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ระบบทีป่รึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัที ่ 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 

9.00 น. ET 

สรุปภยัคุกคามจากการก่อการร้ายต่อมาตุภมิูสหรัฐฯ 

สหรฐัอเมรกิายงัคงอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีภยัคกุคามสงูดงัท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ในห 

มายประกาศก่อนๆ การจู่โจมทาํรา้ยครัง้หลงัๆหลายครัง้นัน้ 

ก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงธรรมชาติท่ีพลิกแพลงทรงพลงั(พลวตั) 

และสลบัซบัซอ้นของสภาวะท่ีคกุคามนี ้ โดยท่ีในเวลาไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้นี ้

เราคาดวา่สภาวะการคกุคามจะเพิ่มพลวตัมากขึน้อีกดว้ย 

เน่ืองจากเหตกุารณใ์หญ่ๆหลายแหง่ 

คงถกูนาํไปใชเ้ป็นขอ้อา้งท่ีจะก่อความรุนแรงตอ่เปา้ตา่งๆท่ีมีโอกาสถกูกระทาํได ้

เปา้เหลา่นีอ้าจรวมถึงการชมุนมุในท่ีสาธารณะ สถาบนัศรทัธา โรงเรยีน 

ชนกลุม่นอ้ยทางเชือ้ชาติและศาสนา 

สถานอาํนวยความสะดวกและบคุลากรของรฐับาล 

โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสาํคญัของสหรฐัฯ ส่ือ 

และผูท่ี้ตนถือวา่เป็นฝ่ายตรงขา้มทางอดุมการณ ์ เม่ือเรว็ๆ น ้ี

ผูค้กุคามเหลา่นีไ้ดร้ะดมกนัก่อความรุนแรงเน่ืองจากสาเหตดุงัเช่น 

ความคบัขอ้งใจสว่นบคุคล ปฏิกิรยิาตอ่เหตกุารณท่ี์เพิง่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 

และการยดึมั่นในอดุมการณส์ดุโตง่หวัรุนแรง 

รวมถึงลทัธิสดุโตง่รุนแรงท่ีขบัเคล่ือนโดยความรูส้กึทางเชือ้ชาติหรอืชาติพนัธ ์ุ

หรอืโดยความตอ่ตา้นรฐับาล/ตอ่ตา้นผูมี้อาํนาจ สว่นปฏิปักษต์า่งประเทศ 

ซึง่รวมถงึองคก์รก่อการรา้ยและประเทศที่เป็นศตัรูก็ยงัดาํรงเจตนาท่ีจะแสวงประโย 

ชนจ์ากสภาพภยัคกุคามเชน่นี ้ 

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 7 มิถนุายน 
พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ET . 
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เพ่ือใชใ้นการสง่เสรมิและบนัดาลใจใหค้นก่อความรุนแรง 

เพ่ือหวา่นความบาดหมางกนั 

หรอืเพ่ือบอ่นทาํลายสถาบนัประชาธิปไตยของสหรฐัฯ 

นอกจากนีท้างการยงัคงประเมินวา่ภยัคกุคามหลกัท่ีสรา้งความรุนแรงถึงขนาดบา 

ดเจ็บเสียชีวิตหมู่ในสหรฐัอเมรกิานัน้ 

มกักาํเนิดจากผูร้า้ยเด่ียวๆหรอืผูป้ฎิบติัการกลุม่เลก็ๆท่ีถกูผลกัดนัโดยความเช่ือใ 

นอดุมคการณต์า่งๆนานาและ/หรอืความคบัแคน้ใจสว่นบคุคลของตน 

ระยะเวลา 
ออกประกาศ: 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ET 

หมดอาย:ุ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ET 

*** สาํหรบัประกาศของ NTAS ท่ีออกเม่ือวนัท ี่ 7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

และกาํหนดใหห้มดอายใุนวนัท ี่ 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 นัน้ ใหย้กเลิก ณ 

บดันีเ้ป็นตน้ไป 

รายละเอียดเพิม่เติม 

ดา้นสาํคญัของสภาพแวดล้อมอันเป็นภยัคุกคามท่ีกาํลงัเติบโตขึน้ ไดแ้ก่: 

