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120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แถลงการณ์หนุนข้อเรียกร้องม็อบ 'ธรรมศาสตร์'
 12 ส.ค. 2563 20:15 น. | หมวดหมู ่การเมอืง

120 อาจารยม์หาวทิยาลยัทั�วประเทศ ลงนามและแถลงการณห์นุนขอ้เรยีกรอ้งม็อบ "ธรรมศาสตร"์ ชี�การชมุนุมเป็นสทิธติามรัฐธรรมนูญ เสนอสงัคมไทยอดทนอดกลั �น คยุกนัดว้ยเหตผุล
เมื�อวนัที� 12 ส.ค. 2563ผูส้ ื�อขา่วรายงานวา่ อาจารยจํ์านวน 120 คน จากหลายมหาวทิยาลยัทั�วประเทศไทยรว่มลงชื�อออกแถลงการณส์นับสนุนขอ้เรยีกรอ้งของผูช้มุนุม #ธรรมศาสตรจ์ะไมท่น เวที
ปราศรัยในวนัที� 10 สงิหาคม 2563 ที�ลานพญานาคมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยรั์งสติ จังหวดัปทมุธานี
สว่นหนึ�งของแถลงการณจ์ากคณาจารย ์ระบวุา่ สบืเนื�องจากการจัดเวทชีมุนุม#ธรรมศาสตรจ์ะไมท่นและการปราศรัยในวนัที� 10 สงิหาคม 2563 ณ ลานพญานาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ
การปราศรัยครั �งนี�เป็นการแสดงออกซึ�งความคดิเห็นอยา่งสจุรติและเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายดงับทบญัญัตใินรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ระบวุา่ “บคุคลยอ่มมี
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น การพดู การเขยีน การพมิพ ์การโฆษณา และการสื�อความหมายโดยวธิอีื�น การจํากดัเสรภีาพดงักลา่วจะกระทํามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่
กฎหมายที�ตราขึ�นเฉพาะเพื�อรักษาความมั�นคงของรัฐ เพื�อคุม้ครองสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลอื�น เพื�อรักษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพื�อป้องกนัสขุภาพของ
ประชาชน” สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศซึ�งรัฐไทยใหพั้นธกรณีอยา่งกตกิาสากลวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and
Political Rights) กรั็บรองเสรภีาพในการแสดงออกภายใตข้อ้ 19
คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัตา่งๆ ทั�วประเทศ (ดงัรายชื�อแบนทา้ยแถลงการณน์ี�)มคีวามเห็นวา่การแสดงออกครั�งนี�เป็นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลกัการพื�นฐานของระบอบ
ประชาธปิไตย
มหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัทางวชิาการซึ�งมบีทบาทสําคญัในการสง่เสรมิการแสวงหาทางออกเพื�อความกา้วหนา้ของสงัคมไทย ควรที�จะประกาศตนเป็นพื�นที�ที�เปิดโอกาสในการแสดงความคดิเห็น
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งประเด็นอนัเป็นประโยชนส์าธารณะ ซึ�งควรตอ้งยกขึ�นมาวเิคราะหถ์กเถยีงในพื�นที�สาธารณะ เพื�อแกไ้ขปัญหาของประเทศ มใิชห่ลกีเลี�ยงหรอืปิดกั �นเสรภีาพในการแสดงความคดิ
เห็นนั�น...
