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Racial Profiling คืออะไร?

- Mutuma Ruteere อดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งเช่ียวชาญเก่ียวกับลัทธิเช้ือชาตินิยมและการเลือกปฏิบัติ 

ทางเชื้อชาติ ได้นิยามค�าว่า “Racial profiling” ว่าหมายถึง:

“การท่ีเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีความม่ันคง และหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ใช้หลักเกณฑ์เก่ียวกับเช้ือชาติ  

สผีวิ ความเป็นมาด้านชาติพนัธุห์รอืชาติก�าเนิด เป็นเหตุผลเพือ่สนับสนุนการมุ่งเน้นตรวจค้นบุคคลบางจ�าพวกอย่างละเอียด เพือ่ตรวจสอบ

ข้อมูลส่วนบุคคลและสอบสวนพวกเขา หรือใช้ [หลักเกณฑ์ดังกล่าว] เป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลมีส่วนพัวพันกับอาชญากรรมหรือไม่”1

- องค์การสหประชาชาติรายงานว่า ได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับ racial  

profiling จากหลายประเทศท่ัวทุกมุมโลก2 รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน  

โดยเจ้าหน้าท่ีซึง่น�าปฏบัิติการในลกัษณะน้ีมักอ้างว่าท�าไปเพือ่ “ความปลอดภยั

ของสาธารณะ” “ความมั่นคงของรัฐ” หรือแม้กระทั่งท�าเพื่อสร้าง “สันติภาพ” 

Racial profiling ในแต่ละบริบทก็อาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น  

การเรียกให้หยุดตรวจ การตรวจข้อมูลส่วนบุคคล การบุกเข้าไป 

ในอาคารสถานท่ี การตรวจอย่างเหว่ียงแห การสอดส่องติดตาม

อย่างมีเป้าหมายหรือการสอดส่องและเก็บข้อมูลทางออนไลน์  

การจับกุม และการควบคมุตัวท่ีพุง่เป้าไปท่ีคนบางกลุม่ชาติพนัธุ/์เช้ือชาติ 

เป็นต้น

- การปฏิบัติท่ีถือเป็น racial profiling อาจเป็นผลมาจากหลายสาเหตุท่ีเช่ือมโยงและทับซ้อนกัน ท้ังในแง่การเลือกปฏิบัติ 

ทางเชื้อชาติ ผสมรวมกับอคติด้วยเหตุผลด้านเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ อายุ และศาสนา3

1 องค์การสหประชาชาติ ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่ รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยรูปแบบร่วมสมัยของการเหยียดเช้ือชาติ การเลือกปฏิบัติ
ทางเช้ือชาติ ความหวาดกลวัต่อคนต่างชาติ และการไม่อดออมท่ีเก่ียวเน่ืองกัน, Mutuma Ruteere, A/HRC/29/46 (20 เมษายน 2558) จาก https://undocs.
org/A/HRC/29/46 
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอร์บัน (Durban Declaration and Programme of Action) ให้นิยามในท�านองเดียวกันในย่อหน้า 72 ดังนี้ “การปฏิบัติของ
ต�ารวจและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ซึ่งยึดหลักเชื้อชาติ สีผิว ความเป็นมาด้านชาติพันธุ์หรือชาติก�าเนิด เป็นเหตุผลส�าคัญในการพุ่งเป้าตรวจค้นบุคคล
บางจ�าพวก หรือการตีความว่าบุคคลเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม” 
2 อ้างแล้ว
3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับความเช่ือมโยงของปัจจัยด้านศาสนากับ racial profiling ภายหลังเหตุการณ์วันท่ี 11 กันยายน 2544 ได้ท่ีองค์การ
สหประชาชาติ ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่ รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 
ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย, Martin Scheinin, A/HRC/29/46 จาก https://undocs.org/A/HRC/26/4 และโปรดดู Holder, Ross. “On the 
Intersectionality of Religious and Racial Discrimination: A Case Study on the Applicability of ICERD with Respect to China’s Uyghur 
Muslim Minority.” Religion & Human Rights, vol. 14, no. 1, มีนาคม 2562

