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กก กมลพชร พีท คมพิชญ์

4. สรางสรรค - นักอาน 
สมาคมผูจดัพิมพฯ ทำกิจกรรมเพ่ือสังคมมาโดยตลอด จนมาถึงโครงการ 1 อาน ลานต่ืน 
ทีม่อบทุนใหโรงเรยีนดอยโอกาสเลือกซือ้หนังสือใหตรงใจถึง 54 โรง และสรางหองสมดุ
ตรงใจในชมุชนเอ้ืออาทรหนองหอย 2 จงัหวัดเชยีงใหม รวมงบประมาณกวา 5 แสนบาท 

ณ วันน้ี ไดตอยอดการใหหนังสือ ไปสูการสรางสรรคความสนุกและประสบการณใหมของการอานและการใชหนังสือ
ใหสนุกอีก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมโรงละครเล็กของเด็กชางอาน และแพลตฟอรม Noกองดอง

PUBAT 
TEAM

สรางวัฒนธรรมการอาน 
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย

5. สรางพื้นที่ – ตื่นรูของสังคม 
โจทยสำคัญคือการสรางความตระหนักรูของสังคม ถึงความสำคัญของวงการหนังสือ สมาคมผูจัดพิมพฯ ตองเปน 
กระบอกเสียงหลักตอการสื่อสารถึงผลกระทบของคลื่นความเปลี่ยนแปลง เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงในทุกเวที
ทั้งตอภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนั้น สมาคมผูจัดพิมพฯ ทำเอกสาร 
และเขาพบทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ข้ึนเวทบีอกเลาเร่ืองราวและทางออกของวงการทัง้ส่ือสาธารณะ ส่ือเฉพาะของ UNESCO 
และ OKMD เมื่อเกิดอุปสรรคในเรื่องระบบภาษีฝากขายหนังสือ สมาคมผูจ ัดพิมพฯ 
เดินหนาหารอืกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร รวมคล่ีคลายลดผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนอยาง 
รุนแรง และยังคงเรียกรองใหกระตุนเศรษฐกิจพื้นฐานดวยนโยบาย ชอปหนังสือชวยชาติ ความสำ คัญวงการหนังสือ 

ผลกระทบและทางออก

ส่งเสรมิรา้นหนังสือ ส่งเสรมิการอา่น

เอก อภิสิทธิ ์ เอด อคัรพลภาค เส็งพานิช ต้อย เกศรนิ กล้า สุรนิตย์

วศิน

JYP

ตัม้ ปิยะพงษ์

ลิขสิทธิ ์

ต่างประเทศ

งบประมาณ

เกียร ์ศักดิช์ยั ต้อง ต้องตา

งานวจิยั

สุพจน์

LEADER

มี ่โชนรงัสี

งานหนังสือ

หยี ดจุเดือน ฐา ฐาปนี

แนน  
จุฑา

วี 
พัชพรรณ

โอ  
เนตรนภา

หมวย  
วรางคณา

เอ  
ลภัทรดา

ผักกาด  
เมธาวี

อิง  
รัตตินันท

หลิว  
สุภาพ

5 งาน สรางฐาน สานพลัง

1. สรางฐาน - งานบุคแฟร 
ยังคงจดังานหนังสือใน 2 งานใหญในกรุงเทพและ 5 งานหลักในภูมิภาคใหครอบคลุมแตละภาค เพ่ือสรางฐานงานแฟรในพ้ืนที่ 
ในชุมชน เปนการกระตุนสรางฐานนักอานและนำหนังสือใหถึงมือผูอาน และเพิ่มยอดขายใหสมาชิก ตั้งใจสรางงานใหม  
ปกหมุดงานเพ่ือเยาวชนคนรุนใหมอีกหน่ึงงานใจกลางเมือง สรางงานยอยดาวกระจายตามพ้ืนที่ช ุมชนใหม และตั้งใจรวม 
จดังานหนังสือสำหรบัเด็ก แตตองรือ้แผนหลัง COVID-19 อีกครัง้ ระหวางน้ีเริม่ปกหมุด Online Book 
Market บนแพลตฟอรม thaibookfair.com ใหเปนศูนยรวมหนังสือ กิจกรรม วัฒนธรรมการอานที่
ใหญที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง มุงสูการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหนังสือตอไป

ยอดขาย 
และฐานนักอาน

ทุนมนุษย 2. สรางเสริม - คนวงการหนังสือ 
แตกหนอ และตอยอดคนวงการหนังสือ ทั้งสรางกลุม JYP – Junior and Young 
Publishers เปดพื ้นที ่ใหคนรุ นใหมและทุกรุ นไดทำงานรวมกัน ตั ้งศูนยลิขสิทธิ ์

ภายในสมาคมผูจ ัดพิมพฯ เพื ่ออำนวยใหเกิดกลไกชวยเหลือทางกฎหมาย จ ัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ท ั ้ง 
ไดองคความรูและลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการสรางดิจิทัลคอนเทนต (สราง e-pub for all และ การใช OBS) 
และการคาออนไลนขยายตลาด (การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ และการขาย e-commerce) และจดั BOOK PEOPLE DAY 
เปดประเด็นใหขบ สบชองใหศึกษาคล่ืนทีก่ระทบส่ือวงการตางๆ มองใหขาดเพ่ือเริม่ขยับ ปรบัเปล่ียน และรวมเปน 
สวนหนึ่งของการประกวดผลงานสรางสรรคเสมอมา ทั้งหนังสือดีเดนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลพานแวนฟารวมกับรัฐสภา IP Champion รวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย เปนตน

จากการบูรณาการ 7 พันธกิจ ทั้งเชิงลึกและเชิงกวาง นำสู 5 งาน  
สรางฐาน สานพลัง ตลอด 1 ป ที่ผ านมา

3. สรางสาน - พลังเครือขาย 
เครือขายต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และเครือขายนอกวงการหนังสือทีต่อยอดกันได  
ตางเปนสวนเติมเต็มใหเกิดนวัตกรรมการทำงานตอไปได ดวยสมาคมผูจ ัดพิมพฯ  
จดัประชมุรวมภาคีตนน้ําของวงการหนังสือเพ่ือมุงหนาสรางสรรคงานในทิศทางเดยีว 
กันกับสมาคมนักเขยีนแหงประเทศไทย สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย สมาคมนักออกแบบเรขศิลปไทย  
ชมรมบรรณาธิการไทย ชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทย ชมรมพิสูจนอักษรไทย และทุกภาคีที่เกี่ยวของ   
ทั้งยังรวมมือกับสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ ซึ่งมี 9 องคกรรวมตัวกันมาอยางยาวนาน 

นอกจากนี้ยังแตงตั้งคณะทำงานฝายตางประเทศเพื่อดูแลเช ื่อมตองานสมาคม ASEAN Book Publishers 
Association (ABPA) พ ัฒนาการแลกเปลี ่ยนซื ้อขายลิขสิทธิ ์ในภูมิภาค และในระดับนานาชาติกับ 
International Publishers Association (IPA) แลกเปลี่ยนขอมูลและผนึกกำลังในการเรียกรองเพื่อปรับปรุง 
ระบบภาษี และกฎหมายลขิสิทธ์ิ จดั Business Matching กับสำนักพิมพจีน จดั ABPA Webinar เรือ่ง PUBAT 
Online Book Fair และ The Post-Pandemic Creativity for Publishers รวมกับ Taiwan Book Fair 
Foundation (TBFF) Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) เตรยีมการ Workshop ออนไลน 
เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพเมียนมา เตรียมจัดตั้งองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ (CMO) ลาสุดรวมจัดตั้ง 
กลุมภาคีเศรษฐกิจสรางสรรคกับกลุมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อผลักดันนโยบายใหรัฐสนับสนุนอยางจริงจัง

รวมมือพึ่งพาตนเอง 
และรวมพลังตอรอง 

ภาครัฐ



เปดชองทางการขาย

    งานหนังสือ  

มุงหนาเปดชองทางขายใหมเพิ่มเติมตอเนื่อง แมโควิด 
จะทำใหเราตองยายงานสปัดาหหนังสือ ป 2563 มาอยู 
บนแพลตฟอรมออนไลน และงานเทศกาลอานเทที ่
ไบเทคหรืองานหนังสือเด็กที่ตั้งใจปกหมุดใหมจะถูก 
พบัโครงการไปช่ัวคราว แตยังต้ังใจวางอยูในแผนปหนา  
สำหรับงานในสวนภูมิภาค ไดกำหนดชองทางใหมขึ้นที่ 
เซ็นทรลัสุราษฎรธานี และศูนยประชมุ KICE ขอนแกน

