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คุณลักษณะและบทบาทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย

Characteristics and roles of free magazines in Thailand
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บทคัดย่อ

 นติยสารแจกฟรจีดัเป็นสือ่สิง่พมิพ์รปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้เป็นจ�านวนมาก พฒันาอย่างรวดเรว็ และก�าลงัได้รบัความนยิมจากผูอ่้าน
อย่างยิ่ง ซึ่งวัดได้จากจ�านวนยอดพิมพ์และจ�านวนหัวนิตยสารแจกฟรีในปัจจุบัน โดยนิตยสารแจกฟรีจะจัดวางบริเวณสถานที่ส�าคัญตาม
แหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ นิตยสารแจกฟรีมัก
จะน�าเสนอเนือ้หาอนัหลากหลายเกีย่วกบัวถิชีวีติของผูค้นในด้านต่างๆ ทัง้อาหารการกนิ การแต่งกาย สถานทีท่่องเทีย่ว และเนือ้หาทัว่ไป
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการใช้ชวีติในสงัคมแห่งยคุข้อมลูข่าวสารทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ด้วยเหตนุี ้ส่งผลให้นติยสารแจกฟรมีอีทิธพิลและ
บทบาททางสังคมต่อการด�าเนินชีวิตของผู้อ่าน ด้วยการเป็นแหล่งให้ความรู้และความบันเทิง โดยผู้อ่านมักเลือกอ่านนิตยสารที่น�าเสนอ
เนื้อหาท�าให้เกิดมุมมองใหม่ที่สามารถน�ามาไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ทั้งบุคลิกภาพ แนวคิดการท�างาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว

Abstract

Free magazines have emerged and flourished as a new kind of print media with their vibrant development. 
Higher circulation and increasing numbers of titles of free magazines have indicated their popularity among readers. In 
terms of its dissemination, free magazines are given away in public urban areas such as metro stations shopping malls, 
restaurants and educational establishments. Contents published in free magazines usually cover many areas of interests 
among people from all walks of life including not only foods, fashion, tourist attractions, but also ever changing contents 
concerning information technologies. Hence, free magazines play a crucial role in readers’ lives, as sources of information 
and entertainment, providing novel perspectives that can be applied to their personality development, personal activities 
in daily life as well as in the workspace.

 ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ล้วนเป็น
กลไกส�าคัญที่ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย
 ผูค้นในสงัคมยคุโลกาภวิตัน์จงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้ก้าวทนักบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วยการบรโิภคข้อมลูข่าวสาร
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ด้วยความเร่งรีบให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ท�าให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภคเช่นกัน 
นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดนิตยสารแจกฟรี หรือ “Free Copy” ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท�าหน้าที่บรรจุข้อมูลอย่าง
ย่นย่อแต่เต็มเปี่ยมด้วยความน่าสนใจทั้งข้อมูลข่าวสารและภาพประกอบ

 “นิตยสารประเภทแจกฟรี” “Free Magazine” หรือ “Free Copy” เป็นค�าเรียกสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรูปแบบหนึ่งที่
ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด
และน่าสนใจคือ ธุรกิจประเภทนี้ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสื่อสมัยใหม่ (New Media)  
ที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก
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ค�านิยามของนิตยสารแจกฟรี

 ในวงการสือ่สิง่พมิพ์ไม่ได้มกีารให้ค�านยิามของนติยสาร
แจกฟรีไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอให้ความหมายของ
นิตยสารแจกฟรี โดยการเทียบเคียงกับความหมายของนิตยสาร
ตามทีร่ะบไุว้ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 วกิิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี และต�าราของนักวิชาการหลายท่าน คือ สื่อ
สิง่พมิพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ทีม่เีนือ้หาอนัหลากหลายอยูใ่นเล่ม
เดียวกัน มุ่งทั้งให้ความรู้ (To Inform) ความบันเทิง (To Entertain) 
และเป็นแนวทาง (To Guide) ต่อผู้อ่าน ซึ่งมีการก�าหนดระยะ
เวลาการแจกที่แตกต่างกัน ทั้งแน่นอน เช่น รายปักษ์ รายเดือน 
เป็นต้น และไม่แน่นอน เช่น แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท�า โดยค�านึงถึงความต้องการและ
รสนิยมการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก แนวคิด
ของนิตยสารจึงหมายรวมถึงแหล่งรวบรวมสาระเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายและทันสมัย อันประกอบด้วยงานเขียนประเภทต่างๆ 
ทั้งข่าว บทความ เรื่องสั้น สารคดี คอลัมน์ประจ�า และข้อเขียน
อืน่อกีหลายลกัษณะทีก่�าลงัได้รบัความสนใจจากกลุม่ผูอ่้านในช่วง
เวลานั้นๆ รวมทั้งภาพประกอบงานเขียนที่มีความสวยงาม และ
โฆษณารวมอยู่ในเล่มเดียวกันอย่างมีระบบ

ประเภทของนิตยสารแจกฟรี

นิตยสารแจกฟรีในอดีตนั้นมักจะเป็นนิตยสารประเภท
ท่องเทีย่ว ประกอบด้วยเนือ้หาเกีย่วกบัการแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว 
ร้านอาหาร โรงแรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาต ิหรอือาจเป็นนติยสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์
องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่องค์กรทางธรุกจิการเงนิ การธนาคาร 
และอสังหาริมทรัพย์ แต่นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบ
หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ทั้งเรื่องของอาหารการกิน การท่อง
เทีย่ว การจบัจ่ายใช้สอย แฟชัน่ การแต่งกาย และอืน่ๆ อกีมากมาย 
ซึ่งแจกฟรีตามแหล่งชุมชนส�าคัญต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สปา 
โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ และแหล่งบนัเทงิใจกลางเมอืง

