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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 

 

"ศรีเมือง"ปดหามอธิการแสดงความเห็น 
 
 
นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาววา ใหนายสุเมธ แยมนุม 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ 
165 แหง มาหารือในสัปดาหหนา ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาที่
รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการศึกษารวมกันในอนาคต เปนการเรียกประชุม
ตามปกติหลังเขารับตําแหนง ไมใชเรียกมาเพื่อกําชับ หรือหามปราบการแสดงความคิดเห็นของ
อธิการบดี เพราะถือเปนอิสระทางวิชาการอยูแลว ตนไมหาม  
 
นายสุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) กลาววา  หากนายศรีเมืองนัด
พบเพื่อขอใหช้ีแจงแถลงการณของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 30 แหง ก็ไมมีอะไรตองช้ีแจง เพราะ
แถลงการณมีความชัดเจนแลว  
 
นายพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) กลาววา หากรัฐมนตรีวาการ ศธ.
เรียกเขาพบ ก็ยินดี และพรอมจะช้ีแจง อยางไรก็ตาม แถลงการณ 30 อธิการบดี เปนความคิดเห็น
รวมกันของกลุมอธิการบดีที่อยากเห็นบานเมืองสงบสุข เปนความตั้งใจ และบริสุทธิ์ใจที่อยากให
เหตุการณคล่ีคลายขึ้น   
"ยังยืนยันขอเสนอใหนายกฯประกาศยบุสภา เพื่อใหสถานการณคล่ีคลายและกลับสูความสงบ
โดยเร็ว รวมทั้งเปดเวทีกลางใหทุกฝายมาพูดคุยกัน ทั้งน้ี มช.ไมไดอยูขางฝายใดฝายหนึ่ง แต
คํานึงถึงความเหมาะสมและปองกันปญหาที่จะลุกลามจากความคิดเห็นที่ตางกัน"นายพงษศักดิ์
กลาว 
 

ยันขอเสนอ30อธิการฯชวยรัฐบาล  
 
นายวิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา ทีน่ายศรี
เมือง ไลใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง 30 แหง กลับไปสอนหนังสือหลังมีขอเสนอให
นายสมชาย วงศสวสัดิ์ นายกรัฐมนตรี ยุบสภานั้น ขอเสนอทีท่างอธิการบดีเสนอถือวาเปน
กลางที่สดุ ทั้งเปนกลางสําหรับรัฐบาล และพันธมิตร ไมไดเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เรือ่งนี้
เปนหนาที่ของคนไทยทุกคน สวนการสอนหนงัสือนั้นเปนหนาที่ของอาจารยอยูแลว เพราะ
สอนนสิิตนกัศึกษาใหมีสติมีปญญา และมีความคิด เพื่อเปนฐานการเมืองทีด่ใีนอนาคต 
เพราะการเมืองในปจจุบันมีปญหาอยู ซึ่งอธิการบดีทั้ง 30 คน ทําหนาที่เต็มที่แลว ฉะนั้น 
กอนวิพากษควรวิเคราะหขอเสนอซึ่งเปนการชวยรัฐบาลดวยซ้ํา สวนที่นายศรีเมืองจะเชิญ
อธิการบดีเขาพบนั้นก็เชิญได สวนอธิการบดีจะเขาพบหรือไมก็เปนเรือ่งที่จะตองคุยกัน  

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน    ฉบับประจําวันที่  10 เดอืนตลุาคม  พ.ศ.2551  หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แพทยมช.ยังรักษาพยาบาลตร.  
 
ศ.ดร.พงษศกัดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. กลาวถึงกรณีแพทย 35 คน ของ มช. แถลงการณวาจะ
ไมรักษาตํารวจนั้น ยอมรับวารูสึกกังวลและไมสบายใจนัก จึงขอใหคณะแพทยศาสตรทําความ
เขาใจกันแลววาไมสามารถปฏิเสธการรักษาได แตในสวนบุคคลใหเปนสิทธิที่สามารถทําได 
รศ.นพ.ชัยรตัน คุณาวิกติกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มช. กลาววา แพทยแสดงความคิดเห็น
ไดตามสิทธิ แตในนามของคณะแพทยศาสตรยังใหการรักษาอยางเสมอภาค และวันที่ 7-9 ตุลาคม
ที่ผานมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มีตํารวจเขารับการรักษา 32 คน  
 
นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวถึงกรณีที่สถาบนัจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
ประกาศไมรบัรักษาตํารวจวา เปนเพียงความคิดเห็นสวนบุคคล แตแพทยทุกคนมีจรรยาบรรณ และ
หนาที่ของขาราชการตองใหบริการทุกคน แมแตในภาวะสงครามหรือกอการราย ไมวาคนเจ็บจะ
เปนฝายใด แพทยตองรักษาใหทุกราย ตนคงจะไมดําเนินการเอาผิด หรือลงโทษเพราะเปนเรื่อง
ทางความคิด การประกาศดังกลาว ถือเปนการระบาย เพื่อลดความตึงเครียดทางอารมณเทาน้ัน 
นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ หัวหนากลุมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กลาววา การแสดงออกวาจะไม
รักษาตํารวจถือเปนการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ ไมไดหมายความวาจะไมรบัรักษาตํารวจหรือ
นักการเมืองจริง ไมมีแพทยคนไหนที่ไมรักษาผูปวย  
 
ตร.แถลงยงัรับแจงความทุกอาชพี  
 
ผูสื่อขาวรายงานวา ระหวางที่นายสนธิ ล้ิมทองกุล แกนนําพันธมิตร พรอมแกนนํารวม 7 คน เขา
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่ สน.นางเลิ้ง มีสมาชิกในนาม  ชมรมพนักงานสอบสวน  นํา
แถลงการณมาแจกจายสื่อมวลชน โดย พ.ต.ท.มานะ เผาะชวย ประธานชมรมพนกังานสอบสวน 
กลาววา แมวามีแพทยบางคนประกาศไมรับรักษาใหตํารวจ แตพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ ยืนยัน
วาจะปฏิบัติหนาที่อํานวยความยุติธรรมและยินดีรับแจงความใหกับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั้งน้ี 
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทุกคนตองวางตนเปนกลางทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
74  
 
วันเดียวกัน นายวันชัย บุญประชา นางสมรักษ หุตานุวัตร ผูจัดการและสมาชิกเครือขายองคกร
ครอบครัวและคณะทํางานดานเด็ก 40 องคกร กวา 20 คน แตงกายชุดดํา ถือปายขอความประณาม
เจาหนาที่ตํารวจที่สลายการชุมนุม ที่บริเวณหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ    
นายวันชัยกลาววา เครือขายขอประณามวาเปน  รัฐบาลฆาตกร  จงใจเขนฆาประชาชนอยางไร
มนุษยธรรม เครือขายเห็นวานายกฯควรจะลาออกทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณ
ดังกลาว สวนตํารวจที่เล็งอาวุธปนไปยังกลุมผูชุมนุมน้ัน ผบ.ตร.ตองไลออกจากราชการ  
 
ม.สุรนารีเรยีกรอง"รบ.แหงชาติ"  
 
ที่โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา คณาจารย 25 คน นําโดย 
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ อาจารยวิศวกรรมศาสตร อานแถลงการณ ทามกลางนักศึกษานับรอยคน 
แสดงจุดยืนเคียงขางพันธมิตร และประณามรัฐบาลที่ใชความรุนแรง พรอมเรียกรองใหนายสมชาย
และคณะรัฐมนตรีลาออก จากนั้นใหทูลขอพระราชทานรัฐบาลแหงชาติบริหารประเทศเปนการ
ช่ัวคราว  
 
จ.พิษณุโลก กลุมเครือขายพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนลาง และกลุมพันธมิตรพิษณุโลก 20 คน 
แตงชุดดําแจกใบปลิว พรอมปายขอความรัฐบาลสั่งตํารวจฆาประชาชนติดไวบนสะพานลอยขาม
ถนนมิตรภาพ เชิงสะพานนเรศวร อ.เมือง สวนที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง กลุมแพทย 
พยาบาล เจาหนาที่ พรอมกลุมพันธมิตรพิษณุโลก ประมาณ 300 คน แตงชุดดํารวมตัวกันที่ลาน
จอดรถหนาอาคารมหิดล ออกแถลงการณและยืนไวอาลัยใหกับผูเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุม  
 
ที่ จ.กาญจนบุรี มีการขึ้นปายผาขอความ "ขอประณามการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาของ



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 13/10/08 9:42  

ชาติ" ที่รั้วดานหนาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมืองกาญจนบุรี สวนภายในอาคาร
โรงพยาบาล มีการติดตั้งปายผาขอความ "ขอคัดคานการใชความรุนแรงในการแกปญหาบานเมือง" 
โดย นพ.สุเพียว อึ๊งวิจารณปญญา ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ระบุวา เปนสิทธิ
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น แตทางโรงพยาบาลยังคงเปดรักษาผูปวย
ตามปกต ิ
  

 


