
ปม'6ตุลา'เดือดกลางสภา 'สมัคร'สาบานไมมีสวนเกี่ยวของ 
  

ปม'6ตุลา'เดือด "สมัคร-อภิสิทธ-ิชวน" โตดุเดือด นายกฯสาบานกลางสภา ถาเกี่ยว 6 ตลุาฯ2519 
แมแตนิดเดยีวขอใหมีอันเปนไป 
 

ผูสื่อขาวรายงานวา ทันททีี่นายสมัคร สุนทรเวช อภิปรายตอบโตผูนําฝายคานอยางเผ็ดรอน 
สงผลใหบรรยากาศการอภิปรายนโยบายรัฐบาลดุเดือดขึ้นทนัที โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําฝาย
คาน ไดขอใชสิทธิพาดพงิ โดยอภิปราย วา สิ่งที่ตนอภิปรายนั้นเปนขอเท็จจริงไมไดอบรมนายกฯ
เพียงแตชี้ใหเห็นวาสงัคมตองการนายกฯตัวจริง และชี้วาวันนี้เราประคองบานเมืองอยางไร ตองการ
รัฐบาลมีทาทีตอสิทธเิสรภีาพการเมืองภาคประชาชนอยางไร ตนไมไดพูดซักคําวาทานทุจริตหรือไมดีไม
เหมาะสม เพียงแตทานมีทาทีบางอยางที่สังคมวติกกังวล  

“ผมอายุ 43 ป แตถาผมกนิเงินเดือนของประชาชน เทากับคนอายุเทาไหรกแ็ลวแต ผมตองทํา
หนาที่ผมในฐานะผูแทนของประชาชน ไมมีสิทธทิีจ่ะไมทําหนาที่ของตัวเอง ผมก็ยอมรับวาทานจะได
คะแนนเสียงมากกวาผม แตเราทําหนาที่ของเราตามวิถีทางประชาธิปไตย ไมมีความจําเปนอะไรที่หยิบ
เร่ืองนี้มาถากถาง และผมก็ไมไดอบรม ถูกตองผมอายุนอยตอนเกิดเหตุการณ 6 ตุลา แตผมสนใจ
ติดตามประวัติศาสตรมานาน ผมทาใหไปถามเหมือนกันวาบรรดาคนที่เปนสื่อสารมวลชนวาเขาจาํรมว.
มหาดไทยที่เปนมิตรกับหนังสือพิมพหรือไม ผมไมไดบอกวาทานปดหนังสือพิมพแตบอกวายุคของทาน
หนังสือพิมพถูกปดมากที่สุด และเหตุผลทีท่านสั่งใหเปดหนังสอืพิมพอีกครั้งก็เพราะกลวัวาเปนหวง
ฝายปฎิวัติวาคนจะไมรูจกั” นายอภิสทิธิ กลาว  

นายอภิสิทธิ ์กลาววา ในชวงที่พรรคประชากรไทยเอาชนะพรรคประชาธิปตย นั้นทานเคย 
เยาะเยยวาพรรคประชาธิปตยจะอยูไดไมยั่งยืนเทาพรรคทาน แลววนันี้ทานอาศัยพรรคทานหรือไมนาย
สมัคร ลุกขึ้นตอบโตทันทวีา คนอยางตนไมเคยเยาะเยยพรรคประชาธิปตยใหไปหาหลักฐานมายนืยันวา
ตนเคยเยาะเยยพรรคประชาธิปตยตอนไหน คนอยางตนยืนยันวาเปนปฎิปกษกับสื่อ ความคิดไมตรงกับ
สื่อ ถามวามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่หามคนเปนนายกฯเปนนักการเมืองมีความคิดเปนปฎิปกษกับสื่อ 
ตนอยูมาถึงตรงนี้อายุมากกวา 30 ขวบ แตไมเคยเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบ แตที่พูดก็เพือ่ใหไดสติเสยี



