
 
              

 
   

                

 

 

  

    
   

   

   

  

 

  

 

 

  

   

   

  

    
  

          

   

    
   

_________________________________________________________________ 

ระบบทปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการราย  ี ้

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัท ี7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14:00 น. ET 

สรุปภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อมาตภุูมิสหรัฐฯ 

สหรฐัอเมรกิายงัคงตกอย่ใูนสภาพแวดลอ้มทีมภียัคกุคามสงู อนัเกิดจากปัจจยัหลายประการ 

องราวเท็จหรือท ีรวมถึงโลกออนไลนท์ีเต็มไปดว้ยการเล่าเรื บิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิดอีกทงัทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนาน 

า ตลอดจนการบิดเบือนและปอ้นขอ้มลูเท็จในรูปแบบอืนๆ (MDM) 

ซ ึงลว้นนาํเสนอหรือป่าวประกาศโดยผู้ประสงคร์า้ยทงัภายในและภายนอกประเทศทงัสิน 

ผู้ก่อการคกุคามเหล่านี จะขยายความขดัแยง้ในสงัคม เพือหว่านเพาะความบาดหมาง มีเจตนาท ี

และเพือบ่อนทาํลายความไวว้างใจของสาธารณชนต่อสถาบนัของรฐั โดยหวงัใหเ้กิดความระสาํระสาย 

เพอือาจสามารถถือโอกาสเรา้ใจใหก้่อความรุนแรงกนัได ้

ทกุวนันีประเทศชาติของเราก็ยงัคงถูกคกุคามมาโดยตลอด 

จากปฎิบติัการจู่โจมทีม่งุใหม้ผีู้บาดเจ็บลม้ตายเป็นจาํนวนมากและจากการใชค้วามรุนแรงต่อเป้าหมายอืนๆ 

โดยผู้รา้ยเดี ตอ้งการสรา้งความคืบหนา้ใหแ้ก่อดุมการณข์องตนยวๆหรือผู้ปฎิบตัิการกล่มุเล็กๆท ี

และ/หรือเพราะความคบัแคน้ใจส่วนตวั 

ถึงแมว่้าเงือนไขท ี   นนนัไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปมากนกัก็ตาม ในปีทีผ่านมานี  เป็นรากฐานของสภาวะภยัทีเพมิสงูขึ   

แต่ทว่าความผนัผวน ความคาดเดาไม่ได ้และความสลบัซบัซอ้นของสภาวะภยักลบัเพิมขึน 

งนเีน ื ไดแ้ก่: 1) การเสนอเรอืงราวเท็จหรือบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิด ทั  องมาจากการบรรจบกนัของปัจจยัดงัต่อไปนี  

ไดแ้พรก่ระจายออกไปมาก 

ก่อใหเ้กิดความบาดหมางและการบ่อนทาํลายความไวว้างใจของสาธารณชนต่อสถาบนัของรฐับาลสหรฐัฯ 2) 

ยงัคงมีการปลกุปันใหผู้้คนก่อความรุนแรงต่อโครงสรา้งพื สาํคญัๆในสหรฐัฯ นฐานท ี

ต่อเปา้หมายทีง่ายหรือมีจดุอ่อน ต่อชมุนมุชน ต่อสถานทีทางศาสนา เช่น โบสถค์ริสต ์ วดัยิว และมสัยิด 

ต่อสถาบนัอดุมศึกษา ต่อชนกล่มุนอ้ยทางเชือชาติและศาสนา 

ต่ออาคารสถานทีและบุคคลากรของรฐับาลตลอดจนเจา้หนา้ทีรกัษากฎหมายและทหาร ต่อสือ 

และต่อผู้ทีตนถือว่าเป็นฝ่ายตรงขา้มทางอุดมการณ ์และ 3) 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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_________________________________________________________________ 

ระบบทปีรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัท ี7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14:00 น. ET 

การป่าวประกาศเรียกรอ้งจากองคก์รก่อการรา้ยต่างประเทศใหจ่้โูจมสหรฐัอเมรกิาโดยอา้งเหตกุารณท์ีเกิดขึนล่ 

