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ระบบท่ปีรึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 

ET 

สรุปภยัคุกคามจากการก่อการร้ายต่อมาตุภมิูสหรัฐอเมร ิ
กา 

รฐัมนตรกีระทรวงความม่นัคงแห่งมาตภุมูิ 
ไดเ้พ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงหมายประกาศระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อก 
ารรา้ย (NTAS) 

ซึง่เป็นเรื่องเก่ียวกบัสภาวะภยัคกุคามในปัจจบุนัที่เพ่ิมสงูขึน้ทั่วทัง้สหรฐัอเมร ิ
กา 
ในขณะที่มาตภุมูิของเรานีย้งัคงเผชิญกบัความทา้ทายของสภาวะการคกุคาม 
มากมายหลายรูปแบบ 
วนัหยดุสาํคญัทางศาสนาตา่งๆและการชมุนมุกนัเป็นหม่มูากเพื่อการน ้ี
ก็เร่มิใกลเ้ขา้มาทกุที ซ่งึเทา่ที่ผ่านมา 
วนัและการชมุนมุประเภทน้มีีทางเป็นเปา้ของการกระทาํรุนแรงอยู่มากทีเดียว 
สภาวะภยัอนัตรายเหลา่นีมี้ท้งัท่ีก่อโดยบคุคลเด่ียวๆหรอืกลุม่เลก็ๆท่ีชอบใชค้ 
วามรุนแรง อนัรวมถงึกล่มุพวกสดุโตง่หวัรุนแรงที่อาศยัอย่ภูายในประเทศ 
(DVEs) 
และมีท้งัท่ีก่อโดยผ้ท่ีูไดร้บัแรงดลใจหรอืการจงูใจจากขบวนการก่อการรา้ยต ่
างชาต ิ หรอืจากอิทธิพลรา้ยอื่นๆภายนอกประเทศ 

บคุคลเหลา่น้ยีงัคงอาศยัการใชส้ื่อสนทนาทางออนไลนใ์นการเผยแพรแ่นวอร 
รถาธิบายท่ีสดุโตง่รุนแรง เพ่ือยแุหย่ใหค้นใชค้วามรุนแรงอยู่เสมอมา 
สว่นโรคระบาดโควิดท่ียงัคงแพรส่ะพดัอยูท่่วัโลกก็ยงัผลใหใ้หก้ารคกุคามดงัก 
ลา่วนีห้นกัหนว่งยิ่งขึน้ไปอีก 
สว่นหน่งึก็เนื่องมาจากท่ีมีคนเหน็วา่รฐับาลใชอ้าํนาจเกินขอบเขตในมาตรกา 
รการรกัษาความปลอดภยัทางสาธารณสขุ มิหนาํซํา้ ช่วงนี ้
องคก์ารก่อการรา้ยตา่งชาติกบักล่มุสดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเทศ (DVEs) 

กพยายามอยา่งตอเนองทจะยยงใหพรรคพวกของตนปฏบตการก่อความไมส 
หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 13 สิงหาคม 
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ระบบท่ปีรึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 

ET 

งบขึน้ในสหรฐัฯ โดยใชเ้หตกุารณใ์นอฟักานิสถานเป็นขอ้อา้ง อย่างไรก็ตาม 
ณ วนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี ้
ทางกระทรวงความม่นัคงแห่งมาตภุมูยิงัไมพ่บหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือใดๆ 
วา่จะเกิดการความรุนแรง ณท่ีใดในสหรฐัฯ ในระยะเวลาอนัใกลนี้ ้

ระยะเวลา 
ออกประกาศ: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ET 

หมดอาย:ุ 8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ET 

*** อนึ่ง ประกาศของ NTAS ท่ีออกเม่ือวนัท ี่ 13 สิงหาคม 2564 

และกาํหนดใหห้มดอายใุนวนัท ่ ี 11 พฤศจิกายน2564 น้นั ใหย้กเลิก ณ 

บดัน้ีเป็นตน้ไป 

รายละเอียดเพ่มิเติม 

• หลงัจากครบรอบ 20 ปีแหง่วนิาศกรรม 11 กนัยายน 

และหลงัจากท่สีหรฐัฯถอนทหารออกจากประเทศอฟักานิสถานแลว้ 

ส่อืสดุโต่งหวัรุนแรงท่เีป็นแขนขาของอลักออิดะฮก์บัองคก์รในเครือ 

รวมท้งัรัฐอิสลามแห่งอิรัคและอสัชาม (ISIS ) กพ็ากนัฉลองสิ่งท่ีพวกตนถือวา่เป็นชยัชนะต่อสหรัฐฯ 

