


สาส์นนายก

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์

และผู้จ�าหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย

	 ในช่วงแห่งความยากล�าบากของธุรกิจหนังสือ	
ตั้งแต่ปี	2562	ถงึปัจจบุนั	วกิฤตการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19	 เป็นตวัเร่งให้เหน็เส้นทางที่ต้องปรบัตวั 
เรว็ขึ้น	และต้องลงมอืทนัท	ีธรุกจิหนงัสอืก�าลงัเปลี่ยน	
และไม่มทีางจะกลบัมาเหมอืนเดมิ	เป็นดงัเช่นธรุกจิ
อื่น	 ท่ามกลางสภาวะโลกใบใหม่ในลักษณะใหม่
แบบ	VUGA	World	โลกที่มคีวามผนัผวน	ไม่แน่นอน	
ซับซ้อน	 และคลุมเครือ	 โลกที่พฤติกรรมของเรา
เปลี่ยนไป	 โลกที่ผู้คนคุ้นชินกับวิถีชีวิตใหม่	 โลกที่ 
ต้องน�าความคดิใหม่	วฒันธรรมการท�างานแบบใหม่
เข้ามาผสานกบัเทคโนโลย	ีจนบางอาชพีหายไป	และ
บางอาชีพเกิดขึ้นใหม่	 ท�าให้ธุรกิจและองค์กรต้อง
ปรบัตวัให้ทนัการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	มองให้เหน็ว่า
อะไรคอืสิ่งที่เวริ์คส�าหรบัโลกปัจจบุนัจรงิๆ
	 คลื่นยักษ์ลูกนี้ไม่อาจคาดเดาได้อย่างแม่นย�า
ว่าจะส่งผลใดในอีก	 10	 ปี	 แม้แต่ปีหน้ายังคาดเดา 
ยาก	 สิ่งส�าคัญของการอยู่รอดคือต้องปรับตัวให้ทัน 
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้นี้	 เราต้อง 
สร้างเส้นทางเดินใหม่เพิ่มเติมควบคู่ไปกับรากฐาน
ที่มีมาอย่างยาวนาน	 แม้บางเรื่องจะไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน	กต็้องใช้พลงัสร้างสรรค์ที่มใีน
ตนลงมอืให้เกดิ	ลองพฒันาโมเดลธรุกจิรูปแบบใหม่
ควบคู่	เพื่อน�าไปสู่เส้นทางความอยู่รอดและรุ่งให้ได้
	 สมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	ไม่เพยีงเป็นศนูย์กลางส่งเสรมิ 
การค้า	 ยังต้องพัฒนาวงการหนังสือทุกมิติ	 ทั้ง 
ผลกัดนัคนรุน่ใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่	มุง่ส่งเสรมิให้เกดิ
การสร้างสรรค์เนื้อหาและปกป้องสิทธิทางปัญญา	
เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่านี้รุกไปข้างหน้า	 เป็นกระบอก
เสียงให้คนหนังสือบอกเล่า	 เรียกร้องต่อรัฐบาลและ
สังคมวงกว้าง	 ด้วยเชื่อมั่นว่าการอ่านหนังสือคือ
ปัจจยัหลกัของการพฒันาศกัยภาพมนษุย์	ซึ่งเป็นต้น
ทนุส�าคญัของการพฒันาประเทศ	ท�าอย่างไรให้เกดิ 
การอ่านอย่างมคีณุภาพ	และน�าไปสูก่ารเลอืกหาหนงัสอื 
ที่มคีณุภาพไว้อ่านปรมิาณมากขึ้น	จนท�าให้หนงัสอื
เป็นสิ่งส�าคญัของชวีติ	สมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	ก�าลงัมุ่ง
เดินเปิดทางสินค้าวัฒนธรรมไปเป็นอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์	เพื่อขยายธรุกจิไปสู่ตลาดใหม่	ปูพื้นฐาน
สร้างสภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่เหมาะสมต่อการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือในระยะยาว	 น�าพา
เพื่อนสมาชิกคนวงการหนังสือ	 จับมือกันก้าวผ่าน
ช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้
	 ในนามคณะกรรมการสมาคมผู ้จัดพิมพ์และ
ผู ้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกคนที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนวงการมา
อย่างเข้มแข็ง	 และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกก้าวที่
เดินไปข้างหน้าประสบความส�าเร็จดังตั้งใจ	 ทั้งนี้	 
ได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อน
สมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 ตลอดเวลา	 2	 ปีที่ผ่านมา	
บันทึกพันธกิจอันก ่อประโยชน ์ต ่อการพัฒนา 
ความเข้มแขง็ของพวกเรา	หวงัให้เป็นแนวทางคณะ
กรรมการสมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 สามารถท�าหน้าที่ 
ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อวงการหนังสือเติบโตยั่งยืน	 
คณะกรรมการทกุคนขอขอบคณุไว้	ณ	โอกาสนี้
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รายนามคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วาระปี 2562 - 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย

องคมนตรี

นายขรรค์ชัย บุนปาน
บริษัท  มติชน จ�ากัด (มหาชน)

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการ

ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง 

แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)



ดร. สิริกร มณีรินทร์
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

ส�านักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

นางนิดดา หงษ์วิวัฒน์ 
บริษัท ส�านักพิมพ์แสงแดด จ�ากัด

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด

นายธนะชัย สันติชัยกูล
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นางริสรวล  อร่ามเจริญ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด

นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด

นายจรัญ หอมเทียนทอง
บริษัท  ส�านักพิมพ์แสงดาว จ�ากัด

นางสุชาดา สหัสกุล
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด
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า รายนามคณะที่ปรึกษา
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วาระปี 2562 - 2564

นายวิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์
บริษัท ส�านักพิมพ์ 
พ.ศ.พัฒนา จ�ากัด

นางยุวดี  ศิลปดีเลิศกุล
บริษัท บูรพาสาส์น (1991) จ�ากัด

ดร. สุวัฒน์ ทองธนากุล
สื่อเครือผู้จัดการ

นายทนง โชติสรยุทธ์
โรงเรียนเพลินพัฒนา

นายศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
บริษัท ส�านักพิมพ์ห้องเรียน จ�ากัด

นางสุภาวดี  หาญเมธี
สถาบันอาร์แอลจี 

(รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
บริษัท ส�านักพิมพ์ต้นฉบับ จ�ากัด

นายเกษมสันต์ วีระกุล
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



นายโอฬาร วีระนนท์
สมาคมฟินเทคประเทศไทย

นายประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นายปฐม  อินทโรดม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์
สมาคมส�านักงานบัญชีไทย

นางกนกวลี พจนปกรณ์
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ม.ล. วีรอร วรวุฒิ
สมาคมนักแปลและล่าม

แห่งประเทศไทย

นายธาตรี ลิขิตวรศาสตร์
สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่อ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

ดร. ชุมพล สายเชื้อ
สมาคมขนส่งสินค้าและ
โลจิสติกส์ไทย (TTLA)

นายพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช
สมาคมการพิมพ์ไทย

ดร. วิทยา สุหฤทด�ารง
สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายนรเทพ บุญเก็บ
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

นายวิเชียร ฤกษ์ ไพศาล
ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Genie Records
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สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วาระปี 2562 – 2564

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
บริษัท บุ๊คไทม์ จ�ากัด

นางสาวฐาปนี  โปร่งรัศมี
อุปนายกฝ่ายในประเทศ 1
บริษัท วิสดอมพับลิชชิ่ง บาย ฐาปนี

นางสาวดุจเดือน เหตระกูล
อุปนายกฝ่ายในประเทศ 2
บริษัท ส�านักพิมพ์แม่บ้าน จ�ากัด

นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์
เลขาธิการ
บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จ�ากัด

นางสาวกมลพชร โทสินธิติ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
ส�านักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

นายสุรนิตย์ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองเลขาธิการ
บริษัท อี.คิว. พลัส กรุ๊ป จ�ากัด



นายคมพิชญ์ พนาสุภน
กรรมการ
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด

นางสาวต้องตา ต่ายสกุลทิพย์
เหรัญญิก
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
ส�านักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู

นายปิยะพงษ์   ศิริสุทธานันท์
กรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด

นายวศิน เพิ่มทรัพย์
นายทะเบียน
บริษัท โปรวิชั่น จ�ากัด

นายภาค   เส็งพานิช
กรรมการ
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ จ�ากัด

นางเกศริน เอนก
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชีย บุ๊คส จ�ากัด

นายสุพจน์ รัตนาพันธุ์
กรรมการ
บริษัท ส�านักพิมพ์ท้อป จ�ากัด

นายอัครพล วัฒนศิน
กรรมการ
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
(ประเทศไทย) 

นายบุญเสริม สัมมนาวงศ์ 
กรรมการ   
ส�านักพิมพ์ เสริมวิทย์
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 พ.ศ. 2502	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทยรเิริ่มขึ้นจากการปรกึษาหารอืของบคุคลส�าคญัใน

แวดวงการศกึษาของไทย	ได้แก่	นายอภยั	จนัทวมิล	ซึ่งขณะ

นั้นด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมสามญัศกึษา	ม.ล.มานจิ	ชมุสาย	

แห่งองค์การยูเนสโก	 และนายก�าธร	 สถิรกุล	 ผู้อ�านวยการ 

องค์การค้าของคุรุสภา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาการอ่านและการพิมพ์ในประเทศไทยให้เจริญ

ก้าวหน้าเช่นเดียวกับนานาประเทศ	 แต่การจะก่อตั้งสมาคม

ได้นั้น	 จ�าเป็นจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ	 และร่วมมอืร่วมใจ 

จากผู้ประกอบการส�านักพิมพ์ต่าง	 ๆ	 จึงได้มีการชักชวน	 

นายจิตต์	 แพร่พาณิช	 เจ้าของส�านักพิมพ์แพร่พิทยา	 และ 

นายชยัจติต	ิเดชารกัษ์	เจ้าของสรุวิงศ์	บุค๊เซน็เตอร์	จ.เชยีงใหม่	

มาพูดคุยปรึกษากับนายก�าธร	 สถิรกุล	 และร่วมกันก่อตั้ง

สมาคมขึ้น

 พ.ศ. 2508	 วันที่	 4	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2508	 ได้มีการ

จดทะเบียนก่อตั้ง	 สมาคมกับกองต�ารวจสันติบาล	 ใช้ชื่อว่า 

“สมาคมผู ้ จัดพิมพ ์และผู ้ จ� าหน ่ ายหนั ง สือแห ่ ง

ประเทศไทย”	 มีส�านักงานอยู่ที่อาคาร	 9	 ถนนราชด�าเนิน	

(ภายในองค์การค้าคุรุสภา)	 จ.พระนคร	 มีนายก�าธร	 สถิรกุล 

เป็นผู ้เริ่มการฯ	 ส�านัก	 และด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม 

เป็นท่านแรก

 พ.ศ. 2519	 วันที่	 17	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2519	 ม.ล.มา

นิจ	 ชุมสาย	 ได้ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สมาคมกับกองต�ารวจสันติบาล	 และก้าวเข ้ามาด�ารง

ต�าแหน่งนายกสมาคม	ท่านที่	 2	 ต่อจากอาจารย์ก�าธร	 สถริ

กุล	 รวมทั้งเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันกิจกรรมต่าง	 ๆ 

ซึ่งท�าให้สมาคมมผีลงานและความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น



 พ.ศ. 2525	 มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งนายกสมาคมเป็นนายธรรมนูญ	เรอืงศลิป์	 

แห่งส�านกัพมิพ์เรอืงศลิป์

 พ.ศ. 2528	 เมื่อ	 ม.ล.มานิจ	 ชุมสาย	 ได้รับ

เลือกเป็นนายกสมาคมอีกครั้งก็ได้มีการแก้ไขกฎ

ของสมาคม	 โดยก�าหนดให้นายกสมาคมแต่ละ

ท่านอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละ	2	ปี

 พ.ศ. 2530	 มีการแก้ไขกฎอีกครั้ง	 ในสมัย

ของนายวริยิะ	สริสิงิห	ก�าหนดเพิ่มเตมิว่าผู้ด�ารง

ต�าแหน่งนายกสมาคม	 จะอยู ่ในต�าแหน่งได้ 

คราวละ	2	ปี	แต่ไม่เกนิ	2	สมยั	หรอื	4	ปี	เพื่อ

ให้เกดิการสบัเปลี่ยนกนัปฏบิตัหิน้าที่และมคีวาม

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 พ.ศ. 2545	ในระยะแรกของการก่อตั้งสมาคม

นั้น	 มีการจดแจ้งใช้ที่อยู่ติดต่อที่คุรุสภา	 และ

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาคม	 ไปตามที่อยู่ของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมในแต่ละสมัย	 จน

กระทั่งเมื่อสมาคม	 มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	 ใน

ปลายปี	 พ.ศ.2545	 จึงได้ย้ายส�านักงานมาตั้งอยู่

ที่	83/159	ซอยงามวงศ์วาน	47	(ชนิเขต	2)	แขวง

ทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 10210	 และ

ด�าเนนิงานต่อเนื่องมาจนถงึปัจจบุนั

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาวงการหนังสือในประเทศไทยให้ก้าวหน้า

ทัดเทียมกับนานาประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์

ส�าคญั	4	ประการ	คอื

	 1.	ส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจ�าหน่าย 

	 	 หนงัสอืที่ด	ีไม่เป็นภยัต่อสงัคม	ให้ได้รบัความ 

	 	 นิยมแพร่หลาย	 และปรับปรุงมาตรฐาน	 

	 	 คุณภาพ	 ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้ 

	 	 มาตรฐานตามสากลนยิม

	 2.	ส่งเสริมงานด้านการประพันธ์และงานด้าน 

	 	 การแปล	ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

	 3.	ก่อให้เกดิความสามคัคใีนบรรดาสมาชกิ	ให้ 

	 	 ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในด้านวชิาการ	 

	 	 ด้านอาชพี	และด้านสงัคม

	 4.	ท�าการติดต่อประสานงานกับสมาคมผู ้

	 	 จัดพิมพ์	 และสมาคมผู้จ�าหน่ายหนังสือ 

	 		 สมาคมและสถาบนัต่าง	ๆ 	ที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง	 

	 	 ทั้งภายในและ	 ต่างประเทศ	 และระหว่าง 

	 	 ประเทศ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู	้ความคดิเหน็ 

	 	 และส่งเสริมงานและความเข ้าใจอันดี 

	 	 ระหว่างกนั	ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกบัการเมอืง



7 พันธกิจ มุ่งพัฒนา วงการหนังสือ

เพิ่มช่องทางขายทกุรูปแบบ
ผ่านงานแฟร์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะ
เป็นงานหนงัสอืระดบัชาติ	 
งานแฟร์ตามภูมภิาคต่าง	ๆ	
และงานหนงัสอืต่างประเทศ

ประเทศ

การสร้าง	Networking	
ระหว่างสมาชกิ 
ผ่านงานสมัมนา 
การดูงาน	และการ 
ประชมุต่าง	ๆ

การสร้างผู้น�าและพฒันาคนหนงัสอื	
สมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	 

ได้จดัตั้งกลุ่ม	Junior	&	Young	 
Publishers	and	 

Booksellers	พร้อมทั้งจดัการเพิ่ม
ทกัษะการท�างานส�าหรบัยคุ	4.0	 
ให้กบัสมาชกิในอตุสาหกรรม

พนัธกิจ
1

พนัธกิจ
2

พนัธกิจ
3

การส่งเสรมิร้านหนงัสอื
ให้เข้มแขง็	ผ่าน

โครงการชมุชนการอ่าน
ในร้านหนงัสอือสิระ

การน�าดจิทิลัมาปฏริูป
ธรุกจิ	(Transformation)	
ผ่าน	Workshop	ทกัษะ

ด้านดจิทิลัต่าง	ๆ

เปิดอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์	โดยการ
เชื่อมโยงเชงินโยบาย
และการสนบัสนนุจาก
ภาครฐัและภาคเอกชน

การสร้างนกัอ่าน	(CSR)	
ผ่านโครงการ	๑	อ่าน	 
ล้านตื่น	ที่สมาคม 
ผู้จดัพมิพ์ฯ	ท�ามา 
อย่างต่อเนื่องเป็น 
ระยะเวลาหลายปี

พนัธกิจ
4

พนัธกิจ
5

พนัธกิจ
7

พนัธกิจ
6

เพิ่ม
ช่องทางขาย
ทุกรูปแบบ

สร้างนักอ่าน
CSR สร้าง

ผู้น�ารุ่นใหม่
และพัฒนา

คนหนังสือเป็น
มืออาชีพส่งเสริม

ร้านหนังสือ
ให้เข้มแข็ง

น�าดิจิทัล
มาปฎิรูป

ธุรกิจ

เปิดทาง
อุตสารหกรรม

สร้างสรรค์

เชิญสมาชิก
รวมกลุ่ม

เข้ามาร่วม
ท�างานพ

ันธ
กิจ



Social Media
Member

1) PUBAT Official 1) Thai Book Fair 3) @ThaiBookFair

2) PUBAT Member Official 2) @ThaiBookFair 4) PUBAT 
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Public

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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บันทึกเส้นทางปี 2562 - 2563
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อ่านเพิ่มเติมได้ที่



18PAGE

สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11

	 งานสปัดาห์หนงัสอืและการเรยีนรู	้อบุลราชธาน	ี

(UBON	 Boo	 Fair)	 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปี

ที่	 11	 โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน	

ได้แก่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มณฑลทหารบก

ที่	 22	 บริษัท	 สินทรัพย์ก้าวหน้า	 คอร์ปอเรชั่น	

10 - 18 สงิหาคม  2562  ศูนย์การค้าสนีุย์ทาวเวอร์ จงัหวดัอุบลราชธานี

จ�ากัด	 (ประธานการจัดงาน)	 ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

จังหวัดอุบลราชธานี	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี	 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียน

เอกชน	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และสมาคมผู้จัด
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พิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

ภายใต้แนวคิด	 “อ่านสร้างสรรค์	 ปันหนงัสือเพื่อ

น้อง”	 เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านและ

การเรียนรู้ให้แก่	 เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ใน

ครั้งนี้	ได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.คณุหญงิกลัยา	โสภณ

พนิช	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

เป็นประธานเปิด	โดยมนีางสนุยี์	ตรยิางกูรศร	ีใน

นามของเจ้าของสถานที่	และประธานคณะกรรม

การอ�านวยการจดังานฯพร้อมด้วย	คณุตรสัวนิ	โท

สนิธติ	ิที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์	คณุโชนรงัสี	เฉลมิชยั

กจิ	นายกสมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	พร้อมคณะกรรมการ

สมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	และผูแ้ทนจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	

วนัที่	10	สงิหาคม	2562	ณ	ลานกจิกรรม	ชั้น	4	

ศนูย์การซติี้มอลล์	สนุย์ีทาวเวอร์	จงัหวดัอบุลราช

ธานี้	โดยมสี�านกัพมิพ์ร่วมออกงาน	89	ราย	รวม

จ�านวนกว่า	371	บูธ

 

	 และอีก	 11	 กิจกรรม	 ในงานสัปดาห์หนังสือ 

และการเรียนรู ้ 	 อุบลราชธานี 	 ครั้ งที่ 	 11	

ประจ�าปี	 2562	 มิติใหม่ของงานวิ่งการกุศล	

RUN	 FOR	 BOOKS	 วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อ

น้อง	 ระดมทุนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

หนังสือ	 และสื่อการเรียน	 50	 แห่ง	 ในจังหวัด

อบุลราชธาน	ีมูลค่า	1,000,000	บาท	และ	ก่อตั้ง 

ธนาคารหนงัสอืส�าหรบัเดก็ปฐมวยัและครอบครวั	

และมอบหนังสือให ้ เด็กแรกเกิดมูลค ่ากว ่า	 

500,000	บาท
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	 งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

ครั้งที่	 7	 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น

ปีที่	 7	 โดยความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงาน	 ได้แก่	 จังหวัดขอนแก่น	

บริษัท	 ไมซ์โซลูชั่น	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 และสมาคมผู้จัดพิมพ์และ

ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	

ภายใต้แนวคิด	 “สร้างสังคมการ

อ่าน สูส่งัคมการเรียนรู”้	โดยได้รบั

เกยีรตจิาก	 นายสมศกัดิ์	 จงัตระกลุ	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 เป็น

