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และส.ส.ของพรรคเปนการดวน เพื่อหารอืถึงสถานการณดังกลาวและกําหนดทาทีของพรรค ที่หองประชุมชั้น 3 
อาคาร ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช โดยใชเวลาประชุมนาน 3 ชั่วโมง จากนั้น นายอภิสิทธิ์ แถลงผลการประชุม วา 
พรรคไดติดตามสถานการณและรับทราบขอเท็จจริงตางๆ รวมถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่ประกาศ พ.ร.ก.การ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เราจึงขอแสดงทาทีและจุดยืน ผานแถลงการณ ดังนี้  
 
1.เราขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น กับผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ รวมถึงครอบครัวของบุคคล
เหลานี้ ตนถือวาการสูญเสียของทุกคนคือการสูญเสียของคนไทย ไมวาจะเปน นปช.หรือพันธมิตรฯ และพรรคจะ
ติดตามวาคนเหลานี้ไดรับการดูแล การชดเชย หรือการเยียวยาตามที่ควรจะเปนหรือไม  
 
"ผมอยากจะถามนายกฯ วาที่ทานไดปฏิเสธขอเสนอตางๆ ของเรา และบอกวาจะตัดสินใจแบบของทานเพื่อรักษา
บานเมือง อยากจะถามวานี่หรือการรักษาบานเมืองของทานที่นําใหคนไทยตองมาปะทะกันถึงขั้นฆากันตาย และ
เราทราบวายังมีความเคลื่อนไหวของกลุมคนที่กําลังเดินทางเขามาและพรอมจะมีการใชความรนุแรง"นายอภิสิทธิ์
กลาว 
 
2.พรรคยืนยันอยางหนักแนนวาไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงทุกประเภท แตไมไดปฏิเสธสิทธิการชุมนุมของ
กลุมใด แตจะตองเปนลักษณะตางคนตางชุมนุม ไมใชมีเจตนาทํารายอีกฝาย ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 ฝายตองไมมี
การยั่วยุใหเกิดความรุนแรง  
 
3.จากการติดตามและประมวลขอมูลทั้งหมด เห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไมใชอุบัติเหตุหรือเรื่องบังเอิญ แตเปน
การจงใจของผูมีอํานาจที่ตองการนําบานเมืองมาสูจุดนี้ เพื่อสรางเงื่อนไขนําไปสูการประกาศภาวะฉุกเฉิน และ
นําไปสูจุดหมายอื่นตอไปตามความตองการของผูมีอํานาจ ซึ่งพรรคมขีอมูลหลายอยาง ไมวาจะเปนความ
เคลื่อนไหวของคนในรัฐบาล ทั้งระดับรัฐมนตรี ส.ส. และบุคคลที่เกี่ยวของกับแกนนํารัฐบาล อาจรวมถึงตัว
นายกรัฐมนตรดีวยที่สนับสนุนใหประชาชนเดินทางเขามาเพื่อใหเกิดการเผชิญหนากัน และมีการปลุกระดมในที่
ชุมนุมอยางชัดเจนใหออกมารวมเคลื่อนไหว แมกระทั่งมีการใหรางวัลแกผูที่สามารถกระทําการที่นําไปสูความ
รุนแรงตออีกฝายได 
 
"ใครก็ตามที่ตดิตามประวัติของนายกฯคนนี้จะไมรูสึกแปลกใจใดๆ เลย ใครที่สงสัยในวันที่นายกฯเขาสูตําแหนง
และมีการรื้อฟนเหตุการณ 6 ตุลา 2519 ข้ึนมา โดยมีการตั้งขอสงสัยและหวงใยไปถึงสถานการณปจจุบันวาจะ
เปนอยางไร ซึ่งวันนี้ก็ประกาศชัดเจนแลววาถามีนายกฯ ที่มีประวัติและทาทีเชนนี้ บานเมืองจะเขาสูวิกฤติแนนอน 
ในอารยประเทศ ถามีการบริหารประเทศผิดพลาดและจงใจใหเกิดเหตุรายแรงเชนนี้ จะตองมีการแสดงความ
รับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายดวย ปญหาของบานเมืองวันนี้ ผมไมรูจะเรียกรองอะไรจากนายกฯได
อีก เพราะทานไมใชเหตุผล ไมใชสติ เรียกรองอะไรไปก็ไมเกิดผล แตขอย้ําวาสังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมอืงที่
เจริญแลว ความรับผิดชอบอยูที่นายกฯเต็มๆ" นายอภิสิทธิ์ กลาว 
 
4.การที่นายกฯมอบหมายอํานาจใหพล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รับผิดชอบนั้น ตน
เห็นวา ผบ.ทบ.กําลังถูกวางตัวใหเปนเหยื่อรายตอไปของนายกฯ เพราะถา ผบ.ทบ.ดําเนินการแลวเกิดความ
รุนแรงขึ้น ตนมั่นใจวานายกฯจะโยนความผิดใหผบ.ทบ. โดยอางวามอบอํานาจทางกฎหมายใหแลว ในทาง
กลับกัน ถาผบ.ทบ.ไมดําเนินการหรือไมสนใจ ปลอยใหเหตุการณเกดิความรายแรงตอไป นายกฯก็จะดําเนินการ
กับผบ.ทบ.ฐานไมปฏิบัติหนาที่ จึงขอเรียกรองใหผบ.ทบ.ยืนอยูขางประเทศชาติและประชาชน การคลี่คลาย
สถานการณฉุกเฉินในขณะนี้ตองคํานึงถึงความละเอียดออนในสถานการณความขัดแยง เพราะไมใชเปนการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาต ิหรือจากการกระทําของกลุมใดที่ไมสามารถควบคุมการกระทํา
ของตัวเองได แตเปนความขัดแยงทางการเมืองที่โยงใยถึงผูมีอํานาจเขามายุยงสงเสริม  
 
นายอภิสิทธิ์กลาวอีกวา ดังนั้น ผบ.ทบ.ตองแสดงใหคนไทยเห็นวาจะใชอํานาจอยางมีสติ และหวงใยชีวิตของทุก
คน รวมถึงจะไมใชความรุนแรง และใชอํานาจที่มีเปดการเจรจาเพื่อหาทางออกและเอาความเปนธรรมกลับคืนสู
สังคม เชน การมอบอํานาจใหจัดการกับสื่อมวลชนที่ยั่วยุ ขอใหเริ่มตนจากสื่อของรัฐกอน ถาตองการใหพรรค
ประชาธิปตยรวมคลี่คลายปญหาในเรื่องใด พรรคพรอมใหความรวมมอื อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน เรื่องสําคัญ
ที่สุด คือ ตองไมใหสถานการณบานปลาย และตองใชการเจรจาเปนทางออกที่ดีที่สุด 
 
