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มากไปกว6าสภาวะการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่กระตุJนใหJนักศึกษาลกุข้ึนมาเคลื่อนไหวทางการเมือง 

“หนังสือ” เปVนอีกปWจจัยทีม่ีอิทธิพลต6อความคิดคนช6วงป< 2516-2519 ระดับ “มหาศาล” ชนิดที่ว6าทJาทายและ

ปฏิวัติความคิดเก6าทั้งในเรื่องการเมืองและวัฒนธรรม 

. 

โดยเฉพาะการนำผลงานของนักคิดนักเขียนในทศวรรษ 2490 กลับมาตีพมิพ`อีกครั้ง เช6น “ป<ศาจ” และ “ความรกั

ของวัลยา” โดยเสนีย̀ เสาวพงศ̀ “ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน” โดยทีปกร ทัง้ยังมีวรรณกรรมแปลจากจีน 

เช6น “ตะเกียงแดง”, “รุกเหนือรบใตJ”, “เกาอีเ้ปcา”, “ทหารนJอยจางก6า” และ “เดินทัพทางไกลไปกับประธาน

เหมา” หรอืวรรณกรรมฝWeงรสัเซียอย6าง “แม6” โดย Maxim Gorky ซึง่เปVนส6วนสำคัญที่ทำใหJนักศึกษามหีลักการคิด

แบบสงัคมนิยม นำไปสู6พลงัการเคลื่อนไหวที่ตJองการเปลี่ยนประเทศใหJตอบรบักบัความเปVนอยู6ของประชาชน

มากกว6าการอุJมชูแต6ศักดินา ทหาร และเหล6านายทุนเอาไวJ 

. 

นอกจากน้ียังมีวารสารสังคมและการเมืองร6วมสมัยที่คอยผลติความคิดใหม6 ๆ สู6สังคม อย6าง “สงัคมศาสตร`

ปริทัศน̀”, “ชัยพฤกษ̀” และ “มหาราษฎร”̀ หนังสือทีก่ล6าวถึงทั้งหมดน้ียังเปVนแรงผลักดันใหJนักเรียนนักศึกษา

ช6วยกันผลิตวารสารและหนังสือในนามกลุ6มต6าง ๆ ออกมาขาย ทั้งเพื่อหารายไดJและกระจายความรูJสู6มวลชน 

. 

ต6อไปน้ีคือ 14 งานวิชาการและชุดวรรณกรรมที่กลายเปVนคัมภีร`ความคิดของนักศึกษาช6วงป< 2516-2519 ลองดูกัน

ว6ามีเล6มไหนที่เคยอ6านไปแลJวบJาง 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟxาสาง #ศิลปเพื่อชีวิตศิลปเพื่อประชาชน #หนังสือ 

. 

1. ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน 

โดย ทีปกร 

. 

แนวคิดแบบศิลปะต้องรบัใช้ประชาชน ศิลปะต้องสะท้อนชีวิตประชาชนผู้ถูกกดข่ี กลายเป็นความคิดหลักของ

นักศึกษาต้ังแต่ปี 2516-2519 เพราะอิทธิพลจากหนังสือ “ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพือ่ประชาชน” ของทีปกร ซึ่งเป็น

นามปากกาของจิตร ภูมิศักด์ิ 

. 

หนังสือเล่มน้ีเป็นการรวมข้อเขียนว่าด้วยศิลปะ 4 ช้ิน คือ “ศิลปะคืออะไร ศิลปะสูงส่งอย่างไร”, “ศิลปะเพื่อศิลปะ

มีจรงิหรือไม”่, “ศิลปะเพือ่ชีวิตคืออะไร และ “มบีทบาทสำคัญอย่างไร” โดยจิตรเริ่มเขียนต้ังแต่ปี 2498 ก่อนจะ

นำมารวมเล่มในปี 2500 



. 