ประธานเปิดงาน	 ซึ่งงานมหกรรม

หนงัสอืภาคอสีานครั้งที่	 7	 “I-SAN 

BOOK FAIR 2019”	 จัดขึ้นเพื่อ

เปิดโอกาสให้ประชาชนคนอีสาน

นั้นได้เดนิทางมาเลอืกชม	 และเลอืก

ซื้อหนังสือจากส�านักพิมพ์ต่าง	 ๆ	

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7
15 - 21 สงิหาคม 2562   ศูนย์ประชุมฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ของไทย	 ทั้งยังคงมีการจัดพื้นที่ส�าหรับการแสดง

นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน	 พื้นที่จัดกิจกรรมบน

เวทกีลาง	การส่งเสรมิด้านการเขยีน	ซึ่งการจดังาน

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน	 ยังคงเป็นแนวทางที่

จงัหวดัจะผลกัดนัให้ขอนแก่น	 เป็นสงัคมแห่งการ

อ่าน	 ตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนที่ว่า	

สร้างสังคมการอ่าน	 สู่สังคมการเรียนรู้ได้อย่างดี

อกีด้วย

	 มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่	 7	 “I-SAN 

BOOK FAIR 2019”	มุง่เน้นการส่งเสรมิให้เยาวชน

มโีอกาสเข้าถงึหนงัสอืด	ี ๆ	 และหลากหลาย	 เพื่อ

เป็นการกระตุน้พฒันาการอ่านการเขยีน	การสร้าง

กระบวนการการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนให้

เตรียมพร้อมด้านการศึกษา	 ซึ่งภายในงานได้มี

ส�านกัพมิพ์กว่า	108	แห่ง	มาร่วมลด	แลก	แจก	แถม	

มกีารลดราคาหนงัสอื	20	-	80%	ทั้งยงัคงมโีปรโมชนั

พเิศษมากมาย	 มกีารจดัโซนบฟุเฟต์หนงัสอื	 และ	

กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและเยาวชนภาคอีสาน	

การประกวดหนังสือท�ามือ	 และกิจกรรมบนเวที

กลาง	ที่หนอนหนงัสอืและผู้ที่ชื่นชอบงานเขยีนนั้น

พลาดไม่ได้	ทั้งนี้กจิกรรมดงักล่าวได้ก�าหนดจดัขึ้น

ระหว่างวนัที่	15	-	21	สงิหาคม	2562	เวลา	09.00	-	

20.00	น.	รวมระยะเวลา	7	วนั	ณ	ศูนย์ประชมุอเนก

ประสงค์กาญจนภเิษก	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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	 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 จับมือ	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย	ดงึร้านหนงัสอืทั่วประเทศ	 เปิดตวั	“โครงการชุมชนการอ่านในร้านหนงัสอือิสระ”	 เพื่อ

กระตุน้ให้เกดิกลุม่นกัอ่านที่เชื่อมโยงจนช่วยกนัสร้างรากฐานการอ่านที่ดใีห้กบัประเทศ	

แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชุมชนการอ่านในร้านหนังสืออิสระ”
23 สงิหาคม 2562 ณ จามจุร ีแสควร์
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	 โดยมนีางสาวโชนรงัส	ีเฉลมิชยักจิ	นายกสมาคม

ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	

และนายวสนัต์	ภยัหลกีลี้	ผูจ้ดัการ	กองทนุพฒันา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 และนายทรงยศ	

สามกษตัรย์ิ	 กรรมการผูจ้ดัการ	 ศนูย์หนงัสอืแห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ภาคเีครอืข่ายหนงัสอืใน

โครงการ	 ร่วมแถลงข่าวเปิดตวั	“โครงการชุมชน

การอ่านในร้านหนงัสืออสิระ”	ขึ้น	 เพื่อส่งเสรมิ

หรอืเผยแพร่สื่อหนงัสอืที่ปลอดภยัและสร้างสรรค์

ที่เข้าถึงเด็กเยาวชน	 รวมถึงคนหลากหลายวัย

ในชุมชนได้	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และ

ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 และกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นผู้ให้การ

สนับสนุน	 ด้วยเล็งเห็นว่า	 ร้านหนังสือเป็นแหล่ง

รวมตวัของผูส้นใจหนงัสอืที่ดใีนระดบัหนึ่ง	 จงึควร

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน

กลุ่มนักอ่านที่หลากหลาย	 และการสร้างสรรค์

ชุมชนการอ่านให้เกิดขึ้น	 อีกทั้งสนับสนุนให้เกิด

การผลิตหนังสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เป็น

ประโยชน์	 โดยเฉพาะหนังสือที่มีเนื้อหาส่งเสริม 

ศีลธรรม	 จริยธรรม	 วัฒนธรรมและความมั่นคง	 

ส่งเสรมิความคดิ	สร้างสรรค์	การเรยีน	ทกัษะการใช้

ชวีติของประชาชน	โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชน

ที่จ�าเป็นต้องร่วมมอืช่วยกนัปลูกฝังสิ่งดงีาม	 และ

เป็นวัยที่มีความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ประเทศ

ในอนาคต

	 ซึ่งโครงการฯ	ดงักล่าว	ได้เชญิชวนให้ร้านหนงัสอื	

50	ร้านค้าทั่วประเทศ	เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสรมิ

ร้านหนังสือให้สามารถเติบโตเป็นกลไกส�าคัญใน

ธรุกจิหนงัสอื
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 คณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	 เข้าหารอืผูว่้าราชการจงัหวดั	

และหน่วยงานจงัหวดันนทบรุี	 การเตรยีมความพร้อมการจดังานมหกรรมหนงัสอืระดบัชาติ	 ครั้งที่	 24	 

ณ	ศูนย์ราชการจงัหวดันนทบรุี

เข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานจังหวัดนนทบุรี

ประชุมจับสลากต�าแหน่งบูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24

25 สงิหาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวดันนทบุรี

2 กันยายน 2562 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เตรียมความพร้อมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 

 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 ได้จัดประชุมจับสลากต�าแหน่งบูธ
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ	 ครั้งที่	 24	 (Book	
Expo	Thailand	2019)	ในวนัพฤหสับดทีี่	29	สงิหาคม	
2562		เวลา	13.00	น.		ณ	ห้องจูปิเตอร์	4	-	7	อาคาร 
ชาเลนเจอร์	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 เพื่อจัดสรร
ต�าแหน่งพื้นที่และแจ้งข้อมลูต่าง	ๆ	ให้สมาชกิ
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แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24
18 กันยายน 2562 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาต ิครัง้ท่ี 24 (Book Expo Thailand 

2019)

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย	 ได้จดัแถลงข่าวงานมหกรรม

หนงัสอืระดบัชาต	ิครั้งที่	24	(Book	Expo	Thailand	

2019)	ในพธุที่	18	กนัยายน	2562	เวลา	16.00	-	

18.00	น.	ณ	ลาน	Atrium	3	ชั้น	3	ศนูย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์	 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

ดงักล่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รบัทราบ	

	 ในงานแถลงข่าวมีเสวนา	 The	 Art	 of	 Bringing 

Content	to	Life	“ถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ของนวนยิาย

สูช่วีติจรงิ”	 ซึ่งได้รบัเกยีรตจิากนกัประพนัธ์นวนยิาย

ชื่อดัง	 “รอมแพง”	 เจ้าของผลงานบุพเพสันนิวาส,	 

“วรรณวรรธน์”	 เจ้าของผลงานฤกษ์สงัหาร	 “แสตมป์

เบอร์รี่”	เจ้าของผลงานซรีส์ี	Badz	-	Boy	For	Rent	และ

ทมีผู้จดัละครและนกัแสดง	“วยัแสบสาแหรกขาด	2”	

ได้แก่	 เอิน-นิธิภัทร์	 เอื้อวัฒนสกุล,	 ฟลุท-ชินพรรธน	์

กติตชิยัวรางค์กูร,	ยอร์ช-ยงศลิป์	 วงศ์พนตินนท์	และ

พลอย	ศรนรนิทร์
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“หนงัสอืดมีชีวีติ	–	Bring	Content	to	Life”	ภายในงานได้จดันทิรรศการ	Bring	Content	to	Life	ที่จะ

สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้เข้าชมผ่านกจิกรรมและเรื่องราวการอ่านในรูปแบบต่าง	ๆ
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	 พบกบัหนงัสอืดรีาคาโดน	กบั	7	โซนหนงัสอืยอดนยิม	ได้แก่	Book	Wonderland	ที่รวบรวมหนงัสอื

การ์ตูนและหนงัสอืส�าหรบัคนรุ่นใหม่เอาไว้มากมาย	หนงัสอืทั่วไป	ความรู้รอบตวัและไลฟ์สไตล์ต่าง	ๆ	

นิยาย/วรรณกรรม	 สนุกไปกับจินตนาการ	 และประสบการณ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักเขียนคนโปรด	

หนงัสอืต่างประเทศ	ตอบโจทย์นกัอ่านหลากภาษา	ไม่ต้องเสยีเวลาสั่งหนงัสอืจากต่างประเทศ	หนงัสอื

เด็กและสื่อเพื่อการศึกษา	 ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ก�าลังมองหาหนังสือและสื่อเสริมทักษะส�าหรับเด็ก	

การศึกษา	 ส�าหรับวัยเรียนที่ต้องการคู่มือเรียน	 เตรียมสอบ	 หรือความรู้เฉพาะทาง	 และเอาใจนักล่า 

นกัสะสมกบัหนงัสอืเก่า

	 กจิกรรมลุ้นรบั	iPad	Air	และคูปองเงนิสดมูลค่า	1,000	บาท	ได้ทกุวนั	เพยีงลงทะเบยีนเข้างานและ

สแกนที่จดุ	Checkpoint	จ�านวน	4	โซนจาก	7	โซน

	 กองทัพนักคิดนักเขียนที่อาจเปลี่ยนชีวิตเรา	 ตั้งแต่นักเขียนระดับศิลปินแห่งชาติ	 นักคิดชั้นครูและ 

นกัวชิาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 และเหล่าศลิปินดาราที่ถ่ายทอดแง่มมุทางความคดิผ่านตวัหนงัสอื	

พูดคยุกบันกัเขยีนนยิายขายดี	สู่ซรียี์สดุฮอต	
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	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย	 จัดตั้งศูนย์ลิขสิทธิ์หนังสือ	 (Book	

Copyright	Center)	เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิที่มปัีญหา

เรื่องลขิสทิธิ์ให้มคีวามรู้	ความเข้าใจ	ขั้นตอนและ

การด�าเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์	 ได้อย่าง

เหมาะสม	 ส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือที่มีลิขสิทธิ์	

ทั้งในหนงัสอืเล่มที่เป็นกระดาษ	และหนงัสอืดจิทิลั	

ป้องปรามการละเมดิลขิสทิธิ์หนงัสอืทั้งจากผู้อ่าน	

ผู้ขาย	และส�านกัพมิพ์	และขบัเคลื่อนแนวคดิการ

	 ในวนัที่	8	ตลุาคม	2562	ณ	อมิแพค	เมอืงทองธาน	ี

สมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	

แถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ลิขสิทธิ์หนังสือ	 (Book	 Copyright	

Center)	 และพิธีมอบทุนให้โรงเรียนคนตาบอด	 โดยมี

สื่อมวลชนจากภาคีเครือข่ายสมาชิก	 วิทยากรจากห้อง

สัมมนา	 EPUB	 for	 All	 ลิขสิทธิ์หนังสือยุคดิจิทัล	 และ	

Story	Telling	ผู้เข้าร่วมสมัมนา	EPUB	 for	All	ลขิสทิธิ์

หนังสือยุคดิจิทัล	 ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนคน

ตาบอด	 จ�านวน	 50	 คน	 ภาคีเครือข่ายสมาชิกและ

สื่อมวลชน	เข้าร่วมงานดงักล่าว

ศูนย์ลิขสิทธิ์หนังสือ (Book Copyright Center)

ละเมดิลขิสทิธิ์หนงัสอื	การใช้ประโยชนจ์ากงานที่

มลีขิสทิธิ์ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาคเีครอื

ข่ายสมาชกิ

	 โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ลิขสิทธิ์

หนังสือ	 ได้แก่	 ส�านักพิมพ์สมาชิกสมาคมผู้จัด

พิมพ์ฯ	 สมาพันธ์การพิมพ์	 สมาคมการพิมพ์	

สมาคมนกัเขยีน	นกัวชิาการ	และหน่วยงานด้าน

ลิขสิทธิ์ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 กองลิขสิทธิ์	

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา	

แถลงข่าวจัดตั้ง “ศูนย์ลิขสิทธิ์หนังสือ” 
8 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

สมาคมผู้จดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	 อบรมความรู้
เรื่องลขิสทิธ์	ให้กบัสมาชกิและภาคเีครื่อข่าย	โดย	วนัที่	8	ตลุาคม	2563	
อบรม	เรื่อง	ลขิสทิธ์หนงัสอืยคุดจิทิลั	SHARING	ใช่ทางออก?	ได้รบัเกยีรติ
จาก	คณุเขมะศริ	ินชิชากร	ส�านกัลขิสทิธกิรมทรพัย์สนิทางปัญญา,	TECA	
Thai	Entertainment	Content	Trade	Association	ตวัแทนส�านกัพมิพ์ที่พบ
กบัปัญหาการละเมดิลขิสทิธิ์	มาร่วมให้ความรู	้และ	วนัที่	9	ตลุาคม	2563	
อบรมเรื่อง	พรบ.ขายตรง	กบัคนขายหนงัสอื	จากออฟไลน์สูอ่อนไลน์ได้
รบัเกยีรตจิาก	สคบ.	สสว.	และตวัแทนจากส�านกัพมิพ์	ที่มาร่วมให้ความรู ้
ด้านการบรกิารด้านลขิสทิธ์	ที่ครบจบที่เดยีว		

อบรม ลิขสิทธ์หนังสือยุคดิจิทัล SHARING ใช่ทางออก?
และ พรบ.ขายตรง กับคนขายหนังสือ จากออฟไลน์สู่ออนไลน์
8 - 9 ตุลาคม 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
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	 บรษิทั	 Xiamen	 International	Book	Company	ประเทศจนี	ผู้จดังาน	 "นทิรรศการจดัแสดงการผลติ

หนงัสอืและสิ่งพมิพ์จนีแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 ครั้งที่	 3"	 (The	 3rd	Chinese	 Publication	 Tour	 in	

South-east	 Asia)	 จับมือสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 เลือกประเทศไทย

เป็นครั้งที่	 3	 ในการจัดทัวร์หนังสือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการร่วมมือและแลกเปลี่ยน 

ผลงานลขิสทิธิ์ของสองประเทศไทย-จนี	ทางคณะผู้จดังาน	ได้ตกลงร่วมกนั	ให้มกีารจดัการประชมุเพื่อ

จบัคู่ทางธรุกจิสิ่งพมิพ์ไทย-จนีขึ้น	 ทั้งยงัชวนเพื่อนส�านกัพมิพ์อกีกว่า	 23	 ส�านกัพมิพ์	 เดนิทางมาร่วม

เจรจาลขิสทิธิ์ในวนัที่	31	ตลุาคม	2562	ท�าให้ผู้อ่านชาวไทยที่สนใจเรื่องจนีมโีอกาสได้เหน็หนงัสอืจนีที่ 

หลากหลายยิ่งขึ้น	อกีทั้งส�านกัพมิพ์ไทยและจนียงัได้แลกเปลี่ยนข้อมูล	ซื้อขายลขิสทิธิ์หนงัสอืระหว่าง

กนัอย่างใกล้ชดิ	สร้างโอกาสให้ทั้งส�านกัพมิพ์ไทยและจนี	ได้ด�าเนนิธรุกจิระหว่างกนั	อนัจะน�าไปสู่การ

เป็นคู่ค้าที่ดตี่อกนัในอนาคต

การประชุมเพ่ือจบัคูท่างธุรกิจสิ่งพิมพ์ไทย-จีน (BUSINESS MATCHING)
31 ตลุาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
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	 พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดและสาระความรู้กับการไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆ	 ตลอดงานทั้ง	 3	 วัน	 กับหัวข้อ	

Relearn	การสร้างทกัษะใหม่	เพื่อสร้างศกัยภาพให้ตวัเอง	Relax	หาวธิผี่อนคลายจากการท�างานที่บ้าน

ท�าให้มื้ออาหารกลายเป็นมื้อที่สนกุ	เคลด็ลบัแต่งห้องท�างาน/มมุท�างาน	และ	Return	เตรยีมพร้อมการ 

กลบัไปท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพได้อย่างไร

	 นอกจากนี้	 มีโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนท�างานทั้งจากสมาคมฯ	 ที่มอบคูปองช้อปหนังสือให้นักอ่าน	

ได้แก่	คูปองส่วนลดพเิศษ	30	บาท	จ�านวน	300	Codes/วนั	คูปอง	50	บาท	จ�านวน	50	Codes/วนั	และ

คูปอง	 100	บาท	จ�านวน	 100	Codes/วนั	 รวมทั้งโปรโมชั่น	One	 Price	 ราคาเดยีวทกุหมวดหมู่	 และ	 

Flash	Sale	ลดราคาไม่ต�่ากว่า	30%	ตลอดระยะเวลาของการจดังานดงักล่าว	มสี�านกัพมิพ์ร่วมเปิดร้าน	

176	ราย	มยีอดผู้เข้าเวบ็	45,276	คน	โดย	60%	ของผู้เข้าเวบ็มชี่วงอายุ	25-44	ปี	ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน

เขตกรงุเทพมหานคร	ยอดจ�าหน่ายหนงัสอื	1.6	ล้านบาท
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22 มีนาคม 2563
สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN 16

รายการเศษฐกิจคดิต่าง
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หาแนวทางร่วมกันเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการฝากขาย
และสัญญาฝากขายหนังสือ
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	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 (PUBAT)	 ร่วมกับ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	
พลาซ่า	 เชยีงใหม่	แอร์พอร์ต	และ	จงัหวดัเชยีงใหม่	 เทศบาลนครเชยีงใหม่	 เดนิหน้าจดังานมหกรรม
หนงัสอืงานแรกของปี	มาช้า	ดกีว่าไม่มา	พบกบังาน	"เชยีงใหม่	บุ๊คแฟร์ครั้ง	5”	ขบัเคลื่อนวฒันธรรม
การอ่าน	ปรบัวถิสีู่	"New	Normal	อ่านกนัสนั่นเมอืงเหนอื"	ในวนัที่	26	มถินุายน	–	7	กรกฎาคม	2563	
ณ	 เชียงใหม่ฮอลล์	 เซ็นทรัลพลาซ่า	 เชียงใหม่แอร์พอร์ต	 พบมิติใหม่ของการอ่านแบบ	 New	 Normal	 
วถิชีวีติเปลี่ยนไป	แต่วฒันธรมการอ่านไม่เปลี่ยนแปลง
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	 นายวรทัศน์	 ธุลีจันทร ์	 รองผู ้ว ่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น	ร่วมกบั	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	เทศบาลนคร
ขอนแก่น,	คณุฐาปน	ี	โปร่งรศัมี	อปุนายกฝ่ายใน
ประเทศ	สมาคมผู้จดัพมิพ์และผู้จ�าหน่ายหนงัสอื
แห่งประเทศไทย	 (PUBAT)	 ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ	 (องค์การมหาชน) 
สสปน.(TCEB)	 ส�านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานขอนแก่น	 และภาคี

	 ได้รบัเกยีรตจิาก	นายสมศกัดิ์	จงัตระกลุ	ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมด้วยมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
เทศบาลนครขอนแก่น		 สมาคมผู้จัดพิมพ์และ 
ผู้จ�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	(PUBAT)	โดย	
คณุฐาปน	ี	โปร่งรศัม	ี	อปุนายกฝ่ายในประเทศ		
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
(องค์การมหาชน)	 สสปน.(TCEB)	 ส�านักงานส่ง
เสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ส�านักงาน
ขอนแก่น	และภาคเีครอืข่ายทั้งภาครฐัและเอกชน	

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8

11 สงิหาคม 2563 ณ ห้องประชมุ ส�านักอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น