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) นําโดยนายสุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี รองอธิการบดี 10 คน 
คณบดี 20 คน ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการสถาบัน 12 คน รวมจํานวน 42 คน รวมลงชื่อในแถลงการณ
เรียกรองใหทหารและตํารวจงดเวนการใชกําลังและใชความรุนแรงใดๆ ตอผูชุมนมุทุกฝาย ขอใหทุกฝายยุติการ
ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง ขอใหนายกรัฐมนตรีเสียสละใหมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการ
เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม เพื่อใหเวลาและใหโอกาสแกสังคมไทยในการเยียวยาความเสียหาย  
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องคกรเอกชน-นักวิชาการทั่วประเทศแถลงการณตานพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 
ขณะเดียวกัน 31 คณาจารย มธ. จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิลปากร นเรศวร 
สุโขทัยธรรมาธิราช, คณาจารย 30 คนของคณะนิติศาสตร จุฬาฯ, คณาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต, เครือขาย
ทันตแพทยเพื่อประชาธิปไตย นําโดยทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ, มูลนิธิ 14 ตุลาฯ นําโดย นพ.วิชยั โชควิวัฒน
, ชมรมแพทยชนบท นําโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ, ภาควชิารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรเครือขาย, 
เครือขายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันทภาคเหนือ 72 องคกร นําโดยนายชัชวาลย ทองดีเลิศ, คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ฯลฯ ออกแถลงการณเรียกรองให
นายกรัฐมนตรยีกเลิกประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และขอใหเสียสละดวยการลาออก
หรือยุบสภาอยางใดอยางหนึ่ง  
 
นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย, ชมรม ส.ส.ร. 50, 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย โดยนางชมัยพร แสงกระจาง นายกสมาคม, 
คณาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ นําโดยนายสุริชัย หวันแกว, เครือขายสังคมไทยพรอมใจปฏิเสธความรุนแรง นํา
โดยนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล, สภาทนายความไทย ออกแถลงการณขอใหทุกฝายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี 
ละเวนการใชวิธีการใดๆ ที่เปนเงื่อนไขนําไปสูความรุนแรง  
 
สวนเครือขายคนทํางานดานสิทธิมนุษยชน นําโดยนางทิชา ณ นคร ออกจดหมายเปดผนึกถึงคุณหญิงสุรัตน 
สุนทรเวช และครอบครัวแนะนําใหนายสมัครลาออกหรอืยุบสภา 
 
นอกจากนี้ รศ.ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร รวมกับตัวแทนนักศึกษาและ
คณาจารย แถลงใหรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเร็ว และขอใหผูนํารัฐบาลพิจารณาลาออก 
หรือยุบสภา 
 
ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม เครือขายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันทภาคเหนือ จํานวน 72 องคกร ออก
แถลงการณเรียกรองใหนายสมัครลาออกจากนายกฯ และยกเลิกการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
 
อีกดานหนึ่ง รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร ตัวแทนนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี ออกแถลงการณชื่นชม
รัฐบาลและสํานักงานตํารวจแหงชาติที่รวมกันคลี่คลายสถานการณดวยความอดทนในการใชแนวทางสันติวิธีตอผู
ชุมนุม สวนองคกรชาวพุทธแหงประเทศไทยออกแถลงการณสนับสนุนใหกําลังใจรัฐบาล 
 
แถลงการณ : คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 กันยายน 2551 
 
ตามที่ไดมีความขัดแยงทางการเมืองที่ไดลุกลามไปสูการปะทะกันดวยกําลังอาวุธของกลุมประชาชนฝายตาง ๆ 
ในกรงุเทพมหานคร จนนําไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินในเชาวันที่ 2 กันยายน 2551 นั้น 
 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการสถาบัน ในฐานะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 42 คน ที่มีรายนามทายแถลงการณนี้ ใครขอเรยีกรองตอฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการคลี่คลายวิกฤติและหาทางออกใหแกชาติบานเมืองโดยไมใหมีการเสียเลือดเนื้อและ
กอใหเกิดความเสียหายมากยิ่งไปกวาที่เปนอยู ดงัตอไปนี้ 
 
1. คณะผูบริหารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ขอเรียกรองใหรัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตามประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน เจาหนาที่ทหารและตํารวจงดเวนการใชกําลังและการใชความรุนแรงใด ๆ ตอผูชุมนุมทุกฝาย 
โดยขอใหทําหนาที่ในการรักษาความเรียบรอย ควบคุมสถานการณ และปองปรามมิใหเกิดความรนุแรงมากขึ้นไป
อีกเทานั้น 
 
2. คณะผูบริหารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ขอเรียกรองใหกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ยุติการเคลื่อนไหวออกนอกที่ชุมนุมของตน ไมกระทําการยั่ว
ยุอีกฝายหนึ่งหรือเจาหนาทีข่องรัฐ และไมใชอาวุธหรือดําเนินการดวยความรุนแรงใด ๆ ตอกันอีก 
 
3. คณะผูบริหารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ขอเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาใชดุลพินิจในการคลี่คลาย
สถานการณความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้นดวยการเสียสละใหมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีการ
เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมอันเปนกระบวนตามวิถีทางประชาธิปไตยเมื่อมีความขัดแยงทางการเมืองที่มิอาจหาทาง
ออกในระบอบทางการเมืองโดยปกติได ทั้งนี้ เพื่อใหเวลาและใหโอกาสแกสังคมไทย ในการเยียวยาความ
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เสียหาย และความลดระดับความขัดแยงที่อาจนําไปสูความรุนแรงและเหตุการณนองเลือดในระหวางประชาชน
ชาวไทยดวยกันเองลงได 
 
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอวิงวอนตอทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อโปรดพิจารณาและใชดุลพินิจในการ
ดําเนินการตอขอเรียกรองดังกลาว เพื่อเปดโอกาสใหสังคมไทยไดมีชองทางในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงและ
สถานการณอันไมพึงปรารถนา และเพื่อใหประเทศไดมหีนทางในการพลิกฟนกลับมายืนอยางมั่นคงในวิถีทาง
ประชาธิปไตยไดอีกในอนาคต 
 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีลงนามในแถลงการณ 2 กันยายน 2551 จํานวน 42 คน 
 
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี  
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนิติศาสตร  
รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรตัน คณบดีคณะรัฐศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตต ิมงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร  
รองศาสตราจารย มาลี บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  
ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร  
ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร  
อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  
อาจารย สุธิดา กัลยาณรุจ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  
รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.พิมพนัธุ เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค  
รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม  
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร  
รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต  
รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง  
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง  
รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล  
อาจารย ดร.สมประสงค โกศลบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี  
อาจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  
รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย  
อาจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา  
รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒ ิหิรัญรักษ ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร  
นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอาํนวยการสํานักหอสมุด  
รองศาสตราจารย ไว จามรมาน ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย  
รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ  
ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  
รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร ผูอํานวยการสถาบันภาษา  
รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ ผูอาํนวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม  
ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.  
รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  
 
40ส.ว.ออกแถลงการณจี้ หมัก ออก-ยุบสภา แนะพรรครวมบีบ 



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 5/9/08 7:17  

 
ผูส่ือขาวรายงานวา เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา ส.ว.เลือกตั้งและ ส.ว.สรรหา จํานวน 40 คน อาทิ พ.ท.กมล 
ประจวบเหมาะ นายไพบูลย นิติตะวัน นายคํานูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. 
รวมกันหารือเหตุการณการปะทะกันของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ(นปช.) และพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทําใหรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  
 
