
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์
และขบวนการก่อการร้ายในพืน้ที่ ทภ. ๔



ประวตัศิาสตร์การสงครามไทย
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมวินิสต์และขบวนการก่อการร้าย

ในพืน้ที่ ทภ.๔

เร่ืองทีท่ าการศึกษา
ผู้ก่อการร้ายคอมมวินิสต์ ( ผกค.)
โจรคอมมวินิสต์มาลายา (จคม.)
ขบวนการกองโจรก่อการร้าย (ขจก.)



14 จว.ภาคใต้



พ.ศ. ๒๔๘๘ พรรคคอมมวินิสต์ 
แห่งประเทศไทย (พคท.)

เคล่ือนไหว คร้ังแรก
ในพืน้ที่ ต.ท่ายาง อ.เมือง

จ.ชุมพร     
พ.ศ. ๒๔๙๐ ผกค. เร่ิมงานใน พท. จว. ตรัง  

มี นายมงคล ณ นคร อดตีเทศมนตรี  กนัตัง และ
นายประภาส  คงสมยั อดตี สส.จว. ตรัง พืน้ที่ ปะเหรียญ
ย่านตาขาว  และ อ.เมือง จว.ตรัง
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พ.ศ. ๒๔๙๔ พคท. ขยาย

เขตงานลงใต้

คลุมภาคใต้ทั้งหมด

พ.ศ. ๒๔๙๕ พคท. ตั้ง

กก.ภาค และ กก.จังหวดั

พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๔๙๙

พคท. ขยายเขตงานพืน้ที่ใกล้เคยีง กาญจนดษิฐ์  เวยีงสระ  คีรีรัฐ

นิคม  นาสาร เคยีนซา สุราษฎร์ฯ



รัฐบาลบาล
จอมพลสฤษดิ์ ฯ   
ปราบปราม 
รุนแรงเดด็ขาด จับกุม
ประหารชีวติ ผกค.หนีเข้า
ร่วม พคท. ในป่ามากขึน้
พ.ศ. ๒๕๐๑ ผกค.ที่ ฉวาง 

นครศรีฯ อ.เมือง จว.พทัลุง ปลุกระดมมวลชน โฆษณาชวนเช่ือ หา

สมาชิก สอนลทัธิคอมมวินิสต์

พ.ศ. ๒๕๐๓ การปราบปรามที ่จว.ตรัง ผกค. สงบลง



พ.ศ. ๒๕๐๔ พคท. พทัลุง นครศรีฯ
เคล่ือนไหวมากขึน้ มหีน่วยจรยุทธ

ปฏิบตัิงาน
พ.ศ. ๒๕๐๕ พรรคฯ ขยายเขตงานมากขึน้  มช่ืีอเรียก

ขบวนการต่างๆ เช่น “ขบวนการแนวร่วมปฏิวตัิแห่งประเทศ
ไทย” “ขบวนการคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย” “ แนวร่วม
สังคมนิยม” “แนวร่วมสังคมนิยมรักชาติแห่งประทศไทย” ใน
พืน้ที ่สุราษฎร์ฯ

พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ ผู้หลบหนีการจับกุมเข้าร่วมกบั
พคท.ในป่ามากขึน้ท าให้ พคท.เข้มแขง็



พ.ศ.๒๕๐๗ ผกค.สุราษฎร์ฯ ตั้งกองก าลงัติดอาวุธ สร้าง

ค่าย ฝึกสอน อบรม ผกค.ตรัง เร่ิมเปิดงานใหม่ หลงัจากการจับกุม 

หยุดไปเม่ือ พ.ศ.๒๕๐๓ ขยายเขตงานไป อ.ห้วยยอด  เช่ือมต่อกับ 

ผกค.ใน พทัลุง  ผกค. พทัลุง ติดอาวุธ ขยายเขตอกีหลายอ าเภอ

พ.ศ.๒๕๐๘ เปิดค่าย ๕๐๘  ที่ ช่องช้าง อ.นาสาร สุราษฎร์ฯ

ขยายเขตงาน และก าลงัสร้างค่ายบริวารหลายแห่งใน  สุราษฎร์ฯ  

มกีองโจรออกปฏิบัติงาน



พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลส่งก าลงั

ปราบปรามกวาดล้าง

หน.ผกค.ตรังมอบตัว

พคท.จัดตั้ง กก.จังหวดัใหม่  ควบคุมพืน้ที่ ตรัง – พทัลุง

พ.ศ. ๒๕๑๐ผกค.หลบหนีการกวาดล้างพืน้ที ่ตรัง นครศรีฯ 

สุราษฎร์ฯมาเคล่ือนไหว

ที่ จว.กระบี่



พ.ศ. ๒๕๑๒ ความรุนแรงใน ๔ จังหวดั คือ  สุราษฎร์ฯ  นคร
ศรีฯ พทัลุง  ตรัง  ขยายเขตปฏิบตัิงาน ทุกอ าเภอ เว้น อ.กนัตัง ปบ.
การทางทหารอย่างรุนแรงต่อจนท. โจมตีทีต่ั้ง  ซุ่มโจมตี ซุ่มยงิ 
วางกบัระเบดิ  ลอบสังหาร  ทางรัฐบาลกส่็งก าลงัออกปราบปราม
กวาดล้างรุนแรงเดด็ขาด

พ.ศ. ๒๕๑๔ พคท.ใน 
นครศรีฯ ขยายเขต
งาน ๒ หน่วย อ.ฉวาง
อ.ล่อนพบูิลย์

ผกค. พทัลุง



พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕ การ   

ปฏิบตัิของ พคท.ภาคใต้รุนแรง

สุราษฎร์ฯ  นครศรีฯ  พทัลุง  ขยายเขตไป สตูล อ.ควนกาหลง 

อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู  กิง่ อ.ควนโดน ปิดล้อมหมู่บ้านบังคบัราษฎร

อบรมลทัธิฯ บงัคบัหนุ่มสาวไปอบรม เกบ็อาวุธปืนจากราษฎร

ไม่ให้เข้า กบัเจ้าหน้าทีฯ่  ขอสนับสนุนเสบยีงอาหารจากราษฏรที่

เจ้าหน้าทีเ่ข้าไม่ถึง



ราษฎรขอความช่วยเหลือจากราชการส่งไปกวาดล้าง ไม่ได้ผล

เพราะมน้ีอย ไม่ครบทุกพืน้ทีม่รีะยะเวลาส้ันๆ เพยีง

๑ เดือน หรือ ๑ เดือนคร่ึง หยุดการ

ปราบปราม ถอนก าลงักลบั  

พคท.จึงมเีวลาฟ้ืนฟู ปรับปรุงก าลงั 

ชักจูง    บบีบงัคบั หนุ่มสาวเข้าเป็น

พรรคพวกเตรียมต่อสู้กบัเจ้าหน้าที่
ท่ีพกั ผกค.



