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มอชองัดขอเผด็จการ อานชื่อนักศึกษา-ชาวนาผูวายชนมเพ่ือประชาธิปไตย 
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นักศึกษา-ปชช. รวมชุมนุม #มอชองัดขอเผด็จการ ที่เชียงใหม ชู 3 นิ้วยืนหยัด 3 ขอเรียกรอง พรอมอานรายชื่อ
นักศึกษาและชาวนาภาคเหนือท่ีเสียชีวิตจากการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย รวมท้ังนิสิต จิรโสภณ คณะผูจัดทำ 'วลัญช
ทัศน' ฉบับภัยเขียว และผูนำชาวนา อินถา ศรีบุญเรือง นอกจากนี้ยังกลาวยกยองการตอสูของคนเสื้อแดง และเชิญ
ชวนคนเสื้อเหลือง และ กปปส. หากสำนึกไดแลวขอใหมายืนเคียงขางกันเพ่ือรวมตอสูจนกวาจะไดประชาธิปไตย 

 

ท่ีมา: Twitter/ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
24 ส.ค. 63 สถานการณชุมนุม #มอชองัดขอเผด็จการ ท่ีศาลาอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนักเรียน นักศึกษา
ทยอยเขารวมมาตั้งแตเวลา 16.00 น. โดยทวิตเตอร @TLHR214 ของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงาน
วามีการตั้งจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และแยกโซนดวยรั้วเหล็กก้ันระหวางนักศึกษากับประชาชนท่ัวไป แตละกลุม
ตองมีการแสดงบัตรประจำตัวระหวางคัดกรอง และมีการติดสติ๊กเกอรคนละสีกัน 
มีรายงานจากผูจัดงานดวยวามีเจาหนาที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกระจายอยูโดยรอบตั้งแตกอนเริ่มงาน และคอย
บันทึกภาพสตาฟทจัดงาน 

อยางไรก็ตามในเวลาราว 17.30 น. เนื่องจากมีผูเขารวมจำนวนมาก จึงมีการนำรั้วเหล็กที่กั้นระหวางนักศึกษากับ
ประชาชนออก เพ่ือขยายพ้ืนท่ี ท้ังนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเขามาในพ้ืนท่ีศาลาอางแกวไมได ตองยืนฟงปราศรัย
และรวมกิจกรรมรอบๆ บริเวณศาลาอางแกว 

https://prachatai.com/
https://prachatai.com/
https://prachatai.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://twitter.com/TLHR2014/status/1297851928433446912
https://twitter.com/TLHR2014/status/1297851928433446912
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ท่ีมา: ขอขอบคุณนักขาวพลเมือง เอ้ือเฟอภาพ 
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ในเวลา 18.00 น. ชวงเคารพธงชาติ ผูรวมกิจกรรมชู 3 นิ้ว และตะโกนคำขวัญ "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย
จงเจริญ" โดยตลอดการชุมนุมซ่ึงสลับกับการแสดงดนตรี มีการย้ำ 3 ขอเรียกรอง 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ราง
รัฐธรรมนูญใหม และ 3. ยุบสภา โดยใชแฮชแท็ก #มอชองัดขอเผด็จการ 

และในเวลา 19.45 น. บนเวทีบรรเลงเพลงเพื่อมวลชน ขณะเดียวกันตัวแทนนักศึกษาอานรายชื่อรุนพี่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เสียชีวิตในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และผูที่เสียชีวิตหลังเขารวมกับพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

โดยมีการอานรายชื่อ นิสิต จิรโสภณ นักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มช. และผูจัดทำวารสาร 
'วลัญชทัศน' ฉบับ "ภัยเขียว" เดือนกันยายน 2514 ภายหลังเขาเปนผูสื ่อขาวหนังสือพิมพประชาธิปไตย และ
เสียชีวิตระหวางเดินทางโดยรถไฟไปทำขาวท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ 2 เมษายน 2518 

เดชา นพรัตน คณะแพทยศาสตร 
พรเลศิ กองแสง คณะศึกษาศาสตร 
พิชัย กระแสรัตกุล คณะมนุษยศาสตร 
วันชัย บุญปฐมโรจนกุล คณะแพทยศาสตร 
อาวุธ ชอผกา คณะสังคมศาสตร 
สมนึก เดชเกรียงไกรศร คณะเภสัชศาสตร 

"เราตองไมลืมนะครับวา มีคนตายเพราะตอตานเผด็จการจริงๆ รุนพี่เหลานั้นไดสละชีวิตตัวเองเพื่อการตอตาน
เผด็จการ และเพ่ือใหไดมาซ่ึงระบอบท่ีประชาชนเปนใหญอยางแทจริง" ตัวแทนนักศึกษากลาว 

นอกจากนี้ไดอานรายชื่อสมาชิกสหพันธชาวนาชาวนาไรแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ท่ีถูกลอบสังหารและสูญ
หายในชวงกอน 6 ตุลาคม 2519 ไดแก 

