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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในคร้ังน้ี ถูกจัดท าขึ้น เพื่อ

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา ผ่านการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมลู
ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเก็บรวบรวมปฐมภูมิ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
dept Interview) ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวมช้อมูล และข้อคิดเห็นจากหน่วยงานใน
อุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการออกแบบแนวทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ตลอดจนแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธภิาพต่อไป 

จากการด าเนินการศึกษาสถานการณ์ในภาพรวม ท าให้ทราบว่าปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมต่างได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งผลกระทบจากโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไป การแข่งขันทางการค้าบนเวทีโลก ตลอดจนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม 
การด าเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ที่ท าให้ภาคธุรกิจ ต่างต้องปรับตัวให้อยู่รอด และสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ความปกตใิหม่ 
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ ด า เ นิน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สามารถออกแบบแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริม ต่อยอด ผู้ประกอบการและธรุกิจในอุตสาหกรรม ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ สามารถผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และเกิดการต่อยอดไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทยเติบโต เกิดการส่งออกวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยไปสู่นานาประเทศ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโต
เชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศ สู่สายตาของนานาประเทศสืบไป 

ดังน้ัน เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมการด าเนินการ ตลอดจนผลลัพธ์ของการด าเนินการของโครงการในคร้ังน้ี จึง
ได้หยิบยกประเด็นส าคัญตลอดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ และ  แผนการจัดท าฐานข้อมูล 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ อันเป็นผลลัพธ์ของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ข้อมูลส่วนแรก จะเป็นการน าเสนอภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของ
ประเทศไทย เพื่อเป็นการท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต รวมถึงผู้ เล่นส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรม 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรม ได้ดังน้ี 
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แผนภาพแสดงระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
จากแผนภาพในข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์แบ่งออกเป็น 

3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างเน้ือหา (Content Origination) การด าเนินการของส านักพิมพ์และการผลิต 
(Publishing) และการน าส่งไปยังผู้บริโภค (Delivery) และสามารถแบ่งตามประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ออกเป็น  
3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. หนังสือแบบจับต้องได้ (Physical Book) เช่น หนังสือเล่ม รวมถึงวารสารต่างๆ 2. หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบอีบุ๊ค (E-Book) และ 3. เน้ือหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ UGC) 
จะท าให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตและผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง มีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ดังน้ี 

 
กระบวนการผลิตหนังสือเล่ม จะมีผู้ผลิตคือนักเขียน โดยสามารถแบ่งออกเป็นนักเขียนรุ่นใหม่หรือนักเขียน

อิสระ นักเขียนที่ประกอบเป็นอาชีพหลัก และนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้ว การผลิตหนังสือแบบดั้งเดิม มักผ่านตัวกลางใน
การจัดการผลิตคือส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้คัดกรอง และพัฒนาคุณภาพของหนังสือ ผ่านกระบวนการบรรณาธิการ  
การออกแบบภาพประกอบ การพัฒนาคุณภาพของเน้ือหา เป็นต้น ทั้งน้ี ส านักพิมพ์ก็สามารถซื้อลิขสิทธิ์หนังสือจาก
ต่างประเทศ มาผ่านการแปล ให้เป็นหนังสือภาษาไทยได้ด้วยเช่นกัน หลังจากน้ัน จะผ่านกระบวนการผลิตคือ  
การพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยใช้โรงพิมพ์ของของส านักพิมพ์ หรือใช้ธุรกิจโรงพิมพ์ภายนอก และจะผ่านกระบวนการจัดการ
หนังสือที่ผลิตเสร็จแล้ว ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ผ่าน ผ่านทั้งช่องทาง Physical เช่น ผ่านเครือข่ายร้านหนังสือ มหกรรม
หนังสือ ตลาดนัดวิชาการในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงผ่านห้องสมุดในพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งน้ี การขาย
หนังสือเล่มสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือผ่านเว็บไซต์ 
การขายของส านักพิมพ์ ก็เป็นอีกรูปแบบของช่องทางการขายหนังสือเล่มเช่นกัน 

จากรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่า ผู้เล่นที่เป็นส านักพิมพ์ จะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ใน
ฐานะเป็นธุรกิจตัวกลาง ในการคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพของงานเขียน ประกอบกับการบริหารจัดการการผลิต และ
การจัดจ าหน่ายหนังสือเล่ม ซึ่งค่าใช้จ่ายและส่วนแบ่งก าไรระหว่างผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือนักเขียน และส านักพิมพ์ 
จะมีการก าหนดสัดส่วนส่วนแบ่งก าไรระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
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ต่างๆ ที่ดีขึ้น ท าให้เกิดรูปแบบการผลิตหนังสือเล่มแบบใหม่ คือ “การท าหนังสือท ามือ” คือนักเขียน สามารถ
ด าเนินการผลิตและการจัดจ าหน่ายด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องผ่านส านักพิมพ์ ผ่านการใช้เครือข่ายหรือความสามารถใน
การเข้าถึงผู้สนับสนุน เช่น นักวาด บรรณาธิการ โรงพิมพ์ หรือช่องทางการขายเองได้อีกด้วย 

 
รูปแบบถัดมาคือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอีบุ๊ค (E-Book) รูปแบบการผลิตจะคล้ายกับการผลิตหนังสือเล่ม แต่

แตกต่างกันที่ภายหลังจากการพัฒนาจนได้ต้นฉบับที่พร้อมผลิต จะไม่มีการผลิตเป็นหนังสือเล่ม แต่จะตีพิมพ์ใน
ช่องทางดิจิทัล โดยการตีพิมพ์เป็นอีบุ๊คน้ีจะต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มในการอ่านของส านักพิมพ์เอง หรือการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการอ่านโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น อุ๊คบี (Ookbee) 
หรือ เม็บ (MEB) ซึ่งเป็น Platform Provider ให้เกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์กับเจ้าของ คือ ส านักพิมพ์ และแปลงต้นฉบบั
เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ผู้อ่าน สามารถอ่านหนังสือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย  

 
รูปแบบสุดท้ายคือ เน้ือหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ หรือ UGC ซึ่งเป็นการสร้างเน้ือหาแบบใหม่ จากการพัฒนา

ของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นน้ีเอง ท าให้เกิดออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่นอกจากผู้ใช้จะเป็นเพียงผู้อ่านแล้ว น้ัน ผู้ใช้ก็
สามารถสร้างเน้ือหาผ่านการเขียนได้บนแฟลตฟอร์มเดียวกันได้อีกด้วย ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มในประเทศ เช่น ‘Dek-
D Writer’ หรือ ‘ธัญวลัย’ เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการแต่งนิยายรูปแบบใหม่ คือการแต่งนิยายแชท หรือการเล่าผ่าน
รูปแบบตัวละครคุยกันผ่านค าพูดเป็นกล่องข้อความ เช่น แอปพลิเคชัน ‘จอยลดา’ เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น 

จากภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยในปัจจุบันในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการผลิต และลักษณะของผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส
ให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเข้าไปทดแทนการด าเนินการของธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย  

ทั้งน้ี จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยใน
ปัจจุบันน้ัน มีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT ซึ่งเป็นการรวมตัวของเอกชน
ธุรกิจส านักพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา ผ่านการด าเนินกิจกรรม 
และรูปแบบการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ ส นับสนุนในบางเร่ือง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหน่วยงานส าคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมการอ่านของคนในประเทศ นอกจากน้ียังมีหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์
ของไทยในบางเร่ือง ตามบทบาทของแต่ละกระทรวงด้วยเช่นกัน 
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ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
จากความเข้าใจภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการ พิมพ์ของไทย ถัดไปจะเป็น 

การน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยรวบรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนของไทยกว่า 19 หน่วยงาน ประกอบกับการจัดประชุมระดมความเห็น และ 
การประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ของประเด็นปัญหา และ
อุปสรรคส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม มาผ่านการวิเคราะห์โดยใช้กรอบ SWOT Analysis โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 

 
การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

 จุดแข็ง (Strenghts) จุดแข็งที่เป็นศักยภาพส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสาขาการพิมพ์ คือ 
ความสามารถและทักษะในเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอันเป็นจุดก าเนิดของ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสาขาการพิมพ์ ประกอบกับความเข้มแขง็
ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ซึ่งนับเป็นจุดได้เปรียบส าคัญของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีทรัพยากรแรงงานสร้างสรรค์จ านวนมาก นอกจากน้ี ยังมีโครงสร้างเครือข่ายภาค
ธุรกิจที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมที่ยังต้องได้ รับการพัฒนาอีกหลากหลายประการ 
ประกอบด้วยศักยภาพของแรงงานและธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนการขาดการส่งเสริมให้แรงงานสร้างสรรค์ได้มีโอกาสในการสร้างงานเขียนที่หลากหลาย 
รวมถึงข้อ ากัดของภาษาไทย ท าให้สื่อบางประเภทสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ยากกว่าสื่อที่ เป็น
รูปภาพ 
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 โอกาส (Opportunities) ในขณะที่ เทคโนโลยีท าให้หลายธุรกิจได้ รับผลกระทบทางลบท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาของเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาให้เกิดช่องทางที่
สนับสนุนผู้เขียน ผู้สร้าง ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รูปแบบการเขียนใหม่ๆ 
และสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานเขียน ไปผลิต
เป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ี ในมุมของการส่งออก พบว่าตลาดต่างประเทศให้
ความสนใจกับสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยที่เปน็รูปภาพ โดยเฉพาะหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน เน่ืองจากภาพเป็น
รูปแบบการสื่อสารที่เป็นสากลมากกว่าตัวอักษรที่ภาษาไทยยังเป็นข้อจ ากัดอย่างยิ่งต่อการส่งออก 
 

 อุปสรรค (Threats) อุปสรรคส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้ทุกๆ อุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในทุกประเทศทั่วโลก ต้องปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินการของระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมแบบใหม่ ท าให้หลายธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะต้องถูกปิดตัวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
สื่อสิ่งพิมพ์บางประเภท เช่น นิตยสาร ที่ถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงท า
ให้พฤติกรรมการเสพเน้ือหา และสื่อสร้างสรรค์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยมลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น เช่น วิดีโอคอนเทนต์ นอกจากน้ี พบว่าผู้อ่านของไทยในปัจจุบันน้ัน นิยมอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ของต่างประเทศ เน่ืองจากสื่อสิ่งพิมพ์ของต่างประเทศ มีคุณภาพ และความหลากหลาย รวมถึงตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย ทั้งน้ี พบว่อุปสรรคส าคัญต่อการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการไม่เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริงและต่อเน่ือง ท าให้ขาด
กลไก และมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระยะยาว 

 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์น้ันยังต้องได้รับ 
การพัฒนาในหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความหลากหลาย การพัฒนาด้าน
ตลาดและผู้อ่าน ตลอดจนการยกระดับปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงาน
ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
ผ่านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ซึ่งเป็นผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนคือ 
“ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยมีความเข้มแข็ง เป็นบ่อเกิดเน้ือหาที่หลากหลาย รองรับการต่อยอด
และส่งออกเน้ือหาในรูปแบบอื่น” และมีตัวชี้วัดหลักของแผนฯ 3 ตัวชี้วัดหลักคือ  

ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เติบโตเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 
1 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนคอนเทนต์ที่ได้รับการต่อยอดเป็นสื่ออื่นอย่างน้อย 20 ผลงานต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 3: สัดส่วนประชากรที่อ่าน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.1 (ตลอดระยะเวลา 5 ปี) 
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เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรมที่มี
การก าหนดไว้ในข้างต้น มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดกลไกในการด าเนินงานที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้มีการก าหนดไว้ น าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนฯ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom’ การพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Market Development’ การส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Value Enhancement’ การเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ‘Infrastructure Reinforcement’ การยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมฯ 
 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดกลยุทธ์สนับสนุน ภายใต้การด าเนินการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ดังต่อไปน้ี 
 
แผนภาพแสดงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom’ การพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ี จะเป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะและองค์ความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักแปล นักวาด หรือแรงงานอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดแรงงานที่มี
ทักษะ และมีจ านวนแรงงานที่มีศักยภาพมากขึ้น ให้สามารถการสร้างผลงานการเขียนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเน้ือหา 
(Content) ที่แตกต่าง และหลากหลาย รองรับการน าคอนเทนต์ไปต่อยอดเป็นสื่อต่างๆ ต่อไป 
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โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  ภายใต้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 น้ี จะเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้สามารถมีศักยภาพที่รองรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์
ของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งน ามาทั้ งข้อจ ากัด รวมถึงโอกาสใหม่ๆ 
ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมได้อีกด้วย 
  

ทั้งน้ี CEA สามารถต่อยอดการด าเนินการของ ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูก
สร้างขึ้นมา ส าหรับการเผยแพร่หลักสูตรออนไลน์ ส าหรับการพัฒนาแรงงานสร้างสรรค์ในสาขา หรือองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จากการด าเนินการ
ที่มีอยู่แล้วน้ี สามารถน ามาต่อยอดเพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับแรงงานสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์เพื่มเติมได้ 
ยกตัวอย่างเช่น หากมองเป็นภาพรวมแรงงานสร้างสรรค์ การให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างคอนเทนต์” ในการค้นหา
แรงบรรดาลใจ ตลอดจนการออกแบบเน้ือเร่ือง หรือการคัดเลือกวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบต่าง ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการเป็น Content Creator ได้ ห รือหากพิจารณาแบบเจาะจงรายสาขาอาชีพมากขึ้น 
สามารถแยกเป็นแต่ละกลุ่มแรงงาน เช่น นักเขียน สามารถพัฒนาหลักสูตรการเขียน ทั้งส าหรับการเขียนหนังสือเล่ม 
หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนบทสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับนักวาด การให้ความรู้ส าหรับการเป็นนักวาด
ภาพประกอบ หรือการให้ความรู้ส าหรับการเป็นนักแปล ก็สามารถเป็นการให้ความรู้ ส าหรับผู้ที่สนใจในสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อีกด้วย 
  

ทั้งน้ี นอกจากหลักสูตรส าหรับเฉพาะสาขาอาชีพแล้วน้ัน ในแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถพัฒนาทักษะหรือ
องค์ความรู้ในภาพรวมของแรงงานสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ เช่น ความเข้าใจในด้านลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองการน า
ผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
การให้ความรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างงาน (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ)์ 
หรือการให้ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการสร้างงานใหม่ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 เป็นการสร้างโอกาสให้แรงงานที่มีศักยภาพมากขึ้น ได้สามารถทดลองสร้างผลงานงานเขียน
ของตนเอง ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการลองผิดลองถูก ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพงานเขียน หรือ  
คอนเทนต์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน การให้รางวัลต่างๆ ก็เป็นแนวทางส าคัญส าหรับการเป็น
บันไดการต่อยอดงานเขียน ให้มีความหลากหลาย และรองรับการต่อยอดงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น 
 นอกเหนือจากกองทุนของภาครัฐแล้ว หน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุนส าหรับการสร้างผลงานใหม่ๆ คือ 
ภาคเอกชนเอง ก็มีบทบาทส าคัญส าหรับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ผลิตคอนเทนต์ หรืองานเขียน ให้มีโอกาส
ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้อีกด้วย เน่ืองจากการเขียนก็สามารถตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์ ห รือการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเอกชนในรูปแบบหน่ึงได้เช่นกัน ยกตัวอย่างการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการ์ตูน เพื่อโปรโมท
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเมือง หรือในประเทศน้ันๆ เป็นต้น  
 จากแนวทางดังกล่าว การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกวด หรือให้รางวัลการงานที่หลากหลายมากขึ้น  
ก็เป็นแนวทาง หรือเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพงานเขียนในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รางวัลงานเขียน
เยาวชน รางวัลระดับภูมิภาค รางวัลการเขียนบนสื่อออนไลน์ รางวัลโครงเร่ืองยอดเยี่ยม รางวัลภาพประกอบดีเด่น 
รางวัลส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ รางวัลงานเขียนเพื่อความเท่าเทียม รางวัลหนังสือแปลดีเด่น เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าการให้รางวัลที่หลากหลาย ก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณภาพในหลากหลายด้านมากขึ้นน่ันเอง  

จากแนวทางข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหลากหลาย ระดับ 
รวมถึงภาครัฐในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งและเป็นผู้สนับสนุนรางวัลที่หลากหลายน้ีเอง นอกจากน้ี ยังสามารถสร้าง
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อจัดท าโครงการการแข่งขัน หรือการให้รางวัล ให้หลากหลายมาก
ขึ้นได้เช่นกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาความม่ันคงในอาชีพ 
 แนวทางการด าเนินการของกลยุทธ์ที่ 1.3 น้ี เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทาง หรือกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม ทั้งเส้นทางอาชีพนักเขียน นักวาด นักแปล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเส้นทางอาชีพ ตั้งแต่
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่จะเติบโตมาเป็นแรงงานสร้างสรรค์ในอนาคต รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้จาก
บุคลากรที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับแรงงานรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการประกอบอาชีพ อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหักับแรงงานรุ่นใหม่ได้อีกด้วย นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ยัง
สามารถจัดท าเป็นรูปแบบ Forum หรือการเสวนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมทั้งการต่อยอด
กับบุคลากรในต่างประเทศ ก็เป็นรูปแบบที่สามารถท าได้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับบุคลากรในต่างประเทศได้
เช่นกัน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงงานสร้างสรรค์มากขึ้นใน
อนาคต หรือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้สร่างสรรค์รุ่นใหม่แล้วน้ัน ในอีกมุมหน่ึงก็เป็นการเอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของ
แรงงานในอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกให้แรงงานในอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงหน่วยงานหรือ
บุคลากรสนับสนุนในด้านต่างๆ และประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ต่อไปในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Market Development’ การส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการด าเนินการการส่งเสริมและพัฒนาในด้านผู้อ่าน ให้สนใจการอ่าน และสามารถเข้าถึง

สื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเปรียบเสมือนการสนับสนุนให้กลไกตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น การซื้อขายที่เกิดขึ้น จะวนกลับไปเป็นรายได้ของผู้ผลิต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งหมด ใหม้ี
ทุนส าหรับการผลิตงานใหม่ๆ ให้มีจ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายมากขึ้นต่อไปเป็นวงจร 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบใหม่ๆ และน่าสนใจ 
 การส่งเสริมด้านการอ่าน เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ของสื่อสิ่งพิมพ์  โดยในมุมมอง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน การอ่านถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ มุมมอง หรือทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้อ่าน กล่าวคอื 
การอ่าน เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศน้ันๆ สังเกตได้จากกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงประเทศอื่นๆ มักให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆ ของ 
การพัฒนาในระยะยาวของแต่ละประเทศ ท าให้นานาประเทศต่างมีแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา หรือ  
การส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการผ่าน และการสนับสนุนให้เข้าถึงห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
 นอกจากน้ี จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ พบว่า
หลากหลายหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ มีบางแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน
อยู่แล้ว แต่ในมุมของความส าเร็จน้ัน พบว่าส่วนใหญ่จะใช้มาตรการเชิงบังคับ หรือจ ากัดหนังสือที่นักเรียนต้องอ่ าน 
มากกว่าการสนับสนุนให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากอ่าน และให้อิสระกับการเลือกอ่านหนังสือที่แต่ละคนสนใจ  

ดังน้ัน กลยุทธ์ที่ 2.1 น้ี จะเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยใช้วิธิใหม่ๆ ที่แตกต่าง หลากหลาย และสามารถ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยสนใจการอ่านมากขึ้น ยกตัวอย่างการด าเนินการเช่น การใช้ Influencer โปรโมทการอ่าน
เพื่อดึงดูดเยาวชน การประชาสัมพันธ์หนังสือน่าอ่าน ผ่านความร่วมมือกับ Content Provider ต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตพอดแคสต์ที่ส่งเสริมด้านการอ่าน รวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตสื่ออื่นๆ เช่น ผู้ผลิต Video Content ให้
สอดแทรกการส่งเสริมการอ่านในสื่อต่างๆ ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจ านวนผู้อ่านมากขึ้นได้ ทั้งน้ี ยังสามารถต่อยอด
การด าเนินการของสมาคม PUBAT ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน เช่น แพลตฟอร์ม ‘No กองดอง’ ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ต่อยอดให้เกิดฟังก์ชั่น รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ก็จะเป็นการสร้าง ‘ชุมชนนักอ่าน’ ให้
เติบโต และเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และต่อยอดให้ชุมชนนักอ่านของไทยเติบโตมากขึ้นได้ต่อไป  
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กลยุทธ์ที่ 2.2 สนับสนุนช่องทางขายภายในประเทศ 
 กลยุทธฺที่ 2.2 จะเป็นการสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดภายในประเทศ เน่ืองจากการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ
การอ่าน สามารถเข้าถึงการอ่านได้อย่างสะดวก ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศได้  
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนด้านช่องทางการขายในประเทศทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  
 ส าหรับกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์น้ัน ในปัจจุบันพบว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินการค่อนข้างสูง ทั้ง 
การระบาดของไวรัสโควิด 19 ประกอบกับความนิยมการขายในช่องทางออนไลน์ ได้รับความนิยมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กิจกรรมทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดของประเทศคือ เทศกาลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ต้องยกเลิกการจัดใน
รูปแบบออฟไลน์ แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ‘thaibookfair.com’ ก็ยิ่งตอกย้ าความส าคัญของชอ่ง
ทางการขายในรูปแบบออนไลน์ แต่ในปัจจุบัน สมาคม PUBAT ต่างต้องแบกรับต้นทุนส าหรับการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
ในขณะที่ต่างประเทศ การจัดมหกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในลักษณะน้ี ควรต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในรูปแบบตัวเงิน และการสนับสนุนให้รูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทกับการสนับสนุนให้สมาคมฯ สามารถปรับเปลี่ยน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ
เป็นประโยชนในระดับประเทศ ในการส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของประชาชนมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 
 ทั้งน้ี กิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์ก็ยังมีความส าคัญในฐานะที่เป็นช่องทางทางเลือกให้ผู้อ่านทุกช่วงวัย ทุก
ฐานะ สามารถเข้าถึงการอ่านได้มากขึ้นด้วย จึงควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในการสนับสนุนการด าเนินการในภูมิภาค เน่ืองจากประชาชนบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้ทั้งหมด 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ สะท้อนจากส านักพิมพ์ในต่างจังหวัด ที่ใช้ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค เป็นอีกหน่ึงช่องทางการขายที่ส าคัญ  
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านการสนับสนุนการออกงานต่างๆ  
 ในปัจจุบัน แม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย จะมีข้อจ ากัดในการส่งออก อันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดของภาษาไทย  
ท าให้งานเขียนของไทยอาจไม่เอื้อให้เกิดการส่งออกมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน งานเขี ยนบางประเภทก็ได้รับ 
ความสนใจในการไปออกงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนที่ใช้ภาพเป็นตัวเล่าเร่ืองเป็นหลัก 
มากกว่างานเขียนเชิงวรรณกรรมที่เป็นภาษาไทยเป็นหลัก ดังน้ัน การพัฒนากระบวนการสนับสนุนการออก ง าน
มหกรรมหนังสือในต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมต่อการด าเนินการของเอกชน ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการ และการสนับสนุนให้ไปออกงานที่หลากหลายมากขึ้น จะสามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น 
 กล่าวได้ว่า การผลักดันให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบการสนับสนุนการส่งผู้ประกอบการไปเข้าร่วมกิจก รรม
ทางการตลาดในต่างประเทศ ควรพัฒนาวิธีการด าเนินการจะสามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการส่งออก
ได้มากขึ้น จึงควรพัฒนากระบวนการในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีความต่อเน่ืองมากขึ้น ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมากขึ้น มีรูปแบบสนับสนุนที่มุ่งไปที่การแสดงผลงานงานเขียนที่แตกต่างและหลากหลาย 
โดยไม่น าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไปจัดแสดงจนท าให้การออกงานหนังสือของไทยสับสน ดังน้ัน การคัดเลือก  
สื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ให้มีผู้ได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุม และคัดเลือกผลงานที่ตรงกับความต้ องการของ
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การไปออกงานในต่างประเทศแต่ละคร้ัง คุ้มค่า และประสบความส าเร็จมากขึ้น
ด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐควรท าความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการวัดผลความส าเร็จในด้านอื่นๆ 
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นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงมูลค่าเพียงอย่างเดียวด้วย เช่น ความส าเร็จในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก 
หรือแม้กระทั่งความส าเร็จในการสร้างความสนใจในด้านอื่นๆ แก่ประเทศไทยได้เช่นกัน 
 นอกจากน้ี การส่งเสริมการออกงาน หรือเข้าร่วมงานในต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะช่วยให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น งานมหกรรมหนังสือที่ไต้หวัน ปักกิ่ง หรืองาน
มหกรรมหนังสือเด็กและเยาวชนที่ญ่ีปุ่น หรือที่เกาหลี เป็นต้น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Value Enhancement’ การเพ่ิมมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ 

ยุทธศาสตร์ทั้งสองข้างต้น จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในด้านการผลิตให้เกิดผลงาน 
การพิมพ์ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้ี 
จะมองการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในการต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมจาก
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่ นๆ 
ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่
เปรียบเสมือนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมคอมเทนต์ทั้งหมดอีกด้วย  

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทั้งหมด 2 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ 

 การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างเท่าเทียม ตลอดจน 
การส่งเสริมการลงทุน และการลดต้นทุนการน าเข้าเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการสนับสนุน
ทางด้านภาษี จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจสนับสนุนการผลิต เช่น ธุรกิจโรงพิมพ์ สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยี
เคร่ืองพิมพ์ที่ทันสมัย รองรับการผลิตเพื่อสร้างมูล่าเพิ่มให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุน
การพัฒนาให้ศักยภาพของโรงพิมพ์ในภูมิภาคต่างๆ มีศักยภาพสูงขึ้น ลดการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางน้ัน ก็จะ
เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับส านักพิมพ์ที่อยู่ในพื้นที่ได้ในระยะยาวอีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เช่ือมโยงงานเขียนกับการต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น 
 อุตสาหกรรมการพิมพ์ เปรียบเสมือนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าในการผลิตคอนเทนต์ ให้สามารถต่อยอดไปเป็น
สื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน รวมถึงเป็นแนวคิด ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้
อีกด้วย ดังน้ัน การมองหาโอกาส แสะการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น ก็เป็น 
การสนับสนุนงานเขียนในรูปแบบหน่ึงได้เช่นกัน 

กลยุทธ์น้ี จะเป็นการมองหาโอกาสในการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนให้เกิดงานเขียนจากมุมมองหลากหลาย
อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานเขียนที่มี ในการไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านงานเขียน ซึ่งเป็นแนวทางที่นักเขียนของไทย เคยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนหนังสือเพื่อส่งเส ริม  
การท่องเที่ยวเมืองมาเก๊าของจีน เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การพนัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับเมือง ผ่านการเขียนหนังสือน่ันเอง  
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นอกจากหน่วยงานรัฐที่จะเป็นผู้สนับสนุนได้แล้วน้ัน ธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเป็นผู้สนับสนุนทุน
การเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นอีกช่องทางการการส่งเสริมภาพลักษณ์ หรือเป็นการโฆษณาได้อีกด้วย ซึ่งจะ
ได้ประโยชน์ทั้งในมุมเจ้าของธุรกิจผู้ส นับสนุน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต และนักเขียน ให้สามารถผลิตงานเขียน  
การสนับสนุนในรูปแบบน้ี ทั้งการสนับสนุนการเขียนแบบไม่ก าหนดโจทย์ หรือกรอบของการเขียน จะท าให้ให้นักเขยีน
สามารถสร้างสรรค์เน้ือหาให้มีความแตกต่างและหลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของสื่อสิ่งพมิพ์ 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในระดับประเทศได้อีกด้วย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ‘Infrastructure Reinforcement’ การยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์
ภายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4 จะเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันเปรียบเสมือนระบบสนับสนุน
ให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในเร่ืองอื่นๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดี เช่น มีกลไกหน่วยงานการขับเคลื่อน มีระบบ
กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรค มีระบบฐานข้อมูลและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น ย่อมสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินธุรกิจ หรือสามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ต่อเน่ือง และยั่งยืน 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายในประเทศ ภายใต้
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่  4 .1  จัดหาหน่วยงานหลัก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตลอดจนเป็นหน่วยงานบูรณาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน้ัน เป็นประเด็นการพัฒนาด้านกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่
ส าคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ัน กลยุทธ์ที่ 4.1 คือการจัดหาหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ รวมถึงด าเนิน
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมต่อไป  

ทั้งน้ี ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย (PUBAT) ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่จะเป็นหน่วยงานหลักใน 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นอันดี ใน
เชิงการสร้างกลไกรอบรับการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาในด้านอื่นๆ ประกอบกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ต่อไปอีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการรวบรวม / วิจัยข้อมูลที่ส าคัญของอุตสาหกรรม 
 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญมาก ต่อการสนับสนุนการด าเนินการ หรือการตัดสินใจของหน่วยง านที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม น่ันคือการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ง การรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เป็นข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ยังมีการจัดเก็บแบบ
กระจายกันตามหน่วยงานต่างๆ ให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอและเข้าถึงของผู้ใช้ รวมถึง  
การบริหารจัดการให้ฐานข้อมูลกลางน้ี มีข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม รวมถึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมออีกด้วย 
  

จากผลลัพธ์ของโครงการในคร้ังน้ี ท าให้ CEA มีแผนผังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ดังน้ัน ในล าดับถัดไป จะเป็นการด าเนินการพัฒนาให้เกิด
ฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล หรือสามารถ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ต่อไปอีกด้วย ทั้งน้ี ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถมีการรพัฒนาต่อยอด ทั้ง
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์แกผู่้ใชใ้นทุกประเภทมากขึ้น เช่น การสรุปเป็นรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในแต่ละปี หรือการพัฒนาเชื่องโยงฐานข้อมูลให้เป็นการเก็บข้อมูลแบบเชิงรุก (Active Data Collecting 
System) รวมถึงพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ได้อีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่  4 .3 ปรับปรุงระเบียบ / กฎหมาย / ภาษี ที่ เป็นอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรม 
 การด าเนินการศึกษาระบบภาษีแบบองค์รวม ว่าการด าเนินการของธุรกิจที่เกี่ยวของ ทั้งผู้ผลิต ส านักพิมพ์ 
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริโภคน้ัน ยังมีข้อจ ากัดในด้านภาษีในเร่ืองใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินก าร
ในปัจจุบัน ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านอื่นๆ เช่น ระเบียบของภาครัฐที่ไม่เอื้อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานมากนัก จึงต้องมีการศึกษา และด าเนินการปรับปรุงระเบียบเหล่าน้ัน เ พื่อให้ในภาพรวม เกิดกลไก 
การขับเคลื่อนในภาพรวมของอุตสาหกรรม ไม่มีข้อจ ากัดเชิงกฎหมาย รวมถึงเอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหก รรม
สร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์มากขึ้นในอนาคตได้ต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการศึกษา และการเข้าถึงห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
 ระบบเชิงโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ส าคัญอีกประการ คือระบบการศึกษาของประเทศไทย 
เปรียบเสมือนระบบที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ใน
การพัฒนาให้ประชากรในประเทศน้ันๆ เป็นบุคลากรที่มีกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง หรือขวนขวายกับการหา
ข้อมูลและเรียนรู้น้ัน ก็เสมือนเป็นการสร้างจ านวนนักเรียนรู้ (Learner) รวมถึงจ านวนของนักอ่าน (Reader) ให้มีมาก
ขึ้นด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาด้านอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์  
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นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วน้ัน การส่งเสริมให้เกิดห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาข้อมูล สามารถเข้าถึงหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้โดยสะดวก  
ก็เป็นอีกแนวทางที่ส าคัญจ าเป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความต้องการในการอ่านของประชาชนในประเทศอีกด้ วย 
ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ หรือห้องสมุดในพื้นที่ ก็มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ต่อ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอ่านของประชาชนในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาการพิมพ์ ไม่อาจด าเนินการโดยการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการด าเนินอย่างมีประสิทธิภ าพ 
เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุ ตสาหกรรมเพื่อให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมมี
ความก้าวหน้าในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ดังต่อไปน้ี 

 
1. CEA และ PUBAT เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์  
ส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ มีความจ าเป็นต้องจัดหา

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่
ปัจจุบัน แยกกันด าเนินการตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ดังน้ัน การมีหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพ ใน
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น และที่ส าคัญคือ ควรสนับสนุนการด าเนินการร่ว มกันกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และ 
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลัก ที่สร้างความร่วมมือกับเอกชนส มาชิก 
รวมถึงด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยอย่างดีเสมอมา เพียงแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
เหมาะสม 

ทั้งน้ี ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย (PUBAT) ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่จะสนับสนุนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย  

 
2. CEA ควรด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อ Soft Power 
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง CEA จะต้องด าเนินการสร้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนการส่งออก Soft 
Power ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกความเป็นไทย ผ่านการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และสามารถขับเคลื่อนการส่งออก Soft Power ของไทยให้ประสบความส าเร็จ และ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
17 

สามารถสร้างรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านความหลากหลายและการต่อยอดวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างดี
เยี่ยมต่อไป 

3. ศึกษากลไกหรือการจัดต้ัง RRO / CMO 
ในปัจจุบันที่ลักษณะของคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ สามารถต่อยอดเป็นสื่อหลากหลายรูปแบบได้โดยง่าย 

และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์ที่เปรียบเสมือนเป็นต้นน้ าของ  
การผลิตเน้ือหาที่หลากหลาย การน าเน้ือหาไปต่อยอดในรูปแบบต่างๆ น้ี จะต้องผ่านการด าเนินการด้านการซื้อข าย
ลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานส าคัญที่เป็นตัวกลางด าเนินการด้านลิขสิทธิ์ อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
ส านักพิมพ์ หรือแม้กระทั่งจากการตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียน คือ นักเขียน กับธุรกิจที่จะน าคอนเทนต์ไป
ต่อยอด ท าให้หลายคร้ังที่การตกลงด้านลิขสิทธิ์  อาจสร้างความไม่เป็นธรรมกับเข้าของลิขสิทธิ์  อันเน่ืองมาจาก
ข้อจ ากัดด้านความเข้าใจในลิขสิทธิ์ สัญญา และการด าเนินการทางกฎหมาย เปรียบเทียบกับในต่างประเทศ ที่มี
หน่วยงานกลางในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับลิ ขสิทธิ์คือ Collective Management 
Organization (CMO) หรือ Reproduction Rights Organization (RRO) ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ และการกระจาย
รายได้จากลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด  

ดังน้ัน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ และรองรับการต่อยอดคอนเทนต์เป็นรูปแบบอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างลงความเห็นร่วมกันว่าควรมีการด าเนินก าร
จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ในรูปแบบเดียวกันน้ีในอนาคต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้า น
ลิขสิทธิ์ ประกอบกับเป็นตัวกลางด าเนินการบริหารด้านลิขสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรม และรองรับการต่อยอดคอนเทนต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

4. จัดหากองทุนสร้างสรรค์ (Creative Fund) 
การด าเนินการแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายแนวทางที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ าม ี

ความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
กองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเป็นทุนสนับสนุนให้ผู้สร้างงาน 
สามารถสร้างงานได้อย่างแตกต่าง หลากหลาย และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้งบประมาณของรัฐใน
ปัจจุบัน จะแยกออกไปตามบทบาทของหน่วยงานน้ันๆ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางรูปแบบการพัฒนา เช่น การจัด
อบรมพัฒนาทักษะ มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการบางรูปแบบอาจมีการด าเนินก ารที่
ซ้ าซ้อนกัน 

 
ดังน้ัน การพิจารณาการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดยมองเป็นภาพรวมระหว่างหน่วยงานมากขึ้น

น้ัน จะเอื้อให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการจัดหาของทุนที่เอื้อให้เกิด
การสร้างงานเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น จะช่วยสนับสนุนทั้งในเชิงของการสร้ างงานใหม่ๆ หรือเป็นทุนสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิดกองทุนสร้างสรรค์ได้ น้ัน ประกอบด้วย การพัฒนา  
แนวทางการให้ทุน หรือเงื่อนไขการให้ทุนของกองทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีเกณฑ์ที่
เอื้อให้เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ไม่ได้จ ากัดกรอบเน้ือหาของงานที่จ านะเสนอมากเกินไปจนไม่เอื้อให้
ผู้ผลิตได้ลองผลิตงานที่แตกต่างมากนัก ดังน้ัน การมีเกณฑ์การให้ทุนที่มีเป้าหมายผู้รับทุนที่หลากหลายตามศักยภาพ 
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รวมถึงการสนับสนุนผู้ผลิตรุ่นใหม่ หรือมีเป้าหมายสนับสนุนสื่อที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ก็จะเป็น 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 

 
ทั้งน้ี การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภายใต้แ นวคิด  

การมองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบรายสาขา แต่ในขณะเดียวกัน จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึง
ผลกระทบด้านอื่นๆ ส่งผลให้ปัจจุบัน การด าเนินการของผู้เล่นในอุตสาหกรรม ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บ ริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน นอกจากมุมมองการศึกษาแ บบแยกรายสาขาน้ัน ในอนาคต CEA ควรม ี
การพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง ภายใต้กลุ่ม 
Creative Content and Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการใน 5 แนวทางส าคัญที่สามารถบูรณาการระหว่าง
สาขาต่างๆ ได้ คือ 1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา Creative Content ของไทย (Strategic Direction)  
2. การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เน้ือหา (Content & Skill Development) 3. การส่งเสริมด้ าน 
การเข้าถึงตลาด (Market Access) 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ (PR) และ 5. การจัดท า
ฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค์รวม รวมถึงตอบโจทย์แนวทาง 
การส่งออกวัฒนธรรมของไทย หรือการส่งออก Soft Power อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

นอกจากการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์แล้ว การศึกษาคร้ังน้ี ยังรวมถึง
การศึกษาแผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา การพิมพ์  เพื่อเป็นแนวทางใ น 
การจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมต่อไป โดยกระบวนการศึกษา มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บ
และน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศเทียบกับของไทยในปัจจุบัน แล้วจัดท าเป็นแนวทางส าหรับการเก็บรวบ รวม
ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรม โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

แผนผังการเช่ือมโยงฐานข้อมูล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing)  
และข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
จากข้อมูลแผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยข้างต้น แสดง

ให้เห็นถึงรายละเอียดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย โดยแยกออกเป็น
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ได้ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด รวมถึงข้อมูลที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติม ควรผลักดันให้หน่วยงาน
ใดเป็นผู้ จัดเก็บ ทั้ง น้ี ภายหลังจากที่มการจัดท าฐ านข้อ มูลเป็ นที่ เ รียบร้อยแล้ว น้ัน จะสามารถต่อย อ ด  
การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล  
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังน้ี 

1. มีการวิเคราะห์และออกแบบวิธีน าเสนอที่หลากหลาย 
ภายหลังจากการด าเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน

เรียบร้อยแล้วน้ัน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลแก่สาธารณะ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่
ส าคัญจ าเป็น และออกแบบจัดท าเป็นรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
อุตสาหกรรม และสะดวกต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปในวงกว้าง 

นอกจากน้ี ข้อมูลบางส่วน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ ที่มีความส าคัญต่อการน าไปวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ หรือต่อ
ยอดการด าเนินการในรูปแบบอื่น ก็จะต้องเตรียมข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย เชน่ Excel เพื่อรองรับการน า
ข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ ทั้งน้ี ข้อมูลบางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลบางประเภท 
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิติน้ัน มักมีบริษัทวิจัยที่ใช้เคร่ืองมือการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ดังน้ัน บางรูปแบบของข้อมูล
อาจต่อยอดไปเป็น Subscription Model ส าหรับบางข้อมูล โดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
นอกจากการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นที่นิยมในปัจจุบันน้ัน 

หลายหน่วยงานต่างก็แนะน า ให้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ก็เป็นช่องทาง
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ที่ควรด าเนินการด้วยเช่นกัน เน่ืองจากเป็นการสร้างการเข้าถึงข้อมูลไปยังคนหมู่มาก ( Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่มี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงทางออนไลน์ ก็จะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  

 
3. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวช้ีวัดและการประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรม 
แม้ประโยชน์หลักของการจัดท าฐานข้อมูล จะเป็นเร่ืองของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปแล้วน้ัน ในขณะเดียวกัน การจัดท าฐานข้อมูล สามารถเป็นประโยชน์อีก
ทางส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย ในการเก็บข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดท าตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม
ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในมุมการผลิต และ
ข้อมูลผู้ใช้ผู้อ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  

นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในฐานข้อมูล ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น  
การติดตามจ านวนผู้เข้าชมแต่ละส่วนข้อมูลในฐานข้อมูล จ านวนดาวน์โหลดเอกสาร จ านวนการแชร์ต่อบทความ เป็น
ต้น ซึ่งสามารถสะท้อนตัวเลขความสนใจต่อข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางช่องทางออนไลน์
ของฐานข้อมูล ที่สามารถนับจ านวนผู้เข้าชมแบบ Real-time  
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4. พัฒนาให้มีหลากหลายภาษาเพ่ือรองรับผู้ใช้จากต่างประเทศ 
ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในประเทศแล้วน้ัน การออกแบบฐานข้อมูลให้มี

หลากหลายภาษา ตามประเภทผู้สนใจจากต่างประเทศน้ัน จะเป็นช่องทางสนับสนุนให้ต่างชาติ สามารถเข้าถึง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในประเทศได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของเกาหลี ที่ออกแบบให้มี
หลากหลายภาษา เพื่อรองรับการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ ในมุมมองการซื้อขายลิขสิทธิ์ และการส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ของ
เกาหลี ไปยังประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
5. เช่ือมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด Online Community 
การจัดเก็บข้อมูลเชิงรุกจากผู้ใช้ (Active data collecting system) จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อฐานข้อมูล

น้ันๆ มีจ านวนผู้ใช้มากเป็นจ านวนหน่ึง ดังน้ัน การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ 
รวมถึงเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศของผู้ใช้ในระบบ
ดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ ให้สามารถต่อยอดการด าเนินการ หรือรูปแบบ  
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้มากขึ้น 

 
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหก รรม

สร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการพัฒนาระบบโครงสร้างของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป รวมถึงเป็นระบบสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรร มสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยมีความเข้มแข็ง เป็นบ่อเกิดเน้ือหาที่
หลากหลาย รองรับการต่อยอดและส่งออกเน้ือหาในรูปแบบอื่น” ให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อไป 
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บทท่ี 1  บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลมุ่งเน้น คือ “ประเทศไทย 4.0” หรือ โมเดล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based 
Economy) ด้วยการน าจุดแข็งของประเทศ อันได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ วัฒนธรรม มาเปลี่ยนเป็น
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และต่อยอดไปสู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  เป้าหมาย ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Services) โดยมี 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนากลไกขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ของประเทศ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล สถิติ องค์ความรู้ และนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาธุรกิจของประเทศ 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้มีความเป็นพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขนั

จึงเป็นหน่ึงในเป้าหมายส าคัญของ สศส. โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้ก าหนดสาขาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยไว้ทั้งหมด 12 สาขา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม 
Creative Originals 2) Creative Content/Media 3) Creative Service และ 4) Creative Goods/Products สศส. 
เล็งเห็นความจ าเป็นในการศึกษาท าความเข้าใจกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ รายละเอียดข้อมูล
สถานการณ์ สภาพปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญ รวมถึงประเด็นที่จะก่อให้เกิดผลต่อการด าเ นินกิจการ จึงได้จัดท า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาขึ้น โดยจะจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา เพื่อศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการให้สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล กรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ต่อไป 