ส�าหรบัการจดัแบ่งประเภทของนติยสารแจกฟรทีีป่รากฏ
อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันจากการรวบรวมข้อมูลของผู้
เขียนนั้น สามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ โดยจ�าแนกตามลักษณะ
ของเนื้อหา หรือตามความสนใจของผู้อ่าน เป็น 3 ประเภทหลัก
ด้วยกัน คือ 

1. นติยสารแจกฟรสี�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป ได้แก่ นติยสาร
ที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม การด�าเนินชีวิต รวมถึงแฟชั่น 

การแต่งกายเพื่อกลุ่มผู้อ่านทั่วไปในสังคม เช่น BK Magazine, 
happening, You are here Magazine, Partysan, WOMAN PLUS, 
247, DACO, a day BULLETIN, ทู (2), SHE’s smart, ACROSS, DO 
Pocazine, CENTERPOINT, VIVA Bangkok, WAKE UP, HIP, City 
Lift Chiang Mai, COMPASS เป็นต้น

2. นติยสารแจกฟรเีฉพาะทาง ได้แก่ นติยสารทีน่�าเสนอ
เนื้อหาให้สาระความรู้เฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กีฬา 
เทคโนโลยี การแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ เช่น 
DL Magazine, D Plus, GO, Tick a seaT, Filmmunist, SNEAKER 
HEAD, WEEKEND, POSTCARD, Eating Out, Filmmunist, BIG 
MAP, ยะแฮ, ปลีสุข เป็นต้น

3. นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจหรือประเภทสมาชิก ได้แก่ 
นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ องค์กร สถาบัน สมาคม
ต่างๆ รวมไปถึงนิตยสารแจกฟรีเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เช่น คิด, สะพรั่ง, หนีกรุง, UBC 
Magazine, M Scene, F3, Red Carpet Bulletin, TRADE POINT, 
I Travel, Creative Thailand, HideAway เป็นต้น

คุณลักษณะของนิตยสารแจกฟรี

คุณลักษณะของเนื้อหา
คุณลักษณะของนิตยสารแจกฟรีในด้านเนื้อหานั้น

มีหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่ที่ปรากฏในขณะนี้สามารถ
แยกแยะคุณลักษณะของเนื้อหาตามเรื่องราวที่น�าเสนอในเล่มเป็น 
2 ลักษณะคือ 

1. เนื้อหาทั่วไป (General magazine) มักจะน�าเสนอ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบอยู่ในเล่มเดียว โดยส่วนใหญ่มักจะน�า
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟชั่น การแต่งกาย คอลัมน์แนะน�า
ต่างๆ ทั้งอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การใช้ชีวิต เป็นต้น

2. เนื้อหาเฉพาะเจาะจง (Specialized magazine) 
มักจะน�าเสนอข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งอย่างจ�าเพาะทั้งเล่ม เช่น 
ท่องเที่ยว อาหารการกิน สุขภาพ ธุรกิจการลงทุน ภาพยนตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา เป็นต้น

จากการรวบรวมข้อมูลของผู้เขียนพบว่า นิตยสารแจก
ฟรีที่มีในขณะนี้โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทนิตยสารส�าหรับ 
ผู ้บริโภคทั่วไป ซึ่งมักจะน�าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟชั่น การแต่งกาย และคอลัมน์แนะน�าต่างๆ  
เพื่อกลุ่มผู้อ่านทั่วไปในสังคม

อย่างเช่น นติยสาร Woman Plus ซึง่เป็นนติยสารผูห้ญงิ
รายปักษ์ที่มีเนื้อหาส�าหรับผู้หญิงยุคใหม่ โดยน�าเสนอเนื้อหาทั้งใน
เรื่องของสังคม ความงาม แฟชั่น สุขภาพ การเงิน ดนตรี หนังสือ 
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การผจญภัย วัฒนธรรม และอื่นๆ ที่มุ่งให้ผู้อ่านได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความเป็นตัวของตัวเอง 

นิตยสาร 247 Magazine เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา
อันหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้คนในเมืองใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างทัน
สมัยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสแฟชั่น สุขภาพ 
ความงาม ศิลปะ การท�างาน อาหารการกิน ท่องเที่ยว ความ
บันเทิงทั้งภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ การตกแต่งบ้าน การใช้ชีวิต
ทั้งนอกและในบ้านให้คุ้มค่าและมีสีสัน โดยมีจุดยืนเพื่อเป็นเพื่อน
ของผู้อ่านในการใช้ชีวิต 24 ชั่วโมง

นติยสาร a day BULLETIN เป็นนติยสารทีน่�าเสนอเนือ้หา
เรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์ส�าหรับคนเมือง ไม่ว่า
จะเป็นข่าวสารทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บันเทิง
และสมัภาษณ์บคุคลทีน่่าสนใจ รวมถงึวถิชีวีติของคนเมอืงในทกุๆ 
เรื่อง เช่น อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว สุขภาพกายและใจ 
การเงิน และธุรกิจ

นิตยสาร You are here เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับแฟชั่น เพื่อน และความรักหรือเรื่องเพศตรงข้าม ซึ่งเป็น
เรื่องที่วัยรุ่นสนใจ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง ภาพยนตร์ 
หนังสือ การ์ตูน รวมทั้งวิถีการด�าเนินชีวิต

นิตยสาร BK เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตทั่วไป เช่น ภาพยนตร์ เพลง แนะน�าสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหาร คลับ 

นิตยสาร ACROSS เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อันทันสมัยและมีรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น 
วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในกรุงเทพ

