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คืออะไร

อาชญากรรมท่ีเกดิจาก
ความรังเกยีจดหูมิน่?

เหตุใดจงึ
จาํเปนตอง

ไปแจงความ?

เบอรโทรศัพทสายตรงในสถานการณวกิฤต
สาํหรบัแจงอาชญากรรม
• Federal Bureau of Investigations (FBI) - Georgia  
      770-216-3000
      (“I need to report a hate crime and I speak Thai”)
      ฉันตองการรายงานอาชญากรรมทีเ่กดิจากความรงัเกยีจ
      ดหูม่ิน และฉันพูดภาษาไทย

• ศูนยประสานงานยุตธิรรมทางอาญาแหงรัฐจอรเจยี   
      404-657-1956 (หัวหนาสาํนักงานบรกิารชมุชน)
      404-657-2222 (แผนกคาทําขวญัชดเชยเจาทุกขหรอืผู
      ถกูกระทํา)
      https://cjcc.georgia.gov

• กลุมทนายความ
      1-844-9-NO-HATE (664283) 
      (พูดภาษากวางตุง จนีกลาง เกาหลี ญวน และปญจาบ) 
      https://www.lawyerscommittee.org/project/no-hate-
      resource-hotline  

•  CPACS บรกิารเจาทุกขหรือผูถกูกระทํา
      678-824-6189
 

แจงองคกรชมุชนทางออนไลน
• แนวรวมโครงการตอตานความรนุแรง
      www.AVP.org   

• ยืนหยัดตอสูความรงัเกยีจดหูมิน่
      https://www.standagainsthatred.org 

• ยุติการรงัเกยีจดหูมิน่ตอคนอเมรกินัเชือ้สายเอเชยี
  และชาวเกาะแปซฟิค
      https://stopaapihate.org/reportincident 

• อาชญากรรมรงัเกยีจดหูมิน่ตอคนอเมรกินัเชือ้สาย
  เอเชยีและชาวเกาะแปซฟิค
      www.aapihatecrimes.org/aapi-hate-incident-form 

• ท่ีหลบภยัสาํหรบัชาวเอเชยีและอเมรกินัเชือ้สาย
  เอเชยี (ASHAAA)
      https://www.ashaaa.org 

The Center for Pan Asian
Community Services, Inc.
หรือ ซแีพ็กส (CPACS) 
เปนองคกรท่ีไมแสวงผล
กาํไร ประเภท 501(c)(3)
ตัง้อยูท่ีเมอืงแอตแลนตา
รัฐจอรเจยี   เปนหนวยงาน
แรกและหนวยงานใหญท่ีสดุ
ในภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ ท่ีให
บริการดานสขุภาพและงานบริการดานสงัคมสงเคราะห
แกคนอเมริกนัเชือ้สายเอเชยีและชาวเกาะแปซฟิค   
CPACS ใหบริการครอบครัวผูอพยพและผูล้ีภยัใน
รัฐจอรเจยีมาตัง้แตป ค.ศ. 1980
 
นโยบายหลักของเราคือการสงเสริมใหผูอพยพ, ผูล้ีภยั 
และผูดอยโอกาส สามารถพ่ึงตนเองได และไดรับความ
เท่ียงธรรม โดยใหบริการแบบครบวงจร ท้ังทางสขุภาพ
และงานบริการดานสงัคมสงเคราะห เสริมสรางสมรรถภาพ
และเปนตัวแทนปกปองสทิธขิองชมุชน  พนักงานและ
อาสาสมคัรของ CPACS ไดใหความชวยเหลือผูมา
รับบริการเปนจาํนวนเกนิกวา 72,000 คน ตอป  และ
สามารถพูดภาษาตางๆ ท้ังเอเชยีและภาษาอ่ืนๆอยาง
นอย 17 ภาษา

อาชญากรรมท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่

การกระทําใดๆ หรอืการพยายามจะกระทําใดๆ ท่ีมมีลูเหตุ
จงูใจมาจากอคตท่ีิมตีอเพศ เผาพันธุ สผิีว ศาสนา เชือ้ชาติ 
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณทางเพศ ความพิการทางกายหรอื
ทางจติ ถอืวาเปนความผิดตามกฏหมายอาญา  การกระทาํท่ี
วาน้ีรวมไปถงึการโจมตทีางกายภาพ เชนการทําราย
รางกาย ฆาตกรรม การลอบวางเพลิง การทาํลายทรพัยสนิ 
การขมขู และการรังควาน