แลว้กย็ยุงสง่เสรมิใหพ้รรคพวกและผ้สูนบัสนุนใชว้ธิกีารรุนแรงเพ่อืนําไปส่จุู 

ดประสงคข์องขบวนการ 

บรรดาองคก์ารก่อการรา้ยต่างชาตเิหล่านี้ยอ่มจะพยายามธาํรงการสงิส่ทู ่วัโ 

ลกออนไลน์ตอ่ไปใหไ้ด ้

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 13 สิงหาคม 
2564 เวลา 14.00 น. EDT p. 2 
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ระบบท่ปีรึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 

เพ่อืใชเ้ป็นชอ่งทางปลุกเรา้บุคคลท่อีาศยัอย่ใูนสหรฐัฯใหเ้ขา้รว่มกนัก่อควา 

มรุนแรง 

• ตลอดระยะเวลาท่เีหลอืของป ี 2564ยา่งเขา้ส๋ปุ ี 2564นัน้ 

พวกสดุโตง่หวัรุนแรงอนัมีแรงจงูใจทางชาติพนัธ์หุรอืเช้ือชาติ 

กบัพวกสดุโตง่ที่นิยมการใชก้าํลงัในการตอ่ตา้นรฐับาลหรอืต่อตา้นเจา้หน้า 

ท่นี ้นั กย็งัคงเป็นกลุ่มท่สีรา้งภยัคุกคามตอ่ประเทศสหรฐัฯต่อไป 

ความตงึเครยีดสารพดัอนัสบืเนื่องมาจากโรคระบาดโควดิกย็อ้นกลบัไปกระ 

พอืความขดัแยง้ตงึเครยีดในสงัคม 

จงึกลายไปเป็นอกีชอ่งทางหนึ่งใหพ้วกสดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเทศ(DVEs 

)อาศยัในการวางแผนปลกุปั่นน่นัเอง 

ดงันัน้จงึอาจจะเกิดเหตกุารณไ์ม่สงบเพ่ิมขึน้ในปีน้ีและปีหนา้ ตวัอยา่งเช่น 

หากวา่มีโควิดกลายพนัธ์ตุวัใหม่ปรากฎข้นึมาอีก 

รฐับาลก็ย่อมจะตอ้งร้อืฟื้นกฎขอ้หา้มทางสาธารณสขุต่างๆเพิ่มข ้นึ 

พวกกล่มุสดุโตง่หวัรุนแรงท่ีตอ่ตา้นรฐับาลก็อาจจะฉวยโอกาสนี้ 

ใชก้ารถกูจาํกดัสิทธิท่ีเขม้งวดเป็นขอ้อา้งในการม่งุทาํรา้ยขา้ราชการหรอืเจ ้

าหนา้ที่สาธารณสขุหรอืสถานที่ทาํการของกระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ 
นอกจากน้ ีพวกกล่มุสดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเทศ 

(DVEs)บางคนก็ไดพ้ยายามใชก้ารที่พลเมืองอฟักานกาํลงัอพยพส่สูหรฐัอเมร ิ

กา 

ไปขยายความไม่พอใจที่พวกเขาเคยมีเสมอมาตอ่นโยบายคนเขา้เมืองและต ่

อชมุชนชาวอเมรกินัมสุลิม 

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 13 สิงหาคม 
2564 เวลา 14.00 น. EDT p. 3 



 

 
           

 

 

     

          

  

 

  

     

 

 

  

 
 

  

    

 

 

  

   
   

 

 

  

    

___________________________________________________________________________________________________ 

ET 

ระบบท่ปีรึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 

• ในอดีตที่ผ่านมา 
บคุคลและพวกสดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเทศท่ีไดร้บัการดลใจจากองคก์าร 
ก่อการรา้ยตา่งชาต ิ มกัจะเลง็เปา้หมายการปฎิบติัการท่ีอาคารรา้นคา้ที่แออดั 

สถานท่ีสกัการะทางศาสนาและท่ีชมุนมุสาธารณะ 
ดงันัน้บางคร้งัจงึมีผ้ลูม้ตายเป็นจาํนวนมาก 
การเปิดสถานราชการและอาคารพาณิชยม์ากข้นึเร่อืยๆ 
ผนวกกบัความเป็นไปไดที่้การหยดุชงกัทางเศรษฐกิจและสงัคมอนัเนื่องมาจา 
กโรคระบาดโควิดจะยงัไมห่ายไป 
ผนวกกบัการชมุนมุในวนัสาํคญัทางศาสนาหลายวนัในสองสามเดือนขา้งหน ้
านี ้จงึเป็นการเพ่ิมเปา้เพ่ิมโอกาสสาํหรบักอ่เหตรุุนแรงไดท้้งัส ้ิน อยา่งไรก็ตาม 
ขณะนีย้

