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ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภยัคุกคามด้านการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา 

สหรฐัอเมรกิายงัคงอยูใ่นสภาวะที่มีภยัคกุคามสงู ผูก้ระทาํความผิดที่ปฏิบติัการคนเดียวและกลุม่คนขนาดเลก็ที่ไดร้บัแรงกระตุน้จากความเช่ือเชิงอดุมการณ ์

และ/หรอืความไม่พอใจสว่นตวั ยงัคงเป็นภยัคกุคามและเป็นอนัตรายตอ่มาตภุมูิอย่างตอ่เน่ือง  

ผูก้่อการในประเทศและองคก์รก่อการรา้ยตา่งชาติยงัแสดงความพยายามทางออนไลนท์ี่จะกระตุน้บรรดาผูส้นบัสนนุใหด้าํเนินการโจมตีในมาตภุมูิอย่างตอ่เน่ือง 

โดยเมื่อเรว็ ๆ นี ้ผูก้่อภยัคกุคามไดพ้ยายามระดมกาํลงัเพื่อใชค้วามรุนแรง โดยอา้งถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ 

การตอบโตส้ถานการณปั์จจบุนัและการยดึถืออดุมการณส์ดุโตง่ที่รุนแรง ในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ผูก้่อภยัคกุคามอาจใชป้ระโยชนจ์ากหลาย ๆ 

เหตกุารณท์ี่กาํลงัจะเกิดขึน้เพื่ออา้งความชอบธรรมหรอืก่อเหตรุุนแรง รวมถึงการรบัรองการเลือกตัง้วาระกลางเทอม เทศกาลวนัหยดุ 

และการรวมตวัของกลุม่คนขนาดใหญ่ที่เก่ียวขอ้ง ช่วงครบรอบสองปีหลงัจากมีการบกุเขา้อาคารรฐัสภาของสหรฐัอเมรกิาเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2021 

และเหตกุารณท์างสงัคมการเมืองที่อาจเกิดขึน้ซึง่เช่ือมโยงกบัความเช่ือเชิงอดุมการณห์รอืความไม่พอใจสว่นตวั เปา้หมายที่อาจตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ไดแ้ก่ 

ประชาชนที่มารวมตวักนั สถาบนัทางศาสนา ชมุชนุ LGBTQI+ โรงเรยีน ชนกลุม่นอ้ยทางเชือ้ชาติและศาสนา สถานที่ราชการและบคุลากร 

โครงสรา้งพืน้ฐานที่สาํคญัของสหรฐัอเมรกิา สื่อ และผูท้ี่ถกูมองวา่เป็นฝ่ายตรงขา้มในทางอดุมการณ ์

ระยะเวลา 

เวลาออกแถลงการณ:์  30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวนัออก 

วันทีห่มดอายุ: 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวนัออก 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

• การโจมตี แผนการ และภยัคมุคามดา้นความรุนแรงหลายครัง้ลา่สดุ 

แสดงใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงและความซบัซอ้นอย่างตอ่เน่ืองของลกัษณะภยัคกุคามในสหรฐัอเมรกิา   

• กลุม่หวัรุนแรงในประเทศที่ก่อการโจมตีบางสว่นไดอ้า้งถึงผูก้่อการโจมตีและการโจมตีที่เกิดขึน้ก่อนหนา้วา่เป็นแรงบนัดาลใจในการก่อเหต ุ

หลงัจากเหตยุิงกราดที่เกิดขึน้ที่บาร ์LGBTQI+ ในโคโลราโด สปรงิส ์มลรฐัโคโลราโดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซึง่ยงัอยู่ระหวา่งการสืบสวน 

เราไดเ้ฝา้ติดตามสงัเกตผูเ้ขา้รว่มในฟอรมัโพสตเ์นือ้หาสาํหรบักลุม่หวัรุนแรงที่มีแรงจงูใจดา้นเชือ้ชาติหรอืชาติพนัธุ ์

ซึง่ไดแ้สดงการยกย่องผูโ้จมตีที่ถกูตัง้ขอ้กลา่วหา 

เช่นเดียวกบักลุม่คนหวัรุนแรงในประเทศบางคนในสหรฐัอเมรกิาไดแ้สดงความช่ืนชมตอ่เหตยุิงกราดที่เกิดขึน้ที่บาร ์LGBTQI+ 