นิตยสาร Partysan เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยว
กับดีเจ ปาร์ตี้ แฟชั่น และจุดเด่นที่ส�าคัญคือมีข้อมูลวัน เวลา และ
สถานทีบ่อกตารางการท�างานของดเีจแต่ละคน เพือ่ประโยชน์แก่ผู้
อ่านที่ชอบสังสรรค์

นิตยสาร SHE’s smart เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคม ทั้งเรื่องความสวยความ
งาม การดแูลรกัษาสขุภาพ การเปลีย่นแปลงทางสงัคม การท�างาน 
กระแสหรือแฟชั่นการแต่งตัว

ส่วนนติยสารแจกฟรทีีม่เีนือ้หาเฉพาะเจาะจงในปัจจบุนั
นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเล่ม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความสนใจของผู้อ่าน อันได้แก่

นิตยสาร DL เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในรูปแบบวิถีการด�าเนินชีวิตที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�าวันได้อย่างลงตัว

นิตยสาร EATING OUT เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา

เกีย่วกบัการแนะน�าร้านอาหารทีน่่าสนใจรอบกรงุเทพมหานคร เพือ่
เป็นทางเลือกแก่คนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในเมืองหลวง

นิตยสาร GO เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตอย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
ครอบคลมุเนือ้หาการท่องเทีย่วทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
แพค็เกจทีพ่กัและสปา แนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วทกุรปูแบบเพือ่เป็น
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

นิตยสาร D Plus เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข่าวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิตอล

นิตยสาร Weekend เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ

ส�าหรบัเนือ้หาของนติยสารแจกฟรเีชงิธรุกจิหรอืประเภท
สมาชิก มักจะน�าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร หรือ
เรื่องราวที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เช่น นิตยสาร UBC ซึ่ง
จะแจกให้แก่สมาชกิ โดยน�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัตารางภาพยนตร์ 
รายการต่างๆ ที่ออนแอร์ในแต่ละช่อง รวมทั้งสรุปเนื้อเรื่องย่อ
ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะน�า
โปรแกรมใหม่ที่จะเข้าฉายในเดือนถัดไป 

นิตยสาร Tick a seat ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ  
3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ บริษัท เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป และบริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เจ้าของนิตยสาร 
a day HAMBERGER และ Knock Knock ซึง่มบีทบาทในฐานะผูร้บั
จ้างจัดท�าเนื้อหาและรูปเล่มของนิตยสาร โดยจะน�าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับภาพยนตร์ วงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ รวมถึงวิถี
ชวีติของคนในสงัคม อนัจะประกอบด้วยข่าวคราวความเคลือ่นไหว
ในวงการภาพยนตร์ ผ่านงานเขยีนประเภทต่างๆ ทัง้รายงานพเิศษ 
คอลมัน์ และบทวจิารณ์ภาพยนตร์ ซึง่จะแจกฟรแีก่ลกูค้าทีซ่ือ้บตัร
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

นติยสารคดิ ทีจ่ดัท�าขึน้โดยศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ด้วยการน�าเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
 นิตยสารสะพรั่ง เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้ความรู้
และน�าไปสู่การอนุรักษ์ จัดท�าโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 นิตยสารหนีกรุง เป็นนิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
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ท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล โดยจะแจกฟรีแก่บุคคลทั่วไปที่เดินทาง
ผ่านด่านเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนเข้ากรุงเทพฯ ดินแดง บางนา 
ประชาชืน่ และส�านกังานใหญ่ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณลักษณะของรูปเล่ม 
 รูปแบบของนิตยสารแจกฟรีในส่วนของรูปเล่มจะหมาย
ถึง รูปลักษณ์ของนิตยสารตั้งแต่ขนาด รูปร่าง การจัดเนื้อหา
และภาพ รวมถึงการออกแบบที่สามารถบ่งชี้ถึงบุคลิกพิเศษของ
นิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับ
 ทัง้นีข้นาดของนติยสารแจกฟรจีะสมัพนัธ์กบัความสะดวก
ในการพกพา และเหมาะส�าหรบัการกางอ่านในสถานทีต่่างๆ รวมทัง้
ยดึตามขนาดของกระดาษพิมพ์เพื่อสะดวกในด้านการผลิต และ
ไม่ท�าให้เสียกระดาษ หรือตัดกระดาษทิ้งไปมาก โดยขนาดของ
นิตยสารแจกฟรีที่พบจะมีอยู่ประมาณ 4 ขนาด ได้แก่ 
 ขนาด 16 หน้ายก หรอืครึง่กระดาษเอสี ่ ซึง่มกัจะใช้กบั
หนงัสอืเล่มจ�าพวกพอ็คเกต็บุค๊ เพือ่ง่ายแก่การพกพา เช่น นติยสาร D 
Plus, You are here เป็นต้น
 ขนาด 8 หน้ายก หรอืเรยีกว่าขนาดมาตรฐาน 7.5 นิว้ คณู 
10.25 นิว้ เป็นขนาดทีใ่ช้กระดาษพมิพ์มาตรฐานเพือ่ถกูตดัเจยีนน้อย
ที่สุด สะดวกในการหยิบจับ สามารถวางบนชั้นหนังสือได้ดี และ
เอื้ออ�านวยต่อการจัดหน้า เช่น นิตยสาร POSTCARD, ยะแฮ, คิด, 
WOMAN PLUS, BIG MAP เป็นต้น
 ขนาด 4 หน้ายก หรอืขนาดใหญ่คอื 10.25 คณู 15 นิว้ 
ส่วนมากจะเป็นนติยสารทีต้่องการให้ความส�าคญักบัภาพประกอบ
และเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกัน หรือบางครั้งการเสนอภาพเป็น
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ เช่น นิตยสาร DL เป็นต้น
 ขนาดแท็บลอยด์ (Tabloid) ซึ่งมีขนาดเดียวกับ
หนังสือพิมพ์เฉพาะทาง หรือหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ทั่วไป เช่น 
นิตยสาร Weekend, 247, BK, a day BULLETIN, ACROSS เป็นต้น
 นอกจากนี ้ขนาดของนติยสารแจกฟรใีนปัจจบุนัยงัมแีนว
โน้มแตกต่างกนัมากยิง่ขึน้เพือ่สร้างเอกลกัษณ์และจดุเด่นเป็นของ
ตัวเอง
  ส่วนจ�านวนหน้าหรือความหนาของนิตยสารแจกฟรีจะ
สัมพันธ์กับขนาดของนิตยสาร โดยค�านึงถึงปริมาณเนื้อหาและ
โฆษณาในนติยสารแต่ละฉบบั แต่เนือ่งจากการจดัท�านติยสารแจก
ฟรถีอืเป็นธรุกจิอย่างหนึง่ทีม่กีารขายเนือ้ทีโ่ฆษณาด้วย ดงันัน้ความ
หนาของนิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับในขนาดเดียวกันอาจมีความ
หนาหรือจ�านวนหน้าไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณโฆษณาที่ได้
ด้วย จากการรวบรวมข้อมูลของนิตยสารแจกฟรีโดยส่วนใหญ่พบ
ว่า มีจ�านวนหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 26-64 หน้า

