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บทคัดย่อ

	 บทความฉบับนี้อธิบายให้ทราบถึงบทบาทของ	“Digital	Magazine”	ในเมืองไทย	ที่สร้างผลกระทบให้กับผู้ผลิต	(อุตสาหกรรม	
สิง่พมิพ์)	นติยสารทัว่ไปในรปูแบบของกระดาษ	รวมถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบดงักล่าว	ทีต่่างต้องปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้น	ซึ่งผู้เขียนท�าการวิเคราะห์และได้เสนอแนวทางในการปรับตัวใน	2	ลักษณะคือ	1)	“ปฏิรูปนิตยสาร”	แบบเดิม	จากรูปแบบของ
กระดาษเข้าสู่ระบบดิจิทัล	หรือ	2)	คงไว้ซึ่งรูปแบบเดิม	พร้อมพัฒนาระบบดิจิทัลควบคู่กันไป
	 ส�าหรับในด้านของผู้อ่านนั้น	นับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่	การเปลี่ยนแปลงการอ่านแบบอนาล็อก	(Analog)	มาสู่การอ่าน
แบบดิจิทัล	(Digital)	นอกจากจะท�าให้ผู้อ่านได้เนื้อหาที่คงไว้ซึ่งคุณภาพแล้ว	ยังได้ความหลากหลายของรูปแบบในการน�าเสนอ	สามารถ
สืบค้นเนื้อหาในเชิงลึกและกว้าง	 อีกทั้งยังสามารถสร้างปฏิกิริยาย้อนกลับ	 ไปยังผู้ผลิตได้โดยตรงด้วยรูปแบบอันทันสมัยของเทคโนโลย	ี
โดยการผ่านรูปแบบ	Application	ของ	Digital	Magazine	

Abstract 
	 This	article	describes	the	roles	of	“Digital	Magazine”	in	Thailand	that	affects	the	producers	of	paper	magazine	
(printing	industry),	as	well	as	stakeholders	who	need	to	adapt	in	correspond	to	business	changes.	I	have	analyzed	data	
and	recommend	two	adaptation	guidelines	which	are	1)	“Magazine	transformation”	from	traditional	paper	to	digital	
format,	or	2)	Adoption	of	digital	system	and	maintaining	traditional	format.
	 For	readers’	points	of	view,	adaptation	from	analog	to	digital	format	brings	new	experiences,	maintaining	quality	
contents,	providing	variety	of	presentations,	supporting	depth	and	width	of	data	search,	and	promoting	direct	feedback	
to	producers	through	innovative	technology:	application	of	Digital	Magazine.	

ดิจิทัล แมกกาซีน (Digital Magazine) คืออะไร

	 ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล	เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งสื่อดั้งเดิมอย่างนิตยสาร	(Magazine)	ได้
พัฒนาเป็นนิตยสารดิจิทัล	 หรือ	 “Digital	Magazine”	 แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบชื่อเรียกที่ใกล้เคียงกัน	 แต่มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือ	“E-Magazine”	เพื่อความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวผู้เขียนขออธิบายถึงความแตกต่างของชื่อ
เรียกทั้ง	2	อย่างดังนี้
	 Digital	Magazine	จัดเป็น	Digital	Publishing1	ซึ่งหมายถึงการรวบรวม	หรือจัดเก็บเนื้อหา	แล้วน�ามาดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ	

ดิจิทัล แมกกาซีน ตัวหนังสือมีชีวิต: ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และนักอ่าน
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1	 Digital	Publishing	เป็นการพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล	ซึ่งมีการสื่อสารกันได้อย่างหลากหลาย	รองรับวิดีโอทั้งภาพ	เสียง	และแสดงผลในรูปแบบที่
	 สวยงามให้กับผู้อ่าน	รูปแบบต่างๆ	มีความหลากหลายตามที่นักออกแบบแต่ละคนตั้งใจออกแบบ	แต่การจะน�าออกเผยแพร่	และการควบคุมสิทธิ์	
	 (DRM)	ต้องผ่านระบบของผู้จัดจ�าหน่ายเท่านั้น	และที่ส�าคัญรองรับบนอุปกรณ์พกพาที่ระบุไว้เท่านั้น
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ด้วยระบบดจิทิลั	เพือ่ก่อให้เกดิประสบการณ์ใหม่ในการอ่านทีห่ลาก
หลาย	เช่น	การสอดแทรกภาพเคลื่อนไหว	(Video	Clip)	การเชื่อม
ต่อเพื่อแบ่งปันเนื้อหา	(Hyperlink)	การมีปฏิสัมพันธ์	(Interaction)	
ร่วมกันระหว่างผู้อ่านและผู้ผลิตเนื้อหา	หรือการเล่นเกม	(Game)	
ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัเนือ้หาให้น่าสนใจ	ท�าให้สามารถเข้าถงึ
ข้อมูลใหม่ๆ	ทั้งในเชิงลึกและกว้างขึ้น
	 ส่วน	E-Magazine	จัดเป็น	Electronic	Publishing2	ที่มี
ลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกันแต่รูปแบบการน�าเสนอไม่หลากหลาย
เท่า	Digital	Magazine	ซึง่ส่วนมากเป็นการแปลงไฟล์ต้นฉบบัของ
สิ่งพิมพ์	 ให้ออกมาในรูปแบบของไฟล์	PDF	 และสามารถเปิด
ดาวน์โหลดโดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง	IPad	หรือ	Smart	
Phone	ประเภทต่างๆ	หรืออาจกล่าวได้ว่า	E-Magazine	อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของ	Digital	Magazine	ก็ได้
	 โดยสรุป	Digital	Magazine	หมายถึง	นิตยสารที่มีการจัด
เก็บเนื้อหาแล้วน�ามาดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ	 ด้วยระบบดิจิทัล	
ก่อให้เกิดรูปแบบการน�าเสนอที่หลากหลาย	 ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทั้ง
ในเชิงลึกและเชิงกว้าง	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่ให้กับผู้อ่าน	 โดยสามารถอ่าน	Digital	Magazine	ผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท	Tablet	และ	Smartphone	ต่างๆ	

