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Knowledge is Light’s glitzy design era 

     When Wit Suttasatien started his role 

as the editor of “Knowledge is Light” magazine in 

1963, he brought his expertise as journalist and 

a knack of visual art to make the magazine lively with 

glitzy design.

     Wit applied the sixties pop art, op art and 

psychedelic with funny and simple languages, 

which simplified a variety of knowledge, from 

science and technology to history and arts. 

This made knowledge accessible to 

the general public.
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 เมื่อ ๕๐ ปที่แลว วงการนิตยสารไทยแทบจะไมมี

สิ่งที่เรียกกันวาดีไซนหรือการกำกับศิลป (art direction) 

การออกแบบนิตยสารเปนเรื่องของบรรณาธิการและ

ชางเรียงพิมพ รูปประกอบกับตัวหนังสือดูเหมือนจะ

อยูรวมกันอยางไมสมานฉันท หากจะมีสไตลหรือการ

จัดหนาก็เพื่อรับใชเนื้อหา ไมคอยจะกระตุนอารมณ

หรือไอเดีย

 ในชวงนั้นเอง ความรูคือประทีป ของบริษัท เอสโซ

สแตนดารด ประเทศไทย โดดเดนดวยรูปประกอบ 

การจัดหนาและแนวคิด ดีไซนหลุดจากกรอบของสื่อ

ประชาสัมพันธของธุรกิจและนิตยสารทั่วไป ซึ่งตอง

กำกับไวดวยวา ไมวาจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็ตาม 

ที่สำคัญคือ ประทีปไดกลายเปนตำนานของวงการ

นิตยสารไทย เพราะสรางบุคลิกเฉพาะตัวดวยสไตล

แปลกใหมที่เรียกกันวา ปอปอารต ศิลปะที่กำลังโดงดัง

ของยุค

 เมื่อกอตั้งในป พ.ศ. ๒๕๐๒ ประทีปมีจุดประสงค

จะเผยแพรความรูรอบตัวและขาวสารดานพลังงาน

อันเปนธุรกิจของเอสโซ การเผยแพรความรูดานศิลปะ

วัฒนธรรมไทย เปนกิจกรรมที่สรางหนาตาและเปน

ธรรมเนียมของอุตสาหกรรมใหญหลายบริษัทในสมัยนั้น 

ในยุคแรกนี้ ประทีปมีรูปลักษณแบบสื่อธุรกิจ ซึ่งแมจะ

สวยงาม แตก็ยังเนนความสุภาพเครงขรึม ความเปลี่ยน

แปลงเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อ วิตต สุทธเสถียร 

(พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๓๒) ไดเขามาดำรงตำแหนงผูชวย

ผูจัดการแผนกประชาสัมพันธและทำการปฏิวัติรูปโฉม

ของนิตยสารเสียใหม

 วิตตเปนบรรณาธิการประเภทที่มีความชำนาญ

รอบตัว ทั้งในเชิงตัวหนังสือและการวาดภาพหรือ

ออกแบบ กอนจะมาทำงานที่เอสโซ เขาเคยวาดการตูน 

ถายภาพ และเขียนรูปประกอบ (ในนาม วิตตะมิน) 

อีกทั้งเคยทำงานที่บริษัทจำหนายภาพยนตร RKO และ 

Grant Advertising ในฐานะมีเดียไดเร็กเตอรและผูเขียน

คำโฆษณา

 เขาทำหนังสือพิมพมานาน เริ่มตั้งแตเปนคนแรกๆ 

ของเมืองไทยที่ไดร่ำเรียนมาทางนี้โดยตรง นั่นคือได

เขาศึกษาวิชาการหนังสือพิมพที่ฟลิปปนส ครั้นเมื่อกลับ

มาเมืองไทย ก็ไดเขาทำงานหนังสือพิมพชื่อดังหลายแหง 

เชน สุวรรณภูมิ, สุภาพบุรุษ - ประชามิตรฉบับวันอาทิตย, 

ชาติไทยรายวัน, เพลินจิตตรายปกษ, เทอดไทยรายวัน

และ ชาวไทย และเคยทำงานรวมกับนักหนังสือพิมพ

ระดับตำนานของไทยเกือบทุกคน เกียรติภูมิสำคัญใน

โลกวรรณกรรมคือเปนนักเขียนคนแรกๆ ที่ใช “สำนวน

สะวิง” ซึ่งหมายถึงการเขียนที่สั้นกระชับ มีลีลาการ

เลาเรื่องและประดิษฐถอยคำที่แปลกใหม หลุดออกจาก

ธรรมเนียมเดิมของภาษาไทยยุคนั้น 

วิตต สุทธเสถียร

บรรณาธิการ

ของความรูคือประทีป

ยุค “ปอปอารต”