การโจมตรุีนแรงหลายคร้ังโดยผู้ร้ายเพยีงคนเดยีวต่อชุมชนชนกลุ่มน้อ 
ย โรงเรียน ศาสนสถาน และการขนส่งมวลชน 
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ได้แสดงถงึลักษณะทีม่ีพลังพลิกแพลงและสลับซับซ้อนของสภาพแวดล ้

อมอันเป็นภยัคุกคามทีส่หรัฐอเมริกากาํลังเผชิญอยู่: 

• บคุคลในเวทีออนไลนท่ี์มกัประกาศกฎบญัญติัของกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ภาย 

ในประเทศ และเผยแพรท่ฤษฎีสมคบคิดอยูเ่ป็นประจาํ 

ตา่งพากนัยกย่องเหตกุารณก์ราดยิงในเดือนพฤษภาคม 2565 

ท่ีโรงเรยีนประถมศกึษาในเมือง Uvalde รฐัเท็กซสั 

มิหนาํซํา้ยงัสง่เสรมิใหเ้ลียนแบบการจู่โจมแบบนีอี้กดว้ย 

สว่นบางพวกก็ฉวยโอกาสอาศยัเหตกุารณนี์ใ้นการพยายามเผยแพรข่อ้มลูเ 

ท็จเพ่ือกระพือความแคน้เคืองในหมู่ประชาชน 

เช่นอา้งวา่รฐับาลเองเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัสถานการณนี์้ 

เพราะรฐับาลตอ้งการจะผลกัดนักฎหมายควบคมุอาวธุปืนใหเ้ขม้งวด 
• ผูต้อ้งหาในการจูโ่จมทาํรา้ยรา้นขายของชาํในเมือง Buffalo รฐันิวยอรก์ 

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2565 

กลา่ววา่ตนไดร้บัแรงผลกัดนัจากทฤษฎีสมคบคิดท่ีเหยียดผิว 

ตอ่ตา้นคนผิวดาํ และตอ่ตา้นชาวยวิ ซึง่มกัเรยีกกนัวา่ทฤษฎ ี

"การแทนครัง้ใหญ่หลวง" หรอื "การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุช์าวผวิขาว" 

ทฤษฎีเหลา่นีอ้า้งวา่ชนกลุม่นอ้ยและพวกนิยมลทัธินานาวฒันธรรมกบัชนช ้ั

นปกครอง จงใจสมคบกนัคกุคามการดาํรงอยูร่อดของเผ่าพนัธุช์าวผิวขาว 

แมแ้ตผู่ต้อ้งหาในการจู่โจมทาํรา้ยรา้น Walmart ใน El Paso รฐัเท็กซสัเม่ือปี 

2562 นัน้ ก็กลา่วถงึความคบัแคน้ใจและแรงกระตุน้ในทาํนองเดียวกนันี ้

อีกทัง้ผูร้า้ยท่ีเมือง Buffalo และ ท่ีเมือง El Paso 
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ตา่งก็ยงัระบวุา่ตนไดร้บัแรงบนัดาลใจจากผูโ้จมตีทาํรา้ยมสัยิดสองแหง่ท่ีเมือ 

ง Christchurch ประเทศนิวซีแลนดใ์นป ี 2562 อีกดว้ย 

• เหตกุารณก์ารโจมตีอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม 2565 ในเมือง Laguna 

Woods รฐัแคลิฟอรเ์นีย 

พุง่เปา้ไปท่ีสมาชิกที่มาชมุนมุในครสิตจกัรท่ีบรกิารชมุชนชาวไตห้วนั 

การโจมตีครัง้นัน้ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บถงึหา้ราย -

นอกจากนีผู้ต้อ้งหายงัวางอปุกรณท่ี์คลา้ยระเบิดโมโลตอฟค็อกเทลไวร้อบๆ 

โบสถ ์และลา่มโซป่ระตไูวแ้ละยดึประตดูว้ยกาวพิเศษอีกดว้ย 
• ในเดือนเมษายน 2565 

มีบคุคลสวมหนา้กากปอ้งกนัแก๊สพิษขวา้งถงัควนัสองถงัเขา้ไปในรถไฟใตดิ้ 

นในนคร New York แลว้เปิดฉากกราดยิง 

เหตกุารณเ์กิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีประชาชนเรง่รบีไปทาํงานกนัในตอนเชา้ 