งานเขียนของจิตรยังทำใหเ้กิดการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะเกือบทกุแขนงในขณะน้ัน โดยเฉพาะงานวรรณคดีและ

วรรณกรรม จนเกิดเป็นนิทรรศการ “เผาวรรณคดี” ในปี 2517 ซึ่งเป็นการวิจารณ์ว่าวรรณคดีที่ได้รับการขนาน

นามว่าทรงคุณค่าน้ัน แท้จรงิแล้วมเีน้ือเรื่องที่รบัใช้ชนช้ันปกครองมากกว่าพูดถึงประชาชน ส่วนนิยายก็ถูกมองว่ามี

พล็อตเรื่องน้ำเน่า ไร้สาระ 

. 

แนวคิดแบบ “ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน” ยังนำมาสูก่ารดึงนิยายจากนักเขียนในทศวรรษ 2490 กลับมา

ตีพิมพ์ใหมอ่ีกครัง้ด้วย 

. 

2. โฉมหน้าศักดินาไทย 

โดย จิตร ภูมิศักด์ิ 

. 

“โฉมหน้าศักดินาไทย” เป็นหนังสือเล่มสำคัญทีเ่ขียนโดยจิตร ภูมิศักด์ิ เน้ือหาพูดถึงเน้ือแทข้องสงัคมไทยที่ไม่ได้

เป็นอย่างเรื่องเล่าที่ว่าผู้ปกครองดูแลราษฎรดีแบบพ่อปกครองลูก ประชนชนทำตามหน้าที่ของตัวเอง สงัคมจงึสงบ

และปกติสุข จิตรมองว่าระบอบศักดินากดข่ีข่มเหง เอารัดเอาเปรียบผูอ้ยู่ใต้การปกครอง และสังคมมีความขัดแย้ง

มากกว่าความกลมเกลียว 

. 

“สมชัย ภัทรธนานันท์” รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตนักศึกษาที่เป็น

การ์ดรามคำแหง เล่าว่าหนังสือของจิตรเล่มน้ีมเีน้ือหาที่น่าต่ืนเต้นและเปิดมมุมองของนักศึกษายุคน้ันมาก จน

นักเขียนคนดังจากยุค 2500 กลายเป็นไอดอลในช่วงหลงั 14 ตุลาฯ 

. 

3. ฉันจึงมาหาความหมาย 

โดย วิทยากร เชียงกลู 

. 

หนังสือรวมเรือ่งสั้น บทละครสั้น และบทกวีของวิทยากร เชียงกูล พิมพ์ครั้งแรกในปี 2514 โดยเขาหยิบช่ือเรือ่งมา

จากวรรคตอนหน่ึงในกลอนที่ต้ังคำถามถึงเป้าหมายการศึกษาของนักศึกษาอย่าง “เพลงเถ่ือนแห่งสถาบัน” ที่กล่าว

ว่า “ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย” ซึง่วิทยากรเขียนข้ึนขณะที่ยังเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสอืพิมพ์ยูงทอง ในวาระสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 

2511 

. 



เน้ือหาของ “ฉันจึงมาหาความหมาย” พูดถึงปญัหาชีวิต ความเหลื่อมล้ำของประชาชน ทั้งยังต้ังคำถามต่อระบบใน

สงัคม มุมมองทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และบ้านเมือง ซึ่งหนังสือเลม่น้ีจัดพมิพ์ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่

ภายใต้รัฐบาลทีม่าจากการรัฐประหารด้วย 

. 

“กุลชีพ วรพงษ์” อดีตนักศึกษาผูเ้คยทำหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ หนังสือพิมพ์ของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ

ไทย เล่าว่าช่วงปี 2514-2516 ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ “ฉันจึงมาหาความหมาย” เป็นหนังสือทีม่ีอิทธิพลในหมู่

นักศึกษาอย่างมาก จงึได้ช่ือว่าเป็นยุค “ฉันจึงมาหาความหมาย” 

. 

4. ปีศาจ 

โดย เสนีย์ เสาวพงศ์ 

. 

