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ตุลาคม 2560



(i) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรวมกลุ่ม และองค์กรทางวิชาชีพ 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ (Design Industry) ของประเทศไทย มีการรวมกลุ่มตามวิชาชีพของ
ตัวเอง โดยมีรูปแบบการรวมกลุ่มที่หลากหลาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมการ
ออกแบบที่มีมาตรฐานวิชาชีพ เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และเป็นทางการมากที่สุด โดยในปัจจุบันมี
สภาวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการออกแบบเพียงหนึ่งสภา คือ สภาสถาปนิก โดยเป็นองค์กรที่ครอบคลุมทั้งหมด 

3 สาขาการออกแบบ คือ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมการ
ออกแบบที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาเรขศิลป์ และ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นการรวมกลุ่มที่สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

มีการดำเนินการในด้านการจัดสัมมนา อบรม และการทำเวิร์คชอปต่าง ๆ แต่ยังขาดกลไกในด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูล เช่น การจัดทำทะเบียนสมาชิกที่แน่นอน การมีกำหนดการประชุมสมาคมและสมาชิก การมีกฎหมาย
วิชาชีพรองรับ และโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน (3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ เป็น
อุตสาหกรรมทีไ่ม่ได้มีการรวมกลุ่มทางวิชาชีพแต่ว่ามีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพสู่สาธารณะ เน้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทำหน้าที่ในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ ตลอดจน
ภาครัฐ เพื่อจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในระดับสากล ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และ (4) อุตสาหกรรมการออกแบบที่ไม่มีการ
รวมกลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมการออกแบบการให้บริการ โดยปัจจุบันมีการผลักดันเพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในวง
กว้างโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 

 อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสามารถในการผลิตบุคลากรได้เอง เพื่อ 

ทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศ โดยสามารถผลิตนักศึกษาต่อปีรวมกันได้ที่ประมาณ 4,985 คน 

(คาดการณ์นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560) คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของนักศึกษาทั้งประเทศที่จะจบ
การศึกษาในปีเดียวกัน 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

อย่างไรก็ตามนักออกแบบจากประเทศไทยในบางประเภทอุตสาหกรรม มีทักษะและความสามารถที่ตรงกับความ 

ต้องการในตลาดต่างประเทศ กล่าวคือ สามารถทำงานในลักษณะที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตงานออกแบบ ซึ่ง
จะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่นักออกแบบไทยได้มีโอกาสเข้าไปรับงานจะเป็นประเทศที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
กำลังต้องการนักออกแบบเป็นจำนวนมาก เช่น จีน อินเดีย และตลาดในภูมิภาค เช่น พม่า หรือลาว เป็นต้น โดย
สามารถแบ่งการยอมรับของอุตสาหกรรมการออกแบบในระดับสากลมี 3 ลักษณะ คือ (1) การได้รับการยอมรับด้าน
ผลงานการออกแบบในระดับสากล ได้แก่ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน โดยเฉพาะการ



(ii) 

ออกแบบโครงการด้านการบริการ (Hospitality) (2) เป็นแหล่งส่งออกแรงงาน หรือรับจ้างผลิตงาน ได้แก  ่

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับการยอมรับด้านฝีมือและทักษะ ว่ามีมาตรฐานและคุณภาพ
งานในระดับสากล  และอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ที่ปัจจุบันมีสัดส่วน
มูลค่าผู ้ผลิตที ่มีผลงานลิขสิทธิ ์เป็นของตัวเองสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง (3) การได้รับการยอมรับรายบุคคลจาก
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม เรขศิลป์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการออกแบบนิทรรศการ ซึ่งเห็นได้จากการได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับสากลของนัก
ออกแบบรายบุคคล 

อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
ในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และ
ภูมิสถาปัตยกรรม โดยเทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือในการทำงานออกแบบ ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน
ออกแบบและการก่อสร้าง (2) เทคโนโลยีทำให้เกิดความต้องการผลลัพธ์รูปแบบใหม่ของงานออกแบบในโลกดิจิทัล 

การเปลี่ยนจากช่องทางการสื่อสารแบบอนาล็อกไปเป็นช่องทางดิจิทัล ทำให้อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบเรขศิลป์ และการออกแบบนิทรรศการ ต้องเปลี่ยนผลลัพธ์ในการ
ออกแบบไปในสื่ออีกประเภทหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบของ
ประเทศ (3) เทคโนโลยีเป็นต้นกำเนิดและเป็นส่วนหลักของอุตสาหกรรม โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ส่งผลให้ขอบเขตของงานกว้างขึ้นและคุณภาพของงานดีขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมการออกแบบยังอยู่ในจุดที่ไมส่ามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการออกแบบในภาพรวมมีศักยภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเมือง และช่วยผลัก 

ดันเศรษฐกิจให้ก้าวไปอีกขั้น แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญและดึง
เอาศักยภาพจากการออกแบบไปใช้งานในการทำโครงการภาครัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวม แต่จะเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจจากภาคเอกชนเท่านั้น แม้ว่าในปัจจุบัน
ภาครัฐจะไม่ได้ดึงเอาศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบไปใช่ในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง แต่
ในบางอุตสาหกรรมได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลักษณะ คือ  

การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมการออกแบบในการพัฒนากายภาพเมืองในปัจจุบัน ที่อุตสาหกรรมการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในด้านการสร้างภูมิทัศน์ โดยมีส่วน
ร่วมอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมากกว่าโครงการในระดับประเทศ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือใน



(iii) 

โครงการระดับประเทศ วิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าจะ
เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำข้อกำหนดหรือออกแบบในระดับเมืองอย่างจริงจัง  

อุตสาหกรรมการออกแบบที ่ทำหน้าที ่เป็นกลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน โดย
อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในของประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการบริการ (Hospitality) ผ่านการออกแบบภายในที่สวยงาม ทำให้ธุรกิจบริการของ
ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล และ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง ที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นตัวเลือกของสถานที่ในการจัดงานระดับสากล เช่น การ
จัดการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว (man-made attraction) และการจัดงานประชุมในระดับสากล (MICE) 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบได้ถูกให้ความสนใจจากภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่การให้การสนับสนุนใน 

ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกให้การสนับสนุนในรูปแบบของทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมออกแบบ แตเ่ป็นการ
สนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ๆ แต่ละอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่องมี 2 อุตสาหกรรม ได้แก่  

อุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในแง่ของการ
นำนักออกแบบไปแสดงผลงานในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการสนับสนุนธุรกิจที่เน้นในการผลิต
จำนวนมาก (Mass Production) ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบของอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่จะมีลักษณะมีสินค้าเป็นของ
ตัวเองและเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือการให้บริการการออกแบบ  

อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(DEPA) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเท้นต์โดยเฉพาะ และมีการส่งเสริมการจัดงานระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมจากภาครัฐ รวมถึงการผลักดันในด้านการส่งออกและการผลิตงานที่มีลิขสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมออกแบบในประเทศไทย 

(1) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐาน และพัฒนาวิชาชีพสู่สากล 

โดยอุตสาหกรรมออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นอุตสาหกรรม
การออกแบบที่มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำฐานข้อมูล และมีการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นบัเป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีความเข้มแขง็มากที่สุด แต่ยังคงประสบปัญหาต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่วิชาชีพยังไม่มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในระดับสากล จึงควรผลักดันให้ทั้ง 3 
อุตสาหกรรมมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ทั้งกฎหมายอาคาร หรือการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินโดยตรง สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบอื่น 
ๆ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบคุลากรในวิชาชีพ ตลอดจนตรงกับแนวโน้มของตลาด อีกทั้งควรมีการ



(iv) 

สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิชาชีพและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการรวมกลุ่ม สร้างสังคมของการรวมกลุ่มวิชาชีพให้กลายเป็นมาตรฐานทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ 
มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานและพื้นที่กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ 

(2) การผลิตบุคลากรจากภาคการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ด้านการ
ออกแบบของประเทศ 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ครบอคลุมอุตสาหกรรมการออกแบบแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น 
คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างตลาดการศึกษาและตลาดวิชาชีพ ที่ปัจจุบันสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรเข้าสู่
วิชาชีพตามความต้องการของผู้ต้องการเข้าศึกษา ส่งผลให้บณัฑติบางสว่นเมื่อจบการศึกษาแล้วจะผันตัวเข้าไปอยู่ใน
สายงานใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพโดยตรงมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับบุคลากรที่จบ
ออกมา อีกทั้งยังไม่สามารถทำงานที่ตอบรับกับตลาดวิชาชีพได้ ทำให้ผู ้ประกอบการในบางอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ และอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ต้องมีการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้วยตนเอง ทำให้เกิดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการพัฒนาบัณฑิต
ก่อนรับเข้าทำงานจริง จึงควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพในการผลิตบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพสามารถทำได้
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อวางแผนทิศทางการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับตลาดวิชาชีพ สามารถคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางของวิชาชีพทั้งในเชิงปริมาณการผลิต และ
รูปแบบทักษะที่ต้องการในอนาคตได้ อีกทั้งควรมีการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ร่วมอยู่ในหลักสูตรการศึกษา และการสนับสนุนความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ต่อ
ยอดจากความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ จะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ และก่อให้เกิดอาชีพใหม่ที่สามารถมา
สนับสนุนการทำงานในวิชาชีพได้ 

(3) ศักยภาพในการทำงานวิชาชีพสูง แต่ขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

การทำงานด้านทักษะของนักออกแบบไทย ถือว่ามีศักยภาพที่สามารถทำงานในระดับสากลได้ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นในการทำงานด้านการ
ออกแบบโครงการประเภทการบริการ (Hospitality) ในระดับสากล และอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาการ
ออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สามารถผลิตงานแอนิเมชั่นที่มีส่วนในการผลิตงานระดับสากล ใน
ลักษณะของการรับจ้างผลิต ซึ่งถือได้ว่าทักษะของนักออกแบบสาขานี้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสากล แต่จะเห็นได้
ว่าการรับรู้ในระดับสาธารณะภายในประเทศยังไม่มีการรับรู้ถึงความสามารถของนักออกแบบในวงกว้าง โดยการ
ออกแบบไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นธุรกิจบริการรูปแบบหนึ่ง จึงทำให้ถูกมองข้ามในแง่
ของการสนับสนุน รวมทั้งแรงจูงใจจากภาครัฐในการประกอบธุรกิจและการลงทุน ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสนับสนุน
ในการทำธุรกิจการออกแบบ เช่น การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการส่งเสริมการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการมีอยู่ของธุรกิจการให้บริการการออกแบบของไทยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการช่วย
ผลักดันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีความเข้มแข็งและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจออกแบบ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนใน



(v) 

แง่ของการพัฒนา ทักษะวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อให้แต่ละอุตสาหกรรมการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

(4) ศักยภาพในการทำให้การบริการออกแบบ (Design Service) เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ทั้ง 8 อุตสาหกรรมล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ให้บริการออกแบบ (Design Services) และมีขีดความสามารถ
ในการรับงานระดับสากล มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุน
ธุรกิจให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบของ
ประเทศไทยเปน็ไปในรปูแบบของการสง่ออกผลติภณัฑ ์และเปน็ฐานแรงงานการผลติใหก้บัตา่งประเทศมากกวา่การ
ให้บริการออกแบบ เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นยังขาดความเข้าใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
การใช้บริการนักออกแบบเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง อีกทั้งอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยยังไม่ได้มีการ
จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุน หรือส่งเสริมวิชาชีพออกแบบที่เกิดขึ้นจึงมุ่งเน้นที่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลงานปลายทาง (End Product) เป็นหลักมากกว่าการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริม
ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นให้ใช้การออกแบบในการพัฒนาธุรกิจของตน ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการ
จัดทำฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยยึดถือเป็นภารกิจหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และต่อยอดไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลืื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการสร้างความ
เข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเป็นเรื่องทีภ่าครัฐต้องมีการทบทวน นอกจากนี้การให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจ
อื่น ๆ ในการใช้บริการนักออกแบบจะเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ธุรกิจอื่นสามารถเข้าถึงการออกแบบได้ง่าย
ขึ้น ผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้นว่าการใช้บริการออกแบบจะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจ และส่งผลประโยชน์
ทางอ้อมต่อการประกอบการ และการสนับสนุนให้การบริการออกแบบเป็นหนึ่งในธุรกิจส่งออกของประเทศในระดับ
สากล ซึ่งอุตสาหกรรมการออกแบบไทยมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบโครงการ
ประเภทการบริการ (Hospitality) จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการ
ออกแบบของประเทศไทย รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมทั้งใน และต่างประเทศ 

(5) ศักยภาพในการยกระดับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของภาครัฐ 

อุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการของภาครัฐ เห็นได้จากปัจจุบันนักออกแบบไทย มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในหลายโครงการของ
ภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโครงการสาธารณะภาครัฐ คือ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานจำนวนมาก แม้ว่า
ในปัจจุบันบางหน่วยงานภาครัฐเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้การบริการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น แต่
การให้โอกาสนักออกแบบไทยเข้าไปทำงานในโครงการภาครัฐยังมีน้อย และยังผูกขาดอยู่ที่กลุ่มนักออกแบบเดิม ๆ  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐอีกหลายภาคส่วนที่มองไม่เห็นถึงความสำคัญของงานออกแบบ เนื่องจากภาครัฐมองงาน
ออกแบบในแง่ของการเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมออกแบบ มีความคิดเห็น



(vi) 

ภาพรวมว่า ควรมีการผลักดันให้เกิดการใช้การออกแบบในโครงการสาธารณะของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้การออกแบบแทรกเข้าไปอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และควรมีการปรับร่างขอบเขตงาน 

(TOR) ให้ต้องมีการใช้การออกแบบกับโครงการของภาครัฐทุกโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
แรงผลักดันให้ประชาชนทั่วไปเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของงานออกแบบ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการประกวดแบบ
แบบเปิด (Open Competition) เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหมไ่ด้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ และยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ภาครัฐเองได้งานออกแบบที่มีคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้ยังควรผลักดันให้เกิดตำแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องการออกแบบเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานภาครัฐที่ขอบเขตของงานต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และควรมี
การทำงานให้ความรู้และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากการออกแบบแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการแสดงให้
หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงประโยชน์เชิงประจักษ์ของการออกแบบ เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และศักยภาพ
ของงานออกแบบที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการออกแบบทุกด้าน โดยการผลักดันให้นักออกแบบมีบทบาทในงาน
ภาครัฐมากขึ้น และการสร้างการตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้จากการออกแบบ เป็นสองสิ่งที่ต้องมีการทำงานควบคู่กัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการเกิดหรือพัฒนาโครงการภาครัฐใหม่ ๆ ในอนาคต 

(6) ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการออกแบบอย่างก้าวกระโดด 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในระดับ
สากล รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมการออกแบบหลายประเภท โดยอุตสาหกรรมการออกแบบแอ
นิเมชั่น ที่คุณภาพของผลงานและขีดจำกัดของงานขึ้นอยู่กับการก้าวตามซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ในการทำงานด้านแอนิเมชั ่น ไม่ได้ถูกมองเป็นสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบการ จึงทำให้ขาดการช่วยเหลือโดยตรงในด้านดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงแล้วซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
เป็นสินทรัพย์และมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง หากมีกลไกในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

สำหรับบางอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิตชิ้นงานออกมาเพื่อขายหรือทำต้นแบบ รูปแบบในการผลิตแบบ 

เดิมเป็นขั้นตอนการผลิตที่ใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง ซึ่งในปัจจุบันยากที่จะแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น 3D Print ถือเป็นโอกาสในการลดขั้นตอนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการทำงานออกแบบให้เกิดขึ้นได้
จริง ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่วิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมอีกต่อไป โดยไม่ได้มีเพียงแต่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้โดยตรง แต่สาขาการออกแบบอื่น เช่น สถาปัตยกรรม ก็ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีด้วย กล่าวคือ อุปสรรคในการทำต้นแบบชิ้นส่วนงานก่อสร้าง หรือการทดลอง
ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ลดลงไป และนักออกแบบสามารถทำการทดลอง และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการออกแบบให้กว้างขึ้นจากเดิม 
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13-6 ข้อมูลของ ARTIST+RUN Gallery 13-6 

13-7 ข้อมูลของ Atta Gallery (อัตตา แกลเลอร)ี 13-6 

13-8 ข้อมูลของ BANGKOK CITYCITY Gallery (บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอร)ี 13-7 

13-9 ข้อมูลของ Bridge art space (บริดจ์ อาร์ต สเปซ) 13-7 

13-10 ข้อมูลของแกลเลอรี Cartel Artspace 13-7 

13-11 ข้อมูลของแกลเลอรี Cho Why 13-8 

13-12 ข้อมูลของแกลเลอรี Doxza art lab 13-8 

13-13 ข้อมูลของ Gallery VER 13-8 

13-14 ข้อมูลของ H Gallery 13-8 

13-15 ข้อมูลของ Kathmandhu Photo Gallery (คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอร)ี 13-9 

13-16 ข้อมูลของ MOST Gallery 13-9 

13-17 ข้อมูลของ Pandora Art Gallery 13-9 

13-18 ข้อมูลของ Patani Studio (ปาตานี สตูดิโอ) 13-9 



 (xvi) 

ตารางที่  หน้า 
13-19 ข้อมูลของแกลเลอรี Project 189 13-10 

13-20 ข้อมูลของแกลเลอรี P. Tendercool 13-10 

13-21 ข้อมูลของแกลเลอรี Sathorn 11 art space 13-10 

13-22 ข้อมูลของ Serindia Gallery 13-11 

13-23 ข้อมูลของแกลเลอรี Speedy Grandma 13-11 

13-24 ข้อมูลของ Serindia Gallery 13-11 

13-25 ข้อมูลของ The Ferry Gallery 13-12 

13-26 ข้อมูลของ The Jam Factory 13-12 

13-27 ข้อมูลของ Toot Yung Nomad Gallery 13-12 

13-28 ข้อมูลของ Ubaan Art Station 13-12 

13-29 ข้อมูลของ 100 Tonson Gallery 13-13 

13-30 ข้อมูลของ Alliance Fancaise de Bangkok 13-13 

13-31 ข้อมูลของ Buffalo Bridge Gallery 13-13 

13-32 ข้อมูลของ CASE Space Revolution 13-14 

13-33 ข้อมูลของ Future Factory Bangkok 13-14 

13-34 ข้อมูลของ Galerie ADLER Bangkok 13-14 

13-35 ข้อมูลของ GOJA gallery café 13-14 

13-36 ข้อมูลของ Hof-Art Residency 13-15 

13-37 ข้อมลูของ Kalwit Studio & Gallery 13-15 

13-38 ข้อมูลของ La Lanta Fine Art 13-15 

13-39 ข้อมูลของ Nova Contemporary 13-16 

13-40 ข้อมูลของ Numthong Gallery 13-16 

13-41 ข้อมูลของ Rebel Art Space 13-16 

13-42 ข้อมูลของ RMA Institute 13-16 

13-43 ข้อมูลของ S Gallery 13-17 

13-44 ข้อมูลของ Serindia Gallery ANNEX (เซรินเดีย แกลเลอร ีแอนเนกซ์) 13-17 

13-45 ข้อมูลของ Subhashok The Arts Centre 13-17 

13-46 ข้อมูลของ TARS Gallery 13-17 

13-47 ข้อมูลของ The Jim Thompson Art Center 13-18 

13-48 ข้อมูลของ Thong Lor Art Space 13-18 



 (xvii)

ตารางที่  หน้า 
13-49 ข้อมูลของ WTF Gallery 13-18 

13-50 ข้อมูลของแกลเลอรี 8 Days a week 13-19 

13-51 ข้อมูลของ Art Mai Gallery Hotel 13-20 

13-52 ข้อมูลของศูนย์ศิลปะบ้านตึก 13-20 

13-53 ข้อมูลบาร์หมี่เย็นสตูดิโอ 13-21 

13-54 ข้อมูลของ C.A.P Studio 13-21 

13-55 ข้อมูลของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 13-22 

13-56 ข้อมูลของ Detales Studio Art gallery and Bistro 13-22 

13-57 ข้อมูลของ Gallery Seescape 13-23 

13-58 ข้อมูลของบ้านข้างวัด 13-23 

13-59 ข้อมูลของ Jojo Kobe Art Gallery 13-24 

13-60 ข้อมูลของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 13-24 

13-61 ข้อมูล Living Machine Bar & Break 13-25 

13-62 ขอ้มูล Matoom Art Space 13-25 

13-63 ข้อมูล Mini wall at d-bistro gallery 13-26 

13-64 ข้อมูล Minimal Gallery 13-26 

13-65 ข้อมูล Pongnoi Community Art Space 13-27 

13-66 ข้อมูล Rakuda photo artisans 13-27 

13-67 ข้อมูลร้านเล่า 13-28 

13-68 ข้อมูล Rumpueng Community Art Space 13-28 

13-69 ข้อมูล Supachet's Studio 13-29 

13-70 ข้อมูล Surasak Gallery 13-29 

13-71 ข้อมูล The Barn: Eatery Design 13-30 

13-72 ข้อมูล Woo - Cafe. Art Gallery. Lifestyle Shop 13-30 

13-73 ข้อมูล Woods Bar 13-30 

13-74 ข้อมูล MAMAFAKA Gallery 13-31 

13-75 ข้อมูล Wet Gallery: Arts of Khon Kaen 13-31 

13-76 ข้อมูล หอศิลป์หลักเมือง 13-32 

13-77 ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-32 

13-78 ข้อมูล THE CHOCOLATE : BAR AND GALLERY 13-33 

13-79 ข้อมูลอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
 

13-33 



 (xviii)

ตารางที่  หน้า 
13-80 ข้อมูล Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)  

ไบเทค บางนา 
13-35 

13-81 ข้อมูลศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 13-36 

13-82 ข้อมูลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center 
(TCDC)) 

13-37 

13-83 ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre 
(BACC)) 

13-38 

13-84 ข้อมูลอาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) 13-41 

13-85 ข้อมูลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 13-42 

13-86 ข้อมูล C asean 13-44 

13-87 ข้อมูล โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ (KBank Siam Pic-Ganesha) 13-46 

13-88 ข้อมูลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิเชียงใหม ่ 13-48 

13-89 ข้อมูลสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 13-51 

13-90 ข้อมูลหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 13-52 

13-91 ข้อมูลศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-53 

13-92 ข้อมูลศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น 13-54 

13-93 ข้อมูลคุ้มสีฐาน 13-55 

13-94 ข้อมูลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center 
(TCDC)) 

13-56 

13-95 ทางเข้าโครงการ TCDC Commons 13-60 

13-96 ข้อมูล ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 13-62 

13-97 ข้อมูลห้องสมุด The Reading Room (เดอะไลบรารี่) 13-64 

13-98 ขอ้มูลห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13-65 

13-99 ข้อมูลห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13-66 

13-100 ข้อมูลห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13-67 

13-101 ข้อมูล TCDC เชียงใหม ่ 13-68 

13-102 ข้อมูลห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 13-70 

13-103 ข้อมูลห้องสมุด Librarista เชียงใหม ่ 13-70 

13-104 ข้อมูลห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม ่ 13-71 

13-105 ข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 13-72 

13-106 ข้อมูลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-72 

13-107 ข้อมูลห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ขอนแก่น 

13-73 

13-108 ข้อมูล Columbo Craft Village 13-74 



 (xix)

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หน้าที่ 
บทที่ 2 วิธีการศึกษา  

2-1 ภาพรวมแนวทางการเก็บข้อมูล 2-1 

2-2 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 2-2 

2-3 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 2-2 

2-4 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 2-2 

2-5 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2-3 

2-6 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์ 2-3 

2-7 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบแอนิเมชั่นและ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

2-3 

2-8 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนทิรรศการ 2-4 

2-9 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 2-4 

บทที่ 3 การศึกษาเบื้องต้น  
3-1 ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร 3-4 

3-2 ที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่ 3-5 

3-3 ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่สร้างสรรค์ 3-6 

3-4 ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น 3-6 

บทที่ 4 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม  
4-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 4-2 

