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เยือนจุดลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ: 45 ปเหตกุวาดลางผูนำสหพันธชาวนาฯ 
ประชาไท / ขาว 
Submitted on Tue, 2020-01-28 20:28 
พงษพันธุ ชุมใจ รายงาน 

อดีตสมาชิกสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย พาสำรวจที่เกิดเหตุลอบสังหารผูนำชาวนาดอยสะเก็ด "สวัสดิ์ 
ตาถาวรรณ" ถูกลอบยิงหลังรวมงานศพ "พอหลวงอินถา" เมื่อป 2518 โดยเปน 1 ใน 46 เหตุลอบสังหารและเหตุ
รุนแรงกระทำตอผูนำชาวนาท่ัวประเทศระหวางป 2517-2522 โดยมีชาวนาเสียชีวิตและหายสาบสูญรวม 36 ราย 

หลังจากท่ีมีการนำเสนอบทสัมภาษณเรือนคำ ศรีบุญเรือง ภรรยาของอินถา ศรีบุญเรือง หรือ "พอหลวงอินถา" ใน
โอกาสครบรอบ 44 ปเหตุการณลอบสังหารอินถา ผูเปนรองประธานสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย และ
ประธานสหพันธชาวนาชาวไรภาคเหนือนั้น (อานขาวท่ีเก่ียวของ) 
ผูสื่อขาวไดรับขอมูลเพิ่มเติมดวยวาหลังเหตุการณลอบสังหารพอหลวงอินถาไมกี่วัน ก็มีผูนำชาวนาที่เดินทางมา
รวมงานศพของอินถา ถูกลอบสังหารระหวางทางกลับบานอีกราย นั่นคือกรณีลอบสังหาร "สวัสดิ์ ตาถาวรรณ" 
ประธานสหพันธชาวนาชาวไรฯ ระดับอำเภอดอยสะเก็ด จากบานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2 ต.แมฮอยเงิน อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม โดยเขาถูกยิงเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2518 หรือ 3 วันหลังเหตุลอบสังหารพอหลวงอินถา 

เหตุลอบสังหารหลังกลับจากงานศพพอหลวงอินถา 

 

หนังสือพิมพถ่ินไทยฉบับวันท่ี 5 สิงหาคม 2518 รายงานขาวลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ 
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หนังสือพิมพถ่ินไทยฉบับวันท่ี 5 สิงหาคม 2518 รายงานขาวลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ  
นอกจากนี้ขาวใหญของฉบับยังเปนเรื่องกวาดจับผูนำชาวนาและนักศึกษารวม 9 ราย ท่ี จ.ลำพูน 
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หนังสือพิมพอธิปตยฉบับวันท่ี 5-7 สิงหาคม 2518 รายงานขาวลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ 

 

หนังสือพิมพในเวลานั้นรายงานวา วันเกิดเหตุ "สวัสดิ์ ตาถาวรรณ" กำลังกลับจากงานฌาปนกิจพอหลวงอินถา ท่ี 
ต.ปาบง อ.สารภี โดยระหวางที่เดินทางอยูบนถนนระหวางบานแมจอง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด กับบานสัน
ทราย ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เพื่อจะกลับเขาหมูบานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2 ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ก็มี
คนรายดักอยูและยิงดวยอาวุธปนลูกซองเบอร 12 หนังสือพิมพไทยนิวส ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2518 ระบุวา 
กระสุนถูกกลางหลังดานซาย  1นัด และท่ีแกมซาย 1 นัด นอนเสียชีวิตกลางถนน เม่ือคนตัวก็พบเอกสารเก่ียวของ
กับการประทวงเหตุลอบสังหารพอหลวงอินถา รวมทั้งหนังสือปรัชญาชาวบานที่มีรูปเคียวเกี่ยวกัน รวมทั้งใบปลิว
และหนังสือ โดยหนังสือพิมพไทยนิวสซ่ึงเปนหนังสือพิมพฝายขวาเรียกวา "หนังสือประเภทปลุกระดม" 

