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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

"แพทย-นกัวิชาการ นศ." รุมจี้ "สมัคร" โชวสปริตลาออก  
เพื่อลดความตึงเครียด คานการใชความรุนแรง 

 
 
นักวิชาการ นิสิต นักศกึษา และคณะแพทยทัง้จากจุฬา-มศว ตางออกแถลงการณแสดง
จุดยืนไมเหน็ดวยกับการใชความรุนแรงทั้งฝายรัฐ และฝายภาคประชาชน อยางไรก็ตาม 
มีแรงผลักดนัใหนายกฯ แสดงสปรติ ลาออก หรือ ยุบสภา 
 
จากบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ ทําใหหลายฝายทั้งนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ตางแสดงความเปนหวงถึงสถานการณบานเมืองในขณะนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่
นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ออกพระราชกาํหนด
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไดออกมาแสดงความคิดเห็นและ
จุดยืนในรูปแถลงการณมากมาย โดยในวันที่ 3 กันยายน มีดังน้ี  
   
แถลงการณ ฉบับที่ 1 โดยกลุมคณาจารยและบุคลากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  วันที ่3 กันยายน 2551 ความวา ...  
   
ดวยขณะนีบ้รรยากาศของความขดัแยงและความรุนแรงทางการเมอืงไดขยายตัวออกมาก
ยิ่งขึ้น จนกระทั่งเหตุการณเร็วๆ นี ้ทําใหเกิดความสูญเสยีทั้งชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียงของ
ประเทศรวมถึงบรรยากาศของความสมานฉันทของคนในชาต ิทางกลุมคณาจารยและ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยากลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงขอแสดงเจตนารมณ ดังน้ี  
  
1.ขอประณามการกอความรุนแรงจนนําไปสูการเสียชีวิตและบาดเจ็บในคือนวันที่ 1-2 กันยายนที่
ผานมา และความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  
2.ขอใหรัฐบาลยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเน่ืองจากการ
ประกาศที่ไมสมเหตุสมผลและยังสรางความตึงเครียดใหมากขึน้เสมือนการยั่วยุใหเกิดการชุมนุม
เรียกรอง อันอาจนํามาซึ่งเหตุการณที่รุนแรงมากขึ้น  
 
3.ขอเรียกรองใหพรรครวมรัฐบาลออกมารวมรับผิดชอบกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ดวยการถอนตัวจาก
พรรครวมรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองในการคัดคาน หรือยับยั้งไมใหเกิดเหตุการณรุนแรง
และขอใหนายกรัฐมนตรีไดแสดงความเสียสละโดยการยุบสภาหรือลาออกเพื่อเปนการปลดชนวน
ความขัดแยง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมมีการตอบสนอง ขอใหพรรครวมรัฐบาลถอนตัวออกจากการ
รวมรัฐบาล เพื่อใหปญหาทุกอยางกลับมาสูสถานการณที่จะแกไขตอไปได  
4.ขอเรียกรองใหสื่อมวลชนทําหนาที่สื่อสารขอเทจ็จริงใหกับสังคมอยางตรงไปตรงมา ไมเปน
เครื่องมือของการสรางความขัดแยงใหมากยิ่งขึ้นในสังคม และขอใหทุกฝายไดใหการสนับสนุน
สื่อมวลชนใหทําหนาที่ไดอยางเต็มที่และไมควรมีการแทรกแซงการทํางานของสื่อในทุกกรณี  

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันที่  3    เดือนกันยายน   พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ทางกลุมคณาจารยและบุคลากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะไดเชิญชวน
ใหอาจารย แพทย บุคลากร นิสิตแพทย รวมถึงผูปวยและประชาชนที่มารับบริการไดรวมลงชื่อใน
การเรียกรองรณรงคในครั้งน้ี เพื่อใหเกิดความสงบสุขและคลี่คลายปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ี
ตอไป  
   