4-2 แผนภาพโครงสร้างองค์ ของสภาสถาปนิก 4-3 

4-3 กรรมาธิการย่อยในสมาคมสถาปนิกสยามฯ 4-4 

4-4 การศึกษาและการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม 4-7 

4-5 ระดับของใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4-8 

4-6 จำนวนผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2554 -
2559 

4-9 

4-7 สัดส่วนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรม 

4-10 

4-8 สัดส่วนของจำนวนสถาปนิกเทียบกับจำนวนประชากรในปัจจุบัน 4-11 

4-9 สัดส่วนของจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก และกรม
ธุรกิจการค้า 

4-12 

4-10 จำนวนทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับสภาสถาปนิก 4-13 

4-11 รูปแบบการให้บริการอื่นที่ควบคู่ไปกับการให้บริการการออกแบบสถาปัตยกรรม 4-14 



 (xx)

ภาพที่  หน้าที่ 
4-12 ข้อมูลการแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 4-16 

4-13 อุปสรรคของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 4-17 

4-14 ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในอนาคต 4-19 

4-15 จำนวน มูลค่างานก่อสร้าง และมูลค่างานออกแบบในปี พ.ศ. 2559 4-20 

4-16 การโตของมูลค่างานก่อสร้าง และมูลค่างานออกแบบตั้งแต่พ.ศ. 2553 - 2559 4-20 

4-17 กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 4-22 

4-18 Hard Infrastructure ที่เกี่ยวกับสาขาสถาปัตยกรรม 4-24 

4-19 Soft Infrastructure ที่เกี่ยวกับสาขาสถาปัตยกรรม 4-25 

4-20 บทบาทของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อการพฒันา
เมือง 

4-26 

บทที่ 5 ข้อมูลอตุสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  
5-1 ลำดับพัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  5-2 

5-2 สภา สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน 

5-3 

5-3 ภาพรวมการศึกษา และการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน 

5-6 

5-4 ขอบเขตการทำงานของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในแต่ละระดับ 5-7 

5-5 แนวโน้มผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน 

5-8 

5-6 สัดส่วนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรมภายในแต่ละระดับ 

5-9 

5-7 จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า และลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภา
สถาปนิก 

5-11 

5-8 ลักษณะการรับงานของวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5-15 

5-9 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5-15 

5-10 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

5-17 

5-11 กระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน: โครงการเอกชน 5-20 

5-12 กระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน: โครงการภาครัฐ 5-21 

5-13 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA NIGHT 5-22 

5-14 TIDA SALONE 5-22 

5-15 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA Thesis Awards 5-23 

5-16 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA GOLF 5-23 

5-17 โครงสร้างพื้นฐาน Hard Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน 
 

5-24 



 (xxi)

ภาพที่  หน้าที่ 
5-18 โครงสร้างพื้นฐาน Soft Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา

สถาปัตยกรรมภายใน 
5-24 

5-19 สถาปัตยกรรมภายในกับการพัฒนาเมือง 5-26 

บทที่ 6 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
6-1 ลำดับพัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 6-2 

6-2 สภา สมาคม และหน่วยงานที่ดูแลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม 

6-3 

6-3 สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษา และการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบ 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6-6 

6-4 ขอบเขตการทำงานของการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละระดับ 6-7 

6-5 แนวโน้มผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม 

6-8 

6-6 สัดส่วนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรมแต่ละระดับ 

6-9 

6-7 จำนวนทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับสมาคมวิชาชีพ 6-10 

6-8 ภาพรวมการรับงานในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 6-12 

6-9 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 6-14 

6-10 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 6-15 

6-11 กระบวนการทำงานของวิชาชีพภูมิสถาปนิก: โครงการเอกชน 6-18 

6-12 กระบวนการทำงานของวิชาชีพภูมิสถาปนิก: โครงการภาครัฐ 6-19 

6-13 บรรยากาศภายในงาน TALA Awards Night 6-21 

6-14 IFLA 2017 6-21 

6-15 โครงสร้างพื้นฐาน Hard Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6-22 

6-16 โครงสร้างพื้นฐาน Soft Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6-23 

6-17 ภูมิสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเมือง 6-24 

บทที่ 7 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
7-1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7-2 

7-2 องค์กรในวิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7-3 

7-3 แผนภาพสรุปการศึกษา และการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

7-11 

7-4 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกบั TCDC CONNECT 7-12 

7-5 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 7-13 

7-6 ลักษณะของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 7-13 

7-7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 7-14 



 (xxii) 

ภาพที่  หน้าที่ 
7-8 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7-15 

7-9 อุปสรรคของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7-16 

7-10 ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7-17 

7-11 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 7-18 

7-12 Thailand Innovation and Design Expo 2017 7-19 

7-13 งาน BIG + BIH 7-21 

7-14 งาน BIFF & BILL 7-22 

7-15 งาน TIFF 7-22 

7-16  บรรยากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ของงาน Thailand Mega Show 7-23 

7-17 งาน NAP 7-24 

7-18 บรรยากาศภายใน Penguin Villa Fair 7-24 

7-19  ตัวอย่างงาน Chiangmai Design Week 7-25 

7-20 Hard Infrastructure ของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7-25 

7-21 Hard Infrastructure ที่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องการ 

7-26 

7-22 Soft Infrastructure ที่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องการ 

7-27 

7-23 ภาพบรรยากาศภายในโครงการ Columbo Craft จังหวัดขอนแก่น 7-28 

7-24 ภาพบรรยากาศภายในโครงการบ้านข้างวัด จังหวัดเชียงใหม ่ 7-28 

7-25 ตัวอย่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้จัดในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม ่ 7-29 

7-26 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 7-29 

7-27 การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ 7-30 

7-28 ภาพตัวอย่างการออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนนในต่างประเทศ 7-30 

บทที่ 8 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์  
8-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์ 8-2 

8-2 ขอบเขตงานออกแบบเรขศิลป์ ตามที่สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ฯกำหนด 8-3 

8-3 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์ 8-4 

8-4 การศกึษาและการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาเรขศิลป์ 8-6 

8-5 กลุ่มคนที่ทำงานด้านการออกแบบเรขศิลป์ในปัจจุบัน 8-7 

8-6 จำนวนผู้ประกอบการด้านการออกแบบเรขศิลป์ ที่ลงทะเบียนกับ  
TCDC x CONNECT 

8-8 

8-7 ลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์ 8-8 



 (xxiii)

ภาพที่  หน้าที่ 
8-8 วิธีการรับงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบ

เรขศิลป ์
8-9 

8-9 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์ 8-10 

8-10 อุปสรรคในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ 8-11 

8-11 ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 8-12 

8-12 กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์ 8-13 

8-13 กิจกรรม Type Walk ช้างเผือก 8-16 

8-14 กิจกรรม 5 minutes typography workshop 8-16 

8-15 ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของของอุตสาหกรรม 8-17 

8-16 ผลงานการจัดทำข้อมูลป้ายรถเมล์ 8-19 

8-17 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์สำหรับย่านเจริญกรุง 8-20 

บทที่ 9 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์  
9-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ 9-2 

9-2 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขา แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 9-3 

9-3 จำนวนสถาบัน หลักสูตร นักศึกษา ในสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ใน
ปัจจุบัน 

9-6 

9-4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 9-6 

9-5 จำนวนบริษัทในปัจจุบันที่ลงทะเบียนกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจแอนิเมชั่น และ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

9-7 

9-6 ประเภทธุรกจิในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ 9-8 

9-7 ลักษณะของบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ 

9-8 

9-8 รูปแบบของงานในอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 9-9 

9-9 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น ก้านกล้วย  9-10 

9-10 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น ยักษ์ 9-10 

9-11 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น 9 ศาสตรา 9-11 

9-12 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น ครูบาศรีวิชัย 9-11 

9-13 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น The Wavemaker 9-11 

9-14 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น Chiang Mai Rascal 9-11 

9-15 การแข่งขันภายในประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

9-12 

9-16 การแข่งขันกับต่างประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

9-13 

9-17 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ.ศ. 2556-2558 9-15 

9-18 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 9-16 



 (xxiv)

ภาพที่  หน้าที่ 
9-19 มูลค่าอุตสาหกรรมเกม ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 9-16 

9-20 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 9-17 

9-21 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ.ศ. 2559 9-17 

9-22 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ 

9-18 

9-23 การจัดอบรม Character Licensing Workshop 9-19 

9-24 การจัดอบรม TACGA Apprentice Program 9-20 

9-25 งาน Thailand Animator Festival 9-20 

9-26 งาน Bangkok International Digital Content Festival 9-21 

9-27 Siggraph Asia 2017 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 9-22 

9-28 การสนับสนุนของภาครัฐต่อวิชาชีพ 9-22 

9-29 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (1) 9-23 

9-30 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (2) 9-24 

9-31 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (3) 9-24 

9-32 ความต้องการของอุตสาหกรรมในด้าน Soft Infrastructure 9-25 

9-33 การออกแบบตัวละครที่จังหวัดน่าน 9-26 

9-34 การออกแบบตัวละครในการลื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร 9-26 

9-35 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก 9-27 

บทที่ 10 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ  
10-1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ 10-2 

10-2 องค์กรในอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ 10-3 

10-3 จำนวนสมาชิกสมาคมการแสดงสินค้าไทย 10-5 

10-4 จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับสมาคมการแสดงสินค้าไทย 10-6 

10-5 รูปแบบบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 10-6 

10-6 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 10-8 

10-7 อุปสรรคของอตุสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 10-9 

10-8 รูปแบบบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 10-11 

10-9 กระบวนการทำงานอตุสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 10-12 

10-10  ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการกับการพัฒนาเมือง 10-13 

10-11 การออกแบบนิทรรศการกับการพัฒนาเมือง 10-13 

บทที่ 11 ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ  
11-1 รูปแบบการให้บริการของอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 11-3 



 (xxv)

ภาพที่  หน้าที่ 
11-2 ตัวอย่างการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบบริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 11-4 

11-3 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 11-5 

11-4 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 11-7 

11-5 ภาพโปสเตอร์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 11-9 

11-6 ภาพโปสเตอร์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม Public Service Jam ในเชียงใหม่ และ
ขอนแก่น 

11-9 

11-7 ตัวอย่างผลลัพธ์จากกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2014 11-9 

11-8 ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการ 11-10 

11-9 การมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 11-11 

11-10 ตัวอย่างผลที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 11-11 

บทที่ 12 ภาพรวมอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย  

12-1 ระดับการรวมกลุ่มวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ 12-2 

12-2 โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมในอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพ 

12-3 

12-3 โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมวิชาชีพที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่ม 12-4 

12-4 ขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตต่อปี ของอุตสาหกรรมการออกแบบ 12-5 

12-5 สัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างจำนวนนักศึกษาด้านการออกแบบกับจำนวนนักศึกษา
ทั้งประเทศ 

12-5 

12-6 สาขาการออกแบบที่ได้รับยอมรับด้านผลงานการออกแบบในระดับสากล 12-6 

12-7 สาขาอุตสาหกรรมการออกแบบที่เป็นแหล่งส่งออกแรงงาน หรือรับจ้างผลิตงาน 12-7 

12-8 รายได้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปีพ.ศ. 2556 - 2558 12-7 

12-9 อุตสาหกรรมการออกแบบที่ได้รับการยอมรับรายบุคคลจากต่างประเทศ 12-8 

12-10 ศักยภาพในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 12-13 

12-11 ศักยภาพในการผลิตบุคลากร จากภาคการศึกษา 12-15 

12-12 ศักยภาพในการทำงานวิชาชีพ และทักษะของนักออกแบบ 12-16 

12-13 ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 12-18 

12-14 ศักยภาพในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการของภาครัฐ 12-20 

12-15 ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 12-21 

บทที่ 13 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบ  

13-1 แกลเลอร ี8 Days a week จังหวัดเชียงใหม่ 13-19 

13-2 Art Mai Gallery Hotel จังหวัดเชียงใหม่ 13-19 

13-3 ศูนย์ศิลปะบ้านตึก จังหวัดเชียงใหม ่ 13-20 

13-4 บาร์หมี่เย็นสตูดิโอ 13-20 



 (xxvi)

