Wit 1 (กุมภาพันธ 2551) ฉบับ เบิก-ฤกษ-รัก (แหงสยาม)
ความหลากหลายทางเพศในรักแห่งสยาม: คําถามทีส่ งั คมมีคาํ ตอบ | นัทธนัย ประสานนาม
การเริม่ ใหม่แบบซํ้าที:่ รักแห่งสยามกับคําถามทีส่ งั คมไม่เคยตอบ | รัฐศรัณย์ สิรกี ญ
ั จน์
The Existence of Mr.Darcy | HTC
นกสีน้ําเงิน (Dear Blue Bird of Happiness) | ขาม
“รัก ชัง หวานชืน่ ขืน่ ขม”: รักแห่งสยามในนามเอนก นาวิกมูล | กองบรรณาธิการ
“รักแห่งสยาม” บนถนนราชดําเนิน | หมีพหู ส์ ะพายกล้อง
Real ความเป็ นจริงทีล่ งตัวของโฆษณา KTC VISA PLATINUM | ปณิธา รืน่ บรรเทิง
ศิลปะเซอเรียลิสม์ในบทเพลงรัก “ไม่รจู้ กั ฉันไม่รจู้ กั เธอ” | กฤษตยา ณ หนองคาย
Romeo and Juliet | Pallas
รักตัวเอง “การนอนหลับ เรือ่ ทีพ่ วกคุณๆคาดไม่ถงึ ” | พ.ท.นพ. ปณิธาน ประดับพงษา

Wit 2 (พฤษภาคม 2551) ฉบับ การเมืองเรื่องของใคร?
การสถาปนาและธํารงพระราชอํานาจของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 1
ผ่านพระสาทิสลักษณ์ | ธงรบ รืน่ บรรเทิง
Leningrad โดย Pallas
โคลนติดล้อ: ปมปญั หาอมตะการเมืองไทย | กฤษตยา ณ หนองคาย
จากธุรกิจการเมืองถึงสังคมทีไ่ ม่จริงจังกับการเรียนรู:้ มุมมองของอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ |
กองบรรณาธิการ
The Kite Runner: อัฟกานิสถานกับการเมืองในเรือ่ งเล่า | นัทธนัย ประสานนาม
ประชาธิปไตยในจอ: การเมือง ประชาชน ความยุตธิ รรม ประวัตศิ าสตร์ อุดมการณ์ |
นภ อึง๊ โพธิ ์
Hidden ของ Michael Haneke กับสุนทรียศาสตร์ของความหวาดผวา | รัฐศรัณย์ สิรกี ญ
ั จน์
Politically [In]correct: มารยา(ท)ของนักการเมือง(ไทย) | ครรชิต สมใจ
อนุ สาวรียป์ ระชาธิปไตย: ความหมายทีค่ นลืม | พีรวิชณ์ สัทธรรมนุ วงศ์
ไม้ตยี งุ | เสริมสิร ิ อิงควณิช
ั
Obamania: ความหวังของอเมริกายุคใหม่หรือฝนสลายของมาร์
ตนิ ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ |
กฤตยา

Wit 3 (กันยายน 2551) ฉบับ Just Married
ความรัก จินตนาการ ความเป็ นจริง: ข้อคิดชีวติ คูใ่ นซอนเน็ตหมายเลข 18 และ 130 ของ
เชกสเปี ยร์ | นภ อึง๊ โพธิ ์
The Joy Luck Club: วิถขี องเรือ่ งเล่า รากเหง้า และตัวตนของสมาชิกในครอบครัว |
ธงรบ รืน่ บรรเทิง
Love as a Global Language | ติโรธ ทองนวล
The Art of Binary Oppositions: ความเหมือนในความต่าง ความงามในความ
ตรงข้าม “Monsoon Wedding” และ “Because I said so” | กฤษตยา ณ หนองคาย
“I should be home with my cupcakes”: การปลดแอกของแม่ศรีเรือนใน The Stepford
Wives | นัทธนัย ประสานนาม
จากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั :ิ นิยามชีวติ รักระหว่างชไมภัคกับธวัชชัย | กองบรรณาธิการ
Family | พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
Roman Honeymoon | กุลวดี มกราภิรมย์
ว่าด้วยชีวติ คูท่ ไ่ี ม่อยูใ่ นนวนิยายของหม่อมเจ้าสิทธิพรและหม่อมศรีพรหมา กฤดากร |
วรรณา นาวิกมูล
Que sera, sera | Amateur Bridesmaid
เรือ่ งของเสากับรักของเรา | Runawayball
เรามาสร้างครอบครัวกันเถอะ | ปริมใจ

