
หัวข้อ: “สปัดาห(ฟ*าสาง” สัปดาห(แห/งความทรงจำและความจรงิ  

เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา  

วันที่: 26 กันยายน 2564 เวลา 18:00 น. 

< Link: https://www.facebook.com/1204453389613480/posts/4585784838146968/?d=n>   

-----  

 

บรรจบวาระครบรอบ 45 ป> 6 ตุลาฯ โศกนาฏกรรมของสามญัชนผูMต/อสูMดMวยปณิธานคนเท/ากัน แมMวันน้ีความจริงจะ

ถูกกีดกัน ความยุติธรรมยังไม/ปรากฏ แมMเขาหMามมิใหMเราถาม หMามมิใหMเราจัดงานในพื้นที่จริง แต/ปณิธาน 6 ตุลาฯ 

กลับย่ิงเบ/งบานทMากาลเวลา 

. 



1-9 ตุลาคมน้ี เราขอเชิญชวนผูMรกัประชาธิปไตยเขMาร/วม “สปัดาห(ฟ*าสาง” สัปดาห(แห/งความทรงจำและความจรงิ 

จงมาร/วมกันศึกษา สัมผสั เรียนรูM รำลกึ และต/อไฟแห/งความหวัง แห/งชัยชนะ ใหMเรืองรองลุกโชนทกุหนแห/ง 

. 

● “สมมติว/า 5 ตุลาฯ” โดย นักเขียนรุ/นใหม/ 

1-6 ตุลาคม 2564 

ที่ readAwrite 

. 

เรื่องสั้นจากปลายปากกาของนักเขียนรุ/นใหม/ อาทิ ร เรือในมหาสมุท, ลูกแกMว–โชติรส นาคสุทธ์ิ, ปlาน–ฉัตรรวี 

เสนธนิสศักด์ิ, Mind Da Hed, summer december x serene seaborn ผูMด่ืมกินเรื่องราวทีเ่กิดข้ึนกว/า 4 

ทศวรรษก/อน แลMวกลั่นออกมาเปyนวรรณกรรมเป>zยมความเปyนมนุษย( เพื่อจดจารเรื่องราวทีร่ัฐไม/อยากใหMเราจดจำ

ลงบนหนMากระดาษออนไลน(  

. 

● “เพลงเพื่อชีวิต เพลงเพือ่ประชาชน” โดย UNMUTE PEOPLE   

1-6 ตุลาคม 2564  

ที่เฟซบุ�กของศิลป�น 

. 

บทเพลงจากศิลป�นรุ/นใหม/ถ/ายทอดเรื่องราว 6 ตุลาฯ ผ/านบทเพลงอันหลากหลาย ทั้งบทเพลงเก/าเล/าใหม/ บทเพลง

ใหม/เล/าเก/า และบทเพลงที่สรรค(สรMางข้ึนเพื่อโอกาสน้ีโดยเฉพาะ! บรรเลงโดยศิลป�นมากมาย เช/น นะ Polycat, 

กMอง หMวยไร/, T_047, H 3 F, เฟนเดอร( Solitude และอีกหลายท/านทีจ่ะมาร/วมถ/ายทอดเรื่องราว  

. 

● “They Will Never Forget” โดย หอภาพยนตร( Thai Film Archive  



2 ตุลาคม 2564  

เวลา 19.00-19.35 น. ที่เฟซบุ�ก  หอภาพยนตร(  Thai Film Archive 

เวลา 19.45-21.30 น. ที่เพจ บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6 

ร/วมรบัชม “They Will Never Forget” หรือ “จักจำไวMจนวันตาย” ภาพยนตร(สารคดีจากฟ�ล(ม 8 มม. ว/าดMวย

เหตุการณ( 6 ตุลาฯ ผ/านเลนส(กลMองของผูMบันทึกภาพชาวไทย และผ/านมMวนฟ�ล(มของผูMเรียบเรยีงชาวญี่ปุlน พรMอม

ร/วมวงเสวนาหลงัชมภาพยนตร(ในหัวขMอ “ก/อนพายุจะมา : วงสนทนาว/าดMวยภาพยนตร(บันทกึความเคลื่อนไหวทาง

การเมืองก/อนกรณี 6 ตุลาฯ” กับคนทำหนัง นักวิชาการดMานภาพยนตร( และนักประวัติศาสตร( เพือ่ทำความเขMาใจ

เรื่องการสื่อสารในช/วงเวลาแห/งประวัติศาสตร( 

. 

*ทางหอภาพยนตร(ขอเชิญชวนใหMทกุท/านรบัชมสารคดีบันทกึการต/อสูMของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร/า (2518) และ

ฟุตเทจวิดีโอที่บันทึกการเคลื่อนไหวในช/วงป> 2516-2519 ก/อนรับฟ�งเสวนา โดยจะช้ีเป*าแหล/งรับชมผ/านหนMาเพจ

เร็วๆ น้ี โปรดติดตาม 

. 

● “อรุณแห/งชัย” โดย Deadline Always Exists 

3 ตุลาคม 2564  

เวลา 10.00 น. ที่ www.dawnofvictory.org 

. 