ภาพที่  หน้าที่ 
13-5 C.A.P Studio 13-21 

13-6 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13-21 

13-7 Detales Studio Art gallery and Bistro 13-22 

13-8 Gallery Seescape 13-22 

13-9 บ้านข้างวัด 13-23 

13-10 Jojo Kobe Art Gallery 13-23 

13-11 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 13-24 

13-12 Living Machine Bar & Break 13-24 

13-13 Matoom Art Space 13-25 

13-14 Mini wall at d-bistro gallery 13-25 

13-15 Minimal Gallery 13-26 

13-16 Pongnoi Community Art Space 13-26 

13-17 Rakuda photo artisans 13-27 

13-18 ร้านเล่า 13-27 

13-19 Rumpueng Community Art Space 13-28 

13-20 Supachet's Studio 13-28 

13-21 Surasak Gallery 13-29 

13-22 The Barn: Eatery Design 13-29 

13-23 MAMAFAKA Gallery 13-31 

13-24 Wet Gallery: Arts of Khon Kaen 13-31 

13-25 Lak Muang Gallery: หอศิลป์หลักเมือง 13-32 

13-26 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-32 

13-27 THE CHOCOLATE: BAR AND GALLERY 13-33 

13-28 อาคารไปรษณีย์กลางบางรักที่ตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 13-56 

13-29 ชั้นที่ 3 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion Room) 13-59 

13-30 ชั้นที่ 4 Resource Centre 13-59 

13-31 ชั้นที่ 3 Maker Space 13-60 

13-32 ทางเข้าโครงการ TCDC Commons 13-60 

13-33 ภาพพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ TCDC Commons 13-62 

13-34 ภาพพื้นที่ภายในโครงการห้องสมุดศิลปะวัฒนธรรม 13-62 

13-35 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (1) 13-63 

13-36 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (2) 13-63 



 (xxvii) 

ภาพที่  หน้าที่ 
13-37 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (3) 13-64 

13-38 TCDC เชียงใหม ่ 13-69 

13-39 ห้องสมุดภายใน TCDC เชียงใหม ่ 13-69 

13-40 ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม ่ 13-71 

13-41 Columbo Craft Village 13-73 

13-42 สรุปจำนวนพิพิธภัณฑ์ 13-74 

13-43 สรุปจำนวนแกลเลอรี 13-75 

13-44 สรุปจำนวนสถานที่จัดกิจกรรม 13-75 

13-45 สรุปจำนวนห้องสมุดด้านการออกแบบ 13-76 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนที่เชื่อม 

โยงกับทั้งรากฐานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม คือการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม 

และบริการใหม่ๆที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขา  
ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงกำหนดใหก้ารพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความ 

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และโมเดลการพัฒนา Thailand 4.0 โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดอยูใ่นกลุ่ม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ 
บริการที่ม ีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative, Culture & High Value Services)” ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) และอุตสาหกรรมการออกแบบเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทีม่ีศักยภาพ 

ในการพัฒนา โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3.6 แสนล้านบาท และมูลค่าการส่งออก 1 แสนล้านบาท รวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ 
สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สถาปัตยกรรม (Architecture) 

การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design) สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(Industrial Design) การออกแบบเรขศิลป์ (Visual Communication) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ โดยเฉพาะในเชิงพื้นที่ 
ตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จำนวนพิพิธภัณฑ ์ห้องสมุดด้านการออกแบบ ศูนย์วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับกระบวนการ   
การทำงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) เช่น การจ้างงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และการลงทุนสาธารณะ 
ทั้งที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นย่าน/เมืองสร้างสรรค์ (Creative District/City) ดังที่ 
หลายประเทศทั่วโลกได้ใช้ศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบในเขตพื้นที่เมือง (Urban Area) ที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศ 

ไทยที่อุดมไปด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีการกระจุกตัวของผู้ประกอบ 

การธุรกิจการออกแบบ แกลเลอร ีธุรกิจของสะสม งานฝีมือและหัตถกรรมพื้นเมือง ซึ่งเปน็เครื่องมือในการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแข่งขันของพื้นที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงได้จัดทำโครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย เพื่อใช้ 

เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบของพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถเป็นฐานข้อมูล
เครื่องมือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบได้อย่างครอบคลุม 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก และกระบวนการทำงาน (Business Model) ของอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีความ 

แตกต่างกันในแต่และพื้นที่ 
(2) เพื่อจัดทำรายงานผลข้อมูลเชิงสถิต ิและเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบใน 

เชิงพื้นที ่

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบใน 3 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ 
พัฒนาเป็นย่าน/ เมืองสร้างสรรค์ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยครอบคลุมรายละเอียด คือโครงสร้างพื้นฐานของ 
อ ุต ส าห ก รรม ก ารออกแบบ ส าข า  Architecture, Exhibition Design, Interior Design, Industrial Design, Visual 

Communication, กิจกรรม หรืองานเทศกาลด้านการออกแบบ และหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

(2) ศึกษากระบวนการทำงาน (Business Model) ของอุตสาหกรรมการออกแบบ และวิเคราะห์ศักยภาพด้านการ 
จ้างงาน การลงทุนสาธารณะ รวมทั้งโอกาสในมิติต่างๆ และปัจจัยที่มีผลกระทบ อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อ 

วิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยในเชิงพื้นที่ 

1.4 ข้อจำกัดในการศึกษา 

(1) ความพร้อมของข้อมูลวิชาชีพ  

 เนื่องจากในบางอุตสาหกรรมไม่ไดม้ีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสมาคม หรือจำนวนของผู้ประกอบวิชาชีพใน 

อุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ ทำให้ข้อมูลด้านจำนวนต่าง ๆ จะมาจากสืบค้นจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและ 
จากการสัมภาษณ์นายก สมาคมวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม  

(2) ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 

การทำฐานข้อมูลของโครงการนี้ได้ทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้มากที่สุดเท่าที่ระยะเวลาของโครงการจะ
เอื้ออำนวย โดยการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการออกแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้าน จะต้องใช้ 
เวลาจัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าระยะเวลาของโครงการในปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

วิธีการศึกษา 

2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(1) ดำเนินการกำหนดขอบเขตพื้นที่และขอบเขตอุตสาหกรรมการออกแบบสำหรับการสำรวจและบันทึก 

ข้อมูล 

(2) เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมออกแบบตามขอบเขตที่กำหนดทั้งข้อมูล    

ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 
(3) ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเน้นการเชื่อมโยงกับศักยภาพของอุตสาหกรรมการ 

ออกแบบในเชิงพื้นที ่

2.2 การเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 การเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ ได้ทำการศึกษาครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด  7 อุตสาหกรรม 

ด้วยกนั คือ อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

และมัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาออกแบบเรขศิลป์ อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาออกแบบนิทรรศการ 
และอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาการออกแบบบริการ 

 (1) วิธีการสืบค้น 

 แนวทางในการสืบค้นข้อมูลจะแบ่งข้อมูลเป็น 4 ลักษณะด้วยกัน คือ (1) ข้อมูลทางการ (2) ข้อมูลของ 
บริษัทที่มีการรับงาน (3) ข้อมูลข่าว และ (4) ข้อมูลความคิดเห็นสถานภาพปัจจุบันของวชิาชีพ โดยที่ทำการสืบค้น 

เรียงตามประเภทของอุตสาหกรรม 

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานรัฐ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ภาครัฐ 
การสืบค้น 

ออนไลน์ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ข้อมูลทางการ 
ข้อมูลบริษัท 

ที่มีการรับงาน 

ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สถานภาพปัจจุบัน 

ของอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 2-1 ภาพรวมแนวทางการเก็บข้อมูล 
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 ในการศึกษาข้อมูลด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในการศึกษาออก 

เป็น 6 ประเภท คือ 

  1) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)  

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ 
หน่วย 

งานรัฐ 
ฐานข้อมูลออนไลน ์

ภาครัฐ 
การสืบค้น 

ออนไลน ์
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- สภาสถาปนิก 

(ACT) 

- สมาคมสถาปนิก 

สยาม ฯ (ASA) 

- กรรมาธิการ 
สถาปนิกล้านนา 
- กรรมาธิการ 
สถาปนิกอีสาน 

- - Data warehouse 

(กรมธุรกิจการค้า) 
- - นายกสมาคม สถาปนิกสยาม ฯ 

- ประธานกรรมธิการ สถาปนิกล้านนา 
- ประธานกรรมธิการ สถาปนิกอีสาน 

- ผู้ประกอบการ ด้านสถาปัตยกรรม  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย และ 
ขอนแก่น 2 ราย 

ภาพที่ 2-2 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

  2) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)  

สภาวิชาชีพ 
สมาคม 

วิชาชีพ 

หน่วย 

งานรัฐ 
ฐานข้อมูลออนไลน ์

ภาครัฐ 
การสืบค้น 

ออนไลน ์
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- สภาสถาปนิก 

(ACT) 

- สมาคม มัณฑนา
กร 
แห่งประเทศไทย 

(TIDA) 

- - Data warehouse 

(กรมธุรกิจการค้า) 
Keywords 

- Interior 

Designer 

Bangkok 

- นายกสมาคมมัณฑนากร แห่ง 
ประเทศไทย 

- ผู้ประกอบการ ด้านสถาปัตยกรรม  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย และ 
ขอนแก่น 1 ราย 

ภาพที่ 2-3 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

  3) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)   

สภาวิชาชีพ 
สมาคม 

วิชาชีพ 

หน่วย 

งานรัฐ 
ฐานข้อมูลออนไลน ์

ภาครัฐ 
การสืบค้น 

ออนไลน ์
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- สภาสถาปนิก 

(ACT) 

- สมาคม ภูมิ
สถาปนิกแห่ง 
ประเทศไทย 

(TALA) 

- - Data warehouse 

(กรมธุรกิจการค้า) 
- - นายกสมาคมภูมิสถาปนิก 

แห่งประเทศไทย 

- อาจารย์ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย  

- อาจารย์ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 1 ราย 

ภาพที่ 2-4 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
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  4) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)  

สภาวิชาชีพ 
สมาคม 

วิชาชีพ 
หน่วยงานรัฐ 

ฐานข้อมูล 

ออนไลน ์

ภาครัฐ 

การสืบค้น 

ออนไลน์ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- - สมาคม นัก
ออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ แห่ง 
ประเทศไทย  

(IDS) 

- สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้าง 
มูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (กรมส่งเสริมการ 
ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย)์ 

- ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

(กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

กระทรวงอุตสาหกรรม) 

- DITP  

Design 

- TCDC 

CONNECT 

- - นายกสมาคมนักออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ แห่งประเทศไทย 

- อาจารย์ ด้านการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแกน่ 1 ราย 

ภาพที่ 2-5 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  5) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป์ (Visual Design) 

สภาวิชาชีพ 
สมาคม 

วิชาชีพ 

หน่วยงาน 

รัฐ 

ฐานข้อมูล 

ออนไลน ์

ภาครัฐ 

การสืบค้น 

ออนไลน์ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- - สมาคมนักออกแบบ 

เรขศิลป์ไทย (IDS) 

- สโมสรอักษรศิลป์ และ
อักขรศิลป์  

แห่งประเทศไทย (TAB) 

- ชมรมนักออกแบบ 

ภาพประกอบไทย (TIC) 

- - TCDC 

CONNECT 

Keywords 

- Graphic Design 

Bangkok      

- Graphic Design 

Company Bangkok 

- Design Agency 

Bangkok 

- นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ 
ไทย แห่งประเทศไทย 

- อาจารย์ ด้านการออกแบบเรขศิลป์  
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ราย 

- ผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบ 

เรขศิลป์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย 

ภาพที่ 2-6 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

  6) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ฐานข้อมูลออนไลน ์

ภาครัฐ 
การสืบค้น 

ออนไลน์ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- - สมาคมนักออกแบบ 

เรขศิลป์ไทย (IDS) 

- สโมสรอักษรศิลป์ และ
อักขรศิลป์  

แห่งประเทศไทย (TAB) 

- ชมรมนักออกแบบ 

ภาพประกอบไทย (TIC) 

- - - - นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลปไ์ทย 

แห่งประเทศไทย 

- อาจารย์ ด้านการออกแบบแอนิเมช่ัน  

คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 1 ราย 

- ผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบ แอนิ
เมชั่น ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย 

ภาพที่ 2-7 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์
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  7) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design) 

สภา 
วิชาชีพ 

สมาคมวิชาชีพ 
หน่วยงาน 

รัฐ 

ฐานข้อมูล 

ออนไลน ์

ภาครัฐ 

การสืบค้น 

ออนไลน์ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- - สมาคมการแสดงสินค้า 
ไทย (TEA)   

- สมาคมธุรกิจสร้างสรรค ์

การจัดงาน (EMA) 

- สำนักงานส่งเสริม 

การจัดประชุมและ 
นิทรรศการ (TCEB) 

- Keywords 

- Exhibition 

Design Bangkok 

- Event Planner 

Bangkok 

- นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค ์การจัด
งาน 

- ผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบ 

นิทรรศการเฉพาะทาง 1 ราย 

- ผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบ 

นิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น 1 ราย 

ภาพที่ 2-8 แนวทางการเก็บข้อมลูอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 

  8) อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ (Service Design) 

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ 
หน่วยงาน 

รัฐ 

ฐานข้อมูล 

ออนไลน์ 
ภาครัฐ 

การสืบค้น 

ออนไลน ์
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- - 

 

- ศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ 

(TCDC) 

 Keywords 

- Service Design 

- การออกแบบ 

บริการ 
 

- อาจารย์ ด้านการออกแบบบริการ  
ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1 ราย 

 

ภาพที่ 2-9 แนวทางการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ 

 ด้านแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ตามลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ 

 (1)  ข้อมูลทางการ  
 โดยลักษณะของข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) สภาวิชาชีพ 

 2) สมาคมวิชาชีพ 

 3) หน่วยงานภาครัฐ 
 4) ฐานข้อมูลออนไลน์ภาครัฐ URL: (http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/search/ 

search2.html วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 5) ฐานข้อมูล DITP Design  

 6) ฐานข้อมูล TCDCCONNECT 
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 (2) ข้อมูลบริษัทที่มีการรับงาน 

ลักษณะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มาจากการสืยค้นออนไลน์ (Search Engine) โดยใช้การสืบค้น 

คำสำคัญ (Keyword) ของแต่ละสาขาวิชาชีพคือ 

  1) ค้นหาสถานที่ด้วยเว็บไซต์ http://google.co.th  

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์
  คำสำคัญในการสืบค้น: Graphic Design Bangkok  

        Graphic Design Company Bangkok 

        Design Agency Bangkok 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 
  คำสำคัญในการสืบค้น: Service Design 

        การออกแบบบริการ 

  2) ค้นหาบริษัทด้วย Filter Results Pages ของเว็บไซต์ http://facebook.com 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
คำสำคัญในการสืบค้น: Interior Designer Bangkok 

  อตุสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
  คำสำคัญในการสืบค้น: Exhibition Design Bangkok 

        Event Planner Bangkok 

  (3)  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม  
โดยลักษณะที่ได้จะเป็นข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาชีพดังต่อไปนี ้

  1) สัมภาษณ์นายกสมาคมแต่ละอุตสาหกรรมการออกแบบ 

  2) สัมภาษณ์อาจารย์ ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมการออกแบบ 

  3) สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมการออกแบบ 
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บทที่ 3 

การศึกษาเบื้องต้น 

3.1 ขอบเขตอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 การออกแบบ (Design) หมายถึง การวางแผน การถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเป็นผลงานไม่ว่าจะอยู่ใน 

รูปแบบของวัตถุสิ่งของ สถานที่ สิ่งพิมพ์ หรือบริการต่าง ๆ ซึ่งบุคคลอื่นสามารถมีปฎิสัมพันธ์ร่วมได้ผ่านการมองเห็น 

รับรู้ สัมผัส หรือใช้บริการ โดยในการออกแบบทั้งการออกแบบวัตถุสิ่งของ และขั้นตอนกระบวนการออกแบบนั้นมี 
ความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงมิติทางด้านสุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลกัทางเศรษฐศาสตร์ และสังคม ซึ่งอาจ 

เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาข้อมูล ความคิด การสร้างแบบจำลอง การสร้างปฎิสัมพันธ์ในการใช้งาน และการออก 

แบบใหม ่โดยการออกแบบในแต่ละสาขาวิชาชีพก็มีความแตกต่างกันไปตามขั้นตอนกระบวนการ และผลผลิตที่ได้ 
จากการออกแบบ 

  (1) การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture) 

 สถาปัตยกรรมเป็นทั้งขั้นตอนกระบวนการ และผลผลิตที่เกิดจากการวางแผนการออกแบบโครงสร้างและ 

กายภาพอาคาร เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่่าด้วยการออกแบบก่่อสร้้างอาคาร โดยสามารถสนองความต้องการของ 
มนุษย์ในด้้านประโยชน์ใช้สอย มีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม นอกจากนี้ยังต้องมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวด 

ล้อมโดยรอบ และแสดงถึงความคิดและวัฒนธรรม โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมจะมีสถาปนิกเป็นผู้ทำหน้าที่ใน 

การออกแบบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดแนวความคิดการออกแบบ ไปจนถึงการออกแบบรายละเอียดเพื่อการ 
ก่อสร้าง  

 (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) 

 สถาปัตยกรรมภายในเป็นสถาปัตยกรรมแขนงหนึง่ที่แยกออกมาจากสถาปัตยกรรมหลัก (หรือการออก 

แบบอาคาร) มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ เป็นการออกแบบพื้นที่ว่าง หรือ 

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้อาคาร ผ่านการพิจารณาถึงระยะและขนาดเนื้อที่ต่าง ๆ 

ที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วน และพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 

รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ ์หรือตรงกับความต้องการใช้งานของมนุษย์ สามารถส่งผลต่อ 

อารมณค์วามรู้สึกเมื่อเข้ามายังพื้นที่ได้ เช่น การออกแบบแสง สี พื้นผิวภายในอาคาร 
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(3) การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)  

 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของการออกแบบ การวางแผนและการจัด 

การผืนแผ่นดิน ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ในเมือง โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมและทางวิทยาศาสตร์ คำนึงถึง 
การอนุรักษ์ทรัพยากร ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสนองต่อประโยชน์ใช้สอยและความรื่นรมย์ 
 งานภูมิสถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องกับงานหลายขนาด ตั้งแต่สวนขนาดเล็ก งานวางผัง งานวางแผนจัดการ 
พื้นที่ขนาดใหญ่หลายตารางกิโลเมตร ภูมิสถาปนิกจึงต้องมีความสามารถที่จะศึกษา วิเคราะห์และแก้ปัญหาในงาน 

ออกแบบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของงานออกแบบชิ้นนั้นกับธรรมชาติด้วย ให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ม ี

อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ดังนั้นจึงต้องเปน็ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานใน 

หลาย ๆ วิชา ได้แก่ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา นิเวศวิทยา สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และความรู้ 
ทางพืชสวนด้วย 

 (4) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) 

 เป็นการออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ระหว่างการผลิต การตลาด 

เป็นการนำเสนอแนวความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหมม่ีประโยชน์ใช้สอยที่เป็นทางเลือกในการดำรง 
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การ
เลือกใช้วัสดุ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต และมีการคำนึงถึงความตอ้งการทางการตลาดเพื่อทีส่ามารถออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าดงึดูด มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิต การออกแบบ 

อุตสาหกรรมนัน้สามารถแตกย่อยการออกแบบได้หลายสาขาวิชา เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Graphic & Packaging Design) การ 
ออกแบบเซรามิก (Ceramic Design) การออกแบบลายผ้า (Textile Design) และการออกแบบงานโลหะ (Metal 

Design) 

 (5) การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) 

 เป็นการออกแบบที่อาศัยการผสมผสานระหว่างการออกแบบ และการรวบรวมพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ 

สื่อสารความคิด ความเข้าใจ เป็นการนำเสนอผลงานผ่านการมองเห็นเป็นปัจจยัสำคัญ โดยจะเป็นการแสดงภาพสอง 
มิติ ประกอบด้วยเครื่องหมาย ตัวพิมพ์ ภาพวาด การออกแบบกราฟิก ภาพประกอบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะออกมาในรูป 

แบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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 (6) การออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Animation & Computer Graphics 
Design) 

การออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบ 2 และ 

3 มิติ โดยปกติคนทั่วไปจะรู้สึกคุ้นเคยคือแอนิเมชั่นในรูปแบบของภาพยนตร์การ์ตูนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีการนำ 
เอาแอนิเมชั่นเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ เช่น โฆษณา และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น 

การทำงานแอนิเมชั่นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) Pre-production ที่จะเป็นการแต่งและขัดเกลาเนื้อ 

เรื่อง บทสนทนา การทำ Story Board ออกแบบตัวละคร ฉาก และมุมกล้อง (2) Production นำเอาแนวคิดจาก 

ขั้นตอน Pre-production มาต่อยอด เช่นการปั้นโมเดล 3 มิติ การทำลวดลายและพื้นผิว การจัดแสง การสร้างการ 
เคลื่อนไหวและการทำ Visual Effect (3) Post-Production การเก็บงานต่อเนื่องจากขั้นตอน Production และ 

การตัดต่อเพื่อให้อยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ การใส่เสียงประกอบ และการแต่งสี  

 (7) การออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดง (Exhibition Design) 

 นิทรรศการ คือเครื่องมือหรือสื่อกลางของบุคคล หรือหน่วยงานในการสื่อสารความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 

การโฆษณา การแสดงผลงานข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆไปสู่สาธารณชน โดยนักออกแบบนิทรรศการ หรือ การจัด 

แสดงจะใช้เทคนิค และเทคโนโลยีที่หลากหลายในการส่งต่อข้อมูลไปสู่ผู้ชม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สามารถเข้า 
ถึงข้อมูลที่จัดแสดงได้ โดยข้อมูลที่นำเสนอจะมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการจัดแสดงนอกจากนั้น 

การออกแบบนิทรรศการเป็นกระบวนการออกแบบที่มักจะเกิดจากการมีส่วนร่วมกับนักออกแบบหลายแขนง เช่น 

สถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก นักออกแบบเรขศิลป์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนูปกรณ ์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะทางด้านต่างๆ 

 (8) การออกแบบบริการ (Service Design)  
การออกแบบบริการคือการนําเอาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ในกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงาน 

บริการหรือผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกที่สุด และสร้างความประทับใจให้กับ ผู้ 
ใช้ได้มากที่สุด ที่สำคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  

 (9) กิจกรรม หรืองานเทศกาลด้านการออกแบบ 

 การจัดกิจกรรม หรืองานเทศกาลด้านการออกแบบเป็นกิจกรรมหรืองานเทศกาลที่มีความแตกต่างจากงาน 

เทศกาลอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลการออกแบบนีม้ีความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ไม่ได้มีการ 
จำกัดอยู่ภายในตัวอาคาร ผู้จัดสามารถอาศัยพื้นที่ภายนอกอาคาร พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมืองพื้นที่ทิ้งร้าง ฯลฯ 

ในการนำเสนอผลงานการออกแบบแขนงต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบ ศิลปิน นักสร้างสรรค์  ในการนำ 
เสนอความคิดและผลงานใหม่ ๆ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากนักออกแบบสู่ผู้รับชม 
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รับฟัง เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยเทศกาลด้านการออกแบบเริ่มต้นครั้งแรกที่เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี แต่ใน 

ปัจจุบันมีการจัดงานเทศกาลการออกแบบไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

 (7) หน่วยงาน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

 สมาคมวิชาชีพแขนงต่างๆ เชน่ สมาคมสถาปนิก สมาคมภูมิสถาปนิก สมาคมมัณฑนากร ศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการจดั 

ประชุมและนิทรรศการ สถาบันการศึกษา (คณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ) เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ 

มัณฑนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ต่างๆ และ แกเลอรีในพื้นที่ 
เป็นต้น 

3.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

 (1) กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 3-1 ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ศูนย์กลางงานออกแบบสร้างสรรค์ของประเทศไทย ด้วยการเป็นเมืองธุรกิจ และ 