าสดุ 

ระยะเวลา 
ออกประกาศ: 7 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ET 

หมดอาย:ุ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ET 

*** สาํหรบัประกาศของ NTAS ทีออกเมือวนัที 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และกาํหนดใหห้มดอายุในวนัที 8 

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 นั น ใหย้กเลิก ณ บดันีเป็นตน้ไป 

รายละเอียดเพมิเติม

ภยัคกุคามหลกัๆทเีกียวเนืองกบัการก่อการรา้ยในสหรฐัอเมรกิา ยงัคงเกิดจากผู้รา้ยเดียวๆหรือคนกล่มุเล็กๆ 

ทีถกูผลกัดนัจากความคบัแคน้ใจเกียวกบัเหตกุารณภ์ายในและภายนอกประเทศต่างๆนานาซึงไดร้บัการฟมูฟัก 

มาจากการเสพยเ์นื อหาบางประเภททางสือออนไลน ์

การคกุคามของภยัความรุนแรงในสหรฐัอเมริกาทีเพมิสงูขึ นนั น 

โดยตลอดและต่อไปก็เนืองมาจากการบรรจบพบกนัของอุดมการณห์วัรุนแรงสดุโต่งทงัหลาย 

กบัการเสนอเรืองราวเท็จทีบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิดๆ และกบัทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ 

ปัจจัยสาํคัญที   ส่งผลต่อสภาวะการคุกคามทเีพมิขนึในปัจจุบัน ได้แก่: 

1) การนาํเสนอเรืองราวเทจ็หรือบิดเบือนให้เข้าใจผิดๆ ได้แพร่กระจายออกไปมาก 
ก่อให้เกิดความบาดหมางและการบ่อนทาํลายความไว้วางใจของสาธารณชนต่อสถาบันของร ั

ฐบาลสหรัฐฯ: 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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_________________________________________________________________ 

ระบบทปีรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัท ี7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14:00 น. ET 

 ตวัอย่างเช่น 

มีการเผยแพรเ่รืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิดทางออนไลนก์นัอย่างกวา้งขวางเกียวกบั 

โควิด-19 และเกียวกบัว่ามีการฉอ้โกงการเลือกตงัในวงกวา้งทงัๆทีปราศจากมลูความจริง 

ความคบัขอ้งใจทีเกียวขอ้งกบัประเด็นเหล่านีนีเองทีเรา้ใจใหก้ล่มุบุคคลสดุโต่งก่อการจู่โจมทใี 

ชค้วามรุนแรงขึนหลายครงัในช่วงป ี พ.ศ. 2564 

 แลว้มหาอาํนาจต่างประเทศทีประสงคร์า้ยก็เขา้มาช่วยกนัโหมกระพือเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบ ื

อนใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเหล่านีต่อไปเรือยๆ 

เพอืทจีะพยายามสรา้งความเสียหายใหแ้กส่หรฐัอเมรกิา 

2) ยังคงมีการปลุกปั  นให้ผู้คนก่อความรุนแรงต่อโครงสร้างพืนฐานทีสาํคัญๆในสหรัฐฯ 
ต่อเป้าหมายที ปราศจากการคุ้มครองหรอืเป็นจุดอ่อน ต่อชุมนุมชน ต่อสถานทีทางศาสนา 
เช่น โบสถค์ริสต ์วัดยิว และมัสยิด ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ต่อชนกลุ่มน้อยทางเชือชาติและศาสนา 
ต่ออาคารสถานที และบุคคลากรของรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าทีรักษากฎหมายและทหาร 
ต่อสื อ และต่อผู้ทตีนถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางอดุมการณ ์

 องคก์รผู้ก่อการรา้ยจากต่างประเทศและพวกผู้คกุคามในประเทศยงัคงโหมกระพือเรืองราวเท็ 

จหรือทีบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิดๆ ทีมีอยู่ก่อนแลว้ทางออนไลนต่์อไปเรอืยๆ 