“ผมเป็นปีศาจทีก่าลเวลาได้สร้างข้ึนมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ทำให้เกิดความละเมอ

หวาดกลัว และไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่าน้ีได้ เท่ากับไม่มีอะไรหยุดย้ังความรุดหน้าของกาลเวลาที่

จะสร้างปีศาจเหล่าน้ีให้มากข้ึนทุกท”ี 

. 

น่ีคือประโยคของ “สาย สมีา” ตัวละครเอกของเรื่องที่กลายเป็นภาพจำของ “ปีศาจ” วรรณกรรมอมตะของเสนีย์ 

เสาวพงศ์ ซึง่เป็นนามปากกาของศักด์ิชัย บำรงุพงศ์ ผูเ้ป็นนักการทูต 

. 

เรื่องราวใน “ปีศาจ” บอกเล่าถึงการท้าทายค่านิยมเก่าในสังคมไทยผ่านความรักของ “สาย สมีา” ทนายความผู้

เติบโตมาจากชนช้ันชาวนา กับ “รัชนี” หญิงสาวจากตระกลูสูงศักด์ิ ทั้งสองคือตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดร่วมสมัย 

แต่ต้องต่อสู้ทางความคิดความเช่ือกับผู้เป็นพ่อของรัชนี ซึ่งเป็นข้าราชบรพิารทีเ่ช่ือในจารีตแบบเดิม 

. 

ศักด์ิชัยแต่งนิยายเรื่องน้ีและตีพมิพ์ครัง้แรกในหนังสือพิมพ์รว่มสมัย ปี 2496 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับทีเ่ขาแต่งงานกบั

เครือพันธ์ ปทมุรส บุตรสาวของเฉลียว ปทุมรส ข้าราชบริพารในรัชกาลที่ 8 ที่กลายเป็นผู้ต้องหาและถูกประหาร

ในกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 

. 

ในปี 2500 ลาว คำหอม นำ “ปีศาจ” มารวมเล่มเพื่อตีพิมพเ์ป็นหนังสอืครั้งแรก และพิมพซ์้ำอีกครัง้ในปี 2514 

จนกระทั่งช่วงหลงั 14 ตุลาคม 2516 มาจนถึง 6 ตุลาคม 2519 ปีศาจกลายเป็นนิยายยอดนิยมในหมู่นักศึกษาและ

ฝ่ายซ้ายจนได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมถึงมีการคัดบางตอนไปเผยแพร่ต่อในหมู่วารสารของนักศึกษา 

. 



5. ความรักของวัลยา 

โดย เสนีย์ เสาวพงศ์ 

. 

ต่อจากปีศาจ “ความรักของวัลยา” เป็นวรรณกรรมเรื่องที่ 2 ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา เน้ือเรือ่งว่าด้วยหญงิ

สาวหัวก้าวหน้าในศตวรรษที่ 19 ผู้ไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับบทบาทผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ค่านิยมชายเป็นใหญ ่

. 

แม้ตัวละครอย่าง “วัลยา” จะมีความคิดร่วมสมัยและได้ไปเรยีนที่ฝรั่งเศส ศักด์ิชัยกลบัไม่ได้วางที่มาที่ไปของวัลยา

ให้เป็นหญงิสงูศักด์ิจากไหน แต่กำหนดให้ตัวเอกของเรื่องมาจากครอบครัวสามัญชนทีเ่รียนหนังสือเก่งจนสามารถ

สอบได้ทุนไปเรียนเมอืงนอก 

. 

6. “เขาตะโกนหานายกรัฐมนตร”ี 

โดย อิศรา อมันตกุล 

. 

รวมเรื่องสั้น 11 เรื่องว่าด้วยการตีแผ่ระบบและการทำงานของข้าราชการไทยที่เต็มไปด้วยการทจุริต เขียนข้ึนโดย

นักหนังสือพมิพ์และนักเขียนอย่าง “อิศรา อมันตกลุ” 

. 