เมืองหลวงของประเทศทำให้กรงุเทพมหานครนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู ่
อาศัย นักเดินทางและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสมาคม 

วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบ เพื่อผลิตบุคลากรสร้าง 
สรรค์ให ้เต ิบโตในสายวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรม แฟชั่น ดนตรี มัลติม ีเด ีย นอกจากนั้นภายในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเป็นที่ตั้งของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบผู้ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ จนไปถึงการสนับสนุนให ้

เกิดการต่อยอดของธุรกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย นอกจากศักยภาพด้านบุคลากรสร้างสรรค์แล้วยังมีปัจจัยในเรื่อง 
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ของการพัฒนาเมืองที่เป็นอีกปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสร้างสรรค์สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นจุด 

ดึงดูดการลงทุนของธุรกิจสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพค่อนข้างมากในการ 
พัฒนาให้เป็นต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยในปัจจุบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ทำการริเริ่มจุด 

ประกายแนวคิดการพัฒนาย่านเจริญกรุงเป็น “ย่านสร้างสรรค์ (Creative District)” ให้กับกรุงเทพมหานคร 

 (2) จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 3-2 ที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม ่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ เนื่องจากมีต้นทุนเดิมเป็นสินทรัพย์ทาง 
ด้านวัฒนธรรม และทักษะฝีมือพื้นถิ่น อีกทั้งยังมีการเติบโตของเมืองอย่างก้าวกระโดด เป็นจุดมุ่งหมายของนักเดิน 

ทาง มีพื้นที่และองค์กรในการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรคท์ี่โดดเด่นไปในด้านของงานฝีมือ และมีสถาบันการศึกษา 
ที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ ภายในสังกัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นจังหวัดที่ตั้งของสาขาของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ในปัจจุบันจังหวัด 

เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยการริเริ่มนี้ไม่ได้เจาะจงเพียงกลุ่มธุรกิจสร้าง 
สรรค์เท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาเมือง การศึกษา การวจิัยและพัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนการร่วมมือระหว่าง 
ผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกภาคด้านการออกแบบเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มและ 

ดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติม โดยภาคสำคัญที่มีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น หัตถกรรม (เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องปั้น 

ดินเผา และสิ่งทอ) นอกจากนั้นเมืองเชียงใหม่ยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่น มีเอกลักษณซ์ึ่งแสดงออกถึง 
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน อาท ิวัดอุโมงค์ วัดอินทราวาส ฯลฯ หรือการ รวมตัวของ 
กลุ่มบุคคลสร้างสรรค์ เช ่น กลุ่มคนใจบ้าน (สถาปนิกชุมชน) กลุ่มเมืองเมือง (ด้านภาพ เส ียง สื่อ และด้าน 

วัฒนธรรม)  
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ภาพที่ 3-3 ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่สร้างสรรค ์

ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้ว่า 
ราชการจังหวัด ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ 

กลุ่มและบุคคล โดยมมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ (ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีง  
ใหม ่(CMU STeP) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ และศูนย์กลางการ 
ติดต่อ 

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์มีหน้าทีพ่ัฒนาและดำเนินแผนงานตามกลยุทธ์ให้ทันสมยั โดยทำ 
หน้าที่ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างทุกภาคส่วน ประสานงานและร่วมดำเนินงานกิจกรรมสำคัญประยุกต์ 
และจัดกิจกรรม โครงการ (ผ่านสมาชิกต่างๆ) ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มการทำงาน ระดมทุน (ผ่านสมาชิก) และสู่ตลาด 

เชียงใหม ่โดยที่ผ่านมามีการจัดงาน เช่น TEDxChiangMai CMU เป็นต้น 

(3) จังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพที่ 3-4 ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น 
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จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคอีสาน ที่มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งของ 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดมีความพร้อมทางด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การค้า 
เศรษฐกิจ การลงทุน และการขนส่ง ผ่านการสนันสนุนของรัฐบาลแต่เดิม ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความก้าวหน้าใน 

การพัฒนาเมือง โดยมีการก่อตั้งกลุ่มโครงการพัฒนาเมือง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าไปในตัวจังหวัด เช่น บริษัท  

ขอนแกน่พัฒนาเมือง โครงการขอนแก่นสมารท์ซิตี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สาขาขอนแก่น เป็นต้น 

จากโครงการนำร่องขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ในข้างต้น จึงเกิดความร่วมมือในการประชุมระดมความคิดการ 
พัฒนาเมืองในรูปแบบสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มจราจรสร้างสรรค์ กลุ่มเศรษฐกิจสังคมสร้าง 
สรรค์ และกลุ่มพื้นที่สร้างสรรค์ โดยกลุ่มพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เป็นการพิจารณาในเรื่องของการ 
พัฒนาพิพิธภัณฑ ์ประวัติความเป็นมาของเมือง การพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ หรือ 

ลานสาธารณะสร้างสรรค์ อีกทั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้มีแผนในการขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดเพื่อเป็น 

การขยายการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าถึงความรู้และ 

ทรัพยากรในการพัฒนาธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ โดยเมืองขอนแก่นเป็นเมอืงที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพด้าน 

ทุนทางปัญญาและศักยภาพของเมืองชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสถาบันการศึกษา องคก์รในการพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ปัจจุบันนี้ขอนแก่นเป็นอีก 

เมืองหนึ่งในประเทศไทยที่ได้เริ่มมีโครงการพัฒนาอาคารหรือพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีลักษณะเป็น co-working space เพื่อ 

รองรับลักษณะการทำงานของกลุ่มคนสร้างสรรค์อีกด้วย 
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ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม 

4.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

4.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

4.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

4.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 (1) จำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพ  

 (2) จำนวนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

4.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 (3) ช่องทางการรับงาน 

(4) การแข่งขัน 

 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

4.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

4.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure 

 (2) Soft Infrastructure 

4.8 การออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 
4.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 
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4.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 

ภาพที่ 4-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 วิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือสถาปนิก ในไทยมีการบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยวิชาชีพมี 
รากฐานการรวมกลุ่มวิชาชีพเป็น "สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์" มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 เพื่อ 

เป็นการดูแลและรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสถาปนิกในประเทศไทย 

 ต่อมาได้มีการพัฒนาวิชาชีพให้มีแบบแผนและมาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากลักษณะงานที่มีความเกี่ยวข้อง 
กับความปลอดภัยของมนษุย์ จึงมีการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 (ก.ส.) ขึ้นโดย
กระทรวงมหาดไทย และเริ่มการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 ในส่วนของการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ได้มีการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2476 เป็นการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และใช้ เวลาในการเรียนทั้งหมด 

3 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นเป็นระดับปริญญาตรี และใช้เวลา ในการเรียนทั้งหมด 5 ปี 
จนถึงปัจจุบัน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรม และยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ให้มีมาตรฐานระดับสากล 

 และในป ีพ.ศ. 2543 ได้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มีการออกกฎกระทรวง 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ครอบคลุม 4 วิชาชีพ คือ วิชาชีพสถาปัตยกรรม วชิาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 

วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง และวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ส่งผลให้เกิดสภาสถาปนิกขึ้น เพื่อควบคุมการออกใบ 

อนุญาตรับรองวุฒิและดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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4.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม มีการรวมกลุ่มในวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 3 องค์กรดังนี้ 
(1) สภาสถาปนิก  

ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรม โดยภายในสภา
สถาปนิกประกอบไปด้วย 8 ฝ่ายหลัก ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4-2 แผนภาพโครงสร้างองค์ ของสภาสถาปนิก 

  1) ฝ่ายเลขาธิการเเละประสานงานการประชุม 

  2) ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย งานบัญชีและการเงิน และงานธุรการบุคคล 

  3) ฝ่ายทะเบียน ออกใบอนุญาต และเลื่อนประเภท ทำหน้าที่ในการพิจารณาผลงานของผู้
ขอรับใบอนุญาต และเลื่อนประเภท 

  4) ฝ่ายรับรองคุณวุฒิ ปริญญา  
  5) ฝ่ายจรรยาบรรรณและกฎหมาย 

  6) ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง จัดสอบและจัดอบรม ทำหน้าที่ในด้านงานจัดสอบ  

 และงานจัดอบรม 

  7) ฝ่ายต่างประเทศ 

  8) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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(2) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป ์

ทำหน้าที่ในการรวมกลุ่ม ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ และวิชาการ ดูแลสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก และ
ดำเนินงานด้านสังคม 

 
ภาพที่ 4-3 กรรมาธิการย่อยในสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

 ในสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ โดยมีการแบ่งออกเป็นกรรมาธิการในภูมิภาคต่าง ๆ คือ 

(1) กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ดูแลสมาชิกและจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพในภาคเหนือ มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด 

เชียงใหม่ (2) กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ดูแลสมาชิกและจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
(3) กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ดูแลสมาชิกและจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพในภาคใต้ 

(3) สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม 

ประสานความร่วมมือระหว่างคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ 
และเอกชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งประสานงานกันเพื่อให้เกิดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน 

วิชาการ การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพ การวิจัย การบรรยายวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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4.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการจัดการเรียนการ 
สอนในหลายสถาบันทั่วทั้งประเทศ และครบถ้วนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมหลัก 
ป. 

ตรี 
(คน) 

ป. 

โท 

(คน) 

ป. 

เอก 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 23 18 10 10 9 7 7 

2 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
หลักสูตร

นานาชาติ )4ปี) 326 13 
- 

79 98 76 47 
- 

3 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
 สถาปัตยกรรม 

 329 36 
- 

60 69 68 67 65 

4 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 

ทหารลาดกระบัง 464 
- - 

91 103 92 87 91 

5 คณะสถาปัตยกรรม 

และการออกแบบ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ 276 

- - 
75 46 41 66 48 

6 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์และการ 
ออกแบบ  

(หลักสูตร 
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

264 

- - 

83 44 57 43 37 

7 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 407 
- - 

98 68 90 81 70 

8 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 235 
- - 

52 49 55 48 31 

9 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 

เกษมบัณฑิต 138 
- - 

39 20 29 30 20 

10 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์และการผังเมือง  
 (หลักสูตร ป.ตร ี
4 ปี + ป.โท 2 ปี) 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์ 416 78 
- 

110 100 120 77 9 

11 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์และ 
การออกแบบ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

815 

- - 

36 27 17 23 12 

12 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

879 
- - 

228 231 59 184 177 

13 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
สถาปัตยกรรม 

ไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

135 8 
- 

33 34 35 19 14 

14 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
สถาปัตยกรรม 

294 52 
- 

66 61 64 56 47 

15 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

297 
- - 

64 55 67 68 43 
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สถาปัตยกรรมหลัก 
ป. 

ตรี 
(คน) 

ป. 

โท 

(คน) 

ป. 

เอก 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

16 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

317 
- - 

97 66 48 59 47 

17 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

340 
- - 

95 84 69 57 35 

18 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

สาขา
สถาปัตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- - - - - - - - 

19 คณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม  

 โปรแกรมวิชา 
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พระนคร 193 
- - 

68 52 32 20 21 

20 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยา 
ศาสตรบัณฑิต (4ปี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
418 

- - 
105 86 76 79 72 

21 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตย- 

กรรมศาสตรบัณฑิต 

(5ปี) 44 
- - 

16 9 10 5 4 

22 คณะศิลปกรรมและ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา - - - - - - - - 

23 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

311 
- - 

72 80 63 52 44 

24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  

 สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

(วิทยาเขตอุเทนถวาย) 110 

- - 

40 20 25 8 17 

25 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(นนทบุร)ี 193 

- - 

97 39 13 19 25 

26 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์และการ 
ออกแบบสิ่งแวดล้อม  

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

143 

- - 

35 31 27 24 26 

27 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ และการ
ออกแบบ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(วังไกลกังวล) 179 

- - 

39 36 41 29 34 

28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

(นครราชสีมา) 135 

- - 

14 48 31 25 17 

29 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พิษณุโลก) 287 
- - 

63 55 51 58 60 

30 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต 

กุล (นครราชสีมา) 
36 

- - 
11 6 13 1 5 

31 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา) 364 
- - 

87 84 65 65 63 
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สถาปัตยกรรมหลัก 
ป. 