เพอืสรา้งความบาดหมางและบ่อนทาํลายความไวว้างใจของสาธารณชนในสถาบนัของรฐับา 

ล บางคนมีเจตนาทาํเช่นนีเพื อส่งเสรมิใหเ้กิดจลาจล 

ซ ึงสามารถนาํไปส่กูารก่อความรุนแรงต่ออาคารสถานท ีบุคคล สถาบนั 

และองคก์รทีกล่าวถึงขา้งตน้ 

 กล่มุสดุโต่งหวัรุนแรงซงึถกูเรา้ใจดว้ยความข่นุเคืองหรืออุดมการณต์่างๆนานา 

ยงัคงเล็งเป้าไวท้ีสถานทีๆมีผู้คนพลกุพล่านซงึแต่ไหนแต่ไรมาถือกันว่าเป็นเปา้ทีง่ายและมีจุด 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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ระบบทปีรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัท ี7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14:00 น. ET 

อ่อน ตวัอย่างเช่น อาคารสถานทีพาณิชยซ์งึสาธารณชนสามารถเขา้ไปไดท้วั 

การชมุนมุในทีสาธารณะ อาคารสถานทีของรฐับาลหรือของหน่วยงานรฐับางชนิด 

และสถานทีสกัการะ เป็นตน้ 

 การโจมตีวดัยิวในเมือง Colleyville ในรฐัเท็กซสัเมือเรว็ๆนี 

เนน้ใหเ้ห็นถึงการคกุคามอย่างต่อเนืองของความรุนแรงทีอิงแรงจงูใจทางเชือชาติหรือศาสนา 

และใหเ้ห็นถึงการคกุคามทีมีต่อองคก์รทางศาสนาต่างๆดว้ย 

 ภยัคกุคามทพี่งุเปา้ไปทีวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัทีมีไวเ้ฉพาะสาํหรบัคนผิวดาํมาตงัแต่อดีต( 

HBCUs) และวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัอืนๆ ตลอดจนอาคารสถานทีสาํหรบัชาวยิว 

และโบสถต่์างๆ เป็นเร ืองทีน่ากงัวล 

และยงัอาจจะบนัดาลใจใหบ้รรดาผู้คกุคามสดุโต่งทั งหลายระดมพลกนัก่อความรุนแรงขึนอีกไ 

ด ้

 ขณะท ี องมาจาก COVID-  กาํลงัลดนอ้ยถอยลงอย่างต่อเนืองทวัทงัประเทศ ขอ้หา้มอนัเน ื   

ผู้คนก็ย่อมสามารถเขา้ไปส่อูาคารสถานทีพาณิชยแ์ละของรฐับาลไดง่้ายขึน 

และการชมุนุมกนัในทีสาธารณะก็ย่อมเพิมมากขึ น 

ดงันั บุคคลทีกาํลงัมองหาช่องทางกระทาํการรุนแรงจะไดป้ฏิบตัิดงัหวงัก็เพิมตามดว้ นโอกาสท ี

ยเช่นกนั บ่อยครงัที ทางการแทบจะไม่ร ู้ตวัลว่งหนา้ 

ในขณะเดียวกนัมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรสัโควิด-  โดยเฉพาะวคัซีนปอ้งกนัโควิด-

 และคาํสงัใหส้วมหนา้กาก 

กถ็กูกล่มุสุดโต่งหวัรุนแรงภายในประเทศใชเ้ป็นขอ้อา้งในการก่อความรุนแรงมาตงัแต่ป ี

พ.ศ.2563 และก็ยงัอาจจะดลใจใหก้ล่มุสดุโต่งเหลา่นี ลามปามไปตงัเป้าคกุคามรฐับาล 

สถานพยาบาล และสถาบนัการศึกษาทีพวกเขาเชือมโยงกบัมาตรการดงักล่าว 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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ระบบทปีรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัท ี7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14:00 น. ET 

 นอกจากนีกล่มุสุดโต่งหวัรุนแรงภายในประเทศ 

ยงัเล็งเห็นการโจมตีโครงสรา้งพืนฐานทีสาํคญัของสหรฐัฯ 

ว่าเป็นหนทางในการสรา้งความโกลาหลและสรา้งความคืบหนา้ใหแ้ก่เป้าหมายทางอดุมการ 

ณข์องตน เมอืไม่นานมานีเอง 

มีกล่มุหนึงไดฮ้ึกเหิมถึงอยากจะก่อความเสียหายต่อโครงสรา้งพืนฐานทีสาํคญัดา้นไฟฟ้าและ 

การสือสารของสหรฐัฯ 

โดยอาศยัวิธีสรา้งเรืองเท็จหรือบิดเบือนใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเกียวกบัเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถ ื