สวนเวลาเกิดเหตุ หนังสือพิมพลงแตกตางกัน โดยหนังสือพิมพถ่ินไทย เปนฉบับเดียวที่ระบุเวลาเกิดเหตุวา "เวลา
บาย" สวนหนังสือพิมพฉบับอ่ืนระบุเปนชวงหนึ่งทุม 

โดยหนังสือพิมพไทยนิวส หนังสือพิมพทองถิ่นอีกฉบับระบุเวลา 19.15 น. เกิดเสียงปนดังขึ้นในหมูบาน "ระหวาง
บานแมจอง กับบานสันทราย" และ "นายนิคม" พอคาขาวขับรถผานจึงรีบไปแจงตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด โดยมี 
พ.ต.ท.นิพนธ เครือนพรัตน และ ส.ต.ท.สุนิน กองแกว และแพทยประจำตำบล มาชันสูตรพลิกศพ 

ขณะที่หนังสือพิมพอธิปตยฉบับวันที่ 5-7 สิงหาคม 2518 ซึ่งตีพิมพโดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 
ระบุเวลาเกิดเหตุ 19.00 น. เชนเดียวกับหนังสือพิมพไทยรัฐระบุเวลาที่ "นิคม ยอดทองเลิศ" พอคาขาวซึ่งขับรถสี่
ลอผานท่ีเกิดเหตุและพบศพไดแจงตำรวจเวลา 19.00 น. 
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นองสาวของสวัสดิ์ ตาถาวรรณ ยุพา ตาถาวรรณ อาย ุ69 ป (ซาย)และ กองคำ ตาถาวรรณ อาย ุ64 ป (ขวา) 
 

ที่บานแมฮอยเงินใต ผูสื่อขาวไดมีโอกาสสอบถามญาติของสวัสดิ์ ตาถาวรรณ นั่นคือ ยุพา ตาถาวรรณ อายุ 69 ป 
และกองคำ ตาถาวรรณ อายุ 64 ป ทั้งสองคนเปนนองสาวของสวัสดิ์ ระบุวาสวัสดิ์ถูกยิงเสียชีวิตในชวงเย็นของ
วันที่ 3 สิงหาคม 2518 หลังปนจักรยานกลับมาจากงานศพพอหลวงอินถา ในอดีตงานฌาปนกิจทางภาคเหนือจะ
เลิกงานในชวงบายหรือใกลเย็น เม่ือเดินทางกลับมาถึงบานก็นาจะใกลเวลาเย็น โดยสวัสดิ์เดินทางมาตามถนนของ
หมูบานจนมาถึงจุดเกิดเหตุท่ีอยูระหวางบานแมจอง ต.ตลาดใหญ กับบานสันทราย ต.แมฮอยเงิน กอนถูกลอบยิง 

สวนยุพาเม่ือรูขาววาสวัสดิ์ถูกยิงเสียชีวิตก็ยังออกมาดูท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงมีชาวบานมุงเต็มไปหมด ท้ังนี้หลังสวัสดิ์เสียชีวิต 
ยุพาและพ่ีนองคนอ่ืนๆ ยังชวยกันเลี้ยงลูกๆ 2 คนของสวัสดิ์ดวย 

ผูนำชาวนา "นักปลุกระดม" ในสายตาฝายอนุรักษนิยม 
ในรายงานขาวการเสียชีวิตของสวัสดิ์ ตาถาวรรณ ผูนำชาวนาของอำเภอดอยสะเก็ด หนังสือพิมพไทยนิวส ซึ่งใน
เวลานั้นมีจุดยืนอนุรักษนิยมก็ระบุวาผูตายวาเคยยิงพระภิกษุท่ีวัดแมฮอยเงินเสียชีวิต และยุยงใหเจาของท่ีนากับผู
อาศัยทำนารายหนึ่งซ่ึงเปนนาหลานกัน "ฟองรองกันปนป" มีคดีความอยูท่ีศาล 