ตรี 
(คน) 

ป. 

โท 

(คน) 

ป. 

เอก 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

32 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยพะเยา 

200 
- - 

22 56 29 50 43 

33 สำนักวิชา 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

124 

- - 

35 28 22 22 17 

34 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ 242 
- - 

65 34 57 56 30 

รวม 
8,958 210 18 2,085 1,829 1,551 1,532 1,231 

 จากตางรางข้างต้นสามารถสรุปจำนวนสถาบัน หลักสูตร จำนวนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ และจำนวน 

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-4 การศึกษาและการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมมีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 34 หลักสูตร 
จาก 29 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 8,958 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 กำลังศึกษาอยู่ในระดับ 

ปริญญาโท 218 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ ระดับปริญญาเอก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 203 คน 

และกำลังจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปีตกค้าง) จำนวน 1,150 คนรวมเป็นทั้งหมด 

1,353 คน 
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4.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการออกใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระดับของใบประกอบวิชาชีพออกเป็น 3 ระดับ เพื่อควบคุม 

การทำงานของสถาปนิกในโครงการขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4-5 ระดับของใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ปีพ.ศ. 2542 ได้มีการระบุขอบเขตการทำงานของสถาปนิกเอาไวด้ังนี้ 
  1) ภาคีสถาปนิก: รับรองแบบอาคารได้ไม่เกิน 1000 ตารางเมตร 
  2) สามญัสถาปนิก: ต้องสะสมคะแนนจากการทำงาน 300 คะแนน 

  3) วุฒิสถาปนิก: สะสมคะแนนจากการทำงาน 700 คะแนน (โดยสามารถเป็นที่ปรึกษา และ 
  ตรวจสอบโครงการได)้ 

 ในการเลื่อนระดับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สถาปนิกจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสถาปนิก โดยม ี

กฎเกณฑ์ในการยื่นของเลื่อนใบประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี ้
  1) จากระดับภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก: ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมีคะแนน 

จากการรับรองแบบก่อสร้างรวมทุกงานครบ 300 คะแนน พร้อมกับทำการยื่นผลงานออกแบบที่ผ่านมาให้กับสภา 
สถาปนิกพิจารณา 
  2) จากระดับสามัญสถาปนิกเป็นวฒุิสถาปนิก: มีคะแนนรวมจากการรับรองแบบก่อสร้างครบ 

700 คะแนน และยื่นผลงานออกแบบที่ผ่านมาให้สภาสถาปนิกพิจารณา 
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 (1) จำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

 ในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม ได้มีการจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกปี 
โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-2559 มีจำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพดังนี้ 

ตารางที่ 4-2 จำนวนผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2554 -2559 

ปี พ.ศ. เข้าสอบ สอบผ่านได้รับใบอนุญาตฯ 

พ.ศ. 2554 956 327 

พ.ศ. 2555 823 390 

พ.ศ. 2556 1060 444 

พ.ศ. 2557 1129 517 

พ.ศ. 2558 1168 587 

พ.ศ. 2559 1189 616 

 ในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้เข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจำนวน 1,189 คน และมีจำนวนผู้สอบผ่าน 

และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจำนวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 หรือประมาณกึ่งหนึ่งของผู้เข้า 
สอบทั้งหมดในปีนั้น 

 

ภาพที่ 4-6 จำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2554-2559 มีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.44 โดยจำนวนผู้สอบผ่านและ 
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.3 ในช่วงปีเดียวกัน จะเห็นชัดได้ว่าสัดส่วนในการเข้าสู่ 
วิชาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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 (2) จำนวนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับต่างๆ ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการกำหนดขอบเขตการทำงานและการเลื่อนระดับสถาปนิก 

ในระดับต่าง ๆ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม มีจำนวนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทั้ง 3 

ระดับดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-3 จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2560 

ปี 
ใบอนุญาต (คน) สมาชิกสภา (คน) 

ภาคี สามัญ วุฒิ สามัญ วิสามัญ 

ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 18,237 2,377 601 22,967 79 

รวมปี พ.ศ. 2560 875 64 8 84 3 

รวม 19,048 2,433 609 23,051 82 

รวมทั้งหมด 22,090 23,133 

  1) ภาคีสถาปนิก จำนวน 19,048 คน 

  2) สามัญสถาปนิก จำนวน 2,433 คน 

  3) วุฒิสถาปนิก จำนวน 609 คน 

 โดยมีจำนวนผู้มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 3 ระดับ รวมกันในประเทศทั้งหมด 22,090 คน  

 

ภาพที่ 4-7 สัดส่วนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 จากจำนวนผู้มีใบประกอบวิชาชีพทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีสถาปนิกที่สามารถรับรองแบบ 

โครงการขนาดใหญเ่กิน 1,000 ตารางเมตร ได ้(สามัญสถาปนิก และวุฒิสถาปนิก) เพียงร้อยละ 14 ของสถาปนิก 

ทั้งหมดในประเทศไทย และที่เหลืออีกร้อยละ 86 สามารถรับรองแบบอาคารได้ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรเท่านั้น 
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ภาพที่ 4-8 สัดส่วนของจำนวนสถาปนิกเทียบกับจำนวนประชากรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันมีผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจำนวน 22,090 คน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 
ของประเทศไทยที่ 68 ล้านคน ทำให้อัตราส่วนของสถาปนิกไทยเทียบกับประชากรอยู่ที่ประมาณ 1:3000 โดยเมื่อ 

เทียบกับอัตราส่วนของสถาปนิกต่อประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่ 1:300 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของจำนวน 

สถาปนิกในประเทศไทยน้อยกว่าอัตราส่วนของสถาปนิกต่อประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ประมาณ 10 เท่า 
 

4.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปตัยกรรมในปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาและ 
เก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) จำนวนผู้ประกอบการ (2) รูปแบบการให้บริการและ 
ความเชี่ยวชาญ (3) ช่องทางการรับงาน (4) การแข่งขัน (5) อุปสรรค (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

(1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นบริษัทและทำการจดทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบกิจการทาง 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาจากการสืบค้นทั้งหมด 2 แหล่งข้อมูลคือ 

  1) สภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand) มีบริษ ัทท ี่ทำการลงทะเบ ียนนิต ิ
บุคคลกับสภาสถาปนิก จำนวน 413 บริษัท (พ.ศ.2559)  

   - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จำนวน 341 บริษัท 

   - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 บริษัท 

   - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 บริษัท 

   - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ จำนวน 56 บริษัท 
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  2) ฐานข้อมูลออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Data Warehouse)  

      โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังไปได้ถึงป ีพ.ศ. 2555 - 2559 

ตารางที่ 4-4 ผลการสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลสถาปัตยกรรมจากฐานข้อมูลออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ปี พ.ศ. กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 1,232 บริษัท 70 บริษัท 4 บริษัท 

พ.ศ. 2556 1,391 บริษัท 83 บริษัท 4 บริษัท 

พ.ศ. 2557 1,475 บริษัท 92 บริษัท 7 บริษัท 

พ.ศ. 2558 1,511 บริษัท 95 บริษัท 11 บริษัท 

พ.ศ. 2559 1,420 บริษัท 86 บริษัท 7 บริษัท 

 

 โดยในปีพ.ศ. 2559 พบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า ในด้านการบริการด้านสถาปัตยกรรม 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 1,420 บริษัท พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

 

ภาพที่ 4-9 สัดส่วนของจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก และกรมธุรกิจการค้า 

 มีจำนวนผู้ประกอบการทีเ่ป็นสมาชิกนิติบุคคลกับสภาสถาปนิกทั้งหมด 408 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27 

ของจำนวนผู้ประกอบการสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า 1,495 บริษัท  

 โดยในปัจจุบันการรับงานในโครงการภาครัฐ TOR จะมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการลงทะเบียน 

นิติบุคคลกับสภาสถาปนิก 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 4 
สาขาสถาปัตยกรรม  

4 - 13 

 
ภาพที่ 4-10 จำนวนทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับสภาสถาปนิก 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก จะม ี

การกระจุกตัวอยู่ที่ทุนจดทะเบียน 1,000,000 - 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำที่หน่วยงาน 

ราชการ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ มักจะกำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เสนองาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชน 

จะให้ความสำคัญกับจำนวนทุนจดทะเบียนมากกว่า 
 

(2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 ผู้ประกอบการด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยแต่ละแห่ง มีรูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญใน 

ประเภทอาคารที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาผู้ประกอบการทีล่งทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิกเกี่ยวกับ 

ความเชี่ยวชาญและประเภทการให้บริการของผู้ประกอบการ ตามผลงานที่ผู้ประกอบการเคยให้บริการออกแบบมา 
ก่อนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  1) รูปแบบการให้บริการ 
ตารางที่ 4-5 จำนวนรูปแบบในการให้บริการทั้งหมด ของนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก  

รูปแบบการให้บริการ จำนวน (แห่ง) * 
สถาปัตยกรรม (AR)  142 

การออกแบบผังแม่บท และชุมชนเมือง  
(UD/ MASTERPLAN) 

53 

การปรับปรุงอาคาร (RENOVATE) 13 

การจัดการโครงการ (PM) 23 

การบริการงานก่อสร้าง (CM) 31 
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รูปแบบการให้บริการ จำนวน (แห่ง) * 
รับก่อสร้าง (CONSTRUCTION) 13 

ออกแบบโครงสร้าง (STRUCTURE) 17 

ออกแบบงานระบบ (SYSTEM) 13 

วิจัย (RESEARCH) 13 

ตรวจสอบโครงการ 7 

ที่ปรึกษา (CONSULT) 23 

การเขียนแบบก่อสร้าง (DWG) 9 

ออกแบบเฉพาะทาง (SPECIALTY) 15 

สถาปัตยกรรมภายใน (IA) 107 

ภูมิสถาปัตยกรรม (LN) 55 

ออกแบบนิทรรศการ (Exhibition) 3 

ออกแบบกราฟฟิก (GRAPHIC/BRANDING) 19 

อื่นๆ 22 

 หมายเหต:ุ บริษัทหนึ่งแห่งสามารถมีการให้บริการได้มากกว่า 1 ประเภท 

 จากการศึกษาขอบเขตการให้บริการของบริษัทด้านสถาปัตยกรรมที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก 

พบว่าบริษัทที่ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมมีทั้งหมดจำนวน 142 บริษัท บริษัทที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตย- 

กรรมภายใน จำนวน 107 บริษัท และบริษัทที่ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 55 บริษัท 

 

ภาพที่ 4-11 รูปแบบการให้บริการอื่นที่ควบคู่ไปกับการให้บริการการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 โดยบริษัทด้านสถาปัตยกรรมที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิกบางบริษัท มีการให้บริการมากกว่า 
1 อย่าง และควบคู่ไปกับการใหบ้ริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยสามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
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1. บริษัทที่ให้ด้านสถาปัตยกรรมอย่างเดียวมีทั้งหมด 202 บริษัท 

  2. บริษัทที่ให้บริการด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน 38 บริษัท 

  3. บริษัทที่ให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 19 บริษัท  

  4. บริษัทที่ให้บริการทั้ง 3 ด้าน 41 บริษัท 

(3) ช่องทางการรับงาน 

    1) ภาพรวมการรับงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

ภาพรวมในการรับงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม มีอยู่ 2 ช่องทางหลัก คือ  

 การรับงานโครงการภาครัฐ  
 เป็นการทีภ่าครัฐยื่นหนังสือเชิญไปยังบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้เข้าร่วมประมูลหรือเข้าประกวดแบบ โดย
บริษัทที่ได้รับเชิญ มักจะเป็นบริษัททีเ่คยรับงานภาครัฐมาก่อนหรือเคยมีผลงานในการออกแบบโครงการตามขนาด
ที่ TOR กำหนด และเป็นสมาชิกนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก โดยมีการให้คะแนนความพร้อมของบริษัท หรือ 

Performance Qualification (PQ) ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประมูลงาน 

หากบริษัทใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวก็จะไม่มสีิทธิ์ในการยื่นประมูลงานหรือเข้าประกวดแบบ 