อแบบ 5 Gอีกดว้ย 

 ผู้ทีสดุโต่งหวัรุนแรงภายในประเทศบางคนยงัคงสนบัสนุนใหใ้ชค้วามรุนแรงเพือเป็นการการส 

นองตามเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิด 

เกียวกบัการฉอ้โกงการเลือกตงัซงึไม่มีมลูความจริงแต่อย่างใด 

ช่วงเดือนกอ่นการเลือกตงักลางภาคป ี 565 ทกีาํลงัใกลเ้ขา้มานี 

จะเปิดโอกาสใหม่ใหพ้วกสุดโต่งเหล่านีและบุคคลอืนๆ 

ปลกุปันใหใ้ชค้วามรุนแรงต่อสถาบนัประชาธิปไตย ต่อผู้สมคัรรบัเลือกตงั 

ต่อสาํนกังานของพรรคต่างๆ ต่อกิจกรรมการเลือกตงัและพนกังานเลือกตงั 

 มผีู้ก่อการคกุคามจาํนวนหนึงซงึไม่มากนกั 

ทีกาํลงัพยายามอาศยัการขนยา้ยหลบหนีและการตงัถนิฐานใหม่ของชาวอฟักานภายหลงัการ 

ถอนกาํลงัทหารของสหรฐัฯ จากประเทศอฟักานิสถานเมือปีทีแลว้ 

มาเป็นหนทางในการขุดค้ยุความคบัขอ้งใจทีมีมานานใหเ้พิมพนูมากขึน 

และใชเ้ป็นเหตผุลขอ้อา้งในการโจมตีผู้อพยพ 

3) การป่าวประกาศเรียกร้องจากองคก์รก่อการร้ายต่างประเทศให้จู่โจมสหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิง 
เหตุการณท์เีกิดขึนล่าสุด  

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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 องคก์รก่อการรา้ยต่างประเทศย่อมจะคงรกัษาความโดดเด่นแพรห่ลายทางออนไลนไ์วเ้พอืทจี 

ะใชใ้นการบนัดาลใจใหบุ้คคลทีอาศยัอย่ใูนสหรฐัฯ ทาํกิจกรรมทีใชค้วามรุนแรง 

 หลงัจากทีมกีารจู่โจมวดัยิวในเมือง Colleyville รฐัเท็กซสั เมือวนัท ี  มกราคม 

พ.ศ. แลว้ 

เหลา่ผ้ทูีสนบัสนุนองคก์รก่อการรา้ยต่างประเทศไดย้ยุงสง่เสริมใหมี้การเลียนแบบการจู่โจมนแั 

บบนี 

 ผู้ก่อการรา้ยต่างประเทศยงัคงม่งุเปา้มาทีสหรฐัอเมรกิาและบุคคลในสหรฐัฯ 

กอ็าจฉวยโอกาสจากสภาพวะดา้นความปลอดภยัทียงักาํลงัวิวฒันใ์นประเทศอืนในการวางแ 

ผนการจ่โูจมได ้ ส่วนกล่มุรฐัอสิลามแห่งอิรกัและ ash-Sham (ISIS) 

หรือองคก์รในเครือเดียวกนัอาจกาํลงัจะออกสารเรียกรอ้งต่อสาธารณะ 

ใหแ้กแ้คน้การบุกสงัหาร Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ผู้นาํ ISIS เมอืเรว็ๆนี 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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เรากาํลังรับมืออยา่งไร 

 DHS และสาํนกังานสืบสวนกลางแห่งสหรฐัอเมริกา (FBI) 

ยงัคงแบ่งปันขอ้มลูและข่าวกรองทีทนัท่วงทีและใชป้ฎิบติัการไดก้ับผ้รูบัในวงกวา้งทีสดุเท่าทีจ 

ะเป็นไปได ้

ซงึรวมถึงการแบ่งปันขอ้มลูและข่าวกรองกบัพนัธมิตรของเราในทกุระดบัของรฐับาลและในภา 

คเอกชน 

เราดาํเนินการบรรยายสรุปภยัคกุคามทีเกิดขึนเป็นประจาํกบัภาคเอกชนและพนัธมิตรของรฐั 

ทอ้งถนิ ชนเผ่า อาณาเขต และวิทยาเขต 

รวมถึงเพือแจง้ความเคลือนไหวในการวางแผนความปลอดภยัต่างๆ 

ทางDHSมีความม่งุมนัต่อไปทจีะทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรของเราในการระบแุละป้องกนัการก่อ 

