทางวฒันธรรม การแสดงความคิดเห็น ขอ้ความที)เขียน 

หรือท่าทางที)แสดง การวาดรูป เครื)องหมาย สญัลกัษณ์ หรือรอยขีด

เขียน กลุ่มที)เผยแพร่ความเกลียดชงั อาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที)

เกิดขึ=นเนื)องจากอคติครั= งก่อนหนา้ 

การมสีว่นรว่มของ FBI

สาํนกังานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation, 

FBI) เป็นหน่วยงานหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายสิทธิพลเมือง 

หน่วยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัของฝ่ายสิทธิพลเมือง

ของ FBI มีหนา้ที)สอบสวนอาชญากรรมที)เกิดจากอคติต่อเชื=อชาติ 

สีผวิ ศาสนา สญัชาติ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ความ

พิการ หรือเพศ 

สรา้งสารและประเดน็ในการพูดคยุ

ระบุกลุ่มเป้าหมายที)เฉพาะเจาะจงและสร้างสารที)จะบรรลุเป้าหมาย

ของคุณ ระบุสิ)งที)คุณตอ้งการใหผู้อื้)นทาํ รวมทั=งวธีิการและเหตุผล

ที)พวกเขาควรทาํ 

ออกข่าวประชาสมัพนัธ ์

หากหวัขอ้นั=นน่าสนใจเพียงพอที)จะนาํมาเป็นรายงานข่าวได ้ให้

พิจารณาตอบคาํถามต่อไปนี=ในข่าวประชาสมัพนัธ์: ใคร ทาํอะไร 

เมื)อไหร่ ที)ไหน ทาํไม และอยา่งไร พยายามเขียนข่าวใหส้ั=นและใส่

ขอ้มูลติดต่อของคุณไว ้ตวัอยา่ง: http://bit.ly/3lGglJD

เขยีนบล็อกหรอืโพสตบ์นสื Aอสงัคม
ออนไลน์

สรุปประเดน็หลกั สร้างความน่าเชื)อถือ และใชห้ลกัฐาน เขียนให้

กระชบัและตรงประเดน็ที)สุดเท่าที)จะทาํได ้หากโพสตบ์นสื)อสงัคม

ออนไลน ์อยา่ลืมใส่แฮชแทก็ #StopAAPIHate เพื)อเพิ)ม
โอกาสใหผู้ค้นผา่นมาเห็น 

กอ่นรายงานกบัสื Bอ ใหพ้จิารณาถงึความกงัวล
ของเหยื Bอเกี Bยวกบัการเผยแพรข่า่วสูส่าธารณะ
คณุอาจตอ้งการขอคาํแนะนําทางกฎหมาย

“
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การประสานงานกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ
สื8อ

แหล่งข้อมูล 
หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกบั

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สุขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งขอ้มูลเกี2ยวกบัอาชญากรรมที2

เกิดจากความเกลียดชงัของ National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) ที# 
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั COVID-19 โปรดดูเวบ็ไซตข์อง Asian & 
Pacific Islander American Health Forum ที# 
www.apiahf.org/

https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
http://bit.ly/3lGglJD
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


The Preliminary Investigation 

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and 
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

Law Enforcement The Media

Law enforcement officials will first conduct a 
preliminary investigation at the scene of the crime.

The Follow-Up Investigation 

There may be a follow-up investigation. Officers 
may conduct interviews, document the incident 
and apparent motives, arrest suspects, notify 
the FBI.

Hate Crime Indicators

Law enforcement officials will consider the 
following bias indicators: racial, ethnic, gender 
and/or cultural differences; comments, written 
statements, or gestures; drawings, markings, 
symbols, or graffiti; organized hate groups; 
previous bias crimes or incident.

FBI Involvement 

The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the 
lead agency for enforcing federal civil rights law. 
The Hate Crimes Unit of the FBI’s Civil Rights 
Division investigates crimes motivated by bias 
toward race, color, religion, national origin, sexual 
orientation, gender identity, disability, 
or gender.

Develop Talking Points

Identify a specific target audience and create 
messages that will achieve your goals. Specify 
what you want people to do, how they should do 
it, and why. 

Issue A Press Release

If the topic is newsworthy, consider answering 
these questions in a press release: Who? What? 
When? Where? Why? And how? Keep the press 
release short and include your contact 
information. 
Example: http://bit.ly/3lGglJD

Write Blog / Social Media Post

Summarize your main points, establish your 
credibility, and use evidence. Be as concise and 
to the point as possible. For social media, be sure 
to use the hashtag #StopAAPIHate to 
maximize visibility.

Note: Before speaking with the 
media, consider the victim’s concerns 
regarding publicity. You may want to 

seek legal advice.

