๑๔๓
ผนวก ก
สิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบ

ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป
๑.๑ การกระทําใด ๆ ที่ฝายกอความไมสงบใชในการจูงใจ และชี้นําใหสังคมลมลางรัฐบาลที่ปกครอง
ประเทศนั้น มักจะแสดงออกใหเห็นถึงการกระทําหรือมีสิ่งบอกเหตุของการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
ไมวาจะใชวิธีการที่ชาญฉลาดเพียงใดก็ตาม ดังนั้น หากสามารถหมายรูสิ่งบอกเหตุตางๆ เหลานี้ได ก็จะได
รองรอยวามีการกอความไมสงบเกิดขึ้นหรือไม
และไดหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นวาขบวนการกอความ
ไมสงบนั้นจะเจริญเติบโตไดเพียงใด แตเนื่องจากกิจกรรมที่เคลื่อนไหวนั้นโดยทั่วไปจะมีลักษณะที่ชอบธรรม
จึงมีความจําเปนตองพิจารณาแยกแยะวากิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ
นั้น มีกิจกรรมใดที่เปนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
๑.๒ สิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบมีอยูมากมายไมสามารถนํามากลาวไวในที่นี้ไดหมด แตอยางไร
ก็ดี สิ่งบอกเหตุที่จะกลาวตอไปสามารถนําไปใชเปน “โครงราง” สําหรับการวิเคราะหในรายละเอียด
เฉพาะกรณีได ซึ่งในการวิเคราะหเฉพาะกรณีดังกลาวจะมีขอมูลเกี่ยวกับฝายกอความไมสงบไดโดยเฉพาะ
และสามารถมองภาพสถานการณการกอความไมสงบไดอยางกวางขวางในรายละเอียดยิ่งขึ้น ทําใหสามารถ
กําหนดสิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบไดงายขึ้น
๑.๓ ผนวกนี้ใชเปนแนวทางของนายทหารการขาว สําหรับพัฒนารองรอยของการดําเนินการกอความ
ไมสงบในพื้นที่เฉพาะไดอยางเหมาะสม แตอยางไรก็ดี จะตองมีการประสานในดานขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
บอกเหตุในพื้นที่อื่นๆ ดวย ทั้งนี้เพราะวาการเคลื่อนไหว ถึงแมจะเห็นวามีความสําคัญนอยในพื้นที่อื่นก็ตาม
แตหากนํา “ภาพ” ตางๆ เหลานี้มาประกอบกันแลว ก็อาจชวยใหเห็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวเพื่อกอ
ความไมสงบที่ชัดเจนขึ้นได
ในการกําหนดสิ่งบอกเหตุ
(รวมทั้งใชสิ่งบอกเหตุที่กลาวไวในผนวกนี้)
จะตองระลึกอยูเสมอวายุทธศาสตรการกอความไมสงบที่ใชอาจเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหันหรืออาจใชไป
พรอมๆ กันก็ได และยุทธศาสตรการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชนนับวามีอันตรายสูง เพราะจะทํา
ใหเห็นวาสถานการณโดยทั่วไปนั้นมีความรุนแรงนอยกวาความเปนจริงได
๑.๔ การกําหนดสิ่งบอกเหตุใหเหมาะสมและการรวบรวมขาวสารเขาดวยกัน
นอกจากจะเปนเครื่อง
บงชี้วามีเหตุการณการกอความไมสงบเกิดขึ้นหรือไมแลว ยังเปนการพิสูจนทราบปญหาและความไมพอใจ
ของประชาชนอีกดวย การขจัดหรือการควบคุมการกอความไมสงบอยางมีประสิทธิผลนั้น ขึ้นอยูกับ

๑๔๔
การดําเนินการตามแผนงานปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบที่มุงในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
หรือที่อาจจะเกิดขึ้นไดตอไปอยางถูกตอง ดังนั้น กอนการวางแผนงานจะตองวิเคราะหภัยคุกคามกอนเสมอ
ซึ่งการกําหนดสิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบจะเปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหภัยคุกคาม

ตอนที่ ๒ สิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบในชนบท
พื้นที่ในชนบทไดแก พื้นที่เกษตรกรรม หมูบานหรือเมืองที่มีประชากรไมเกิน ๕,๐๐๐ คน และหมูบาน
หรือเมืองที่มีประชากรไมเกิน ๒๐,๐๐๐ คน ประกอบอาชีพในดานอุตสาหกรรม บริการ และดาน เกษตรกรรม
สําหรับในพื้นที่ในเมืองและชนบทซึ่งมีผลประโยชนที่เกี่ยวพันกันนั้น
สิ่งบอกเหตุในการ
กอความไมสงบจะคลายคลึงกันในทั้งสองพื้นที่ อยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการกอความไมสงบ
บรรลุผลสําเร็จในขั้นตนก็คือพื้นที่และประชาชนในชนบท ทั้งนี้ มิไดหมายความวาการกอความไมสงบ
ในชนบทไมมีความเกี่ยวพันและประสานการปฏิบัติกับการกอความไมสงบในเมือง แตสิ่งบอกเหตุในการ
กอความไมสงบในขั้นตนนั้นมักจะพบในพื้นที่ในชนบทกอน ซึ่งจะเปนระยะเริ่มตนหรือซอนเรนดวยการ
บอนทําลายเปนหลัก สิ่งบอกเหตุอาจจะเห็นไดโดยเดนชัดหรือยากที่จะพิสูจนทราบก็ได แตอยางไรก็ดี
สามารถแบงประเภทของสิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบออกเปน ๔ ประเภทใหญก็คือ สงบอกเหตุ
ิ่
เกี่ยวกับประชาชน สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสินคาและสิ่งบอกเหตุ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
๒.๑ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับประชาชน
๒.๑.๑ กิจกรรมโดยทั่วไป
๒.๑.๑.๑ พิสูจนทราบวาฝายกอความไมสงบ ผูสนับสนุนและผูเห็นในปรากฏตัวขึ้นหรือยาย
ออกจากพื้นที่
๒.๑.๑.๒ มีบุคคลหนาใหมเขามาอาศัยอยูในชุมชน
๒.๑.๑.๓ มีการรวมตัวพบปะของประชาชนอยางผิดปกติ
๒.๑.๑.๔ รูปแบบทางสังคมที่เคยปฏิบัติหยุดชะงักลงอยางผิดปกติ
๒.๑.๒ กิจกรรมที่ฝายกอความไมสงบจัดขึ้น
๒.๑.๒.๑ เกษตรกรปฏิเสธการจายคาเชา ภาษี หรือชําระหนี้เงินกู หรือยากตอการเก็บ
รวบรวมอยางผิดปกติ
๒.๑.๒.๒ ประชาชนในทองถิ่นมีแนวโนมที่เปนปฏิปกษตอกําลังของฝายรัฐบาล
๒.๑.๒.๓ ปรากฏการกระทําซึ่งแตเดิมประชาชนเห็นวา
ธรรมเนียม ที่เคยยึดถือกันมา

เปนสิ่งตองหามตามขนบ

๑๔๕
๒.๑.๒.๔ เยาวชนหายไปหรือยายถิ่นฐานอยางผิดปกติ
๒.๑.๓ กิจกรรมตอตานรัฐบาล
๒.๑.๓.๑ มีบุคคลแปลกหนาพยายามจะเขารวมในกองกําลังรักษาความปลอดภัยในทองถิ่น
๒.๑.๓.๒ มีรายงานวาประชาชนถูกชักจูงใหเปนแหลงขาว
๒.๑.๓.๓ พนักงานของรัฐบาลขาดงานในหวงเวลาสั้นๆ อยางผิดปกติ
๒.๑.๓.๔ แหลงขาวสารของรัฐบาลไมรายงานขาวตามที่กําหนดหรือเคยปฏิบัติ
๒.๑.๓.๕ การเปนปฏิปกษตอรัฐบาลขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
๒.๑.๓.๖ ปรากฏการทําลายเอกสารแสดงตน หรือหนังสือเดินทางของทางราชการ หรือทําให
สูญหายปราศจากเหตุผล เกิดมีการปลอมแปลงเอกสรดังกลาวจํานวนมาก
๒.๑.๓.๗ มีการปดโรงเรียนในชนบท
๒.๑.๓.๘ ขาราชการของรัฐในทองถิ่นถูกฆาตกรรมและลักพาตัว
๒.๒ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ
๒.๒.๑ สิ่งบอกเหตุโดยทั่วไป
๒.๒.๑.๑ มีการโฆษณาชวนเชื่อตอตานจากแหลงที่ไมเปดเผย
๒.๒.๑.๒ มีการบันเทิงที่สื่อสารเมืองเพิ่มมากขึ้น
๒.๒.๑.๓ เกิดความไมสงบจากการขัดแยงทางศาสนามากขึ้น
๒.๒.๑.๔ มีการปลุกปนในเงื่อนไขซึ่งไมสามารถพิสูจนทราบหนวยงานหรือองคกรตนเรื่อง
๒.๒.๑.๕ เกิดกิจกรรมของขบวนการกอความไมสงบขึ้นมาใหมทั้งๆ ที่คิดวากิจกรรมนั้นๆ
ไดหมดไปแลว
๒.๒.๑.๖ มีการแจกจายบัญชี “หางวาว” เรียกรองที่มีลักษณะเหมือนการกระทําของฝาย
กอความไมสงบที่ใชกันอยางกวางขวาง
๒.๒.๑.๗ มีรายงานจากตางประเทศวาการปฏิวัติภายในประเทศพรอมที่จะเกิดขึ้นแลว
๒.๒.๒ กิจกรรมตอตานรัฐบาล
๒.๒.๒.๑ การทําใหขาราชการเปนที่นาขบขันและเสื่อมศรัทธา
๒.๒.๒.๒ การสรางความเสื่อมศรัทธาใหแกระบบยุติธรรมและหนวยงานตํารวจ
๒.๒.๒.๓ การประณามผูนําของรัฐบาลวาเปนหุนเชิด และเครื่องมือของตางชาติ