ในประเทศสโลวาเกียเมื่อเดือนตลุาคม 2022 และปลกุเรา้ใหม้ีการก่อความรุนแรงเพิ่มเติม ผูก้่อเหตโุจมตีในสโลวาเกียไดโ้พสตแ์ถลงการณอ์อนไลน ์

โดยสนบัสนนุความเช่ือที่ยดึถืออาํนาจที่เหนือกวา่ของชนผิวขาว และแสดงความช่ืนชมผูก้่อการโจมตีก่อนหนา้นี ้รวมถึงผูก้่อการโจมตีบางคนในสหรฐัอเมรกิา 

• เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ลา่สดุไดเ้นน้ยํา้ถึงภยัคกุคามตอ่ชมุชนทางศาสนาที่มีอยู่อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงชมุชนชาวยิว ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน 2022 

มีการจบักมุบคุคลในรฐันิวเจอรซี์ในขอ้หาเผยแพรแ่ถลงการณท์างออนไลนท์ี่ข่มขู่วา่จะมีการโจมตีโบสถข์องศาสนายิว 

บคุคลดงักลา่วไดย้อมรบัวา่ตนเป็นผูเ้ขียนแถลงการณ ์ซึ่งอา้งวา่ไดแ้รงจงูใจมาจากกลุม่รฐัอิสลามแห่งอิรกัและอชัชาม (ISIS) และความเกลียดชงัที่มีตอ่ชาวยิว 
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• ขณะที่เหตกุารณค์วามรุนแรงที่เกิดขึน้ในช่วงการเลือกตัง้วาระกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนเป็นกรณีที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตัง้ แตเ่รายงัคงเฝา้ระวงั 

โดยที่ความตงึเครยีดทางการเมืองในประเทศอาจสง่ผลใหก้ลุม่คนระดมกาํลงัก่อความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากความไม่พอใจสว่นตวั ในช่วงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา 

เราสงัเกตเห็นการปลกุระดมใหม้ีการใชค้วามรุนแรงกบัเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัการเลือกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และสถานที่หย่อนบตัรลงคะแนน 

o เมื่อเดือนตลุาคม 2022 ในซาน ฟรานซิสโก มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย มีบคุคลบกุเขา้ไปในบา้นของสมาชิกสภาคองเกรสและใชค้อ้นทาํรา้ยคูส่มรส 

บคุคลผูก้่อเหตทุี่ถกูจบักมุในครัง้นีอ้า้งวา่มีแรงจงูใจมาจากความไม่พอใจที่มีตอ่พรรคการเมืองและทฤษฎีสมคบคิด 

o เจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัเลือกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และองคก์รทางการเมืองจาํนวนมาก ไดร้บัจดหมายข่มขู่พรอ้มผงแปง้ตอ้งสงสยั 

ซึง่แมจ้ะไมพ่บวา่ผงแปง้ดงักลา่วมีอนัตรายหรอืเป็นพิษ แตม่ีแนวโนม้วา่เป็นการพุ่งเปา้โจมตีกระบวนการทางการเมือง 

การลงคะแนนเลือกตัง้ในวาระกลางเทอมไดส้ิน้สดุลงแลว้ แตก่ารรบัรองการเลือกตัง้บางสว่นยงัดาํเนินตอ่ไปจนถึงเดือนธนัวาคม 2022 

และผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดียบางคนพยายามอา้งความชอบธรรมในการใชค้วามรุนแรงเป็นการตอบโต ้

จากความคิดที่วา่มีการทจุรติเกิดขึน้กบัการเลือกตัง้วาระกลางเทอม 

โดยอา้งถึงปัญหาทางเทคนิคในสถานที่ลงคะแนนและความลา่ชา้ในการรบัรองการเลือกตัง้ 

• ความคิดที่วา่รฐับาลใชอ้าํนาจเกินขอบเขตยงัคงเป็นตวัผลกัดนัใหบ้คุคลพยายามก่อความรุนแรงโดยมุ่งเปา้ไปที่เจา้หนา้ที่ของรฐัและเจา้หนา้ที่รกัษากฎหมาย 

ในเดือนสิงหาคม 2022 มีบคุคลสวมชดุเกราะและพกพาอาวธุปืนและปืนตะป ูพยายามใชก้าํลงับกุเขา้ไปในสาํนกังานภาคสนามของสาํนกังานสอบสวนกลาง 

