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ภาพข่าวพระราชกรณียกจิเมื่อ6ตุลาคม2519 

 

เมือ่ลมฝนบนฟ้ามาแลว้ รม่โพธิแ์กว้จะพาพฤกษาสดใส(ภาพขวา)-พระ บาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

และสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เสด็จฯ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่วนัที ่6 ต.ค. พสกนิกรชาวไทยผู ้

มั่นคงในองคพ์ระมหากษตัราธริาช เฝ้าถวายความจงรกัภกัดโีดยคบัคั่ง 

พุทธมามก(ภาพซา้ย)-สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เสด็จฯ ณ พระอุโบสถวดับวรนิเวศ ถวายสกัการะ

สมเด็จพระญาณสงัวร ทรงแสดงพระองคเ์ป็นพุทธมามก ปฏบิตัพิระองคโ์ดยเบญจศลี ยดึมั่นในหลกัพระธรรม

ค าสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เมือ่วนัที ่6 ต.ค. นี ้(ภาพและค าบรรยาย:เดลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 

2519) 

โดย ทมีข่าวไทยอนิีวส ์

6 ตุลาคม 2554 
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สถาบนักษตัรยิ ์อนัเป็นทีเ่ทดิทูนสกัการะของพสกนิกรชาวไทยไดมี้บทบาทส าคญัในการดบั วกิฤตการณ์

การเมืองมาหลายคราว ใหเ้หตุรา้ยต่างๆสงบเย็นลงดว้ยพระบารมี ทว่าในคราวเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 

เมือ่ 35 ปีทีแ่ลว้ ไม่ไดมี้บนัทกึทางราชการไวใ้นแง่มุมนีแ้ต่อย่างใด 

ดร.สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล นักวชิาการดา้นประวตัศิาสตรไ์ทยรว่มสมยั อาจารยค์ณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์บนัทกึไวใ้นบทความทางวชิาการว่า จากการศกึษานัน้พบว่า ไม่ไดมี้การบนัทกึใน

หนังสอืทางการชือ่ พระราชกรณียกจิ ระหว่างเดอืนตุลาคม 2519 –กนัยายน 2520 ของส านักราช

เลขาธกิาร แต่อย่างใด (ดูหนา้ 2 ของหนังสอื ซึง่สรุปพระราชกรณียกจิวนัที ่5 ตุลาคม แลว้ขา้มไปวนัที ่8 

ตุลาคมเลย) 

กระนั้นก็ตามหนังสอืพิมพใ์นยุคนั้น ก็ไดบ้นัทกึพระราชกรณียกจิอนัเป่ียมลน้ดว้ยพระมหากรุณาธคิุณของ

พระราชวงศ ์ทีมี่ต่อพสกนิกรชาวไทยไวด้งัต่อไปนี้ 

วนัที ่19 กนัยายน 2519 จอมพลถนอม กติตขิจร ทีถู่กขบัไล่ไปในคราวเหตุการณ ์14 ตุลาคม 2516 ได ้

กลบัเขา้ประเทศ โดยบวชเป็นสามเณรมาจากสงิคโปร ์จากนั้นไดม้ายงัวดับวรนิเวศฯ เพือ่บวชเป็นภกิษุ โดยมี

พระญาณสงัวร เป็นองคอุ์ปัชฌาย ์

 

ต่อ มาในเวลา 21.30 น.วนัที ่23 กนัยายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯและสมเด็จพระบรมราชนีิฯ

เสด็จไปทีว่ดับวรนิเวศ เพื่อสนทนาธรรมกบัพระญาณสงัวรฯ ซึง่เคยเป็นพระพีเ่ลีย้งเมื่อพระองคท์รงผนวช 

ในระหว่างการเยอืน คุณหญงิเกษหลง สนิทวงศ ์นางสนองพระโอษฐ ์ไดแ้ถลงว่า สมเด็จพระราชนีิใหม้าบอก

ว่า ไดท้ราบว่าจะมีคนใจรา้ยจะมาเผาวดับวรนิเวศ จงึทรงมีความห่วงใยอย่างมาก “ขอใหป้ระชาชนชว่ยกนั

ดูแลป้องกนั อย่าใหผู้ใ้จรา้ยมาท าลายวดั” (ทีม่า:www.2519.net) 

http://www.2519.net/autopage/show_page.php?t=10&s_id=29&d_id=1&page=44&start=40
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เย็นศริะเพราะพระบรบิาล-เด ลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ไดต้พิีมพภ์าพในหลวงและสมเด็จพระบรม

