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สรุ ปภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อมาตุภูมิสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกายังคงตกอย่ใู นสภาพแวดล้อมทีมีภยั คุกคามสูง อันเกิดจากปัจจัยหลายประการ
รวมถึงโลกออนไลน์ทีเต็มไปด้วยการเล่าเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนให้เข้าใจผิดอีกทังทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนาน
า ตลอดจนการบิดเบือนและป้อนข้อมูลเท็จในรูปแบบอืนๆ (MDM)
ซึงล้วนนําเสนอหรือป่ าวประกาศโดยผู้ประสงค์รา้ ยทังภายในและภายนอกประเทศทังสิน
ผู้ก่อการคุกคามเหล่านีมีเจตนาทีจะขยายความขัดแย้งในสังคม เพือหว่านเพาะความบาดหมาง
และเพือบ่อนทําลายความไว้วางใจของสาธารณชนต่อสถาบันของรัฐ โดยหวังให้เกิดความระสําระสาย
เพืออาจสามารถถือโอกาสเร้าใจให้ก่อความรุนแรงกันได้
ทุกวันนีประเทศชาติของเราก็ยงั คงถูกคุกคามมาโดยตลอด
จากปฎิบตั ิการจู่โจมทีม่งุ ให้มผี ูบ้ าดเจ็บล้มตายเป็ นจํานวนมากและจากการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอืนๆ
โดยผู้รา้ ยเดียวๆหรือผู้ปฎิบตั ิการกล่มุ เล็กๆทีต้องการสร้างความคืบหน้าให้แก่อดุ มการณ์ของตน
และ/หรือเพราะความคับแค้นใจส่วนตัว
ในปี ทีผ่านมานีถึงแม้ว่าเงือนไขทีเป็ นรากฐานของสภาวะภัยทีเพิมสูงขึนนันไม่ได้เปลียนแปลงไปมากนักก็ตาม
แต่ทว่าความผันผวน ความคาดเดาไม่ได้ และความสลับซับซ้อนของสภาวะภัยกลับเพิมขึน
ทังนีเนองมาจากการบรรจบกั
นของปัจจัยดังต่อไปนีได้แก่: 1) การเสนอเรืองราวเท็จหรือบิดเบือนให้เข้าใจผิด
ื
ได้แพร่กระจายออกไปมาก
ก่อให้เกิดความบาดหมางและการบ่อนทําลายความไว้วางใจของสาธารณชนต่อสถาบันของรัฐบาลสหรัฐฯ 2)
ยังคงมีการปลุกปันให้ผูค้ นก่อความรุนแรงต่อโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญๆในสหรัฐฯ
ต่อเป้าหมายทีง่ายหรือมีจดุ อ่อน ต่อชุมนุมชน ต่อสถานทีทางศาสนา เช่น โบสถ์คริสต ์ วัดยิว และมัสยิด
ต่อสถาบันอุดมศึกษา ต่อชนกล่มุ น้อยทางเชือชาติและศาสนา
ต่ออาคารสถานทีและบุคคลากรของรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าทีรักษากฎหมายและทหาร ต่อสือ
และต่อผู้ทีตนถือว่าเป็ นฝ่ ายตรงข้ามทางอุดมการณ์ และ 3)
1
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การป่ าวประกาศเรียกร้องจากองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศให้จ่โู จมสหรัฐอเมริกาโดยอ้างเหตุการณ์ทีเกิดขึนล่
าสุด

ระยะเวลา
ออกประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ET
หมดอายุ: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ET
*** สําหรับประกาศของ NTAS ทีออกเมือวันที 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และกําหนดให้หมดอายุในวันที 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นัน ให้ยกเลิก ณ บัดนีเป็ นต้นไป

รายละเอียดเพิมเติม
ภัยคุกคามหลักๆทีเกียวเนืองกับการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา ยังคงเกิดจากผู้รา้ ยเดียวๆหรือคนกล่มุ เล็กๆ
ทีถูกผลักดันจากความคับแค้นใจเกียวกับเหตุการณ์ภายในและภายนอกประเทศต่างๆนานาซึงได้รบั การฟูมฟั ก
มาจากการเสพย์เนือหาบางประเภททางสือออนไลน ์
การคุกคามของภัยความรุนแรงในสหรัฐอเมริกาทีเพิมสูงขึนนัน
โดยตลอดและต่อไปก็เนืองมาจากการบรรจบพบกันของอุดมการณ์หวั รุนแรงสุดโต่งทังหลาย
กับการเสนอเรืองราวเท็จทีบิดเบือนให้เข้าใจผิดๆ และกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ

ปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อสภาวะการคุกคามทีเพิมขึนในปั จจุบัน ได้แก่:
1)

การนําเสนอเรืองราวเท็จหรือบิดเบือนให้เข้าใจผิดๆ ได้แพร่กระจายออกไปมาก
ก่อให้เกิดความบาดหมางและการบ่อนทําลายความไว้วางใจของสาธารณชนต่อสถาบันของรั
ฐบาลสหรัฐฯ:
2
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ตัวอย่างเช่น
มีการเผยแพร่เรืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนให้เข้าใจผิดทางออนไลน์กนั อย่างกว้างขวางเกียวกับ
โควิด-19 และเกียวกับว่ามีการฉ้อโกงการเลือกตังในวงกว้างทังๆทีปราศจากมูลความจริง
ความคับข้องใจทีเกียวข้องกับประเด็นเหล่านีนีเองทีเร้าใจให้กล่มุ บุคคลสุดโต่งก่อการจู่โจมทีใ



ช้ความรุนแรงขึนหลายครังในช่วงปี พ.ศ. 2564
แล้วมหาอํานาจต่างประเทศทีประสงค์รา้ ยก็เข้ามาช่วยกันโหมกระพือเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบื
อนให้เกิดความเข้าใจผิดเหล่านีต่อไปเรือยๆ
เพือทีจะพยายามสร้างความเสียหายให้แก่สหรัฐอเมริกา

2)

ยังคงมีการปลุกปั นให้ผู้คนก่อความรุนแรงต่อโครงสร้างพืนฐานทีสาํ คัญๆในสหรัฐฯ
ต่อเป้ าหมายทีปราศจากการคุ้มครองหรือเป็ นจุดอ่อน ต่อชุมนุมชน ต่อสถานทีทางศาสนา
เช่น โบสถ์คริสต ์ วัดยิว และมัสยิด ต่อสถาบันอุดมศึกษา
ต่อชนกลุ่มน้อยทางเชือชาติและศาสนา
ต่ออาคารสถานทีและบุคคลากรของรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าทีรักษากฎหมายและทหาร
ต่อสือ และต่อผู้ทตี นถือว่าเป็ นฝ่ ายตรงข้ามทางอุดมการณ์

องค์กรผู้ก่อการร้ายจากต่างประเทศและพวกผู้คกุ คามในประเทศยังคงโหมกระพือเรืองราวเท็
จหรือทีบิดเบือนให้เข้าใจผิดๆ ทีมีอยู่ก่อนแล้วทางออนไลน์ต่อไปเรือยๆ
เพือสร้างความบาดหมางและบ่อนทําลายความไว้วางใจของสาธารณชนในสถาบันของรัฐบา
ล บางคนมีเจตนาทําเช่นนีเพือส่งเสริมให้เกิดจลาจล



ซึงสามารถนําไปส่กู ารก่อความรุนแรงต่ออาคารสถานที บุคคล สถาบัน
และองค์กรทีกล่าวถึงข้างต้น
กล่มุ สุดโต่งหัวรุนแรงซึงถูกเร้าใจด้วยความข่นุ เคืองหรืออุดมการณ์ต่างๆนานา
ยังคงเล็งเป้าไว้ทีสถานทีๆมีผูค้ นพลุกพล่านซึงแต่ไหนแต่ไรมาถือกันว่าเป็ นเป้าทีง่ายและมีจุด
3
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อ่อน ตัวอย่างเช่น อาคารสถานทีพาณิชย์ซงสาธารณชนสามารถเข้
ึ
าไปได้ทวั



การชุมนุมในทีสาธารณะ อาคารสถานทีของรัฐบาลหรือของหน่วยงานรัฐบางชนิด
และสถานทีสักการะ เป็ นต้น
การโจมตีวดั ยิวในเมือง Colleyville ในรัฐเท็กซัสเมือเร็วๆนี
เน้นให้เห็นถึงการคุกคามอย่างต่อเนืองของความรุนแรงทีอิงแรงจูงใจทางเชือชาติหรือศาสนา
และให้เห็นถึงการคุกคามทีมีต่อองค์กรทางศาสนาต่างๆด้วย



ภัยคุกคามทีพงุ่ เป้าไปทีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทีมีไว้เฉพาะสําหรับคนผิวดํามาตังแต่อดีต(
HBCUs)

และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอืนๆ ตลอดจนอาคารสถานทีสําหรับชาวยิว

และโบสถ์ต่างๆ เป็ นเรืองทีน่ากังวล
และยังอาจจะบันดาลใจให้บรรดาผู้คกุ คามสุดโต่งทังหลายระดมพลกันก่อความรุนแรงขึนอีกไ
ด้


ขณะทีข้อห้ามอันเนืองมาจาก COVID-

กําลังลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนืองทัวทังประเทศ

ผู้คนก็ย่อมสามารถเข้าไปส่อู าคารสถานทีพาณิชย์และของรัฐบาลได้ง่ายขึน
และการชุมนุมกันในทีสาธารณะก็ย่อมเพิมมากขึน
ดังนันโอกาสทีบุคคลทีกําลังมองหาช่องทางกระทําการรุนแรงจะได้ปฏิบตั ิดงั หวังก็เพิมตามด้ว
ยเช่นกัน บ่อยครังทีทางการแทบจะไม่รูต้ วั ล่วงหน้า
ในขณะเดียวกันมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด- โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโควิดและคําสังให้สวมหน้ากาก
ก็ถกู กล่มุ สุดโต่งหัวรุนแรงภายในประเทศใช้เป็ นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงมาตังแต่ปี
พ.ศ.2563 และก็ยงั อาจจะดลใจให้กล่มุ สุดโต่งเหล่านีลามปามไปตังเป้าคุกคามรัฐบาล
สถานพยาบาล และสถาบันการศึกษาทีพวกเขาเชือมโยงกับมาตรการดังกล่าว
4
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นอกจากนีกล่มุ สุดโต่งหัวรุนแรงภายในประเทศ
ยังเล็งเห็นการโจมตีโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญของสหรัฐฯ
ว่าเป็ นหนทางในการสร้างความโกลาหลและสร้างความคืบหน้าให้แก่เป้าหมายทางอุดมการ
ณ์ของตน เมือไม่นานมานีเอง
มีกล่มุ หนึงได้ฮึกเหิมถึงอยากจะก่อความเสียหายต่อโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญด้านไฟฟ้าและ
การสือสารของสหรัฐฯ
โดยอาศัยวิธีสร้างเรืองเท็จหรือบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดเกียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถื
อแบบ 5 Gอีกด้วย



ผู้ทีสุดโต่งหัวรุนแรงภายในประเทศบางคนยังคงสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงเพือเป็ นการการส
นองตามเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนให้เข้าใจผิด
เกียวกับการฉ้อโกงการเลือกตังซึงไม่มีมลู ความจริงแต่อย่างใด
ช่วงเดือนก่อนการเลือกตังกลางภาคปี

565 ทีกําลังใกล้เข้ามานี

จะเปิ ดโอกาสใหม่ให้พวกสุดโต่งเหล่านีและบุคคลอืนๆ
ปลุกปั นให้ใช้ความรุนแรงต่อสถาบันประชาธิปไตย ต่อผู้สมัครรับเลือกตัง
ต่อสํานักงานของพรรคต่างๆ ต่อกิจกรรมการเลือกตังและพนักงานเลือกตัง


มีผูก้ ่อการคุกคามจํานวนหนึงซึงไม่มากนัก
ทีกําลังพยายามอาศัยการขนย้ายหลบหนีและการตังถินฐานใหม่ของชาวอัฟกานภายหลังการ
ถอนกําลังทหารของสหรัฐฯ จากประเทศอัฟกานิสถานเมือปี ทีแล้ว
มาเป็ นหนทางในการขุดค้ยุ ความคับข้องใจทีมีมานานให้เพิมพูนมากขึน

3)

และใช้เป็ นเหตุผลข้ออ้างในการโจมตีผูอ้ พยพ
การป่ าวประกาศเรียกร้องจากองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศให้จู่โจมสหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิง
เหตุการณ์ทเี กิดขึนล่าสุด
5
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องค์กรก่อการร้ายต่างประเทศย่อมจะคงรักษาความโดดเด่นแพร่หลายทางออนไลน์ไว้เพือทีจ
ะใช้ในการบันดาลใจให้บุคคลทีอาศัยอย่ใู นสหรัฐฯ ทํากิจกรรมทีใช้ความรุนแรง



หลังจากทีมีการจู่โจมวัดยิวในเมือง Colleyville รัฐเท็กซัส เมือวันที
พ.ศ.