....การยอมรับความเห็นตา่งและการเปิดพื�นที�เพื�อพดูคยุตอ้งเป็นทางออกที�สงัคมอารยะเลอืกใช ้การประณามความคดิเห็นแตกตา่งวา่เป็นการกา้วลว่งหรอืจาบจว้งนั�นไมไ่ดทํ้าใหส้งัคมของเราเตบิโต
ทางปัญญา การถกเถยีงพดูคยุทั �งหมดจะถกูลดทอนคณุคา่วา่เป็นเพยีงความคดิเห็นที�กา้วรา้ว
คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัตา่งๆ ทั�วประเทศ (ดงัรายชื�อขา้งทา้ยแถลงการณน์ี�) เชื�อวา่ขอ้เสนอของผูช้มุนุมเป็นการใชเ้สรภีาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายสทิธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ ขอ้เสนอเหลา่นี�เรยีกรอ้งความกลา้หาญในการพดูถงึประเด็นที�มคีวามออ่นไหวในสงัคมไทย แทนที�จะเบยีดขบัขอ้เสนอเหลา่นี�ออกไป สงัคมไทยควรเรยีนรูท้ี�จะยกระดบัเพดานความ
อดทนอดกลั �นและพดูคยุกนัดว้ยเหตผุล เพื�อความยั�งยนืของประชาธปิไตยตอ่ไปในสงัคม
มรีายชื�ออาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัทั�วประเทศ120 คนดงันี�
1. ผศ.ดร. กนษิฐ ์ศริจัินทร ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
2. ผศ.ดร. กรพนัช ตั �งเขื�อนขนัธ ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
3. อาจารยก์ฤษณพ์ชร โสมณวตัร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
4. ผศ. กฤษณะพล วฒันวนัย ูคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
5. อาจารยก์อ่พงศ ์วชิญาปกรณ ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
6. ผศ. กติตกิาญจน ์หาญกลุ วทิยาลยัพัฒนศาสตร ์ป๋วย อึ�งภากรณ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
7. อาจารยก์ศุล เลี�ยวสกลุ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
8. รศ.ดร. เกง่กจิ กติเิรยีงลาภ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
9. ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภนัินท ์ภาคปรัชญา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
10. ผศ.ดร. เขมพัฒน ์ตนัตวิฒันกลู คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
11. ผศ. คมกฤช อุย่เต็กเคง่ คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
12. อาจารยค์อลดิ มดํิา คณะดนตรแีละการแสดง มหาวทิยาลยับรูพา
13. อาจารยค์มลกัษณ ์ไชยยะ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มรภ.พระนครศรอียธุยา
14. อาจารยเ์คท ครั �งพบิลูย ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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15. อาจารยง์ามศกุร ์รัตนเสถยีร สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล
16. นายจักเรศ อฐิรัตน ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
17. อาจารยจั์กรกฤษ กมทุมาศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่
18. อาจารยจ์ริธร สกลุวฒันะ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
19. ดร. จริเมธ ชา้งคลอ่ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
20. ดร. จริาพร เหลา่เจรญิวงศ ์คณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
21. รศ.ดร. จฬุาพร เอื�อรักสกลุ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
22. ผศ.ดร. เฉลมิพงษ์ คงเจรญิ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
23. อาจารยช์นมธ์ดิา อุย้กลู คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
24. ผศ. ชล บนุนาค
25. ชยตุม ์ชาํนาญเศรษฐ University of Aberdeen
26. อาจารยช์ลติา บณัฑวุงศ ์ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
27. ชยัพงษ์ สําเนยีง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
28. ผศ.ดร. ชาญณรงค ์บญุหนุน คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
29. อาจารยภ์ก. ชนิวจัน ์แสงองัศมุาล ีคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม
30. ผศ.ดร. เชาวฤทธิ� เชาวแ์สงรัตน์
31. ผศ.ดร. ไชยณรงค ์เศรษฐเชื�อ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
32. รศ.ดร. ไชยนัต ์รัชชกลู มหาวทิยาลยัพะเยา
33. ผศ. ณปรัชญ ์บญุวาศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตปัตตานี
34. ดร. ณรจุน ์วศนิปิยมงคล คณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
35. ดร.ณีรนุช แมลงภู ่คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
36. ดร. ดวงยหิวา อตุรสนิธุ์
37. อาจารยด์รณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
38. ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
39. ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
40. ผศ.ดร. เทยีมสรูย ์สริศิรศีกัดิ� คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
41. อาจารยธ์นสกัก ์เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
42. ดร ธนาว ิโชตปิระดษิฐ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
43. อาจารยธ์ารติา อนิทนาม คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
44. ผศ.ดร. ธกิานต ์ศรนีารา ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
45. อาจารยธ์รีพจน ์ศริจัินทร ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
46. อาจารยธ์รีะพล อนัมยั คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
47. อาจารยธ์รีวฒัน ์ขวญัใจ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่
48. ธรีวฒัน ์ทศันภริมย ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหดิล
49. ผศ.ดร. นภนต ์ภมุมา คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
50. รศ.ดร. นงเยาว ์เนาวรัตน ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
51. อาจารยน์ฤมล กลา้ทกุวนั สํานักวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
52. ผศ.ดร. นฤมล ทบัจมุพล คณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
53. อาจารยนั์ทมน คงเจรญิ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
54. ผศ. นาตยา อยูค่ง คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
55. ผศ. ดร. นาวนิ โบษกรนัฏ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
56. ศ.ดร. นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
57. ผศ.ดร. นพินธ ์ศศภิานุเดช คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
58. อาจารยบ์ณัฑรู ราชมณี คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
