
สมัคร สุนทรเวช ในเหตุการณ 6 ตุลา'19   
เอกสารบันทึกพฤติกรรม สมัคร สุนทรเวช ในประวัติศาสตร 6 ตุลาคม 2519  
รวบรวมโดย :  ใจ อ๊ึงภากรณ และคณะ 
  
 ตลอดป 2519 สมัคร สุนทรเวช มีสวนในการปลุกระดมมอ็บฝายขวาใหเกลียดชังนักศกึษาและนัก
ประชาธิปไตย มีสวนในการสนับสนุนวิทยุยานเกราะซึ่งปลุกระดมใหคนฆานักศึกษา และมีสวนในการ
สนับสนุนใหถนอมและประภาสกลับมาเพื่อสรางสถานการณความรนุแรง 
29 มิ.ย. “ยานเกราะเปนศนูยบัญชาการใหนักเรียนอาชีวะเผาธรรมศาสตร ยานเกราะและสมัคร เปนพวก
เดียวกัน” ประชาชาติ (ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ในบทความ 6 ตุลา มองวาเปนพวกเดยีวกันดวย) 
5 ก.ค. “สมัครไปใหกําลังใจฝายตอตานศูนยนิสิตนักศกึษา ขณะที่นิสิตนักศึกษาชุมนมุตอตานสหรัฐ” ดาว
สยาม 
1-7 ก.ค. “สมัครอางวาโครงการบัณฑิตอาสาสมัครของปวย อ๊ึงภากรณ ตั้งขึ้นมาเพือ่ใหบัณฑิตปลุกระดม
ชาวบาน” สยามจดหมายเหตุ  
6 ก.ค. “สมัครคัดคานการใหงบโครงการบัณฑิตอาสาของดร.ปวย ‘เพราะใชปลุกระดมชาวบาน’ ”
ประชาธิปไตย 
8-14 ก.ค. “วทิยุยานเกราะบอกใหทหารกับกระทิงแดงเตรียมขจัดนักศึกษา” สยามจดหมายเหต ุ
  “นายกเสนยี และปลัดกระทรวงกลาโหมเตือนตําหนิวทิยุยานเกราะ แตสมัครยังเลือกออกอากาศ
ทางสถานีนี้ และ สนิทกับพนัโทอุทร” 
10 ก.ค. “นายกเสนียตําหนวิทิยุยานเกราะวายุใหแตกแยก”ประชาชาติ 
11 ก.ค. “สมัครไปใหกําลังใจกับประชาชนที่ชุมนุมสนบัสนุนวิทยุยานเกราะ และชมวิทยยุานเกราะ/ พท. 
อุทาน .... สถานี มีประโยชนเพราะเปดโอกาสใหประชาชนระบายความรูสึกทางคลื่นวิทยุ ” ดาวสยาม  
13-15 ก.ค. “สุธรรม แสงประทุม กลาวหา สมัคร กับวิทยุยานเกราะวา กอสถานการณยัว่ยใุหปราบ
ประชาชน”“โคทม อารียา ประธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลาววา ยานเกราะ ยใุหฆาฝาย
ตรงขาม”อธิปตย 
12-18 กค 19 “สมัคร กลาววาการที่นกัศึกษาชุมนุมประทวงการกลับมาของประภาส เทากับเปนการฆาตัว
ตาย” สยามจดหมายเหต ุ
23 ก.ค. “สมัครวามีคนไมปรารถนาดี ที่มีอาวุธนับพันกระบอกเขามาในกรุงเทพฯ จากตางแดนและคาย
อพยพ” ประชาชาติ 
12 ส.ค. “รายงานวาสมัครไปหาถนอมที่สิงคโปร” “สมัครบอกวาถนอมไมผิดขอกลาวหาฆาคนตาย เมื่อ 
14 ตุลา”  ดาวสยาม และ David Morell & Chai-anan Samudavanija 1981 
“Political Conflict in Thailand”.Oelgeschlager, Gunn  & Hain 
Publishers, Cambridge Massachusetts  



12 ส.ค. “รายงานวาสมัครไปปลอบใจถนอมที่สิงคโปรวาโอกาสที่จะกลับไทยในอนาคตยังม”ีประชาชาติ 
“ส.ส. คนหนึ่งเสนอวาการนําประภาสกลบัเปนแผนของพวก ขวาตกขอบ เพื่อปราบปรามฝายซาย” 
