
 
 

13 ถนนสขุาภบิาล1 หมูท่ี2่ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 
13 Sukkapibal ,M.2 Banna ,Chana ,Songkhla,Thailand.90130 

แถลงการณ์ 
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

Private Islamic Schools Association of Songkhla Province(PISA) 
(ภายใต้สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวัดสงขลา) 

ยืนยันตรวจสอบคอรัปช่ันได้ แต่ต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 
แนะให้หน่วยงานพลเรือนด าเนินการ ลดอคตแิละภาพลักษณ์ทางลบ 
……………………………………………………………………………. 

   
                 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:07-13:40 น โดยประมาณ    มีเจ้าหน้าท่ีน า
โดย ร.ท.ชยัยนัต์  อ าพนัแดง  ฝ่ายข่าว ฉก. ปัตตานี ร่วมกบั พ.ต.ต.พทิกัษ์  ใจสมทุร รอง หน. 
บก. ฉก. พร้อมเจ้าหน้าท่ีแต่งกายชดุสีด า (ตามภาพจ านวน 15 - 20 คน) และมีอกัษรเขียนว่า 
CSI ท่ีเสือ้ มาท่ีโรงเรียนอนสุรณ์เตรียมปัญญา  ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ซึง่ใน
ขณะนัน้มีนกัเรียนจ านวนมาก (มีนกัเรียนอนบุาล และนกัเรียนประถมปีท่ี 6) มีบคุคากรครูส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงและครูผู้ชาย 4 คน เม่ือเจ้าหน้าท่ีมาถึงนายอบัดลเลาะ  แมเราะในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนเชิญเข้าไปในห้องประชมุ ได้กล่าวตอนรับตามธรรมเนียมเจ้าของบ้าน 
หลงัจากนัน้ก็ให้หวัหน้าคณะท่ีมาได้บอกถึงวตัถปุระสงค์การเข้ามาในครัง้นี ้(หลงัจากนัน้นาย
อบัดลเลาะ  แมเราะขอดคู าสัง่ในการเข้ามาตรวจในครัง้นี ้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ตอบว่าค าสัง่ผู้ว่ายงั
ไม่ได้เซน็ต์) เจ้าหน้าท่ีก็บอกว่าไปเจอใบเสร็จช่ือโรงเรียนไปซือ้ของร้านเจ๊ะกฟูาตอนี นายอบัดล
เลาะ  แมเราะก็ตอบว่าไม่เคยไปเอาและไม่รู้จกัร้านเจ๊ะกฟูาตอนี เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจเอกสาร
ทัง้หมดของโรงเรียน เอกสารการเงิน การเรียนฟรีของนกัเรียนอาหารกลางวนัและอ่ืนๆ (ส าหรับ
กรณีใบเสร็จนัน้ ผมได้ถามเจ้าหน้าท่ีไปว่าใบเสร็จท่ีพบซือ้ของกบัร้านเจ๊ะกฟูาตอนี นายอบัดล
เลาะ  แมเราะไปเอาอปุกรณ์อะไร ราคาเท่าไร ขอดหูน่อยได้ไหม ทางเจ้าหน้าท่ีตอบว่าไม่มี และ
ได้บอกว่านายอบัดลเลาะ  แมเราะเป็นหุ้นส่วน นายอบัดลเลาะ  แมเราะตอบว่าผมจะเป็น
หุ้นส่วนได้ไง เพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิก ท าให้โรงเรียนเสียหายและกลายเป็นโรงเรียนเปา้หมาย
ในด้านความมัง่คง ท าให้บคุลากรทกุคนกลวัและไม่สบายใจต่อเหตกุารณ์ดงักล่าว) 