 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ  
 รศ.นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ  
 รศ.ดร.ปานสิร ิพันธุสวุรรณ  
 รศ.ดร.โกสุม จันทรศริิ  
 รศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล  
 นพ.สุธีร รตันะมงคลกลุ  
 ผศ.นพ.สมพร ลี้พลมหา  
 ผศ.ภักตรเพ็ญ ทิพยมนตร ี 
 ดร.ปยะนุช ปทมสถาน  
 นพ.สมนึก นิลบุหงา  
 ผศ.ดร.วรรณา ผูมีโชคชัย  
   
************************************  
   
แถลงการณ โดยกลุมคณาจารยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทย คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1)  
   
ตามที่ไดมีการชุมนุมอยางตอเน่ืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันมีสาเหตุมา จาก
การบริหารงานของรัฐบาลที่ไมเท่ียงธรรม และมีเจตนาที่จะแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อชวยเหลือ บุคคลที่
กําลังถูกดําเนินคดีในขอหาทุจริตในขณะเปนผูนํารัฐบาล และไดมีการเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี
ลาออกนั้น  
   
ลาสุด มีคณะบุคคลที่เรียกวา นปช. ไดเคล่ือนกําลังมายังที่ชุมนุมของพันธมิตรฯ กอใหเกิด การ
ปะทะกันจนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนหนึ่ง และในที่สุดรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แลวน้ัน  
   
กลุมคณาจารยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทย ไดติดตามสถานการณ อยาง
ใกลชิดและขอแสดงจุดยืนบนความถูกตองเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ 
ภายใตระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ี  
   
1.การชุมนุมแสดงความคิดเห็นโดยสงบ ปราศจากความรุนแรง เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ ประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ แตเมื่อประชาชนแบงเปนฝกเปนฝาย มีความเห็นแตกตาง กัน รัฐบาลและ
เจาหนาที่ฝายความมั่นคงจะตองดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นมิให เกิดการปะทะกนั  
2.ทีมแพทยและบุคลากรทางการแพทยพรอมที่จะใหการดูแลรักษาประชาชนไมวาจะเปน ผูใดฝาย
ใดก็ตาม หากเกิดเหตุความรุนแรงและบาดเจ็บ เจาหนาที่ฝายความมั่นคงตอง อํานวยความสะดวก
และคุมครองใหทีมแพทยและบุคลากรทางการแพทย เขาสูสถานที่ เกิดเหตุโดยไมมีการขัดขวาง
ใด ๆ เพื่อใหผูที่บาดเจ็บ ไดรับการรักษาที่เหมาะสม โดยเร็ว ที่สุดโดยไมมีเง่ือนไข  
3.ขอประณามผูอยูเบื้องหลังการใชกําลังเขาทํารายประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบในทุกรูปแบบ  
4.ใหรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบตอความรุนแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการลาออก เพื่อเปน
บรรทัดฐานดานจริยธรรมทางการเมือง  
   
กลุมคณาจารยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทย คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   
************************************  
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เครือขายเยาวชนกูชาติ (Young P.A.D.Group) นําโดยนายศิริพล เคารพธรรม นิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แกนนําเครื่อขายฯ พรอมดวยนิสิต นักศึกษา นักเรียน
จากสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รวมกันออกแถลงการณเครือขายเยาวชนกูชาติ ฉบับที่ 
2/2551 เรื่อง ประณามกลุมบุลคลที่เปนตนเหตุทําใหเกิดความรุนแรงอยางตอเน่ือง  
   
นายศิริพล กลาววา ในนามของกลุมนิสิต นักศึกษาเครือขายเยาวชนกูชาติ ขอประณามนายสมัคร 
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชาชนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุการณกลุม 
นปช. บุกเขามาทํารายกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในคืนวันที่ 1 กันยายนที่ผานมา 
และขอประณามตํารวจผูที่ควรจะเปนผูพิทักษประชาชนทุกฝายอยางแทจริงแตกลับมีทีทาไร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  
   
