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ค ำแถลงข่ำว  เมือ่ 8 มีนำคม 2544  

กรณีพลตรีสุตสำย หสัดิน  แจง้ควำมกล่ำวหำ ศำสตรำจำรย(์พเิศษ) ดร.ชลธิรำ  สตัยำวฒันำ 

ประธำนคณะกรรมกำรรบัขอ้มูลและสืบพยำน กรณี 6 ตุลำคม 2519 ในขอ้หำ "หมิน่ประมำท"  

 

เรียน   เพือ่นนักข่าว นักหนังสือพมิพ ์นักกฎหมาย  ครู อาจารย ์นักวิชาการ  มติรสหายร่วม

เจตนารมณ ์"6 ตุลาคม 2519"  และ ประชาชนวิชาชีพต่าง ๆ ผูรั้กความเป็นธรรม ทัง้หลาย 

 

ด้วยดิฉันได้รับเชิญให้ไปอภิปรายออกอากาศรายการ "กรองสถานการณ"์  ที่ช่อง 11 ซ่ึงมีคุณอดิ

ศักด์ิ ศรีสม เป็นพิธกีร และมีคุณเสาวนีย์ ลิมมานนท ์ และ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นผู้ร่วมรายการ

อภิปราย  เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2543  ในส่วนของดิฉันน้ันได้รับเชิญให้ไปพูดในฐานะที่เป็น "ประธาน

คณะกรรมการรบัขอ้มลูและสืบพยาน กรณี 6 ตลุาคม 2519"   ในรายการดังกล่าว มีทั้งการรายงาน

ความคืบหน้าของการรับข้อมูลและสบืพยานกรณี 6 ตุลาฯ ซ่ึงเพ่ิงด าเนินงานระยะแรกเสรจ็สิ้น และมีการ

ตอบข้อซักถามของทั้งพิธกีรและประชาชน ที่ได้โทรศัพทเ์ข้ามาซักถามและให้ความสนับสนุน   

ดิฉันได้รายงานไปตามข้อมูลที่มีผู้มาให้การกบัคณะกรรมการฯอย่างเป็นทางการ รวมพยานที่มา

ให้การประมาณ 60 ปาก   แต่ปรากฏว่า พลตรีสตุสาย หัสดิน ได้ไปแจ้งความที่สถานีต ารวจนครบาล

ประชาช่ืนเม่ือปลายปีที่แล้ว และกล่าวหาว่า ถ้อยค าที่ดิฉันได้เล่าถึงพยานที่แนะน าตนเองว่าเป็นเพ่ือนของ

ลูกชายพลตรีสตุสาย หัสดิน ซ่ึงให้การว่าได้พบเหน็ว่าพลตรีสตุสาย หัสดิน ผู้น ากลุ่มกระทงิแดง จัด

ประชุมกลุ่มกระทงิแดงเป็นประจ าที่บ้านของทา่นโดยมีการแจกจ่ายเงินให้กบักระทงิแดงที่มาร่วมประชุม

ด้วย เป็นข้อความหม่ินประมาท ซ่ึงค าให้การดังกล่าวน้ี แท้จริงกเ็ป็นข้อมูลซ่ึงเป็นที่รู้กนัอยู่ในบรรดาผู้ที่

ผ่านเหตุการณ์และมีประสบการณ์ร่วมก่อนเกดิเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519  หนังสอืพิมพ์เมื่อ 

25 ปีก่อนกม็ีรายงานข่าวท านองน้ี และกไ็ด้มีผู้พูดถึงเร่ืองราวดังกล่าวในลักษณะเป็นข้อมูลทั่วไปอยู่แล้ว  

ทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวดิฉันให้ไปพบเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2544  ดิฉันได้

ช้ีแจงท าความเข้าใจกบัพนักงานสอบสวนทางโทรศัพท ์ ซ่ึงเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เพ่ิงเกดิเม่ือปีพ.ศ.2519 

ยังไม่ค่อยทราบเร่ืองราวการเมืองแต่หนหลัง ให้ฝากข้อความไปถึงพลตรีสตุสาย หัสดิน ให้ทบทวนข้อหา

ดังกล่าว  พนักงานสอบสวนแจ้งว่าได้พยายามสื่อความให้แล้วแต่ไม่เป็นผลส าเรจ็ โดยพลตรีสตุสาย 

หัสดิน ยังคงยืนยันข้อกล่าวหาและประสงค์ที่จะได้ค าขอโทษจากดิฉัน  ดิฉันจึงช้ีแจงไปว่า ในฐานะที่เป็น

นักวิชาการผู้รักสจัธรรม ดิฉันไม่อาจกระท าเช่นว่าได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อได้รับเชิญจากคณะ

กรรมการฯ และได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรองค์กรประชาธปิไตย ให้รับหน้าที่เป็น "ประธาน

คณะกรรมการรบัขอ้มลูและสืบพยาน กรณี 6 ตลุาคม 2519" กย่ิ็งไม่อาจท าตามที่เสนอ เพราะถ้าท า

ตามที่พลตรีสตุสายต้องการ กเ็ทา่กบัเป็นการบิดเบือนถ้อยค าพยาน อนัเป็นการลบประวัติศาสตร์การ

สงัหารโหดและการก่ออาชญากรรมต่อนักศึกษาประชาชนในกรณีนองเลือดคร้ังน้ัน  

โดยเหตุที่เจ้าพนักงานสอบสวนได้แจ้งกบัดิฉันว่าจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย ดิฉันจึงได้

น าความข้ึนปรึกษา "คณะกรรมการรบัขอ้มลูและสืบพยาน กรณี 6 ตลุาคม 2519 และคณะทีป่รึกษา"  