18-24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครอืข่ายทั้งภาครฐัและเอกชน	 ร่วมจดังานแถลง
ข่าวการจดังานมหกรรมหนงัสอืภาคอสีาน	ครั้งที่	8	
(I-SAN	BOOK	FAIR	2020)	และงานมหกรรมเครื่อง
เขียนภาคอีสานครั้งที่	 3	 (I-SAN	 STATIONARY	
FAIR	 2020)	 ภายใต้แนวคิด	 “สร้างสังคมอีสาน	 
สู่สังคมรักการอ่าน”	 ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่าง 
วนัที่	18	-	24	สงิหาคม	2563	ตั้งแต่เวลา	09.00	-	
20.00	น.	ณ	ศูนย์ประชมุอเนกประสงค์กาญจนา
ภเิษกมหาวทิยาลยัขอนแก่น
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สู่สังคมรักการอ่าน”	 และปีนี้ก�าหนด	 Theme 
ในการจดังานเป็น	“อ่านสร้างคน	เขยีนความสขุ” 
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 น�าทีมสมาชิกร่วมออกบูธ	
จ�านวน	56	 ราย	 รวม	171	บูธ	การเดนิทางเพื่อ 
ส่งเสรมิงานหนงัสอืภูมภิาคเข้าสู่ปีที่	8	ด้วยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 
ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
รวมถึงหน่วยงานจากส่วนกลางร่วมจัดกิจกรรม
ในด้านของการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน
และประชาชนในจงัหวดั	การส่งเสรมิการขายและ
ธรุกจิให้กบัส�านกัพมิพ์และผูป้ระกอบการในพื้นที่	
รวมถงึการสร้างการจบัคู่ธรุกจิระหว่างหน่วยงาน

ร่วมเปิดงานมหกรรมหนงัสอืภาคอสีาน	 ครั้งที่	 8	
(I-SAN	BOOK	FAIR	2020)	และงานมหกรรมเครื่อง
เขียนภาคอีสานครั้งที่	 3	 (I-SAN	 STATIONARY	
FAIR	 2020)	 ภายใต้แนวคดิ		 “สร้างสงัคมอสีาน	 

	 สมาคมผู้จดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	
และสมาคมส�านกัพมิพ์อาเซยีน	(ABPA)	ร่วมกบั	Taipei	Book	
Fair	 Foundation	 และ	 Taiwan	 Creative	 Content	 Agency	 
(TAICCA)	 ได้จดัให้มสีมัมนาออนไลน์	 ในหวัข้อ	 The	 Post-
Pandemic	Creativity	for	Publishers:	Taiwan's	Perspective	
เมื่อวนัที่	20	สงิหาคม	2563	เวลา	14:00	–	15:00	น.	โดยได้รบั
เกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงหนังสือและสื่อสร้างสรรค์	
ชาวไต้หวนั	 2	 ท่าน	 คอื	 คณุ	 Robert	 Lin	 ประธาน	 Book	
Fair	 Foundation	 และ	คณุ	 Leo	 Li	 ผู้อ�านวยการ	 Content	
Lab,	 TAICCA	 มาแบ่งปันมุมมองต่อส�านักพิมพ์ในช่วงหลัง
วิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด-19	 โดยมีมีคุณตรัสวิน	 

การสัมมนาออนไลน์ THE POST-PANDEMIC CREATIVITY FOR 
PUBLISHERS: TAIWAN'S PERSPECTIVE
20 สงิหาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ StreamYard

จิตติเดชารักษ์	 เลขาธิการสมาคม
ส�านักพิมพ์อาเซียน	 (ABPA)	 เป็น 
ผู้ด�าเนนิรายการ
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	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย	 น�าโดย	 คุณฐาปนี	 โปร่งรัศม	ี 
อุปนายกฝ่ายในประเทศ	 และคณะท�างาน	 
ร่วมประชุมความร่วมมือในการจัดงานมหกรรม
หนงัสอืภาคใต้	ครั้งที่	7	น�าโดย	รองศาสตราจารย์ 
ปัญรักษ์	 งามศรีตระกูล	 ผู ้อ�านวยการส�านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้	 คุณหญิงหลง	 อรรถกระวี
สุนทร	 ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ 
และคณุวฒุนินัต์	เสถยีรภาพงษ์	ผูจ้ดัการแผนกขาย 
ศูนย ์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ ราชสมบัต ิ

หารือคณะท�างานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 25

16 กันยายน 2564 ทาง Zoom Meeting

ครบ	 ๖๐	 ปี	 ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 และทั้ง	 2	 
หน่วยงาน	ได้ร่วมจดังานมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปีนี้ 
ได้รับความอนุเคราะห์ในด้านการประชาสัมพันธ์	
ทั้งจุดประชาสัมพันธ์โดยรอบของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 และจุดประชาสัมพันธ์โดยรอบ
ของศูนย์การประชมุฯ	ทั้งนี้	ยงัได้รบัความร่วมมอื 
ในการอ�านวยความสะดวกของสถานที่จัดงาน	
อาทิ	 หน่วยปฐมพยาบาล	 และการจัดการ
มาตรการในพื้นที่จดังาน	เป็นต้น
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	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 ได้จัดประชุมจับสลากต�าแหน่งบูธงาน
มหกรรมหนงัสอืระดบัชาติ	ครั้งที่	25	(Book	Expo	Thailand	2020)	ในวนัจนัทร์ที่	17	สงิหาคม	2563	เวลา 
16.00	น.	ณ	ห้องรอยลั	จูบลิี่	บอลรูม	ชั้น	1	อาคารชาเลนเจอร์	อมิแพค็	 เมอืงทองธาน	ี เพื่อจดัสรร
ต�าแหน่งพื้นที่และแจ้งข้อมูลต่างๆ	ให้สมาชกิ

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	ได้จดัแถลงข่าวงานมหกรรมหนงัสอื
ระดบัชาต	ิครั้งที่	25	(Book	Expo	Thailand	2020)	
ในวนัที่	9	กนัยายน	2563	เวลา	12.45	-	14.30	น.	
ณ	ห้อง	The	Mitr-ting	Room	ชั้น	5	ศูนย์การค้า
สามย่านมติรทาวน์	เพื่อประชาสมัพนัธ์การจดังาน

ประชุมจับสลากต�าแหน่งบูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 
(BOOK EXPO THAILAND 2020)

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
(BOOK EXPO THAILAND 2020)

17 สงิหาคม 2563

9 กันยายน 2563
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งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 
(BOOK EXPO THAILAND 2020)
2-13 ตลุาคม 2562

ดงักล่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รบัทราบ	
ในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย	์
ดร.สุชัชวีร ์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	
เจ้าของฉายา	 The	 Disruptor	 เมืองไทย	 กล่าว
ปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ	 อ่านสร้างอนาค	 และ
มีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง	 “การอ่านเป็นหนึ่ง
ในบันไดสู ่เป้าหมายชีวิต”	 โดย	 คุณโชนรังส	ี
เฉลมิชยักจิ	นายกสมาคมฯ		ดร.ปนดัดา	วงศ์ผู้ด ี
ตวัแทนนกัอ่าน	และคณุปิยะพงษ์		ศริสิทุธานนัท์ 
กรรมการสมาคมฯ	 ผู ้ให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับเว็บ 
แอพลเิคชนั	No	กองดอง

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 ได้จัดงานมหกรรมหนังสือระดับ
ชาต	ิครั้งที่	25	(Book	Expo	Thailand	2020)	เมื่อ
วนัที่	 30	กนัยายน	 -	11	ตลุาคม	2563	รวม	12	
วนั	เวลา	10.00	-	21.00	น.	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	2	 
อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	เพื่อรณรงค์ส ่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย	 และกระตุ้นให้

สังคมได้เห็นถึงความส�าคัญของการอ่านมากขึ้น	
โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	 “No	 กองดอง”		 
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 เป็น
ประธานเปิดงานดงักล่าวเมื่อวนัพธุที่	30	กนัยายน	
2563	เวลา	10.30	น.	ณ	เวทกีลาง	อาคารชาเลนเจอร์	 
2	อมิแพค็	เมอืงทองธาน	ี
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	 ภายในงานมี	 นิทรรศการ	 ‘Art	 of	 กองดอง’	
ศิลปะแห่งการกองและดองที่นักอ่านมีส่วนร่วม
ได้	โดยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	Reading	and	
Emotion	–	กองแห่งความรู้สกึ	 เพราะหนงัสอืคอื
ส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ดีในชีวิตมนุษย์	 หนังสือ
ดีไม่ได้มีเพียงแค่ความคิด	 แต่ซุกซ่อนความรู้สึก
ต่างๆ	 ที่สื่อสารกับมนุษย์ได้โดยตรงถึงหัวใจ	 ไม่
ว่าจะเป็น	สขุ	เศร้า	รกั	ตื่นเต้น	กลวั	โกรธ	เข้าใจ	

และมั่นใจ,	The	Reader	–	กองทพันกัอ่าน	คนรกั
หนงัสอืมอียูท่ั่วทกุมมุโลก	ค�าศพัท์ที่แต่ละประเทศ
มีเพื่อใช้เรียกคนเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึง
การมีตัวตนของคนที่มีหนังสือสะสมอยู่ท่วมบ้าน	
ได้แก่	Bibliomania,	Tsundoku	และหนอนหนงัสอื
และ	 Reading	Mission	 –	ภารกจิอ่านทลายกอง	
กองดองในบ้านจะมคีณุค่าเตม็ประสทิธภิาพกต่็อ
เมื่อเราหยบิมนัขึ้นมาอ่าน
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จุดแรกเรียกว่า	 ‘ปราสาทบัลลังก์ดอง’	 ชวนคน
มาโชว์ตัวตนประกาศให้โลกรู้ว่าข้า	 No	 สน	 No	
แคร์	 ชอบที่จะซื้อหนังสือมากองให้สูงเสียดฟ้า	
โพสต์และแชร์บอกโลกให้รู้ว่า	ข้าคอื	King	of	กอง
ดอง	 “จดุที่สอง	 ‘วหิารเทพเจ้าการอ่าน’	 จะมใีบ
อธษิฐานให้ทกุคนเขยีน	 เหมอืนเป็นการประกาศ

กิจกรรม Playground	 เป็นนวัตกรรม
บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สิ่งมีชีวิตดึกด�าบรรพ์ของไทย	 มีชื่อว่า	
The	Xvolution	และมแีอปพลเิคชนัที่ช่วย
ให้เด็กๆ	 เห็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยบนช่อง
ตารางในรูปแบบ	3	มติ	ิที่เคลื่อนไหวและ
ส่งเสียงร้องได้	 ทั้งยังถ่ายภาพและแชร์
ภาพบนโซเชยีลมเีดยีผ่านสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตได้อีกด้วย	 เรียกว่าครบถ้วนทั้ง
ความสนกุและความรู้

ภารกิจ 3 จุดเชก็อนิ ท�าภารกิจและประทับตราให้ครบ กจ็ะได้รบักระเป๋าผ้า ‘มาดองกนั’

เป้าหมายให้ตวัเองว่าเราจะเคลยีร์หนงัสอืที่เราซื้อ
ไป	จดุสดุท้าย	‘ลานอ่านปราบมงักร’	ภารกจิตรง
นี้คือให้ถ่ายรูปหนังสือที่ซื้อมาและโพสต์แชร์เพื่อ
บอกให้โลกรู้ว่าเราคอืผู้ทลายกอง	ด้านหลงัมงักร
จะมแีอปฯ	No	กองดอง	ให้นกัอ่านโหลดและ	Add	
หนงัสอืเข้าไปในแอปฯ	ได้เลย
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	 ตลอดระยะเวลาของการจดังานดงั
กล่าว	มสี�านกัพมิพ์ร่วมออกงาน	262	
ราย	 จ�านวน	 746	 บูธ	 มีประชาชน
เข้าชมงานประมาณ	 5.5	 แสนคน	
ส�าหรับยอดจ�าหน่ายหนังสือภายใน
งานประมาณ	192	ล้านบาท
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ASIAN FESTIVAL OF CHILDREN’S CONTENT 2020

มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7

 4 ตลุาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. บนแพลตฟอร์ม Online: www.afcc.com.sg/2020

วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้  
มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 
(Southern Book Expo 2020)
ยกทัพหนังสือใหม่บุกหาดใหญ่ 
ชวนพี่น้องชาวภาคใต้ 
“อ่านกันสนั่นเมือง”

	 Asian	 Festival	 of	 Children’s	 Content	 เป็นเทศกาล
หนังสือและนิทานส�าหรับเด็กและเยาวชนประจ�าปี	
จัดโดยสภาหนังสือประเทศสิงคโปร์	 (Singapore	 Book	
Council)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์
ของศลิปินชาวเอเชยี	มกีจิกรรมหลกั	คอื	การจดัอบรม	
สัมมนา	 เสวนาและเวิร์คช็อปร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงาน	
ไม่ว่าจะเป็น	 นักเขียน	 นักแปล	 นักวาดภาพประกอบ	
ส�านกัพมิพ์	บรรณารกัษ์	ฯลฯ	
	 สมาคมผู ้จัดพิมพ ์และผู ้จ�าหน ่ายหนังสือแห ่ง
ประเทศไทย	ในฐานะหน่วยงานในอตุสาหกรรมหนงัสอื
อันดับต้น	 ๆ	 ที่ปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	 ได้ร่วม
เสวนา	หวัข้อ	“Digital	Festivals	and	Book	Fairs:	The	
New	Normal?”	เมื่อวนัที่	4	ตลุาคม	2563	เวลา	15.00	
–	16.00	น.	บนเวบ็ไซต์งาน	โดย	คณุกมลพชร	โทสนิธติ ิ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	 ร่วมกับผู ้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศอื่น	ๆ	ถงึการรบัมอืการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดังานแฟร์ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้
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	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 สงขลา	 เทศบาล
นครหาดใหญ่	และเทศบาลเมอืงคอหงส์	จดังาน
หนงัสอืที่ใหญ่ที่สดุในภาคใต้	งานมหกรรมหนงัสอื
ภาคใต้	 ครั้งที่	 7	 (Southern	 Book	 Expo	 2020)	 
ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ	๖๐	ปี	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ภายใต้
แนวคดิ	“อ่านกนัสนั่นเมอืง”	ถอืว่าเป็นงานหนงัสอื 

ระดับภูมิภาค	 งานที่	 2	 ของปี	 ที่ทางสมาคม 
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
จดัขึ้นภายหลงัจากการเกดิสถานการณ์ไวรสัโคโรน่า 
สายพนัธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	บนพื้นที่	 4,000	
ตารางเมตร	สมาชกิร่วมออกบูธ	จ�านวน	66	ราย	
รวม	166	บูธ	เริ่มตั้งแต่วนัที่	17	-	25	ตลุาคม	2563	
เวลา	10.30	–	21.00	น.	ณ	ศูนย์ประชมุนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ	 ๖๐	 ปีมหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	รวมระยะเวลา	9	วนั

	 พธิเีปิดได้รบัเกยีรต	ิจาก	นายจารวุฒัน์	เกลี้ยงเกลา 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา	เป็นประธานในพธิเีปิด	
ซึ่งกล่าวถงึงานมหกรรมหนงัสอืภาคใต้	ครั้งที่	7	ใน
ครั้งนี้ว่า	 จังหวัดสงขลาได้ส่งเสริมและสนับสนุน
วฒันธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง	และได้ขึ้นชื่อวา่
เป็นเมอืงมหานครแห่งการอ่าน	และยงัพฒันาให้
หาดใหญ่ให้เป็น	Hat	Yai	Learning	City	ยกระดบั 
คุณภาพแห่งการเรียนรู ้	 เพราะจังหวัดสงขลา 
เล็งเห็นว่าการสร้างคนเป็นสิ่งส�าคัญ	 หนังสือ 
มีความส�าคัญในการพัฒนาคน	 พัฒนาเมือง	 
การที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการ
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สร้างเมือง	 สร้างอนาคตที่ยั่งยืน	 การจัดงาน
มหกรรมหนงัสอืภาคใต้	ครั้งที่	7	(Southern	Book	
Expo	 2020)	 จึงถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ที่ส�าคัญงานหนึ่งของจังหวัดสงขลา	 และเป็น
ความโชคดขีองคนหาดใหญ่	 ที่สมาคมผู้จดัพมิพ์ 
และจ�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	เลอืกพื้นที่นี้

จดังานหนงัสอืขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่	7	ซึ่งจดัตดิต่อกนั
มาทกุปี	เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจงัหวดั
สงขลาได้เข้าถึงหนังสือที่หลากหลายให้มาชม 
และเลือกซื้อหนังสือ	 นอกจากจะกระตุ้นในเรื่อง
ของเศรษฐกิจแล้ว	 ยังจะช่วยในเรื่องของการ
พฒันาหาความรู้จากการอ่านด้วย

ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม

 นทิรรศการ Art of กองดอง กระตุ้นการอ่านด้วยศลิปะในการดองหนงัสอื
 นทิรรศการผลงานการประกวด PUBAT BOOK CONTEST  2020 ภายใต้หวัข้อ “อ่านไร้พรมแดน” 
 ศิลปะเยียวยาจิตใจ จากโครงการ “นิทานไร้พรมแดน” (Tales Without Borders การแสดง 
 ผลงานของเยาวชนภาคใต้ จากการประกวดออกแบบปกหนังสือ และการเขียนเรียงความ  
 ภายใต้หวัข้อ “อ่านไร้พรมแดน”
 กจิกรรม Book Talk จากนกัคดินกัเขยีน และนกัวชิาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากท้องถิ่นภาคใต้
 Zone playground  The Xvolution บอร์ดเกมเพื่อการเรยีนรูด้้านววิฒันาการสิ่งมชีวีติดกึดาบรรพ์ 
 ของไทย

	 นอกจากนี้	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย	 ได้มอบรางวัลให้แก ่
ผูช้นะการประกวด	PUBAT	BOOK	CONTEST	2020	 
ในโครงการ	 PUBAT	 BOOK	 CONTEST	 2020	 
ภายใต้หัวข้อ	 “อ่านไร้พรมแดน”	เพื่อเชิญชวน
นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ที่มคีวามสนใจ	ความฝัน	
แรงบันดาลใจ	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
การเขียนและทางด้านศิลปะการออกแบบ	 เพื่อ 
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด	 ชิงเงินรางวัล 
พร้อมใบประกาศนียบัตร	 และการมอบทุน

โครงการ	 1	อ่านล้านตื่น	 เพื่อมอบทนุซื้อหนงัสอื 
ตรงใจ	 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือการมอบ
โอกาสในการเลอืกซื้อหนงัสอืที่เหมาะสมกบัช่วงวยั 
และตรงใจที่อยากอ่าน	 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 
ได้จดัท�าของที่ระลกึ	อาทเิช่น	เสื้อ,	กระเป๋า,	สมดุ	
และมาจ�าหน่าย	 เพื่อหารายได้น�าไปสนับสนุน
กจิกรรมหนงัสอืตรงใจมอบให้กบัโรงเรยีนในพื้นที่
ที่สมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	เดนิทางไปจดังานในภูมภิาค
ต่าง	 ๆ		 และในงานครั้งนี้	 ได้มอบทุนโรงเรียน 
ในพื้นที่ภาคใต้	เป็นจ�านวน	6	แห่ง
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เทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1
วนัท่ี 5 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 2 ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตขิอนแก่น (ไคซ์)

	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย	 ร่วมกบั	 ศูนย์ประชมุและแสดง
สนิค้านานาชาตขิอนแก่น	(KICE)		จดังานเทศกาล
หนงัสอืขอนแก่น	ครงัที่	1	ภายใต้	ภายใต้แนวคดิ	 
“อ่านกนัสนั่นเมอืง”	งานเทศกาลหนงัสอืใหญ่ที่สดุ 
ในจงัหวดัขอนแก่น	เปิดพื้นที่ยกขบวนหนงัสอืใหม่	 
หนังสือดีมีคุณภาพ	 มาให้พี่น้องชาวอีสานได้
เลอืกสรรอ่านกนัจใุจ	ในการจดังานครั้งนี้	สมาคม
ผูจ้ดัพมิพ์ฯ	ยกทพัส�านกัพมิพ์ร่วมงานกว่า	60	ราย	
จาก	150	บธู	มาร่วมสร้างวฒันธรรมการอ่านด้วยกนั 
ตั้งแต่วนัที่	5	–	11	พฤศจกิายน	2563	เวลา	10.30	