๑๔ ต.ค. ๑๖ นักศึกษา  นักการเมือง
หนีเข้าป่าร่วมกบั พคท.มากขึน้  แต่

อุดมการณ์และความคดิเห็นไม่ตรงกนั
เกดิความแตกแยก ออกมามอบตัว  

ทางการ กวาดล้างอย่างรุนแรงเดด็ขาด แต่ขาดความต่อเน่ือง
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ พคท.ด าเนินการเกือบทุกจังหวดัที่  

สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ พทัลุง รุนแรงตลอด พคท. ออกแถลงการณ์
เม่ือ ๑ ธ.ค. ๑๘ ให้กลุ่มสามคัคพีลงัรักชาติรักประชาธิปไตย  
ขยายสงครามประชาชนอย่างเต็มที่

ชป.ลว.รบฝ่ายเรา



ผกค. ปบ.ต่อ จนท. มากขึน้ แต่การกวาดล้างรุนแรงเดด็ของจนท. 
ท าให้การด าเนินการของ พคท. หยุดระยะหน่ึง  ต่อมากข็ยายเขต
งานและก าลงัติดอาวุธเพิม่ โดยอาศัยจุดอ่อน จากการปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าที่ ขยายเขตงาน  ปลุกระดมมวลชน รวบรวมผู้เข้า
ขบวนการ ตั้งฐานปฏิบัติการ รอยต่อ จว.ตรัง – พทัลุง – สตูล –
นครศรีฯ เป็นแหล่งส่องสุมก าลงัและฐานทีม่ัน่คง

ก าลงัลงพ้ืนท่ีปฏิบติัการ ชุดลว.



พ.ศ. ๒๕๑๙ อดตีนักการเมือง, สส.,นักศึกษา หลบหนี
เหตุการณ์ ๖ ต.ค. ๑๙ ร่วมกบั พคท.มากขึน้ท าให้ก าลงัแข็งกล้า
ยิง่ขึน้ มกีารปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของเขตงานนโยบาย  คณะ
กก.เขต  กก.จังหวดั ผกค. ใน จว.กระบี ่ โจมตีและเผา สภ.ต.ล าทบั 
อ.คลองท่อม  
โจมตี สภ.อ.คลองท่อม 
ลอบสังหารเจ้าหน้าที่

ผกค.พทัลุงเคล่ือนยา้ย

ก าลงัฝ่ายเรา



พ.ศ. ๒๕๒๐ พคท.ขยาย

กระบี่    สร้างค่าย ๕๐๒

ที่ ต.ล าทบั    อ.  คลองท่อม    

โจมตี สภ.อ.คลองท่อม 

ปะทะ สุราษฎร์ฯ 

นครศรี ฯ

พทัลุง  พคท.



พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ การ 

ปราบปรามของ จนท.เพ่ือ

ลดอทิธิพล ผกค.ได้ผล

ผกค.สูญเสียอย่างมาก 

จนท.ถอนกลบั ผกค. ก็

กลบัมา มอีทิธิพลใหม่  

สถาปนา ฟ้ืนฟูก าลงั รวบรวม

อาวุธยุทโธปกรณ์เสบียง

ปรับปรุงเขตงานอกีคร้ัง

เข้าปราบปราม

เคล่ือนย้ายฯ



พ.ศ. ๒๕๒๐ ผกค. 
ขยายเขตงานไปทางเหนือ อาศัย
ความขดัแย้งการสร้างเข่ือนไฟฟ้า
พลงัน า้ของ กฟผ.ระหว่าง เจ้าหน้า
ที่กบัราษฎร ยุยงจากแกนน า ผกค. ผกค.ใน  ชุมพร  ก่อตัวที ่   ต.ปัง
หวาน กิง่ อ.พะโต๊ะ    ที ่กระบี่ ผกค. เพิม่การปฏิบตัิมากขึน้  โจมตี  
สถานีต ารวจ ฆ่าราษฎร  วางกบัระเบิด ผกค.ใน 
สุราษฎร์ฯ ขยายงานไปทางเหนือ  อ.ไชยยา อ.ท่าฉาง  อ.ท่าชนะ 
จว.สุราษฎร์ฯ   อ.หลงัสวน          อ.ละแม   อ.ท่าแซะ กิง่ อ.พะโต๊ะ 
จว.ชุมพร

ฮท.๑



พ.ศ. ๒๕๒๓ ผกค. ชุมพร โจมตี 

เผา สถานีต ารวจ พะโต๊ะ –หลงัสวน 

ต ารวจ และราษฎรเสียชีวติ

ผกค.ที่ กระบี ่โจมตีและเผา สถานี

ต ารวจ อ.อ่าวลกึ

สังหาร จนท.

ท าให้ จนท./ราษฎร

สูญเสีย

ท่ีพกัผกค.

ชุดลว.รบ



ผกค. ใน นครศรี ฯ เกดิความ

แตกแยก      สมาชิก  น าเงนิ 

ไปใช้ส่วนตัว  รัฐบาลมนีโยบาย         

จะเอาชนะ ผกค. ออกค าส่ัง 

ส านักนายกฯ ที่ ๖๖/๒๓ ลง ๒๓ 

เม.ย. ๒๓ เร่ืองนโยบายการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะคอมมวินิสต์ ด าเนินการ รุกทางด้านการทหารและ

การเมือง ท าให้สมาชิกพรรคที่เหลือ  เสียขวญัก าลงัใจ   หลบหนี

ออกมามอบตัว

ป.ยงิ สน.



พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลกดดนัทางทหารมากขึน้ แต่การก่อการร้ายไม่
ลด   ชุมพร กระบี ่ สุราษฎร์  พทัลุง นครศรีฯ  มกีารโจมตีสถานที่
ราชการ ลอบท าร้าย ซุ่มโจมตีขบวนเดนิทาง เจ้าหน้าทีก่่อเกดิการ
สูญเสียทั้งชีวติและทรัพย์สินของทางราชการเป็นอนัมาก

อว.ท่ียดึได้ ยทุโธปกรณ์ท่ียดึได้



พคท.ภาคใต้ พยายามทบ
ทวนสภาพความมัน่คง ประชุม
สมาชิกพรรค ฝึกอบรมสมาชิก
ใหม่ ไม่มแีนวทางฟ้ืนฟูหรือแก้ไขปัญหาทั้ง ๒ ประการให้ลุล่วงได้  
ทั้งสถานโลก  ในประเทศ    ไม่มเีง่ือนไขทีเ่กื้อกูลต่อความเติบโต
ใหม่แน่นอน  พคท.ทุกสาขาใน 
พคท.ขาดความกลมเกลยีว และ
สภาพการน าไม่สามารถบริหาร
พรรคได้

