
หัวข้อ: รีวิวกล่องฟ้าสางโดยอ.ธงชัย วินิจจะกลู 

เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา  

วันที่: 3 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. 

< Link: https://www.facebook.com/1204453389613480/posts/4609893435736108/?d=n>   

-----  

 

ในบรรดาผู*ที่ได*รบัและได*เป5ด “กล8องฟ<าสาง” ทั้งหมด 150 กล8อง คนหน่ึงทีท่ีมงาน “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ<า

สาง” รู*สึกต่ืนเต*นระคนกงัวลถึงผลตอบรับมากทีสุ่ดคือ “ธงชัย วินิจจะกูล” หน่ึงในผู*รอดชีวิตจากเหตุการณS 6 

ตุลาคม 2519, ผู*บรสิุทธSที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณSวันน้ัน และผู*เขียนหนังสือ “6 ตุลา ลืมไม8ได* จำไม8ลง” 

. 

ทีมงานจึงรู*สึกยินดีอย8างย่ิง เมื่อธงชัยเขียนอเีมลส8งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อบอกเล8า “ความรู*สึกนึกคิดที่

พรั่งพรูท8วมเข*ามาระหว8างเป5ดกล8องฟ<าสาง” ให*แก8เรา พร*อมทั้งเชิญชวนทุกคนที่ได*รับ “กล8องฟ<าสาง” ร8วม

แบ8งป_นความรู*สึกนึกคิดระหว8างเป5ดกล8องด*วยเช8นกัน 

. 

โปรดสูดหายใจเข*าลกึ ๆ แล*วร8วมเป5ดจดหมายจากธงชัยและเป5ดกล8องฟ<าสางไปพร*อมกัน 

. 

#กล8องฟ<าสาง #5ตุลาตะวันจะมาเมือ่ฟ<าสาง  



 

ถึงทีมงาน “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมือ่ฟ้าสาง” ทุกท่านครับ 

ขอบคุณมากครับที่สง่ “กล่องฟ้าสาง” มาให้ ผมได้รับในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่าง ผมรออยู่หลายช่ัวโมงให้ใจสงบ

หน่อยก่อนที่จะเปิดกล่องดูทลีะช้ัน ๆ ทีละช้ิน ๆ 

ความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างพรั่งพรูท่วมเข้ามาพร้อม ๆ กันในช่วงที่เปิดดูสิ่งของต่าง ๆ ในน้ัน ผมเช่ือว่าถ้าเพื่อน ๆ 

ผมมีโอกาสได้รับกล่องน้ีแล้วเปิดออกดู คงจะรูส้ึกทำนองเดียวกัน 

 



อย่างแรกคือ “คิดได้ยังไง” ผมช่ืนชมความช่างคิด creativity และฝมีือการออกแบบงานช้ินน้ีของพวกคุณทุกคน

ช่างน่าต่ืนเต้นจรงิ ๆ ผมพอนึกออกว่าต้องใช้ทั้งความรูท้ี่จะเข้าใจอดีตไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ แล้วสรรหาวัตถุ

สิ่งของในกล่องน้ันทีจ่ะสือ่ถึงสารได้สารพัด และต้องใช้จินตนาการในการออกแบบทุกจุดอย่างละเอียดพิถีพิถัน 

 

อย่างที่สอง “เพื่อนเก่า” กลอ่งน้ำหนักเบา ๆ เต็มไปด้วยรปูภาพจัดตามหัวข้อต่าง ๆ และสิ่งของหลายช้ินที่ชวนให้

แต่ละคนหวนคิดถึงอดีตในช่วง 3 ปีก่อน 6 ตุลาฯ ตามแต่ความคิดของตนจะพาไป ผมเช่ือว่ามอีย่างหน่ึงซึง่ทุกคนที่

ผ่านประสบการณ์ 3 ปีน้ันมาคงจะคิดตรงกันหมดเมื่อเหน็ของหลายช้ิน น่ันคือคิดถึงเพื่อน ผมเห็นชอล์กสีขาว ม่วง 

เหลืองในกล่องก็นึกไปถึงหน้าและเสียงของเพื่อนเก่าหลายคนในชนช้ันประชุม กระปุกกาว โปสเตอร์ ภาพ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ชวนให้คิดถึงทั้งคนที่อยู่ในภาพและอกีหลายคน รวมทั้งคนทีเ่ราไมม่ีโอกาสได้เจออีกแล้วนับ

จากเช้าวันน้ันหรือเพราะเขาจากไปในป่าเขา 



 