น.ส.รสนา นําคณะ ส.ว.ออกแถลงการณวา กรณีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ในเขต กทม. โดยอางเหตุวามีการอางเหตุใชกําลังประทุษรายกัน และ 43 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเขารวม
ประทวงรัฐบาลดวย และประกาศแตงตั้งผูรับผิดชอบและมอบอํานาจในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ส.ว.เห็นวา
สถานการณที่นายกรัฐมนตรอีางไมใชกรณีฉุกเฉินรุนแรงตามเจตนารมรณของ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน เพราะเหตุมีลักษณะมีลักษณะไมตางจาก จ.อุดรธานี ซึ่งรัฐบาลก็ไมไดใชมาตรการดังกลาว 
การใชมาตรการโดยการสรางเงื่อนไขจัดฉาก โดยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่รัฐ ถือเปนการเลือกปฎิบัติในการ
บังคับใชกฎหมาย จึงไมชอบดวยกฎหมาย ส.ว.ขอเรียกรองใหฝายที่จะใชอํานาจ พ.ร.ก. ใชโดยระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงและในชวงบาย ส.ว.จะไปยื่นเรื่องสถานการณฉุกเฉินโดยมิชอบไปยังศาลปกครอง
สูงสุดเพื่อระงับคําสั่งดังกลาว 
 
"เราเห็นวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนการวางแผนลวงหนารวมกันของฝายการเมือง เจาหนาที่ตํารวจและ
กลุมประชาชนจํานวนหนึ่งซึ่งจะนําไปสูการใชความรนุแรงกับประชาชน เปนการใชอํานาจเกินเหตุซ้ําเติมวิกฤติให
หนักหนวงมากขึ้นทั้งนี้ใจกลางของปญหาคือนายกรัฐมนตรี นอกจากไมพยายามแกปญหายังมีการยั่วยุ ใชความ
รุนแรงซึ่งปรากฎในการประชุมรวมรัฐสภาที่ผานมา นายสมัครหมดสิ้นความชอบธรรมและความสามารถในการ
บริหารมิจฉาทิฐิที่ดึงดันจะอยูในอํานาจมีแตจะนําไปสูการนองเลือด ลมจมความรบัผิดชอบทางการเมืองเปนสิ่งที่
นายกรัฐมนตรคีวรแสดงออก ทางเดียวในการแกวิกฤตืคือนายสมัครตองลาออกจากตําแหนงหรือยุบสภาและ
ปลอยใหกระบวนการตางๆรวมกันแกปญหา" น.ส.รสนา กลาว 
 
น.ส.รสนา กลาววา ความลมเหลวคือฝายการเมืองเรื่องนี้พรรครวมรฐับาลตองรับผิดชอบดวยการกดดันใหนาย
สมัครลาออกหรือปลดนายสมัครออก อยาคิดแตประโยชนตัวเองแลวเอาประเทศมาเดิมพันเปนตัวประกัน ระวังจะ
โดนสังคมตราหนา วันนี้ทุกฝายทําหนาที่อยางดีที่สุดเหลือแตนายกรัฐมนตรีและรฐับาล หากนายกรัฐมนตรียังไม
มีความรับผิดชอบทางการเมือง ดวยการลาออก ส.ว.ก็จะใชกลไกทางกฎหมายใหถึงที่สุด 
 
น.ส.รสนา กลาวดวยวาเหตทุี่เกิดขึ้นเห็นไดชัดวาเปนการจงใจสรางสถานการณเพราะการปะทะยุติเวลาต4ี และ7 
โมงเชา นายกรัฐมนตรีก็ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประชุมรวมกันของรัฐสภา ส.ส.พรรคพลังประชาชนก็
พูดเปนนัยแลววาใหใชกฎหมายเขมงวดตรงนี้เปนการจําลองเหตุการณ 6ตุลา19 ที่ปดลอม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนตึกไทยคูฟา ส.ว.รวบรวมภาพทั้งหมดแลวและจะมีการตั้งคณะกรรมการรวมกัน
ของคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา หลายชุดเพือ่สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของ อาท ิพล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท 
รองผบ.ตร. ที่ปลอยใหผูชุมนุมทั้ง2 ฝายปะทะกัน รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชาชน และนักการเมืองในบานเลขที่
111 ที่ปลุกระดมกอความรนุแรง เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
 
แถลงการณชมรมแพทยชนบทฉบับท่ี 3  
 
ขอใหรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ยกเลิกการประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน และรับผิดชอบตอการปราบปรามประชาชนดวย
การลาออกจากการเปนรัฐบาล  
 
วันที่ 2 กันยายน 2551 โดยนายแพทยเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท  
 
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในกรุงเทพมหานคร ในคืนชวงกอนสวางของวันที่ 2 กันยายน 2551 ที่ผาน
มา ซึ่งมีกลุม นปช. ไดเคลือ่นการชุมนุมโดยมีกลุมชายฉกรรจพรอมอาวุธเขามาทํารายและทุบตีประชาชนที่
ชุมนุมอยางสงบสันติอหิงสาของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนทําใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 1 ราย
และบาดเจ็บเปนจํานวนมาก 
 
ชมรมแพทยชนบทไดวิเคราะหสถานการณแลวเห็นวา ปรากฏการณการปะทะกันของกลุมประชาชนในครั้งนี้ เปน
ความจงใจและตั้งใจของคนในรัฐบาลที่มี สส.พรรคพลังประชาชนไปปลุกระดมมวลชนกลุม นปช. ส่ังใหมีการ
เคลื่อนการชุมนุมเพื่อหวังใหเกิดการปะทะนองเลือด ดวยความรวมมอืของตํารวจที่เปดทางใหเกิดการปะทะ เพื่อ
สรางเงื่อนไขใหกับรัฐบาล ใชเง่ือนไขนี้ในการประกาศใชพระราชกําหนดบริหารบานเมืองในสถานการณฉุกเฉิน 
เพื่อเขาสลายการชุมนุมตามกฎหมาย เพราะคําสั่งศาลที่รัฐบาลเคยจะใชเปนขออางในการสลายการชุมนุมนั้น 
ศาลไดยกเลิกไปแลว การออกพระราชกําหนดครั้งนี้เปนการมุงใชกฎหมายบานเมอืงเพื่อปราบปรามประชาชนผู
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บริสุทธิ์ที่ชุมนุมอยางสันติ สรางความเสียหายตอชาติบานเมืองอยางใหญหลวง และจากสถานการณบานเมืองที่มี
แนวโนมที่นาเปนหวงวาอาจจะกอใหเกิดการนองเลือดครั้งใหญ ชมรมแพทยชนบทขอแสดงจุดยืนและความเห็น
ดังนี้ 
 
1. ขอใหรัฐบาลประกาศยกเลิกการใชพระราชกําหนดบรหิารบานเมืองในสถานการณฉุกเฉินโดยทันที เพราะการ
ใชอํานาจตามพระราชกําหนดดังกลาวประกาศใช เพื่อมุงเขนฆาประชาชนที่ชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนญู
รับรอง และจะนํามาสูการนองเลือดในที่สุด การแกปญหาความขัดแยงทางสังคมครั้งนี้ทําไดเพยีง 2 ทางคือ 
รัฐบาลตองลาออกและใหมีการยุบสภาในทันที จึงจะสามารถยุติสภาวะวิกฤตของบานเมืองที่ประชาชนไมยอมรบั
รัฐบาลที่หมดความชอบธรรม และถือเปนการรักษาระบอบประชาธิปไตยใหคงอยูตอไปได 
 
2. ชมรมแพทยชนบทขอเรียกรองตอ พลเอกอนุพงศ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก และหนวยทหารทุกหนวย 
ขออยาไดตกเปนเครื่องมือของฝายการเมืองที่มุงเขนฆาประชาชนฝายตรงกันขาม อยาทํารายประชาชน บัดนี้
รัฐบาลสมัครหมดความชอบธรรมในการเปนรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัแลว เพราะแทนที่จะปกปอง
ประเทศชาติและประชาชนทุกกลุม แตกลับปลอยใหกลุม นปช.เขามาทํารายประชาชนจนถึงแกชีวิต เชนนี้แลว
เหลาทหารจึงไมควรปฏิบัติการสลายการชุมนุม แตกลับควรตองปกปองกลุมผูชุมนุมในทุกกรณีใหสามารถชุมนุม
อยางสงบตามสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
 
3. ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากความจงใจของรัฐบาลที่อยูเบ้ืองหลังในการปลอยใหกลุมมวลชน
ปะทะกันเพื่อหวังผลทางการเมอืงนั้น เปนสิ่งที่ยอมรับไมได และตองมีความรับผิดชอบ ชมรมแพทยชนบทขอให
รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบตอการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชนรวมทั้งความเสียหายตอเศรษฐกิจ
และภาพลักษณของประเทศชาติดวยการลาออกและ ขอใหคณะรัฐมนตรีหรือพรรครวมรัฐบาลที่ยังมีสํานึก
ประชาธิปไตยและจริยธรรมทางการเมือง ไดแสดงจุดยืนโดยการลาออกหรือถอนตัวจากการรวมรฐับาล กอนที่จะ
กลายเปนทรราชยและนายกรัฐมนตรีจะปดความรับผิดชอบไมไดทั้งในทางการเมืองและทางอาญาแผนดินที่
ปลอยใหประชาชนตองบาดเจ็บลมตาย 
 
4. การชุมนุมประทวงโดยสงบเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ที่พระราชกําหนดใดๆก็ไม
สามารถมาจํากัดสิทธิดังกลาวได ทางชมรมแพทยชนบทขอเรียกรองตอสมาชิกแพทยและวิชาชีพสุขภาพทั้ง
ประเทศ ไดแสดงจุดยืนอารยะขัดขืน สนับสนุนการชุมนุมอยางสงบในทุกจังหวัด ขอใหทุกภาคสวนของ
สังคมไทย ทั้งทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่ือสารมวลชน กลุมองคกรทางธุรกิจ นักศึกษา และ
ประชาชนทุกคน รวมแสดงจุดยืนอารยะขัดขืน ดื้อแพงตอการประกาศใชพระราชกาํหนดบริหารบานเมืองใน
สถานการณฉุกเฉิน ไมยอมรับอํานาจใดๆของรัฐบาล จนกวาพระราชกําหนดจะถูกยกเลิกและรัฐบาลนายสมัคร 
สุนทรเวชที่มือเปอนเลือดจะลาออกไป  
 
กก.สิทธิฯแถลงการณคานประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน  
 
คระกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดออกแถลงการณ “คัดคานการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครฯ ” โดยมีเนื้อวาคณะกรรมการสิทธิฯ ไดติดตามสถานการณความ
รุนแรงในขณะนี้ ดวยความหวงใยและวิตกกังวลในแนวทางแกไขปญหาของรัฐบาล และคณะกรรมการสิทธิฯ ได
แสดงจุดยืนที่เดนชัดวา ไมเห็นดวยและคัดคานการใชความรุนแรง ไมวาจะเกิดขึ้นจากฝายใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรียกรองใหรัฐบาลตองยุติความรนุแรงใดๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้การเกิดเหตุการณความรุนแรง ในชวงคืนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ทําใหเกิดความเศราเสียใจ ตอการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน ซึ่งเจาหนาที่ทหารตํารวจไดควบคุมสถานการณความรุนแรงไดแลว แต
รัฐบาลกลับใชเหตุการณดงักลาวเปนเหตุผลในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
คณะกรรมการสิทธิเคยคัดคาน การประกาศใชพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เพราะสว
ผบกระทบตอสิทธิเสรีภาพดังนั้น จึงเสนอตอนายกรัฐมนตรีใหยกเลกิการประกาศ สถานการณฉุกเฉินในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะนอกจากจะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ้น ในประการสําคัญยังละเลยและมองขาม
ปญหาหลักของประเทศ กลาวคือ บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐสภาและ นักการเมือง ซึ่งตองทําหนาที่
ถวงดุลอํานาจฝายบริหารใหใชอํานาจรัฐตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และถูกตองทํานองคลองธรรม  
 
เครือขายประชาสังคมฯเหนือออกแถลงการณฉบับท่ี 1  
 
เครือขายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันทภาคเหนือ ประกอบดวย เครือขายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันท
ภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) 64 องคกร เครือขายสื่อ
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ประชาชนภาคเหนือ นักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิมนุษยชน
ทองถิ่น โครงการปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปที่ดิน  
 
รวมถึง คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสภาคเหนือ (99 องคกร) เครือขายสุขภาพและชาติพันธุบนที่
สูง และกลุมประชาธิปไคยหลากสี แอนตี้ความรุนแรง ออกแถลงการณ ฉบับที่ 1 แสดงความหวงใยตอ
สถานการณบานเมืองพรอมเรียกรอง 5 ประเด็นลดความขัดแยง ที่บานธารแกว มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.หวยแกว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยมีศาสนาจารยสนั่น วุฒิ มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปนผูอานแถลงการณ พรอม
ตัวแทนจากเครือขายประชาสัมคมฯ อีกกวา 30 คน  
 
ศาสนาจารยสนั่น เปดเผยวา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันนี้ (2 ก.ย.) ที่มีการปะทะกันระหวางกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) กับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สงผลใหมี
ผูเสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตร ีก็ไดประกาศใชชพรก.ฉุกเฉิน
ในเขตกรุงเทพฯ โดยในนามเครือขายประชาสัมคมฯ มีความหวงใยเหตุการณดังกลาว อาจนํามาสูความรุนแรง
และการรัฐประหารอีกครั้ง จึงมีไดออกแถลงการณเรียกรอง 5 ขอ เพื่อใหบานเมืองสงบ  
 
โดยขอเรียกรองประกอบดวย 1.ขอใหแกนนํากลุมการเมืองทั้งกลุมพันธมิตรฯ และนปก. ยุติการสรางเงื่อนไขสู
การใชความรนุแรง ที่อาจนํามาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ ชีวิตประชาชน และรัฐประหาร 2.นายสมัคร ตองลาออก 
เพราะรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งถือวาหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศไปแลว  
 
นอกจากนี้ยังเรียกรองใหมีการยกเลิกบังคับใชพรก.ฉุกเฉิน เพราะเห็นวาเปนการเปดชองใหนายกฯ อาจใชอํานาจ
รุนแรงในการจัดการกับประชาชนได และยังหลายมาตราของพรก.ฉุกเฉิน ทั้งการเสนอขาวสารของสื่อมวลชนจะ
ถูกควบคุมดวยรฐับาล โดยในสภาวะการณเชนนี้ประชาชนควรไดรับขอมูลขาวสารอยางรอบดาน  
 
4.ขอใหบุคคล กลุม และองคกรภาคประชาสังคมรวมแสดงออกในการเปลี่ยนผานการเมืองครั้งนี้ โดยรวมกันยุติ
ความรุนแรงและใชการสมานฉันทในการแกไขปญหา ดวยการสวมเสื้อสัดํา ติดริบบิ้นสีดําที่รถยนต แขวนปายผา
หนาบานและที่ทํางานเพื่อเปนสัญลักษณ และสุดทาย เห็นวาวิกฤตครั้งนี้จะตองแกไขดวยการปฏิรูปการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยประชาชนทกุภาคสวนจะตองหาทางออกรวมกัน  
 