 
สศส. จึงได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในกลุ่ม 

Creative Originals เสร็จสิ้นตามแผนการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งเป้าสานต่อโครงการจัดท าฐานข้อมูล
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาให้ครบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาในกลุ่ม Creative Content/Media ในปีงบประมาณน้ี เพื่อน าแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2.1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่ผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้า งสรรค์รายสาขาในกลุ่ม Creative 
Content/Media ประกอบด้วย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film and Video) การพิมพ์ (Publishing) 
การกระจายเสียง (Broadcasting) และซอฟต์แวร์ (Software) อย่างเป็นระบบและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2) เพื่อจัดท าแนวทางการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายส าขา  
ในกลุ่ม Creative Content/Media ส าหรับวางโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมดังกล่าว 

1.2.3) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาที่สอดคล้องกับกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ในการด าเนินการโครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา มีรายละเอียด

ของการด าเนินงาน ดังน้ี 
1.3.1) ก าหนดกรอบการศึกษาเพื่อ จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขา 

การกระจายเสียง  รวมถึงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดังกล่าว เช่น นิยาม 
กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงานที่แสดงให้เห็น
ถึงระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

1.3.2) ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีหรือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส รรค์  
สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง และการจัดท าฐานข้อมูล 

1.3.3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และ
สาขาการกระจายเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหก รรม
สร้างสรรค์สาขาเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างส รรค์
ดังกล่าว ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1.3.4) วิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานในข้อ 1.3.2 – 1.3.3 เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา 
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา  
การพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง ตลอดจนแนวโน้มในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหก รรม
เป้าหมาย พร้อมทั้งแนวทางการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ที่สามารถน าไปต่อยอด
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ 

1.3.5) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย  
(1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง พร้อมบทสรุป

ผู้บ ริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อุตสาหกรรมละ 1 ฉบับ  
รวม 2 ฉบับ 
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(2) แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง  
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
อุตสาหกรรมละ 1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ 

(3) แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
1.3.6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อการจัดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แยกตามสาขา ประกอบด้วยสาขา
การพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง 

1.3.7) จัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อ รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
 
1.4 แนวทางการศึกษาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้โครงการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และการจัดท า
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี คณะที่ปรึกษาจึงได้
มีการออกแบบขั้นตอนการท างานออกมาเป็น 4 ขั้นตอนหลักในการด าเนินการ ดังน้ี



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
25 
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1.4.1 ทบทวนนิยามและก าหนดขอบเขตของการศึกษา รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนฯ 
และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 

ในส่วนของการทบทวนนิยามและการก าหนดขอบเขตของการศึกษา จะท าการพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษาและสร้างความเข้าใจถึงบริบท
การพัฒนาในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 
1.4.1.1 ก าหนดนิยามศัพท์เพ่ือเป็นขอบเขตของการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์  

การนิยามค าศัพท์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 
(Database) ของอุตสาหกรรม จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ คณะหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผลงานทางวิชาการหรือนักวิจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดท า
ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม 

 
1.4.1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแนวทางในการศึกษา ผ่านการทบทวนข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรมและรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ หลังจากน้ัน จะวิเคราะห์
และจ าแนกข้อมูล รูปแบบผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 
และยังเป็นการก าหนดขอบเขตเพื่อการวางกรอบด าเนินงานของโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
1.4.1.3 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาการพิมพ์ 
การทบทวบกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เพื่อ

พิจารณากรอบแนวคิดด้านการพัฒนาและในประเด็นส าคัญอื่นๆ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA กรอบการวิเคราะห์ Porter’s Value Chain Analysis 
หรือกรอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งน้ีจะน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสม
กับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ต่อไป 

 
1.4.1.4 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ ดี (Best Practice) หรือแนวทางการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลในต่างประเทศ 
การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต้นแบบที่ด ี(Best Practice) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ของประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียนการพัฒนาในบริบทของประเทศเป้าหมาย เช่น นโยบายจากภาครัฐ
ในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในสาขาการพิมพ์ รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนา และแนวทางการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็น
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แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของสาขาการพิมพ์ของ
ประเทศไทยต่อไป 

 
ทั้งน้ี จากการค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้น และได้ท าการคัดเลือกจากประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒ นา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในสาขาการพิมพ์ ที่มีความน่าสนใจมาศึกษาเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ อุตสาหกรรมละ 2 
ประเทศ โดยมีตัวอย่างรายนามประเทศที่น่าสนใจของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคัดเลือกจากข้อมูลทางสถิติ 
คือ มูลค่าอุตสาหกรรมการพิมพ์ รายป ระเทศ (จาก The Global Publishing Industry 2018 Report โดย 
IPA/WIPO) โดยมีรายชื่อประเทศที่น่าสนใจเบื้องต้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร เกาหลี และ
ฝร่ังเศส โดยจะท าการคัดเลือกประเทศที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์มา 2 ประเทศ จากรายชื่อ
ประเทศต้นแบบข้างต้น ทั้งน้ี ประเทศที่จะศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ความความเหมาะสม ตามความเห็นร่วมกัน
ระหว่าง CEA และที่ปรึกษา 

 
1.4.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของอุตสาหก รรม  
การพิมพ์ของประเทศไทย พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับนโยบายหรือแนวทาง 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนแนวโน้มส าคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการก าหนดแนวทางของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป โดยม ี
การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 
1.4.2.1 ศึกษาสถานภาพในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือทราบถึงภาพรวม

สถานการณ์และการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ จากรายงาน

การศึกษาและข้อมูลทางสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
1.4.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพ่ือเก็บข้อมูลสถานการณ์ ประเด็นปัญหา   

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

สมาคม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในประเทศ โดยการน าผลสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ประเด็นปัญหา การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง  และข้อเสนอแนะต่อ 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาต่อไป 
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1.4.2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพ รวมไปถึงการพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 6 ประการ และ
ใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ในข้างต้น เพื่อสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์ โดยใช้กรอบการศึกษาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ยกตัวอย่างการสรุปผลการวิเคราะห์ เช่น ระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรม (Ecosystem) ประเด็นปัญหาหรือช่องว่างการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบัน (Industry’s 
Key Issue) หรือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง ( Creative Content 
Industry Map) อาจรวมถึงการสรุปผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในสาขาเป้าหมายต่อไป 

 
1.4.2.4 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) 

ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ จะมีการวิเคราะห์และ
ประเมินประเด็นการพัฒนาและข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมในเชิงลึก ตลอดจนพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก
ทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา (Strategic Option) และทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ต่อไป 

 
1.4.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา  

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลสาขาการพิมพ์ ให้มี
ความชัดเจนและเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 
1.4.3.1 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องต่อการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวมของ

อุตสาหกรรม 
การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและองค์ประกอบโดยรวมของฐานข้อมูล
ของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงภาพรวมของการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งท าการจัด
กลุ่มข้อมูลในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลในเบื้องต้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในอุตสาหกรรม 

 
1.4.3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยการน าผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น และความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลหลักและข้อมูลสนับสนุนที่
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละประเภท เพื่อเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมและ
ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานต่อไป 
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1.4.3.3 วิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือจ าแนกชุดข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงชุดข้อมูลที่ต้องเก็บหรือ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของฐานข้อมูล โดยการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis เพื่อประเมิน 
การจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เทียบกับลักษณะของฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น และท าการวิเคราะห์ช่องว่าง  
การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถลดช่องว่างของฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลส่วนใดที่จ าเป็นจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมหรือ
ควรได้รับการปรับปรุง ในขณะเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องของฐานข้อมูลและความต้องการของผูใ้ช้งานทัง้
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis 

 
1.4.3.4 ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล (Database Design) 

ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก  
การด าเนินงานในขั้นตอน 3.3.1 - 3.3.3 มาออกแบบเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
สาขาการพิมพ์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน และข้อมูลท่ีควรมีการจัดเก็บในอนาคต 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1.4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมเพ่ือเสนอร่างแผนฯ และฐานข้อมูล และการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมเพื่อน าเสนอ ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล ะ
แผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสรุปแนวทางการด าเนินงานของการศึกษา แล้วจึงน าข้อมูลจากการประชุมเบื้องต้น มาสรุปและจัดท าร่างผล
การศึกษา ก่อนที่จะเสนอร่างผลการศึกษาดังกล่าว ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา และน า
ข้อมูลมาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 
1.4.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล

ของแต่ละอุตสาหกรรม 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล  เพื่อ

น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม แนวทางและปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนา และทิศทาง 
เชิงกลยุทธ์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒ นา
อุตสาหกรรมในล าดับต่อไป โดยให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 2 คร้ัง 

 
  

        

                                                   

A 
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A 

B 
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1.4.4.2 จัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละ
อุตสาหกรรม 

การจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละ
อุตสาหกรรม เพื่อ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยน า 
ผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนารายอุตสาหกรรม ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้ง น้ีมี 
การก าหนดแนวทางในการจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูล
แยกรายอุตสาหกรรม โดยให้มีการจัดประชุมน าเสนอแผนอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 2 คร้ัง 

 
1.4.4.3 จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา  

เมื่อได้รับข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในข้างต้นแล้ว
น้ัน จึงต้องท าการสรุปข้อมูลจากการประชุม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประชุม มาพัฒนาในผล
การศึกษา และจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการ จะประกอบด้วย 3 ส่วน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ ประกอบด้วยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาข า
การพิมพ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสม
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างผลการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

2) แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ ประกอบด้วย แผนการจัดท า
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และแนวทางการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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3) แผนผังฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างผลการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
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บทท่ี 2  การก าหนดขอบเขตการศึกษา และกรอบแนวคิด 
การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

 
การศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ มีความจ าเป็น

จะต้องก าหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตการศึกษาว่าการจัดท าแผนพัฒ นา
อุตสาหกรรม จะมีการมุ่งเน้นการต่อยอดพัฒนาภายใต้ขอบเขตการศึกษาเป็นอย่างไร หรือมีแนวทางมุ่งเน้นไปทิศทาง
ใดเป็นส าคัญ เพื่อใช้ก าหนดเป็นกรอบแนวทางที่จะศึกษาและก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต รวมถึงกรอบ
แนวคิดในการศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ทั้งน้ี การน าเสนอประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
คือ  

1) การก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ และ  
2) กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังน้ี 
 

2.1 การก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการพิมพ์ (Publishing)  

ในส่วนต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยข้อมูลในส่วนน้ี จะประกอบไปดว้ย  

 การก าหนดขอบเขตเชิงนิยาม  

 การจัดประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  

 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing)  
 
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา  และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการพิมพ์ 

(Publishing) ในล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังน้ี 
 

2.1.1 ขอบเขตเชิงนิยาม (Definition) 
เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจที่ตรงกันต่อขอบเขตการศึกษาในเชิงนิยาม จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา

นิยามที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น “การพิมพ์” “สื่อสิ่งพิมพ์” หรือ “Publishing” หรือค าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยศึกษา 
การให้ค านิยามจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ จากทั้งค านิยามทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยเบื้องต้น ได้มี
การคัดเลือกค านิยามจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ค านิยามจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยแคมบริดจ์ (Cambridge 
English Dictionary) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ของ
ประเทศไทย ซึ่งได้ให้นิยามไว้ดังน้ี 

1. Cambridge English Dictionary ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “Publishing is the activity of making 
information, literature, music, software and other content available to the public for sale 
or for free.”  
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2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่นกระดาษ 
หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่  แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี  
ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน” 

3. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “การพิมพ์ หมายถึงท าให้เป็น
ตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกด หรือการใช้พิมพ์หิน เคร่ืองกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจ
ให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา” และอีกค าที่มีความเกี่ยวข้องคือ “สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุด หนังสือ 
แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้นเป็นหลายส าเนา” 
 

 
ภาพท่ี 7 ความหมายของการพิมพ์ (Publishing) 

ท่ีมา: Cambridge English Dictionary พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

  
ทั้ง น้ีสามารถสรุปขอบเขตการด าเนินการศึกษาในเชิงนิยามของการศึกษาในคร้ังน้ีได้ว่า “การพิมพ์ 

(Publishing) คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 
รวมถึงการพิมพ์บนสื่อใหม่ เช่น สื่อดิจิทัลต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารจ านวนมาก” 
  

          Publishing)                                                                                 
                                                                                                    

Publishing is the activity of making information, literature, music, software 
and other content available to the public for sale or for free. 

Cambridge English Dictionary 

“ 
” 
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2.1.2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  
จากข้อมูลขอบเขตเชิงนิยาม จะเห็นได้ว่ามีค าเรียกที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์คือ ในภาษาอังกฤษ ค าว่า 

‘Printing’ และค าว่า ‘Publishing’ ต่างแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ‘การพิมพ์’ ทั้งสองค า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก าหนด
ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากการพิมพ์ (Printing) ในความหมายกว้าง จะหมายถึงกระบวนการผลิตโดยอาศัย
การพิมพ์ที่มีแม่พิมพ์บนสื่อประเภทกระดาษน้ัน นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ และสิ่งพิมพ์รายคาบ หรือการพิมพ์
บนสื่อใหม่ ที่เป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วน้ัน การพิมพ์ในความหมายกว้าง จะรวมถึงสิ่งพิมพ์จากการพิมพ์
ประเภทอื่นด้วย ได้แก่ การผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์) การผลิตสิ่งพิมพ์มีค่า (เช่น หนังสือ
ราชการต่างๆ ) และสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ (เช่น นามบัตร) ด้วยเช่นกัน 

 
ในขณะที่การศึกษาอุตสาหกรรมการพิมพ์ในคร้ังน้ี อยู่ภายใต้การศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา

ประเภทเน้ือหาและสื่อสร้างสรรค์ (Creative content and media) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กิจกรรมหลัก คือ 
การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปข้อความในตัวอักษร อันได้แก่งานเขียนที่ถ่ายทอดความคิดหรือแนวคิด
ผ่านตัวอักษรเป็นส าคัญ ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ี จะให้ความส าคัญไปที่การศึกษาการพิมพ์ ในความหมายแคบ หรือ 
‘Publishing’ คือ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นการถ่ายทอดเน้ือหา (content) ผ่านการเขียนลงบนสื่อ (media) ประเภท
ต่างๆ  

ภาพท่ี 8 ความแตกต่างของการพิมพ์ (Printing) และสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) 

  
ท่ีมา: เว็บไซต์โรงพิมพ์ PlusPrinting 

 
 จากแผนภาพข้างต้น จึงสรุปขอบเขตการศึกษาในเชิงประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะท าการศึกษาในคร้ังน้ีได้ว่า 
การศึกษาในครั้งน้ี จะให้ความส าคัญกับการศึกษา ‘การพิมพ์’ ในความหมายแคบ (Publishing) ซึ่งจะได้แก่  
สิ่งพิมพ์บนสื่อประเภทกระดาษ คือ หนังสือ และสิ่งพิมพ์รายคาบ (เช่น นิตยสาร/สารสาร) รวมถึงสิ่งพิมพ์บนสื่อใหม่ 
คือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น E-book หรืองานเขียนในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น) 
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2.1.3 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ (Publishing) 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอในข้างต้น ประกอบกับหากพิจารณาจากสิ่งพิมพ์ตามประเภทหรือลักษณะของสิ่งพมิพ์ 

คือ หนังสือ สิ่งพิมพ์รายคาบ และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์น้ัน พบว่าลักษณะของเน้ือหาในสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทน้ัน ก็มี
ความแตกต่างกันด้วย โดยสิ่งพิมพ์และละประเภท อามีทั้งเน้ือหาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ผ่านกระบวนการเชิง
สร้างสรรค์ หรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นเพียงสื่อในการน าส่งข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือเน้ือหาประเภทอื่น ที่ใช้สิ่งพิมพ์เป็น
สื่อกลางในการกระจายข้อมูลเท่าน้ัน โดยมีรายละเอียดประเภทของเน้ือหาของแต่ละสิ่งพิมพ์ ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 9 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ (Type of Publishing) 

ท่ีมา: Plookpedia เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

ทั้งน้ี หากพิจารณาจากประเภทของเน้ือหาของสิ่งพิมพ์ ตามที่แสดงในแผนภาพข้างต้น คือ หนังสือ สิ่งพิมพ์
รายคาบ และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า สิ่งพิมพ์แต่ละชนิด มีความแตกต่างกันตามลักษณะของเน้ือหาที่ถูก
เขียนลงบนสิ่งพิมพ์ ด้วยลักษณะของการใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นหน่ึงในช่องทางการกระจายข้อมูล ไปยัง
ผู้รับจ านวนมาก ดังน้ัน จึงมีงานเขียนบางประเภท ที่เป็นการเขียนที่ผู้เขียน ไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา จากความคิด 
หรือความสร้างสรรค์ของตัวผู้เขียนทั้งหมด แต่เป็นเพียงการน าส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นไปยังผู้รับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มากกว่าเป็นการสร้างสรรค์เน้ือหาขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ ที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นข่าว 
คือ ความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือหนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ความคิดสร้างส รรค์ไม่ได้มีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างเน้ือหาใหม่ แต่อาจใช้ความคิดสร้างสรรค์ในส่วนประกอบ เช่น การออกแบบรูปเล่ม เป็นต้น  
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นอกจากน้ี ภาพพิจารณาในเชิงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตามการวิเคราะห์เชิงห่วงโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ัน พบว่ากิจกรรมที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างเน้ือหาใหม่ๆ ผ่าน
กระบวนการคิด จินตนาการ และร้อยเรียงข้อมูลและเร่ืองราว น ามาถ่ายทอดชุดความคิดผ่านรูปแบบตัวอักษรลงบน
สื่อสิ่งพิมพ์ น้ัน เป็นกระบวนการขั้นต้นของห่วงโซ่คุณค่าในภาพรวมเท่าน้ัน แต่หลังจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็น 
“ต้นแบบ” ของสื่อสิ่งพิมพ์เรียบร้อย และสมบูรณ์แล้วน้ัน กิจกรรมถัดไป จะเป็นเพียงกระบวนการผลิตที่ใช้การพิมพ์ 
เป็นการผลิตซ้ างานต้นแบบออกเป็นรูปเล่มในรูปแบบต่างๆ เป็นจ านวนมาก และอาศัยกิจการการพิมพ์และ  
จัดจ าหน่าย เพื่อเป็นการน าส่งผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ผ่านช่องทางการขายไปยังผู้บริโภคหรือผู้อ่านต่อไป  

 
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาในคร้ังน้ี จะให้ความส าคัญไปที่กิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมการพมิพ์ 

คือ กระบวนการสร้างเน้ือหา (Content Origination) โดยกิจกรรมอื่นๆ จะถูกมองเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน 
หากพิจารณาตามกระบวนการผลิต การศึกษาในคร้ังน้ี จะให้ความส าคัญกับ “การสร้างเน้ือหา” ซึ่งเป็นกิจกรรมต้นน้ า
ของห่วงโซ่คุณค่าเป็นส าคัญ โดยกิจกรรมที่เป็นการผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นกิจกรรมการผลิตซ้ ารูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง  
การกระจายสิ่งพิมพ์เหล่าน้ัน ไปยังผู้บริโภคจ านวนมาก จะถูกมองเป็นกิจกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
(Publishing) ดังสรุปในแผนภาพถัดไป 

 

 
ภาพท่ี 10 กระบวนการหลักในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ทั้งการน าเสนอข้อมูลขอบเขตเชิงนิยาม และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์รวมถงึ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม น ามาสู่การสรุปขอบเขตการศึกษา โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒ นา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการพิมพ์ (Publishing) ได้ว่า การศึกษาจะครอบคลุมการพิมพ์ในความหมาย
แคบ (Publising) คือ กระบวนการผลิตเน้ือหา (Content) และท าการถ่ายทอดเน้ือหาเหล่าน้ันผ่านการเขียนลงบนสื่อ
ทั้งสื่อเก่าที่เป็นกระดาษ (เช่น หนังสือ และสิ่งพิมพ์รายคาบ) และสื่อใหม่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะให้
ความส าคัญไปที่กระบวนการต้นน้ า คือกิจกรรมการสร้างเน้ือหา (Content origination) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยสามารถสรุปในแผนภาพถัดไป 

 
ภาพท่ี 11 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

2.2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
นอกจากการก าหนดขอบเขตการศึกษา ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วน ทั้งรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึง  
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา โดยการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จะ
อาศัยกรอบแนวคิด 2 ส่วนในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ คือ  
1. องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 2. กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอ ร์ 
(Porter’s Value Chain Analysis) โดยมีรายละเอียดแต่ละกรอบแนวคิด รวมถึงตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่คาดหวัง ดังน้ี 
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ภาพท่ี 12 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษา และตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

 
2.2.1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก  6 หน่วยงานที่มีส่วนในการสนับส นุน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและเอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
และด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย  

1) Innovation Ecosystems โดย World Bank 
2) Creative Economy โดย The World Economic Forum  
3) Creative Ecosystem โ ด ย  The United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO)  
4) Creative Ecology โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) 
5) Entrepreneurial Ecosystem โดย The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD)  
6) Entrepreneurship Policy Framework โดย The United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) 
 
ซึ่งข้อมูลจาก 6 หน่วยงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 13 องค์ประกอบและรายละเอียดของกรอบ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 

ท่ีมา: World Economic Forum, UNCTAD, กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA  
และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
1) ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural asset) 

ทุนทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ อยู่ในกลุ่ม Creative Originals  
ซึ่งน าบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานในรูปแบบต่างๆ ดังน้ัน ประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทุนทางวัฒนธรรมจะได้เปรียบในการพัฒนาผลสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กว่าประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุที่ทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคม และเป็น
จุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อน
ทางด้านเศรษฐกิจ  

ทั้งน้ีประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายและเอกลักษณ์ที่เฉพาะทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ น 
เน่ืองจากความแตกต่างของภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่   
ซึ่งเป็นปัจจัยประการหน่ึงที่ก าหนดกรอบการด ารงชีวิตของผู้คนในพื้นที่น้ันๆ ซึ่งส่งผลทั้งในเร่ืองของวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรม ดังน้ันการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จาก
มรดกศิลปวัฒนธรรม จึงถือเป็นการรักษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ มีโอกาสสูญหายให้คงอยู่   
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชุมชนน าองค์ความรู้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการสร้างสรรค์  
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พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในกับชุมชนได้อีกทางหน่ึงด้วยเช่นกัน  

จากความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหก รรม
สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชนในพื้นที่ จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญไว้
ไม่ให้สูญหาย และน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งประเด็นที่ส าคัญของการรวบรวม
และต่อยอดปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม มีตัวอย่างดังน้ี 

 ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น (Resources) 

 วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่น ( Local 
Culture and Traditional) 

 ความรู้ในเร่ืองของทักษะฝีมือ และความเชี่ยวชาญในงานช่างเฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
(Local Skill and Knowledge) 
 

2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนามาก

ที่สุดปัจจัยหน่ึง เน่ืองจากงานสร้างสรรค์ ถือเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ ความรู้และทักษะ
ฝีมือที่มีการฝึกจนมีความช านาญ หรือการใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดสินค้าหรือการบริการใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม Creative Originals มักจะมีการถ่ายทอดทักษะการสร้างส รรค์
ผลงานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือบริการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการบริการสามารถตอบสนองต่อ  
ความต้องการและรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ควบคู่กัน มากกว่าการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็ นงาน
ศิลปะที่เน้นการสร้างตัวตนของศิลปินเท่าน้ัน  

ดังน้ัน การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะฝีมือใน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การฝึกอบรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ในแต่ล ะ
ท้องที่ โดยประเด็นที่ส าคัญของการพัฒนาปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหก รรม
สร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังน้ี 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) 

 การสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเร่ืองของการออกแบบและการต่อยอดทาง
ความรู้เพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ (Creative Talents)  

 การให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เป็นต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Role Model) 

 สถาบันการศึกษาหรือศูนย์พัฒนางานทักษะพื้นฐานของงานสร้างสรรค์ (Education / Vocational 
Training) 
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3) ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น การพัฒนาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตและแปลกใหม่ 
เพื่อสร้างความน่าสนใจและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนการเป็นช่องทางใน 
การจัดจ าหน่ายหรือส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังสามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากที่สุดอีกด้วย  

นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังสามารถพัฒนาเป็นช่องทางหน่ึงในการสร้าง  
ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ มีทุนทางวัฒนธรรมและทักษะ การสร้างสรรค์งาน 
กับกลุ่มนักออกแบบที่ต้องการแรงบันดาลใจหรือความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากทักษะที่มีอยู่เดิม ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มจะสามารถพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กัน และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือการบริการ
รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจ าเป็นต้องได้ รับการสนับ ส นุ น  
จากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาองค์คว าม รู้
ทางด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้ก ารพัฒนาสามารถด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง  
โดยประเด็นที่ส าคัญของปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส รรค์  
มีตัวอย่างดังน้ี 

 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานผลิตและออกแบบ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดและ
โอกาสในการพัฒนางานสร้างสรรค์  (Tools for integrate culture and creativity into the 
value chains of high-end industries)  

 การพัฒนาช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บ ริโภค
โดยตรง (Creation of platform services) 
 

4) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
สภาพแวดล้อมหรือแหล่งรวมพื้นที่ส ร้างสรรค์ ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส าคัญต่อ  

กระบวนการคิดและการผลิตชิ้ นงานในแวดวงอุ ตสาหก รรมส ร้างส รรค์ เป็ นอย่าง มาก เน่ืองจาก  
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ตาม
ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ประสบพบเจอ โดยการที่คนจะสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์น้ันๆ ได้ 
จ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการแสดงออก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาชุมชนหรือ  
ย่านสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ น าผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ มา 
จัดแสดงสู่สายตาประชาชนทั่วไป ทั้ง น้ี เมื่อกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มารวมตัวกัน จะช่วยให้เกิด  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติต่อกันและกัน ซึ่งจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งกระจาย  
วงกว้างออกไปในพื้นที่หรือสังคมน้ันๆ  
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นอกจากน้ี ยังมีตัวอย่างของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
อีกมากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ทางด้านงานออกแบบ พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่มีความพร้อมท าง  
ด้านเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย ศูนย์การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอาคารและตึกที่มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ก็ถือเป็นจุดก าเนิดของความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน โดยประเด็นที่ส าคัญ
ของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังน้ี 

 พื้นที่หรือแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub) ที่ดึงดูดคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มารวมกัน เพื่อแบ่งปันความคิดและความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น สถานที่
แสดงดนตรี (Live house) หอศิลป์ (Art Gallery) 

 ศูนย์เรียนรู้การออกแบบ (Design center) 

 การสร้างพื้นที่ท างานที่คนสามารถร่วมแบ่งปันและแชร์ความคิดสร้างสรรค์ (Co-working space) 

 พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ (Workspace/Lab) ที่มีความพร้อมทั้งในด้านของอุปกรณ์แล ะ
เคร่ืองมือที่เหมาะต่อการพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม  
 

5) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการและแนวคิดที่ต่างไป  

จากอุตสาหกรรมแบบเดิมหรือเก่าน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ี ทั้งในเร่ืองของการสนับส นุน
ทางด้านการเงินและการลงทุน (Funding) ในกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนา รวมถึงการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและบุคลากร (Training policy or Planning guide) ตลอดจนการส่งเสริมในส่วนอื่น  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Public products and service provision) 
เช่น การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual property) สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ที่มีศักยภาพและสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาห กรรม
สร้างสรรค์รายอื่นๆ โดยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มีตัวอย่างดังน้ี 

 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากภาครัฐ (Building infrastructure)  

 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Access to finance)  

 การลงทุนในโครงการต่างๆ และการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ (Funding)  

 การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 

 การเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ (Open new 
market) 

 มาตรการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์/สินค้า มาตรการทางภาษีในการน าเข้าเคร่ืองมือห รือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ (Supporting export 
markets) 
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6) ความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า  

(Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันๆ 
เน่ืองจากการแข่งขันในตลาดที่สูงมากในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการและ
รสนิยมทางด้านแฟชั่น และไลฟสไตล์ของผู้บริโภค จึงเป็นเร่ืองยากที่ผู้ประกอบการจะสามารถรักษา 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงด าเนินธุรกิจอยู่ได้แต่เพียงผู้เดียว 

ดังน้ันผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจับมือและสร้าง ความสัมพันธ์กับ
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่อการแข่งขันในตลาด ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้ สร้างสรรค์งาน สถานที่แสดง
สินค้า/งาน และลูกค้า รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มคนทั้ง จาก
ภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Creation Activities) ตลอดจน 
การยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive position) ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย โดยประเด็น
ทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ ที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังน้ี 

 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มี 
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน (Connectivity between each factor) 

 การประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในอุตสาหกรรมอย่างมีบูรณาการ (Cooperation and Partnership between Organizations ) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 ระดับความร่วมมือและการรวมกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม  
 
จากการศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าวในข้างต้น ใน  

การด าเนินงานการจัดท าโครงการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ จึงอาศัยกรอบแนวคิดใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคน้ี์ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒ นา
ผู้ประกอบการที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นล าดับแรกต่อไป  

 
ตัวอย่างการใช้กรอบ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณา

จากสถานการณ์เบื้องต้นของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมทั้งน าประเด็นต่างๆ ในปัจจัยแต่ละส่วนมาพิจารณา เพื่อเป็น
ข้อมูลตั้งต้นส าหรับการวิเคราะห์ และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ โดยมีตัวอย่างการ
ใช้กรอบแนวคิดมาวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบองค์ประกอบหลัก ดังน้ี 
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ภาพท่ี 14 ตัวอย่างการใช้ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

2.2.2 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis)   
นอกจากกรอบปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 6 ปัจจัยในข้างต้นแล้วน้ัน การศึกษาในคร้ัง น้ี  

จะใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) ในการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าใน
แต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาของแต่ละขั้นตอน เป็นต้น  
โดยกรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 15 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) 
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 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าน้ี มักใช้กับการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทหน่ึงๆ โดยจะแบ่ง
กิจกรรมที่ เกิดขึ้น เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Supporting Activities) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริก าร 
การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย  5 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การขนส่งขาเข้า (Inbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการได้รับหรือขนส่ง รวมถึงการจัดเก็บ และ
แจกจ่ายวัตถุดิบ ก่อนเข้ากระบวนการในการแปรรูป 

2. การปฏิบัติการ (Operations): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ เป็นต้น 

3. การขนส่งขาออก (Outbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้า
หรือบริการไปยังลูกค้า 

4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้เกิดการซื้อข าย 
รวมถึงการโฆษณา และช่องทางในการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

5. การบริการ (Services): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือการบริการ
หลังการขาย เป็นต้น 
 
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure): เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการของ

องค์กร เป็นต้น 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) : คือ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก  
การประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ หรือแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development): คือ กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สาม ารถ
เพิ่มคุณค่า หรือพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพ หรือมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

4. การจัดซื้อจัดหา (Procurement): คือ กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยน าเข้า (input) อันได้แก่วัตถุดิบ หรือ
เคร่ืองจักร มาใช้ในกิจกรรมหลัก  
 
จากกรอบแนวคิดในข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าในระดับอุตสาหกรรมได้ 

เน่ืองจากห่วงโซ่ในระดับอุตสาหกรรม แท้จริงแล้ว เปรียบเสมือนการมองภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าในระดับ
อุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนหรือองค์ประกอบของกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของบริษัทหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ จนได้ภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าของทั้งอุตสาหกรรม  
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ดังน้ัน การใช้กรอบแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเข้าใจผู้เล่นหลักในแต่ละกระบวนการ และ
กิจกรรมที่ เกิดขึ้นทั้งหมดในอุตสาหกรรมได้ ทั้ง น้ี ภายหลังจากที่ท าการเก็บรวบรวมรายละเอียดมาวิเคราะห์
กระบวนการเพิ่มมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมน้ัน จะท าให้เห็นว่า ในปัจจุบันกระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละ
อุตสาหกรรมน้ัน มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันๆ ในขั้นตอนใด ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์เชิง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การน ากรอบแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์ในแผนภาพถัดไป  

 
ภาพท่ี 16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

2.2.3 ตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่คาดหวัง (Expected Output)   
ทั้งน้ี จากกรอบแนวคิดทั้งสองที่ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยในการรวบรวมข้อมูลและ

สนับสนุนการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาเป้าหมาย คือ  อุตสาหกรรมการพิ มพ์ 
(Publishing Industry) โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบัน  

 การสรุปประเด็นปัญหาและช่องว่างการพัฒนาที่ส าคัญ  (Industry’s Key Issue) ที่ เป็น
อุปสรรคของการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละสาขา 

 แผนภาพความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง ( Creative Content 
Industry Map)  

  

Value Chain Analysis of Performing Art Industry 

Packaging/ 
Producing 

Performance Venue 

Delivery 

Production 

Key issue 

• Writing Plays
• Choreography
• Writing book and score 

for musicals 

• Negotiating with content 
originators 

• Casting 
• Marketing

• Costumes
• Sets 
• Lighting
• Sound

• Selling Tickets 
• Selling Merchandise 

• XXXXX
• XXXXX
• XXXXX 

• XXXXX
• XXXXX
• XXXXX 

• XXXXX
• XXXXX
• XXXXX 

• XXXXX
• XXXXX
• XXXXX 
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โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การสรุปผลการวิเคราะห์ของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในแผนภาพดังน้ี 

 
ภาพท่ี 17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม (Ecosystem) 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

 
ภาพท่ี 18 ตัวอย่างสรุปประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรม (Industry’s Key Issue) 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 19 ตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้อง (Creative Content Industry Map) 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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บทท่ี 3  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 
 
ภายหลังจากที่ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ในส่วนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามที่ได้

น าเสนอไปข้างต้น ทั้งน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดท าแนวทางการพัฒนาในอนาคตน้ัน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่ต้องท าความเข้าใจข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งในบริบทภาพรวมของโลก 
และในบริบทของประเทศไทยโดยข้อมูลในส่วนต่อไปน้ี จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  

 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล 

 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

3.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล 
ในส่วนแรก เป็นการน าเสนอข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในบริบทระดับสากล เพื่อเป็น 

การสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์ในบริบทระดับ
สากล โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่อถือ และประกอบจากข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างตวามเข้าใจต่อบริบทและ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล ทั้งน้ี การน าเสนอจะแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ 
ประกอบด้วย 

 กิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล  

 แนวโน้มส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Publishing) 
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

3.1.1 กิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเชิงลึกต่อไป ใน

หัวข้อน้ี จะเป็นการท าความเข้าใจกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยกระทรวงดิจิทลั 
วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา (Department for Digital, Culture, Media & Sport) ของสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่
รายงาน ‘Creative Industries Mapping Documents 2001’ ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร ทั้งหมด 13 อุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Publishing Industry)  
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จากเอกสารชุดดังกล่าว มีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Publishing) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมหลัก (Core activity) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) ของการพิมพ์ รวมถึงอุตสาหกรรม
เกี่ยวเน่ืองของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในบริบทของสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 20 กิจกรรมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ท่ีมา: Creative Industries Mapping Documents 2001, GOV.UK 
 
ส าหรับกิจกรรมหลัก (Core activity) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์น้ัน หากเป็นบริบทของสหราชอาณาจักร 

จะหมายรวมถึง การสร้างเน้ือหา การพิมพ์หนังสือ การพิมพ์บทความวิชาการ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ การพิมพ์นิตยสาร 
และการพิมพ์เน้ือหาดิจิทัล 

 
ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) หรือกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการหลักของการพิมพ์

น้ัน จะหมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อวีดิทัศน์ การจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและห้องสมุด การวิจัยด้านการตลาด การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การวิจัย
วิชาการ การกระจายสินค้า การพิมพ์ การผลิตกระดาษและน้ าหมึก การจัดประชุมและนิทรรศการ และการจัด
รายการในสื่ออื่นโดยใช้ชื่อเดียวกับนิตยสาร (Masthead programming) เป็นต้น 

 
นอกจากในมุมของกิจกรรมแล้วน้ัน การพิมพ์ สามารถเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมโทรทัศน์และวิทยุ อุตสาหกรรมดนตรี อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ  
การพักผ่อน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และอุตสาหกรรมสื่อ
อินเตอร์เน็ตและดิจิทัล 

 
  

Core Activities 
• Origination 
• Book publishing
• Learned journal publishing
• Newspaper publishing
• Magazine publishing
• Digital content publishing

• Internet and digital media 
• Disc based media production 
• Electronic storage 
• Libraries and education 
• Market research 
• Management consulting 

Related Activities 

Related industries 

TV & 
Radio 

• Academic research 
• Distribution 
• Printing 
• Paper and ink manufacture 
• Exhibitions and Conferences 
• Masthead programming

Interactive 
Leisure 

Software 

Film & 
Video 

Music 
Software & 
Computer 
Services 

Internet 
and digital 

media 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถท าให้เข้าใจได้ว่า หากกล่าวถึงการพิมพ์ (Publishing) หรืออุตสาหกรรมการพิมพ์
น้ัน ในภาพรวมระดับสากล จะกล่าวถึงกิจกรรมใด เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ อะไรบ้าง ซึ่งท าให้
เข้าใจการด าเนินการของอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใกล้เคียงได้มากขึ้น ทั้งน้ี จากการรวบรวมข้อมูลเบื้อง ต้น 
ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหก รรม 
การพิมพ์ โดยมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปน้ี 

 
3.1.2 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหลักในกระบวนการผลิต รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลกัของแตล่ะกระบวนการ ข้อมูล ในส่วนน้ีจะท าให้เห็นภาพ
มากยิ่งขึ้นว่าในอุตสาหกรรมการพิมพ์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานประเภทใดบ้าง และหน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
อย่างไรกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 21 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Value Chain of Publishing Industry) 

ท่ีมา: Creative Industries Mapping Documents 1998, GOV.UK  
บทความ ‘Do readers dream of electronic books?’ โดย Kearney และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

  
จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 

ห่วงโซ่คุณค่าของการพิมพ์แบบด้ังเดิม (Print Publishing Value Chain) และห่วงโซ่คุณค่าของการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Publishing Value Chain) ส าหรับ ห่วงโซ่คุณค่าของการพิมพ์แบบดั้งเดิม  (Print 
Publishing Value Chain) มีรายละเอียดกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียด
ดังน้ี  

1. การสร้างคอนเทนต์  (Content Origination) คือ กระบวนการสร้างเน้ือหาสาระของสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็น 
การสร้างต้นฉบับ ผ่านการเขียน การออกแบบ เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมสื่อ หรือนักเขียน  
นักเขียนข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
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2. กิจการการพิมพ์ (Publishing) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักพิมพ์ เช่น การจัดการ
เร่ืองกรรมสิทธิ์ และการได้มาซึ่ง เน้ือหา (Content) การประสานงานด้านงานออกแบบและการตลาด  
การควบคุมลิขสิทธิ์ เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักพิมพ์ 

3. การผลิต (Manufacture) คือ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือรูปเล่มต่างๆ และการผลิตซ้ า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพิมพ์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

4. การกระจายสินค้า  (Distribution) คือ  กระบวนการจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการสินค้าในคลัง และ 
การขนส่งไปยังจุดขายต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  

5. การขายปลีก (Retail) คือ การขายสินค้าไปยังลูกค้าสุดท้าย (End customer) ซึ่งจะรวมถึงกิจกรรมจัดการ
ในร้าน รวมถึงการวางขายและการตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร้านขายหนังสือต่างๆ เป็นต้น 
 
ในขณะที่ ห่วงโซ่คุณค่าของการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing Value Chain) มีรายละเอียด

กิจกรรมหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการหลายส่วน จะคล้ายกันกับ
การพิมพ์แบบดั้งเดิม จะต่างกันในกระบวนการการพิมพ์หรือการผลิตที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลาง แทนการใช้
กระดาษ หรือสื่อของการพิมพ์แบบดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสร้างคอนเทนต์ (Content Origination) คือ จะคล้ายกับการพิมพ์แบบดั้งเดิม เป็นกระบวนการสร้าง
เน้ือหาสาระของสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นการสร้างต้นฉบับ ผ่านการเขียน การออกแบบ เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ สมาคมสื่อ หรือนักเขียน นักเขียนข่าว นักหนังสือพิมพ์ หรือธุรกิจการสร้างคอนเทนต์ เป็นต้น 

2. กิจการการพิมพ์ (Publishing) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักพิมพ์ เช่น การจัดการ
เร่ืองกรรมสิทธิและการได้มาซึ่งคอนเทนต์ การควบคุมลิขสิทธิ์ เป็นต้น แต่ความแตกต่างจะเป็นกระบวนการ
จัดการสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การออกแบบ การประสานกับช่องทางการจัดส่งสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักพิมพ์ ผู้ ให้บริการการจัดเก็บดิจิทัล เป็นต้น 

3. การน าส่ง (Delivery) คือ กระบวนการน าส่งสื่อคอนเทนต์ไปยังผู้บริโภค โดยช่องทางการน าส่งจะแตกต่าง
จากการน าส่งสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม แต่จะผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นส าคัญ เช่น ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
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3.1.3 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล 
ในส่วนน้ี จะเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในระดับสากล ซึ่งจะใช้

ข้อมูลเชิงสถิติ จากข้อมูลรายงาน ‘The Global Publishing Industry 2018’ ซึ่งเป็นรายงานรายปีปีล่าสุดที่ม ี
การเผยแพร่ โดยความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร คือ International Publishers Association (IPA) และ World 
Intellectual Property Organization (WIPO) ท าการรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ 
ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงข้อมูลจากการส ารวจเพิ่มเติมโดย IPA/WIPO เอง โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 22 มูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และจ านวนหนังสือท่ีตีพิมพ์ของต่างประเทศ 

ท่ีมา: รายงาน ‘The Global Publishing Industry 2018’ ตีพิมพ์เมื่อปี 2019 โดย IPA/WIPO 
  

จากแผนภาพข้างต้น ข้อมูลส่วนแรก คือข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์รายประเทศจากทั้งหมด 19 
ประเทศ ที่มีรายงานข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์รายประเทศ และเป็นข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2018 โดยเมื่อ
เรียงล าดับมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยใช้ข้อมูลยอดขายและรายได้จากการอนุญาติให้ใช้สิทธิ (Licensing 
revenue) พบว่ามีมูลค่ารวม 19 ประเทศ มีมูลค่ากว่า 50.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศที่มีมูลค่าของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของมูลค่ารวม) เยอรมนี 
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของมูลค่ารวม) สหราชอาณาจักร (มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของมูลค่ารวม) เกาหลี 
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 9.9 ของมูลค่ารวม) และฝร่ังเศส (มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของมูลค่ารวม) 
  