ฯ ก าลงัทรงเสด็จทอดพระบาท โดยมีลูกเสอืชาวบา้นจ านวนหน่ึงนั่งถวายบงัคมกบัพืน้ พรอ้มค าบรรยายว่า 

“เมือ่ลมฝนบนฟ้ามาแลว้ รม่โพธิแ์กว้จะพาพฤกษาสดใส พระ บาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เสด็จฯ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่วนัที ่6 ต.ค. พสกนิกรชาวไทยผูม้ั่นคงในองค ์

พระมหากษตัราธริาช เฝ้าถวายความจงรกัภกัดโีดยคบัคั่ง” 

ดร.สมศกัดิต์ ัง้ขอ้สงัเกตว่า ถา้ค าบรรยายนีถู้กตอ้ง ก็แสดงว่า ในวนันั้น ในหลวงทรงเสด็จไปยงับรเิวณใกลก้บั

สถานทีเ่กดิเหตุ (ธรรมศาสตร-์สนามหลวง)มาก น่าเสยีดายว่า ค าบรรยายไม่ไดร้ะบุว่าทรงปฏบิตัพิระราช

กรณียกจิอะไรและเวลาใด (ทัง้ 2 พระองคอ์ยู่ในฉลองพระองคส์ูทสากล) 

ตดิกนัยงัเป็นพระบรมฉายาลกัษณส์มเด็จพระบรมฯทรงก าลงันมสัการพระญาณสงัวร โดยมีค าบรรยายว่า 

“พุทธมามก สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เสด็จฯ ณ พระอุโบสถวดับวรนิเวศ ถวายสกัการะสมเด็จพระ

ญาณสงัวร ทรงแสดงพระองคเ์ป็นพุทธมามก ปฏบิตัพิระองคโ์ดยเบญจศลี ยดึมั่นในหลกัพระธรรมค าสอน

ของสมเด็จพระบรมศาสดา เมือ่วนัที ่6 ต.ค. นี”้ (ทรงอยู่ในฉลองพระองคส์ูทสากล จงึอาจเป็นเวลาใกลเ้คยีง

กบัทีเ่สด็จวดัพระแกว้ในอกีภาพหน่ึง) 

ทีม่า:บทความ“เราสู”้ หลงั 6 ตุลา โดยสมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล 

http://somsakfootnotes.blogspot.com/2006/10/6-1-5.html
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ทรงตอ้งการใหบ้า้นเมอืงสามคัค-ีหนังสอืพิมพด์าวสยาม ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ตพิีมพว์่า เมือ่เวลา 

17.00 น.ของวนัที ่6 ตุลาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯไดร้บัสั่งเรยีกนายธรรมนูญ เทียนเงนิ 

ผูว้่าการกรุงเทพมหานครเขา้เฝ้าฯ ทรงรบัสั่งเกีย่วกบัการทีไ่ดมี้ลูกเสอืชาวบา้นจากต่างจงัหวดันับเป็นหมืน่ๆ 

คนไดม้าชมุนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเกีย่วกบัอาหารและทีพ่กั ทรงรบัสั่งใหน้ายธรรมนูญชีแ้จงใหลู้กเสอื

ชาวบา้นสลายตวั 

ในขณะนัน้เองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมาร ไดเ้สด็จพรอ้มกบันายธรรมนูญ เทยีนเงนิ มา

ทีท่ าเนียบรฐับาลและทีช่มุนุมลูกเสอืชาวบา้นดว้ย ไดท้รงมีพระราชด ารสักบักลุ่มลูกเสอืชาวบา้นทีม่าชมุนุมว่า 

“ขา้พเจา้ ขอใหทุ้กคนยิม้แยม้และใจเย็นๆ ไม่มีอะไรทีแ่กไ้ขไม่ได ้แต่ตอ้งค่อยแกค้่อยไป บา้นเมืองตอนนีก้ าลงั

ตอ้งการความสามคัคแีละก าลงัอยู่ในสถานการณท์ีส่ าคญั ฉะนั้นขอใหทุ้กคนสลายตวัเสยี ถอืวา่ใหข้องขวญั

กบัขา้พเจา้ ท่านเหน่ือยกนัมามากแลว้ ขอใหก้ลบัไปหลบันอนเสยีใหส้บาย ทุกคนโปรดทราบว่า สองลน้

เกลา้ฯทรงเป็นห่วง ไม่มีอะไรทีส่องลน้เกลา้ฯจะเสยีใจเท่ากบัพวกเราฆ่ากนัเอง ขอใหทุ้กคนโชคด”ี.. 