 ดูจากความคิดและรสนิยมแลว ไมนาแปลกใจเลย

ที่เขาจะกลายเปนผูบุกเบิกการออกแบบนิตยสาร ความ

ชอบคำใหมๆ คือไมหวาดระแวงกับความเปนตางชาติ 

ทำใหเขาเลือกเอาศิลปะสกุลของตะวันตก เชน ปอปอารต 

ออปอารต และไซคีเดลิก (psychedelic) ซึ่งเกิดใหมและ

มาแรงที่สุด มาเปนแนวทางในการออกแบบ สวนความ

ชางประสมคำอยางไมกลัวผิดไวยากรณนั้น ก็แสดงออก

ตรงที่นำเอาสไตลตางๆ ของหลายยุคสมัยและไทย-เทศ 

มาผสมผสานกันอยางสนุกสนาน

 ทุกวันนี้ เราอาจรูจักปอปอารต รวมทั้งสไตลตางๆ 

ของทศวรรษที่ ๖๐ ในนามของแฟชั่นยอนยุคหรือ retro 

แตเมื่อ ๕๐ ปที่แลว ขณะที่สงครามเย็น การตอตาน

คอมมิวนิสตและการสูรบในเวียดนามยังดุเดือด อีกทั้ง

ความแปลกใหมของวัฒนธรรมปอปและวิถีชีวิตแบบฮิปป

ก็ยังเปนประเด็นรวมสมัย

 เฉพาะปกหนาและปกหลังอยางเดียวทำใหเห็นการ

เปดรับอิทธิพลดีไซนตะวันตกอยางเปดเผย ประทีปใช

สไตลที่นำเขาจากตางประเทศเหลานี้ เพื่อปรับใชกับ

เนื้อหาไทยๆ อยางกลาหาญ เชน ฉบับปลายป พ.ศ. 

๒๕๑๑ ที่มีชื่อวา “บานไมรูโรย” และออกในวาระ

ครบรอบ ๒๓ ตุลา วันปยมหาราช ปกหนาเปนพระบรม

รูปทรงมา แตมาที่ทรงถูกประดับดวยแถบธงชาติของ

ชาติตะวันตกหลายชาติ

 ปกหนาฉบับขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตัวเลข

ที่จัดเรียงในลีลาคลายจิตรกรรมปอปผสมกับเซอรเรียล-

ลิสม โดยมีเลข ๓ กลับดานกลายเปนอักษร E ของโลโก

เอสโซ สวนฉบับ “รัก’15” เปนสัญลักษณสันติภาพและ

เครื่องหมายตางๆ ของเหลาบุปผาชน

 ปกหลังเกือบทุกฉบับเปนเนื้อที่ของการแสดงศิลปะ

การออกแบบสมัยใหม ที่ทำเปนประจำคือเอาโลโกมา

ประยุกตเขากับสไตลตางๆ อยางสนุกสนาน เดนที่สุด

คือรูปกระปองน้ำมันเครื่องของเอสโซ ถูกแปลงใหคลาย

รูปกระปองซุปแคมปเบลลของ แอนดี้ วอหล ศิลปน

ปอปอเมริกัน สวนในฉบับอื่นๆ มีการใชตัวเลขจัดเรียง

เปนแพตเทิรนหรือไมก็ซอนไวในลวดลายบนปกผีเสื้อ 

ฯลฯ

 ประทีป จึงมีลีลาแบบ “สะวิง” เพราะเทียบเคียงได

กับสำนวนการเขียนของคุณวิตตเองทีเดียว

…

 ประทีปมีเปาหมายคลายกับนิตยสาร “ศิลป

วัฒนธรรม” ของคุณสุจิตต วงษเทศ ซึ่งเกิดขึ้นอีก 

๑๐ ปตอมา นั่นคือฟนฟูความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

โดยพยายามปรับปรุงขอเขียนใหทันสมัยนาอาน

 ในเลมมีเรื่องเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง จารึกโบราณ 

ถวยเคลือบลายคราม เครื่องปนดินเผาบานเชียง โปลิศ

กรมกองตระเวนหรือตำรวจ รถยนตยุคแรกๆ ฯลฯ 

บางสวนเปนขอมูลรวมสมัย ไดแก ประวัติขององคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.)  การจัดเขตการ

ปกครองและเขตไปรษณียกรุงเทพฯ และขอเขียนเกี่ยวกับ

สงครามเวียดนาม เชน บทความเรื่อง “เวียดกง”

