
รายชื&อเทปเสียงเกี&ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ที&หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 
 

ฎ/1/2531/15  การปราศรัยชี +แจงกรณีเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ณ ท้องสนามหลวง วนัทีC 

18 กรกฎาคม 2531. (1 ม้วน) 

ฎ/1/2539/65  สารคดีพิเศษชดุ “ตลุาคม” เดือนประวตัศิาสตร์ของสงัคมไทย จดัทําโดยโครงการวิทยผุู้จดัการ. (2 ม้วน 

60 นาที) (แหลง่ทีCมา: โครงการวิทยผุู้จดัการ) 

ฎ/บค 22/2.2 นายชวน หลกีภยั ตอบคําถามและชี +แจงเรืCองการกลบัเข้าประเทศไทยของจอมพลประภาส จารุเสถียร 

ออกอากาศวนัทีC 19 สงิหาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/บค 23/1.2 ถงึ ฎ/บค 23/2.1 นายสมคัร สนุทรเวช รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ชี +แจงเรืCอง จอมพลประภาส  

                               จารุเสถียร กลบัเข้ามาประเทศไทย ออกอากาศวนัทีC 19 สงิหาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/บค 34 ถงึ ฎ/บค 35 นายอาคม มกรานนท์ สมัภาษณ์ กิตตวิฑุโฒภิกข ุเรืCองปัญหาทางศาสนาพทุธบางประการ 

ออกอากาศ วนัทีC 27 กนัยายน 2519. (2 ม้วน) 

ฎ/บค 49/2 รายงานสนทนาประสาชาวบ้านเรืCอง ปัญหาความปลอดภยัของบ้านเมือง โดย นายสมคัร สนุทรเวช 

นางวิมลศริิ ชํานาญเวช และนายอาคม มกรานนท์ ออกอากาศวนัทีC 30 ตลุาคม 2519. (1 ม้วน 45 นาที) 

ฎ/บค 51/2.1  นายสมคัร สนุทรเวช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รายงานการแก้ไขความเข้าใจผิดใน

ตา่งประเทศเกีCยวกบัเหตกุารณ์วนัทีC 6 ตลุาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/บค 105/1 คําปราศรัยของพลเรือเอกสงดั ชลออยู ่หวัหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิ วนัทีC 8 ตลุาคม 2519.  

                               (1 ม้วน 2 นาที) 

ฎ/บค 104/2.1 ขา่วประกอบเสยีงสมัภาษณ์บคุคล หมอ่มราชวงศ์คกึฤทธิY ปราโมช แถลงกรณีตํารวจเดนิขบวน; กลุม่

นกัเรียนอาชีวะ: บกุทําลายมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์; การชมุนมุประท้วงของกลุม่ไทยการ์ด 

ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย. (1 ม้วน 3 นาที) 

ฎ/บค 113/1.1 รายการพบประชาชน โดยหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธิY ปราโมช นายกรัฐมนตรี เรืCอง การฆา่ผู้ นําสมาชิก

สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่; กรณีนิสตินกัศกึษาชมุนมุประท้วงรัฐบาล; กรณีการเป็นซ้ายเป็นขวา; ลกัษณะ

สาํคญัของงบประมาณ; สวสัดกิารตํารวจ ทหาร และอาวธุของกองทพั; การปฏิรูปทีCดนิเพืCอการ

เกษตรกรรม; การนดัหยดุงานของพนกังานรถโดยสารประจําทางเพืCอเรียร้องขอเป็นรัฐวิสาหกิจ. (1 

ม้วน) (แหลง่ทีCมา สถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย) 

ฎ/รส 217 การประชมุสภาผู้แทนราษฎราพิจารณาญตัตดิว่ยให้รัฐบาลแถลงถงึมาตรการในการรักษาความสงบ 

เนืCองจากการทีCจอมพลถนอม กิตตขิจร เดนิทางเข้ามาอปุสมบทในประเทศไทย วนัทีC 23 กนัยายน 2519. 

