
เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือขาย ผูจัดการ 

กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
  
  
เรา ผูลงช่ือทายจดหมายน้ี ขอประณามพฤติกรรมของสื่อ ผูจัดการ ในการยุใหเกิดความ
รุนแรงกับผูที่มองตางมุม กรณีคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ  
  
ในรายการ Metro Life ของวิทยผูุจัดการมีการสงเสริมยุใหประชาชนเขาไปทํารายรางกาย
ของผูเขารวมการสัมมนาเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกอนหนาน้ันส่ือ 
ผูจัดการ ไดเปดเวปไซทใหผูที่สงเสริมการทํารายรางกายของบุคคลที่ไมยอมยืนในโรง
ภาพยนตร และผูที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้ันในการแสดงออกอีกดวย มีการ
โฆษณาทั้ง ชื่อ ที่อยู และแนะนําใหคนรายไปรอดักทํารายรางกาย 
  
การสงเสริมความรุนแรงตอผูที่มองตางมุม ถือวาเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตย และเปนพฤติกรรมคลายกับการกระทําของพวกฝายขวาจัดที่นําไปสูเหตุการณ
นองเลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
  
เรา 

• ขอเรียกรองใหทุกคนที่รักสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย รวมกันบอยคอตสื่อทุกชนิดใน
เครือขายผูจัดการ 

• ขอเรียกรองให สมศักด์ิ โกศัยสุข  พิภพ ธงไชย  และสมเกียรติ พงษไพบูลย ออกมา
ประณามการกระทําของสื่อน้ีดวย 
  
  

ลงชื่อ 

 
ใจ อึ๊งภากรณ  อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ธนาพล  อ๋ิวสกุล  สํานักพิมพฟาเดียวกัน 
บุญยืน สุขใหม เลขาธิการกลุมสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก 
บังอร แสงงาม  รองเลขาธิการสภาแรงงานศนูยกลางฯ 
สิทธิ ์ จันทาเทศ  ประธาน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลติเหล็ก 
ศุกาญตา  สุขไผตา ประธาน กลุม สหภาพแรงงาน ยานรงัสติ และใกลเคียง 
วิเชษฐ  เชยนิ่ม ประธาน กลุมเยาวชน คนงานแหงประเทศไทย 
ศรีไพร  นนทรยี นักเคลื่อนไหวแรงงานยานรงัสติ 
ไพริน  ผอนจรงุ ประธาน สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม ของเด็กเลน 
จะเด็จ เชาวนวิไล มูลนิธิเพื่อนหญงิ 
จรรยา ย้ิมประเสริฐ โคงการรณรงคเพื่อแรงงานไทย 
เรวด ีประเสรฐิเจรญิสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กปอพช.) 
จอน อึง๊ภากรณ อดตี ส.ว. กรุงเทพฯ 



ไชยันต ไชยพร อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จรัส สุวรรณมาลา คณบดี คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นฤมล ทับจมุพล  อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กฤตยา อาชวนิจกุล  อาจารยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดนัย ลนิจงรตัน นักเคล่ือนไหวสิทธคินรักเพศเดียวกัน 
จันทวิภา อภิสุข นักเคล่ือนไหวสิทธิบริการ Empower 
จุมพล อภิสุข ศิลปน 
สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาประวัตศิาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย 
นิธิ เอียวศรีวงศ 
สุชาดา จักรพิสุทธิ ์
ศิริชัย  สิงหทศิ ผูประสานงาน สหพันธแรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ศักดนิา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อาจารยสายแรงงาน 
มาลี พฤกษพงศาวลี อาจารยคณะนติศิาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิภา ดาวมณี อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เกษียร เตชะพีระ อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 
สมบัต ิบุญงามอนงค  มูลนธิิกระจกเงา 
เจษฎา โชติกิจภิวาท กลุมประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ 
บาหยัน อิ่มสําราญ อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สุชาย ตรรีัตน อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อนุสรณ ลิ้มมณี อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศุภมติร ปติพัฒน อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วีระ สมบรูณ อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตระกูล มีชัย อาจารยคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สุรวุฒน  ชอไมทอง อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี
ทิพยอักษร มันปาติ ผูสื่อขาวสํานักขาวประชาธรรม 
ประสิทธิ์ คายกนกวงศ พนักงานการไฟฟาฝายผลิต 
ษัษฐรัมย ธรรมบุษดี นิสติปรญิญาเอกคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ชุมพล อุนพัฒนาศิลป นิสิตปรญิญาโทคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ณัฎฐณิชา นนัตา นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทิพสุดา ญาณาภิรัตน นิสิตปรญิญาโทคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จิตรา คชเดช ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
สมสมัย นิมา กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
บุญรอด สายวงค กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 