สง่ผลใหมี้ผูไ้ดร้บับาดเจ็บหลายสิบคน หลงัจากเหตกุารณก์ารยิงกราดแลว้ 

ผูนิ้ยมขบวนการ al-Qa‘ida กบั ISIS จาํนวนหนึง่ 

กลบัพากนัเฉลิมฉลองการโจมตีครัง้นี ้ 

ซึง่เจา้หนา้ท่ียงัคงดาํเนินการสอบสวนอยู ่

เร่ืองราวเทจ็หรือบดิเบอืนเกี่ยวกับเหตุการณท์ีเ่กดิข้ึนในปัจจุบันกาํลังแ 
พร่กระจายอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสามารถไปเสริมสร้างความคับแค้นใจส่วนต ั
วหรือความเชื่อในอุดมการณท์ีม่ีอยูเ่ดมิ และเมื่อรวมกับปัจจยัอ่ืนๆ 

ก็อาจไปกระตุ้นใหเ้กิดการรวมตัวกันกอ่ความรุนแรงได ้
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• บคุคลหวัรุนแรงภายในประเทศบางคนไดแ้สดงความเคืองใจอนัเกิดจากการ 

มองวา่รฐับาลสหรฐัฯ 

ไม่เต็มใจหรอืไม่สามารถรกัษาพรมแดนระหวา่งสหรฐัฯกบัเม็กซิโกไว้ 

และมีการเรยีกรอ้งใหใ้ชค้วามรุนแรงเพ่ือขดัขวางกระแสของผูท่ี้ขาดเอกสาร 

ไม่ใหพ้ากนัอพยพเขา้มาในสหรฐัอเมรกิา 

เราประเมินวา่มีความเส่ียงเพ่ิมขึน้แลว้จากกลุม่สดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเ 

ทศท่ีอาจจะอาศยัการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเก่ียวกบัการรกัษาความมั่นคง 

ตามชายแดน และ/หรอื เก่ียวกบักลไกการรกัษากฎหมาย 

เป็นขอ้อา้งในการก่อความรุนแรงตอ่ผูอ่ื้น เช่น ชนกลุม่นอ้ย 

หรอืตาํรวจตระเวณชายแดน 
• อนัเน่ืองมาจากคดีวา่ดว้ยเรื่องสิทธิในการทาํแทง้อนัเลื่องลือท่ีกาํลงัอยูใ่นศา 

ลสงูสหรฐัฯในขณะน ี ้ บคุคลทัง้ฝ่ายสนบัสนนุและทัง้ฝ่ายตอ่ตา้น 

ตา่งก็ไดก้ลา่วในเวทีสาธารณะ สง่เสรมิใหใ้ชค้วามรุนแรง ตอ่รฐับาล 

ตอ่ศาสนา 

ตอ่บคุลากรทางการแพทยแ์ละสถานพยาบาลดา้นอนามยัการสืบพนัธุ ์

ตลอดจนผูท่ี้คดัคา้นอดุมการณข์องตน 
• ในขณะท่ีสหรฐัฯ กาํลงักา้วเขา้สูฤ่ดกูารเลือกตัง้กลางเทอมปีนี ้

เราคาดการณว์า่การเรยีกรอ้งใหใ้ชค้วามรุนแรงโดยกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ภา 

ยในประเทศ คงจะมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึน้ โดยจะมุ่งไปท่ีสถาบนั 
ประชาธิปไตยตา่งๆ ผูส้มคัรรบัเลือตัง้ทางการเมือง 

สาํนกังานของพรรคการเมือง กิจกรรมการเลือกต ้ั
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และพนกังานเลือกตัง้ 
ปฏปัิกษต่์างชาตยิังคงมีเจตนาทีจ่ะอาศัยใช้สภาพแวดล้อมภยัคุกคามอ ั
นทรงพลังและพลกิแพลงนี ้หวา่นความบาดหมาง 
บ่อนทาํลายสถาบันในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐฯ 
และส่งเสริมหรือสร้างแรงบันดาลใจใหพ้รรคพวกผู้สนับสนุนใช้ความร ุ
นแรง 