อคต ิหรอืเหตุการณท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่
(ไมใชอาชญากรรมท่ีเกดิจากความรังเกยีจดหูมิน่)
การกระทําใดๆ ท่ีเกดิจากความรงัเกยีจเดยีดฉันท ซึง่ไมใช
การกออาชญากรรม และไมมกีารใชความรุนแรง การขมขู 
หรอืการทําลายทรพัยสนิ ตัวอยางเชน การดาทอ การดถูกูดู
หมิน่ หรอืการปดปายประกาศความรงัเกยีจเดยีดฉันในบรเิวณ
บานของคุณ หรอืในท่ีสาธารณะ

•  ไมวาคุณจะเปนพลเมอืงอเมรกินัหรอืไมกต็าม คุณกม็สีทิธิ
   เทาเทียมกนั  
•  กลาท่ีจะแจงความและรองเรยีนความเปนจรงิ  มหีลายคน
   ท่ีเผชญิกบัปญหาเชนน้ี คุณยังมเีพ่ือนและพ่ีนองในชมุชน
   ของคุณท่ีจะใหความสนับสนุนคณุ
•  ถาคณุแจงความ คุณอาจจะไดรับความชวยเหลือทางการ
   เงนิ
•  เปนโอกาสท่ีคุณจะไดชวยเหลือเจาทุกขรายอืน่ๆ ดวย
•  เจาหนาท่ีตาํรวจสามารถตัง้ขอหาคนราย และปองกนัไม
   ใหเขาไปทํารายคนอ่ืนไดอีก
•   ทางการตาํรวจจะไดขอมลูในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัอาชญากรรม
    ท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่เพ่ิมมากขึน้ และจะ
    สามารถดาํเนินการปองกนัไมใหเหตุการณทํานองเดยีว
    กนัน้ีเกดิข้ึนอีกในอนาคต 

ยุติการรงัเกยีจดหูมิน่คนเชือ้สายเอเชยี
และชาวเกาะแปซฟิค



ในฐานะผูเห็นเหตกุารณ
จาํเปนตองรูอะไรบาง

ฉันตกเปนเหย่ือของอาชญากรรม
ท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่ 
ฉันควรทําอะไรบาง  

ในฐานะพันธมติร ฉันจะชวยชมุชน
อเมริกนัเชือ้สายเอเชยีและชาวเกาะ
แปซฟิคไดอยางไรบาง  

ตดิตอดานบําบัด
สขุภาพจติไดท่ี

• หมายเลขโทรศัพทปองกนัการอัตวนิิบาตกรรม/ฆาตวัตาย  
      1-800-273-TALK (8255) ขอพูดภาษาไทย
      https://suicidepreventionlifeline.org 

• สงขอความแจงภาวะวกิฤต
      Text CONNECT to 741741 
      www.crisistextline.org 

• กลุมสขุภาพทางจติและสขุภาพทางเพศแหงเอเชยีตอนใต
   (SASMHA)
      https://www.sasmha.org    

• องคการบริการปองกนัยาเสพติดและสขุภาพทางจติ
   (SAMHSA)
      1-800-662-HELP (4357) (หมายเลขโทรศัพทกลาง)
       โทรฟร ีเปดทุกวนัเวลา  รบัขอมลูท่ีเปนความลับเฉพาะภาษา
      อังกฤษและสเปน 
      https://www.samhsa.gov  

• แนวรวมสขุภาพทางจติแหงเอเชยี
      https://www.asianmhc.org 

• กลุมพันธมติรคนท่ีพึงพอใจตอเพศใดเพศหน่ึง
   โดยไมไดจาํกดัในเร่ืองเพศ เอเชยีและเกาะแปซฟิค  
      www.nqapia.org 

แหลงขอมลู
CPACS
www.cpacs.org/stopAAPIhate

สถานฝกอบรมผูเห็นเหตุการณ
www.ihollaback.org 

ความรูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัประวตัศิาสตรของชาวอเมรกินั
เชือ้สายเอเชยีและชาวเกาะแปซฟิค
History Channel - Asian American Milestones
https://bit.ly/3Ac7x58

PBS Documentary - “Asian Americans”
https://www.pbs.org/show/asian-americans/

เขารบัความชวยเหลือทางการแพทย หากได
รบับาดเจบ็

บันทกึเหตกุารณท่ีเกดิข้ึน

จดรายละเอียดเกีย่วกบัอาชญากรรมทันทีหลัง
เหตกุารณ 
รวมท้ังรายละเอียดของคนราย เชน เพศ อายุ ความสงู 
เผาพันธุ น้ําหนัก เสือ้ผา และลักษณะเดนของผูกอ
อาชญากรรม เชน ลายสกัหรือการเจาะใสเครือ่งประดบัตาม
รางกาย ตลอดจนถงึคําพูดขมขู หรือวาจาถากถางท่ีแสดง
ถงึอคติ

