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สรุ ปภัยคุกคามจากการก่ อการร้ ายต่ อมาตุภูมสิ หรัฐอเมริกา
รัฐมนตรี กระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ ได้ ออกหมายประกาศฉบับใหม่
คือระบบที่ปรึกษาแห่งชาติว่าด้ วยการก่อการร้ าย (NTAS)
อันเนื่องจากสภาพการณ์ภยั คุกคามที่เพิ่มสูงขึ ้นทัว่ ทังสหรั
้ ฐอเมริ กาในปั จจุบนั ในปี 2564นี ้
มาตุภมู ิของเรากําลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ได้ วิวฒ
ั นาการขึ ้นเป็ นอย่างมาก
อีกทังเพิ
้ ่มความสลับซับซ้ อนและความผันผวนขึ ้นเรื่ อยๆ
ภัยคุกคามเหล่านี ้มีตงแต่
ั ้ ที่เกิดจากผู้ก่อการร้ ายภายในประเทศ
จากบุคคลและกลุม่ ที่ปฎิบตั ิการรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากความแค้ นเคืองบางอย่าง
และที่เกิดจากผู้ที่ได้ รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลจากผู้ก่อการร้ ายต่างชาติ
ตลอดจนอิทธิพลร้ ายอื่นๆภายนอกประเทศ
บุคคลเหล่านี ้ทวีการใช้ สื่อโซเชียลและการสนทนาแลกเปลี่ยนออนไลน์ในการแผ่อิทธิพลและเผยแพร่แนวอรรถา
ธิบายและกิจกรรมที่สดุ โต่งและใช้ ความรุนแรง นอกจากนี ้
โรคระบาดที่กําลังแพร่สะพัดไปทัว่ โลกก็กระพือโหมให้ ภยั คุกคามดังกล่าวนี ้เพิ่มความหนักหน่วงยิ่งขึ ้นไปอีก

ระยะเวลา

ออกประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. EDT
หมดอายุ: 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. EDT
*** ประกาศของ NTAS ที่ออกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 และกําหนดให้ หมดอายุในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
นัน้ ให้ ยกเลิก ณ บัดนี ้เป็ นต้ นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ในขณะที่รัฐบาลทัว่ สหรัฐฯ เริ่ มผ่อนคลายข้ อห้ ามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ โรค COVID-19

บุคคลสุดโต่งนิยมความรุนแรงเหล่านี ้ก็อาจฉวยโอกาสจู่โจมเป้าหมายที่กว้ างใหญ่ขึ ้น
โดยที่ก่อนหน้ านี ้ตอนที่รัฐบาลยังจํากัดจํานวนคนในการชุมนุมในที่สาธารณะ
มีโอกาสน้ อยที่จะก่อวินาศกรรมถึงขันล้
้ มตาย
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• ในอดีต ปฎิบต
ั ิการจู่โจมโดยกลุม่ สุดโต่งนิยมความรุ นแรงภายในประเทศ (DVE) ที่ถกู ผลักดันด้ วย