นายศิริพล กลาวอีกวา ทั้งน้ี กลุมนิสิตนักศึกษาเครือขายเยาวชนกูชาติ ขอเรียกรองให นายสมัคร 
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูมีอํานาจสั่งการสูงสุด ตอ
ตํารวจ และส.ส.ทั้งหมดของพรรคพลังประชาชนออกมาแสดงความรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม 
โดยการประกาศลาออกจากตําแหนงทางการเมืองทุกรูปแบบและยินยอมเขาสูกระบวนการยุติธรรม
เพื่อสรางจุดเริ่มตน และจะเปนทางออกของการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองอยางที่ควรจะเปน
เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลว กอนที่ประเทศชาติจะลมจมเสียหายไปมากกวาน้ี  
   
 
************************************  
   
แถลงการณของ นักเรียนไทยใน Oklahoma State University ซึ่งมีที่ตั้งอยูที่ สหรัฐอเมริกา มี
ความหวงใยในสถานการณทางการเมืองไทยขณะนี้ จากเหตุความวุนวายตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงไดมีการ
รวมประชุมและไดออกแถลงการณ ฉบับที่ 1 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาบานเมือง  
   
แถลงการณ ฉบับที่ ๑  
 
เรื่อง จุดยืนและทาทีของนักเรียนไทย ใน Oklahoma State University, USA. ตอวิกฤติการณ
บานเมือง ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑  
   
สืบเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศชาติในชวงระยะที่ผานมา จน
นําไปสูการปะทะกันดวยความรุนแรงระหวางตํารวจกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนเมื่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ตามลําดับน้ัน กลุมนักเรียนไทยใน Oklahoma 
State University, USA. ดังมีรายนามตามแนบ ขอเรียกรองใหทุกฝายทบทวนทาทีการดําเนินการ
ตางๆ ที่สงผลตอความสงบสุขและสันติภาพของบานเมืองอันมีมาชานาน โดยขอใหทุกฝาย
ดําเนินการบนพื้นฐานของสิ่งตอไปน้ี  
   
๑) ขอใหรัฐบาลยุติและลมเลิกความคิดในการใชความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้นตอการแกปญหาวิกฤติ
บานเมืองในครั้งน้ี 
๒) ขอใหรัฐบาลยกเลิกการใชพระราชกําหนดฉุกเฉินทันที เพราะกฏหมายดงักลาวเปนการรลิดรอน
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบซึ่งเปนสิทธิที่ถูกรับรองดวยกฏหมายรัฐธรรมนูญ และเปนที่
ยอมรับของประเทศที่เปนประชาธิปไตยทั่วโลก 
๓) ขอใหรัฐบาลเสียสละดวยการลาออกเพื่อยุติปญหาการขัดแยง และยังถือเปนการรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยใหคงอยูได 
๔) ขอใหทหารทุกหนวยอยาไดทําการปฏิวัติ เพราะการปฏวิัติไมสามารถแกปญหาใดๆ ได รังแตจะ
สรางปญหาใหมากขึ้น 
๕) ขอวิงวอนผูบัญชาการทหารบกรวมถึงผูเกี่ยวของอื่นๆ อยาตกเปนเครื่องมือของฝายใดฝายหนึ่ง
ที่จะนํากองทัพซึ่งเปนของประชาชนไปเขนฆาประชาชน อยาทํารายประชาชน กองทัพจะตอง
ปกปองชีวิตประชาชนทุกคนที่รวมชุมนุมอยางสันติตามสิทธิที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
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๖) ในเรื่องของการบังคับใชกฏหมาย ตองมีการบังคับใชกฏหมายอยางเทาเทียมกันทั้งฝายที่
สนับสนุนและตอตานรัฐบาล 
๗) ขอใหทุกฝายยุติการกลาวอางถึงสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพและเทอดทูนของคน
ในชาติ รวมถึงตํารวจตองดําเนินคดีกับผูกาวลวงองคพระมหากษัตริยและพระบรมราชวงศบน
มาตรฐานเดียวกันไมวาผูน้ันจะอยูฝายเดียวกับรัฐบาลหรือตรงขามรัฐบาล 
๘) ขอใหพี่นองชาวไทยทุกฝายยึดถือความสามัคคีภายในชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและ
ประเทศอยางสันติสุขและชอบธรรม  
   