กองหนุน

ก าลงัหนุนเน่ือง



พ.ศ. ๒๕๒๕ รุกทางการเมืองและการทหาร
ต่อเน่ือง ผกค.ไม่มโีอกาส 
ฟ้ืนฟูสูญเสีย ฐานทีม่ัน่  
อาวุธยุทโธปกรณ์ และมวลชน                                      
ที ่นครศรีฯ และสุราษฎร์ฯ  ผกค.มอบตัวมากขึน้ ที่เหลือหลกีเลีย่ง
การปะทะ พ.ศ.๒๕๓๔ การสูญเสีย ของ พคท.ในทุกด้าน ปรากฏ
ความเส่ือม ทั้งความแตกแยกภายในเพราะความตกต ่า  เกดิปัญหา
ส าคญั  ๒ ประการ คือความล้มเหลวทางการบงัคบับัญชา การขาด
ศรัทธาสภาพการน า  และสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกจิที่ต้อง
พึง่พาตนเอง



พคท. ติดต่อกบัฝ่ายเรา

ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๒

เพิม่ความจริงใจ การแก้ปัญหา 

มกีารเจรจา ต่อรองเง่ือนไข  

เวลาที่ผ่านมา   ความเคล่ือน

ไหวของ พคท. สาขาภาคใต้ 

ลดบทบาทการก่อการร้ายลง  มเีพยีงการอยู่รอดทางด้านเศรษฐกจิ

เพ่ือรักษาก าลงัไว้ กบังานจ าเป็นที่คงไว้ซ่ึงอทิธิพลเหนือพืน้ที่

ปฏิบตัิการ  เคล่ือนไหวต่อมวลชนในพืน้ที่เพ่ือความปลอดภยั



ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๓๔ พคท.ภาคใต้ ยุติการต่อสู้

ด้วยอาวุธและให้ความร่วมมือต่อ ทภ.๔/

กอ.รมน.ภาค ๔ ไม่สร้างเคล่ือนไหวเกดิ

ความปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน

เม่ือ ๒๖ ม.ิย.๓๔ พคท.สาขาภาคใต้ ลงนามอย่างเป็นทางการ ที ่ม.๖ 

บ.ปากลง ต.กรุงชิง    อ.ท่าศาลา จว. น.ศ (เขตงานสม) ระหว่างผู้น า

พคท. สาขาภาคใต้ กบัผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อสังเกต พคท.สาขาภาคใต้ยอมมอบตัวเป็นผู้ร่วมพฒันาชาติ
ไทยส่วนหน่ึง   แต่ไม่มกีารมอบอาวุธให้กบัทางราชการ

พกัทานอาหาร



พ.ศ. ๒๔๗๓ สิงคโปร์ ยงัเป็นรัฐหน่ึงของ สหพนัธรัฐ

มาลายา สหพนัธ์กรรมการทั่วไปนานยางในสิงคโปร์  กบัพรรค

คอมมวินิสต์นานยางแห่งมาลายา ได้ร่วมกนัจัดตั้งพรรค

คอมมวินิสต์มาลายา ภายใต้การควบคุมช้ีน าของพรรค

คอมมวินิสต์จีน และองค์กรโคมนิเทอร์น



โจรคอมมิวส์มาลายา



เกดิสงคราม ww.2 ญีปุ่่นยดึครอง มาลายา ระหว่าง

พ.ศ. ๒๔๘๕  ถึง ๒๔๘๘ พรรคคอมมวินิสต์มาลายา  จัดตั้ง

กองโจรต่อต้านญีปุ่่น ขึน้เม่ือ ๑  ก.ย.๘๕ เรียกว่า

“กองทพัประชาชนมาลายาต่อต้านญีปุ่่น” ได้รับความ

ช่วยเหลือจากองักฤษในการจัดตั้ง  ปฏิบตัิงานต่อต้านญีปุ่่น

อย่างได้ผล โดยร่วมกบัหน่วย ฟอร์ส ๑๓๖ ขององักฤษ



จนีเป็ง  เลขาธิการ ฯ



เม่ือ ww.2 ยุติ ญีปุ่่นยอมแพ้วางอาวุธ  เม่ือ พ.ศ.๒๔๘๘

ช่วงเวลา ๒ สัปดาห์  ก่อนกองทพัองักฤษถึงมาลายา      

พรรคคอมมวินิสต์มาลายาฉวยโอกาส  จัดตั้งคณะกรรมการ

ประชาชนมาลายาปกครองหมู่บ้าน แต่เม่ือกองทพัองักฤษมาถึง 

กไ็ด้ยกเลกิกองทพัประชาชนต่อต้านญีปุ่่น อย่างเป็นทางการ  

พรรคคอมมวินิสต์ส่งมอบอาวุธให้องักฤษ บางส่วนเกบ็ซ่อนไว้

ไม่ส่งมอบ  เพ่ือใช้ประกอบก าลงัต่อสู้ขดัขวางองักฤษเม่ือถึง

คราวจ าเป็น



คอมมวินิสต์มาลายา พรรคฉวยโอกาสทีเ่ป็นพรรค

การเมืองถูกกฎหมายเคล่ือนไหวทางการเมืองมนีโยบายต่อต้าน

องักฤษ ต่อสู้ด้วยอาวุธเพ่ือเอกราชของมาลายาพ.ศ.๒๔๙๐ พรรค

คอมมวินิสต์มาลายาประกาศยดึอ านาจรัฐด้วยวธีิการก่อการร้าย

และวธีิรุนแรง  จัดให้กรรมกร ก่อความวุ่นวายหลายคร้ัง อย่าง

กว้างขวาง   หลบซ่อน ก่อการร้าย ลอบสังหาร ชาวจีนนิยมก๊ก

มนิตั๋ง และเจ้าของสวนยางชาวองักฤษ    การก่อการร้ายทวี

ความรุนแรง  องักฤษ ประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศ เม่ือ ๑๖ 

ม.ิย.๒๔๙๑



๒๓ ก.ค.๒๔๙๑ องักฤษประกาศพรรคคอมมวินิสต์มาลายา

เป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมาย พรรคคอมมวินิสต์ฯประกาศ

จัดตั้งกองทพัประชาชนมาลายาต่อต้านองักฤษอย่างเปิดเผย



จคม.ในท่ีมั่น



พ.ศ.๒๔๙๒ พรรคคอมมวินิสต์มาลายา เปลีย่นช่ือ

กองทพัประชาชนมาลายาต่อต้านองักฤษเป็นกองทพัประชาชน

มาลายา  จัดก าลงัเป็น ๑๒ กรม

กรมที ่๑ ปฏิบตัิการในรัฐซาลงังอ

กรมที ่๒ ปฏิบตัิการในรัฐเนก ีเซมบลีนั

กรมที ่๓ ปฏิบตัิการในตอนเหนือรัฐยะโฮ

กรมที ่๔ ปฏิบตัิการในตอนใต้รัฐยะโฮ



กรมที ่๕ ปฏิบตัิการในรัฐเปรัค

กรมที ่ ๖ ปฏิบตัิการด้านตะวนัตกรัฐปะหัง

กรมที ่๗ ปฏิบตัิการด้านตะวนัออกรัฐปะหัง

กรมที ่๘ ปฏิบตัิการในรัฐเคด้าห์

กรมที ่๙ ปฏิบตัิการในรัฐตรังกานู

กรมที ่๑๐ ปฏิบตัิการในรัฐปะหัง

กรมที ่๑๑ ปฏิบตัิการในรัฐกลนัตัน

กรมที ่๑๒ ปฏิบตัิการในพืน้ทีร่ะหว่างรัฐกลนัตัน กบั

รัฐเปรัค



ฐานท่ีมั่นของ จคม.