“
”

Working With…Working With…

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
http://bit.ly/3lGglJD


รายการตรวจสอบสาํหรบัองคก์รชมุชน

ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื1อของ

อาชญากรรมที1เกดิจากความเกลยีดชัง
ประเมินและตอบสนองความตอ้งการที)เฉพาะเจาะจงของเหยื)อ 

ความตอ้งการเหล่านี=อาจเป็นการยื)นรายงานจากตาํรวจ การ

ประสานงานกบัตาํรวจและอยัการ การขอรับการดูแลทาง

การแพทยห์รือการใหค้าํปรึกษาดา้นจิตวทิยา การหาทนายความ 

การหานกัแปลภาษา การจดัการกบัขอ้ซกัถามของสื)อ การขอความ

ช่วยเหลือทางการเงิน และการเสนอเครือข่ายสนบัสนุน

การรายงานอาชญากรรมหรือเหตุการณ์

ที1เกดิจากความเกลยีดชัง
ตดัสินวา่เหยื)อตอ้งการใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเขา้มา

เกี)ยวขอ้งหรือไม่ การรายงานต่อหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายจะ

ช่วยใหมี้การดาํเนินการสืบสวนต่อไป ขณะที)การรายงานต่อ

องคก์รชุมชนที)ติดตามเหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชงันั=นจะ

เป็นการบนัทึกเหตุเท่านั=น

การรายงานต่อหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย
• โดยติดต่อหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งที)และใหข้อ้มูล
โดยละเอียด ขอชื)อ ขอ้มูลติดต่อ และหมายเลขตราประจาํตวั

ของพนกังานสอบสวน

• แจง้เหตุที)สงสยัวา่เป็นอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงั
ต่อ FBI ที) 1-800-225-5324 คุณสามารถระบุภาษาที)ตอ้งการ
ใชเ้พื)อขอบริการแปล

การรายงานต่อองค์กรชุมชน
รายงานเหตุต่อองคก์รในชุมชนที)ติดตามอาชญากรรมที)เกิดจาก

ความเกลียดชงั เช่น Stop AAPI Hate แต่การรายงานดงักล่าว
จะเป็นไปเพื)อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มูลเท่านั=น 

ออกตวัต่อต้านการกระทาํที1เกดิจากความ

เกลยีดชัง
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัตอ้งไดรั้บการประณามโดยทนัที

เพื)อเป็นการส่งสารถึงสาธารณชนวา่จะไม่ยอมใหเ้กิดความเกลียดชงั 

โดยคุณสามารถทาํสิ)งต่อไปนี= เพื)อต่อตา้นอาชญากรรมที)เกิดจากความ

เกลียดชงัได:้ 

การสื&อสาร: ออกข่าวประชาสมัพนัธ์ ติดต่อสื)อในพื=นที) ประสานงาน

การแถลงข่าว

ชุมชน: ทาํงานร่วมกบัผูน้าํในทอ้งถิ)น จดังานกิจกรรมในชุมชน

รัฐบาล: จดัการประชุมร่วมกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ

เจา้หนา้ที)ของทอ้งถิ)น รัฐ และรัฐบาลกลาง เพื)อจดัการกบัความกงัวล

ของชุมชนของคุณ

ให้ความรู้และผนึกกาํลงัในชุมชน
สร้างความตระหนกัในชุมชนเกี)ยวกบัอาชญากรรมที)เกิดจากความ

เกลียดชงัและความรุนแรงโดยการจดัเวร์ิกชอ็ป การจดัประชุมชี=แจงใน

ชุมชน การจดัประชุมกบัผูน้าํทอ้งถิ)น การจดัประชุมสมัมนา

หรือการอภิปรายแบบคณะ และการแปลเอกสารการศึกษาของชุมชน

ตัFงหน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะกจิสําหรับการ

ต่อต้านอาชญากรรมที1เกดิจากความเกลยีด

ชัง
ตั=งหรือเขา้ร่วมหน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจสาํหรับการต่อตา้น

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัซึ)งรวมตวัเป็นประจาํและมีส่วน

เกี)ยวขอ้งกบัองคก์รในทอ้งถิ)นและองคก์รระดบัประเทศ เพื)อเป็นการ

แกปั้ญหาในระยะยาว

แหล่งข้อมูล 
หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกบั

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สุขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งขอ้มูลเกี2ยวกบัอาชญากรรมที2

เกิดจากความเกลียดชงัของ National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) ที# 
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั COVID-19 โปรดดูเวบ็ไซตข์อง Asian & 
Pacific Islander American Health Forum ที# 
www.apiahf.org/

https://stopaapihate.org/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


Checklist for 
Community Organizations

Offer Assistance to Hate 
Crime Victims 
Assess and provide for the particular needs of 
the victim(s). These needs can be filing a 
police report, working with police and 
prosecutors, seeking medical care or 
psychological counseling, locating an 
attorney, finding a language translator, 
handling media inquiries, obtaining financial 
assistance, and offering a support network.