 นอกจากนี ้การเข้าเล่มของนติยสารแจกฟร ีมกัเป็นแบบ
เยบ็อก (Saddle Binding) หรอืมงุหลงัคา (Saddle Stitch Binding) 
เพือ่ความสะดวกในการเปิดอ่าน ออกแบบได้ง่าย และจดัหน้ากลาง
ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยอีกด้วย
 คุณลักษณะของรูปแบบการพิมพ์
 นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบันนิยมจัดพิมพ์ในระบบออฟ
เซตสี่สีทั้งเล่ม เพื่อความสวยงามและเอื้ออ�านวยต่อการขายพื้นที่
โฆษณา เพราะองค์กร หน่วยงาน และบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ 
มักจะซื้อพื้นที่โฆษณาที่เป็นหน้าสีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตรา
และภาพสินค้า
 คุณลักษณะของกระดาษส�าหรับการพิมพ์
 ส�าหรับการจัดพิมพ์นิตยสารทั่วไปมักแบ่งได้ 2 ประเภท
หลกัคอื กระดาษอาร์ต และกระดาษปอนด์ หรอือาจใช้กระดาษทัง้
สองประเภทปะปนกนัในเล่มเดยีว ส่วนนติยสารแจกฟรใีนปัจจบุนั
ส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ และกระดาษปรู๊ฟ ซึ่งจะ
ใช้กระดาษประเภทเดียวกันทั้งเล่ม เพื่อสะดวกในกระบวนการจัด
พมิพ์ ประหยดัต้นทนุการผลติ และสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีก่นติยสาร
 คุณลักษณะของวาระการแจกฟรี
 นิตยสารแจกฟรีมีก�าหนดการออกที่แน่นอน มีความถี่
การแจกฟรีที่หลากหลาย อาทิ รายปักษ์ รายเดือน รายสามเดือน 
เป็นต้น
 