ภาพที่ 1	แสดงตัวอย่าง	Digital	Magazine
ที่มา:	นิว	(2552)

	 จากภาพที	่1	แสดงให้เหน็ว่า	นอกจากตวัเนือ้หา	(Content)	
และภาพประกอบที่เหมือนกับนิตยสารทั่วๆ	 ไปแล้ว	Digital	
Magazine	 ยังสอดแทรกภาพเคลื่อนไหว	(Video	Clip)	 ที่เป็น	
เบื้องหลังการถ่ายแบบประกอบ	เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียด
มากขึ้น	และเกิดจินตนาการตามได้ดีกว่า	Digital	Magazine	จึง
เหมือนการน�าเอาเสน่ห ์ที่ เป ็นข ้อดีของทั้งภาพนิ่งและภาพ
เคลือ่นไหวมารวมกนั	โดยทีห่ากผูอ่้านอยากทราบรายละเอยีด	หรอื
ภาพนิ่งก็สามารถอ่านที่เนื้อหาได้	แต่หากอยากได้ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่เสมือนนั่งพูดคุยอยู่กับนางแบบ	(Face	to	Face)	 ก็
สามารถเลือกชมที่คลิปวิดีโอได้	
 รูปแบบการน�าเสนอของ Digital Magazine

	 ความพิเศษที่	“สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน”	ระหว่าง
นิตยสารทั่วไปกับ	Digital	Magazine	คือ	รูปแบบการน�าเสนอที่
หลากหลาย	 น่าสนใจ	 เปลี่ยนเนื้อหาที่น่าเบื่อหน่ายให้เป็นความ
สนุกกับเนื้อหาที่ผู้ผลิตต้องการน�าเสนอ	จากภาพที่	2	(ด้านซ้าย)	
เป็นตวัอย่าง	Digital	Magazine	ของหนงัสอืพมิพ์เนชัน่-สดุสปัดาห์	
(Nation-Weekend)	ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น	(Application)	
ที่ด้านล่างผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อหาได้ตามปกติเหมือนนิตยสาร	
หรอืหนงัสอืพมิพ์ทัว่ไป	ความพเิศษของเนือ้หาทีส่ร้างความต่างกบั
นิตยสารทั่วไปคือ	 ผู้อ่านสามารถใช้นิ้วในการสัมผัส	 (Touch)	
เคลือ่นย้ายต�าแหน่งของเนือ้หา	ซมูเข้า-ออกเพือ่ให้เหน็รายละเอยีด
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ส่วนด้านบนผู้อ่านสามารถเลือกชมภาพประกอบ
ที่เป็นสไลด์ภาพนิ่งที่หลากหลายด้วยการสัมผัส	 และสามารถ
เปลี่ยนโหมดเลือกรับชมเป็นแบบวิดีโอได้พร้อมๆ	 กัน	 เรียกได้ว่า	
Digital	Magazine	“เป็นการน�าจุดแข็งของโทรทัศน์	(มีภาพและ
เสียงก่อให้เกิดจินตนาการและความน่าสนใจ)	 และจุดแข็งของ			
สิง่พมิพ์	(มเีนือ้หาทีส่ามารถกลบัมาอ่านใหม่ได้)	มารวมกนักว่็าได้”	
ส่วนค่าบริการนั้นอยู่ที่ราคา	30	บาท	/	เดือน	หรือเฉลี่ยเพียงวันละ	
1	บาท

2	 Electronic	Publishing	เป็นการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์	“PDF”	รูปแบบการแสดงผลขึ้นอยู่กับอุปกรณ์	แต่ข้อดี
	 คือ	สามารถน�าออกไปเผยแพร่ได้ง่ายโดยการส่งเป็นไฟล์ต่อๆ	กันได้	การควบคุมสิทธิ์	(DRM)	สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองหรือผู้จัดจ�าหน่าย	สามารถ
	 น�าไปอ่านได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
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ภาพที่ 2	Digital	Magazine	
เนชั่น-สุดสัปดาห์	(Nation-
Weekend)
ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์	(2555)