อิศราเป็นหน่ึงในคนสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าในยุค 2500 ทั้งยังเป็นนักหนังสอืพิมพท์ี่ยึดถือใน

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างหนักแน่น เขาเข้าทำงานหนังสือพมิพ์ “สุภาพบรุุษ-ประชามิตร” กบั “กุหลาบ สาย

ประดิษฐ”์ ต้ังแต่อายุ 19 ปี ก่อนจะย้ายไปทำหัวอื่น ๆ ในขณะเดียวกันเขาก็ทำงานนวนิยายและเรื่องสั้นไปด้วย ซึ่ง

ได้รับความนิยมและคำชมจากผู้อ่านเป็นจำนวนมาก เพราะเอกลักษณ์สำนวนภาษาที่ไม่เหมือนใคร 

. 

ที่สำคัญอิศราเป็นคนรักความยุติธรรม เมือ่เกิดการรฐัประหารของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ทำให้อิศราเป็นหน่ึงใน

นักหนังสือพมิพ์ที่ถูกจับกมุในข้อหาคอมมิวนิสต์นานเกือบ 6 ปี และหนังสือพมิพ์บางกอกเดลเิมล์ถูกสั่งปิด ถึงอย่าง

น้ันเขายังคงสร้างสรรค์ผลงานภายใต้กรงขังอยู่ จนกระทั่งปี 2507 หลงัจอมพลสฤษด์ิถึงแก่กรรม อิศรากไ็ด้รบัการ

ปล่อยตัวออกมาขับเคลื่อนงานในวงการหนังสือพมิพ์อีกครั้ง 

. 

7. แลไปข้างหน้า 

โดย ศรีบูรพา 

. 



“แลไปข้างหน้า” ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผลงานที่ดีทีสุ่ดของศรีบรูพา แต่เป็นนวนิยายทีเ่ขาเขียนไม่จบ เพราะ

เขาเริม่ต้นเขียนในช่วงถูกจับกุมจากการตามกวาดล้างนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในยุคทีจ่อมพลสฤษด์ิรัฐประหาร 

ก่อนที่ศรบีูรพาจะตัดสินใจลี้ภัยไปจีนและเสียชีวิตในปี 2517 

. 

นวนิยายเรื่องน้ีแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคปฐมวัย พูดถึงความต่างทางชนช้ันของเด็กชนบททีเ่ข้ามาเรียนร่วมกับชน

ช้ันสูง ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ตีพิมพ์ในปี 2498 ส่วนอีกภาคคือมัชฌิมวัย ว่าด้วย

เรื่องราวของเด็กชนบทหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารปิยมิตร ช่วงปี 2500 ก่อนจะ

พิมพ์รวมเลม่ในปี 2518 

. 

“จาตุรนต์ ฉายแสง” หน่ึงในแกนนำภาคเหนือขณะน้ันบอกว่า “แลไปข้างหน้า” เป็นหน่ึงในหนังสือแนวสงัคมนิยม

ที่เขาช่ืนชอบ 

. 

8. “เราชะนะแล้ว, แมจ่๋า.” 

โดย นายผี 

. 

ผลงานเล่มน้ีเป็นของ “นายผี” หรือ “อัศนี พลจันทร” ซึง่เขาเขียนในช่วงที่ถูกตามจับกรณีกบฏสันติภาพในปี 

2495 ทำให้ได้มาตีพิมพ์เป็นรูปเลม่อีกทีในปี 2517 หลังจากมีผู้เคยนำเน้ือหาบางส่วนมาเผยแพร่ช่วงกอ่น

เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แล้ว 

. 

“สำนักพมิพ์อ่าน” ผู้ได้รับอนุญาตจาก “วิมลมาลี พลจันทร” บุตรสาวของอัศนี ให้จัดพมิพ์ “เราชะนะแล้ว, แม่

จ๋า.” และ “ความเปลี่ยนแปลง” (กาพย์กลอนประวัติครอบครัวที่อัศนีเขียนวิพากษ์ระบบศักดินา สำนักพิมพอ์่าน

นำมารวมเล่มกบั “เราชะนะแล้ว, แมจ่๋า.”) ในวาระ 95 ปีชาตกาลของอัศนี พลจันทร อธิบายในหมายเหตุจาก

สำนักพิมพ์ว่า 

. 