15 ส.ค. ตีพิมพรูปสมัครกับลูกเสือชาวบานวังสราญรมย ดาวสยาม 
18 ส.ค. “สมัครพูดออกโทรทัศนเกินมตคิณะรัฐมนตรี พูดทํานองหามนักศึกษาประทวงการกลับมาของ
ประภาส นายก เสนียไมเห็นดวย นายกบอกวามีการวางแผนนําประภาสกลับมาเพื่อสรางสถานการณ” 
“สมัคร และ ส.ส. พรรคชาติไทย ไปหาประภาส”ประชาชาติ 
20 ส.ค. “สมัครไปหาประภาส แลวพดูออกโทรทัศนมีทาที ‘ปราม’ คนตอตานประภาส”ประชาชาติ 
22 ส.ค. “ยานเกราะขัดคําส่ังรัฐบาลและโจมตีนักศึกษาทีป่ระทวงประภาส และกระทงิแดงโยนระเบิดเขา
ธรรมศาสตร ตาย 2 บาดเจ็บ 36” ประชาชาติ ในหนังสือ ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต 
(2541) เสนอวา “ยานเกราะออกขาวเหมือนเปนกองบัญชาการพวกที่บกุเผาธรรมศาสตรตอนประภาส
กลับมา” 
24 ส.ค. “รัฐบาลแถลงวามีคนชักนําประภาสเขามาเพื่อกอเร่ือง”ประชาชาติ 
26 ส.ค.-1 ก.ย. “สมัครวายานเกราะเปนประโยชนตอบานเมือง” สยามจดหมายเหต ุ
27 ส.ค. “สมัครวายานเกราะทํางานเพื่อชวยชาต”ิ ประชาธิปไตย 
27 ส.ค. “สมัครยานเกราะไมควรถูกปด ยานเกราะเปนวทิยุดีตานคอมมิวนิสต” ประชาชาต ิ
27 ส.ค. “สมัครไปพูดกับมอ็บหนาสถานยีานเกราะ:- หนุน พท. อุทรและยานเกราะ ถาหามยานเกราะ
บานเมืองจะฉบิ หาย” ชาวไทย 
28 ส.ค. “สุรินทร มาศดิตถ กลาวหา ยานเกราะ วาเอาขอมูลเท็จมาโจมตีตน” ประชาชาติ 
29 ส.ค. “สมัครพูดวายานเกราะใหประโยชนแกปวงประชาในยามวกิฤต”ประชาธิปไตย 
2 ก.ย. “สมัครพูดวามือที่สามทํางานในรูปแบบนิสิตนักศกึษา” สยามจดหมายเหตุ 2-8 ก.ย. 
6 ก.ย. “สมัครเสนอวาคอมมวินิสตสงกําลังติดอาวุธเขากรงุเทพฯ” ประชาธิปไตย 
6 ก.ย. “สมัครพูดวารัฐบาลใชนักศึกษาอาชีวะตอตานนกัศึกษามหาวทิยาลัย” (ขณะนั้นเขาเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการที่ กระทรวงมหาดไทย) “สมัครวาลูกเสือชาวบานและวิทยยุานเกราะ ชมรมวิทยุเสรี สรางความ
สามัคคีในการตอตานคอมมิวนิสต” ชาวไทย 
6 ก.ย. สมัครพดูวา “รัฐบาลใชอาชีวะตอตานนักศกึษา” “ยานเกราะรูเทาทันพวกปลุกระดมใหมวลชน
วุนวาย แตคนหวังรายตองการปดสถานี” “ลูกเสือชาวบานชวยใหชาตอิยูรอด สมัครเปนสมาชิกและ
วิทยากรใหลูกเสือชาวบาน” ประชาชาต ิ
7 ก.ย. “สมัครพูดวา 14 ตุลา 16 ไมใหประโยชนอะไรกับบานเมือง” สยามรัฐ 
11 ก.ย. “สมัครมีสวนเกีย่วของกับกลุมอาชีวะ กลุมขวาจัดชุมนุมที่ไหนสมัครไปที่นั้น”ประชาชาต ิ
13 ก.ย. “สมัครพูดวาจะมีเหตุนองเลือด” ประชาธิปไตย 
15 กย “สมัครเสนอวาคอมมวินิสตสงกําลังติดอาวุธเขากรงุเทพฯ สมัครพูดวาจะมีเหตนุองเลือด”
ประชาธิปไตย 