ู้
งั

ุ
ไม่มีหลกั

้ั
ฐานท่ีเช่ือถือไดว้า่จะมีการคกุคามเกิดข้นึเรว็ๆน้ีวนัใดที่ใด 

• บรรดาผคกคามทงจากในและนอกประเทศ 

ซ่งึรวมถงึหน่วยข่าวกรองตา่งประเทศ กล่มุก่อการรา้ยระหวา่งประเทศ 
และกล่มุนิยมความรุนแรงสดุโตง่ภายในประเทศ ก็ยงัคงเส้ียมสอน 
ขยายความ และเผยแพรอ่รรถาธิบายออนไลนที่์สง่เสรมิความรุนแรง 
และเรยีกรอ้งใหก้่อความรุนแรงตอ่เจา้หนา้ที่รฐับาลที่มาจากการเลือกต้งั 
ตอ่ผูแ้ทนราษฎร ตอ่สถานที่ราชการ ตอ่เจา้หนา้ที่รกัษากฎหมาย 

ตลอดจนชมุชนทางศาสนาหรอือาคารพาณิชยแ์ละบคุคลที่ถกูมองวา่เป็นปฏิ 
ปักษท์างอดุมการณข์องตน 

• บคุคลหวัรุนแรงสดุโตง่ท่ีคล่งัอดุมการณ ์
เมื่อถกูกระพือโดยความคบัแคน้สว่นตวักบัความฝังหวักบัอดุมการณส์ดุโตง่ 
ก็สามารถไปเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจและไปรบัขอ้แนะนาํเชงิปฏิบตั ิ
ซ่งึรวมไปถึงวธีิการใชร้ะเบิดที่ทาํข ้นึเองและการใชอ้าวธุเลก็ไดเ้สมอ 
โดยเพียงเขา้อา่นหรอืดขูอ้มลูทีแบง่ปันส่กูนัและกนัในการเสวนาออนไลนข์อง 
กล่มุเหลา่น ้ี

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 13 สิงหาคม 
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หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 

ET 

การที่บคุคลสดุโตง่หวัรุนแรงมกัจะใชร้หสัลบัในการสง่ขอ้ความกนัน้นั 
มนัทาํใหเ้ขาอาจจะสามารถอาํพรางพิรุธเชิงปฏิบติัการท่ีจะช่วยเตือนภยัตอ่เจ ้
าหนา้ท่ีลว่งหนา้ถงึการก่อความรุนแรงที่กาํลงัจะเกิดข้นึโดยเฉพาะ 

• 
เจา้หนา้ที่รกัษากฎหมายไดแ้สดงความกงัวลวา่การแพรห่ลายกระจายข่าวที่เ 
ป็นอรรถาธิบายเท็จอีกท้งัทฤษฎีสมคบคิดตา่งๆซ่งึยอมรบัและสง่เสรมิการใช ้
กาํลงัรุนแรงจะไดร้บัความนิยมมากข้นึเรื่อยๆ 
และนาํพาใหบ้คุคลเด่ียวๆหรอืกล่มุย่อยๆเต็มใจที่จะใชว้ิธีการรุนแรงเพื่อบรรล ุ
วตัถปุระสงคข์องตนหรอืไม ่
กระทรวงความม่นัคงแห่งมาตภุมูเิกรงวา่หากการก่อความรุนแรงและการคกุค 
ามตอ่เจา้หนา้ท่ีรกัษากฎหมายเพิ่มมากข้นึ จะทาํใหก้าํลงัทอ้งถิ่นไม่เพียงพอ 
ซึง่ก็จะลดความสามารถของหนว่ยงานรกัษากฎหมายที่จะพิทกัษค์วามม่นัคง 
และรกัษาความปลอดภยัของชมุชนในทอ้งถิ่นน้นัๆ 

เรากาํลังรับมืออย่างไร 
•DHS และสาํนกังานสอบสวนกลาง (FBI) 

จะยงัคงใหค้าํแนะนาํแก่พนัธมิตรในภาครฐั ภาคทอ้งถิ่น ภาคชนเผ่า 

และขภาคดินแดนในสงักดัสหรฐัฯ (SLTT) เป็นตน้วา่ DHS 

ไดส้ง่ประเมินข่าวกรองเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่เจา้หนา้ท ่ ี SLTT 

ซ่งึเตือนถงึปฏิบติัการคกุคามที่กาํลงัก่อตวั 

• DHS กาํลงัขอความรว่มมือจาก พนัธมิตร ในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