(Federal Bureau of Investigation หรอื FBI) ในเมืองซินซินนาติ มลรฐัโอไฮโอ เมื่อเจา้หนา้ที่ในเครื่องแบบเขา้จดัการสถานการณ ์

บคุคลดงักลา่วไดห้ลบหนีจากที่เกิดเหต ุสง่ผลใหม้ีการไลติ่ดตามจบัตวัและเจา้หนา้ที่ที่เขา้รบัมือกบัสถานการณไ์ดใ้ชปื้นยิงตอบโต ้ในวนัก่อนการโจมตี 

บคุคลดงักลา่วไดเ้รียกรอ้งใหค้นอื่น ๆ จดัหาอาวธุและสงัหารเจา้หนา้ที่รกัษากฎหมาย โดยอา้งวา่ตนกาํลงัตอ่สูอ้ยู่ใน “สงครามกลางเมือง” 

• กลุม่หวัรุนแรงในประเทศบางสว่นไดแ้สดงความไม่พอใจ ซึง่มาจากความเช่ือที่วา่ รฐับาลใชอ้าํนาจเกินขอบเขต 

หรอืไม่ปฏิบติัหนา้ที่ของตนตามกฎหมายรฐัธรรมนญู 

ในอดีตที่ผ่านมาผูก้่อเหตโุจมตีก่อนหนา้นีไ้ดอ้า้งวา่ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการอพยพยา้ยถ่ินและการทาํแทง้เป็นแรงจงูใจในการก่อความรุนแรง 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้กบันโยบายบงัคบัใชก้ฎหมายรกัษาความมั่นคงของชายแดน 

จาํนวนที่เพิ่มขึน้ของผูท้ี่พยายามเดินทางเขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิาที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศ หรอืเหตกุารณอ์ื่น ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัการอพยพยา้ยถ่ินอาจทาํใหม้ีการเรยีกรอ้งใหม้ีการใชค้วามรุนแรงเพิ่มขึน้ 

วิธีการรับมือของเรา 

DHS ทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรของรฐับาลในทกุระดบั ทัง้ในภาคเอกชน และในชมุชนทอ้งถ่ิน เพื่อรกัษาความปลอดภยัใหช้าวอเมรกินั 

รวมถึงการดาํเนินการผ่านแหลง่ขอ้มลูและการสนบัสนนุตามตวัอย่างตอ่ไปนี ้

• DHS และ FBI ยงัคงแบง่ปันขอ้มลูและข่าวกรองที่ดาํเนินการไดอ้ย่างทนัท่วงทีกบักลุม่ผูร้บัขอ้มลูในวงกวา้งที่สดุเท่าที่จะเป็นไปไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

กรณีนีร้วมถึงการแบง่ปันขอ้มลูและข่าวกรองกบัพนัธมติรในหน่วยงานรฐับาลของเราในทกุระดบั รวมถึงในภาคเอกชน 

เราดาํเนินการสรุปขอ้มลูเก่ียวกบัภยัคกุคามที่เกิดซํา้กบัพนัธมิตรภาคเอกชน และพนัธมิตรระดบัรฐั ทอ้งถ่ิน ชนเผ่า เขตแดน และวิทยาเขต 
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รวมถึงแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบัการวางแผนดา้นการรกัษาความปลอดภยั DHS 

ยงัคงมุ่งมั่นที่จะทาํงานรว่มกบัพนัธมติรของเราเพื่อระบหุาและปอ้งกนัการก่อการรา้ยและการใชค้วามรุนแรงแบบมุ่งเปา้ทกุรูปแบบ 

และใหก้ารสนบัสนนุการดาํเนินงานของหน่วยงานรกัษากฎหมายเพื่อใหช้มุชนของเรามีความปลอดภยั 

• ในเดือนกรกฎาคม 2022 DHS ไดจ้ดัตัง้สภาที่ปรกึษาดา้นการรกัษาความปลอดภยัทางศาสนา (Faith-based Security Advisory Council หรอื FBSAC) 

โดย FBSAC 

ทาํหนา้ที่เป็นหน่วยงานใหค้าํปรกึษาโดยมีวตัถปุระสงคใ์นการใหแ้นวทางและคาํแนะนาํแก่เลขาธิการเก่ียวกบัการดาํเนินการพฒันาและการดาํเนินการใชก้ล

