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สรุปภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา 

รัฐมนตรีกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมูิ ได้ออกหมายประกาศฉบบัใหม่ 

คือระบบท่ีปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย (NTAS)  

อนัเนื่องจากสภาพการณ์ภยัคกุคามท่ีเพิ่มสงูขึน้ทัว่ทัง้สหรัฐอเมริกาในปัจจบุนั ในปี 2564นี ้
มาตภุมูิของเรากําลงัเผชิญกบัภยัคกุคามท่ีได้วิวฒันาการขึน้เป็นอย่างมาก 

อีกทัง้เพิ่มความสลบัซบัซ้อนและความผนัผวนขึน้เร่ือยๆ   

ภยัคกุคามเหลา่นีม้ีตัง้แต่ที่เกิดจากผู้ ก่อการร้ายภายในประเทศ  

จากบุคคลและกลุม่ที่ปฎิบติัการรุนแรงโดยมีสาเหตมุาจากความแค้นเคืองบางอย่าง  

และท่ีเกิดจากผู้ที่ได้รับแรงบนัดาลใจและอิทธิพลจากผู้ ก่อการร้ายต่างชาติ 

ตลอดจนอิทธิพลร้ายอ่ืนๆภายนอกประเทศ  

บคุคลเหลา่นีท้วีการใช้สื่อโซเชียลและการสนทนาแลกเปลี่ยนออนไลน์ในการแผ่อิทธิพลและเผยแพร่แนวอรรถา

ธิบายและกิจกรรมที่สดุโต่งและใช้ความรุนแรง นอกจากนี ้

โรคระบาดที่กําลงัแพร่สะพดัไปทัว่โลกก็กระพือโหมให้ภยัคกุคามดงักล่าวนีเ้พิ่มความหนกัหน่วงย่ิงขึน้ไปอีก  

ระยะเวลา  
ออกประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. EDT                                                                                                       

หมดอาย:ุ      13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. EDT 

*** ประกาศของ NTAS ที่ออกเมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2564 และกําหนดให้หมดอายใุนวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

นัน้  ให้ยกเลิก ณ บดันีเ้ป็นต้นไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

• ในขณะที่รัฐบาลทัว่สหรัฐฯ เร่ิมผอ่นคลายข้อห้ามต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบั โรค COVID-19   

บคุคลสดุโต่งนิยมความรุนแรงเหลา่นีก็้อาจฉวยโอกาสจู่โจมเปา้หมายที่กว้างใหญ่ขึน้   

โดยที่ก่อนหน้านีต้อนที่รัฐบาลยงัจํากดัจํานวนคนในการชุมนมุในท่ีสาธารณะ 

มีโอกาสน้อยที่จะก่อวินาศกรรมถึงขัน้ล้มตาย  

http://www.dhs.gov/advisories
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• ในอดีต ปฎิบติัการจู่โจมโดยกลุม่สดุโต่งนิยมความรุนแรงภายในประเทศ (DVE) ที่ถกูผลกัดนัด้วย 
   สาเหตทุางชาติพนัธุ์หรือเชือ้ชาติ (RMVE) และทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนัน้  

มกัเล็งเปา้ที่สถานที่สกัการะบชูา หรืออาคารร้านค้าและที่ชมุนมุที่แออดั   RMVE 

จํานวนหนึ่งอาศยัสื่อโซเชียลและฐานออนไลน์อ่ืนๆ สง่เสริมให้ก่อสงครามชาติพนัธุ์ 

และถึงกบักลา่วว่าความโกลาหลวุ่นวาย 

เป็นโอกาสดีสําหรับการใช้ความรุนแรงเพื่อนําไปสูว่ตัถปุระสงค์ทางอดุมการณ์ของตน 
• ตลอดปี พ.ศ.2563 ไปจนถึงปี พ.ศ.2564   สถานท่ีและบคุลากรของราชการมกัจะเป็นเปา้ของพวก DVE    

นอกจากนีแ้ล้วเหล่าอาชญากรท่ีนิยมความรุนแรง 

ก็มกัจะฉวยโอกาสเวลาท่ีมีกิจกรรมท่ีใช้เสรีภาพทางวาจาซึง่เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนญูคุ้มครองอยู่ 