สาเหตุทางชาติพนั ธุ์หรื อเชื ้อชาติ (RMVE) และทําให้ เกิดการบาดเจ็บล้ มตายจํานวนมากนัน้
มักเล็งเป้าที่สถานที่สกั การะบูชา หรื ออาคารร้ านค้ าและที่ชมุ นุมที่แออัด RMVE
จํานวนหนึ่งอาศัยสื่อโซเชียลและฐานออนไลน์อื่นๆ ส่งเสริ มให้ ก่อสงครามชาติพนั ธุ์
และถึงกับกล่าวว่าความโกลาหลวุ่นวาย
เป็ นโอกาสดีสําหรับการใช้ ความรุนแรงเพื่อนําไปสูว่ ตั ถุประสงค์ทางอุดมการณ์ของตน
• ตลอดปี พ.ศ.2563 ไปจนถึงปี พ.ศ.2564 สถานที่และบุคลากรของราชการมักจะเป็ นเป้าของพวก DVE
นอกจากนี ้แล้ วเหล่าอาชญากรที่นิยมความรุนแรง
ก็มกั จะฉวยโอกาสเวลาทีม่ กี ิจกรรมที่ใช้ เสรี ภาพทางวาจาซึง่ เป็ นสิทธิที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่
ในการระบายความคับข้ องใจเรื่ องความไม่ยุติธรรมทางชาติพนั ธุ์ก็ดี
หรื อคัดค้ านการใช้ กําลังของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจก็ดี
ในการหมายหัวผู้ประท้ วงที่ตนรู้สกึ ว่าเป็ นศตรูทางอุดมการณ์
• บุคคลที่นิยมความรุ นแรงสุดโต่งคลัง่ อุดมการณ์ ที่ได้ รับการกระตุ้นจากความรู้ สก
ึ แค้ นเคืองใจ
หรื อจากเรื่ องเล่าข่าวเท็จ หรื อจากทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ
ก็ยงั คงกระจายข่าวสารแบบนี ้ทางออนไลน์อยู่ตลอด โดยมีเจตนาจะปลุกระดมให้ ผ้ ชู มก่อความรุนแรง
ส่วนในเว็บไซต์ทงหลายที
ั้
่ทราบกันว่าคนประเภทสุดโต่งและนิยมความรุ นแรงมักจะเข้ ามาเยือน
ก็มีการเสนอวาทกรรมที่ยุยงให้ ใช้ ความรุ นแรงต่อเจ้ าหน้ าที่ที่มาจากการเลือกตัง้ ต่อผู้แทนราษฏร
ต่อสถานที่ราชการและผู้รักษากฎหมาย ต่อสถานที่ทางศาสนาหรื อพาณิชย์
ตลอดจนบุคคลที่ตนถือว่ามีอดุ มการณ์ตรงข้ าม
• ได้ มก
ี ารสร้ างรหัสลับในการส่งข้ อความถึงกัน โดยผู้ร้ายเดี่ยวๆ
หรือโดยกลุม่ เซลล์ขนาดเล็กของพวกสุดโต่งนิยมความรุนแรง วิธีนี ้เป็ นการอําพรางพิรุธที่อาจนําไปสู่
แผนการปฎิบตั ิการรุนแรงที่พวกเขากําลังจะก่อขึ ้น
• ข้ อความที่สง่ จากองค์กรก่อการร้ ายต่างประเทศซึง่ รวมถึง al-Qa'ida และ ISIS
ที่ประพันธ์ขึ ้นเพื่อดลใจพวกสุดโต่งนิยมความรุนแรง (HVE)ที่เติบโตขึ ้นในสหรัฐฯ
ก็ยงั คงขยายเรื่ องราวที่สง่ เสริ มให้ ฉวยโอกาสจากการประท้ วงต่างๆ ส่วนพวก HVE
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ที่ปกติม่งุ ก่อการร้ ายต่อเป้าหมายอ่อนที่ไม่มีทางสู้ หรื อตามแหล่งชุมนุม หรื อต่อเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
ก็ยงั คงเป็ นภัยคุกคามต่อมาตุภมู เิ สมอมา
• ประเทศชาติที่เป็ นศตรูของเราได้ เพิ่มความพยายามที่จะหว่านความแตกแยกภายในประเทศ
ตัวอย่างเช่นสื่อที่หนุนหลังโดยรัฐบาลรัสเซีย จีน และอิหร่ าน
ได้ พากันป้อนขยายทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับต้ นกําเนิดที่แท้ จริ งของ COVID-19
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผลของตัวยาวัคซีนอย่างไม่หยุดยัง้
บางทีก็ป่าวประกาศเรี ยกร้ องให้ ใช้ ความรุ นแรงกับคนเชื ้อสายเอเชียโยเฉพาะ
• กระทรวงความมัน
่ คงแห่งมาตุภมู ิ (DHS)

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานรักษากฎหมายและองค์กรพันธมิตรในการรักษาความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิช่
วยกันจับตาพัฒนาการเหล่านี ้
และเตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
หน่วยงานรักษากฏหมายของรัฐ ของท้ องถิ่น ของชนเผ่า และของดินแดนในสังกัด (SLTT)
ควรเพียรสอดส่องติดตามเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวทางออนไลน์และกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะเชื่อมโย
งกับภัยคุกคามรุ นแรงที่กําลังก่อตัว โดยที่การปฎิบตั ิการต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมายในเรื่ องนี ้ด้ วย

