“BOOKS”
BRING YOU CLOSER
TO
THE
WORLD
AND THE WORLD CLOSER
TO YOU

บันทึกเสนทาง
1 กรกฎาคม 2562
- 17 สิงหาคม 2563
สมาคมผูจ ัดพิมพและ
ผู  จ ำหน า ยหนั ง สื อ
แห  ง ป ร ะ เท ศ ไท ย

5 งาน สรางฐาน สานพลัง

สรางวัฒนธรรมการอาน 4. สรางสรรค - นักอาน
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย สมาคมผูจ ดั พิมพฯ ทำกิจกรรมเพือ่ สังคมมาโดยตลอด จนมาถึงโครงการ 1 อาน ลานตืน่

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

1. สรางฐาน - งานบุคแฟร
ยังคงจัดงานหนังสือใน 2 งานใหญในกรุงเทพและ 5 งานหลักในภูมภิ าคใหครอบคลุมแตละภาค เพือ่ สรางฐานงานแฟรในพืน้ ที่
ในชุมชน เปนการกระตุนสรางฐานนักอานและนำหนังสือใหถึงมือผูอาน และเพิ่มยอดขายใหสมาชิก ตั้งใจสรางงานใหม
ปกหมุดงานเพื่อเยาวชนคนรุนใหมอีกหนึ่งงานใจกลางเมือง สรางงานยอยดาวกระจายตามพื้นที่ช ุมชนใหม และตั้งใจรวม
จัดงานหนังสือสำหรับ เด็ก แตตอ งรือ้ แผนหลัง COVID-19 อีกครัง้ ระหวางนีเ้ ริม่ ปกหมุด Online Book
Market บนแพลตฟอรม thaibookfair.com ใหเปนศูนยรวมหนังสือ กิจกรรม วัฒนธรรมการอานที่
ยอดขาย
ใหญที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง มุงสูการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหนังสือตอไป
และฐานนักอาน

ทุนมนุษย

2. สรางเสริม - คนวงการหนังสือ

แตกหนอ และตอยอดคนวงการหนังสือ ทั้งสรางกลุม JYP – Junior and Young
Publishers เป ด พื ้ นที ่ ให ค นรุ  น ใหม แ ละทุ ก รุ  น ได ท ำงานร ว มกั น ตั ้ ง ศู น ย ล ิ ข สิ ท ธิ ์
ภายในสมาคมผู  จ ั ด พิ ม พ ฯ เพื ่ อ อำนวยให เ กิ ด กลไกช ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ การ ทั ้ ง
ไดองคความรูและลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการสรางดิจ ิท ัลคอนเทนต (สราง e-pub for all และ การใช OBS)
และการคาออนไลนขยายตลาด (การซือ้ ขายลิขสิทธิ์ และการขาย e-commerce) และจัด BOOK PEOPLE DAY
เปดประเด็นใหขบ สบชองใหศกึ ษาคลืน่ ทีก่ ระทบสือ่ วงการตางๆ มองใหขาดเพือ่ เริม่ ขยับ ปรับ เปลีย่ น และรวมเปน
สวนหนึ่งของการประกวดผลงานสรางสรรคเสมอมา ทั้งหนังสือดีเดนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลพานแวนฟารวมกับรัฐสภา IP Champion รวมกับกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
กระทรวงพาณิช ย เปนตน

3. สรางสาน - พลังเครือขาย

รวมมือพึ่งพาตนเอง
และรวมพลังตอรอง
ภาครัฐ

เครือขายตัง้ แตตน นํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ และเครือขายนอกวงการหนังสือทีต่ อ ยอดกันได
ตางเปนสวนเติมเต็มใหเกิดนวัตกรรมการทำงานตอไปได ดวยสมาคมผูจ ัดพิมพฯ
จัดประชุมรวมภาคีตน นํา้ ของวงการหนังสือเพือ่ มุง หนาสรางสรรคงานในทิศทางเดียว
กันกับสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย สมาคมนักออกแบบเรขศิลปไทย
ชมรมบรรณาธิการไทย ชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทย ชมรมพิสูจนอักษรไทย และทุกภาคีท ี่เกี่ยวของ
ทั้งยังรวมมือกับสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ ซึ่งมี 9 องคกรรวมตัวกันมาอยางยาวนาน