ขณะที่หนังสือพิมพอธิปตยของศูนยนิสิตฯ ระบุวาสวัสดิ์ "เปนผูนำชาวนาชาวไรที่เขมแข็งมากคนหนึ่ง ในอำเภอ
ดอยสะเก็ด และเปนผูไดรับความนับถืออยางมากจากชาวบานจนไดรับเลือกเปนประธานสหพันธฯ ของอำเภอ" 
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ทั้งนี้ยุพานองสาวของสวัสดิ์ปฏิเสธเรื่องประวัติยิงพระภิกษุ ยืนยันวานอกจากบทบาทของสวัสดิ์ที่เคลื่อนไหวเรื่อง 
พ.ร.บ.ควบคุมคาเชานาฉบับใหมแลว เขายังตอตานสัญญาขายฝากที่ดินที่ไมเปนธรรม เพราะชาวนามักสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน เนื่องจากสัญญาขายฝากตามกฎหมายในอดีตไมไดกำหนดระยะเวลาข้ันต่ำของการไถถอนท่ีดิน ทำ
ใหผู ร ับขายฝากจึงกำหนดเวลาไถถอนที่ดินเปนระยะสั้นเชน 3-4 เดือน (กฎหมายขายฝากป 2562 กำหนด
ระยะเวลาไถถอนเริ่มตน 1 ปข้ึนไป) จนทำใหชาวนาไมสามารถนำเงินไปไถถอนท่ีดินไดตามเวลาท่ีกำหนด 

นอกจากนี้มีกรณีท่ีชาวนาหลายรายไมรูเรื่องขอความในสัญญา เพราะอานเขียนไมได ไดแตลงลายนิ้วมือในสัญญาท่ี
ไมรูเนื้อหา ทำใหสวัสดิ์ตองไปเจรจาในกรณีท่ีมีชาวบานถูกโกงสัญญาดวย 

44 ปลอบสังหาร "อินถา ศรีบุญเรือง" ผูนำชาวนาภาคเหนือ-ตอสูเพ่ือสิทธิชาวนาไทย, 31 ก.ค. 62 
เยือนท่ีเกิดเหตุวางระเบิด 'โรงเรียนชางกลพระรามหก' เม่ือ 43 ปท่ีแลว, 3 มี.ค. 62 
เยือนท่ีเกิดเหตุลอบสังหาร 'บุญสนอง บุญโยทยาน' เม่ือ 43 ปท่ีแลว, 28 ก.พ. 2562 

ท่ีเกิดเหตุและความทรงจำของชุมชน 

 

อดีตผูปฏิบัติงานสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย ตัน ตาดทอง "หมอปาน" (ซาย) และ สมศักดิ์ โยอินชัย 
(ขวา) พาสำรวจจุดเกิดเหตุลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ ริมทางหลวงชนบทสาย ชม.4062 (แมกะ-แมฮองไคร) 
พื้นที ่ติดตอระหวางบานแมจอง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด กับบานสันทราย ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 

https://prachatai.com/journal/2019/07/83664
https://prachatai.com/journal/2019/03/81314
https://prachatai.com/journal/2019/02/81272


 

6 
 

 

จุดเกิดเหตุลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ ตั้งอยูริมทางหลวงชนบทสาย ชม.4062 (แมกะ-แมฮองไคร) พื้นที่ติดตอ
ระหวางบานแมจอง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด กับบานสันทราย ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ปจจุบัน
มีแผงขายแดงโมและรมไมใหญริมถนนเปนจุดสังเกต 
 
สมศักดิ์ โยอินชัย อายุ 59 ป แกนนำแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.) ผูเคยเปนสมาชิกระดับเยาวชนในสหพันธ
ชาวนาชาวไรฯ และตัน ตาดทอง หรือ "หมอปาน" อายุ 66 ป อดีตผูปฏิบัติงานสหพันธชาวนาชาวไรฯ ผูมีบทบาท
ติดตอประสานงานญาติและเพื่อนมิตรของอดีตสมาชิกสหพันธชาวนาชาวไร ผูนำชาวนาทั้ง 2 ทานไดพาผูสื่อขาว
สำรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนเขาหมูบาน ซึ่งเปนทางหลวงชนบทสาย ชม.4062 (แมกะ-แมฮองไคร) พื้นท่ี
ติดตอระหวางบานแมจอง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด กับบานสันทราย ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด 