• หลงัจากสถานการณบ์กุจบัตวัประกนัท่ีวดัยิวในเมือง Colleyville รฐัเท็กซสั 

เม่ือเดือนมกราคม 2565 กลมผูส้นบัสนนุุ ่ ISIS และ al-Qa'ida 

ตา่งก็ไดอ้อกแถลงการณส์รรเสรญิผูร้า้ยท่ีจบัตวัประกนัวา่มีความสามารถดึ 

งความสนใจไปสูห่ญิงผูห้นึง่ท่ีถกูศาลของรฐับาลกลางตดัสินวา่มีความผิดฐ 

านสนบัสนนุกิจกรรมขององคก์าร al-Qa'ida 

และยงัชีแ้นะวา่เหตกุารณค์รัง้นัน้ควรจะปลกุใจใหค้นลกุขึน้ทาํตามเย่ียงอย่า 

งในอนาคต 

จะเหน็วา่องคก์รก่อการรา้ยตา่งประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะใชแ้พลตฟอรม์ออนไล 

นต์อ่ไปเรือ่ยๆในการปลกุระดมใหบ้คุคลท่ีอาศยัอยู่ในสหรฐัฯเขา้รว่มการก่อ 

ความรุนแรง 
• ในเดือนเมษายน 2565 ISIS 

ไดเ้ผยแพรข่อ้ความอดัเสียงท่ีประกาศเปิดการรณรงคร์ะดบัโลกเพ่ือจู่โจม 

"ลา้งแคน้" การเสียชีวิตของผูน้าํและโฆษกของกลุม่ท่ีตายไป 

ขอ้ความดงักลา่วเรยีกรอ้งใหผู้ส้นบัสนนุองคก์าร ISIS 
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ปฏิบติัการโจมตีทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป 

ดว้ยการใชมี้ดและใชก้ารพุง่ยานพาหนะชนใส ่

• กองทพั Pro-al-Qa'ida Malahem Cyber ไดตี้พิมพนิ์ตยสาร "Wolves of Manhattan" 

ฉบบัท ี่ 3 เม่ือเดือนเมษายน 2022 

ซึง่มุ่งท่ีความขดัแยง้ท่ีเป็นอยูใ่นประเทศยเูครน 

นิตยสารดงักลา่วสง่เสรมิใหผู้ท่ี้สนบัสนนุเดินทางไปยเูครนเพ่ือรบัการฝึกแล 

ะนาํอาวธุไปใชใ้นการโจมตีโลกตะวนัตก 

• ผูมี้อิทธิพลในการใสร่า้ยในประเทศจีน อิหรา่น รสัเซีย 

ตลอดจนบางประเทศอ่ืนๆ 

คอยแสวงหาโอกาสท่ีจะแทรกแซงเพ่ือเพิ่มความรา้วฉานภายในประเทศสหร ั

ฐฯ 

เพ่ือสรา้งความไขวเ้ขวจากการมุง่เนน้ในระดบัสากลและเพ่ือทาํใหส้ถานภา 

พของสหรฐัฯในนานาชาติออ่นแอลง 

บคุคลเหลา่นีไ้ดป่้าวประกาศคาํบรรยายสาํหรบัใหผู้ค้นท่ีถกูเส ้ียมสอนใหห้วั 

รุนแรงสดุโตง่ทัง้หลายนาํเอาไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการก่อความรุนแรง 

ซึง่ก็รวมถึงทฤษฎีสมคบคิดตา่งๆตลอดจนเรื่องเลา่เท็จหรอืบิดเบือนท่ีสรา้งค 

วามแตกแยกในสงัคมสหรฐัฯ สว่นในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมานี ้

รสัเซียและผูมี้อาํนาจเชิงปฏิบติัในประเทศอ่ืน 

ก็ไดช้่วยกนัเผยแพรท่ฤษฎีสมคบคิดท่ีใสร่า้ยวา่สหรฐัฯ 

เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่วิกฤติการณ์ รสัเซีย-ยเูครน 