บาง บางครั้งคิดวาตัวเองเกงกาจ คนทั้งบานทั้งเมอืงที่ฟงอยูก็ยืนยันวาผูนาํพรรคฝายคานอบรม
นายกรัฐมนตรี 

ตอมานายชวน หลีกภยั ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย กลาววา ตนไมปรารถนาที่จะ
อภิปราย แตนายกรัฐมนตรี บอกวาใหหัวหนาพรรคประชาธิปตยถามประธานที่ปรึกษาเรื่องรายละเอียด
การปดหนังสือพิมพในยุค 6 ตุลา ซึ่งตนไมสามารถตอบไดเพราะตอนที่นายกฯหารืออยูนั้นตนกําลงัหนี
อยู เพราะถกูพวกทานกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต โดยหนีไปกับร.ต.อ.เชาวรินทร ลัทธศักดิ์ศิริ ที่
ขณะนั้นเปนนายตํารวจติดตาม ของนายดํารง ลัทธพิพัฒน ตองหนีไปเปนเดือน ไมมีโอกาสจะรูวาทาน
หารือกันวาอยางไร ขอเทจ็จริงที่ทานตองยอมรับคือเมื่อมีการปฎิวัติ ก็จะมกีารปดหนังสือพิมพ แตเขาจะ
อนุญาตใหเปดโดยลําดับตอมา ปญหาจึงอยูที่วาหนังสือพิมพที่ถูกปดตอมาไดถูกเปดกี่ฉบับ   

“ทานนายกฯพูดถึงพรรคประชาธิปตย ความจริงทานนายกฯและสมาชิกหลายคนในสภาและใน
ครม.เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย ถอืวาเกิดกับประชาธิปตย ถาไมมีประชาธิปตยไมไดเกิด ผมยังชืน่
ชมบางคนทีส่ํานึกบุญคณุของพรรค และนึกตําหนิในใจ คนทีไ่มสํานึกพูดจาเนรคุณพรรค เพราะพรรค
ไมเคยใหรายคนเหลานี้ พรรคมีแตสงเสริม ตองขอกราบเรียนในฐานะทีเ่ปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย
ตั้งแตตนจนปจจุบัน” นายชวน กลาว 

นายชวน กลาววาในชวง 6 ตุลา ตนอยูในครม.มีเรื่องราวที่เปนรายละเอียดมาก สอเห็น
พฤติกรรมมากมายหลายอยาง เมื่อเกิดเหตุ 6 ตุลาฯ ทานรูวาประชาธิปตยพังแลวหลายคนแยกตัว
ออกไป นายสมัครแยกไปตั้งพรรคประชากรไทย ป 2522 เปนชวงที่ตกต่ําที่สุดของพรรคประชาธิปตย 
เราไดส.ส.ทัง้ประเทศ 30 กวาคน ทานชนะเลือกตั้ง ทานคงลมืไปแลววาระหวางที่อยูในสภาทานหวัเราะ
เยะแลวบอกวาใน อีกหนอยประชาธปิตยจะเปนพรรคต่ําสิบ ไปดูรายงานการประชุมได เหมือนครัง้หนึ่ง
ทานเคยเอาพระสาบานในหองประชมุ แตตนเปนประธานไมอนุญาต ทานก็บอกประธานกลัว แตตน
บอกวาเราอยูที่นี่กันหลายคนถาสาบานมาแลวฟาผาเปรี้ยงลงมาก็ตายกันหมด  

“ทานนายกฯอยาประมาณคนอื่นต่ํา ทานเคยบอกวาประชาธปิตยจะเปนพรรคต่ําสิบ แตพรรค
ทานในที่สุดก็ต่ําสิบ ผมไมวิจารณทานถือวามาจากระบบเลือกตั้ง แตถาทานวัดวาจํานวน 230 กับ 165 
เปนความดีหรือไมดี อยางที่ใหสัมภาษณ หรือคิดวารัฐบาลอานนโยบาย 1 ชั่วโมง ฝายคานพูด 3 ชั่วโมง
เปนปกติ สมัยผมก็ทําอยางนี้ ในฐานะที่เปนคนประชาธิปตย ภูมิใจที่พรรคสอนใหเปนคนซื่อสัตยสุจริต 