อย่างที่สาม “ฟ้าสาง ฟ้าใหม”่ ในกล่องใบน้ีไม่มีภาพหรือข้อความเกี่ยวกับเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สักเท่าไรเลย 

แต่ภาพ สิ่งของ และข้อความในกลอ่งน้ีทกุช้ินเกี่ยวกับเช้าวันน้ันทั้งสิ้น คุณหยุดเวลาไว้แค่ค่ำวันที่ 5 ก่อนระเบิด

ตอนฟ้าสางวันที่ 6 คุณคงอยากจะบอกว่าค่ำวันที่ 5 ไม่จำเปน็จะต้องตามมาด้วยเช้าวันที่ 6 เมื่อ 45 ปีก่อนที่ลมื

ไม่ได้จำไม่ลง กล่องใบน้ีบอกผมว่าเราสามารถนึกไปถึงเรื่องเล่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ 6 ตุลาฯ ได้มากมาย อย่างเช่น

การย้อนกลับไปคิดถึง 3 ปีก่อนหน้าน้ันอย่างในกล่องน้ี แถมสิ่งของช้ินแรกที่พบในกล่องคือจดหมายของสรุชาติซึ่ง

กล่าวถึง “ฟ้าใหม”่ คุณคงอยากบอกว่า แม้เราจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่เราสร้างอนาคตได้ 

 



อย่างที่สี่ “ขอบคุณสำหรบัมิตรภาพ” คนรุ่นผมเต็มไปด้วยบาดแผล ทั้งจากการทำร้ายโดยอำนาจรัฐ และจากความ

ผนัผวนของสถานการณ์ทั้งระดับโลกและระดับประเทศที่โถมเข้าใส่คนอายุเพียง 20 (บวกลบ) แผลหลายรอยเรา

ไม่ได้อยากเก็บมันไว้หรอก บางครัง้อยากจะลืม แต่เรารู้ว่าความทรงจำเป็นสิง่ที่ประวัติศาสตร์ฝากไว้กบัพวกเรา 

(ช่างไม่แฟรเ์ลย!) บางคนพอรับไว้แล้วเดินหน้าต่อไปไหว บางคนแบกมันเรื่อยมาอย่างทุลักทุเล ตรงน้ีแหละที่ผม

ต้องขอบคุณกล่องฟ้าสางที่เตือนสติว่าเราไม่ได้มีแต่บาดแผล ชวนให้เรารำลกึถึงความกล้าคิดไปข้างหน้า มุมานะ

หรือออกจะบ้าบิ่นทุ่มเทสร้างอนาคตตามที่ปรารถนา ผมเช่ือว่าเพื่อน ๆ ผมแทบทุกคนคงตอบตัวเองเหมือนกบัผม

ว่า แม้จะมีหลายสิง่เยอะแยะที่เราอยากจะย้อนเวลาแล้วจะเปลี่ยนไม่ทำอย่างน้ัน แต่โดยรวมแล้ว เราขอใช้ชีวิต

และทำอย่างที่เป็นมาแล้วน่ันแหละ ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีและกำลังใจเต็มกล่อง ผมได้รบัสารชัดเจน

ครับว่าไม่มีใครแกเ่กินทีจ่ะสร้างฝันตามอุดมคติ 

 

ความนึกคิดอย่างที่ห้า “จำอดีตเพือ่อนาคต” กล่องน้ีมีแต่เรือ่งอดีต หลายคนในรุ่นผมและผมเองถูกปรามาส

เรื่อยมาว่าหมกมุน่กับอดีต สุมด้วยความแค้น เต็มไปด้วยอคติ ผมเคยถูกสบประมาทซึง่ ๆ หน้าว่าจมกบัอดีตจนเอา

ดีในชีวิตไม่ได้ ผมกลบัคิดว่าเพราะพวกเรารูจ้ักจำต่างหากถึงเอาดีในชีวิตมาได้จนถึงทุกวันน้ี ความทรงจำของเรา

ไม่ใช่เพื่อสุมไฟแค้น หรือหมกมุ่นจนไมรู่้จักเดินไปข้างหน้าเพือ่สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ฝากไว้ให้กับสังคมไทย แต่เรารู้ดี

ว่าความทรงจำเป็นภารกจิทางประวัติศาสตร์ของคนรุ่นผม เพื่อเป็นก้อนอิฐแถวล่าง ๆ วางเป็นฐานของการสร้าง