เพราะในประเทศน้ี สทิธิและชีวิตที่ดีกว/าเปyนสิ่งที่ตMองต/อสูMเพือ่ใหMไดMมา เว็บไซต(น้ีจงึขอเปyนไทม(แคปซูลออนไลน(ที่

เป�ดใหMประชาชนทุกหมู/เหล/าร/วมบันทึกการต/อสูMของตน เพื่อบันทึกความมุ/งหวังและอุดมการณ( และเพื่อเช่ือมโยง

การต/อสูMของพวกเราเขMาดMวยกัน แมMเราจะต/อสูMต/างเหตุต/างมลู แต/โดยพื้นฐานที่สุดพวกเราลMวนตMองการสังคม

ประชาธิปไตยที่แทMจรงิ ซึ่งเปyนด่ังพื้นที่เป�ดกวMางสำหรับการถกเถียง เรียนรูM และพัฒนา แลMวมารอเป�ดดูความทรงจำ

พรMอมกันเมือ่วันที่อรุณแห/งชัยของฝlายประชาธิปไตยมาถึง 



. 

● “Show Maker ฉบับคนตุลาฯ ใชM Soft Power เพือ่การปฏิวัติ!” โดย echo    

4 ตุลาคม 2564   

เวลา 20.00-23.00 น. ที่ Clubhouse 

. 

ในทุกการชุมนุม กิจกรรมที่มกัถูกแสงส/องคือ “การปราศรัย” การพูดเพื่อนำเสนอความคิดเห็น แต/น่ันไม/ใช/ทั้งหมด 

บนเวทีของการเรียกรMองยังมกีารสื่อสารในรปูแบบอื่นๆ “เพลง”, “ละคร” และ “ศิลปะ” ต/างถูกใชMเช/นเดียวกัน 

เพราะทั้งบอกเล/าความคิดและสรMางความบันเทิงใหMกับขบวนการเรียกรMองไดMเปyนอย/างดี  

. 

พบกับบทสนทนาของ นิธินันท( ยอแสงรัตน( นักรMองนำวงตMนกลMา และ สุขุม เลาหพูนรงัษี คนทำละคร คณะตะวัน

เพลงิ ผูMมาบอกเล/าเรื่องราวในวันวาน 

. 

● “ก/อนฟ*าสาง | Dawn of a New Day” โดย Eyedropper Fill 

5 ตุลาคม 2564  

เวลา 23.00 น. ที่เพจ บันทกึ 6 ตุลา 

. 

สารคดีชีวิตของนักศึกษาในช/วงเวลาหลังจากไดMรบัชัยชนะในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 3 ป>แห/งความหวังและแสง

สว/างของประชาธิปไตยที่เกิดข้ึน ต/อมากลบัถูกดับใหMมืดมิดและกลืนกินใหMอยู/ในความเงียบในเหตุการณ(วันที่ 6 

ตุลาคม 2519 ผ/านวิดีโอฟุตเทจ ภาพยนตร( ข/าว และคำสัมภาษณ(ของเพื่อนที่รอดในวันน้ันที่ยังคงอยู/เพื่อเพื่อนที่ไม/

อยู/ในวันน้ี 

. 



● “ประติมานุสรณ( 6 ตุลาฯ : ประวัติศาสตร(มีชีวิต” โดย ศิลปะปลดแอก - FreeArts 

6 ตุลาคม 2564  

เวลา 00.01 น. ที่ www.freearts.net 

. 

เพราะ 6 ตุลาคมป>น้ี เราไม/สามารถร/วมรำลึกโศกนาฏกรรม ณ ประติมานุสรณ( 6 ตุลา ซึ่งต้ังอยู/บรเิวณดMานหนMา

หอประชุมใหญ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( ท/าพระจันทร(ไดM ทมีงานศิลปะปลดแอกร/วมกับศิลป�นเจMาของผลงาน

อย/างสรุพล ป�ญญาวชิระ จึงทำการยMายประติมากรรมที่ว/ามาไวMบนพื้นที่ออนไลน( เพือ่ใหMประชาชนทุกคนเขMาถึงไดM 

(จาก) ทกุที่และทุกเวลา 

. 

● “คดีฆาตกรรมชาวนา คดีเดือนตุลาฯ ของชาวนากับมาเฟ>ยเมืองเหนือ” โดย echo   

9 ตุลาคม 2564  

เวลา 20.00-23.00 น. ที่ Clubhouse  

.  

หน่ึงในหนMาบันทึกที่ไม/อาจลืมเลอืนของการเคลื่อนไหวในช/วงป> 2516-2519 การต/อสูMของชาวนาผูMถูกกดข่ีเพื่อ

เรียกรMองความเปyนธรรมที่ควรไดMรับแต/กลับนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่ไม/ไดMรบัการบอกเล/า  

. 

นอกเหนือจากกิจกรรมออนไลน(ในสปัดาห(ฟ*าสางแลMว เราอยากเชิญชวนใหMทุกคนไปพบกันในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 

7.00 น. หนMามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( ท/าพระจันทร( ฝ�zงตรงขMามสนามหลวง เพื่อร/วมพิธีรำลึก 45 ป> 6 ตุลาฯ ซึ่ง

จัดข้ึนโดยคณะกรรมการ 45 ป> 6 ตุลา หากในวันน้ันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ยังคงยืนยันทีจ่ะไม/ใหMใชMสถานที่ เรา

ก็จะร/วมพิธีกันตรงหนMาประตูรั้ว  

. 



6 ตุลาฯ ป>น้ี เราจะไม/ปล/อยใหMพี่ ๆ รำลึกคนเดียว ฟ*าสางคราวน้ี ชัยชนะจะเปyนของเรา 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ*าสาง 

#สัปดาห(ฟ*าสาง 

#ศิลปเพื่อชีวิตศิลปเพื่อประชาชน 