ศาสนาจารยสนั่น กลาวตอวา สถานการณบานเมืองตอนนี้ถึงเวลาแลวที่พลังเงียบหรือพลังที่สามตองออกมา
แสดงบทบาท ชวยประคับประคองสังคมใหเดินหนาไปดวยสันติวิธี ทั้งนี้ ขอชื่นชมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวภาคประชาชนของกลุมพันธมิตรฯ ที่ชุมนุมตอเนื่องเปนเวลากวา 100 
วันโดยปราศจากความรุนแรง  
 
แถลงการณ 50 อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ดวยเหตุการณความรุนแรงของประเทศในขณะนี้ ไดยืดเยื้อลุกลามจนกลายเปนวิกฤติสังคม ที่กําลังนําไปสูการ
นองเลือด และความเสียหายครั้งใหญของประเทศ ซึ่งไมตางจากเหตุการณในเดือนตุลาคม 2516 และ2519 หรือ
พฤษภาคม 2535  
 
วิกฤตการณสังคมที่เกิดขึ้น ไดเลวรายเกนิกวาการกลาวโทษบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตจําตองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อถอดสลักความรุนแรงและความแตกแยกของประชาชนที่สะสมตอเนื่องมายาวนาน
อยางเรงดวน  
 
อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรดังรายชือ่แนบทาย จึงขอแถลงขอเรียกรองดังนี้  
 
1. ขอประณามความไรสัจจะของรัฐบาลและการสรางสถานการณการยั่วยุและเริ่มตนกอความรุนแรงจากกลุม
ประชาชนของฝายรัฐบาล อันนําไปสูการเสียชีวิตและบาดเจ็บในคืนวันที่ 1-2 กันยายนที่ผานมา โดยรัฐบาลตอง
แสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกทันที  
 
2. ขอใหยกเลิกการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะขาดความชอบธรรมในการบังคับใช เนื่องจากมีที่มาจากการยั่วยุ
ใหเกิดเหตุความรุนแรง และหวังผลทางการเมืองของฝายรัฐบาล และเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดสถานการณที่
รุนแรงและบานปลายมากยิ่งขึ้น  
 
3. ขอใหผูบัญชาการทหารบกปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพของประชาชน ความถูกตอง
ชอบธรรม และประโยชนสุขของประเทศชาติ  



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 5/9/08 7:17  

 
4. ขอใหประชาชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นดวย ออกมาเแสดงตนและรวมเรียกรองใหรัฐบาลลาออก
เพื่อใหวิกฤตการณในขณะนี้ยุติลงโดยเร็วที่สุด  
 
รายนามคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ชื่อ-สกุล  
 
1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ  
 
2. ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ  
 
3. นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา  
 
4. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  
 
5. ผศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช  
 
6. รศ.ธราดล เกงการพานิช  
 
7. รศ.พญ.มัณฑนา ประทีปเสน  
 
8. ศ.ดร.อรษา สุตเธียรกุล  
 
9. ผศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา  
 
10. รศ.วชิระ สิงหะคเชนทร  
 
11. ผศ.ดร.ปญญารัตน ลาภทวีวงศ  
 
12. ดร.ศรัณญา เบญจกุล  
 
13. ผศ.นิวัฒน อุณฑพันธ  
 
14. รศ.ดร.สุนีย ละกําปน  
 
15. รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล  
 
16. รศ.ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน  
 
17. ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ  
 
18. ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์  
 
19. ผศ.ดร.พิมพสุภาว จันทนโสตถิ์  
 
20. ผศ.ดร.อาภาพร เผาวฒันา  
 
21. ผศ.เฟองฟา อุตรารัชกจิ  
 
22. ดร.ปาหนัน พฤฒิภิญโญ  
 
23. รศ.สิริประภา กลั่นกลิ่น  
 
24. อ.ศุภชัย แสงรัตนกุล  
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25. ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล  
 
26. ผศ.อังสนา บุญธรรม  
 
27. ผศ.เสริมพันธุ นิตยนรา  
 
28. รศ.ดร.ประมุข โอศิริ  
 
29. รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล  
 
30. ผศ.ดร.พรพรรณ ดีระพฒัน  
 
31. รศ.ดร.นิรัตน อิมามี  
 
32. รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล  
 
33. รศ.ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน  
 
34. รศ.พญ.กนกรัตน ศิริพานิชกร  
 
35. รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา  
 
36. รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ  
 
37. รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท  
 
38. ดร.ภิฤดี ภวนานันท  
 
39. ผศ.ดร.พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์  
 
40. อ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ  
 
41. รศ.พิศิษฐ วัฒนสมบูรณ  
 
42. ผศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  
 
43. อ.ธวัช เพชรไ ทย  
 
44. อ.ชัชวาล สิงหกันต  
 
45. รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ  
 
46. รศ.ดร.อรนุช พาชื่น  
 
47. ผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ  
 
48. รศ.ดร.วันทนี พันธประสิทธ  
 
49. ดร.ธนาศรี สีหะบุตร  
 
50. รศ.ดร.ทัศนีย นนทสร  
 
แถลงการณรวมองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน  
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เรื่อง การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  
 
ตามที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรปีระกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกาํหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อชวงเชาวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีเนื้อหามุงจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หลายประการ  
 
องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนประกอบดวย สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแหง
ประเทศไทย ไดประชุมหารอืกันแลว มีความเห็นตอสถานการณที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้  
 
๑) องคกรวิชาชีพส่ือมวลชน ไมเห็นดวยกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินเมื่อป ๒๕๔๘ เนื่องจากพระราชกําหนดฉบับนี้ มิไดตราขึ้นโดยหลักนิติธรรม และมีเนื้อหา
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ โดยชัดแจง นอกจากนี้ กระบวนการในการ
ตรากฎหมายที่ใชรูปแบบของการออกพระราชกําหนด ซึ่งไมใชกระ! บวนการตรากฎหมายตามปกติ ยังเปนการ
รวบรัดและมุงจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ  
 
๒) แมวา พระราชกําหนดฉบับนี้ จะใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน แตเหตุผลและที่มา
ในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ดังกลาว ถือวาไมสมเหตุสมผล เพราะขณะนี้ สถานการณความไมสงบที่
เกิดขึ้น คลี่คลายลงจนอยูในขั้นที่เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถควบคุมไมใหเกิดความรุนแรงไดแลว จึงไม
มีความจําเปนตองอํานาจประกาศสถานฉุกเฉินฯ และควรยก! เลิกประกาศนี้ในทันที  
 
๓) เปนที่ประจักษชัดโดยสื่อมวลชนตางๆ ที่อยูในเหตุการณเมื่อกลางดึกคืนวันจันทรที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ 
ประกอบกับการใหสัมภาษณของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สามารถยืนยันชัดเจนไดวา แกนนํา รวมทั้ง
รัฐมนตรีบางคนของพรรครัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการปลุกเราและนําขบวนกลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ใชความรุนแรงตอกลุมผูชุมน!  ุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จน
กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถือเปนการสรางสถานการณใหเลวรายและสราง
ความชอบธรรมในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น องคกรวิชาชีพส่ือมวลชน จึงขอประณามการกระทํา
ดังกลาว  
 