ยทุธ ์นโยบาย โครงการ และแนวทางการแบง่ปันขอ้มลู ที่จะช่วยสง่เสรมิความสามารถของหน่วยงานในการปกปอ้ง ปอ้งกนั รบัมือ 

และฟ้ืนตวัจากการใชค้วามรุนแรงแบบมุ่งเปา้หรอืการก่อการรา้ย ภยัพิบติัครัง้ใหญ่ การโจมตีทางไซเบอร ์หรอืภยัคกุคามหรอืเหตฉุกุเฉินอื่น ๆ 

ที่มีตอ่ศาสนสถาน ชมุชนทางศาสนา และองคก์รทางศาสนา 

• ในปี 2021 สาํนกัข่าวกรองและการวิเคราะหข์อง DHS (Office of Intelligence and Analysis หรอื I&A) FBI และศนูยต์อ่ตา้นการก่อการรา้ยแห่งชาติ 

ไดร้ว่มกนัอปัเดตขอ้มลูตวับง่ชีพ้ฤติกรรมการระดมกาํลงัใชค้วามรุนแรงของกลุม่หวัรุนแรงในสหรฐัอเมรกิา 

นอกจากนีโ้ครงการประเมินและรายงานภยัคกุคามแห่งชาติของ I&A 

ยงันาํเสนอเครื่องมือและแหลง่ขอ้มลูในการปอ้งกนัการก่อการรา้ยและความรุนแรงแบบมุ่งเปา้อย่างตอ่เน่ืองใหแ้ก่พนัธมติรของรฐับาลกลาง รฐั ชนเผ่า 

และเขตแดน รวมถึงการฝึกอบรมการแจง้กิจกรรมตอ้งสงสยัทางออนไลน ์

• หน่วยงานรกัษาความปลอดภยัโครงสรา้งพืน้ฐานและการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรข์อง DHS (หรอื CISA) 

ทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรในภาครฐัและเอกชน รวมถึงเจา้ของและผูด้าํเนินงานโครงสรา้งพืน้ฐานที่สาํคญั และสถานที่สาํหรบัการรวมตวัของประชาชน – 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภยัและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการก่อการรา้ยและการใชค้วามรุนแรงแบบมุ่งเปา้ 

ผ่านทางเครอืข่ายที่ปรกึษาดา้นการรกัษาความปลอดภยัเชิงปอ้งกนั และแหลง่ทรพัยาการที่รบัมือกบัผูก้่อเหตกุราดยิง, ความปลอดภยัของโรงเรยีน, 

การปอ้งกนัการวางระเบิด และสถานที่แออดัที่เขา้ถึงเปา้หมายไดง้่าย 

• ศนูยส์าํหรบัโครงการปอ้งกนัและการเขา้รว่มเป็นพนัธมิตร (CP3) ของ DHS 

ใหค้วามรูแ้ละดาํเนินการฝึกอบรมผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเก่ียวกบัวิธีระบหุาตวับง่ชีอ้ดุมการณส์ดุโตง่ที่นาํไปสูค่วามรุนแรง แหลง่ขอรบัความช่วยเหลือ 

และแหลง่ขอ้มลูที่มีใหใ้ชง้านเพื่อปอ้งกนัการก่อความรุนแรงแบบมุ่งเปา้และการก่อการรา้ย ในปี 2022 ทาง CP3 ไดใ้หเ้งินทนุจาํนวนประมาณ 20 

ลา้นเหรยีญผ่านทางโครงการทนุสนบัสนนุการปอ้งกนัการก่อการรา้ยและการก่อความรุนแรงแบบมุ่งเปา้ (Targeted Violence and Terrorism Prevention 

หรอื TVTP) 

• ในปี 2021 และ 2022 ทาง DHS ไดก้าํหนดใหล้ทัธินิยมความรุนแรงในประเทศเป็น “กรณีที่มีความสาํคญัสงูสดุระดบัชาติ” 

ในโครงการทนุสนบัสนนุการรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัมาตภุมูิ (Homeland Security Grant Program หรอื HSGP)  

โดยใหพ้นัธมิตรของเราสามารถเขา้ถึงกองทนุสาํคญัที่ช่วยปกปอ้ง เตรยีมการ ปอ้งกนั และรบัมือกบัภยัคกุคามที่เก่ียวขอ้ง  