–	21.00	น.	ณ	ฮอลล์	 2	ศูนย์ประชมุและแสดง
สินค้านานาชาติ	 ขอนแก่น	 (ไคซ์)	 โดยพิธีเปิด 
ได ้รับเกียรติ 	 จากนายสมศักดิ์ 	 จังตระกุล	 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดร่วมด้วยหน่วยงานในจังหวัดที่ส่งเสริม
การจดังานในครั้งนี้	ได้แก่	เทศบาลนครขอนแก่น	
ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก ่น	 การท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย	 
จังหวัดขอนแก่น	 รวมถึงผู ้ให้การสนับสนุนทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชนอื่น	 ๆ	 เข้าร่วมในพิธีเปิด
ครั้งนี้ด้วย
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	 ทั้งนี้	ในการจดังานครั้งนี้	ยงัได้รบัความร่วมมอื 
ในด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งจากหน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคเอกชน	อาท	ิการประชาสมัพนัธ์
ไปยังกลุ ่มจั งหวัดร ้อยแก ่นสารสินธุ ์ 	 โดย	 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	
การสนับสนุนการจัดรถประจ�าทาง	 Smart	 Bus	 
เข้ามายงัเส้นทางการจดังาน	โดย	บรษิทั	ขอนแก่น
ซิตี้บัส	 จ�ากัด	 และการจัดโปรโมชั่นการขาย 
โดย	เทสโก้	โลตสั	ขอนแก่น	เป็นต้น

ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม

	 ช้อปอิ่มใจจาก	60	ส�านกัพมิพ์	150	บูธ	พบโปรโมชั่นเดด็	ๆ	ได้อพัเดตหนงัสอืใหม่ก่อนใคร

	 นทิรรศการ	Art	of	กองดอง	กระตุ้นการอ่านด้วยศลิปะในการดองหนงัสอื

	 กจิกรรม	 Book	 Talk	 จากนกัคดินกัเขยีน	 และนกัวชิาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากท้องถิ่น 
	 ภาคอสีาน

	 ร่วมสนุกไปกับ	 Zone	 playground	 The	 Xvolution	 บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ 
	 สิ่งมชีวีติดกึด�าบรรพ์ของไทย

	 นทิรรศการแสดงนวตักรรม	โดย	ส�านกังานจงัหวดัขอนแก่น	การนัตโีดยรางวลัเลศิรฐั	ประจ�าปี 
	 2563	ซึ่งจงัหวดัมุ่งมั่นในการน�าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อพฒันาจงัหวดัให้เป็น	Smart	City	ที่ยั่งยนื

	 การจัดแสดงสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น	 โดย	 ส�านักวัฒนธรรมจังหวัด 
	 ขอนแก่น	และ	กศน.	จงัหวดัขอนแก่น
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การประชุมประจ�าปีสมาคมส�านักพิมพ์นานาชาติ 
(IPA ANNUAL GENERAL MEETING)
23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting Program

โครงการ Junior and Young Publishers and Booksellers” หรอื JYP

	 สมาคมส�านกัพมิพ์นานาชาต	ิหรอื	International	
Publishers	Association	(IPA)	เป็นสหพนัธ์ส�านกัพมิพ์ 
ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ประกอบไป
ด้วยสมาชกิ	86	องค์กร	จาก	71	ประเทศทั่วโลก	
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
ผลงานวรรณกรรม	งานเขยีนต่าง	ๆ 	รวมถงึสทิธแิละ 
เสรภีาพในการเผยแพร่และการแสดงความคดิเหน็

	 ตามที่สมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 ได้จัดโครงการ
สร้างคนรุ่นใหม่	 “Junior	 and	 Young	 Publishers	
and	 Booksellers”	หรอื	 JYP	 ให้กบัอตุสาหกรรม
หนังสือ	 โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม	 “รุ่นเก๋า	
รุ่นเก๋	 เฮ้...หนงัสอื”	ท�าให้เกดิการปันแชร์แนวคดิ	
ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ	 และ

	 การประชุ มครั้ งนี้ 	 จั ดขึ้ น เมื่ อ วั นที่ 	 2 3	
พฤศจกิายน	2563	เวลา	19.00	–	21.00	น.	เพื่อ
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสมาคมคนใหม่	
คุณ	 Bodour	 Al	 Qasimi	 ผ่านช่องทางออนไลน์	
สถานการณ์ในแวดวงหนังสือหลังวิกฤตการณ์ 
โควดิ-19	และความร่วมมอืกบัองค์กรระดบัชาตอิย่าง 
องค์การสหประชาชาต	ิหรอื	United	Nations	(UN)

ผู ้บริหารระดับสูงของธุรกิจหนังสือชั้นน�าของ
ประเทศ	ดงันั้นเพื่อให้เกดิการเรยีนรู้	เข้าใจ	และ
เหน็ผลจากการน�าแนวคดิมาสู่ภาคปฏบิัตจิรงิ	

	 วันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2563		 น�าโดยคุณ
โชนรังสี	 เฉลิมชัยกิจ	 นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์
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และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยกรรมการ	 ทีมงาน	 JYP	 และสมาชิกสมาคม
ผู้จัดพิมพ์	 พาสมาชิกกลุ่ม	JYP	 “Junior	 and	 Young	 Publishers	 and	 Booksellers”	 เปิดบ้าน	 พี่	 
“SE-ED”	เพื่อศกึษาดูงาน	บรษิทั	ซเีอด็ยูเคชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)	ส�านกังานใหญ่	ณ	อาคารอนิเตอร์ลงิค์
ทาวเวอร์	

	 วนัที่	16	ธนัวาคม	2563	พาปันชม	บรรยากาศ		
เปิดบ้านพี่		 "AMARIN"	 ร่วมแลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน	
แชร์ประสบการ	ณ์	ด	ีๆ 	จากพี่ใหญ่ในวงการหนงัสอื	
ให้กบัน้อง	ๆ	ได้เหน็มมุมองที่หลากหลายมากขึ้น
	 ทางสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	ในฐานะผู้ช่วยผลกัดนั
และขับเคลื่อ น อุต สาหกรรมหนังสือให้เดินหน้า
ต่อไปได้อย่า งมั่นคงและยั่งยนื	จงึมุ่งหวงัให้การ

จดักจิกรรม	 J Y P	 ปันชมเปิดบ้านพี่	 ได้สร้างแรง
บันดาลใจ	 ในก า รเต รียมความพร้อม	 พัฒนา
ผู้น�ารุ่นใหม่ให้กบัวงการอตุสาหกรรมหนงัสอืของ
ประเทศ	และในครั้งต่อไป	JYP	จะยงัคงสร้างสรรค์
กจิกรรมดีๆ 	ปันชมองค์ความรู้ในการส่งเสรมิและ
พฒันาธรุกจิอุตสาหกรรมหนงัสอื	ให้ก้าวเดนิต่อ
ไปได้อย่างยั่งยนื
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เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7
วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 เทศบาลนครอุดรธาน	ี
และศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	อดุรธาน	ีจดังาน 
เทศกาลหนงัสอือดุรธานี	ครงัที่	7	ภายใต้แนวคดิ	
“อ่านกันสนั่นเมือง”	 งานเทศกาลหนังสือใหญ่
ที่สดุในจงัหวดัอดุรธาน	ีเปิดพื้นที่ยกขบวนหนงัสอื
ใหม่	 หนังสือดีมีคุณภาพ	 มาให้พี่น้องชาวอีสาน
ได้เลือกสรรอ่านกันจุใจ	 เพื่อปิดฉากงานสุดท้าย
อย่างยิ่งใหญ่ของการทัวร์งานหนังสือภูมิภาค
ในปี	 2563	 ในการจัดงานครั้งนี้	 สมาคมผู้จัด
พิมพ์ฯ	 ยกทัพส�านักพิมพ์ร่วมงานกว่า	 61	 ราย	
จาก	 151	 บูธ	 งานจดัขึ้นระหว่างวนัที่	 20	 –	 29	
พฤศจกิายน	 2563	 เวลา	 10.30	 –	 21.00	น.	ณ	 

อดุรธานฮีอลล์	ชั้น	4	ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	
อดุรธานี
 
	 ในการจัดงานครั้งนี้ 	 ได ้รับเกียรติ 	 จาก	 
นายจ�ารสั	กงัน้อย	รองผู้ว่าราชการจงัหวดัอดุรธาน	ี 
ให ้เกียรติเป ็นประธานในพิธี เป ิด	 ร ่วมด้วย 
นายอิทธิพนธ์	 ตรีวัฒนสุวรรณ	 นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด	 โดยม ี
นางสาวโชนรงัส	ีเฉลมิชยักจิ	นายกสมาคมผูจ้ดัพมิพ์ 
และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	เป็นตวัแทน 
คณะกรรมการอ�านวยการจดังานฯ	ให้การต้อนรบั 
และกล ่าวรายงานการจัดงานโดยไฮไลท ์ 
ภายในงานประกอบด้วย
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Playground	The	Xvolution		บอร์ดเกมเพื่อการ
เรียนรู้ด้านวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตดึกด�าบรรพ์	
เรียนรู้วิวัฒนาการการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต	
สอดแทรกเกรด็ความรูเ้กี่ยวกบัไดโนเสาร์ที่พบ 
ในประเทศไทย	 โดยทุกสายพันธุ ์ในเกม	 
เป็นชื่อของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทย
กิจกรรม	 Book	 Talk	 จากนักคิดนักเขียน 
และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
ท้องถิ่นภาคอสิาน
การประกวด	Cosplay
การแสดงศลิปะวฒันธรรม
การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน
จากจงัหวดัอดุรธาน	ีหมนุเปลี่ยนกนัมาแสดง
บนเวทกีว่า	80	กจิกรรม	ตลอดงาน

การออกร้านจ�าหน่ายหนงัสอืจาก	 61	 ส�านกั
พมิพ์	151	บูธ	พร้อมโปรโมชั่นพเิศษลดสูงสดุ	
กว่า	70%
บูธ	 Thaibookfair	นักอ่านสามารถน�าใบเสร็จ
จากการซื้อหนงัสอืภายในงานครบ	500	บาท	
มาลุ้นจบัคูปองส่วนลด	100	บาท	ส�าหรบัไป
ช้อปหนงัสอืต่อที่	Thaibookfair.com
บูธ	1	อ่าน	ล้านตื่น	ที่สามารถซื้อของที่ระลกึ	
และร่วมบริจาคเงินเพื่อน�าไปมอบให้กับ 
โรงเรียนที่ขาดแคลนได้เลือกซื้อหนังสือ 
ตรงใจ	ตรงความต้องการของโรงเรยีน
กจิกรรมและนทิรรศการ	อาท	ินทิรรศการ	Art	
of	 กองดอง	 กระตุ้นการอ่านด้วยศิลปะการ
ดองหนงัสอื
นทิรรศการวหิารเทพเจ้าแห่งการอา่น	ทกุครั้ง
ที่ซื้อคือความสุข	 ซื้อหนังสือในงาน	 แล้วมา
เขยีนใบอธฐิานขอให้อ่านให้จบ
นทิรรศการจากภาครฐั	อาท	ิห้องสมดุจ�าลอง	
เทศบาลนครอุดรธานี	 ท่องโลกเวทมนต  ์
กบัแฮรี่พอตเตอร์	นทิรรศการไปรษณยี์ไทย
กจิกรรม	Interactive	จาก	ม.ราชภฎัอดุรธานี	
/	 โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี	 และสโมสร 
นกัเขยีนภาคอสีานแห่งประเทศไทย
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 การประชุมประจ�าปีสมาคมส�านักพิมพ์อาเซียน 
(ABPA ANNUAL GENERAL MEETING)
 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting Program

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 ในฐานะผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
สมาคมส�านกัพมิพ์อาเซยีน	(ABPA)	วาระ	2020	–	
2021	น�าโดยนางสาวโชนรงัสี	เฉลมิชยักจิ	นายก
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 นางสาวกมลพชร	 โทสินธิต	ิ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	 และนางสาวตรัสวิน	
จิตติเดชารักษ์	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 ได้ก�าหนด
จัดการประชุมประจ�าปีของสมาคมส�านักพิมพ์
อาเซยีน	หรอื	ABPA	Annual	General	Meeting	ขึ้น

เมื่อวนัที่	9	ธนัวาคม	2563	เวลา	13.30	–	15.30	น. 
(เวลาประเทศไทย)	 ผ่านระบบ	 Zoom	 Meeting	 
Program	เพื่อรายงานผลกจิกรรมส่งการอ่านและ
แผนแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ร่วมกันในอนาคต	 โดยในการประชุมครั้งนี้	 มี
ประเทศสมาชกิเข้าร่วมประชมุทั้งสิ้น	 7	ประเทศ	
ได้แก่	 มาเลเซีย	 เมียนมา	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	
เวยีดนาม	ไทย	และ	อนิโดนเีซยี



86PAGE

MINI BOOK FAIR ช้อป [หนังสือ] ดีมีคืน
8 - 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ลาน Atrium 3 ช้ัน 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวิลด์
7 - 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ลาน Indoor Eventspace ลโิด้ คอนเน็คท์

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	ได้จดัให้มงีาน	Mini	Book	Fair	ช้อป	
[หนงัสอื]	ดมีคีนื	ขึ้น	2	แห่ง	ระหว่างวนัที่	8	-	21	
ธนัวาคม	2563	เวลา	10.30	-	21.00	น.	ณ	ลาน	
Atrium	 3	 ชั้น	 3	 ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์	 และ	 
7	 -	 16	ธนัวาคม	2563	 เวลา	10.30	 -	 21.00	น.	
ณ	ลาน	Indoor	Eventspace	ลโิด้	คอนเนค็ท์	เพื่อ
ตอบรับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผล 
กระทบจากโควดิ-19	โดยศูนย์บรหิารสถานการณ์
เศรษฐกิจ	 (ศบศ.)	 เมื่อซื้อหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ ์
ทุกประเภท	 (ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์)	
และ	 E-book	 สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีเงินได	้
สูงสดุ	30,000	บาท



87PAGE

เทศกาลหนังสือโคราช ครั้งที่ 1

TAIPEI INTERNATIONAL BOOK EXHIBITION 2021

28 มกราคม 2564

26 – 31 มกราคม 2564 บนแพลตฟอร์ม Online: www.tibeonline.tw/en

เดินทางประชุมหารือหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมา และเข้าดูพื้นที่เดอะมอลล์โคราช
เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงาน ‘เทศกาลหนังสือโคราช ครั้งที่ 1’

	 คณะท�างานงานหนังสือภูมิภาค	 สมาคม 
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	
น�าโดย	 คุณฐาปนี	 โปร่งรัศมี	 (อุปนายกฝ่าย 
ในประเทศ)	และคณะท�างาน	เดนิทางเข้าพบทมี
การตลาดเดอะมอลล์โคราช	เพื่อดพูื้นที่	MCC	Hall	
ชั้น	3	เดอะมอลล์	โคราช	เตรยีมส�าหรบัการจดังาน
เทศกาลหนงัสอืโคราช	ครั้งที่	1	ในปี	2564
	 สมาคมผู ้ จั ดพิมพ ์ ฯ 	 เล็ ง เห็นศักยภาพ 
ของจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่จะสามารถขยายฐานนักอ่านสู่ภาคอีสานได	้ 
จากเดิมที่ได้สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้เดิมที่เคยจัด
งานในจงัหวดัขอนแก่น	อดุรธานแีละอบุลราชธานี

	 Taipei	 International	Book	Exhibition	เป็นงาน
หนังสือที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก	 และเป็น
หนึ่งในงานแสดงสินค้าส�าคัญของไต้หวัน	 โดย

เฉพาะสินค้าด้าน	 Cultural	 &	 Creative	 จัดโดย
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไต้หวัน	 และ	 
Taipei	 Book	 Fair	 Foundation	 ในปีนี้	 จัดขึ้น
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ระหว่างวนัที่	26	–	31	มกราคม	2564	ณ	Hall	1,	
Taipei	World	Trade	Center	 เมอืงไทเป	ประเทศ
ไต้หวนั	ควบคู่กบั	Online	Fair	มปีระเทศเกาหลใีต้
เป็น	 Guest	 of	 Honor	 แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19	 ผู้จัดงานได้พิจารณา 
งดการจัดงานในส่วน	 Physical	 และเดินหน้าต่อ
บนแพลตฟอร์ม	Online	โดยมผีูร่้วมจดัแสดงสนิค้า
ทั้งหมด	472	ราย	จาก	37	ประเทศทั่วโลก	โดย

ตลอดระยะเวลา	 6	 วันของการจัดงาน	 ผู้เข้าชม
เวบ็ไซต์กว่า	870,000	ครั้ง
	 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย	 ขยาย
โอกาสสู่ตลาดนานาชาติ	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และ
ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 เข้าร่วมงาน	
TIBE	ซึ่งมสีมาชกิส่งหนงัสอืเข้าร่วมจดัแสดงและ
เจรจาลขิสทิธิ์	จ�านวน	8	หมวด	246	ปก	จาก	17	
ส�านกัพมิพ์	ได้แก่	

	 1.		 ส�านกัพมิพ์	10	มลิลเิมตร
	 2.		 บรษิทั	บนัลอืบุ้คส์	จ�ากดั
	 3.		 บรษิทั	ส�านกัพมิพ์ห้องเรยีน	จ�ากดั
	 4.		 บรษิทั	อ.ีควิ.พลสั	กรุ๊ป	จ�ากดั
	 5.		 บรษิทั	พูนกิ้า	จ�ากดั
	 6.		 ส�านกัพมิพ์พะโล้
	 7.		 บรษิทั	ลฟี	รชิ	ฟอร์เอฟเวอร์	จ�ากดั
	 8.		 บรษิทั	แปลน	ฟอร์	คดิส์	จ�ากดั
	 9.		 บรษิทั	บุ๊ค	ไทม์	จ�ากดั
	 10.	 บรษิทั	กรู๊ฟ	พบัลชิชิ่ง	จ�ากดั

	 11.	 บรษิทั	นานมบีุ๊คส์	จ�ากดั
	 12.	 บรษิทั	สถาพรบุ๊คส์	จ�ากดั
	 13.	 บรษิทั	พาส	เอด็ดูเคชั่น	จ�ากดั
	 14.	 บรษิทั	พราว	โพเอท	จ�ากดั
	 15.	 บริษัท	 ซิลค์เวอร์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล 
		 	 	 จ�ากดั
	 16.	 บรษิทั	แมงมมุ	คลัเจอร์	จ�ากดั
	 17.	 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ	 	
	 	 	 เทคโนโลยแีห่งชาติ
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เตรียมความพร้อมงานเทศกาลหนังสือสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1

เทศกาลบอกรักด้วยหนังสือ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. Old Town Gallery สี่แยกแม้นศรี

	 คณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย	 น�าโดย	 คุณโชนรังส	ี
เฉลมิชยักจิ	นายกสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	คณุฐาปนี	
โปร่งรัศมี	 อุปนายกฝ่ายในประเทศ	 คุณศักดิ์ชัย	

	 คุณโชนรังสี	 เฉลิมชัยกิจ	 นายกสมาคม 
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	
ร่วมเสวนา	 “พิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย	 :	 พื้นที่
สร้างสรรค์การอ่าน	 การเรียนรู ้	 สู ่การพัฒนา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์”	จดัโดย	แผนงานสร้างเสรมิ 
วัฒนธรรมการอ่าน	 สสส.	 ร่วมกับ	 เครือข่าย
การ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม	 สมาคมการ์ตูนไทย	

วจิยัธรรมฤทธิ์	เลขาธกิาร	และคณะท�างานหนงัสอื
ภูมภิาค	เดนิทางเข้าพบทมีการตลาดศูนย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซา	สรุาษฎร์ธาน	ีเพื่อดพูื้นที่สรุาษฎร์
ธานีฮอลล์	 ชั้น	 4	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	
สุราษฎร์ธานี	 และหารือการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการจัดงานเทศกาลหนังสือสุราษฎร์ธานี	
ครั้งที่	1	ในปี	2564	เพื่อสร้างเสรมิกจิกรรมส่งเสรมิ
การอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับภูมิภาค	
และเพิ่มช่องทางการขายให้มากยิ่งขึ้น

สถาบันอุทยานการเรียนรู้	 (TK	 Park)	 และ	 Old	
Town	Gallery	วตัถปุระสงค์เพื่อร่วมกนัหาแนวทาง
ผลกัดนัให้เกดิพพิธิภณัฑ์การ์ตูนไทย	มุง่เพิ่มพื้นที่
สร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 ทั้งนี้
ยงัส่งผลดใีนระยะยาว	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์	ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศในอนาคต
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ASIAN FESTIVAL OF CHILDREN’S CONTENT 2021