PROFILING

เอกสารชุดความรู้RACIAL



เอกสารชดุความรู:้ “Racial Profiling” โครงการวจิยัเพื่อขจดัการเลอืกปฏิบัติทางเชื้อชาติในประเทศไทย
ทีมวจิยั มูลนิธผิสานวฒันธรรม

จติวทิยาสังคม
ของการเหมารวมกลุ่มเชื้อชาติ/ชาติพันธ์ุ 

- เชื้อชาติและชาติพันธุ์จะเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม (social constructs) ซึ่งถูกสมมติขึ้นเพื่อจัดแบ่งบุคคลเป็นกลุ่มต่างๆ 

และจัดแจงความสัมพันธ์ทางอ�านาจ การเข้าถึงโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม ท้ังน้ี ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กลุ่มต่างๆมักเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียม โดยมีอคติทางเชื้อชาติหรือการเหมารวมในทางลบต่อคนบางกลุ่มเชื้อชาติ/ชาติพันธุ ์

เป็นเครื่องมือสนับสนุน ให้ความชอบธรรมกับกลุ่มคนท่ีมีอ�านาจในการผลักให้คนกลุ่มอ่ืนๆต้องประสบความรุนแรงและ 

กลายเป็นบุคคลชายขอบ4

- ในหลายประเทศท่ัวโลก กลุม่ชาติพนัธุท่ี์อยู่ชายขอบมักถูกเหมารวมว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับอาชญากรรม ความไม่สงบ
เรยีบร้อยในท่ีสาธารณะ และความไม่ม่ันคงของรฐั ยกตัวอย่างเช่น มีงานศึกษาท่ีช้ีให้เห็นว่า คนผวิด�าในสหรฐัอเมรกิา 
และชนเผ่าพืน้เมืองด้ังเดิมในออสเตรเลยี มักถูกเพ่งเลง็จากเจ้าหน้าท่ีผูบั้งคบัใช้กฎหมายว่าเป็นอาชญากร ในท�านอง
เดยีวกัน ชนเผ่าพืน้เมืองในประเทศไทย มักถูกตีตราในด้านลบว่าเป็น “ผูค้้า/ผูผ้ลติยาเสพติด” และ “ผูบุ้กรกุท�าลาย
ป่า”5 ส่วนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูมักถูกมองว่าเป็น “ผู้ก่อความไม่สงบ”6 

- ในทางจิตวิทยาสังคม เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฏหมายจ�านวนมากได้สมาทานทัศนะแบบเหมารวมมาใช้ในการท�างาน โดยยึด 

เอาอคติทางเช้ือชาติของตัวเองเป็นหลักในการจ�าแนกและต้ังข้อสงสัยมากเป็นพิเศษกับบุคคลท่ีมาจาก (หรือถูกมองว่ามาจาก)  

บางกลุ่มชาติพันธ์/เช้ือชาติ ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ีมักมองข้ามการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การพิจารณาหลักฐานเก่ียวกับ 

ความน่าสงสัยอย่างเป็นกลาง หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมรายบุคคลไป เพราะถูกอคติบังตา7 ไม่ว่าจะกระท�าด้วยเจตนาหรือไม่ 

การกระท�าเช่นนี้ถือได้ว่าเข้าข่าย racial profiling8

4 Schneider, Christopher J. “Integrating Critical Race Theory and Postmodernism Implications of Race, Class, and Gender.” Critical 
Criminology, vol. 12, no. 1, 2004, น. 87–103 
5 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “Ethnicity and the Politics of Ethnic Classification in Thailand,” Ethnicity in Asia (Asia’s Transformations):  
A Comparative Introduction, Colin Mackerras, New York; London, Routledge, 2003, น. 157-173
6 อ้างแล้ว 
7 Replogle, Elaine M., et al., editors. “Racial Profiling.” Debates on U.S. Immigration, SAGE Publications, 2012, น. 491–508
8 อ้างถึงการแลกเปลี่ยนท่ีน่าสนใจในแง่ความส�าคัญของเจตนาท่ีมีต่อประเด็น racial profiling โปรดดู Chan, Janet. “Racial Profiling and Police 
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เหตใุดจงึไม่ควรท�า Racial profiling?