ดํารงรักษาชาติ ศาสา พระมหากษัตริย แตที่นายกฯออกมาจากพรรคเพราะความขัดแยงของทาน หรือ
วางบันใด 3 ขั้นเพื่อเปนนายกฯ เราจะไมขอวิจารณเพียงแตจะชี้แจงในสวนที่พาดพิงกบัประชาธิปตย
เทานั้น” ประธานสภาทีป่รึกษาพรรคประชาธิปตย กลาว  

นายสมัคร แยงวาไมเคยออกจากพรรคประชาธิปตยตอนที่พรรคพัง เพราะตอนที่ออกมานั้นยังไม
พัง แตเหตทุีต่นตองออกเพราะปฎิเสธไมเปนรัฐมนตรี ในป 2519 มีบุคคลสาํคัญจะเดินทางกลับเขามา
ในประเทศ ส.ส.อภิปรายโจมตีอยางรุนแรงม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ประกาศลาออกใน
สภา และวันรุงขึ้นในการประชุมครม.ตนไดเสนอใหม.ร.ว.เสนยี เปนนายกฯอีกครั้ง อาจจะทําใหใครใน
พรรคประชาธิปตย ไมพอใจเพราะเขากําลังจะเปลีย่นแปลงอะไรตนไมทราบ คงคิดวานายสมัคร มัน
เสือกแท ๆ เขาจัดประชมุกันตอนบายสองโมง แตบายโมงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เรียบรอย ทําใหตนไมสามารถเปนรัฐมนตรีไดอีกทั้งที่ม.ร.ว.เสนีย ตองการใหเปน นัน่คือ
สาเหตุที่ตนตองลาออกจากพรรคประชาธิปตย 

“หลังจากนั้นวันที่ 1 ตุลา 2519 ก็มีเรื่องมีราวกันมาตลอด ซึ่งผมไมเกี่ยวของดวยเลยดวย
ประการทั้งปวง ผมเปนคนชอบสาบาน ถาผมไปเกี่ยวของกับเรื่อง 6 ตุลา แมแตนิดเดยีว ตองใหมีอัน
เปนไป อยาไดมีความเจริญในชีวิตนี้ นับแตวันนี้ตอไป วันนี้ดีจริง ๆ ที่ไดพูดเรื่องนี้ ผมเปนรัฐมนตรี
มหาดไทยวันที่ 22 ตุลา 2519 ดังนั้นเหตุการณ 6 ตุลา ผมจึงไมมีสถานะจะไปทํารายใครไดเลย 14 ตุลา 
ก็ไมเคยเกี่ยวของ 6 ตุลาก็ไมเคยเกี่ยวของ ถาผมเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวยประการใดๆใหมีอันเปนไป
นับตั้งแตวันนี้ แตถาผมไมเกี่ยวของเลยขอใหนายสมัครมีความรุงเรืองในทางการเมือง และในชีวติ
ทั้งหมด ” นายสมัคร กลาว  