พัฒนาการของนิตยสารแจกฟรี

 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีได้เข้ามามีบทบาท
อย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงและเริ่มขยายวงกว้างไปสู่สังคมแถบ
ชานเมืองมากขึ้น ด้วยการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารทั่วไปและเฉพาะ
ด้าน เจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการแจกฟรีตามสถานที่ส�าคัญทั้ง
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานที่ราชการ องค์กรธุรกิจ โรง
พยาบาล ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารทั่วไป ท�าให้กระแสของ
สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น 
 ทว่าในช่วงเริ่มแรกของการเปิดตัวนิตยสารแจกฟรีกลับ
ประสบปัญหาความไม่มั่นใจในคุณภาพของนิตยสารจากผู้บริโภค 
ท�าให้ผูผ้ลติต่างเร่งผลกัดนัด้วยการแจกนติยสารตามสถานทีต่่างๆ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยมุ่งหวังว่าเมื่อผู้บริโภค
เปิดอ่านนิตยสารแล้วจะเกิดความสนใจ เชื่อมั่น และน�าไปสู่ความ
ต้องการอ่านนติยสารแจกฟรฉีบบันัน้ๆ ต่อไปอย่างต่อเนือ่ง เพราะ
หากมองในแง่การวิจัยผู้รับสารในฐานะตลาด ผู้บริโภคแล้วจะพบ
ว่า เป็นทศันะทีม่องว่า ผูร้บัสารคอืผูม้อี�านาจซือ้ของสือ่มวลชน ดงั
นั้นผลงานของสื่อมวลชนจึงมีฐานะเป็นสินค้าที่จะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักส�าคัญ (กาญจนา แก้วเทพ, 
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2552 น. 160) เฉกเช่นการจัดท�านิตยสารแจกฟรีที่นอกจากผู้จัด
ท�าจะต้องกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงแล้ว ยังต้อง
น�าเสนอเนือ้หาของนติยสารแจกฟรใีห้สัน้ กระชบั และมุง่ให้ความ
บนัเทงิเป็นหลกั เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ด้วย
 ต่อมาผูผ้ลตินติยสารจดัจ�าหน่ายทัว่ไปอย่าง บรษิทั จเีอม็ 
กรุ๊ป จ�ากัด ได้เล็งเห็นโอกาสและจุดยืนที่จะสร้างความแตกต่าง
จากนิตยสารแจกฟรีในขณะนั้นที่มีเพียงการแนะน�าสถานที่ท่อง
เที่ยว ด้วยการเปลี่ยนจากนิตยสารจัดจ�าหน่ายทั่วไปมาสู่การเป็น
นิตยสารแจกฟรีที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองอย่างนิตยสาร Woman 
Plus ซึง่ได้รบักระแสการตอบรบัทีด่จีากผูอ่้าน จนน�าไปสูก่ารขยาย
ธรุกจิด้วยการจดัท�านติยสารแจกฟรแีบบเตม็ตวัอกีหลายหวัด้วยกนั 
ได้แก่ นิตยสาร GM BIZZ, 247 และ DL (สยามธุรกิจ, 2551)
 จากความส�าเร็จของนิตยสารแจกฟรีในเครือจีเอ็มกรุ๊ป 
ท�าให้บริษัทต่างๆ เริ่มเล็งเห็นช่องทางการตลาดด้วยการจัดท�า
นติยสารแจกฟรอีอกสูต่ลาดเป็นจ�านวนมาก ซึง่ในช่วงแรกมผีูผ้ลติ
หลายรายจดัท�านติยสารแจกฟรคีวบคูก่บันติยสารจดัจ�าหน่ายทัว่ไป 
อาทิ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด ที่หันมาจัดท�านิตยสาร a day 
BULLETIN ควบคู่กับนิตยสาร a day, HAMBERGER และ KNOCK 
KNOCK (ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ส�านักพิมพ์แม่บ้าน จ�ากัด จัด
ท�านิตยสาร Eating Out และ WEEKEND ควบคู่กับนิตยสารแม่
บ้าน และประดิดประดอย ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ สามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายในวงกว้างได้ง่าย โดยไม่ส่งผลกระทบกบันติยสารที่
จดัจ�าหน่าย เพราะวธิกีารน�าเสนอมคีวามแตกต่างกนั เช่น จ�านวน
หน้า และการเพิม่เนือ้หาทีเ่ข้มข้นมากกว่าในนติยสารทีจ่ดัจ�าหน่าย 
อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการหาโฆษณาด้วยการใช้ฐานลูกค้าเก่า 
 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่จัดท�านิตยสารแจกฟรี
เป็นการเฉพาะ โดยมวีตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในแง่รายได้เชงิ
ธุรกิจและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร จนท�าให้ในปัจจุบันมี
นิตยสารแจกฟรีจ�านวนมาก
 จากกระแสความนิยมที่เกิดขึ้น ท�าให้นิตยสารแจกฟรี
หลายเล่มเปลี่ยนรูปแบบการตลาดเป็นการจัดจ�าหน่ายโดยเฉพาะ 
หรอืสามารถเปลีย่นตวัเองมาสูก่ารเป็นนติยสารทีม่รีะบบการสมคัร
สมาชกิอย่างชัดเจน โดยจะมีการเก็บค่าจัดส่งนิตยสารในราคาถูก
เมื่อเทียบกับนิตยสารจัดจ�าหน่ายทั่วไป

แนวโน้มของนิตยสารแจกฟรีในอนาคต

การเปิดตัวนิตยสารแจกฟรีที่มีจ�านวนมากในปัจจุบัน
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค 
ในขณะเดียวกันกับโลกที่ก�าลังเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดที่เฉพาะเจาะจง

มากขึน้ ท�าให้การตลาดมแีนวโน้มเลก็ลง ซึง่สอดคล้องกบันติยสาร
แจกฟรีที่มีเอกลักษณ์และจุดยืนเฉพาะตัวอย่างเด่นชัด อีกทั้ง
สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างตรงจดุมากทีส่ดุสือ่หนึง่ ท�าให้
ผูผ้ลติสนิค้าและองค์กรธรุกจิต่างให้ความสนใจลงโฆษณาในสือ่สิง่
พิมพ์ประเภทนี้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้น ซึ่งนิตยสารแจกฟรีบาง
ฉบบัมยีอดการสัง่จองพืน้ทีโ่ฆษณาล่วงหน้าทัง้ปี ยิง่เป็นการตอกย�า้
ความส�าเร็จของนิตยสารแจกฟรีได้เป็นอย่างดี

แม้ว่ากระแสความนยิมบรโิภคนติยสารแจกฟรจีะมมีาก
ยิ่งขึ้น แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับนิตยสาร
ส�าหรับจัดจ�าหน่ายในอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า มีทิศทางการ
เติบโตในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะในด้านของการน�าเสนอ
เนื้อหาของนิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับ เพราะในขณะนี้มีนิตยสาร
แจกฟรีประเภทส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต แฟชั่น และการแต่งตัวเป็นจ�านวนมาก จนท�าให้เนื้อหาใน
นิตยสารแต่ละเล่มมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่มีนิตยสารแจก
ฟรเีฉพาะทางไม่มากนกั ผนวกกบัต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้ และการ
เกิดของสื่อสมัยใหม่ผ่านอุปกรณ์อันทันสมัยหลากหลายประเภท 
ทั้งโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จากกรณี
ดังกล่าวท�าให้เล็งเห็นปัญหาของนิตยสารแจกฟรีในอนาคต หาก
พิจารณาจากประเภทของนิตยสาร ต้นทุนการผลิต และปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ดังเช่นค�ากล่าวของคุณพงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการ
นิตยสาร Eating Out ที่มองแนวโน้มของนิตยสารแจกฟรีไว้ว่า 
นิตยสารแจกฟรีอาจถึงทางตัน แม้จะมีการเปิดตัวนิตยสารแจก
ฟรีหัวใหม่อย่างสม�่าเสมอ หากไม่หากลุ่มเป้าหมายใหม่มารองรับ 
เพราะนิตยสารทั่วไปมีความหลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็นดนตรี 
รถ บ้าน ฯลฯ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเองมองว่า นิตยสารแจกฟรีจะเติบโต
อย่างมั่นคงได้นั้น ต้องจัดท�านิตยสารที่น�าเสนอเนื้อหาเฉพาะทาง 
เพือ่เจาะตลาดผูบ้รโิภคเป้าหมายเฉพาะกลุม่มากขึน้ รวมทัง้จะต้อง
รักษาคุณภาพของนิตยสารด้วยการน�าเสนอเนื้อหาที่มีสาระความ
รู้และความบันเทิงควบคู่กันอย่างสมดุล โดยค�านึงถึงประโยชน์
ของผู้บริโภคนิตยสารแจกฟรีเป็นส�าคัญ อีกทั้งสิ่งส�าคัญที่สุดคือ 
จะต้องรกัษาจรรยาบรรณในการท�าหน้าทีน่กัสือ่สารมวลชนทีด่ด้ีวย