และอา้งวา่สหรฐัฯเป็นผูส้นบัสนนุการคน้ควา้ทดลองอาวธุชีวภาพในตา่งประ 
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เทศ 

บคุคลเหลา่นีบ้างคนก็อาศยัทฤษฎีสมคบคิดแบบนีเ้ป็นขอ้อา้งในการเรา้ใหใ้ 

ชค้วามรุนแรงตอ่เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของสหรฐัฯ 

• ในขณะท่ีการเลือกตัง้ระยะกลางของสหรฐัอเมรกิาในป ี 2022 ใกลเ้ขา้มา 

ผูป้องรา้ยตา่งชาติก็จะยิ่งทวกีารส่ือสารขอ้ความเหลา่น ี ้

โดยหวงัจะหวา่นความแตกรา้วและสรา้งอิทธิพลในหมูผู่ช้มในสหรฐัฯ 

เช่นเดียวกนักบัท่ีไดท้าํมาทกุครัง้ท่ีมีการเลือกตัง้ 

เรากาํลังรับมืออย่างไร 

DHS ทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรภาครฐัในทกุระดบั 

รวมไปถึงภาคเอกชนและหนว่ยงานทอ้งถ่ินเพ่ือใหพ้ลเมืองอเมรกินัปลอดภยั 

รวมถึงการทาํงานผ่านตวัอยา่งแฟลง่ขอ้มลูสนบัสนนุดงัตอ่ไปน ี ้

• DHS และสาํนกังานสืบสวนกลางแหง่สหรฐัอเมรกิา (FBI) 

ยงัคงแบง่ปันขอ้มลูและข่าวกรองท่ีทนัท่วงทีและใชป้ฎิบติัการไดก้บัผูร้บัในว 

งกวา้งท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้

ซึง่รวมถงึการแบง่ปันขอ้มลูและข่าวกรองกบัพนัธมิตรของเราในทกุระดบัข 

องรฐับาลและในภาคเอกชน 

เราดาํเนินการบรรยายสรุปภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้เป็นประจาํกบัภาคเอกชนแล 

ะพนัธมิตรของรฐั ทอ้งถ่ิน ชนเผ่า อาณาเขต และวิทยาเขต 

รวมถึงเพ่ือแจง้ความเคล่ือนไหวในการวางแผนความปลอดภยัตา่งๆ 

ทางDHSมีความมุ่งมั่นตอ่ไปท่ีจะทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรของเราในการระบแุ 
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ละปอ้งกนัการก่อการรา้ยและความรุนแรงท่ีเจาะจงกลุม่เปา้หมายทกุๆรูปแบ 

บ 

และเพ่ือสนบัสนนุการทาํงานชองผูร้กัษากฎหมายเพ่ือใหช้มุชนของเราปล 

อดภยั 

• สาํนกังานข่าวกรองและการวิเคราะหข์อง DHS (I&A), 

สาํนกังานข่าวกรองและการวิเคราะหข์อง DHS (I&A) FBI 

และศนูยต์่อตา้นการก่อการรา้ยแหง่ชาต ิ
ไดเ้ผยแพรต่วัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรมทีป่รบัปรุงแลว้ของการระดมหวัรุนแรงของ 
สหรฐัฯ สูค่วามรุนแรง นอกจากน ี้
โครงการประเมนิและการรายงานภยัคุกคามระดบัชาตขิอง I&A 

ของสาํนกังานฯ 
ยงัดาํเนินการจดัหาเครือ่งมอืและทรพัยากรใหแ้ก่พนัธมติรภาครฐัและเอกช 
นของรฐับาลกลาง รฐับาลระดบัรฐั รฐับาลระดบัทอ้งถิน่ กลุ่มชนพืน้เมอืง 
และประเทศทีม่เีขตแดนตดิต่อ 
เพือ่ปกป้องประเทศจากการก่อการรา้ยและการใชค้วามรุนแรงทีเ่จาะจงกลุ่ 
มเป้าหมายทุก ๆ รปูแบบ 
รวมถงึยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมการรายงานกจิกรรมน่าสงสยัทางออนไลน ์

• หน่วยงานรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละความปลอดภยัของโครงสร ้

างพืน้ฐาน (CISA) ของ DHS ทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรภาครฐัและเอกชน 

ซึง่รวมถงึเจา้ของกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสาํคญัของสหรฐัฯ 

ตลอดจนผูป้ระกอบการของสถานบรกิารท่ีมีเป็นเปา้หมายท่ีงา่ยหรอืมีจดุอ ่
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อนในท่ีสาธารณะ 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภยัและลดความเสี่ยงจากกา 

รก่อการรา้ยและความรุนแรงท่ีเป็นเปา้หมายโดยผ่านเครอืข่ายท่ีปรกึษาดา้ 

นความปลอดภยั และเเหลง่ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวขอ้งกบัมือปืน 

ความปลอดภยัของโรงเรยีน การปอ้งกนัการวางระเบิด 

และสถานท่ีสาธรณะท่ีเป็นเปา้หมายท่ีงา่ยหรอืมีจดุออ่น 

• Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) ของ DHS 

ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียวา่จะระบไุดอ้ย่างไรวา่ความรุนแร 

งหนึ่ง ๆ  กลายเป็นเรื่องสดุโตง่ และใหข้อ้มลูวา่จะขอความช่วยเหลือ 

และเขา้ถึงทรพัยากรท่ีมีเพ่ือปอ้งกนัการก่อการรา้ยและการใชค้วามรุนแรง 

ท่ีเจาะจงกลุม่เปา้หมายทกุ ๆ  รูปแบบไดอ้ย่างไร ในปี พ.ศ.2564 CP3 

ไดร้บัเงินรางวลัเป็นทนุประมาณ 20 ลา้นดอลลารส์หรฐัผ่าน 

โครงการทนุปอ้งกนัการใชค้วามรุนแรงท่ีเจาะจงกลุม่เปา้หมายและการก่อก 

ารรา้ย ซึง่เป็นหนว่ยงานในสงักดั 

• ในป ี พ.ศ.2564 DHS ไดก้าํหนดใหล้ทัธิสดุโตง่หวัรุนแรงภายในประเทศเป็น 

"เรือ่งอนัดบัสาํคญัของชาติ" 

ภายใตโ้ครงการทนุดา้นความมั่นคงแห่งมาตภุมู ิ (HSGP) 

จงึสง่ผลใหมี้การทุ่มเงินทนุอย่างนอ้ยถึง 77 ลา้นดอลลารใ์นการปอ้งกนั 

เตรยีมตวั คุม้ครองจาก และรบัมือกบัภยัคกุคามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องน ี ้
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• ในปี พ.ศ. 2565 

โครงการทนุเพ่ือรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร 

(NSGP) ของ DHS ใหท้นุมากกวา่ 250 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

เพ่ือสนบัสนนุการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งแก่กลุม่เปา้หมายและการเสรมิสร ้

างความปลอดภยัทางกายภาพรูปแบบตา่ง ๆ  

แก่องคก์รท่ีไมแ่สวงหาผลกาํไรซึง่เส่ียงสงูตอ่การถกูโจมตีโดยผูก้่อการรา้ย 

• DHS 
ยงัคงม่งุเนน้เรือ่งการบิดเบือนขอ้มลูซึง่เป็นเหตคุกุคามความมั่นคงของชาว 

อเมรกินั ซึง่ไดแ้ก ่การบิดเบือนขอ้มลูท่ีเผยแพรโ่ดยตา่งประเทศ เช่น 

รสัเซีย จีน และอิหรา่น หรอืองคก์รท่ีเป็นปฏิปักษต์า่ง ๆ  เช่น 

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ และองคก์รลกัลอบคา้มนษุย ์

• SchoolSafety.gov 
รวบรวมทรพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของโรงเรยีนจากทกุหน่วย 

งานรฐับาล 

จากเว็บไซตด์งักลา่วน ี ้ สถาบนัการศกึษาสามารถติดตอ่กบัเจา้หนา้ท่ีดา้น 

ความปลอดภยัของโรงเรยีนและพฒันาแผนความปลอดภยัในโรงเรยีนได ้

ทรัพยากรทีช่่วยใหป้ลอดภยั 
ตดิตามข้อมูลและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