ตัน หรือ "หมอปาน" ซึ่งมีบทบาทเปนหมอสนามในชวงสูรบของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย กลาววา
ชาวบานละแวกนี้ยังคงจำจุดเกิดเหตุได เพราะเปนเหตุสะเทือนขวัญและเปนถนนหลักท่ีผูคนในหมูบานใชสัญจรเขา
เมือง โดยในอดีตจุดนี้เปนชายทุงระหวางบานแมจองกับบานสันทราย 

จากการสำรวจของผูสื่อขาวรวมกับผูนำชาวนา ยังพบวาจุดที่เกิดเหตุปจจุบันบานเรือนเริ่มขยายตัวมากขึ้น มีแนว
พุมไมและตนไมเปนจุดสังเกต ใกลกันมีแผงขายแตงโม และใกลกันยังเห็นทุงนาท้ัง 2 ฝงถนน กอนจะถึงหัวโคงเขา
หมูบานสันทราย และวัดศรีทรายมูล ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด 

โดยพิกัดของสถานท่ีเกิดเหตุคือ 18°48'37.4"N 99°08'16.2"E (ชมแผนท่ี) 

https://goo.gl/maps/7NafpGs7L6XKxZ1i9
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หมอปานและสมศักดิ์หวังวาเรื่องราวการตอสูของสหพันธชาวนาชาวไรฯ จะไดรับการบันทึกในอนาคต รวมท้ัง
ยังคงอยูในความทรงจำและรับรูของคนในชุมชน 

กวาดลางและลอบสังหารชาวนา ชนวน 6 ตุลา 19 

 

ผูนำชาวนา 8 รายและนักศึกษา 1 ราย เดินทางมาพบกับผูชุมนุมที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
ภายหลังไดรับการปลอยตัวจากการถูกกวาดลางจับกุมในเดือนสิงหาคม 2518 (ท่ีมา: บันทึก 6 ตุลา) 
 
อนึ่งในชวงท่ีเกิดเหตุลอบสังหารพอหลวงอินถา ศรีบุญเรือง และสวัสดิ์ ตาถรวรรณ เจาหนาท่ีตำรวจยังถือโอกาส
กวาดลางจับกุมผูนำชาวนาและนักศึกษาครั้งใหญท่ี จ.ลำพูน เม่ือคืนวันท่ี 2 ติดตอกับวันท่ี 3 สิงหาคม 2518 ไดแก 

1. บุญมา อารีย (ประธานสหพันธชาวนาชาวไร จังหวัดลำพูน) 
2. อินคำ สินทรธง (รองประธานสหพันธชาวนาชาวไร จังหวัดลำพูน) 
3. อินถา ศรีวงศวรรณ (เหรัญญิสหพันธชาวนาชาวไร จังหวดัลำพูน) 
4. เบี้ยว ดามัน 
5. ขาน ดามัน 
6. หลา มีชัย 
7. แสงชู คำเสา 

https://doct6.com/learn-about/how/chapter-2/2-2/2-2-2
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8. อุนเรือน ไชยศักดิ์ 
9. ชาตรี หุตานุวัตร (นักเคลื่อนไหวโครงการชาวนา และนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปท่ี 4) 

โดยงานศึกษาของไทเรล ฮาเบอรคอรนพบวา ทั้งหมดถูกจับกุมคุมขังอยูที่สถานีตำรวจ สภ.เมือง จ.ลำพูน และยัง
พบวาในจำนวนนี้มีชาวนาที่ถูกตำรวจหลอกจับอางวาจะนำตัวไปอยูในความคุมครองของตำรวจเพราะขณะนี้ผูนำ
ชาวนาถูกฆาบอย แตเม่ือผูนำชาวนาตามไปท่ีสถานีตำรวจก็กลายเปนวาถูกจับและถูกตั้งขอหา 

ทั้งนี้มีการประทวงเรียกรองใหปลอยตัวผูนำชาวนาและนักศึกษา ทั้งที่ จ.เชียงใหม จ.ลำพูน และทั่วประเทศ 
จนกระทั่งอัยการจังหวัดลำพูนมีความเห็นสั่งไมฟองผูตองหาและปลอยตัวในเวลา 17.44 น. วันที่ 14 สิงหาคม 
2518 รวมเวลาคุมขัง 11 วัน 