(1 ม้วน 238 นาที) 

ฎ/หส 2/2.2 ถงึ ฎ/หส 3/1.1   ไฮปาร์ค กรณีถีบลงเขาเผาลงถงัแดง โดยกลุม่ศนูย์กลางนิสตินกัศกึษาแหง่ประเทศไทย นํา

ชาวพทัลงุมาให้สมัภาษณ์ ณ สนามหลวง วนัทีC 14 กมุภาพนัธ์ 2518. (2 ม้วน) 

ฎ/หส 3 ศนูย์กลางนิสตินกัศกึษาแหง่ประเทศไทย ชี +แจงเหตกุารณ์และนําราษฎรจากจงัหวดัพทัลงุมาให้

สมัภาษณ์กรณีถงัแดง ณ ท้องสนามหลวง วนัทีC 14 กมุภาพนัธ์ 2518. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 29 – 30 เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยยุานเกราะและชมรมวิทยเุสรี. (2 ม้วน) 



ฎ/หส 36/2.1 นายดสุติ ศริิวรรณ รัฐมนตรีประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี ชี +แจงเกีCยวกบัการทีCสาํนกัขา่วตา่งประเทศ

เสนอขา่ว บดิเบือนข้อเทจ็จริงกรณีวนัทีC 6 ตลุาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่

ประเทศไทย วนัทีC 27 ตลุาคม 2519. (1 ม้วน 5 นาที) 

ฎ/หส 36/2.2 นายประเสริฐ ณ นคร ปลดัทบวงมหาวิทยาลยัให้สมัภาษณ์ถงึผลการประชมุอธิการบดีกรณีเหตกุารณ์ 

6 ตลุาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย. (1 ม้วน 4 นาที)  

ฎ/หส 37 การชมุนมุของศนูย์กลางนิสตินกัศกึษาแหง่ประเทศไทย ตอ่ต้านการกลบัเข้าประเทศของจอมพลถนอม 

กิตตขิจร  ณ สนามหลวง วนัทีC 4 ตลุาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 38 สืCอมวลชนดคูวามเสยีหายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์หลงัเหตกุารณ์วนัทีC 6 ตลุาคม 2519 ในวนัทีC 13 

ตลุาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 43 รายการสนทนาประชาธิปไตย เรืCอง เหตกุารณ์วุน่วาย 2 วนัทีCผา่นมา โดย พล.ต.ท.ชมุพล โลหะชาละ 

และนายดสุติ ศริิวรรณ ออกอากาศวนัทีC 7 ตลุาคม 2519 และ เรืCองเหตกุารณ์วนัทีC 5 ตลุาคม 2519 โดย 

นายสมคัร สนุทรเวช และนายอาคม มกรานนท์ ออกอากาศวนัทีC 11 ตลุาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 45 ขา่วประกอบเสยีงเกีCยวกบั จอมพลถนอม กิตตขิจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร เดนิทางกลบัเข้า

ประเทศไทยและการยดึทรัพย์สนิบคุคลดงักลา่ว. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 51 บทความเกีCยวกบัความเคลืCอนไหวในการชมุนมุของศนูย์นิสตินกัศกึษาทีCชมุนมุตอ่ต้านการกลบัเข้ามา

ของจอมพลประภาส จารุเสถียร ของชมรมวิทยเุสรี ดําเนินรายการโดย พนัโท อหุาร สนิทวงศ์ ณ 

อยธุยา วนัทีC 21 สงิหาคม 2519. (1 ม้วน) 

ฎ/หส 74  ขา่วประกอบเสยีง กรณีจอมพลประภาส จารุเสถียร ลกัลอบเดนิทางเข้าประเทศไทย และการ

เคลืCอนไหวตอ่ต้านของนกัศกึษาและประชาชน วนัทีC 21 สงิหาคม 2519 รายงานโดยสถานี

วิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย.  (1 ม้วน 60 นาที) 

ฎ/อป 4 อภิปรายเรืCอง สืCอมวลชนกบัขบวนการใสร้่ายปา้ยสนีกัศกึษาประชาชน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

                               วนัทีC 2 พ.ค.2517. (1 ม้วน) 

ฎ/อป 341 รายการรําลกึถงึวีรชนเดือนตลุาคม สภากาแฟ เรืCอง “ขบวนการนกัศกึษาในตา่งประเทศแยกไมอ่อก

จากขบวนการนกัศกึษาไทย” โดย ไกรศกัดิY ชณุหะวณั, องอาจ คล้ามไพบลูย์ และสธุรรม แสงประทมุ 

วนัทีC 14 ตลุาคม 2523 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (1 ม้วน 174 นาที) 

ต/135 รายการต้นกล้าประชาธิปไตย สรุปกรณีเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 กรณีเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 

กรณีเหตกุารณ์ 17 พฤษภาคม 2535 จดัทําเมืCอเดือนกรกฎาคม 2535. (1 ม้วน 60 นาที)  

	


