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เกี่่�ยวกี่ับ CEA

   ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA มีีบทบาทสำาคัญในการเป็็นหน่วยงานกลื่าง 
ในการป็ระสานความีร่วมีมี่อกับภาครัฐแลื่ะภาคเอกชนเพื่่�อ นำาไป็ส่่การผลื่ักดัันให้เกิดั 
นโยบายด้ัานต่่างๆ ที�เอ่�อต่่อการพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การพัื่ฒนาย่านสร้างสรรค์ 
การจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่แลื่ะงานวิจัย ต่ลื่อดัจนการร่วมีจัดัทำาโครงการต่่างๆ ขัองภาครัฐ 
    CEA ยังเป็็นหน่วยงานที �ส่งเสริมีให้อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์เกิดัแลื่ะเต่ิบโต่ดั้วยการ 
จัดัหาทรัพื่ยากรความีร้่แลื่ะโอกาสในการพัื่ฒนานักสร้างสรรค์ทั�งในส่วนกลื่างแลื่ะภ่มิีภาค พื่ร้
อมีกับการกระตุ่้นให้เกิดัการทำางานร่วมีกันระหว่างอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะภาค 
การผลิื่ต่จริงเพ่ื่�อนำาไป็ส่่การพัื่ฒนาสินค้าแลื่ะบริการในระดัับสากลื่ 
     นอกจากนี� CEA ยังส่งเสริมีให้เกิดัความีร้่ความีเข้ัาใจถึึงความีสำาคัญขัองความีคิดัสร้างส
รรค์ในกลืุ่่มีป็ระชาชนทั�วไป็ เพื่่�อกระตุ่้นให้เกิดัการสนับสนุนแลื่ะนำาไป็ส่่การบริโภคแลื่ะการ 
ลื่งทุนด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ต่่อไป็
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คณะผู้้�จััดทำำ�

ที่่�ปรึึกษา อภิิสิิทธิิ์� ไล่่สัิตรููไกล่

กองบรึรึณาธิิการึ มนฑิิณีี ยงวิิกุล่
ศิิริูอรู หริู�มปรูาณีี
พััณีณิีตา มิตรูภัิกดีี
ณัีฎฐวีิร์ู แตงน้อย
พีัรูดีรู แก้วิล่าย
พััชรูาวิรูรูณี คุุณีารัูตนพัฤกษ์์
ริูนรูดีา รูาชคีุรีู

กมล่วิรูรูณี เนียมศิิริู

สิิริูธิ์าริูนทร์ู เจริูญศิิริู

บริูษั์ท ซัันต้าการูพิัมพ์ั จำากัดี

CEA
Creative Economy Agency 
(Public Organization)
สิำานักงานส่ิงเสิริูมเศิรูษ์ฐกิจสิรู้างสิรูรูค์ุ
(องค์ุการูมหาชน)
อาคุารูไปรูษ์ณีีย์กล่าง 
1160 ถนนเจริูญกรุูง แขวิงบางรัูก 
เขตบางรัูก กรุูงเทพัฯ 10500 ปรูะเทศิไทย
โทรูศัิพัท์ 02 105 7400 
โทรูสิารู  02 105 7450
WWW.CEA.OR.TH

ออกแบบ

แปล

โรึงพิิมพิ์

จััดที่ำาโดย
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คำ�นำ�

 เมี่�อย้อนมีองหน้าป็ระวตั่ิศาสต่ร์เศรษฐกิจขัองโลื่ก  การป็ฏิวิัต่ิอุต่สาหกรรมีที�เกิดัขัึ�นใน 
แต่่ลื่ะระลื่อก ไดั้สร้างความีเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งครั�งยิ�งใหญ่ต่่อวิถึีการดัำาเนินชีวิต่ขัองผ่้คนแต่่ลื่ะยุค  
บริบทแห่งการเร่งเร้าให้เกิดัการป็ฏิิวัติ่การผลิื่ต่ ไม่ีว่าจะเป็็นสงครามีโลื่กครั�งที�หนึ�งแลื่ะครั�งที� 
สอง  การเกิดัภัยพิื่บัติ่รุนแรง ได้ัสร้างปั็ญหาความีขัาดัแคลื่นทรัพื่ยากร ความียากไร้ คุณภาพื่ 
ชีวิต่ที�ถึดัถึอยให้แก่ป็ระชากร การแก้วิกฤต่การณ์ขัองสังคมี จึงเกิดัขึั�น ด้ัวยความีร้่ เทคโนโลื่ยี 
แลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์ อันนำาไป็ส่่การสร้างรากฐานแห่งนวัต่กรรมี แลื่ะกระบวนการผลิื่ต่ใหม่ี ๆ   
ในรุ่นต่่อไป็ 
 ศาสต่ร์แห่งการออกแบบ ค่อ ผลื่ผลิื่ต่แห่งการป็ฏิิวัติ่ แลื่ะผลื่งานออกแบบก็ได้ัรับใช้สังคมี 
มีาอย่างยาวนาน ในกลืุ่่มีป็ระเทศสแกนดัิเนเวีย ภาวะความีอดัอยาก การไร้บ้าน นำาไป็ส่่ 
นโยบายรัฐบาลื่ที�ต้่องจัดัสรรที�อย่่อาศัยให้แก่ป็ระชาชน แลื่ะภาวะข้ันแค้น เช่นนั�น สิ�งที�จำาเป็็นค่อ 
ลื่ดัความีฟุุ่�มีเฟืุ่อย สร้างความีเรียบง่าย เพิื่�มีป็ระโยชน์ใช้สอย แนวคิดันี�ได้ัสร้างโฉมีหน้าใหม่ีขัอง 
อุต่สาหกรรมีการออกแบบทั�งวงจร ที�ต้่องผลิื่ต่เพ่ื่�อต่อบโจทย์ผ้่คนยุคหลัื่งสงครามีโลื่ก ในขัณะที� 
บางป็ระเทศ  ผลื่ผลิื่ต่ขัองแนวคิดัทางการเม่ีอง แลื่ะการเรียกร้องสิทธิิเสรีภาพื่ ได้ัส่งผลื่ถึึงความี 
เติ่บโต่ขัองอุต่สาหกรรมีการออกแบบแฟุ่ชั�น ดัังเช่น มิีนิสเกิ�ต่ขัองแมีรี� ควอนต์่  (Mary quant) 
ที�เป็็นสัญลัื่กษณ์ขัองสต่รีเพื่ศที�ไม่ีจำานนต่่อความีไม่ีเท่าเทียมีกัน 
 อุต่สาหกรรมีการออกแบบ จึงเป็็นภาพื่สะท้อนขัองยุคสมีัยไดั้อย่างยอดัเยี�ยมี เพื่ราะ 
ผลื่งานออกแบบแต่่ลื่ะห้วงเวลื่า ได้ับ่งบอกที�มีาขัองปั็ญหา แนวคิดั กระแสนิยมีที�เกิดัขึั�นแลื่ะ 
พัื่ฒนาการต่่อเน่�องกันมีา ในปั็จจุบัน อุต่สาหกรรมีการออกแบบ ได้ัขัยายขัอบเขัต่กว้างขัวาง 
เพ่ื่�อรองรับความีต้่องการขัองสังคมีที�หลื่ากหลื่ายแลื่ะเฉพื่าะกลุ่ื่มี องค์ความีร้่ทางการออกแบบ 
ก็เช่นกัน ได้ัเกิดัเป็็นสาขัาวิชาที�ผสมีผสานนวต่กรรมี เทคโนโลื่ยี เพ่ื่�อให้ความีคิดัสร้างสรรค์ 
ขัองมีนุษย์เป็็นจริงแลื่ะจับต่้องไดั้  ไมี่ว่าจะเป็็นการพื่ัฒนาแลื่ะยกระดัับโครงสร้างพื่่�นฐาน  
อุต่สาหกรรมียานยนต์่จนถึึงยานอวกาศ  อุป็กรณ์สำาคัญในเสี�ยวชีวิต่ขัองผ้่คนในอุต่สาหกรรมี 
การแพื่ทย์ ขัณะที�ในฟุ่ากฝั่ั�งขัองการยกระดัับจิต่ใจ งานออกแบบก็ยังคงเป็็นองค์ป็ระกอบ 
สำาคัญ ให้ผ้่คนอิ�มีเอมีแลื่ะจรรโลื่งคุณค่าทางใจเช่นกัน 
 สำาหรับป็ระเทศไทย พัื่ฒนาการขัองอุต่สาหกรรมีกรรมีการออกแบบสมัียใหม่ี เดิันทางมีา 
กว่าครึ�งศต่วรรษ โดัยเฉพื่าะในด้ัานศึกษาซึึ่�งเกิดัหลัื่กส่ต่รสาขัาการออกแบบเพ่ื่�อผลิื่ต่แรงงาน 
เพ่ื่�อรองรับอุต่สาหกรรมีแลื่ะการขัับเคล่ื่�อนทางเศรษฐกิจ ซึึ่�งเม่ี�อป็ระเทศไทยได้ัเดิันต่ามีแผน 
พัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีแห่งชาติ่ ฉบับแรก (พื่.ศ. 2504 - 2509)  ซึึ่�งได้ัมีีเป้็าหมีายขัยาย 
การผลื่ิต่ในดั้านอุต่สาหกรรมี เพื่่�อรองรับความีต่้องการผลื่ิต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมีขัองป็ระเทศ 
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ที�เพิื่�มีขึั�นทุกปี็ โดัยมุ่ีงเน้นกิจการที�ใช้วัต่ถุึดิับในป็ระเทศเป็็นหลัื่ก  พื่ร้อมีทั�งการวางโครงสร้าง 
พ่ื่�นฐานด้ัานสาธิารณ่ป็โภค ถึนน ระบบป็ระป็า ระบบไฟุ่ฟุ้่า  ทำาให้การพัื่ฒนาขัองเม่ีองเติ่บโต่ขึั�น 
เป็็นลื่ำาดัับ  ด้ัวยเหตุ่ขัองการขัยายตั่วทางเศรษฐกิจ ทำาให้อุต่สาหกรรมีการออกแบบ ซึึ่�งเป็็น 
ส่วนป็ระกอบในการพัื่ฒนาโครงสร้างพ่ื่�นฐานต่่าง ๆ  ทั�ง สถึาปั็ต่ยกรรมี การต่กแต่่ง การออกแบบ 
ผลิื่ต่ภัณฑ์์ ก็มีีพัื่ฒนาการต่ามีมีา พื่ร้อมี ๆ  กับที� การขัยายตั่วขัองการอุป็โภคบริโภค ก็ได้ัสร้าง 
กลุ่ื่มีความีต้่องการงานออกแบบที�สะท้อนวิถีึชีวิต่ที�ซัึ่บซ้ึ่อนแลื่ะหลื่ากหลื่ายขึั�นในสังคมีไทย 
 ภ่มิีทัศน์ขัองการอุต่สาหกรรมีการออกแบบไทยในวันนี� ขัยายแลื่ะพัื่ฒนาสอดัคล้ื่องไป็กับ 
ความีต้่องการขัองสังคมี เราได้ัมีองเห็นอุต่สาหกรรมีการออกแบบแขันงใหม่ี ที�ได้ัใช้ความีคิดั 
สร้างสรรค์ ทุนวัฒนธิรรมี มีาสร้างความีพิื่เศษแลื่ะแต่กต่่าง  ได้ัช่�นชมีผลื่งานขัองอุต่สาหกรรมี 
การออกแบบที�มีีพัื่ฒนาการจนได้ัเป็็นกลื่ไกสำาคัญขัองเศรษฐกิจไทย แต่่อุต่สาหกรรมีการออกแบบ  
ยังมีีการเดิันทางท้าทายทั�งในด้ัานการเพิื่�มีขีัดัความีสามีารถึทางการแข่ังขััน ความีสามีารถึเชิง 
วิชาชีพื่  การรวมีกลุ่ื่มีทางธุิรกิจ แลื่ะการพัื่ฒนาในภาพื่คลัื่สเต่อร์ที�ส่งเสริมีให้อุต่สาหกรรมีการ 
ออกแบบ เป็็นส่วนหนึ�งในการขัับเคล่ื่�อนอุต่สาหกรรมีภาคการผลิื่ต่ แลื่ะภาคบริการอ่�น ๆ  เช่น  
การท่องเที�ยว การแพื่ทย์ทางเล่ื่อกแลื่ะสุขัภาพื่ อาหารแลื่ะการเกษต่รแป็รร่ป็การพัื่ฒนาแลื่ะ
ส่งเสริมีเม่ีองน่าอย่่ เป็็นต้่น 
 CEA OUTLOOK ฉบับนี� ได้ันำาเสนอภาพื่แลื่ะเสียงสะท้อนขัองผ้่คนในแวดัวงอุต่สาหกรรมี 
การออกแบบ เพ่ื่�อเป็็นข้ัอม่ีลื่ส่่การร่วมีคิดั ร่วมีศึกษา เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนให้อุต่สาหกรรมีการออกแบบ 
ทั�งระบบเดิันหน้าส่่การสร้างสรรค์ผลื่งานที�ต่อบโจทย์วิถีึชีวิต่ขัองผ้่คนในระดัับสากลื่ แลื่ะเป็็น
ส่วนหนึ�งขัองพื่ลัื่งเศรษฐกิจไทยในวันนี� แลื่ะอนาคต่ 

อภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

CEA OUTLOOK 11



12 CEA OUTLOOK12 CEA OUTLOOK



CEA OUTLOOK 13

 พื่ลื่ังแลื่ะบทบาทขัองศาสต่ร์แห่งการออกแบบ ไดั้ก้าวเขั้ามีาเป็็นนโยบายเศรษฐกิจ 
ในหลื่ายป็ระเทศ ในสหราชอาณาจักร ค่อ ภาคอุต่สาหกรรมีที�สร้างรายได้ัเข้ัาป็ระเทศส่ง 
เป็็นลื่ำาดัับต้่น ๆ   ในหลื่ายเม่ีองทั�วโลื่ก เช่น เซิึ่�นเจิ�น ไทเป็ ต่่ริน ต่่างช่ป็ระเด็ันการพัื่ฒนา 
เม่ีองด้ัวยการออกแบบ เป็็น Branding ขัองเม่ีองเพ่ื่�อสร้างจุดัหมีายใหม่ีแห่งการลื่งทุน 
แลื่ะการท่องเที�ยว นักออกแบบอุต่สาหกรรมี นักออกแบบแฟุ่ชั�น สถึาป็นิก จำานวนไม่ีน้อย  
ค่อ ผ้่สร้างผลื่งานระดัับไอคอน ที�เป็ลีื่�ยนโฉมีหน้าวิถีึชีวิต่ขัองผ้่คนไป็ต่ลื่อดักาลื่  หลื่ายครั�ง 
หลื่ายหนในป็ระวัต่ิศาสต่ร์การเมี่อง กลื่ยุทธิ์ดั้านการออกแบบ ยังไดั้ถึ่กใช้เป็็นส่�อแลื่ะ 
เคร่�องม่ีอขัองการรณรงค์ทางการเม่ีองแลื่ะป็ระเด็ันทางสังคมีอย่างกว้างขัวาง

 นี�ค่อโลื่กขัองการออกแบบยุคใหมี่ ที�การออกแบบมีีอานุภาพื่เกินขัอบเขัต่ขัองการ 
ผลิื่ต่เคร่�องใช้ป็ระจำาวัน  ความีสะดัวกขัองป็ระโยชน์ใช้สอย หร่อความีสวยงามีต่ามีความี 
ป็รารถึนาขัองล่ื่กค้า การออกแบบ ค่อ เคร่�องม่ีอทางเศรษฐกิจ แลื่ะเคร่�องม่ีอทางสังคมีที� 
มีีพื่ลื่วัต่รส่ง  ซึึ่�งป็ระเทศไทย จำาเป็็นต้่องศึกษาแลื่ะสำารวจความีพื่ร้อมีขัองระดัับขีัดัความี 
สามีารถึในเชิงการแข่ังขัันขัองอุต่สาหกรรมีการออกแบบไทย ตั่�งแต่่ระดัับต้่นนำ�า กลื่างนำ�า  
แลื่ะป็ลื่ายนำ�า เพื่ราะแมี้แต่่ภาพื่รวมีขัอง “อุต่สาหกรรมีการออกแบบ” ก็ยังแยกย่อย 
สาขัาออกไป็ต่ามี หลัื่กส่ต่รการเรียนการสอน ทักษะการฝึั่กฝั่น อีกทั�งยังมีีปั็จจัยภายนอก 
ที�ท้าทายภาคอุต่สาหกรรมี ไมี่ว่าจะเป็็น ความีต่้องการทางการต่ลื่าดัขัองผ่้บริโภค   
กระบวนการผลิื่ต่ที�ป็รับเป็ลีื่�ยนอย่างรวดัเร็วด้ัวยนวต่กรรมีแลื่ะเทคโนโลื่ยีใหม่ี ๆ   เคร่�องม่ีอ 
ทางการเงินแลื่ะการลื่งทุนในโลื่กดิัจิทัลื่ยังไม่ีนับรวมีตั่วแป็รขัอง สถึานการณ์สงครามีการ
ค้าในเวทีสากลื่ที�ส่งผลื่ต่่อการส่งออก

 ดัังนั�น หากภ่มิีทัศน์ขัองอุต่สาหกรรมีการออกแบบมีีความีชัดัเจน  การสร้างมีาต่รการ 
แลื่ะกลื่ไกในการเสริมีความีแข็ังแกร่งขัองแต่่ลื่ะสาขัาการออกแบบก็จะยิ�งมีีความีแหลื่มีคมี 
แลื่ะป็ลื่ดัล๊ื่อคข้ัอจำากัดัต่่าง ๆ  ได้ัอย่างต่รงป็ระเด็ัน ซึึ่�งสถิึติ่ ข้ัอม่ีลื่ แลื่ะความีเห็นขัองผ้่คน 
ในอุต่สาหกรรมีการออกแบบ จะเป็็นเหม่ีอนสป็ริงบอร์ดั เพ่ื่�อให้การก้าวข้ัามีกับดััก ส่่เวที 
การแข่ังขัันได้ัอย่างมีีความีพื่ร้อมีมีากขึั�นนั�นเอง

CEA OUTLOOK 13
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รัฐบาลื่ไทยได้ัมีีการกำาหนดัให้การพัื่ฒนาอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์เป็็นส่วนหนึ�งขัองยุทธิศาสต่ร์ 
ชาติ่ด้ัานการสร้างความีสามีารถึในการแข่ังขััน แผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีแห่งชาติ่ ฉบับที� 
12 (พื่.ศ. 2560 - 2564) แลื่ะโมีเดัลื่ ป็ระเทศไทย 4.0 โดัยอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ในป็ระเทศ 
แบ่งออกได้ัเป็็น 4 กลุ่ื่มีอุต่สาหกรรมีหลัื่ก 12 สาขัาอุต่สาหกรรมีย่อย แลื่ะ 3 สาขัาอุต่สาหกรรมี 
เกี�ยวข้ัอง 3 สาขัา โดัยสามีารถึจัดักลุ่ื่มีได้ัดัังนี�

1. 
อุุตสาหกรรมการอุอุกแบบ
กับการเป็็นกลไกขัับเคล่�อุน
เศรษฐกิจขัอุงป็ระเทศ
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 โดัยจากกลุ่ื่มีอุต่สาหกรรมีหลัื่กข้ัางต้่นทั�ง 4 ป็ระเภท จะมีีกลุ่ื่มีอุต่สาหกรรมี 2 กลุ่ื่มี ค่อ 
กลุ่ื่มีส่�อสมัียใหม่ี (Media) แลื่ะ กลุ่ื่มีงานสร้างสรรค์แลื่ะออกแบบ (Functional Creation) 
ที�มีีความีเกี�ยวขั้องกับวิชาชีพื่การออกแบบ โดัยจัดัอย่่ในกลืุ่่มี “อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ 
วัฒนธิรรมี แลื่ะบริการที�มีีม่ีลื่ค่าเพิื่�มีส่ง (Creative, Culture & High Value Services)” 
ที�เป็็นเคร่�องม่ีอในการขัับเคล่ื่�อนการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจชุดัใหม่ี (New Engines of Growth) 
แลื่ะอุต่สาหกรรมีการออกแบบเป็็นกลุ่ื่มีอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ที�มีีศักยภาพื่ในการพัื่ฒนา 

กลุ่่�มอุ่ตสาหกรรมหลัุ่ก

มรดกทางวัิฒนธรรม 
Cultural Heritage

ศิลป็ะ
Arts

ส่�อุสมัยใหม�
Media

งานสร้างสรรค์และ
อุอุกแบบ 
Functional Creation

อุ่ตสาหกรรม

อุต่สาหกรรมีหัต่ถึกรรมีไทย  
อุต่สาหกรรมีอาหารไทย
อุต่สาหกรรมีแพื่ทย์แผนไทย
อุต่สาหกรรมีการท่องเที �ยว 
เชิงสร้างสรรค์

อุต่สาหกรรมีศิลื่ป็ะ
การแสดังไทย
อุต่สาหกรรมีทัศนศิลื่ป์็ไทย

ธุิรกิจแพื่ร่ภาพื่แลื่ะ
กระจายเสียงไทย
อุต่สาหกรรมีดันต่รีขัองไทย
อุต่สาหกรรมีภาพื่ยนต่ร์ไทย
อุต่สาหกรรมีการพิื่มีพ์ื่ไทย

อุต่สาหกรรมีการออกแบบไทย
อุต่สาหกรรมีแฟุ่ชั�นไทย
ธุิรกิจการให้บริการ
ด้ัานสถึาปั็ต่ยกรรมีไทย
อุต่สาหกรรมีโฆษณาไทย
อุต่สาหกรรมีซึ่อฟุ่ต์่แวร์ไทย

ความเก่�ยวข้้อุงอุ่ตสาหกรรม 
สร้างสรรค์

อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีเกี�ยวข้ัอง
อุต่สาหกรรมีเกี�ยวข้ัอง
อุต่สาหกรรมีเกี�ยวข้ัอง

อุต่สาหกรรมีย่อย

อุต่สาหกรรมีย่อย

อุต่สาหกรรมีย่อย

อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีย่อย

อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีย่อย

อุต่สาหกรรมีย่อย
อุต่สาหกรรมีย่อย
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จากต่ารางขั้างต่้น จะเห็นไดั้ว่าจะมีีสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบที�เกี�ยวเน่�องกับอุต่สาหกรรมี 
สร้างสรรค์ ทั�งหมีดั 9 สาขัา ป็ระกอบด้ัวย

1) สาขัาแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก 
2) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมี 
3) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน
4) สาขัาภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี 
5) สาขัาออกแบบเรขัศิลื่ป์็

 โดัยจากรายงานโครงการจัดัทำาฐานขั้อมี่ลื่ธิุรกิจย่านสร้างสรรค์ พื่.ศ. 2561 ขัอง 
ศ่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที�ได้ัทำาการศึกษาห่วงโซ่ึ่อุป็ทาน แลื่ะธุิรกิจย่อยขัองแต่่ลื่ะอุต่สาหกรรมี 
สร้างสรรค์ย่อย ทำาให้ทราบถึึงความีเช่�อมีโยงระหว่างอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะสาขัาวิชาชีพื่ 
การออกแบบ โดัยกลืุ่่มีอุต่สาหกรรมีที�มีีความีเกี�ยวขั้องกับวิชาชีพื่การออกแบบมีีความี 
เช่�อมีโยง ดัังนี�

กลุ่่�มอุ่ตสาหกรรม
สร้างสรรค์หลัุ่ก

ส่�อุสมัยใหม�
Media

งานสร้างสรรค์และ
อุอุกแบบ
Functional Creation

อุ่ตสาหกรรมสรา้งสรรค์ย�อุย

ธุิรกิจแพื่ร่ภาพื่แลื่ะ
กระจายเสียงไทย
อุต่สาหกรรมีดันต่รีขัองไทย
อุต่สาหกรรมีภาพื่ยนต่ร์ไทย
อุต่สาหกรรมีการพิื่มีพ์ื่ไทย

อุต่สาหกรรมีโฆษณาไทย
อุต่สาหกรรมีซึ่อฟุ่ต์่แวร์ไทย
ธุิรกิจการให้บริการด้ัาน
สถึาปั็ต่ยกรรมีไทย

อุต่สาหกรรมีออกแบบไทย

วิชาช่พการอุอุกแบบ
ท่ี่�เก่�ยวเน่ื่�อุง

1) สาขัาแอนิเมีชั�นแลื่ะ
คอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก
2) สาขัาออกแบบเรขัศิลื่ป์็

3) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมี
4) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน
5) สาขัาภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี

6) สาขัาออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์
    อุต่สาหกรรมี
7) สาขัาการออกแบบ
    นิทรรศการ
8) สาขัาการออกแบบบริการ

9) สาขัาการออกแบบแฟุ่ชั�นอุต่สาหกรรมีแฟุ่ชั�นไทย

6) สาขัาออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี 
7) สาขัาการออกแบบนิทรรศการ 
8) สาขัาการออกแบบบริการ 
9) สาขัาการออกแบบแฟุ่ชั�น
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 โดัยจากการโครงการศึกษาศักยภาพื่อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ ขัองศ่นย์สร้างสรรค์งาน 
ออกแบบ ที�ผ่านมีาในปี็ พื่.ศ. 2560 ได้ัมีีการเก็บข้ัอม่ีลื่แลื่ะวิเคราะห์ศักยภาพื่สาขัาวิชาชีพื่ 
การออกแบบทั�งหมีดั 8 สาขัาป็ระกอบไป็ด้ัวย 

1) สาขัาแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก
2) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมี 
3) สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน
4) สาขัาภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี 

5) สาขัาออกแบบเรขัศิลื่ป์็ 
6) สาขัาออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี 
7) สาขัาการออกแบบนิทรรศการ 
8) สาขัาการออกแบบบริการ
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 โครงการศึกษาศักยภาพื่อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ พื่.ศ. 
2560 ขัองศ่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ไดั้ให้นิยามีคำาว่า 
“การออกแบบ” (Design) เอาไว้ว่า การวางแผน การถ่ึายทอดั 
ความีคิดัให้ออกมีาเป็็นผลื่งานไมี่ว่าจะอย่่ในร่ป็แบบขัอง 
วัต่ถุึสิ�งขัอง สถึานที� สิ�งพิื่มีพ์ื่ หร่อบริการต่่าง ๆ ซึึ่�งบุคคลื่อ่�น 
สามีารถึมีีป็ฏิิสัมีพื่ันธิ์ร่วมีไดั้ผ่านการมีองเห็น รับร่้ สัมีผัส 
หร่อใช้บริการ แลื่ะขัั�นต่อนการออกแบบนั�นมีีความีจำาเป็็น 
ต้่องคำานึงถึึงมิีติ่ด้ัานสุนทรียศาสต่ร์ ป็ระโยชน์ใช้สอยหลัื่กทาง 
เศรษฐศาสต่ร์ แลื่ะสังคมี 
 โดัยการออกแบบแต่่ลื่ะป็ระเภท มีีคำาจำากัดัความี 
ดัังต่่อไป็นี�

2. กลุ�มสาขัาวิิชาชีพ
   การอุอุกแบบขัอุงป็ระเทศไทย
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2) การอุอุกแบบสถาป็ตัยกรรมภายใน
Interior Architecture
เป็็นการออกแบบพื่่�นที�ว่าง หร่อพื่่�นที�ใช้สอยภายในอาคารให้ต่อบสนองต่่อการ 
ใช้งานขัองผ่้ใช้อาคาร มีีความีสมัีพื่ันธิ์กับสัดัส่วนแลื่ะพื่ฤต่ิกรรมีการใช้งานขัอง 
มีนุษย์

1) การอุอุกแบบสถาปั็ตยกรรม
Architecture
เป็็นทั�งขัั�นต่อนกระบวนการ แลื่ะผลื่ผลิื่ต่ที�เกิดั 
จากการวางแผนการออกแบบโครงสร้างแลื่ะ
กายภาพื่อาคาร (ป็ระโยชน์ใช้สอย ความีแข็ังแรง  
สวยงามี เช่�อมีโยงกับสภาพื่แวดัล้ื่อมี)
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4) การอุอุกแบบผลิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม
Industrial Design
เป็็นการออกแบบที�เกี�ยวขั้องกับผลื่ิต่ภัณฑ์์ที� 
ก่อให้เกิดัความีเป็็นไป็ไดั้ระหว่างการผลื่ิต่ 
การต่ลื่าดั นำาเสนอแนวความีคิดัอย่างเป็็น 
ระบบเพื่่�อให้เกิดัผลื่ิต่ภัณฑ์์ใหมี่ที�มีีป็ระโยชน์ 
ใช้สอยที�เป็็นทางเลื่่อกในการดัำารงชีวิต่อย่าง 
มีีคุณภาพื่ (Product Design, Furniture 
Design, Graphic & Packaging, Ceramic,  
Textile and Metal Design)

ศิลื่ป็ะการออกแบบวางแผนแลื่ะการจัดัการ 
ผ่นแผ่นดิัน ทั�งในพ่ื่�นที�ธิรรมีชาติ่แลื่ะพ่ื่�นที�เม่ีอง 
คำานึงถึึงการอนุรักษ์ทรัพื่ยากรดั่แลื่ะรักษา 
สภาพื่แวดัล้ื่อมี

3) การอุอุกแบบภูมิสถาป็ตัยกรรม
Landscape Architecture
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5) การอุอุกแบบเรขัศิลป็์
Graphic Design
อาศัยการผสมีผสานระหว่างการออกแบบ 
แลื่ะการรวบรวมีพื่ัฒนาขั้อมี่ลื่ต่่าง ๆ เพื่่�อ 
ส่�อสารความีคิดั ความีเข้ัาใจ เป็็นการนำาเสนอ 
ผลื่งานผ่านการมีองเห็นเป็็นปั็จจัยสำาคัญ

6) การอุอุกแบบแอุนิเมชั�น และคอุมพิวิเตอุร์กราฟิกิ
Animation & Computer Graphics Design
เป็็นการสร้างภาพื่เคล่ื่�อนไหวทั�งในร่ป็แบบ 2 มิีติ่ แลื่ะ 3 มิีติ่ โดัยสามีารถึแบ่งป็ระเภทอุต่สาหกรรมี 
ย่อยไดั้เป็็นทั�งหมีดั 3 ป็ระเภท ค่อ อุต่สาหกรรมีการแอนิเมีชั�น อุต่สาหกรรมีเกมีแลื่ะ 
อุต่สาหกรรมีคาแรคเต่อร์
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8) การอุอุกแบบบริการ
Service Design
เป็็นการนำาเอาวิธีิคิดั แลื่ะวิธีิป็ฏิิบัติ่ในกระบวน 
การออกแบบมีาช่วยพัื่ฒนาร่ป็แบบงานบริการ  
หร่อผลื่ิต่ภัณฑ์์ให้สามีารถึสร้างป็ระโยชน์ 
ได้ัส่งสุดั ใช้งานได้ัสะดัวกที�สุดั แลื่ะสร้างผลื่
ต่อบแทนค่นส่่องค์กรไดั้ทั �งในเชิงร่ป็ธิรรมี 
แลื่ะนามีธิรรมี

7) การอุอุกแบบนิทรรศการและการ 
จัดแสดง 
Exhibition Design
เป็็นการออกแบบเคร่�องมี่อหร่อส่�อกลื่างขัอง 
บุคคลื่ แลื่ะหน่วยงานในการส่�อสารความีคิดั 
ความีร้่ ความีเข้ัาใจ การโฆษณาข้ัอม่ีลื่ข่ัาวสาร 
ต่่าง ๆ ส่่สาธิารณชน
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รากฐานขัอุงวิิชาชีพการอุอุกแบบในสังคมไทย
 วิชาชีพื่การออกแบบขัองไทยเป็็นวิชาชีพื่ที�มีีการพื่ัฒนามีาอย่างยาวนานโดัยวิชาชีพื่การ 
ออกแบบในป็ระเทศไทย มีีรากฐานมีาจากกลุ่ื่มีวิชาชีพื่ “ช่าง” ซึึ่�งครอบคลุื่มีทั�งงานออกแบบ 
สถึาปั็ต่ยกรรมี เช่น งานก่อสร้างวัดั แลื่ะศาสนสถึาน งานหัต่ถึกรรมีด้ัานต่่างๆ เป็็นต้่น ซึึ่�ง 
ช่างที�มีีฝีั่ม่ีอจะถ่ึกได้ัรับคัดัเล่ื่อกให้ไป็ทำางานในวัง ในเวลื่าต่่อมีา ในสมัียรัชกาลื่ที� 4 ป็ระเทศ
ไทยมีีการต่่�นตั่วในการรับอารยธิรรมีต่ะวันต่กเข้ัามีาพัื่ฒนาป็ระเทศ มีีการเปิ็ดัรับช่างชาวยุโรป็ 
เข้ัามีาทำางานออกแบบก่อสร้างอาคาร แลื่ะเริ�มีมีีการส่งพื่ระบรมีศานุวงศ์แลื่ะขุันนางชั�นผ้่ใหญ่ 
ไป็ศึกษาต่่อในต่่างป็ระเทศในด้ัานต่่างๆ โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งด้ัานสถึาปั็ต่ยกรรมีแลื่ะกลัื่บมีา
รับราชการในป็ระเทศไทย โดัยป็ระเทศไทยได้ัเริ�มีมีีการจัดัการเรียนการสอนวิชาช่างต่ามีแบบ 
สมัียใหม่ี ในสมัียรัชกาลื่ที� 5 ช่วง พื่.ศ. 2448 - 2453 เรียกว่า สโมีสรช่าง แลื่ะมีีการผลัื่กดััน
แนวคิดัในการเปิ็ดัสอนวิชาช่างต่ามีระบบโรงเรียนสมัียใหม่ีเต็่มีร่ป็แบบพื่ร้อมีทั�งวิชาสถึาปั็ต่ยกรรมี  
ในการเปิ็ดั “โรงเรียนเพื่าะช่าง” อย่างเป็็นทางการใน พื่.ศ. 2456 (ชาต่รี, 2559) จึงถ่ึอได้ัว่า
วิชาชีพื่สถึาปั็ต่ยกรรมีขัองไทย เป็็นวิชาชีพื่ด้ัานการออกแบบขัองไทยป็ระเภทแรกๆ ที�ได้ัมีีการ 
ป็รับเป็ลีื่�ยนหลัื่กส่ต่รการเรียนการสอนให้มีีความีเป็็นสากลื่ ในร่ป็แบบเดีัยวกับต่ะวันต่ก

3. พัฒนาการวิิชาชีพการอุอุกแบบ
   ขัอุงป็ระเทศไทย
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ช�วิงการก�อุร�างวิิชาชีพการอุอุกแบบ
 ในช่วงระหว่าง ปี็ พื่.ศ. 2476 จนถึึงปี็ พื่.ศ. 2499 ถ่ึอเป็็นจุดัเริ�มีต้่นขัองวิชาชีพื่งานออกแบบ 
ที�เป็็นร่ป็ธิรรมีในป็ระเทศไทย โดัยมีีการก่อตั่�งสมีาคมีสถึาป็นิกสยามี ในพื่ระบรมีราช่ป็ถัึมีภ์ 
ในปี็ พื่.ศ. 2476 เพ่ื่�อเป็็นการด่ัแลื่แลื่ะรวมีกลุ่ื่มีเพ่ื่�อแลื่กเป็ลีื่�ยนความีร้่ ความีคิดัเห็นขัองสถึาป็นิก 
ในป็ระเทศไทย แลื่ะในปี็ถัึดัมีา พื่.ศ. 2477 ได้ัมีีการก่อตั่�งแผนกสถึาปั็ต่ยกรรมีศาสต่ร์ขึั�นที�
จุฬาลื่งกรณ์มีหาวิทยาลัื่ย 
 หลัื่กส่ต่รด้ัานการออกแบบได้ัถ่ึกยกระดัับความีสำาคัญขึั�นเป็็นการศึกษาในระดัับมีหาวิทยาลัื่ย  
ทั�งระดัับป็ริญญาต่รี แลื่ะอนุป็ริญญา ในช่วงระหว่างป็ี พื่.ศ. 2482 ถึึง พื่.ศ. 2499 โดัยที� 
จุฬาลื่งกรณ์มีหาวิทยาลัื่ย ได้ัมีีจัดัการเรียนการสอนในระดัับป็ริญญาต่รีด้ัานการออกแบบขึั�น 
โดัยยกระดัับแผนกสถึาป็ัต่ยกรรมีขัึ�นเป็็น “คณะสถึาป็ัต่ยกรรมีศาสต่ร์” ในป็ี พื่.ศ. 2482 
แลื่ะการก่อต่ั�งคณะศิลื่ป็กรรมี โดัยเริ�มีจัดัการเรียนการสอนดั้านการออกแบบอุต่สาหกรรมี 
ในปี็ พื่.ศ. 2486 นอกจากนี�ที�มีหาวิทยาลัื่ยศิลื่ป็ากร ได้ัมีีการก่อตั่�งคณะสถึาปั็ต่ยกรรมีศาสต่ร์ขึั�น  
ในปี็ พื่.ศ. 2498 แลื่ะก่อตั่�งคณะมัีณฑ์นศิลื่ป์็ ในปี็ถัึดัมีา โดัยมีีการจัดัการเรียนการสอนด้ัาน 
สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะการออกแบบนิเทศศิลื่ป์็
 โดัยภาครัฐไดั้เริ�มีเขั้ามีาให้ความีสนใจแลื่ะดั่แลื่วิชาชีพื่ดั้านการออกแบบเป็็นครั�งแรก 
โดัยกระทรวงมีหาดัไทย ได้ัออกพื่ระราชบัญญัติ่วิชาชีพื่สถึาปั็ต่ยกรรมี พื่.ศ. 2508 (ก.ส.) แลื่ะ 
เริ�มีการจัดัสอบใบป็ระกอบวิชาชีพื่สถึาป็ัต่ยกรรมี เน่�องจากเป็็นวิชาชีพื่ที�มีีความีเกี�ยวขั้องกับ 
ความีป็ลื่อดัภัยขัองผ้่ใช้งาน

3. พัฒนาการวิิชาชีพการอุอุกแบบ
   ขัอุงป็ระเทศไทย
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การเริ�มรวิมกลุ�มวิิชาชีพการอุอุกแบบ
 ช่วงระยะเวลื่า 17 ปี็ นับตั่�งแต่่ พื่.ศ. 2515 ถึึง พื่.ศ. 2532 เป็็นช่วงเวลื่าที�วิชาชีพื่ด้ัานการ 
ออกแบบต่่าง ๆ  เริ�มีมีีการรวมีกลุ่ื่มีเพ่ื่�อสร้างความีเข้ัมีแข็ังในการป็ระกอบวิชาชีพื่ แลื่ะมีีความี 
เป็็นร่ป็ธิรรมีที�ชัดัเจนมีากขัึ�น โดัยในช่วงเวลื่าดัังกลื่่าวมีีการรวมีกลืุ่่มีในวิชาชพีื่การออกแบบ 
ทั�งหมีดั 4 สมีาคมี ครอบคลุื่มีสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบทั�งหมีดั 3 สาขัา ค่อ การออกแบบ 
ผลิื่ต่ภัณฑ์์ สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี โดัยในปี็พื่.ศ. 2515 ได้ัมีีการออก
สัญญาจ้างที�ครอบคลืุ่มีการออกแบบภ่มีิสถึาป็ัต่ยกรรมีขัึ�นเป็็นครั�งแรกในป็ระเทศไทย 
การก่อตั่�งสมีาคมีเคร่�องหนังไทย ในปี็ พื่.ศ. 2520 การก่อตั่�งสมีาคมีนักออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์ 
อุต่สาหกรรมีแห่งป็ระเทศไทย ในปี็ พื่.ศ. 2522 การก่อตั่�งสมีาคมีมัีณฑ์นากร แห่งป็ระเทศไทย 
ในปี็ พื่.ศ. 2528 แลื่ะ การก่อตั่�งสมีาคมีภ่มิีสถึาป็นิก ในปี็ พื่.ศ. 2532
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การเริ�มให้ควิามสำาคัญด้านการอุอุกแบบและควิามคิดสร้างสรรค์ 
ขัอุงภาครัฐ

 ภาครัฐไดั้มีองเห็นความีสำาคัญขัองการออกแบบแลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์ 
ว่าสามีารถึมีีส่วนในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจขัองป็ระเทศไดั้ แลื่ะเริ�มีเขั้ามีามี ี
บทบาทในการผลื่ักดัันวิชาชีพื่การออกแบบ การโดัยมีีใช้การออกแบบในการ 
เพื่ิ�มีมี่ลื่ค่าสินค้า ขัึ�นเป็็นครั�งแรกในป็ี พื่.ศ. 2534 โดัยไดั้มีีการจัดัต่ั�งสำานัก 
ส่งเสริมีนวัต่กรรมีแลื่ะสร้างม่ีลื่ค่าเพิื่�มีเพ่ื่�อการค้า (ศ่นย์บริการออกแบบเดิัมี) 
ภายใต้่กรมีส่งเสริมีการค้าระหว่างป็ระเทศ กระทรวงพื่าณิชย์ เพ่ื่�อสร้างม่ีลื่ค่า
เพิื่�มีให้กับสินค้าส่งออกไทยเพ่ื่�อสามีารถึแข่ังขัันในต่ลื่าดัโลื่กได้ั
 จากนั�นในปี็ พื่.ศ. 2543 จนถึึงปี็ พื่.ศ. 2550 เป็็นช่วงระยะเวลื่าเก่อบทศวรรษ 
ที�วิชาชีพื่การออกแบบได้ัรับการผลัื่กดััน แลื่ะมีีความีก้าวหน้าอย่างต่่อเน่�องทั�ง
จากภาครัฐ แลื่ะเอกชน ไม่ีว่าจะเป็็นการก่อตั่�งสภาสถึาป็นิก แลื่ะป็ระกาศใช้ 
พื่ระราชบัญญัต่ิสถึาป็นิก พื่.ศ. 2543 ครอบคลืุ่มีดั่แลื่วิชาชีพื่การออกแบบ 
สถึาป็ัต่ยกรรมีทั�ง 3 ดั้าน ค่อ สถึาป็ัต่ยกรรมี สถึาป็ัต่ยกรรมีภายในแลื่ะ 
ภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี 
 ปี็ พื่.ศ. 2545 ถึึง 2546 ได้ัเกิดัหน่วยงานทั�งภาครัฐแลื่ะเอกชนที�เกี�ยวข้ัองกับ 
วิชาชีพื่การออกแบบ แลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์ขึั�น ไม่ีว่าจะเป็็น สำานักงานส่งเสริมี 
อุต่สาหกรรมีซึ่อฟุ่ต์่แวร์แห่งชาติ่ (SIPA) สมีาคมี ACM SIGGRAPH Bangkok 
องค์กรระหว่างป็ระเทศที�ส่งเสริมี แลื่ะสนับสนุนการเพิื่�มีพ่ื่นความีร้่ความีสามีารถึ  
ทางด้ัานศิลื่ป็ะการออกแบบภาพื่กราฟิุ่กส์ด้ัวย คอมีพิื่วเต่อร์หอศิลื่ป็วัฒนธิรรมี 
แห่งกรุงเทพื่มีหานคร แลื่ะสมีาคมีสมีาคมีนักออกแบบเรขัศิลื่ป์็ไทย
 เพ่ื่�อฟืุ่�นฟุ่่เศรษฐกิจ ยกระดัับความีสามีารถึในการแข่ังขัันขัองป็ระเทศ แลื่ะ 
การเจริญเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจขัองป็ระเทศไทยให้มีีอัต่ราการเจริญเติ่บโต่ที�ต่่อ
เน่�องแลื่ะยั�งย่น รัฐบาลื่จึงเห็นความีสำาคัญในการเร่งพื่ัฒนาให้เกดิัโครงสร้าง 
พ่ื่�นฐาน รัฐบาลื่จึงได้ัจัดัตั่�งศ่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพ่ื่�อกระตุ้่น 
ให้เกิดัความีคิดัสร้างสรรค์ใหมี่ ๆ สร้างนักคิดั นักออกแบบ ต่ลื่อดัจนสร้าง 
ผ้่ป็ระกอบการรุ่นใหม่ี ขึั�นในปี็ พื่.ศ. 2547
 นอกจากนี�ภาคเอกชนที�ดัำาเนินธิุรกิจในวิชาชีพื่การออกแบบไดั้มีีการรวมี 
กลืุ่่มีเป็็นสมีาคมีธิุรกิจ เพื่่�อความีเขัม้ีแขั็งในการดัำาเนินธิุรกิจแลื่ะการขัอการ 
สนับสนุนต่่าง ๆ  จากภาครัฐ โดัยสมีาคมีที�เกิดัขึั�นระหว่างปี็ พื่.ศ. 2547 แลื่ะ 
2548 ได้ัแก่ สมีาคมีผ้่ป็ระกอบการแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่กส์ไทย 
(TACGA) แลื่ะสมีาคมีธุิรกิจสร้างสรรค์การจัดังาน (EMA)
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 ความีคิดัสร้างสรรค์ ถ่ึกยกขึั�นมีาเกี�ยวข้ัองกับการพัื่ฒนา 
ป็ระเทศครั�งแรกในแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีแห่งชาต่ ิ
ฉบับที� 10 ระหว่างปี็ พื่.ศ.  2550 – 2554 นับแต่่นั�นเป็็นต้่น 
มีาป็ระเทศไทยไดัด้ัำาเนินนโยบายที�เกี�ยวขั้องกับการผลื่ักดััน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีาอย่างต่่อเน่�อง แลื่ะถึ่กบรรจุอย่่ใน 
แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีแห่งชาต่ิ ฉบับที� 11 (พื่.ศ. 
2555-2559) แลื่ะ ฉบับที � 12 (พื่.ศ. 2560 - 2564) 
เป็็นระยะเวลื่ายาวนานกว่า 10 ปี็ จนถึึงปั็จจุบัน 
 โดัยในป็ี พื่.ศ. 2561 รัฐบาลื่ไดั้ยกระดัับความีสำาคัญ 
ขัองความีคิดัสร้างสรรค์ขัึ�นอีกระดัับ โดัยไดั้จัดัต่ั�งสำานักงาน 
ส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมีหาชน) ขัึ�น เพื่่�อทำา 
หน้าที�ส่งเสริมีแลื่ะพื่ัฒนาศักยภาพื่ขัองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) เพ่ื่�อให้เป็็นพื่ลัื่งขัับเคล่ื่�อนไป็ส่่เศรษฐกิจ 
ที�สมีดัุลื่แลื่ะยั�งย่นในระยะยาวซึ่ึ�งมีีขัอบเขัต่ในการทำางาน 
ครอบคลุื่มีถึึงวิชาชีพื่การออกแบบ 
 โดัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็็นหนึ�งในกลื่ไกภายใต้่ยุทธิศาสต่ร์ 
ชาติ่ ด้ัานการส่งเสริมีความีสามีารถึในการแข่ังขััน ซึึ่�งทำาให้เห็น 
ทิศทางขัองวิชาชีพื่ด้ัานการออกแบบ ว่าจะเป็็นหนึ�งในฟัุ่นเฟืุ่อง 
ในการขัับเคลื่่�อนทางดั้านเศรษฐกิจ แลื่ะการพื่ัฒนาเมี่องที� 
สำาคัญในอนาคต่

การผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ภาพื่ที� 3-1 ภาพื่รวมีลื่ำาดัับเวลื่าพัื่ฒนาการวิชาชีพื่การออกแบบขัองป็ระเทศไทย

สโมสรช่าง

2448
เปดิ

“โรงเรียนเพาะช่าง”

2456
สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

2476
ก่อต้ัง แผนก

สถาปตัยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2477

ยกข้ึนเปน็คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนระดับ ป.ตรี

2482
ก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสอนด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรมระดับ ป.ตรี

2482
ก่อต้ัง คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2498ก่อต้ัง คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอนการสถาปตัยกรรมภายใน
และการออกแบบนิเทศศิลป์

2499

จัดสอบในประกอบ
วิชาชีพสถาปตัยกรรม

(กส.)

2508

ออกสัญญาจ้างท่ี
ครอบคลุมการออกแบบภูมิ
สถาปตัยกรรม เปน็คร้ังแรก

2515

โรงแรมอินทรา ตึกคอมเพล็กซ์รุ่นแรกๆ 
ท่ีใช้ลายไทย “ประจํายาม” มาออกแบบ

หน้ากากอาคารสมัยใหม่

2513
กระแสนิยม “สถาปัตยกรรมโมเดิร์น” 

จากสถาปนิกท่ีจบการศึกษาต่างประเทศ
และรับอิทธิพลการออกแบบสไตล์
อุตสาหกรรมจากโลกตะวันตก

2510

ก่อต้ังสมาคม
เคร่ืองหนังไทย

2520ก่อต้ังสมาคมนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

2522
ก่อต้ังสมาคม
มัณฑนากร

แห่งประเทศไทย

2528
ก่อต้ังสมาคม
ภูมิสถาปนิก

2532

สํานักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า

2534
พระราชบัญญัติ

สถาปนิก พ.ศ. 2543
และก่อต้ังสภาสถาปนิก

2543 สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ซอฟแวร์แห่งชาติ
สมาคม ACM

Siggraph Bangkok

2545
ก่อต้ัง สํานักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

(องค์การมหาชน)

2545
หอศิลปวัฒนกรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร
สมาคมนักออกแบบ

เรขศิลปไ์ทย

2546

ก่อต้ังศูนย์
สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ

2547สมาคมผู้ประกอบ
การแอนิเมช่ันและ

คอมพิวเตอร์
กราฟกิไทย

2549
สมาคมธุรกิจ

สร้างสรรค์การจัดงาน

2550
สมาคมอักษรศิลป์
แห่งประเทศไทย

2556
ชมรมนักออกแบบภาพ

ประกอบไทย

2558

สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

Bangkok
Fashion Society

2560

สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2561
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4.1.1 ระดับการรวิมกลุ�มขัอุงวิิชาชีพการอุอุกแบบในปั็จจุบัน
แต่่ลื่ะสาขัาในอตุ่สาหกรรมีการออกแบบขัองป็ระเทศ มีรี่ป็แบบแลื่ะความีพื่ร้อมีทางการรวมี
กลืุ่่มีทางวิชาชีพื่ที�แต่กต่่างกันออกไป็ โดัยในป็ัจจุบันร่ป็แบบการรวมีกลืุ่่มี แลื่ะองค์กรทาง 
วิชาชีพื่สามีารถึแบ่งออกได้ัเป็็น 4 ระดัับ ค่อ (1) กลุ่ื่มีอุต่สาหกรรมีการออกแบบที�มีีมีาต่รฐาน 
วิชาชีพื่ (2) กลืุ่่มีอุต่สาหกรรมีการออกแบบที�กำาลื่ังพื่ัฒนาการรวมีกลืุ่่มีวิชาชีพื่ (3) กลืุ่่มี 
อุต่สาหกรรมีที�มีีการรวมีกลืุ่่มีเพื่่�อป็ระโยชน์เชิงธิุรกิจ แลื่ะ (4) อุต่สาหกรรมีการออกแบบที� 
ไม่ีมีีการรวมีกลุ่ื่มี โดัยแต่่ลื่ะร่ป็แบบมีีลัื่กษณะดัังต่่อไป็นี�

ภาพื่ที� 4-1 ระดัับการรวมีกลุ่ื่มี แลื่ะองค์กรทางวิชาชีพื่ขัองอุต่สาหกรรมีการออกแบบใน
ป็ระเทศไทย

กระจายสู่ภูมิภาค

กฏหมายวิชาชีพ

พัฒนาการศึกษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ
จัดต้ังสมาคม

ไม่มีการรวมกลุ่ม

สถาปตัยกรรม

สถาปตัยกรรมภายใน

ภูมิสถาปตัยกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม
การออกแบบท่ีมี
มาตรฐานวิชาชีพ

กลุ่มอุตสาหกรรม
การออกแบบท่ีกําลัง

พัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มอุตสาหกรรม
การออกแบบท่ีมีการรวมกลุ่ม

เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ

การออกแบบ
การบริการ

ออกแบบนิทรรศการ

แอนิเมช่ันและ
คอมพิวเตอร์กราฟกิ

เรขศิลป์

4. 
สถานภาพอุุตสาหกรรม
การอุอุกแบบขัอุงป็ระเทศไทย
4.1 การรวิมกลุ�ม และอุงคก์รทางวิิชาชพี 
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(1) มีมาตรฐานวิิชาชีพ
เป็็นร่ป็แบบการรวมีกลืุ่่มีที�มีีความีเขั้มีแขั็ง เป็็นทางการ แลื่ะมีีกฎหมีายรับรอง โดัยป็ัจจบุัน 
มีีเพื่ียงหน่วยงาน “สภาสถึาป็นิก” (Architect Council of Thailand) ซึ่ึ �งก่อต่ั�งต่ามี 
พื่ระราชบัญญัติ่สถึาป็นิก พื่.ศ. 2543 ด่ัแลื่แลื่ะควบคุมีสาขัาการออกแบบด้ัานสถึาปั็ต่ยกรรมี 
3 สาขัา เท่านั�น ป็ระกอบไป็ด้ัวย สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมี สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะสาขัา 
ภ่มีิสถึาป็ัต่ยกรรมี ดั้านการควบคุมีจรรยาบรรณวิชาชีพื่ การรับรองทางกฎหมีายรับรอง 
หลัื่กส่ต่ร แลื่ะการสอบใบป็ระกอบวิชาชีพื่ 
นอกจากนี�วิชาชีพื่ด้ัานสถึาปั็ต่ยกรรมีทั�ง 3 สาขัา ยังมีีการรวมีกลุ่ื่มีเป็็นสมีาคมีย่อยต่ามีราย
วิชาชีพื่ ป็ระกอบด้ัวย สมีาคมีสถึาป็นิกสยามีฯ สมีาคมีมัีณฑ์นากรแห่งป็ระเทศไทย แลื่ะสมีาคมี 
ภ่มีิสถึาป็นิกแห่งป็ระเทศไทย โดัยมีีวัต่ถึุป็ระสงค์ในการต่ั�งสมีาคมีเพื่่�อสร้างการสนับสนุน 
ค้นคว้า วิจัย เผยแพื่ร่องค์ความีร่้เกี�ยวกับวิชาชีพื่ แลื่ะสร้างเคร่อขั่ายวิชาชีพื่ เพื่่�อสร้างความี 
น่าเช่�อถ่ึอให้กับวิชาชีพื่ มีีการจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ โครงสร้างองค์กรที�ชัดัเจน แลื่ะมีีการเล่ื่อกตั่�ง 
นายกสมีาคมีต่ามีวาระ

ภาพื่ที� 4-2 โครงสร้างการบริหารสมีาคมี ในอุต่สาหกรรมีการออกแบบที�มีีมีาต่รฐานวิชาชีพื่
โดัยสมีาคมีสถึาป็นิกสยามีฯ เป็็นสมีาคมีที �มีีการกระจายแลื่ะสร้างเคร่อขั่ายไป็ยังส่วน 
ภ่มิีภาค ไม่ีว่าจะเป็็นกรรมีาธิิการสถึาป็นิกล้ื่านนา กรรมีาธิิการสถึาป็นิกอีสานแลื่ะกรรมีาธิิการ 
สถึาป็นิกทักษิณ โดัยมีีที�ทำาการกระจายอย่่ในจังหวัดัหลัื่กขัองภ่มิีภาค

โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมในอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

นายก
สมาคม

ส่วนบริหาร

กรรมาธิการภูมิภาค

อุปนายก เหรัญญิก เลขาธิการ ประชาสัมพันธ์

ฝา่ยประชาสัมพันธ์ฝา่ยบัญชีการเงิน

การแยกงานส่วนการจัดการสมาคมออกจากส่วนบริหาร และมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านทะเบียนสมาชิกท่ีชัดเจน

ฝา่ยต่างประเทศ
ฝา่ยสํานักงาน
ฝา่ยวิชาชีพ
ฝา่ยงานสถาปนิก
ฝา่ยวิชาการ
ฝา่ยอนุรักษ์
ฝา่ยกิจกรรมเมือง

ทะเบียน

ฝา่ยทะเบียน

ปฏิคม

กรรมการ

ส่วนปฏิบัติการ
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ภาพื่ที� 4-3 โครงสร้างการบริหารสมีาคมี ในอุต่สาหกรรมีการออกแบบที�มีีมีาต่รฐานวิชาชีพื่

(2) กำาลังพัฒนาการรวิมกลุ�มวิิชาชีพ 
 ป็ระกอบด้ัวย สาขัาการออกแบบเรขัศิลื่ป์็ แลื่ะสาขัาการออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี 
ทั�งสองสาขัามีีลัื่กษณะขัองการรวมีกลุ่ื่มีเป็็นสมีาคมีเพ่ื่�อการทำากิจกรรมีแลื่ะแลื่กเป็ลีื่�ยนความี 
คิดัเห็น จัดัสัมีมีนา อบรมีต่่าง ๆ  แต่่ยังขัาดักลื่ไกในการจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ การจัดัทำาทะเบียนสมีาชิก 
ที�แน่นอน การมีีกำาหนดัการป็ระชุมีสมีาคมีแลื่ะสมีาชิก การมีีกฎหมีายวิชาชีพื่รองรับ 
แลื่ะโครงสร้างองค์กรที�ชัดัเจน 

 โดัยสมีาคมีขัองทั�งสองสาขัาวิชาชีพื่ มีีการดัำาเนินงานมีาเป็็นระยะเวลื่านาน แต่่เน่�องจาก 
ข้ัอจำากัดัเกี�ยวกับลัื่กษณะขัองงานออกแบบที�มีี ความีหลื่ากหลื่ายแลื่ะไม่ีมีีขัอบเขัต่การทำางาน 
ที�ชัดัเจน ส่งผลื่ให้เริ�มีมีีการต่่�นตั่วในเร่�องขัองการรวมีกลุ่ื่มีวิชาชีพื่อย่าง จริงจังในด้ัานขัองการ
นำาเสนอวิชาชีพื่ส่่สาธิารณะ แต่่ยังขัาดักลื่ไกที�ทำาให้วิชาชีพื่มีีความีเขั็มีแขั็ง เช่น ฐานขั้อมี่ลื่ 
มีาต่รฐานวิชาชีพื่ แลื่ะการส่งเสริมีวิชาชีพื่จากภาครัฐ 

โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมในอุตสาหกรรมการออกแบบ
ที่กําลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ

นายก
สมาคม

ส่วนบริหาร + ส่วนปฏิบัติการ

อุปนายก
บริหาร

อุปนายก
ต่างประเทศ

อุปนายก
วิชาการ

เหรัญญิก

ไม่มีการแยกหน้าท่ีของฝา่ยปฏิบัติงานและบริหารท่ีชัดเจน

เลขานุการ

กรรมการ

32 CEA OUTLOOK



CEA OUTLOOK 33

(3) รวิมกลุ�มเพ่�อุป็ระโยชน์เชิงธุรกิจ 
 เป็็นการร่วมีกลืุ่่มีที�ไมี่ไดั้เป็็นการมีีการรวมีกลืุ่่มีทางวิชาชีพื่แต่่รวมีกลืุ่่มีกันเป็็นสมีาคมี 
ธุิรกิจ เพ่ื่�อสร้างความีเข้ัาใจเกี�ยวกับวิชาชีพื่ส่่สาธิารณะ เน้นผลื่ป็ระโยชน์ทางธุิรกิจ แลื่ะสร้าง 
พัื่นธิมิีต่รกับหน่วยงานอ่�น ๆ ทั�งภาครัฐ แลื่ะเอกชน โดัยในปั็จจุบันสาขัาการออกแบบที�มีีการ
รวมีกลืุ่่มีเพื่่�อป็ระโยชน์เชิงธิุรกิจ ป็ระกอบไป็ดั้วย สาขัาแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพื่ิวเต่อร์กราฟุ่ิก  
แลื่ะสาขัาออกแบบนิทรรศการแลื่ะการจัดัแสดัง 
 โดัยทั�งสองสาขัาในป็ัจจุบันมีีการรวมีกลืุ่่มีเพื่่�อต่่อรองแลื่ะขัอการสนับสนุนจากภาครัฐ  
นอกจากนี�สมีาคมีธิุรกิจทั�งสองสมีาคมียังเขั้าไป็มีีส่วนร่วมีในการพื่ัฒนาแลื่ะก่อต่ั�งหลื่ักส่ต่ร 
การศึกษา เช่น การริเริ�มีโครงการนักศึกษาฝั่ึกงานร่วมีกับบริษัทที�เป็็นสมีาชิกขัองสมีาคมี  
แลื่ะการเขั้าไป็ร่วมีพื่ัฒนาหลื่ักส่ต่รใหมี่กับสถึาบันการศึกษา เพื่่�อให้นักศึกษาที�จบออกมีา 
แล้ื่วมีีทักษะที�ต่รงกับความีต้่องการขัองต่ลื่าดังาน 

(4) ไม�มีการรวิมกลุ�ม 
 ในปั็จจุบันสาขัาการออกแบบการให้บริการ (Service Design) มีีการผลัื่กดัันให้เป็็นที� 
ร้่จักในวงกว้างมีากขึั�น โดัยสำานักงานส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมีหาชน) หร่อ CEA 
ในการเป็็นหน่วยงานเช่�อมีต่่อระหว่างผ้่ป็ระกอบวิชาชีพื่ กับผ้่ป็ระกอบการที�ต้่องการใช้บริการ
ด้ัานการออกแบบการใช้บริการ (Service Design) แต่่ยังไม่ีมีีการรวมีกลุ่ื่มีผ้่ป็ระกอบวิชาชีพื่ 
ขึั�นมีาอย่างเป็็นทางการ

4.1.2 ควิามต้อุงการในการพัฒนาศักยภาพการรวิมกลุ�มเพ่�อุพัฒนาวิิชาชีพ
 โดัยทั�วไป็แลื่้วการรวมีกลืุ่่มีวิชาชีพื่จะส่งผลื่ให้เกิดัการพื่ัฒนาวิชาชีพื่การจัดัทำามีาต่รฐาน
วิชาชีพื่ ฐานข้ัอม่ีลื่ การสร้างผลื่ป็ระโยชน์ทางธุิรกิจ ต่ลื่อดัจนเป็็นช่องทางในการแลื่กเป็ลีื่�ยน 
ขั้อมี่ลื่ระหว่างสมีาชิก เมี่�อมีีการส่งเสริมีแลื่ะสนับสนุนให้เกิดัการรวมีกลืุ่่มีวิชาชีพื่อย่างเป็็น 
ระบบ จะส่งผลื่ให้วิชาชีพื่การออกแบบในป็ระเทศไทย สามีารถึพัื่ฒนาวิชาชีพื่ได้ัอย่างต่่อเน่�อง 
มีีมีาต่รฐานเดัียวกับระดัับสากลื่ เพื่ิ�มีขัีดัความีสามีารถึในการแขั่งขัันทั�งในแลื่ะต่่างป็ระเทศ  
สร้างความีเขั้มีแขั็งให้กับวิชาชีพื่การออกแบบให้เป็็นที�ร่้จักขัองบุคคลื่ทั�วไป็ มีีสิทธิิในการ 
แสดังความีเห็น สามีารถึต่่อรอง ต่รวจสอบ ให้คำาแนะนำาแลื่ะมีีส่วนร่วมีในการพัื่ฒนาโครงการ 
สาธิารณะขัองป็ระเทศไดั้ ส่งผลื่ให้ป็ระชาชนท่ัวไป็เขั้าถึึงการออกแบบที�มีีคุณภาพื่ผ่าน 
โครงการสาธิารณะมีากยิ�งขึั�น นอกจากนั�นการรวมีกลุ่ื่มีวิชาชีพื่อย่างเป็็นระบบ มีีการจัดัทำาฐาน 
ขั้อมี่ลื่ที�เป็็นระบบจะช่วยให้วิชาชีพื่ แลื่ะหน่วยงานที�เกี�ยวขั้อง สามีารถึวางแผนแลื่ะกำาหนดั 
ยุทธิศาสต่ร์ในการพื่ัฒนาวิชาชพีื่ รวมีถึึงการต่่อยอดัไป็ส่่การพื่ัฒนาเศรษฐกิจ สังคมี สภาพื่ 
แวดัล้ื่อมี จนถึึงการบริการขัองป็ระเทศได้ัซึึ่�งปั็จจุบันวิชาชีพื่การออกแบบมีีระดัับความีต้่องการ 
ในการพัื่ฒนาศักยภาพื่ที�แต่กต่่างกันออกไป็
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(1) ควิามต้อุงการในการพัฒนาศักยภาพการรวิมกลุ�มขัอุงสาขัาวิิชาชีพที�มีการจัดทำา
มาตรฐานวิิชาชีพ
 วิชาชีพื่การออกแบบสถึาปั็ต่ยกรรมี สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี เป็็น 
วิชาชีพื่การออกแบบที�มีีการรวมีกลุ่ื่มีเพ่ื่�อจัดัทำามีาต่รฐานวิชาชีพื่ จัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ แลื่ะมีีการ
จัดัทำาโครงการพื่ัฒนาวิชาชีพื่อย่างต่่อเน่�องแลื่ะสมีำ�าเสมีอ นับเป็็นวิชาชีพื่การออกแบบที�มีี 
ความีเข้ัมีแข็ังมีากที�สุดั อย่างไรก็ต่ามีจากการสัมีภาษณ์ผ้่ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพื่ พื่บว่า ทั�ง 3 
สาขัาวิชาชีพื่ยังคงป็ระสบป็ัญหา ไมี่ว่าจะเป็็นการไดั้รับค่าต่อบแทนวิชาชีพื่ที�ไมี่เป็็นธิรรมี 
การรับงานในโครงการต่่างป็ระเทศ ฯลื่ฯ ซึ่ึ�งเป็็นผลื่มีาจากการที�วิชาชีพื่ยังไมี่มีีการพื่ัฒนา 
มีาต่รฐานวิชาชีพื่ให้อย่่ในระดัับสากลื่ ซึ่ึ�งควรผลื่ักดัันให้ทั�ง 3 สาขัาวิชาชีพื่มีีการพื่ัฒนา 
มีาต่รฐานวิชาชีพื่ในระดัับสากลื่ ทั�งกฎหมีายอาคาร หร่อการกำาหนดัวัสดุัที�ใช้ในการก่อสร้าง 
ซึึ่�งมีีความีเกี�ยวข้ัองกับความีป็ลื่อดัภัยต่่อชีวิต่ แลื่ะ ทรัพื่ย์สินโดัยต่รง
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(2) ควิามต้อุงการในการพัฒนาศักยภาพการรวิมกลุ�มขัอุงสาขัาวิิชาชีพที�ยังไม�มีการจัดทำา
มาตรฐานวิิชาชีพ
 สำาหรับวิชาชีพื่การออกแบบอ่�น ๆ  เป็็น กลุ่ื่มีสาขัาวิชาชีพื่ที�ต้่องผลัื่กดัันให้เกิดัการรวมีกลุ่ื่มี 
ที�เป็็นร่ป็ธิรรมีมีากยิ�งขัึ�น เพื่่�อสร้างความีเขั้มีแขั็ง กระตุ่้นให้เกิดัการพื่ัฒนาวิชาชีพื่ที�ต่รงกับ 
ความีต่้องการขัองบุคลื่ากรในวิชาชีพื่ ต่ลื่อดัจนต่รงกับแนวโน้มีขัองต่ลื่าดั อีกทั�งควรมีีการ 
สนับสนุน แลื่ะส่งเสริมีการสร้างความีเขั้าใจให้กับบุคลื่ากรในวิชาชีพื่แลื่ะผ่้ป็ระกอบการที� 
เกี�ยวข้ัองให้เล็ื่งเห็นถึึงความีสำาคัญขัองการรวมีกลุ่ื่มี สร้างสังคมีขัองการรวมีกลุ่ื่มีวิชาชีพื่ ให้ 
กลื่ายเป็็นมีาต่รฐานทั�วไป็ในการป็ระกอบวิชาชีพื่ มีีการจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ที�เกี่ยวข้ัองกับวิชาชีพื่ 
เพ่ื่�อนำามีาเป็็นข้ัอม่ีลื่พ่ื่�นฐานในการวางแผนการพัื่ฒนาวิชาชีพื่อย่างเป็็นระบบ ต่ลื่อดัจนการจัดั 
ตั่�งหน่วยงานแลื่ะพ่ื่�นที�กลื่างในการพัื่ฒนาวิชาชีพื่ออกแบบ เน่�องจากในบางกลุ่ื่มีวิชาชีพื่มีีการ
รวมีกลืุ่่มีเพื่่�อมีุ่งผลื่ป็ระโยชน์ทางธิุรกิจเท่านั�น ไมี่ไดั้มีุ่งเน้นการพื่ัฒนาวิชาชีพื่อย่างเป็็น 
ร่ป็ธิรรมี เช่น วิชาชีพื่การออกแบบแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่กแลื่ะวิชาชีพื่การออกแบบ 
นิทรรศการ รวมีไป็ถึึงวิชาชีพื่การออกแบบที �กำาลื่ังพื่ัฒนาการรวมีกลืุ่ ่มีวิชาชีพื่ เช่น 
การออกแบบผลื่ิต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี แลื่ะการออกแบบเรขัศิลื่ป็์ ที�มีีการรวมีกลืุ่่มีวิชาชีพื่แต่่ 
ยังขัาดัการบริหารจัดัการอย่างเป็็นระบบ ต่ลื่อดัจนสาขัาท่ียังไมี่ไดั้มีีการรวมีกลืุ่่มี ค่อ 
สาขัาการออกแบบบริการ 
 