19 ก.ย. ในหนงัสือ ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต (2541) เสนอวา “ ยานเกราะแนะ
รัฐบาลใหฆา นักศึกษา 30,000 คนเพื่อชาต”ิ 
23 ก.ย. “สมัครบอกวาเปนรัฐมนตรีคนเดยีวในพรรคประชาธิปตยที่มีความเหน็วาถนอมควรอยูในเมืองไทย
ตอไป”  Bangkok Post 
23 ก.ย. “อาชีวะไลตนีักศึกษาที่ติดโปสเตอรตานถนอม” สยามรัฐ 
24 ก.ย. ในหนงัสือ ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต (2541)เสนอวา “สมัครวาถนอมมี
ประโยชนตอ บานเมือง” 
4 ต.ค. “อาชีวะ กระทิงแดง ประชาชน ตอตานนักศกึษาและสนับสนนุสมัคร” ดาวสยาม 
4 ต.ค. “สุรินทร มาศดิตถเตือนตํารวจอยาหลงลมปากสมัคร” สยามรัฐ 
4 ต.ค. “ตํารวจสนับสนุนสมัคร” ประชาธิปไตย 
5 ต.ค. “คนที่ชุมนุมสนับสนุนสมัครกลาวหาวา สุรินทร, ชวน, ดํารง และ วีระ เปนคอมมิวนิสต” สยามรัฐ 
6 ต.ค. “ยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีโจมตีนักศึกษาและระดมใหมวลชนไปจัดการกบันักศึกษาที่
ธรรมศาสตร กอนหนานี้นายกเสนยีหามวทิยุสรางความแตกแยก”ประชาธิปไตย 
6 ต.ค. “ยานเกราะเรียกประชุมลูกเสือชาวบานดวน กลุมรักชาติเรียกรองใหจดัการกับนักศึกษาและ ปวย อ๊ึง
ภากรณ” ดาวสยาม 
6 ต.ค. “กลุมผูรักชาติบุกทําเนียบรองใหสมัครเปนรัฐมนตรีอีกครั้ง” ไทยรัฐ 
6 ต.ค. “วิทยุยานเกราะและสถานีในเครือขายออกอากาศเรียกรองใหมีการ ‘ฆามันฆามัน!’ (นักศึกษา)” 
Bangkok Post 
6 ต.ค. ลูกเสือชาวบานชุมนมุที่ลานพระรูปทรงมาเรียกรองใหแตงตั้ง สมัคร และ สมบุญ เปนรัฐมนตรี” 
สยามจดหมายเหต ุ
6 ต.ค. วิทยยุานเกราะสด “บาย 6 ตุลา 19 สลาง บุญนาค -ตํารวจคนหนึ่งที่นํากําลังบกุธรรมศาสตร - อวดวา 
“ไดฆาคนสําเร็จและมองการทุบตีคนจนพดูไมออกวาเปนเรื่องตลก” (มีเทป และดู Nation 5/10/2539 
ดร. ธงชัย วินจิจะกูล) 
 
หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 19 
9 ต.ค. “สมัครคงจะไดรวมรัฐบาลหลังรัฐประหาร” “คณะปฏิรูปส่ังยดึเผาหนังสือซาย” สยามรัฐ 
9 ต.ค. “วันที่ 6 ต.ค.ลูกเสือชาวบานชุมนุมลอมทําเนียบรัฐบาลเรียกรองใหปลด/จับรัฐมนตรีคอมมิวนิสต 
และ ปวย อ๊ึงภากรณ ดาวสยาม 
11 ตุลาคม 2519 เทป สมัคร สุนทรเวช พูดออกโทรทัศนชอง 7  
- สมัครมองวาหลัง 14 ตุลา 2516 เมืองไทยมปีระชาธิปไตย “มากเกินไป”  
- สมัครไดรับเชิญไป “ปฏิรูปส่ือมวลชน” หลังการทํารัฐประหารในวันที่ 6 ตุลา เขาเลาวาเขามี
บทบาทในการตัดสินวา น.ส.พ.“ฉบับไหนควรจะออก และฉบับไหนไมควรจะออก”  



- สมัครเสนอวานักศึกษายิงออกมาจากธรรมศาสตร และเนนวา“ปฏิเสธไมได” ดังนั้นการที่ตํารวจ