มกราคม

แล้ว

เหล่าผ้ทู ีสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศได้ยยุ งส่งเสริมให้มีการเลียนแบบการจู่โจมนัแ
บบนี


ผู้ก่อการร้ายต่างประเทศยังคงม่งุ เป้ามาทีสหรัฐอเมริกาและบุคคลในสหรัฐฯ
ก็อาจฉวยโอกาสจากสภาพวะด้านความปลอดภัยทียังกําลังวิวฒ
ั น์ในประเทศอืนในการวางแ
ผนการจ่โู จมได้ ส่วนกล่มุ รัฐอิสลามแห่งอิรกั และ ash-Sham (ISIS)
หรือองค์กรในเครือเดียวกันอาจกําลังจะออกสารเรียกร้องต่อสาธารณะ
ให้แก้แค้นการบุกสังหาร Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ผู้นาํ ISIS เมือเร็วๆนี
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เรากําลังรับมืออย่างไร


DHS

และสํานักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)

ยังคงแบ่งปันข้อมูลและข่าวกรองทีทันท่วงทีและใช้ปฎิบตั ิการได้กับผ้รู บั ในวงกว้างทีสุดเท่าทีจ
ะเป็ นไปได ้
ซึงรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและข่าวกรองกับพันธมิตรของเราในทุกระดับของรัฐบาลและในภา
คเอกชน
เราดําเนินการบรรยายสรุปภัยคุกคามทีเกิดขึนเป็ นประจํากับภาคเอกชนและพันธมิตรของรัฐ
ท้องถิน ชนเผ่า อาณาเขต และวิทยาเขต
รวมถึงเพือแจ้งความเคลือนไหวในการวางแผนความปลอดภัยต่างๆ
ทางDHSมีความม่งุ มันต่อไปทีจะทํางานร่วมกับพันธมิตรของเราในการระบุและป้องกันการก่อ
การร้ายและความรุนแรงทีเจาะจงกล่มุ เป้าหมายทุกๆรูปแบบ
และเพือสนับสนุนการทํางานชองผู้รกั ษากฎหมายเพือให้ชุมชนของเราปลอดภัย


สํานักงานข่าวกรองและการวิเคราะห์ของ DHS
ได้จดั ตังสาขาใหม่สาํ หรับการก่อการร้ายภายในประเทศขึนโดยเฉพาะ
เพือผลิตข้อมูลข่าวกรองทีถูกต้องและทันเวลาซึงจําเป็ นต่อการตอบโต้ภยั คุกคามทีเกียวข้องกั
บการก่อการร้าย ส่วนหนึงของความพยายามในการประเมินและป้องกันการใช้ความรุนแรง
คือทางกระทรวงได้เพิมขยายการสอบสวนสอดส่องความเคลือนไหวทางออนไลน ์
และในขณะเดียวกันก็พยายามให้ความค้มุ ครองต่อความเป็ นส่วนตัว สิทธิราษฎร
และเสรีภาพของราษฎรอย่างเต็มที



Center for Prevention Programs and Partnerships (CP

) ของ DHS

ทําหน้าทีจัดหาแหล่งช่วยเหลือและเครืองมือต่างๆ
ให้กบั ชุมชนเพือช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลถูกเสียมสอนให้สดุ โต่งและไปในเส้นทางทีรุนแรง ในปี
7
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ได้มอบเงินช่วยเหลือประมาณ

ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการทุนป้องกันการใช้ความรุนแรงทีเจาะจงกล่มุ เป้าหมายและการก่อก
ารร้าย นอกจากนีแล้ว CP3
ยังร่วมมือกับชุมชนท้องถินเพือสร้างความตระหนักเกียวกับวิธีป้องกันความรุนแรงอีกด้วย


ในปี พ.ศ.

DHS

ได้กาํ หนดให้ลทั ธิสดุ โต่งหัวรุนแรงภายในประเทศเป็ น

"เรืองอันดับสําคัญของชาติ" ภายใต้โครงการทุนด้านความมันคงแห่งมาตุภมู ิ (HSGP)
จึงส่งผลให้มีการท่มุ เงินทุนอย่างน้อยถึง ล้านดอลลาร์ในการป้องกัน เตรียมตัว
ค้มุ ครองจาก และรับมือกับภัยคุกคามทีเกียวข้องกับเรืองนี


ในปี พ.ศ.

โครงการทุนเพือรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร

ของ DHS ได้มอบเงินทุนเป็ นจํานวน 180
ล้านดอลลาร์เพือช่วยในการปิ ดจุดอ่อนของเป้า
(NSGP)

และการปรับปรุงเสริมสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ
ให้แก่องค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไรทีมีความเสียงสูงต่อการถูกโจมตีโดยผ้กู ่อการร้าย


กําลังร่วมมือกันกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานประเภทเดียวกันของประเทศอืนๆเพือระบุและประเมิน MDM
DHS

ซึงรวมถึงเรืองราวเท็จหรือทีบิดเบือนให้เข้าใจผิดและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆทีเผยแพร่กนั อยู่บน
โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน ์ ทีประกาศสนับสนุน หรือเร้าใจให้ใช้ความรุนแรง


หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของโครงสร้างพืนฐาน(CISA)
ของ DHS ทํางานร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน
ซึงรวมถึงเจ้าของกิจการโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญของสหรัฐฯ ตลอดจนผู้ประกอบการ
เพือลดความเสียงต่อโครงสร้างพืนฐานทางไซเบอร์และทางกายภาพของเรา
และเพิมความสามารถทีจะกู้สถานการณ์ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทวประเทศ
ั
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ท่านจะสามารถช่วยได้อย่างไร
ติดตามข้อมูลและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ




เตรียมพร้อมทีจะรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉินและคอยระวังสภาพการณ์ทีอาจเสียงอันตรายต่
อตนเอง สังเกตจดจําสิงแวดล้อมและเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีใกล้ตวั ทีสดุ
รักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ของตัวท่านเอง
และศึกษาทําความเข้าใจสือดิจิทลั อย่เู สมอ
เพือทีจะรู้เท่าทันและไม่ตกเป็ นเหยือของเรืองราวเท็จหรือทีถูกบิดเบือนให้เข้าใจผิด



ทบทวนแหล่งข้อมูล DHS เพือหาวิธีทีดีขึนในการปกป้องธุรกิจ ศาสนสถาน และโรงเรียน
และเพือรับรองความปลอดภัยของการชุมนุมในทีสาธารณะ



เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์กราดยิงทีอาจจะเกิดขึน
และเช่นเดียวกันให้ลงมือหาทางค้มุ ครองป้องกัน ตอบโต้



และบรรเทาความเสียหายจากการวางระเบิด
หาความรู้เพิมเติมเกียวกับแหล่งช่วยเหลือหรือแหล่งให้ขอ้ มูลในชุมชน
เพือช่วยกันป้องกันไม่ให้บคุ คลถูกเสียมสอนไปในแนวทางสุดโต่งและชักจูงไปสู่การใช้ความรุน
แรง

ช่วยกันรายงานสิงทีส่อการคุกคาม

ฟั งเจ้าหน้าทีของรัฐบาลในท้องทีและเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย

ถ้าคุณเห็นอะไร จงช่วยกันบอก
ขอให้รายงานกิจกรรมทีส่อพิรุธและการคุกคามว่าจะก่อความรุนแรรวมถึงการข่ทู างออนไลน์ด้
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วย ไปยังเจ้าหน้าทีรักษากฎหมายในท้องที สํานักงานภาคสนามของ FBI หรือ


ศูนย์ฟิวชันเซนเตอร ์ ในท้องที ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรศัพท์เรียก 911
หากท่านรู้จกั ผ้ใู ดทีกําลังเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิต
หรืออาจทําอันตรายต่อตนเองหรือผ้อู ืน เรามีบริการช่วยเหลือ

ถ้าคุณเห็นอะไร จงช่วยกันบอก® –
ขอให้รายงานกิจกรรมทีส่อพิรุธต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพืนทีหรือโทร 911
ระบบทีปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย
ทําหน้าทีให้ขอ้ มูลเกียวกับประเด็นปัญหาและภัยทีคุกคามความมันคงแห่งมาตุภมู ิ
ั
ซึงเผยแพร่โดยกระทรวงความมนคงแห่
งมาตุภมู ิ โปรดดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ท:ี DHS.gov/advisories
หรือรับการอัปเดตทางมือถือได้ที: Twitter.com/dhsgov
ถ้ าคุณเห็นอะไร จงช่วยกันบอก ™ ได้รบั อนุญาตให้ใช้คาํ ขวัญนีจาก NY Metropolitan Transportation Authority แล้ว
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