องักฤษปราบปรามอย่างรุนแรง  กองทัพประชาชน

มาลายาร่นถอยขึน้เหนือเข้าใกล้ชายแดนประเทศไทย

พ.ศ.๒๔๙๗ ก าลงักองทัพประชาชนมาลายา

บางส่วนเคล่ือนย้ายเข้ามาตั้งฐานทีม่ัน่ในประเทศไทย  ที่ 

อ.แว้ง จว.น.ธ.   อ.เบตง  จว.ย.ล. และ อ.สะเดา จว.ส.ข.



๒๘ – ๒๙ ธ.ค.๒๔๙๘ ตวนกอูบัดุลราห์มาน  หน.คณะ 

รัฐบาลสหพนัธรัฐมาลายา เจรจา กบั พรรคคอมมิวนิสตม์าลา
ยา ท่ี บาลิง รัฐเปรัค  มี  นายเดวิด มาแลล์ และนายเซ็ง ลกตนั
ร่วมเจรจา  ฝ่ายคอมมิวนิสตม์าลายามี  จีนเป็ง เลขาธิการ
พรรค คอมมิวนิสตม์าลายา   ใหก้องทพัประชาชนมาลายา
มอบตวั  การเจรจาลม้เหลวจีนเป็ง  ประกาศต่อสู้ดว้ยอาวธุ
ต่อไป



ฝ่ายพลาธิการ จคม.



๓๐ ส.ค. ๒๕๐๐ องักฤษมอบเอกราชให้มาลายา
การปราบปราม คงด าเนินการต่อไป จนถึงพ.ศ. ๒๕๐๓
การปราบปรามประสบความส าเร็จ กองทัพประชาชน
มาลายา   ๑,๕๐๐ คน ถอยร่นเข้าสู่ประเทศไทย   มกี าลงั
ในเขตมาลายา  ๕๐๐ คน ก าลงัท่ีเข้าสู่ประเทศไทย
ประกอบด้วย  

กรม  ๘     อยู่ท่ี อ.สะเดา จว.ส.ข.

กรม  ๑๐    อยู่ท่ี อ.แว้ง จว.น.ธ.
กรม  ๑๒   อยู่ท่ี  อ.เบตง   จว.ย.ล.



๑๐ ก.ค.๒๕๐๓ รัฐบาลสหพนัธรัฐมาลายา

ประกาศยกเลกิภาวะฉุกเฉิน

ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

ประหารชีวติสมาชิกฯ สงสัยว่าเป็นสายลบั ท าให้ จคม.

กรม ๘ ไม่พอใจ ประกาศแยกตัวเป็นอสิระ เม่ือ ๒๖ ก.ย.

๑๓ เรียกว่า คณะปฏิวตัิแห่งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  

เรียกกองก าลงัติดอาวธุว่า กองทัพปลดแอกประชาชน

มาลายา



จคม. เล่นกฬีาในฐานฯ



การยุติปัญหาโจรคอมมวินิสต์มาลายา

๓ ม.ีค. ๑๓ รัฐบาลไทย – มาเลเซีย  ตกลงจัดตั้ง
กองก าลงัเฉพาะกจิไทย – มาเลเซีย ปราบปรามโจร
คอมมิวนิสต์มาลายาร่วมกัน  

๑  ส.ค. ๑๗ จคม.กรม ๑๒ ประกาศแยกตัวเป็น
อสิระ ตั้งช่ือใหม่ ว่า พรรค   คอมมิวนิสต์มาลายา
นิยม มาร์ค – เลนิน 



ติดต่อประสานงาน จคม. - ฝ่ายไทย

จนท.ประสานงานฯ



๕  ธ.ค. ๒๖ จคม.กรม ๘  และ กรม ๑๒ เขต ๒  บ

ตกลงตั้งพรรคใหม่  ช่ือว่า พรรคคอมมวินิสต์มาเลเซีย กอง

ก าลงัตดิอาวุธเรียกว่า   

กองทัพปลดแอกประชาชนมาเลเซีย

การปราบปรามด าเนินเร่ือยมา จน พ.ศ.๒๕๒๕ พล.ต.

ปัญญา สิงห์ศักดา  ผบ.กกล.ฉก.ไทย เจรจาแก้ไขปัญหาก่อ

การร้ายของ จคม. หลายฝ่าย  คดิขดัแย้งไม่เห็นด้วย  การ

เจรจาไม่บรรลุผล

ท่ีพกัของ จคม.



ปี พ.ศ.   ๒๕๒๘

พล.ต.กติติ         รัตนฉายา

ผบ. กกล.ฉก.ไทย   วเิคราะห์

สถานการณ์การสู้รบตามแนว

ชายแดน  ก าหนดแนวคดิการสู้รบใหม่

๑. การใช้ก าลงัปราบปรามอย่างเดยีว  ไม่น่าจะประสบ

ความส าเร็จ   เพราะปราบปรามมาแล้วถึง ๑๒ ปี

อุโมงค์ ของ จคม.



๒. การยุติสงครามตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

ส าเร็จด้วยการเจรจาในทางลบั  ใช้ก าลงัทหารกดดนั ปิดลอม

เศรษฐกจิ เพ่ือพรรคคอมมวินิสต์มาลายาวางอาวุธ สลาย

กองทพั  ท าการต่อสู้ทางสันติ จะส าเร็จได้เม่ือ พรรค

คอมมวินิสต์มาลายา สลายกองทพัก่อน มาเลเซียต้องให้

พรรคคอมมวินิสต์มาลายาต่อสู้ทางการเมืองในประเทศ

มาเลเซีย ตามแนวทางสันติ  จะสามารถยุติสงครามตามแนว

ชายแดนฯ อย่างถาวร



พ.ย. ๒๘ พล.ต.กติติ รัตนฉายา  ให้ พ.ต.อกนิษฐ์ หม่ืนสวสัด์ 
นตต. กกล.ฉก.ไทย  เจรจากบั จคม.