- Racial profiling เป็นใบเบิกทางให้เจ้าหน้าท่ีเพิกเฉยต่อการประเมินสถานการณ์ด้วยเหตุและผล โดยพิจารณาข้อเท็จจริง 

ท่ีเป็นกลางว่าผู้ใดมีพฤติกรรมน่าสงสัย9 ดังน้ัน จึงน�าไปสู่การทุจริตในการท�างานบังคับใช้กฏหมายและไม่สามารถรักษา 

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพให้กับประชาชนในรัฐได้อย่างแท้จริง แต่กลับเป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐอย่าง 

สิ้นเปลือง 

- Racial profiling น�าไปสู่วงจรอุบาทว์ท่ีท�าให้คนบางกลุ่มชาติพันธ์/เช้ือชาติต้องตกอยู่ในสถานะอาชญากรด้วยเหตุผลอัน 

ไม่สมควร เม่ือเจ้าหน้าท่ีรฐัมีอคติทางเช้ือชาติ จึงท�าให้กลุม่คนเหล่าน้ีถูกเพ่งเล็งมากข้ึน และมีแนวโน้มท่ีจะถูกจับกุม ควบคมุตัว  

และตัดสนิว่ามีความผดิมากกว่าเดิม พอคนกลุม่น้ีมีอัตราถูกจับกุมและเอาผดิสงู ก็ย่ิงตอกย�า้ทัศนะแบบเหมารวมและอคติต่างๆ 

ให้ฝังรากลึกลงไปอีก จนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ท่ีคงรักษาความไม่เท่าเทียมและให้ความชอบธรรมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อคนบางกลุ่มชาติพันธ์/เชื้อชาติไปเรื่อยๆ10

- การใช้ racial profiling ยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์และเชื้อชาต1ิ1 

งานศึกษาชิ้นต่างๆ ยืนยันว่า ชนกลุ่มน้อยซึ่งคิดว่าตัวเองตกเป็นเป้าของ racial profiling มักรู้สึกไม่ปลอดภัย และสูญเสีย

ความเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ12 ดังนั้นจึงท�าให้การท�างานระหว่างรัฐกับประชาชนยากล�าบากยิ่งขึ้นไปอีก

Subculture.” Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, vol. 53, no. 1, 2011, น. 75–78
9 Jasmine Elliott, “Racial Profiling is Ineffective, Distracting, and Detrimental to Public Safety,” American Civil Liberties Union, 9 
กรกฎาคม 2561 เข้าถึงเม่ือ 31 กรกฎาคม 2562, https://www.aclu.org/blog/smart-justice/mass-incarceration/racial-profiling-ineffective- 
distracting-and-detrimental.
10 Annabelle Lever, “Why Racial Profiling is Hard to Justify,” Philosophy & Public Affairs 33 no. 1 (2005): 97.
11 George Higgins, Shaun Gabbidon & Gennaro Vito, “Exploring the influence of race relations and public safety concerns on public 
support for racial profiling during traffic stops,” International Journal of Police Science and Management 12 no. 2 (2010): 20
12 Thomas B. Priest and Deborah Brown Carter, “Evaluations of police performance in an African American sample,” Journal of 
Criminal Justice no. 27 (1999): 457–465
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ตัวอย่างของ racial profiling ในประเทศไทย

ชนพ้ืนเมืองกับการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย

ชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ทางพรมแดนตอนเหนือและตะวันตกระหว่างไทยกับเมียนมา มักถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ผลิตและ 
ผูค้้ายาเสพตดิ และมกัตกเป็นเป้าหมายของการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย อนัเป็นผลมาจากนโยบายต่อต้านยาเสพตดิ
ของรฐับาลไทย ในปี 2546 ในระหว่าง “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ของรฐับาล เจ้าหน้าท่ีไทยได้สงัหารนอกกระบวนการ
กฎหมายต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2,819 คน ซึ่งหลายคนเป็นชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง 

แม้ว่ามีการยุติสงครามปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยแล้วอย่างเป็นทางการ แต่ยังคงมีความรุนแรงท่ีเป็นผลพวงซึ่งเกิดข้ึน

กับชนพื้นเมืองท่ียังมีชีวิตอยู่ ในสายตาของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายจ�านวนมาก พวกเขายังคงถูกมองว่าเป็น “ภัยคุกคาม” ในฐานะ 