ก้าวต่อไป... สัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ “ขายให้ปัง ดังกับ OOKBEE”

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย	น�าโดยคณุโชนรงัสี	เฉลมิชยักจิ	
นายกสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	คณุกมลพชร	โทสนิธติ ิ
อุ ปนายกฝ ่ ายต ่ า งประ เทศ 	 คุณตรั ส วิ น	 
จิตติเดชารักษ์	 และคุณริสรวล	 อร่ามเจริญ	 ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์	 และคณะท�างาน	 ได้เข้าพบ	 
คณุ	Claire	Chiang	ประธานสภาหนงัสอืประเทศ 

	 โดยวทิยากร	คณุณฐัวฒุ	ิพงึเจรญิพงศ์	CEO	&	
Co-Founder	บรษิทั	อุ๊คบ	ีจ�ากดั	และคณุเปรมวชิช์	
สห์ีชาตวิงษ์	CEO	of	storylog	มาเล่าถงึ	สนิค้าและ
บรกิาร	ภาพรวมของตลาด	แนวโน้มในอนาคตของ
ตลาด	 E-book	 ในประเทศไทยและต่างประเทศ	
รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการบริหาร
องค์กร	คน	สนิค้า	เทคโนโลยี	แพลตฟอร์ม	ระบบ
หลงับ้าน	การจดัการการตลาด	การผลติ	การขาย	
E-Book	 สัญญา	 การแบ่งรายได้	 และสิทธิพิเศษ
ต่างๆ

สงิคโปร์	 (Singapore	Book	Council)	 เมื่อวนัที่	16	
กมุภาพนัธ์	2564	ณ	โรงแรมบนัยนัทรี	กรงุเทพฯ	 
เพื่อหารือเตรียมงาน	ASEAN	 Fest iva l	 of	 
Children’s	 Content	 (AFCC)	 2021	ที่จะจัดขึ้น 
ในเดือนพฤษภาคม	 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติ 
ให้เป็น	 Country	 of	 focus	 น�าเสนอความเป็น	
“ไทย”	ผ่านสื่อและกจิกรรมต่าง	ๆ
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สมัมนาผ่านช่องทางออนไลน์ในหวัข้อ “CEA กับต้นน�า้อุตสาหกรรมหนังสอื”

งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ระหว่างอุตสาหกรรม	 และร่วมกันหาแนวทางร่วมมือ
ซึ่งกนัและกนัให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

	 ยกระดับความร่วมมือการจัดงาน	 สัปดาห์
หนังสือแห่งชาติครั้งที่	 49ฯ	 และงานเชียงใหม่	 
บุ๊คแฟร์	 ครั้งที่	 6	 โดย	 ส�านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ	 (องค์การมหาชน) 
(สสปน.)	หรอื	TCEB
	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย	 น�าโดย	 คุณฐาปนี	 โปร่งรัศม	ี
และคุณดุจเดือน	 เหตระกูล	 อุปนายกฝ่ายใน
ประเทศ	น�าทมีเข้าพบส�านกัส่งเสรมิการจดัประชมุ
และนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	(สสปน.)	หรอื	
TCEB	น�าโดย	คณุกาญจนา	ประสงค์	ที่ปรกึษา
ด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย	 
คณุจฑุา	ธาราไชย	ผูอ้�านวยการ	สสปน.	ภาคเหนอื	
คณุดลตร์ทว	ีไทรวจิติร	ผูป้ฏบิตักิารอาวโุส	สสปน.	

ภาคเหนอื	คณุนยิม	องิคสรุวตัน์	ผู้จดัการอาวโุส	
สสปน.	ภาคกลางและภาคตะวนัออก	คณุธนพร	
ศริลิกัษณ์	ผู้จดัการโครงการสนบัสนนุการพฒันา
อตุสาหกรรมงานแสดงสนิค้าภายในประเทศ

	 สัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ	
“CEA	 กับต้นน�้าอุตสาหกรรมหนังสือ”	 โดย
คุณกวิน	 เทพปฏิพัธน์	 ผู้อ�านวยการส�านัก
พฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	เป็นวทิยากร	
ทั้งนี้มีผู ้ร่วมเข้าสัมมนาได้แก่	 สมาคมนัก
เขียนแห่งประเทศไทย	 ชมรมบรรณาธิการ	
สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย	
สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการ
อ่าน	สมาคมนกัออกแบบเรขศลิป์ไทย	ชมรม
นกัออกแบบภาพประกอบไทย	และกรรมการ
สมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 โดยจัดกิจกรรมร่วม
กับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค	์
(องค์การมหาชน)	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
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สมัมนาผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือหารอืความร่วมมือในการจดั CREATIVE EXPO

ประชมุจบัสลากต�าแหน่งบูธผ่านระบบจดัสรรบูธ 
งานสปัดาห์หนังสอืแห่งชาต ิครัง้ท่ี 49 และสปัดาห์หนังสอืนานาชาต ิครัง้ท่ี 19
(49TH NATIONAL BOOK FAIR & BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2021)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 

	 ทั้งนี้	 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้น�าเสนอแผนการจัดงานหนังสือทั้งในกรุงเทพและระดับภูมิภาค	 ซึ่ง
การเข้าพบในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต	ิ ครั้งที่	 49ฯ	 และงานเชียงใหม่	 บุ๊คแฟร ์
ครั้งที่	6	และในปี	2564	ทาง	สสปน.	ได้ตอบรบัการเป็นผู้สนบัสนนุการจดังานให้ข้อแนะน�า	แนวทาง
ความร่วมมอืเพื่อยกระดบัการจดังานกบัเครอืข่ายทั้งภาครฐัและภาคเอกชน

	 สมัมนาผ่านช่องทางออนไลน์	เพื่อเป็นการแนะน�าให้ทาง	CEA	รูจ้กักบัอตุสาหกรรมกลางน�้าของธรุกจิ
หนังสือ	 และน�าไปสู่การท�า	 focus	 group	 เพื่อเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อน�ามาพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรนี้ต่อไป	รวมถงึหารอืความร่วมมอืในการจดั	creative	expo

	 สมาคมผู้จดัพมิพ์และผู้จ�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	
ได้จัดประชุมจับสลากต�าแหน่งบูธผ่านระบบจัดสรรบูธ	 
งานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ	ครั้งที่	49	และสปัดาห์หนงัสอื
นานาชาต	ิครั้งที่	19	(49th	National	Book	Fair	&	Bangkok	
International	Book	Fair	2021)	ในวนัที่	12	มนีาคม	2564	
เวลา	13.00	–	15.00	น.	ณ	ห้องภริชัฮอลล์	1	ไบเทค	บางนา	
และทางออนไลน์ผ่าน	 Zoom	 เพื่อจัดสรรต�าแหน่งพื้นที่ 
และแจ้งข้อมูลต่างๆ	ให้สมาชกิ
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MEDIA VISIT และให้สมัภาษณ์สือ่ต่างๆ
งานสปัดาห์หนังสอืแห่งชาต ิครัง้ท่ี 49 และสปัดาห์หนังสอืนานาชาต ิครัง้ท่ี 19
(49TH NATIONAL BOOK FAIR & BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2021)

30 มีนาคม – 11 เมษายน 2564

  30 มีนาคม 2564 เยี่ยมพบสื่อ Thumbsup และ The Momentum

	 สมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	ได้จดั	Media	Visit	และให้สมัภาษณ์สื่อต่าง	ๆ	เพื่อประชาสมัพนัธ์งานสปัดาห์
หนงัสอืแห่งชาต	ิครั้งที่	49	และสปัดาห์หนงัสอืนานาชาติ	ครั้งที่	19	ภายใต้คอนเซป็ต์	“อ่านเท่”	โดย
ต้องการสร้างค่านยิมให้การอ่านให้เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของชวีติ	ปลกุความรู้สกึเท่ในแบบของคนอ่าน
หนงัสอื	ดงันี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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2 เมษายน 2564 
ให้สัมภาษณ์สด 

วิทยุการศึกษา FM 92.0 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

7 เมษายน 2564 เยี่ยมพบ สื่อ The People และ The Standard

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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8 เมษายน 2564 
ให้สัมภาษณ์ 

The Study Times 
(Zoom) Facebook 

(ออกอากาศ
วันที่ 20 เมษายน 2564)

9 เมษายน 2564 ให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกันเช้านี้ กับวิทยุครอบครัวข่าว FM 106

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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11 เมษายน 2564 ให้สัมภาษณ์ในรายการคิดระหว่างบรรทัด FM 96.5

การแจ้งเลือ่นวนัจัดงานสปัดาห์หนังสอืแห่งชาต ิครัง้ท่ี 49 
และสปัดาห์หนังสอืนานาชาต ิครัง้ท่ี 19
(49TH NATIONAL BOOK FAIR & BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2021)
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด – 19
9 เมษายน 2564

แจ้งเลื่อนวนัจดังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ	ครั้งที่	49ฯ
เป็นวนัที่	15	–	23	พฤษภาคม	2564	
ประกาศศบค.	ฉบบัที่	19	วนัที่	9	เมษายน	2564	และ	ประกาศ	กทม.	ฉบบัที่	23	วนัที่	9	เมษายน	2564	
เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว	จ�านวนคนตดิโควดิ-19	500+	คนต่อวนั

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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อบรม “เตรียมระบบ PDPA เพื่ออุตสาหกรรมหนังสือ”
วันที่ 18 มีนาคม 2564

	 โดยวทิยากร	:	คณุชยธวชั	อตแิพทย์	
ที่ปรกึษา	เลขาธกิาร	ส�านกังานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	 มาให้ความรู้เรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ตามพระราช 
บัญญัติคุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคล	 
พ.ศ.	2562	โดยค�านงึถงึสทิธขิองเจ้าของ
ข ้อมูลส ่วนบุคคล	 การเก็บรวบรวม	 
การใช้	 และการเปิดเผยข้อมูล	 เพื่อให้ 
การด�าเนินการดังกล่าว	 เป็นไปอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม

30 เมษายน 2564

21 พฤษภาคม 2564

แจ้งเลื่อนวนัจดังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ	ครั้งที่	49ฯ
เป็นวนัที่	19	-	27	มถินุายน	2564	
ประกาศศบค.	ฉบบัที่	22	วนัที่	29	เมษายน	2564	และ	กทม.	ฉบบัที่	26	วนัที่	29	เมษายน	2564	เรื่อง
การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว	จ�านวนคนตดิโควดิ-19	1,500+	คนต่อวนั

แจ้งงดจดังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ	ครั้งที่	49ฯ	
ประกาศกทม.ฉบบัที่	30	วนัที่	21	พฤษภาคม	2564	เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว	จ�านวนคน
ตดิโควดิ-19	3,000+	คนต่อวนั
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ประชุม IFRRO ASIA PACIFIC COMMITTEE MEETING

อบรม BUSINESS TRANSFORMATION

18 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting Program

7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting Program

27 – 30 พฤษภาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม Online: www.afcc.com.sg/2021

	 จัดอบรมหลักสูตร	 Business	 Transformation	 โดย	 ดร.อุดมธิปก	 ไพรเกษตร	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน	 
Digital	 Marketing	 และ	 Change	 Management	 เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้ต่อยอดแนวคิด	
กระบวนการ	 และรูปแบบการด�าเนินงานธุรกิจหนังสือให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ยคุดจิทิลั	มผีู้เข้าร่วมอบรม	25	ราย	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	Program

	 Asian	 Festival	 of	 Children’s	 Content	 เป็น
เทศกาลหนงัสอืและนทิานส�าหรบัเดก็และเยาวชน
ชั้นน�าในภูมภิาคเอเชยี	จดัขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	2010	
และจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีโดยสภาหนังสือ
ประเทศสิงคโปร์	 (Singapore	 Book	 Council)	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงาน
สร้างสรรค์ฝีมอืนกัเขยีน	นกัวาดภาพประกอบและ
นักแปลชาวเอเชียให้เป็นที่รู้จักแก่สายตานานา
ประเทศ

	 AFCC	2021	จะจดัในรูปแบบไฮบรดิ	คอืผสานงาน	On-ground	และ	Online	เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้นานาประเทศในช่วงวิกฤตโควิด	 ที่ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากล�าบาก	 ได้มี
โอกาสร่วมงานได้อย่างไม่มอีปุสรรค
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	 การจดังานในครั้งนี้	ประเทศไทยได้รบัเกยีรตเิป็น	Country	of	Focus	ร่วมสร้างสรรค์ภาพประชาสมัพนัธ์
งาน	AFCC	โดยได้มอบหมายให้คณุกมัปนาท	สงัข์สร	ผูช้นะรางวลัการประกวดภาพประกอบหนงัสอืเดก็ 
อาเซยีน	ครั้งที่	1	เมื่อปี	พ.ศ.	2561	เป็นผู้วาดภาพประกอบ	รวมถงึคดัเลอืกภาพประกอบส�าหรบัเดก็ 
เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ	 Book	 Illustrators	 Gallery	 (BIG)	 โดยมีภาพประกอบที่ผ่านการคัดเลือก	 
13	เรื่อง	จาก	11	ส�านกัพมิพ์

 1. เบิ้มแมวใหญ่กบัจ้อยแมวเลก็ ภาพโดย คณุปิตพิร วทาทยิาภรณ์ ส�านกัพมิพ์เก้าแต้ม

 2. เมลด็พนัธุ์ของวนัใหม่ ภาพโดย คณุนคิม ชยัวรรณ  ส�านกัพมิพ์ประภาคาร

 3. โดนทัใจดี ภาพโดย คณุณฐัวรรณ ไกรเพิ่ม  ส�านกัพมิพ์พาส เอด็ดูเคชั่น

 4. ร้านสารพดัสิ่งของลงุยุ่ง  ภาพโดย คณุศริดา ยกิสุงัข์ ส�านกัพมิพ์เพอลงัอ ิพบัลชิิ่ง

 5. การเดนิทางของผเีสื้อหลากส ี ภาพโดย คณุชนดิา อารวีฒันสมบตั ิ ส�านกัพมิพ์แมงมมุ คลัเจอร์

 6. บิ๊กเบิ้ม ช้างใจด ี ภาพโดย คณุจติรลดา ศรอีดลุย์พนัธ์  ส�านกัพมิพ์ห้องเรยีน

 7. หนูนดิเป็นเหา ภาพโดย คณุล�าภู แสงลภ  ส�านกัพมิพ์อกัษรา ฟอร์ คดิส์

 8. หนูจี๊ดกบัคณุจิ้งจอก ภาพโดย คณุปรดีา ปัญญาจนัทร์  

  ตอน นี่คอืหนงัสอื ส�านกัพมิพ์เอม็ไอเอส ซอฟท์เทค

 9. ดาวเหงากบัดอกไม้กลางคนื ภาพโดย คณุคณุปรดีา ปัญญาจนัทร์  ส�านกัพมิพ์เฮลโลคดิส์

 10. ลงิกบัจระเข้ ภาพโดย คณุกมัปนาท สงัข์สร  ส�านกัพมิพ์เฮลโลคดิส์

 11. บทเรยีนของเจ้าป่า ภาพโดย คณุกมัปนาท สงัข์สร  ส�านกัพมิพ์เฮลโลคดิส์

 12. ของขวญัอะไร ของใครเอ่ย ภาพโดย คณุรตมิยั หงส์วสิทุธกิลุ  ส�านกัพมิพ์แฮปปี้คดิส์

 13. ป่าแปลกๆ กบัเจ้าพขีี้กลวั ภาพโดย คณุกมัปนาท สงัข์สร  ส�านกัพมิพ์สายรุ้ง
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	 นอกจากนี้ยังร่วมจัดรายการเสวนาออนไลน์บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์แวดวงหนังสือเด็ก 
การอ่าน	และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย	ดงันี้

	 1	 Children’s	Book	Publishing	and	Distribution	in	the	ASEAN:	Obstacles	and	Solutions	
  โดย คณุเกศรนิ เอนก กรรมการสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ
	 2	 One	City,	One	Book:	Reading	Initiatives	in	Thailand
  โดย คณุททัยา อนสุสรราชกจิ ผู้บรหิารโครงการเชยีงใหม่อ่าน และคณุอคัรพล วฒันสนิ 
  กรรมการสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ ด�าเนนิรายการโดย คณุวสรุยี์  พศิทุธิ์สนิธพ
	 3	 A	Window	into	Children’s	Literature	in	Thailand
  โดย ดร. วริญิจน์ หตุะสงักาศ
	 4	 Promoting	Creative	Economies:	The	Thai	Experience
  โดย คณุอจัฉรา กจิกญัจนาสน์ producer ก้านกล้วย ด�าเนนิรายการโดย คณุกมลพชร โทสนิธติิ
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เข้าพบศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การประชุมในหัวข้อ “แนวทางการบริหารกิจการสมาคม 
และกิจกรรมที่ต่อเนื่องช่วงรักษาการ”

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

	 คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย	 น�าทีมโดยนายกสมาคม	
คุณโชนรังสี	 เฉลิมชัยกิจ	 พร้อมด้วยที่ปรึกษา	 
คณุธนะชยั	สนัตชิยักูล	และ	คณุรสิรวล	อร่ามเจรญิ	
เข้าพบศ.เกยีรตคิณุ	นพ.เกษม	วฒันชยั	องคมนตรี	
เพื่อกล่าวลาต�าแหน่งและแสดงความขอบคุณ 
ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม 
ผู้จัดพิมพ์ฯ	 โดยมีการหารือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์	
การท�า	 succession	 plan	 พร้อมทั้งรายงานผลการ

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้จัดการประชุมในหัวข้อ	
“แนวทางการบริหารกิจการสมาคม	 และกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องช่วงรักษาการ”	 โดยมีที่ปรึกษา	 ผู้สมัคร 
คณะกรรมการ	 และสมาชิก	 ที่เข้าร่วมรับฟังและให้
ข้อคดิเหน็	โดยมวีาระน�าเสนอดงันี้
	 1.	งานมหกรรมหนงัสอืฯ	เน้นงานรปูแบบออนไลน์ 
เพราะสถานการณ์	 แต่ยังพิจารณาจัดออนกราวด์
เพื่อครอบคลุมสมาชิกทุกลักษณะ	 โดยเจรจากับ	
IMPACT	ในเงื่อนไขที่ดทีี่สดุ	เพิ่มเตมิแนวทางจดัแฟร์
ในร้านหนงัสอืทั่วประเทศ	เพื่อกระตุน้ยอดขายพร้อม
กนั	ทั้งนี้การพจิารณาขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ในเดอืน
ตลุาคมอกีครั้งหนึ่ง
	 2.	งานภูมภิาค	เลื่อนงานเทศกาลหนงัสอือดุรธานี
ไปจดัในช่วงเดอืนพฤศจกิายน
	 3.	Thaibookfair.com	พจิารณาความเหมาะสมใน
การจดักจิกรรมเพิ่มเตมิทลีะเดอืน
	 4.	ศูนย์ลขิสทิธิ์	-	การผลกัดนั	e-book	เข้า	กศน.	
และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฝากขายในร้าน
หนงัสอื
	 5.	 โครงการฝึกอบรมที่ก�าลังจะเกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อเปิดร้าน	 หรือบริหารร้านออนไลน์ใน
ช่วงโควดิ

ด�าเนนิงานที่ผ่านมาเพื่อหารอืเกี่ยวกบัทศิทางในการ
ด�าเนนิงานต่อไปของสมาคมฯ

โดยสมาชิกสามารถรับชมคลิป
ย้อนหลังได้ตาม QR code นี้



103PAGE

 (1)  รายงานการต่ออายุสมาชิก ปี 2564

(a)	สมาชกิสมาคมผู้จดัพมิพ์	เมื่อปี	2563	จ�านวน	448	ราย	แบ่งเป็น

	 ประเภทสามญั	 จ�านวน	419	ราย

	 ประเภทสามญั	(ร้านหนงัสอื)		 จ�านวน	9	ราย

	 ประเภทสมทบ		 จ�านวน	20	ราย

(b)	สมาชกิได้แจ้งต่ออายสุมาชกิ	ปี	2564	จ�านวน	411	ราย	ลดลงจากปี	2563	ร้อยละ	9	แบ่งเป็น