สมัครเดือด!โต'อภิสิทธิ์'ยอนปูม6ตุลาฯปดนสพ.มากที่สุด  
ผูสื่อขาวรายงานวา หลังจากที่นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ ผูนําฝายคานอภิปรายเสร็จสิ้นลง นายสมัคร 
สุนทรเวช ไดขอใชสิทธิพาดพิงลุกขึ้นอภิปรายวา ตนอานนโยบายแค 1 ชัว่โมง แตผูนาํฝายคานใชเวลา
พูด 2 ชั่วโมง ซึ่งการวิจารณนโยบายไมเปนปญหาแตคร่ึงชั่วโมงหลังทานพดูจาลักษณะอบรมสั่งสอนคน
ที่เปนนายกรัฐมนตรี ที่ไดรับเลือกตั้ง 233 เสียง แตฝายคานได 165 เสียง ตนไดเปนนายกรัฐมนตรี การ
อบรมสั่งตนนั้นฟงดูโกเก เกงกลาด ีแตตองรอบคอบใชตัวเลขมากกวานี้ ทีจ่ารณวาตนสมัยที่ตนเปนรมว.
มหาดไทย สัง่ปดหนังสือพิมพมากที่สดุ ซึ่งตนเปนรมว.มหาดไทย ป 2519 วันนี้ 2551 ผานมาแลว 32 ป 
คนที่อบรมตนวันนี้อายุ 43 ป  



วันนั้นอายุ 11 ปและอยูทีอั่งกฤษไมใชเมืองไทย ถาไมรูขอมูลขอใหลองถามเลขาธิการหรอื
ประธานที่ปรึกษาพรรคใหเลาเรื่องจริงวาสมัยที่ตนเปนรมว.มหาดไทยไมเคยสั่งปดหนงัสือพิมพ แตคนที่
ปดอาจจะเปนเจาพนักงานการพิมพ ซึง่ตนไมเคยสัง่ใหเขาไปปด แตเขาทําตามหนาที่ แตถาผูนําฝาย
คานไมเคยรูเลยตนก็จะบอกใหวาเมื่อมีการปฎิวัติ 2519 เขาปดหนังสือพิมพหมดทุกฉบับ ซึ่งตนไมเห็น
ดวยไดบอกวาถาปดหนงัสือพิมพแลวคนไทยจะรูวาคณะปฎิรูปเปนใครมาจากไหน รุงขึ้นคณะปฎิรูปจึง
ตั้งกรรมการ 5 คนซี่งมีตนรวมอยูดวย และตนเปนคนสั่งเปดหนังสือพิมพ ทุกฉบับ มีพยานที่อางอิงไดคือ
นายประพันธ เหตระกลู หนังสือพิมพเดลินิวส ทีน่ัง่อยูหนาหอง 

นายสมัคร กลาววา สวนเรื่องที่ถูกกลาวหาวาทุจริตนั้นขณะนีเ้ร่ืองทั้งหมดยังอยูในชั้นสอบสวน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอความเสียหายแกรัฐ(คตส.) ยังไมถึงอัยการดวยซ้ํา แตสื่อวา
กลาวรุนแรงเหมือนตนสกปรกเต็มที่ ตนบอกวาสจุริตเปนเกราะกําบังศาสตรพอง สกปรกบาทเดียว มา
เปนศัตรูกับสื่อมวลชนไมไดหรอก เขาถลกหนังเอาตาย ตนอายุ 73 ปอายุมากกวาผูพูด 30 ป ฟงคนอายุ 
43 ป อบรมสั่งสอนได ตนอยูในการเมืองมานานรูตื้นลึกหนาบางในบานเมืองนี้ ถาสกปรก คิดไมเปนมา
ไมไดไกลถึงปานนี้  

นายสมัคร กลาววานั่งฟงผูนําฝายคานมา 3 ชั่วโมง ทั้งที่ปวดปสสาวะ หิวขาวตั้งแตเร่ิมตนอาน
นโยบาย แตไมลุกไปไหนเพราะเกรงใจผูนําฝายคาน นึกวาจะชมเชย แตกก็ลาวพาดพิงอดีต
นายกรัฐมนตรี ทั้งที่นโยบายนี้ตนเขยีนเองเปนผูรับผิดชอบนโยบายนี้ แตตัวหนังสือทีมี่การแกไขตนไม
ทราบจริงๆเปนเรื่องที่คณะกรรมพรรครวมทั้ง 6 พรรคเปนคนดําเนินการ ซึ่งตนก็ไดอานฉบับสมบูรณเชา
นี้เอง จึงอานตะกุกตะกักไปบาง  