ทั้งน้ี หากน าข้อมูลที่มีการเผยแพร่แบบแยกเป็น Sector สื่อสิ่งพิมพ์ในภาคการค้า (Trade Sector) และสื่อ
สิ่งพิมพ์ในภาพการศึกษา (Educational Sector) โดยอาศัยข้อมูลจาก 16 ประเทศ (ไม่รวมอีก 3 ประเทศที่มีข้อมูลปี
ค.ศ. 2018 ที่ไม่ได้แยกมูลค่าราย Sector) พบว่าร้อยละ 64 ของมูลค่ารวมจาก 16 ประเทศน้ัน เป็นสัดส่วนมูลค่าจาก 
Trade Sector และร้อยละ 36 ของมูลค่ารวม มาจาก Educational Sector ทั้งน้ี รายงานดังกล่าวมีแสดงข้อมูลของ
ประเทศไทย แต่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน คือข้อมูลของปีค.ศ. 2017 และเป็นมูลค่าจาก Trade Sector เท่าน้ัน โดย
มีมูลค่าสื่อสิ่งพิมพ์ จาก Trade Sector อยู่ที่ 704.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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 นอกจากน้ี ข้อมูลอีกประเภทที่มีการเปิดเผยในรายงานดังกล่าว คือข้อมูลสถิติของจ านวนหนังสือที่มี 
การตีพิมพ์ (Number of Titles Publised) โดยใช้ข้อมูลรายประเทศปีล่าสุดที่มีการเปิดเผยในช่วงปี 2016-2018 
พบว่าสหราชอาณาจักร มีจ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์รวมมากที่สุดอยู่ที่ 188,000 เร่ือง รองลงมาคือ อิตาลี 130,376 เร่ือง 
และ รัสเซีย 116,915 เร่ือง ตามล าดับ (ข้อมูลประเทศอื่นๆ แสดงในแผนภาพข้างต้น) ทั้งน้ี รายงานดังกล่าวมีแสดง
ข้อมูลของประเทศไทย แต่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลของปีค.ศ. 2017 และเฉพาะจาก Trade Sector 
เท่าน้ัน โดยมีจ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์จาก Trade Sector อยู่ที่ 6,750 เร่ือง 
 
 ประเด็นส าคัญที่ถูกกล่าวถึงในรายงานดังกล่าว คือข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้น าเสนอใน
ข้างต้น เน่ืองจากข้อมูลของแต่ละประเทศ ได้รับรายงานมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีข้อมูลในประเทศน้ันๆ ที่มี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การจ าแนกข้อมูล หรือการสรุปข้อมูลที่แตกต่างกันไป รวมถึงมีข้อมูลล่าสุดของแต่ละประเทศที่
แตกต่างกันอีกด้วย ดังน้ัน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการแสดงข้อมูลที่ท าให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์จาก
นานาประเทศ แต่มีข้อจ ากัดในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศ เน่ืองจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่าง
กันน้ันเอง ดังน้ัน การน าข้อมูลในใช้ประโยชน์ต่อไปน้ัน จะต้องพิจารณาข้อจ ากัดของข้อมูลข้างต้นด้วย  
 
3.1.4 แนวโน้มส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Publishing) 

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติที่สามารถอธิบายสถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของต่างประเทศ
แล้วน้ัน ล าดับต่อไปเป็นการน าเสนอทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง (Entertainment and Media) 
ที่ตีพิมพ์ใน รายงาน ‘Global Entertainment & Media (E&M) Outlook 2020-2024’ โดย PwC ซึ่งได้คาดการณ์
มูลค่าของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง รวมถึงการเติบโตของแต่ละ Sector ของสื่อแต่ละประเภท ในระยะเวลาจากปี 
ค.ศ. 2020 – 2024 ว่าแต่ละ Sector น้ันจะมีการเติบโตเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง
เศรษฐกิจก าลังจะฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการคาดการณ์ไว้ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 23 แนวโน้มสถานการร์อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง (E&M) ของโลกและของไทย 

ท่ีมา: รายงาน ‘Global Entertainment & Media (E&M) Outlook 2020-2024’ โดย PwC  
และเว็บไซต์ The Standard (เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564) 

  
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นตัวเลขการคาดการณ์มูลค่าของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของโลก จะ

เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.74 จากปี พ.ศ. 2563 – 2567 โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี พ.ศ.2563 หากพิจารณารายภาค (Sector) พบว่าภาคที่จะมีการเติบโตเชิงมูลค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
Virtual Reality (VR) รองลงมาคือ Over-The-Top Video (OTT) หรือการรับชมวิดีโอผ่าน streaming platform 
ต่างๆ และ วิดีโอเกมและอีสปอร์ต ตามล าดับ ในทางกลับกัน Sector ที่จะมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ต่ าที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร โรงภาพยนตร์ และโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ตามล าดับ 
  

นอกจากน้ี หากพิจารณาการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทย พบว่ามีการคาดการณ์อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 3.64 โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6 แสนล้านบาทในปีพ.ศ. 2567 หากพิจารณา
ราย Sector พบว่า Sector ที่จะมีการเติบโตเชิงมูลค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง วิทยุ และ 
พอดแคสต์ และสื่อโฆษณานอกบ้าน ตามล าดับ ในทางกลับกัน Sector ที่จะมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ต่ าที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ หนังสือ โทรทัศน์แบบดั้งเดิม และหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตามล าดับ 
  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่า เทคโนโลยีมีผลต่อช่องทางการบริโภคสื่อแต่ละประเภท โดยเป็นเร่ืองที่ควร
กังวลว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์ ถูกคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงถดถอยในเชิงการเติบโตของมูลค่าของอุตสาหกรรม ทั้ งใน
บริบทภาพรวมของโลก และบริบทของประเทศไทย สังเกตุได้จาก Sector หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และหนังสือ  
ต่างก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ 
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ทั้งน้ี นอกจากข้อมูลการคาดการณ์เชิงสถิติที่คาดการณ์การเติบโตของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเปรียบเทียบกับสื่อ
ประเภทอื่นๆ ตามที่ได้น าเสนอในข้างต้นน้ัน ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต่างก็ต้องม ี
การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยหากพิจารณาทิศทางการปรับตัวแบบแยกแต่ละส่วนของอุตสาหกรรม
การพิมพ์ พบว่าบางธุรกิจก็ได้รับผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนั บางส่วนใน
อุตสาหกรรมกลับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น สามารถสรุป
แนวโน้มส าคัญ ในเชิงการปรับตัว / การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ แนวโน้ม
เกี่ยวกับคอนเทนต์ (Content) แนวโน้มเกี่ยวกับนักเขียน (Author) และแนวโน้มเกี่ยวกับช่องทางการน าส่งสื่อสิ่งพมิพ์ 
(Channel) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 24 แนวโน้มส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ท่ีมา: ข้อมูลจาก WrittenWordMedia, บทความ โดย Paul Perry และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1. เน้ือหา (Content) 
จากข้อมูลการส ารวจและสัมภาษณ์ ในบริบทของสหรัฐอเมริกา พบว่างานเขียนประเภท นิยาย 

(Fiction) มียอดขายโดยรวมที่ลดลง นิยายที่เป็นเร่ืองสั้นอาจยังมีตัวเลขจ านวนผู้อ่านไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
ในขณะที่นิยายที่เป็นวรรณกรรมยาวกลับมีจ านวนผู้อ่านลดลง ส่วนหน่ึงให้ความเห็นว่าเป็นผลกระทบจาก
การเปลี่ยนไปรับคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นมากกว่า โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม Streaming Video 
Content โดยเฉพาะการน านิยายไปผลิตเป็นภาพยนตร์หรือซี ร่ีส์มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคหันไปรับข้อมูลใน
รูปแบบวิดีโอมากกว่าการอ่านน่ันเอง ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้กับนักเขียน หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
งานเขียนต่างๆ เน่ืองจากสามารถขายสิทธิในการเขียนไปผลิตในรูปแบบอื่นๆ มากกว่าในรูปแบบหนังสือได้
อีกด้วย 
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คอนเทนต์ในรูปแบบสารคดี (Non-fiction) กลับมียอดขายมากขึ้น เน่ืองจากเป็นประเภท  
คอนเทนต์ที่ผู้บริโภคนิยามรับสารผ่านการอ่านมากกว่าการชมผ่านวิดีโอ นอกจากน้ีข้อมูลในเน้ือหาประเภท  
สารคดี คือเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ดังน้ันจึงสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับก ารใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงธุรกิจ การฝึกอบรม หรือธุรกิจที่ปรึกษา 
เป็นต้น 

งานเขียนบนสื่อดิจิทัลต่างๆ ได้ รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากเข้าถึงง่าย สะดวก มี 
ความยืดหยุ่นมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อ่านอายุน้อยและกลุ่มเยาวชน ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
หรือแท็บเล็ตต่างๆ อยู่แล้ว นอกจากน้ี พบว่าจ านวนผู้อ่านในรูปแบบหนังสือเสียง (Audiobook) ก็ก าลังเป็น
ที่นิยมในกลุ่มนักอ่านทุกช่วงอายุในปัจจุบันมากขึ้น 

 
2. นักเขียน (Author) 

ปัจจุบันพบว่ามีจ านวนนักเขียนอิสระมากขึ้น ทั้งประเภทนักเขียนอิสระเป็นอาชีพที่ไม่ได้สังกัด
ส านักพิมพ์ และนักเขียนอิสระที่เขียนเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ 
ท าให้รูปแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดจิิทัล มีความสะดวกมากขึ้นกว่าการเขียนบนสื่อแบบดั้งเดิม โดย
นักเขียนสามารถเผยแพร่งานเขียนผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเองในการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้โดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านตัวกลางหรือธุรกิจอื่นๆ เหมือนในการผลิตการพิมพ์แบบดั้งเดิมอีกต่อไป  

นอกจากน้ี ผู้ให้บริการ หรือนักพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมากขึ้น ต่างก็มีการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการออนไลน์ที่ตอบโจทย์และรองรับการด าเนินการของนักเขียนอิสระมากขึ้น ทั้ง
แพลตฟอร์มส าหรับกลุ่มนักเขียนอิสระ บริการจัดการการตลาดส าหรับงานเขียนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งท าให้
เกิดโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นด้วย เช่น แพลตฟอร์มระดมทุนส า หรับ
นักเขียนหน้าใหม่ การขายลิขสิทธิ์การพิมพ์ให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมเกม เป็นต้น ทั้งน้ี  
การพัฒนาของเทคโนโลยีนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจเป็นข้อเสียได้เช่นกัน โดยเฉพาะมิจฉาชีพที่
ให้บริการนักเขียนที่น าเสนอบริการปลอม เป็นต้น 

กลุ่มสังคมของนักเขียนในสหรัฐอเมริกา พบว่านอกจากลักษณะของนักเขียนที่เป็นนักเขียนอิส ระ
มากขึ้นน้ัน ยังพบว่านักเขียนอิสระมีการรวมกลุ่มกันเองมากขึ้น ไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มในสังกัดส านักพิมพ์
เหมือนในอดีต กลุ่มนักเขียนที่รวมตัวกันน้ีมักรวมตัวกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองที่เป็นนัก เขียนอิสระ 
ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันเพื่อสร้างการประหยัดต่อขนาด ( Economies of Scale) ส าหรับการลด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การเพิ่มขึ้นของออนไลน์คอนเทนต์ ย่อมท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้ยากขึ้น จึงต้องใช้
การโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจ านวนมาก หรือเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
การรวมกลุ่มกันของนักเขียน สามารถเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการโฆษณาแบบกลุ่มได้ นอกจากน้ี 
พบว่ายังมีการรวมกลุ่มกันในกระบวนการสร้างคอนเทนต์อีกด้วย เช่น การเขียนที่มีความเชื่อมโยงด้านเน้ือหา
กับนักเขียนรายอื่นๆ ก็เป็นการสร้างความน่าสนใจและสามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านระหว่างกลุ่มแฟน
คลับได้มากขึ้นอีกด้วย 
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3. ช่องทางการน าส่งไปยังผู้บริโภค (Channel) 
ช่องทางการน าส่งสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นอย่าง

มาก ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของ Online platform ต่างๆ ท าให้นักเขียนสามารถสร้างงานเขียนและ
น าส่งงานเขียนไปยังผู้อ่านได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง หรือธุรกิจสนับสนุนเหมือนในกระบวนการผลิต
แบบดั้งเดิม ท าให้ส านักพิมพ์ต่างๆ ต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกาต้องหันไปใช้ Inhouse Publishing ของออนไลน์แพลตฟอร์ม หรือธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น เช่น การเผยแพร่งานเขียนในคินเดิล (Kindle) หรืออุปกรณ์ส าหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท Amazon ที่มีผู้ใช้จ านวนมาก เป็นต้น 

อีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก คือธุรกิจร้านหนังสือ เน่ืองจากผู้บริโภคนิยมอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ านวนสาขามากๆ ต่างต้องทยอยปิดตัวลง และปรับเป็น
ร้านหนังสือออนไลน์มากขึ้น ท าให้ร้านหนังสือในสหรัฐอเมริกา มีจ านวนร้านหนังสือที่มีขนาดใหญ่ลดลง แต่
กลับมีร้านหนือสือเฉพาะกลุ่ม ที่ขายหนังสือเฉพาะ (Niche market) มากขึ้น โดยเฉพาะร้านที่ขายหนังสือ
ประเภทที่ผู้อ่านยังนิยมอ่านในสื่อแบบดั้งเดิม 

ในขณะเดียวกัน จะเห็นว่าช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค หรือนักอ่านต่างๆ เปลี่ยนจากรูปแบบ
ดั้งเดิมไปเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ท าให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการเข้าถึงสื่อต่างๆ มากขึ้นน้ัน ใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นอุปสรรคกับผู้ผลิตมากขึ้น ทั้งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ส านักพิมพ์ หรือแม้กระทั่งนักเขียน  
ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา เป็นต้น 

 
3.2 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย 

ในส่วนต่อมา เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในบริบทของประเทศไทย เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และประกอบจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจต่อบริบทในปัจจุบัน และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ทั้งน้ี การน าเสนอจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ของไทย 

 ข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัล และแพลตฟอร์มการอ่านที่เป็นที่นิยมของไทย 

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย  

 การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

 
3.2.1 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ของไทย 

ในหัวข้อน้ี เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมและน าเสนอไว้ โดยข้อมูลสถิติ จะแบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลมูลค่าและ
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การเติบโตของอุตสาหกรรม สถิติการจ้างงาน และสถิติมูลค่าการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพข์องไทย โดยมีรายละเอยีด
ดังน้ี 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานประมวลผล
มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงานที่อยู่ใ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 12 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักข้างต้น รวมถึง 3 อุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ซึ่งประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย  โดยสามารถเปรียบเทียบมูลค่า
และอัตราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 25 เปรียบเทียบขนาดและการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ท่ีมา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงาน
ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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หากเปรียบเทียบมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ปีพ.ศ. 2561 และอัตราการเติบโตของแต่ละ  
อุตสาหกรรม (ค านวณจากมูลค่าปีพ .ศ. 2557 - 2561) โดยแสดงดังในแผนภาพข้างต้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรม
เป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ี ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมการพิมพ์ มีขนาดของอุตสาหกรรม และอัตราการเติบโตไม่สูง
นัก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่นๆ โดยหากพิจารณามูลค่าและการเติบโตของอุตสาหกรรม
ข้างต้น จะมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 26 มูลค่าและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงาน
ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 ส าหรับมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปีพ.ศ. 2561 มีมูลค่าทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับ 14,567 ล้านบาท  
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 0.44 โดยเมื่อเทียบกับมูลค่าในปีพ.ศ. 2557 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 14,315 ล้าน
บาท โดยข้อมูลดังกล่าว ค านวณรวมจากองค์ประกอบตามระบบ TSIC โดยมีรายละเอียดแสดงดังแผนภาพในข้างต้น 
  
  

14,315 14,567 

2557 2561
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นอกจากข้อมูลเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาตามข้างต้นน้ัน หากพิจารณาข้อมูลตัวเลข
สัดส่วนการจ้างงาน และรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละสาขา ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ
รายงานฉบับเดียวกันน้ี ได้รวมเอาตัวเลขการจ้างงานของบางกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน โดยข้อมูลสถิติด้านแรงงาน
ของอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ มีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 27 เปรียบเทียบตัวเลขสัดส่วนแรงงานและรายได้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ท่ีมา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงาน
ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
จากรายงานข้างต้น ระบุว่า มีตัวเลขการจ้างงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปีพ .ศ. 2561 

รวมทั้งสิ้น 901,609 คน โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีจ านวนแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม 269,736 คน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการโ ฆษณา 
229,864 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ) และอุตสาหกรรมอาหารไทย  74,575 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 8 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) ตามล าดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีจ านวนแรงงานน้อย
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมการพิมพ์ มีจ านวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 9,370 คน (คิดเป็นร้อยละ 1 ของแรงงานสร้างสรรค์
ทั้งหมดเท่าน้ัน) 
  

หากพิจารณาตัวเลขรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ข้อมูล ณ ปีพ .ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า 
รายได้โดยเฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เท่ากับ 21 ,984 บาทต่อคนต่อเดือน โดยแรงงานใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ 38,946 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาคือแรงงานในอุตสาหกรรม
การโฆษณามีรายได้เฉลี่ย 29,587 บาทต่อคนต่อเดือน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีรายได้เฉลี่ย  
27,370 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมมีรายได้เฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 
8,682 บาทต่อคนต่อเดือน 
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 จากข้อมูลที่น าเสนอในข้างต้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรม
การพิมพ์น้ัน จะเห็นได้ว่าในเชิงของจ านวนแรงงาน มีจ านวนแรงงานที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในสาขาอื่นๆ และหากพิจารณาข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าแรงงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณค่าเฉลี่ยของรายได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลสถิติชุดถัดไป เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ในด้านการส่งออกของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลเชิงสถิติมูลค่าการส่งออกประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ของไทย โดยใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกประเภท
หนังสือและสิ่งพิมพ์ของไทย ที่ตีพิมพ์ในวารสารการพิมพ์ไทย (สมาคมการพิมพ์ไทย) ฉบับที่ 124 ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
และความร่วมมือของกรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 28 มูลค่าการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: วารสารการพิมพ์ไทย (สมาคมการพิมพ์ไทย) ฉบับท่ี 124 และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

จากแผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกประเภทหนังสือและสิ่งพิ มพ์ของไทย พบว่า อัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีของมูลค่าการส่งออกระหว่างปีพ.ศ. 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 0.44 โดยมูลค่าการส่งออก
ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ของไทยในปีล่าสุด คือปีพ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 2,319.7 ล้านบาท และหากพิจารณา
ประเทศปลายทางการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์จากประเทศไทย เรียงล าดับจากมูลค่าการส่งออก จากข้อมูลปี พ.ศ. 
2562 สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของมูลค่าการพิมพ์ทั้งหมด) ญ่ีปุ่น (คิดเป็นร้อยละ 8.9 
ของมูลค่าการพิมพ์ทั้งหมด) กัมพูชา (คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของมูลค่าการพิมพ์ทั้งหมด) สหรัฐอเมริกา (คิดเป็นร้อยละ 
8.0 ของมูลค่าการพิมพ์ทั้งหมด) และฟิลิปปินส์ (คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของมูลค่าการพิมพ์ทั้งหมด) ตามล าดับ 
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3.2.2 ข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัล และแพลตฟอร์มการอ่านที่เป็นที่นิยมของไทย 
นอกจากรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์ จากข้อมูลสถิติตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้วน้ัน เพื่อเข้าใจข้อมูล

เชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปัจจุบัน หันมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึง เข้าถึงกิจกรรม
บันเทิงต่างๆ มากขึ้น และบางส่วนก็สามารถทดแทนการใช้งานสื่อดั้งเดิมได้มากขึ้นเร่ือยๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้สะดวก และรวดเร็วกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ดัง้เดิมที่เปน็
สื่อบนกระดาษอีกด้วย ดังน้ัน ข้อมูลในหัวข้อต่อไปน้ี จะท าให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นว่า สื่อดิจิทัล มีบทบาทต่อ  
การบริโภคของผู้อ่านของไทยเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน โดยข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัลของคนไทย 
รวมถึงแอปพลิเคชันส าหรับการอ่านที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย  
 

 
ภาพท่ี 29 ระยะเวลาในการใช้สื่อแต่ละประเภทของคนไทย (ข้อมูลเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2564) 

ท่ีมา: รายงานสถิติ Thailand Digital Stat 2021 จาก We Are Social 
  

แผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลจากรายงาน ‘Thailand Digital Stat 2021’ โดย We Are Social ที่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านดิจิทัลจากหลายประเทศทัว่โลก เพื่อสรุปเป็นข้อมูลการใช้งานสื่อดิจิทัลรายปี ทั้งใน
ภาพรวมของโลก รวมถึงข้อมูลในบางประเทศ รวมถึงข้อมูลการใช้งานของไทย จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ข้อมูลล่าสุด ที่เปิดเผยเมื่อเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2564 น้ี คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต (รวมทั้งส าหรับการท างานและไม่ใช่
การท างาน) ในแต่ละวันเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 6 ชั่วโมง 54 นาที และใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อวันสูงถึง 2 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
ต่อวัน จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานสื่อดิจิทัลเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานใน 
แต่ละวัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอีกด้วย  

Thailand’s Daily Time Spent With Media (2021) 

                Digital Stat 2021     We Are Social                                                      
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 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้บริโภคใช้ไปกับสือ่ประเภทต่างๆ ในแต่ละวัน พบว่าคนไทย ใช้เวลาไปกบั
การรับชมโทรทัศน์ (ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบ Streaming) มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่ น โดยมี
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน 3 ชั่วโมง 30 นาที (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย ณ 3 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวัน) รองลงมาคือใช้
เวลาไปกับการอ่าน (ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์) เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 
2 ชั่วโมง 2 นาทีต่อวัน) นอกจากน้ี จะใช้เวลากับสื่ออื่นๆ ที่รองลงมาคือ การเล่นเกม เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน 
ฟังเพลงผ่าน Streaming เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน ฟังวิทยุ เฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน และฟัง/ชมพอดแคสต์ 56 นาที
ต่อวัน 
 นอกจากข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการใช้งานสื่อแต่ละประเภทในแต่ละวันน้ัน ส่วนต่อไปเป็นการน าเสนอข้อมูล
ตัวอย่างแอปพลิเคชันด้านการอ่านที่เป็นที่นิยมของไทยในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 30 ตัวอย่างแอปพลิเคชันการอ่านท่ีเป็นท่ีนิยมของไทย 

ท่ีมา: ข้อมูลแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของแต่ละแพลตฟอร์ม และข้อมูลยอดดาวน์โหลดและการจัดอันดับ 
จาก Google Play และ Apple Store และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา (สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 พ.ค. 2564) 
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จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีแอปพลิเคชันด้านการอ่านที่เป็นที่นิยมของไทยที่หลากหลาย โดยส่วนมาก
จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยคนไทยเอง หรือมาจากการต่อยอดแพลตฟอร์มที่ เดิมท าในรูปแบบเว็บไซต์เป็นหลัก 
แล้วได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาเป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือการอ่านที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งนักเขียนและนักอ่าน
ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ‘นิยาย Dek-D’ เป็นต้น นอกจากน้ี พบว่าบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ มี
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นหลายประเภท ภายใต้บริษัทเดียวกัน เพื่อให้มีแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน รูปแบบ หรือ
ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มภายใต้  บริษัท  
อุ๊คบี จ ากัด ที่เป็นสตาร์ทอัพ (Startup) ที่น่าสนใจของไทย ผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น ‘Ookbee’  
(อุ๊คบี) ส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท E-Book ที่เป็นรูปเล่ม ‘Joylada’ (จอยละดา) ส าหรับนิยายรูปแบบใหม่คือ ‘นิยาย
แชท’ ที่ไม่ได้เป็นนิยายเชิงพรรณา แต่เป็นนิยายที่น าเสนอในรูปแบบของตัวละครพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันสื่อสาร 
(Chat) ที่ เป็นรูปแบบวิธีการเล่าเร่ืองสิ่งพิมพ์แบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม รวมถึงแอปพลิเคชัน  
‘ธันวลัย’ ส าหรับนิยายรายตอนของนักเขียนไทย และนิยายแปลจากภาษาต่างประเทศ (เช่น นิยายจีน) อีกด้วย 
นอกจากแอปพลิเคชันของบริษัท อุ๊คบี จ ากัด ยังมีแอปพลิเคชันการอ่านของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่เป็น
สตาร์ทอัพผู้ผลิตแอปพลิเคชนั ‘Meb’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม E-Book รวมถึงแอปพลิเคชัน ‘ReadAWrite’ ที่มีนิยายราย
ตอนรวมถึงนิยายแชทอีกด้วย 
  

นอกจากตัวอย่างแอปพลิเคชันของไทยที่เปน็ที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ก็จะมีแพลตฟอร์มการอ่านของต่างประเทศ
ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นแอปฟลิเคชัน ‘Webtoon’ (เว็บตูน) ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ‘Naver 
Corporation’ ของเกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ‘Line Corporation’ อีกด้วย โดยแพลตฟอร์ม Weboon จะรวบรวม
การ์ตูนเกาหลีที่แปลเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย และแอปพลิเคชัน ‘WeComics’ แอปพลิเคชันในเครือ 
Webtoon ส าหรับสิ่งพิมพ์ที่เป็นการ์ตูนแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงรองรับงานเขียนของนักเขียนการ์ตูนไทยอีกด้วย 
  

ทั้ง น้ี จากข้อมูลความนิยมเบื้องต้น ที่ได้รวบรวม จาก Google Play และ Apple Store จะเห็นได้ว่า
แอปพลิเคชั่นข้างต้น เป็นที่นิยมในบรรดานักอ่านเป็นอย่างมาก โดยส่วนมากจะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านคร้ัง 
ในระบบแอนดรอยด์ และติดอันดับแอปพลิเคชันหนังสือที่เป็นที่นิยมในระบบ iOS อีกด้วย เน่ืองจากแอปพลิเคชันที่
หลากหลายเหล่าน้ี สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่าน ทั้งในเร่ืองความสะดวกในการเข้าถึง รูปแบบการเขียน
ที่แตกต่างและหลากหลาย รองรับการใช้งานกับทั้งผู้เขียน และผู้อ่านของไทยเป็นอย่างมากน่ันเอง  
 
3.2.3 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติ ที่ท าให้เข้าใจสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลห่วงโซ่ 
คุณค่าที่ได้น าเสนอในข้างต้นน้ัน เป็นการอธิบายกระบวนการผลิต ในภาพรวมของอุตสาหกรรม ว่าประกอบไปด้วย
กิจกรรมเชิงการผลิตแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในส่วนน้ี จะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่จะขยายความเข้าใจให้เห็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยมากขึ้น ว่าบริบทอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันของไทยน้ัน จะต้อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง มีกลุ่มใดเป็นผู้ผลิตหลัก และมีเส้นทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างไร 
ซึ่งภาพรวมระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย มีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพที่ 31 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

        
              

Content Origination Publishing Delivery

       
           

       
         

      

         

        

                         

                       
                                               

               
             

       

•        
•                 

Ookbee, MEB 

     Dek-D Joylada
        Medium 

            

                
          
Reading 
devices       

E-Book Platform 

UGC Platform 

Other SNS 

       

•                        
•               
•              

•                  
•              
•             

UGC * 

E-Book 

       
     

            

         
          

         

Website      

            

Event 

           
        

         

              

                
              

       
              

DITP
               

       
DES 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
68 

จากแผนภาพในข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างเน้ือหา (Content Origination) การด าเนินการของส านักพิมพ์และการผลิต 
(Publishing) และการน าส่งไปยังผู้บ ริโภค (Delivery)  และสามารถแบ่งตามประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ออกเป็น 3 
ประเภทหลัก ได้แก่ 1. หนังสือแบบจับต้องได้ (Physical Book) เช่น หนังสือเล่ม รวมถึงวารสารต่างๆ 2. หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบอีบุ๊ค (E-Book) และ 3. เน้ือหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ UGC) 
จะท าให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตและผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง มีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน ดังน้ี 

 
กระบวนการผลิตหนังสือเล่ม จะมีผู้ผลิตคือนักเขียน โดยสามารถแบ่งออกเป็นนักเขียนรุ่นใหม่หรือนักเขียน

อิสระ นักเขียนที่ประกอบเป็นอาชีพหลัก และนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้ว การผลิตหนังสือแบบดั้งเดิม มักผ่านตัวกลางใน
การจัดการผลิตคือส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้คัดกรอง และพัฒนาคุณภาพของหนังสือ ผ่านกระบวนการบรรณาธิการ  
การออกแบบภาพประกอบ การพัฒนาคุณภาพของเน้ือหา เป็นต้น ทั้งน้ี ส านักพิมพ์ก็สามารถซื้อลิขสิทธิ์หนังสือจาก
ต่างประเทศ มาผ่านการแปล ให้เป็นหนังสือภาษาไทยได้ด้วยเช่นกัน หลังจากน้ัน จะผ่านกระบวนการผลิตคือ 
การพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยใช้โรงพิมพ์ของของส านักพิมพ์ หรือใช้ธุรกิจโรงพิมพ์ภายนอก และจะผ่านกระบวนการจัดการ
หนังสือที่ผลิตเสร็จแล้ว ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ผ่าน ผ่านทั้งช่องทาง Physical เช่น ผ่านเครือข่ายร้านหนังสือ มหกรรม
หนังสือ ตลาดนัดวิชาการในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงผ่านห้องสมุดในพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งน้ี การขาย
หนังสือเล่มสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือผ่านเว็บไซต์ 
การขายของส านักพิมพ์ ก็เป็นอีกรูปแบบของช่องทางการขายหนังสือเล่มเช่นกัน 

 
จากรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่า ผู้เล่นที่เป็นส านักพิมพ์ จะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ใน

ฐานะเป็นธุรกิจตัวกลาง ในการคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพของงานเขียน ประกอบกับการบริหารจัดการการผลิต และ
การจัดจ าหน่ายหนังสือเล่ม ซึ่งค่าใช้จ่ายและส่วนแบ่งก าไรระหว่างผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือนักเขียน และส านักพิมพ์ 
จะมีการก าหนดสัดส่วนส่วนแบ่งก าไรระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ดีขึ้น ท าให้เกิดรูปแบบการผลิตหนังสือเล่มแบบใหม่ คือ “การท าหนังสือท ามือ” คือนักเขียน สามารถ
ด าเนินการผลิตและการจัดจ าหน่ายด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องผ่านส านักพิมพ์ ผ่านการใช้เครือข่ายหรือความสามารถใน
การเข้าถึงผู้สนับสนุน เช่น นักวาด บรรณาธิการ โรงพิมพ์ หรือช่องทางการขายเองได้อีกด้วย 

 
รูปแบบถัดมาคือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอีบุ๊ค (E-Book) รูปแบบการผลิตจะคล้ายกับการผลิตหนังสือเล่ม แต่

แตกต่างกันที่ภายหลังจากการพัฒนาจนได้ต้นฉบับที่พร้อมผลิต จะไม่มีการผลิตเป็นหนังสือเล่ม แต่จะตีพิมพ์ใน
ช่องทางดิจิทัล โดยการตีพิมพ์เป็นอีบุ๊คน้ีจะต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มในการอ่านของส านักพิมพ์เอง หรือการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการอ่านโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น อุ๊คบี (Ookbee) 
หรือ เม็บ (MEB) ซึ่งเป็น Platform Provider ให้เกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์กับเจ้าของ คือ ส านักพิมพ์ และแปลงต้นฉบบั
เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ผู้อ่าน สามารถอ่านหนังสือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย  
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รูปแบบสุดท้ายคือ เน้ือหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ หรือ UGC ซึ่งเป็นการสร้างเน้ือหาแบบใหม่ จากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นน้ีเอง ท าให้เกิดออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่นอกจากผู้ใช้จะเป็นเพียงผู้อ่านแล้ว น้ัน ผู้ใช้ก็
สามารถสร้างเน้ือหาผ่านการเขียนได้บนแฟลตฟอร์มเดียวกันได้อีกด้วย ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มในประเทศ เช่น ‘Dek-
D Writer’ หรือ ‘ธัญวลัย’ เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการแต่งนิยายรูปแบบใหม่ คือการแต่งนิยายแชท หรือการเล่าผ่าน
รูปแบบตัวละครคุยกันผ่านค าพูดเป็นกล่องข้อความ เช่น แอปพลิเคชัน ‘จอยละดา’ เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น 

 
จากภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยในปัจจุบันในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการผลิต และลักษณะของผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส
ให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเข้าไปทดแทนการด าเนินการของธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย 

 
ทั้งน้ี จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยใน

ปัจจุบันน้ัน มีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT ซึ่งเป็นการรวบตัวของเอกชน
ธุรกิจส านักพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา ผ่านการด าเนินกิจกรรม 
และรูปแบบการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ส นับสนุนในบางเร่ือง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหน่วยงานส าคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมการอ่านของคนในประเทศ นอกจากน้ียังมีหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์
ของไทยในบางเร่ือง ตามบทบาทของแต่ละกระทรวงด้วยเช่นกัน โดยผลการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย จะแสดงในหัวข้อถัดไป  
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3.2.4 การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
หัวข้อต่อไปน้ี เป็นการสรุปผลการศึกษา และการรวบรวมรายละเอียดการด าเนินการของหน่วย งานรัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยใช้กรอบการศึกษาที่ได้น าเสนอในส่วนก่อนห น้า 
เข้ามาช่วยในการพิจารณา โดยการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่และการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์น้ัน มี 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย (PUBAT) 2) ส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (OKMD) 3) กระทรวงศึกษาธิการ และ 4) ส านักหอสมุด
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี 

 
1. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  (PUBAT) เป็นหน่วยงานภาคเอกชนทีม่ี
ส านักพิมพ์ทั่วประเทศเป็นสมาชิก มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจ าหน่าย
หนังสือที่ดี ให้ได้รับความแพร่หลายและปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้
มาตรฐานตามสากลนิยม อีกทั้งยังติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และส่งเสริมงานและความเข้ าใจ  
อันดีระหว่างกัน 

 
2. ส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (OKMD) 

ส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (OKMD) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีโอกาสแสวงหาพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและ
เยาวชนของประเทศ โดยมีหน้าที่ในการด าเนินการขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแห ล่งเรียนรู้และ 
องค์ความรู้ตามแนวเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการจัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานราชการประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับ
ประชาชน สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมทาง 
การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น
ทั้งในท้องถิ่นและสถาบัน เน้นการเรียนรู้ตลอดชี วิต ให้บ ริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม 
 

4. ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
 ส านักหอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มี
หน้าที่ด าเนินการส ารวจ จัดหา รวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
อีกทั้งยังให้บริการและส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านเครือข่ายหอสมุดแห่งชาติ  
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จากรายละเอียดการด าเนินการของแต่ละห น่วยงานในข้างต้น จะเห็นได้ว่าขอบเขตการด าเนินการของ  
แต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน คือ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกัน
ของภาคธุรกิจ จะเน้นการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจสมาชิกเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการด าเนินก าร
สนับสนุนอุตสาหกรรมในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ในขณะที่ส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ และกระทรวงศึกษาธิการ 
จะมุ่งด าเนินการในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนเป็นหลัก โดยส านักหอสมุดแห่งชาติ จะเน้น
ไปที่การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเป็นหลัก  โดยล าดับถัดไป จะเป็นการสรุปผลการศึกษาแนวทาง 
การด าเนินการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตามหน่วยงานในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศึกษาข้อมูลการด าเนินการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบ่งตามประเด็น 
การพัฒนาหลักๆ 4 ด้าน คือ แนวทางการสนับสนุนนักเขียน แนวทางการพัฒนาด้านช่องทางและการตลาด  
แนวทางการสนับสนุนด้านผู้อ่าน และ แนวทางการสนับสนุนในด้านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) 
แนวทางการสนับสนุนนักเขียน สมาคม PUBAT ด าเนินการจัดอบรมให้กับนักเขียนผ่าน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน เช่น กิจกรรมสัมมนา เวิร์กชอป ฯลฯ  
อีกทั้งมีการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจ าปีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนผลงานของนักเขียน
ในประเทศ 

แนวทางการพัฒนาด้านช่องทางและการตลาด สมาคม PUBAT ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขายและการท าธุรกิจหนังสือออนไลน์ เช่น การสร้างร้านค้าออนไล น์   
การขายออนไลน์ จัดตั้งกลุ่ม JYP (Junior & Young Publishers and Booksellers) โดยอบรมให้ความรู้ใน
การท าธุรกิจหนังสือรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งสมาคมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานสัปดาห์หนังสือ ใน  
5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ และอุดรธานี 

แนวทางการสนับสนุนด้านผู้อ่าน สมาคม PUBAT มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการอ่านโดยเปิดตัว
แอปพลิเคชัน ‘NO กองดอง’ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแรงจูงใจของฟังก์ชันต่างๆ และ
จัดท าโครงการ ‘1 อ่านล้านตื่น’ สร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลนได้มีโอกาสเลือกหนังสือคุณภาพที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่น้ันๆ 

แนวทางการสนับสนุนด้านอื่นๆ สมาคม PUBAT มีการผลักดันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทยเพื่อมุ่ง
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการชอปช่วยชาติ 
มาตรการลดหย่อนทางภาษีเพื่อหาแนวทางร่วมกันเร่ืองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการฝากขายหนังสือ และจัดตั้ง
ศูนย์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้เร่ืองหนังสือลิขสิทธิ์ 

 

 ส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (OKMD) 
แนวทางการสนับสนุนนักเขียน  อุทยานการเรียนรู้ TK Park ซึ่งก่อตั้งโดยส านักงาน OKMD 

ด าเนินการจัดอบรมและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือให้แก่นักเขียนผ่านโครงการ Writer’s 
Journey และด าเนินงานจัดประกวดปกหนังสือสร้างสรรค์ (OKMD Book Cover Award) เพื่อสนับสนุน
การออกแบบปกหนังสือให้มีความสร้างสรรค์และสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวหนังสือ 

แนวทางการสนับสนุนด้านผู้อ่าน ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาจินตนาการทักษะด้วยกิจกรรม Read & Learn Program For Family ผ่านการจัดโปรแกรม 
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับครอบครัว  

แนวทางการสนับสนุนด้านอื่นๆ  ส านักงาน OKMD จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ “ทีเคพาร์ค”  
(TK park) ส าหรับเป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น หนังสือ ดนตรี มัลติมีเดียและการแลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงให้ความรู้
การบริหารห้องสมุดแก่บรรณารักษ์ และน าเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีรายจ่ายซื้อหนังสือ  
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 กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการสนับสนุนนักเขียน กระทรวงศึกษาธิการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจ าปีร่วมกับ

สมาคมผู้จัดและผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อสนับสนุนผลงานของนักเขียนในประเทศ 
แนวทางการสนับสนุนด้านผู้อ่าน ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการส่งเส ริม  

การอ่านให้แก่เด็กนักเรียนผ่านโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
แนวทางการสนับสนุนด้านอื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการพัฒนาห้องสมุดภายในโรงเ รียน 

ทั้งพัฒนาประสิทธิภาพบรรณารักษ์ จัดท าคู่มือพัฒนาห้องสมุด อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดมาตรฐานของห้อ งสมุด
ภายในโรงเรียน 

 

 ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
แนวทางการสนับสนุนด้านผู้อ่าน ส านักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส ร้าง

สังคมแห่งการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก  
แนวทางการสนับสนุนด้านอื่นๆ ส านักหอสมุดแห่งชาติมีบทบาทในการให้บริการด้านห้องสมุดแก่

ประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (D-Library) ซึ่งมีบริการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองหนังสือในระบบออนไลน์อีกทั้งให้บ ริการขอเลข ISBN ISNN และจดแจ้ง
การพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

 
นอกเหนือจากหน่วยงานหลักข้างต้นที่มีส่วนด าเนินการในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในข้างต้น ยังมี

หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยเฉพาะในบางเร่ือง ดังน้ี 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) มีบทบาทในการคุ้มครองและจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
และจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) มีการสนับสนุนด้านเงินทุนบางส่วน ส าหรับกิจกรรมทีม่ใช่เชิง
พาณิชย์ รวมถึงด าเนินการอบรมผู้ที่สนใจเป็นนักเขียนและมีการจัดประกวดงานเขียนเร่ืองสั้น การวิจารณ์
วรรณกรรม และการรวบรวมข้อมูลศิลปินร่วมสมัยในสาขาต่างๆ 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) ด าเนินการจัดสรรทุนส าหรับสื่อออนไลน์ เผยแพร่ 
สื่อหนังสือปลอดภัยและสร้างสรรค์และจัดโครงการชุมนุมการอ่าน 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทุนแก่โครงการที่พัฒนาด้านนิสัยการอ่านของ
เด็กปฐมวัย 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
74 

จากรายละเอียดข้อมูลทีได้น าเสนอไปทั้งหมด ทั้งข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทั้งบริบทต่างประเทศ 
และบริบทของไทย ตลอดจนข้อมูลระบบนิเวศของอุตสาหกรรม และแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย ท าให้เข้าใจภาพรวมสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทาง 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบัน ท าให้เห็นว่า ทุกหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการที่แยก
ตามแต่ละบทบาทของหน่วยงานน้ันๆ และยังขาดการบูรณาการการสนับสนุนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  จาก 
ความเข้าใจบริบทของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วน้ัน ใบทต่อไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูล
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาของต่างประเทศ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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บทท่ี 4  กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
 
ล าดับถัดไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ส าหรับ

ประเทศไทย การศึกษาและทบทวนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศอื่นๆ เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะ
เห็นได้จากแนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายและมาตรการใน  
การส่งเสริมในด้านต่างๆ ของต่างประเทศจะมีลักษณะเฉพาะตามจุดแข็งและต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบก าร  
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ดังน้ันการศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างของประเทศอื่นๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไปได้ในกา รพัฒนาอุตสาหก รรม  
การพิมพ์ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาส และลดทอนอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

 
ในการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์จากกรณีศึกษาประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษาได้ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการน้ี ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 32 เกณฑ์การศึกษาประเทศต้นแบบ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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 เป็นประเทศที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมการพิมพ์สูงเป็นล าดับต้นๆ ของโลก ซึ่งจะสะท้อนขนาดและศักยภาพของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในแต่ละประเทศ (อ้างอิงจากข้อมูลรายงานของ IPA/WIPO) 

 เป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักในเชิงผลลัพธ์การสนับสนุนที่จับต้องได้ หรือมีกิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักและโดดเด่นไปทั่วโลก 

 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 สามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการของประเทศน้ันๆ ได้ และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดและหลากหลาย  
 
จากเกณฑ์การคัดเลือกในข้างต้น ท าให้ได้ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก ที่มีความน่าสนใจที่จะศึกษาเป็น 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ส าหรับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเยอรมนี และประเทศเกาหลีใต้ ล าดับ
ต่อไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงลึกของการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของแต่ละปรเทศ โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละกรณีศึกษา ประกอบไปด้วย 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ 2. หน่วยงานที่ เป็นกลไกขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม 3. แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม และ 4. สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ของแต่ละประเทศ ดังต่อไปน้ี 
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4.1 กรณีศึกษาประเทศเยอรมนี 
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ “เยอรมนี” เป็นประเทศอันดับแรกๆ ที่หลายๆ 

หน่วยงาน จะกล่าวถึง ในการยกตัวอย่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้เป็นที่
รู้จักและมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
โลกอย่าง “Frankfurt Book Fair” ก็จัดขี้น ณ เยอรมนีอีกด้วย ทั้ง น้ี จากการรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรม 
การพิมพ์ของเยอรมนี สามารถสรุปเป็นลักษณะ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรมการพิมพ์ของเยอรมนี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี 

ก่อนที่จะท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี ในส่วนแรก จะเป็น  
การท าความเข้าใจข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 33 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี 

ท่ีมา: World Bank 2019, BMWi, International Publisher Association, The German Publishers & Booksellers 
Association, Britannica และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
เยอรมนีเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรปมีพื้นที่ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ

ออสเตรีย ซึ่งประชากรใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักและมีจ านวนประชากรกว่า 83 ล้านคน ปกครองในรูปแบบสหพันธ์รัฐ
ซึ่งแต่ละมลรัฐมีรัฐธรรมนูญ สภาและฝ่ายบริหารเป็นของตนเอง ซึ่งลักษณะการปกครองรูปแบบน้ีท าให้โครงสร้าง  
การรวมตัวของภาคเอกชนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
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เยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาโดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และมีมูลค่าอุตสาหกรรมพิมพ์สูงเป็นล าดับที่ 5 ของโลก เยอรมนีมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์
นับตั้งแต่การประดิษฐ์เคร่ืองพิมพ์เป็นประเทศแรกของโลก และจากความแพร่หลายของสิ่งพิมพ์ เยอรมนีจึงเป็น
สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันเป็นสถานที่ จัดงาน Frankfurt Book Fair ซึ่งเป็นงาน 
ซื้อขายสิ่งพิมพ์ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากเป็นล าดับที่ 1 ของโลก 

 
จากความนิยมในสิ่งพิมพ์ท าให้ปัจจุบันเยอรมนีมีผู้ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์กว่า 30,000 รายโดย

แบ่งเป็นส านักพิมพ์กว่า 3,000 แหง่และสถานที่จ าหน่ายสิ่งพิมพ์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรม
การพิมพ์ในเยอรมนีมีลักษณะที่บริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ครองตลาด กล่าวคือ ในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์จะพบว่าร้อยละ 2 
ของส านักพิมพ์เป็นผู้ครอบครองรายได้กว่าร้อยละ 78 ของตลาดและในด้านการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จะพบว่าร้อยละ 
10 ของสถานที่จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ครอบครองรายได้กว่าร้อยละ 75 ของตลาดทั้งหมด 

 
4.1.2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี 

การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนีเกิดมาจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมการพิมพ์  และการสนับสนุน 
การด าเนินการของเอกชน ให้สามารถด าเนินการตามบทบาทของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจาก
การศึกษาค้นคว้า สามารถสรุปหน่วยงานที่มีความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
 

 
ภาพท่ี 34 หน่วยงานส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศเยอรมนี 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของหน่วยงาน BMWi, Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes,  
The German Publishers & Booksellers Association และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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ในด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ซึ่งถือเป็นสาขาหน่ึงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เยอรมนีมีนโยบาย 
Cultural and Creative Industries Initiative ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานร่วมมือกับ
คณะท างานด้านวัฒนธรรมและสื่อเป็นผู้วางนโยบาย โดยมี Federal Government’s Cultural and Creative 
Industries Competence Center เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
การเข้าถึงอุตสาหกรรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ  
การพัฒนาอุตสาหกรรม  

 
ในขณะที่องค์กรภาครัฐเป็นผู้ก ากับนโยบายและปฏิบัติงานส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์กรเอกชนโดย 

The German Publishers & Booksellers Association หรือ “สมาคมฯ ” เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี โดยองค์กรได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2368 มีเอกภาพส าหรับการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยเฉพาะส านักพิมพ์และร้านหนังสือ ซึ่งสมาคมฯ มีบทบาทในการสะท้อน
เสียงของผู้ประกอบการมายังรัฐบาลและด าเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมในด้านต่ างๆ เช่นเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้จัดงานซื้อขายสิ่งพิมพ์และเป็นผู้พัฒนาระบบต่างๆ รวมถีงฐานข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของอุตสาหกรรม 

 
4.1.3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี 

ในหัวข้อต่อไปน้ี เป็นการน าเสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี ภายใต้
การด าเนินการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้า โดย
รายละเอียดแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งรวมถึงเป็นอุตสาหกรรมการพิม พ์ที่
เป็นที่นึกถึงของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก มาจากการพัฒนาในหลากหลายองค์ประกอบกิจกรรม ในตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งน้ี จากการรวบรวมข้อมูล พบว่ามีแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่น่าสนใจ 
ดังน้ี 
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ภาพท่ี 35 นโยบาย Cultural and Creative Industries Initiative 

ท่ีมา: BMWi, Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานร่วมกับคณะท างานด้านวัฒนธรรมและสื่อได้วางนโยบาย Cultural and 

Creative Industries Initiative ตั้งแต่พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สามารถแข่งขันได้และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทขนาดเล็กและศิลปินอิสระ ซึ่งเป้าหมายหลักใน
การขับเคลื่อนโยบายมี 6 ประการคือ 

1. การสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นอิสระและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
2. การติดตามสภาพเศรษฐกิจและเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม  
3. การสร้างเครือข่ายและให้ข้อมูลการระดมทุนส าหรับ Start-up  
4. การทบทวนและปรับปรุงด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับโครงการต่างๆ  
5. การพัฒนาการเข้าถึงโครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้แก่อุตสาหกรรม 
6. การพัฒนาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ดิจิทัลและสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งาน 

 
ใ นด้ านก ารป ฏิ บั ติ ง าน Federal Government’s Cultural and Creative Industries Competence 

Center ได้วางบทบาทเป็นแพลทฟอร์มในการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาและงานนวัตกรรม ซึ่ง
องค์กรท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเพื่อการพัฒนาสินค้าต้นแบบ การสร้างพื้นที่ทดลองระยะสั้นส าหรับโครงการที่มีคว าม
เสี่ยงสูง 2) การขยายเครือข่าย เช่น การจัดสัมนาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆและการสร้างโอกาสเพื่อขยายเครือข่าย
ส าหรับคนในอุตสาหกรรม และ 3) การวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยองค์กรได้ท าวิจัยในสาขา
ต่างๆรวมถึงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  

•                                                                          Cultural and Creative Industries 
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•                                                                          
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ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ พบว่าหน่วยงานที่มีบทบาทหลักได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จ าหน่ายหนังสือของเยอรมนี (German Publishers & Booksellers Association) เป็นผู้มีบทบาทหลักใน 
การขับเคลื่อน สมาคมฯ สร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงาน การผลิต
สิ่งพิมพ์ การจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์และการสร้างตลาดส าหรับสิ่งพิมพ์ รวมถึงงานสนับสนุนต่างๆ เช่นด้านบุคลากร ระบบ
ฐานข้อมูลและการประสานงานโดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลส าหรับโครงการของภาครัฐ เช่น   
การเป็นที่ประกาศราคาขายปลีกของสิ่งพิมพ์ตามกฏหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสิ่งพิมพ์ การรวบรวมข้อมูล
ส านักพิมพ์และร้านหนังสือที่สมัครเข้าร่วมโครงการ NEUSTART KULTUR ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก
รัฐบาลเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 แก่ส านักพิมพ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือในการสร้างช่องทางการข าย
ออนไลน์ โดยรายละเอียดในการสนับสนุนด้านต่างๆ มีดังน้ี 
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ภาพที่ 36 แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของ The German Publishers & Booksellers Association 

ท่ีมา: : The German Publishers & Booksellers Association และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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1. การสนับสนุนนักเขียน  
สมาคมฯ สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัลในสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่นรางวัลสาขานิยาย 

สาขาสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่นิยาย สาขาเน้ือหาที่กล่าวถึงท้องถิ่นและรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น 
รางวัลให้แก่นักแปลและนักวาดภาพประกอบ เป็นต้น  

2. การสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์ของส านักพิมพ์ 
สมาคมฯ สนับสนุนส านักพิมพ์โดยการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนิตยสารส าหรับอุตสาหกรรมที่สมาคมฯ 

เป็นผู้จัดพิมพ์และบริการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลส านักพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

3. การสนับสนุนด้านช่องทาง 
นอกจากการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการด าเนินธุรกิจร้านหนังสือตั้งแต่การเร่ิมกิจการ การบริหาร

กิจการและการส่งต่อกิจการแล้ว สมาคมฯ ยังให้สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์แก่ร้านหนังสือที่ เป็น
สมาชิก และจัดงานซื้อขายสิ่งพิมพ์ทั้งระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยบริษัทลกูของสมาคมฯ ซึง่
เป็นการสร้างโอกาสให้สิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมันออกสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

4. การพัฒนาตลาดและผู้อ่าน  
สมาคมฯ เน้นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแจกถุงหนังสือ

ให้แก่เด็กประถม การจัดกิจกรรมให้นักเขียนอ่านผลงานของตนตามร้านหนังสือต่างๆ และการส่งเสริม
พฤติกรรมรักการอ่านโดยจัดพื้นที่แสดงออกทางสังคม เช่น การแข่งขันการอ่านและสรุปความระดับประเทศ 
โดยมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน Frankfurt Book Fair ทุกๆ ปี 

5. การสนับสนุนระบบนิเวศ 
สมาคมฯ จัดตั้งสถานที่และหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยเฉพาะ 

เช่น หลักสูตรส าหรับส านักพิมพ์ซึ่งครอบคลุมการผลิตสิ่งพิมพ์ ขั้นตอน กระบวนการและกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
การกระจายสินค้า การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์พื้นฐานและหลักสูตรส าหรับร้านหนังสือซึ่งครอบคลุม
การจัดซื้อ การจัดการสินค้า การตลาด การขาย การควบคุมบริหาร  

 
นอกจากน้ีสมาคมฯ ยังพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพใน การค้นหาข้อมูล

เน่ืองจากส านักพิมพ์และร้านค้าเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน และระบบการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์จากร้านค้าเพื่อให้ 
การท างานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือของเยอรมนี มีบทบาทส าคัญใน 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเยอรมนี ผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี การด าเนินการที่ถือเป็นกิจกรรมส าคัญมาก ต่อวงการสื่อสิ่งพิมพ์ของโลก ได้แก่การจัดงาน ‘Frankfurt Book 
Fair’ ที่ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของวงการหนังสือของโลก โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 37 รายละเอียดกิจกรรม ‘Frankfurt Book Fair’ ของเยอรมนี 
ท่ีมา: หน่วยงาน Frankfurt Buchmesse และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
งาน Frankfurt Book Fair มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปีโดยการจัดงานภายใต้การด าเนินการข อ ง 

Frankfurter Buchmesse GmbH เร่ิมขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2492 ในคร้ังที่ผู้จัดแสดงชาวเยอรมันกว่า 205 รายได้รวมตัวกัน
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ปัจจุบัน Frankfurt Book Fair เป็นงานซื้อขายสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งในพ .ศ. 
2562 มีผู้จัดแสดงกว่า 7,450 รายและผู้เข้าร่วมงานกว่า 302,267 คน นอกจากน้ี Frankfurter Buchmesse GmbH 
ยังอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน เช่น งานด้านลิขสิทธิ์ ข้อมูลศุลกากรและบริการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างครบวงจรโดยข้อมูลต่างๆสามารถค้นหาได้ง่ายอย่างเป็นระบบ  

 
ในพ.ศ. 2563 รูปแบบการจัดงานซื้อขายสิ่งพิมพ์ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์เน่ืองจากการระบาดของโรค

โควิด-19 โดยผู้จัดงานได้จัดท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทางมือถือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถค้นหาผู้ออกงานได้
ตามกลุ่มเน้ือหาสิ่งพิมพ์หรือผลงาน พร้อมทั้งปรับรูปแบบการสัมนาจากการจัดเวทีในสถานที่จัดงานมาเป็นการสัมมนา
ออนไลน์ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับชมได้แม้จะสิ้นสุดระยะเวลาการจัดงานแล้ว นอกจากน้ียังมีบริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์
โดยผู้สนใจลงทะเบียนในระบบและระบบจะแนะน าคู่ค้าจากอัลกอริทึมหรือจากความประสงค์ตามที่ผู้ลงทะเบียนได้
กรอกข้อมูลไว้ 
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมาคมฯ มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนีเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งสามารถเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวของภาคเอกชนในไทยได้ต่อไป  
 
4.1.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศเยอรมนี 

จากข้อมูลแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมนี ที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เข้าใจว่า 
ปัจจัยที่ท าให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของเยอรมนีมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมาจากความร่วมมือระหว่างเอกชนและ
รัฐบาล โดยเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสืบเน่ืองจากการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันมาอย่างยาวนาน ในขณะที่รัฐบาลตระหนักถึงบทบาทของเอกชนและสนับสนุนอุตสาหกรรมผ่าน
องค์กรเอกชนที่มีอยู่แล้วท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นปัจจัยสู่ความส าเ ร็จ ใน  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนี ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 38 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมนี 

ท่ีมา : การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1) มีผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เยอรมนีจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรอง รับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวางบทบาทของรัฐบาลในการร่วมมือกับเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์อย่างชัดเจน โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนในขณะที่เอกชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง รูปแบบดังกล่าว
สามารถด าเนินงานได้เน่ืองจากมีจากการรวมตัวของภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งและมีการด าเนินง านที่
ละเอียด และครอบคลุมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่มย่อย ( Interest 
Group) เพื่อด าเนินงานในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะ ท าให้สมาคมฯ ทราบถึงรายละเอียดอย่างและ
ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมได้ 
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2) เอกชนมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จากแรกเร่ิมและผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์มา ร่วม 
200 ปี ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกกว่า 4,500 องค์กร โดยมี State Council เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานต่างๆ ซึ่งภายในสมาคมมีการแบ่งการท างานออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อปฏิบัติงานใน
รายละเอียดต่างๆ เช่น ด้านนิยาย และสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่นิยาย สิ่งพิมพ์เสียง สื่อการสอน การส่งเสริมการ
อ่าน เป็นต้น อน่ึง ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สมาคมฯ ได้วางบทบาทเป็นตัวแทน
ของร้านหนังสือ ผู้จัดพิมพ์ ตัวแทนจ าหน่ายและสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จึงกล่าวได้ว่า
สมาคมฯ มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่นและชัดเจน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
นอกจากน้ีสมาคมฯ ยังได้จัดท าระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมันและนิตยสารรายสัปดาห์ 
Börsenblatt เพื่อกระจายข้อมูลล่าสุดของอุตสาหกรรมและเพิ่มความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกั นของ
อุตสาหกรรมอีกด้วย 
 

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน ในด้านการสร้างสรรค์เน้ือหา สมาคมฯ สร้างแรงจูงใจผ่านการให้
รางวัลหลากหลายประเภทท าให้มีเน้ือหาที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้อ่านและให้รางวัลใ น
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การวาดภาพประกอบและการแปล ท าให้สิ่งพิมพ์มีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจและ
เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย อีกทั้งสมาคมฯ ยังให้การสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่าน 
การสนับสนุนธุรกิจร้านหนังสือและการจัดงานซื้อขายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งพิมพ์เข้ าถึง
ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 
4) สร้างความต้องการต่อสิ่งพิมพ์เพ่ือสร้างตลาด นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยสมาคมฯ ที่

เน้นไปที่เยาวชน เช่น การแจกถุงหนังสือและการให้รางวัลแก่สถานเลี้ยงเด็กที่ จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเส ริม  
การอ่านแล้ว Stiftung Lesen (Reading Foundation) เป็นอีกองค์กรหน่ึงที่สนับสนุนการอ่านโดยเฉพาะ 
ซึ่งองค์กรได้จัดกิจกรรมการอ่านในระดับประเทศและแนะน าสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ กลุ่มเน้ือหา
และรูปแบบการจัดพิมพ์ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถตัดสินใจบริโภคสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
5) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมแล้ว น้ัน 

สมาคมฯ ยังพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ จัดท าขึ้นส าหรับอุตสาหกรรม เป็น
ศูนย์กลางในกระจายข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและประสานงาน
กับภาครัฐในการด าเนินโครงการต่างๆ อีกด้วย 

 
จากข้อมูลการศึกษากรณีศึกษาของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมนี ท าให้เห็นภาพมากขึ้นว่า การพัฒนา

อุตสาหกรรมการพิมพ์ประสบผลส าเร็จทั้งการพัฒนาศักยภาพภายในประเทศและความสามารถในการแข่งขันในระดับ
เวทีโลกอย่างเป็นที่ประจักษ์ ล าดับต่อไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นอีก
ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการวางรากฐาน พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อย่างครอบคลุมและ 
มีความน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดในส่วนต่อไปน้ี 
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4.2 กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ 
นอกจากกรณีศึกษาประเทศเยอรมนีในข้างต้น อีกประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ “เกาหลีใต้” ซึ่งเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในเชิงมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (อ้างอิงจากรายงาน ‘The Global Publishing Industry 2018’ โดย 
IPA/WIPO ที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้า) พบว่าเกาหลีใต้ มีมูลค่าอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ สูงเป็นอันดับ 4 จาก
ประเทศที่มีข้อมูลทั้งหมด รวมถึงในปัจจุบัน ความแพร่หลายของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน โดยเฉพาะในช่องทาง
ออนไลน์ ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งน้ี จากการรวบรวมข้อมูลการสนับส นุน
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้ ท าให้เห็นภาพแนวทางการสนับสนุนของเกาหลีใต้มากขึ้น และจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยในอนาคต  

 
4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

ก่อนที่จะท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ข องเกาหลีใต้ ในส่วนแรก จะเป็น 
การท าความเข้าใจข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของกาหลีใต้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 39 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

ท่ีมา: Britannica, World Bank 2018, KPIPA, Korea Publishers Association และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีและมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ส่งผล

ให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จาก UNESCO เช่น พระราชวัง Changdeokgung อาหาร ศิลปะป้องกันตัวและวัฒนธรรมด้านบันเทิงเช่น K-pop 
เกาหลีใต้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการด าเนินงานของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่รู้จักแก่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
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เกาหลีใต้มีประชากรทั้งสิ้นกว่า 5.6 ล้านคน และมีจ านวนสิ่งพิมพ์ใหม่ที่ตีพิมพ์ต่อปีกว่า 65,792 รายการ ใน
ปีพ.ศ. 2563 สิ่งพิมพ์ใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์เกือบคร่ึงหน่ึงมีเน้ือหาอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มที่ได้รับ
การตีพิมพ์มากเป็นอันดับสองคือวรรณกรรม และเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของสิ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2560 -
2563 จะพบว่ากลุ่มเน้ือหาที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงสุดคือ กลุ่มการศึกษา ปรัชญาและหนังสือเยาวชนโดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 27.34 ร้อยละ 9.26 และร้อยละ 6.11 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออก
สิ่งพิมพ์สู่ต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่มีการส่งออกสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการใช้งานประจ าวันไปยังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย และเวียดนาม เป็นต้น  

 
นอกจากน้ีการที่ร้อยละ 96 ของประชากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการซื้อขายและ

อ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยเมื่อพิจารณาจากยอดการขายสิ่งพิมพ์ออนไลน์จะพบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะใน
เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2563 ที่การเติบโตสูงกว่าร้อยละ 30 เน่ืองจากการกักตัว และยังพบว่าใน พ.ศ. 2563  
ผลประกอบการของผู้ให้บริการเว็บไซต์อ่านการ์ตูนหรือนิยายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแสดงแนวโน้มของพฤติกรรม  
การบริโภคสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้น 

 
ในด้านพฤติกรรมการอ่านของประชากรเกาหลีพบว่า ประชาชนเกาหลีใต้อ่านหนังสือลดลงโดยเฉพาะ ใน

รูปแบบกระดาษอย่างมีนัยส าคัญจาก 8.3 เล่มต่อปีในพ.ศ. 2560 เป็น 6.1 เล่มต่อปีในพ.ศ. 2562 และมีการอ่าน
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการฟังหนังสือเสียงเร่ิมมีการเก็บสถิติใน พ.ศ. 2562 จึงยังมิสามารถน ามา
ประเมินแนวโน้มได้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งเสริม การผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์และหนังสือเสียง 
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 3 ที่เร่ิมใช้ในพ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 

 
เพื่อให้เข้าใจทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ ว่ามีแนวทางการพัฒ นาอุตสาหก รรม 

การพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร จึงได้รวบรวมข้อมูล แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของเกาหลี 
ในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 40 แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ท่ีมา: Ministry of Culture, Sports and Tourism, Korea Legislation Research Institute, K-Book,  
The Korea Publishing Science Society และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
เกาหลีใต้เร่ิมพัฒนาการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ของประชาชนจาก Library Act ที่ประกาศใช้คร้ังแรกในพ.ศ. 2506 

เพื่อจัดตั้งห้องสมุดตามท้องที่ต่างๆ ซึ่งต่อมากฏหมายฉบับน้ันได้ถูกยกเลิกและประกาศใช้ Library Promotion Act 
แทนใน พ.ศ. 2534 พร้อมกับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการบังคับใช้กฏหมายจากกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นกระท รวง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าในการเปลี่ยนกระทรวงผู้ดูแลการใช้กฏหมายน้ี เกาหลีใต้ได้เปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งพิมพ์ จากการที่
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาไปเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม และในพ.ศ. 2537 เกาหลีใต้ได้ประกาศใช้ Library and 
Reading Promotion Act จนกระทั่งในพ.ศ. 2549 ที่ได้แยกกฏหมายฉบับ น้ีเป็น 2 ฉบับคือ Reading Culture 
Promotion Act และ Library Development Plan โดยสาระส าคัญของ Reading Culture Promotion Act อยู่ที่
การวางรากฐานการสนับสนุนการอ่าน การสร้างพฤติกรรมการอ่านในชีวิตประจ าวัน ไปจนกระทั่งการสร้างค่ านิยม  
การอ่านในสังคมและสร้างระบบนิเวศส าหรับการอ่านในอนาคต 

 
ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จากการศึกษาเมื่อเทียบกับ จีน ญ่ีปุ่น และประเทศในกลุ่ม OECD 

ในช่วงพ.ศ. 2543-2549 เกาหลีใต้ตระหนักถึงปัญหาในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ด้านจ านวนสิ่งพิมพ์ใหม่ การตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ใหม่ของเกาหลีใต้เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ในระหว่าง พ.ศ. 2543 
– 2548  ในขณะที่ญ่ีปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 10.5 และจีนอยู่ที่ร้อยละ 44.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน และเมื่อพิจารณา
จ านวนสิ่งพิมพ์จะพบว่า จ านวนสิ่งพิมพ์ใหม่ของเกาหลีใต้อยู่ที่ระดับ 40,000 รายการต่อปีในขณะที่ญ่ีปุ่นอยู่
ที่ระดับ 70,000 รายการต่อปีและจีนอยู่ที่ระดับ 100,000 รายการต่อปี 

  

Publishing Culture 
Industry Promotion Act

Reading Culture Promotion Act

2546 2550 2554 2555 2558 256425592549 25622557 2561

       KPIPA

2537 25662552 2556

Library Development Plan

Library and Reading 
Promotion Act

                                 (Publishing Culture Industry Promotion Act) 
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 ด้านส านักพิมพ์ มีส านักพิมพ์เพียงร้อยละ 10 จากที่ได้รับการจดทะเบียนยังคงผลิตสิ่งพิมพ์และส านักพิมพ์
ส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 5 คน นอกจากน้ีการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ยังเป็นไปเพื่อองค์กร 
เช่น ห้องสมุด หรือโรงเรียน ยังไม่เข้าถึงประชาชนและยังขาดแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม 

 ด้านการจัดจ าหน่าย จ านวนร้านหนังสือทั่วประเทศลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับทศวรรษก่อน  
อันเน่ืองมาจากการขาดแคลนข้อมูลและรูปแบบการกระจายสิ่งพิมพ์อย่างเป็นระบบ และการแข่งขันทางด้าน
ราคาครอบครองตลาดกว่าร้อยละ 40 

 ด้านความต้องการการอ่าน จากผลส ารวจโดยบริษัท NOP ในพ.ศ. 2548 พบว่าประชากรเกาหลีใต้ใช้เวลา
ในการอ่านน้อยที่สุดใน 30 ประเทศ เยาวชนเกาหลีมีพฤติกรรมห่างไกลการอ่านโดยอัตราการอ่านในระดับ
มัธยมศึกษาลดลงจากร้อยละ 97 ในพ.ศ. 2537 เหลือเพียงร้อยละ 89 ในพ.ศ. 2549 และจ านวนเวลาใน 
การอ่านลดลงจาก 62 นาทีเป็น 45 นาที นอกจากน้ีอัตราจ านวนห้องสมุดต่อจ านวนประชากรอยู่ที่ 1:183 
ซึ่งเมื่อเทียบกับอังกฤษที่ 1:7 และเยอรมนีที่ 1:10 แล้ว จ านวนห้องสมุดของเกาหลีใต้เห็นได้ว่าไม่เพียงพอ
อย่างชัดเจน และจ านวนหนังสือที่ประชากรเกาหลีใต้ซื้ออยู่เพียง 0.9 เล่ม เทียบกับฟินแลนด์ที่ 7.2 เล่มและ
ญ่ีปุ่นที่ 2.7 เล่ม กล่าวได้ว่าอัตราการบริโภคสิ่งพิมพ์ของประชากรเกาหลีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า 

 ด้านความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ จากการขาดการสร้างสรรค์เน้ือหาที่โดดเด่นท าให้มี
หนังสือแปลจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 30 ในพ.ศ. 2547 ส่งผลให้อัตราการพึ่งพาสิ่งพิมพ์ต่างประเทศอยู่ใน
อันดับสูงสุดในกลุ่มประเทศ OECD เมื่อเทียบกับญ่ีปุ่นที่อยู่ที่ร้อยละ 8 จีนที่ร้อยละ 10 และเยอรมนีที่ร้อยละ 
12 นอกจากน้ีการขาดแคลนระบบสนับสนุนการส่งออกสิ่งพิมพ์อย่างเป็นรูปธรรมยังท าให้ความสามารถใน
การเผยแพร่สิ่งพิมพ์สู่ต่างประเทศลดลง 

 ด้านงานสนับสนุน เกาหลีใต้ขาดแคลนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เช่นการไม่มีหลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐ การขาดแคลนองค์กรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ซึ่งมีเพียง
คณะกรรมการด้านจริยธรรมสิ่งพิมพ์ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรกว่า 45 คนในขณะที่องค์กรสนับสนุน
สิ่งพิมพ์มีบุคลากรอยู่เพียง 3-5 คน  
 
จากการตระหนักถึงสถานการณ์และมุมมองของเกาหลีใต้ต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยน

รูปแบบจากการเน้นการพิมพ์เป็นการเน้นการผลิตเน้ือหา การมองผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง การพัฒนารูปแบบไปในทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการใช้เน้ือหาในหลากหลายรูปแบบ (One-source Multi-use) และการกระตุ้นผู้อ่านให้
เป็นไปในลักษณะ Active Prosumer เกาหลีใต้ได้วางวิสัยทัศน์มุ่งสู่  พ.ศ. 2563 เป็นแหล่งวัฒนธรรมความรู้จาก
หนังสือ โดยมีเป้าหมาย 3 ประการคือ 

1) ก้าวเป็น 1 ใน 5 แหล่งวัฒนธรรมความรู้ของโลก 
2) เปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นศูนย์อุตสาหกรรมทางความรู้ 
3) สร้างวัฒนธรรมการเขียน การพิมพ์และการอ่านอย่างแพร่หลาย  
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ทั้งน้ี เกาหลีใต้ได้วางนโยบายการด าเนินงานเป็นแผนระยะสั้นทุกๆ 5 ปีโดยเร่ิมจากการสร้างรากฐานส าหรับ
อุตสาหกรรม การปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการผลิตแล ะการกระจายสิ่งพิมพ์จนกระทั่งน าประเทศ เข้าสู่
วัฒนธรรมความรู้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ใน Publishing Culture Industry Promotion Act ดังน้ี 

 
แผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546 - 2550) โดยมีเป้าหมายของแผนคือการสร้างเกาหลีใต้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วย

สิ่งพิมพ์ ผ่านการวางรากฐานของอุตสาหกรรม การวางนโยบายให้เกิดประสิทธิผลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
ลักษณะ โดยมีการด าเนินการที่ เป็นรูปธรรมเช่น การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  
การวางรากฐานลักษณะการพิมพ์แบบตะวันตก การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น 

 
แผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550- 2554) โดยมีเป้าหมายของแผนคือการเป็น 1 ใน 5 แหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุด

ของโลกผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมจากประชากร การเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งพิมพ์ให้เข้มแข็ง การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับอุตสาหกรรม และการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางด้านออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น 
การสร้างรากฐานส าหรับการพิมพ์แบบดิจิทัล การสร้างผู้เชี่ยวชาญส าหรับอุตสาหกรรม การคิดค้นนวัตกรรมส าหรับ
การกระจายสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 
แผนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีเป้าหมายของแผนคือการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมผ่านการฟื้นฟูวัฒนธรรมสิ่งพิมพ์ การสร้างสิ่งแวดล้อมในระดับต่อยอดส าหรับสิ่งพิมพ์ การค้นหาปัจจัย
ใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเผยแพร่สู่ต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ คือ การสร้างความต้องการและ
ระบบการกระจายสิ่งพิมพ์ การกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ เน้ือหาที่ดี เลิศ การสนับสนุนสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์และ
การเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีออกสู่ต่างประเทศ ซึ่ง KPIPA ได้ก่อก าเนิดขึ้นมาในพ.ศ. 2555 อันเป็นปีแรกของ 
การประกาศใช้แผนฉบับน้ี 

 
แผนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมายของแผนคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

สิ่งพิมพ์ได้ง่ายผ่านการสร้างระบบการกระจายสิ่งพิมพ์ในระดับต่อยอด การขยายแหล่งเงินทุนส าหรับการพิมพ์และ
ฟื้นฟูการลงทุน การพัฒนาระบบกฏหมายที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมและศูนย์วิ จัยข้อมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  
การสนับสนุนการใช้งานเน้ือหาในหลากหลายบริบทและพัฒนาส า นักพิมพ์ขนาดกลาง การส่งเสริม Korean Wave 
เป็นต้น 

 
แม้การวางนโยบายจะเป็นสิ่งส าคัญ แต่สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเน่ืองคือ

การมีผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นไปตามรายละเอยีด 
ดังน้ี 
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4.2.2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 
หน่วยงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้มี 3 องค์กรคือ 1. Korea 

Creative Content Agency (“KOCCA”) 2. Korea Publishing Culture Industry Promotion Agency (“KPIPA”) แ ละ 
3. The Korean Publishers Association โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ และการด าเนินการของแต่ละหน่วยง าน 
ดังน้ี  
 

 
ภาพท่ี 41 หน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

ท่ีมา: เว็บไชต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
KOCCA เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ท าหน้าที่

เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนสภาพแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม ภายใต้เป้าหมายในกา รสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการเจริญเติบโตทางด้านเน้ือหาและวัฒนธรรม ผ่านบทบาทในด้านต่างๆ เช่นการส ารวจและวิจัยข้อมูล
ตลาด การสร้างบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการผลิตและกระจายผลิตผลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
การสนับสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหาทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการศึกษา การวางบทบาทขององค์กรใน
ลักษณะ start-up และสนับสนุนการบริหารจัดการและการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นต้น โดยปัจจุบัน KOCCA 
ส่งเสริมเน้ือหาด้านเกมส์ การกระจายเสียง Pop Culture และ ICT อย่างโดดเด่นและมีส านักงานตั้งอยู่ 7 ประเทศ 
ทั่วโลกในอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน (ปักกิ่ง และเซินเจ้ิน) ฝร่ังเศส อินโดนีเซีย และอาหรับเอมิเรตส์ 
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ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ องค์กรที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนคือ KPIPA โดยจัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2555 
ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นการปรับการท างานขององค์กรจากการเป็นคณะกรรมการด้านจริยธรรม สิ่งพิ มพ์  
(Korea Publication Ethics Committee) มาเป็นองค์กรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยมีบทบาท
หลักๆในการวิจัยด้านนโยบายและระบบเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร การต่อยอดการสนับสนุนการผลิตและการกระจายสิ่งพิมพ์ การส่งเสริมความต้องการต่อสิ่งพิมพ์รวมถึง  
การกระตุ้นการอ่าน การสร้างและพัฒนาการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ การสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศและการควบคุมสิ่งพิมพ์ที่เป็นอันตราย (เช่น มีเน้ือหาล่อแหลม อนาจาร ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย 
เป็นต้น)  

 
ในภาคเอกชนสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเกาหลีใต้เป็นผู้มีบทบาทด้านการรักษาความเป็นอิสระของอุตสาหกรรม 

การรวบรวมข้อมูล วิจัยและพัฒนาการศึกษาส าหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนการเพิ่มการมีส่วนร่วมของส านักพิมพ์ต่างๆ
ต่อสังคม โดยสมาคมได้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2490 ในฐานะสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งโชซอนและเร่ิมกิจการโดยการจัด พิมพ์
นิตยสารส าหรับอุตสาหกรรมในปีถัดมา ต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเกาหลีใต้และและปัจจุบัน
สมาคมมีสมาชิกกว่า 700 หน่วยงาน 

 
4.2.3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

จากข้อมูลหน่วยงานที่น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่มีความส าคั ญกับการสนับสนุน
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของกาหลีใต้ คือ Korea Publishing Culture Industry Promotion Agency (KPIPA) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะ  

ทั้งน้ี จากปัญหาที่เกาหลีใต้ตระหนักถึงในจุดเร่ิมต้นการก่อตั้ง KPIPA ได้พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
และเป็นระบบตั้งแต่การสร้างสรรค์เน้ือหา การผลิตผลงาน การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ การพัฒนาตลาด และ  
การสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังน้ี
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ภาพที่ 42 บทบาทของ KPIPA ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 

ท่ีมา: เว็บไชต์ของ KPIPA และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

                                  

• ‘Sejong Selection’ 
                          
                         
            

• ‘Excellent Contents’ 
                          
                     

•                    
                
                        

•                     
                      
         

•                    
                      
           

•                    
                       
                    

• ‘K-book’ 
               
                       
                         
           

• Book fairs               
                             
                       

• Overseas supports 
                       
                     
                      

• Reading bag           
                           
        

• Reading marathon 
                      
                        

• Book experience bus   
                   
                     

• Youth book token 
                      
                      

• Excellent workplace 
                      
                

                                        

•                         
                        
                         

•                        
                             
                           
          audio book  

•                              
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1. การสนับสนุนนักเขียน 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างเน้ือหาที่โดดเด่น KPIPA ได้มอบรางวัล ให้แก่สิ่งพิมพ์ที่ได้รับ

การคัดเลือก พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเงินทุนโดยการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการคัดเลือกและกระจายไปต าม
ห้องสมุดท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้ประชากรเกาหลีใต้เข้าถึงสิ่งพิ มพ์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ี KPIPA ยังมีโครงการให้ทุนในการจัดพิมพ์หนังสือส าหรับเน้ือหาที่ยังไม่ได้รับ 
การตีพิมพ์และได้รับการคัดเลือกรวมถึงการประกาศหนังสือแนะน าที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมก าร
ต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้สิ่งพิมพ์ที่มีเน้ือหาที่โดดเด่นได้รับการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 

 
2. การสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์ของส านักพิมพ์ 

KPIPA สนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการสนับสนุนด้านเงินทุน และ 
การสนับสนุนด้านสถานที่และการแนะน าบุคลากร โดยในด้านการสนับสนุนเงินทุน จากจุดเร่ิมต้นที่
ส านักพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นส านักพิมพ์ขนาดเล็ก KPIPA จึงได้ให้ทุนสนับสนุนส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาด
เล็กเพื่อคงความหลากหลายในการผลิต 

ในด้านสถานที่และการแนะน าบุคลากร จากการที่ต้นทุนในการผลิต audio books ส าหรับเน้ือหา 
400 หน้าโดยมีคนพากย์เพียงหน่ึงคนและไม่มีเสียงประกอบพบว่ามีต้นทุนกว่า 7-8 ล้านวอน (ประมาณ 
196,000 – 224,000 บาท) ซึ่งประเมินว่าเป็นจ านวนเงินที่ส านักพิมพ์ไม่สามารถลงทุนได้ KPIPA จึง
จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงให้กับผู้ประกอบการ พร้อมแนะน าขั้นตอนในการท างาน 
ผู้บรรยายและแพลทฟอร์มที่สามารถจ าหน่ายสิ่งพิมพ์เสียง 

 
3. การสนับสนุนด้านช่องทาง 

เพื่อเป็นการเผยแพร่สิ่งพิมพ์เกาหลีใต้สู่ต่างประเทศ KPIPA จึงจัดท าแพลทฟอร์ม K-Book โดย
จัดเตรียมเน้ือหาเฉพาะส าหรับชาวต่างชาติ ทั้งในด้านข้อมูล เช่น สภาพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในเกาหลีใต้ 
และการแนะน าสิ่งพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ส านักพิมพ์ ตัวแทนต่างๆ เช่น ผู้แปลและตัวแทนลิขสิทธิ์ซึ่ งเป็น 
การอ านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้าถึงสิ่งพิมพ์เกาหลีที่มีเน้ือหาโดดเด่น  

นอกจากน้ี เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิ่งพิมพ์เกาหลีใต้ในตลาดต่างประเทศ KPIPA ได้เข้าร่วมงาน
ซื้อขายสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Paris Book Fair, Bologna Children's Book Fair, London Book Fair, Beijing 
International Book Fair, Shanghai International Children's Book Fair และ Frankfurt Book Fair  

อีกทั้ง KPIPA ยังมอบทุนสนับสนุนให้แก่ส านักพิมพ์ต่างชาติ ในการแปล และจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
ของเกาหลีใต้ เป็นภาษาต่างๆ ในประเทศปลายทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์จากเกาหลีใต้ใน
ต่างประเทศอีกด้วย 
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4. การพัฒนาตลาดและผู้อ่าน  
เกาหลีใต้มีการพัฒนาตลาดและผู้อ่านอย่างเป็นระบบสืบเน่ืองจากการประกาศใช้ Reading 

Culture Promotion Act โดยในแผนฉบับที่ 3 เน้นย้ าไปที่กิจกรรมทางสังคม เช่น การกระตุ้นการอ่าน ใน
ชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้การอ่านอยู่ในชีวิตประจ าวัน การกระตุ้นการอ่านในทุกช่วงวัยและเพิ่มการเข้า
ร่วมจากกลุ่มผู้สูงอายุ การเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมส าหรับ
การอ่านแบบดิจิทัลและค้นหาปัจจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการอ่านที่มากยิ่งขึ้น 

KPIPA ได้สร้างแรงจูงใจส าหรับการอ่านในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น  
การแจกถุงหนังสือซึ่งมีหนังสือที่ได้ รับการคัดเลือกว่าเหมาะสมให้แต่ละช่วงวัย การจัดกิจกรรมแข่งขัน 
การอ่านในระดับประเทศ การจัดห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสสัมผัสหนังสือใหม่ๆ การแจกคูปอง
ผ่านทางโรงเรียนให้นักเรียนสามารถไปแลกหนังสือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและการให้รางวัลแก่สถานที่
ท างานที่จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน เป็นต้น 

 

5. การสนับสนุนระบบนิเวศ  
เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร KPIPA ได้ร่วมมือกับกระทรวงการจ้างงานและ

แรงงาน และบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งเกาหลีใต้ เป็นสถานที่ฝึกงานส าหรับบริษัทในกลุ่มเป้าหมาย 
และเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรดังกล่าว KPIPA ได้จัดอบรมด้านการพิมพ์ทั้งสิ้น 8 หลักสูตรครอบคลุมด้าน 
การวางแผนจัดพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การตลาดและการจัดพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ส าหรับบุคลาก รใน
อุตสาหกรรม นอกจากน้ีส าหรับผู้ที่สนใจเผยแพร่สิ่งพิมพ์สู่ต่างประเทศ KPIPA ยังจัดการอบรมเฉพาะโดย
เน้ือหาครอบคลุมการจัดพิมพ์ การกระจายสิ่งพิมพ์สู่ต่างประเทศ นโยบายเกี่ยวกับการส่งออกสิ่งพิมพ์  
การท างานร่วมกับตัวแทนต่างๆ และกลยุทธ์ในการส่งออก รวมถึงข้อมูลในตลาดต่างๆและค าแนะน าในเร่ือง
การท าสัญญา เป็นต้น ส าหรับข้อมูลอุตสาหกรรม KPIPA มีคณะท างานด้านการวิจัยข้อมูลตลาดในประเทศ
ต่างๆ โดยจะเผยแพร่ข้อมูลเป็นรายเดือน เช่น ข้อมูลจากประเทศไทยที่อยู่ในรายงานประกอบไปด้วยสิง่พมิพ์
เกาหลีและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ได้รับความนิยมในขณะน้ัน 

นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว เกาหลีใต้ยังสร้างเมืองหนังสือแห่งเดียวของโลก Paju 
Book City ในนิคมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม Paju โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 43 Paju Book City 

ท่ีมา: Paju book city, Cooperative of Paju book city, K-biz news 
 

 เมืองแห่งหนังสือ Paju (Paju Book City) 
เร่ิมจากความคิดของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ใน พ.ศ. 2532 ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่หน่ึงให้เป็นพื้นที่แห่งอุตสาหกรรม

การพิมพ์และน าเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในพ.ศ. 2540 
นิคมอุตสาหกรรม Paju ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งหนังสือ” จนกระทั่งด าเนินการในเฟส
แรกส าเร็จใน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีองค์กรย้ายเข้ามากว่า 300 องค์กรโดยเป็นองค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แล ะก าร
กระจายสินค้าพร้อมพนักงานกว่า 8,000 คน ต่อมาโครงการได้รับการพัฒนาต่อในเฟสสองภายใต้แนวคิด “เมืองแห่ง
หนังสือและภาพยนตร์” ซึ่งเมื่อพัฒนาเสร็จในพ.ศ. 2554 มีองค์กรย้ายเข้ามาอีกกว่า 300 องค์กรประกอบธุรกิจ วีดีโอ 
การพิมพ์ ซอฟต์แวร์และงานสนับสนุนพร้อมพนักงานอีกกว่า 8,000 คนท าให้นิคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม Paju แห่ง
น้ีมีองค์กรทั้งสิ้นกว่า 600 องค์กรโดยเกินกว่าคร่ึงเป็นหน่วยงานด้านสิ่งพิมพ์ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นส านักพิมพ์ 117 
แห่ง โรงพิมพ์ 39 แห่งและอีกกว่า 200 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น ผู้เย็บหนังสือและผู้กระจาย
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
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ปัจจัยที่ท าให้นิคมอุตสาหกรรม Paju มีผู้ประกอบการย้ายเข้ามาเป็นจ านวนมากเกิดจากการสนับสนุน
ทางด้านเงินทุนและภาษี โดยในด้านเงินทุนน้ัน ผู้ประกอบการจะได้รับวงเงินกู้สูงถึง ร้อยละ 80 ส าหรับค่าใช้จ่ายใน 
การครอบครองที่ดินและวงเงินกู้สูงถึงร้อยละ 80 หรือ 3 ล้านวอนส าหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นอกจากน้ีในด้าน
ภาษี ผู้ประกอบการได้รับมาตราการลดหย่อนภาษีต่างๆ เช่น ได้ รับการยกเว้นในการจ่ายภาษีจากการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ (Acquisition tax) การจ่ายภาษีท้องถิ่นพิเศษเพียงร้อยละ 20 การได้รับการลดหย่อบภาษีทรัพย์สินเหลือ
เพียงร้อยละ 50 การได้รับสิทธิ์ไม่คิดภาษีก าไรส่วนทุน (Capital gain) จากการส่งมอบที่ดินหรืออาคารของส านักงาน
ใหญ่เป็นระยะเวลา 5 ปีในกรณีที่ย้ายออกจากเขตเมืองใหญ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
ส าหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กร้อยละ 100 เป็นระยะเวลา 4 ปีและลดหย่อนลงร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 2 
ปีต่อจากน้ัน ส าหรับบริษัทที่ย้ายออกจากเขตเมืองใหญ่ ซึ่งจากบทวิเคราะห์ที่ส านักพิมพ์ในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ เป็น
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก มาตรการเหล่าน้ีเป็นตัวช่วยกระตุ้นต่อการย้ายเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมได้มากขึ้น 
  