๔) การที่เนื้อหาบางสวนในการประกาศใชขอกําหนดตามมาตรา ๙ ของพระราชกําหนดการบริหาราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน ใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินออก
ขอกําหนดหามการเสนอขาว การจําหนาย หรือการทําใหเผยแพร ซึ่งหนังสือพิม ส่ิงพิมพ หรือส่ืออื่นใดที่มี
ขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรอืเจตนาบิดเบือนขอมูลขาว! สาร ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดขีอง
ประชาชน นั้น ถือเปนการขัดตอสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางชัดแจง อีกยังจะกระทบตอสิทธิการรับรูขาวสารของประชาชน อันจะนําไปสู
ความรุนแรงยิ่งขึ้นของสถานการณ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในประวัติศาสตรทางการเมืองเมื่อส่ือมวลชนถูก
ปดกั้นการเสนอขาวสาร  
 
๕) องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนขอเรียกรองใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ใชความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรงทุกรูปแบบไมวากรณีใดๆ รวมทั้งการพยายามยั่วยุประชาชนใหใชความรุนแรงตอกัน ไมวาจะเปนการแถลง
ขาวของนายกรัฐมนตรีและขาราชการที่เกีย่วของ การประกาศของแกนนําผูชุมนุม และการใชส่ือของรัฐเปน
เครื่องมือโดยการนําเสนอขอมูลขาวสารจากรัฐบาลเพียง! ฝายเดียว  
 
๖) ในสถานการณความขัดแยงที่ยังอยูในภาวะวิกฤตที่นําไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาว อํานาจใน
การจัดการสถานการณความไมสงบถูกสงผานไปยังกองทัพบกคง ดังนั้น ผูบัญชาการทหารบกจึงควรใชอํานาจที่
มีอยูดวยความระมัดระวัง ไมตกเปนเครื่องมือของฝายการเมืองและไมฉกฉวยสถานการณเชนนี้ กอการรัฐประหาร
ยึดอํานาจการปกครองแผนดิน เพราะบทเรียนในอดีตท!  ี่ผานมา ยืนยันแลววา การรัฐประหารไมสามารถแกไข
ปญหาความขัดแยงได แตยิ่งกลับทําใหปญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
 
องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนทั้ง ๕ องคกรมีความเชื่อมั่นวา สถานการณวิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้ ยังมี
ทางออกโดยใชกระบวนการสันติวิธี และขณะนี้ ภาคสวนตางๆ ของสังคมไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ทางออกตอวิกฤตการณทางการเมืองในปจจุบันอยางเขมขน องคกรส่ือมวลชนตางๆ ที่มีหนาที่นําเสนอขอมูล
ขาวสาร จึงควรยึดมั่นในจริยธรรมแหงวิชาชีพส่ือมวลชนอยางเครงครดั ดวยการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางรอบ
ดาน ไมตกเปนเครื่องมือของฝายใดฝายหนึ่ง ประชาชนก็จะสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองได
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อยางถูกตองในที่สุด  
 
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ  
 
สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  
 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  
 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  
 
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย  
 
๒ กันยายน ๒๕๕๑  
 
 
อาจารยมอ.แถลงคานพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลั่นอารยะขัดขืนทุกรูปแบบ  
 
รศ.ดร.สมบูรณ พรพเินตพงศ อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แกนนําคณะอาจารย
และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดเผยวา จากการหารอืกลุมเพื่อหาแนวทางการแสดงจุดยืนตอ
รัฐบาล ภายหลังจากที่กลุมนปช.ไดปลุกระดมมวลชนและเคลื่อนกําลังเขาปะทะกับประชาชนฝายพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนทําใหประชาชนลมตายและไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก กระทั่งนายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรไีดประกาศ พ.ร.ก. ในสถานการณฉุกเฉิน  
 
ลาสุด วันนี้(2 ก.ย.) กลุมอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีความหวงใยตอสถานการณที่
เกิดขึ้นและขอแถลงจุดยืนตอสถานการณปจจุบันฉบับที่ 4 เพื่อขอคัดคานการประกาศพ.ร.ก. ในสถานการณ
ฉุกเฉิน และเรียกรองใหรัฐบาลลาออก ซึ่งประกอบดวย  
 
1. ขอประณามการกระทําที่ยั่วยุเผชิญหนา และใชกําลังเขาทํารายประชาชนที่ชุมนุมอยางสงบของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งการกระทําของ กลุม นปช. ไมอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญ 2.ขอคัดคานการ
ประกาศ พ.ร.ก. ในสถานการณฉุกเฉิน ของรัฐบาลซึ่งเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงขอกฎหมายในการสั่งทํารายประชาชน 
 
3. ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดวยวิธีสงบ สันติ อหิงสา แมวาการ
อารยะขัดขืนจะทําใหประชาชนบางสวนไดรับความเดือดรอน ซึ่งเปนธรรมดาของการประทวง ที่ปรากฏอยูใน
สากล และรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับไดใหสิทธิเสรีภาพนี้ไว  
 
4. ขอใหรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ตองหยดุใชความรนุแรงทุกรูปแบบกับกลุมผูชุมนุมอยางสงบ และขอให
รัฐบาลฯลาออก เพื่อเห็นแกความสงบสุขของชาติบานเมือง และ5. ถารัฐบาลใชความรุนแรงปราบปรามประชาชน
ที่เคลื่อนไหวอยางสงบอหิงสากลุมอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะรวมมือกับนักศึกษา
แสดงการอารยะขัดขืนตออํานาจรัฐในทุกรูปแบบ  
 
รศ.ดร.สมบูรณ กลาวอีกวา สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุมอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
นอกเหนือจากการออกแถลงการณไดรวมกันเดินทางไปสมทบกลุมพันธมิตราสงขลาเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณ
ดานหนาสนามบินนานาชาติหาดใหญเพือ่ขับเคลื่อนพลังภาคประชาชนตอการกดดันรัฐบาลตอไป  
 
แถลงการณ นิดา ซัดรัฐบาลไรรับผิดชอบใชทหารเปนเครื่องมือ  
 
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดออกแถลงการณฉบับที่ 1 ตอกรณีวิกฤตการณทาง
การเมือง มีใจความดังนี้  
 
จากกรณีที่มีเหตุการณปะทะกันระหวางกลุมนปช. กับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนมีผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บจํานวนมาก และเปนเหตุใหรัฐบาลประกาศใชพรก.แกเแน โดยมอบหมายใหผูบัญชาการทหารบก
เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณ  
 
ตอเหตุการณดังกลาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอแสดงความเสียใจกับความรุนแรงและความสูญเสียที่
เกิดขึ้นและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
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1. ขอใหทุกฝายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีอยางเครงครัด ไมยั่วยุ กอกวน ที่จะนําไปสูการปะทะกันระหวางผูชุมนุม
หรือกอใหเกิดความรุนแรงในประเทศมากยิ่งขึ้น  
 
2. วิกฤตการณครั้งนี้ เปนวิกฤตการณทางการเมือง การใชมาตรการททางกฎหมายไมสามารถแกไขปญหาได 
และอาจเปนการสรางเงื่อนไขที่จะนําไปสูความรุนแรง ยิ่งขึ้นจนยากที่จะควบคุมได อันจะสรางความเสียหายแก
ประเทศอยางใหญหลวง  
 
3 การประกาศใช พรก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินแสดงใหเห็นวา รฐับาลปดภาระความรับผิดชอบ
ในการแกไขปญหา ความขัดแยงและใชทหารเปนเครือ่งมือ ทางสถาบันฯ จึงขอให ผบ.ทบ.พิจารณาไตรตรอง
ตัดสินใจและกระทําการใดๆ อยางรอบคอบ โดยหลีกเลี่ยงการตกเปนเครื่องมือของฝายการเมืองซึ่งอาจนําความ
เสียหายมาสูกองทัพ  
 