Reporting Hate Crimes and 
Hate Incidents
Determine whether the victim wants law 
enforcement involvement. Reporting to law 
enforcement will prompt further investigation. 
Reporting to community organizations that 
track hate incidents will only record the 
incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide 
them with detailed information. Secure the 
names, contact information, and badge 
numbers of the investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to 
the FBI at 1-800-225-5324. You can 
state your preferred language for translation 
services.

Reporting to Community Organizations
Report the incident to a community 
organization that is tracking hate crimes, like 
Stop AAPI Hate. This is only for data 
collection purposes.

Speak out Against 
Acts of Hate
Hate crimes must be denounced swiftly in 
order to provide a message to the public 
that hate will not be tolerated. Here are 
some things you can do to speak out 
against hate crimes:
Communication: Issue a press release; 
contact local media; coordinate a press 
conference
Community: Work with local leaders; 
organize community events
Government: Facilitate meetings with law 
enforcement and local, state, and federal 
officials to address your community’s 
concerns.

Educate and Mobilize 
the Community
Raise community awareness regarding hate 
crimes and violence by providing 
workshops, holding community briefings, 
facilitating town hall meetings, organizing 
conferences or panel discussions, and 
translating community education materials.

Create an Anti-Hate Crime 
Task Force
As a longer-term solution, create or take 
part in an anti-hate crime task force 
that meets on a regular basis and is 
involved with local and national 
organizations.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and 
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

https://stopaapihate.org/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


“อาชญากรรมที *เกดิจากความเกลยีดชงั” 
และ “เหตกุารณท์ี *เกดิจากความเกลยีด
ชงั” แตกตา่งกนัอย่างไร

?

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัตอ้งมี “อาชญากรรม” เขา้มา

เกี)ยวขอ้ง ซึ) งมกัเป็นการคุกคามและ/หรืออาชญากรรมอุกฉกรรจ ์

เช่น การทาํร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การลอบวางเพลิง การทาํลาย

ทรัพยสิ์น หรือการข่มขู่วา่จะกระทาํการดงักล่าว นอกจากนี=  ยงัอาจ

ครอบคลุมถึงการสมคบคิดหรือการขอใหผู้อื้)นก่ออาชญากรรม

ดงักล่าว แมว้า่จะไม่มีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ=นกต็าม

เหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชงัคือการกระทาํที)แสดงอคติซึ)ง

ไม่ใช่อาชญากรรมและไม่เกี)ยวขอ้งกบัความรุนแรง การข่มขู่ หรือ

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ตวัอยา่งที)พบบ่อยที)สุดคือการใชค้าํพดู

ในรูปแบบคาํเหยยีดเชื=อชาติ

อาชญากรรมที*เกดิจากความเกลยีดชงัคอือะไร อาชญากรรมที*เกดิจากความ
เกลยีดชงัคอือาชญากรรมที*เกดิขึ :นเนื*องจากเชื :อชาติ สผีวิ ศาสนา สญัชาติ
รสนิยมทางเพศ เพศ อตัลกัษณท์างเพศ หรอืความพกิารจรงิหรอืที*รบัรูข้องเหยื*อ
“

””

เหตใุดฉนัถงึควรรายงานอาชญากรรมที *
เกดิจากความเกลยีดชงั

?

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัที)เกิดขึ=นจริงกบัที)รายงานไป

ยงัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก การ

รายงานอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงันั=นมีความสาํคญัยิ)ง 

เพราะไม่เพียงเป็นการแสดงการสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือ

กบัเหยื)อเท่านั=น แต่ยงัเป็นการส่งสารที)ชดัเจนวา่ชุมชนจะไม่ยอม

ใหเ้กิดอาชญากรรมประเภทนี= อีกดว้ย การรายงานอาชญากรรมที)

เกิดจากความเกลียดชงัจะช่วยใหชุ้มชนและหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายเขา้ใจขอบเขตของปัญหาในชุมชนอยา่งถ่องแทแ้ละใช้

ทรัพยากรเพื)อป้องกนัและจดัการกบัการทาํร้ายที)มาจากอคติและ

ความเกลียดชงั ไม่วา่เหตุการณ์นั=นจะกลายเป็นอาชญากรรมหรือ

เหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชงัหรือไม่ กค็วรรายงานเหตุการณ์

ดงักล่าวเพื)อใหด้าํเนินการสืบสวนได้

การดาํเนินคดอีาชญากรรมที *เกดิจาก
ความเกลยีดชงัแตกตา่งจากอาชญากรรม

“ทั*วไป” อย่างไร

?