ในการระบายความคบัข้องใจเร่ืองความไม่ยุติธรรมทางชาติพนัธุ์ก็ดี 

หรือคดัค้านการใช้กําลงัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจก็ดี 

ในการหมายหวัผู้ประท้วงที่ตนรู้สกึว่าเป็นศตรูทางอดุมการณ์   
• บคุคลที่นิยมความรุนแรงสดุโต่งคลัง่อดุมการณ์ ที่ได้รับการกระตุ้นจากความรู้สกึแค้นเคืองใจ 

หรือจากเร่ืองเลา่ข่าวเท็จ หรือจากทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ  

ก็ยงัคงกระจายข่าวสารแบบนีท้างออนไลน์อยู่ตลอด โดยมีเจตนาจะปลกุระดมให้ผู้ชมก่อความรุนแรง  

สว่นในเว็บไซต์ทัง้หลายที่ทราบกนัว่าคนประเภทสดุโต่งและนิยมความรุนแรงมกัจะเข้ามาเยือน  

ก็มีการเสนอวาทกรรมที่ยุยงให้ใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตัง้  ต่อผู้แทนราษฏร  

ต่อสถานท่ีราชการและผู้ รักษากฎหมาย ต่อสถานที่ทางศาสนาหรือพาณิชย์ 

ตลอดจนบุคคลที่ตนถือว่ามีอดุมการณ์ตรงข้าม 
• ได้มีการสร้างรหสัลบัในการสง่ข้อความถึงกนั โดยผู้ ร้ายเด่ียวๆ 

หรือโดยกลุม่เซลล์ขนาดเล็กของพวกสดุโต่งนิยมความรุนแรง  วิธีนีเ้ป็นการอําพรางพิรุธที่อาจนําไปสู่  

แผนการปฎิบติัการรุนแรงท่ีพวกเขากําลงัจะก่อขึน้ 
• ข้อความที่สง่จากองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศซึง่รวมถึง al-Qa'ida และ ISIS    

ที่ประพนัธ์ขึน้เพื่อดลใจพวกสดุโต่งนิยมความรุนแรง (HVE)ที่เติบโตขึน้ในสหรัฐฯ  

ก็ยงัคงขยายเร่ืองราวที่สง่เสริมให้ฉวยโอกาสจากการประท้วงต่างๆ  สว่นพวก HVE 
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ที่ปกติมุ่งก่อการร้ายต่อเปา้หมายอ่อนที่ไมม่ีทางสู้   หรือตามแหลง่ชมุนมุ หรือต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

ก็ยงัคงเป็นภยัคกุคามต่อมาตภุมูเิสมอมา 
• ประเทศชาติที่เป็นศตรูของเราได้เพิ่มความพยายามท่ีจะหว่านความแตกแยกภายในประเทศ    

ตวัอย่างเช่นสื่อที่หนนุหลงัโดยรัฐบาลรัสเซีย จีน และอิหร่าน 

ได้พากนัป้อนขยายทฤษฎีสมคบคิดเก่ียวกบัต้นกําเนิดที่แท้จริงของ COVID-19 

หรือทฤษฎเีก่ียวกบัความไม่มีประสิทธิผลของตวัยาวคัซีนอย่างไม่หยุดยัง้ 

บางทีก็ป่าวประกาศเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงกบัคนเชือ้สายเอเชียโยเฉพาะ 

• กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมูิ (DHS) 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานรักษากฎหมายและองค์กรพนัธมิตรในการรักษาความมัน่คงแห่งมาตภุมูิช่

วยกนัจบัตาพฒันาการเหล่านี ้

และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกบัผลกระทบต่อความปลอดภยัของสาธารณชน   

หน่วยงานรักษากฏหมายของรัฐ ของท้องถ่ิน ของชนเผ่า และของดินแดนในสงักดั (SLTT) 

ควรเพียรสอดส่องติดตามเหตกุารณ์และความเคลื่อนไหวทางออนไลน์และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีอาจจะเชื่อมโย

งกบัภยัคกุคามรุนแรงที่กําลงัก่อตวั โดยท่ีการปฎิบติัการต้องอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมายในเร่ืองนีด้้วย 