 ทีมผูเขียนลวนแตมีชื่อเสียง เชน สุกิจ นิมมาน-

เหมินท, ศุภกิจ นิมมานนรเทพ, เทพชู ทับทอง, 

วิจารณ ไชยสุต, เสลา เรขะรุจิ, ปรีดา ศรีชลาลัย, 

สมบัติ พลายนอย, สันต เทวรักษ, อุดม ประมวลวิทยา, 

วสิษฐ เดชกุญชร, วัลลภ โรจนวิสุทธิ์, ฉันทิชย กระแส-

สินธุ ฯลฯ



 จุดเดนคือ พยายามดัดแปลงงานวิชาการและ

เอกสารโบราณใหรวมสมัย และทำใหความรูมีความ

สนุกสนานนาติดตาม รูปแบบของประทีปจึงมีบทบาท

อยางมาก มีการผสมสไตลตางๆ อยางอลหมาน เชน

ใชภาพพิมพจากเอกสารโบราณ แตแตงเติมสีสันให

ฉูดฉาดแบบจิตรกรรมปอป เชน รูปประกอบของเรื่อง 

“อาหารการกินสมัยแมครัวหัวปาก” ทั้งหมดนี้ก็ดวย

ฝมือของนักออกแบบและนักวาดรูปประกอบชั้นนำ

ในยุคนั้น ไดแก ปยุต เงากระจาง, ผดุงศักดิ์ ศรีวิเชียร, 

ประเสริฐ เกตุทัต, สายตา กาญจนาภา, ไพรัช โอศิริ 

และนพรัตน ลิวิสิทธิ์

 ใน “สำมะโนรถยนต พ.ศ. ๒๔๕๓” รูปรถยนตสมัย

รัชกาล ที่ ๕ ถูกนำมาตัดตอโดยเทคนิคการวางรูปซอน 

คลายกับจิตรกรรมรูปธงชาติสหรัฐฯ ของแจสเปอร จอหน 

กลายเปนภาพซีเควนซที่มีความเคลื่อนไหว

 ในหลายๆ ครั้ง สไตลอาจเปลี่ยนบริบทของ

เนื้อหาอยางสิ้นเชิง เชน ในฉบับ “พิรุณพิราม ๒๕๑๓” 

มีบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และการประกาศสละราชสมบัติ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว แตรูปเปน

ปนกลหนักในสไตลปอปอารตขนาดใหญเต็มสองหนา 

พรอมตัวอักษรแบบการตูนบอกเสียงยิงรัวดัง “แตก 

แตกแตก”

 ตัวอยางแบบนี้มีมากมาย เชน “ประวัติเงินตรา

ของไทย” ใชรูปธนบัตรโบราณกับรูปสาวในชุดมินิสเกิรต 

แถมยังใสสีสันแบบปอปอารต, “ประวัติการทำขวัญใน

สมัยโบราณ” ใชรูปลายกนหอยที่คลายออปอารต, 

“ประวัติของครุฑพาห” ใชรูปครุฑกับธงไตรรงคของไทย, 

และในบทความชื่อ “ฉันรักปาสยาม” ใชรูปฮิปปผมยาว

กับดอกไมซึ่งดูคลายดอกกัญชาหรือฝน

 แมแตบทความวิชาการเกี่ยวกับน้ำมันและการเมือง

เรื่องพลังงานในสมัยนั้น ประทีป ก็ใชสไตลที่โฉงฉาง

เกินความเปนธุรกิจ เชน ตั้งชื่อบทความเกี่ยวกับน้ำมันดิบ

วา “เจาแมทองดำ” หรือใชอักษรแบบไซคีเดลิกสำหรับ

บทความวิชาการเรื่อง “วิธีการขุดเจาะน้ำมัน”

 สวนดีไซนนั้นก็หวือหวาเกินเนื้อหา เชน หนากลาง

ของฉบับ “รอน’15” เปนรูปโรงกลั่นน้ำมันบนพื้นหลัง

แบบออปอารต, ชื่อบทความ “สารผนวก” ใชวิธีจัดเรียง

ตัวอักษรเปนรูปเสือ, “เลือดดำ แมธรณี” นำเอาสวนหนึ่ง

ของจิตรกรรมชื่อ “Brushstroke” ของรอย ลิชเทนสไตน 

ศิลปนปอปมาขยายเต็มสองหนา, “เปลวสุริยา” เปน

บทความเกี่ยวกับปโตรเลียมเหลว แตใชรูปประกอบ

เปนอักษรประดิษฐที่มีลวดลายและสีสันดูนาเวียนหัว 

สวนฉบับ “พลัง’16” มีปกเปนรูปโรงกลั่นน้ำมันที่ถูก

ดัดแปลงใหดูคลายเครื่องดนตรี



 นอกเหนือจากปอปอารต ประทีป นาจะไดรับ

อิทธิพลจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะนิตยสารจากสหรัฐ

อเมริกา เชน Push Pin Graphic อันเปนผลงานของ

กลุมนักออกแบบที่มีชื่อวา “พุชพิน” (Push Pin) ประกอบ

ดวย มิลตัน เกลเซอร, ซีมอร ควอทซ, เอ็ด ซอเรล 

ซึ่งเริ่มกอตั้งในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ และกลายเปนกลุม