                   จากผลการตรวจค้นโรงเรียนในลกัษณะดงักล่าว  ท าให้โรงเรียนและบคุคลกรตก
เป็นผู้ ต้องสงสยัโดยไม่มีกระบวนการท่ีถกูต้อง  ส่งผลให้ทางโรงเรียนถกูมองจากผู้ปกครองว่ามี
การกระท าผิด ผู้ปกครองโทรมาสอบถามทกุวนัและไม่มีความมัน่ใจในโรงเรียน เน่ืองจากไม่มี
ข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาท าให้ทางโรงเรียนไม่สามารถอธิบายท าความเข้าใจให้กบัผู้ปกครองให้
กระจ่างได้  เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาไม่สามารถแสดงหลกัฐาน หนงัสือหรือท าให้ผู้บริหารโรงเรียน
มัน่ใจว่าจะถกูด าเนินการจากเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติ   การตรวจค้น
ดงักล่าวอาจเป็นการท าลายความน่าเช่ือถือของโรงเรียน  ขณะเดียวกนันัน้ครูและนกัเรียนมี
ความหวาดกลวั เสียขวญั ครูผู้ชายกงัวลถึงความปลอดภยัของตนเอง 
      จากเหตกุารณ์ดงักล่าว  รวมทัง้เหตกุารณ์ตรวจค้นโรงเรียนบากงวิทยาและโรงเรียน
ประสานวิทยา จงัหวดัปัตตานีตามท่ีเป็นข่าวในส่ือไทยและในส่ือต่างประเทศโดยในบนัทกึหลงั
การตรวจค้นว่าพบว่าใช้อ านาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร(ฉบบัชัว่คราว)
และค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี3/2558 ลง วนัท่ี1 เมษายน 2558ไทย ท าการตรวจ
ค้น/ตรวจยดึ เอกกสารเพ่ือ สอบการทจุริตโรงเรียน โดยอ้างว่าเป็นเร่ืองการแก้ไขปัญหาความ
มัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต้นัน้  ทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่ีอ าเภอของ
จงัหวดัสงขลาคือ จะนะ นาทวี  เทพาและสะบ้าย้อย ซึง่อยู่ภายใต้สมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัสงขลา ขอแสดงจดุยืนและข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี ้
      1.  ขอแสดงจดุยืนเร่ืองการต่อต้านการคอรัปชัน่และเช่ือมัน่ว่าการบริหารจดัการการศกึษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นการบริหารกิจการท่ีส าคญัต่อการพฒันาชีวิตของเด็กและ
เยาวชน  การคอรัปชัน่ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพและเป็นการกระท าท่ี
ผิดกฎหมาย  

2.  กรณีตรวจค้นโรงเรียนอนสุรณ์เตรียมปัญญา นัน้ใช้อ านาจใดและมีค าสัง่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่อย่างไร  หากผลการด าเนินของเจ้าหน้าท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนซึง่อาจ
เป็นการกระท าทางปกครอง  ท่ีส่งผลให้ผู้ เสียหายได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร การกระท าท่ี
เกินกว่าอ านาจ ดงันัน้ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิด  แสดงความรับผิดชอบผ่านผา่นส่ือ พร้อมทัง้ตัง้
กรรมการสอบสวนทัง้ทางวินยัและอาญา อีกทัง้คืนเอกสารส าคญัของโรงเรียนทัง้หมดทนัที 

3.  การใช้อ านาจมาตรา  44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร(ฉบับชั่วคราว)และ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี3/2558 ลง วันท่ี1 เมษายน 2558ไทย   หรือแม้กระทั่ง



ค าสัง่ท่ี 35/2561 ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตามค าสัง่ กอ.รมน. ท่ี236/2561 ถือเป็นค าสัง่ท่ี
ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน   โดยเป็นการเลือกตรวจสอบแต่เฉพาะ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยการน าก าลงัทหารท่ีอาจติดอาวธุเข้าไปในสถานศึกษา
โดยมีการขอตรวจค้นเอกสาร ในลกัษณะจู่โจม ใช้ก าลงัคนจ านวนมาก   ท าให้สถานศึกษาเสีย
ภาพลักษณ์  บุคคลกรทางการศึกษาและนักเรียนมีหวาดกลัวและรบกวนการเรียนการสอน 
อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
           4.  การตรวจสอบการคอรัปชั่นในกิจการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน้าท่ีและ
บทบาทของหน่วยงานพลเรือนมาโดยตลอด แต่การน ากองก าลงัทหารเข้ามาท าหน้าท่ีดงักล่าว
อาจเป็นการท าให้โรงเรียนมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามเกินความจ าเป็นเพราะหน่วยงานพลเรือน
ย่อมมีความเข้าใจในการบริหารจดัการการศกึษาได้อย่างเป็นระบบ การใช้การทหารน ากิจการ
พลเรือนในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนใต้ส่งผลให้เกิดความรุนแรงยืดเยือ้
ยาวนาน 
            5.  เครือข่ายมีความยินดีในการให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบโรงเรียน
เพ่ือแสดงความบริสทุธ์ิและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลแต่ขอให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการโดยยดึ
หลกัในนิติธรรม  นิติรัฐ  ไม่เลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติและศาสนา และเครือข่ายขอแสดง
เจตจ านงในการปกปอ้งสิทธิความเป็นพลเมืองไทย 
  