บทบาทหน้าที่ของนิตยสารแจกฟรีที่มีผลกระทบต่อสังคมและ

วัฒนธรรม

 เนือ่งจากนติยสารแจกฟรเีป็นสือ่สิง่พมิพ์ทีผู่อ่้านให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก พสิจูน์ได้จากจ�านวนของนติยสารแจกฟรทีีเ่พิม่
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนวกกับลักษณะของเนื้อหาในนิตยสารแจกฟรีที่
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มีความหลากหลาย และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จากเดิมที่เนื้อหา
ในนติยสารแจกฟรมีกัจะน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัวถิกีารด�าเนนิชวีติ 
แฟชั่นการแต่งกาย อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ อีก
มากมาย ซึ่งเป็นเนื้อหาทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตใน
สังคมเมืองใหญ่

จากการศึกษานิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย สามารถ
เทยีบเคยีงกบัการศกึษานติยสารไทยในประเดน็หน้าทีข่องนติยสาร
ที่มีต่อสังคม 5 ประการ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2530, 240-242) 
คือ 
 1. การท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืน ยาม คอยรายงานเหตกุารณ์
ต่างๆ ความเคลือ่นไหวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ให้สมาชกิในสงัคมได้ทราบ 
โดยนติยสารจะท�าหน้าทีใ่นลกัษณะทีค่อยรวบรวมเหตกุารณ์ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ความเคลือ่นไหวต่างๆ ทัง้ทางกายภาพและทางความคดิ
ของคนในสังคม แล้วน�ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป ในลักษณะที่มี
รายละเอียดมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ เพราะนิตยสาร
นั้นเป็นสื่อมวลชนที่มีก�าหนดออกห่างกว่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
จึงไม่สามารถที่น�าเสนอรายงานข่าวเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ในสังคมได้เร็วและฉับไวเท่า
 2. การท�าหน้าที่เป็นเสมือน สะพาน เชื่อมโยงระหว่าง
สังคมเก่ากับสังคมใหม่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสังคมทุกขณะ นิตยสารย่อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ลักษณะ
ของความเปลีย่นแปลงให้ประชาคมได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทีเ่ลก็
น้อยหรือเรื่องใหญ่ที่มีความสลักส�าคัญมากๆ อาทิ การถ่ายทอด
ความเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในช่วง
ต่างๆ ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาและการใช้ภาพ
 3. การท�าหน้าที่เสมือนเวที หรือสื่อกลางในการแสดง
ความคดิเหน็ ซึง่นติยสารมคีวามได้เปรยีบกว่าสือ่อืน่ๆ โดยเฉพาะ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารเป็นสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่ผู้อ่านจะ
ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความรักการอ่าน นิตยสารสามารถ
เสนอเรื่องที่เป็นความละเอียดอ่อน ประณีต ลึกซึ้งได้ จึงเป็นเวที
หรือสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นของเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้มากและอย่างละเอียดลออ และเป็น
สื่อซึ่งเอื้ออ�านวยต่อการใช้ความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด
เห็นนั้นๆ 
 4. การท�าหน้าที่เป็นเสมือนครู ให้ความรู้และการศึกษา
แก่ประชาชน หน้าที่นี้เป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของสื่อมวลชน 
และนิตยสารที่ดีก็ย่อมไม่ละเลยการกระท�าหน้าที่นี้ นิตยสารบาง
ฉบับอาจมุ่งที่จะให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้อ่านของตนด้วยวิธีที่
ไม่เร่งรัด ค่อยซึมซับไปกับความบันเทิงเริ่งรมย์ที่ได้ ทั้งนี้การท�า
หน้าที่นี้ของนิตยสารจะเป็นเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและ

แนวทางในการด�าเนินการของนิตยสารแต่ละฉบับ
 5. การท�าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านธุรกิจ หน้าที่
นี้เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญของสื่อมวลชนในระบอบการ
ปกครองแบบเสรีนิยม นิตยสารสามารถที่จะให้บริการทางด้าน
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะในแง่ของการประกาศและโฆษณา ทั้งที่เป็น
เรื่องของการโฆษณาสินค้า และที่เป็นเรื่องของสาธารณประโยชน์ 
ในเรือ่งของการโฆษณาสนิค้า ผูผ้ลติสนิค้าจะแข่งขนักนัผลติสนิค้า
นานาชนิด เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในท่ามกลางข้อมูลอัน
มากมายนี้ สื่อมวลชนจะกระท�าหน้าที่ในการให้บริการ โดยการ
เสนอโฆษณาของสินค้าต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูล ได้เห็น
สินค้าและบริการที่ต้องการของตน หน้าที่นี้นิตยสารสามารถท�า
หน้าที่ได้อย่างดีไม่แพ้สื่ออื่น เช่น วิทยุหรือหนังสือพิมพ์
 สรปุได้ว่า นติยสารมหีน้าทีส่�าคญัในการเป็นสือ่ถ่ายทอด
สารสนเทศ สื่อให้ความรู้ ให้ความบันเทิงใจ และการให้บริการใน
การประกาศและโฆษณาต่างๆ หรอืกล่าวได้ว่า นติยสารเป็นสือ่ใน
การบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ ความทรงจ�าในแต่ละยุคสมัย เป็น
เวทีแสดงทัศนะ เป็นสะพานเชื่อมโยงจากสังคมเก่าไปสู่สังคมใหม่ 
เป็นแหล่งค้นคว้าให้คนรุน่หลงัรูจ้กัอดตี และความเป็นมาของสงัคม
ตน (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2530, 1)
 จากบทบาทหน้าที่ของนิตยสารที่มีต ่อสังคมหลาย
ประการดงักล่าวข้างต้นสามารถเทยีบเคยีงได้กบับทบาทหน้าทีข่อง
นติยสารแจกฟรใีนปัจจบุนั ด้วยเหตผุลทีว่่า การน�าเสนอเนือ้หาใน
นติยสารแจกฟรนีัน้มกัประกอบด้วยเนือ้หาในรปูแบบของงานเขยีน
ประเภทต่างๆ ที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง การบริการธุรกิจ การ
ประกาศและโฆษณาต่างๆ เช่นเดยีวกนักบันติยสารทัว่ไป เพยีงแต่
อาจแตกต่างกันในแง่ของเนื้อหาที่ให้น�้าหนักกับความบันเทิงและ
พื้นที่ของการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีน้อยกว่านิตยสาร
ทั่วไป
 นอกจากบทบาทหน้าที่เสมือนแหล่งสารสนเทศให้แก่
การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมแล้ว นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบัน
ยังท�าหน้าที่ส�าคัญในการก�าหนดเรื่องพิจารณาให้แก่สมาชิกของ
สังคม หรือ นายประตูข่าวสาร (Gatekeepers) เพราะในแต่ละวัน
มีเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม ใน
ขณะพืน้ทีส่ือ่นัน้มปีรมิาณจ�ากดั ดงันัน้จงึมเีรือ่งราวบางเรือ่งเท่านัน้
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปรากฏบนหน้าสื่อ (กาญจนา แก้วเทพ, 
2552, 121) ซึ่งในเบื้องต้นจะเห็นได้จากภาพและข้อความบนปก
นิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับที่บ่งบอกแนวคิดหลัก (Main Editorial 
Concept) และเนื้อหาหลักที่จะน�าเสนอในเล่มนั้นๆ ทั้งนี้การ
ก�าหนดเนื้อหาหลักดังกล่าวมีที่มาจากสถานการณ์และความเป็น
ไปในสังคม รวมทั้งกระแสค่านิยมของคนในสังคม ณ ช่วงเวลา
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นั้นด้วย 
 ด้วยบทบาทหน้าที่ของนิตยสารและนิตยสารแจกฟรีที่มี
ต่อกลุ่มผู้อ่าน เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับจ�านวนของนิตยสารและ
นิตยสารแจกฟรีที่ก�าลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จะ
พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้มีอิทธิพลต่อผู้คนและสังคมมากยิ่งขึ้น
ในทิศทางเดียวกัน

ดงัเช่นผลการวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่นติยสาร
และแนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปี 2552 (สมาคมนิตยสารแห่ง
ประเทศไทย, 2553) จากการศึกษาของอาจารย์เทวินทร์ อินทร์
จ�านง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส�ารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การอ่านนิตยสาร ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนิตยสาร 
ศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอโฆษณาในนติยสาร ศกึษาจดุเด่น-จดุด้อยของ
นิตยสาร ในด้านพฤติกรรมการอ่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ อ่านนิตยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
และเมื่อส�ารวจถึงการตัดสินใจซื้อเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ เสียเงินซื้อ
นติยสารด้วยตนเอง นอกจากนี ้เกอืบ 50 เปอร์เซน็ต์ อ่านนติยสาร
มากกว่า 4 เล่มต่อเดือน จากการส�ารวจยังพบอีกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
อ่านนิตยสารซ�้ามากกว่า 1 ครั้ง 

ส่วนเหตุผลของการตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสาร พบ
ว่า เหตุผลที่มาเป็นอันดับแรกคือ ประโยชน์ที่ได้รับกว่า 83.3 
เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยการได้รับความรู้เพิ่มเติม เนื้อหาทันสมัย 
ได้ความบันเทิง ภาพในเล่มสวย เนื้อหาน่าเชื่อถือ เป็นต้น

ด้านเนื้อหายอดนิยมที่ผู ้อ ่านชื่นชอบมากที่สุด พบ
ว่า กลุ่มผู้ชายจะอ่านนิตยสารท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 รองลง
มาคือนิตยสารยานยนต์ บ้านสวนและการตกแต่ง เทคโนโลยี 
ไลฟ์สไตล์ของผู้ชาย กีฬา คอมพิวเตอร์และไอที สารคดีและ
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและความงามบันเทิง เมื่อแบ่งออก
เป็นกลุ่มอายุ พบว่า อายุต�่ากว่า 25 ปี ชื่นชอบนิตยสารที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที ส่วนกลุ ่มอายุ 25-40 
ปี ไปจนถึง 41-50 ปี ชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
          ด้านเนื้อหายอดนิยมที่ผู้อ่านหญิงชื่นชอบมากที่สุดคือ 
ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง ตามมาด้วยสุขภาพความงาม ท่องเที่ยว วาไรตี้/
บนัเทงิ บ้านสวนและการตกแต่ง อาหาร ครอบครวั/การเลีย้งดบูตุร 
ไลฟ์สไตล์ วัยรุ่นสารคดี/วัฒนธรรม และคอมพิวเตอร์/ไอที เมื่อ 
แบ่งตามช่วงอายุออกเป็น 3 ช่วงคือ ต�่ากว่า 25 ปี 25-40 ปี และ  
41-50 ปี ชื่นชอบเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันหมดคือ ไลฟ์สไตล์
ผู้หญิง 