1. นายอาจ ธงโท ต.ตนธง อ.เมือง จ.ลำพูน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2518 
2. นายประเสริฐ โฉมอมฤต อ.หางดง จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2518 
3. นายพุฒ ปงลังกา ผูนำชาวนา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2518 
4. นายแกว ปงซาคำ ผูนำชาวนา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2518 
5. นายจา จักรวาล อ.แมริม จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2518 
6. นายบุญทา โยทา อ.เมือง จ.ลำพูน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2518 
7. นายเกลี้ยง ใหมเอ่ียม อ.หางฉัตร จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2518 
8. นายอินถา ศรีบุญเรือง รองประธานสหพันธฯ ระดับชาติ และประธานสหพันธฯ ภาคเหนือ อ.สารภี จ.เชียงใหม 
ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือ 31 กรกฎาคม 2518 
9. นายสวัสดิ์ ตาถาวรรณ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2518 
10. นายมี สวนพลู อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2518 
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11. นายตา แกวประเสริฐ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2518 
12. นายตา อินตะคำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2518 
13. นายพุฒ ทรายคำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2518 
14. นายนวล กาวิโล อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกระเบิดและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2518 
15. นายบุญรัตน ใจเย็น อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2518 
16. นายลา สุภาจันทร อ.เสรมิงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2518 
17. นายคำ ตะมูล อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2519 
18. นายวงศ มูลอาย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 
19. นายพุฒ บัววงศ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 
20. นายทรง กาวิโล อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 
21. นายดวงคำ พรหมแดง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2519 
22. นายนวล ดาวตาด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2519 
23. นายชิต คงเพชร อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 สงิหาคม 2519 

"เราตองไมลืมวามีคนตายจริงๆ เพราะตอตานเผด็จการ ถาการเมืองดีจะไมมีคนตายแบบนี้อีกตอไป" ตัวแทน
นักศึกษากลาว 

สำหรับการอานรายชื่อสมาชิกสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ผูเสียชีวิต เกิดข้ึนในหวงเวลา
ครบรอบ 45 ป ลอบสังหาร นายอินถา ศรีบุญเรือง ประธานสหพันธฯ ภาคเหนือ ซึ่งถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อ 31 
กรกฎาคม 2518 

นอกจากนี้มีนักศึกษาอีกคนหนึ่ง กลาวถึงคนเสื้อแดงวา เมื่อ 10 ปกอนคนเสื้อแดงในวันที่ถูกสลายการชุมนุม
เหมือนถูกผลักออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ ไมมีตัวตน และไมถูกยอมรับ แมแตตัวเขาท่ีในเวลานั้นเปนนักเรียนและเปน
คนเสื้อแดงก็เหมือนไมมีตัวตนเชนกัน โดยเขาถือโอกาสนี้ชวนคนเสื้อแดงลุกขึ้นแสดงตัว และเชิญชวนใหผูรวม
กิจกรรมชวยกันปรบมือขอบคุณที่คนเสื้อแดงยังคงยืนหยัดตอสูเพื่อประชาธิปไตย เขากลาววาที่พูดถึงคนเสื้อแดง
วันนี้ ไมไดตองการใหถอดเสื้อสีแดงแลวมาสูกับนักศึกษา แตขอใหใสเสื ้อแดงแลวมายืนเคียงขางกันตอสูเพ่ือ
ประชาธิปไตย 

นักศึกษาคนดังกลาว กลาวตออีกวา เชนเดียวกับ คนเหลือง และคนที่เคยเปานกหวีด ถาสำนึกหรือคิดไดแลววา
สังคมตองการประชาธิปไตย ทานไมจำเปนตองถอดเสื้อทานท้ิง แตทานมายืนเคียงขางกันไดม้ัย "วันนี้ไมไดตองการ
ใหคนฝายใดสละสีเสื้อ แตขอใหมายืนเคียงขางกันจนกวาจะไดประชาธิปไตยท่ีแทจริงกลับมา" 
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ในชวงทายกิจกรรมมีการเชิญนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการจัดการปราศรัย #คนเชียงใหม
จะไมทนtoo เมื่อ 19 ก.ค. ที่ประตูทาแพ โดยในรายงานของทวิตเตอร @THLR2014 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชน ระบุวาผูจัดอานแถลงการณประชาราษฎร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบุขอเรียกรอง 35 ขอ ครอบคลุม
ทั้งเรื่องอำนาจอธิปไตยของประชาชน การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การคุมครองสิทธิเสรีภาพ การแกไขระบบ
กฎหมาย การกระจายอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบการศึกษา ฯลฯ โดยกิจกรรม #มอชองัดขอเผด็จ
การ ยุติลงเม่ือเวลา 21.15 น. 
 

 

แหล่งท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท.มอชองัดขอเผด็จการ อานชื่อนักศึกษา-ชาวนาผูวายชนมเพ่ือประชาธิปไตย. เผยแพรเม่ือ  24 

สิงหาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/08/89210 

https://twitter.com/TLHR2014/status/1297902152988336130
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