ใหช้่วยระบแุละรบัมือกบัการแพรข่่าวที่บิดเบือน 

การสรา้งและแพรท่ฤษฎีสมคบคิด 

และอรรถาธิบายเท็จในสื่อโซเชียลและช่องออนไลนอื่์นๆ 

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 13 สิงหาคม 
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• ภายใตโ้ครงการใหท้นุสาํหรบัความม่นัคงแห่งมาตภุมูนิัน้ DHS 

ไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัใหแ้ก่การตอ่ส้กูบัการคกุคามของพวกสดุโตง่หวัรุนแ 

รงที่อาศยัอย่ภูายในประเทศ และ ภายใต้ 

โครงการใหท้นุสาํหรบัการปอ้งกนัการก่อการรา้ย 

ก็ใหค้วามสาํคญัแก่การระบกุลุม่เปา้ของความรุนแรง 

โดยใหถื้อเป็นงานที่มีความสาํคญัสงูระดบัชาติท้งัสองอย่าง 

• DHS ยงัคงม่งุม่นัที่จะรว่มมือกนักบัพนัธมิตรของเราในการระบ ุ
และปอ้งกนัการก่อการรา้ย 
และการใชค้วามรุนแรงตอ่กล่มุที่ถกูหมายหวัเป็นเปา้ทกุรูปแบบ 

คุณจะช่วยได้อย่างไร 
• เราทกุคนมีบทบาทและหนา้ท่ีรว่มกนัในการรกัษาความปลอดภยัของชมุชน 

ดงัน้นัจงึควรระมดัระวงัและสงัเกต 

และใหร้บีบอกหากท่านเหน็สญัญาณหรอืกิจกรรมที่มีพรุิธ 
•ช่วยกนัรายงานกิจกรรมที่น่าสงสยัและภยนัตรายที่อาจกาํลงัจะเกิดข้นึจากคว 

ามรุนแรง รวมถึงการข่มข่ทูางโลกออนไลนด์ว้ย 
โดยรายงานไปยงัหน่วยงานรกัษากฎหมายในพืน้ที ่
หรอืสาํนกังานภาคสนามของFBI หรอืศนูยฟิ์วช่นัในพืน้ที ่

•หากคณุรู้จกัผูใ้ดที่กาํลงัเผชิญกบัปัญหาทางสขุภาพจติ 
หรอือาจทาํอนัตรายตอ่ตนเองหรอืผ้อ่ืูน ทางการมีบรกิารช่วยเหลือ 

• เขา้มีสว่นรว่มกบักิจกรรมระดบัปอ้งกนัในชมุชนของคณุ 
เรยีนรู้มากข้นึเกี่ยวกบัแนวทางปอ้งกนัที่เกิดจากชมุชนซ่งึพยายามจะชว่ยสอ 
นใหบ้คุคลในชมุชนหลบหลีกเสน้ทางท่ีจะพาเขาไปส่คูวามรุนแรง 
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เตรียมพร้อมและตดิตามข้อมูลขา่วสารอยู่เสมอ 
•เตรยีมพรอ้มท่ีจะรบัมือกบัสถานการณฉ์กุเฉินและคอยระวงัสภาพการณท่ี์อา 

จเส่ียงอนัตรายตอ่ตนเอง 
•ศกึษาความเขา้ใจสื่อดิจิทอลอยู่เสมอ 

เพ่ือท่ีจะรูเ้ท่าทนัและเสรมิสติเมื่อไดย้ินไดฟั้งเรื่องราวเทจ็ และ 
วาทกรรมที่เป็นอนัตราย 

•สงัเกตสภาพแวดลอ้มของตนเอง 
และจดจาํไวว้า่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัที่ใกลที่้สดุอยู่ที่ใด 

• 
หนว่ยงานของรฐัจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกบัภยัคกุคามที่กาํลงัจะเกิดข้นึ 
ทนัทีท่ีคน้พบขอ้มลู 
ดงันัน้ขอใหป้ระชาชนติดตามฟังข่าวจากหนว่ยงานที่รบัผิดชอบในพืน้ท่ีและเ 
จา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัสาธารณชน 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกนับอก® – 
ขอใหร้ายงานกิจกรรมท่ทีีม่ีพรุิธต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพ้นืท่หี 
รือโทร 911 

ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย 
ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัประเด็นปัญหาและภยัที่คกุคามความม่นัคงแห่งมาตภุมู ิ
ซึง่เผยแพรโ่ดยกระทรวงความม่นัคงแหง่มาตภุมู ิ โปรดดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดที่้: 
DHS.gov/advisories รบัการอพัเดทขอ้มลูทางมือถือไดที่้: Twitter.com/dhsgov 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกันบอก ™ ไดร้บัอนมุติัใหใ้ชค้าํขวญัน้ีจาก NY Metropolitan 

Transportation Authority แลว้ 
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