๑๔๖
๒.๒.๒.๔ การเคลื่อนไหวเพื่อใหปลดผูนําที่ตอตานการกอความไมสงบอยางเขมแข็ง
๒.๒.๒.๕ การกอกวนตอแผนงานและโครงการตางๆ ของรัฐ
๒.๒.๒.๖ การใหขาวลือเพื่อใหสาธารณชนเขาใจรัฐบาล หรือผูนําในทางไมดี
๒.๒.๒.๗ การสงเสริมใหจัดตั้งรัฐบาลและแนวรวมประชาชน
๒.๒.๓ กิจกรรมตอตานทหารของชาติ
๒.๒.๓.๑ การสรางความนาละอายและนาขบขันตอทหาร
๒.๒.๓.๒ การประณามผูนําทางทหารวาเปนหุนเชิด และเครื่องมือของตางชาติ
๒.๒.๓.๓ การเคลื่อนไหวเพื่อใหผูนําทางทหารที่ตอตานการกอความไมสงบที่เขมแข็ง
ใหออกจากตําแหนง
๒.๒.๓.๔ การโฆษณาชวนเชื่อที่มุงตอเยาวชนใหงดเวนการเขารับราชการทหาร หรือการ
โฆษณาชวนเชื่อใหทหารหนีราชการ
๒.๒.๓.๕ การระบุวาทหารคือศัตรูของประชาชน
๒.๒.๓.๖ การยุยงประชาชนใหลังเลใจและหลีกเลี่ยงการใหความรวมมือกับทหาร
๒.๒.๔ กิจกรรมที่มุงตอระบบการศึกษา
๒.๒.๔.๑ การปรากฏหลักนิยมที่นาสงสัยในระบบการศึกษา
๒.๒.๔.๒ การกลาวหาโดยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่น ๆ วาระบบการศึกษา
ไมพอเพียง และเปนเพียงการฝกใหเยาวชนของชาติทําตามที่รัฐบาลสั่งเทานั้น
๒.๓ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสินคา
๒.๓.๑ ดานธัญพืช
๒.๓.๑.๑ การหันเหธัญพืชจากตลาดไปที่อื่น
๒.๓.๑.๒ การคาขายธัญพืชลดนอยลงโดยไมมีเหตุผลอันควร
๒.๓.๑.๓ การลักขโมยอาหารในจํานวนที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆ
๒.๓.๑.๔ คนแปลกหนาพยายามซื้อธัญพืช หรือผลิตผลเปนจํานวนมาก
๒.๓.๑.๕ เกษตรกรขายธัญพืชบางชนิดนอยกวาปกติ โดยไมมีปญหาทางการเงิน ในภายหลัง
๒.๓.๑.๖ การคนพบแหลงสะสมอาหารที่จําเปน
๒.๓.๑.๗ การขึ้นราคาธัญพืชที่แสดงใหเห็นวาฝายกอความไมสงบมีอิทธิพลในพื้นที่

๑๔๗
สามารถ เรียกเก็บภาษีได
๒.๓.๒ ดานปศุสัตว
๒.๓.๒.๑ การหันเหปศุสัตวหรือเนื้อจากตลาดไปที่อื่น
๒.๓.๒.๒ หนังสัตวหายไปจากตลาดหรือนําไปที่อื่น
๒.๓.๒.๓ การปรากฏวาสัตวที่ใชบรรทุกตางหายไปจากพื้นที่หรือมีอยูในพื้นที่ในจํานวน
ที่ผิดปกติ
๒.๓.๒.๔ สัตวปาหายไปจากพื้นที่ทั้งที่แตกอนเคยมีมาก
๒.๓.๓ อาวุธและกระสุน
๒.๓.๓.๑ อาวุธของกําลังทหารและตํารวจสูญหายไปบอยครั้งขึ้น
๒.๓.๓.๒ การโจรกรรมอาวุธเกิดบอยครั้งขึ้น
๒.๓.๓.๓ การคนพบแหลงสะสมอาวุธ
๒.๓.๓.๔ มีการโจมตีตอหนวยลาดตระเวนเพื่อแยงยึดอาวุธและกระสุน
๒.๓.๓.๕ การกระทําในลักษณะดังกลาวขางตนตอยุทธภัณฑที่จําเปนทางทหารอื่นๆ
๒.๓.๔ อาภรณภัณฑ
๒.๓.๔.๑ การขาดแคลนวัสดุที่ใชทํารองเทาอยางผิดปกติ
นอกเหนือจากวัตถุที่ใช
ทํารองเทาโดยตรงแลว ยังหมายรวมถึงหนังสัตว ยางรถยนตใชแลว และอื่นๆ ที่ใชทํารองเทาไดอีกดวย
๒.๓.๔.๒ การคนพบแหลงสะสมเสื้อผาและวัสดุอื่นๆ

ซึ่งใชในการผลิตเสื้อผาหรือ

เครื่องแบบ
๒.๓.๕ ยา
๒.๓.๕.๑ การขาดแคลนพืชและสมุนไพรที่ใชทํายา
๒.๓.๕.๒ การโจรกรรมหรือการซื้อยาและสมุนไพรในปริมาณมาก
๒.๓.๖ เครื่องสื่อสาร
๒.๓.๖.๑ มีการซื้อและใชวิทยุในจํานวนที่สูงขึ้น
๒.๓.๖.๒ มีการคนพบแหลงสะสมเครื่องสื่อสาร
๒.๓.๖.๓ มีการใชวิทยุสมัครเลนในจํานวนที่ถี่ผิดปกติ

๑๔๘
๒.๔ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
๒.๔.๑ การปรากฏหลักฐานการสัญจรจํานวนมากผิดปกติในพื้นที่
๒.๔.๒ มีการเดินทางเขาออกในพื้นที่ที่โดดเดี่ยวหรือหางไกลปรากฏขึ้นเปนจํานวนมาก
๒.๔.๓ มีเสนทางและรองรอยการตั้งคายพักที่ไมมีเหตุผลอันควร
๒.๔.๔ มีพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม
ในพื้นที่ซึ่งไมมีเหตุผลอันควร