ยิงเขาไปในธรรมศาสตรมีความชอบธรรม วิธีการของฝายยึดอํานาจในวันที่ 6 ตุลา เปนวิธีการ “นุมนวล” 
ไมรังแกใคร ไมจับใครโดยไมมีขอหา แตในความ “นุมนวล” ดังกลาวพรอมจะใชความรุนแรงกบั “ผูมิดีมิ
ราย”  
- สมัครพูดตอวา 6 ตุลา “พิสูจน” วานักศึกษาบางคนใชธรรมศาสตรเพื่อสรางความไมพอใจกับคน
ไทยทุกคน และพวกนี้เปนเครื่องมือของคอมมิวนิสต โดยผูบริหารสนับสนุนนักศกึษาเหลานั้น 
12 ต.ค. “สมัครพูดวาทหารจาํเปนตองยดึอํานาจ และอดตีรัฐมนตรีเชนชวน และสุรินทรเปนผูกอเหตุนอง
เลือดที่ ธรรมศาสตร ฝายรัฐบาลมิไดกระทําตอนักศึกษาเกินเหต”ุ Bangkok Post 
3 มี.ค.2520 และ 6 ต.ค. 2520 สมัครในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยออกคําส่ังแบนหนงัสือกวา 200 เลม ใน
รายช่ือนั้นมีหนังสือของ ธีรยุทธ บุญมี, วิทยากร เชยีงกลู, เสกสรร ประเสริฐกุล, ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 
รังสรรค ธนะพรพันธุ, ปรีดี พนมยงค, สุภา ศิริมานนท, ทวี หมื่นนกิร, จูเลียส ไนยาเร ฯลฯ 
เทป ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ พูดที่ Australia ป 2520 “สมัครตามผมไปแกภาพพจน 6 ตุลา ในตางประเทศ 
เสมอ” “ผูที่ทําจลาจลในวนัที่ 6 ตุลา 19 ตอรัฐบาลที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายคือพวกกระทิงแดง
ลูกเสือชาวบานที่เรียกรองใหนํานกัการเมอืงสองคนมาเปนรัฐมนตร”ี 
3 มิ.ย. 2520 “รัฐมนตรีมหาดไทยสมัครไปสหรัฐ/ยุโรปเพื่อแกภาพพจนเมืองไทยหลัง 6 ตุลา” Nation 
Review 
4 มิ.ย. 2520 ที่ฝร่ังเศส (ในหนังสือ วีระ มสิุกพงศ 2521 “โหงว นั้ง ปง” สันติ์วานา ผูพิมพ) สมัครพูดวา 
“นักศึกษามีอาวุธและยิงออกมาจากธรรมศาสตร คนที่ถูกเผาและคนทีเ่ผาไมใชคนไทยแตเปนคนเวียดนาม
เพราะ เขาไปพบหมายางในธรรมศาสตรหลังเหตการณ” 
  ในขณะที่ยังดาํรงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สมัคร สุนทรเวช ไดเดินทางไป
ตางประเทศ “เพื่อแกภาพเหตุนองเลือด 6 ตุลา” และไดพูดวา: (เกีย่วกบัคนที่ถูกแขวนคอและเผาหนา
ธรรมศาสตร) “เขาใจวาเปนคนเวยีดนามเองที่ถูกฆาตาย” ตอนนี้เราทราบวาคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอตายและ
เผาคือ วิชิตชัย อมรกุล นิสิตคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  สมัคร สารภาพใน สยามรัฐรายสัปดาห 25 มิ.ย.-1ก.ค. 2543 วาโยนแฟมเอกสาร 6 ตุลาใส Peggy 
Duff ที่อังกฤษ เมื่อมีการถามถึงเหตุการณ 6 ตุลา 
Nation Review 19 ก.ค. 2520 “สมัครกลับจากยโุรป ไมพอใจที่นักศึกษาไทยในอังกฤษประทวงตน 
และบอกวาจะสอบสวนนักศกึษาทุนรัฐบาลที่เขารวม” 