บทบาทของ Digital Magazine 

	 Digital	Magazine	 นับเป็นนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบ
ใหม่ทีส่ร้างประสบการณ์ในการอ่านทีต่่างไปจากเดมิ	เป็นโอกาสที่
ดีส�าหรับนักการตลาดที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
ส�าหรับนักอ่านที่ต้องการประสบการณ์อ่านที่แปลกใหม่	สิ่งส�าคัญ
ประการหนึ่ง	 การเข้ามีบทบาทของ	Digital	Magazine	 อาจไป
สร้างผลกระทบให้กับสังคมในสองประเด็นคือ	1)	 ด้านผู้ผลิต	
(อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์)	และ	2)	ด้านผู้อ่าน	ผู้เขียนขอสรุปให้เห็น
ทีละประเด็นดังนี้	
 1. บทบาทของ Digital Magazine ที่ส่งผลกระทบต่อ

ผู้ผลิต (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์)

	 การเข้ามาของ	Digital	Magazine	ย่อมส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมๆ	อย่างนิตยสารทั่วไปอย่างหลีก
เลีย่งไม่ได้	ซึง่เดมิคนไทยกอ่็านนติยสารค่อนข้างน้อยอยูแ่ล้ว	(ร้อย
ละ	35.4	 ในปี	25533)	 ซึ่งหากเทียบกับต่างประเทศที่มี	Digital	
Magazine	มาก่อนเมืองไทย	และมีการอ่าน	Digital	Magazine	
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ�าสูงถึงร้อยละ	864	 ในปี	2554	
ส�าหรับยอดขายนิตยสารของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี	2007	 เป็นต้น
มา	 ยอดขายนิตยสารทั่วสหรัฐ	472	 เล่ม	 ลดลงเกือบร้อยละ	10	
เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส	 นิตยสารชื่อดังอย่าง	
Newsweek	 มียอดขายลดลงถึงร้อยละ	41.7	 นิตยสาร	 The	
Economist	มียอดขายลดลงร้อยละ	16.8	หรือแม้กระทั่งนิตยสาร	
Time	ก็มียอดขายลดลงมากถึงร้อยละ	34.9	เช่นกัน	และเมื่อต้นปี	
ทางอะเมซอนดอทคอม	 เว็บอีคอมเมิร์ซอันดับ	1	 ของโลก	 ได้

ประกาศว่า	มียอดขายหนังสือในรูปแบบดิจิทัล	(Kindle	E-Book)	
สูงกว่ายอดขายหนังสือแบบกระดาษเกินร้อยละ	15	 และก�าลังจะ
สูงถึงร้อยละ	20	ในอีกไม่นาน	
	 ส�าหรบัในประเทศไทยนัน้ผูผ้ลติ	“Digital	Magazine	ฉบบั
แรก”	 ของเมืองไทยคือ	 “นิตยสาร	Mars”	 ซึ่งยอดผลิต	Digital	
Magazine	 ในปัจจุบันสูงกว่านิตยสารที่ เป ็นกระดาษแล้ว								
พชร	 สมุทวนิช5	 (2554)	 ได้อธิบายว่า	 จุดเริ่มต้นของ	Digital	
Magazine	เกิดมาจากความต้องการของบริษัท	ที่ต้องการก้าวไป
พร้อมกบัแนวโน้มของการเปลีย่นพฤตกิรรมในการอ่านของผูบ้รโิภค	
ที่ เ ริ่ ม เปลี่ ยนพฤติกรรมในการอ ่ านบนอุปกรณ ์ประ เภท
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 ท�าให้บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดของ
กลุ่มผู้อ่านใหม่	บริษัทจึงเริ่มพัฒนา	Digital	Magazine	ซึ่งได้รับ
การตอบรับดีมาก	ยอดดาวน์โหลดสูงกว่ายอดพิมพ์ในรูปแบบของ
กระดาษ	และมียอดดาวน์โหลดต่อเนื่องทุกเดือนกว่าร้อยละ	80
	 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	Digital	Magazine	 เข้ามา
แบ่งตลาดจากนิตยสารรูปแบบเดิมๆ	อย่างชัดเจน	แต่ทั้งคู่ก็ยังมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 เพราะนิตยสารรูปแบบเดิมๆ	 เป็นจุด
เริม่ต้นในการพฒันาของ	Digital	Magazine	และหากแนวโน้มของ
ผู้อ่านหันไปเปิดรับ	Digital	Magazine	ไม่เพียงแต่นิตยสารทั่วไป
เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ	อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	(Stakeholders)	
กับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง	
ไม่ได้	เช่น	ร้านจ�าหน่ายกระดาษ	และร้านเพลทที่จะต้องมียอดสั่ง
ซื้อลดลงตามนิตยสารที่ลดลงไปด้วย	