• ในปี 2022 โครงการทนุสนบัสนนุการรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัองคก์รไม่แสวงผลกาํไร (Nonprofit Security Grant Program หรอื NSGP) 

มอบเงินทนุจาํนวนกวา่ 250 

https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/faith-based-security-advisory-council
https://www.dhs.gov/office-intelligence-and-analysis
https://www.dni.gov/index.php/nctc-newsroom/nctc-resources/item/2272-u-s-violent-extremist-mobilization-indicators-2021
https://www.dhs.gov/national-threat-evaluation-and-reporting-program
https://www.dhs.gov/nter-resources
https://www.dhs.gov/nationwide-sar-initiative-nsi/online-sar-training
https://www.cisa.gov/
https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/hometown-security
https://www.cisa.gov/protective-security-advisors
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/tvtpgrants
https://www.dhs.gov/tvtpgrants
https://www.fema.gov/grants/preparedness/homeland-security
https://www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security
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ลา้นเหรยีญเพื่อช่วยในการเสรมิการป้องกนัและปรบัปรุงประสิทธิภาพการรกัษาความปลอดภยัในทางกายภายใหแ้ก่องคก์รไม่แสวงผลกาํไรที่เสี่ยงต่อการโจมตีข

องผูก้่อการรา้ย 

• DHS ยงัคงมุ่งเนน้ไปที่การรบัทราบเก่ียวกบัการบิดเบือนขอ้มลูที่เป็นภยัคกุคามตอ่ความมั่นคงปลอดภยัของชาวอเมรกินั 

รวมถึงการบิดเบือนขอ้มลูจากประเทศอื่น เช่น รสัเซีย จีน และอิหรา่น หรอืฝ่ายตรงขา้มอื่น ๆ 

รวมถึงองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติและขบวนการลกัลอบคา้มนษุย ์

• SchoolSafety.gov รวบรวมแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยัสาํหรบัโรงเรยีนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั นอกจากนีช้มุชนการศกึษา K-12 

ยงัสามารถเช่ือมต่อกบัเจา้หนา้ที่ดา้นความปลอดภยัในโรงเรยีนและพฒันาแผนความปลอดภยัสาํหรบัโรงเรยีนไดผ้่านทางเว็บไซตนี์ ้

• ศนูยส์าํหรบัพนัธมิตรทางศาสนาและพนัธมติรในละแวกชมุชนของ DHS ยงัคงมสีว่นรว่มกบัแนวรว่มขององคก์รชมุชนทางศาสนาอย่างตอ่เน่ือง 

รวมถึงสมาชิกของสภาที่ปรกึษาดา้นความปลอดภยัทางศาสนา 

เพื่อช่วยเสรมิสรา้งขีดความสามารถใหแ้ก่องคก์รและชมุชนทางศาสนาที่ตอ้งการปกปอ้งศาสนสถานและพืน้ที่ในชมุชนของตน 

แหล่งข้อมูลเพื่อสร้างความปลอดภยั 

เตรียมพร้อมและรับทราบข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• เตรยีมพรอ้มสาํหรบัเหตฉุกุเฉินและรบัทราบสถานการณท์ี่อาจทาํใหท้่านตกอยู่ในความเสี่ยง สงัเกตสิ่งตา่ง ๆ 

รอบตวัและเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัที่อยู่ใกลท้ี่สดุ 

• รกัษาความปลอดภยัทางออนไลนใ์หก้บัตวัเอง และรกัษาความรูใ้นดา้นดิจิทลัและสื่อ เพื่อใหร้บัรูแ้ละสามารถรบัมอืกบัขอ้มลูที่บิดเบือนหรอืเป็นเท็จได ้

• ตรวจทบทวนแหลง่ขอ้มลูของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตภุมูิ (Department of Homeland Security หรอื DHS) สาํหรบัวิธีปกปอ้งธุรกิจ ศาสนสถาน 

และโรงเรยีน และสรา้งความปลอดภยัสาํหรบัการชมุนมุรวมตวัในที่สาธารณะ 

• เตรยีมพรอ้มสาํหรบัเหตกุราดยิงที่อาจเกิดขึน้  สรา้งขีดความสามารถสาํหรบัอปุกรณต์อ่ตา้นระเบิดแบบชั่วคราว 

และเสรมิสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัภยัคกุคามของผูก้่อการรา้ย  รวมถึงภยัคกุคามจากระเบิด 

• เรยีนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัแหลง่ขอ้มลูจากชมุชน รวมถึงขอ้มลูสรุปเก่ียวกบัการรบัรูข้องชมุชน 

เพื่อช่วยปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลหนัไปนิยมอดุมการณส์ดุโตง่ที่นาํไปสูค่วามรุนแรง  

• โครงการรเิริ่มการรายงานกิจกรรมตอ้งสงสยัทั่วประเทศ (Nationwide Suspicious Activity Reporting (SAR) Initiative (NSI)) 

เป็นการดาํเนินงานรว่มกนัของ DHS, FBI และพนัธมิตรจากหน่วยงานรกัษากฎหมาย 

ในการระบหุาและรายงานภยัคกุคามจากการก่อการรา้ยและการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

• พลงัของ Hello Campaign และซีรสีก์ารลดความรุนแรง ช่วยใหท้่านสงัเกตและประเมินพฤติกรรมตอ้งสงสยั รวมทัง้ขอ้มลูที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 

และขอรบัความช่วยเหลือเมื่อจาํเป็น 

https://schoolsafety.gov/
https://www.fema.gov/emergency-managers/individuals-communities/faith
https://www.dhs.gov/news/2022/09/19/dhs-announces-new-members-faith-based-security-advisory-council
https://www.ready.gov/
https://www.cisa.gov/4-things-you-can-do-keep-yourself-cyber-safe
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.cisa.gov/businesses-and-critical-infrastructure
https://www.cisa.gov/faith-based-organizations-houses-worship
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/nationwide-suspicious-activity-reporting-initiative
https://www.cisa.gov/employee-vigilance-power-hello
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
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• ดกูารสมัมนาผ่านเว็บเก่ียวกบัการสรา้งความรว่มมือ และการปอ้งกนัความรุนแรงแบบมุ่งเปา้และการรกัษาความปลอดภยัและมั่นคงสาํหรบัศาสนสถาน 

การรายงานภยัคุกคามทีอ่าจเกิดขึน้ 

• ฟังขอ้มลูจากหน่วยงานในพืน้ที่และเจา้หนา้ที่พิทกัษส์นัติราษฎร ์

• If You See Something, Say Something® (หากท่านพบเห็นสิ่งตอ้งสงสยั โปรดอย่านิ่งดดูาย) รายงานกิจกรรมตอ้งสงสยั และภยัคกุคามจากความรุนแรง 

รวมถึงภยัคกุคามทางออนไลนต์อ่หน่วยงานรกัษากฎหมายในพืน้ที่ สาํนกังานภาคสนามของ FBI หรอืศนูย ์Fusion ในพืน้ที่ของท่าน โทรติดตอ่ 911 

ในกรณีฉกุเฉิน 

• หากท่านทราบวา่มีผูป้ระสบปัญหาสขุภาพจิต หรอืผูท้ี่อาจกอ่อนัตรายตอ่ตนเองหรอืผูอ้ื่น โปรดขอความช่วยเหลือ 

If You See Something, Say Something® (หากทา่นพบเหน็ส่ิงต้องสงสัย โปรดอย่าน่ิงดูดาย) - 

รายงานกิจกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพืน้ทีห่รือโทรตดิต่อ 911 

ระบบคาํแนะนาํแห่งชาติเก่ียวกบัการก่อการรา้ย (The National Terrorism Advisory System) นาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหาความมั่นคงและภยัคกุคามในมาตภุมูิ 

โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตภุมูิเป็นผูด้าํเนินการเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว ดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ DHS.gov/advisories หากตอ้งการรบัขอ้มลูอปัเดตทางมือถือ 

โปรดไปที่ Twitter.com/dhsgov  

การใช ้“If You See Something, Say Something™ (หากทา่นพบเหน็สิ่งตอ้งสงสยั โปรดอย่านิ่งดูดาย)” ไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานการขนสง่ของมหานครนวิยอร์ก  

https://www.youtube.com/watch?v=JnGTERNIEZo
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.dhs.gov/publication/suspicious-activity-reporting-indicators-and-behaviors
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
https://www.dhs.gov/advisories
https://www.twitter.com/dhsgov
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