ภาพท่ี่� 4-4 ภาพรวมความต้้องการในการพัฒนาศัักยภาพการรวมกลุ่่�มเพ่�อพัฒนาวิชาช่พ 

ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในแง่ของการทํากิจกรรม / การช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอ

การช่วยเหลือในการทํางานระดับสากล เช่น กฎหมาย / การติดต่อธุรกิจ

ความต้องการ

ผลักดันการทําฐานข้อมูลแต่ละอุตสาหกรรมการออกแบบ
ในเชิงวิชาชีพ / สมาชิก / ผู้ประกอบการ

ผลักดันการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

อุตสาหกรรมการ
ออกแบบท่ีไม่มีการรวมกลุ่ม

กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบ
ท่ีกําลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์เชิงธุรกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบ
ท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ

ผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลกลาง อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย
เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ และอุตสาหกรรมการออกแบบ

SD ID GR ANI EX AR IA LN
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มีีทั�งหมีดั 33 สถึาบัน ต่ั�งอย่่ในภาคเหน่อ 6 สถึาบัน กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 19 สถึาบัน 
ภาคต่ะวันออก 1 สถึาบัน ภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 4 สถึาบัน แลื่ะภาคใต้่ 3 สถึาบัน

4.2.1 การผลิตนักอุอุกแบบไทย
(1) หลักสูตร และสถาบันการศึกษาด้านการอุอุกแบบในป็ระเทศไทย
ในปี็ พื่.ศ. 2560 ป็ระเทศไทย มีีการสถึาบันระดัับอุดัมีศึกษาในสังกัดัสำานักงานคณะกรรมีการ 
อุดัมีศึกษาจากทั�วป็ระเทศที�มีีการจัดัการเรียนการสอนวิชาชีพื่การออกแบบทั�งหมีดั 125 
สถึาบัน เป็็นหลื่ักส่ต่รป็ริญญาต่รีทั�งหมีดั 128 หลื่ักส่ต่ร หลื่ักส่ต่รป็ริญญาโททั�งหมีดั 44 
หลัื่กส่ต่ร แลื่ะหลัื่กส่ต่รป็ริญญาเอกทั�งหมีดั 12 หลัื่กส่ต่ร โดัยแบ่งเป็็นต่ามีสาขัาวิชาชีพื่ได้ั 
ดัังนี�

สถาปัตยกรรมหลัก
ARCHITECTS

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

เชียงใหม่ 4
พะเยา 1
พิษณุโลก 1

กรุงเทพมหานคร 14
ปทุมธานี 3
นครปฐม 1
นนทบุรี 1

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1
นครราชสีมา 3

นครศรีธรรมราช 1
สงขลา 2

เชียงใหม่ 4

กรุงเทพฯ 14
ปทุมธานี 3
นครปฐม 1
นนทบุรี 1

ชลบุรี 1

นครราชสีมา 3

พิษณุโลก 1 ขอนแก่น 1

สงขลา 2

นครศรีธรรมราช 1

พะเยา 1

4.2 ขีัดควิามสามารถในการแขั�งขัันขัอุงอุุตสาหกรรม  
     การอุอุกแบบในป็ระเทศไทย
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ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTS

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพมหานคร 4
ปทุมธานี 1

มหาสารคาม 1

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพฯ 4
ปทุมธานี 1

มหาสารคาม 1

สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTS

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพมหานคร 10
ปทุมธานี 3

มหาสารคาม 1
นครราชสีมา 1

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพฯ 10
ปทุมธานี 3

นครราชสีมา 1

มหาสารคาม 1

จำานวนแลื่ะสถึานที�ตั่�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนด้ัานภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี
มีีด้ัวยกันทั�งหมีดั 7 สถึาบัน ตั่�งอย่่ในภาคเหน่อ 1 สถึาบัน กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 5 สถึาบัน 
แลื่ะภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 1 สถึาบัน 

จำานวนแลื่ะสถึานที�ตั่�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนด้ัานการออกแบบสถึาปั็ต่ยกรร
มีภายในมีีทั�งหมีดั 16 สถึาบัน ต่ั�งอย่่ในภาคเหน่อ 1 สถึาบัน กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 13 
สถึาบัน แลื่ะภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 2 สถึาบัน
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การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGNERS

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพมหานคร 14
ปทุมธานี 5

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1
กาฬสินธ์ุ 1

นครศรีธรรมราช 1
สงขลา 1

เชียงใหม่ 1

กรุงเทพฯ 14
ปทุมธานี 5

กาฬสินธ์ุ 1

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1

นครศรีธรรมราช 1

สงขลา 1

จำานวนแลื่ะสถึานที�ตั่�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนด้ัานการออกแบบเรขัศิลื่ป์็
มีีด้ัวยกันทั�งหมีดั 20 สถึาบัน ตั่�งอย่่ในภาคเหน่อ 3 สถึาบัน กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 12 สถึาบัน 
ภาคต่ะวันออก 1 สถึาบัน แลื่ะภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 4 สถึาบัน

การออกแบบเรขศิลป์
GRAPHIC DESIGNERS

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม่ 2
พิษณุโลก 1

กรุงเทพมหานคร 8
ปทุมธานี 4

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1
นครราชสีมา 1
มหาสารคาม 1
อุบลราชธานี 1

เชียงใหม่ 2

กรุงเทพฯ 8
ปทุมธานี 4 นครราชศรีมา 1

อุบลราชธานี 1

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1

มหาสารคาม 1

พิษณุโลก 1

จำานวนแลื่ะสถึานที�ต่ั�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนดั้านการออกแบบผลื่ิต่ภัณฑ์์ 
อุต่สาหกรรมีมีีด้ัวยกันทั�งหมีดั 25 สถึาบัน ตั่�งอย่่ในภาคเหน่อ 1 สถึาบัน กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 
19 สถึาบัน ภาคต่ะวันออก 1 สถึาบัน ภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 2 สถึาบัน แลื่ะภาคใต้่ 2 
สถึาบัน
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การออกแบบนิทรรศการ
EXHIBIT DESIGNERS

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร 4
ปทุมธานี 2

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1

สงขลา 1

กรุงเทพฯ 4
ปทุมธานี 2

สงขลา 1

ชลบุรี 1

ขอนแก่น 1

การออกแบบเอนิเมช่ัน
และคอมพิวเตอร์กราฟกิ
ANIMATORS & COMPUTER GRAPHIC

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

เชียงใหม่ 2
เชียงราย 1

กรุงเทพมหานคร 9
ปทุมธานี 2

เชียงใหม่ 2

กรุงเทพฯ 9
ปทุมธานี 2

เชียงราย 1

 

จำานวนแลื่ะสถึานที�ตั่�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนด้ัานการแอนิเมีชั�นแลื่ะ
คอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่กมีีด้ัวยกันทั�งหมีดั 14 สถึาบัน ตั่�งอย่่ในภาคเหน่อ 3 สถึาบัน
กรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 11 สถึาบัน 

จำานวนแลื่ะสถึานที�ต่ั�งสถึาบันการศึกษาที�มีีการเรียนการสอนดั้านการออกแบบนิทรรศการ 
แลื่ะการจัดังานมีีทั�งหมีดั 10 สถึาบัน ตั่�งอย่่ในกรุงเทพื่แลื่ะภาคกลื่าง 6 สถึาบัน ภาคต่ะวันออก 
1 สถึาบัน ภาคต่ะวันออกเฉียงเหน่อ 4 สถึาบัน แลื่ะภาคใต้่ 2 สถึาบัน
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ภาพท่ี่� 4-5 ศัักยภาพในการผลิุ่ต้นักศึักษาเข้้าสู่่�วิชาช่พการออกแบบสู่าข้าต้�าง ๆ ในปีี พ.ศั. 2560

 ในปี็ พื่.ศ. 2560 สาขัาสถึาปั็ต่ยกรรมีผลิื่ต่นักออกแบบได้ัส่งที�สุดัเม่ี�อเทียบกับสาขัาอ่�น ๆ   
โดัยผลื่ิต่นักศึกษาไดั้ป็ระมีาณ 1,180 คน โดัยในป็ีดัังกลื่่าวสาขัาการออกแบบนิทรรศการ 
แลื่ะสาขัาการออกแบบบริการ ยังไม่ีมีีหลัื่กส่ต่รเพ่ื่�อผลิื่ต่นักศึกษาโดัยต่รงซึึ่�งที�ผ่านมีาการเข้ัา
ทำางานในวิชาชีพื่การออกแบบนิทรรศการ แลื่ะการออกแบบบริการ จะเป็็นการผันตั่ว หร่อขัยาย 
ขัอบเขัต่การทำางานขัองวิชาชีพื่การออกแบบสาขัาอ่�น ๆ  อย่างไรก็ต่ามีในปั็จจุบันภาคสมีาคมี
ธุิรกิจการจัดังาน แลื่ะการออกแบบนิทรรศการ ได้ัเข้ัาไป็มีีส่วนร่วมีกับหลื่ายสถึาบันการศึกษา 
แลื่ะได้ัมีีการจัดัตั่�งสาขัาแลื่ะป็รับป็รุงหลัื่กส่ต่ร เพ่ื่�อจัดัการเรียนการสอนทั�งสองสาขัาในหลื่าย
มีหาวิทยาลัื่ยซึึ่�งจะทำาให้มีีผ้่ทำางานที�ต่รงกับศักยภาพื่ที�ต่ลื่าดัต้่องการมีากขึั�นในอนาคต่

(2) จำานวินนักศึกษาในวิิชาชีพการอุอุกแบบในป็ระเทศไทย
 ในดั้านการผลื่ติ่นักออกแบบเขั้าส่่ต่ลื่าดัการทำางาน วงการการศึกษาดั้านการออกแบบ 
ขัองป็ระเทศไทย มีีศักยภาพื่ในการผลิื่ต่นักออกแบบ เพ่ื่�อทำางานในอุต่สาหกรรมีการออกแบบ 
ในป็ระเทศ โดัยไม่ีจำาเป็็นต้่องมีีการนำาเข้ัานักออกแบบจากต่่างป็ระเทศ

การผลิตนักศึกษา พ.ศ. 2560

สถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม

เรขศิลป์

สถาปตัยกรรมภายใน

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แอนิเมช่ันและ
คอมพิวเตอร์กราฟกิ

การออกแบบ
การบริการ

ออกแบบนิทรรศการ

จํานวนนักศึกษาท่ีผลิตต่อป ี(คน)

1,353

895

145

1,039

607

946

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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ภาพท่ี่� 4-6 การเปีร่ยบเท่ี่ยบสัู่ดสู่�วนนักศึักษาท่ี่�จบการศึักษาด้านการออกแบบแลุ่ะนักศึักษาทัี่�วทัี่�งปีระเที่ศัในปีี พ.ศั. 2560

 ซึึ่�งภาพื่รวมีขัองวิชาชีพื่การออกแบบทั�งหมีดัในปี็ พื่.ศ. 2560 ภาคการศึกษาสามีารถึผลิื่ต่ 
นักศึกษาได้ัรวมีกันได้ัป็ระมีาณ 4,985 คน คิดัเป็็นร้อยลื่ะ 1.57 ขัองนักศึกษาทั�งป็ระเทศป็ระมีาณ 
316,898 คน ที�จบการศึกษาในปี็เดีัยวกัน
 ป็ัจจุบันการผลื่ิต่นักออกแบบเพื่่�อเขั้าส่่ต่ลื่าดัการทำางาน ยังคงมีีความีไมี่สอดัคลื่้องกัน 
ระหว่างต่ลื่าดัการศึกษา แลื่ะต่ลื่าดัวิชาชีพื่ ทำาให้บัณฑิ์ต่บางส่วนจบการศึกษาแล้ื่วไม่ีได้ัเข้ัาทำางาน 
ต่่อในสายวิชาชีพื่โดัยต่รง แต่่จะผันตั่วไป็อย่่ในสายงานใกล้ื่เคียงเป็็นส่วนใหญ่ นอกจากนี�การ 
พัื่ฒนาขัองเทคโนโลื่ยีที�เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งอย่างรวดัเร็ว แลื่ะความีต้่องการขัองกลุ่ื่มีล่ื่กค้าที�มีีความี
หลื่ากหลื่ายมีากขัึ�น ส่งผลื่ให้เกิดัความีต่้องการนักออกแบบที�มีีความีเชี�ยวชาญเฉพื่าะดั้าน 
มีากยิ�งขัึ�นซึ่ึ�งจำาเป็็นจะต่้องมีีการป็ระสานความีร่วมีมี่อกันระหว่างภาคการทำางานแลื่ะภาค 
การศึกษา เพื่่�อคาดัการณ์แลื่ะป็รับป็รุงหลื่ักส่ต่รให้ทันต่่อความีต่้องการที�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งอย่าง 
รวดัเร็วในอนาคต่

จํานวนนักศึกษาที่จบด้านการออกแบบ
(ที่จะจบปีการศึกษา พ.ศ. 2560)

จํานวนนักศึกษาทั้งประเทศ
(ที่จะจบปีการศึกษา พ.ศ. 2560)

จํานวนนักศึกษาท่ีจบด้านการออกแบบ คิดเปน็ร้อยละ 1.57
ของนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในป ี2560 ท้ังประเทศ

4,985 คน1.57%

316,898 คน
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(3) ภาพรวิมศักยภาพในการผลิตบุคลากรในวิิชาชีพการอุอุกแบบจากภาคการศึกษา

 การเรียนการสอนดั้านการออกแบบในป็ระเทศไทยมีีความีครอบคลื่มุีต่ามีป็ระเภทขัอง 
วิชาชีพื่การออกแบบในป็ัจจุบัน ขัาดัก็เพื่ียงแต่่สาขัาการออกแบบบริการท่ียังไมี่มีีการจัดัต่ั�ง 
เป็็นหลัื่กส่ต่รเฉพื่าะในระดัับอุดัมีศึกษา มีีเพีื่ยงการจัดัอบรมีเชิงป็ฏิิบัติ่การผ่านการดัำาเนินการ 
ขัองศ่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ แลื่ะการจัดัการเรียนการสอนเป็็นวิชาเลื่่อกในสาขัาการ 
ออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี เท่านั�น อย่างไรก็ต่ามีสิ�งที่เป็็นปั็ญหาในปั็จจุบัน ค่อ ยังไม่ี
มีีความีสอดัคลื่้องกับความีต่้องการขัองต่ลื่าดัวิชาชีพื่เท่าที�ควร อีกทั�งในป็ัจจุบันมีีทางเลื่่อก 
ในการป็ระกอบวิชาชีพื่ที�หลื่ากหลื่ายมีากขึั�น แลื่ะมีีสายงานที�เกี�ยวข้ัองกับวิชาชีพื่การออกแบบ 
ที�ไม่ีได้ัทำางานออกแบบโดัยต่รง เช่น งานอสังหาริมีทรัพื่ย์ งานควบคุมีโครงการแลื่ะงานที�ป็รึกษา 
โครงการ เป็็นต้่น รวมีทั�งการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งไป็ขัองโลื่ก การพัื่ฒนาขัองเทคโนโลื่ยี ความีต้่องการ 
ที�แต่กต่่างขัองกลุ่ื่มีล่ื่กค้าแต่่ลื่ะวัย ส่งผลื่ให้เกิดัความีต้่องการนักออกแบบที่�มีีความีเชี�ยวชาญ
เฉพื่าะด้ัานมีากขึั�น 
 จากการสัมีภาษณ์นายกสมีาคมี แลื่ะบุคลื่ากรดั้านการศึกษาในวิชาชีพื่การออกแบบ 
พื่บว่าป็ัญหาในป็ัจจุบันที�สำาคัญค่อ ความีไมี่สอดัคลื่้องกันระหว่างต่ลื่าดัการศึกษา แลื่ะ 
ต่ลื่าดัวิชาชีพื่ ส่งผลื่ให้เมี่�อบัณฑ์ิต่บางส่วนจบการศึกษาแลื่้วไมี่เขั้าทำางานต่่อในสายวิชาชีพื่ 
โดัยต่รง แต่่จะผันต่ัวเขั้าไป็อย่่ในสายงานใกลื่้เคียงที�เกี�ยวขั้องเป็็นส่วนใหญ่ผ่้ที�เขั้าส่่วิชาชีพื่ 
โดัยต่รงมีีสัดัส่วนที�น้อยมีากเม่ี�อเทียบกับบุคลื่ากรที�จบออกมีา อีกทั�งเม่ี�อเข้ัาส่่วิชาชีพื่แล้ื่ว ยัง
ไม่ีสามีารถึทำางานที�ต่อบรับกับต่ลื่าดัวิชาชีพื่ได้ั ทำาให้ผ้่ป็ระกอบการในบางอุต่สาหกรรมี เช่น 
อุต่สาหกรรมีการออกแบบนิทรรศการ แลื่ะอุต่สาหกรรมีการออกแบบแอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์ 
กราฟิุ่กต้่องมีีการจัดัตั่�งโครงการพัื่ฒนาทักษะบุคลื่ากรด้ัวยต่นเอง ทำาให้เกิดัต้่นทุนด้ัานเวลื่า
แลื่ะค่าใช้จ่ายเพิื่�มีขึั�นในการพัื่ฒนาบัณฑิ์ต่ก่อนรับเข้ัาทำางานจริง 
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 การสนับสนุนแลื่ะส่งเสริมีศักยภาพื่ในการผลื่ิต่บุคลื่ากรเขั้าส่่วิชาชีพื่สามีารถึทำาไดั้โดัย 
เช่�อมีโยงฐานขั้อมี่ลื่ ระหว่างสถึาบันการศึกษา แลื่ะผ่้ป็ระกอบการ เพื่่�อวางแผนทิศทางการ 
ศึกษาให้มีีความีสอดัคล้ื่องกับต่ลื่าดัวิชาชีพื่ สามีารถึคาดัการณ์แนวโน้มีแลื่ะทิศทางขัองวิชาชีพื่ 
ทั�งในเชิงป็ริมีาณการผลื่ิต่ แลื่ะร่ป็แบบทักษะที�ต่้องการในอนาคต่ไดั้ เพื่่�อใช้ในการป็รับป็รุง 
หลัื่กส่ต่รอย่างต่่อเน่�องแลื่ะทันต่่อความีต้่องการขัองภาคธุิรกิจ
 นอกเหน่อจากการกำาหนดัทิศทางการศึกษาให้สอดัคลื่้องกับต่ลื่าดัวิชาชีพื่แลื่้ว ในทุก 
สาขัาควรมีีการสนับสนุนให้เกิดัการบ่รณาการความีร่้ที�หลื่ากหลื่าย โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งดั้าน 
การบริหารจัดัการธุิรกิจให้รวมีอย่่ในหลัื่กส่ต่รการศึกษา เพ่ื่�อให้นักออกแบบได้ัมีีความีร้่ ความี 
เข้ัาใจขัั�นพ่ื่�นฐานในการป็ระกอบธุิรกิจขัองต่นเอง ต่ลื่อดัจนสร้างความีเข้ัาใจร่ป็แบบธุิรกิจขัอง
ผ้่ใช้บริการ ความีเข้ัาใจในระบบการดัำาเนินธุิรกิจ การต่ลื่าดั การเงิน ควบค่่ไป็กับการใช้ความีร้่ 
ดั้านการออกแบบ เพื่่�อที�จะให้บริการออกแบบไดั้ต่รงต่่อความีต่้องการขัองกลืุ่่มีผ่้ใช้บริการ 
มีากที�สุดั แลื่ะเป็็นการเพิื่�มีขีัดัความีสามีารถึในการรับงานโครงการต่่างป็ระเทศ 
 นอกจากความีร้่เชิงธุิรกิจแล้ื่ว การสนับสนุนความีร้่ด้ัานอ่�น ๆ  ที�ต่่อยอดัจากความีร้่พ่ื่�นฐานใน 
วิชาชีพื่ จะเป็็นการสร้างความีเชี�ยวชาญเฉพื่าะ แลื่ะก่อให้เกิดัอาชีพื่ใหม่ีที�สามีารถึมีาสนับสนุน 
การทำางานในวิชาชีพื่ไดั้ เช่น การออกแบบส่ �อป็ฏิิสัมีพื่ันธิ์ (Interactive Design) 
การออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) ที่สามีารถึนำาความีร้่ ดัังกล่ื่าวมีาทำางานในสาขัา
วิชาชีพื่การออกแบบนิทรรศการได้ั หร่อความีเชี�ยวชาญด้ัานอาคารป็ระหยัดัพื่ลัื่งงาน (Green 
Building) แลื่ะด้ัาน Pre-Fabrication ที�สามีารถึนำามีาใช้ในการออกแบบสถึาปั็ต่ยกรรมี