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นิคมอุตสากรรม Paju ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการสร้าง
ภาพลักษณ์เมืองแห่งการพิมพ์ เช่น การสร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ส่งเสริมการศึกษางานวิจัยต่างๆ การสร้างพื้นที่ให้
เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ เช่น ความเป็นมาของตัวอักษรจีนโบราณ กิจกรรมการท าตรายาง พิพิธภัณฑ์
หนังสือ พื้นที่ส าหรับเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือมือสองเป็นต้น และ ในนิคมอุตสาหกรรมยังมี
โรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งผู้มาใช้บริการโรงแรม สามารถใช้บริการห้องสมุดขนาดใหญ่ (Forest 
Wisdom) แบบกลุ่มได้ ในการณ์น้ีเพื่อรองรับการเดินทางมายัง Paju Book City รัฐบาลได้จัดให้มีรถสาธารณระหว่าง
กรุงโซลและเขตอิลซานอีกด้วย 
   

จะเห็นได้ว่า แม้นิคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม Paju จะมีจุดก าเนิดจากความคิดโดยภาคเอกชนเพียงกลุ่มเดยีว 
แต่เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง ท าให้ปัจจุบัน Paju Book City 
สามารถสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองแห่งหนังสือและได้กลายเป็นพื้นที่ส าหรับเรียนรู้การท างาน ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายในเวลากว่า 20 ปี 
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4.2.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ในภาพรวม เกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการจัดตั้งห้องสมุดและส่งเส ริม  

การอ่านเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการออกกฏหมาย Library and Reading Promotion Act ตั้งแต่พ.ศ. 2537 
ทว่าปัจจัยที่ท าให้เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เร่ิมจากการตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างเป็นระบบ การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
จากรัฐบาล ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 
5 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 44 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1) การวางนโยบายที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  จากจุดเร่ิมต้นที่ เกาหลีใต้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้ออกกฏหมายต่างๆ ที่ครอบคลุมต่อ
อุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาด้านการผลิตและการส่งออกใน Publishing Culture Industry Promotion 
Act ที่กล่าวได้ว่าเป็นแผนหลักในการด าเนินงาน การพัฒนาผู้อ่านใน Reading Culture Promotion Act 
และการส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ใน Library Development Plan และจะเห็นได้ว่าเป้าหมายใน  
การท างานของ Publishing Culture Industry Promotion Act สอดคล้องกันอย่างต่อเน่ืองเร่ิมจากก าร
สร้างรากฐานอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร ไปยังการพัฒนาการพิมพ์ จนกระทั่งการเผยแพร่สิ่งพิมพ์สู่
ต่างประเทศ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม เกาหลีใต้ยังปรับบทบาทองค์กรด้านสิ่งพิมพ์
จากเดิมที่เป็นคณะกรรมการควบคุมด้านจริยธรรม เป็น KPIPA เพื่อสนับสนุนการท างานของอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ 
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2) การส่งเสริมทั้งด้านเน้ือหาและการผลิต จากในจุดเร่ิมต้นที่ตลาดสิ่งพิมพ์เกาหลีใต้พึ่งพาเน้ือหาจากต่างชาติ
ถึงร้อยละ 30 ท าให้รัฐบาลส่งเสริมการสร้างสรรค์เน้ือหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผ่านการสร้างแรงจูงใจโ ดย  
การให้รางวัลและเพิ่มจ านวนการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ด้วยการให้เงินทุนในการจัดพิมพ์เน้ือหาที่ได้รับการคัดเลือก 
นอกจากน้ีเพื่อเป็นการคงความหลากหลาย รัฐบาสได้ส่งเสริมส านักพิมพ์ด้วยการให้เงินทุนแก่ส านัก พิมพ์
ขนาดกลางและขนาดเล็กในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ 
 

3) การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ฉบับที่ 3 ที่ตั้งเป้าหมาย
ในการเผยแพร่สิ่งพิมพ์สู่ต่างประเทศ KPIPA ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญโดยเร่ิมจาก
การสร้างความตระหนักถึงสิ่งพิมพ์เกาหลีใต้ในตลาดต่างประเทศด้วยการน าเสนอสิ่งพิมพ์ในงานซื้อข าย
สิ่งพิมพ์ในประเทศต่างๆ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการน าเสนออย่างต่อเน่ืองและสามารถเข้าถึงได้จากทุกมุมโลก 
KPIPA ยังได้จัดท าแพลทฟอร์ม K-book เพื่อน าเสนอสู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถสังเกตไ ด้จาก
ลักษณะเน้ือหาบนแพลทฟอร์ม K-book ที่ต่างจากเน้ือหาบนเว็บไซต์ KPIPA อย่างชัดเจนโดยเน้น 
ความส าคัญกับการแนะน าสิ่งพิมพ์ ผู้ประพันธ์ และส านักพิมพ์  

นอกจากน้ี KPIPA ยังให้บริการแปลเน้ือหาบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ านวยความสะดวกให้
ชาวต่างชาติในการเข้าถึงสิ่งพิมพ์มากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ KPIPA ให้เงินทุนสนับสนุนส านักพิมพ์
ต่างชาติในจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์จากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น 

 
4) การสร้างความต้องการต่อสิ่งพิมพ์ เกาหลีใต้ได้วางแนวทางในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบตั้งแต่  

การวางนโยบาย Reading Culture Promotion Act อย่างต่อเน่ืองไปจนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่ าน
โครงการต่างๆ โดย KPIPA มีการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ ReadingIN เกี่ยวกับกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
การด าเนินงานของ KPIPA ครอบคลุมบริบททางสังคมที่หลากหลาย เช่นการแนะน าสิ่งพิมพ์ส าหรับปฐมวัย
จนถึงผู้สูงอายุ การจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ การให้รางวัลแก่สถานที่ท างานที่จัดสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการอ่าน ท าให้เกิดความต้องการต่อสิ่งพิมพ์จากหลากหลายกลุ่ม นอกจากน้ีเพื่อเป็นการก ระตุ้น  
การอ่านอย่างต่อเน่ือง KPIPA ยังจัดการแข่งขันอ่านหนังสือ กิจกรรมการอ่านหนังสือเฉพาะเมืองท าให้
ประชากรเกิดความตระหนักถึงการอ่านซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างความต้องการต่อสิ่งพิมพ์ได้ 
 

5) การสร้างปัจจัยเกื้อหนุน นอกจากการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แล้ว KPIPA ยัง
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่องค์ความรู้ของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็นการอ านวยความสะดวกทั้ง
ส าหรับ ส านักพิมพ์เกาหลีใต้ และส านักพิมพ์ต่างชาติในการเข้าใจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะสร้างพันธมิตร
และขยายธุรกิจต่อไป 
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4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปบทเรียนส าคัญจากประเทศกรณีศึกษา 
จากการศึกษากรณีศึกษาของทั้งสองประเทศในข้างต้น หัวข้อต่อไปน้ี จะเป็นการสรุปการศึกษากรณีศึกษาใน

ข้างต้น ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการของทั้งสองประเทศ พร้อมกับสรุปบทเรียนส าคัญของ  
การออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังน้ี  

 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของแต่ละประเทศ 

 สรุปบทเรียนส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 

4.3.1 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของแต่ละประเทศ 
จากกรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและเกาหลีใต้พบว่าแม้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมจะแตกต่างกัน 

ทว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์คล้ายคลงึกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ปัจจัย
หลัก คือ การมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง การสนับสนุนการสร้างสรรค์เน้ือหาและผู้จัดพิมพ์ การเพิ่มช่องทางใน  
การเข้าถึงสิ่งพิมพ์ และการสร้างตลาดและการสนับสนุนระบบนิเวศ ซึ่ งแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในเชิง
รายละเอียด ดังที่สรุปเปรียบเทียบได้ดังน้ี
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ภาพท่ี 45 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนีและเกาหลีใต้ 

 
ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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จากข้างต้น สามารถวิเคราะห์เปรียบเที ยบ ข้อมูลจากกรณีศึกษาทั้งสองประเทศได้ว่า การพัฒนา
อุตสาหกรรมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีระบบเมื่อมีวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการท างานและหน่วยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจน โดยเร่ิมจากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและตั้งเป้าหมายในการท าง าน 
ดังเช่นในเกาหลีใต้ที่รัฐบาลเป็นผู้น าในการด าเนินนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
เมื่อ 20 ปีก่อน ในขณะที่เยอรมนีมีการพัฒนาที่ด าเนินไปตามธรรมชาติจากบทบาทที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนและมีเอกชน
เป็นผู้ด าเนินงานหลัก โดยทั้งสองประเทศมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ 2. 
ด้านการสนับสนุนเน้ือหาและผู้จัดพิมพ์ 3. ด้านการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง 4. ด้านการสร้างตลาด และ 5. ด้าน
การส่งเสริมระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 

 
ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ การมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงท าให้มีศูนย์รวมทรัพยากรเพื่อการด าเนินง าน

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร องค์ความรู้หรือแหล่งเงินทุนและผู้ท างานในเชิงลึกท าให้เข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมได้ตาม
ความเป็นจริง ซึ่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งองค์กรภาครัฐขึ้นมาใหม่
หรือการให้สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการอย่างในเยอรมนี ทว่าภาคเอกชน
จะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและสามารถเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมได้เพื่อให้การด าเนินงานเป็ นไป  
อย่างครอบคลุมและมีเอกภาพ  

ในการสร้างความเข้มแข็งส าหรับภาคเอกชน ผู้เล่นรายใหญ่ในแต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดพิมพ์ห รือผู้
จ าหน่ายหนังสือควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมและมีระบบการคานอ านาจอย่างชัดเจน ดังเช่นในเยอรมนีที่  
State Council ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ สมาคมฯ จะมีสมาชิกจากองค์กรท้องถิ่นอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่ประเทศไทยต้องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจ าเป็นต้องมีบทบาทอย่างเด่นชัด ดังเช่น
ประเทศเกาหลีใต้ที่กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวมีบทบาทหลักตั้งแต่การตั้งวิสัยทัศน์ การวางแผน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกๆ 5 ปีโดยแต่ละแผนมีการก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการท างานที่ชัดเจน ไปจนกระทั่ง
การปรับบทบาทคณะกรรมการจริยธรรมที่เคยควบคุมสิ่งพิมพ์มาเป็นองค์กร KPIPA ที่ท างานเพื่อสนับสนุนการผลิต
และส่งออกสิ่งพิมพ์แทน 

 
ด้านการสนับสนุนเน้ือหาและผู้จัดพิมพ์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพา 

การสร้างสรรค์เน้ือหาที่โดดเด่นและรูปเล่มที่น่าดึงดูดใจในการตอบสนองตลาด จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเน้ือหาและ
รูปลักษณ์ที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยสามารถท าได้โดยการส ารวจความต้องการของ
ผู้อ่าน เพิ่มสาขารางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประพันธ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเน้ือหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การวาด
ภาพประกอบและการแปลดังเช่นในเยอรมนีเพื่อเชิดชูและยกระดับการท างาน รวมถึงประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ที่ได้รับ
รางวัลเพื่อสร้างความตระหนักถึงจากตลาดซึ่งจะน าไปสู่การซื้อ กลับมาเป็นเงินทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มี
เน้ือหาดีเด่นต่อไป วัฏจักรดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประพันธ์ส ร้างสรรค์เน้ือหาที่โดดเด่นส าหรับกลุ่มผู้อ่ าน
สืบเน่ืองไป 

ส าหรับผู้จัดพิมพ์ ภาครัฐสามารถช่วยผู้ประกอบการด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยตรงหรือ
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการคัดเลือกอันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีเน้ือหาโดดเด่นและสร้าง
ความหลากหลายของเน้ือหาในท้องตลาด 
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ด้านการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง เพื่อเพิ่มโอกาสให้สิ่งพิมพ์เข้าถึงผู้อ่านในประเทศ ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาร้านขายหนังสือและเครือข่ายดังเช่นในเยอรมนีที่ให้องค์ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการด าเ นิน
ธุรกิจ การใช้ระบบการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ศูนย์กลางเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการติดต่อกับส านักพิมพ์  
การจัดตั้งห้องสมุดชุมชนดังเช่นในเกาหลีใต้หรือการร่วมมือกับองค์กรที่มีสาขาในท้องถิ่นอย่างทั่วถงึเพื่อจัดวางสิ่ งพมิพ์
ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการกระจายสิ่งพิมพ์สู่ท้องที่ต่างๆ รวมถึงการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่ างๆ  
เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรู้จักและทดลองอ่านสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างตลาดต่อไป  

ส าหรับการเพิ่มโอกาสออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการเร่ิมสร้างความตระหนักรู้ (Brand recognition) 
ถึงสิ่งพิมพ์จากไทย ในเบื้องต้นหน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถเร่ิมจากกิจกรรมในเชิงรุกเช่น การน าเสนอสิ่งพิมพ์จาก
ไทยในงานซื้อขายสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรม หรือน าเสนอผ่านทูตเศรษฐกิจที่ประจ าอยู่ที่
ประเทศต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่เป้าหมาย นอกจากน้ีไทยยังสามารถจัดท าเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์แก่
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะดังเช่นเกาหลีใต้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทีน่่าสนใจ อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและ
ติดต่อซื้อขายลิขสิทธิ์ต่อไป 

 
ด้านการสร้างตลาด ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้มีการพัฒนาผู้อ่านอย่างเด่นชัดผ่านองค์กรหรือโครงการที่มี

หน้าที่อย่างชัดเจน โดยเน้นไปด้านการปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย ผ่านการแจกหนังสือ
เร่ิมอ่านผ่านร้านหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมส าหรับแต่ละช่วงอายุและการมอบรางวลัแก่
สถานที่ต่างๆที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่าน ไปจนกระทั่งการเชิญชวนผู้สูงวัยให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาการอ่านอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่มีการแนะน าสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้อ่านในบ ริบท
ต่างๆของสังคม และจัดให้การอ่านเป็นหน่ึงในกิจกรรมที่สร้างความมีส่วนร่วมในชุมชน ในการณ์น้ีไทยสามารถ น า
กรณีศึกษามาปรับใช้ได้โดยเร่ิมจากการปลูกฝังพฤติกรรมการอ่านในเยาวชนโดยการแจกสิ่งพิมพ์ส าหรับหัดอ่ านใน
ตอนต้นและต่อยอดนิสัยรักการอ่านผ่านการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีเวทีแสดงออกเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมอันดี และเพิ่มการมีส่วนร่วมจากร้านหนังสือเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงแหล่งที่สามารถซื้อหนังสือได้ เป็นต้น 

 
ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศ หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในเยอรมนีและเกาหลีใต้ได้วางบทบาทเป็นศูนย์กลาง

ในการรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้งในด้านองค์ความรู้ทั่วไปที่มาจากการวิเคราะห์วิจัย และการกระจายข้อมูล
ข่าวสารของตลาดรวมถึงการจ้างงาน นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะส าหรับบุคลากรในส านักพิมพ์และ
ร้านหนังสือเพื่อรองรับการความต้องการของอุตสาหกรรมท าให้หน่วยงานเป็นจุดศูนย์กลางในการด าเนินงานส าหรับ
อุตสาหกรรม ในการณ์น้ีเพื่อสร้างหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบทบาท
การรวบรวมข้อมูลของตลาดและองค์ความรู้รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีองค์กรที่
เป็นศูนย์รวมความต้องการของอุตสาหกรรมได้ 
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4.3.2 สรุปบทเรียนส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 
จากกรณีศึกษาใน 2 ประเทศที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นที่โดดเด่นในระดับโลก อันเป็นผลมาจากการที่ทั้งสอง

ประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน โดยมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่รวบรวม
องค์ความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศ ภาครัฐ และภาคเอกชนจึง
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่หลากหลายในตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดที่ได้น าเสนอ
ไปในข้างต้น ทั้งน้ี เมื่อได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศข้างต้น ท าให้สามารถ
ถอดบทเรียนส าคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี  
 

 
ภาพท่ี 46 สรุปบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1. การมีหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะ แม้บริบทในการก่อตั้งหน่วยงานจะแตกต่างกันตามพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เยอรมนีและเกาหลีใต้ต่างมีหน่วยงานเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะท าให้
การท างานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีศูนย์กลางในการประสานงานกับอุตส าหกรรมอื่นๆและรัฐบ าล ใน 
การวางนโยบายต่างๆ ส่งผลให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีทิศทางและเป็นเอกภาพ  
 

2. การด าเนินงานที่ครอบคลุม หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าใจในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดยมี
การท างานในรายละเอียดและสนับสนุนอุตสาหกรรมในทุก ห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การสร้างสรรค์เน้ือหา  
การผลิตสิ่งพิมพ์ การสร้างช่องทางจัดจ าหน่ายและการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานสนับสนุนในการผลิต
สิ่งพิมพ์เช่นงานด้านลิขสิทธิ์ การให้ค าปรึกษากฏหมายและการแปล ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างครบวงจร 

 
3. การสร้างตลาดส าหรับอุตสาหกรรม นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แล้ว ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้

ต่างมีผู้รับผิดชอบด้านการรณรงค์และปลูกฝังพฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเน่ืองโดยเร่ิมตั้งแต่วัยเยาว์และมี  
การจัดแบ่งสิ่งพิมพ์ตามกลุ่มช่วงอายุของเป้าหมาย รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างค่านิยมให้การอ่านเป็นพฤติกรรม
ประจ าวันและเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท าให้เกิดความต้องการต่อสิ่งพิมพ์จากคนหมู่มาก  
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4. การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้ต่างให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับ
อุตสาหกรรมผ่านการอบรมหลักสูตรโดยเฉพาะและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมโ ดย  
การกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านนิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือนของแต่ละประเทศ 
 

5. การรวบรวมข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้ต่างมีการรวบรวมข้อมูลอุตสาหก รรม
อย่างละเอียดสืบเน่ืองต่อกันมาเป็นระยะเวลานานเพียงพอที่จะวิเคราะห์แนวโน้มและเข้าใจในอุตสาหกรรม 
พร้อมทั้งมีการวิจัยภายในประเทศเช่น สถานการณ์ นโยบาย ผลกระทบและสถานการณ์ต่างประเทศ ท าให้มี
บทบาทเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาในกรณีที่ส านักพิมพ์จะส่งออกสิ่งพิมพ์ได้  

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงบทบาท  

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการด าเนินการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี บทเรียนส าคัญที่
ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศข้างต้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยต่อไป ทั้งน้ี ในบทต่อไปจะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภ าษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญ
ต่อการศึกษาและออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
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บทท่ี 5  สรุปประเด็นปัญหาส าคัญ และการวิเคราะห์ข่องว่างการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งในบริบทระดับ

สากล และบริบทระดับประเทศของไทย รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จนก่อให้เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ และแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของต่างประเทศ ในบทน้ี จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ท าให้ได้ข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหลายแง่มุม โดยข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปน้ัน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 สรุปประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย 
โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

จากความเข้าใจภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย ถัดไปจะเป็น 
การน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยรวบรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนของไทยกว่า 19 หน่วยงาน ประกอบกับการจัดประชุมระดมความเห็น และ 
การประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ของประเด็นปัญหา และ
อุปสรรคส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม มาผ่านการวิเคราะห์รวบรวมประเด็นปัญหาหลักๆ โดยการพิจารณาจะ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์รายประเภท และ การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี
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ภาพที่ 47 ประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Publishing) ของไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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การวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์รายประเภท  ในภาพรวม หากพิจารณาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่  
1. หนังสือเล่ม 2. นิตยสาร และ 3. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้เกิดสื่อ
อื่นๆ มาทดแทนหนังสือ ดังน้ันสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเล่มในปัจจุบันได้รับความนิยมลดลงและนักเขียนรุ่นใหม่ ที่
เขียนหนังสือเล่มมีจ านวนน้อยลงจึงส่งผลให้หนังสือเล่มขาดความหลากหลายของเน้ือหา รวมถึงเน้ือหาส่วนใหญ่ของ
หนังสือเล่มในประเทศไทยไม่ได้มีความสากลในด้านภาษาที่ใช้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกหนังสือไปต่างประเทศ 

 
ในขณะที่ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากที่สุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร โดยนิตยสารถูกทดแทนด้วยรูปแบบคอนเทนต์อื่นๆ บนสื่อออนไลน์ อย่างเช่น เน้ือหาแฟชั่นและ  
ไลฟ์สไตล์ถูกท าเป็นรูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้น  

 
โดยส่วนสุดท้ายคือสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้เกิดสื่อ

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้อ่าน โดยมีนักเขียนหน้าใหม่จ านวนมากเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์แทนที่การเขียนแบบหนังสือเล่ม และเกิดรูปแบบการขายใหม่ๆ เชน่ 
การขายรายตอน โดยไม่ต้องผ่านส านักพิมพ์ตัวกลาง แต่ปัญหาคืองานเขียนที่ออกมามีปริมาณมากและขาดคุณภาพ
เน่ืองจากขาดการพัฒนามาตรฐานของคอนเทนต์ 

 
การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม นอกจากประเด็นปัญหาของสื่อรายประเภทแล้วน้ัน ส่วนต่อไป จะเป็น

การสรุปประเด็นปัญหาในภาพรวมของระดับอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ด้านนักเขียน 
ด้านผู้อ่าน ด้านธุรกิจสนับสนุน ด้านตลาด และ ด้านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังน้ี 

 ประเด็นด้านนักเขียน 
ในด้านทัศนคติ พบว่านักเขียนในภาพรวมมีความเป็นปัจเจกสูงที่ให้ความส าคัญกับการสร้างงานเปน็

หลัก และไม่นิยมรวมกลุ่มกันเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงมักมีทัศนคติด้านลบต่อการสนับสนุน  
ของส านักพิมพ์ เพราะกลัวว่าจะถูกเอาเปรียบ เป็นต้น ดังน้ันเมื่อขาดการรวมกลุ่มและมีความปัจเ จก ใน  
การท างานสูง ท าให้ในภาพรวมนักเขียนขาดการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเร่ืองของลิขสิทธิ์และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างงานเขียน 

จากการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ขึ้นเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะนักเขียนอิสระ ประเภทเขียนเป็นงานอดิเรก อันเน่ืองมาจากการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการเขียน
ออนไลน์ต่างๆ และนักเขียนสามารถถ่ายทอดเน้ือหาผ่านสื่อที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่หนังสอื
เหมือนในอดีต 

หากเจาะจงไปที่เส้นทางอาชีพนักเขียนของประเทศไทย พบว่าอาชีพนักเขียนในประเทศไทยขาด  
ความมั่นคงในด้านรายได้ โดยปัจจุบันนักเขียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถประกอบอาชีพนักเขียน
เป็นหลักได้ต้องประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปดว้ย ซึ่งส่งผลมายังคุณภาพงานเขียนเน่ืองจากนักเขียนจึงไม่มีเวลา
ในการศึกษาวิจัยส าหรับงานเขียนมากพอ 
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 ประเด็นด้านผู้อ่าน 
ในภาพรวม พบว่าพฤติกรรมคนไทย มักไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ่านเป็นทุนเดิม เน่ืองจากระบบ

การศึกษาในประเทศ ที่ไม่ได้สนับสนุนให้คนไทยเห็นความส าคัญของการอ่านตั้งแต่ระดับเยาวชน ประกอบ
กับการเข้ามาของเทคโนโลยีท าให้ผู้อ่านมีทางเลือกในการเสพสื่ออื่นๆ มากยิ่งขึ้นและพฤติกรรมการเสพสื่อ
ของคนในปัจจุบันที่ใช้เวลาในการเสพสื่อสั้นลง รวมถึงทัศนคติของคนไทยที่มองว่าหนังสือคือสินค้าฟุ่มเฟือย
เน่ืองจากหนังสือมีราคาสูง ยิ่งท าให้คนไทยยิ่งหันไปเสพเน้ือหาแบบอื่นแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบกับ 
การเข้าถึงแหล่งหนังสือต่างๆ เช่น ห้องสมุด โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ไม่ได้สร้างการเข้าถึงให้กับผู้อ่านอย่าง
เพียงพอ ท าให้ผู้อ่านในต่างจังหวัดเข้าถึงหนังสือได้ยาก 

 

 ประเด็นด้านธุรกิจสนับสนุน 
ในภาพรวมของอุตสาหกรรม ธุรกิจส านักพิมพ์เป็นผู้เล่นหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อ

สิ่งพิมพ์และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ในฐานะที่เป็นสมาคมฯ ที่มี
ส านักพิมพ์ทั่วประเทศเป็นสมาชิก ก็เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่ าง
เข้มแข็งมาโดยตลอด แต่สมาคมฯ มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพและทรัพยากรในการด าเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งทางสมาคมฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร 

ธุรกิจส านักพิมพ์ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก  ส านักพิมพ์
ขนาดใหญ่ที่พอจะมีทรัพยากรต้องปรับตัวให้มีการด าเนินการในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ในขณะที่ส านักพิมพ์
ส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี  รวมถึงบทบาทของส านักพิมพ์ในการเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมนักเขียนกับนักอ่าน ก็ถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่ผู้ เขียนกับผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงกันได้โดยตรง แต่การต่อยอดงานเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น น าไปผลิตเป็นภาพยนตร์ ละคร 
หรือซีร่ีส์ ก็ยังต้องผ่านส านักพิมพ์ในการเชื่อมกับบริษัทผู้ผลิตต่างๆ อยู่ 

ธุรกิจถัดไปที่เป็นธุรกิจสนับสนุนคือธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกับส านักพิ มพ์ 
เน่ืองจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือลดลง ท าให้โรงพิมพ์ หากจะอยู่รอดได้ ก็ต้องปรับการให้บริการ
ให้สามารถพิมพ์ได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงศักยภาพในกรุงเทพฯ มักมีก าลังการผลิตที่มากกว่าโรงพิมพ์ใน
ต่างจังหวัด ท าให้โรงพิมพ์ในต่างจังหวัด ยังต้องใช้โรงพิมพ์ในกรุงเทพฯ ในการผลิต แล้วส่งไปกระจายจาก
ต่างจังหวัดอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี ธุรกิจปลายน้ าอย่างร้านหนังสือต่างก็ต้องปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก จ านวน
ที่เหลืออยู่ก็อาจเป็นร้านหนังสือที่มีความเฉพาะตัว (Niche Market) เช่น ร้านหนังสือหายาก ร้านหนังสือ  
ท ามือ เป็นต้น 

 

 ประเด็นด้านตลาด 
ในส่วนของตลาดภายในประเทศ ที่ผ่านมางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นช่องทางการขายหนังสือ

และการพบปะกับผู้อ่านหลักของส านักพิมพ์ ซึ่งในช่วงระยะหลังพบว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไ ด้ รับ  
ความนิยมลดลงอย่างต่อเน่ืองซึ่งสะท้อนกระแสความนิยมที่ตกลงของอุตสาหกรรมหนังสือ  นอกเหนือจาก
งานสัปดาห์หนังสือที่เป็นช่องทางการขายในกรุงเทพมหานคร ช่องทางการขายที่ส าคัญของส านักพิมพ์ ใน
ต่างจังหวัดคือ ตลาดนัด หรือ งานอีเวนต์ตามสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
111 

ในด้านการส่งออก พบว่ามีข้อจ ากัดเน่ืองจากหนังสือเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ใช้ภาษาสากลของ  
นานาประเทศ โดยตลาดต่างประเทศให้ความสนใจกับหนังสือประเภทเด็กและเยาวชนเน่ืองจากเน้ือหาของ
หนังสือมีความสากลที่ใช้รูปภาพในการสื่อสารและไม่มีข้อจ ากัดด้านภาษามากนัก นอกเหนือจากน้ีประเทศ
ไทยยังขาดการแปลหนังสือทั้งสองทางจากทั้งการน าเข้าหนังสือเน้ือหาดีๆ และส่งออกเน้ือหาไทยไปยั ง
ต่างประเทศ 

 

 ประเด็นด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ประเด็นด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นเร่ืองที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมการพิมพ์ขาดหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ และดูแลทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์
โดยตรง ท าให้ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ก าหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม รวมถึงขาดการบูรณาการ
การสนับสนุนแบบองค์รวม ท าให้การสนับสนุนแยกตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวม 
การสนับสนุนที่มีไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึง ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐมักใช้การสนับสนุนระยะสั้นท าให้
ละเลยการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นประโยชน์ในระยะยาว เช่น การสนับสนุนให้คนไทยเข้ าถึง
หนังสือได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ถือว่าล้าหลังมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุนของต่างประเทศ  

อุตสาหกรรมการพิมพ์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับเร่ืองระบบการศึกษาของประเทศ จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับระบบการศึกษา อีกทั้งมักก าหนดตัวชี้วัดในเชิงมูลค่า แต่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับผลกระทบในเชิง Soft Power ที่จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ หรือเป็นประโยชน์
กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ และการสนับสนุนด้านเงินทุนยังไม่เอื้อให้เกิดการสร้างงานเชิง
สร้างสรรค์ เน่ืองจากการให้ทุนของรัฐมักจ ากัดการแสดงออกของเน้ือหา รวมถึงกระบวนการของรัฐที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสนับสนุนไม่ได้เข้าใจ และไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการพิมพ์ยังขาดการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
กลางที่เป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรม หรืออ านวยความสะดวกแก่สาธารณะ เช่น ข้อมูลการวิจัยตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น และในด้านระบบภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าประเภทหนังสือไม่ได้เอื้อต่อ 
การด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่าที่ควร 

 
 จากประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ โดยพิจารณาในอง์ประกอบในด้านต่างๆ จะ
เห็นได้ว่าประเด็นปัญหาในข้างต้นน้ัน แสดงให้เห็นถึงสถานะ หรือศักยภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ใน
ปัจจุบัน ทั้งน้ี หากพิจารณาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสรุปศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็น จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 48 การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

 จุดแข็ง (Strenghts) จุดแข็งที่เป็นศักยภาพส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสาขาการพิมพ์ คือ 
ความสามารถและทักษะในเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอันเป็นจุดก าเนิดของ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสาขาการพิมพ์ ประกอบกับความเข้มแขง็
ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ซึ่งนับเป็นจุดได้เปรียบส าคัญของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีทรัพยากรแรงงานสร้างสรรค์จ านวนมาก นอกจากน้ี ยังมีโครงสร้างเครือข่ายภาค
ธุรกิจที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมที่ยังต้องได้ รับการพัฒนาอีกหลากหลายประการ 
ประกอบด้วยศักยภาพของแรงงานและธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนการขาดการส่งเสริมให้แรงงานสร้างสรรค์ได้มีโอกาสในการสร้างงานเขียนที่หลากหลาย 
รวมถึงข้อ ากัดของภาษาไทย ท าให้สื่อบางประเภทสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ยากกว่าสื่อที่ เป็น
รูปภาพ 

 

 โอกาส (Opportunities) ในขณะที่ เทคโนโลยีท าให้หลายธุรกิจได้ รับผลกระทบทางลบท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาของเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาให้เกิดช่องทางที่
สนับสนุนผู้เขียน ผู้สร้าง ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รูปแบบการเขียนใหม่ๆ 
และสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานเขียน ไปผลิต
เป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ี ในมุมของการส่งออก พบว่าตลาดต่างประเทศให้
ความสนใจกับสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยที่เปน็รูปภาพ โดยเฉพาะหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน เน่ืองจากภาพเป็น
รูปแบบการสื่อสารที่เป็นสากลมากกว่าตัวอักษรที่ภาษาไทยยังเป็นข้อจ ากัดอย่างยิ่งต่อการส่งออก 
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 อุปสรรค (Threats) อุปสรรคส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้ทุกๆ อุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ในทุกประเทศทั่วโลก ต้องปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินการของระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมแบบใหม่ ท าให้หลายธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะต้องถูกปิดตัวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
สื่อสิ่งพิมพ์บางประเภท เช่น นิตยสาร ที่ถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงท า
ให้พฤติกรรมการเสพเน้ือหา และสื่อสร้างสรรค์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยมลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น เช่น วิดีโอคอนเทนต์ นอกจากน้ี พบว่าผู้อ่านของไทยในปัจจุบันน้ัน นิยมอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ของต่างประเทศ เน่ืองจากสื่อสิ่งพิมพ์ของต่างประเทศ มีคุณภาพ และความหลากหลาย รวมถึงตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย ทั้งน้ี พบว่อุปสรรคส าคัญต่อการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการไม่เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริงและต่อเน่ือง ท าให้ขาด
กลไก และมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระยะยาว 

 

5.2 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย 
จากประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมที่ได้น าเสนอในข้างต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพของ

อุตสาหกรรม ผ่านการวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหก รรม  
การพิมพ์ จากกรณีศึกษาจากประเทศต้นแบบ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ล าดับถัดไป 
จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่องว่างการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็น
แนวทางการออกแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ โดยแยกตาม 5 ประเด็นหลักของการจัดกลุ่ม
ประเด็นปัญหาตามข้างต้น โดยมีผลการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย  
ดังน้ี
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย 

 
ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา
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 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ัน เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง ความแตกต่าง 
ระหว่างการด าเนินการในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ และข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายของอุตสาหกรรม
การพิมพ์ที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นภาพเป้าหมายที่คาดหวัง โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ว่ามองภาพอุตสาหก รรม  
การพิมพ์ที่ควรจะเป็นในอนาคต เป็นอย่างไร ประกอบกับข้อมูลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากต่างประเทศ  
ว่าในต่างประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้าง 
 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากสองส่วนน้ัน จะท าให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน กับภาพที่ควรจะ
เป็น มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะท าให้เข้าใจว่า ในแต่ละองค์ประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขา
การพิมพ์ ทั้ง 5 ด้าน (ตามการจัดกลุ่มประเด็นปัญหา) จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมในเร่ืองใดบ้าง ซึ่งจากแผนภาพใน
ข้างต้น จะมีรายละเอียดช่องว่างการพัฒนาแต่ละด้าน ดังน้ี 
 ช่องว่างด้านนักเขียน ยังมีช่องว่างการพัฒนานักเขียนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและส่งเส ริม
ทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความเข้าใ จในการใช้เทคโนโลยี การให้ความรู้ด้านทรัพย์สิน  
ทางปัญญาของนักเขียน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดงานเขียนที่มีคุณภาพแพร่หลายมากยิ่งขึ้นผ่านการให้เงินทุน รางวัล 
และมาตรการอื่นๆ รวมถึงพัฒนาเส้นทางอาชีพนักเขียนให้มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ ทั้งน้ี 
มาตรการการสนับสนุนนักเขียน จะต้องเชื่อมโยงนักเขียนกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
ที่สามารถสนับสนุนนักเขียนได้ และพิจารณาให้มีแนวทางการสนับสนุนนักเขียนที่หลากหลาย ทั่วถึงและครอบคลุม  
ทุกกลุ่ม ทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
 

ช่องว่างด้านธุรกิจสนับสนุน ธรุกิจสนับสนุนต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือร้านหนังสือ
ยังขาดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม  ทั้ง น้ีภาครัฐควรสนับสนุน 
การด าเนินการของภาคเอกชน โดยเฉพาะการสนับสนุนสมาคมผู้ จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประ เทศไทย 
(PUBAT) ที่เป็นผู้เล่นหลักในการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเงินทุนและ
มาตรการสนับสนุนในด้านภาษี เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของส านักพิมพ์มากขึ้น นอกเหนือจากน้ียังต้อง พัฒนา
ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิตหรือเทคโนโลยีการพิมพ์ให้เท่าทันศักยภาพ  
การพิมพ์ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาให้ธุรกิจต่างๆ มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง  
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ช่องว่างด้านช่องทางการตลาด  ปัจจุบันความนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสนใจกับสื่อประเภทอื่นมากกว่า ดังน้ันภาครัฐจึงต้องด าเนินการส่งเสริมตลาดสื่อสิ่งพิมพ์
ให้เติบโตขึ้นโดยการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
ได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สัปดาห์หนังสือแห่งชาติในช่องทางออนไลน์ นอกเหนือจากตลาดในประเทศ ตลาด
ต่างประเทศก็เป็นช่องทางส าคัญ ภาครัฐจึงควรด าเนินการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองโดยเร่ิม
จากการท าวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญของตลาดในต่างประเทศ เช่น ข้อมูลด้านผู้อ่าน ข้อมูลด้านการตลาด และ
ข้อมูลด้านการส่งออก เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความต้องการของตลาดต่า งประเทศ และท าให้
ผู้ประกอบการในประเทศ สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  

 
ช่องว่างด้านนักอ่าน ปัจจุบันคนไทยยังไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน เน่ืองจากขาดการส่งเสริมให้มีนิสัยรัก

การอ่าน อีกทั้งคนส่วนนึงไม่สามารถเข้าถึงการอ่านได้ ดังน้ันการส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่ าน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการเร่ิมต้นปลูกฝังพฤติกรรมให้ชอบการเรียนรู้ และรักการอ่านแก่เยาวชน
ตั้งแต่ในโรงเรียน ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและห้องสมุด และ  
การส่งเสริมการอ่านผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และสามารถดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 
ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งส าคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย คือภาครัฐต้องมี 

การจัดหาหน่วยงานหลักในการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในด้านต่างๆ ทั้งน้ีภาครัฐต้องส่งเสริมความเข้าใจในเร่ือง Soft Power ให้มากขึ้น เพื่อที่จะสร้าง
ความเข้าใจต่อความส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในฐานะที่เป็น
อีกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับประเทศได้ นอกจากน้ี การปรับปรุงระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสามารถ
น าข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ก็จะเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลจากการวิจัยใน

บริบทต่างประเทศ จากกรณีศึกษา ข้อมูลสถานการณ์ และการด าเนินการของหน่วยงานสนับสนุนในปัจจุบัน ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมระดมความคิดเห็น และการกระประชุม
น าเสนอร่างแผนฯ น ามาซึ่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในเชิงลึก และการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการออกแบบแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ว่าจะต้องมีองค์ประกอบแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีอย่ างไร 
โดยสามารถสรุปเป็น แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ อันเป็นผลลัพธ์ของโครงการในคร้ังน้ี  
ดังแสดงในบทต่อไปน้ี 
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บทท่ี 6  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 
 
หลังจากการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย ที่ได้น าเสนอไปก่อน

หน้า โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยต่อไป จะเป็นการออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาการพิมพ์ ซึ่ง
การศึกษาคร้ังน้ียังได้น าประเด็นส าคัญที่สะท้อนถึงโอกาส และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จากกรณีศึกษาต่างประเทศ มาร่วมวิเคราะห์และประมวลจัดท าเป็น
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์อีกด้วย 

 
จากข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปในข้ างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ต้องการ  

การสนับสนุนในหลากหลายด้าน และหลากหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้ภาคเอกชน หรือสมาคม 
PUBAT รวมถึงสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพต่อไป ประกอบกับมีหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนที่ยังขาดการบูรณาการกัน ดังน้ัน จะ
เห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ จะประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนาที่ห น่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินการในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการ
ใหม่ๆ เพิ่มเติม ในบางเร่ืองที่ยังไม่มีหน่วยงานในสนับสนุน ซึ่งบางส่วน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถ
ด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้เช่นกัน 

 
โดยล าดับต่อไป จะเป็นการน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ โดย

ใช้ข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจาก  
การประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของแต่ละ
ปัจจัยการพัฒนา รวมถึงรายละเอียดการด าเนินการพัฒนาที่คาดหวัง และจากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดตาม
ข้างต้นน้ัน ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ และออกแบบเป็นกรอบยุทธศาตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา  
การพิมพ์  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ัน มีทั้งกลยุทธ์ที่ CEA สามารถเป็น
ผู้ด าเนินการหลักได้ และกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือ
สมาคม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก โดย CEA เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้ในบางส่วน 

 
โดยการน าเสนอในส่วนต่อไปน้ี จะแยกออกเป็น 4 หัวข้อ ดังน้ี 

 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

 ตัวชี้วัดของแผนฯ 

 รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ 

 แผนการด าเนินโครงการ 
โดยมีแผนภาพกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา การพิมพ์  และจะน าเสนอ

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อข้างต้น ดังน้ี 
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ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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6.1 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
จากข้างต้นน้ัน จะเห็นได้ว่า วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

ที่มาจากการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน จากการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้สรุปวิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกันไว้ คือ “ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยมี  
ความเข้มแข็ง เป็นบ่อเกิดเน้ือหาที่หลากหลาย รองรับการต่อยอดและส่งออกเน้ือหาในรูปแบบอื่น” ซึ่งจากการประชมุ 
ผู้เข้าร่วมมีความเห็นตรงกันว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย มีศักยภาพ และมีความส าคัญต่อการเป็นต้นก าเนิดของ
เน้ือหา (Content) ที่สามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพียงแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ มากเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการสนับสนุน
ในเร่ืองต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย มีความเข้มแข็ง และเป็นบ่อเกิดของเน้ือหาที่
หลากหลาย มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ต่อไป  

เพื่อด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ ตามข้างต้น จึงต้องมีแนวทางพัฒนา เพื่อเป็นรายละเอียด  
การด าเนินการการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนฯ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการภายใต้
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

6.2 ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา

การพิมพ์ต่อไป จึงต้องก าหนดตัวชี้วัดของแผน โดยเบื้องต้นได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งมีรายละเอียด  
ค่าเป้าหมายและหลักการคิดของแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปน้ี 

 
6.2.1 ตัวช้ีวัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เติบโตเฉลี่ยอย่างน้อย  

ร้อยละ 1 ต่อปี 
จากการก าหนดค่าเป้าหมายของอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา การพิมพ์น้ัน  

มีหลักคิดมาจากการค านวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสาขา การพิมพ์ โดยใช้ข้อมูลจาก ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการรวบรวมของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจากการค านวณ จะ
เห็นว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ระหว่างมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปีพ.ศ. 2557 และปีพ.ศ. 2561 น้ัน มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ต่อปี  

หากสังเกตจากอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมรายปี จะเห็นว่ามีตัวเลขการเติบโตค่อนข้างน้อย และ
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้า ในบางปีน้ัน จะมีการเติบโตเป็นลบ ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปน็อย่างมาก ประกอบ
กับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง (ผลจากการระบาดของโควิด 19) 
ดังน้ัน การก าหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว จะได้รับผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในทางลบหลายประการ จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดไว้เบื้องต้นว่า มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ เติบโตอย่างน้อยเฉลี่ย  
ร้อยละ 1 ต่อปี 
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ตารางที่ 3 มูลค่าและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยในช่วงที่ผ่านมา  
ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการรวบรวมของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

ทั้ง น้ี จากการประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ เข้าร่วมมีประ เด็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสถิติดังกล่าว ที่อิงจากระบบการจัดเก็บตามรหัสมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ว่าระบบการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว สามารถสะท้อนมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ทั้งน้ี ในอนาคต CEA 
สามารถพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ เห็นว่าจะเป็น
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสถิติที่สามารถสะท้อนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ได้อย่างถู กต้อง 
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นได้ในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือการเก็บข้อมูลจากเอกชน โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ง จากสมาคม PUBAT ที่ในอดีต เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกชนที่เป็นสมาชิกอีกด้วย 