เหตุการณ์นีจ้ะเรียกว่าช่ือโจรคอมมวินิสต์มาลายาว่า จคม.



๑๔ ธ.ค.๒๘ พ.ต. อกนิษฐ์ ฯ และร.ท. พูลสวสัดิ์ ภู่

ย้อย ไปพบ จคม.หลนิซาน  ป่าใกล้ฝายน า้   ต.บางลาง อ.

บนันังสตา จว.ย.ล.   ย่ืนข้อเสนอแรก  สาระส าคญั  คือ

ประกาศเจตนา ให้ พรรคคอมมวินิสต์มาลายายุติ

การต่อสู้ด้วยอาวุธ รัฐบาลไทยยนิดต้ีอนรับเข้าเป็นผู้ร่วม

พฒันาชาตไิทย



ระหว่างการเจรจา  พรรคคอมมวินิสต์มาลายา ตดิต่อ

กบั  พรรคคอมมวินิสต์มาเลเซีย คู่กนัไปด้วย พ.ต.อกนิษฐ์            

พบปะกบั จคม.หลายกลุ่ม ตั้งแต่ ๑๔ ธ.ค.๒๕ - ๒๓ เม.ย.

๒๙ พบปะ จคม. 

- จคม.กลุ่มเก่า พรรคคอมมวินิสต์มาลายา จ านวน ๑๖  

คร้ัง

- จคม.กลุ่มใหม่ จ านวน ๑ คร้ัง

- จคม.ซ่ิวจิน  รองเลขาธิการพรรค ฯ จ านวน ๑ คร้ัง



ก.พ. ๒๙ ผบ.กกล.มอบ พ.ต. อกนิษฐ์ หาข้อมูล

แนวความคดินายทหารระดบัสูงของ ทบ.มาเลเซีย  เกีย่วกบั

การแก้ปัญหาด้วยสันตวิธีิ พ.ต.อกนิษฐ์ฯ พบปะสอบถาม

ความคดิเห็น นายทหารมาเลฯ หลายนาย เช่น ผบ.กกล.ฉก.

มาเลเซีย ผบ.กองพลน้อย ๖  ผบ.กองพลน้อย ๑๒  ผบ.หน่วย 

ฉก.๐๘๓ หรือ กองพลน้อย ๑๐ สรุปได้ว่า ฝ่ายมาเลเซียไม่

เห็นด้วยกบัวธีิการเจรจาเพ่ือยุตกิารต่อสู้ด้วยอาวุธ



พ.ต.อกนิษฐ์ พบปะ จคม.กลุ่มต่างๆ   จนมี

ความไว้วางใจกัน   พรรคคอมมวินิสต์มาลายา ให้ จค

ม.หลนิซาน รับผิดชอบ 

๑๘ พ.ค. ๒๙ จคม.หลนิซาน คณะรวม ๓ คน 

มาพบ พล.ต. กติติ รัตนฉายาท่ี รร.สุคนธา อ.

หาดใหญ่   จว.ส.ข. 



เจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายไทยในพื้นท่ี จคม.



พรรคคอมมวินิสต์มาลายามุ่งในการปฏิวตัิใน

มาเลเซีย  ไม่มนีโยบายเป็นศัตรูกบัไทย  และใช้พื้นท่ี

ชายแดนบางส่วนท าการเคล่ือนไหว จากการ

ด าเนินการในทางลบัท าให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

มทีางเลือกใหม่ทางหน่ึง คือการต่อสู้ตามแนวทาง

สันตเิพ่ือชิงอ านาจรัฐในมาเลเซีย  แทนการต่อสู้ด้วย

อาวธุ



๑ ต.ค. ๒๙ ตั้ง ทภ.๔ ส่วนหน้า  ท่ี ค่ายอิงคยุทธ

บริหาร อ.หนองจิก  จว.ป.น. ปราบปราม จคม.  มี 

พล.ต.โอภาส   โพธิแพทย์   อ านวยการ  ทภ.๔  

ก าหนดแนวทางปราบปราม ใช้ก าลงัทหารกดดัน วาง

น า้หนักการปฏิบัติด้าน อ.ยะหา จว.ย.ล.  ควบคู่การ

เจรจาเพ่ือให้  จคม.มอบตัว ก าหนดจุดเจรจาไว้ด้าน 

จคม.กรม ๑๐ อ.สุคริิน จว.น.ธ.



๑๒ พ.ย.๒๙ กกล.ฉก.ไทย สัมมนา ยุตก่ิอการร้าย
ของ จคม.   สรุป
๑. ก าหนดพ้ืนที่  มอบความรับผดิชอบให้หน่วย

- กกล.ฉก.ไทย รับผดิชอบการปฏิบตักิารเขตป่าเขาซ่ึง
เป็นฐานที่มั่น จคม.

- พตท  ๔๓ รับผดิชอบการปฏิบตัริะหว่างเขตป่ากบั
เขตเมือง

- ทภ.๔ สน. รับผดิชอบการปฏิบตัเิขตเมืองและควบคุม
อ านวยการปฏิบตัขิองทุกหน่วย



๒. ใช้การเจรจา ยุตกิารต่อสู้ด้วยอาวุธคู่กบัการปฏิบตักิาร
ทางทหาร เน้นปราบปรามด้าน กรม ๑๐    อ.สุคริิน  
จว.น.ธ.

ม.ีค.- พ.ค. ๓๐ การเปลีย่นแนวทางการต่อสู้ทางสันต ิ 
จคม.ทุกหน่วยตามแนวชายแดน   ใต้การน าของพรรค
คอมมวินิสต์มาลายา จ านวน  ๗๒๗ คน
รายงานตวัต่อ มทภ.๔  ทางราชการจัดพื้นทีท่ ากนิให้อยู่
อาศัย    ๕ หมู่บ้าน คือ



- หมู่บ้านปิยะมิตร ๑,๒,๓ อ.เบตง  จว.ย.ล.

- หมู่บ้านปิยะมติร ๔ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.

- หมู่บ้านปิยะมติร  ๕ อ.นาทว ี จว.ส.ข.

