ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
\\\
จากหนังสื อพิมพ์ผจู ้ ดั การออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/

อธิการบดีมหาวิทยาลัย เสนอ "ยุบสภา"
ทปอ.ออกแถลงการณ์ เรียกร้ อง รัฐบาลยุบสภา คืนอํานาจประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.ชุ ดใหม่ พร้ อมแนะ
ให้ มีการเจรจาระหว่ างกลุ่มผู้ชุมนุมและรั ฐบาลให้ ได้ ข้อยุติ ก่ อนยุบสภาโดยหาคนกลางซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บ
มาร่ วมในเจรจา เผยเตรียมนัดประชุมทั้ง 27 มหา’ลัย สมาชิกอีกครั้งวันที่ 2 ธ.ค.ดูท่าทีหลังออกแถลงการณ์
วันนี้ (28 พ.ย.) เมื่อเวลา 19.15 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ ประชุ มอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการ
ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของ ประเทศของ ทปอ. โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์
กมลรัตนกุล อธิ การบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ (มศว), ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), ศ.นพ.รัชตะ รัชตะ
นาวิน อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิ ดล (มม.) ,รศ.ดร.ศักริ นทร์ ภูมิรัตน อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่ วมการประชุม
ต่อมาเมื่อเวลา 21.15 น. ศ.ดร.สมคิด ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมนานกว่า 2 ชัว่ โมง ว่า ที่
ประชุม ทปอ. ได้ออกแถลงการณ์ที่ประชุมอธิ การบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ฉบับที่ 2 มีเนื้ อหาดังนี้ จาก
ปรากฏการณ์ ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นในสังคมไทย ซึ่ งที่ ที่ประชุ มอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มี
แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ขอให้รัฐบาลมีความจริ งใจในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยการควบคุมหน่วยงานของ
รัฐและกลไกอื่นของรัฐให้แก้ปัญหาอย่างสันติวธิ ี ไปแล้วนั้น
ทปอ. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั ซึ่ งยังคงมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่ องและขยายพื้นที่ออกไปอย่าง
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กว้างขวางทั้ง ในกรุ งเทพมหานครและต่ างจังหวัด โดยยังไม่ สามารถเห็ นแนวโน้ม ที่ จะทําให้เกิ ดความ
ปรองดองขึ้นในสังคมได้ อันส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศอย่างรุ นแรง
ทปอ. จึ ง ขอเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลยุ บ สภาโดยเร็ ว เพื่อ คืน อํา นาจให้ กับ ประชาชนในการเลือ กตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุ ดใหม่ เพือ่ ไม่ ให้ สถานการณ์ บ้านเมืองเป็ นไปในลักษณะเดิมภายหลังการเลือกตั้ง
ซึ่ งจะก่ อให้ เกิดปั ญหาอย่ างที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ มีการเจรจาระหว่ างผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อให้ มีข้อยุติ
เบือ้ งต้ นก่ อนที่จะมีการยุบสภา โดยมีบุคคลที่เป็ นที่ยอมรั บของทุกฝ่ ายเป็ นคนกลางในการเจรจาในประเด็น
ต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติ ม รั ฐธรรมนู ญ ที่ ย งั มี ความเห็ นต่ าง เช่ น ที่ มาของสมาชิ ก วุฒิสภา การจัดทํา
หนังสื อสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 190 เป็ นต้น
2. กฎหมายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เช่น ร่ างกฎหมายนิ รโทษกรรม ร่ างกฎหมายให้
อํา นาจกระทรวงการคลัง กู้เ งิ น เพื่ อ พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นการคมนาคมขนส่ ง ของประเทศไทย
(พระราชบัญญัติเงินกูส้ องล้านล้านบาท) เป็ นต้น
3. การตั้ง คณะกรรมการที่ เ ป็ นกลางและมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ปฏิ รู ป ประเทศไทย
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีคุณธรรมและการมีส่วนร่ วมในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4. การรณรงค์ต่อสู้กบั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
5. การยอมรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
6. การบริ หารประเทศในระหว่างการยุบสภา
อนึ่ ง เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศคลี่คลายไปโดยเร็ ว และก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในการ
ปฏิรูปประเทศต่อไป ทปอ. จึงขอเรี ยกร้องให้รัฐบาลออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผชู้ ุมนุมในปั จจุบนั
ทุกฝ่ ายด้วย.
28 พฤศจิกายน 2556
ศ.ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม เวลา 18.00 น.ได้นดั ประชุม ทปอ. ซึ่ งจะมี
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยที่เป็ นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ งเพื่อประเมินสถานการณ์หลังจากออกแถลงการณ์อีก
ครั้ง
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