นอกจากนี้ยังแตงตั้งคณะทำงานฝายตางประเทศเพื่อดูแลเชื่อมตองานสมาคม ASEAN Book Publishers
Association (ABPA) พั ฒ นาการแลกเปลี ่ ย นซื ้ อ ขายลิ ข สิ ท ธิ ์ ใ นภู ม ิ ภาค และในระดั บ นานาชาติ ก ั บ
International Publishers Association (IPA) แลกเปลี่ยนขอมูลและผนึกกำลังในการเรียกรองเพื่อปรับปรุง
ระบบภาษี และกฎหมายลิขสิทธิ์ จัด Business Matching กับสำนักพิมพจนี จัด ABPA Webinar เรือ่ ง PUBAT
Online Book Fair และ The Post-Pandemic Creativity for Publishers รวมกับ Taiwan Book Fair
Foundation (TBFF) Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) เตรียมการ Workshop ออนไลน
เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพเมียนมา เตรียมจัด ตั้งองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ (CMO) ลาสุดรวมจัด ตั้ง
กลุมภาคีเศรษฐกิจสรางสรรคกับกลุมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อผลักดันนโยบายใหรัฐสนับสนุนอยางจริงจัง

ทีม่ อบทุนใหโรงเรียนดอยโอกาสเลือกซือ้ หนังสือใหตรงใจถึง 54 โรง และสรางหองสมุด
ตรงใจในชุมชนเอือ้ อาทรหนองหอย 2 จังหวัดเชียงใหม รวมงบประมาณกวา 5 แสนบาท
ณ วันนี้ ไดตอยอดการใหหนังสือ ไปสูการสรางสรรคความสนุกและประสบการณใหมของการอานและการใชหนังสือ
ใหสนุกอีก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมโรงละครเล็กของเด็กชางอาน และแพลตฟอรม Noกองดอง

5. สรางพื้นที่ – ตื่นรูของสังคม
โจทยสำคัญคือการสรางความตระหนักรูของสังคม ถึงความสำคัญของวงการหนังสือ สมาคมผูจ ัดพิมพฯ ตองเปน
กระบอกเสียงหลักตอการสื่อสารถึงผลกระทบของคลื่นความเปลี่ยนแปลง เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงในทุกเวที
ทั้งตอภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนั้น สมาคมผูจ ัดพิมพฯ ทำเอกสาร
และเขาพบทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา ขึน้ เวทีบอกเลาเรือ่ งราวและทางออกของวงการทัง้ สือ่ สาธารณะ สือ่ เฉพาะของ UNESCO
และ OKMD เมื่อเกิดอุปสรรคในเรื่องระบบภาษีฝากขายหนังสือ สมาคมผูจ ัดพิมพฯ
เดินหนาหารือกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร รวมคลีค่ ลายลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ อยาง
รุนแรง และยังคงเรียกรองใหกระตุนเศรษฐกิจพื้นฐานดวยนโยบาย ชอปหนังสือชวยชาติ ความสำคัญวงการหนังสือ

ผลกระทบและทางออก
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วศิน

ไปสูอนาคต
เปดชองทางการขาย
งานหนังสือ
มุงหนาเปดชองทางขายใหมเพิ่มเติมตอเนื่อง แมโควิด
จะทำใหเราตองยายงานสัปดาหหนังสือ ป 2563 มาอยู
บนแพลตฟอรมออนไลน และงานเทศกาลอานเทท ี่
ไบเทคหรืองานหนังสือเด็กที่ตั้งใจปกหมุดใหมจะถูก
พับโครงการไปชัว่ คราว แตยงั ตัง้ ใจวางอยูใ นแผนปหนา
สำหรับงานในสวนภูมิภาค ไดกำหนดชองทางใหมขึ้นที่
เซ็นทรัลสุราษฎรธานี และศูนยประชุม KICE ขอนแกน