สถาบันฯ จะติดตามสถานการณที่กเดข้ึนอยางใกลชิด และแถลงใหสาธารณะทราบถึงจุดยืนของสถาบันฯ เปน
ระยะๆ ตอไป  
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2551  
 
แถลงการณ คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)  
 
รัฐบาลตองยุติสถานการณกันยายนทมิฬ นายกรัฐมนตรี ตองรับผิดชอบดวยการ “ลาออก”  
 
สืบเนื่องจากเหตุการณปะทะกันจากความขัดแยงทางการเมืองของกองกําลังมวลชนระหวางกลุมแนวรวม
ประชาชนขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) และกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) เมื่อเชาวันนี้ จน
มีผูเสียชีวิตอยางนอย 1 คน และบาดเจ็บจํานวนมาก และไดถูกนํามาเปนขออางในการออกประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตร ีโดยใหอํานาจผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปนผูรับผิดชอบควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตาม
อํานาจของพรก.ดังกลาว รวมทั้งการประกาศเคอรฟวส การหามการเดินทางและคมนาคม การหามชุมนุมทาง
การเมืองเกิน 5 คนขึ้นไป และการตรวจควบคุมการเสนอขาวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนทุกประเภทนั้น  
 
คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ซึ่งเปนองคกรสิทธิมนุษยชนที่เปนอิสระ ทําหนาที่ติดตาม
สอดสองการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นวา รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช บกพรองในการบริหารราชการแผนดนิ
อยางรายแรง ไมสามารถทําหนาที่คุมครองสิทธิในชีวิต รางกาย และเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความคิดเหน็ 
ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนได โดยเพิกเฉยตอสถานการณความรุนแรงของกองกําลังมวลชนที่มีการจัดตั้ง
ทางการเมืองเขาปะทะกัน ทั้งยังปรากฏชัดวา คนของรัฐบาลสวนหนึ่งอยูเบ้ืองหลังและเบื้องหนาในการสนับสนุน
ใหกองกําลังมวลชนของ นปช. เดินขบวนจากสนามหลวงมาปะทะมวลชนของกลุมพันธมิตรฯ ที่ถนนราชดําเนิน 
หนาอาคารสํานักงานองคการสหประชาชาติ(UN) มีการทํารายและคุกคามทางรางกายทั้งสองฝายจนเกิด
วิกฤติการณความรุนแรง โดยที่เจาหนาที่ตํารวจเพิกเฉยและละเวนการปฏิบัติหนาที่ไมควบคุมสถานการณ
ดังกลาว ซึ่งสมควรตองถูกประณาม โดยเฉพาะ ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ(สตช.) และ รักษาการผู
บัญชาการกองบังคับการตํารวจนครบาล (บช.น.)  
 
คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ขอเรียกรองอยางจริงจัง ใหนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตร ี
รับผิดชอบความบกพรองและการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงของคนในรัฐบาลดวยการ 
“ลาออก” จากตําแหนงนายกรัฐมนตร ีเพื่อเปดทางใหผูที่เหมาะสมเขามาบริหารราชการแทนตามวิถี
ประชาธิปไตย เพื่อคลี่คลายความขัดแยงและเปนทางออกของสังคมในสถานการณวิกฤติการณความรุนแรงทาง
การเมืองในปจจุบัน  
 
คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) ขอประณามการใชความรุนแรงของกองกําลังมวลชนทั้งสองฝาย 
โดยเฉพา นปช.ที่สงกําลังมวลชนเขาโจมตีการชุมนุมของกลุมพันธมิตร จนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยเฉพาะแกนนํา ผูควบคุมและผูอยูเบ้ืองหลัง จะตองมีสวนรับผดิชอบเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางถึงที่สุด  
 
รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะผูรับผิดชอบควบคุม
สถานการณกรุงเทพมหานคร จะตองไมใชพรก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เขาปราบปรามและสลาย
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การชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯ เพราะจะเปนการเดินซ้ํารอยประวัติศาสตรอยางกระหายเลือด ภายใตการบงการ
และกํากับของ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไมตางจากการลอมปราบนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ 6 
ตุลาคม 2519 ซึ่งเขาเคยมีสวนรวมในเหตุการณดังกลาวมาแลว  
 
รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ตองหยุดเดินตามเสนทางของอดีตรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เคยประกาศ
ภาวะฉุกเฉินฯ ดําเนินนโยบายอํานาจนิยมและนําพาสังคมไทยไปสูความขดัแยงไมส้ินสุด ทั้งนี้ การออกประกาศ
บังคับใช พรก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินนอกจากไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากเกิดจาก
สถานการณความรุนแรงที่รัฐบาลสรางขึ้นมาเองแลว รัฐบาลไทยจะตองแจงเลขาธิการองคการสหประชาชาติตาม
พันธกรณีที่กําหนดไวในกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (ICCPR.) มาตรา 4 ที่
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกผานเลขาธิการแหงสหประชาชาติ(UN) กอนบังคับใช เพื่ออธิบายความชอบธรรม
ของรัฐภาคีในการประกาศภาวะฉุกเฉินฯ ซึ่งมีขอบังคับในการรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 
2 กันยายน 2551  
 
คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)  
 
แถลงการณคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย  
 
ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง ประณามการใชความรุนแรง  
 
ดวยสถานการณการเมืองปจจุบัน เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งไดมีการ
ชุมนุมอยางตอเนื่องกวา ๑๐๐ วัน และการชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ 
(นปช.) ที่ถือไดวาเปนฝายตรงขามและมีความขัดแยงตอกัน จนกระท่ังเกิดเหตุปะทะของทั้งสองฝายเมื่อเชาวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๕๑ เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต และไดรับบาดเจ็บหลายราย โดยเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมใหเกิดความสงบ ไมไดมีทาทีที่จะหยุดการปะทะนั้นในที่เกิดเหต ุดวยเหตุที่เกิดขึ้นนี้
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และเครือขายสหภาพแรงงานระหวางประเทศ สํานักงานประเทศไทย 
(UNI-TLC) จึงขอแสดงทาทตีอสถานการณดังกลาว ดังนี้  
 
๑. ขอประณามกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผดจ็การแหงชาติ (นปช.) ในการเคลื่อนผูชุมนุมกลุมของ
ตนเองไปที่ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งทราบดีอยูแลววากลุมผูชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการ
ชุมนุมอยูที่นั่น เปนการแสดงใหเห็นถึงความจงใจที่จะเคลื่อนผูชุมนุมของตนไปปะทะกับผูชุมนุมของอีกกลุมหนึ่ง 
 
๒. ขอประณามเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลใหเกิดความสงบ
เรียบรอย ซึ่งไมมีทาทีที่จะจัดการกับสถานการณการปะทะดังกลาวที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุนั้น คลายกับวา
เจาหนาที่ของรัฐสนับสนุนใหมีการใชความรุนแรงปะทะกันระหวางผูชุมนุมทั้งสองฝาย หรือเจาหนาที่ของรัฐเห็น
ดวยกับการใชความรุนแรงของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผดจ็การแหงชาติในการเขาปะทะกับกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  
 
๓. ขอประณามการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ของรัฐบาล 
ซึ่งถือเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังดูเหมือนรัฐบาลพยายามสรางอํานาจที่ชอบธรรมให
ตนเองโดยการประกาศใชพระราชกําหนดดังกลาว ทั้งที่รัฐบาลเปนคูกรณีและเปนสาเหตุในความขัดแยงเหลานี้ 
จึงถือไดวาเปนการใชอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรม  
 