กกล.ฉก.ไทย เห็นว่าไทยฝ่ายเดียวไม่พอ แม้ 

เจรจาส าเร็จยุติการต่อสู้ด้วยอาวธุได้  แต่ไม่สร้าง

สันติภาพถาวร เพราะเง่ือนไขมุ่งการปฏิบัติอยู่ใน

ประเทศมาเลเซีย ฝ่ายมาเลเซียต้องเข้ามีบทบาทการ

เจรจาด้วย



จนีเป็งและสหาย



๑๒ พ.ค. ๓๐ พล.ต.กติติ  ส่งสารถึง พล.ต.ดาโต๊ะ 

อบัดุลราห์มาน ผบ.กกล.ฉก.มาเลเซีย ให้ส่ง จนท.เข้า

ร่วมเจรจา

พ.ค.๓๐ ๒๔ พล.ต.ดาโต๊ะ ผบ.กกล.ฉก. มาเลเซีย

ตอบปฏิเสธ  คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมภิาค

มาเลเซีย พล.ท. ดาโต๊ะ เด๊า ไม่มนีโยบายในเร่ืองนี้



เดือนม.ิย. ๓๐ กกล.ฉก.ไทยให้ พ.ต.อกนิษฐ์  

เจรจากบั   จคม.กรม ๑๐ อ.สุคริิน จว.น.ธ. จัดตั้ง

คณะท างานเจรจากบั จคม. มี พ.ต.อกนิษฐ์ เป็น หน.

คณะ การเจรจายืดเยื้อ หลายฝ่าย คิดว่า จคม.ไม่มี

ความจริงใจการเจรจาใช้การเจรจาเพ่ือประวงิเวลาใน

การปราบปราม  คณะท างาน กกล.ฉก.ไทย วเิคราะห์

สถานการณ์ได้ดังนี้



๑. จคม.กลุ่มใหม่เข้ามารายงานตวัต่อทางราชการ  
หลายหน่วยได้เร่ิมเปิดการเจรจากบั จคม. เพ่ือมุ่งหวงัผลงาน 
ท าให้ขาดเอกภาพ จคม.เร่ิมสับสนว่าคณะใดคือตวัแทนของ
ทางราชการไทยทีแ่ท้จริง

๒. การปราบปรามของหน่วยต่างๆ   ไม่สอดคล้องกบั
แผนการปฏิบตังิานของ กกล.ฉก.ไทย บางคร้ัง คณะท างาน
กกล.ฉก.ไทย นัดพบปะ จคม. แต่บางหน่วยส่งก าลงัเข้า
ปราบปราม ในพื้นที่ นัดพบ     ท าให้ จคม.เกดิความ
หวาดระแวง  การเจรจาไม่ปลอดภยั ประเมนิว่าฝ่ายไทยไม่
จริงใจ  การนัดต้องเล่ือนออกไป



กกล.ฉก.ไทย เจรจากบั จคม. ให้ พ้ืนที่   ต.บางลาง 
อ.บนันังสตา จว.ย.ล.  เป็นพื้นทีห่ยุดยงิ 

๑๐ ส.ค.๓๐ คณะท างาน กกล.ฉก.ไทย ไปพบ จคม.      
หลนิซาน ย่ืนข้อเสนอ

- ให้พรรคคอมมวินิสต์มาลายา ตั้งผู้น าเข้าเจรจากบั
รัฐบาลไทย  โดยอ านวยความสะดวกและรับรองความ
ปลอดภยั



- ๑๐ ก.ย.๓๐ จคม.หลนิซาน ตอบผู้น าระดบัสูงยนิดี

พบปะ

- ๒๖ ธ.ค.๓๐ กกล.ฉก.ไทยไปพบ จคม.เล่าหวง

(วโิรจน์)       ผู้น าระดบัสูงคนหน่ึงของพรรค ที ่บ.ฉลองชัย 

ต.บางลาง อ.บนันังสตา จว.ย.ล.

จคม.เล่าหวงให้รายละเอยีดว่า พรรคมนีโยบายใช้การ

เจรจาประวงิเวลาในการปราบปราม ต่อข้อเสนอของไทย  

ต้องใช้เวลาในการหารือกบัสมาชิกในมาเลเซีย ท าให้ล่าช้า



- ๓๐ ม.ค.๓๑ คณะท างาน  พบกบั จคม.เล่าหวง  

พรรคฯจัดประชุมคณะกรรมการเมือง คณะกรรมการกลาง 

ใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน 

- ๑๒  เม.ย. ๓๑ จคม.หลนิซาน และคณะ  พบ พล.ต.

กติต ิรัตนฉายา  ที ่รร. เจบ ีอ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.  หารือเกีย่ว

การเข้าร่วมพฒันาชาตไิทย และจะให้ค าตอบใน ม.ิย.๓๑

- จคม.กรม ๑๐ อ.สุคริิน  จว.น.ธ. เจรจาลบั กบั

ต ารวจสันตบิาลมาเลเซีย



ภาพสมาชิก จคม



- ๑๖ ม.ค.๓๑ กกล.ฉก.ไทย รับการร้องขอจาก 
จคม.กรม ๑๐ ให้อ านวยความสะดวกการเดินทางและ
ความปลอดภัยในการออกมาพบปะเจรจากบัฝ่าย
มาเลเซีย ที่  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.

- ๒๓ พ.ค. ๓๑ จคม.กรม ๑๐ จคม.เปาะจิ กาเซ็ม 
หน. และคณะมาพบ ฝ่ายมาเลเซียที่ รร.มายเฮ้าส์          
อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ฝ่ายมาเลฯ มนีายฮุสเซน อสิมาแอล 
ต ารวจสันติบาลมาเลเซีย  พรางตัวเป็น ผช.ปล.มท.



- ฝ่ายมาเลเซีย เสนอพรรคคอมมวินิสต์ ยุตกิารต่อสู้ด้วย

อาวุธ  ผู้กลบัไปประเทศมาเลเซีย  ไม่ลงโทษ และให้สิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียทุกประการ

การเจรจา ระหว่าง  จคม.กรม ๑๐ กบัฝ่ายมาเลเซีย ฝ่าย

มาเลเซียตั้งค าถาม  ๓ ข้อ 

ข้อที ่๑ พรรคคอมมวินิสต์จะยนิยอมอยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญของรัฐบาลมาเลเซียเพ่ือต่อสู้ในวถิีทาง

ประชาธิปไตยหรือไม่



ข้อที่ ๒ ถ้าต้องการต้อสู้ทางการเมือง จะเปลีย่นช่ือ
พรรคคอมมวินิสต์มาลายาเป็นช่ืออ่ืนหรือใช้ช่ือเดมิ

ข้อที ่๓  เม่ือต้องต่อสู้ทางการเมืองแล้ว จะสลาย
กองก าลงัตดิอาวุธหรือไม่
จคม.อาซู หรือจางหลงิหลุนตอบค าถามฝ่ายมาเลเซียดงันี้

๑  พรรคคอมมวินิสต์มาลายายนิดอียู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญของมาเลเซียขอต่อสู้ในวถิีทางประชาธิปไตย