กฎหมายวา่ดว้ยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัจะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละรัฐ กฎหมายวา่ดว้ยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียด

ชงัส่วนใหญ่จะกาํหนดบทลงโทษที)เขม้งวดขึ=นหากมีหลกัฐาน

เพียงพอที)แสดงวา่ผูก้ระทาํความผดิไดก่้ออาชญากรรมโดยมีอคติ

เป็นแรงจูงใจ นอกจากนี=  ในบางครั= งกฎหมายวา่ดว้ยอาชญากรรมที)

เกิดจากความเกลียดชงักใ็หก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ทางเทคนิค 

และทางกฎหมายมากขึ=นแก่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและ

ทอ้งถิ)นที)มีส่วนร่วมในการดาํเนินคดีอาชญากรรมที)เกิดจากความ

เกลียดชงั แมว้า่รัฐหรือเขตการปกครองจะไม่มีกฎหมายวา่ดว้ย

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงั กย็งัสามารถรายงาน

อาชญากรรมประเภทนี=ได้

อาชญากรรมที *เกดิจากความเกลยีดชงั
แตกตา่งจากอาชญากรรม “ปกต”ิ อย่างไร

?

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชงัมีผลในวงกวา้งมากกวา่

อาชญากรรมรูปแบบอื)นๆ เพราะเหยื)อของอาชญากรรมที)เกิดจาก

ความเกลียดชงัไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายโดยตรงของอาชญากรรมนั=น

แต่ยงัรวมถึงบุคคลอื)นๆ ที)คลา้ยกบัพวกเขาดว้ย อาชญากรรมที)เกิด

จากความเกลียดชงัส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และบางครั= งอาจ

ส่งผลต่อทั=งประเทศ

คาํถามที(พบบ่อย

ฉนัจะรายงานอาชญากรรมหรอื
เหตกุารณท์ี *เกดิจากความเกลยีดชงัได้

อย่างไร

?

คุณอาจรายงานเหตุใหอ้งคก์รในชุมชนที)ติดตามอาชญากรรมที)เกิด

จากความเกลียดชงัได ้แต่การรายงานดงักล่าวจะเป็นไปเพื)อ

วตัถุประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มูลเท่านั=น คุณควรจะรายงานเหตุต่อ

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งที)และ FBI ดว้ย

แหล่งข้อมูล 
หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกบั

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สุขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งขอ้มูลเกี2ยวกบัอาชญากรรมที2

เกิดจากความเกลียดชงัของ National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) ที# 
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั COVID-19 โปรดดูเวบ็ไซตข์อง Asian & 
Pacific Islander American Health Forum ที# 
www.apiahf.org/

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


What is the difference between a 
“hate crime” and a “hate incident”

?

Hate crimes must involve a “crime” and it often 
involves harassment and/or a violent crime, such 
as assault, murder, arson, vandalism, or threats to 
commit such crimes. It may also cover conspiring 
or asking another person to commit such crimes, 
even if the crime was never carried out.

Hate incidents are acts of prejudice that are not 
crimes and do not involve violence, threats, or 
property damage. The most common examples 
are isolated forms of speech in the form of racial 
slurs.

Frequently Asked Questions
What is a Hate Crime? A crime committed based on the 
victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin, 
sexual orientation, gender, gender identity, or disability.
“

””

Why should I report a “hate crime”

?

There is a significant disparity between hate 
crimes that actually occur and those reported to 
law enforcement. It is critical to report hate crimes 
not only to show support and get help for victims, 
but also to send a clear message that the 
community will not tolerate these kinds of crimes. 
Reporting hate crimes allows communities and 
law enforcement to fully understand the scope of 
the problem in a community and put resources 
toward preventing and addressing attacks based 
on bias and hate.  Regardless of whether an 
incident amounts to a hate crime or a hate 
incident, it should be reported so that an 
investigation can occur.

How is the prosecution of a hate 
crime different from a regular crime

?

Hate crime laws vary from state-to-state. Most 
hate crime laws provide for enhanced penalties if 
there is sufficient evidence that an offender has 
committed a crime with bias motivation. Moreover, 
hate crime laws sometimes provide increased 
financial, technical, and forensic support to state 
and local law enforcement involved in prosecuting 
hate crime cases. Even if a state or territory does 
not have a hate crimes law, hate crimes can still 
be reported.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and 
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 
(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

How do I report a hate crime or a 
hate incident

?

You should report a hate crime or hate incident to 
local law enforcement and the FBI. You can also 
report to community organizations that are 
collecting data on these incidences, such as 
AAAJ or Stop AAPI Hate

How is a hate crime different 
from a “regular” crime

?

Hate crimes have a broader effect than most other 
kinds of crime. Hate crime victims include not only 
the crime’s immediate target but also others like 
them. Hate crimes affect families, communities, 
and at times, the entire nation.

Frequently Asked Questions

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/
https://www.standagainsthatred.org/
https://stopaapihate.org/