เน้ือหาของ “เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า.” เป็นผลงานที่แสดงจุดยืนของนายผีในการสดุดีการต่อสู้ของกรรมกร นายผีตก

ผลึกความคิดหลงัจากเริม่สร้างผลงานวิพากษ์สงัคมการเมืองต้ังแต่ปี 2484 ประกอบกับเกิดเหตุการณ์สำคัญทาง

การเมือง เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2, การสวรรคตรัชกาลที่ 8 ในปี 2489, เกิดรัฐประหารในปี 2490 และปลายปี 

2495 ที่นายผลีาออกจากงานราชการ เขาเปลี่ยนมาสนใจแนวคิดมาร์กซสิม์ หนังสือเลม่น้ีจงึเป็นการตกผลึกจาก

เหตุการณ์ทางสังคมเหล่าน้ี 

. 



9. แม ่

โดย Maxim Gorky 

. 

แมกซิม กอร์กี้ เป็นนักเขียนชาวรสัเซียและสหายคนสำคัญของวลาดีมรี์ เลนิน ผู้นำปฏิวัติที่เช่ือในแนวคิดมาร์กซิสม ์

. 

กอร์กี้ถ่ายทอดเรื่องราวของประชาชนและชนช้ันกรรมาชีพ ผู้ถูกกดข่ีจากการขูดรีดของนายทุนและชนช้ันปกครอง 

และต้องเผชิญความไม่ยุติธรรมในสังคม ผ่านตัวละครของ “แม”่ ทีเ่ลือกต่อสู้กบัราชวงศ์โรมานอฟด้วยการเข้า

ร่วมกับพรรคบอลเชวิคจนเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี 2460 เขาสร้างให้ “แม”่ มบีทบาทที่กล้าหาญ ต่อสูเ้พื่อให้

ชีวิตตัวเองและลกูดีข้ึน 

. 

นักเขียนไทยหลายคนนำผลงานของกอรก์ี้เรื่องน้ีมาแปลไทย ทั้งจิตร ภูมิศักด์ิ, ศรบีูรพา รวมถึงนักศึกษาที่

เคลื่อนไหวในช่วงปี 2516-2519 อย่างกลุม่ยุวชนสยามที่พมิพ์หนังสือมาอ่านแล้วแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน ในขณะที่ 

“แม”่ เป็นหนังสือต้องห้ามในไทยมาต้ังแต่ยุค 2500 

. 

10. ชีวทัศน์เยาวชน 

ไม่ปรากฏผู้เขียน 

. 

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่านักศึกษาในยุคน้ันรับเอาแนวคิดสังคมนิยมมาเป็นแว่นหลักในการมองปญัหาสังคม 

อิทธิพลเหล่าน้ีเข้ามาพร้อมกับหนังสือวิชาการและวรรณกรรมของจีน 

. 

หน่ึงในน้ันคือ “ชีวทัศน์เยาวชน” ซึง่บอกเล่าแนวทางการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพูดถึงการเปลี่ยน

บทบาทจากนักศึกษาเป็นนักปฏิวัติที่เสียสละเพื่อประชาชน 

. 

หนังสือเล่มน้ีไมป่รากฏช่ือผู้แต่ง โดยธิกานต์ ศรีนารา ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือ “รัก-และ-การปฏิวัติ” ว่า เดิมที 

“ชีวทัศน์เยาวชน” เป็นเอกสารภายในของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก่อนถูกนำมาตีพมิพ์เผยแพรห่ลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ และได้รับความนิยมล้นหลามในหมู่นักศึกษา ซึ่งด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด นักศึกษาจึงมกัพก

หนังสือเล่มน้ีใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงติดตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอด 

. 