ภาพท่ี่� 4-7 ภาพรวมศัักยภาพในการผลิุ่ต้บ่คลุ่ากรในวิชาช่พการออกแบบจากภาคการศึักษา

สถานการณ์ปัจจุบัน

มีศักยภาพในการ
ผลิตนักออกแบบ
ในเชิงของปริมาณ

ใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ในการทํางาน

ความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า

รับงานอิสระ

ทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง
ต่อยอดความรู้

ในวิชาชีพ

เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

อาชีพใหม่ๆ

บูรณาการความรู้
นอกการออกแบบ เช่น

ธุรกิจ การเงิน

เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างสถาบันการศึกษา

และ ผู้ประกอบการ

ทักษะไม่สอดคล้อง
กับความต้องการ

ของตลาด

ทางเลือกในการ
ประกอบวิชาชีพ

หลากหลายมากข้ึน

ลักษณะการทํางาน ความต้องการ

ANI EX

IA SD

ID GR

AR LN
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1) การได้รับการยอุมรับด้านผลงานการอุอุกแบบในระดับสากล
 ในปั็จจุบันวิชาชีพื่การออกแบบขัองไทย มีีศักยภาพื่แลื่ะการได้ัรับการยอมีรับด้ัานผลื่งาน
ในระดัับสากลื่ ในสาขัาวิชาชีพื่สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะ สาขัาวิชาชีพื่การออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์ 
อุต่สาหกรรมี ซึ่ึ�งจะเห็นไดั้จากการสนับสนุนเพื่่�อต่่อยอดัขัองภาครัฐไทยในการสนับสนุน 
การส่งออก แลื่ะการการันต่ีมีาต่รฐานสินค้า โดัย สำานักส่งเสริมีนวัต่กรรมีแลื่ะสร้างมี่ลื่ค่า 
เพิื่�มี กรมีส่งเสริมีการค้าระหว่างป็ระเทศ กระทรวงพื่าณิชย์ ผ่านการมีอบรางวัลื่การคัดัเล่ื่อก
สินค้าไทยที�มีีการออกแบบดีั หร่อ Design Excellence (DEmark) โดัยเป็็นรางวัลื่ด้ัานการ 
ออกแบบที�มีีมีาต่รฐานเดีัยวกับ รางวัลื่ Good Design Award (G-mark) ป็ระเทศญี�ปุ็�น ซึึ่�ง 
เป็็นรางวัลื่ด้ัานการออกแบบที�ได้ัรับการยอมีรับในระดัับสากลื่ 
 โดัยรางวลัื่ DEmark เป็็นความีร่วมีมีอ่ระหว่างสำานักส่งเสรมิีนวัต่กรรมีแลื่ะสร้างมี่ลื่ค่า 
เพิื่�มีขัองไทย กับ สถึาบันส่งเสริมีการออกแบบแห่งป็ระเทศญี�ปุ็�น หร่อ Japan Institute of 
Design Promotion (JDP) แลื่ะ องค์การส่งเสรมิีการค้าต่่างป็ระเทศขัองญี�ป็ุ�น หร่อ The 
Japan External Trade Organization (JETRO) ในการสนับสนุนผ่้เชี�ยวชาญแลื่ะการ 
สร้างเกณฑ์์ในการตั่ดัสิน จึงทำาให้ผลื่งานที�ได้ัรับรางวัลื่ DEmark ขัองไทยถ่ึอว่ามีีมีาต่รฐาน 
เดีัยวกันกับสากลื่ แลื่ะได้ัรับสิทธิิ�ในการเข้ัารับคัดัเล่ื่อกรางวัลื่ G-Mark ในลื่ำาดัับต่่อไป็
 รางวัลื่ DEmark ในป็ัจจุบันไดั้มีีการกำาหนดัป็ระเภทรางวัลื่ให้กับผลื่งานการออกแบบ 
สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน ในป็ระเภท Hotel / Restaurant / Café จึงทำาให้เล็ื่งเห็นได้ัว่าสาขัา 
วิชาชีพื่ไดั้รับการยอมีรับดั้านการออกแบบโครงการป็ระเภท Hospitality (โรงแรมี รีสอร์ท 
ร้านอาหาร ฯลื่ฯ) ว่ามีีคุณภาพื่ในระดัับสากลื่ โดัยจากการศึกษาพื่บว่าภาพื่รวมีขัองสาขัา 
วิชาชีพื่ด้ัานการออกแบบต่กแต่่งภายในขัองไทยในปั็จจุบัน ได้ัรับความีไว้วางใจจากกลุ่ื่มีโรงแรมี 
แลื่ะรีสอร์ต่ระดัับโลื่กหลื่ายแห่ง (International Brands) ในการเลื่่อกใช้บริการบริษัท 
ออกแบบภายในขัองไทยอย่างต่่อเน่�องทั�งในแลื่ะต่่างป็ระเทศ โดัยผลื่งานดั้านการออกแบบ 
ต่กแต่่งภายในขัองไทย ได้ัรับรางวัลื่ International Property Award (Asia Pacific Award 
Winners) มีาต่ลื่อดัอย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี็ พื่.ศ. 2554 จนถึึงปั็จจุบันกว่า 79 แห่ง
 นอกเหน่อไป็จากการออกแบบโครงการขันาดัใหญ่ วิชาชีพื่การออกแบบสถึาป็ตั่ยกรรมี 
ภายใน ยังไดั้รับการยอมีรับในแง่ขัองการเพื่ิ�มีมี่ลื่ค่าให้กับโครงการดั้านพื่าณิชยกรรมีขันาดั 
เล็ื่ก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟุ่ ในปั็จจุบันได้ัให้ความีสำาคัญกับงานออกแบบภายใน 
เน่�องจากผ่้ป็ระกอบการเลื่็งเห็นป็ระโยชน์จากการสร้างจุดัเดั่นขัองโครงการในดั้านขัองการ 
เพิื่�มีม่ีลื่ค่า แลื่ะสร้างการรับร้่แลื่ะป็ระชาสัมีพัื่นธ์ิโครงการต่่อสาธิารณะ 

4.2.3 นักอุอุกแบบไทยในเวิทีโลก
 ถึึงแมี้ว่าในป็ัจจุบันภาพื่รวมีขัองอตุ่สาหกรรมีการออกแบบขัองป็ระเทศไทยยังไมี่ไดั้เป็็น
ที�ร่้จักอย่างแพื่ร่หลื่ายในในระดัับสากลื่ แต่น่ักออกแบบไทยในบางสาขัาวิชาชพีื่มีีทักษะแลื่ะ 
ความีสามีารถึที�ต่รงกับความีต่้องการขัองต่ลื่าดัในต่่างป็ระเทศ โดัยพื่บว่าการไดั้รับการ 
ยอมีรับขัองอุต่สาหกรรมีการออกแบบในปั็จจุบันมีี 3 ระดัับ ค่อ
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เช่นเดีัยวกันกับสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมีที�ถ่ึอได้ัว่าเป็็นอีกกลุ่ื่มีสาขัา
วิชาชีพื่การออกแบบที�ไดั้รับการยอมีรับในระดัับนานาชาต่ิอย่างต่่อเน่�อง โดัยต่ั�งแต่่ป็ี พื่.ศ. 
2551 เป็็นต้่นมีา ได้ัมีีการมีอบรางวัลื่ DEmark ด้ัานการออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี 
ให้กับผลื่งานด้ัานการออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์มีีสินค้ากว่า 749 รายการ แลื่ะมีีผลื่งานอีกกว่า 412 
รายการ ที�ได้ัรับรางวัลื่ G-Mark แสดังถึึงการที�ผลื่งานขัองสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์ 
อุต่สาหกรรมีขัองไทยได้ัรับการยอมีรับ มีีความีน่าเช่�อถ่ึอ แลื่ะสามีารถึแข่ังขัันในเวทีโลื่กได้ั 
 โดัยจากศักยภาพื่ขัองสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมีขัองไทยนี�เอง ทำา
ให้หน่วยงานภาครัฐมีีการส่งเสริมีวิชาชีพื่อย่างต่่อเน่�องเพ่ื่�อผลัื่กดัันแลื่ะป็ระชาสัมีพัื่นธ์ิให้สินค้า 
แลื่ะงานออกแบบผลื่ิต่ภัณฑ์์ขัองไทยมีีพื่่�นที�ในเวทีระดัับสากลื่มีากขัึ�น ไมี่ว่าจะเป็็นการนำา 
ผลื่ิต่ภัณฑ์์ที�ไดั้รับรางวัลื่ DEmark ไป็จัดัแสดังยังงานแสดังสินค้าแลื่ะการออกแบบในต่่าง 
ป็ระเทศ อาทิ งาน Milan Design Week แลื่ะจะได้ัรับสิทธิิป็ระโยชน์จากกรมีส่งเสริมีการ 
ค้าระหว่างป็ระเทศ เช่น สามีารถึใช้โลื่โก้ DEmark ในการส่งเสริมีการขัายสินค้าไดั้โดัย 
ไม่ีเสียค่าใช้จ่าย ได้ัรับส่วนลื่ดัค่าใช้จ่ายสมีทบโครงการร้อยลื่ะ 50 ในการเข้ัาร่วมีงานแสดัง 
สินค้าในต่่างป็ระเทศที�กรมีฯเขั้าร่วมี รวมีทั�งไดั้รับการป็ระชาสัมีพื่ันธิ์ส่งเสริมีการขัายสินค้า 
ทั�งในแลื่ะต่่างป็ระเทศผ่านการโฆษณาในส่�อต่่าง ๆ                     
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ภาพท่ี่� 4-8 ม่ลุ่ค�ารวมอ่ต้สู่าหกรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับวิชาช่พแอนิเมชัน แลุ่ะคอมพิวเต้อร์กราฟิิกส์ู่
ท่ี่�มา: สู่ำานักงานสู่�งเสู่ริมเศัรษฐกิจดิจิทัี่ลุ่, ข้้อม่ลุ่อ่ต้สู่าหกรรม แอนิเมชัน เกม แลุ่ะคาแรคเต้อร์ (2560)

2) เป็น็แหล�งส�งอุอุกบุคคลากร หร่อุรับจ้างผลิต 
 ป็ระเทศไทยถึ่อเป็็นป็ระเทศที�มีีบุคคลื่ากรดั้านสาขัาวิชาชีพื่ออกแบบภ่มีิสถึาป็ัต่ยกรรมี 
ที�มีีฝีั่ม่ีอ ทักษะแลื่ะคุณภาพื่งานในระดัับมีาต่รฐานเดีัยวกับสากลื่ เป็็นผลื่ส่บเน่�องมีาจากใน
ป็ระเทศไทยมีีการจัดัการเรียนการสอนดั้านภ่มีิสถึาป็ัต่ยกรรมีมีาเป็็นเวลื่านานที�สุดัในภ่มีิ 
ภาคอาเซีึ่ยนตั่�งแต่่ปี็ พื่.ศ. 2521 จึงทำาให้นักออกแบบที�มีาจากป็ระเทศไทยได้ัรับการยอมีรับ 
ในบริษัทต่่างป็ระเทศ โดัยภ่มิีสถึาป็นิกไทยมีีส่วนในการเป็็นผ้่ขัับเคล่ื่�อนส่วนงานขัองการผลิื่ต่ 
(Production) โครงการออกแบบภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมีในบริษัทออกแบบต่่างป็ระเทศ อย่างไร
ก็ต่ามีถึึงแมี้ว่าจะมีีบุคลื่ากรทำางานอย่่ในโครงการระดัับสากลื่อย่างแพื่ร่หลื่าย แต่่ผลื่งานที� 
ถ่ึกส่�อสารต่่อสาธิารณะจะอย่่ในร่ป็แบบขัองผลื่งานขัองบริษัทต่่างชาติ่ จึงทำาให้การรับร้่เกี�ยวกับ 
ภ่มิีสถึาป็นิกไทยยังไม่ีเป็็นที�แพื่ร่หลื่ายในระดัับสากลื่
 นอกจากนี� ในสาขัาวิชาชีพื่แอนิเมีชั�น แลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก ซึึ่�งครอบคลุื่มีการออกแบบ 
3 อุต่สาหกรรมีย่อยค่อ อุต่สาหกรรมีแอนิเมีชั�น อุต่สาหกรรมีเกมี แลื่ะ อุต่สาหกรรมีคาแรกเต่อร์ 
จากการศึกษาผ่้ป็ระกอบการจำาแนกต่ามีป็ระเภทธิุรกิจ สามีารถึแบ่งป็ระเภทธิุรกิจไดั้เป็็น  
3 ป็ระเภท ค่อ (1) ผ่้ผลื่ิต่งานโดัยมีีทรัพื่ย์สินทางป็ัญญาขัองต่นเอง (2) ผ่้รับจ้างผลื่ิต่งาน  
(3) ผ้่จัดัจำาหน่าย นำาเข้ัา แลื่ะตั่วแทนจำาหน่าย โดัยในภาพื่รวมีขัองทั�ง 3 อุต่สาหกรรมีย่อย 
ป็ระเทศไทยยังคงเป็็นป็ระเทศที�เน้นการนำาเข้ัาสินค้าแลื่ะคอนเทนต์่ เพ่ื่�อจัดัจำาหน่าย 

30,000

22,500

15,000

7,500

ผู้จําหน่าย/ตัวแทนนําเข้า
ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปญัญา

ผู้รับจ้างผลิตงาน
2558 2559 2560F 2561F

0
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 แต่่ถ้ึาหากจำาแนกม่ีลื่ค่าอุต่สาหกรรมีที�เกี�ยวข้ัองกับวิชาชีพื่แอนิเมีชั�นแลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก 
ออกมีาเฉพื่าะอุต่สาหกรรมีแอนิเมีชั�น ทิศทางรายไดั้ขัองอุต่สาหกรรมีจากการรับจ้างผลื่ิต่ 
เพิื่�มีขึั�นอย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี็ พื่.ศ. 2558 เป็็นต้่นมีา โดัยจากการศึกษาขัองสำานักงานส่งเสริมี 
เศรษฐกิจดิัจิทัลื่ พื่บว่าป็ระเทศไทยเป็็นแหล่ื่งผลิื่ต่งานที�มีีมีาต่รฐานสากลื่ มีีบุคคลื่ากรคุณภาพื่ 
ในขัณะค่าแรงในการผลื่ิต่งานไมี่ส่ง จึงทำาให้ป็ระเทศไทยถึ่กเลื่่อกเป็็นแหลื่่งการผลื่ิต่งาน 
แอนิเมีชั�นชั�นนำาแห่งหนึ�ง โดัยป็ระเทศไทยมีีแรงงานที�มีีฝั่ีมี่อส่ง แลื่ะมีีสถึาบันการศึกษาที� 
ผลิื่ต่แรงงานด้ัานนี�กว่า 25 สถึาบันทั�วป็ระเทศ แลื่ะผลิื่ต่นักศึกษากว่า 2,000 คนต่่อปี็ 

ภาพท่ี่� 4-9 ม่ลุ่ค�ารวมอ่ต้สู่าหกรรมแอนิเมชัน
ท่ี่�มา: สู่ำานักงานสู่�งเสู่ริมเศัรษฐกิจดิจิทัี่ลุ่, ข้้อม่ลุ่อ่ต้สู่าหกรรม แอนิเมชัน เกม แลุ่ะคาแรคเต้อร์ (2560)

3) การได้รับการยอุมรับเป็็นรายบุคคลจากต�างป็ระเทศ
 เห็นได้ัจากการรับรางวัลื่ต่่าง ๆ  ในระดัับสากลื่ แต่่จะเป็็นการได้ัรับรางวัลื่รายบุคคลื่ แลื่ะ 
มีีแนวโน้มีที�เพิื่�มีขึั�นทุกปี็ ป็ระกอบไป็ด้ัวย อุต่สาหกรรมีการออกแบบสถึาปั็ต่ยกรรมี เรขัศิลื่ป์็ 
ออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี แลื่ะการออกแบบนิทรรศการ

5,000

3,750

2,500

1,250

ผู้จําหน่าย/ตัวแทนนําเข้า
ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปญัญา

ผู้รับจ้างผลิตงาน
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 การยุคที�มีีการเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งต่่าง ๆ อย่างรวดัเร็ว เป็็นทั�งโอกาสแลื่ะความีท้าทายขัอง 
วิชาชีพื่การออกแบบทั�งในป็ระเทศแลื่ะต่่างป็ระเทศ สำาหรับวงการวิชาชีพื่การออกแบบใน 
ป็ระเทศไทย มีีโอกาสแลื่ะความีท้าทายทั�งจากเทคโนโลื่ยีที�เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งอย่างรวดัเร็ว รวมีทั�ง 
ความีท้าทายขัองภาครัฐที�จะเข้ัามีาส่งเสริมีแลื่ะมีีบทบาทในการผลัื่กดัันศักยภาพื่ขัองวิชาชีพื่ 
การออกแบบในป็ระเทศในมีีพ่ื่�นที�ในระดัับนานาชาติ่ 

5.1 โอุกาสและควิามท้าทายด้านเทคโนโลยี
 ปั็จจุบันโลื่กมีีวิวัฒนาการขัองเทรนด์ั แลื่ะเทคโนโลื่ยีที�มีีการพัื่ฒนาอย่างก้าวกระโดัดั ทำาให้ 
เทคโนโลื่ยีมีีอิทธิิพื่ลื่อย่างมีากต่่ออุต่สาหกรรมีการออกแบบ โดัยแบ่งเป็็น 3 ร่ป็แบบ ค่อ

1) การพัฒนาขัอุงเทคโนโลยีทำาให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงเคร่�อุงม่อุในการป็ฏิิบัติวิิชาชีพ
 ความีก้าวหน้าทางเทคโนโลื่ยีเป็็นโอกาสที�ส่งผลื่สำาคัญต่่อร่ป็แบบการทำางาน วิธีิคิดั แลื่ะวิธีิ 
ในดัำาเนินงานขัองนักออกแบบ โดัยสามีารถึเห็นได้ัชัดัในสาขัาวิชาชีพื่การออกแบบสถึาปั็ต่ยกรรมี  
สถึาปั็ต่ยกรรมีภายใน แลื่ะภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี โดัย การใช้เทคโนโลื่ยีมีาเป็็นเคร่�องม่ีอในการ
อำานวยความีสะดัวกในการทำางานออกแบบแลื่ะการก่อสร้าง ค่อ การเป็ลื่ี�ยนจากการใช้ 
ซึ่อฟุ่ต์่แวร์ CAD มีาเป็็นระบบ BIM ในช่วงระยะเวลื่าที�ผ่านมีา การเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งดัังกล่ื่าว ส่งผลื่ 
ให้ระบบแลื่ะวิธีิในการทำางานออกแบบ การเขีัยนแบบก่อสร้าง แลื่ะการกำาหนดัวัสดุัก่อสร้าง 
เป็ลีื่�ยนไป็ ส่งผลื่ดีัต่่อการทำางานให้เกิดัความีแม่ีนยำามีากขึั�น สามีารถึด่ัความีเป็็นไป็ได้ัในการ 
ก่อสร้างโครงการได้ัทันที 
 แต่่ในขัณะเดัียวกันในป็ัจจุบันที�เทคโนโลื่ยีมีีการเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งอย่างต่่อเน่�องแลื่ะรวดัเร็ว 
ความีท้าทายที�สำาคัญขัองนักออกแบบ ค่อการติ่ดัต่ามีการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งขัองเทคโนโลื่ยีที�อาจ
ส่งผลื่ต่่อวิธีิการทำางานอย่างต่่อเน่�อง ดัังนั�นนักออกแบบจึงต้่องมีีการป็รับ แลื่ะเสริมีทักษะใน
การใช้เคร่�องม่ีอใหม่ี ๆ อย่่เสมีอ

2) เทคโนโลยีทำาให้เกิดควิามต้อุงการผลลัพธ์รูป็แบบใหม�ขัอุงงานอุอุกแบบในโลกดิจิทัล
 จากช่องทางการส่�อสารแบบอนาลื่็อกไป็เป็็นช่องทางดัิจิทัลื่ ทำาให้อุต่สาหกรรมีการ 
ออกแบบสาขัาออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรมี ออกแบบเรขัศิลื่ป์็ แลื่ะออกแบบนิทรรศการ
ต่้องเป็ลื่ี�ยนผลื่ลื่ัพื่ธิ์ในการออกแบบไป็ในส่�ออีกป็ระเภทหนึ�งซึ่ึ�งนับเป็็นการสร้างโอกาสใหมี่ 
ให้กับอุต่สาหกรรมีการออกแบบขัองป็ระเทศ

3) เทคโนโลยีเป็น็ต้นกำาเนิดและเป็็นส�วินหลักขัอุงอุุตสาหกรรม
 อุต่สาหกรรมีการออกแบบแอนิเมีชั�น แลื่ะคอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก เป็็นอุต่สาหกรรมีที�เกิดัขึั�น 
จากการพัื่ฒนาเทคโนโลื่ยี โดัยขัอบเขัต่ขัองงานจะกว้างขึั�น แลื่ะคุณภาพื่ขัองงานดีัขึั�นต่ามีการ 
เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งขัองเทคโนโลื่ยี 