ข้อเสนอแนะ 
 
            1.  ขอให้ตรวจสอบจากต้นสงักดัโดยตรงและมีการพจิารณาร่วมกนั กบัต้นสงักดั กรณี
มีข้อมลูหลกัฐานท่ีเช่ือได้ว่ามีการคอรัปชัน่ โดยจดัให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการท่ีจดัขึน้
ร่วมกนัและให้หน่วยงานพลเรือนเป็นผู้ก ากบัดแูล 
             2. ขอให้มาตรการดงักล่าวด าเนินการโดยโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิต่อโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเท่านัน้ การด าเนินการตรวจสอบตามข้อสงสยัของทางทหารมกัขาดซึง่การ
ตรวจสอบถ่วงดลุจากหน่วยงานอ่ืนๆ มกัเป็นการพิจารณาเป็นการภายในหรือเป็นในทาง
ลบั  หากแต่การด าเนินการต่อสถานศกึษานัน้ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ต่อครู 
ต่อผู้ปกครองและนกัเรียน และชมุชนสงัคมในวงกว้าง  การกระท าโดยฝ่ายทหารน าโดยไม่โปร่ง



ใส่และเลือกปฏิบตัิเพราะอาจท าประชาชนท้องถ่ินเข้าใจไปได้ว่า ทางทหารโดย  กอ.รมน.เลือก
ปฏิบตัิและยงัผลต่อความรู้สกึไม่เช่ือมัน่ต่อการตรวจสอบดงักล่าว 
              3. รัฐควรตรวจสอบจากเงินอดุหนนุนกัเรียนทกุสงักดัด้วยการใช้โปรแกรมนกัเรียน
เดียวท่ีสามารถเช่ือมและตดัยอดได้ทกุเดือนของทกุหน่วยงานท่ีจดัการศกึษาของรัฐให้การ
สนบัสนนุ 
               4. แต่งตัง้คณะท างานพเิศษเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอน
ศาสนา  สามญั  การบรรจบุคุลากรศาสนา สามญั การพจิารณาเงินอดุหนนุ  ตามความเป็น
จริงและเหมาะต่อพืน้ท่ีและลกัษณะพเิศษของโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านนิตินยัและพฤตินยั
และอ่ืนๆ 
                5. การใช้อ านาจ กฎหมาย พเิศษ เช่น ตามกฎอยัการศกึ น่าจะใช้ในสถานการณ์ท่ี
จ าเป็น ส าหรับพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีการประกาศกฎอยัการศกึ ก็ไม่จ าเป็นจะต้องใช้อ านาจตามกฎ
อยัการศกึในทกุเร่ือง ถ้าเป็นกรณี การแก้ปัญหาเร่ืองทจุริตในสถานศกึษาควรจะใช้กฎหมาย
ปกติ เพราะไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงโดยตรง และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ก็น่าจะ 
สนบัสนนุให้ใช้หมายค้น  และขอให้มีการปรับเปล่ียนท่าทีและทศันคติท่ีดเูหมือนกบั การข่มขู่
คกุคาม 
                6. จดัตัง้สภาการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้จากทกุภาคส่วนเพ่ือร่วมขบัเคล่ือน
ปฏิรูปการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ีและมีมาตรฐานสากล 

   

ลงช่ือ     เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่ีอ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
คือ จะนะ นาทวี  เทพาและสะบ้าย้อย 

(ซึง่อยู่ภายใต้สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัสงขลา ) 
28 รอมฎอน ฮ.ศ. 1439 
วนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 

 

 