สังคมที่ยุติธรรมกว่าทุกวันน้ี บรรดาคนหัวเก่าหมกมุ่นอยู่กบัอดีตรุ่งโรจน์ของอำนาจอยุติธรรมต่างหาก ที่มักกลัว

ความทรงจำเพื่อความยุติธรรม เพราะเขารู้ว่าบาปของเขาคือการใช้อำนาจ กฎหมาย และกำลังอาวุธเข้าทำร้าย



จนถึงปลิดชีวิตคนที่คิดต่างจากรฐั การกำจัดปราบปรามความคิด ไม่ว่ารุนแรงขนาดไหนหรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

ก็เถอะ เปน็อาชญากรรมทั้งน้ัน รัฐไทยเสพติดกับอำนาจฉ้อฉล ยังคงใช้กฎหมายและอาวุธทำร้ายคนที่คิดต่างกบัรัฐ

ไม่หยุดหย่อนจนทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงกเ็พราะอาชญากรรมที่รัฐก่อข้ึนในอดีต (รวมทั้งเมื่อ 45 ปีก่อน) ยังไม่ถูกสะสาง 

ทั้ง ๆ ที่ทุกวันน้ีอนาคตทีผู่้คนปรารถนาอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยเสรีนิยมทั้งสิ้น รัฐเองต่างหากที่ถอยหลังกรูด

ไปไกลเกินกู่ จนเห็นประชาชนเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและราชบลัลังก ์

 

อย่างที่หก “แล้วคุณล่ะ นึกคิดอะไร” น่าเสียดายที่ปีน้ีเราจัดนิทรรศการไม่ได้ แต่ก็เลยมีผลใหพ้วกคุณคิด

สร้างสรรค์กล่องฟ้าสางอย่างวิเศษข้ึนมายังไงล่ะ กล่องน้ีคือนิทรรศการทีเ่ราเอากลับบ้านได้ คุณแนบจดหมายมา 

ขอให้ช่วยบอกว่าผมคิดอย่างไรเมื่อเปิดกล่องน้ีออกดู ผมอยากถามกลบัไปยังพวกคุณทกุคนซึ่งเป็นผู้ทำกล่องน้ี

ข้ึนมาด้วยมือของคุณว่า แล้วคุณล่ะ นึกคิดอย่างไรในขณะทีผ่ลิตสิ่งของทลีะช้ิน บรรจุมันเข้าด้วยกันทีละซอง ทีละ

ช้ัน จนกลายเป็นกลอ่งฟ้าสางข้ึนมา กล่องฟ้าสางไม่ใช่สำหรบัคนรุ่นผมแค่น้ัน คุณและคนรุ่นคุณได้เข้ามาร่วมจดจำ

รำลึกอดีตเพื่อสร้างอนาคตตามความหวังของคุณในแบบของคุณได้ แต่ว่า 3 ปีก่อน 6 ตุลาคม 2519 ไม่ใช่อดีตที่

เป็นประสบการณ์โดยตรงของพวกคุณ ผมจึงอยากรู้ว่าเมื่อคุณและเพื่อน ๆ เปิดดูนิทรรศการทีเ่อากลับบ้านได้กล่อง

น้ี คุณนึกคิดอะไรบ้าง ช่วยเล่าให้ฟงับ้างนะครบั 

. 

น่ีแหละครับ ความรูส้ึกนึกคิดที่พรั่งพรูท่วมเข้ามาระหว่างเปดิกล่องฟ้าสาง 



. 

นับถือและขอบคุณสำหรับมิตรภาพ 

ธงชัย 

25 กันยายน 2564 

 

ทีมงาน “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง” ได้จัดส่ง “กลอ่งฟ้าสาง” ใหผู้ส้ั่งซือ้ทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณจากใจจริง

สำหรับการสนับสนุนในครั้งน้ี 

. 

หากกล่องที่บรรจุความฝันใฝ่และอุดมการณ์น้ีทำให้ดอกไม้แห่งความหวังในใจคุณผลบิาน โปรดแชร์ความรูส้ึกลง

บนโซเชียลมเีดียพรอ้มติดแฮชแท็ก #กล่องฟ้าสาง #5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง พรอ้มต้ังค่าโพสต์เป็นสาธารณะ 

เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุแห่งความหวังไปทั่วทุกหนทุกแห่ง 

. 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารุ่งสางที่ดอกไม้แหง่ความหวังผลบิานพรอ้มกันทั่วแผ่นดินจะมาถึงในเร็ววัน 

. 



#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง 

 

 

 