หรือปรากฏรองรอยวาเพิ่งทําการเกษตรไปใหมๆ

๒.๔.๕ การปรากฏควันไฟซึ่งมีลักษณะผิดปกติ อาจเปนสิ่งบอกเหตุวามีการตั้งคายพักขึ้น หรือใช
ในการสื่อสาร
๒.๔.๖ การตรวจพบกิ่งไมและใบไมแหงรวมอยูเปนพื้นที่ ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวาเคยใชสิ่งเหลานั้น
ในการพราง
๒.๔.๗ มีการใชกับดัก หลุมขวาก หรืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเดียวกันในพื้นที่
๒.๔.๘ มีการใชเครื่องกีดขวาง เชน ประเภทที่ใชในการปดกั้นถนนและลําคลอง เปนตน

ตอนที่ ๓ สิ่งบอกเหตุในการกอความไมสงบในเมือง
สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับกิจกรรมการกอความไมสงบในเมือง สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได ๔
ประเภท คือ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับประชาชน สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับ
สินคา และสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
๓.๑ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับประชาชน
๓.๑.๑ กิจกรรมโดยทั่วๆ ไป
๓.๑.๑.๑ การขยายสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศที่ใหการสนับสนุนกลุมผูกอความ
ไมสงบ
๓.๑.๑.๒ การขยายปริมาณเจาหนาที่และกิจกรรมตางๆ ของสถานทูต หรือสถานกงสุล
ของประเทศที่ใหการสนับสนุนการกอความไมสงบที่ตั้งอยูในประเทศเพื่อนบานขางเคียง
รวมทั้ง
การติดตอที่มีปริมาณและรูปแบบที่ผิดปกติทั้งภายในและภายนอกประเทศของสถานทูตหรือสถานกงสุลนั้น
๓.๑.๑.๓
ผูตองสงสัยวาเปนผูเชี่ยวชาญดานการบอนทําลาย
เดินทางไปยังประเทศ
ที่สนับสนุนการกอความไมสงบ หรือไปยังประเทศที่อยูภายใตอิทธิพลของการกอความไมสงบมีจํานวนครั้ง
ที่ถี่ขึ้น

๑๔๙
๓.๑.๑.๔

ผูนําของฝายกอความไมสงบทั้งที่เปนบุคคลในทองถิ่นและตางประเทศหลั่งไหล

เขาสูตัวเมือง
๓.๑.๑.๕ ปรากฏรายงานวาบุคคลในทองถิ่นไปเขารับการฝก ในประเทศที่สนับสนุนการ
กอความไมสงบ
๓.๑.๑.๖ มีการเยี่ยมเยือนในรูปแบบของนักทองเที่ยว
เจาหนาที่เทคนิค
และขาราชการจากประเทศใหการสนับสนุนการกอความไมสงบขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

นักธุรกิจ

๓.๑.๑.๗ นักการทูตของประเทศที่ใหการสนับสนุนการกอความไมสงบ กับพวกกอความ
ไมสงบ มีความสัมพันธที่กระชับแนนขึ้น
๓.๑.๑.๘ การเลิกปรากฏตัวของผูกอความไมสงบที่เปดเผยตัวแลว
รวมทั้งฝายที่มีความคิดเห็นขัดแยง

หรือผูตองสงสัย

๓.๑.๑.๙ เยาวชนฝายกอความไมสงบมีการรวมตัวชุมนุมมากขึ้น
๓.๑.๑.๑๐ มีการจัดงานแสดงสินคาหรือกิจกรรมที่คลายคลังกันโดยมีประเทศ
สนับสนุนฝายกอความไมสงบเปนเจาภาพจัดงาน

ที่ใหการ

๓.๑.๑.๑๑ ผูนําและขาราชการในพื้นที่ชนบทที่มีความยุงยากวุนวายเดินทางเขามา
เยี่ยมเยียนในตัวเมืองเพิ่มขึ้น
๓.๑.๑.๑๒ การจัดองคกรขึ้นมาใหม (ถึงแมจะเล็กมากก็ตาม) โดยมีจุดกําเนิดที่ไมสามารถ
อธิบายไดหรือมีวัตถุประสงคที่ไมกระจางชัดหรือคลุมเครือ
๓.๑.๑.๑๓ การจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนโครงสรางเดิมที่มีอยูแลว
วัตถุประสงคที่เหมือนเดิม

โดยมี

๓.๑.๑.๑๔ ปรากฏมีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในองคกรที่จัดตั้งไวแลว
สหภาพแรงงานตางๆ

เชน

๓.๑.๑.๑๕ บุคคลใหมพยายามเขาไปควบคุมองคกรที่จัดตั้งไวแลว
๓.๑.๑.๑๖ ปรากฏวามีองคกรใหมที่ใชชื่อองคกรเนนในดานความรักชาติ
ความเปนธรรม หรือเพื่อผลประโยชนของชนกลุมนอยผูยากไร
๓.๑.๑.๑๘ ปรากฏรายงานการบริจาคทุนกอนใหญใหองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม

การเรียกรอง
หรือที่ฟนฟู

ขึ้นมาใหม
๓.๑.๑.๑๙ ปรากฏรายงานการจางบุคคลในทองถิ่นใหปฏิบัติกิจกรรมในดานการบอนทําลาย
๓.๑.๑.๒๐ ปรากฏรายงานการจัดตั้งองคกรกึ่งทหารเพื่อการดําเนินการบอนทําลาย

๑๕๐
๓.๑.๑.๒๑ การใชระเบิดมือหรือวัตถุระเบิดอื่นดําเนินการในลักษณะการกอการราย
๓.๑.๑.๒๒ ปรากฏรายงานที่เกี่ยวกับบัญชีเปาหมายในการกอความไมสงบ
ดําเนินการกอการรายที่ไดวางแผนไวแลว

สําหรับการ

๓.๑.๑.๒๓ การปรากฏตัวของผูยุยงมืออาชีพในการเดินขบวนประทวงแลวนําไปสู
ความรุนแรง
๓.๑.๑.๒๔ ปรากฏหลักฐานการจายเงิน
ในการกอการจลาจล

ใหผูเขารวมเดินขบวนประทวงติดอาวุธเขารวม

๓.๑.๒ กิจกรรมที่ฝายกอความไมสงบจัดขึ้น
๓.๑.๒.๑ ปรากฏรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการหาสมาชิก
เคลื่อนไหวตอตานหรือองคกรใตดิน

เพื่อเขารวมองคกร

๓.๑.๒.๒ นายแพทย ชางพิมพ และเจาหนาที่ชํานาญพิเศษอื่นๆ ซึ่งอาจใชสนับสนุน
และปฏิบัติงานใหผูกอความไมสงบหายตัวไปโดยปราศจากเหตุผล
๓.๑.๒.๓ อาชญากรโดยสันดานและเยาวชนที่ดื้อรั้น กระทําการในลักษณะใหการสนับสนุน
หรือปฏิบัติรวมกับฝายกอความไมสงบ
๓.๑.๒.๔ เกิดความวุนวายและการกอกวนยุยงในหมูกรรมกรเพิ่มขึ้น
๓.๑.๒.๕ ประชาชนไมมีความสามารถ และ/หรือ ปฏิเสธในการเสียภาษี
๓.๑.๒.๖ ปรากฏรายงานการบังคับขมขูจากฝายกอความไมสงบใหประชาชนบริจาคเงิน
๓.๑.๒.๗ ชายหนุมจํานวนมากหายไปจากตัวเมือง
๓.๑.๓ กิจกรรมตอตานรัฐบาล
๓.๑.๓.๑ ขายงานขาวและตํารวจลมเหลวในการรายงานขาวอยางถูกตอง เปนเครื่องชี้วา
แหลงขาวไปใหการสนับสนุนหรือเกรงกลัวตอฝายกอความไมสงบ
๓.๑.๓.๒ สายลับฝายรัฐบาล

มักจะลมเหลวในการที่จะแทรกซึมเขาไปในองคกรของฝาย

กอความไมสงบ
๓.๑.๓.๓ สายลับของฝายรัฐบาลถูกสังหารหรือหายตัวไป
๓.๑.๓.๔ ปรากฏรายงานวาตัวแทนฝายกอความไมสงบ หรือผูเชี่ยวชาญในการบอนทําลาย
ที่ตองสงสัยใชความพยายามเพื่อ “เขาถึง” ผูนําทองถิ่นหรือขาราชการมากยิ่งขึ้น
๓.๑.๓.๕ ปรากฏรายงานการติดสินบนหรือขูกรรโชกผูรักษากฎหมาย
ของรัฐบาล

และขาราชการ

๑๕๑
๓.๑.๓.๖ ปรากฏรายงานเกี่ยวกับความพยายามที่จะใหไดรับขาวสารที่มีชั้นความลับ
จากเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือเอกสารจากสถานที่ราชการ
๓.๑.๓.๗ ความลับรั่วไหลไปยังสื่อมวลชน
๓.๑.๓.๘ เจาหนาที่ของฝายรัฐบาลและผูรักษากฎหมายมีฐานะการเงินร่ํารวยผิดปกติ
ในเวลาอันรวดเร็ว
๓.๑.๓.๙ การลมเหลวของฝายรัฐบาลในการโจมตีหรือบุกจับการชุมนุมของพวกกอความ
ไมสงบที่ตองสงสัยหรือสถานที่ทําการ
โดยเห็นอยางแนชัดวาไดรับการแจงเตือนใหทราบลวงหนา
ทําใหลมเหลว
๓.๑.๓.๑๐ มีกิจกรรมตอตานรัฐบาล ตํารวจ ชนกลุมนอย ชาวตางประเทศ และกลุมอื่นๆ
ที่คลายคลึงกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๓.๑.๓.๑๑ การจัดเดินขบวนตอตานกองกําลังฝายรัฐบาล ชนกลุมนอยที่เปนแพะรับบาป
หรือชาวตางประเทศ โดยมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหกองกําลังของรัฐบาลตองเผชิญหนากับฝูงชน
๓.๑.๓.๑๒ มีบทความหรือการโฆษณาในหนังสือพิมพวิพากษวิจารณโจมตีรัฐบาล
เพิ่มมากขึ้น
๓.๑.๓.๑๓ การตอตานรัฐบาลและหนวยงานรักษากฎหมายมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๓.๑.๓.๑๔ ปรากฏมีการนัดหยุดงานในเรื่องที่จะทาทายรัฐบาลวา จะสามารถเขาควบคุม
สถานการณและสนองตอบความตองการของประชาชนในเรื่องนั้นๆ ไดหรือไม
๓.๑.๓.๑๕ เจาหนาที่ของรัฐขาดงานอยางผิดปกติ