3	 สถิติการอ่านหนังสือแต่ละประเภทของคนไทย	ส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติปี	2553
4	 The	Association	of	Magazine	Media	สมาคมนิตยสารในอเมริกา	ได้ท�าการส�ารวจเรื่อง	“The	Magazine	Mobile	Reader”	ระหว่างวันที่	4-8	
	 พฤศจิกายน	2554
5	 พชร	สมุทวนิช	บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	Mars
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	 สิง่ส�าคญัประการหนึง่หากแนวโน้มหรอืทศิทางทีผ่กผนักนั
คนละด้านของนิตยสาร	และ	Digital	Magazine	เป็นแบบนี้ต่อไป
ค�าถามที่ตามมาคือ	 “สิ่งพิมพ์	 (นิตยสาร)	 ก�าลังจะตายใช่หรือ
ไม่???”		มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ร่วมแสดงทัศนะไว้ว่าอีก	5	ปี
ข้างหน้า	จะหมดยุคของกระดาษเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่โลกของดิจิทัล
โดยสิน้เชงิ	จากการสมัมนาเรือ่ง	“ท�าไมต้อง	E-Magazine”	ภายใน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่	 40	 และงานสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติครั้งที่	106	คุณสิทธิชัย	แซ่หยุ่น7	ได้ให้ความเห็นว่า	“ถ้า
ไม่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ก็ไม่มีอนาคต	เพราะต่อไปเนื้อหาจะ
เข้าไปอยู ่ในรูปแบบนี้ทั้งหมด”	 นั่นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดทิศทางของ	Digital	
Magazine

ภาพที่ 3	งานสัมมนาเรื่อง	“ท�าไมต้อง	E-Magazine”
ที่มา:	เนชั่นสุดสัปดาห์	(2555)

	 ความคิดเห็นข้างต้นสอดคล้องกับความคิดเห็นของ									
สปุรย์ี	ทองเพชร8	ทีก่ล่าวในงานเสวนา	หวัข้อ	“Digital	Magazine	
ทางเลือกใหม่	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์9”	ว่า	“การเปลี่ยนแปลงและความ
รวดเรว็ของเทคโนโลยทีางการสือ่สารทีไ่ม่มหียดุนิง่อยูก่บัที่	สงัเกต
ได้จากการเสพสื่อหนังสือของมนุษย์ที่มีความต้องการความสนุก
และตื่นตามาโดยตลอด	ดูจากการเกิดของการ์ตนู	มาสู่หนังสือที่มี
ป๊อปอัพตัวละครขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องให้เห็นภาพ	บางส่วนเป็นวิดีโอ

เพลง	หรอืเป็นเสยีงคลืน่ประกอบเรือ่งเกีย่วกบัทะเล	หรอืมหีนงัสัน้
ประกอบ	เป็นสื่อผสมผสานเหล่านี้	ช่วยให้เกิดดิจิทัล	แมกกาซีน	
ทีม่คีวามเร้าใจให้คนอ่านอยูก่บัคอนเทนท์ได้นานขึน้	และต่อไปใน
อนาคต		เอเจนซี่จะให้ความสนใจมาลงโฆษณา	เพราะเห็นว่า	คน
อ่านมากและอ่านนานขึ้น”	
	 ส่วนในด้านของผู้เขียนมองว่า	 เทคโนโลยีการสื่อสารอาจ
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน	ให้เกิด	Digital	Magazine	มาก
ขึน้	และถงึแม้ว่าเทคโนโลยเีหล่านีจ้ะมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง	แต่เชือ่ว่าไม่อาจท�าให้นติยสารในรปูแบบของกระดาษต้อง
หมดไป	แต่จะ“เป็นทางเลอืกทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรบัผูอ่้านเท่านัน้”	ผูเ้ขยีน
คาดว่าอาจจะเหลือกลุ่มผู้อ่าน	(Segment)	ที่น้อยลง	ด้วยเหตุผล	
2	ประการคือ	
	 1)	 จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึง	Digital	Magazine	
เนือ่งจากขาดความรู้	และเข้าไม่ถงึเทคโนโลยเีพราะเทคโนโลยทีีใ่ช้
อ่าน	Digital	Magazine	ที่มีราคาสูง	อีกทั้งยังต้องช�าระค่าบริการ
รายเดือนในส่วนของค่าบริการ	Internet	และ	Application10	อีก
ต่างหาก	
	 2)	จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ	ไม่
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่าน	 โดยเฉพาะผู้สูงวัย	ที่ยัง
ยึดติดกับนิตยสารแบบเดิม	สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ	เสน่ห์ของ
กระดาษที่ดิจิทัลท�าไม่ได้คือ	 “ความขลังที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อ
ถอื”	เกบ็ไว้ได้นาน	ไม่เปลีย่นแปลง	คงคณุค่าต่อการเกบ็รกัษา	และ
กระบวนการในการผลิตค่อนข้างแน่นอนกว่า	 เพราะอะไรก็ตามที่
เข้าสู่ระบบดิจิทัล	 มักมีความเป็นพลวัต	(Dynamic)	 หรือมีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา
	 ส�าหรับทางออกของนิตยสาร	 และวงการอุตสาหกรรม					
สิ่งพิมพ์นั้น	 ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า	 ในอนาคตรูปแบบดิจิทัลต้องเข้า
มามบีทบาทมากขึน้อย่างแน่นอน	แต่อาจจะไม่ถงึขนาด	“กลนืกนิ”	
นิตยสารในรูปแบบของกระดาษจนหมด	 แต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่ม	
(Segment)	ย่อยๆ	ทีย่งัคงบรโิภครปูแบบเดมิ	หากเป็นเช่นนัน้แล้ว	
ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า	 “ทางออกส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”	
ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อาจออกมาใน	2	รูปแบบคือ