59. อาจารยบ์าหยนั อิ�มสําราญ อดตีศาสตราจารย ์คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
60. อาจารยบ์ศุรนิทร ์เลศิชวลติสกลุ
61. อาจารยเ์บญจ ์บษุราคมัวงศ ์โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์
62. อาจารยเ์บญจรัตน ์แซฉั่�ว สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล
63. อาจารยป์องขวญั สวสัดภิกัดิ� คณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
64. ผศ.ดร. ประจักษ์ กอ้งกรีต ิคณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
65. ประภสัสร ์ชวูเิชยีร คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
66. อาจารยป์ราโมทย ์ระวนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
67. นางสาวปิยะนุช สงิหแ์กว้
68. อาจารยปิ์�นแกว้ เหลอืงอรา่มศร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
69. อาจารยพ์ชรวรรณ บญุพรอ้มกลุ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
70. อาจารยพ์นมกร โยทะสอน วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
71. อาจารยพ์รศริ ิชวีาพัฒนานุวงศ ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั มหาสารคาม
72. อาจารยพ์รสรร วเิชยีรประดษิฐ ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
73. อาจารยพ์ศตุม ์ลาศขุะ
74. อาจารยพ์สษิฐ ์วงษ์งามด ีคณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
75. ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภกิลุ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
76. อาจารยพ์ลอย ธรรมาภริานนท ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
77. อาจารยพั์ทธธ์รีา นาคอไุรรัตน์
78. พชิญา บญุศรรัีตน ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
79. รศ.ดร. พชิติ ลขิติกจิสมบรูณ ์อดตีอาจารย ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
80. ผศ.ดร. พเิชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตปัตตานี
81. ผศ. พพัิฒน ์สยุะ คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
82. ดร. พสิษิฏ ์นาส ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
83. อาจารยพ์ทุธพิงศ ์องึคนงึเวช วทิยาลยัศาสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล
84. อาจารยเ์พ็ญศร ีพานชิ สํานักวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
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85. ผศ. ไพรนิทร ์กะทพิรมราช คณะมนุษศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
86. อาจารยไ์พลนิ ปิ�นสําอาง คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
87. ดร. ภาสกร อนิทมุาร คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
88. อาจารยม์นฑติา โรจนท์นิกร คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
89. อาจารยม์ิ�ง ปัญหา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
90. อาจารยเ์มธาว ีโหละสตุ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
91. อาจารยย์ศวรี ์ดวงจติตเ์จรญิ มหาวทิยาลยับรูพา
92. อาจารยร์สุนันท ์เจะ๊โซะ๊ มหาวทิยาลยัมลายา
93. อาจารยว์นัรัก สวุรรณวฒันา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
94. ผศ.ดร. วนัวสิาข ์ธรรมานนท ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
95. รศ.ดร. วาสนา วงศส์รุวฒัน ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
96. อาจารยว์โิรจน ์อาล ีคณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
97. อาจารยเ์วยีงรัฐ เนตโิพธิ� รัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
98. ผศ.ดร. ศรันย ์สมนัตรัฐ ภาควชิาภมูสิถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
99. ดร. ศริพิร เพ็งจันทร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
100. ผศ. ศภุวทิย ์ถาวรบตุร คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
101. อาจารยษั์ษฐรัมย ์ธรรมบษุด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
102. อาจารยส์ณัหธ์วชั ธญัวงษ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ม.สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี
103. ดร. สธุดิา วมิตุตโิกศล คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
104. อาจารยส์รัุช คมพจน ์สํานักวชิารัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
105. ผศ.ดร. เสาวณติ จลุวงศ ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
106. ดร. อนันตศกัดิ� ศกัดิ�อํานวย มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี
107. อาจารยอ์นนิทร ์พฒุโิชติ
108. รศ.ดร. อนุสรณ ์อณุโณ คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
109. รศ.ดร. อภชิาต สถตินริามยั คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
110. ผศ.ดร. อรณีุ สณัฐติวิณชิย ์คณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
111. ผศ.ดร. อรอนงค ์ทพิยพ์มิล คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
112. อาจารยอ์านันท ์อชุชนิ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
113. อาจารยอ์ญัชล ีอนันตวฒัน ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
114. ดร. อนัธฌิา แสงชยั คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตปัตตานี
115. ดร. อสิระ ชศูร ีสถาบนัวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล
116. อาจารยอ์สิรก์ลุ อณุหเกต ุคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
117. อาจารยอ์เุชนทร ์เชยีงเสน สํานักวชิารัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
118. ผศ.ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพันธนันท ์คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
119. ผศ. เอกฤทยั ฉัตรชยัเดช คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์
120. อาจารยอํ์าพรรณี สะเตาะ มหาวทิยาลยัรังสติ
อา่นรายชื�ออาจารยท์ั �งหมดไดท้ี�:https://www.facebook.com/sayaininanong/posts/10223596008158295
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http://www.siamrath.co.th/
http://www.siangtai.com/
http://www.songkhlatoday.com/
http://www.southpeace.go.th/
http://www.thaipbs.or.th/
http://www.thairath.co.th/
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