และไมสามารถชี้แจงเหตุผลไดอยาง

เปนที่นาพอใจ
๓.๑.๓.๑๖ บัตรประจําตัวและหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐมีการปลอม ทําใหหายชํารุดโดย
ไมมีเหตุผลเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
๓.๑.๓.๑๗ การหยุดชะงักงานของการบริการสาธารณูปโภคอยางไมมีเหตุผล
๓.๑.๓.๑๘ ปรากฏวามีการเรียกเงินคาคุมครองจากผูนําทองถิ่นและนักธุรกิจ
๓.๑.๓.๑๙ มีการกอการราย และขมขูตอรัฐและผูนําทางดานธุรกิจ
๓.๑.๓.๒๐ มีการฆาตกรรมและลักพาตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๓.๒ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ
๓.๒.๑ สิ่งบอกเหตุโดยทั่วไป

๑๕๒
๓.๒.๑.๑ประเทศที่ใหการสนับสนุนการกอความไมสงบ ดําเนินการโฆษณาชวนเชื่อทั่วโลก
กลาวหารัฐบาลในเรื่องเลวรายตางๆ
๓.๒.๑.๒ ปรากฏวามีคําขวัญตอตานรัฐบาลในรูปของการพูด การเขียนบนฝาผนัง รูปติด
โฆษณา และในปลิว
๓.๒.๑.๓ มีการรณรงคในดานเขียนจดหมายใหหนังสือพิมพและขาราชการของรัฐ
เกี่ยวกับสภาพตางๆ ที่ไมพึงปรารถนา และปรักปรําบุคคลที่ครองอํานาจวาเปนผูที่สรางขึ้น
๓.๒.๑.๔ มีการใชคําขวัญเนนในดานความไมเปนธรรมโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้น
๓.๒.๑.๕ มีการเรียกรองใหรัฐบาลแกไขความไมเปนธรรมตางๆ มากขึ้น
๓.๒.๑.๖ มีการแจกจายคํารองและสิ่งพิมพซึ่งใชนโยบาย
ของประเทศมหาอํานาจที่สนับสนุน

และความเชื่อถือตามแนวทาง

๓.๒.๑.๗ มีขาวลือ สิ่งพิมพ หรือมีผูโจมตี โดยเนนในสภาพความเปนอยูที่เลวราย
ขาดการเอาใจใสจากรัฐบาล
๓.๒.๑.๘ เกิดการกอการรายและความไมสงบเกิดขึ้นในเมืองเพิ่มขึ้น

โดยปราศจาก

เหตุผลอันควร
๓.๒.๑.๙ ปรากฏมีองคกรหรือคณะกรรมการที่มีผูนําตางถิ่นเปนเสียงใหแกประชาชน
ในเมือง
๓.๒.๑.๑๐ มีการรองเรียนเพื่อเนนใหเห็นวาเกิดขัดแยงทางดานศาสนาอยางรุนแรง
ที่มีการเปดใหมีการแขงขันกันอยางเสรี

ทั้งๆ

๓.๒.๑.๑๑ ปรากฏมีการเดินขบวนประทวง ซึ่งผูเขารวมในขอเรียกรองตามแบบมาตรฐาน
โดยทั่วไปของคอมมิวนิสต
๓.๒.๑.๑๒ ตางประเทศประกาศวาสถานการณในประเทศมีภาวะสุกงอมสําหรับการทํา
“สงครามปลดปลอย” หรือเรื่องในทํานองเดียวกัน
๓.๒.๑.๑๓ มีการโฆษณาชวนเชื่อเชื่อมโยงกลุมเชื้อชาติตาง ๆ

ในทองถิ่นกับประเทศ

๓.๒.๑.๑๔ มีการสงวิทยุกระจายเสียงจากสถานีลับในประเทศ
ตางๆ ไมไดรับสิทธิและความเปนธรรม

กลาวหาวากลุมเชื้อชาติ

ขางเคียง

๓.๒.๑.๑๕ มีการใชเครื่องขยายเสียงโดยใชรถติดลําโพงหรืออุปกรณที่ทันสมัยอื่นๆ
เขารวมในการเดินขบวนประทวง

๑๕๓
๓.๒.๑.๑๖ ปรากฏมีชางภาพที่ไมใชผูสื่อขาวรวมอยูในหมูผูเดินขบวน
๓.๒.๑.๑๗ มีการโฆษณาชวนเชื่ออยางกวางขวางเพื่อใหเห็นใจ หรือรวมในการนัดหยุดงาน
หรือเดินขบวนประทวง
๓.๒.๑.๑๘ มีการชุมนุมเพื่อใหเกียรติแกผูกอความไมสงบที่ “ยอมอุทิศตน”
๓.๒.๑.๑๙ มีการเดินขบวนเพื่อเปนเกียรติแกวีรชน