6	 สัมมนาเรื่อง	“ท�าไมต้อง	E-Magazine”	ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่	40	และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่	10	ในวันที่	31	มีนาคม	
	 2555
7	 สิทธิชัย	แซ่หยุ่น		ประธานกรรมการบริษัทเนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน),	บรรณาธิการอ�านวยการเครือเนชั่น
8	 สุปรีย์	ทองเพชร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คัลเลอร์ดอกเตอร์	จ�ากัด
9	 เสวนาหัวข้อ	Digital	Magazine	ทางเลือกใหม่	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์?	วันที่	27	มีนาคม	2554	ณ	Meeting	Room	2	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
10	 Application	เป็นค�าย่อของ	Application	Program	บางคนเรียกย่อๆ	ว่า	App	หมายถึง	โปรแกรมประยุกต์	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้
	 ท�างานด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงส�าหรับผู้ใช้	หรือในบางกรณี	ส�าหรับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
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	 1.	 ปฏิเสธรูปแบบเดิมๆ	(กระดาษ)	 ทั้งหมด	 แล้วเตรียม
พร้อมเข้าสู่โลกของดิจิทัลเต็มรูปแบบ	 หรืออาจเรียกว่า	 “ปฏิวัติ
อตุสาหกรรมการพมิพ์”	กว่็าได้	แต่กเ็ป็นทางออกทีค่่อนข้าง	“เสีย่ง”	
เพราะถึงแม้ว่าเราจะพยากรณ์ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ต้องก้าวเข้าสู่ดิจิทัล	 แต่เนื่องด้วยรูปแบบดิจิทัลเป็นรูปแบบใหม่
ส�าหรับผู้ประกอบการ	 ย่อมขาดประสบการณ์	 ทิศทาง	 รวมถึง
กระบวนการที่จะน�าพาสถานประกอบการไปสู่ความส�าเร็จ	 ผู้
ประกอบการต้อง	“กล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง”	ด้วยวธิกีารทีช่าญฉลาด	
ด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้อ่าน	ไปพร้อมๆ	กับพัฒนารูปแบบ
ของ	Digital	Magazine	ให้เหมาะสมตรงใจกับที่นักอ่านต้องการ
	 2.	เปิดรับรูปแบบใหม่	ไปพร้อมๆ	กับรูปแบบเก่า	หรือการ
ท�าควบคู่กันไปทั้ง	2	 รูปแบบ	 โดยการแบ่งสัดส่วนที่พอเหมาะกับ
ตลาดนักอ่าน	 เช่น	 นิตยสารแบบเดิมอาจเหลือกลุ่มผู้อ่านเพียง		
ร้อยละ	20	ที่เหลืออาจเป็นผู้อ่าน	Digital	Magazine	ร้อยละ	80	
โดยในข้อนี้ผู้เขียนเชื่อว่า	กลุ่มผู้อ่านนิตยสารรูปแบบของกระดาษ
จะไม่หมดไป	 เพียงแต่จะเหลือ	 “กลุ่มที่เล็กลง”	 ซึ่งในปัจจุบันมี
หลายส�านักพิมพ์เลือกที่จะปฏิบัติในลักษณะนี้			
	 การปฏบิตัใินข้อนีอ้าจท�าให้เกดิ	“ความเสีย่งทีน้่อยลง”	แต่
ผูป้ระกอบการอาจต้อง	“เหนือ่ยมากขึน้”	เพราะต้องบรหิารจดัการ
ทั้ง	2	 รูปแบบไปพร้อมกัน	 โดยไม่ให้เกิดการแย่งชิงตลาดกันเอง	
และต้องไม่ลืมให้ความส�าคัญกับนักอ่านทั้ง	2	ประเภทด้วย
	 สิง่ส�าคญัและน่าเป็นห่วงประการหนึง่คอื	“ความไม่ยอมรบั
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต”	 เพราะเชื่อว่ารูปแบบเดิมในลักษณะ
ของกระดาษนั้นยังอยู ่ได้อีกระยะหนึ่ง	 ซึ่งหากคิดเช่นนั้นแล้ว											
ผูป้ระกอบการอาจปรบัตวัรบัมอืไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็
ในยคุดจิทิลั11	กรณขีอง	“บรษิทั	อสีต์แมน	โกดกั	จ�ากดั”	ผูผ้ลติ
และจดัจ�าหน่ายฟิล์มถ่ายภาพแบบม้วน	ซึง่ก่อตัง้มานานถงึ	130	ปี	
แต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ระบบดิจิทัล	Kodak	 ไม่
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ท�าให้ธรุกจิ
ขาดทนุ	โดยมหีนีส้นิ	(6,800	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ)	มากกว่าทรพัย์สนิ	
(5,100	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ)	และต้องปิดกจิการลงในทีส่ดุ
 2. บทบาทของ Digital Magazine ที่ส่งผลกระทบต่อ

ผู้อ่าน

	 การเปลีย่นแปลงการอ่านแบบอนาลอ็ก	(Analog)	มาสูก่าร
อ่านแบบดิจิทัล	(Digital)	เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้อ่านได้เนื้อหา

ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพแล้ว	 ยังได้ความหลากหลายของรูปแบบในการ	
น�าเสนอ	สามารถสบืค้นเนือ้หาในเชงิลกึและกว้าง	อกีทัง้ยงัสามารถ
ตอบสนอง	(Interactive)	ไปยังผู้ผลิตได้โดยตรงอีกด้วย
	 คุณโตมร	ศุขปรีชา12	บรรณาธิการนิตยสาร	GM	ให้ความ
คิดเห็นว่า	 โลกของการอ่านแบบดิจิทัลมี	2	 แบบคือ	 แบบแรก
เป็นการอ่านส�าหรับ	“นักอ่าน”	จริงๆ	เน้นเนื้อหา	(Content)	รูป
แบบการน�าเสนอเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่ง	 และแบบที่	2	
ส�าหรบั	“นกัด”ู	ทีช่ืน่ชอบรปูแบบการน�าเสนอทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ	เช่น	
ภาพประกอบที่เลื่อนได้	วิดีโอ	เกม	และการแบ่งปันลิงค์	(Link)			
	 ไม่เพียงเท่านั้นในด้านการศึกษา	Digital	Magazine	เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนมากขึ้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 ขณะนี้มหาวิทยาลัย									
อสัสมัชญั	(ABAC)	น�ารปูแบบนีม้าใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย	
คือ	มีการบันทึกการสอนโดยทันที	พร้อมอัพโหลดพาวเวอร์พอยท์	
(Power	Point)	 ให้นักศึกษาได้ติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอด
เวลาแม้ไม่ได้มาเรยีน	โดยผ่านแอพลเิคชัน่	(Application)	บนหน้า
จอ	iPad	ทีม่หาวทิยาลยัอสัสมัชญัร่วมสร้างขึน้กบัเครอื	The	Nation	
มีการเพิ่ม	NJ	Magazine	และ	Nation	Weekend	Application	
ลงในโปรแกรมของนักศึกษา	 นับเป็น	 “การสร้างความได้เปรียบ
ทางการศึกษา”	ให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง	
	 รปูแบบของนกัอ่านทีเ่ปลีย่นไปตามยคุสมยั	ผูอ่้านสามารถ
ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับรูปแบบของ	Digital	Magazine	 เพื่อ
พฒันาการอ่านและเพิ่มการเรียนรู้ที่มศีักยภาพไดอ้ย่างแท้จริง	ผล	
กระทบของ	Digital	Magazine	สามารถช่วยสร้างการเรยีนรูท้ีส่นกุ	
และให้ผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ยกตวัอย่างเช่น	ศภุวฒัน์	คงทอง13	

ผูช้นะเลศิจากการแข่งขนั	NJ	Spelling	Bee	2011	บอกว่า	“ได้เรยีน
รู้ภาษาอังกฤษจาก	NJ	Magazine	มาโดยตลอด	ปกติอ่านในรูป
แบบกระดาษก็ได้ความรู้และสนุกมากแล้ว	 เมื่อ	NJ	มาอยู่ในโทร
ศัพท์และแท็บเล็ตก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น	 สิ่งที่ศุภวัฒน์ชื่นชอบมาก
ที่สุดคือ	ลูกเล่นมากมายซึ่งจะพาให้เขาและผู้อ่านทุกคนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างตื่นตาตื่นใจ	สนุกสนาน	ไม่น่าเบื่อ”
	 เดิมทีนั้นการเรียนภาษาอาจเป็นที่ยาก	 น่าเบื่อ	 ส�าหรับ				
ผู้เรียนหลายๆ	 คน	 แต่การเข้ามาของ	Digital	Magazine	 ช่วย
เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องที่สนุก	ยกตัวอย่างเช่น	นิตยสาร	NJ	ที่
มี	Game	Crossword14	ที่ช่วยให้ผู้เล่นเกมได้ฝึกค�าศัพท์	โดยผ่าน	

 11	 Nielsen	(2011)	ได้อธิบายว่า	ยุคที่	3	เป็นยุคของประชากรกลุ่มใหม่	เป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด	โดยเป็นกลุ่ม
	 ที่ครอบครองโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน	และแท็บเลตเป็นส่วนใหญ่
12	 โตมร	สุขปรีชา	บรรณาธิการนิตยสาร	GM	(Gentleman’s	Magazine)	และเจ้าของคอลัมน์	“เธอ	เขา	เรา	ผม”
13	 ศุภวัฒน์	คงทอง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน	NJ	Spelling	Bee	2011
14	 เกมผสมตัวอักษรและต่อค�าศัพท์ภาษาอังกฤษบนกระดานสี่เหลี่ยม
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แอพพลิเคชั่น	(Application)	ของ	NJ	สามารถสร้าง	Interactive	
กับเกมได้โดยตรง	 อีกทั้งยังมีเสียงสะกดที่ถูกต้อง	 เมื่อไม่ทราบ
ความหมายของศัพท ์ยังสามารถเป ิดอ ่านจากแอพลิเคชั่น	
(Application)	 ได้เลย	 โดยไม่ต้องเปิดหาจากพจนานุกรม	
(Dictionary)	อีกด้วย
	 Digital	Magazine	ส�าหรับนักอ่านแล้ว	เปรียบเสมือนโลก
แห่งการอ่านใบใหม่	ท�าให้การอ่านดมูชีวีติชวีา	“เหมอืนตวัหนงัสอื
มันพูดได้”	ผู้อ่านสามารถเป็นทั้งคนอ่าน	คนดู	คนฟัง	และคนเล่น	
(เกม)	 ไปพร้อมๆ	 กัน	 เป็นการขยายการเปิดรับสื่อที่หลากหลาย	
ท�าให้การสือ่สารก้าวข้ามไปอกีระดบัหนึง่	มนัสามารถบอกอะไรได้
มากกว่าแค่ตัวหนังสือในกระดาษ	เชื่อว่า	Digital	Magazine	จะ
มาสร้างสีสันให้กับวงการการสื่อสารของโลกในยุคดิจิทัลต่อไป	