เรากําลังรั บมืออย่ างไร
• DHS และสํานักงานสอบสวนกลาง (FBI)

จะคงให้ คําแนะนําต่อไปแก่พนั ธมิตรใน SLTT
เกี่ยวกับสภาพการณ์ของภัยคุกคามในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHS
ก็ได้ สง่ การประเมินข่าวกรองเป็ นจํานวนมากเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กําลังขยายตัว ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
SLTTแล้ ว
• DHS กําลังร่ วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อที่จะระบุตวั และจัดการกับบุคคลที่สง่ เสริ มการใช้ ความรุนแรงและที่พยายามเสี ้ยมสอนยุยงให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่วมแนวทางสุดโต่งโดยวิธีเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน สร้ างทฤษฎีสมคบคิด
และกุเรื่ องที่ไม่เป็ นความจริ งในโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์อื่น ๆ
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ภายใต้ เงินทุนจากหน่วยงานจัดการภัยฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง (FEMA) ทาง DHS
ได้ ยกลําดับความสําคัญของการต่อสู้กบั ภัยคุกคามจากกลุม่ สุดโต่งนิยมความรุนแรงภายในประเทศ
(DVE) ให้ ถือเป็ นความสําคัญระดับชาติ
• DHS ยังคงมีความมุ่งมัน
่ ที่จะค้ นหาและป้องกันการก่อการร้ ายภายในประเทศ
•

คุณจะช่ วยได้ อย่ างไร
ขอให้ ประชาชนช่วยรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและการขู่ว่าจะใช้ ความรุนแรง
รวมถึงการข่มขู่ทางโลกออนไลน์ด้วย ขอให้ รายงานไปยังหน่วยงานรักษากฎหมายในพื ้นที่
หรือสํานักงานภาคสนามของFBI หรื อศูนย์ฟิวชัน่ ในพื ้นที่
•หากคุณรู้ จก
ั ผู้ใดที่กําลังเผชิญกับปั ญหาทางสุขภาพจิต หรื ออาจทําอันตรายต่อตนเองหรื อผู้อื่น
เรามีบริ การช่วยเหลือ
• DHS

เตรี ยมพร้ อมและติดตามข้ อมูลอยู่เสมอ
•เตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉก
ุ เฉินและคอยระวังสภาพการณ์ที่อาจเสี่ยงอันตรายต่อตนเอง
•ศึกษาความเข้ าใจสื่อดิจิทล
ั อยูเ่ สมอ เพื่อที่จะรู้เท่าทันและไม่ตกเป็ นเหยื่อของเรื่ องราวเท็จ และ
วาทกรรมที่เป็ นอันตราย
•สังเกตสิ่งแวดล้ อมของคุณเอง และจดจําไว้ ว่าเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่ใกล้ ที่สด
ุ อยู่ที่ไหน
•เจ้ าของธุรกิจควรคํานึงถึงความมัน
่ คงปลอดภัยของลูกค้ า พนักงาน สถานที่ ระบบรองรับที่สําคัญต่างๆ
และไซเบอร์ เน็ทเวอร์ คด้ วย
• หน่วยงานของรัฐจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กําลังจะเกิดขึ ้นทันทีที่ค้นพบข้ อมูล
ดังนันขอให้
้
ประชาชนติดตามฟั งข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื ้นที่และเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยสาธ
ารณชน
ถ้ าคุณเห็นอะไร จงช่ วยกันบอก® –
ขอให้ รายงานกิจกรรมที่ท่ ีมีพิรุธต่ อหน่ วยงานรักษากฎหมายในพืน้ ที่หรื อโทร 911
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ระบบที่ปรึกษาแห่งชาติว่าด้ วยการก่อการร้ าย
ทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและภัยที่คกุ คามความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ
ซึง่ เผยแพร่โดยกระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่: DHS.gov/advisories
หรือรับการอัปเดตทางมือถือได้ ที่: Twitter.com/dhsgov
ถ้ าคุณเห็นอะไร จงช่ วยกันบอก ™ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ คําขวัญนี ้จาก NY Metropolitan Transportation
Authority แล้ ว
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