	 ประเภทสามญั		 จ�านวน	386	ราย

	 ประเภทสามญั	(ร้านหนงัสอื)			 จ�านวน	7	ราย

	 ประเภทสมทบ		 จ�านวน	18	ราย

(c)	หน่วยงานแจ้งยกเลกิการเป็นสมาชกิ	ปี	2564	จ�านวน	31	ราย	แบ่งเป็น

	 ประเภทสามญั		 จ�านวน	28	ราย

	 ประเภทสามญั	(ร้านหนงัสอื)			 จ�านวน	2	ราย

	 ประเภทสมทบ		 จ�านวน	1	ราย

(d)	หน่วยงานหมดสมาชกิภาพ	ปี	2564	จ�านวน	9	ราย	แบ่งเป็น

	 ประเภทสามญั		 จ�านวน	8	ราย

	 ประเภทสมทบ		 จ�านวน	1	ราย

 (2)  การพิจารณาสมาชิกใหม่ ปี 2564

ในช่วงสงิหาคม	2563	–	มถินุายน	2564	มหีน่วยงานผ่านการพจิารณาสมาชกิ	จ�านวน	19	ราย

	 ประเภทสามญั		 จ�านวน	14	ราย

	 ประเภทสามญั	(ร้านหนงัสอื)			 จ�านวน	1	ราย

	 ประเภทสมทบ		 จ�านวน	4	ราย

ทะเบียนสมาชิก ปี 2564

รายงานการต่ออายุสมาชกิ ปี 2564 และการพิจารณาสมาชกิใหม่ ปี 2564
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THAIBOOKFAIR.COM
มีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

	 ภาพรวมข้อมลูทั่วไปของ	ThaiBookFair.com	ตั้งแต่ปลายเดอืนมนีาคม	2563	–	พฤษภาคม	2564	เป็น
ระยะเวลาประมาณ	1	ปี	2	เดอืน	สร้างยอดขายให้กบัอตุสาหกรรมหนงัสอื	มูลค่ากว่า	79.9	ล้านบาท	
และ	users	กว่า	3.6	ล้านคน		

(ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ pubat.or.th)
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ส่วน Online Book Fair ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 สมาคมฯ 

ได้จัดจ�านวน 15 งาน ได้แก่

1.  สปัดาห์หนงัสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่48 ออนไลน์

	 	 ระหว่างวนัที่	25	ม.ีค.	-	5	เม.ย.	63	(12	วนั)
2.  May Day เฮ...กับคนท�างาน

	 	 ระหว่างวนัที่	1	-	3	พ.ค.	63	(3	วนั)
3.  เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 ออนไลน์

	 	 ระหว่างวนัที่	26	ม.ิย.	-	7	ก.ค.	63	(12	วนั)
4.  Mid Year Sale

	 	 ระหว่างวนัที่	26	-	28	ม.ิย.	63	(3	วนั)
5.  Back to School

	 	 ระหว่างวนัที่	3	-	5	ก.ค.	63	(3	วนั)
6.  Pay Day

	 	 ระหว่างวนัที่	28	-	30	ส.ค.	63	(3	วนั)
7.  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25  

  ออนไลน์

	 	 ระหว่างวนัที่	30	ก.ย.	-	11	ต.ค.	63	(12	วนั)
8.  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25  

  ขยายเวลา

	 	 ระหว่างวนัที่	12	-	31	ต.ค.	63	(20	วนั)
9.  ช้อปหนังสือดีมีคืน

	 	 ระหว่างวนัที่	1	-	30	พ.ย.	63	(30	วนั)
10.  ช้อปหนังสือดีมีคืน Book for Gift

	 	 ระหว่างวนัที่	1	-	31	ธ.ค.	63	(31	วนั)
11.  เด็กช่างอ่าน

	 	 ระหว่างวนัที่	26	-	30	ม.ค.	64	(5	วนั)

12.  In love with books

	 	 ระหว่างวนัที่	10	-	14	ก.พ.	64	(5	วนั)
13. Birthday Sale

	 	 ระหว่างวนัที่	25	-	28	ม.ีค.	64	(4	วนั)
14.  สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ออนไลน์

	 	 ระหว่างวนัที่	17	เม.ย.	-	5	พ.ค.	64	(19	วนั)
15.  Mid Year Sale

	 	 ระหว่างวนัที่	3	–	6	ม.ิย.	64	(4	วนั)
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โดยภาพรวมข้อมูลทั่วไปของแต่ละงาน มดีงันี้ (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ pubat.or.th)
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Online Workshop : “ขายหนังสือให้ปัง 

ดังได้ตังใน ThaiBookFair”

	 สมาคมฯ	ได้จดั	Online	Workshop	เรื่อง	“ขาย
หนังสือให้ปัง	 ดังได้ตังใน	 ThaiBookFair”	 ในวัน
พฤหสับดทีี่	 28	 มกราคม	 2564	 ทาง	 Zoom	 ให้
กับสมาชิกทั้งที่ยังไม่เคยมีร้านค้า	 และสมาชิกที่
เปิดร้านค้าอยู่แล้ว	เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ	ความ
เข้าใจ	อพัเดทฟีจเจอร์	และเครื่องมอืต่าง	ๆ	เพื่อ
ท�าให้ร้านค้าของท่านเด่น	ลูกค้าเหน็	จดัโปรโดน
ใจ	และขายให้ปัง	
  
   

THAIBOOKFAIR.COM
28 มกราคม 2564
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	 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า	
เริ่มมาตั้งแต่ปี	2545	ในปี	2564	รางวลัพานแว่นฟ้า 
เดินทางมาครบสองทศวรรษ	 เป ็น	 20	 ป ี	 
ของวรรณกรรมการเมอืง	 ที่ผ่านมาได้มกีรรมการ
ผลดัเปลี่ยนเข้ามาท�าหน้าที่แล้วมากกว่า	200	คน	
มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งหมื่นผล
งาน	 จึงนับได้ว่ารางวัลพานแว่นฟ้า	 เป็นสถาบัน
รางวัลวรรณกรรมการเมืองของไทย	 ที่ได้สืบสาน
งานวรรณกรรมการเมืองมายาวนาน	 ได้ส่งเสริม
และยกย่องนักวรรณกรรม	 ให้สร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมการเมืองให้คงอยู่คู่วงงานวรรณกรรม

นิทรรศการพานแว่นฟ้า ปี 2564
โดย ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โครงการร่วมกับภาครัฐ

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ (ออนไลน์) ‘2 ทศวรรษ รางวัลพานแว่นฟ้า’

ของไทย	 เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมาถึง	 
๒	 ทศวรรษ	 ดังค�าขวัญของรางวัลที่ว่า	 “รางวัล
พานแว่นฟ้า	 สืบสาน	 สร้างสรรค์	 วรรณกรรม
การเมอืง”	ต่อไป
	 โดยในการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	 
ครั้งที่	 49ฯ	บน	www.thaibookfair.com	 ระหว่าง
วนัที่	17	–	25	เมษายน	2564	สมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	
ได้รับเกียรติจากส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร	 ในการน�านิทรรศการมาจัดแสดง	 ตลอด
จนเปิดให้ดาวน์โหลด	 หนังสือวรรณกรรมรางวัล
พานแว่นฟ้า	ประจ�าปี	2545	–	2563
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	 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้รับเกียรติจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการน�า
นิทรรศการมาจัดแสดงในการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	 ครั้งที่	 49ฯ	 บน	 www.thaibookfair.com 
ระหว่างวันที่	 17	 –	 25	 เมษายน	 2564	 ทั้งนี้	 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือและค�านิยม 
ของรางวลัชนะเลศิในแต่ละหมวดได้ในเวบ็ไซต์

นิทรรศการหนังสือดีเด่นแห่งชาติ
โดย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ (ออนไลน์)
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โครงการหนังสือปกสวย
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสือ	
โดยมนีางสาวโชนรงัสี	เฉลมิชยักจิ	นายกสมาคม
ผู้จัดพิมพ์ฯ	 เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน	 ปี	 2563	
–	 2564	 โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน	 ในการขับเคลื่อน
และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน	 ผ่าน
กิจกรรมที่รณรงค์ให้เห็นถึงความส�าคัญขององค์
ความรู ้	 และพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศษฐกิจ	 อาทิ	
กิจกรรมงานวันภาษาไทย	 กิจกรรมงานหนังสือ
ระดับชาติ	 กิจกรรมงานวันเด็ก	 และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในปี	2563	-	2564

	 ทั้งนี้	 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ยังยกนิทรรศการ
โครงการประกวดหนังสือร่วมประชาสัมพันธ์	 มา
ไว้บน	 www.Thai	 bookFair.com	 ซึ่งส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	
สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี	หรอื	OKMD	ประกาศ
ผลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์	 ครั้งที่	
2	 (OKMD	Book	Cover	Award	2020)	 โดยได้จดั
โครงการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 2	 เพื่อ
เป็นเวทีแห่งโอกาสให้ส�านักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอ
ผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน	 ได้
น�าเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 เพื่อกระตุ้น
ให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปก
หนงัสอื	รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุให้สายอาชพี
นักออกแบบปกหนังสือได้ออกแบบผลงานที่มี
คณุภาพ	สวยงาม	สร้างสรรค์	และสอดคล้องกบั
เนื้อหา	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภค
หนัมาซื้อและอ่านหนงัสอืมากขึ้น
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	 วันที่	 18	 มิถุนายน	 2564	 คณะกรรมการ
สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 เข้าพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 คุณกนกวรรณ	 วิลาวัลย์	
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 คุณสุภัทร	 จ�าปา
ทอง	เลขาธกิาร	กศน.	คณุวรทั	พฤกษาทวกีลุ	ผู้
อ�านวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	
คณุประยทุธ	หลกัค�า	และคณะผู้บรหิารของกระ
ทรวงฯ	 เพื่อหารอืเรื่องการละเมดิลขิสทิธิ์	 e-book	
ของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ซึ่งทาง
กระทรวงได้กล่าวขออภัยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น	 โดย
ทางกระทรวงรบัปากจะด�าเนนิการ
	 1.	ท�าหนังสือด ่วนถึ ง ผู ้บริหารห ้องสมุด 
	 	 ประชาชนที่อยูใ่นความดแูลทั้งหมด	920	แห่ง 
	 	 เพื่อท�าความเข้าใจในเรื่องลขิสทิธิ์

ศูนย์ลิขสิทธิ์

	 2.	ยนิดที�างานร่วมกบัสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	ตาม 
	 	 โครงการที่เสนอในการจัดหาหนังสือเข้า 
	 	 ห้องสมดุ
	 3.	จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ใน 
	 	 งานหนังสือภูมิภาคโดยเริ่มต้นที่จังหวัด 
	 	 เชยีงใหม่เป็นต้นไป
	 นอกจากนั้นยงัหารอืเพื่อผลักดนัโครงการ	My	
Morals	 ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยน
ผ่าน	 ซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ร่วมกับศูนย์
คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก	 สร้างมาตรฐานหนังสือภาพ
ส�าหรับเด็ก	 ให้สถานศึกษาสามารถน�าไปใช้
ประกอบการสอนและเผยแพร่ต่อไป
	 วนัที่	22	มถินุายน	2564	ศูนย์ลขิสทิธิ์โดยคณุ
โชนรงัส	ีเฉลมิชยักจิ	คณุสพุจน์	รตันาพนัธุ์	คณุ
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โครงการขอรับทุนของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA

ศกัดิ์ชยั	วจิยัธรรมฤทธิ์	และ	กมลพชร	โทสนิธติ	ิ
ได้ประชมุหารอืร่วมกบั	4	ส�านกัพมิพ์ที่โดนละเมดิ
ลิขสิทธิ์จากห้องสมุดประชาชนของ	 การศึกษา
นอกโรงเรยีน	จงัหวดัจนัทบรุี	 เพื่อรบัทราบความ
คบืหน้าและหารอืการด�าเนนิการในขั้นถดัไป	โดย
ส�านกัพมิพ์ที่โดนละเมดิลขิสทิธิ์ได้แก่	ส�านกัพมิพ์
แฮปปี้	บานานา	สถาพรบุ๊คส์		แจ่มใส	และ	นาน
ม	ี	เหน็ชอบร่วมกนั	ที่จะไม่แจ้งความ	กบัห้องสมดุ	

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
	 •	 ส่งเอกสารเพื่อให้ความรูเ้รื่องลขิสทิธิ์แก่ห้อง 
	 	 สมดุ	ผ่านไปทางกระทรวงศกึษาธกิาร	
	 •	 สนับสนุนให้ห้องสมุดซื้อหนังสือจากส�านัก 
	 	 พิมพ์	 ไม่ว่าจะในรูปแบบหนังสือเล่มหรือ	 
	 	 e-book	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
	 	 หนงัสอืดี	ๆ	ได้อย่างถูกกฎหมายต่อไป
 

	 โครงการขอรับทุนของส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิสร้างสรรค์	(องค์การมหาชน)	หรอื	CEA
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพมิพ์	เป็นกลุม่ที่
เป็นต้นทางของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน�า
ไปต่อยอดเป็นคอนเทนต์อื่น	ๆ 	ได้หลากหลาย	ทั้ง
ภาพยนตร์	อนเิมชั่น	ละครโทรทศัน์	เกมส์	คาร์แรค
เตอร์	 ที่หลายเรื่องได้สร้างความตระหนักรับรู้ต่อ
สงัคมเป็นวงกว้าง	อย่างไรกต็าม	การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ของ	Disruptive	Technology	ได้ส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อวงการอตุสาหกรรมและธรุกจิการ
พมิพ์	 รวมถงึการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเสพ
สิ่งพมิพ์ของผูบ้รโิภค	ไปสูก่ารอ่านในรปูของดจิทิลั
มากยิ่งขึ้น	 เมื่อประกอบกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด	 19	 จึงเป็นส่วนส�าคัญให้อุตสาหกรรม
การพิมพ์อยู่ในภาวะวิกฤตและจ�าเป็นต้องปรับ
ตัวเพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงได้	 จึงเป็นที่มา
ของการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะ
ของฐานข้อมูล	 (Archive)	 ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับการพิมพ์	 เพื่อแสดงศักยภาพและเกิดการ
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่น	 ๆ	
เช่น	 หนังสือบุพเพสันนิวาส	 ของรอมแพง	 ที่ได้
สร้างเป็นละครโทรทัศน์	 และก่อให้เกิดกระแส

ความนิยมความสนใจด้านประวัติศาสตร์ของคน
ไทย	และการขายลขิสทิธิ์ไปยงัประเทศต่าง	ๆ	ซึ่ง
การพัฒนาฐานข้อมูลในกิจกรรม	 CEA:	 Creative	
Industries	 Program	 ในเทศกาลงานออกแบบ
กรงุเทพฯ	2564	จงึเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการน�า
เสนอความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้ง่าย	 สร้าง
ความเข้มแขง็ของเครอืข่ายอตุสาหกรรมการพมิพ์	
และน�าไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงต่อยอดไปสู่คอน
เทนท์สร้างสรรค์อื่น	ๆ	ได้	โดยส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์	(องค์การมหาชน)	หรอื	สศส.	
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 จึงมอบหมายให้สมาคม 
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
พัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์	 เพื่อน�า
เสนอศกัยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลติภณัฑ์
ที่เกี่ยวข้องในวงเงิน	 750,000	 บาท	 เพื่อจัดท�า	 
Web	 Archive	 ฐานข้อมูลบนว็บไซต์ของสมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	
(PUBAT)	 เพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลการน�า
หนังสือประเภทต่าง	 ๆ	 หรือวรรณกรรมที่มี
ศกัยภาพ
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 ซึง่สมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ มแีผนการร่างโครงการ

เพื่อขอรับทุนดังกล่าวจ�านวน 2 โครงการ ดังนี้

	 1.	 โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์	 ร่วมกับ	 
	 	 สถาบันอุทยานการเรียนรู ้	 หรือ	 TK	 Park	 
	 	 (สมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 เป็นหน่วยงานร่วม 
	 	 โครงการ)	 ทาง	 TK	 Park	 ได้มอบหมายให้ 
	 	 บริษัท	 ดูเรียน	 คอร์ปปอเรชัน	 จ�ากัด	 (DU 
	 	 RIAN)	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 และประสานงาน 
	 	 มาที่สมาคมผู ้ จัดพิมพ ์ฯ 	 เกี่ยวกับราย 
	 	 ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล 
	 	 คอนเทนท์	 เข้าไปในระบบของ	 TK	 Public	 
	 	 Online	Library	
	 2.	 โครงการพัฒนาแพลตฟอร ์มคลังดิจิทัล 
	 	 คอนเทนต์ออนไลน์	 (PUBAT	 eVault)	 โดย 
	 	 สมาคมผู ้จัดพิมพ์ฯ	 เป ็นหน่วยงานหลัก	 

	 คณะผู้บริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนงัสอืแห่งประเทศไทย	เข้าพบ	ดร.วรทั	พฤกษาทวกีลุ 
เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 คุณชัยพัฒน ์
พันธุ ์วัฒนสกุล	 ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
หลักสูตร	 และคุณประยุทธ	 หลักค�า	 ผู้อ�านวยการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้	
(สพร.)	ในวนัที่	16	กรกฎาคม	2564	 เพื่อหารอืและ
สานต่อในประเด็นต่าง	 ๆ	 หลังจากเข้าพบรัตมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา

โครงการขอรับทุนจากส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

ความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 	 ร่วมกับบริษัท	 ดิจิทัน	 เวิลด์ไวด์	 จ�ากัด	 และ	 
	 	 บริษัท	 ดูซอฟต์	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้บริการ 
	 	 คลังดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์	 เป็นแพลต 
	 	 ฟอร์ม	 E-marketplace	 ที่พัฒนาขึ้น	 แล้วให้ 
	 	 แต่ละส�านักพิมพ์น�าหนังสือ	 E-book,	 E-pub,	 
	 	 Audiobook	 เข ้ามาเก็บไว ้ในร ้านค้าของ 
	 	 ตนเอง	 (E-shop)	 บนคลาวด์	 โดยส�านักพิมพ ์
	 	 จะสามารถน�าเข้าสินค้า	 การบริหารจัดการ 
	 	 สินค้า	 การจัดโปรโมชั่น	 ท�าการตลาด	 ใน 
	 	 ร้านค้าของตนเองได้	 ด้วยเครื่องมือแปลง 
	 	 ไฟล์	 เก็บไฟล์	 และน�าไปจัดการขายทั้ง	 B2B	 
	 	 หรอื	B2C	มุ่งเน้น	B2B	ให้	ส�านกัพมิพ์ขายไป 
	 	 ยังร้านหนังสือ	 ห้องสมุด	 หรือตัวกลางที่เขา 
	 	 จะเอาไปขายให้กับระบบห้องสมุดอีกที	 และ 
	 	 ให้สามารถเชื่อมต่อกบั	TK	PARK	ได้

	 1.	 วิธีการบริหารจัดการ	 E-Book	 ของห้องสมุด
ประชาชนของส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 โดยทางกศน.	 ได้ท�า 
จดหมายเรื่องลิขสิทธิ์ไปยังห้องสมุดประชาชน 
ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	 และจะจัดให้มีการอบรม 
เจ้าหน้าที่ทางออนไลน์	 เพื่อให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	
และด้านอื่นๆ	โดยจะท�าหนงัสอืถงึสมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	
เพื่อขอวทิยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง	
	 2.	 โครงการ	 My	 Morals	 เพื่อขอน�าเสนอชุด
สื่อนิทานคุณธรรมให้กับบรรณารักษ์	 ห้องสมุด
ประชาชน	พร้อมการจดัอบรมบรรณารกัษ์ห้องสมดุ	
ซึ่งทางกศน.	 มีความยินดีในการให้ความร่วมมือใน
การประชาสมัพนัธ์โครงการ	My	Morals	 ไปยงัห้อง
สมดุที่อยู่ในพื้นที่เหมาะสมกบัโครงการนี้
	 นอกจากนี้ทางกศน.	 จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็น	
co-learning	 space	 และยินดีให้ความร่วมมือกับ
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ในการออกงานภูมิภาคร่วมกับ
สมาคม
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โครงการ 1 อ่าน ล้านตื่น
1. งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020)
30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มอบสิทธิ์ในการเลือกซื้อหนังสือ มูลค่ารวม 