กลุมนักเรียนไทยใน Oklahoma State University, USA. หวังเปนอยางยิ่งวาสถานการณบานเมือง
จะคืนสูสภาวะสงบสุขโดยเร็วน้ี  
 
๑. นาย สรายุธ แสนเสรมิ  
๒. นาย ภูมสิทิธิ์ มหาสุวีระชัย 
๓. นาง พัชราภรณ มหาสวุีระชัย  
๔. นาย อัครพล สงาสูงสง  
๕. นางสาว วรรณัย สายประเสริฐ  
๖. นาย บิตพุร ตัณฑวณชิ 
๗. นาย ณัฐวุฒิ เนียมสอน 
๘. นาย ศุภวิชญ เพ็งเนตร 
๙. นาย อสิระ ธานี 
๑๐. นางสาว วิรวัลย อาษาภา 
๑๑. นาย พีรพล สิทธิวิจารณ 
๑๒. นาย ชินทัศน เมธาภัทร 
๑๓. นาย ธรีาทร ซนีเย็ง 
๑๔. นาย อาจพลสันต ผูกฤตยาคามี 
๑๕. นางสาว ประภาภรณ เกียรติกุลวัฒนา 
๑๖. ผศ. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 
๑๗. นางสาว พิมพทอง ทวิติยามัณฑ 
๑๘. นายกฤตย คุปตกานต  
   
************************************  
   
เครือขายเยาวชนกูชาติ นําโดยนายศิริพล เคารพธรรม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยนิสิตนักศึกษา นักเรียนจากสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย รวมออกแถลงการณ เรียกรองใหนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และ ส.ส.พรรคพลังประชาชน ประกาศลาออกจากตําแหนง เพื่อเปนทางออก
กอนที่ประเทศชาติจะลมจมเสียหายไปมากกวาน้ี  
   
************************************  
   
มูลนิธิเพื่อนชวยเพื่อน, มูลนิธิวิถีสุข, มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา, มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน,
เครือขายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว, กลุมเครือขายพลังนักศึกษาเพื่อสังคม, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง รวมออกแถลงการณยุติความรุนแรง ใหรัฐบาลยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชใน
สถานการณฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไมมีจํากัดการทําหนาที่ของสื่อ ใหพรรคการเมือง
รวมรัฐบาล และรัฐสภารวมรับผิดชอบตอการแกไขวิกฤติ เชน พิจารณาลาออกทั้งคณะเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบ  
   
************************************  
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คณาจารย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แถลงเรียกรองให
สื่อมวลชนทุกแขนงเสนอขอเท็จจริงอยางเปนธรรม เปนกลาง รอบดาน ระมัดระวังในการนําเสนอ
ขาวสารและขอมูลที่อาจนําไปสูความวิตกกังวล และความขัดแยงในหมูประชาชนมากยิ่งขึ้น  
   
   
************************************  
   
กลุมนักศึกษาปริญญาโทเพื่อประชาธิปไตย มหาวทิยาลัยเชียงใหม (มช.) ไดออกแถลงการณ
เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชในสถานการณฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และใหพันธมิตรฯ ยติุการชุมนุมในทําเนียบรัฐบาล ทุกฝายตองหยุดการ
เคล่ือนไหวที่นําไปสูความรุนแรง ขอใหสื่อมวลชนทําหนาที่อยางซื่อสัตยตอหนาที่ และขอใหนาย
สมัคร สุทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมยุบสภาเพื่อคืนอํานาจแก
ประชาชน 

 