๒.  รัฐบาลมาเลเซียต้องยอมรับ จคม.ทุกเช้ือชาตทิี่

ประสงค์จะอาศัยในมาเลเซีย พร้อมรับรองสัญชาตแิละความ

ปลอดภยั ช่วยเหลือค่าครองชีพ และไม่เอาผดิต่อเหตุการณ์ใน

อดตี

๓.  ยนิยอมให้ จคม.บางส่วนอยู่ในประเทศไทยตามสมคัรใจ

๔ . อาวุธจะมอบให้ฝ่ายไทย



ส าหรับความตกลงระหว่างไทย กบั พรรคคอมมวินิสต์
มาลายา  สรุปได้ดงันี ้

๑. สมาชิกกองทพัประชาชนมาลายา จะท าลายอาวุธ 
กระสุน และวตัถุระเบดิ  ภายใน ๗๕ วนั หลงัลงนามตกลง 

๒. ผู้มคีวามประสงค์กลบัไปพ านักประเทศมาเลเซีย 
ขั้นต้นต้องพ านักอยู่ประเทศไทยเพ่ือให้ฝ่ายมาเลเซีย
ด าเนินกรรมวธีิทางเอกสาร ๖  เดือน



๓.  ผู้มคีวามประสงค์พ านักในประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ

ดงันี ้

๓.๑  ฝ่ายไทยมอบพืน้ที่ ท าประโยชน์ท ากนิ ครอบครัวละ 

๑๕ ไร่ จัดหาวสัดุสร้างบ้านครอบครัวละ ๑ หลงั 

๓.๒ จ่ายค่าครองชีพวนัละ ๑๘ บาท/คน/วนั เวลา ๓ ปี  

ช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้ใน ๕ ปี

๓.๓ ช่วยเหลือทางด้านต่างๆ  ตามความเหมาะสมภายใต้

กฎระเบยีบของทางราชการ



ส่วนความตกลงระหว่างฝ่ายมาเลเซียกบัพรรคคอมมวินิสต์

มาลายา สรุปได้ดงันี้

๑. พรรคคอมมวินิสต์มาลายา สามารถจดทะเบยีนจัดตั้ง

พรรคการเมืองใหม่ได้แต่ห้ามใช้ค าว่าอุดมการณ์มาร์ก

๒. ให้ความช่วยเหลือโดยจ่ายคร้ังแรก ๓,๐๐๐ ริงกติและ

ให้เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ ๓๐๐ ริงกติ เป็น

เวลา ๓ ปี  จ่ายคร้ังสุดท้าย ๕,๐๐๐ ริงกติ

๓. ไม่มอบทีด่นิท ากนิให้



๒  ธ.ค. ๓๒ ลงนามตกลงสันติภาพ  ๓ ฝ่าย ที ่   รร.ลกีาร์เดน 

อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เวลา ๑๐๐๐ เป็นวนัส้ินสุดการต่อสู้ ซ่ึงด าเนิน

มา ๔๑ ปี



ขจก. คือ กลุ่มบุคคลทีด่ าเนินงานทางการเมืองและการทหาร 
ใน พืน้ที่ จว.ชายแดนภาคใต้ มวีตัถุประสงค์เพ่ือแบ่งแยกดนิแดน
ป.น., ย.ล.,น.ธ.,ส.ต. และ .ส.ข. บางส่วน ออกจากการปกครองของ
ไทย เพ่ือจัดตั้งเป็นรัฐมุสลมิอสิระ ปัจุบนัม ี ๓ กลุ่ม 

- ขบวนการอสิลามปลดปล่อยปัตตานี    (BIPP) 
- ขบวนการปฏิบตัิแห่งชาติมลายู ปัตตานี    (BRN) 
- องค์การร่วมปลดปล่อยสหพนัธ์ปัตตานี     (PULO)



การตรวจราชการในหัวเมืองภาคใต้ ที ่ปัตตานี สมยั ร.๕



ขบวนการ  BRN และ PULO เป็นกลุ่มทีม่บีทบาทมากทีสุ่ด    

มกี าลงัติดอาวุธ ประมาณ ๑๕๐ – ๒๑๐ คน    นอกจาก ๓ 

กระบวนการ ยงัมี

- ขบวนการมูจาฮีดนีปัตตานี     (BBMP)   และ

- สภาร่วมต่อสู้แห่งชาติปัตตานี    (BBKP)  ในมาเลเซีย



• หมวด ๑ 
• บททัว่ไป
• -----------
• มาตรา ๑
• ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ละเมิดถือวา่

“ กบฏ ”



๑.  ขบวนการอสิลามปลดปล่อยปัตตานี  (BIPP) คือขบวนการ

ปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี (BNPP) จัดตั้งในปี ๒๔๙๐ ต่อมาปี 

๒๕๒๘  เปลีย่นช่ือเป็น ขบวนการอสิลามปลดปล่อยปัตตานี

(BIPP) ประธานคนปัจจุบนั  คือ นายหัสดนิ  บินสา ไม่ทราบ

จ านวนสมาชิกทั้งหมด  แต่สมาชิกระดบัน า ส่วนใหญ่พ านัก ใน    

โกตาบารู  รัฐกลนัตัน มาเลเซีย เคล่ือนไหวล่าสุด  ส่งผู้แทนร่วม

ประชุมสันนิบาตมุสลมิโลก ทีเ่มกกะ เม่ือ ต.ค. ๒๕๓๐ ในฐานะ

สังเกตการณ์  เพ่ือหาเสียงสนับสนุนจากต่างประเทศ



ฝึกก าลงัพลการยงิ ฉบัพลนั ก่อนลง พท.  



๒. ขบวนการปฏิวตัิแห่งชาติมาลายาปัตตานี (BRN) จัดตั้งปี 
๒๕๐๓  เคล่ือนไหวทั้งการเมืองและการทหาร มกี าลงัตดิอาวุธ
ประมาณ ๑๐๐ – ๑๔๐ คน  มี นายอบัดุลอุสตาการิม  บนิหะยี
ฮัสซัน เป็นประธาน เคล่ือนไหวในมาเลเซีย  ในรูปการจัด
ประชุมเผยแพร่เอกสารโฆษณาชวนเช่ือ  รับเงนิบริจาค  พบปะ
ผู้แทนประเทศอสิลาม ในตะวนัออกกลางบางประเทศ ทีป่ระจ า
ในมาเลเซีย   เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ความเคล่ือนไหวในไทย 
เน้นปฏิบตัิการก่อกวนเรียกค่าคุ้มครอง  ท าร้ายเจ้าหน้าที ่ และ
ราษฎรทีไ่ม่ให้ความร่วมมือ  ประเทศทีใ่ห้การสนับสนุนด้าน
การเงนิ ฝึกอบรม  กลุ่ม BRN ได้แก่   ซีเรีย   และ ลเิบีย





กองพนัพฒันาที ่4

อ.ระแงะ
อ.เมือง อ.เจาะไอรอ้ง

อ.สุไหงปาดี

ต.มะรือโบออก
ต.จวบ

ต.บูกติ



ปัจจุบนั ขจก. BRN  แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เน่ืองจากเกดิความ