 
6.2.2 ตัวช้ีวัดที่ 2: จ านวนคอนเทนต์ที่ได้รับการต่อยอดเป็นสื่ออื่นอย่างน้อย 20 ผลงานต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2 คือ จ านวนคอนเทนต์ที่ได้รับการต่อยอดเป็นสื่ออื่นอย่างน้อย 20 ผลงานต่อปีน้ี เป็นตัวชี้วัดใหม่ 
ที่ยังไม่มีหน่วยงานใด จัดเก็บข้อมูลสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการต่อยอดงานเขียน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ไปเป็นสื่ออื่น เช่น 
ภาพยนตร์ ละคร ซีร่ีส์ เป็นต้น โดยจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้มีการสรุปเป็นจ านวนนิยายของนักเขียนบน
เว็บไซต์เด็กดีดอทคอมที่มีการต่อยอดเป็นละครหรือซีร่ีส์ โดยเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ท าให้ทราบจ านวนเบื้องต้น ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนผลงานของนักเขียนเด็กดีท่ีถูกน าไปต่อยอดในแต่ละปี 

 
ท่ีมา: บทความโดย Columnist บทเว็บไซต์ https://www.dek-d.com/writer และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบจ านวนโดยคร่าวๆ ของงานเขียนโดยนักเขียนบนเว็บไซต์เด็กดดีอทคอม ที่ได้รับ
การต่อยอดเป็นสื่ออื่นๆ ในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาน้ัน เฉพาะงานเขียนของนักเขียนเด็กดี ได้ถูก
น าไปต่อยอด ผลิตเป็นละครหรือซีร่ีส์มากถึง 15 ผลงานภายใน 1 ปี  

 
นอกจากน้ี จากการประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้จัด

ขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน กับการให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ในด้านการผลิตผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ในแต่ละปี รวมถึงข้อมูลสถิตการต่อยอดสือ่
สิ่งพิมพ์ ไปเป็นสื่ออื่นๆ อีกด้วย โดยมีความเห็นว่า ในอนาคต เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม และเป็นข้อมูลสนับสนุน
การก าหนดตัวชี้วัดที่ 2 น้ี อย่างมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต CEA ควรด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จาก 2 
แหล่งข้อมูลหลัก คือ 1. เครือข่ายส านักพิมพ์ผ่านสมาคม PUBAT และ 2 จากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ  
การเขียน เพื่อให้มีข้อมูลสถิติในด้านการผลิตงานเขียน รวมถึงข้อมูลสถิติงานเขียนที่ถูกต่อยอดได้ในอนาคตต่อไป  

 
จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ที่ปรึกษา ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี่วัดที่ 2 คือ จ านวนคอนเทนต์ที่ ไ ด้ รับ  

การต่อยอดเป็นสื่ออื่นอย่างน้อย 20 ผลงานต่อปีน้ี โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของเด็กดีว่า 
จ านวนสูงสุดที่มีการต่อยอดงานเขียนเป็นสื่ออื่น ใรปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 15 ผลงานภายใน 1 ปี ดังน้ัน จากการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ อันประกอบด้วยจากเครือข่ายส านักพิมพ์ รวมถึงจากแพลตฟอร์มการเขียน ย่อมได้มาซึง่
จ านวนสถิติงานเขียนที่ถูกต่อยอด มากกว่า 15 ผลงาน เบื้องต้นจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ 20 ผลงานต่อปี ทั้งน้ี ใน
อนาคต CEA จะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลอื่นตามข้างต้น เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุน 
การก าหนดค่าเป้าหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น ก็สามารถ พิจารณาปรับตัวเลขค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดน้ีได้ตาม 
ความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 
6.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 3: สัดส่วนประชากรที่อ่าน เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.1 (ตลอดระยะเวลา 5 ปี) 

จากการก าหนดค่าเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรที่อ่าน (ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม และแบบดิจิทัล) มี
หลักคิดมาจาก เก็บข้อมูลจากการส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ท า 
การส ารวจข้อมูลการอ่านของประชากรในประเทศ ทุกๆ 2-3 ปี โดยจากข้อมูลดังกล่าว แสดงข้อมูลสัดส่วนประชากร
ไทยที่มีอายุมากกว่า 6 ปี ที่อ่าน ทั้งในรูปแบบหนังสือแบบดั้งเดิม และการอ่านในรูปแบบดิจิทัล จากข้อมูลของ 2 ปี
ล่าสุด คือ สัดส่วนประชากรที่อ่าน ปีพ.ศ. 2558 มีสัดส่วนประชากรที่อ่านร้อยละ 77.7 และ สัดส่วนประชากรที่อ่าน 
ปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลปีล่าสุด มีสัดส่วนประชากรที่อ่านร้อยละ 78.8 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข
สัดส่วนประชากรที่อ่านของทั้ง 2 ชุด พบว่าตลอดปีพ.ศ. 2558 – 2561 มีสัดส่วนประชากรที่อ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1  
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ตารางท่ี 5 สัดส่วนประชากรไทยอายุมากกว่า 6 ปี ท่ีอ่าน ในช่วงปีท่ีผ่านมา 

 
ท่ีมา: รายงานการส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรที่อ่าน ประกอบกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

น าเสนอร่างแผนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยที่จะให้มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการอ่าน เน่ืองจากการส่งเสริมให้เกิ ด
จ านวนผู้อ่านมากขึ้นน้ัน นับว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การติดตามและท าความเข้าใจผู้อ่าน ซึ่งเป็นผู้บริโภคของอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเข้าใจและปรับ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากน้ีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ว่าปัจจุบัน กระบวนการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติน้ัน 
มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลทุกปี ท าให้ตัวเลขที่ได้จากการส ารวจ โดยเฉพาะข้อมูลในช่วงปีท้ายๆ อาจมี
ผลที่เปลี่ยนไปจากปีก่อนๆ ดังน้ัน การใช้ข้อมูลชุดน้ีเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดตัวชี้วัด จะต้องพิจารณาถึง
ข้อจ ากัดของการเก็บข้อมูล ประกอบกับผลกระทบภายนอกอื่นๆ ที่อาจท าให้ข้อมูลสถิติดังกล่าวมีความเปลี่ยนแปลง
ไปได้ เช่น ผลกระทบจากการระบาดของของโควิด 19 ประกอบกับพฤติกรรมการเสพเน้ือหาที่ เปลี่ยนไป จาก 
การพัฒนาของเทคโนโลยี ก็อาจท าให้พฤติกรรม และนิยามของการอ่าน จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลในอนาคตด้วย  

 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย ไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ได้น าเสนอไปน้ัน ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอรายละเอียดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวมถึงตัวอย่างโครงการ
ส าคัญ ภายใต้การด าเนินการของแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาการพิมพ์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของ
ไทยฉบับน้ี ได้แบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom’ การพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Market Development’ การส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Value Enhancement’ การเพ่ิมมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ‘Infrastructure Reinforcement’ การยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมฯ 

 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ รวมถึงตัวอย่าง

โครงการส าคัญภายใต้การด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจภาพการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

                      255  255  255  25   256  

                                      
                           

    % 68.6% 87.8% 77.7% 78.8% 

                                      +2.3% +13.2% -4.1% +1.1% 
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6.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom’ การพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ี จะเป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะและองค์ความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักแปล นักวาด หรือแรงงานอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดแรงงานที่มี
ทักษะ และมีจ านวนแรงงานที่มีศักยภาพมากขึ้น ให้สามารถการสร้างผลงานการเขียนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเน้ือหา 
(Content) ที่แตกต่าง และหลากหลาย รองรับการน าคอนเทนต์ไปต่อยอดเป็นสื่อต่างๆ ต่อไป  

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  ภายใต้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 น้ี จะเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้สามารถมีศักยภาพที่รองรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์
ของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งน ามาทั้งข้อจ ากัด รวมถึงโอกาสใหม่ๆ 
ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมได้อีกด้วย 
  

ทั้งน้ี CEA สามารถต่อยอดการด าเนินการของ ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูก
สร้างขึ้นมา ส าหรับการเผยแพร่หลักสูตรออนไลน์ ส าหรับการพัฒนาแรงงานสร้างสรรค์ในสาขา หรือองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จากการด าเนินการ
ที่มีอยู่แล้วน้ี สามารถน ามาต่อยอดเพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับแรงงานสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ เพื่มเติมได้ 
ยกตัวอย่างเช่น หากมองเป็นภาพรวมแรงงานสร้างสรรค์ การให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างคอนเทนต์” ในการค้นหา
แรงบรรดาลใจ ตลอดจนการออกแบบเน้ือเร่ือง หรือการคัดเลือกวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบต่าง ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการเป็น Content Creator ได้ ห รือหากพิจารณาแบบเจาะจงรายสาขาอาชีพมากขึ้น 
สามารถแยกเป็นแต่ละกลุ่มแรงงาน เช่น นักเขียน สามารถพัฒนาหลักสูตรการเขียน ทั้งส าหรับการเขียนหนังสือเล่ม 
หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนบทสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับนักวาด การให้ความรู้ส าหรับการเป็นนักวาด
ภาพประกอบ หรือการให้ความรู้ส าหรับการเป็นนักแปล ก็สามารถเป็นการให้ความรู้ ส าหรับผู้ที่สนใจในสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อีกด้วย 

 
 ทั้งน้ี นอกจากหลักสูตรส าหรับเฉพาะสาขาอาชีพแล้วน้ัน ในแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถพัฒนาทักษะหรือ
องค์ความรู้ในภาพรวมของแรงงานสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ เช่น ความเข้าใจในด้านลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองการน า
ผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
การให้ความรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างงาน (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ)์ 
หรือการให้ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการสร้างงานใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 เป็นการสร้างโอกาสให้แรงงานที่มีศักยภาพมากขึ้น ได้สามารถทดลองสร้างผลงานงานเขียน

ของตนเอง ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการลองผิดลองถูก ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพงานเขียน หรือ 
คอนเทนต์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน การให้รางวัลต่างๆ ก็เป็นแนวทางส าคัญส าหรับการเป็น
บันไดการต่อยอดงานเขียน ให้มีความหลากหลาย และรองรับการต่อยอดงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น 

 
นอกเหนือจากกองทุนของภาครัฐแล้ว หน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุนส าหรับการสร้างผลงานใหม่ๆ คือ 

ภาคเอกชนเอง ก็มีบทบาทส าคัญส าหรับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ผลิตคอนเทนต์ หรืองานเขียน ให้มีโอกาส
ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้อีกด้วย เน่ืองจากการเขียนก็สามารถตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์ ห รือการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเอกชนในรูปแบบหน่ึงได้เช่นกัน ยกตัวอย่างการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการ์ตูน เพื่อโปรโมท
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเมือง หรือในประเทศน้ันๆ เป็นต้น  

 
จากแนวทางดังกล่าว การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกวด หรือให้รางวัลการงานที่หลากหลายมากขึ้น ก็

เป็นแนวทาง หรือเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพงานเขียนในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รางวัลงานเขียน
เยาวชน รางวัลระดับภูมิภาค รางวัลการเขียนบนสื่อออนไลน์ รางวัลโครงเร่ืองยอดเยี่ยม รางวัลภาพประกอบดีเด่น 
รางวัลส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ รางวัลงานเขียนเพื่อความเท่าเทียม รางวัลหนังสือแปลดีเด่น เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าการให้รางวัลที่หลากหลาย ก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณภาพในหลากหลายด้านมากขึ้นน่ันเอง  

 
จากแนวทางข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหลากหลาย ระดับ 

รวมถึงภาครัฐในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งและเป็นผู้สนับสนุนรางวัลที่หลากหลายน้ีเอง นอกจากน้ี ยังสามารถสร้าง
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อจัดท าโครงการการแข่งขัน หรือการให้รางวัล ให้หลากหลายมาก
ขึ้นได้เช่นกัน 
 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาความม่ันคงในอาชีพ 
 แนวทางการด าเนินการของกลยุทธ์ที่ 1.3 น้ี เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทาง หรือกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม ทั้งเส้นทางอาชีพนักเขียน นักวาด นักแปล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเส้นทางอาชีพ ตั้งแต่
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่จะเติบโตมาเป็นแรงงานสร้างสรรค์ในอนาคต รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ จาก
บุคลากรที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับแรงงานรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการประกอบอาชีพ อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหักับแรงงานรุ่นใหม่ ได้อีกด้วย นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ยัง
สามารถจัดท าเป็นรูปแบบ Forum หรือการเสวนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมทั้งการต่อยอด
กับบุคลากรในต่างประเทศ ก็เป็นรูปแบบที่สามารถท าได้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับบุคลากรในต่างประเทศได้
เช่นกัน 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงงานสร้างสรรค์มากขึ้นใน
อนาคต หรือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้สร่างสรรค์รุ่นใหม่แล้วน้ัน ในอีกมุมหน่ึงก็เป็นการเอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของ
แรงงานในอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกให้แรงงานในอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงหน่วยงานหรือ
บุคลากรสนับสนุนในด้านต่างๆ และประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ต่อไปในอนาคต 
 
ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่1 

จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์น้ัน เพื่อให้เข้าใจ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1 มากขึ้น จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาทักษะเส้นทาง Content Creator 
รายละเอียดเบื้องต้น: การต่อยอดแพลตฟอร์มการพัมนาทักษะแรงงานสร้างสรรค์ของ CEA หรือ “CEA 

Online Academy” โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและตอบโจทย์
แรงงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแยก
กลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์แรงงาน
ในแต่ละระดับ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเชิงการสร้างและออกแบบ
คอนเทนต์ การผลิต หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การประกอบอาชีพ เช่น ความเข้าใจในลิขสิทธิ์ เทคโนโลยี หรือความรู้เบื้องต้น 
ส าหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะ
แรงงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
2) โครงการสนับสนุนการประกวดงานเขียนในด้านต่างๆ ในสถาบันการศึกษา 
รายละเอียดเบื้องต้น: การด าเนินโครงการแข่งขัน หรือการสนับสนุนให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้

ลองสร้างผลงาน จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนต่างๆ เกิดความเข้าใจต่อ 
การประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างโอกาสในการผลิตงานเขียนที่หลากหลาย  
เพื่อเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพให้มีมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่อไป อีกมุม
หน่ึงก็เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานเขียน ที่สามารถได้รับการต่อยอดเป็น
การผลิตในสื่อรูปแบบอื่นได้อีกด้วย ทั้งน้ี ยังสามารถสร้างเครือข่ายกับธุรกิจที่
ต้องการสนับสนุนจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้อีกด้วย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาคมนักเขียน และหน่วยงานเอกชนใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น 
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3) โครงการโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) 
รายละเอียดเบื้องต้น: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแรงงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถ

จัดท าในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเสวนา (Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน รู้
ระหว่างบุคลากรที่ประสบความส าเร็จ กับบุคลากรรุ่นใหม่ หรือในรูปแบบ 
การเสวนาทางวิชาการ (Forum) เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายกับแรงง านใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์จากต่างประเทศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในมุมมองต่างๆ ของการประกอบอาชีพการเป็นนักเขียน นักวาด นัก
แปล หรือแรงงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศอีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้น าตัวอย่างโครงการพัฒนาทักษะ เส้นทาง 

Content Creator มาแสดงรายละเอียดของการด าเนินการ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญ
ภายใต้บุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 50 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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6.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Market Development’ การส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการด าเนินการการส่งเสริมและพัฒนาในด้านผู้อ่าน ให้สนใจการอ่าน และสามารถเข้าถึง

สื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเปรียบเสมือนการสนับสนุนให้กลไกตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น การซื้อขายที่เกิดขึ้น จะวนกลับไปเป็นรายได้ของผู้ผลิต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งหมด ใหม้ี
ทุนส าหรับการผลิตงานใหม่ๆ ให้มีจ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายมากขึ้นต่อไปเป็นวงจร 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบใหม่ๆ และน่าสนใจ 
 การส่งเสริมด้านการอ่าน เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ ของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยในมุมมอง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน การอ่านถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ มุมมอง หรือทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้อ่าน กล่าวคอื 
การอ่าน เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศน้ันๆ สังเกตได้จากกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงประเทศอื่นๆ มักให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆ ของ 
การพัฒนาในระยะยาวของแต่ละประเทศ ท าให้นานาประเทศต่างมีแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา หรือ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการผ่าน และการสนับสนุนให้เข้าถึงห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
  

นอกจากน้ี จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ พบว่า
หลากหลายหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ มีบางแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน
อยู่แล้ว แต่ในมุมของความส าเร็จน้ัน พบว่าส่วนใหญ่จะใช้มาตรการเชิงบังคับ หรือจ ากัดหนังสือที่นักเรียนต้องอ่ าน 
มากกว่าการสนับสนุนให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากอ่าน และให้อิสระกับการเลือกอ่านหนังสือที่แต่ละคนสนใจ  

 
ดังน้ัน กลยุทธ์ที่ 2.1 น้ี จะเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยใช้วิธิใหม่ๆ ที่แตกต่าง หลากหลาย และสามารถ

สนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยสนใจการอ่านมากขึ้น ยกตัวอย่างการด าเนินการเช่น การใช้ Influencer โปรโมทการอ่าน
เพื่อดึงดูดเยาวชน การประชาสัมพันธ์หนังสือน่าอ่าน ผ่านความร่วมมือกับ Content Provider ต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตพอดแคสต์ที่ส่งเสริมด้านการอ่าน รวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตสื่ออื่นๆ เช่น ผู้ผลิต Video Content ให้
สอดแทรกการส่งเสริมการอ่านในสื่อต่างๆ ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจ านวนผู้อ่านมากขึ้นได้ ทั้งน้ี ยังสามารถต่อยอด
การด าเนินการของสมาคม PUBAT ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน เช่น แพลตฟอร์ม ‘No กองดอง’ ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ต่อยอดให้เกิดฟังก์ชั่น รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ก็จะเป็นการสร้าง ‘ชุมชนนักอ่าน’ ให้
เติบโต และเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และต่อยอดให้ชุมชนนักอ่านของไทยเติบโตมากขึ้นได้ต่อไป  
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กลยุทธ์ที่ 2.2 สนับสนุนช่องทางขายภายในประเทศ 
 กลยุทธฺที่ 2.2 จะเป็นการสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดภายในประเทศ เน่ืองจากการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ
การอ่าน สามารถเข้าถึงการอ่านได้อย่างสะดวก ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศได้  
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนด้านช่องทางการขายในประเทศทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  
  

ส าหรับกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์น้ัน ในปัจจุบันพบว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินการค่อนข้างสูง ทั้ง 
การระบาดของไวรัสโควิด 19 ประกอบกับความนิยมการขายในช่องทางออนไลน์ ได้รับความนิยมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กิจกรรมทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดของประเทศคือ เทศกาลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ที่ต้องยกเลิกการจัดใน
รูปแบบออฟไลน์ แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ‘thaibookfair.com’ ก็ยิ่งตอกย้ าความส าคัญของชอ่ง
ทางการขายในรูปแบบออนไลน์ แต่ในปัจจุบัน สมาคม PUBAT ต่างต้องแบกรับต้นทุนส าหรับการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
ในขณะที่ต่างประเทศ การจัดมหกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในลักษณะน้ี ควรต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในรูปแบบตัวเงิน และการสนับสนุนให้รูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทกับการสนับสนุนให้สมาคมฯ สามารถปรับเปลี่ยน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เพื่อ
เป็นประโยชนในระดับประเทศ ในการส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของประชาชนมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 
  

ทั้งน้ี กิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์ก็ยังมีความส าคัญในฐานะที่เป็นช่องทางทางเลือกให้ผู้อ่านทุกช่วงวัย ทุก
ฐานะ สามารถเข้าถึงการอ่านได้มากขึ้นด้วย จึงควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในการสนับสนุนการด าเนินการในภูมิภาค เน่ืองจากประชาชนบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้ทั้งหมด 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ สะท้อนจากส านักพิมพ์ในต่างจังหวัด ที่ใช้ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค เป็นอีกหน่ึงช่องทางการขายที่ส าคัญ  
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านการสนับสนุนการออกงานต่างๆ  
 ในปัจจุบัน แม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย จะมีข้อจ ากัดในการส่งออก อันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดของภาษาไทย  
ท าให้งานเขียนของไทยอาจไม่เอื้อให้เกิดการส่งออกมากนัก แต่ ในขณะเดียวกัน งานเขียนบางประเภทก็ได้รับ 
ความสนใจในการไปออกงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนที่ใช้ภาพเป็นตัวเล่าเร่ืองเป็นหลัก 
มากกว่างานเขียนเชิงวรรณกรรมที่เป็นภาษาไทยเป็นหลัก ดังน้ัน การพัฒนากระบวนการสนับสนุนการออก ง าน
มหกรรมหนังสือในต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมต่อการด าเนินการของเอกชน ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการ และการสนับสนุนให้ไปออกงานที่หลากหลายมากขึ้น จะสามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น 
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กล่าวได้ว่า การผลักดันให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการสนับสนุนการส่งผู้ประกอบการไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
ในต่างประเทศ ควรพัฒนาวิธีการด าเนินการจะสามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการส่งออกได้มากขึ้น จึง
ควรพัฒนากระบวนการในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีความต่อเน่ืองมากขึ้น ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการมากขึ้น มีรูปแบบสนับสนุนที่มุ่งไปที่การแสดงผลงานงานเขียนที่แตกต่างและหลากหลาย โดยไม่น า
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไปจัดแสดงจนท าให้การออกงานหนังสือของไทยสับสน ดังน้ัน การคัดเลือก 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ให้มีผู้ได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุม และคัดเลือกผลงานที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การไปออกงานในต่างประเทศแต่ละคร้ัง คุ้มค่า และประสบความส าเร็จมากขึ้น
ด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐควรท าความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการวัดผลความส าเร็จในด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงมูลค่าเพียงอย่างเดียวด้วย เช่น ความส าเร็จในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก 
หรือแม้กระทั่งความส าเร็จในการสร้างความสนใจในด้านอื่นๆ แก่ประเทศไทยได้เช่นกัน 
  

นอกจากน้ี การส่งเสริมการออกงาน หรือเข้าร่วมงานในต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะช่วยให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น งานมหกรรมหนังสือที่ไต้หวัน ปักกิ่ง หรืองาน
มหกรรมหนังสือเด็กและเยาวชนที่ญ่ีปุ่น หรือที่เกาหลี เป็นต้น  
 
ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 

จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์น้ัน เพื่อให้เข้าใจ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 2 มากขึ้น จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาชุมชนนักอ่านออนไลน์ 
รายละเอียดเบื้องต้น: การต่อยอดโครงการ ‘No กองดอง’ แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการส่งเส ริม  

การอ่านของสมาคม PUBAT ให้มี รูปแบบ และกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
ผ่านการให้การสนับสนุนด้านเงินทุน หรือการออกแบบโครงการใหม่ๆ การเชื่อม
กับหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ หรือเอกชนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ออนไลน์
แพลตฟอร์มส าหรับการอ่าน ก็จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนนักอ่ าน
ออนไลน์ที่เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือหน่วยงานในสังกัด ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ ส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออนไลน์แพลตฟอร์ม และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2) โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการใช้ Influencer 
รายละเอียดเบื้องต้น: การใช้รูปแบบการส่งเสริมใหม่ๆ เช่น การใช้ Influencer ในการส่งเสริมด้าน 

การอ่าน จะเป็นรูปแบบที่ได้ผลดีกับการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ อย่างเช่น เพจรีวิวหนังสือ พอดแคสต์ หรือผู้ 
ให้บริการคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆ ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถส่งเสริมการอ่ าน
ได้มากขึ้นอีกด้วย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคมที่เกี่ยวข้อง ออนไลน์แพลตฟอร์ม และเอกชน
ผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆ เป็นต้น 

 
3) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Book Fair ในระดับโลก 
รายละเอียดเบื้องต้น: โครงการสนับสนุนการออกงานเทศกาลหนังสือที่หลากหลาย นอกเหนือจากงาน 

Frankfurt Book fair โดยการไปออกงานแต่ละคร้ัง จะต้องท าการออกแบบธีม 
รวมถึงแนวทางการไปออกงานแต่ละคร้ัง รวมถึงการคัดเลือกผู้ผลิต หรือผลงานที่
จะได้รับการสนับสนุนที่ตรงธีม หรือผู้ได้รับการสนับสนุนที่หลากหลาย โดยให้
การสนับสนุนอย่างครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของทุนสนับสนุน รวมถึง 
การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้การไปออกงานแต่ละคร้ัง เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ตลอดจนสามารถสนับสนุน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ และการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศได้มากขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องภายใต้
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าห น่าย
หนังสือ เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้น าตัวอย่างโครงการ 2 โครงการข้างต้น ได้แก่ 

โครงการพัฒนาชุมชนนักอ่านออนไลน์  และ โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการใช้ Influencer มาต่อยอดใน
รายละเอียด เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 51 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

6.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Value Enhancement’ การเพ่ิมมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ 
ยุทธศาสตร์ทั้งสองข้างต้น จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในด้านการผลิตให้เกิดผลงาน 

การพิมพ์ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้ี 
จะมองการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในการต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมจาก
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่ นๆ 
ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่
เปรียบเสมือนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมคอมเทนต์ทั้งหมดอีกด้วย  

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทั้งหมด 2 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ 
 การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างเท่าเทียม ตลอดจน 
การส่งเสริมการลงทุน และการลดต้นทุนการน าเข้าเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการสนับสนุน
ทางด้านภาษี จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจสนับสนุนการผลิต เช่น ธุรกิจโรงพิมพ์ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
เคร่ืองพิมพ์ที่ทันสมัย รองรับการผลิตเพื่อสร้างมูล่าเพิ่มให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุน
การพัฒนาให้ศักยภาพของโรงพิมพ์ในภูมิภาคต่างๆ มีศักยภาพสูงขึ้น ลดการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางน้ัน ก็จะ
เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับส านักพิมพ์ที่อยู่ในพื้นที่ได้ในระยะยาวอีกด้วย  
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กลยุทธ์ที่ 3.2 เช่ือมโยงงานเขียนกับการต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น 
 จากทีได้กล่าวไปข้างต้น อุตสาหกรรมการพิมพ์ เปรียบเสมือนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าในการผลิตคอนเทนต์ 
ให้สามารถต่อยอดไปเป็นสื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน รวมถึงเป็นแนวคิด ให้กับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย ดังน้ัน การมองหาโอกาส แสะการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อยอดใน
อุตสาหกรรมอื่น ก็เป็นการสนับสนุนงานเขียนในรูปแบบหน่ึงได้เช่นกัน 

 
กลยุทธ์น้ี จะเป็นการมองหาโอกาสในการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนให้เกิดงานเขียนจากมุมมองหลากหลาย

อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานเขียนที่มี ในการไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านงานเขียน ซึ่งเป็นแนวทางที่นักเขียนของไทย เคยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนหนังสือเพื่อส่งเส ริม  
การท่องเที่ยวเมืองมาเก๊าของจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่กา รพนัน เพื่อสร้างภาพลักษณ ์
การท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับเมือง ผ่านการเขียนหนังสือน่ันเอง  

 
นอกจากหน่วยงานรัฐที่จะเป็นผู้สนับสนุนได้แล้วน้ัน ธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเป็นผู้สนับสนุนทุน

การเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นอีกช่องทางการการส่งเสริมภาพลักษณ์ หรือเป็นการโฆษณาได้อีกด้วย ซึ่งจะ
ได้ประโยชน์ทั้งในมุมเจ้าของธุรกิจผู้ส นับสนุน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต และนักเขียน ให้สามารถผลิตงานเขียน  
การสนับสนุนในรูปแบบน้ี ทั้งการสนับสนุนการเขียนแบบไม่ก าหนดโจทย์ หรือกรอบของการเขียน จะท าให้ให้นักเขยีน
สามารถสร้างสรรค์เน้ือหาให้มีความแตกต่างและหลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของสื่อสิ่งพมิพ์ 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในระดับประเทศได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่3 

จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 2 กลยุทธ์น้ัน เพื่อให้เข้าใจ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 3 มากขึ้น จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 

1) โครงการ ‘Content Pitching’ เพื่อการต่อยอดงานเขียน 
รายละเอียดเบื้องต้น: กิจกรรมการประกวดและจับคู่นักสร้างสรรค์งานเขียน (หรือแรงงานที่เกี่ยวข้อง) 

กับทุนในการผลิตหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ โดนนักเขียนที่มีแนวคิด
การเขียน หรือผู้เป็นเจ้าของคอนเทนต์งานเขียนที่มีอยู่แล้ว ทั้งนักเขียน หรือ
ส านักพิมพ์ สามารถน าแนวคิด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มาน าเสนอให้ผ่านกระบวนการ
คัดเลือก และได้รับรางวัล หรือเงินทุน ไปผลิตงานเขียน หรือให้งานเขียนน้ันๆ 
ได้รับการต่อยอดไปเป็นสื่ออื่น เช่น ภาพยนตร์ ซีร่ีส์ หรือละคร เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ สมาคมนักเขียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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2) โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเขียนจากภาคเอกชน 
รายละเอียดเบื้องต้น: การรวบรวมความต้องการ หรือธุรกิจที่มีทุน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสร้างงาน

เขียนใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนที่ใช้ส าหรับการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร 
หรือทุนส าหรับการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ ก็เป็นการรวบรวมและเชื่อมโยง
การใช้ทุนเหล่าน้ัน กับการสนับสนุนการสร้างงานเขียนของนักเขียน เพื่อเป็น  
การส่งเสริมวรรณกรรม โดยในอนาคต สามารถเพิ่มเติมการสนับสนุนโดยใช้
มาตรการทางภาษี มากระตุ้นให้เอกชนต่างๆ ให้ทุนสนับสนุนการเขียน รวมถึง
การให้รางวัลแก่ธุรกิจเอกชน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมศิลปะ หรืองาน
สร้างสรรค์ให้กับประเทศได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงการคลัง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ สมาคมนักเขียน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
3) โครงการ Printing Tech Expo 
รายละเอียดเบื้องต้น: กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตการพิมพ์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของธุรกิจผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพ
การผลิตที่สูงขึ้น รองรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่แปลกใหม่ อันเป็นรูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพ
ให้กับผู้ผลิตทั้งประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้มากขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สมาคมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้น าตัวอย่างโครงการ 2 โครงการข้างต้น ได้แก่ 

โครงการ ‘Content Pitching’ เพื่อการต่อยอดงานเขียน และ โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเขียนจาก
ภาคเอกชน มาต่อยอดในรายละเอียด เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 52 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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6.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ‘Infrastructure Reinforcement’ การยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม
การพิมพ์ภายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4 จะเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันเปรียบเสมือนระบบสนับสนุน
ให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในเร่ืองอื่นๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดี เช่น มีกลไกหน่วยงานการขับเคลื่อน มี ระบบ
กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรค มีระบบฐานข้อมูลและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น ย่อมสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินธุรกิจ หรือสามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ต่อเน่ือง และยั่งยืน 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายในประเทศ ภายใต้
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดหาหน่วยงานหลัก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตลอดจนเป็นหน่วยงานบูรณาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน้ัน เป็นประเด็นการพัฒนาด้านกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่
ส าคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ัน กลยุทธ์ที่ 4.1 คือการจัดหาหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ รวมถึงด าเนิน
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมต่อไป  

ทั้งน้ี ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย (PUBAT) ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่จะ เป็นหน่วยงานหลัก ใน 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นอันดี ใน
เชิงการสร้างกลไกรอบรับการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาในด้านอื่นๆ ประกอบกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ต่อไปอีกด้วย 
 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการรวบรวม / วิจัยข้อมูลที่ส าคัญของอุตสาหกรรม 
 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญมาก ต่อการสนับสนุนการด าเนินการ หรือการตัดสินใจของหน่วยง านที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม น่ันคือการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง การรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เป็นข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ยังมีการจัดเก็บแบบ
กระจายกันตามหน่วยงานต่างๆ ให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอและเข้าถึงของผู้ใช้ รวมถึง 
การบริหารจัดการให้ฐานข้อมูลกลางน้ี มีข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม รวมถึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมออีกด้วย 
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จากผลลัพธ์ของโครงการในคร้ังน้ี ท าให้ CEA มีแผนผังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ดังน้ั น ในล าดับถัดไป จะเป็นการด าเนินการพัฒนาให้เกิด
ฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล หรือสามารถ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ต่อไปอีกด้วย ทั้งน้ี ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถมีการรพัฒนาต่อยอด ทั้ ง
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์แกผู่้ใชใ้นทุกประเภทมากขึ้น เช่น การสรุปเป็นรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในแต่ละปี หรือการพัฒนาเชื่องโยงฐานข้อมูลให้เป็นการเก็บข้อมูลแบบเชิงรุก (Active Data Collecting 
System) รวมถึงพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ได้อีกด้วย 
 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ปรับปรุงระเบียบ / กฎหมาย / ภาษี ที่เป็นอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม 
 การด าเนินการศึกษาระบบภาษีแบบองค์รวม ว่าการด าเนินการของธุรกิจที่เกี่ยวของ ทั้งผู้ผลิต ส านักพิมพ์ 
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริโภคน้ัน ยังมีข้อจ ากัดในด้านภาษีในเร่ืองใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินก าร
ในปัจจุบัน ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านอื่นๆ เช่น ระเบียบของภาครัฐที่ไม่เอื้อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานมากนัก จึงต้องมีการศึกษา และด าเนินการปรับปรุงระเบียบเหล่าน้ัน เพื่อให้ในภาพรวม เ กิดกลไก 
การขับเคลื่อนในภาพรวมของอุตสาหกรรม ไม่มีข้อจ ากัดเชิงกฎหมาย รวมถึงเอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหก รรม
สร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์มากขึ้นในอนาคตได้ต่อไป 
 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการศึกษา และการเข้าถึงห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
 ระบบเชิงโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ส าคัญอีกประการ คือระบบการศึกษาของประเทศไทย 
เปรียบเสมือนระบบที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ใน
การพัฒนาให้ประชากรในประเทศน้ันๆ เป็นบุคลากรที่มีกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง หรือขวนขวายกับการหา
ข้อมูลและเรียนรู้น้ัน ก็เสมือนเป็นการสร้างจ านวนนักเรียนรู้ (Learner) รวมถึงจ านวนของนักอ่าน (Reader) ให้มีมาก
ขึ้นด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาด้านอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์น่ันเอง  
 นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วน้ัน การส่งเสริมให้เกิดห้องสมุดที่มีคุณภาพ 
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาข้อมูล สามารถเข้าถึงหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้โดยสะดวก  
ก็เป็นอีกแนวทางที่ส าคัญจ าเป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความต้องการในการอ่านของประชาชนในประเทศอีกด้ วย  
ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ หรือห้องสมุดในพื้นที่ ก็มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ต่อ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอ่านของประชาชนในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน 
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ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่4 
จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 4 กลยุทธ์น้ัน เพื่อให้เข้าใจ 

แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 4 มากขึ้น จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 

1) โครงการการจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
รายละเอียดเบื้องต้น: ในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสหากรรมการพิมพ์อย่างเป็นระเบียบแล้ว น้ัน  ยังสามารถ
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้มีความน่าสนใจ 
ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบนโยบาย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เอกชนในอุตสาหกรรม หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้สืบค้นจากต่างประเทศ ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานที่ต้องการติดต่อ หรือเป็นเจ้าของข้อมูลในเชิงลึกได้อีกด้วย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

 
2) โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนนุด้านกฎหมายหรือภาษี 
รายละเอียดเบื้องต้น: การด าเนินการศึกษาข้อจ ากัดต่างๆ ที่ เป็นอุปสรรคของการด าเนินการ และ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นการสร้าง ระบบ
เชิงโครงสร้างให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิ มพ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมสรรพากร หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สมาคมผู้จัดพิมพ์และ  
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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3) โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างสรรค์ Creative Library (Creative Space) 
รายละเอียดเบื้องต้น: สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและเพิ่มจ านวนห้องสมุด หรือพื้นที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในภู มิภาคต่างๆ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเข้ าถึง
ห้องสมุด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท าให้ห้องสมุดยังตอบโจทย์การใช้งานของผู้อ่าน หรือผู้ใช้งานรุ่นใหม่ 
ตัวอย่างในต่างประเทศที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเหนือจากห้องสมุด  
การพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้น าตัวอย่างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลของ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ มาแสดงรายละเอียดของการด าเนินการ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญ
ภายใต้บุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 53 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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6.4 แผนการด าเนินโครงการ 
จากตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้น าเสนอไปข้างต้น หากพิจารณาตามล าดับความส าคัญ ว่าควรมีการด าเนินโครงการใดก่อนหรือหลัง โดยใช้ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ และจากการประชุมระดมความคิดเห็นที่ได้จัดขึ้น สามารถก าหนดระยะการด าเนินการของโครงการภายใต้แต่ละยุทธศาสต ร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 6 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

ช่ือโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom’ การพัฒนาให้มีเน้ือหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
โครงการพัฒนาทักษะเส้นทาง Content Creator 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 1.1 และ 1.3) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

• หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะ
แรงงานสร้างสรรค์ 

   

โครงการสนับสนุนการประกวดงานเขียนในด้านต่างๆ  
ในสถาบันการศึกษา 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 1.2 และ 1.3) 

• กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• สมาคมนักเขียน 

• หน่วยงานเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ 
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ช่ือโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 1.3) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด  

• กระทรวงพาณิชย์  

• กระทรวงการต่างประเทศ  

• สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Market Development’ การส่งเสริมด้านตลาดและผู้อ่าน 
โครงการพัฒนาชุมชนนักอ่านออนไลน์ 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 2.1 และ 2.2) 

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
หรือหน่วยงานในสังกัด  

• ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

• ส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ออนไลน์แพลตฟอร์ม  
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ช่ือโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการใช้ Influencer 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 2.1) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• ส านักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

• สมาคมที่เกี่ยวข้อง  

• ออนไลน์แพลตฟอร์ม และเอกชนผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆ 

   

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Book Fair ในระดับโลก 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 2.3) 

• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพาณิชย์  

• กระทรวงการต่างประเทศ  

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Value Enhancement’ การเพ่ิมมูลค่าและการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ 
โครงการ ‘Content Pitching’ เพื่อการต่อยอดงานเขียน 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 3.2) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
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ช่ือโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ 

• สมาคมนักเขียน  

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่สนใจเป็นผู้สนับสนุน 
โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเขียนจากภาคเอกชน 

(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 3.2) 
• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

• กระทรวงการคลัง  

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

• สมาคมนักเขียน  

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่สนใจเป็นผู้สนับสนุน 

   

โครงการ Printing Tech Expo 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 3.1) 

• กระทรวงอุตสาหกรรม  

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

• ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ช่ือโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• สมาคมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ‘Infrastructure Reinforcement’ การยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายในประเทศ 
มาตรการจัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 4.1) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

   

โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
สาขาการพิมพ์ 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 4.2) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง 

   

โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนด้านกฎหมายหรือภาษี 
(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 4.3) 

• กรมสรรพากร หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

• สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

   

โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างสรรค์ Creative Library (Creative 
Space) 

(ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ 4.4) 

• ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• รัฐบาลท้องถิ่น เอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่  
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บทท่ี 7  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จากสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ที่ได้น าเสนอ
ไปข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม  ทั้ง น้ี เพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ น้ัน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการนอกเหนือไปจากแนวท าง  
การพัฒนาข้างต้น จึงได้รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 

 ข้อเสนอแนะการบูรณาการแผน ‘Creative Content and Media’ 
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังต่อไปน้ี 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
ในส่วนแรกน้ี เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา 

การพิมพ์ ว่าควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม นอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
ตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้นในเร่ืองใดบ้าง เพื่อให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ข้อ ประกอบด้วย  

 
1. CEA และ PUBAT เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์  
ส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ มีความจ าเป็นต้องจัดหา

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่
ปัจจุบัน แยกกันด าเนินการตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ดังน้ัน การมีหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภ าพ ใน
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น และที่ส าคัญคือ ควรสนับสนุนการด าเนินการร่วมกันกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และ  
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลัก ที่สร้างความร่วมมือกับเอกชนส มาชิก 
รวมถึงด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยอย่างดีเสมอมา เพียงแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
เหมาะสม 

ทั้งน้ี ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย (PUBAT) ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน (MOU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่จะสนับสนุนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย  
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2. CEA ควรด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อ Soft Power 
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง CEA จะต้องด าเนินการสร้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว รวมถึงการสร้างความเข้าใจ ในการสนับสนุนการส่งออก Soft 
Power ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกความเป็นไทย ผ่านการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และสามารถขับเคลื่อนการส่งออก Soft Power ของไทยให้ประสบความส าเร็จ และ
สามารถสร้างรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านความหลากหลายและการต่อยอดวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างดี
เยี่ยมต่อไป 

 
3. ศึกษากลไกหรือการจัดต้ัง RRO / CMO 
ในปัจจุบันที่ลักษณะของคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ สามารถต่อยอดเป็นสื่อหลากหลายรูปแบบได้โดยง่าย 

และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์ที่เปรียบเสมือนเป็นต้นน้ าของ  
การผลิตเน้ือหาที่หลากหลาย การน าเน้ือหาไปต่อยอดในรูปแบบต่างๆ น้ี จะต้องผ่านการด าเนินการด้านการซื้อข าย
ลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานส าคัญที่เป็นตัวกลางด าเนินการด้านลิขสิทธิ์ อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
ส านักพิมพ์ หรือแม้กระทั่งจากการตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียน คือ นักเขียน กับธุรกิจที่จะน าคอนเทนต์ไป
ต่อยอด ท าให้หลายคร้ังที่การตกลงด้านลิขสิทธิ์  อาจสร้างความไม่เป็นธรรมกับเข้าของลิขสิทธิ์  อันเน่ืองมาจาก
ข้อจ ากัดด้านความเข้าใจในลิขสิทธิ์ สัญญา และการด าเนินการทางกฎหมาย เปรียบเทียบกับในต่างประเทศ ที่มี
หน่วยงานกลางในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์คือ Collective Management 
Organization (CMO) หรือ Reproduction Rights Organization (RRO) ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ และการกระจาย
รายได้จากลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด  

ดังน้ัน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ และรองรับการต่อยอดคอนเทนต์เป็นรูปแบบอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างลงความเห็นร่วมกันว่าควรมีการด าเนินก าร
จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ในรูปแบบเดียวกันน้ีในอนาคต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน
ลิขสิทธิ์ ประกอบกับเป็นตัวกลางด าเนินการบริหารด้านลิขสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรม และรองรับการต่อยอดคอนเทนต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
4. จัดหากองทุนสร้างสรรค์ (Creative Fund) 
การด าเนินการแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายแนวทางที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า มี 

ความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
กองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเป็นทุนสนับสนุนให้ผู้สร้างงาน 
สามารถสร้างงานได้อย่างแตกต่าง หลากหลาย และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้งบประมาณของรัฐใน
ปัจจุบัน จะแยกออกไปตามบทบาทของหน่วยงานน้ันๆ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางรูปแบบการพัฒนา เช่น การจัด
อบรมพัฒนาทักษะ มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการบางรูปแบบอาจมีการด าเนินก ารที่
ซ้ าซ้อนกัน 
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ดังน้ัน การพิจารณาการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดยมองเป็นภาพรวมระหว่างหน่วยงานมาก ขึ้น
น้ัน จะเอื้อให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการจัดหาของทุนที่เอื้อให้เกิด
การสร้างงานเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น จะช่วยสนับสนุนทั้งในเชิงของการสร้างงานใหม่ๆ หรือเป็นทุนสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิดกองทุนสร้างสรรค์ได้ น้ัน ประกอบด้วย การพัฒนา  
แนวทางการให้ทุน หรือเงื่อนไขการให้ทุนของกองทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีเกณฑ์ที่
เอื้อให้เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ไม่ได้จ ากัดกรอบเน้ือหาของงานที่จ านะเสนอมากเกินไปจนไม่เอื้ อให้
ผู้ผลิตได้ลองผลิตงานที่แตกต่างมากนัก ดังน้ัน การมีเกณฑ์การให้ทุนที่มีเป้าหมายผู้รับทุนที่หลากหลายตามศักยภาพ 
รวมถึงการสนับสนุนผู้ผลิตรุ่นใหม่ หรือมีเป้าหมายสนับสนุนสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ก็จะเป็น 
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
  