โดยหลังการปลอยตัวสถานการณบานปลายเปนเหตุประทวงของฝายขวาท่ีหนาศาลากลางจังหวัดลำพูน และตอมา
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2518 ก็มีเจาหนาที่ตำรวจจากหลายทองที่เขามาสมทบ และกลายเปนการประทวงใหญของ
ตำรวจนับหมื่นนายในวันที่ 18 สิงหาคม 2518 เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เคารพกฎหมาย โดยมีการชุมนุมเชนนี้ของตำรวจและประชาชนฝายขวาที่สนามหลวงดวย โดยเหตุการณชุมนุม
ดุเดือดนี้จบลงดวยการท่ีมีตำรวจ 100 นายบุกบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ท่ีซอยสวนพลู พรอมทำลายทรัพยสินในบาน 

 

รูปสวัสดิ์ ตาถาวรรณ และนวล ดาวตาก ผูนำชาวนาดอยสะเก็ดท่ีถูกลอบสังหาร จัดแสดงในนิทรรศการ "โครงการ
บันทึกประวัติศาสตรสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย" ในโอกาสครบรอบ 45 ปสหพันธชาวนาชาวไรแหง
ประเทศไทย ท่ีหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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รูปคำ ติ๊บจันทร ผูนำชาวนาดอยสะเก็ดที่ถูกลอบสังหาร วางเคียงคูกับอินถา ศรีบุญเรือง จัดแสดงในนิทรรศการ 
"โครงการบันทึกประวัติศาสตรสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย" ในโอกาสครบรอบ 45 ปสหพันธชาวนา
ชาวไรแหงประเทศไทย ท่ีหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 
ทั้งกรณีลอบสังหารอินถา ศรีบุญเรือง และสวัสดิ์ ตาถาวรรณ นับเปนเหตุความรุนแรงตอเนื่องที่เกิดขึ้นกับผูนำ
ชาวนาในชวงกอนเกิดเหตุ 6 ตุลาคม 2519 และเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2518 ในหวงท่ีมีการลอบสังหาร
พอหลวงอินถา มีผูนำสหพันธชาวนาชาวไรฯ ถูกลอบสังหาร 21 ราย 

เฉพาะในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม หลังการลอบสังหารสวัสดิ์ ในเวลาตอมายังเกิดเหตุลอบสังหาร "นวล 
ดาวตาด" ประธานสหพันธชาวนาชาวไรฯ ระดับหมูบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2519 
นอกจากนี้ ศรีธน ยอดกันทา หรือ "พอหลวงศรีทน" ประธานสหพันธชาวนาชาวไรฯ ภาคเหนือ ที่รับตำแหนงตอ
จาก "พอหลวงอินถา" ยังถูกลอบวางระเบิดไดรับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2519 จนสุดทายพอหลวงศรีทน
ประกาศขายบานและท่ีดินเดิมท้ังหมดท่ีบานแมจอง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด เพ่ือพาครอบครัวเขารวมการตอสู
กับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้จากการรวบรวมของ นิติรัตน ทรัพยสมบูรณ ผูริเริ่ม "โครงการบันทึกประวัติศาสตรสหพันธชาวนาชาวไร
แหงประเทศไทย" ยังพบวามีผูนำชาวนา อ.ดอยสะเก็ดชื่อ คำ ติ๊บจันทร เปนกรรมการระดับตำบล ของสหพันธ
ชาวนาชาวไรฯ ภูมิลำเนาอยูใน ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ถูกยิงเสียชีวิตอีก 1 รายในชวงกอน 6 
ตุลาคม 2519 ดวย 
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อนึ่งในภาคผนวกของหนังสือ "การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือ
ของไทย" ของไทเรล ฮาเบอรคอรน ซึ่งอางถึงงานของกนกศักดิ์ แกวเทพ (2530) และนิติรัตน ทรัพยสมบูรณ 
(2542) ระบุวาระหวางเดือนมีนาคม 2517 ถึงกรกฎาคม 2522 เกิดเหตุลอบสังหารและเหตุความรุนแรงตอผูนำ
ชาวนาทั่วประเทศอยางนอย 46 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตและหายสาบสูญ 36 ราย โดยสามารถอานรายชื่อไดท่ี
ลอมกรอบทายนี ้

ผูนำสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย 
ท่ีตกเปนเหย่ือของความรุนแรงระหวางป 2517-2522 
1. นายสนิท ศรีเดช ผูแทนชาวนา จ.พิษณุโลก ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2517 
2. นายเมตตา (ลวน) เหลาอุดม ผูแทนชาวนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2517 
3. นายบุญท้ิง ศรีรัตน ผูแทนชาวนา จ.พิษณุโลก ถูกยิงและเสียชีวิตในเดือนตุลาคม 2517 
4. นายบุญมา สมประสิทธิ์ สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ จ.อางทอง ถูกยิงและเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2518 
5. นายเฮ้ียง ลิ้นมาก ผูแทนชาวนาจังหวัดสุรินทร ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2518 
6. นายอาจ ธงโท สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ ต.ตนธง จ.ลำพูน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2518 
7. นายประเสริฐ โฉมอมฤต ประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 
เมษายน 2518 
8. นายโหงน ลาววงษ สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ถูกรัดคอและทุบตี
จนเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2518 
9. นายเจริญ ดังนอก สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บในเดือน
เมษายน 2518 
10. นายถวิล ไมทราบนามสกุล ผูนำชาวนา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ถูกยิงและเสียชีวิตในเดือนเมษายน 2518 
11. นายมงคล สุขหนุน ผูนำชาวนา จ.นครสวรรค ถูกยิงและเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2518 
12. นายบุญสม จันแดง สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ สวนกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ถูกยิงและไดรับ
บาดเจ็บเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2518 
13. นายผัด เมืองมาหลา ประธานสหพันธฯ ระดับอำเภอ อ.หางฉัตร จ.ลำปาง ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บเม่ือวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2518 
14. นายถวิล มุงธัญญา ผูแทนชาวนา จ.นครราชสีมา ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2518 
15. นายพุฒ ปงลังกา ผูนำชาวนา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2518 
16. นายแกว ปงซาคำ ผูนำชาวนา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2518 
17. นายจา จักรวาล รองประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.แมริม จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2518 
18. นายบุญชวย ดิเรกชัย ประธานสหพันธฯ ระดับอำเภอ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บเม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2518 
19. นายประสาท สิริมวง ผูแทนชาวนา จังหวัดสุรินทร ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2518 
20. นายบญุทา โยทา สมาชิกคณะกรรมกาสหพันธฯ อ.เมือง จ.ลำพูน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2518 
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21. นายเกลี้ยง ใหมเอ่ียม รองประธานสหพันธฯ ระดับอำเภอ อ.หางฉัตร จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2518 
22. นายอินถา ศรีบุญเรือง รองประธานสหพันธฯ ระดับชาติ และประธานสหพันธฯ ภาคเหนือ อ.สารภี จ.
เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือ 31 กรกฎาคม 2518 
23. นายสวัสดิ์ ตาถาวรรณ รองประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือ
วันท่ี 3 สิงหาคม 2518 
24. นายมี สวนพลู สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2518 
25. นายตา แกวประเสริฐ สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
2518 
26. นายตา อินตะคำ สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2518 
27. นายนวล สิทธิศรี สมาชิกสหพันธฯ อ.แมริม จ.เชียงใหม ถูกยิงเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2518 (หมายเหตุ - ใน
หนังสือพิมพไทยนิวสฉบับวันท่ี 13 สิงหาคม 2518 ระบุวาเปนการถูกยิงครั้งท่ี 2 โดยนายนวลเม่ือเดินทางกลับมา
จากการชี้ตัวผูตองหา ก็ถูกยิงท่ีหนาบานและเพ่ือนบานไดนำสงโรงพยาบาล "อาการเปนตายเทากัน" แตไมมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมวาเสียชีวิตหรือไม) 
28. นายพุฒ ทรายคำ ผูนำชาวนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2518 
29. นายชวน เนียมวีระ สมาชิกคณะกรรมการสหพันธฯ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 12 
สิงหาคม 2518 
30. นายแสวง จันทาพูน รองประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บเม่ือวันท่ี 
27 สิงหาคม 2518 
31. นายนวล กาวิโล ผูนำชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกระเบิดและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2518 
32. นายมี กาวิโล ผูนำชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ไดรับบาดเจ็บจากระเบิดเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2518 
33. นายบุญรัตน ใจเย็น ผูนำชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2518 
34. นายจันเติม แกวดวงดี ประธานสหพันธฯ ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2518 
35. นายลา สุภาจันทร สมาชกิคณะกรรมการสหพันธฯ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี  12 
ธันวาคม 2518 
36. นายปน สูญใส รองประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ถูกยิงและไดรับบาดเจ็บเม่ือวันท่ี 
20 มีนาคม 2519 
37. นายคำ ตะมูล ผูนำชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2519 
38. นายวงศ มูลอาย ผูแทนชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 มีรายงานจาก
ศูนยกลางนักศึกษาภาคเหนือวาเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2519 
39. นายพุฒ บัววงศ ผูแทนชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 และมีรายงาน
จากศูนยกลางนักศึกษาภาคเหนือวาเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2519 
40. นายทรง กาวิโล ผูแทนชาวนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกอุมหายไปเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2519 และมีรายงาน
จากศูนยกลางนักศึกษาภาคเหนือวาเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2519 
41. นายดวงคำ พรหมแดง ผูแทนชาวนา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2519 
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42. นายนวล ดาวตาด ประธานสหพันธฯ ระดับหมูบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2519 
43. นายศรีธน ยอดกันทา ประธานสหพันธฯ ภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ไดรับบาดเจ็บจากระเบิดเม่ือ
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2519 
44. นายชิต คงเพชร ผูนำชาวนา อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2519 
45. นายทรอด ธานี ประธานสหพันธฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองประธานสหพันธฯ ระดับชาติ อ.หนอง
บัวแดง จ.ชัยภูมิ ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2521 
46. นายจำรัส มวงยาม ประธานสหพันธฯ ภาคตะวันออก และประธานสหพันธฯ ระดับชาติ อ.บานดาน จ.ระยอง 
ถูกยิงและเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2522 