 ThaiBookFair.com

Online Book Market ศูนยรวมหนังสือที ่ใหญ 
ที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง มุงสงเสริมนักอาน 
รานหนังสือ และสำนักพิมพใหเปนแพลทฟอรม 
ท ี ่ม ีฐานข อม ูลหนังส ือให ค นหาได มากท ี ่ส ุดและ 
ใหมที่สุด เปนศูนยรวมกิจกรรมหนังสือ วัฒนธรรม 
การอานของสมาช ิก องคกร และภาคีเคร ือข าย 
อุตสาหกรรมหนังสือ เปนแหลงเรียนรู สงเสริม พัฒนา 
นวัตกรรมหนังสือมุงสูอตุสาหกรรมสรางสรรค โดยเปน 
single gateway ท ี ่มีสมาชิกสมาคมผู จ ัดพิมพฯ 
เปนกำลังสำคัญรวมพัฒนา เพื่อสรางประสบการณที่ดี 
ใหผูอาน โดยใหบรกิารหนังสือเลม e-book audio Book  
และสินคาที่เกี่ยวของ ทั้งยังไดเช ื่อมกิจกรรม online 
และ offline ของเครอืขาย กาวสู Content Innovation 
และ Creative Culture Industry ฐานขอมูลนักอาน 
การอานนี ้สามารถนำไปตอยอด สรางม ูลค าให  
อุตสาหกรรมหนังสือไดตอมากมาย

ไปสูอนาคต

สรางนักอาน

    ละครโรงเล็ก เด็กชางอาน

เริม่โครงการ “ละครโรงเล็ก เด็กชางอาน” โครงการปลูกฝง 
ว ัฒนธรรมการอานในเด็กปฐมวัย คัดสรรนิทาน 
สงเสริมคุณธรรม ใหเด็กไทยยุคเปลี่ยนถาย Moral 
in New Normal ใหเด็กเพลิดเพลินฟงนิทานพรอมดู
ละครไปดวย หรือลองเปนผูเลนเอง ตอกยํ้าการสราง
นักอานนักสรางสรรคตั้งแตเยาววัย สรางการเรียนรู 
เปดจินตนาการ ใหเติบโตมากับหนังสือ

    Noกองดอง - อานเท

แพลทฟอรมนี้เกิดมาเพื่อปลุกกระแส 
การอานในสังคม ใหการอานของแตละคนมีช ีว ิตช ีวา 
มากขึ ้น ช วยกระตุ นใหคนอานหนังส ือได มากขึ ้น 
อานจบแลวแชรลงโซเชีย่ลได ดวยการบันทึกสถิติของตนเ
องเพ่ือสรางแรงจูงใจ การพฒันาแพลทฟอรมในเฟสถัดไป 
ใหนำไปใชแข งขันกันได หรือช วยกันระดมอานเพื ่อ 
รวมกันทำสิ่งด ีๆ ใหสังคม เปดชองทางใหเช ื ่อมตอ 
หลายภาคสวน ฐานขอมูลที่จะไดจากนักอานโดยตรง 
เปนประตูใหองคกรตางๆ มาสนับสนุนการอานเพ่ือสังคม

รายงานประจำ ป 2563

Together We Can



 

อานสรางสรรค
ปนหนังสือเพื่อนอง 

สรางสังคมการอาน
สูสังคมการเรียนรู 

ช ี้แจงและจัดสรร
ตำแหนงพื้นที่กับเพื่อนสมาชิก

( ABPA : ASEAN Book

Publishers Association )

ประชุมเครือขายอาเซียน
และเลือกตั้งประธานสมาคม

ชวยเหลือ สงเสริม
และทำความเขาใจกฎหมายลิขสิทธิ์

        พรอมปองปรามการละเมิด       

   Xiamen Business Matching  

เพิ่มโอกาสทางการคาดวยความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนผลงานลิขสิทธิ์ 

ไทย-จีน

Frankfurt Book Fair

เขาสูงานหนังสือและสิ่งพิมพที่ ใหญที่สุดในโลก
เพื่อขยายลิขสิทธิ์ ไทยใหกวางไกล

จับมือกับกองทุนสื่อปลอดภัย
และสรางสรรค

หารือ ประสานงาน
ขอความรวมมือเพื่อรับมือกับ

ยายพลพรรค
และนักอาน

-รับมือกับทุกปญหาเพื่อสงทุกทานสู
  อิมแพ็คเมืองทองธานีอยางสำเร็จลุลวง
-หนังสือดีมีช ีวิต Bring Content to Life

ยกขบวนลงใต
ไปกวา 200 บูธ

in Southeast Asia)

ขนนิทรรศการหนังสือจีน
ที่นาสนใจไปจัดรวมกับ

มหกรรมหนังสือภาคใต ครั้งที่ 6

นำเนื้อหาดี ๆ
ไปหาพี่นองชาวอีสาน

Book People Day
Ride the Disruption Wave

รวมพลคนหนังสือฝาคลื่น Disruption

สรางผูนำธุรกิจสิ่งพิมพรุนใหม

ขอบคุณทุกฝายเพื่อมุงหนา
สูความรวมมือสรางสังคมการอาน

ISBN ISSN 

กิจกรรมมุงเนนเผยแพรความรู
ณ หอสมุดแหงชาติ

หารือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ทิศทางอุตสาหกรรมหนังสือ

 Smart Office 
สนับสนุนการทำงาน

ดวย OBS และ
Studio Live

รวมเสริมพลังเทศกาล
คนรักหนังสือเพื่อเพิ่มชองทาง

การขายใหเพื่อนสมาชิก

Workshop

อบรมการสรางรานคาออนไลน
บน Thaibookfair.com 

สรางทีม Online คุณภาพ
เพื่อชวยเพิ่มชองทางขาย
เพื่อนสมาชิกใหดีที่สุด

และเร็วที่สุด 

       
งานหนังสือดิ้นได ดิ้นดจีนนานาชาติช ื่นชมวา

“ เปนหนึ่งในงานหนังสือแรกของโลก
ที่ยายไปจัดในรูปแบบออนไลน “

หารือแนวทาง
การสงเสริมการอานออนไลน
ในชวงสถานการณ Covid-19

แลกเปลี่ยนมุมมองสรางสรรค
กับไตหวันและไดรับเกียรติเปน

Country of Focus
ในงานหนังสือสิงคโปร 

Online Book Fair

 

Webinar แชรประสบการณ
จัดงานหนังสือ Online
เพื่อเปนโมเดลตนแบบ

(Technology
Transfer)

ผลกระทบ Covid-19,
ความสำคัญและทางรอด

ของวงการหนังสือ

for the future

สะทอนผลกระทบและ
แนวทางการปรับตัว

COVID-19

เสนอ ศบค 
ผานกระทรวงวัฒนธรรม

สงเสริมการประกวดวรรณกรรม
เรื่องสั้นและบทกวีการเมือง

โดยรัฐสภา
เตรียมพรอมจัดงาน

เชียงใหม บุคแฟร ครั้งที่ 5
ในยุค New Normal

รวมกันยื่นจดหมายขอยกเวน
การเรียกเก็บภาษจีากการฝาก
ขายหนังสือกับกรมสรรพากร

สรางภาคีและสรางความรวมมือ
สงเสริมเศรษฐกิจไทย

ดวยอุตสาหกรรมสรางสรรค

ความสำเร็จของงานหนังสือ
ครั้งแรกหลังจากเกิดวิกฤติ

Covid-19

สรางวัฒนธรรมการอาน
ดวยเทคโนโลยีและ
ตอยอดศักยภาพให

www.thaibookfar.com

หาชองทาง
จัดงานหนังสือ

ที่ภาคอีสาน จ.ขอนแกน

TikTok

พูดคุยกับ TikTok
เพื่อสรางสีสันใหนักอาน

Talk

What’s in it for publishers

from Asia Pacific 

แลกเปลี่ยนมุมมองคนหนังสือ
ในภูมิภาคเอเชียกับผูจัด
Frankfurt Book Fair

เตรียมความพรอมการจัดการ
มหกรรมหนังสือภาคอีสาน

ครั้งที่ 8

www.thaibookfair.com

ตอยอดธุรกิจหนังสือ
ในรูปแบบ e-book

รวมกับทุกแพลตฟอรม

เพื่อนำเสนอและชวยกันพัฒนา
วงการหนังสือใหเติบโตไมสิ้นสุด