คุณค่าของการเขียนเมื่อย้ายเข้าสู่โลกดิจิทัล

	 ปัจจยัส�าคญัทีอ่ยูใ่นกระบวนการของอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์
คือ	 “กระดาษ”	 เมื่อผสมผสานกับความรู้ของนักเขียน	 วิธีการ
ด�าเนินเรื่องราว	 การออกแบบลักษณะรูปเล่ม	 และเสน่ห์ของ
กระดาษที่ช่วยเพิ่ม	 “ความขลัง”	 ให้เกิดคุณค่าของสิ่งที่ผลิตออก
มามากยิ่งขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น	หนังสือ	หนังสือพิมพ์	หรือนิตยสารเอง
ก็ตาม	หรือสรุปง่ายๆ	คือ	“ผู้เขียนที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหา	คือ
ปัจจัยหลักที่ส�าคัญ”	(Key	of	Sucess)	ในการขับเคลื่อนให้เกิดงาน
เขียนที่มีคุณค่า
	 ในขณะที่รูปแบบของ	Digital	Magazine	 นั้นปราศจาก
กระดาษโดยสิ้นเชิง	 แต่ไปเน้นที่รูปแบบการน�าเสนอที่แปลกใหม่	
น่าสนใจ	 โดยการน�าเนื้อหารูปแบบเดิมมาสร้างประสบการณ์ใหม่
ที่แตกต่างให้กับนักอ่านทั้งหลาย	ท�าให้บทบาทของผู้เขียนน้อยลง	
ผูผ้ลติให้ความส�าคญักบั	“รปูแบบการน�าเสนอ	และเทคโนโลยเีป็น
ส�าคัญ”	หากเป็นเช่นนี้แล้วอาจเกิดค�าถามตามมาว่า	“คุณค่าของ
งานเขียนนั้นลดลงหรือไม่”	โดยผู้เขียนได้ชี้แจงเป็น	2	ประเด็นคือ
	 1.	หากเปรยีบเทยีบกนัแล้ว	เชือ่ว่าเรือ่งของ	“คณุค่า”	ความ
เป็นดิจิทัลไม่อาจสู้กระดาษได้	 เพราะกระดาษนั้นอยู่คู่กับวงการ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มายาวนาน	 ฝังรากลึกลงในจิตใจของผู้อ่าน	
ผู้อ่านบางท่าน	 “คลั่งไคล้”	 ถึงขนาดยอมเก็บสะสม	 สิ่งส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ท�าให้คุณค่าของ	Digital	Magazine	ดูน้อยลงก็คือ	
“จุดแข็งของตัวมันเอง”	นั่นคือ	มีความเป็นพลวัตสูง	(Dynamic)	
มีความใหม่ที่ถูกอัพเดต	(Update)	อยู่เสมอ	แบ่งปัน	(Share)	ให้
ผู้อื่นได้ง่าย	 ท�าให้เนื้อหานั้นไม่นิ่งเหมือนกระดาษ	 ที่บางเล่มอาจ