แตกแยกในหมู่ผู้น า ได้แก่

- กลุ่ม เคม็ปิปินาน ยูลามาร์ ม ีนายหะยีการิมบินหะยี

อดัซัน เป็นผู้น า 

- กลุ่ม การ์ดนิา มนีาย หะยอีามนี  ตะมนีา เป็นผู้น า      

ทั้ง  ๒  กลุ่มเคล่ือนไหวเฉพาะทางด้านการเมือง  



- กลุ่ม คองเกรส มี นาย รอซะ  บูราซอ เป็นผู้น า  
เคล่ือนไหวทั้งการเมืองและการทหาร  มกีองก าลงัติดอาวุธ
ทั้งหมดในควบคุม สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ และผลกัดนั
ทั้ง ๓ กลุ่ม  รวมตัวกนั โดยม ีนายรอซะ  บูราซอ  เป็นผู้น า

๓. องค์การร่วมปลดปล่อยสหพนัธ์ปัตตานี  (PULO) จัดตั้งปี 
๒๕๐๓ เป็นกลุ่มทีเ่ข้มแขง็ทีสุ่ด  มกีารจัดตั้งทั้งการเมืองและ
การทหาร  ม ีนาย อารง  มูเส็ง เป็นผู้น า  กองก าลงัติดอาวุธ
เคล่ือนไหวในไทย มปีระมาณ ๕๐ – ๗๐ คน ใช้ยุทธวธีิการต่อสู้ 
เหมือน BRN มปีระเทศอสิลามนิยมความรุนแรง 



(ต่อ) ตะวนัออกกลาง เช่น  ลเิบยี  ซีเรีย ให้การสนับสนุนด้าน
การเงนิ  และฝึกอบรม  ปัจจุบนั  ขจก. PULO แตกแยก
เช่นเดยีวกบั BRN แบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม คือ

- กลุ่ม นายอารง  มูเส็ง เป็นผู้น า  เน้นการด าเนินการด้าน
การเมือง  สมาชิกส่วนใหญ่จบจากประเทศในตะวนัออกกลาง

- กลุ่ม  นายอบัดุล  กอเดร์ แกนน า  สมาชิกส่วนใหญ่ผ่าน
การอบรมจากลเิบยี เคล่ือนไหวเฉพาะทางการเมือง  ต่อมากลุ่มนี้
เปลีย่นสภาพเป็นมูลนิธิ ช่ือ ปรานพาโด้ ฟาวเดช่ัน พร้อมกบัลด
ความเคล่ือนไหวลง



(ต่อ) - กลุ่ม   นายหะยี  สะมะแอ ท่าน า้ สมาชิกส่วนใหญ่เป็น
กองก าลงัติดอาวุธ เน้นงานก่อสร้างแลเรียกค่าคุ้มครอง

๔. ขบวนการมูจาฮีดนิปัตตานี (BBMP) เป็นขบวนการที่
ตั้งขึน้จากการรวมตัวของสมาชิกบางคนทีแ่ตกแยกจาก ขจก.
กลุ่ม BIPP  ,BRN, และ PULO ประกาศตัวเม่ือ พ.ย.๒๘  ม ี 
นาย แวะหะมะ   เวยูโซ๊ะ เป็นประธาน  เคล่ือนไหวทางการเมือง
เป็นหลกั



๕. ขบวนการสหแนวร่วมกู้เอกราชปัตตานี  หรือสภาร่วม

ต่อสู้แห่งปัตตานี (BBKP) ตั้งเม่ือ ปี ๒๕๑๒ เป็นขบวนการที่

เกดิจากการรวมกลุ่มของ ขจก. ๔ ขบวนการ คือ BIPP   BRN  

PULO   และ BBMP วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่น

ในประเทศ น าโครงการดาห์วะมาใช้สนับสนุน  ยงัมกีารจัดตั้ง

กองทุนจีฮัดเบอร์ซาตู  เพ่ือรับเงนิสับสนุน ปรากฏรายงานเม่ือ  

ม.ิย.๓๔ ว่า กลุ่ม BBKP เร่ิมฝึกอาวุธเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทพั

แห่งชาติปัตตานี



การเคล่ือนไหวในไทยส่วนใหญ่มุ่งโฆษณาชวนเช่ือปลูกฝัง

อุดมการณ์ต่อสู้อสิลาม โจมตีรัฐบาล  ชักชวนราษฎรมุสลมิเข้า

ร่วมเป็นสมาชิก  ด้านการทหาร  มกีารเรียกค่าคุ้มครอง ขู่การ

วางระเบดิ ลอบสังหาร เจ้าหน้าที ่หรือผู้ให้การสนับสนุน   

คุกคามครู  เผาโรงเรียน    ในต่างประเทศ ขจก.เคล่ือนไหวหา

การสนับสนุนทางการเมือง  การเงนิ  ฝึกอบรม  ทีพ่กั



และการโฆษณาชวนเช่ือจากประเทศอสิลาม ลเิบยี ซีเรีย และ

มาเลเซีย ปัจจุบนัการปฏิบตัิของ ขจก.ลดลงเน่ืองจากการ

ปราบปรามอย่างต่อเน่ือง   และเกดิความแตกแยกกนัระดบัผู้น า

ปี ๒๕๓๓ ขจก. กลุ่ม PULO  และ BRN  ลดลง จากปี ๓๒   

การสนับสนุนของคนไทยมุสลมิต่อ  ขจก.เป็นลกัษณะจ ายอม

เพราะทางราชการให้ความคุ้งครองไม่ทัว่ถึง   ผู้ให้การสนับสนุน

เล่ือมใสอุดมการณ์มส่ีวนน้อย



ให้เความคุ้มครองครู



ความสัมพนัธ์ของ ขจก.กบักลุ่มก่อการร้ายอ่ืน มกีารประสานกบั 

ผกค. และ จคม. ในปี ๒๕๒๐ แต่ไม่คืบหน้า เน่ืองจากอุดมการณ์ที่

แตกต่างกนั มกีารแย่งชิงอทิธิพลและผลประโยชน์ในพืน้ที่



ในต่างประเทศ ขจก.เคล่ือนไหวเพ่ือแสวงหาการสนับสนุนทาง

การเมือง การเงนิ ฝึกอบรม แหล่งพกัพงิ ความช่วยเหลือส่วน

ใหญ่จากกลุ่มประเทศอสิลามในตะวนัออกกลาง  ได้แก่ ลเิบีย

ซีเรียซาอุดอิาระเบยี ซูดาน ขจก.เคยส่งสมาชิกไปอบรมทางการ

เมือง  และฝึกอาวุธ ที่  ลเิบยี และ ซีเรีย ยงัมกีารติดต่อกบัผู้แทน 

กลุ่ม มูจาดฮีดนิอฟักานิสถานที่ กวัลาลมัเปอร์