100,000 บาท ให้กับโรงเรียนจ�านวน 10 แห่ง 

ได้แก่

	 1.	โรงโรงเรยีนวดัเชงิเลน	จ.นนทบรุี
	 2.	โรงเรยีนประชารฐับ�ารงุ	จ.นนทบรุี
	 3.	โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	 (พิบูลบ�ารุง)	 
	 	 จ.นนทบรุี
	 4.	ศูนย์พฒันาเดก็เลก็วดัมะเดื่อ	จ.นนทบรุี
	 5.	ศูนย์พฒันาเดก็เลก็อบต.บางรกัน้อย		 	
	 	 จ.นนทบรุี
	 6.	โรงเรยีนบ้านทพัหลวง	จ.สระแก้ว

	 7.	โรงเรยีนบ้านหนองเจ๊กสร้อย	จ.จนัทบรุี
	 8.	โรงเรยีนวดับางด้วน	จ.สมทุรปราการ
	 9.	โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์			
	 	 จ.สมทุรปราการ
	 10.	โรงเรยีนบ้านข่อยโทน	จ.พระนครศรอียธุยา

	 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจ�าหน่ายของที่
ระลึกของโครงการ	 การเล่นเกมเสี่ยงเซียมซีหมุน
วงล้อ	 สอยดาว	 และการขายสายไหม	 เพื่อน�า
เงินร่วมบริจาคเป็นทุนให้โรงเรียนและชุมชนที่
ขาดแคลน
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มอบสิทธิ์ในการเลือกซื้อหนังสือ มูลค่ารวม 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนในจ.สงขลา จ�านวน 

6 แห่ง ได้แก่

2. งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) 
17 – 25 ต.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

3. งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 
5 – 11 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไคซ์ ขอนแก่น

	 1.	โรงเรยีนเทศบาล	1	(เอง็เสยีงสามคัค)ี
	 2.	โรงเรยีนเทศบาล	2	(บ้านหาดใหญ่)
	 3.	โรงเรยีนเทศบาล	3	(โศภนพทิยาคณุานสุรณ์)

	 4.	โรงเรยีนเทศบาล	4	(วดัคลองเรยีน)
	 5.	โรงเรยีนเทศบาล	5	(วดัหาดใหญ่)
	 6.	โรงเรยีนเทศบาล	6	(อนบุาลในฝัน)

มอบสิทธิ์ในการเลือกซื้อหนังสือ มูลค่ารวม 

24,000 บาท ให้กับโรงเรียนในจ.ขอนแก่น 

จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่

	 1.	โรงเรยีนบ้านดงพอง
	 2.	โรงเรยีนบ้านป่าสงัข์หนองฮี
	 3.	โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม
	 4.	โรงเรยีนชมุชนบ้านพรหมนมิติ
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4. งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 (Udon Book Festival 2020)
20 – 29 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

5. จัดท�าห้องสมุดตรงใจให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชานแดนไปรษณีย์ ไทย 
(บ้านห้วยหมากหล�่า) จ.อุดรธานี

มอบสทิธิใ์นการเลอืกซ้ือหนังสอื มลูค่ารวม 24,000 บาท ให้กบัโรงเรยีนในจ.อุดรธาน ีจ�านวน 4 แห่ง

	 เมื่อวนัที่	21	พ.ย.	63	สมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผู้จ�าหน่ายหนงัสอื
แห่งประเทศไทย	น�าโดย	คณุโชนรงัส	ีเฉลมิชยักจิ	นายกสมาคมผู้
จดัพมิพ์ฯ	คณุศกัดิ์ชยั	วจิยัธรรมฤทธิ์	คณุฐาปน	ีโปร่งรศัม	ีคณุอคัร
พล	วฒันสนิ	คณุเกศรนิ	เอนก	ลงพื้นที่น�าห้องสมดุตรงใจ	อปุกรณ์
กฬีา	และขนม	ไปมอบให้น้อง	ๆ 	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
ไปรษณย์ีไทย	 (บ้านห้วยหมากหล�่า)	 อ.โนนสะอาด	 จ.อดุรธานี	
นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมการเล่านทิาน	ร่วมเล่นกฬีากบัน้อง	ๆ	อกี
ด้วย	ท�าให้ได้ความสนกุสนานและเสยีงหวัเราะมากมาย

 1.	โรงเรยีนบ้านดงเคง็	(น�าวฒันาอปุถมัภ์)
	 2.	โรงเรยีนค่ายประจกัษ์ศลิปาคม

	 3.	โรงเรยีนบ้านศรเีชยีงใหม่
	 4.	โรงเรยีนบ้านหนองตูม				

	 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าห้องสมดุตรงใจจะเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการอ่านของน้อง	 ๆ	 ต่อไป	 และขอ
ขอบคณุสมาชกิสมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	และภาคเีครอืข่าย	1	อ่าน	ล้านตื่น	ที่ร่วมสนบัสนนุหนงัสอืในครั้งนี้
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	 Noกองดอง	 แพลตฟอร์มส่งเสริมการอ่านที่
เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย	 หรือ	 www.ThaiBookFair.com 
อกีนยัหนึ่ง	เป็นชมุชนออนไลน์ที่เชื่อมโยงระหว่าง
นักอ่านด้วยกันเอง	 และนักอ่านกับร้านหนังสือ	
หลังจากพัฒนาแพลตฟอร์มมาอย่างต่อเนื่อง	
สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 น�าโดยคุณปิยะพงษ์	ศิริสุทธานันท์	
กรรมการสมามผู ้จัดพิมพ์ฯ	 และคุณโชนรังสี	 
เฉลิมชัยกิจ	 นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ร่วมกับ
คณุอุ๋ย	บดุด้าเบลส-นท	ีเอกวจิติร	ได้เปิดตวัเวบ็
แอปพลเิคชนั	Noกองดอง	แอปอวดอ่าน	เมื่อวนัที่ 
1	ตลุาคม	2563	ในงานมหกรรมหนงัสอืระดบัชาต ิ
ครั้งที่	25	มวีตัถปุระสงค์เพื่อปลกุกระแสการอ่าน
ในสังคมไทย	 ให้การอ่านเป็นเรื่องท้าทายและ
สนกุสนาน

งานเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน NOกองดอง
1 ตุลาคม 2563 มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 ในช่วงเปิดตัวเว็บแอป	Noกองดอง	นี้	สมาคม
ผู้จัดพิมพ์ฯ	 ได้จัดกิจกรรมชาเลนจ์ให้นักอ่านได้
ร่วมบนัทกึสถติกิารอ่าน	วนัละ	20	นาท	ีเป็นระยะ 
เวลา	20	วัน	ใครที่อ่านได้มากที่สุดและสะสม
แบดจ์ได้ถึงจ�านวนที่ก�าหนดไว้	จะได้รับรางวัล
จากสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ
	 นอกจากนี้	ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับ
ชาติครั้งที่	25	ยังมีนิทรรศการ	 Art	 of	 กองดอง 
และ3	จุดเช็คพ้อยท์	ให้ร่วมสนุกใน	 “ภารกิจ
อ่านทลายกอง”	 ได้แก่	“ปราสาทบัลลังก์ดอง”,	
“วิหารเทพเจ้าการอ่าน”	และ	“ลานอ่านปราบ
มังกร”	ประทับตราให้ครบทั้ง	3	จุด	เพื่อรับ
กระเป๋าผ้าสดุพเิศษเฉพาะในงาน
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	 จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด	 19	 ระบาด
ไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	 น�ามาซึ่งการ 
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมน�าไปสูส่ิ่งที่เรยีกว่า	รูปแบบ
ปกตใิหม่	หรอื	New	Normal	ส�าหรบัประเทศไทย
นั้น	 รศ.	นพ.สรุยิเดว	ทรปีาต	ีผู้อ�านวยการศูนย์
คุณธรรม	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “สถานการณ์โควิด	 19	
ท�าให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู ้คนทั้งทุกกลุ ่มวัย	 
ไม่เลือกเพศ	 ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ	 หากพฤติ
นิสัยที่ดีด�ารงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วย
จิตส�านึกในผู้คนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ย่อม
ส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่
ประเทศที่มีคุณธรรม	 ทั้งพอเพียง	 มีวินัย	 สุจริต
และจิตอาสา	 ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ

MY MORALS โครงการปลูกฝังคุณธรร
ให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

สภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง	 ยืนผงาดใน 
เวทโีลกต่อไป”	
	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 ตระหนักว่าหนทางหนึ่งในการปลูก
ฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนในจิตใจ	 สามารถท�าได้
ผ่านการอ่านและควรเริ่มตั้งแต่กลุ่มผู้อ่านวัยเด็ก	
0-6	 ปี	 ซึ่งวัยนี้เป็นวัยแห่งการก่อร่างสร้างวิธีคิด	
บุคลิกภาพ	 และก�าลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต	 โดย
หนังสือที่เหมาะกับเด็กวัยนี้คือ	 นิทาน	 ซึ่งเป็น
สื่อที่ตรงกับความสนใจ	 และสามารถถ่ายทอด
คณุธรรมให้ออกมาเป็นรปูธรรมที่เดก็สามารถเข้า
ถงึได้ง่าย	
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	 แม้ว่าไม่อาจปฏเิสธโลกดจิทิลัที่เดก็ๆ	ต้องซมึซบั
เนื้อหาที่หลากหลายได้	 แต่อย่างน้อยการมอบ
หนังสือที่ถูกคัดสรรเนื้อหามาอย่างดี	 จะช่วยรักษา
สมดลุและสร้างภูมคิุม้กนัทางความคดิให้กบัเดก็	อกี
ทั้งยังช่วยจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือ
ที่มีประโยชน์เหมาะส�าหรับเด็กในยุคเปลี่ยนผ่าน
สู่สังคมดิจิทัล	 เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการส่ง
เสริมพฤติกรรมรักการอ่านและพัฒนาเด็กให้เป็น
ทรพัยากรมนษุย์ที่มคีณุค่าของชาตติ่อไป	
	 วนัที่	1	ตลุาคม		2563	ภายในงานมหกรรมหนงัสอื
ระดบัชาต	ิครั้งที่	25	 เปิดตวั	“My	Moral	 โครงการ
ปลูกฝังคณุธรรมให้เดก็ไทยในยคุเปลี่ยนผ่าน”	ด้วย
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้คุณธรรมในการ

พฒันาเยาวชน	โดยเฉพาะในรปูแบบชวีติวถิใีหม	่ซึ่ง
ได้คดัเลอืกนทิานคณุธรรม	เพื่อส่งเสรมิการอ่านผ่าน
ชดุสื่อ	“โรงละครเลก็เดก็ช่างอ่าน”	สื่อผสมระหว่าง
การแสดงละครกบัการอ่านหนงัสอื	นางสาวโชนรงัสี	
เฉลิมชัยกิจ	 นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย	 (PUBAT)	 กล่าวว่า	 “My	
Moral	 โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุค
เปลี่ยนผ่าน	มวีตัถปุระสงค์	เพื่อเผยแพร่และส่งเสรมิ
การอ่านหนังสือคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร	 มีเนื้อหา
ส่งเสริมคุณธรรมส�าหรับเด็ก	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก	 และกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจ 
ในหนงัสอืภาพส�าหรบัเดก็	

โครงการ “ปันอ่าน ต้าน COVID”

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย	 และเพื่อนสมาชิกจาก	 34	 ส�านัก
พิมพ์	 ขอร่วมเป็นก�าลังใจให้ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์	 โดยการบรจิาคหนงัสอืรวมมูลค่า	
1,000,000	บาท		จ�านวนหนงัสอื	8,000	เล่ม	ผ่าน
โครงการ	“ปันอ่าน	ต้าน	COVID”	ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการด	ีๆ 	ของสมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	เพื่อให้ผูป่้วย
ได้อ่านหนงัสอืดี	ลดความกงัวล	สร้างความสขุใจ
ระหว่างรกัษาตวั	ทั้งนี้ได้ส่งมอบหนงัสอืไปยงั
สถานที่ดงัต่อไปนี้
1.	โรงพยาบาลสนามพระจอมเกล้าธนบรุี	
	 (รพ.ผู้สูงอายบุางขนุเทยีน)
2.	โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		
	 (มศว)	องครกัษ์	จ.นครนายก

3.	เรอืนจ�ากลางระยอง
4.	มูลนธิดิูแลเดก็	4	ชมุชม	(1	บ้านแห่งความหวงั	 
	 อ่อนนชุ	2	ชมุชนุที่เสอืใหญ่อทุศิ	รชัดาภเิษก	3	 
	 บ้านศรนีครนิทร์	หนองแขม	4	คลองเตย)
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โครงการ ส่งความรักผ่านหนังสือ สู่เด็กใต้

	 โครงการ	1	อ่าน	ล้านตื่น	โดย	สมาคมผู้จดัพมิพ์
และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาค ี
เครือข่าย	 ร่วมกับ	 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก	 จัดท�า
โครงการ	 “ส่งความรักผ่านหนังสือ	 สู่เด็กใต้”	 โดย
ได้รบัความร่วมมอื	จาก	บรษิทั	บตัรกรงุไทย	จ�ากดั	
มหาชน	(KTC)	ในการเปิดรบับรจิาคคะแนนสะสมจาก
บตัรเครดติ	เปลี่ยนเป็นเงนิสดเพื่อน�าไปซ่อมแซมห้อง
สมดุ	และจดัหาหนงัสอืด	ีที่จะมาเปลี่ยนแววตาที่พร่า
หม่นของเดก็	 ๆ	 ให้กลบัมาสดใส	 ด้วยพลงัของการ
แสวงหาความรู้อย่างมีความสุขจากหนังสือดี	 โดย
ทุกคะแนนสะสมของในบัตรเครดิต	 KTC	 สามารถ

เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความรู้	 สู่พลังแห่งความรัก	 ที่
จะเปิดโลกของเด็กไทยในภาคใต้ให้กลับมามีพลัง
ของการแสวงหาจากโลกของหนงัสอือย่างกว้างไกล..
ไม่สิ้นสดุ
	 เบื้องต้นน�าส่งหนงัสอืไปให้โรงเรยีนที่ร่วมโครงการ	
ดงันี้
	 1.	โรงเรยีนยะหริ่ง	จ.ปัตตานี
	 2.	โรงเรยีนบ้านทางควาย	จ.สงขลา
	 3.	โรงเรยีนนคิมภาคใต้	11	จ.ยะลา
 4.		โรงเรยีนวดัหน้าถ�้า	(พทุธไสยานสุรณ์)	จ.ยะลา
	 5.	 โรงเรยีนนคิมพฒันา	2	จ.นราธวิาส
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ความร่วมมือกับส�านักหอสมุดแห่งชาติ

	 คณะผู้บริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ
แห ่งประเทศไทย	 ได ้ เข ้าหารือกับผู ้อ�านวยการส�านัก
หอสมุดแห่งชาติ	 คุณสุภาณี	 สุขอาบใจและเจ้าหน้าที่
บรหิารของหอสมดุแห่งชาติ	เมื่อวนัที่	2	กรกฎาคม	2564	ณ	
หอสมุดแห่งชาติ	 และ	 วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2564	 ผ่านทาง	
Zoom	โดยมขี้อสรปุดงันี้
	 1.	หอสมุดแห่งชาติจะพัฒนาระบบการจัดส่งสิ่งพิมพ์
อเิลก็ทรอนกิส์ตามพระราชบญัญตัจิดแจ้งการพมิพ์	พ.ศ.	2550 

โ ดยพัฒนาต ่ อ ยอดจาก ระบบ	 
e-service	 ที่หอสมุดแห่งชาติใช้อยู่ 
ในปัจจบุนั
	 2.	สมาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ	จะประสาน
กับหอสมุดแห่งขาติ	 เพื่อขอรายชื่อ
หนังสือแบบรูปเล่ม	 และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละส�านักพิมพ์ได้
ขอเลข	 ISBN	 และยังไม่ได้จัดส่งให้
หอสมุดแห่งชาต	ิ เพื่อแจ้งให้สมาชิก
ของสมาคมผู้จดัพมิพ์ฯ	ทราบ	รวมถงึ 
จะจัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการ
ขอเลข	 ISBN	 จะเป็นการเน้นย�้าให้
ส�านักพิมพ์ในเรื่องขั้นตอน	 และ
เกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่มกีารปรบัใหม่
	 3.	ทางสมาคมและหอสมุดฯ	 จะ
ท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน�าฐานข้อมูล
หนงัสอืมาใช้ประโยชน์ต่อไป
	 4.	หอสมุดแห่งชาติและสมาคม
ผู้จัดพิมพ์ฯ	 เห็นความส�าคัญของ
การใช้งานหนังสือเล่มและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน	 สมาคมยินดี
ที่จะเป็นวิทยากรในเรื่องการละเมิด
ลขิสทิธิ์ให้กบัสมาคมห้องสมดุ
	 5.	เพื่อเป็นการส่งเสริมวฒันธรรม
การอ ่าน	 ทางหอสมุดฯ	 จะท�า
โครงการ	 ”อ่านกันวันละเล่ม”	 บน
สื่ออเิลก็ทรอนกิส์โดยการสรปุหนงัสอื
โดยย่อวันละ	 1	 เล่ม	 และแนะน�า
ให้ผู้อ่านที่สนใจไปหาอ่านต่อได้ใน
หนงัสอื
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ความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (CEA)		
น�าเสนอผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น	
หวัข้อ	“สถานการณ์	ประเดน็ปัญหา	เพื่อพฒันา
และจัดท�าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
สาขาการพมิพ์	 (Publishing)	 ทั้งกลุ่มสิ่งพมิพ์และ
สิ่งพมิพ์ออนไลน์”	วนัที่	5	กรกฎาคม	2564	โดยที่
ปรกึษาและคณะกรรมการสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผู้
จ�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย	ร่วมระดมความ
คิดเห็นกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(CEA)	 เพื่อรับทราบสถานการณ์และถกประเด็น
ปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ออนไลน์	 โดยมีผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม
การพมิพ์ตั้งแต่ต้นน�้า	(สมาคมนกัเขยีน	นกัแปล)	
จนถงึปลายน�้า	(ร้านหนงัสอื	หอสมดุแห่งชาติ	DIP	
DITP	 TKPARK	 e-book	 platform)	 เข้าร่วมระดม
ความเห็น	 โดยทาง	 CEA	 ได้น�าเสนอประเด็นดัง
ต่อไปนี้

	 •	 สถานการณ์ของอตุสาหกรรมการพมิพ์	ที่ม ี
	 	 แนวโน้มในการเจรญิเตบิโตน้อยและเป็นไป 
	 	 ในทศิทางเดยีวกนัทั่วโลก	
	 •	 กรณีศึกษาจากเกาหลีและเยอรมันนี	 ที่มี 
	 	 หน่วยงานรฐัที่รบัผดิชอบดูแลอย่างชดัเจน
	 •	 Ecosystem	ของอตุสาหกรรมการพมิพ์ของไทย
	 สมาคมผู้จดัพมิพ์	 ฯ	 ได้กล่าวถงึปัญหาในเชงิ
นโยบาย	 ลิขสิทธิ์	 การจัดตั้ง	 CMO/RRO	 และ
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่อให	้
CEA	น�าข้อมูลไปจดัท�ารายงานเพื่อก�าหนดทศิทาง
และเป้าหมายในการพฒันาอตุสาหกรรมการพมิพ์
ต่อไป
	 ทั้งนี้	สมาคมผู้จดัพมิพ์	 ฯ	จะจดัเสวนาข้อมูล
จาก	CEA	ให้สมาชกิสมาคมในเรว็ๆ	นี้
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แถลงการณ์ร่วมเพื่อเสนอมาตรการเพื่อการแก้ปัญหาจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทยได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมสมา
พันธ์เอสเอ็มอีไทยและภาคีพันธมิตรเครือข่ายผู้
ประกอบการเอสเอ็มอีไทย	 24	 องค์กรเพื่อเสนอ
มาตรการเพื่อการแก้ปัญหาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดงัต่อไปนี้
	 1.	มาตรการพกัต้น	พกัดอก	ตลอดระยะเวลา	 
	 	 6	เดอืนและไม่คดิดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 
	 	 การพกัต้น
	 2.	มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	 ที่อยู่ใน 
	 	 ระบบสสถาบันการเงินและไม่ใช่สสถาบัน 
	 	 การเงนิ	(non	bank)