ผลิตมาเพียงแค่	100	เล่ม	ทั่วโลก	ซึ่งคนที่จะไปหาเล่มที่	101	นั้น
เป็นเรื่องที่ยาก		อีกทั้ง	Digital	Magazine	บางส�านักพิมพ์	ยังมี
การเปิดบริการให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าอาจเป็นเรื่องของ
การตลาด	“แต่มันก็ได้ท�าให้คุณค่าของตัวมันเองลดลง”	
	 2.	หากมองอีกมุมหนึ่ง	Digital	Magazine	ที่ยังคงไว้ด้วย
สาระของเนื้อหา	 ความงามของภาษาที่ถูกถ่ายทอดอย่างมีคุณค่า	
เพียงแต่ว่าแค่	“ย้ายจากสิ่งหนึ่ง	สู่อีกสิ่งหนึ่ง”	ตามยุคสมัยเท่านั้น	
ซึ่งคุณนภพัฒน์	อัตตานนท์15	ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า	“คุณค่าของ
มันไม่ได้เปลี่ยนหรือหายไปไหนหรอก	 ถ้าเราสามารถเขียนให้มัน
สอดคล้องต้องกัน	กับความเคลื่อนไหวที่อยู่บนเรื่องนี้	อีกทั้งยังได้
เนื้อหาที่ลึกลงกว่าเดิมด้วยซ�้า”
	 ผู้เขียนเชื่อว่า	 “นักอ่านเท่านั้น”	 ที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินถึง	
“คุณค่า”	ของนิตยสาร	หรือสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	
ซึ่ง	2	 มุมมองล้วนมีเหตุผลสนับสนุน	 นักอ่านคือผู้ที่จะตัดสินว่า	
คณุค่าของเรือ่งนัน้ๆ	อยูท่ีใ่ด	ซึง่ผูผ้ลติเองกค็วรให้ความส�าคญัและ
พัฒนาในส่วนของเนื้อหาให้มีคุณค่าไปพร้อมๆ	 กับสื่อ	 และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย	
	 โดยสรุป	Digital	Magazine	 ในประเทศไทยนั้นนับเป็น
เพยีงจดุเริม่ต้นของนวตักรรมการสือ่สารรปูแบบใหม่	ทีเ่ข้ามาสร้าง
ประสบการณ์ในการอ่านที่แปลกใหม่ให้กับนักอ่าน	 ด้วยรูปแบบ
การน�าเสนอที่หลากหลาย	 อาทิ	 สามารถอ่านเนื้อหาพร้อมสืบค้น
ได้ในเชงิกว้างและลกึ	มภีาพประกอบทีห่ลากหลาย	มวีดิโีอให้เลอืก
รบัชมเพือ่สร้างจนิตนาการจากภาพและเสยีงประกอบ	และมรีปูแบ
บอื่นๆ	อีกมากมายตามที่ผู้พัฒนาเนื้อหาสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจ	
	 สิ่งส�าคัญประการหนึ่งนั้น	 การเข ้ามาของ	 Digital	
Magazine	เป็นทางเลอืกใหม่ให้นกัอ่านทีช่ืน่ชอบการอ่าน	และไม่
ชื่นชอบการอ่านหันต่างหันมาให้ความสนใจ	 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
แล้ว	สื่อเก่าอย่างนิตยสาร	สิ่งพิมพ์ทั่วไป	และวงการอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ อีกทั้งยังส่งผล	
กระทบต่อพฤติกรรมของนักอ่านที่เปลี่ยนไปอีกด้วย	 นิตยสาร					
สิง่พมิพ์อืน่ๆ	รวมถงึอตุสาหกรรมการพมิพ์ทีเ่กีย่วข้องเริม่มบีทบาท
น้อยลง	อตุสาหกรรมสิง่พมิพ์ต้อง	“กล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง”	บางสิง่
บางอย่างโดยผู้เขียนได้เสนอไว้	2	แนวทางคือ
	 1.	 ปฏิเสธรูปแบบเดิมๆ	(กระดาษ)	 ทั้งหมด	 แล้วเตรียม
พร้อมเข้าสู่โลกของดิจิทัลเต็มรูปแบบ

15	นภพัฒน์จักษ์	อัตตนนท์	นักข่าวออนไลน์
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	 2.	 เปิดรับรูปแบบใหม่	 ไปพร้อมๆ	 กับรูปแบบเก่า	 หรือ
พัฒนาควบคู่กันไปทั้ง	2	รูปแบบ
	 ส�าหรับในด้านของผู้อ่านนั้น	 นับว่าเป็นประสบการณ์ที่
แปลกใหม่อย่างแท้จริง	 การเปลี่ยนแปลงการอ่านแบบอนาล็อก	
(Analog)	มาสู่การอ่านแบบดิจิทัล	(Digital)	นอกจากจะท�าให้ผู้
อ่านได้เนื้อหาที่คงไว้ซึ่งคุณภาพแล้ว	 ยังได้ความหลากหลายของ
รูปแบบในการน�าเสนอ	 สามารถสืบค้นเนื้อหาในเชิงลึกและกว้าง	
อีกทั้งยังสามารถตอบสนอง	(Interactive)	ไปยังผู้ผลิตได้โดยตรง
อีกด้วย	 อีกทั้ง	Digital	Magazine	 ยังเข้าไปมีบทบาทกับวงการ
การศกึษา	โดยมส่ีวนช่วยพฒันาของการเรยีนการสอนให้สนกุ	และ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น	 ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยี	 และ				
แอพพลิเคชั่น	(Application)	ของ	Digital	Magazine
	 โลกก�าลังก้าวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลในทุกทิศทาง	 แม้กระทั่ง	
“สื่อ”	 และ	 “การสื่อสาร”	 ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคต่างต้องปรับ
พฤติกรรม	 เพื่อให้สอดรับการบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็	รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสือ่มวลชนอย่างนติยสาร
ที่ก�าลังจะเปลี่ยนรูปแบบเป็น	Digital	Magazine	ดังนั้นในอนาคต
อนัใกล้นี	้เราอาจจะได้เหน็มติใิหม่ของการสือ่สาร	ทีอ่าจเข้ามาเป็น	
“ทางเลือกใหม่”	หรือ	“เข้ามาแทนที่ของเก่า”	ก็เป็นได้	
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