อยางไรก็ตาม แมตนจะออกมาจากพรรคของทาน แลวก็ดัง มีคนบอกวาออกจากพรรคนี้แลวจะ
เจง แตไมใชสําหรับคนทีช่ื่อสมัคร สุนทรเวช ออกมาแลวตั้งพรรคการเมืองเอง เคยตองสูกับพรรค
ประชาธิปตย สงผูสมัคร 35 คนได 32 ที่นั่ง ในกทม.ได 29 ทีน่ั่ง ขณะที่พรรคประชาธิปตย ไดเสียงใน
กทม.เพียงทีน่ั่งเดียว  

นายสมัคร กลาววา ตนเปนนายกฯทีไ่มไดปดบังสถานะ คนทั้งบานทั้งเมืองรูกัน เปนหัวหนา
พรรคพลังประชาชน มีการดีเบตกันกอนซึ่งตนเปนฝายชนะ แตชวงหาเสียงตนไมไปดีเบตกับพรรคเพราะ
ถือวาเปนสิทธิของบุคคลในระบบประชาธิปไตย สดุทายแลวพดูอยางตนได 233 เสียง แตพูดอยางผูนํา



ฝายคานได 165 เสียง นกึวาผูนําฝายคานจะเห็นใจตน เพราะการเปนหัวหนาพรรคพลังประชาชน ตน
อยูอยางไร  

“ผมบนก็ไมปดบังวาครม.ขี้เหร แตทีข่ี้เหรไมใชสภุาพสตรี ลูกอดีตผูวาฯ แตขี้เหรเพราะทั้งหมด
มันไมไดดั่งใจ เชิญใครก็ไมเขามาเพราะติดที่ตัวกฎหมาย จึงตองเอาคนของเราเองซึ่งมรีะบบกรรมการ
คัดเลือก ซึ่งมันก็ไมไดดั่งใจแถมยังตองผสมกับพรรครวมอีก การตั้งรัฐบาลเงาจาก 165 เสียงไมยากแต
ตั้งจาก 316 ยากจริงๆ บางพรรคสงคนมาเปนที่ปรึกษา ตองคิดบางวาบางคนมันสูเลขานุการไมได แต
มาเปนที่ปรึกษา ผมบนเลย นี่แหละครับนายสมัคร สุนทรเวช ตัวจริง ถาผมบนในพรรคก็เปนหุนเชดิ
เหมือนเดิม จึงบนออกมาขางนอก”  

“ขอพูดถึงเรื่อง 6 ตุลา สกันิด ก็ไอฝร่ังมันดันมาถามผม แลวผมก็ตอบกับฝร่ังตามที่รูและเห็น ผม
อยูสนามหลวงมีคนถูกตีและถูกเอายางมาใสแลวเผา 1 คน ฝร่ังทุกคนที่สมัภาษณผมตองถามคําถามนี้
ทุกคน ฝร่ังมนัชางสนใจจริงๆ อยาวาแตซีเอ็นเอ็น แตผูหญิงอัลจาซีรา สวยดวยอายุยังไมสามสิบ ถาม
ผมเหมือนกนั ผมถามกลับไปวาคุณอายุเทาไหร ใครฝากมาถาม จําขี้ปากมาถามวาผมเปนฆาตกรมือ
เปอนเลือด ไอฆาตกรมือเปอนเลือดใชทุกยุคทุกสมยั โดยเฉพาะตอนจะลงเลือกตั้ง สมัยลงผูวากทม.ผม
โดนดา สุดทายทําไมฆาตกรมือเปอนเลือดไดรับคะแนนลานกวา คูตอสูได 5 แสน ถามวามีใครใน
ประเทศไทยหรือไมวาไดคะแนนลานกวา ไมมีหรอกมีแตชื่อ สมัคร สุนทรเวช นี่แหละ”นายสมัคร กลาว  
  
 