๔. เรียกรองใหรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ดวยการลาออกทั้งคณะ  
 
จึงแถลงการณใหทราบโดยทั่วกัน  
 
แถลงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑  
 
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และเครือขายสหภาพแรงงานระหวางประเทศ สํานักงานประเทศไทย 
(UNI-TLC)  
 
แถลงการณมูลนิธิ14ตุลาฯเรียกรองใหยุติเหตุการณรุนแรง  
 
แถลงการณมูลนิธิ 14 ตุลาฯเรียกรองใหยุติเหตุการณรุนแรงดวยเหตุการณความรุนแรงในประเทศขณะนี้ ได
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ลุกลามจนกลายเปนวิกฤติสังคม ที่กําลังนําไปสูการนองเลือด และความเสียหายครั้งใหญของประเทศ ซึ่งไมตาง
จากเหตุการณในเดือนตุลาคม 2516 และ2519 กับพฤษภาคม 2535 วิกฤตการณสังคมที่เกิดขึ้น ไดยกระดับเกิน
กวาศักยภาพของบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่งจะปองกันแกไขได แตจําตองเกิดการปรับตัวทางการเมืองเพื่อถอด
สลักความรุนแรงที่สะสมตอเนื่องมาอยางกวางขวาง และนําการเมืองสูสมดุลใหมเทานั้น  
 
มูลนิธิ 14 ตุลาฯ เราจึงขอแถลงดังนี้  
 
1. ขอประณามการกอความรุนแรงจนนําไปสูการเสียชีวิตและบาดเจ็บในคืนวันที่ 1-2 กันยายนที่ผานมา ซึ่งนาเชื่อ
วารัฐบาลอาจมีสวนกอใหเกิดขึ้น หรือมิฉะนั้นก็มิไดมีความพยายามที่จะปองกันและระงับเหตุการณอยาง
เหมาะสม นายกรัฐมนตรีซึ่งพูดวาพรอมรบัผิดชอบทั้งหมด จึงตองแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออก  
 
2. การประกาศบังคับใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อเชาวันที่ 2 กันยายน 2551 ไมมีเหตผุลสมควร แตสอวามีเจตนาแอบ
แฝงที่จะสลายการชุมนุมที่ดําเนินการดวยความสงบตามสิทธิภายใตรัฐธรรมนูญ จึงขอใหรัฐบาลถอนการประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อไมกอใหเกิดสถานการณที่รุนแรงและบานปลายมากยิ่งขึ้น  
 
3 ขอประณามการแทรกแซงการทําหนาที่ของสื่อมวลชน และขอใหส่ือมวลชนยืนหยัดในการทําหนาที่เสนอขาว
อยางตรงไปตรงมาอยางรอบดาน  
 
4 ขอเรียกรองใหพรรครวมรฐับาลออกมารวมรับผิดชอบกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ดวยการถอนตัวจากพรรครวม
รัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองในการคัดคาน หรือยับยั้งไมใหเกิดเหตุการณรุนแรง  
 
5 ขอใหทหารทุกเหลาทัพ โดยเฉพาะผูบัญชาการทหารบกปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความ ถูกตองชอบธรรม 
คํานึงถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด  
 
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลาฯ  
 
2 กันยายน 2551  
 
แถลงการณพรรคประชาธิปตย:ทาทีตอสถานการณฉุกเฉิน  
 
แถลงการณพรรคประชาธิปตย  
 
เรื่อง ทาทีตอสถานการณฉุกเฉิน  
 
จากเหตุการณที่มีผูจงใจกอเหตุใหมีการปะทะกันระหวางผูชุมนุมสองฝาย ที่บริเวณสะพานมัฆวาน ถนนราช
ดําเนิน เมื่อกลางดึกวันที่ ๑ ตอเนื่องถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวน 
มาก จนรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น  
 
๑.พรรคประชาธิปตยขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณครั้งนี้ ซึ่งพรรคฯจะติดตามดูแลตอไป และขอประณามพฤติกรรมของผูกอเหตุรายและผูอยูเบ้ืองหลังที่
ทําใหเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของพี่นองประชาชนดังกลาว  
 
๒.พรรคประชาธิปตย ยังคงยืนยันที่จะตอตานการใชความรุนแรงกับประชาชนผูบริสุทธิ์ และพรอมจะเขาปกปองพี่
นองประชาชนผูบริสุทธิ์จนถึงที่สุด  
 
๓.พรรคประชาธิปตยเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมัฆวาน เปนความจงใจวางแผนของบุคคลบาง
กลุมที่ตองการขยายสถานการณใหบานปลายมาถึงจุดที่ตองการใหเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น ซึ่งจากพฤติกรรม
ของกลุมบุคคลดังกลาวชี้ชัดวาโยงใยไปถึงรัฐบาล ภายใตการนําของนายสมัคร สุนทรเวช กลาวคือ  
 
๓.๑) มีการใชกลไกรัฐพยายามระดมประชาชนจากที่ตางๆมาเผชิญหนากับกลุมผูชุมนุมที่บริเวณทําเนียบรัฐบาล
และสะพานมัฆวาน  
 
๓.๒) มี ส.ส.รัฐมนตร ีและอดีตนักการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลจํานวนหนึ่งขึ้นเวทีของกลุมตอตานฯ ประกาศให
เงินรางวัลกับผูจับกุมแกนนําผูชุมนุมอีกฝายหนึ่งอันเปนการยั่วยุใหเกิดการปะทะและนําไปสูความรุนแรงในที่สุด 
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๓.๓) เจาหนาที่ตํารวจผูรักษาความสงบในพื้นที่ มีพฤติกรรมในการจัดวางกําลังรับมือกับเหตุราย เสมือนหนึ่งจง
ใจเปดโอกาสใหมีการปะทะเกิดขึ้น ทั้งที่ทราบวามีการชุมนุมของกลุมตอตาน ฯ และอาจนําไปสูการปะทะกันของ
ประชาชน  
 
ดังนั้นพรรคประชาธิปตยจึงขอเรียกรองใหผูมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมายกับผูกอเหตุดังกลาวอยาง
เครงครัด หากละเลยหรือไมดําเนินการก็เทากับรัฐบาลสนับสนุนใหมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และละเวนการปฏิบัติ
หนาที่  
 
๔. ผูบัญชาการทหารบก ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ตองยืน
อยูขางประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริงและตองเขาใจความละเอียดออนของสถานการณที่อยูในภาวะ
ความขัดแยงของบานเมือง ที่ผูมีอํานาจรัฐอยูในกระบวนการของความขัดแยงดวย  
 
๔.๑) ขอใหผูบัญชาการทหารบก เริ่มกระบวนการเจรจาเพื่อยุติสถานการณ โดยเชิญทุกฝายที่สามารถพูด คุย
ดวยเหตุผลมาหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน  
 
๔.๒) ตองใหสิทธิเสรีภาพกับสื่อสารมวลชน ที่ทําหนาที่เสนอขาวสารกับประชาชนอยางอิสระ ถูกตอง รอบดาน 
โดยปราศจากการแทรกแซงหรือควบคุมใดๆ จากรัฐบาล  
๔.๓) พรรคประชาธิปตยพรอมใหความรวมมือกับผูบัญชาการทหารบกในฐานะผูรับผิดชอบในการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อนําความสงบสุขกลับสูสังคม  
 
พรรคประชาธปิตย  

 