ขณะทีว่ลัลภ โรจนวสิุทธิ ์ไดบ้นัทกึเกีย่วกบัพระราชด ารสัคร ัง้นีว้่า “ไดมี้รบัสั่งขอบใจทีทุ่กคนรูส้กึเจ็บรอ้นแทน

พระองค”์ (ยงัเตอรก์ของไทย, หนา้ 219) 

ทีม่า:เชงิอรรถบทความ เราสูห้ลงั6ตุลา โดย สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล 

http://somsakfootnotes.blogspot.com/2006/10/6-1-5.html
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พระมหากรุณาธคิุณ-เดลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ตพิีมพพ์ระบรมฉายาลกัษณเ์จา้ฟ้าชายในหนา้ 

1 พรอ้มค าบรรยายว่า 

https://thaiuknews.files.wordpress.com/2011/10/58868_567371.jpg


“เสด็จฯ ท าเนียบ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ เสด็จฯไปท าเนียบรฐับาลเมือ่เย็นวนัที ่6 ต.ค. ทรงมีรบัสั่งกบั

ลูกเสอืชาวบา้น ซึง่ไปชมุนุมอย่างแน่นขนัดประมาณ 6 หมืน่คน” 

ทีม่า:เชงิอรรถบทความ เราสูห้ลงั6ตุลา โดย สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล 

 

พระมหากรุณาธคิุณจาก2ทูลกระหม่อม-หนังสอื พิมพเ์สยีงปวงชน ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ได ้

ตพิีมพภ์าพถ่ายทีท่ัง้ 2 พระองคท์รงก าลงักม้ลงสอบถามอาการผูบ้าดเจ็บทีก่ าลงันอนอยู่บนเตยีงผูห้น่ึง ดว้ย

พระพกัตรห่์วงใย พรอ้มค าบรรยายภาพว่า 

“ทูลกระหม่อมทัง้สอง พระองคเ์สด็จเยีย่มต ารวจทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการกวาดลา้งทีธ่รรมศาสตร ์ที่

โรงพยาบาลต ารวจ เมือ่ 15.00 น. วนัที ่7 เดอืนนี ้และพระราชทานเงนิของมูลนิธสิายใจไทยใหต้ ารวจทีไ่ดร้บั

บาดเจ็บทุกคน” 

สองสปัดาหต์่อมา คอืในวนัที ่20 ตุลาคม 2519 ไดม้ีพิธบี าเพ็ญกุศลและ บรรจุศพนายเสมอ อน้จรูญ 

ลูกเสอืชาวบา้นคนหน่ึงทีบุ่กเขา้ไปในมหาวทิยาลยัในเชา้วนัที ่6 และเสยีชวีติ (จากกระสุนของฝ่าย

นักศกึษา?) โดยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 2 พระองค ์เสด็จพระด าเนินทรงรว่มงานดว้ย วนัต่อมา ไทยรฐั ตพิีมพ ์

บนหนา้ 1 พระฉายาลกัษณท์ัง้สองพระองคใ์นฉลองพระองคไ์วทุ้กขด์ า ก าลงัทรงนั่งย่อพระวรกายลงสนทนา

กบัครอบครวัของนายเสมออย่างใกลช้ดิ พรอ้มค าบรรยายภาพสัน้ๆ (ในลกัษณะทีห่นังสอืพิมพเ์รยีกว่า “ภาพ

เป็นข่าว”) 

วนัที ่22 ตุลา ไทยรฐั และ ไทยเดลี ่ตพิีมพพ์ระฉายาลกัษณข์อง 2 พระองคใ์นพระอรยิาบทเดยีวกนัระหว่าง

ทรงสนทนากบัลูกเสอืชาวบา้นทีม่ารว่มงาน และเฝ้ารบัเสด็จในวนับรรจุศพนายเสมอ แต่อยู่ในหนา้ 4 

มีเพียง เดลนิิวส ์ฉบบัวนันั้น ทีน่อกจากตพิีมพพ์ระฉายาลกัษณใ์นหนา้ 1 แลว้ ยงัรายงานข่าวในหนา้เดยีวกนั 