ท่ีมา: ไทเรล ฮาเบอรคอรน, การปฏิวัติท่ีถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือ
ของไทย. -- นนทบุรี : ฟาเดียวกัน, 2560 (ภาคผนวก หนา 263-267) [อางจาก นิติรัตน ทรัพยสมบูรณ, บ.ก., 
เสนทางชาวนาไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542 หนา 155-160) และ กนกศักดิ์ แกวเทพ, บทวิเคราะหสหพันธ
ชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย : เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยชาวนายุคใหม (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530 หนา 161-166) 

  

แหลงอางอิงและขอมูลประกอบ 
1.  ไทเรล ฮาเบอรคอรน, การปฏิวัติท่ีถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของ
ไทย. -- นนทบุรี : ฟาเดียวกัน, 2560 
2. หนังสือพิมพถ่ินไทย, 5 สิงหาคม 2518 หนา 1, 12 
3. หนังสือพิมพไทยนิวส, 5 สงิหาคม 2518 หนา 1, 12 
4. หนังสือพิมพไทยรัฐ, 5 สิงหาคม 2518 หนา 1, 16 
5. หนังสือพิมพอธิปตย, 5-7 สิงหาคม 2518 หนา 1, 12 
ขอขอบคุณไทเรล ฮาเบอรคอรน ท่ีเอ้ือเฟอแฟมหนังสือพิมพเชียงใหมนิวสและหนังสือพิมพรายวันชวงป 2518-
2519 มา ณ ท่ีนี้ 
 

 

 

แหลงทีมา 

พงษพันธุ ชุมใจ.เว็บไซตประชาไท.เยือนจุดลอบสังหารสวัสดิ์ ตาถาวรรณ: 45 ปเหตุกวาดลางผูนำสหพันธชาวนาฯ. 

เผยแพรเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2564, เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/01/86117 
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