การรา้ยและความรุนแรงทีเจาะจงกล่มุเปา้หมายทกุๆรูปแบบ 

และเพือสนบัสนนุการทาํงานชองผู้รกัษากฎหมายเพือใหชุ้มชนของเราปลอดภยั 

 สาํนกังานข่าวกรองและการวิเคราะหข์อง DHS 

ไดจ้ดัตั งสาขาใหม่สาํหรบัการก่อการรา้ยภายในประเทศขึนโดยเฉพาะ 

เพอืผลิตขอ้มลูข่าวกรองทีถูกตอ้งและทนัเวลาซงึจาํเป็นต่อการตอบโตภ้ยัคกุคามทีเกียวขอ้งก ั

บการก่อการรา้ย สว่นหนึงของความพยายามในการประเมินและปอ้งกนัการใชค้วามรุนแรง 

คือทางกระทรวงไดเ้พ ิมขยายการสอบสวนสอดส่องความเคลือนไหวทางออนไลน ์

และในขณะเดียวกนัก็พยายามใหค้วามค้มุครองต่อความเป็นสว่นตวั สิทธิราษฎร 

และเสรีภาพของราษฎรอย่างเต็มที 

 Center for Prevention Programs and Partnerships (CP ) ของ DHS 

ทาํหนา้ทีจดัหาแหล่งช่วยเหลือและเครืองมือต่างๆ 

ใหก้บัชุมชนเพือช่วยป้องกนัไม่ใหบุ้คคลถูกเสียมสอนใหส้ดุโต่งและไปในเสน้ทางทีรุนแรง ในป ี 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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พ.ศ.  CP  ไดม้อบเงินช่วยเหลือประมาณ  

ลา้นดอลลารผ์่านโครงการทุนป้องกนัการใชค้วามรุนแรงทีเจาะจงกล่มุเปา้หมายและการก่อก 

ารรา้ย นอกจากนีแลว้ CP3 

ยงัรว่มมือกบัชมุชนทอ้งถินเพอืสรา้งความตระหนกัเกียวกบัวิธีป้องกนัความรุนแรงอกีดว้ย 

 ในป ี พ.ศ.  DHS ไดก้าํหนดใหล้ทัธิสดุโต่งหวัรุนแรงภายในประเทศเป็น 

"เรื " ภายใตโ้ครงการทุนดา้นความมนัคงแห่งมาตภุมู ิ(HSGP) องอนัดบัสาํคญัของชาต ิ  

จึงส่งผลใหม้ีการท่มุเงินทุนอย่างนอ้ยถึง  ลา้นดอลลารใ์นการป้องกนั เตรียมตวั 

ค้มุครองจาก และรบัมือกบัภยัคกุคามทีเกียวขอ้งกบัเรืองนี 

 ในป ี พ.ศ.  โครงการทุนเพือรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัองคก์รทีไม่แสวงหากาํไร 

(NSGP) ของ DHS ไดม้อบเงินทุนเป็นจาํนวน 180 

ลา้นดอลลารเ์พือช่วยในการปิดจุดอ่อนของเปา้ 

และการปรบัปรุงเสรมิสรา้งความปลอดภยัทางกายภาพ 

ใหแ้ก่องคก์รทไีม่แสวงหาผลกาํไรทีมีความเสียงสงูต่อการถูกโจมตีโดยผ้กู่อการรา้ย 

 DHS กาํลงัรว่มมือกนักบัพนัธมิตรภาครฐัและเอกชน 

ตลอดจนหน่วยงานประเภทเดียวกนัของประเทศอืนๆเพอืระบุและประเมิน MDM 

ซ ึ  บิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิดและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆทีเผยแพรก่นัอยู่บน งรวมถึงเรืองราวเท็จหรือท ี

โซเชียลมีเดียและแพลตฟอรม์ออนไลน ์ทีประกาศสนับสนุน หรือเรา้ใจใหใ้ชค้วามรุนแรง 

 หน่วยงานรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละความปลอดภยัของโครงสรา้งพืนฐาน(CISA)  