“สุนี ไชยรส” สมาชิกศูนย์ประสานงานกรรมกร และรบัผิดชอบดูแลและจัดต้ังการรวมตัวกรรมกรในย่านรงัสิตเล่า

ว่า “ชีวทัศน์เยาวชน” เป็นหน่ึงในหนังสือที่เธอนำไปให้คนงานอ่านเพื่อชวนถกเถียง ขยายฐานให้กลุ่มแรงงาน

ต่ืนตัว และมีการรวมพลงัเคลื่อนไหวเพือ่เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อกรรมกร 

. 

11. ทัศนะความรักที่ก้าวหน้า 

โดย อารยา แสงธรรม และพทิักษ์ ชัยสูงเนิน 

. 

หนังสือเล่มน้ีจัดพิมพโ์ดยฝ่ายเอกสารและสิง่พิมพ์ของ “พรรคจุฬาประชาชน” ในปี 2519 ว่าด้วยการวิเคราะห์และ

ถ่ายทอดปัญหาความรักของคนรุ่นใหม่กับแนวคิดต่าง ๆ โดยเริ่มต้ังแต่หัวข้อความรักคืออะไร องค์ประกอบความ

รักระหว่างหนุ่มสาว สถานะทางชนช้ัน ความสัมพันธ์ทางชนช้ันกำหนดพฤติกรรมระหว่างเพศ ปัญหารกักดข่ี 

ปัญหาที่เกิดจากจุดยืนทางชนช้ันที่ไม่มั่นคง ความรักกบังานปฏิบัติ ทั้งยังมีตัวอย่างบทเรียนความรักจากนักศึกษา

ในขบวนด้วย 

. 

ผู้เขียนทัง้สองคนคือ อารยา แสงธรรม และพิทกัษ์ ชัยสูงเนิน จัดทำหนังสือเลม่น้ีเพราะเห็นว่าในการเคลื่อนไหว

ต่อสู้กับศักดินา ทหาร และนายทุน คนรุ่นใหม่ที่มาร่วมขบวนเองยังพบกบัปญัหา 4 หลกัใหญ่ในชีวิต คือ ปัญหา

ครอบครัว การเรียน อาชีพ และความรัก ซึ่งอย่างหลังน้ีเองที่ผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติทีเ่ยาวชนจะต้องเจอ

ปัญหา เพราะต่างคนต่างอยู่ในวัยที่ทัง้ร่างกายและจิตใจกำลงัเปลี่ยนแปลงไปสู่การเตรียมพร้อมด้านครอบครัวแล้ว 

. 

แต่เพราะปัญหาซับซ้อนในหมู่ความรักของหนุ่มสาว ผู้เขียนจึงพยายามหาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาแก้ปญัหา 

แต่ก็ยังไม่สามารถนำตำราใดมาเทียบเคียงกบัเหตุการณ์ที่เจอได้ ทั้งสองจึงใช้ประสบการณ์ของตัวเองมาสรปุ

บทเรียนในหัวข้อต่าง ๆ และชวนเพื่อนในขบวนมาร่วมแลกเปลี่ยนและถกเถียงถึงการตกผลึกบทเรียนด้วย 

. 

12. สงัคมศาสตร์ปริทัศน์ 

โดย สมาคมสงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

. 

ถ้าให้พูดถึงนิตยสารราย 3 เดือนที่มอีิทธิพลต่อความคิดคนรุ่นใหม่ในช่วงปี 2516-2519 มากที่สุด คงหนีไมพ่้น 

“สังคมศาสตรป์รทิัศน์” ที่ก่อต้ังเมือ่ 2506 เน้ือหาเต็มไปด้วยแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงประเด็นสำคัญใหญ่ ๆ ที่สงัคม

ยังไม่ค่อยพูดถึง โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมือง 

. 



“สลุักษณ์ ศิวรักษ์” เป็นบรรณาธิการคนแรกในช่วงปี 2506-2512 เขายังชวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

มาร่วมจัดทำ “สงัคมศาสตรป์รทิัศน์ ฉบับนิสิตนักศึกษา” ในปี 2509 ด้วย ก่อนที่ “สุชาติ สวัสด์ิศร”ี ในวัย 25 ปี

จะมารับตำแหน่งต่อในปี 2512-2519 

. 