ในวันที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการ

กอความไมสงบ
๓.๒.๑.๒๐ มีการนัดหยุดงานหรือเดินขบวนประทวงนอกประเทศ เพื่อแสดงความเห็นใจ
๓.๒.๒ กิจกรรมตอตานรัฐบาล
๓.๒.๒.๑ มีการโฆษณาชวนเชื่อทางวิทยุกระจายเสียงจากตางประเทศวา รัฐบาลไมสามารถ
สนองตอบความปรารถนาและความตองการของประชาชนได
๓.๒.๒.๒ มีการโฆษณาชวนเชื่อจากตางประเทศกลาวหาวาเปนจักรวรรดินิยม
๓.๒.๒.๓ มีการเดินขบวนประทวงและสรางความรุนแรงในตางประเทศ
และสถานกงสุลของประเทศเปาหมายหรือประเทศที่สนับสนุน

ตอสถานทูต

๓.๒.๒.๔ มีการกลาวหาอยางกวางขวางวารัฐบาลฉอราษฎรบังหลวงและเขากับประชาชน
ไมได
๓.๒.๒.๕ มีการกอกวนตอแผนงานและโครงการของรัฐที่วางไว หรือกําลังดําเนินการอยู
๓.๒.๒.๖ มีการกลาวหาวารัฐบาลเปนสมุนของรัฐบาลตางประเทศ
๓.๒.๒.๗ มีการเรียกรองใหจัดตั้งรัฐบาลแนวรวม รวมทั้งจัดตั้งพรรคตางๆ ขึ้นใหม
๓.๒.๒.๘ มีการทําลายภาพพจนขาราชการระดับสูงของรัฐ
๓.๒.๒.๙ มีการเคลื่อนไหวใหปลดผูนําที่ตอตานขบวนการกอความไมสงบ
๓.๒.๒.๑๐ มีการนัดหยุดงานประทวงการกระทําของรัฐบาล
๓.๒.๓ กิจกรรมตอตานตํารวจและทหาร
๓.๒.๓.๑ มีการกลาวหาอยางกวางขวางวาตํารวจและทหารฉอราษฎรบังหลวง และเขากับ
ประชาชนไมได
๓.๒.๓.๒ มีการทําลายภาพพจนขาราชการทหารและตํารวจ
๓.๒.๓.๓ มีการเคลื่อนไหวใหปลดผูนําตํารวจและทหารที่ตอตานขบวนการกอความไมสงบ
๓.๒.๓.๔ มีการเรียกรองใหประชาชนหยุดใหความรวมมือแก ตํารวจและทหาร

๑๕๔
๓.๒.๓.๕ มีการแสดงออกอยางจงใจเพื่อยั่วยุใหตํารวจใชมาตรการรุนแรง ตอผูเดินขบวน
ประทวง หรือนัดหยุดงาน
๓.๒.๓.๖ มีการกลาวหาตํารวจวาโหดรายทารุณหรือไมมีประสิทธิภาพ หรืออางวากําลัง
ฝายรัฐบาลเปนผูกอเหตุใหเกิดความรุนแรงในกรณีมีการเดินขบวนประทวงลุกลามจนเกิดการจลาจล
๓.๒.๓.๗ มีการผลิตรูปถายแจกจาย

แสดงใหเห็นการกระทําที่รุนแรงของตํารวจในการ

ปราบปราม
๓.๒.๔ กิจกรรมในระบบการศึกษา
๓.๒.๔.๑ นิสิตนักศึกษากอเรื่องวุนวาย อันเนื่องมาจากการจัดตั้งองคกรนิสิตนักศึกษาใหม
เดินขบวนประทวงและนัดหยุดเรียน
๓.๒.๔.๒ มีการกลาวหาจากนิสิตและผูอื่นวา ระบบการศึกษาไมพอเพียงและการใหการ
ศึกษาเยาวชนก็เพียง เพื่อใชเปนอํานาจตอรองของรัฐบาล
๓.๒.๔.๒ ปรากฏวามีการเกิดลัทธิที่นาสงสัยในระบบการศึกษา
๓.๒.๔.๓ มีเสียงเรียกรองใหเปลี่ยนตัวบุคคลในระบบการศึกษา
๓.๓ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสินคา
๓.๓.๑ ดานอาหาร
๓.๓.๑.๑ มีการขาดแคลนอาหาร
ที่ขัดขวางการทําการเกษตร

ในขณะที่ไมปรากฏรายงานการผิดปกติตามธรรมชาติ

๓.๓.๑.๒ ปรากฏวาอาหารที่จําหนายในตลาดมืดลดนอยลง แสดงใหเห็นวาอาหารถูกนําไป
ที่อื่น
๓.๓.๑.๓ ปรากฏวาเกิดการขาดแคลนอาหารกระปอง
ตองการพื้นที่เก็บนอย
๓.๓.๑.๔ ปรากฏวาไมสามารถสงผลิตผลเขาสูตัวเมืองได
หวาดหวั่นไมกลาใชทางหลวงลําเลียงผลิตผล
๓.๓.๑.๕ ปรากฏมีการซื้ออาหารจํานวนมาก

(เก็บไวไดนาน)

หรืออาหารที่

แสดงใหเห็นวาเกษตรกร

ซึ่งอาจนําไปใชในการเคลื่อนไหวกอความ

ไมสงบ
๓.๓.๒ อาวุธและกระสุน
๓.๓.๒.๑ มีการประทุษรายตํารวจและทหารเพื่อแยงชิงอาวุธมากขึ้น
๓.๓.๒.๒ มีการโจรกรรมและซื้ออาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดเพิ่มขึ้น