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปน้ัน CEA 
จะต้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามข้างต้นน้ี เพื่อให้เกิดกลไก  
ความร่วมมือ การบูรณาการ รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม และบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต 

 
7.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณาการแผน ‘Creative Content and Media’ 

จากข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ทีได้น าเสนอไปข้างต้นน้ัน เกิดขึ้น
จากการศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายการศึกษาแบบแยกรายสาขา ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม
อุตสาหกรรม Creative Content & Media แต่จากข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่ เปลี่ยนไป ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ได้จัดขึ้น ต่างสนับสนุนให้  
การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น้ัน ควรมองเป็นแผนบูรณาการระหว่างสาขา มากกว่าเป็นการจัดท า
แผนพัฒนาสาขาใดสาขาหน่ึงเท่า น้ัน ดังน้ัน ในหัวข้อน้ี จะเป็นการน าเสนอความเป็นไปได้ และความส าคัญ ของ 
การจัดท าแผนบูรณาการ “Creative Content & Media” ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางก าการด าเนินการภายใต้
แผนบูรณาการดังกล่าว  

 
กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์ น้ัน ต่างก็เป็นกระบวนการที่อาศัยปัจจัยน าเข้า 

(Input) ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ รอบตัว เป็นปัจจัยตั้งต้น ต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของผู้สร้าง (Creator) ต้องใช้ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ 
มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ น้ัน ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การถ่ายทอดความคิด (Idea) ลงบนตัวกลาง (Medium) หรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสร้างเน้ือหา (Content 
Creation) เพื่อเป็นตัวกลางในการบรรจุความคิดสร้างสรรค์น้ี ให้สามารถถูกส่งต่อไปยังผู้รับสาร หรือผู้บริโภค ผ่าน
ช่องทาง (Channel) ทั้งช่องทางกายภาพ (Physical) หรือช่องทางดิจิทัล (Digital) ได้ต่อไป  
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ภาพท่ี 54 กระบวนการสร้างสรรค์ 
ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
จากกระบวนการสร้างสรรค์ในข้างต้นน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ อันเป็น

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ี และจากข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (รวมถึงสาขาอื่นๆ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Creative 
Content & Media ในคร้ังน้ี) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ ได้ รับผลกระทบจาก  
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น ผู้สร้างสรรค์เน้ือหาในปัจจุบัน อาจเป็นได้ทั้งนักเขียน ที่ถ่ายทอดผ่านการเขียน 
หรือเป็นผู้ผลิตสื่อแบบวิดีโอ สื่อเสียง หรือสื่ออื่นๆ ได้ เน่ืองจากมีช่องทางดิจิทัลที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานได้
ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน รวมถึงผู้ให้บริการด้านช่องทางในรูปแบบดิจิทัล ก็สามารถให้บริการช่องทางเพื่อน าส่งสื่อ
สร้างสรรค์ไปยังผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อมากขึ้น (ยกตัวอย่าง OTT Platform ที่มีทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์  
ซีร่ีส์ แอนิเมชั่น หรือสารคดี จากนานาประเทศ)  
  

Inspiration Medium Channel
Creative Originals 
     Culture, Art

                                              
Medium            

PHYSICAL 

DIGITAL 

Tangible 
Culture

Intangible 
Culture

Activity

Feelings

Publishing 

Content & Media 

Architecture 

Fashion 

Performing 

Video & Audio 

Game 

Other 

IDEA 
Creator Receiver

Content

“Decryption” 
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ภาพท่ี 55 ภูมิทัศน์ของ Creative Content & Media ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
ประกอบกับข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ได้จัดขึ้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละรอบ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอ นาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Creative Content & Media น้ัน ควรต้องจัดท าเป็นแผนบูรณาการกัน
ระหว่างสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่ามองแยกเป็นรายสาขาแบบที่ก าลังจัดท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมที่ เปลี่ยนไปและเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างสาขา รวมถึงแนวทาง  
การสนับสนุนในแต่ละสาขา สามารถสนับสนุนไปพร้อมกันได้ เช่น การสนับสนุนกระบวนการสร้างคอนเทนต์  
การพัฒนาทักษะ หรือการพัฒนาการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น ดังน้ัน ที่ปรึกษาจึงได้จัดท าแนวทาง
ส าหรับการบูรณาการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม Creative Content & Media โดยอาศัยผล
การศึกษาการจัดท าแผนฯ สาขาการพิมพ์ (Publishing) และสาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) อันเป็นสาขา
เป้าหมายที่ที่ปรึกษารับผิดชอบเป็นส าคัญ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนบูรณาการ 5 แนวทาง ดังน้ี 
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ภาพท่ี 56 แนวทางการบูรณาการแผน Creative Content and Media 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา Creative Content ของไทย (Strategic Direction) 
จากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม Creative Content & 

Media ทั้ง 4 สาขาในปีน้ี ประกอบด้วยสาขาการพิมพ์ (Publishing) สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
สาขาภาพยนตร์ (Film) และสาขาซอฟต์แวร์เกม (Game) ท าให้มีข้อมูล และความเข้าใจสถานการณ์ และ
ประเด็นปัญหาส าคัญของแต่ละสาขา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของแต่ละอุตสาหกรรม ว่าสาขาน้ันๆ ต้อง
ได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้างในอนาคต ดังน้ัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาให้เป็นแผนบูรณาก าร 
Creative Content & Media น้ัน จะเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญ ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภายใต้
ภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ตลอดจนแนวทางพัฒนาอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน  
แต่ละสาขา มีความเข้าใจในภาพรวมว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์แบบบูรณาการไปในทิศทางใด  

 
2. การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เน้ือหา (Content & Skill Development) 

นอกจากการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นภาพรวมของ Creative Content & 
Media แล้วน้ัน หากสังเกตุจากกระบวนการสร้างสรรค์ที่ ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบว นก าร
ส าคัญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์น้ัน ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส ร้างเป็นส าคัญ ใน  
การค้นหาแรงบรรดาลใจ ตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความคิด หรือคอนเทนต์ ลงบนตัวกลางในรูปแบบ
ต่างๆ ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาที่สามารถด าเนินการอย่างบูรณาการในทุกสาขาได้คือ การพัฒนาทักษะ 
รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เน้ือหา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEA ได้ด าเนินการพัฒนา ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ รวบรวมหลักสูตรส าหรับการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรสร้างสรรค์ ดังน้ัน  
การเพิ่มบทเรียนที่ เป็นหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับการพัฒนาทักษะในการสร้างคอนเทนต์ หรือความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดลงบนสื่อประเภทต่างๆ ทั้งการเขียน การผลิตสื่อวิดีโอ การผลิตสื่อเสียง 
รวมถึงองค์ความรู้ต่อกระบวนการผลิตสื่ออื่นๆ จะสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ให้ผู้ผลิตสามารถเข้าใจ และได้
ลองผลิตงานสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ประเภทอื่นๆ เช่น ความเข้าใจต่อลิขสิทธิ์  ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย ภาษี การด าเนินธุรกิจ ฯลฯ ก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาและเพิ่มจ านวนแรงงานผู้สร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต 

 
3. การส่งเสริมด้านการเข้าถึงตลาด (Market Access) 

นอกจากการสนับสนุนด้านทักษะแล้วน้ัน การส่งเสริมให้ผู้ผลิต สามารถน าผลงานสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ให้เข้าถึงผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ ดังน้ัน บทบาท
ของ CEA ต่อการสนับสนุนการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ย่อมมี
ความส าคัญต่อผู้ผลิตเป็นอย่างมาก  

ยกตัวอย่างการด าเนินการสนับสนุนด้านการเข้าถึงการตลาด เช่น การเชื่อมโยงผู้ผลิต หรือเจ้าของ
คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ กับเจ้าของแพลตฟอร์ม OTT ต่างๆ ก็สามารถสนับสนุนให้คอนเทนต์การเขียน 
หรือวิดีโอคอนเทนต์ของไทย สามารถต่อยอด และสามารถเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในแต่ต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย 

 
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ (PR) 

จากประเด็นปัญหาร่วมของอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาน้ัน จะเห็นได้ว่า มี
จ านวนหน่วยงาน หรือบุคคลที่เข้าใจความส าคัญของการส่งออก Soft Power ของไทยอยู่จ านวนน้อย จาก
ความไม่เข้าใจน้ีเองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท าให้หน่วยงานภาครัฐ ไม่อาจก าหนดแนวทางการสนับสนุน
ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนในเชิงนโยบายของประเทศ ที่ตอบโจทย์ในด้านการส่งออก
วัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทย ไปยังต่างประเทศ เหมือนกันที่หลายประเทศท าส าเร็จ และสามารถ
ใช้การส่งออกวัฒนธรรม เป็นอีกหน่ึงรูปแบบส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ พร้อมๆ ไปกับ 
การน าเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ ในเวทีของชาวโลกได้อีกด้วย  

 
ดังน้ัน CEA จะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจต่อความส าคัญของ Soft 

Power รวมถึงความส าคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ที่สามารถต่อยอดจุดแข็งของ
ประเทศ คือ ความหลากหลายของวัฒนธรรม และความสร้างสรรค์ของคนไทย ให้เกิดเป็นมูลค่า และคุณค่า
ในระดับประเทศได้ต่อไป  
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นอกจากน้ี จากการด าเนินการของ CEA ในปัจจุบัน ก็สามารถสร้างการรับ รู้ต่อผลงานสร้างสรรค์
ของนักสร้างสรรค์ของไทยที่น่ายกย่อง ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในระดับประเทศ หรือในระดับสากล ผ่านกิจกรรมที่  
CEA ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรม Creative Thailand รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับ รู้
ต่อ Creative Content ของไทย และต่อความส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการรับรู้ต่อบทบาท
หน้าที่ของ CEA ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานส าคัญ ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศ ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดการบูณณาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป  

 
5. การจัดท าฐานข้อมูล (Database) 

ปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเป็นอย่างมากต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกสาขา 
รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media คือการจัดท าฐานข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานผู้จัดเก็บต่างๆ รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ให้กับ
ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่สนใจ 

การจัดท าฐานข้อมูลกลางน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการข้อมูลสนับสนุน ทั้งในระดับผู้ออกแบบ
นโยบาย ผู้เล่นในอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป หรือแม้กระทั่งผู้ใช้จาก
ต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม Creative Content & Media รวมถึงเป็น
ช่องทางหลัก ในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานอื่น หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน  
แต่ละอุตสาหกรรมได้ต่อไปอีกด้วย  

 
 ทั้งน้ี จากแนวทางการออกแบบแผนบูรณาการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทย ใน
ภาพรวม ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นน้ัน ที่ปรึกษาได้ออกแบบตัวอย่างกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย (Thailand Creative Content) โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางได้ดังน้ี
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ภาพที่ 57 ตัวอย่างกรอบการด าเนินการ ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย (Thailand Creative Content) 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นน้ัน แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาก าร
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในสาขาต่างๆ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเป็นองค์รวม ในภาพของ Creative Content ของประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการส่งออก Soft Power ที่นานาประเทศ ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ
ตัวเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก และเป็นอีกหน่ึงรูปแบบส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศได้อีกด้วย  
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บทท่ี 8  แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
 
นอกจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ที่ได้น าเสนอไปในน้ัน ส่วนต่อไปน้ี จะเป็น 

การน าเสนอแผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย เพื่อเป็นแนวทาง 
การรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานที่มีการจัดเก็บ ประกอบกับการวิเคราะห์ ใน
ภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ว่า มีข้อมูลในส่วนใดที่ยังไม่มี  
การจัดเก็บ เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฯ ให้มีข้อมูลสมบูรณ์และครบถ้วน ตลอดจนการศึกษา
แนวทางการต่อยอดและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ เป็นผู้ออกนโยบาย หรือด าเนินการสนับสนุนอุตสาหก รรม และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยในการน าเสนอต่อไปน้ี จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 การก าหนดขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูล 

 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งของไทย 

 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 

 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย 
ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษาของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

 
8.1 การก าหนดขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูล 

นอกจากการน าเสนอรายละเอียดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ตามที่
ได้น าเสนอไปก่อนหน้าน้ัน หัวข้อต่อไปน้ี จะเป็นการน าเสนอกรอบการด าเนินก ารการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการพิมพ์ มีดังน้ี 

(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาการพิมพ์ รวมถึงสามารถเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

(2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาและค้นคว้า รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
การพิมพ์ของประเทศไทย ให้แก่ประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ 

(3) เพื่อสร้างช่องทาง (Platform) ในการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่อไป 

 
ทั้ง น้ี เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าฐานข้อมูลต่อไปน้ัน ในส่วนต่อไปน้ี จะเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลการก าหนดขอบเขตในเชิงนิยามของฐานข้อมูล (Database) ประกอบกับข้อมูลโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของ
ระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าฐานข้อมูล และจะสรุปเป็นขอบเขตของ
การศึกษาแนวทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ต่อไป โดยจะมีรายะเอียดของแต่ละส่วน 
ดังน้ี 
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8.1.1 ค านิยามของฐานข้อมูล (Database) 
นิยามของฐานข้อมูลโดยทั่วไป หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมารวมไว้

ที่ เดียวกัน โดยข้อมูลแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดน้ีจะต้องเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล  ทั้ง น้ีควรมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
เพื่อเก็บค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล ด้วย เน่ืองจากข้อมูลที่จัดเก็บ น้ัน สามารถสืบค้น (Retrieval) 
 แก้ไข (Modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (Update) และจัดเรียง (Sort) ได้อย่างสะดวก  

 
กล่าวโดยสรุป นิยามของฐานข้อมูล (Database) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

อย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลน้ัน ต้องถูกเก็บรวบรวมขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
ฐานข้อมูลหรือขององค์กรน้ันๆ ซึ่งข้อมูลแต่ละส่วนในฐานข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันและสามารถน าออกมาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
  

ทั้งน้ีข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่  
หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ส าคัญหรือน่าสนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากการสังเกต การนับ การวัด หรือการสืบค้น 
รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่างๆ ก็ได้ 

 
8.1.2 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) 

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นมุมมองแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล  
ในระบบฐานข้อมูลโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงของระบบฐานข้อมูลน้ันๆ ผู้ใช้ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลน้ีในมุม (View) 
ที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการประยุกต์ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องสนใจว่ามีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
ระบบฐานข้อมูลจะท าการซ่อนรายละเอียดไว้โดยจัดแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นระดับชั้น ทั้งน้ีระดับชั้นของข้อมูล  
ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) ของ American National 
Standards institute (ANSI) ที่เรียกว่า ANSI/SPARC โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 
(1) ระดับภายนอก (External Level/ Individual User Views) เป็นระดับที่อยู่สูงสุด เป็นมุมมองของ

ผู้ใช้แต่ละคนที่ต่อข้อมูลว่ามีการจัดเก็บหรือมีข้อมูลใดอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่รูปร่างหรือโครงสร้างของข้อมูลที่
แท้จริงทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลที่ จัดเก็บอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยผู้ใช้แต่ละคนจะมี 
ความต้องการใช้งานหรือมีมุมมองของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป  
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(2) ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) เป็นระดับที่อยู่ถัดลงมา ได้ แก่ ระดับของการมอง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น
อย่างไรบ้าง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น กฎเกณฑ์ของตัวข้อมูล ความปลอดภัย 
(Security) และความคงสภาพของข้อมูล ( Integrity) ซึ่งยังไม่ใช่รูปแบบหรือวิธีการจัดเก็บจริงใน 
สื่อบันทึกข้อมูล เป็นเพียงแค่มุมมองในแนวความคิดว่า ข้อมูลจะมีการจัดเก็บอย่างไรเท่าน้ัน โดยผู้ที่มี
สิทธิ์จะใช้ข้อมูลในระดับ น้ี คือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 
Administrator) นอกจากน้ีในระดับ Conceptual view ยังประกอบไปด้วย เค้าร่าง (Schema)  
ที่อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยตารางอะไรบ้าง แต่ละตาราง
ประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้าง แต่ละรายการมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง รายการใดเป็นคีย์หลัก  
รายการใดเป็นคีย์นอก และอ้างอิงถึงตารางอะไร เป็นต้น 
 

(3) ระดับภายใน (Internal Level / Physical view) เป็นระดับที่มองถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในระดับ 
Physical ว่ามีรูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ประกอบด้วยเค้าร่างเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลจริงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล ( storage) เช่น รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล  
ขนาดของข้อมูล ก าหนดดิสก์ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 58 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) 

 
 กล่าวโดยสรุป จากแผนภาพในข้างต้น จะท าให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูล จ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือใน
ระดับแนวคิด (Conceptual view) ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอีก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน 
Internal และ External ต่อไป 
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นอกจากน้ี ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างครบวงจร ยังมีส่วนส าคัญอีกส่วนนึง ได้แก่  
การท าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย  สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ใน 
การจัดการฐานข้อมูล การจัดเตรียมพื้นที่ในการเก็บ การเข้าถึง ระบบรักษาความปลอดภัย  การส ารองข้อมูล  
และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ี ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจ าลองฐานข้อมูล  
ที่สนับสนุน ซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป เป็นต้น  

 
จากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ข้างต้น การศึกษาฉบับ น้ีก าหนดขอบเขต  

การด าเนินงานใน ระดับแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล
ทั้งหมดเท่าน้ัน  

 
8.1.3 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

เช่นเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา การจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา ก็จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นกรอบแ นวคิด  
การรวบรวมข้อมูล รวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาอีก
ด้วย ส าหรับกรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาน้ี ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักใน  
การจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล และกรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
8.1.3.1 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์  

การศึกษาในโครงการน้ี มุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างของศูนย์กลางของฐานข้อมูลการพิมพ์ขึ้น ภายใต้
แนวคิดของการเป็นแหล่งรวมข้อมูลและศูนย์รวมของการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการพิมพ์ ส าหรับบุคคลทั่วไป ทั้ง
นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงานภายรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับส นุนใน  
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว ตลอดจนพัฒนา ต่อยอดและสืบสาน 
องค์ความรู้ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของการพิมพ์ของประเทศไทยต่อไป   
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ภาพท่ี 59 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

โดยแนวคิดการจัดการฐานข้อมูลในลักษณะน้ี จะช่วยให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยลง และพัฒนาให้
เกิดการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับและสามารถบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุดข้อมูลเฉพาะอีกด้วย 

นอกจากน้ี ในการก าหนดกรอบของข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 60 กรอบการจัดกลุ่มข้อมูลการพิมพ์ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

                          

                        

                              

                       

                                            

                             
Database Design 

As Is To be 

 
 
   
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 (

D
B

M
S

) 

         

Database Master Plan 

A B C D E F G … 

          A 

#         

          B 

#                

          C 

#              

                  

          Online Publisher 

              

                 

                        

               

                         

                                 

                 

               
             

                 

•                           

•                         

•                    

•            :        
              

•                           
                    

•                     

          

            
               
             

          
       

                 

•          
          

•                   

•          
       

•                

•                 

•         

•                  

 

•             
            

•          

•           
           

                                                                 
                                                                    
                                                                 
                                                            
                            

 

                                                                  
                                                           
                                                                     
                                       



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
160 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เน้นการบรรยาย ลักษณะ รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ / บริการ
สร้างสรรค์แต่ละประเภท รวมถึงบุคลากร ศิลปิน และ ธุรกิจ / ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ / บริการสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการต่อยอด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต โดยมีหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังน้ี 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทวัสดุที่ใช้ ประเภทของบริการ 

 บุคลากร ศิลปิน ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ เช่น บุคลากร/ศิลปินจ าแนกตามประเภทของสิ นค้ า/
บริการ ประวัติ ช่องทางการติดต่อ 

 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มของอุตสาหกรรม 
 

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการสรุปข้อมูลเชิงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในเชิงตัวเลข ทั้งในภาพรวม  
และการแจกแจงรายละเอียดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร ธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดเกบ็
ข้อมูลเบื้องต้นดังน้ี 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรม มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก มูลค่าราย
ผลิตภัณฑ์ 

 บุคลากร ศิลปิน ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ เช่น ตลาดแรงงาน : ภาพรวม/จ าแนกรายสาขา จ านวน
บุคลากร/ศิลปิน/ธุรกิจหรือผู้ประกอบการแยกตามความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

 
ซึ่งกรอบการรวบรวมข้อมูลข้างต้นจะน ามาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป 
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8.1.3.2 กรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลการพิมพ์ 
ในการจัดท าฐานข้อมูลคร้ังน้ี ได้ศึกษาถึง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 61 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าฐานข้อมูล 
การพิมพ์ ในปัจจุบันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นหลัก รวมถึงการทบทวนนโยบายและ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างขอ งชุด
ข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งศึกษาความต้องการในการน าฐานข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ทั้งของภาครัฐและเอกชน (Supply & Demand Side)  
 

2) วิเคราะห์ช่องว่างข้อมูล (Gap Analysis) เป็นการพิจารณาช่องว่างของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และความต้องการใช้ประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้เห็นถึงความต้องการชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป  

 
3) ออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ออกแบบฐานข้อมูลการพิมพ์ (Masterplan Database) 

จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) และการท า Data Grouping โดยจ าแนกและ
จัดกลุ่มขอ้มูลของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามกรอบแนวคิดการจัด
กลุ่มข้อมูลข้างต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์ดังแสดงใน
แผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 62 ตัวอย่างผลลัพธ์ (Output) จากกระบวนการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา 

 
 

 
ภาพท่ี 63 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล และรายการข้อมูลท่ีควรจัดเก็บในอนาคต 
ท่ีมา: โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
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8.2 หน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของไทย 
ในหัวข้อต่อไปน้ีจะเป็นการน าเสนอฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ  

อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเก็บข้อมูลปัจจุบันในด้านของฐานข้อมูลของ  
หน่วยงานรัฐใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานว่ามีการด าเนินการจัด เก็บ
ข้อมูลอย่างไร มีรายละเอียดข้อมูลในส่วนใดบ้าง รวมถึงมีการเผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูลมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี
ยังมีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเสนอในรูปแบบว่ามีการใช้ รูปแบบใดเน่ืองจากสามารถน ามาวิเค ราะห์  
การเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยน้ันประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) 
2) ส านักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
3) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
5) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
6) สมาคมการพิมพ์ไทย 
7) อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK Park) 

 
โดยในแต่ละหัวข้อได้มีการจ าแนกประเภทของข้อมูลและการแสดงรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยทางที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาฐานข้อมูลทั้งหมดและสามารถน ามาสรุปได้
ดังน้ี 
 
8.2.1 การจัดเก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ (PUBAT) 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ (PUBAT) เป็นการรวมตัวกันของส านักพิมพ์ที่ก่อตั้งเป็นสมาคม โดย
สมาคม PUBAT เป็นผู้ด าเนินการหลักในการจัดงานสัปดาห์หนังสือที่เป็นช่องทางส าคัญที่เชื่อมต่อส านักพิมพ์กับผู้อ่าน
ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดสมาคมฯ ได้ปรับมาจัดงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ทางเว็บไซต์   
https://www.thaibookfair.com/ ดังน้ันสมาคมฯ จึงมีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานสัปดาห์
หนังสือ นอกเหนือจากน้ีสมาคมฯ ยังน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และรายชื่อสมาชิกของ
สมาคมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://pubat.or.th/ 
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ภาพท่ี 64 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ (PUBAT) 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ (PUBAT) พบว่ามีการน าเสนอ

ข้อมูลของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ ข้อมูลสิ่งพิมพ์  และ บุคลากร/หน่วยงาน  
 
ด้านข้อมูลสถิติ น าเสนออยู่ในส่วน ‘สถิติของงานหนังสือ’ ภายในเว็บไซต์ของสมาคมฯ มีที่มาจากการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับงานหนังสือประจ าปีของสมาคมฯ โดยน าเสนอข้อมูลด้านสถิติซึ่งมีข้อมูลสถิติผู้ เข้าร่วมงานห นังสือ  
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย พฤติกรรมการอ่านของผู้ เข้าร่วมงานหนังสือ ยอดคนเข้าเว็บไซต์ 
งานหนังสือออนไลน์ ยอดขายหนังสือจากงานหนังสือออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลสถิติงานหนังสือออฟไลน์มาจาก  
การเก็บข้อมูลผู้ เข้าร่วมงานหนังสือผ่านพนักงานสัมภาษณ์อาชีพเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวต่อตัวและเก็บข้อมูลแบบ  
Self – Completion คือให้ผู้เข้าร่วมงานแสกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  

 
ด้านองค์ความรู้ สมาคมฯ มีการน าเสนอความเป็นไปของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ โดย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสมาคมฯ และความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย ในส่วน
ของ ‘ข่าว/กิจกรรม’ ภายในเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงน าเสนอข่าวสารของวงการหนังสือต่างประเทศซึ่งอยู่ในส่วน 
‘ต่างประเทศ’ ภายในเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

 
ด้านข้อมูลสิ่งพิมพ์ จากสถานการณ์โควิด ท าให้สมาคมฯ ต้องปรับรูปแบบการจัดงานหนังสือมาในรูปแบบ

ออนไลน์ภายในเว็บไซต์ ThaiBookFair.com ซึ่งเป็นพื้นที่ขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยมีห นังสือ
มากกว่าหกหมื่นเล่มจากหลากหลายส านักพิมพ์ ภายในเว็บไซต์มีการจ าแนกประเภทหนังสือให้ง่ายต่อการเลือก
หนังสือของนักอ่านและสามารถค้นหาหนังสือตามชื่อหนังสือ ชื่อนักเขียน ชื่อส านักพิมพ์หรือเลข ISBN  

Website Structure                      

1.            
•                   

2.              
•                                        
                (PUBAT) 

3.             
•                                         CEA

4.            
•                                          

5.       
•               
•                         
•                              

6.                
•              
•            
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ด้านบุคลากร/หน่วยงาน สมาคมฯ เผยแพร่รายชื่อส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 
411 ส านักพิมพ์ โดยมีช่องทางการติดต่อและช่องทางการขายของส านักพิมพ์ซึ่งประกอบไปด้วย เว็บไซต์ของ
ส านักพิมพ์ Facebook Fanpage และลิ้งก์เชื่อมโยงไปสู่ร้านค้าในเว็บไซต์ ThaiBookFair.com 

 
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ (PUBAT) มีการเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ใน

รูปแบบของไฟล์ PDF และ JPG 
 

 
ภาพท่ี 65 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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8.2.2 การจัดเก็บข้อมูลของส านักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรัฐที่ด าเนินการจัดการรวมรวม จัดเก็บ สงวนและ

เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
เอกสารโบราณ รวมถึงให้บริการและส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ประชาชน โดยมีการน าเสนอข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nlt.go.th/ 
 

 
ภาพท่ี 66 ภาพรวมฐานข้อมูลของส านักหอสมุดแห่งชาติ 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักหอสมุดแห่งชาติพบว่าการน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรม 

การพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นการด ารงรักษาและสงวนทรัพยากรสารสนเทศของประเทศไทยเป็นหลักและส า นักหอสมุด
แห่งชาติเป็นผู้ ให้บ ริการพื้นที่ห้องสมุดที่ให้แก่ประชาชนจึงมีการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเอาไว้  
โดยส านักหอสมุดแห่งชาติน าเสนอข้อมูลทั้งด้านข้อมูลสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารโบราณและสิ่งพิมพ ์
หายากของประเทศไทย ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งไทยและต่างประเทศ (E-Book) รวมถึงน าเสนอข้อมูลด่านองค์ความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ องค์ความรู้ด้านการจดแจ้ง
การพิมพ์ โดยข้อมูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (HTML) ไฟล์ PDF และ JPG 
 

Website Structure                      

       
•                     
•                        
•                         
•                   
•                                       

            
•           Single Search
•                          D-Library
•                                        
•                                
•                      
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ภาพท่ี 67 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของส านักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

8.2.3 การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
ส า นัก ง านศิ ล ปวัฒ นธรรม ร่วมสมั ย ก ระท รวง วัฒ นธรรม  เ ป็ นหน่วยง านภายใ ต้การดูแลของ 

กระทรวงวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะ โดยหน้าที่ของหน่วยงานคือ
การน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับความร่วมสมัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมี 
ความเข้ากันได้กับยุคสมัยใหม่ โดยมีการน าเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านทางเว็บไซต์ http://ocac.go.th/ 

 

 
ภาพที่ 68 เว็บไซต์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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จากการค้นคว้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพบว่ามีการจัดเก็บข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา ซึ่งงานวรรณกรรมถือเป็นหน่ึงในผลงานศิลปวัฒนธรรมสาขาวิจิตรศิลป์แต่  
หน่วยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่ได้มีการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์มากนัก โดยมีการน าเสนอเพียง
ข้อมูลด้านบุคลากรท าเนียบศิลปินสาขาวรรณศิลป์ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (HTML)  
 

 
ภาพท่ี 69 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

8.2.4 การจัดเก็บข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ เกิด  

การสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ผลิตเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยมีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปญัญาผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/ 
 

 
ภาพท่ี 70 เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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จากการค้นขว้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาพบว่ามีการน าเสนอข้อมูลด้านองค์ความ รู้
ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะของหนังสือและแผ่นพับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชน และมี  
การน าเสนอข้อมูลสถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แยกตามอุตสาหกรรม  
โดยข้อมูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF ไฟล์ JPG และไฟล์ Excel (XLS) 

 

 
ภาพท่ี 71 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

8.2.5 การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy Agency (CEA) เป็นองค์กรภายใต้

รัฐบาลสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจของคนไทยโดยมีการผสมผส าน
ระหว่างนวัตกรรมสมัยใหม่และความคิดที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าของตนเอง ทั้งน้ี
จุดมุ่งหมายของทางหน่วยงานนอกจากการพัฒนาสินค้าแล้ว ยังต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน าไปเข้าสู่เวที
โลกเพื่อน าผลงานเข้าไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ และขยายตลาดต่อไป ในอนาคต ดังน้ันหน่วยงาน CEA จึงมี 
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยข้อมูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์  
https://www.cea.or.th/ 

 
  

 
 

                                     
                                                                                 

https://www.cea.or.th/
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ภาพท่ี 72 ภาพรวมฐานข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) พบว่าการน าเสนอข้อมูล

ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนของ ‘Creative Economy Review’ ที่มีการน าเสนอข้อมูลสถิติและองค์ความรู้
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมส ร้างส รรค์ทั้ ง 15 สาขา ในส่วนของการน า เส นอข้อ มูลสถิติที่ เ กี่ยวข้ อ ง กั บ  
อุตสาหกรรมการพิมพ์ หน่วยงาน CEA น าเสนอข้อมูลจ านวนแรงงานสร้างสรรค์ มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แยก
ตามสาขา มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และในด้านองค์ความรู้หน่วยงาน CEA ได้น าเสนอบทความ
รายงานและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยข้อมูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ในรูปแบบของ  
หน้าเว็บไซต์ (HTML) 

 

 
ภาพท่ี 73 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

Website Structure 

1. About
•            
•                     
•          

2. Creative Economy Review
•                
•                  

3. Creative District
•                                

4. Project
•                                         

CEA

5. Network
•                      CEA
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8.2.6 การจัดเก็บข้อมูลของสมาคมการพิมพ์ไทย 
สมาคมการพิมพ์ไทยเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการกิจการการพิมพ์และกิจการที่ เกี่ยวเน่ืองกับ  

การพิมพ์ (Printing) โดยสมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การพิมพ์แห่งชาติซึ่งเป้าหมายหลักคือ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอย่างเป็นระบบและรูปธรรม ทังน้ีทางสมาคมฯ มีการรวบรวม จัดเก็บและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการพิมพ์ไว้ภายในเว็บไซต์ของสมาคมฯ https://www.thaiprint.org/ 

 

 
ภาพท่ี 74 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาคมการพิมพ์ไทย 
ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมการพิมพ์ไทยพบว่าข้อมูลของสมาคมการพิมพ์ไทยส่วนใหญ่จะ

เป็นข้อมูลของการพิมพ์ในลักษณะ Printing เป็นหลัก โดยสมาคมการพิมพ์ไทยมีการจัดท าวารสารการพิมพ์รายเดือน
ออกมาในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E Book) ที่น าเสนอเร่ืองราวใหม่ๆ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิมพ์
ของประเทศไทยโดยสามารถเข้าไปอ่านได้ภายในเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันออกวารสารมาแล้วจ านวน 130 ฉบับ 
นอกเหนือจากการเผยวารสารการพิมพ์เป็นรูปเล่ม สมาคมฯ มีการเผยแพร่บทความต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการในธุรกิจการพิมพ์ เช่น บทความเจาะเทรนด์แพ็กเกจจ้ิงแห่งปี บทความสื่อสิ่งพิมพ์เร่งปรับตัวระลอกใหม่
สู่ยุคดิจิทัล รวมถึงบทสัมภาษณ์บุคคลส าคัญในแวดงวงการพิมพ์ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันภายในเว็บไซต์ของ
สมาคมฯ ยังน าเสนอข้อมูลด้านสถิติด้านการส่งออก เช่น มูลค่าการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย  
ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของการส่งออกสินค้าประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย เป็นต้น โดยข้อมูล
ทั้งหมดมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (HTML) ไฟล์ PDF และ JPG 

Website Structure 

1. About Us
•                              

2. News & Event
•                                   

3. Knowledge
•                                          
                   

4. Industrial Spending
•                             
                   

5. Interview
•                                    
            

6.               
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ภาพท่ี 75 ตัวอย่างข้อมูลภายในเว็บไซต์ของสมาคมการพิมพ์ไทย 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 

8.2.7 การจัดเก็บข้อมูลของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK Park) 
อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK Park) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งโดยส านักพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ 

(OKMD) โดยทีเคพาร์คตั้งใจที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของ ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ ที่มีหนังสือและ 
สื่อการเรียนรู้อย่างครบครันรวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ทั้ง น้ีทีเคพาร์คมีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
https://www.tkpark.or.th/ 
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ภาพท่ี 76 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาคมการพิมพ์ไทย 
ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
อุทยานการเรีย น รู้ที เคพา ร์ค (TK Park) มีการน าเสนอ ราย งาน ‘การส ารวจป รากฏการ ณ์ แ ล ะ  

ความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552 – 2561’ หรือหนังสือเข็มซึ่งท าร่วมกับส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ในหนังสือเข็มมีรายงานการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากรโดยแยกตามช่วงอายุตั้งแต่ช่วงวัยเด็กที่มี
อายุต่ ากว่า 6 ปีจนถึงช่วงอายุ 60 ปี ซึ่งมีรายละเอียดเจาะลึกถึงพฤติกรรมการอ่านของแต่ละช่วงวัย เช่น เวลาที่ใช้ใน
การอ่านหนังสือ การอ่านจ าแนกตามภูมิภาค เหตุผลที่อ่านหรือไม่อ่านหนังสือ ประเภทสื่อที่อ่าน รวมถึงช่อ งทางการ
เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการส ารวจการอ่านหนังสือในรายงานยังน าเสนอสถิติการใช้ห้องสมุดของ
ประชาชน มูลค่าตลาดหนังสือ บทวิเคราะห์ของตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E Book) ในประเทศไทย และสถิติของ
ร้านหนังสือประเภทเชนสโตร์ (chain store) อีกทั้งในเว็บไซต์ของทีเคพาร์คยังมีการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกบั
การอ่านให้แก่ประชาชนในรูปแบบของบทความงานวิชาการ วิดีโอและพอดแคสต์ โดยข้อมูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (HTML) ไฟล์ PDF และ JPG 

Website Structure                      

1.          
•                     
•                 

2.         
•                                     
•          
•        

3.        
•                                 
       TK Park  
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•               
•                         
•                             
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ภาพที่ 77 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาคมการพิมพ์ไทย 
ท่ีมา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 

 
8.2.8 สรุปรายละเอียดแผนผังฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บ 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั้ง 7 หน่วยงานข้างต้น พบว่า
แต่ละหน่วยงานมีการน าเสนอรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยน ามาสรุปเป็นหัวข้อได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่   
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ ข้อมูลสิ่งพิมพ์ บุคลากรและสถานที่ และข้อมูลสถิติ ทั้งน้ี ในแต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บ
ประเภทข้อมูลแตกต่างกันออกไปในด้านเน้ือหาข้อมูลจะสังเกตได้ว่าการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลจะแตกต่างกั นใน
แต่ละหน่วยงานตามอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแหง่ประเทศไทย 
(PUBAT) น า เ ส นอ ข้ อ มูลสถิติ งานหนังสื อ ส า นัก หอสมุ ดแห่ง ชาติน า เส นอ ข้อมู ลทรัพยากรส ารสนเทศ  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเผยแพร่ท าเนียบศิลปินสาขาวรรณศิลป์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ให้ความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเผยแพร่สถิติการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์กรมหาชน) น าเสนอสถิติและรายงานผลการวิจัยของอุตสาหกรรมสร้างสร รค์ สมาคมการพิมพ์จัดท า 
วารสารการพิมพ์ไทย และอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK Park) น าเสนอรายงานพฤติกรรมการอ่านของประชากรใน
แต่ละช่วงวัย 

 
นอกจากน้ีองค์ความรู้ด้านก ารพิมพ์ยังถูกก ระจายอยู่ตามหน่วยงานต่ างๆ  อย่างหลากหลายทั้ง 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีจากการที่มีหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลจ านวนมากท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลบางหัวขอ้ที่
ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน อาทิเช่น การเผยแพร่หนังสือให้แก่ประชาชนมีให้บริการทั้งจากส านักหอสมุดแห่งชาติ
และอุทยานการเรียนรู้ทีเคพา ร์ค ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับมูลค่าอุตสาหกรรมการพิมพ์มีการน า เสนอ จาก ทั้ ง 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค อีกทั้งในภาพรวมของทุกหน่วยงานยังขาด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมุมมองการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถสรุปการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์
เป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 78 สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลด้านการพิมพ์ในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
นอกจากรวบรวมรายละเอียดของข้อมูล ที่ปรึกษายังให้ความส าคัญกับ รูปแบบการน าเสนอที่ดีเ น่ือ ง จาก

รูปแบบการน าเสนอที่ดี จะน าไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ที่สะดวกขึ้น หรือแม้กระทั่งเข้าใจและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ต่อยอดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่าฐานข้อมูลส่วนมากเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของ ไฟล์.PDF และ JPG เป็นหลัก
โดยจะเป็นในรูปแบบของหนังสือและรายงานซึ่งจะมีรายละเอียดอธิบายที่สามารถน าไปต่อยอดทางวิชาการ ได้ 
ขณะเดียวกันในบางหน่วยงานจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ HTML หรือการอธิบายบนหน้าเว็บไซต์พอสัง เขป  
จะไม่มีการลงรายละเอียดเชิง ทั้งน้ีหลังจากการค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดสามารถน ามาจัดกลุ่มและสรุปได้ดังแผ นภาพ
ด้านล่างดังน้ี 
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ภาพท่ี 79 สรุปรูปแบบการแสดงข้อมูลสาขาการพิมพ์ในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เข้าใจสถานการณ์ของข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 7 หน่วยงาน ซึ่ง
ถึงแม้ว่ารายละเอียดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บจะครบทั้ง ข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ข้อมูลบุคลากร/หน่วยงาน 
และข้อมูลสถิติ แต่ยังไม่ครอบคลุมและยังขาดข้อมูลบางส่วนที่ผู้คนในอุตสาหกรรมสามารถน าไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มเติมได้ อาทิเช่น ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลนักเขียน ข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมในส่วนดิจิทัล เป็น
ต้น ดังน้ัน เพื่อเป็นประโยชน์กับการออกแบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยต่อไป ล าดับถัดไป จะเป็น
การน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ในต่างประเทศ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลได้อย่างน่าสนใจต่อไป 
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8.3 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 
เมื่อได้เข้าใจลักษณะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ที่มีการจัดเก็บโดยหน่วย ง านที่

เกี่ยวข้องดังที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้ว น้ัน ในส่วนต่อไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศว่าในแต่ละประเทศน้ัน มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร มีรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง
รูปแบบวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ หรือแนวทางที่จะน ามา
ปรับใช้กับกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยต่อไป 
 

 
ภาพท่ี 80 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาแบบจากต่างประเทศ  

 
ในการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการพิมพ์จากกรณีศึกษาประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษาได้

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการน้ี ดังน้ี 
 เป็นประเทศที่มีหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
 จัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศต้นแบบ มีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่มี

หลากหลายและครบถ้วนในรายละเอียด ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาหรือการต่อยอดทางธุรกิจ 
 รูปแบบของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศต้นแบบมีความน่าสนใจในรูปแบบและเน้ือหา

ที่ท าการน าเสนอ ผู้ใช้สามารถท าการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย  
จากเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลในข้างต้น จึงได้ประเทศที่จะท าการศึกษา เป็น

กรณีตัวอย่างด้านการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ 2 ประเทศ คือ ประเทศเยอรมนี และ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งล าดับถัดไปจะเป็นการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละ
ประเทศ ดังน้ี 
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8.3.1 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศเยอรมนี 
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์มายาวนานและมีการให้

ความส าคัญจากรัฐบาลในฐานะหน่ึงในสาขาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน 
ซึ่งผู้มีบทบาทในการจัดแสดงข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีมี 2 องค์กร คือ 1. Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy และ 2. The German Publishers & Booksellers Association โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแ ต่ ล ะ
หน่วยงาน รวมถึงลิ้งค์ของแต่ละฐานข้อมูล ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 81 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมนี 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 
ในด้านการแสดงข้อมูล 2 หน่วยงานข้างต้นได้แบ่งแยกลักษณะข้อมูลที่จัดแสดงอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy จะเป็นผู้ จัดแสดงข้อมูลของอุตสาหกรรมแบบมหภาค มี 
การกล่าวในมุมของประเทศและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวม ในขณะที่ The German Publishers & Booksellers 
Association จะเป็นผู้แสดงข้อมูลโดยเฉพาะของอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแตกต่างในรายละเอียด ดังน้ี 
 

 การจัดเก็บข้อมูล โดย กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy จัดท า เ ว็ บ ไซต์ ส าหรับเศรษ ฐกิ จสร้างสรรค์  

https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de โดยเฉพาะเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย แนะน าอุตสาหกรรมรวมถึง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน โดยบนหน้าเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลที่โดดเด่น 4 รายการคือ ยอดขาย จ านวนบุคลากร จ านวนผู้
ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการรวมถึงสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ และยังน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
Infographic เพื่อแนะน าสาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจนข้อมูลจ านวนบริษัท รายได้และมูลค่าเพิ่ม ใน  
แต่ละสาขาย่อย 
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ภาพท่ี 82 ภาพรวมฐานข้อมูลของ Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของ Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
 
 ส าหรับรายละเอียดของข้อมูล กระทรวงได้น าเสนอผ่าน Industry Monitoring Report ที่ จัดท าขึ้นเป็น