คณะที่ปรึกษาฯ อนัประกอบด้วย ทา่น ศ. เสน่ห์ จามริก  ศ.ดร.นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ดร.ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  

ดร.พนม เอีย่มประยรู  อาจารยว์ทิยากร เชียงกลู และ ดร.ธเนศ อาภรณส์วุรรณ เหน็ควรให้ดิฉันสู้คดีใน

ช้ันศาลหากอยัการสั่งฟ้อง ดิฉันจึงได้นัดหมายที่จะมาพบพนักงานสอบสวนเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาอย่าง
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เป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544 น้ี จึงขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบความเป็นมา  และโปรด

ให้ความสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารประชาสมัพันธเ์พ่ือความเข้าใจของสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วย  

ดิฉันขอกราบเรียนช้ีแจงต่อสาธารณชนว่า ข้อกล่าวหาความอาญาในช้ันนี้  และหากจะมีคดีความ

อาญาขึ้นต่อไปในช้ันศาล ระหว่างพลตรี สตุสาย หัสดิน กบัดิฉัน มิได้เกดิขึ้นจากกรณีความขัดแย้ง

ส่วนตัว เน่ืองจากดิฉันไม่เคยรู้จักพบเหน็พลตรีสุตสาย หัสดิน และคุณสายชนก หัสดิน - บุตรชาย เป็น

การส่วนตัวมาก่อนในชีวิต ทั้งระยะก่อนและหลังกรณีนองเลือด 6 ตุลาคม 2519   การกล่าวพาดพิงถึง

พฤติกรรมของพลตรีสตุสาย หัสดิน ในรายการโทรทศัน์ "กรองสถานการณ"์ ที่ช่อง 11 เกดิข้ึนในขณะที่

ดิฉันท าหน้าที่รายงานข้อเทจ็จริง ทั้งจากข้อมูลที่มีพยานรู้เหน็เหตุการณ์มาให้การอย่างเป็นทางการกบั 

"คณะกรรมการรบัขอ้มลูและสืบพยาน 6 ตุลาคม 2519"  และจากข้อมูลความรับรู้สาธารณะ เพราะการ

พัวพันกบัเบ้ืองหน้าเบื้องหลังของการคุกคามปราบปรามเข่นฆ่านักศึกษาประชาชนผู้มีเจตนารมณ์รักชาติ

รักประชาธปิไตยรักความเป็นธรรม โดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินไปอย่างเปิดเผย ทั้งทางค าพูด

และการกระท า เมื่อ 25 ปีล่วงมาแล้วและก่อนหน้านั้น  การกล่าวพาดพิงถึงจึงมิได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อตัว

บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง หากเป็นการรายงานเหตุการณ์เบ้ืองหลังประวัติศาสตร์อนัจักเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชน และเป็นการรายงานด้วยความบริสุทธิ์ใจในฐานะนักวิชาการผู้รักสจัธรรมและรับผิดชอบ

ต่อภารกจิที่ได้รับมอบหมาย 

ในการมาพบพนักงานสอบสวนคร้ังน้ี  ทา่น ผศ.ดร.พนม  เอีย่มประยรู  หน่ึงใน "คณะกรรมการ

ทีป่รึกษาฯ" ซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ราชการปัจจุบัน เป็น คณบดีคณะนิติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ได้อาสาเป็นผู้ค า้ประกนัตัวดิฉัน โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการของทา่น  ดิฉันขอแสดงความช่ืนชมและ

ซาบซ้ึงในน า้ใจไมตรีของทา่นไว้ ณ ที่น้ี เพราะกล่าวได้ว่าการอาสาของทา่นคร้ังน้ี ท่านได้กระท าการแทน 

จติวญิญาณของชาวธรรมศาสตร ์วรีชน 6 ตลุาฯ และมิตรสหายร่วมอุดมการณแ์ละเจตนารมณ ์6 ตุลาคม 

2519 ทกุท่าน 

เมื่อข่าวคราวการถูกข้อกล่าวหาหม่ินประมาทของพลตรี สตุสาย  หัสดิน โดยนายสายชนก หัสดิน 

ได้เร่ิมแพร่กระจายออกไป  ดิฉันได้รับโทรศัพทใ์ห้ก าลังใจจากเพ่ือนมิตรสหายจ านวนไม่น้อย บ้างกแ็จ้ง

ว่าจะมาให้ก าลังใจถึงสถานีต ารวจนครบาลประชาช่ืน จึงใคร่ขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณเป็นอย่าง

สงูที่ทา่นทั้งหลาย รวมทั้งสื่อมวลชนจากหนังสอืพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และส านักข่าวต่าง ๆ ที่ได้กรุณาสละ

เวลาอนัมีค่าของทา่น มาร่วมสนบัสนุนการพิทกัษ์รกัษาขอ้เทจ็จริง เกีย่วกบัเบ้ืองหลงัของกรณีรฐัประหาร

โหดนองเลือด ซึง่เกิดขึ้นเมือ่ 25 ปีทีผ่่านมา  อันเป็นกระบวนการหนึง่ทีจ่ะน าไปสู่การช าระประวติัศาสตร ์

6 ตลุาคม 2519 ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากทีส่ดุ  ทัง้น้ี เพือ่เป็นบทเรียนของชาติ และเป็น

ประวติัศาสตรที์เ่ชือ่ถือไดส้ าหรบัเยาวชนอนุชนรุ่นหลงัสืบไป 

 

             ศำสตรำจำรย ์(พเิศษ)  ดร.ชลธิรำ  สตัยำวฒันำ 

                                                              ประธานคณะกรรมการรับขอ้มลูและสืบพยาน 

กรณ ี6 ตุลาคม 2519 