ผู้ค้ายาเสพติดอยู่เหมือนเดิม ในปี 2557 นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ลาหู่คนหนึ่ง และชายชาวลีซูอีกคนหนึ่ง ถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนเสียชีวิต

ที่ด่านตรวจ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาพกพายาเสพติดและพยายามขัดขืนการจับกุมโดยใช้อาวุธปืน อย่างไรก็ดี พยานหลักฐานจ�านวนมาก

ช้ีให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีด่านตรวจไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตนเอง หากเป็นการยิงโดยมีแรงจูงใจมาจากเหตุผลด้านเช้ือชาติ13 ในเดือน

กรกฎาคม 2562 ชายชาวลาหู่อีกคนหน่ึงถูกยิงจนเสยีชีวิตท่ีด่านตรวจอีกแห่งหน่ึง โดยมีข้อกล่าวหาและค�าอธบิายแบบเดยีวกันจากเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ยิง14 จนถึงทุกวันนี้ยังไม่สามารถน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ในทุกๆกรณี

การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) แบบเหวีย่งแห 
ในจงัหวดัชายแดนใต้

เจ้าหน้าท่ีความม่ันคงของไทยได้สุ่มเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม 

จากชาวมุสลิมเช้ือสายมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ โดยอ้างว่าเพื่อจัดท�า 

ฐานข้อมูล ซึง่จะช่วยเจ้าหน้าท่ีในการลงโทษผูก่้อความไม่สงบอย่างเป็นผล

มากข้ึน กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู ้ต้องสงสัยว่าเป็นผู ้ก่อความไม่สงบ 

ครอบครัวของพวกเขา และชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่

ท่ีรฐัเช่ือว่ามีกองก�าลงัท่ีไม่ใช่รฐัเคลือ่นไหวอยู่ ปฏบัิติการในลกัษณะดังกล่าว

มักเกิดข้ึนบ่อยครั้งในช่วงท่ีมีเหตุรุนแรงเยอะและรัฐบาลได้รับแรงกดดัน

อย่างสูงให้น�าผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ ในบางกรณี มีการขยายปฏิบัติ

การไปในพืน้ท่ีชุมชนชาวมลายูมุสลมิในกรงุเทพฯด้วยเช่นกัน15 ในปี 2562  

มีรายงานว่าเกิดกรณีการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมเช่นน้ี 139 กรณี  

ตามข้อมูลที่ตรวจสอบโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ในปี 2558 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบระบุว่า การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม 

แบบเหวี่ยงแหเช่นนี้ อาจถือได้ว่าเป็น racial profiling เนื่องจากเจ้าหน้าที่เหมารวมเอาเองว่าชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นผู้ต้องสงสัยว่า

ก่อความไม่สงบ โดยใช้เหตุผลด้านชาติพันธุ์ของพวกเขา16

13 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสองกรณีจาก https://hrdmemorial.org/hrdrecord/chaiyaphum-pa-sae/ 
14 โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีน้ีจาก http://naksit.net/07/2019/joint-statementcivil-society-organizations-calls-for-a-prompt-independent-
investigation-into-the-alleged-extrajudicial-killing-of-an-indigenous-lahu-man-mr-jajue-ja-or/ 
15 ภายหลงัเหตุวางระเบิดกรงุเทพฯ ระหว่างวันท่ี 2-1 สงิหาคม 2562 ต�ารวจสันติบาลได้ส่งจดหมายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ท่ีเป็นมุสลิม ส่งผลให้มีการประนามการปฏิบัติเช่นน้ีจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่ง โดยถือว่าเป็นการคัดกรองด้วยเหตุผลด้านศาสนาและเช้ือชาติ 
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ลาดตระเวนในชุมชนชาวมลายูมุสลิมในกรุงเทพและขอเก็บตัวอย่าง DNA นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้ในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เช่นกัน
16 โปรดดูจดหมายหลักจาก Joé Francisco Calí Tzay ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ที่ส่งให้กับรัฐบาลไทย 
CERD/GH/mja/ks จาก https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/EarlyWarning/Letters/Thailand15May2015.pdf