ThaiBookFair.com
Online Book Market ศู น ย ร วมหนั ง สื อ ที ่ ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง มุงสงเสริมนักอาน
ร า นหนั ง สื อ และสำนั ก พิ ม พ ให เป น แพลทฟอร ม
ที ่ ม ี ฐ านข อ มู ล หนั ง สื อ ให ค  น หาได มากที ่ ส ุ ด และ
ใหมท ี่สุด เปนศูนยรวมกิจกรรมหนังสือ วัฒนธรรม
การอ า นของสมาชิ ก องค ก ร และภาคี เ ครื อ ข า ย
อุตสาหกรรมหนังสือ เปนแหลงเรียนรู สงเสริม พัฒนา
นวัตกรรมหนังสือมุง สูอ ตุ สาหกรรมสรางสรรค โดยเปน
single gateway ที ่ ม ี ส มาชิ ก สมาคมผู  จ ั ด พิ ม พ ฯ
เปนกำลังสำคัญรวมพัฒนา เพื่อสรางประสบการณที่ด ี
ใหผอู า น โดยใหบริการหนังสือเลม e-book audio Book
และสินคาที่เกี่ยวของ ทั้งยังไดเชื่อมกิจกรรม online
และ offline ของเครือขาย กาวสู Content Innovation
และ Creative Culture Industry ฐานขอมูลนักอาน
การอ า นนี ้ ส ามารถนำไปต อ ยอด สร า งมู ล ค า ให
อุตสาหกรรมหนังสือไดตอมากมาย

สรางนักอาน
ละครโรงเล็ก เด็กชางอาน
เริม่ โครงการ “ละครโรงเล็ก เด็กชางอาน” โครงการปลูกฝง
วั ฒ นธรรมการอ า นในเด็ ก ปฐมวั ย คั ด สรรนิ ท าน
สงเสริมคุณธรรม ใหเด็กไทยยุคเปลี่ยนถาย Moral
in New Normal ใหเด็กเพลิดเพลินฟงนิทานพรอมดู
ละครไปดวย หรือลองเปนผูเลนเอง ตอกยํ้าการสราง
นักอานนักสรางสรรคตั้งแตเยาววัย สรางการเรียนรู
เปดจินตนาการ ใหเติบโตมากับหนังสือ

Noกองดอง - อานเท
แพลทฟอรมนี้เกิดมาเพื่อปลุกกระแส
การอานในสังคม ใหการอานของแตละคนมีช ีว ิตชีวา
มากขึ ้ น ช ว ยกระตุ  น ให ค นอ า นหนั ง สื อ ได มากขึ ้ น
อานจบแลวแชรลงโซเชีย่ ลได ดวยการบันทึกสถิตขิ องตนเ
องเพือ่ สรางแรงจูงใจ การพัฒนาแพลทฟอรมในเฟสถัดไป
ให นำไปใช แข ง ขั น กั น ได หรื อ ช ว ยกั นระดมอ า นเพื ่ อ
รวมกันทำสิ่งดีๆ ใหสังคม เปดชองทางใหเชื่อมตอ
หลายภาคสวน ฐานขอมูลที่จะไดจากนักอานโดยตรง
เปนประตูใหองคกรตางๆ มาสนับสนุนการอานเพือ่ สังคม

Together We Can

รายงานประจำป 2563
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อานสรางสรรค
ปนหนังสือเพื่อนอง

เขาสูงานหนังสือและสิ่งพิมพที่ ใหญที่สุดในโลก
เพื่อขยายลิขสิทธิ์ ไทยใหกวางไกล
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-รับมือกับทุกปญหาเพื่อสงทุกทานสู
อิมแพ็คเมืองทองธานีอยางสำเร็จลุลวง
-หนังสือดีมีช ีว ิต Bring Content to Life