ของ DHS ทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรภาครฐัและเอกชน 

ซ ึ  สาํคญัของสหรฐัฯ ตลอดจนผู้ประกอบการ งรวมถึงเจา้ของกจิการโครงสรา้งพืนฐานท ี

เพอืลดความเสียงต่อโครงสรา้งพื นฐานทางไซเบอรแ์ละทางกายภาพของเรา 

และเพิ จะกู้สถานการณใ์นการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรท์ ัมความสามารถท ี วประเทศ 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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ท่านจะสามารถช่วยได้อย่างไร 

ติดตามข้อมูลและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

 

เตรียมพรอ้มทีจะรบัมือกบัสถานการณฉ์กุเฉินและคอยระวงัสภาพการณท์ ีอาจเสียงอนัตรายต ่

อตนเอง สงัเกตจดจาํสิ รกัษาความปลอดภยัทีใกลต้วัทีสดุ งแวดลอ้มและเจา้หนา้ท ี  

 รกัษาความปลอดภยัในโลกออนไลนข์องตวัท่านเอง 

และศึกษาทาํความเขา้ใจสือดิจิทลัอย่เูสมอ 

เพอืทจีะรู้เท่าทนัและไม่ตกเป็นเหยือของเรื ถกูบิดเบือนใหเ้ขา้ใจผิด  องราวเท็จหรือท ี

 ทบทวนแหล่งขอ้มลู DHS เพือหาวิธีทีดีขึนในการปกปอ้งธุรกิจ ศาสนสถาน และโรงเรียน  

และเพือรบัรองความปลอดภัยของการชมุนมุในทีสาธารณะ 

 เตรียมพรอ้มสาํหรบัเหตกุารณก์ราดยิงทีอาจจะเกิดขึน 

และเช่นเดียวกนัใหล้งมือหาทางค้มุครองป้องกนั ตอบโต ้

และบรรเทาความเสียหายจากการวางระเบิด 

 หาความรู้เพิ ยวกบัแหล่งช่วยเหลือหรือแหลง่ใหข้อ้มลูในชมุชน มเติมเก ี

เพอืช่วยกนัป้องกนัไม่ใหบ้คุคลถกูเสียมสอนไปในแนวทางสดุโต่งและชกัจงูไปสู่การใชค้วามรุน 

แรง 

ช่วยกันรายงานสิ งทสี่อการคกุคาม 
 ฟังเจา้หนา้ทขีองรฐับาลในทอ้งทีและเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยั 

 ถา้คณุเห็นอะไร จงช่วยกนับอก 

ขอใหร้ายงานกิจกรรมทีส่อพิรุธและการคกุคามว่าจะก่อความรุนแรรวมถึงการข่ทูางออนไลนด์ ้

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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วย ไปยงัเจา้หนา้ทีรกัษากฎหมายในทอ้งท ี สาํนกังานภาคสนามของ FBI หรือ 

ศนูยฟิ์วชนัเซนเตอร ์ในทอ้งท ี ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรศัพทเ์รยีก 911 

 หากท่านรู้จกัผ้ใูดทีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาทางสขุภาพจิต 

หรืออาจทาํอนัตรายต่อตนเองหรือผ้อืูน เรามีบริการช่วยเหลือ 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกันบอก® – 
ขอใหร้ายงานกิจกรรมที  ส่อพิรุธต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพืนทหีรือโทร 911 

ระบบทีปรกึษาแห่งชาติว่าดว้ยการก่อการรา้ย 
ทาํหนา้ทีใหข้อ้มลูเกียวกบัประเด็นปัญหาและภยัทีคกุคามความมนัคงแห่งมาตภุมู ิ
ซ ึ นคงแห่งมาตภุมู ิโปรดดขูอ้มลูเพิ : DHS.gov/advisories งเผยแพรโ่ดยกระทรวงความม ั มเติมไดท้ ี
หรือรบัการอปัเดตทางมือถือไดท้ี: Twitter.com/dhsgov 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงชว่ยกนับอก ™ ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชค้าํขวญันจีาก NY Metropolitan Transportation Authority แลว้ 

หมายประกาศ ระบบทีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ET . 
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