	 3.		มาตรการสนิเชื่อ	Soft	Loan	ส�าหรบัวงเงนิกู้ 
	 	 ไม่เกนิ	1	ล้านบาท
	 4.		มาตรการยกเว้นตรวจสอบข้อมลูเครดติหรอื 
	 	 เครดติบูโร	ในช่วงการแพร่ระบาดมาพจิารณา 
	 	 การให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ	 mSMEs	 
	 	 เป็นระยะเวลา	2	ปี
	 5.	มาตรการกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ	 ตามร่าง 
	 	 พรบ.กองทนุพฒันาวสิาหกจิ
	 6.		กองทนุฟ้ืนฟ	ูNPLs	เพื่อการพฒันา	mSMEs	 
	 	 ไทย
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 25

ระหว่างวันท่ี 30 ก.ย. 2563 – 11 ต.ค. 2563

รายละเอียดงานวิจัย
	 สมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทยได้มกีารจดังานหนงัสอืต่างๆ	หลายครั้งในแต่ละ
ปี	จงึมคีวามต้องการที่จะจดัท�าการส�ารวจเพื่อวดัถงึความพงึพอใจของงานรวมถงึเกบ็ข้อมลูคนมาร่วมงาน
เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการท�ากจิกรรมอื่นๆ	ต่อไป	โดยวจิยัในครั้งนี้	มจีดุประสงค์ดงัต่อไปนี้

ข้อแตกต่างของงานวิจัยเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆ

จ�านวนตัวอย่าง :	 454	ตวัอย่าง

ลักษณะการเก็บข้อมูล :	 Self	Completion	Questionnaire	-	ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สแกน	

	 	 	 QR	Code	และตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล :	 ระหว่างวนัที่	30	ก.ย.	2563	–	11	ต.ค.	2563	

สถานที่ที่เก็บข้อมูล :	 ชาเลนเจอร์	2	อมิแพค	เมอืงทองธานี

ลักษณะการเกบ็ข้อมลู

	 •	 การเก็บข ้อมูลของงานวิจัยครั้งก ่อน
เป็นการเกบ็ข้อมลูแบบสมัภาษณ์ตวัต่อตวั	 โดย
ใช้พนกังานสมัภาษณ์อาชพี	เป็นผูเ้กบ็ข้อมลู
	 •	 การเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้เป็นการ
เกบ็ข้อมลูแบบ	Self-Completion	โดยการให้ผูเ้ข้า
ร่วมงงานสแกนQR	Code	เพื่อตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง	

การให้น�า้หนักข้อมลู

	 •	 งานวิจัยครั้งก่อนหน้ามีการให้น�้าหนัก
ข้อมลูกบัข้อมลูของคนที่มาลงทะเบยีนหน้างาน
มาเป็นฐาน
	 •	 แต่งานวจิยัครั้งนี้ไม่มกีารให้น�้าหนกัข้อมลู	
ไม่มีการก�าหนดโควต้าใดๆ	 เป็นการเก็บข้อมูล
โดยที่ให้ผู้มาร่วมงานสแกนQR	 Code	 เพื่อตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง	

เกบ็ข้อมลูพื้นฐานของผูอ่้านหนงัสอืและผูท้ี่มา

ร่วมงานเมหกรรมหนงัสอืระดบัชาตคิรั้งที่	25

วดัความพงึพอใจในด้านต่างๆของผู้ที่มาที่งาน

ต่องานมหกรรมหนงัสอืระดบัชาตคิรั้งที่	25

สอบถามถงึข้อเสนอแนะต่องาน

และผู้จดังาน	(หากม)ี
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	 •	 ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมตอบ	 	
	 	 แบบสอบถามจะเป็น
	 •	 ผู้หญงิ	–	60%
	 •	 โสด	–	83%
	 •	 กลุม่คนรุน่ใหม่	อาย	ุ15	–	22	ปี	–	62%

ลักษณะของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม

ประเภทหนังสือท่ีอ่าน - เกิน 85% ผู้ที่มางานหนังสือฯ อ่านหนังสือเล่มเป็นหลัก

•	 เกนิ	48%	กม็กีารอ่าน	e-book	

•	 ส่วนใหญ่จะอ่านแบบไม่มค่ีาใช้จ่าย	-	กลุม่คนที่อายนุ้อยกว่าและกลุม่ 

	 คนโสด	/	ยงัไม่มบีตุร	เป็นกลุม่ที่	e-book	มากกว่ากลุม่อื่นๆ

เพศ

สถานภาพการสมรส อายุ

89%

40%

22%

13%

อ่านหนงัสอืแบบเล่ม

อ่านหนงัสอืแบบ	e-book	(ไม่เสยีค่าใช้จ่าย)

อ่านหนงัสอืแบบ	e-book	(เสยีค่าใช้จ่าย)

ฟังเป็นหนงัสอืเสยีง	หรอื	ฟังผ่าน	podcast

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	2.1

TOTAL
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จ�านวนหนังสือท่ีอ่านเฉลี่ยต่อเดือน – เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย 
แต่ยอดเฉล่ียรวมยังอยู่ที่ 1 – 2 เล่ม

ประเภทของหนังสือท่ีอ่าน - ประเภทท่ีอ่านสูงสุด 5 อันดับแรก คือการ์ตูน ต�ารา
เรียน และนิยายรัก / แฟนตาซี  / วาย

จ�านวนหนงัสือทีอ่่านต่อเดอืนโดยเฉล่ีย

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)/	n	=	1,154	(ต.ค.2560)/	n	=	1,097	(ม.ีค.	2561)/	n	=	563	(ต.ค.2561)	/	n	=	450	(ต.ค.	2562)	/	n	=	454	(ต.ค.	2563)

REF:	2.3

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	2.3
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เปรียบเทียบประเภทของหนังสือท่ีอ่าน – การ์ตูนยังเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดตลอด 
5 ปีท่ีผ่านมา ตามมาด้วยนิยาย ซึ่งความนิยมอาจมีการสลับกลุ่ม เช่น นิยาย
วายได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ส่วนแฟนตาซีหรือหรือโรมานซ์ลดลง แต่ภาพรวม 
“นิยาย” ยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง

ประเภทของหนังสือท่ีซ้ือ –ประเภทท่ีซ้ือสูงสุด 5 อันดับแรกคือการ์ตูน 
ต�าราเรียน และนิยายรัก / แฟนตาซี  / วาย

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	2.3

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	3.1
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เปรียบเทียบประเภทของหนังสือท่ีอ่าน VS. ซื้อ: เป็นในทิศทางเดียวกันคือ 
การ์ตูน / ต�าราเรียน / นิยาย เป็นหนังสือประเภทหลักท่ีผู้เข้าชมอ่านและซื้อ

ช่องทางการซ้ือหนังสือ - ร้านหนังสือยังคงเป็นช่องทางหลัก แต่การซ้ือผ่าน
ทางออนไลน์น้ันสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มโสด / วัยท�างาน

อ่าน ซื้อ

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	2.3	/	3.1

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	3.3
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ความพึงพอใจโดยรวมต่องานหนังสือฯ – ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปี 2562

ความพึงพอใจโดยรวมต่องานหนังสือฯ – ความพึงพอใจส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม
เด็กวัยรุ่น และกลุ่มอายุ 36 ปีข้ึนไป

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)/	n	=	1,154	(ต.ค.2560)/	n	=	1,097	(ม.ีค.2561)/	n	=	563	(ต.ค.	2561)	)/	n=450	(ต.ค.2562	)	/	n	=	454	(ต.ค.	2563)

REF:	4.12

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454	(ต.ค.	2563)

REF:	4.5

 

 

 

รวม

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส

ชาย หญิง
15 – 

18 ปี

19 – 

22 ปี

23 – 

28 ปี

29 – 

35 ปี

36 – 

45 ปี

46 – 

55 ปี
โสด

แต่งงาน

ไม่มีบุตร

แต่งงาน

มีบุตร
อืน่ๆ

454 126 328 61 100 111 76 72 34 365 16 59 14

พงึพอใจมาก 47% 46% 48% 52% 46% 44% 42% 40% 79% 44% 62% 59% 57%

ค่อนข้างพงึพอใจ 43% 41% 44% 44% 39% 43% 49% 54% 21% 45% 25% 39% 29%

เฉยๆ 9% 13% 7% 2% 14% 13% 9% 4% - 9% 12% 2% 14%

ไม่ค่อยพึงพอใจ 1% - 1% 2% 1% - - 1% - 1% - - -

ไม่พึงพอใจเลย - - - - - - - - - - - - -

T2B 91% 87% 92% 97% 85% 87% 91% 94% 100% 90% 88% 98% 86%

Mean 4.37 4.33 4.39 4.48 4.30 4.32 4.33 4.33 4.79 4.33 4.50 4.58 4.43
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ความพึงพอใจในแต่ละด้าน: อิมแพค เมืองทองธานียังคงจุดหลักท่ีส่งผลต่อ
ความสะดวกในการเดินทางมาชมของ

ความพึงพอใจในแต่ละด้าน – ประเด็นหลักท่ีมีผลต่อความพึงพอใจคือ 
“ความสะดวกในการเดินทาง” 

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454	(ต.ค.	2563)

REF:	4.6

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)	/	n	=	1,154	(ต.ค.	2560)	/	n	=	1,097	(ม.ีค.2561)/	n	=	563	(ต.ค.	2561)	/	n	=	450	(ต.ค.	2562)	

REF:	4.13

ไม่พงึพอใจเลย						ไม่ค่อยพงึพอใจ							เฉยๆ							ค่อนข้างพงึพอใจ						พงึพอใจมาก
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ความพึงพอใจในแต่ละด้าน – ประเด็นหลักท่ีมีผลต่อความพึงพอใจคือ 
“ความสะดวกในการเดินทาง” 

ช่องทางท่ีรับรู้ข่าวสารของการจัดงาน – เฟสบุ๊ค และ เพื่อนเป็นช่องทางหลัก
ในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดงาน

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)	/	n	=	1,154	(ต.ค.	2560)	/	n	=	1,097	(ม.ีค.2561)/	n	=	563	(ต.ค.	2561)	/	n	=	450	(ต.ค.	2562)	/	n	=	454	(ต.ค.	2563)	

REF:	4.13

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454	(ต.ค.	2563)	

REF:	4.7

ช่องทางทีร่บัรุ้ข่าวสาร
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ช่องทางท่ีรับรู้ข่าวสารของการจัดงาน – เฟสบุ๊ค และ เพื่อนเป็นช่องทางหลัก
ในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดงาน

เปรียบเทียบประเภทของหนังสือท่ีอ่าน VS. ซ้ือ VS. ซ้ือในงาน : ทิศทางยังใกล้เคียง
กับพฤติกรรมปกติคือการ์ตูน ต�าราเรียน และ นิยายยังคงเป็นประเภทหลักที่มาซื้อใน
งาน แต่หนังสือเด็กได้รับความนิยมมากขึ้น

ช่องทางทีร่บัรุ้ข่าวสาร

 

 

 

รวม

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส

ชาย หญงิ
15 – 

18 ปี

19 – 

22 ปี

23 – 

28 ปี

29 – 

35 ปี

36 – 

45 ปี

46 – 

55 ปี
โสด

แต่งงาน

ไม่มบีตุร

แต่งงานมี

บุตร

454 126 328 61 100 111 76 72 34 365 16 59

เฟสบุค๊เพจ Thai Book Fair 54% 55% 54% 44% 52% 60% 66% 46% 47% 58% 31% 37%

เฟสบุค๊ของส�านักพิมพ์ท่ีออกบธู 39% 37% 39% 25% 39% 40% 42% 46% 35% 40% 38% 31%

เพ่ือนหรอืญาตแินะน�า 22% 17% 23% 39% 27% 16% 14% 17% 18% 22% 6% 24%

เว็บ ThaiBookFair.com 19% 25% 16% 7% 16% 31% 17% 17% 21% 21% 6% 8%

ป้ายข้างถนน 15% 17% 14% 20% 17% 12% 16% 11% 15% 14% 19% 22%

นกัเขียน 14% 11% 16% 21% 13% 15% 11% 15% 9% 16% 6% 7%

บิลบอร์ด 13% 13% 13% 18% 11% 13% 16% 14% 9% 12% 38% 17%

จอโฆษณาทีส่ถาน ีMRT 7% 6% 8% 18% 10% 6% 3% 4% 3% 8% - 7%

ใบปลวิ 7% 10% 7% 18% 9% 5% 4% 4% 6% 8% - 8%

รายการโทรทศัน์ 6% 6% 5% 7% 7% 4% 4% 7% 6% 5% 6% 8%

ป้ายตดิรถเมล์ / จอบนรถเมล์ 4% 2% 4% 8% 5% 4% - - 6% 4% - 3%

วทิยุ 2% 5% 2% 5% 1% 2% 4% 1% 3% 2% - 5%

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 6% 5% 6% 13% 6% 5% - 3% 12% 5% 6% 5%

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	2.3	/	3.1

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454	(ต.ค.	2563)	

REF:	4.7
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จ�านวนหนังสือ(เล่ม)ท่ีซ้ือจากในงานฯ – เฉล่ีย 8 เล่ม

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือหนังสือในงานฯ – งบประมาณการ
ลดลงกว่างานก่อน เฉล่ียท่ี 500 – 1,000 บาท

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	4.3

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)	/	n	=	1,154	(ต.ค.	2560)	/	n	=	1,097	(ม.ีค.2561)/	n	=	563	(ต.ค.	2561)	/	n	=	450	(ต.ค.	2562)	/	n	=	454	(ต.ค.	2563)	

REF:	4.4
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สาเหตุท่ีมาซ้ือหนังสือท่ีงานหนังสือฯ – สาเหตุหลักได้แก่ความหลากหลาย ราคา 
และ โปรโมชั่น

ทัศนคติต่องานหนังสือออนไลน์ – มี 81% ท่ีทราบว่ามีงานหนังสือออนไลน์ แต่มี
เพียง 14% จากท้ังหมด (17% จากคนท่ีรู้ว่ามีงานหนังสือออนไลน์) เคยซ้ือผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ WWW.THAIBOOKFAIR.COM 

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	1,050	(ม.ีค.	2560)	/	n	=	1,154	(ต.ค.	2560)/	n	=	1,097	(ม.ีค.2561)/	n	=	563	(ต.ค.2561)/	n	=	450	(ต.ค.2562)

REF:	4.4

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	4.8

ฐาน:	เฉพาะคนที่ทราบว่ามงีานหนงัสอืออนไลน์	n	=	368

REF:	4.9
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ทัศนคติต่องานหนังสือออนไลน์

เปรียบเทียบจุดเด่นระหว่างงานหนังสือและงานหนังสือออนไลน์

 • โดยรวมจะเห็นได้ว่างานหนังสือฯถูกมองว่าท�าได้ดีกว่าทุกๆด้าน 
 • ท้ังน้ี “ความสะดวกในการเลือกซื้อ ส่ังซื้อและขนส่ง” น้ันเป็นจุดท่ีงานหนังสืออนไลน์
  ท�าได้โดดเด่นกว่ามุมอ่ืนๆ

 ทราบหรอืไม่ว่ามี

งานหนงัสือเชียงใหม่

บุ๊คแฟร์ ผ่านทาง

ช่องออนไลน์ www.

thaibookfair.com

รวม

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส

ชาย หญงิ
15 – 

18 ปี

19 – 

22 ปี

23 – 

28 ปี

29 – 

35 ปี

36 – 

45 ปี

46 – 

55 ปี
โสด

แต่งงาน

ไม่มีบตุร

แต่งงาน

มบีตุร
อืน่ๆ

Bas 664 263 401 205 203 119 55 65 17 549 22 64 29

ทราบ 81% 79% 82% 79% 83% 77% 87% 83% 76% 82% 75% 80% 79%

ไม่ทราบ 19% 21% 18% 21% 17% 23% 13% 17% 24% 18% 25% 20% 21%

พฤติกรรมการซ้ือ

ทางช่องทางออนไลน์ 

www.thaibookfair.

com

รวม

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส

ชาย หญงิ
15 – 

18 ปี

19 – 

22 ปี

23 – 

28 ปี

29 – 

35 ปี

36 – 

45 ปี

46 – 

55 ปี
โสด

แต่งงาน

ไม่มีบตุร

แต่งงาน

มบีตุร
อืน่ๆ

Base 272 95 177 99 81 43 17 22 10 225 10 28 9

เคยเข้าไปดูแต่ไม่

เคยซื้อผ่านทาง

ช่องทางนี้

55% 55% 55% 52% 53% 64% 53% 47% 58% 53% 92% 57% 55%

เคยเข้าไปซ้ือผ่าน

ทางช่องทางน้ี
17% 18% 17% 19% 13% 19% 23% 17% 12% 18% 8% 13% 18%

ไม่เคยเข้าไปเลย 28% 27% 28% 29% 34% 18% 24% 37% 31% 29% - 30% 27%

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	4.8

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	4.9

ฐาน:	เฉพาะคนที่ทราบว่ามงีานหนงัสอืออนไลน์	n	=	368

REF:	4.10
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แนวโน้มในการมางานหนังสือ หลังจากท่ีมีงานหนังสือออนไลน์

KEY POINTS

พฤติกรรม
การอ่านหนังสือ

• เกิน 89% ผู้ที่มางานหนังสือฯ ยังอ่านหนังสือเล่มเป็นหลัก
• แต่ก็มีอัตราการอ่าน E-BOOK ท่ีสูงเช่นเดียวกัน (40%) – กลุ่มคนท่ีอายุน้อยกว่าและ 
 กลุ่มคนโสดเป็นกลุ่มท่ีอ่าน E-BOOK มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ
• การอ่าน E-BOOK ส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

• ประเภทที่ได้รับความนิยมมาตลอดคือ การ์ตูน ต�าราเรียน รวมถึงนิยาย (รัก / วาย)
• จ�านวนเล่มที่อ่านต่อเดือนยังคงใกล้เคียงกับปี 2562 – 1 – 2 เล่มต่อเดือน
• ร้านหนังสือเป็นช่องทางหลักในการซื้อหนังสือ แต่การซื้อทางออนไลน์นั้นสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะ 
 ในกลุ่มโสด / วัยรุ่น - วัยท�างาน

• คะแนนความพึงพอใจต่องานเพิ่มขึ้นจากปี 2562 แต่ “ความสะดวกในการเดินทางมางาน”  
 ยังเป็นปัจจัยท่ีได้คะแนนน้อยกว่าปีก่อนๆ หน้า เน่ืองจากเป็นการย้ายสถานท่ีจัดงาน
• ประเภทหนังสือท่ีซื้อในงานยังคงเป็นการ์ตูน ต�าราเรียน และนิยาย โดยยอดค่าใช้จ่ายน้อย 
 กว่าปี 2562 เล็กน้อย
• ส�าหรับ WWW.THAIBOOKFAIR.COM 81% ทราบว่ามีงานหนังสือออนไลน์ และ 14%  
 จากท้ังหมดท่ีเคยซื้อผ่านทาง WWW.THAIBOOKFAIR.COM 
• คนยังมองว่างานหนังสือแบบ ON-GROUND ท�าได้ดีกว่างานหนังสือออไนลน์ในแทบทุกด้าน  
 แต่การมีงานหนังสือออนไลน์ช่วยท�าให้คนอยากมางานหนังสือแบบ ON-GROUND  
 มากขึ้นด้วย

ประเภท
หนังสือท่ีอ่าน

เก่ียวกับ
งานหนังสือฯ

 • งานหนังสือออนไลน์ยังไม่สามารถ 
  ทดแทนงานหนังสือแบบ ON   
  GROUND ได้ - 60% คิดว่ามี
  แนวโน้มที่จะมางานหนังสือ  
  มากกว่าอีกด้วย
 • เลือกดูหนังสือจากช่องทาง  
  ออนไลน์ก่อน แต่อยากมาดู
  เพิ่มเติมท่ีงาน
 • กลุ่มคนท่ีงานมาหนังสือส่วนใหญ่ 
  จะชอบมาเดินท่ีงานอยู่แล้ว

ฐาน:	จ�านวนตวัอย่างทั้งหมด	n	=	454

REF:	4.11

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
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กรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

นางอุมาศิริ ทาร่อน
(ส้มโอ)

ผู้จัดการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

นางสาวรัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์ 
(อิง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวลภัทรดา  พรชื่น 
(เอ๋)

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

นางสาวพัชพรรณ พินทุเรขา
(วี)

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 1

นางสาวจุฑา ธูปพุทธา 
(แนน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศ

นางสาววรางคณา  ม่วงงาม 
(หมวย)

เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ พวงมาลัย 
(แหม่ม)

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 2

นางสาวเมธาวี  สิทธิศักดิ์ 
(ผักกาด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
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