ประจ าทุกปีโดยน าเสนอข้อมูลในมิติเดียวกันส าหรับทุกสาขาย่อยของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งผลให้นอกจากจะ
สามารถเข้าใจสัดส่วนของแต่ละสาขาต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวมได้ง่ายแล้วยังเห็นทิศทางการส่งเสริมส าขา
ย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านบทแยกที่กล่าวถึงสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ ดังเช่นใน พ.ศ. 2562 ที่กล่าวถึงการ
เผยแพร่วีดีโอและเสียง (Video and audio streaming) พอดแคสต์และเกม โดยต่างหาก 
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ภาพท่ี 83 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลโดย Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

ท่ีมา: Industry Monitoring Report 
 
อน่ึง ในการแสดงข้อมูลที่เป็นมิติเดียวกันส าหรับแต่ละสาขาย่อย กระทรวงฯ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 

ส่วนหลักๆคือการน าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลสถิติในรายละเอียด โดยในส่วนแรกจะน าเสนอใน
บริบทของสาขาย่อยที่เร่ิมต้นโดยการสรุปข้อมูลเป็น 3 เร่ืองหลักๆคือการจ้างงาน ยอดขายและการคาดการณ์ไว้ในส่วน
ต้น จากน้ันจึงน าเสนอเชิงเน้ือหาเชิงวิเคราะห์ ดังเช่นในตลาดหนังสือที่กล่าวถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมในพ.ศ. 2562 

พร้อมทั้งใช้แผนที่แสดงข้อมูลตามพื้นที่เพื่อแสดงจ านวนลูกจ้างในพื้นที่ต่างๆของประเทศพร้อมทั้งสรุปข้อมูลอื่นๆด้วย
ตารางและกราฟไว้ด้านล่าง 

 
ส าหรับการน าเสนอข้อมูลสถิติโดยละเอียด กระทรวงฯ จัดท าเอกสารแนบท้ายส าหรับการน าเสนอข้อมูล

โดยเฉพาะซึ่งมีความโดดเด่นในด้านระยะเวลาที่เป็นการรวบรวมข้อมูลในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2562) และด้านความ
ละเอียดของข้อมูลที่แสดงถึงกลุม่ย่อยต่างๆในห่วงโซ่มูลค่า เช่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์แสดงข้อมูลด้านจ านวนบริษัท 
ยอดขาย พนักงาน พนักงานในประกันสังคม อาชีพอิสระ มูลค่าเพิ่ม ส าหรับกลุ่มผู้ เย็บหนังสือ ร้านค้าปลีก ร้านหนังสือ
มือสอง ส านักพิมพ์ ผู้แปลและผู้ประพันธ์ เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บและแสดงข้อมูลในรายละเอียดดังกล่าว ท าให้เห็น
โครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่แสดงโดยกระทรวงฯ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะมหภาคเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

ภาพรวม ทว่ายังขาดรายละเอียดของข้อมูลในด้านสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะเช่น จ านวนสิ่งพิมพ์ที่ผลิตและจ าหน่าย ฯลฯ ซึ่ง
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือของเยอรมนี เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ดังที่จะกล่าวต่อไป 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
181 

 การจัดเก็บข้อมูล โดย The German Publishers & Booksellers Association 
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือของเยอรมนี โดยการรวมตัวของภาคเอกชนตั้งแต่พ.ศ. 2368 ซึ่ง

ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,500 แห่งจากส านักพิมพ์ ร้านขายหนังสือ ตัวแทนจ าหน่ายหนังสือและสื่อต่างๆ มีบทบาทด้าน
นโยบาย ด้านการสร้างความโปร่งใสในตลาด การเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความอิสระในการแสดงออก 
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งข้อมูลทางด้านสถิติ ผลส ารวจ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ทางเว็บไซต์ https://www.boersenverein.de เป็นหลัก 
 

 
ภาพท่ี 84 ภาพรวมฐานข้อมูลของ The German Publishers & Booksellers Association 

ท่ีมา:เว็บไซต์ของ The German Publishers & Booksellers Association 
 
ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆคือ ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลเฉพาะทาง ซึ่งข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย สถิติอุตสาหกรรม ผลส ารวจและการวิจัย องค์ความรู้ การศึกษา
และการจ้างงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และเขา้ใจอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนีโดยรวม 
ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะทางคือฐานข้อมูลด้านหน่ึงๆโดยเฉพาะเช่น ฐานข้อมูลส าหรับสิ่งพิมพ์ VLB และฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมัน AdB ซึ่งรวบรวมข้อมูลร้านหนังสือ ส านักพิมพ์และตัวแทนด้านต่างๆที่ให้บริการ
ใน 3 ประเทศคือเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย 
  

ในด้านการน าเสนอข้อมูลทั่วไปจะพบว่า สมาคมฯ ท างานเชิงรุก โดยจัดท าข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและเผยแพร่
ข้อมูลตามสื่อต่างๆ นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ของสมาคมเช่น Youtube ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในล าดับถัดไป 
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ภาพท่ี 85 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลโดย The German Publishers & Booksellers Association 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของ The German Publishers & Booksellers Association และ Youtube 
 

ด้านข้อมูลเชิงสถิติ สมาคมฯ น าเสนอข้อมูล 3 ประเภทหลักๆคือสถิติการจ าหน่ายและการผลิตหนังสือ สถติิ
สิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิกส์และสถิติการจ้างงานและฝึกอบรม โดยมีการน าเสนอเป็นช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ท าให้
เห็นภาพแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งในด้านการจ าหน่ายและการผลิต สมาคมฯ จัดเก็บข้อมูลต่างๆเช่น ยอดขาย 
จ านวนผู้ซื้อหนังสือ ร้านหนังสือ สิ่งพิมพ์ใหม่ การจัดซื้อและการจ าหน่ายลิขสิทธิ์ และในด้านสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ 
สมาคมฯ แสดงสถิติโดยละเอียดเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลากว่า 8 ปีจึงกล่าวได้ว่า สมาคมฯ ได้ให้มองเห็น
ความส าคัญของสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิกส์มาเป็นระยะเวลาหน่ึง 

  
ด้านผลส ารวจและงานวิจัย สมาคมฯ จัดท าการส ารวจพฤติกรรมผู้อ่านในประเทศมาอย่างต่อเน่ืองเป็ น

ระยะเวลากว่า 8 ปีและมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อในการส ารวจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเช่น การจัดท าผลส ารวจการ
อ่านจากผลกระทบโรคโควิด-19 ซึ่งท าให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมผู้อ่านได้ในสถานการณ์ที่โรคระบาดอาจเป็น
ระยะเวลาต่อเน่ืองและยังจัดท าหรือเผยแพร่การส ารวจด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอตุสาหกรรมการพิมพ์ เช่น การส ารวจถึง
ผลของมาตรการก าหนดราคาขายปลีกสิ่งพิมพ์ พฤติกรรมการยืมหนังสือออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท าให้
เข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเยอรมนีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ีจากการที่สมาคมฯ ได้จัดตั้งบริษัทลูก 
(Frankfurter Buchmesse GmbH) เพื่อสนับสนุนการจัดงานจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีเครือข่ายไปทั่วโลก ท าให้บริษัทลูก
ดังกล่าวได้รับความร่วมือจากองค์กรในเครือข่ายในการจัดท าองค์ความรู้ของตลาดสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศสเปน รัสเซีย จีน อินโดนีเซีย เอเชียใต้รวมกว่า 11 พื้นที่ทั่วโลก ท าให้มีองค์ความรู้ในเชิงลึกและองค์กรยังได้
จัดท าช่อง buchmesse บนเว็บไซต์ Youtube ในการเผยแพร่องค์ความรู้ส่วนน้ีและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งพิมพ์ 
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ด้านองค์ความรู้ การศึกษาและการจ้างงาน สมาคมฯ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน
บนเว็บไซต์ของสมาคม และมีองค์ความรู้ส าหรับธุรกิจร้านหนังสือโดยเฉพาะอย่างครบวงจรตั้งแต่การก่อตั้งกิจการไป
จนกระทั่งการส่งต่อกิจการ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมายเช่น การเผยแพร่สัญญาตัวอย่างส าหรับ
ผู้ผลิตเน้ือหาและผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ การให้ความช่วยเหลือด้านเครือข่ายโดยแนะน าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเช่น งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาธุรกิจและภาษี เป็นต้น นอกจากน้ีเพื่อป็นการส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรม สมาคม
ฯ ยังจัดท าองค์ความรู้เพื่อการฝึกอบรม โดยมีหลักสูตรการอบรมโดยเฉพาะและประกาศต าแหน่งงานต่างๆใน
อุตสาหกรรมด้วย 

 
ในด้านข้อมูลเฉพาะทาง สมาคมฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดเก็บรายละเอียดอย่ าง

น่าสนใจและฐานข้อมูลผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 
ภาพท่ี 86 รายการข้อมูลสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ 

ท่ีมา: ฐานข้อมูล VLB ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ 
 
ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ VLB สมาคมฯ จัดท าระบบฐานข้อมูล VLB ส าหรับสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมันโดยปัจจุบันมี

จ านวนข้อมูลกว่า 2,500,000 รายการครอบคลุมประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ซึ่งจากการที่ส านักพิมพ์และร้านค้า
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลชุดเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานเช่น การอัพเดทข้อมูลสิ่งพิมพ์ในคลัง
ส านักพิมพ์รายไตรมาส หรือในกรณีที่ส านักพิมพ์แก้ไขข้อมูลราคาขายปลีกสิ่งพิมพ์ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏที่ ร้าน
หนังสือในทันที ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ลดงานที่ร้านหนังสือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงจาก
แต่ละส านักพิมพ์ ลดงานในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบในกรณีที่ ร้านหนังสือ จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเอง พร้อมกันน้ีส านักพิมพ์จะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมฐานข้อมูลในการเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์เพิ่มโอกาสให้ร้านหนังสือรู้จักสิ่งพิมพ์มากยิ่งขึ้น  
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ทั้งน้ี ข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบฐานข้อมูล VLB สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลส าหรับการท า
การตลาดและข้อมูลของสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ โดยมีรายการจัดเก็บข้อมูลกว่า 100 รายการต่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งข้อมูลส าหรับ
การตลาดจะระบุถึงกลุ่มเป้าหมายและการจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะของสิ่งพิมพ์จะรวมข้อมูลด้านราคา
ขายปลีกไว้ ซึ่งการที่ผู้จัดพิมพ์แจ้งราคาขายปลีกในระบบฐานข้อมูลถือได้ว่าผู้จัดพิมพ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การให้ผู้จัดพิมพ์ต้องก าหนดและเผยแพร่ราคาขายปลีกแล้ว ทั้งน้ีตัวอย่างรายการข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิง่พิมพ์ที่ถูกจัดเกบ็
โดยสมาคมฯ ได้แสดงในแผนภาพข้างต้น ซึ่งสมาคมฯ ได้สร้างแรงจูงใจในการให้ส านักพิมพ์ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล โดยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการฐานข้อมูลเมื่อส านักพิมพ์กรอกข้อมูลที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ลงในระบบ  

 

 
ภาพท่ี 87 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล VLB 

ท่ีมา: ระบบฐานข้อมูล VLB 
 
ในด้านการใช้งานและการแสดงผลของฐานข้อมูลพบว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน กล่าวคือเมื่อต้องการสืบค้นข้อมลู 

ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นได้หลายรูปแบบพร้อมๆกัน เช่นการสืบค้นจากรหัสสิ่งพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน หรือการแสดงผล
เบื้องต้นที่จัดเป็นระเบียบ อีกทั้งการแสดงผลในรายละเอียด ที่แสดงข้อมูลอย่างพร้อมใช้งานและสบายตาเสมือนเป็น
เว็บไซต์ร้านค้ามากกว่าระบบฐานข้อมูล 

 
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ AdB นอกจากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์แล้ว สมาคมฯ ยังจัดท าระบบฐานข้อมูล 

ผู้ประกอบการซึ่งรวบรวมข้อมูลส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ ผู้จัดส่งและตัวแทนต่างๆในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และ
ออสเตรีย ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการค้นหาจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเช่น 
เลข ISBN ส าหรับส านักพิมพ์ แนวธุรกิจ ชื่อเจ้าของหรือผู้บริหาร บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลการพิมพ์ของเยอรมนี 
 จากรายละเอียดที่กล่าวมาขั้นต้น จะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของเยอรมนีมีการท างานเชิง รุก 
จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ลงลึกในรายละเอียดและแสดงผลอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
โดยภาครัฐเป็นผู้ดูแลข้อมูลในด้านมหภาค ในขณะที่เอกชนเป็นผู้จัดการข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมรวมถึงองค์ความรู้
และฐานข้อมูลต่างๆซึ่งโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม  

 
นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายยังมีการประสานงานกันท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปในอย่างมีทิศทางและ

ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลต่างๆ  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภูมิในหน้าต่อไป
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ภาพที่ 88 รายละเอียดและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานของประเทศเยอรมนี 

ท่ีมา : เว็บไซต์ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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8.3.2 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศเกาหลีใต้ 
จากการวางนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างเป็นรูปธรรม เกาหลีใต้ได้ให้ความส าคัญกับการ

รวบรวมข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉบับที ่3 โดยปัจจุบันนอกจากแบบส ารวจ
พฤติกรรมการอ่านที่รวบรวมและเผยแพร่โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวแล้ว ข้อมูลตา่งๆได้ถูกจัดเกบ็
และน าเสนอโดย 2 องค์กรหลักๆ คือ 1. KPIPA และ 2. The Korea Publishers Association  

 

 
ภาพท่ี 89 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ของเกาหลีใต้ 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 
อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ จัดเก็บและแสดงมีลักษณะที่แตกต่างกันโดย KPIPA จัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

อุตสาหกรรมในขณะที่ The Korean Publishers Association การจัดเก็บข้อมูลของสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  

  
                                                                                   
                                                                                
                                                                   K-book            
                                                                                       
  

                   : https://www.kpipa.or.kr

  

The Korean Publishers Association

                 2490                                                         700        
                                                                  Seoul International 
Book Fair                                                                              
                                     

                   : http://kpa21.or.kr

Korea Publishing Culture Industry Promotion Agency : KPIPA
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ภาพท่ี 90 เว็บไซต์ KPIPA และโครงสร้างฐานข้อมูล 

ท่ีมา: เว็บไซต์ KPIPA, k-book 
 

 การจัดเก็บข้อมูล โดย KPIPA 
KPIPA ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ มีการรวบรวมข้อมูลในหลายมิติเช่ น

ข้อมูลด้านสถิติ องค์ความรู้และข้อมูลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยน าเสนอใน
ช่องทางที่แตกต่างกันตามแต่กลุ่มเป้าหมาย เช่นการน าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารงานและประกอบธุรกิจส าหรับ
ประชาชนเกาหลีใต้ผ่านเว็บไซต์ KPIPA (https://www.kpipa.or.kr) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสนับสนุนต่างๆเพื่อการ
จัดพิมพ์ การส่งออกสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการน าเสนอข้อมูลสู่ต่างประเทศผ่านเว็บไซต์  K-book 
(http://www.k-book.or.kr) ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการแนะน าสิ่งพิมพ์ ส านักพิมพ์ เจ้าของผลงานและตัวแทนต่างๆ
ให้แก่ชาวต่างชาติ โดยในเว็บไซต์มีการจัดท านิตยสารรายเดือน K-Book trends แยกต่างหากเพื่อน าเสนอคว าม
เคลื่อนไหวล่าสุดและบทวิเคราะห์ทั้งด้านแนวโน้มอุตสาหกรรมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง   

 
ส าหรับข้อมูลส าหรับประชาชนเกาหลีใต้ KPIPA มีการจัดพิมพ์บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมประจ าปีซึ่ง

ครอบคลุมสถิติต่างๆของอุตสาหกรรมในประเทศ บทวิจัยนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ในและต่างประเทศ 
การจัดท าองค์ความรู้ด้านการบริหารและการผลิตสิ่งพิมพ์เสียง ตลอดจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมและการแนะน า
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ภาพท่ี 91 การน าเสนอข้อมูลโดย KPIPA 

ท่ีมา: เว็บไซต์ KPIPA 
 

ข้อมูลสถิติ ในรายงานอุตสาหกรรมประจ าปี KPIPA มีการน าเสนอข้อมูลเป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 
ปีส าหรับหัวข้อต่างๆเช่น ดัชนีการจัดพิมพ์ การขายและการซื้อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนใน
การซื้อสิ่งพิมพ์ การน าเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ การกระจายสิ่งพิมพ์ จ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ
ของส านักพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวนร้านหนังสือ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญ
ส าหรับการวิเคราะห์และการวางนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
ข้อมูลองค์ความรู้ KPIPA เผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไว้อย่างครอบคลุม

และสะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งเน้ือหาดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ การผลิต การตลาด การส่งออกและงาน
สนับสนุนอื่นๆ เช่นร่างสัญญามาตรฐานส าหรับผู้มีบทบาทต่างๆ นอกจากน้ียังพบว่า KPIPA ด าเนินงานในเชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่และสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจที่ประเมินว่าจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น 
สิ่งพิมพ์เสียง ซึ่ง KPIPA ได้จัดท าเว็บไซต์โดยเฉพาะเพื่อการเผยแพร่เน้ือหาไว้อย่างน่าสนใจ  
(https://www.kaudiobook.or.kr) 
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ภาพท่ี 92 การเผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียง 

ท่ีมา: เว็บไซต์ Kaudiobook 
 

เพื่อส่งเสริมการผลิตสิ่งพิมพ์เสียง KPIPA ด าเนินกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรมดังน้ี 1) แนะน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียง เช่น ผู้บรรยาย ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 2) เผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิต ร่างสัญญา
มาตรฐานและบทวิจัยอุตสาหกรรมรวมถึงปัจจัยความส าเร็จในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียง และ 3) การให้บริการสถานที่ใน
การผลิต 

 
1. แนะน า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต  KPIPA แนะน านักพากย์ในสาขาต่างๆรวมทั้งลิงค์ไปยัง KBS 

Voice Actors Association ซึ่งนักพากย์ในสมาคมดังกล่าวคือผู้ทีท่ างานหรือเคยท างานกับ KBS ซึ่งเป็น
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในกิจการกระจายเสียงเกาหลีใต้ และเน่ืองจากในการเข้าท างานกับ KBS 
จะต้องผ่านการทดสอบและคัดเลือก จึงกล่าวได้ว่านักพากย์ในสมาคมเป็นผู้ที่มีสามารถในการพากย์ การ
แนะน าบุคลากรกลุ่มน้ีในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงจึงประเมินได้ว่า KPIPA มีเจตนารมณ์ที่จะผลักดั นให้
สิ่งพิมพ์เสียงเป็นที่พึงพอใจและได้รับความนิยมจากตลาด 

ในการแนะน าผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ KPIPA น าเสนอบริษัทและเว็บไซต์พร้อมลักษณะการ
ท างานและผู้ติดต่อ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถหาแหล่งผลิตและกระจายสินค้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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2. เผยแพร่องค์ความรู้ KPIPA เผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ลักษณะ
ต่างๆของสิ่งพิมพ์เสียงตลอดจนค่าใช้จ่ายและกระบวนการในการผลิต ซึ่งมีการน าเสนออย่างครบถ้วน
และเป็นขั้นตอน โดยสรุปกระบวนการเป็น flow chart ในขั้นต้นแล้วจึงกล่าวถึงรายละเอียดเป็นล าดับ
ขั้น ท าให้สามารถเห็นภาพการท างานอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี KPIPA ยังเผยแพร่บท
วิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เสียง ท าให้สามารถเข้าใจสถานการณ์รอบด้านและเผยแพร่
ร่างสัญญามาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับผู้ประกอบการอีกด้วย  
 

3. ให้บริการสถานที่ จากต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงที่ KPIPA ประเมินว่าค่อนข้างสูงต่อส านัก พิมพ์
ขนาดกลางและขนาดเล็ก KPIPA จึงสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายโดยจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่
ส านักงาน เพื่อให้การผลิตสิ่งพิมพ์เสียงเป็นไปอย่างราบร่ืนยิ่งขึ้น 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า KPIPA ด าเนินการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงอย่างเป็นรูปธรรมและ

ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์เดียวในลักษณะ One-stop-service เอื้อต่อ
ผู้ประกอบการในการเข้าถึงและเข้าใจธุรกิจไปจนการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 

 
ข้อมูลสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านในประเทศ KPIPA น าเสนอข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแนะน าผ่าน

ทางเว็บไซต์ ReadingIN (https://www.readin.or.kr) โดยแบ่งการน าเสนอตามช่วงอายุ เช่นหนังสือส าหรับวัย รุ่น 
หนังสือส าหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มผู้แนะน า เช่น หนังสือที่ได้รับการแนะน าจากห้องสมุด โดยข้อมูลที่
แนะน าจะประกอบไปด้วยภาพปก กลุ่มเน้ือหา ผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ จ านวนหน้า ราคารหัส ISBN ค าน าและเน้ือหา
โดยสังเขป 

 
บุคลากร/หน่วยงาน มีการน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ K-Book เพื่อน าเสนอต่อต่างประเทศโดยเฉพาะซึ่ง

ลักษณะข้อมูลเป็นไปเพื่อการแนะน าสิ่งพิมพ์สู่ชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
  

https://www.readin.or.kr/
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ภาพท่ี 93 ฐานข้อมูล ‘K-Book’ ของ KPIPA 
ท่ีมา: K-Book ภายใต้การด าเนินการของ KPIPA 

  
 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงส่ิงพิมพ์เกาหลีใต้ได้สะดวกรวดเร็ว เว็บไซต์ K-book มีการจัดวางให้สามารถ
สืบค้นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นโดยใช้ keyword การสืบค้นจากหมวดหมู่การท างาน เช่น สิ่งพิมพ์ 
ผู้ประพันธ์ ส านักพิมพ์ และตัวแทนจัดจ าหน่าย การสืบค้นจากประเทศที่ซื้อลิขสิทธ์และจัดพิมพ์ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์
และปีที่จัดพิมพ์ หรือการค้นหาสิ่งพิมพ์โดยแบ่งตามประเภทของเน้ือหาและกลุ่มผู้อ่าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริการสืบค้น
ข้อมูลเหล่าน้ีอ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงสิ่งพิมพ์เกาหลีใต้เป็นอย่างมาก  

 
ในด้านรายละเอียดของข้อมูลจะพบว่ามีการน าเสนอข้อมูลสิ่งพิมพ์อย่างน่าสนใจ จัดเป็นหมวดหมู่ และการ

น าเสนอเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยข้อมูลสิ่งพิมพ์ประกอบไปด้วย รูปภาพหน้าปก ชื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ส านักพิมพ์ กลุ่ม
เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย keyword ข้อมูลการขายและสถานที่ติดต่อเพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์ ข้อมูลโดยสังเขปของสิ่งพิมพ์ 
ค าแนะน าสิ่งพิมพ์และรางวัลที่ได้รับ รวมถึงการแสดงความเห็นโดยผู้ใช้อื่นๆ และค าโปรยส าหรับโฆษณาสิ่งพิมพ์ ซึ่ง
รายละเอียดเหล่าน้ีเพียงพอส าหรับการพิจารณาในเบื้องต้นในการติดต่อส านักพิมพ์เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ โดย ในตัวอย่างตาม
แผนภาพ ค าแนะน าสิ่งพิมพ์ได้รับการจัดท าเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย เน่ืองจากสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเคย ได้รับ
รางวัลจากรัสเซียอีกด้วย  

 
ส าหรับรายละเอียดผู้ประพันธ์ มีการแนะน าผู้ประพันธ์พร้อมรูปถ่าย ผลงานในอดีตและแนวของผลงาน ท า

ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นผลงานอื่นๆอันเป็นการเพิ่มโอกาสให้สิ่งพิมพ์ของผู้ประพันธ์ น้ันๆได้รับการรู้ จักมากยิ่ งขึ้น 
นอกจากน้ีเพื่อน าเสนอความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม KPIPA ยังจัดท านิตยสารรายเดือน K-Book Trends ซึ่งมี
เน้ือหาเกี่ยวกับการแนะน าสิ่งพิมพ์ที่มียอดจ าหน่ายสูง การแนะน าผู้ประพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่ น่าสนใจในอุตสากรรม ซึ่งการจัดท านิตยสารดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้เน้ือหาที่  
KPIPA ต้องการผลักดันเข้าสู่การรับรู้ของผู้ชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น 
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จะเห็นได้ว่า KPIPA รวบรวม วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นระบบและลงลึกในรายละเอียด ทว่ายังมิได้กล่าวถึงข้อมูลสิ่งพิมพ์ในลักษณะฐานข้อมูล ซึ่งรายละเอียด
ส่วนน้ีจะเป็นขอบเขตงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเกาหลีใต้ ดังที่จะกล่าวถึงในล าดับถัดไป  

 

 
ภาพท่ี 94 เว็บไซต์ Korean Publishers Association และโครงสร้างฐานข้อมูล 

ท่ีมา: เว็บไซต์ Korean Publishers Association 
 

 การจัดเก็บข้อมูล โดย The Korean Publishers Association 
สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเกาหลีใต้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2490 และปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกกว่า 700 องค์กร โดยมี

กิจกรรมในการส่งเสริมการอ่าน รวบรวมหนังสือที่จัดพิมพ์ใหม่ จัด Seoul International Book Fair เข้าร่วมงาน
หนังสือในต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางจัดการลิขสิทธิ์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ โดยมี
การน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://kpa21.or.kr 

 
ฐานข้อมูลของสมาคม ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านสถิติและการเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ใหม่ประจ าเดือนเป็น

หลักและองค์ความรู้ที่เป็นผลการศึกษาห่วงโซ๋คุณค่าต่างๆในอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 95 การน าเสนอข้อมูลโดย Korean Publishers Association 

ท่ีมา: เว็บไซต์ Korean Publishers Association 
 

ด้านสถิติ สมาคมน าเสนอสถิติเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เช่น จ านวนและมูลค่าสิ่งพิมพ์ จ านวนสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปล 
ข้อมูลโดยเฉลี่ยของจ านวนสิ่งพิมพ์ต่อการจัดพิมพ์หน่ึงคร้ัง ราคาที่จัดพิมพ์และจ านวนหน้า โดยแบ่งตามกลุ่มเน้ือหา
ของสิ่งพิมพ์  

 
องค์ความรู้ สมาคมผู้จัดพิมพ์เกาหลีใต้จัดพิมพ์รายงานประจ าปีโดยกล่าวถึงผลประกอบการของหน่วยต่างๆ 

ในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งข้อมูลมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีและมีการน าเสนอในรูปกราฟ ท าให้เข้าใจง่าย มีการน าเสนอ
ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฏหมายในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

 
ข้อมูลสิ่งพิมพ์และบุคลากร สมาคมเผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ใหม่รายเดือนออกสู่สาธารณะโดยมีรายละเอียด

รวมถึงราคาจ าหน่าย เน่ืองจากเกาหลีใต้เป็นอีกหน่ึงประเทศที่ใช้ระเบียบราคาขายปลีกคงที่ การเผยแพร่ราคาขาย
ปลีกโดยสมาคมจึงเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับร้านค้าได้อย่างดี  ในด้านหน่วยงานและบุคลากร สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 
เผยแพร่ข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในสมาคมในลักษณะฐานข้อมูลรวมทั้งประกาศต าแหน่งงานต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย 
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 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลการพิมพ์ของเกาหลีใต้ 
ประเทศเกาหลีใต้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยมา

จากการขับเคลื่อนจากภาครัฐเป็นหลัก เร่ิมตั้งแต่การตระหนักถึงปัญหาไปจนกระทั่งการสร้างวิสัยทัศน์และการ
วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่เดิมเกาหลีใต้เป็นหน่ึงในประเทศที่มีข้อมูลอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ ทว่า
ด้วยการผลักดันจากภาครัฐเร่ิมตั้งแต่พ.ศ. 2555  ที่มุ่งเน้นในเร่ืองการเก็บสถิติและการวิจัย จะเห็นได้ว่าปัจ จุบัน 
เกาหลีใต้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการ
แบ่งแยกชัดเจนตามความสนใจของกลุ่มป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลได้ดังน้ี
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ภาพที่ 96 รายละเอียดและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้ 

ท่ีมา : เว็บไซต์ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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8.3.3 สรุปเปรียบเทียบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของแต่ละประเทศ 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น การน าเสนอการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลโดยกรณีศึกษาต้นแบบ จาก

ต่างประเทศ ทั้ง 2 ประเทศ คือ เยอรมนี และเกาหลีใต้ ในล าดับต่อไปน้ี จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บ
และน าเสนอข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงรายละเอียดของข้อมูล ว่ามีข้อมูลใดที่ถูกจัดเก็บและน าเสนอ
บนฐานข้อมูล และการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
198 

 

 
ภาพที่ 97 สรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเยอรมนีและเกาหลีใต้ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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ในภาพรวมเยอรมนีและเกาหลีใต้มีการจัดเก็บข้อมูลในรายละเอียดอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะข้อมูลสิ่งพิมพ์
ในเยอรมนีและข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ โดยแยกออกเป็นการเปรียบเทียบเป็น 2 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านรายละเอียดข้อมูล และ ด้านรูปแบบการน าเสนอ ดังน้ี 

 
ด้านรายละเอียดข้อมูล  พบว่า ในข้อมูลเชิงสถิติ ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง

หลากหลายและเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม ทั้งน้ี
เกาหลีใต้มีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลประกอบการของส่วนงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมท าให้เห็นภาพได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้มีการวิเคราะห์ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อ เป็น
ความรู้แก่อุตสาหกรรมรวมถึงค าแนะน าในการด าเนินกิจการซึ่งเยอรมนีจะเน้นไปทางธุรกิจร้านขายหนังสือในขณะที่
เกาหลีใต้จะเน้นไปทางส านักพิมพ์ ข้อมูลสิ่งพิมพ์ของเยอรมนีมีความโดดเด่นในการสร้างฐานข้อมูลอย่างละเอียด
ส าหรับสิ่งพิมพ์โดยมีการเก็บข้อมูลร่วม 100 รายการต่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมันที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ในขณะที่ เกาหลีใต้โดดเด่นในด้านข้อมูลสิ่งพิมพ์ส าหรับการส่งออกสู่
ต่างประเทศ โดยมีการแนะน ารางวัลต่างๆที่เคยได้รับและภาษาที่ได้รับการแปลแล้วในต่างประเทศ นอกจากน้ีทั้งสอง
ประเทศยังได้จัดท าเว็บไซต์รวบรวมและน าเสนอสิ่งพิมพ์แนะน าตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการอ่านในประเทศอีก
ด้วย ด้านข้อมูลบุคลากร/หน่วยงาน ทั้งเยอรมนีและเกาหลีใต้มีฐานข้อมูลส านักพิมพ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเยอรมนี
จัดท าระบบสืบค้นข้อมูลผู้ออกงานซื้อขายสิ่งพิมพ์โดยแบ่งตามกลุ่มเน้ือหาของสิ่งพิมพ์ในขณะที่ เกาหลีใต้มีการเก็บ
ข้อมูลและแนะน าผู้ประพันธ์ ส านักพิมพ์และตัวแทนต่างๆ บนเว็บไซต์ 

 
ด้านการน าเสนอข้อมูล พบว่าเยอรมนีและเกาหลีใต้มีการน าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เยอรมนีจะ

มีการน าเสนอข้อมูลในลักษณะการให้ข้อเท็จจริงเป็นล าดับขั้น สืบค้นได้ง่ายและมีการจัดหน้าจอแสดงผลอย่าง เป็น
สัดส่วน ในขณะที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะบนแพลทฟอร์มเพื่อชาวต่างชาติ มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงแนะน า สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านการค้นหาหลากหลายวิธีและจัดหน้าจอแสดงผลโดยคัดเลือกเน้ือหาส าคัญต่อการส่งออกสิ่งพิมพ์เช่น
ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์และค าน าสิ่งพิมพ์ในภาษาต่างๆ นอกจากน้ีเกาหลีใต้ยังมีข้อเด่นด้านความถี่ในการน าเสนอโดยมี  
การเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายเดือนทันต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 

 
จากกรณีศึกษา 2 ประเทศด้านฐานข้อมูลพบว่า ทั้งสองประเทศต่างมีการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด

ต่อเน่ืองและเป็นระบบซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้วางนโยบายสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
ท าให้สามารถวางนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเกาหลีใต้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างก้าวกระโดดและการให้ข้อมูลที่เอื้อต่อการปฏิบัติ จะเห็นได้จากการที่ เร่ิมรวบ รวม
ข้อมูลเพียงระยะเวลา10 ปีสามารถท าให้เกาหลีใต้ในปัจจุบันมีข้อมูลที่เพียบพร้อมต่อการศึกษา และการเผยแพร่
ข้อมูลพร้อมสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์เสียงบนการคาดการณ์ว่าสิ่งพิมพ์เสียงจะเป็นเคร่ืองจักรตัวใหม่ในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในอนาคต  
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ในการณ์น้ีสามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ให้ก้าวสู่การรับรู้ของตลาดโลก
ได้เช่นกัน ถ้ามีการวางเป้าหมาย นโยบายที่ชัดเจนและการปฏิบัติงานที่จริงจังดังที่เกาหลีใต้ได้พลิกโฉมอุตสาหกรรมใน
เวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 

 
 นอกจากน้ี จากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละประเทศต้นแบบ
ทั้งสองประเทศน้ัน หากลองน าข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่มีการจัดเก็บของไทย จะท าให้เห็นภาพรวม  
การเปรียบเทียบรายละเอียดที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ท าให้เห็นว่า รายละเอียดข้อมูล
ประเภทใดบ้าง ที่ยังไม่มีการด าเนินการจัดเก็บโดยหน่วยงานของไทย โดยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลของไทยกับของต่างประเทศ 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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8.4 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรทสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย 
ภายหลังจากที่ได้น าเสนอรายละเอียดข้อมูล และแนวทางการน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศกรณีศึกษ า

ต้นแบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บในประเทศไทย ที่ได้น าเสนอไป
ในส่วนก่อนหน้าแล้วน้ัน ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างส รรค์ 
สาขาการพิมพ์ของไทย โดยต่อยอดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานไทยกับ
ของต่างประเทศ ประกอบกับใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งได้สอบถามถึง  
ความต้องการการใช้ฐานข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมน าเสนอร่าง
แผนฯ ท าให้สามารถสรุปเป็นแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี 

 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย  

 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย  

 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในขั้นถัดไป  
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
8.4.1 แผนผังและการเช่ือมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย  

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปส่วนก่อนหน้า คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของรายการข้อ มูลที่มี  
การจัดเก็บของแต่ละประเทศ และรายการข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดของไทยจัดเก็บ หรือยังขาดการรวบรวม ท าให้
สามารถสรุปเป็นแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่เชิงโครงสร้างข้อมูลว่า ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยูแ่ลว้
ในแต่ละประเภทน้ัน ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด และข้อมูลใดที่ยังไม่มีการจัดเก็บ และจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมในแ ต่ละ
รายการน้ัน ควรผลักดันให้หน่วยงานใดรับผิดชอบการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลชุดน้ันขึ้นมาบ้าง โดยสามารถสรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปน้ี   
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ภาพที่ 98 แผนผังการเช่ือมโยงฐานข้อมูล และข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
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8.4.2 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทย 
จากข้อมูลแผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ของไทยข้างต้น ซึ่ง

แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ควรจะเป็นในอนาคต เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้มีรายละเอียดครบถว้น และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฯ แล้วน้ัน ล าดับต่อไปน้ี จะเป็นการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการต่อยอดฐานข้อมูลให้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งใช้
ข้อมูลจากแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลที่ได้ เรียนรู้จากการศึกษากรณีศึกษาต้นแบบด้านการจัดท าฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมระดมความคิด เห็น 
และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ โดยประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังน้ี 

 
1. มีการวิเคราะห์และออกแบบวิธีน าเสนอที่หลากหลาย 

ภายหลังจากการด าเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไว้
ด้วยกันเรียบร้อยแล้วน้ัน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลแก่ สาธารณะ ควรม ี
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ส าคัญจ าเป็น และออกแบบจัดท าเป็นรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าใจข้อมูลที่ส าคัญๆ ของอุตสาหกรรม และสะดวกต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปในวงกว้าง 

นอกจากน้ี ข้อมูลบางส่วน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ ที่มีความส าคัญต่อการน าไปวิ เคราะห์ทาง
เศรษฐกิจ หรือต่อยอดการด าเนินการในรูปแบบอื่น ก็จะต้องเตรียมข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย เขน่ 
Excel เพื่อรองรับการน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ ทั้งน้ี ข้อมูลบางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายในการได้ม าซึ่ง
ข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลบางประเภท โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิติน้ัน มักมีบริษัทวิจัยที่ใช้เคร่ืองมือการเก็บข้อมูล
ที่หลากหลาย ดังน้ัน บางรูปแบบของข้อมูลอาจต่อยอดไปเป็น Subscription Model ส าหรับบางข้อมูล โดย
อาศัยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

นอกจากการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันน้ัน หลายหน่วยงานต่างก็แนะน า ให้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน ก็เป็นช่องทางที่ควรด าเนินการด้วยเช่นกัน เน่ืองจากเป็นการสร้างการเข้าถึงข้อมูลไปยังคนหมู่มาก 
(Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทางออนไลน์ ก็จะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  

 
3. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวช้ีวัดและการประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรม 

แม้ประโยชน์หลักของการจัดท าฐานข้อมูล จะเป็นเร่ืองของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปแล้วน้ัน ในขณะเดียวกัน การจัดท าฐานข้อมูล 
สามารถเป็นประโยชน์อีกทางส าหรับผู้ด าเนินนโยบาย ในการเก็บข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม สนับสนุน
การจัดท าตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิง่พิมพ์ดิจิทัล ที่ยงั
ขาดการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในมุมการผลิต และข้อมูลผู้ใช้ผู้อ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
205 

นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในฐานข้อมูล ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เชน่ 
การติดตามจ านวนผู้เข้าชมแต่ละส่วนข้อมูลในฐานข้อมูล จ านวนดาวน์โหลดเอกสาร จ านวนการแช ร์ต่อ
บทความ เป็นต้น ซึ่งสามารถสะท้อนตัวเลขความสนใจต่อข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ทางช่องทางออนไลน์ของฐานข้อมูล ที่สามารถนับจ านวนผู้เข้าชมแบบ Real-time 

  
4. พัฒนาให้มีหลากหลายภาษาเพ่ือรองรับผู้ใช้จากต่างประเทศ 

ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในประเทศแล้วน้ัน การออกแบบฐานข้อมูล
ให้มีหลากหลายภาษา ตามประเภทผู้สนใจจากต่างประเทศน้ัน จะเป็นช่องทางสนับสนุนให้ต่างชาติ สามารถ
เข้าถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิ มพ์ในประเทศได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของเกาหลี  
ที่ออกแบบให้มีหลากหลายภาษา เพื่อรองรับการต่อยอดสื่อสิ่งพิมพ์ ในมุมมองการซื้อขายลิขสิทธิ์ และ 
การส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ของเกาหลี ไปยังประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย  

 
5. เช่ือมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด Online Community 

การจัดเก็บข้อมูลเชิงรุกจากผู้ใช้ (Active data collecting system) จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อ
ฐานข้อมูลน้ันๆ มีจ านวนผู้ใช้มากเป็นจ านวนหน่ึง ดังน้ัน การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมลู
ของหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ระบบนิเวศของผู้ใช้ในระบบดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ ให้สามารถต่อ
ยอดการด าเนินการ หรือรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้มากขึ้น 

 
นอกจากข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้ อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้ นน้ัน เน่ืองด้วยในปัจจุบั น  

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นที่ส าคัญที่สุด ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลคือ 
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเอง จะสามารถประยุกต์ฐานข้อมูลที่มี น้ี ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งาน มีรูปแบบ 
การท างานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ ห รือ สามารถสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกนโยบาย หน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
หรือแม้กระทั่งผู้คนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไ ร ดังน้ัน การทบทวนผลการด าเนินการพัฒ นา
ฐานข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการพัฒนาให้ฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 

 
206 

8.4.3 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ในข้ันถัดไป  
จากรายละเอียดข้างต้นทั้งหมดที่ได้น าเสนอไปน้ัน เป็นเพียงกระบวนการจัดท าเฉพาะการออกแบบ

ฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์เท่าน้ัน ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้เข้าใจมากขึ้น 
ว่าฐานข้อมูลส าหรับสาขาการพิมพ์ ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้าง มีรูปแบบการน าเสนอเป็นอย่างไร เพื่อให้มีข้อมูลและ
รูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเหมือนที่
ต่างประเทศด าเนินการ ทั้งน้ี ล าดับถัดไปน้ัน CEA ก็จะต้องประสานและด าเนินการขับเคลื่อนการจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับสาขาการพิมพ์ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป  ทั้ง น้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ส รุปเป็น 
แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลในขั้นถัดไป โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 99 แนวทางการด าเนินการในขั้นถัดไป 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
 
ส าหรับการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในระยะแรก  จะเป็นการด าเนินการจัดท าให้เกิดฐานข้อมูลของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ให้มีฐานข้อมูลเกิดขึ้น และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วยการออกแบบ
ฐานข้อมูลต่อยอดจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดเป็นกรอบข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละส าขา 
รวมถึงการจัดท าลักษณะการแสดงผล เน่ืองจากข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมแต่ละสาขาน้ัน สามารถคัดเลือกเฉพาะ
บางข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่ในทุกสาขา แสดงผลเป็นข้อมูลในระยะเบื้องต้นได้ทันที ทั้งน้ี สามารถด าเนินการเชื่อม หรือขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วในปัจจุบัน มาแสดงผลในฐานข้อมูลดังกล่าว รวมถึง  
การวิเคราะห์ห รือแปลงข้อมูลบางส่วนเป็นรูปแบบ Infographic หรือรูปแบบอื่นๆ ตามสมควร เพื่อให้เอื้อต่อ 
การเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มี ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะแยก 
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ในระยะถัดไป คือ การต่อยอดฐานข้อมูลในระต่อไป ภายหลังจากที่มีการจัดท าฐานข้อมูลในระยะแรกแล้ว
เสร็จ จะเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลโดยการผลักดันการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังไม่มี การจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูล
บางส่วน จะมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือจากสมาคม / ภาคธุรกิจ ตามรายละเอียดแผนผังการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้า ทั้งน้ี ข้อมูลบางส่วน CEA สามารถด าเนินการจัดเก็บได้เอง หากเป็นการด าเนินการที่
อยู่ภายใต้บทบาทของ CEA และมีทรัพยากรต่างๆ เพียงพอต่อการด าเนินการจัดเก็บด้วยตยเองได้ ทั้ง น้ี จะต้อง
ด าเนินการเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์ม หรือฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลในเครือข่าย รวมถึงเป็น
การบูรณาการการใช้งานกับผู้ใช้จากแพลตฟอร์มต่างๆ ให้สามารถสร้างเป็น Online Community เพื่อรองรับ 
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หรือ Active Data Collecting System รวมถึงสามารถรองรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อีกด้วย 

 
จากข้อมูลการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ที่ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็น

เพียงการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเท่าน้ัน ล าดับถัดไป CEA หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จะต้องม ี
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสาขาการพิมพ์ให้เกิดขึ้นจริงต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ าเป็นต้องได้ รับความร่วมมือ จาก
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพิ่ม เติม  
การร่วมด าเนินการสร้างฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลกลางของสาขาการพิมพ์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม  

 
นอกจากน้ี การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ภายใต้แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการพัฒนาระบบโครงสร้างของอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป รวมถึงเป็นระบบสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ 
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยมีความเข้มแข็ง เป็นบ่อเกิดเน้ือหาที่
หลากหลาย รองรับการต่อยอดและส่งออกเน้ือหาในรูปแบบอื่น” ให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อไป



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) 
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