เรากาํลังรับมอือย่างไร 
• DHS และสํานกังานสอบสวนกลาง (FBI) จะคงให้คําแนะนําต่อไปแก่พนัธมิตรใน SLTT 
เก่ียวกบัสภาพการณ์ของภยัคกุคามในปัจจุบนั  โดยเฉพาะอย่างย่ิง DHS 
ก็ได้สง่การประเมินข่าวกรองเป็นจํานวนมากเก่ียวกบัภยัคกุคามท่ีกําลงัขยายตวั ให้กบัเจ้าหน้าท่ี 

SLTTแล้ว  
• DHS กําลงัร่วมมือกบัพนัธมิตรในอตุสาหกรรมต่างๆ 

เพื่อที่จะระบตุวัและจดัการกบับุคคลที่สง่เสริมการใช้ความรุนแรงและที่พยายามเสีย้มสอนยยุงให้ผู้ อ่ืนเข้า

ร่วมแนวทางสดุโต่งโดยวิธีเผยแพร่ข้อมลูที่บิดเบือน  สร้างทฤษฎีสมคบคิด 

และกเุร่ืองที่ไม่เป็นความจริงในโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
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• ภายใต้เงินทนุจากหน่วยงานจดัการภยัฉกุเฉินของรัฐบาลกลาง (FEMA) ทาง DHS 
ได้ยกลําดบัความสําคญัของการต่อสู้กบัภยัคกุคามจากกลุม่สดุโต่งนิยมความรุนแรงภายในประเทศ 

(DVE) ให้ถือเป็นความสําคญัระดบัชาติ 
• DHS ยงัคงมีความมุ่งมัน่ที่จะค้นหาและปอ้งกนัการก่อการร้ายภายในประเทศ 

คุณจะช่วยได้อย่างไร 
• DHS ขอให้ประชาชนช่วยรายงานกิจกรรมท่ีน่าสงสยัและการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง 

รวมถึงการข่มขู่ทางโลกออนไลน์ด้วย ขอให้รายงานไปยงัหน่วยงานรักษากฎหมายในพืน้ท่ี 

หรือสํานกังานภาคสนามของFBI หรือศนูย์ฟิวชัน่ในพืน้ที่ 
•หากคณุรู้จกัผู้ใดท่ีกําลงัเผชิญกบัปัญหาทางสขุภาพจิต หรืออาจทําอนัตรายต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน 

เรามีบริการช่วยเหลือ 

เตรียมพร้อมและติดตามข้อมูลอยู่เสมอ 
•เตรียมพร้อมที่จะรับมือกบัสถานการณ์ฉกุเฉินและคอยระวงัสภาพการณ์ที่อาจเสี่ยงอนัตรายต่อตนเอง  

•ศกึษาความเข้าใจสื่อดิจิทลัอยูเ่สมอ เพื่อที่จะรู้เท่าทนัและไม่ตกเป็นเหย่ือของเร่ืองราวเท็จ และ 
วาทกรรมที่เป็นอนัตราย 
•สงัเกตสิ่งแวดล้อมของคณุเอง และจดจําไว้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัที่ใกล้ที่สดุอยู่ที่ไหน 
•เจ้าของธุรกิจควรคํานึงถึงความมัน่คงปลอดภยัของลกูค้า พนกังาน สถานท่ี ระบบรองรับที่สําคญัต่างๆ 

และไซเบอร์เน็ทเวอร์คด้วย 
• หน่วยงานของรัฐจะประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัภยัคกุคามที่กําลงัจะเกิดขึน้ทนัทีที่ค้นพบข้อมลู 

ดงันัน้ขอให้ประชาชนติดตามฟังข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพืน้ที่และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัสาธ

ารณชน 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกันบอก® – 
ขอให้รายงานกิจกรรมท่ีท่ีมีพิรุธต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในพืน้ท่ีหรือโทร 911 
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ระบบท่ีปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการก่อการร้าย 

ทําหน้าที่ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและภยัที่คกุคามความมัน่คงแห่งมาตภุมูิ 

ซึง่เผยแพร่โดยกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมูิ โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี: DHS.gov/advisories 
หรือรับการอปัเดตทางมือถือได้ที่: Twitter.com/dhsgov 

ถ้าคุณเหน็อะไร จงช่วยกันบอก ™ ได้รับอนญุาตให้ใช้คําขวญันีจ้าก NY Metropolitan Transportation 

Authority แล้ว 