• 

เตรยีมพรอ้มที่จะรบัมือกบัสถานการณฉ์กุเฉินและคอยระวงัสภาพการ 
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ณท่ี์อาจเส่ียงอนัตรายตอ่ตนเอง 

สงัเกตจดจาํส่ิงแวดลอ้มและเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัท่ีใกลต้วัท ี่

สดุ 
• รกัษาความปลอดภยัในโลกออนไลนข์องตวัท่านเอง 

และศกึษาทาํความเขา้ใจส่ือดิจิทลัอยู่เสมอ 

เพ่ือท่ีจะรูเ้ท่าทนัและไม่ตกเป็นเหย่ือของเรื่องราวเท็จหรอืท่ีถกูบิดเบือ 

นใหเ้ขา้ใจผิด 
• ทบทวนแหลง่ขอ้มลู DHS เพ่ือหาวิธีท่ีดีขึน้ในการปกปอ้งธุรกิจ 

ศาสนสถาน และโรงเรยีน 

และเพ่ือรบัรองความปลอดภยัของการชมุนมุในท่ีสาธารณะ 
• เตรยีมพรอ้มสาํหรบัเหตกุารณก์ราดยิงท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

และเช่นเดียวกนัใหล้งมือหาทางคุม้ครองปอ้งกนั ตอบโต้ 

และบรรเทาความเสียหายจากการวางระเบิด 
• หาความรูเ้พ่ิมเติมเก่ียวกบัแหลง่ช่วยเหลือหรอืแหลง่ใหข้อ้มลูในชมุช 

น 

เพ่ือช่วยกนัปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลถกูเสีย้มสอนไปในแนวทางสดุโตง่และ 

ชกัจงูไปสูก่ารใชค้วามรุนแรง 
• การรณรงคเ์รือ่งพลงัแห่งการทกัทาย 

จะช่วยใหค้ณุรูจ้กัสงัเกตและประเมินพฤติกรรมท่ีสอ่พิรุธ 

รวมทัง้สอนวธีิการบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

และการขอความเช่ือเหลือในยามจาํเป็น 

หมายประกาศ ระบบที่ปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย / วนัออกประกาศ: 7 มิถนุายน 
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ระบบทีป่รึกษาแหง่ชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย 

หมายประกาศ 
DHS.gov/advisories วันออกประกาศ: วนัที ่ 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 

9.00 น. ET 

ช่วยกนัรายงานสิ่งทีส่่อการคุกคาม 

• ฟังเจา้หนา้ท่ีของรฐับาลในทอ้งท่ีและเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั 

• ถา้คณุเหน็อะไร จงช่วยกนับอก 

ขอใหร้ายงานกิจกรรมท่ีสอ่พิรุธและการคกุคามวา่จะก่อความรุนแรงร 

วมถงึการข่ทูางออนไลนด์ว้ย ไปยงัเจา้หนา้ท่ีรกัษากฎหมายในทอ้งที ่

สาํนกังานภาคสนามของ FBI หรอื ศนูยฟิ์วชั่นเซนเตอร ์ในทอ้งที ่

ในกรณีฉุกเฉิน ใหโ้ทรศพัทเ์รียก 911 

• หากท่านรูจ้กัผูใ้ดท่ีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาทางสขุภาพจติ 

หรอือาจทาํอนัตรายตอ่ตนเองหรอืผูอ่ื้น เรามีบรกิารช่วยเหลือ 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกนับอก® – 
ขอใหร้ายงานกิจกรรมทีส่่อพรุิธต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพืน้ทีห่ร ื
อโทร 911 

ระบบท่ีปรกึษาแห่งชาติวา่ดว้ยการก่อการรา้ย 
ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและภยัท่ีคกุคามความมั่นคงแห่งมาตภุมู ิ
ซึง่เผยแพรโ่ดยกระทรวงความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ โปรดดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
DHS.gov/advisories หรอืรบัการอปัเดตทางมือถือไดท่ี้: Twitter.com/dhsgov 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกันบอก ™ ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชค้าํขวญันีจ้าก NY Metropolitan 

Transportation Authority แลว้ 
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