๑๕๕
๓.๓.๒.๓ ปรากฏวามีการผลิต ขนสง ที่ซอนอาวุธ และกระสุน และวัตถุระเบิดอยางลับๆ
๓.๓.๒.๔ ปรากฏวามีการซื้อหรือขโมยผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ เชน ทอ ปลอกโลหะตางๆ
สายไฟฟา โลหะแหลมและตะปูจากแหลงขายของเกาในจํานวนมากขึ้น
๓.๓.๒.๕ มีการซื้ออุปกรณทางทหารที่เหลือใชเพิ่มมากขึ้น
๓.๓.๒.๖ ปรากฏวามีความตองการอาวุธเบาและกระสุนเพิ่มขึ้น
๓.๒.๒.๗ ปรากฏมีรายงานเกี่ยวกับการซื้ออาวุธ กระสุน
และกระสุน เปนจํานวนมาก

และอุปกรณการผลิตอาวุธ

๓.๓.๒.๘ ปรากฏวามีการลักลอบขโมยอาวุธและกระสุนของรัฐบาลมากขึ้น
๓.๓.๒.๙ ปรากฏวามีการปลนสดมภเพิ่มขึ้น
๓.๓.๒.๑๐ ปรากฏวามีการนําอาวุธที่ผลิตในประเทศที่สนับสนุนการกอความไมสงบ
มาใชเพิ่มมากขึ้น
๓.๓.๓ อาภรณภัณฑ
๓.๓.๓.๑ มีการซื้อเสื้อผาอยางผิดปกติซึ่งอาจนําไปใชผลิตเครื่องแบบใหผูกอความ
ไมสงบได
๓.๓.๓.๒ ปรากฏวาอุปกรณสําหรับใชผลิตเสื้อผาเกิดขาดแคลนอยางผิดปกติ
๓.๓.๓.๓ ปรากฏวามีการแจกจายเสื้อผาใหแกผูยากไรโดยองคกรที่นาสงสัย
๓.๓.๓.๔ ปรากฏวามีการคนพบแหลงซอนเสื้อผา
๓.๓.๔ ยา
๓.๓.๔.๑ ยาและเวชภัณฑขาดแคลน
๓.๓.๔.๒ มีการซื้อหรือขโมยยาและเวชภัณฑกันอยางกวางขวาง
๓.๓.๔.๓ มีการสงยาไปที่อื่นอยางผิดปกติ
๓.๔ สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
๓.๔.๑ มีบานและหองพักเชาไวแตไมมีผูพักอาศัย
๓.๔.๒ มีคําขวัญเขียนตามผนัง สะพาน และบนถนน
๓.๔.๓ มีการลบหรือทําใหปายประกาศหรือเครื่องหมายของรัฐบาลและตํารวจลบเลือน
๓.๔.๔ มีการลอบตัดสายไฟฟา

๑๕๖
๓.๔.๕ มีการทําใหแหลงน้ําเกิดมลภาวะ
๓.๔.๖ มีการกอการรายตอเปาหมายถาวร เชน สะพาน เขื่อน สนามบิน หรือตออาคาร
๓.๔.๗ ผูตองสงสัยวาเปนนักบอนทําลายยายที่อยูไปแหงใหม
๓.๔.๘ คนพบตูจดหมายลับสําหรับทิ้งขาวและตกขาว
๓.๔.๙ มีการใชบานและหองพักเพื่อประโยชนอยางที่มิใชการอยูอาศัยโดยปกติ
๓.๔.๑๐ มีการลักลอบขนเงินตรา ทอง เพชรพลอย ยาเสพติด เวชภัณฑ และอาวุธเขามาในเมือง
๓.๔.๑๑ ปรากฏวามีการกวานซื้อเงินตราที่ใชในทองถิ่นในตลาดโลก โดยประเทศที่ใหการสนับสนุน
การกอความไมสงบ
๓.๔.๑๒ ปรากฏวามีธนบัตรปลอมเกิดขึ้นจํานวนมากผิดปกติ
๓.๔.๑๓ มีการปลนธนาคารบอยครั้งขึ้น
๓.๔.๑๔ มีการหยุดงานและชะลอการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ
๓.๔.๑๕ ปรากฏวามีการผลิตสินคาอยางมีคุณภาพต่ําผิดปกติจากโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ
๓.๔.๑๖ ปรากฏวาเกิดปญหาเครื่องจักรขัดของในโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น
๓.๔.๑๗ มีการนัดหยุดงานประทวงและเรียกรองความเห็นใจในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้น
๓.๔.๑๘ มีการปรากฏตัวของนักกอกวนหรือผูที่ตองสงสัยเปนนักบอนทําลายเขารวมขบวนประทวง
๓.๔.๑๙ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการหยุดงานประทวงดวยวิธีสันติไปเปนวิธีรุนแรงตอทรัพยสิน
และผูที่ไมเขารวมหยุดงานประทวง
๓.๔.๒๐ เกิดการระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่สําคัญ
๓.๔.๒๑ มีการปดกั้นหรือวางทุนระเบิดบนเสนหลักการคมนาคม
๓.๔.๒๒ มีการทําใหผลิตผลทางอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรในโรงงานเกิดความเสียหายอยางจงใจ
________________________________________