แจงความกบัตํารวจ
•   จดชือ่และหมายเลขตราประจาํตวัของเจาหนาท่ีสอบสวน 
•   ขอใหเจาหนาท่ีบันทึกคําใหการของคุณ และใหหมายเลข
    คด ีหลังจากน้ันหน่ึงสปัดาห โทรศัพทไปท่ีสถานีตาํรวจ 
    แจงหมายเลขคด ีแลวขอใหเจาหนาท่ีสงสาํเนาการแจง
    ความของคุณมาทางอีเมล หรือสามารถไปตดิตอดวย
    ตนเองเพ่ือขอสาํเนาน้ัน
•   ถาคุณเชือ่วาเหตุการณท่ีเกดิข้ึนมมูีลเหตจุงูใจมาจาก
    อคตกิข็อใหเจาหนาท่ีกากะบาดท่ีชอง “จงูใจโดยความ
    รงัเกยีจดหูมิน่หรืออคติ” หรือ “อาชญากรรมท่ีเกดิจากความ
    รงัเกยีจดหูมิน่/เหตุการณท่ีเกดิจากความรังเกยีจดหูมิน่”

ในใบรายงานน้ันดวย 

แจงเหตุการณท่ีเกดิข้ึนตอองคกรชมุชนในทองท่ี
เชน ที ่CPACS  โทรศัพทถงึหนวยบริการผูถกูทําราย 
หมายเลข 678-824-6189 

ขอความชวยเหลือ
•   จากเพ่ือนและญาตพ่ีินอง
•    เขารับการชวยเหลือจากผูเชีย่วชาญ โดยหาชือ่จาก
     แหลงความชวยเหลือสาํหรับผูถกูกระทําหรือเจาทุกขท่ีดาน
     หลังของแผนพับฉบับน้ี 

ใหความสนใจแกผูถกูทําราย ไมใชผูปองราย 
ตวัอยาง: พูดกบัผูท่ีถกูรังควานเสมอืนวารูจกักนั แลวดงึตัวเขา
ไปใหหางจากผูปองราย  พยายามเรยีกผูเห็นเหตุการณคน
อ่ืนๆใหเขามาชวยกนัดวย    

บันทกึเหตกุารณ 
    ถาทําได ถายวิดโีอบนัทึกเหตุการณ แตกค็วรระวงัถงึ
    ความปลอดภยัของตวัเองดวย ถาคุณบันทึกเหตกุารณ 
    มอบวิดโีอใหแกผูถกูทํารายใหเขาตัดสนิใจเอาเอง
    วาจะเอาไปใชอยางไร หากคณุลงวิดโีอน้ันไปท่ีสือ่
    สงัคมโดยตรง อาจจะสรางอันตรายใหแกผูถกูทําราย 
    ไมใชเปนผลดี  

รองประจานพฤตกิรรมอันธพาล 
ถาคุณตดัสนิใจท่ีจะเขาไปเผชญิหนากบัผูปองราย ตะโกน
ประจานพฤตกิรรมของเขาออกมาดงัๆ เชน 
“That’s inappropriate, disrespectful, not okay”
“น่ันไมสมควรนะ  ดถูกูกนันะ  ไมถกูตองนะ”  
“That’s racist”
“น่ีคือการเหยียดผิวนะ”     
“Hey!  Stop that!”
“หยุด อยาไปทําเขานะ”

โทรศัพทเรยีกตํารวจ - แตขออนุญาตผูถกูทํา
    รายกอน
•   ถามใีครตองการความชวยเหลือทางการแพทย กด 911  
    แตควรถามเจาทุกขเสยีกอนวาจะใหเรียกหรอืไม 
•   กด 1-844-9-NO-HATE (1-844-966-4283) จะมพีนักงาน
    หรอือาสาสมคัรท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางด ีสามารถ
    ใหขอมลูรายละเอียดทางกฏหมายท่ีเกีย่วกบัอาชญากรรม
    ท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่ และเหตกุารณท่ีเกดิ
    จากความรงัเกยีจดหูมิน่  การแจงความ  ตลอดจนถงึวธิี
    แกปญหาอยางถกูตองตามกฏหมายท่ีมอียูในแตละรฐั 

ปลอบโยนผูถกูทําราย 
ตวัอยางเชน ถามวา บาดเจบ็ตรงไหนหรอืหรือไม  ไปเปน
เพ่ือนกบัเขาในท่ีท่ีเขากาํลังจะไปกอนถกูทําราย หรือเพียง
แคน่ังอยูกบัเขาสกัพัก กอ็าจจะชวยใหขวญัและกาํลังใจดี
ข้ึนมาได 