ส่วนทัศนคติของผู้อ่านที่ได้รับจากนิตยสารคือ ได้รับ
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยอ่านแล้วรู้สึกคลายเครียดและ

สบายใจ นอกจากนั้นแล้วการอ่านนิตยสารยังท�าให้เกิดไอเดียและ
มุมมองใหม่ การติดตามข้อมูลในนิตยสารท�าให้บุคลิกของผู้อ่าน
ดูทันสมัย ไม่เพียงเท่านั้น นิตยสารยังเป็นเสมือนเพื่อนสนิทช่วย
คลายเหงาและนิตยสารที่เลือกอ่านยังสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวตนของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ใน
ปัจจบุนัมกีลุม่ผูอ่้านนติยสารเพิม่มากขึน้อย่างชดัเจน โดยเลอืกอ่าน
นติยสารทีน่�าเสนอเนือ้หาทีท่�าให้เกดิความคดิและมมุมองใหม่ๆ ซึง่
สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในด้านบุคลิกภาพของ
ตนเอง แง่คิดการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ ยัง
เสมือนเพื่อนคลายเหงาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยยังสามารถสะท้อนพฤติกรรมการ
อ่านนิตยสารของทั้งเพศชายและหญิงได้ว่า แม้ผู้อ่านชายจะสนใจ
เนือ้หาเฉพาะเจาะจง เช่น ท่องเทีย่ว ยานยนต์ บ้านสวน เทคโนโลยี 
ฯลฯ มากกว่าผู้อ่านหญิง แต่ทั้งกลุ่มผู้อ่านชายและหญิงต่างสนใจ
เนื้อหาที่น�าเสนอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้อ่าน
หญิงที่ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากเป็นอันดับหนึ่ง สิ่งนี้จึง
เป็นการตอกย�้าสถานการณ์ของนิตยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
และมีการผลิตนิตยสารที่มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) เป็น
ประเด็นทางวัฒนธรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นและกว้าง
ขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่สื่อมวลชนมีส่วนในการกระ
ตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคที่นอกเหนือจากปัจจัยครองชีพที่
จ�าเป็นต่อชีวิต กลายเป็นสังคมบริโภค (Consumer Society) เป็น
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ภายใต้กระแสทุนนิยมเสรีที่
เน้นการแข่งขันทางการตลาด และพลังของการสื่อสารสมัยใหม่
เป็นผู้บริหารจัดการและถ่ายทอดค่านิยมนี้ ลัทธิบริโภคนิยมเป็น
วัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดการก่อรูปของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
และสังคมแบบใหม่ และก�าหนดให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
มีสภาพเชิงผลประโยชน์และการบริโภคมากขึ้น (อุบลรัตน์ ศิริยุว
ศักดิ์ และคณะฯ, 2550, 570)

ด้วยเหตนุี ้บรรณาธกิารนติยสารแจกฟรจีงึต้องตระหนกั
ถงึผลทีผู่อ่้านจะได้รบัด้วย เพราะนติยสารแจกฟรมีบีทบาทอย่างยิง่
ต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใน
เมอืงหลวง ซึง่ขึน้อยูก่บัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรรณาธกิาร
นิตยสารแต่ละฉบับด้วย

แม้ว่านิตยสารแจกฟรีจะมีความหลากหลายของเนื้อหา
แตกต่างกันไปตามความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน แต่ก็มีลักษณะที่
เหมือนกันคือ ความอยู่รอดทางธุรกิจที่ต้องอาศัยการขายพื้นที่
โฆษณาเพื่อหารายได้มาจัดท�านิตยสาร ด้วยเหตุนี้ ผู้อ่านจึงเลี่ยง
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ไม่ได้ที่จะถูกกระตุ้นความสนใจและความต้องการสินค้าต่างๆ 
จากโฆษณาในนติยสาร น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ ก่อให้เกดิ
รสนยิมของบคุคลในการบรโิภค ในการใช้สิง่ของทีแ่ตกต่างกนัตาม
ฐานะและสถานะทางสังคม

สรุป

การเติบโตของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทยถือเป็น
ปรากฏการณ์อนัจะก่อให้เกดิผลดแีก่ผูอ่้าน เพราะผูอ่้านสามารถน�า
ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทีน่ติยสารแจกฟรนี�าเสนอไปใช้ในการด�าเนนิ
ชวีติท่ามกลางกระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และเกดิผล
ดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถโฆษณาสินค้าในนิตยสารแจก
ฟรีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างจ�าเพาะเจาะจงมากขึ้น แต่การ

เติบโตของนิตยสารแจกฟรีจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ
มากขึ้นได้นั้น ผู ้จัดท�านิตยสารแจกฟรีจะต้องค�านึงถึงผู ้อ่าน
เป็นหลัก ด้วยการแสวงหาความแปลกใหม่ทั้งในแง่ของประเภท
นิตยสาร คุณภาพของเนื้อหาและภาพประกอบ การออกแบบจัด
หน้ารูปเล่มที่สวยงาม รวมถึงการวางแผนการกระจายนิตยสารให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างทั่วถึงด้วย 

อย่างไรกต็าม แม้นติยสารแจกฟรจีะมปีระโยชน์แก่ผูอ่้าน
มากเพียงใด แต่สื่อมวลชนทุกประเภทต่างเปรียบเสมือนดาบสอง
คมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผู้อ่านได้เช่นกัน ฉะนั้นผู้บริโภค
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากนิตยสารแจกฟรีจึงควรเสพสื่อด้วยสติ
และน�าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในทางสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป 
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