5. 
โอุกาสและควิามทา้ทายในเวิทโีลก
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 จากอิทธิิพื่ลื่ในข้ัางต้่นจะพื่บว่าการพัื่ฒนาขัองเทคโนโลื่ยีสามีารถึเป็็นช่องทางในการเพิื่�มี
ศักยภาพื่แลื่ะโอกาสในการแข่ังขัันระดัับสากลื่ รวมีไป็ถึึงการขัยายฐานล่ื่กค้าขัองอุต่สาหกรรมี 
การออกแบบหลื่ายป็ระเภท เช่น แอนิเมีชั�นจะสามีารถึเพื่ิ�มีขัีดัจำากัดัขัองงานไดั้ดั้วยการก้าว 
ต่ามีซึ่อฟุ่ต์่แวร์ แลื่ะฮาร์ดัแวร์ อุต่สากหรรมีที�ต้่องมีีการผลิื่ต่ชิ�นงานเพ่ื่�อขัาย หร่อทำาต้่นแบบ 
สามีารถึผลิื่ต่ชิ�นงานได้ัเร็วขึั�นเม่ี�อเทียบกับระบบการผลิื่ต่แบบเดิัมี เช่น 3D Print เป็็นต้่น

4) การผลักดันให้วิิชาชีพการอุอุกแบบได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
 ความีเกี�ยวข้ัองขัองเทคโนโลื่ยีกับวิชาชีพื่การออกแบบ ไม่ีว่าจะเป็็นไป็ในร่ป็แบบขัองการ
ใช้เป็็นเคร่�องม่ีอในการป็ฏิิบัติ่วิชาชีพื่ การใช้เทคโนโลื่ยีเป็็นที�แสดังผลื่ลัื่พื่ธ์ิ หร่อการที�เทคโนโลื่ยี 
เป็็นส่วนหลัื่กขัองอุต่สาหกรรมี ส่วนแล้ื่วแต่่ต้่องการการได้ัรับความีสนับสนุนจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขั้องในการเขั้าถึึงทั�งในดั้านขัองการเขั้าถึึงเทคโนโลื่ยีใหมี่ที�มีีการเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งต่ลื่อดั 
เวลื่า การช่วยลื่ดัภาระค่าใช้จ่ายในการซึ่่�อลื่ิขัสิทธิิ�ซึ่อฟุ่ต่์แวร์ หร่อการช่วยผลื่ักดัันนวัต่กรรมี 
การสร้างนวัต่กรรมีใหม่ีในป็ระเทศ

ภาพท่ี่� 5-1 ความต้้องการข้องวิชาช่พการออกแบบต้�อสู่นับสู่น่นด้านเที่คโนโลุ่ย่

 โดัยในปั็จจุบันซึ่อฟุ่ต์่แวร์แลื่ะอุป็กรณ์ในการทำางาน ไม่ีได้ัถ่ึกมีองเป็็นสินทรัพื่ย์ แลื่ะทุนทรัพื่ย์ 
ขัองผ้่ป็ระกอบการด้ัานการออกแบบ จึงทำาให้ขัาดัการช่วยเหล่ื่อโดัยต่รงในด้ัานดัังกล่ื่าว แต่่ใน 
ความีเป็็นจริงแล้ื่วซึ่อฟุ่ต์่แวร์แลื่ะฮาร์ดัแวร์เป็็นต้่นทุนขัองธุิรกิจ แลื่ะมีีม่ีลื่ค่าที�ค่อนข้ัางส่ง หาก 
มีีกลื่ไกในการสนับสนุนให้ผ่้ป็ระกอบการสามีารถึป็รับเป็ลื่ี�ยนการใช้งานให้ทันสมีัยไดั้ต่ลื่อดั
เวลื่าด้ัวยต้่นทุนที�ไม่ีส่งมีาก ก็จะเป็็นการเพิื่�มีขีัดัความีสามีารถึในการแข่ังขัันในระดัับสากลื่ 

สถานการณ์ปัจจุบัน

นักออกแบบมีความ
เข้าใจและทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการออกแบบ

ช่วยในการสร้างต้นแบบ
และเปน็ข้อมูลในการออกแบบ

ช่วยให้คุณภาพ
งานออกแบบดีข้ึน

ลดข้ันตอนการผลิตและ
เพ่ิมโอกาศในการทํางาน
ออกแบบให้เกิดข้ึนได้จริง

กลไกในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับเปล่ียนการใช้งาน

ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

กลไกในการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีราคาสูงได้

เทคโนโลยีเป็นช่องทาง
ในการเพ่ิมศักยภาพ
และโอกาสการแข่งขัน

ในระดับสากล

เทคโนโลยีมีราคาสูง
และมีการเปล่ียนแปลง

ท่ีรวดเร็ว

โอกาส ความต้องการ
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5.2 โอุกาสและควิามท้าทายขัอุงภาครัฐในการสนับสนุนอุุตสาหกรรม
การอุอุกแบบขัอุงไทย
 
 ปั็จจุบันการสนับสนุนจากภาครัฐจะเป็็นการสนับสนุนในอุต่สาหกรรมีย่อย ๆ ขัองแต่่ลื่ะ 
อุต่สาหกรรมี เน้นไป็ที�ตั่วสินค้า ไม่ีได้ัมีีการให้การสนับสนุนในร่ป็แบบภาพื่รวมีขัองทั�งอุต่สาหกรรมี 
การออกแบบ อีกทั�งภาครัฐยังขัาดัการสนับสนุน แลื่ะแรงจ่งใจในการทำาธิุรกิจการออกแบบ 
เช่น การให้สิทธิิป็ระโยชน์ในการทำาธุิรกิจ การส่งเสริมีการสร้างการรับร้่เกี�ยวกับการมีีอย่่ขัอง
ธุิรกิจการให้บริการออกแบบทั�งในระดัับป็ระเทศแลื่ะระดัับสากลื่ การผลัื่กดัันกฎหมีายลิื่ขัสิทธิิ� 
ให้มีีความีเข้ัมีแข็ัง แลื่ะเอ่�อต่่อการดัำาเนินธุิรกิจออกแบบ รวมีไป็ถึึงการสนับสนุนในแง่ขัองการ 
พื่ัฒนาทักษะวิชาชีพื่ต่่อเน่�อง การจัดัทำาฐานขั้อมี่ลื่ขัองวิชาชีพื่การออกแบบที�มีีความีเขั้มีแขั็ง  
ผลัื่กดัันให้บริการออกแบบเป็็นกลื่ไกในการขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจขัองป็ระเทศ แลื่ะใช้การออกแบบ 
ยกระดัับโครงสร้างพ่ื่�นฐานแลื่ะการบริการขัองภาครัฐ เพ่ื่�อให้แต่่ลื่ะวิชาชีพื่การออกแบบมีีการ
เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งที�ทันต่่อการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งขัองโลื่ก
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ภาพท่ี่� 5-2 ความต้้องการข้องวิชาช่พการออกแบบต้�อสู่นับสู่น่นด้านสิู่ที่ธิิปีระโยชน์ในการดำาเนินธ่ิรกิจ

 โดัยความีท้าทายขัองภาครัฐ ค่อการผลื่ักดัันศักยภาพื่ในการทำางานดั้านทักษะขัอง 
นักออกแบบไทยที�มีีศักยภาพื่ที�สามีารถึทำางานในระดัับสากลื่ด้ัวยการให้สิทธิิป็ระโยชน์เกี�ยวกับ 
การทำาธิุรกิจ แลื่ะการส่งเสริมีการสร้างการรับร่้เกี�ยวกับการมีีอย่่ขัองธิุรกิจการให้บริการการ 
ออกแบบขัองไทยทั�งในระดัับป็ระเทศแลื่ะนานาชาติ่ รวมีถึึงการช่วยผลัื่กดัันกฎหมีายลิื่ขัสิทธิิ� 
ให้มีีความีเขั้มีแขั็งแลื่ะเอ่�อต่่อการดัำาเนินธิุรกิจออกแบบ เน่�องจากสัดัส่วนขัองมี่ลื่ค่างานที�มี ี
ลิื่ขัสิทธิิ�เป็็นขัองต่นเองส่งขึั�นอย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี็ พื่.ศ. 2558 โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งในสาขัาวิชาชีพื่ 
การออกแบบแอนิเมีชั�น แลื่ะคอมีพื่ิวเต่อร์กราฟุ่ิก รวมีทั�งการไดั้รับการสนับสนุนในแง่ขัอง 
การพัื่ฒนา ทักษะวิชาชีพื่ต่่อเน่�อง เพ่ื่�อให้แต่่ลื่ะอุต่สาหกรรมีการออกแบบมีีการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่ง
ที�ทันกับการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งขัองโลื่ก 

(1) การสนับสนุนสิทธิป็ระโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจในวิิชาชีพการให้บริการอุอุกแบบ
 จากการสัมีภาษณ์ผ้่ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพื่การให้บริการการออกแบบ มีีความีเห็นต่รงกัน
ว่าในป็ัจจุบันยังการสนับสนุนขัองภาครัฐจะเป็็นในลื่ักษณะการช่วยป็ระชาสัมีพื่ันธิ์ที�เน้นต่ัว 
สินค้าแลื่ะผลิื่ต่ภัณฑ์์ที�มีีการออกแบบเป็็นหลัื่กซึึ่�งส่งผลื่ให้มีีเพีื่ยงวิชาชีพื่การออกแบบผลิื่ต่ภัณฑ์์ 
อุต่สาหกรรมีเท่านั�นที�ได้ัรับการผลัื่กดัันจากภาครัฐ ซึึ่�งวิชาชีพื่การออกแบบสาขัาอ่�น ๆ  จะเป็็น 
วิชาชีพื่ที�มีีลื่ักษณะขัองการให้บริการการออกแบบซึ่ึ�งยังการขัาดัการสนับสนุนแลื่ะแรงจ่งใจ 
จากภาครัฐในการทำาธุิรกิจ

ศักยภาพในการทํางานวิชาชีพ และทักษะของนักออกแบบ

ได้รับการยอมรับ
ในการออกแบบ

ด้าน Hospitality

แหล่งผลิตงาน
ระดับสากล

ธุรกิจการ
ให้บริการ

การออกแบบ

สร้างการรับรู้ของธุรกิจออกแบบ

กฎหมายลิขสิทธ์ิ และ
มาตรฐานการทํางานระดับสากล

สิทธิพิเศษ และแรงจูง (Incentive)
ในการประกอบธุรกิจการให้บริการ
การออกแบบ (Design Service)

มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อเน่ือง

ความต้องการ

Design
Service

IA

LN

AR EX

ID GR SD

ANI
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ภาพท่ี่� 5-3 ความต้้องการข้องวิชาช่พการออกแบบเพ่�อสู่�งเสู่ริมศัักยภาพในการขั้บเคลุ่่�อนเศัรษฐกิจ

(2) การผลักดันบริการการอุอุกแบบ (Design Services) ให้เป็็นกลไกในการขัับเคล่�อุน 
เศรษฐกิจขัอุงป็ระเทศ

 วิชาชีพื่การออกแบบทั�ง 8 สาขัา ล้ื่วนเป็็นวิชาชีพื่ที�ให้บริการออกแบบ (Design Services) 
แลื่ะมีีขัีดัความีสามีารถึในการรับงานระดัับสากลื่ทั�งในระดัับป็ัจเจกบุคคลื่แลื่ะในภาพื่รวมี 
วิชาชีพื่ มีีศักยภาพื่ในการขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจขัองป็ระเทศ แลื่ะทำาหน้าที�สนับสนุนธุิรกิจอ่�น ๆ 
ให้มีีมี่ลื่ค่าที�ส่งขัึ�น แต่่ป็ัจจุบันการขัับเคลื่่�อนทางเศรษฐกิจที�เกี�ยวขั้องกับอุต่สาหกรรมีการ 
ออกแบบขัองป็ระเทศไทยเป็็นไป็ในร่ป็แบบขัอง การส่งออกผลื่ิต่ภัณฑ์์ แลื่ะเป็็นฐานแรงงาน 
การผลื่ิต่ให้กับต่่างป็ระเทศมีากกว่าการให้บริการออกแบบ เน่�องจากผ่้ป็ระกอบการในธิุรกิจ 
อ่�นยังขัาดัความีเข้ัาใจ ไม่ีเห็นถึึงความีสำาคัญแลื่ะป็ระโยชน์ขัองการใช้บริการนักออกแบบเพ่ื่�อ
พื่ัฒนาธิุรกิจขัองต่นเอง แลื่ะขัาดัการวางแผนแลื่ะกำาหนดัยุทธิศาสต่ร์ในการบริหารจัดัการ 
พัื่ฒนาวิชาชีพื่ได้ัอย่าง มีีป็ระสิทธิิภาพื่ต่รงกับแนวโน้มีความีต้่องการขัองวิชาชีพื่สอดัคล้ื่องกับ 
ความีต้่องการขัองต่ลื่าดั แลื่ะไม่ีสามีารถึชี�วัดั ได้ัอย่างชัดัเจนถึึงผลื่กระทบหร่อความีสามีารถึ
ในการสร้างมี่ลื่ค่าขัองการพื่ัฒนาเศรษฐกิจที�เกิดัจากการออกแบบซึ่ึ�งเกิดัจากการขัาดัการ 
จัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ที�เกี�ยวข้ัองกับวิชาชีพื่อย่างเป็็นระบบ 

วางแผนกลยุทธ์ และ
กําหนดยุทธศาสตร์ จัดทําฐานข้อมูล

สิทธิประโยชน์

บริการออกแบบ
(ท้ัง 8 อุตสาหกรรม)

สนับสนุนให้เป็นธุรกิจ
ส่งออกของประเทศ

ปัจจุบันเน้นท่ีตัวสินค้า และ
บริการปลายทาง (End Product)

พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

โดยหน่วยงานวิชาชีพ / หน่วยงานรัฐ

เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนกลยุทธ์ และ
กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และเศรษฐกิจของประเทศ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอ่ืน
ใช้บริการการออกแบบเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ
สร้างผลประโยชน์ทางอ้อม

ต่อการประกอบการ

ส่งเสริมให้ใช้บริการออกแบบ

- เพ่ิมขีดความสามารถ
  ในการแข่งขันระดับสากล
- ขยายฐานลูกค้า
  ในต่างประเทศ

สถานการณ์ปัจจุบัน

ส่ิงท่ีควรสนับสนุนให้เกิด

โดดเด่นในโครงการ
ประเภทการบริการ

ใช้บริการ

ธุรกิจ
สนับสนุน

ตัวอย่าง
การปรับใช้

บริการออกแบบ
(ท้ัง 8 อุตสาหกรรม)
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 การส่งเสริมีศักยภาพื่ในการขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจขัองป็ระเทศด้ัวยวิชาชีพื่การออกแบบนั�น 
ภาครัฐจำาเป็็นต้่องสนับสนุนให้มีีการจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่ขัองอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ โดัยยึดัถ่ึอ
เป็็นภารกิจหนึ�งขัองหน่วยงานภาครัฐแลื่ะหน่วยงานวิชาชีพื่ เพ่ื่�อการวิเคราะห์ให้เห็นถึึงศักยภาพื่ 
ขัองการวิชาชีพื่การออกแบบในเชิงเศรษฐกิจ เพื่่�อที�จะนำามีาเป็็นขั้อมี่ลื่ป็ระกอบการวางแผน 
ยุทธิศาสต่ร์ในการพัื่ฒนาอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ขัองป็ระเทศได้ัอย่างเป็็นร่ป็ธิรรมี แลื่ะต่่อยอดั 
ไป็ส่่การกำาหนดัยุทธิศาสต่ร์ในการขัับเคล่ื่่�อนเศรษฐกิจขัองป็ระเทศ ไม่ีว่าจะเป็็นการกำาหนดั 
สิทธิิป็ระโยชน์ขัองธิุรกิจ แลื่ะส่งออกขัองวิชาชีพื่ในระดัับสากลื่ ซึ่ึ�งวิชาชีพื่การออกแบบไทยมี ี
ความีเชี�ยวชาญ แลื่ะได้ัรับการยอมีรับในด้ัานการออกแบบ โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งโครงการป็ระเภท
การบริการ (Hospitality) ทั�งในสาขัาการออกแบบสถึาปั็ต่ยกรรมีภายในแลื่ะภ่มิีสถึาปั็ต่ยกรรมี 
แลื่ะมีีการรับงานจากต่่างป็ระเทศอย่างต่่อเน่�อง

 นอกจากนี�ยังควรมีีการวิเคราะห์แลื่ะเก็บขั้อมี่ลื่ในลื่ักษณะห่วงโซึ่่อุต่สาหกรรมีการ 
ออกแบบ เช่น ในการต่กแต่่งสถึาปั็ต่ยกรรมีภายในมีีการเล่ื่อกใช้ผลิื่ต่ภัณฑ์์ หร่อ เฟุ่อร์นิเจอร์ 
จากการออกแบบในอุต่สาหกรรมีการออกแบบผลื่ิต่ภัณฑ์์ การออกแบบสัญลื่ักษณ์ภายใน 
โครงการด้ัวย อุต่สาหกรรมีการออกแบบเรขัศิลื่ป์็ การโป็รโมีต่โครงการด้ัวยส่�อ จากอุต่สาหกรรมี 
การออกแบบแอนิเมีชั�นแลื่ะ คอมีพิื่วเต่อร์กราฟิุ่ก การออกแบบป็ระสบการณ์ภายในโครงการ 
ด้ัวยอุต่สาหกรรมีการออกแบบบริการ เป็็นต้่น การสนับสนุน แลื่ะส่งเสริมีให้เกิดัการใช้บริการ 
ออกแบบจะเป็็นส่วนหนึ�งในการเพื่ิ�มีขัีดัความีสามีารถึในการแข่ังขััน ให้กับอุต่สาหกรรมีการ 
ออกแบบขัองป็ระเทศไทย รวมีไป็ถึึงการขัยายฐานล่ื่กค้าในอุต่สาหกรรมีทั�งในแลื่ะต่่างป็ระเทศ 
อีกด้ัวย 
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(3) การสนับสนุนวิิชาชีพการอุอุกแบบให้มีส�วินร�วิมในการทำางานโครงสร้างพ่�นฐานและ
การบริการขัอุงภาครัฐ

 ในป็ัจจุบัน นักออกแบบไทยมีีโอกาสเขั้าไป็มีีส่วนร่วมีในหลื่ายโครงการขัองภาคเอกชน
ที�มีีคุณสมีบัติ่ใกล้ื่เคียงกับโครงการสาธิารณะภาครัฐ มีีความีเกี�ยวข้ัองกับผ้่ใช้งานจำานวนมีาก 
ทั�งการออกแบบกายภาพื่อาคาร พื่่�นที�ภายในแลื่ะภ่มีิทัศน์ขัองโครงการอสังหาริมีทรัพื่ย์  
การออกแบบป้็ายสัญลัื่กษณ์ต่ามีมีาต่รฐานสากลื่ หร่อใช้การออกแบบบริการในการพัื่ฒนาธุิรกิจ 
ที�เกี�ยวข้ัองกับการบริการ เช่น โรงพื่ยาบาลื่ โรงแรมี เป็็นต้่นรวมีไป็ถึึงการออกแบบคาแรกเต่อร์  
แอนิเมีชั�น แลื่ะการจัดันิทรรศการ ในการสนับสนุนแลื่ะสร้างอัต่ลื่ักษณ์ขัองธิุรกิจ ซึ่ึ�งการใช้ 
บริการนักออกแบบถ่ึอเป็็นเร่�องพ่ื่�นฐานขัองภาคเอกชนขันาดัใหญ่ 
 จากการมีีส่วนร่วมีในงานออกแบบเหลื่่านี� แสดังถึึงการเห็นป็ระโยชน์จากการใช้บริการ 
ออกแบบ แลื่ะความีไว้วางใจในผลื่งานขัองนักออกแบบไทยจากภาคเอกชน โดัยจากการ 
สัมีภาษณ์ผ่้ทรงคุณวุฒิขัองแต่่ลื่ะอุต่สาหกรรมี สามีารถึสรุป็ไดั้ว่าในป็ัจจุบันบางหน่วยงาน 
ภาครัฐ เริ�มีเลื่็งเห็นถึึงความีสำาคัญขัองการใช้การบริการออกแบบที�หลื่ากหลื่ายมีากขัึ�น  
แต่่การให้โอกาสนักออกแบบไทยเขั้าไป็ทำางานในโครงการภาครัฐยังมีีน้อยแลื่ะยังมีีการ 
ผ่กขัาดั แลื่ะภาครัฐมีองงานออกแบบในแง่ขัองการเพื่ิ�มีมี่ลื่ค่าเชิงธิุรกิจเพื่ียงอย่างเดัียว  
ซึ่ึ�งในความีเป็็นจริงแลื่้วการเขั้าถึึงงานออกแบบทั�งในแง่ขัองอาคารสาธิารณะ ทางเดัินเท้า 
สภาพื่แวดัลื่้อมีเมี่องที�มีีคุณภาพื่ การออกแบบที�ต่อบสนองกับคนทุกกลืุ่่มี ป็้ายสัญจร 
แลื่ะการบริการสาธิารณะที�ดีั เป็็นสิทธิิขัั�นพ่ื่�นฐานขัองป็ระชาชนทุกคนแลื่ะทุกระดัับ

ภาพท่ี่� 5-4 ความต้้องการข้องวิชาช่พการออกแบบในการม่สู่�วนร�วมในการที่ำางานโครงการภาครัฐ

ทํางานในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
ของภาคเอกชน

พัฒนาธุรกิจการ
บริการภาคเอกชน

สนับสนุน
และสร้าง
อัตลักษณ์
ของธุรกิจ

การผูกขาดของ
นักออกแบบ
รายใหญ่ใน
โครงการรัฐ

ภาครัฐให้ความ
สนใจแต่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลายทาง

(End Product)

ผลักดันการประกวดแบบ

ผลักดันให้ใช้งานออกแบบในโครงการภาครัฐ
โดยให้อยู่ในชีวิตประจําวันของประชาชน

ผลักดันให้เกิดตําแหน่ง
งานออกแบบในโครงการภาครัฐ

ให้ความรู้และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
จากการออกแบบแก่หน่วยงานภาครัฐ