วิภา มัจฉาชาติ กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนช่ันแนลแหงประเทศไทย 
รติพร จนัทรตร ี ประธานสตรีสหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอการตดัเยบ็เส้ือผาผลิตภัณฑหนงัฯ 
บุญเสริม คํารส กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
ศรุดา ดอนกระโทก กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
วิภร ขวัญศร กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
วาสนา คงหนิตั้ง กรรมการสตรสีหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตดัเย็บเส้ือผาผลิตภัณฑหนงัฯ 
จินตรา ขวานทอง  กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพอินเตอรเนชัน่แนลแหงประเทศไทย 
พรมมา ภูมิพันธ  ประธานสหพนัธแรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอการตัดเย็บเสื้อผาผลิตภัณฑหนังฯ 
เซีย จําปาทอง เลขาธิการสหพันธแรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอการตดัเย็บเสื้อผาผลิตภัณฑหนังฯ 
อินชวน ขันคํา เลขาธิการกรรมกรปฎิรูป 
บรรจง เจรญิผล กรรมกรปฎริูป 
สุนทร บุญยอด กรรมกรปฎริูป 
วันชัย แหลมทองหลาง กรรมการสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒนสัมพันธ) 
วสุ แดงสูงเนนิ  สมาชิกสหภาพแรงงานสิง่ทอไทย(พิพัฒนสัมพันธ) 
รัชดากร คงภกัดี  สมาชิกสหภาพแรงงานสิง่ทอไทย(พิพัฒนสัมพันธ) 
พรทิพย ดีพรอม  สมาชิกสหภาพแรงงานสิง่ทอไทย(พิพัฒนสัมพันธ) 
ม่ิงขวัญ ศรีเลิศ  กรรมการสหภาพแรงงานกรงุเทพผลติเหลก็ 
เสณีย พูลสระนอย เจาหนาที่สหพันธแรงงานอาหารและเครือ่งดื่มฯ 
ประยงค เอมโอด ประธานสหพนัธแรงงานอาหารและเครื่องดืม่ฯ 
ธนวัฒน ปูพบุญ  ประธานสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
วิโรจน ใกลชิต  กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
ชุน บุญเชิญ  กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
นิกร เพ็งมาก  กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
เพรชรุง พุฒบานหลุม กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
รตันา ขันสัมฤทธิ ์ กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
ชญาดา ศรีวิเสฐ  กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอรประเทศไทย 
ประสิทธิ์  ยอดโคน   เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามอินเตอร 
ประวร มาด ี  กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิรคิไฟเบอร 
ชุมพล ภูมิพันธ  กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิรคิไฟเบอร 
นายภูมิวัฒน  นุกิจ นักกิจกรรมเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคม 
ปกปอง เลาวัณยศริ ินักกิจกรรมดานสทิธมินุษยชน 
นุมนวล ยัพราช โครงการรณรงคเพ่ือแรงงานไทย 
เปรมใจ ใจกลา โครงการรณรงคเพื่อแรงงานไทย 
จารุวัฒน เกยูรวรรณ โครงการรณรงคเพ่ือแรงงานไทย 



สุริยา โพธิ์ชัยเลิศ นักสหภาพแรงงาน 
เอกรินทร  ตวนศริ ิเครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
ชารีป สะอิ สมาพันธนิสิตนักศึกษาจังหวัดปตตาน ี
ซูลกิฟลี ปูตะ สมาพันธนิสตินักศึกษาจังหวัดยะลา 
อาฟนดี เด็ง สมาพันธนิสตินกัศึกษาจังหวัดสงขลา 
รอมซี ดอฆอ สหพันธนิสตินกัศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
อนุธรี เดชเทวพร กลุมสังคมนิยมประชาธปิไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สุทธิพงษ พูนกลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศิริภาส ยมจินดา นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศัษยา บุรณษถิตยพร นักศึกษา ป.โท Imperial College, University of London    
ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย พนักงานบริษัท 
วิทยา  อาภรณ นักกิจกรรมภาคประชาชน 
พรพรรณ แกวมุงคุณ    
ดํารงพล แสงมณ ี
ปยวีร  รืน่จนิดา 
อานนท ชวาลาวัณย นิสิตปรญิญาโทคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กานต ยืนยง 
ขวัญระวี หวังอุดม 
บุษยรัตน กาญจนดิษฐ 
อดศิร เกิดมงคล 
โอภาส ภาสบุตร เครือขายพลเมืองเพ่ือการมีสวนรวม 
จริยา พงศวิวัฒน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
วรดุลย ตุลารักษ 
เกงกิจ กิติเรียงลาภ นิสิตปรญิญาเอกคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สาวสิริลักษณ ศรีประสทิธิ ์
สายสัมพันธ รตันปรดีากร นกัศึกษา interior design 
วรดุลย ตุลารักษ 
พงษเลิศ พงษวนานต 
ปรัชญา สุรกําจรโรจน 
สฤณี อาชวานันทกุล   นักวิชาการอิสระ 
รัฐพงศ ภิญโญโสภณ นิสติคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป4 
นรสงิห  ศรีโรจน 
พรทิพย  ธรรมศรีใจ 
เทวฤทธิ์  มณฉีาย นักศึกษาปรญิญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



ปรณิดา  มีฉลาด   นักศึกษาปรญิญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กุสุมา  โกศล          นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
ธัญลักษณ  จีนแกวเปยม     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ฤทธิวัฒน  ทั่งกลาง               นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ชโลธร  สายทัด      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร    
ฉกาจ  ลอยทอง     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
ชยา  อุทยานิก       นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ณัฐพร   อาจหาญ                 นักศึกษาปรญิญาโท คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นที  วลัญชพฤษ     นักศึกษาปริญญาตร ีคณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกรินทร  ตวนศริ ิเครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
สุธัมมะ  ธรรมศักดิ์                อดีตนักศึกษานิดาเพื่อประชาธิปไตย 
ธีระพจน  คํารณฤทธศิร        อดตีนักศึกษานิดาเพื่อประชาธิปไตย 
สันต  ดอนศร ี                        อดตีนักศึกษานิดาเพ่ือประชาธิปไตย 
อารยะ  มังกรานนทชัย         อดีตนักศึกษานิดาเพื่อประชาธิปไตย 
ประกอบ  สุทธิกาโมทย 
กานต  ธงไชย 
ขุนกลาง  ขุขันชิน 
คณศิร  ทับทมั 
สุภาพร  ชัยฤกษ 
จารุวรรณ สาทลาสัย คณะเศรษฐศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภรทิพย ม่ันคง กลุม Food Not Bomb 
โยฮัน สาตออุมา อดตีนักกิจกรรม มอ.ปตตานี 
นูรุดดี โตะตาหยง อดีตนักกิจกรรม มอ.ปตตาน ี
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