ดงันี:้ 

ฟ้าหญงิฯ สดดุศีพลูกเสอืชาวบา้น 
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สมเด็จพระเจา้ลูกเธอทัง้สองเสด็จทรงบ าเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพ “นายเสมอ อน้จรูญ” ลูกเสอืชาวบา้นที่

เสยีชวีติจากการชว่ยเหลอืเจา้หนา้ที ่จากเหตุการณจ์ลาจล “6 ต.ค.” ทีว่ดัพระศรมีหาธาตุ ท่ามกลางลูกเสอื

ชาวบา้นรว่มพิธกีว่า 5 พนัคน ทรงสดุดวีรีกรรมว่าสมควรแก่การเชดิชเูป็นแบบอย่าง 

เมือ่เวลา 15.00 น. (ที ่20 ตุลาคม 2519) สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสุดา และสมเด็จพระ

เจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์เสด็จทรงบ าเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพ นายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสอื

ชาวบา้นรุน่ที ่5 ค่ายวงัสราญรมย ์206/3 กทม. 70 ณ ศาลาทกัษิณาประดษิฐ ์วดัพระศรมีหาธาตุ เมือ่เสด็จ

มาถงึ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสุดา ทรงจุดธูปเทยีนเครือ่งนมสัการ พระสงฆ ์39 รูป สวด

มาตกิาจบแลว้ เจา้พนักงานลาดภษูาโยง สมเด็จพระเจา้ลูกเธอฯเสด็จไปทอดผา้แลว้ทรงหลั่งทกัษิโณทก 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสิรนิธรเทพรตันสุดา ทรงกล่าวสดุดเีกยีรตคิุณ นายเสมอ อน้จรูญ ว่า 

“การ ปฏบิตัหินา้ทีค่ร ัง้นี ้[เป็นไปตาม] ค าสตัยป์ฏญิาณทีไ่ดป้ฏญิาณไวก้บัลูกเสอืชาวบา้น สมควรแก่การ

เชดิช ูเพือ่เป็นตวัอย่างแก่ลูกเสอืชาวบา้นต่อไปในดา้นมีความจงรกัภกัดตี่อชาต ิศาสนา และ

พระมหากษตัรยิ”์ 

แลว้เสด็จไปที่หนา้หบีศพ ทรงหยบิดนิห่อผา้ขาวด าวางบนพานทีต่ ัง้หนา้หบีศพ ทรงวางพวงมาลา 

ในโอกาสนี ้ทัง้สองพระองค ์เสด็จเยีย่มลูกเสอืชาวบา้นกว่า 5,000 คน ซึง่เดนิทางมาจากจงัหวดัใกลเ้คยีง 

ทีม่าเฝ้ารบัเสด็จอย่างคบัคั่งตามพระอธัยาศยัดว้ย 

ส าหรบัวรีกรรมของนายเสมอ ทีไ่ดป้ฏิบตัจินถงึแก่เสยีชวีิต คอื เมือ่วนัที ่6 ต.ค.นี ้เวลา 08.00 น. นายเสมอ

ไดต้ดิตามต ารวจเขา้ไปในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการต่อสู ้ถูก

ฝ่ายผูก้่อการไม่สงบระดมยงิมาจากดา้นขา้งหอประชมุใหญ่ ไดร้บับาดเจ็บสาหสัและเสยีชวีติในเวลาต่อมา 

ทีม่า:บทความ เราสูห้ลงั 6 ตุลา โดย สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล 
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ทรงเยีย่มกบัพสกนิกร-ในหลวง และพระบรมราชวงศเ์สด็จพระราชด าเนินทรงเยีย่มราษฎร และลูกเสอื

ชาวบา้นทีจ่งัหวดัสงิหบุ์ร ีเมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ทรงพระเกษมส าราญกบัราษฎรอย่างใกลช้ดิ อนันับเป็น

พระมหากรุณาธคิุณอนัหาทีสุ่ดมิได ้

จากรายงานข่าวของหนังสอืพมิพใ์นช่วงนั้น ก็คงท าใหพ้สกนิกรชาวไทยไดน้้อมส านึกในพระ

มหากรุณาธคิณุโดยทัว่กนัว่า แผ่นดนิไทยสงบรม่เย็นมาตลอดไดก้็ดว้ยพระบารม ีขอทรงพระ

เจรญิ 

 