ความต้องการ

IA LNAR

EX

ID GR

SD

ANI



CEA OUTLOOK 55

 ผ้่ทรงคุณวุฒิในอุต่สาหกรรมีออกแบบ มีีความีคิดัเห็นภาพื่รวมีว่า 
ควรมีีการผลื่ักดัันให้เกิดัการใช้การออกแบบในโครงการสาธิารณะ 
ขัองภาครัฐอย่างสมีำ�าเสมีอ โดัยสนับสนุนแลื่ะส่งเสริมีให้การออกแบบ 
แทรกเขั้าไป็อย่่ในโครงการขัองภาครัฐที�เกี �ยวขั้องกับการใช้ชีวิต่ 
ป็ระจำาวัน ทั�งพื่่�นที�สาธิารณะ ทางเดัินเท้า สภาพื่แวดัลื่้อมีเมี่องแลื่ะ 
บริการสาธิารณะ โดัยควรมีีการป็รับร่างขัอบเขัต่งานให้ต่้องมีีการใช้ 
การออกแบบกับโครงการขัองภาครัฐทุกโครงการ เพื่่ �อยกระดัับ 
คุณภาพื่ชีวิต่ที�ดีั แลื่ะเป็็นแรงผลัื่กดัันให้ป็ระชาชนทั�วไป็เห็นป็ระโยชน์
ที�แท้จริงขัองงานออกแบบ โดัยโครงการภาครัฐควรเป็็นผ่้นำาในการ 
ผลัื่กดัันให้เกิดัการป็ระกวดัแบบแบบเปิ็ดั (Open Competition) เพ่ื่�อ 
ไมี่ให้งานออกแบบกระจุกต่ัวอย่่ที�นักออกแบบในวงแคบ แลื่ะเป็็น 
การส่งเสริมีให้นักออกแบบรุ่นใหมี่ไดั้มีีโอกาสในการแสดังศักยภาพื่ 
แลื่ะยังเป็็นการเปิ็ดัโอกาสให้ภาครัฐเองได้ังานออกแบบที�มีีคุณภาพื่ดีั
ที�สุดั 
 นอกจากนี�ยังควรผลัื่กดัันให้เกิดัต่ำาแหน่งงานที�เกี�ยวข้ัองการออก
แบบเพื่ิ�มีมีากขัึ�นในหน่วยงานภาครัฐที�ขัอบเขัต่ขัองงานต่้องเกี�ยวขั้อง
กับการออกแบบ เช่น หน่วยงานที�เกี�ยวข้ัองกับการป็รับป็รุงทัศนียภาพื่ 
ทั�งในระดัับป็ระเทศ ระดัับเม่ีอง แลื่ะระดัับย่าน หน่วยงานที�เกี�ยวข้ัอง 
กับการพัื่ฒนาสินค้า การผลิื่ต่ การส่งออก หน่วยงานด้ัานคมีนาคมี 
แลื่ะหน่วยงานที�เกี�ยวข้ัองกับการให้บริการสาธิารณะ 
 โดัยความีท้าทายขัองหน่วยงานภาครัฐที�ขัับเคลื่่�อนวิชาชีพื่การ 
ออกแบบ ค่อการแสดังให้หน่วยงานภาครัฐอ่�น ๆ เห็นถึึงความีสำาคัญ 
แลื่ะป็ระโยชน์เชิงป็ระจักษ์ขัองงานออกแบบทั�งการทำางานให้ความีร่้ 
แลื่ะเสนอแนวทางการใช้ป็ระโยชน์จากการออกแบบที�ครอบคลืุ่มี 
อุต่สาหกรรมีการออกแบบทุกด้ัาน 
 การผลัื่กดัันให้นักออกแบบมีีบทบาทในงานภาครัฐมีากขึั�น แลื่ะ
การสร้างการต่ระหนักถึึงป็ระโยชน์ที�ไดั้จากการออกแบบ เป็็นสอง 
สิ�งที�ต่้องมีีการทำางานควบค่่กันอย่างต่่อเน่�อง เพื่่�อให้เกดิัการเป็ลื่ี�ยน 
แป็ลื่งอย่างชัดัเจนในการเกิดัหร่อพื่ัฒนาโครงการภาครัฐใหมี่ ๆ ใน 
อนาคต่
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การอุอุกแบบกับการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ
 “No one is perfect” ไม่ีมีีใครในโลื่กนี�ที�สมีบ่รณ์แบบ แน่นอนหากเป็รียบเทียบกรุงเทพื่ฯ 
เป็็นคน คงจะเป็็นคนที�ไมี่ไดั้มีีร่ป็ร่างหน้าต่าที�สมีบ่รณ์แบบนัก แต่่มีีเสน่ห์แลื่ะมีีชีวิต่ชีวา 
ดึังด่ัดัคนจำานวนมีากให้สนใจแลื่ะค้นหา ในขัณะเดีัยวกันก็เป็็นคนรักสบาย มีีความีย่ดัหยุ่นส่ง 
มีีความีสามีารถึในการแก้ปั็ญหาเฉพื่าะหน้าได้ัอย่างชาญฉลื่าดั กรุงเทพื่ฯ จึงเป็็นเม่ีองที�มีีผ้่คน 
ทั�งรักทั�งเกลีื่ยดัในเวลื่าเดีัยวกัน
 ในแง่ขัองการพื่ัฒนาเมี่องนั�น กรุงเทพื่ฯ มีีการใช้เคร่�องมี่อที�หลื่ากหลื่าย โดัยหนึ�งใน 
เคร่�องม่ีอสำาคัญ ค่อ การบังคับใช้ผังเม่ีองรวมี (Comprehensive plan) เริ�มีในปี็ พื่.ศ. 2533 
เพื่่�อควบคุมีแลื่ะชี�นำาการพื่ัฒนาในเชิงกายภาพื่ จัดัการการกระจายต่ัวขัองเมี่องที�ไร้ทิศทาง 
(Urban sprawl) โดัยการควบคุมีการใช้ป็ระโยชน์ที�ดัิน (zoning map) ให้ต่อบรับกับ 
โครงข่ัายคมีนาคมี โครงข่ัายสาธิารณ่ป็โภคแลื่ะสาธิารณ่ป็การ เพ่ื่�อป็ระโยชน์ส่งสุดั อีกทั�งเป็็น 
การดัำาเนินการเพ่ื่�อพัื่ฒนาที�ดิันในบริเวณต่่าง ๆ  ขัองเม่ีองหร่อชุมีชน ให้เจริญเติ่บโต่อย่างเป็็น 
ระเบียบแลื่ะสวยงามี ต่ลื่อดัจนสอดัคล้ื่องกับการพัื่ฒนาทางด้ัานเศรษฐกิจแลื่ะสังคมี เป็็นการ 
จัดัระเบียบการใช้ป็ระโยชน์ที�ดัินให้เป็็นไป็ต่ามีร่ป็แบบที�จะก่อให้เกิดัป็ระโยชน์ต่่อส่วนรวมีใน 
ดั้านเศรษฐกิจ สังคมี แลื่ะการบริหารขัองชุมีชนเพื่่�อให้สอดัคลื่้องกับความีเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งใน 
อนาคต่ ทั�งนี� ร่างผังเม่ีองรวมีกรุงเทพื่มีหานคร (ป็รับป็รุงครั�งที� 4) ซึึ่�งจะป็ระกาศใช้ในปี็ พื่.ศ. 
2562 มีีวัต่ถุึป็ระสงค์ส่งเสริมีให้กรุงเทพื่มีหานครฯ เป็็นศ่นย์กลื่างด้ัานธุิรกิจแลื่ะพื่าณิชยกรรมี 
ขัองป็ระเทศแลื่ะภ่มิีภาคเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต้่ แลื่ะส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ื่�อรองรับ
นโยบายป็ระเทศไทย 4.0 โดัยการพื่ัฒนาโครงสร้างพื่่�นฐานแลื่ะสิ�งอำานวยความีสะดัวกให้มีี 
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ความีพื่ร้อมีต่่อการลื่งทุนในระดัับที �สามีารถึแขั่งขัันไดั้ โดัยมีีการป็ระกาศให้พื่่�นที�ย่าน 
เจริญกรุง-คลื่องสาน แลื่ะบริเวณจุฬาลื่งกรณ์มีหาวิทยาลัื่ย เป็็นพ่ื่�นที� พื่.6 เพ่ื่�อให้ใช้ป็ระโยชน์
เป็็นศ่นย์พื่าณิชยกรรมีขัองเม่ีอง เพ่ื่�อรองรับการป็ระกอบกิจกรรมีทางธุิรกิจ การค้า การบริการ 
แลื่ะนันทนาการที�เป็็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ทว่ากรุงเทพื่ฯ ยังขัาดัการบังคับใช้เคร่�องม่ีอทางผังเม่ีองในร่ป็แบบอ่�น ๆ  เพ่ื่�อพัื่ฒนาเม่ีองใน 
มิีติ่ที�ไม่ีได้ัครอบคลุื่มีในผังเม่ีองรวมี เช่น ผังเม่ีองเฉพื่าะ การจัดัสรรที�ดิัน ข้ัอบัญญัติ่ท้องถิึ�น 
เป็็นต้่น ในการพัื่ฒนาพ่ื่�นที�พิื่เศษ อาทิ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านนวัต่กรรมี รวมีทั�งการ 
พัื่ฒนาย่านต่่าง ๆ ที�มีีความีต้่องการการพัื่ฒนาในด้ัานใดัอย่างเฉพื่าะเจาะจง การพัื่ฒนาเม่ีอ
งที�ซัึ่บซ้ึ่อนแลื่ะมีีความีเฉพื่าะตั่วอย่างกรุงเทพื่ฯ อาจต้่องใช้เวลื่าในการพัื่ฒนาเก่อบชั�วอายุคน 
ใช้งบป็ระมีาณมีหาศาลื่ การหวังพึื่�งให้ภาครัฐในการพัื่ฒนาเม่ีองเพีื่ยงลื่ำาพัื่งนั�นไม่ีเพีื่ยงพื่อ จึง
เป็็นความีท้าทายอย่างมีากที�จะรวบรวมีทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคสังคมี แลื่ะภาคป็ระชาชน มีาร่วมีเป็็นกลื่ไกสำาคัญในการขัับเคลื่่�อนการพื่ัฒนาเมี่องซึ่ึ�ง 
ไม่ีได้ัใช้เพีื่ยงการจัดัทำาแผนการวางผังเม่ีองเชิงกายภาพื่เท่านั�น แต่่อีกหนึ�งทางเล่ื่อก ค่อ การใช้ 
ความีคิดัสร้างสรรค์แลื่ะการออกแบบ มีาเป็็นเคร่�องม่ีอสำาคัญในการขัับเคล่ื่�อนให้เกิดัแนวทาง 
การแก้ปั็ญหาแบบใหม่ี ๆ เพ่ื่�ออนุรักษ์แลื่ะพัื่ฒนาเม่ีองที�มีีความีซัึ่บซ้ึ่อนแลื่ะมีีความีเฉพื่าะตั่วส่ง 
ในมิีติ่ต่่าง ๆ  ขัองเม่ีองอย่างกรุงเทพื่ฯ ให้เป็็นเม่ีองที�น่าอย่่ ป็ลื่อดัภัย รวมีถึึงดึังด่ัดันักท่องเที�ยว 
แลื่ะนักลื่งทุน เพ่ื่�อเพิื่�มีขีัดัความีสามีารถึทางเศรษฐกิจ
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การนำาการอุอุกแบบมาใช้เพ่�อุการพัฒนาเม่อุง

 การออกแบบจึงเป็็นกลื่ไกสำาคัญในการขัับเคล่ื่�อนกรุงเทพื่มีหานครฯ อย่างยั�งย่นในหลื่ายมิีติ่  
อาทิ 1) การอนุรักษ์ ฟืุ่�นฟุ่่ แลื่ะพัื่ฒนาพ่ื่�นที�ที�มีีความีสำาคัญทางป็ระวัติ่ศาสต่ร์ 2) การพัื่ฒนา 
แลื่ะแก้ปั็ญหาชุมีชน 3) การเต่รียมีพื่ร้อมีรับม่ีอกับความีเป็ลีื่�ยนแป็ลื่ง เช่น นำ�าท่วมี ภัยพิื่บัติ่ 
มีลื่พื่ิษ แลื่ะการเพื่ิ�มีขัึ�นป็ระชากร รวมีถึึง 4) การพื่ัฒนาอุต่สาหกรรมีที�ขัับเคลื่่�อนดั้วยการ 
ออกแบบถึ่อเป็็นส่วนสำาคัญขัองเศรษฐกิจขัองกรุงเทพื่ฯ แลื่ะเป็็นกุญแจสำาคัญในการพื่ัฒนา 
เศรษฐกิจที�สร้างม่ีลื่ค่า (Value-based economy)

1) การอุนุรักษ์ ฟิ้� นฟูิ และพัฒนาพ่�นที�ที�มีควิามสำาคัญทางป็ระวัิติศาสตร์

1.1 การอุนุรักษ์พ่�นที�ป็ระวัิติศาสตร์ (Urban Conservation)

    • แผนผังแม�บทการอุนุรักษ์และการพัฒนาพ่�นที�บริเวิณเกาะรัตนโกสินทร์
 ป็ระกอบด้ัวยโครงการที�เกี�ยวข้ัองในเกาะรัต่นโกสินทร์แลื่ะพ่ื่�นที�โดัยรอบ อาณาเขัต่ 12.8 
ต่ารางกิโลื่เมีต่ร ครอบคลืุ่มีกรุงรัต่นโกสินทร์ ทั�งชั�นในแลื่ะชั�นนอก รวมีถึึงฝั่ั�งธินบุรี โดัยมี ี
วัต่ถุึป็ระสงค์เพ่ื่�ออนุรักษ์มีรดักทางวัฒนธิรรมีในพ่ื่�นที�เม่ีองเก่าอย่างเป็็นระบบแลื่ะมีีป็ระสิทธิิภาพื่  
เพื่่ �อให้ต่อบสนองต่่อสภาพื่แวดัลื่้อมีที�เป็ลื่ี �ยนแป็ลื่งอย่างรวดัเร็ว แลื่ะเพื่ิ�มีเอกลื่ักษณ ์
ขัองชุมีชน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แลื่ะป็รับป็รุงคุณภาพื่ชีวิต่ โดัยมุ่ีงเน้นไป็ที�กระบวนการ
มีีส่วนร่วมีแลื่ะการบ่รณาการนโยบาย
 โครงการเน้นการพัื่ฒนาใน 8 บริบท ไม่ีว่าจะเป็็นการอนุรักษ์มีรดักทางวัฒนธิรรมี ภ่มิีทัศน์ 
การจราจร การใช้ที�ดิัน โครงสร้างพ่ื่�นฐาน บริการสาธิารณะ มุีมีมีองทางกายภาพื่แลื่ะชีวิต่ชุมีชน 
ไป็จนถึึงการท่องเที�ยว
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1.2 การฟิ้� นฟูิเม่อุง (Urban rehabilitation)

     • BANGKOK 250 / กรุงเทพฯ 250
 กรุงเทพื่ฯ 250 ค่อ โครงการจัดัทำาผังแม่ีบท
การฟุ่ื�นฟุ่่เมี่อง ในวาระครบรอบ 250 ป็ีขัอง 
กรุงเทพื่ฯ ในปี็ 2575 โดัยมีีเป้็าหมีายเพ่ื่�อป็รับป็รุง 
สภาพื่แวดัล้ื่อมีกายภาพื่ขัองพ่ื่�นที�เขัต่เม่ีองชั�นใน 
ให้มีีความีน่าอย่่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแลื่ะ 
สังคมีแก่คนหลื่ากหลื่ายกลุ่ื่มีขัองเม่ีอง แลื่ะเพิื่�มี 
ความีสามีารถึในการแข่ังขััน ภายใต้่กระบวนการ 
ร่วมีหาร่อกับป็ระชาชนในพื่่�นที� พื่ร้อมีกับภาค ี
พัื่ฒนาจากภาครัฐ เอกชน การศึกษาแลื่ะป็ระชา 
สังคมี โดัยมีีพื่่�นที�นำาร่อง ไดั้แก่ ย่านกะดัีจีน-
คลื่องสาน ย่านท่าพื่ระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเต่ียน 
ย่านโยธีิ-ราชวิถีึ  แลื่ะย่านทองหล่ื่อ-เอกมัีย 
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    • พระป็กเกล้าสกายป็าร์ก 
 พื่ระป็กเกล้ื่าสกายป็าร์ก ค่อ โครงการสร้าง 
สวนสาธิารณะลื่อยฟุ้่าพื่ร้อมีมุีมีพัื่กผ่อนทางเดิัน  
แลื่ะทางจักรยาน โดัยนำาเอาโครงสร้างรถึไฟุ่ฟุ้่า 
ลื่าวาลิื่นที�ถ่ึกทิ�งร้าง (สะพื่านด้ัวน) ซึึ่�งตั่�งอย่่ 
ระหว่างสะพื่านพื่ระป็กเกล้ื่าทั�ง 2 ฝัั่�ง (ขัาเข้ัาแลื่ะ 
ขัาออก) มีาป็รับป็รุงเพ่ื่�อสาธิารณป็ระโยชน์ ทำา
หน้าที�เป็็นสะพื่านสำาหรับคนเดัินขั้ามีแมี่นำ�า 
เจ้าพื่ระยา เพื่่�อลื่ดัอุบัต่ิเหตุ่ เช่�อมีต่่อพื่่�นที� 
ป็ระวัติ่ศาสต่ร์สองฝัั่�งขัองแม่ีนำ�าเจ้าพื่ระยา แลื่ะ 
พัื่ฒนาแลื่นด์ัมีาร์กแห่งใหม่ีขัองเม่ีอง โดัยเน้น 
ให้ความีสำาคัญกับการมีีส่วนร่วมีขัองป็ระชาชน
บนแมี่แบบการพื่ัฒนาเมีอ่งที�ครอบคลืุ่มีแลื่ะ 
เช่�อมีโยงกับหลื่ายฝั่�าย ส่งผลื่ให้มีีการป็รับป็รุง 
คุณภาพื่ชีวิต่ในชุมีชน แลื่ะรักษาอัต่ลื่ักษณ ์
ท้องถิึ�นขัองย่านริมีแม่ีนำ�าจากความีร่วมีม่ีอขัอง
ชุมีชนโดัยรอบ รวมีถึึงสร้างการรับร้่แลื่ะความี 
เข้ัาใจเพิื่�มีขึั�นว่า การออกแบบช่วยเป็ลีื่�ยนเม่ีอง 
ได้ัอย่างไรตั่�งเป้็าพื่ร้อมีเปิ็ดัให้บริการในเด่ัอน 
มีีนาคมี 2563
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1.3 การพัฒนาและอุนุรักษ์ย�านและชุมชนเก�า ริมฝัั่� งแม�นำ�าเจ้าพระยา

    • ชุมชนกะดีจีน-คลอุงสาน 
 โครงการฟืุ่�นฟุ่่ย่านกะดีัจีน-คลื่องสานถ่ึอเป็็นแม่ีแบบในการนำาการ 
ออกแบบมีาใช้ในการพัื่ฒนาชุมีชน ภายใต้่ความีร่วมีม่ีอขัองกรุงเทพื่ 
มีหานคร แลื่ะ ศ่นย์การออกแบบแลื่ะพื่ัฒนาเมี่องจุฬาลื่งกรณ์ 
มีหาวิทยาลัื่ย (UDDC) แลื่ะมี่ลื่นิธิิร็อคกี�เฟุ่ลื่เลื่อร์ ในการฟุ่ื�นฟุ่่พื่่�นที� 
ริมีแม่ีนำ�าย่านกะดีัจีน-คลื่องสาน หนึ�งในย่านป็ระวัติ่ศาสต่ร์แลื่ะศิลื่ป็ 
วัฒนธิรรมีที�เก่าแก่ที�สุดัแห่งหนึ�งขัองกรุงเทพื่ฯที�มีีความีหลื่ากหลื่ายทาง 
วัฒนธิรรมีอันเป็็นเอกลื่ักษณ์ดั้วยการผสมีผสานขัองชุมีชนชาวพืุ่ทธิ 
มุีสลิื่มี แลื่ะคริสต่ศาสนิกชน โครงการนี�ได้ัผ่านการทำาป็ระชาพิื่จารณ์
หลื่ายครั�งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการนักป็ระวัต่ิศาสต่ร์ 
ผ่้คนในชุมีชน แลื่ะต่ัวแทนศาสนา โดัยมีีผลื่ลื่ัพื่ธิ์เป็็นโครงการย่อย 
หลื่ายโครงการ อาทิ โครงการผ้าป็�าเพื่่�อพื่ัฒนาพื่่�นที�สาธิารณะขัอง 
ชุมีชน แลื่ะเทศกาลื่งานออกแบบป็ระจำาปี็ที�ส่งเสริมีความีร่วมีม่ีอขัอง 
คนในชุมีชน เป็็นต้่น
 หลัื่งจากดัำาเนินโครงการอย่างต่่อเน่�องจนครบ 10  ปี็ จึงมีีการจัดัตั่�ง 
ม่ีลื่นิธิิป็ระชาคมีย่านกะดีัจีน-คลื่องสานขีั�นใน พื่.ศ. 2561 เพ่ื่�อให้ชุมีชน 
สามีารถึขัับเคล่ื่�อนการพัื่ฒนาด้ัวยต่นเองได้ัอย่างยั�งย่น
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2) การพัฒนาและแก้ป็ญัหาชุมชน 

   • ลานกีฬาพัฒน์ 
 การป็รับป็รุงพื่่�นที�ทิ�งร้างใต่้ทางดั่วนให ้
เป็็นพื่่�นที�สาธิารณะที�เช่�อมีต่่อชุมีชนรอบขั้าง 
แลื่ะส่งเสริมีสุขัภาพื่ผ่านกิจกรรมีกีฬา โดัยมีี
ขัั�นต่อนการออกแบบที�เน้นการมีีส่วนร่วมีขัอง 
ชุมีชนในท้องถึิ�น แลื่ะไดั้รับรางวัลื่ดั้านการ 
ออกแบบอย่างมีีส่วนร่วมี (Participatory 
design) ในระดัับนานาชาติ่