จับมือกับกองทุนสื่อปลอดภัย
และสรางสรรค
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ชี้แจงและจ ัดสรร
ตำแหนงพื้นที่กับ เพื่อนสมาชิก
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ประชุมเครือขายอาเซียน
และเลือกตั้งประธานสมาคม
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หารือมาตรฐานคุณวุฒิว ิชาชีพ
ทิศทางอุตสาหกรรมหนังสือ
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กิจกรรมมุงเนนเผยแพรความรู
ณ หอสมุดแหงชาติ
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ขนนิทรรศการหนังสือจีน
ที่นาสนใจไปจัดรวมกับ
มหกรรมหนังสือภาคใต ครั้งที่ 6

ขอบคุณทุกฝายเพื่อมุงหนา
สูความรวมมือสรางสังคมการอาน
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Ride the Disruption Wave
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สนับสนุนการทำงาน
ดวย OBS และ
Studio Live
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รวมเสริมพลังเทศกาล
คนรักหนังสือเพื่อเพิ่มชองทาง
การขายใหเพื่อนสมาชิก
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สรางทีม Online คุณภาพ
เพื่อชวยเพิ่มชองทางขาย
เพื่อนสมาชิกใหด ีที่สุด
และเร็วที่สุด

แลกเปลี่ยนมุมมองสรางสรรค
กับไตหวันและไดรับ เกียรติเปน
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หารือแนวทาง
การสงเสริมการอานออนไลน
ในชวงสถานการณ Covid-19
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“ เปนหนึ่งในงานหนังสือแรกของโลก
ที่ยายไปจัดในรูปแบบออนไลน “
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ผลกระทบ Covid-19,
ความสำคัญและทางรอด
ของวงการหนังสือ

สรางภาคีและสรางความรวมมือ
สงเสริมเศรษฐกิจไทย
ดวยอุตสาหกรรมสรางสรรค

สะทอนผลกระทบและ
แนวทางการปรับตัว
COVID-19
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รวมกันยื่นจดหมายขอยกเวน
การเรียกเก็บภาษีจากการฝาก
ขายหนังสือกับกรมสรรพากร

เสนอ ศบค
ผานกระทรวงวัฒนธรรม

สงเสริมการประกวดวรรณกรรม
เรื่องสั้นและบทกวีการเมือง
โดยรัฐสภา
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เตรียมพรอมจัดงาน
เชียงใหม บุคแฟร ครั้งที่ 5
ในยุค New Normal
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สรางวัฒนธรรมการอาน
ดวยเทคโนโลยีและ
ตอยอดศักยภาพให
www.thaibookfar.com
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ความสำเร็จของงานหนังสือ
ครั้งแรกหลังจากเกิดวิกฤติ
Covid-19
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ชวยเหลือ สงเสริม
และทำความเขาใจกฎหมายลิขสิทธิ์
พรอมปองปรามการละเมิด
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เพิ่มโอกาสทางการคาดวยความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนผลงานลิขสิทธิ์
ไทย-จีน
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หาชองทาง
จัดงานหนังสือ
ที่ภาคอีสาน จ.ขอนแกน
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พูดคุยกับ TikTok
เพื่อสรางสีสันใหนักอาน
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เพื่อนำเสนอและชวยกันพัฒนา
วงการหนังสือใหเติบโตไม สิ้นสุด
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ตอยอดธุรกิจหนังสือ
ในรูปแบบ e-book
รวมกับทุกแพลตฟอรม
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What’s in it for publishers
from Asia Pacific

แลกเปลี่ยนมุมมองคนหนังสือ
ในภูมิภาคเอเชียกับผูจ ัด
Frankfurt Book Fair
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เตรียมความพรอมการจัดการ
มหกรรมหนังสือภาคอีสาน
ครั้งที่ 8