ดีไซเนอรชั้นนำของโลกในเวลาตอมา

 จุดเดนของ Push Pin Graphic คือการรื้อฟน

สไตลของอดีต เชน วิกตอเรียนสไตล ทั้งที่เปนตัวพิมพ 

รูปประกอบ และการจัดหนา นอกจากนั้น ยังไปหยิบยืม

อารตนูโวและเดโค แถมยังเอามาผสมกับไซคีเดลิก ฯลฯ 

ในเวลาตอมา การนำสไตลเกามาตีความใหม เพื่อทำให

กลายเปนอีกสไตลหนึ่งซึ่งมีความเปนตัวของตัวเองนั้น 

เปนแนวทางหนึ่งในการศึกษาศิลปะและการออกแบบ 

แนวทางนี้จะเนนการนำสไตลตางๆ มาประยุกตใชกับ

เนื้อหารวมสมัยและบริบททางประวัติศาสตรยุคอื่นๆ 

ดานหนึ่งเพื่อสดุดีความสำเร็จของคนรุนกอนๆ และ

ฝกปรือความเชี่ยวชาญในสไตลของงานเหลานั้น แตอีก

ดานหนึ่งก็เพื่อสรางสำนึกทางประวัติศาสตรศิลปะการ

ออกแบบ บมเพาะความภูมิใจในความสำเร็จหรือ

หลักไมลแหงวิชาชีพตน        

 อยางไรก็ตาม ในขณะที่พุชพินพยายามรื้อฟน

ศิลปะของอดีต เชน นำตัวพิมพตะกั่วจากยุควิกตอเรียน

กลับมาใช ประทีปหันไปหาเทคโนโลยีทดแทนแบบไทยๆ 

นั่นคือตัวประดิษฐหรือการวาดอักษร (Calligraphy) 

เทคนิคนี้สามารถประยุกตใชไดกับทุกสไตล มองในแงนี้ 

ประทีปนาจะโพสตโมเดิรนยิ่งกวาพุชพิน นั่นคือดัดแปลง

เทคนิคและสไตลใหคลี่คลายออกไปตามใจชอบมาก

ยิ่งกวาพุชพิน และสราง วิกตอเรียนแบบใหมขึ้นมา

 …

 ทั้งหมดนี้ ทำใหประทีปไมใชเพียงการตกแตง

ประดับประดา แตเปนการสื่อสารแบบหนึ่ง ในวงการ

ศิลปะและการออกแบบ มีคำถามวาการใชสไตลที่

หวือหวาเกินหนาเนื้อหานั้น เปนเครื่องหมายของการ

ตกเปนทาสแฟชั่นหรือไม และถาหากสไตลไมใชเพียง

แฟชั่น แตเปนการสื่อสารและไอเดีย เมื่อประสบความ

สำเร็จ ก็จะกลายเปนสำเนียงที่สงเสริมภาษาและ

ความคิดได 

 ความรูคือประทีปยุคปอปอารต ผลงานของวิตต 

สุทธเสถียร เปนการถายทอดความรูที่มีอยูแลว ความ

สะวิงของดีไซนหรือการผสมผสานหลายสไตลเขาดวยกัน

อาจจะทำใหสไตลเดนกวาเนื้อหา แตเปนตัวอยางที่ดี

ของการปะทะสังสรรคกันระหวางสไตล ซึ่งหมายถึง

ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมตะวันตก/ตะวันออก 

เกา/ใหม เทคโนโลยี/งานฝมือ สื่อธุรกิจ/ภาษากราฟก

แบบชาวบาน

 และเหนือสิ่งอื่นใด เปนความพยายามครั้งสำคัญ

ในการทำใหความรูเปนสิ่งที่เขาถึงประชาชน

 ...

   

ประชา สุวีรานนท 

เปนกราฟกดีไซเนอร, 

นักเขียนคอลัมน “วิชวลคัลเจอร” ในมติชนสุดสัปดาห 

และวิทยากรบรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแหง 

ไดรับรางวัลศิลปนศิลปาธร สาขาเรขศิลป กระทรวง

วัฒนธรรม ประเทศไทย ป พ.ศ.๒๕๕๓
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