   • โครงการริมนำ�า ยานนาวิา
 โครงการพื่ัฒนาพื่่�นที�ย่านยานนาวาให้เป็็นพื่่�นที�นำาร่องการพื่ัฒนา 
ฟุ่ื�นฟุ่่พื่่ �นที�ริมีนำ�าขัองกรุงเทพื่ฯ เน่�องจากมีีพื่่�นที�ต่ั �งต่่อเน่�องกับย่าน 
ศ่นย์กลื่างธุิรกิจใจกลื่างเม่ีอง บางรัก สีลื่มี สาทร แลื่ะติ่ดัริมีแม่ีนำ�าเจ้าพื่ระยา 
แต่่ขัาดัแคลื่นพ่ื่�นที�สาธิารณะเพ่ื่�อสุขัภาวะที�ดีั
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   • ชุมชนคลอุงเตย 
 การใช้การออกแบบแลื่ะการทำางานร่วมีกัน 
เพื่่�อป็รับป็รุงคุณภาพื่ชีวิต่ในชุมีชนแออัดัขันาดั 
ใหญ่ที�สุดัในเม่ีองที�เต็่มีไป็ด้ัวยปั็ญหาสังคมีแลื่ะ
ผ้่ด้ัอยโอกาส ป็ระกอบด้ัวยโครงการย่อยหลื่ายอย่าง  
อาทิ
- สนามีฟุุ่ต่บอลื่ Unusual Football Field โดัย 
บริษัทอสังหาริมีทรัพื่ย์ เอพีื่ ไทยแลื่นด์ั ที�เป็ลีื่�ยน 
พ่ื่�นที�รกร้าง ซึึ่�งเคยเป็็นแหล่ื่งมัี�วสุมี ให้เป็็นสนามี 
ฟุุ่ต่บอลื่ร่ป็แบบใหม่ีที�ไม่ีได้ั อย่่ในร่ป็ทรงสี�เหลีื่�ยมี 
ผ่นผ้าต่ามีป็กติ่ สำาหรับคนในชุมีชนทุกคนมีาใช้ 
ร่วมีกัน (เป็็นหนึ�งในนวัต่กรรมีที�ดีัที�สุดัขัองปี็ พื่.ศ. 
2559 โดัยนิต่ยสารไทม์ี)

- Conne(x)t Klongtoey โครงการนอกหลัื่ก 
ส่ต่รการศึกษาขัองเด็ักคลื่องเต่ย เป็็นการบอกเล่ื่า 
เร่ �องราวขัองชุมีชนคลื่องเต่ย ผ่านกิจกรรมีที� 
เกี�ยวขั้องกับศิลื่ป็ะ แลื่ะการออกแบบเพื่่�อเป็ิดั 
โอกาสให้เดั็ก ๆ ไดั้พื่ัฒนาความีคิดัสร้างสรรค์ 
แลื่ะศักยภาพื่ขัองต่นเอง
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   • อุุทยาน 100 ปี็ จุฬาฯ
 การพื่ัฒนาพื่่�นที�สาธิารณะสีเขัียวขันาดั 
ใหญ่ใจกลื่างกรุงเทพื่ฯ ขันาดัป็ระมีาณ 29 ไร่ 
ในเขัต่สวนหลื่วง – สามีย่านที�ส่งเสริมีคุณภาพื่ 
ชีวิต่ที�ดีัให้กับคนเม่ีอง โดัยไม่ีได้ัเป็็นเพีื่ยงแค่
สวนสาธิารณะที�สร้างกิจกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะ
การเรียนร้่ ให้กับชุมีชน แต่่ยังถ่ึกออกแบบมีา 
เพื่่�อช่วยให้กรุงเทพื่ฯ พื่ร้อมีรับมี่อกับป็ัญหา 
สภาพื่อากาศเป็ลีื่�ยนแป็ลื่ง แลื่ะปั็ญหานำ�าท่วมี 
โดัยออกแบบอุทยานให้ทำาหน้าที�ทั�งด่ัดัซัึ่บนำ�า 
ชะลื่อนำ�าฝั่นก่อนระบายออกส่่สาธิารณะ กักเก็บ 
นำ�าฝั่นในช่วงหน้าฝั่น แลื่ะหมุีนเวียนนำ�ากลัื่บมีา 
ใช้ในช่วงหน้าแล้ื่ง รวมีถึึงบำาบัดันำ�าเสีย

   • Design for resilient city 
 การออกแบบเพ่ื่�อเต่รียมีเม่ีองแลื่ะพื่ลื่เม่ีองให้พื่ร้อมีรับม่ีอกับการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่ง แลื่ะผลื่กระทบ 
ที�เกิดัจากป็ัญหาที�เพื่ิ�มีมีากขัึ�นในศต่วรรษที� 21 ในดั้านเศรษฐกิจ สังคมี แลื่ะสิ�งแวดัลื่้อมี  
เช่น ภัยพิื่บัติ่ ปั็ญหานำ�าท่วมี ปั็ญหาจราจร การเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งสภาพื่ภ่มิีอากาศ ความีเครียดั 
สังคมีผ่้ส่งวัย เป็็นต่้น โดัยในป็ี พื่.ศ. 2558 กรุงเทพื่มีหานครไดั้รับคัดัเลื่่อกให้เขั้าร่วมี 
โครงการ 100 Resilient Cities ซึ่ึ�งจัดัทำาโดัยมี่ลื่นิธิิ ร๊อกกี�เฟุ่ลื่เลื่อร์ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการ 
จัดัทำาแลื่ะผลัื่กดัันแผนกลื่ยุทธ์ิ ไป็ส่่การป็ฏิิบัติ่งานจริง เพ่ื่�อมุ่ีงพัื่ฒนากรุงเทพื่ฯ ให้เป็็นเม่ีองที�มีี 
เสถึียรภาพื่พื่ร้อมีรับมี่อกับป็ัญหาแลื่ะผลื่กระทบจากเหตุ่การณ์รุนแรง ฉับพื่ลื่ันที�เกิดัขัึ�นใน 
ปั็จจุบันแลื่ะอนาคต่

3) การเตรียมพร้อุมรับม่อุกับควิามเป็ลี�ยนแป็ลง
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4) การพัฒนาอุุตสาหกรรมที�ขัับเคล่�อุนด้วิยการอุอุกแบบ เพ่�อุเป็็นกุญแจ 
สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที�สร้างมูลค�า (Value-based economy)

• ย�านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เจริญกรุง (Creative District) 
 การพัื่ฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการพัื่ฒนาอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ ต่ามีภารกิจหลัื่กขัอง CEA 
โดัยผ่านการพัื่ฒนาย่านเพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจแลื่ะสังคมี จึงเกิดัการพัื่ฒนาย่านป็ระวัติ่ศาสต่ร์ 
บนพื่่�นที�เจริญกรุงที�ไดั้รับการฟุ่ื�นฟุ่่แลื่ะพื่ัฒนาเป็็นโมีเดัลื่สำาหรับการพื่ัฒนาอุต่สาหกรรมี 
สร้างสรรค์แลื่ะการออกแบบ แลื่ะการพัื่ฒนาผ้่ป็ระกอบการในย่านโดัยการร่วมีม่ีอกับนักออกแบบ  
นักสร้างสรรค์ในย่าน เพื่่�อสร้างสรรค์ผลื่ิต่ภัณฑ์์ แลื่ะผลื่งานใหมี่ ๆ ที�ส่งผลื่ต่่อการป็รับป็รุง 
คุณภาพื่ชีวิต่ เพ่ื่�อเป็็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในย่าน ส่งผลื่ให้มีีตั่วเลื่ขัสถึานป็ระกอบการ 
ทิ�งร้างลื่ดัลื่งถึึงร้อยลื่ะ 62 จาก พื่.ศ. 2558 ถึึง 2560
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   • ย�านนวัิตกรรม (Innovative District) 
 สำานักงานนวัต่กรรมีแห่งชาติ่ (สนช.) ได้ัดัำาเนินนโยบาย 
ส่งเสริมีการพื่ัฒนาพื่่�นที�ที ี �เอ่ �อต่่อการสร้างระบบนิเวศ 
นวัต่กรรมีจากอัต่ลัื่กษณ์ความีเป็็นย่าน แลื่ะแนวความีคิดั
สร้างสรรค์ทางด้ัานวิทยาศาสต่ร์แลื่ะเทคโนโลื่ยี เพ่ื่�อดึังด่ัดัก
ารรวมีกลุ่ื่มีขัองผ้่ป็ระกอบการธุิรกิจนวัต่กรรมี อาทิ ธิุรกิจ 
กลุ่ื่มีสต่าร์ทอัพื่ ธุิรกิจเทคโนโลื่ยีแลื่ะดิัจิทัลื่ โดัยการพัื่ฒนา 
โครงสร้างพ่ื่�นฐาน เคร่�องม่ีอแลื่ะกลื่ไกที�เอ่�อต่่อการป็ระกอบ 
ธุิรกิจ สร้างสรรค์นวัต่กรรมี แลื่ะส่งเสริมีคุณภาพื่ชีวิต่ขัอง
คนในย่าน เพ่ื่�อให้เกิดัการเช่�อมีต่่อขัองผ้่คนแลื่ะไอเดีัยภาย 
ในย่าน ป็ระกอบด้ัวย 6 ย่านนำาร่อง ได้ัแก่ ย่านนวัต่กรรมี 
รัต่นโกสินทร์ – ศ่นย์กลื่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใจกลื่าง 
เม่ีองเก่า ย่านนวัต่กรรมีโยธีิ – ศ่นย์กลื่างความีร้่ด้ัานการ 
แพื่ทย์ ย่านนวัต่กรรมีกล้ื่วยนำ�าไท – ศ่นย์กลื่างธุิรกิจพื่าณิชย์ 
อิเลื่็กทรอนิกส์ มีัลื่ต่ิมีีเดัีย แลื่ะดัิจิทัลื่ ย่านนวัต่กรรมี 
ลื่าดักระบัง – ศ่นย์กลื่างอุต่สาหกรรมีขันส่ง แลื่ะโลื่จิสติ่กส์ 
ย่านนวัต่กรรมีคลื่องสาน – ศ่นย์กลื่างรากฐานความีร้่จาก
ชุมีชนส่่ความีเจริญในอนาคต่ แลื่ะย่านนวัต่กรรมีป็ทุมีวัน 
– ศ่นย์กลื่างผ้่ป็ระกอบการทุกระดัับชั�น



CEA OUTLOOK 67

ก้าวิต�อุไป็ขัอุงกรุงเทพมหานครฯ
 การพัื่ฒนาเม่ีองแลื่ะการสร้างภาพื่ลัื่กษณ์ขัองเม่ีอง ต้่องอาศัยกลื่ไกแลื่ะ 
การขัับเคลื่่�อนหลื่ายร่ป็แบบ ไมี่ว่าจะเป็็นการสร้างภาพื่ลื่ักษณ์แลื่ะความี 
เช่�อมัี�นผ่านแคมีเป็ญสร้างภาพื่ลัื่กษณ์ การออกแบบสัญลัื่กษณ์ งานเทศกาลื่ 
ต่่าง ๆ  ไป็จนถึึงโครงการป็รับป็รุงแลื่ะพัื่ฒนาพ่ื่�นที�ในเม่ีอง ทั�งนี� อีกหนึ�งกลื่ไก 
สำาคัญที�ช่วยยกระดัับขัีดัความีสามีารถึในการแขั่งขัันขัองเมี่องแลื่ะป็ระเทศ 
ไดั้อย่างชัดัเจน ค่อ การเขั้าร่วมีเคร่อขั่ายที�ไดั้รับการยอมีรับจากวงการ 
อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์ แลื่ะการออกแบบในระดัับเวทีโลื่ก 
 กรุงเทพื่มีหานครฯ เรียกไดั้ว่าเป็็นเมี่องที�มีีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง 
วัฒนธิรรมี ทุนทางมีนุษย์ แลื่ะมีีศักยภาพื่ในการเป็็นศ่นย์กลื่างทางธิุรกิจ  
ในขัณะเดีัยวกันก็มีีความีหลื่ากหลื่ายทางการศึกษาด้ัานการออกแบบ ทำาให้
เป็็นเม่ีองที�เป็็นที�ร้่จักในฐานะเม่ีองที�มีีนักออกแบบที� ได้ัรับการยอมีรับอย่าง 
ส่งในภ่มิีภาค อีกทั�ง ยังเป็็นสังคมีแห่งการป็รับตั่ว ชาวกรุงเทพื่ฯ เป็็นที�ร้่จักกัน 
ดีัว่าถึนัดัในการใช้ความีไม่ีเป็็นทางการเพ่ื่�อเผชิญกับความีท้าทายต่่าง ๆ  การ 
ออกแบบจึงสามีารถึใช้เป็็นเคร่�องมี่อในการยกระดัับภ่มีิป็ัญญาท้องถึิ�นแลื่ะ 
บ่รณาการกับสาขัาวิชาอ่�น ๆ  เพ่ื่�อให้กรุงเทพื่ฯ เป็็นเม่ีองที�มีีความีย่ดัหยุ่นแลื่ะ 
สามีารถึรับม่ีอกับความีท้าทายขัองศต่วรรษที� 21 ได้ั จากความีท้าทายที�เกิดั 
ขัึ�นในโลื่กป็ัจจุบันโดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งการเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งโครงสร้างป็ระชากร 
แลื่ะปั็ญหาสิ�งแวดัล้ื่อมีรวมีถึึงการเติ่บโต่ขัองเม่ีองอย่างรวดัเร็วถ่ึอเป็็นความี 
ท้าทายสำาคัญขัองกรุงเทพื่ฯ การมีีส่วนร่วมีขัองผ่้มีีส่วนได้ัส่วนเสีย แลื่ะการ 
บ่รณาการทรัพื่ยากรแลื่ะทุนทุกป็ระเภท พื่ร้อมีกับเทคโนโลื่ยีแลื่ะเคร่�องมี่อ 
การจัดัการเมี่องใหมี่ๆ ค่อ ต่ัวขัับเคลื่่�อนหลื่ักในการใช้การออกแบบเพื่่�อ 
รับมี่อความีท้าทายทั�งหมีดัเพื่่�อบรรลืุ่เป็้าหมีายในการพื่ัฒนาเมี่องที�ครอบ 
คลุื่มีแลื่ะยั�งย่น
 สำาหรับกรุงเทพื่มีหานครฯ การเข้ัาร่วมีเคร่อข่ัายเม่ีองสร้างสรรค์ขัององค์
การย่เนสโก (UNESCO Creative Cities Network) หร่อการได้ัรับเล่ื่อก 
เป็็นเมี่องแห่งการออกแบบโลื่ก (World Design Capital) โดัย World 
Design Organization นั�นจะเป็็นป็ระต่่บานใหม่ีที�เปิ็ดัส่่โอกาสสำาคัญตั่�งแต่่ 
การสร้างภาพื่ลัื่กษณ์ผ่านการออกแบบในร่ป็แบบแลื่ะกลื่ไกต่่าง ๆ  โครงการ
การป็รับป็รุงแลื่ะพื่ัฒนาพื่่�นที�ในเมี่อง ไป็จนถึึงการผลื่ักดัันนโยบายการ 
พื่ัฒนาเมี่องดั้วยการออกแบบแลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์ซึ่ึ�งจะเกิดัผลื่กระทบ 
เชิงบวกไม่ีเพีื่ยงแต่่กับกรุงเทพื่มีหานครเท่านั�น แต่่ยังส่งผลื่เชิงบวกกับป็ระเทศ 
ไทยในวงกว้างอีกด้ัวย
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 องค์การย่เนสโก (UNESCO) นอกจากจะด่ัแลื่รับผิดัชอบเร่�องการขึั�น 
ทะเบียนมีรดักโลื่กแล้ื่ว ตั่�งแต่่ปี็ พื่.ศ. 2547 เป็็นต้่นมีาย่เนสโกยังให้ 
ความีสำาคัญกับการส่งเสริมีความีหลื่ากหลื่ายทางวัฒนธิรรมี ต่ลื่อดัจ
นการพื่ัฒนาทางเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีโดัยมีีป็ระชาชนเป็็นศ่นย์กลื่าง  
นโยบายการพื่ัฒนาผ่านมีติ่ิทางวัฒนธิรรมีแลื่ะความีคดิัสร้างสรรคน์ี� 
นำามีาซึึ่�งโครงการ ‘เคร่อข่ัายเม่ีองสร้างสรรค์ขัองย่เนสโก’ (UNESCO 
Creative Cities Network หร่อ UCCN) ซึึ่�งเป็็นการร่วมีม่ีอขัองภาครัฐ 
ภาคเอกชน แลื่ะสถึาบันการศึกษา ผ่านนโยบายระดัับท้องถึิ�นที� 
เช่�อมีโยงกับเมี่องต่่างๆ ทั�วโลื่ก เกิดัเป็็นเคร่อขั่ายที�เน้นการพื่ัฒนา 
อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะการพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีอย่าง 
ยั�งย่นซึ่ึ �งเมี่องสมีาชิกจะต่้องต่รวจสอบความีก้าวหน้าแลื่ะจัดัทำา 
รายงานผลื่การดัำาเนินงานต่ามีเกณฑ์์ขัองโครงการทุก 4 ปี็
 ต่ามีนิยามีขัองย่เนสโก เม่ีองสร้างสรรค์ หมีายถึึง เม่ีองที�มีีกิจกรรมี 
ทางวัฒนธิรรมีที�หลื่ากหลื่าย แลื่ะมีีส่วนในการพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะ 
สังคมีขัองเมี่องนั�นๆ โดัยมีีการรวมีกลืุ่่มีกันอย่างหนาแน่นขัองคนที� 
ทำางานสร้างสรรค์ที�ทำาให้เมี่องกลื่ายเป็็นพื่่�นที�ขัองการแสดังออกทาง
ความีคิดัสร้างสรรค์  ปั็จจุบันเม่ีองสร้างสรรค์ขัองย่เนสโกแบ่งออกเป็็น 
7 สาขัา ได้ัแก่ ศิลื่ป็ะแลื่ะหัต่ถึกรรมีพ่ื่�นบ้าน การออกแบบ ภาพื่ยนต่ร์  
อาหาร มีีเดัียอารต์่ วรรณกรรมี แลื่ะดันต่รี ป็ัจจบุัน เครอ่ขั่ายเมีอ่ง 
สร้างสรรค์ขัองย่เนสโกป็ระกอบดั้วยสมีาชิก 246 เมี่องทั �วโลื่ก 
สำาหรับป็ระเทศไทยเอง จังหวัดัภ่เก็ต่ไดั้รับรองเป็็นเมี่องสร้างสรรค ์
ด้ัานอาหารในปี็ พื่.ศ. 2558 ส่วนจังหวัดัเชียงใหม่ีได้ัรับรองเป็็นเม่ีอง
สร้างสรรค์ดั้านศิลื่ป็ะแลื่ะหัต่ถึกรรมีพื่่�นบ้านในป็ี พื่.ศ. 2560 แลื่ะ 
เม่ี�อวันที� 30 ตุ่ลื่าคมี พื่.ศ. 2562 ที�ผ่านมีา เคร่อข่ัายเม่ีองสร้างสรรค์ 
ย่เนสโกไดั้ป็ระกาศให้กรุงเทพื่มีหานครเป็็นเมี่องสร้างสรรค์ดั้าน 
การออกแบบ (Design) พื่ร้อมีๆ กับจังหวัดัสุโขัทัยที�ไดั้รับสถึานะ 
เม่ีองสร้างสรรค์ด้ัานศิลื่ป็ะแลื่ะหัต่ถึกรรมีพ่ื่�นบ้าน  (Crafts and Folk 
Art) ร่วมีกับอีก 64 เม่ีองทั�วโลื่ก

กรุงเทพมหานคร
เม่อุงด้้านการอุอุกแบบ 
(City of Design)

ร้้จัักกับเคร่อุข้�ายเม่อุงสร้างสรรค์ย้เนื่สโก 
(UNESCO Creative Cities Network)
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เส้นื่ที่างส้�เม่อุงสร้างสรรค์ย้เนื่สโกข้อุงกร่งเที่พฯ 
 การคัดัเลื่่อกเคร่อขั่ายเมี่องสร้างสรรค์ย่เนสโกมีีขัั�นต่อนแลื่ะเกณฑ์์การต่ัดัสินที�เขั้มีขั้น 
ซึึ่�งต่่อไป็นี�ค่อหลัื่กเกณฑ์์ส่วนหนึ�งที�ทำาให้กรุงเทพื่มีหานครชนะใจกรรมีการตั่ดัสินได้ั
 1. เป็็นเม่ีองที�มีีโครงการแลื่ะกิจกรรมีส่งเสริมีในสาขัาที�นำาเสนอ: กรุงเทพื่ฯ เต็่มีไป็ด้ัวย
กิจกรรมีแลื่ะความีเคล่ื่�อนไหวด้ัานการออกแบบ หนึ�งในนั�นค่อ Bangkok Design Week 
 2. มีีทรัพื่ยากรมีนุษย์ที�เป็็นเอกลื่ักษณ์: คนกรุงเทพื่ฯ เป็็นที�ร่้จักดัีว่ามีีอุป็นิสัยย่ดัหยุ่น 
ป็รับตั่วเร็ว แลื่ะสามีารถึใช้ความีไม่ีเป็็นทางการเพ่ื่�อเผชิญความีท้าทายต่่างๆ ผ่านการออกแบบ 
ได้ัอย่างเด่ันชัดั รวมีถึึงมีีบุคลื่ากรนักออกแบบที�ได้ัรับการยอมีรับอย่างส่งในภ่มิีภาค
 3. เป็็นเม่ีองที�ให้การสนับสนุนส่งเสริมีด้ัานวัฒนธิรรมี เศรษฐกิจ แลื่ะอาชีพื่ขัองท้องถิึ�น 
แลื่ะชุมีชน: อุต่สาหกรรมีออกแบบเป็็นหน่วยเศรษฐกิจสำาคัญที�ขัับเคล่ื่�อนกรุงเทพื่มีหานครให้
โดัดัเด่ันในเวทีโลื่ก
 4. มีีการใช้ความีคิดัริเริ�มีสร้างสรรค์ในวิถีึการพัื่ฒนาระดัับท้องถิึ�น: ย่านสร้างสรรค์ที�กำาลัื่ง 
เบ่งบานทั�วกรุงเทพื่ฯ ค่อหลัื่กฐานย่นยันที�ดีัที�สุดั

สิที่ธิิประโยชน์ื่ในื่ฐานื่ะ Bangkok City of Design
 • เป็็นช่องทางการป็ระชาสัมีพัื่นธ์ิเม่ีองเพ่ื่�อป็ระโยชน์ 
ด้ัานการค้า การลื่งทุน แลื่ะการท่องเที�ยวในระดัับนานาชาติ่
 • เป็ิดัโอกาสส่ ่ความีร่วมีมี่อในการพื่ัฒนาศิลื่ป็ 
วัฒนธิรรมีแลื่ะความีคดิัสร้างสรรค์ การแลื่กเป็ลื่ี�ยนองค์
ความีร้่แลื่ะบุคลื่ากรกับเม่ีองสมีาชิกอ่�นๆ ทั�วโลื่ก
 • สมีาชิกภาพื่ไมี่มีีกำาหนดัระยะเวลื่า (แต่่หากออก 
จากเคร่อข่ัายแล้ื่วไม่ีสามีารถึกลัื่บเข้ัาร่วมีอีกได้ั)
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