“สุรชาติ บำรุงสุข” ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูเ้ป็นนักศึกษาที่เคลือ่นไหวเมือ่

ปี 2516 เล่าว่า ต้ังแต่ได้อ่าน “สังคมศาสตรป์รทิัศน์” ที่พูดถึงเรื่องที่กองทพัอเมริกาเข้ามาไทยในช่วงสงครามเย็น 

เมื่อได้เข้าร่วมเป็นฝ่ายวิชาการในโครงการสง่เสริมระบอบประชาธิปไตย เขาก็ได้ลงพื้นที่ฐานทพัอเมริกาในอุดรธานี 

และเขียนงานเกี่ยวกับอนาคตของกองทัพอเมริกาในเอเชียจนได้ตีพิมพ์ในวารสารของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ 

ก่อนจะติดลิสต์หนังสือต้องห้ามของรัฐบาลไทยหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ทั้งยังได้ย่ืนข้อเสนอให้ถอนกำลังทหาร

อเมริกาออกจากไทยถึง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันด้วย 

. 

13. ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษา-ประชาชน 

โดย สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 

. 

อีกนิตยสารรายปกัษ์ที่ได้รบัความนิยมคู่กับ “สังคมศาสตรป์ริทัศน์” คือ “ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษา-ประชาชน” ซึง่

เป็นสื่อทีเ่น้นเน้ือหาสารคดี ความรู้ และศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาและประชาชน 

. 

“วิวัฒน์ โรจนวรรณ” อดีตนักข่าวหนังสือพมิพ์มติชน ประจำจังหวัดบรุรีัมย์ และเจ้าของร้านหนังสืออสิระ “น้ำพทุู

เดย์” เล่าว่า ปี 2512 นิตยสาร “ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษา-ประชาชน” มบีรรณาธิการคือ “อนุช อาภาภิรม” 

รวมถึง “วิทยากร เชียงกูล” ที่เพิง่เรียนจบมาเป็นกองบรรณาธิการ 

. 

ต้ังแต่เปิดตัวครั้งแรก “ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษา-ประชาชน” เรียกความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างมาก เพราะเป็น

นิตยสารทีม่ีเน้ือหาที่ไม่ค่อยมีสำนักไหนหยิบข้ึนมาเล่านัก เช่น ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ อย่างการต่อสู้ของ

คนผิวดำในอเมรกิา และการต่อต้านสงครามเวียดนามของนักศึกษาอเมริกัน ทำใหม้ีพื้นที่ใหนั้กเขียนได้นำเสนอ

เรื่องสั้นแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งมบีทความที่ต้ังคำถามและฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม ่

. 

14. หนังสือเลม่ละบาท 

โดย ศูนย์กลางนักเรียนแหง่ประเทศไทย 

. 



นอกจากการเสพข่าวสารและการเติมปุ๋ยทางความคิดผ่านวรรณกรรมและงานวิชาการแล้ว นักศึกษาในยุคน้ันยัง

นิยมจัดทำหนังสือด้วยตัวเองเพื่อหารายได้ให้กบัการเคลือ่นไหว และทำให้ความรูก้ระจายตัวออกไปด้วย 

. 

สิ่งพมิพ์ทีว่่าน้ีเรียกกันว่า “หนังสอืเล่มละบาท” จัดทำเลม่ละ 4-6 หน้า ส่วนราคาก็ว่าไปตามช่ือที่เรียก โดยแต่ละ

กลุ่มกจ็ัดทำด้วยช่ือหนังสือที่ต่างกันออกไป เช่น “ศึก” ของนักเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบฯ, “กด” ของศูนย์กลาง

นักเรียนแห่งประเทศไทย หรือ “บันทึกลับจากทุ่งใหญ”่ และ “มหาวิทยาลัย: ที่ยังไม่มีคำตอบ” ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

. 