•  ไมวาคุณจะเปนพลเมอืงอเมรกินัหรอืไมกต็าม คุณกม็สีทิธิ
   เทาเทียมกนั  
•  กลาท่ีจะแจงความและรองเรียนความเปนจรงิ  มหีลายคน
   ท่ีเผชญิกบัปญหาเชนน้ี คุณยังมเีพ่ือนและพ่ีนองในชมุชน
   ของคุณท่ีจะใหความสนับสนุนคณุ
•  ถาคณุแจงความ คุณอาจจะไดรับความชวยเหลือทางการ
   เงนิ
•  เปนโอกาสท่ีคุณจะไดชวยเหลือเจาทุกขรายอืน่ๆ ดวย
•  เจาหนาท่ีตาํรวจสามารถตัง้ขอหาคนราย และปองกนัไม
   ใหเขาไปทํารายคนอ่ืนไดอีก
•   ทางการตาํรวจจะไดขอมลูในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัอาชญากรรม
    ท่ีเกดิจากความรงัเกยีจดหูมิน่เพ่ิมมากขึน้ และจะ
    สามารถดาํเนินการปองกนัไมใหเหตุการณทํานองเดยีว
    กนัน้ีเกดิข้ึนอีกในอนาคต 

•   ฟง คนเอเชยีเชือ้สายอเมรกินั  คนผิวดาํ  ชาวอินเดยีนแดง  
    หรอืคนผิวส ีวาเขาพูดอะไร  รับรูเรือ่งราวความรูสกึ 
    และความคิดเห็นของเขา 
•   เขารบัการฝกอบรมและการเรยีนรั ูหาความรูจากหนังสอื 
    บทความ ภาพยนตร ฯลฯ  ท่ีเกีย่วกบัประวตัศิาสตรและปญหา
    ท่ีพวกเขากาํลังเผชญิอยูในปจจบัุนน้ี 
•   ยอมรบัและทบทวน ความรูสกึตะขิดตะขวงใจ และอคติ
    ของตนเอง ท่ีเคยมตีอชมุชนน้ี 
•   เขาไปมสีวนรวม เขาเปนสมาชกิกลุมในทองถิน่ ท่ีตอสูเพ่ือ
    ความยุติธรรมในสงัคม  ตดิตามขาวคราวของกลุม
    พันธมติรในสงัคมออนไลน 
•   ใหความสนับสนุน เขารวมกจิกรรมสงัคมของชมุชนอเมรกินั
    เชือ้สายเอเชยีและชาวเกาะแปซฟิค 
•   ลงมอืดาํเนินการ เพ่ือใหเกดิการเปล่ียนแปลงทางดาน
    มนุษยสมัพันธ สงัคม และสถาบัน  เริม่ท่ีหนวยงานบังคับใช
    กฏหมายหรือหนวยงานรฐับาล  อาชญากรรมทีเ่กดิจากความ
    รังเกยีจดหูมิน่เปนสิง่ท่ีเกดิข้ึนจรงิสาํหรบัคนผิวส ีและกฏหมาย
จะตองไดรบัการแกไขใหครอบคลุม เหตกุารณท่ีเปนจริง
เหลาน้ีดวย
•   พูดสนับสนุน กลาพูดออกมา การไมพูดจะเปนการปลอย
    ใหภาวะกดขีข่มเหงดาํเนินตอไป  
•   แสดงตวัออกมา และเปนพยาน เมือ่คนผิวสถีกูคุกคาม
•   ใหความชวยเหลือในดานขอมลูและการแจงความ 
    เหตุการณท่ีเกดิจากความรังเกยีจดหูมิน่ไมไดถกูแจง
    ความทุกครัง้   
•   อยาเพิกเฉย  การเหยียดผิวและการใชความรนุแรงตอชาว
    เอเชยีเปนปญหาทางสขุภาพจติของสาธารณชน
    เมือ่นักขาวหันไปสนใจเรือ่งใหมอ่ืนๆ  ความพยายามของ
    เราในการตอสูกบัการเหยียดผิวและการกระทําอันรนุแรง
    ยังจะตองดาํเนินตอไป  
•   เรยีนรูจากความผิดพลาดของคณุเอง  หากคณุเคยเหยียด
    ผิวมากอน กจ็งฟงแงคิดของพวกเขาบาง แลวขอโทษ และ
    เปล่ียนความประพฤตขิองคุณเสยีใหมในอนาคต 
•   บริจาคเงนิใหแกองคกรเอเชยีและชาวเกาะแปซฟิคในทองถิน่ 
    ซึง่ตอสูเพ่ือชมุชน  
•   อุดหนุนธรุกจิของชาวเอเชยีและเกาะแปซฟิคในทองถิน่ 