 การรับงานโครงการภาคเอกชน 

 การรับงานจากภาคเอกชน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การรับงานจากลูกค้าเอกชนรายใหญ่ และ
การรับงานจากลูกค้ารายย่อย 

การรับงานจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ จะมีลักษณะคล้ายกับการรับงานจากภาครัฐ คือมี TOR ที่
ชัดเจน แต่ TOR ของบริษัทเอกชน จะเน้นทุนจดทะเบียนจากกรมธุรกิจการค้าไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งทำให้
บริษัทที่รับงานเอกชนรายใหญ่ จะเป็นบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่เช่นกัน 

 ในส่วนของบริษัทสถาปนิกขนาดกลางและขนาดเล็กที่รับงานลูกค้ารายย่อย อาจจะต้องมีการนำเสนอ
งาน หรือแนวความคิดขั้นต้นให้กับลูกค้าก่อน และลูกค้ารายย่อยอาจจะต้องการผู้ประกอบการที่ทำงานครบวงจร 
ตั้งแตก่ารออกแบบถึงก่อสร้าง (Turn Key)  

 2) การรับงานในระดับภูมิภาค  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงประธานกรรมาธิการสถาปนิกทั้งใน 

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น พบว่าลูกค้าในส่วนพื้นที่ภมูิภาคจะให้นิยมใช้ผู้ประกอบการการออกแบบ 

สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะครบวงจรที่รับออกแบบรวมถึงรับเหมาก่อสร้าง สอดคล้องกับการรับงานจากลูกค้าเอกชน 

รายย่อยในภาพรวมการรับงาน  
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(4) การแข่งขัน 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และประธานกรรมาธิการสถาปนิกในส่วน 

ภูมิภาค พบว่า การแข่งขันในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน มีลักษณะดังนี้ 

การแข่งขันภายในประเทศ 

การแข่งขันในภาพรวม 

 

งานภาครัฐและงานเอกชนรายใหญ ่

- กรมบัญชีกลางมีข้อมูลบริษัทใหญ่เป็นหลัก ทำให้เป็นการตัดสทิธิ์บริษัทเล็ก 

- การประกวดแบบภาครัฐ และรับงานเอกชนรายใหญ่ เป็นการแข่งขันระหว่าง 
บริษัทใหญ่เป็นหลัก จากการให้คะแนนความพร้อมของบริษัท และทุนจดทะเบียน 

- บริษัทใหญ่ถือครองตลาด 

การแข่งขันในต่างจังหวัด 

- ต่างจังหวัดเช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น มีการแข่งขันสูง และขนาดบริษัทไม่ต่างกันมาก  

- มีจำนวนฟรีแลนซ์มาก 

- จำนวนงานที่มีค่าตอบแทนท่ีดีค่อนข้างน้อย 

การแข่งขันกับต่างประเทศ 

บริษัทต่างประเทศเข้า 
มารับงานในประเทศไทย 

- บริษัท หรือนักออกแบบต่างชาติไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ 

เนื่องจากยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

-สภาสถาปนิกไม่มีสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตให้ กับนักออกแบบต่างชาติ 

- มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยใช ้Director เป็นคนไทย 

บริษัทไทยเข้าไปรับงาน 

ในต่างประเทศ 

- มีบริษัทสถาปนิกเข้าไปรับงานในประเทศเพื่อนบ้านมากข้ึน เช่น พม่า ลาว จีน 

- สถาปนิกไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน 

ภาพที่ 4-12 ข้อมูลการแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 1) การแข่งขันภายในประเทศ 

 งานภาครัฐและงานเอกชนรายใหญ่ 
 เป็นการแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทใหญ่ เนื่องจากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ การลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภา 
สถาปนิก ข้อกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนและการให้คะแนนความพร้อมของบริษัท (PQ) ส่งผลให้โครงการภาครัฐ 
หรือโครงการเอกชนรายใหญ่ จะเป็นการแข่งขันกันเองระหว่างผู้ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมรายใหญ่ ที่มี 
ทุนจดทะเบียนสูง ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิกและเคยมีผลงานด้านการออกแบบโครงการขนาดใหญ่ หรอื 

รับงานภาครัฐมาก่อน ทำให้โอกาสที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะก้าวไปรับงานขนาดใหญ่ ค่อนข้างที่จะเกิด 

ขึ้นได้ยาก 

 การแข่งขันในการรับงานต่างจังหวัด  

 มีการแข่งขันสูงในประเภทโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้ง 
เชียงใหม่ และขอนแก่น มีความเห็นว่า เนื่องจากขนาดของผู้ประกอบการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในส่วน 

พื้นที่ภูมิภาคมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกัน หรือเป็นสถาปนิกอิสระ (Freelance) โดยงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจะไม ่

ได้ให้ความสำคัญกบัค่าออกแบบมากนัก และมองหาผู้ประกอบการที่สามารถให้ บริการได้ครบวงจรทั้งออกแบบ 

และก่อสร้าง ส่งผลให้จำนวนงานที่มีค่าตอบแทนในส่วนการออกแบบดีมีจำนวนน้อย และเกิดการแข่งขันที่สูงขึน้ 
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 2) การแข่งขันกับต่างประเทศ 

 บริษัทต่างชาติมารับงานในประเทศไทย 

 นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมควบคุมในปัจจุบันยังไม่มีการ 
ปล่อยให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามารับงานได้ในประเทศไทยได้ เนื่องจากสภาสถาปนิกไม่สามารถที่จะออกใบประกอบ 

วิชาชีพให้กับสถาปนิกต่างชาตไิด ้

 การเข้ามารับงานในปัจจุบันของสถาปนิกต่างชาติจะมีด้วยกับ 2 รูปแบบ คือ  (1) บริษัทต่างชาติเข้ามา 
เปิดสาขาในประเทศไทย โดยใช้ผู้บริหารคนไทยในการบริหารบริษัท และ (2) สถาปนิกไทยร่วมมือกันทำงานกับ 

สถาปนิกต่างชาติในการทำงาน ซึ่งจะเกิดได้ในโครงการภาครัฐขนาดใหญ่และประเภทอาคารที่มีความซับซ้อน เช่น 

สนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

 บริษัทไทยไปรับงานในต่างประเทศ 

 ในปัจจุบันสถาปนิกไทยเริ่มได้รับการยอมรับในประเทศแถบอาเซียน เช่น ลาวและพม่า โดยเริ่มมีการออก 

ไปรับงานนอกประเทศแถบอาเซียน เช่น จีน อินเดีย และประเทศแถบในภูมิภาค ทำให้ต้องมีการแข่งขนักับบริษัท 

ในต่างประเทศเช่นกัน 

 (5) อุปสรรค 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นายกสมาคมสถาปนิก และ กรรมาธิการสถาปนิกในส่วนภูมิภาค พบว่า 
อุปสรรคของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีดังต่อไปนี ้

อุปสรรคจากการกำหนดเกณฑ ์

ในการประกวดแบบภาครัฐ 

- การจัดประกวดแบบ ที่มีการคิดคะแนนความพร้อมของบริษัท (PQ) ทำให้ลด โอกาสที่
เด็กจบใหม่จะแสดงศักยภาพ และเข้าสู่วงการวิชาชีพ 

- บริษัทเดิม ๆ หรือบริษัทใหญ่เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับงานขนาดใหญ่ หรืองานภาครัฐ 

- การใส่ข้อกำหนด PQ ควรเข้ามาใน Phase preliminary (Step 2) หลังจาก ประกวด
แนวความคิด โดยทีมที่เข้ารอบแนวความคิด อาจจะรวมตัวกับบริษัทอื่น ต่อไปใน Phase 

2  

อุปสรรคจากค่าบริการวิชาชีพ 
- ผู้จ้างงานไม่เห็นความสำคัญของค่าวิชาชีพ ทำให้ค่าวิชาชีพมีราคาต่ำ ส่งผลให้ บริษัท
ต้องรับงานมากข้ึน ทำให้การให้เวลากับงานแต่ละชิ้นไม่มากพอ 

ผู้ประกอบวิชาชีพขาดความเข้าใจ 

ในการบูรณาการระหว่างสาขา 
- สภาสถาปนิกมีการแบ่งประเภทของสถาปนิกแต่ละประเภทออกจากกันชัดเจน เกินไป 

เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการระหว่างวิชาชีพ 

อุปสรรคจาก 

จำนวนบุคลากรในวิชาชีพ 

- นักศึกษาจบใหม่เข้าสู่วงการวิชาชีพน้อย 

- นักศึกษาจบใหม่ด้านสถาปัตยกรรม เข้าสู่ตลาดวิชาชีพโดยตรงเพียง 15% (ทั้งประเทศ) 

- นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่จบแล้วทำงานวิชาชีพในจังหวัด 20 % 

- บริษัทสถาปนิกในต่างจังหวัดหาเด็กจบใหม่มาทำงานยาก โดยคนที่เก่งจะออกไป อยู่
ตามบริษัทในกรุงเทพ และต่างประเทศ 

ภาพที่ 4-13 อุปสรรคของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 4 
สาขาสถาปัตยกรรม  

4 - 18 

 อุปสรรคสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักคือ 

 1) Performance Qualification ในการประกวดแบบภาครัฐ 

 การจัดประกวดแบบที่มีการคิดคะแนนความพร้อมของบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน จำนวนอุปกรณ์ เช่น 

คอมพิวเตอร์ จำนวนพนักงาน การคิดคะแนนในลักษณะนี้ส่งผลให้มีแค่เพียงบริษัทออกแบบขนาดใหญ่เท่านั้นที่ 
สามารถมีส่วนในการเข้าประกวดแบบโครงการของภาครัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังเป็นการลดทอน 

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ เสียโอกาสในการแสดงศักยภาพ เพื่อที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพ  

 นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้ความเห็นว่า การคิดคะแนนความพร้อมของบริษัทควรเข้ามาในขั้นที่ 2 

ของการประกวดแบบ หลังจากการตัดสินด้านแนวความคิดในขั้นแรกแล้ว เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใน 

การเข้าประกวดแบบในขั้นแรก จากนั้นเพื่อที่จะนักออกแบบสามารถรวมตัวกับบริษัทอื่นเพื่อประกวดแบบต่อไปใน 

ขั้นที่ 2 

 2) ค่าบริการวิชาชีพ 

 ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลูกค้าส่วนมากไม่เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงาน 

สถาปนิกในการออกแบบ และมักใช้บริการผู้ประกอบการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร จึงทำให้ค่าบริการ 
วิชาชพีในพืน้ที่นอกกรุงเทพมหานครมีราคาต่ำ โดยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าด้วยเหตุนี้ 
บริษัทจึงต้องรับงานออกแบบจำนวนมากขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถ ให้เวลากับงานแต่ละชิ้นมากพอ 

 3) ผู้ประกอบวิชาชีพขาดความเข้าใจในการบูรณาการระหว่างสาขา 
 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันขอบเขตในการแบ่งประเภท 

สถาปัตยกรรมควบคุมของสภาสถานิก มีการแบ่งประเภทแต่ละประเภทออกจากกันชัดเจนเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการบูรณาการระหว่างประเภทของงานสถาปัตยกรรม 

4) นักศึกษาจบใหม่เข้าสู่วงการวิชาชีพน้อย  

จำนวนนักศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพในภาพรวม 

  ในปัจจุบันอุตสาหกรรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรม กำลังประสบปัญหาเรื่องนักศึกษาจบใหม่เข้า 
สู่วงการวิชาชีพน้อย นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวว่า ในภาพรวมปัจจุบันนักศึกษาจบใหม่ด้านสถาปัตยกรรม 

เข้าสู่ตลาดวิชาชีพโดยตรงเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น โดยเมื่อเทียบสัดส่วนผู้มีใบประกอบวิชาชีพในปัจจุบันที่ 22,090 

คน กับจำนวนประชากรในประเทศไทยปัจจุบันที่ 65.9 ล้านคน พบว่าอัตราส่วนของของสถาปนิกกับประชากรอยู่ที่ 
1:3000 คน ซึ่งนอ้ยกว่าในประเทศที่พัฒนาซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:300 ถึง 10 เท่า 
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 จำนวนนักศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพในส่วนภูมิภาค 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปไดว้่า นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม 

ในจังหวัดเชียงใหม ่หลังจากจบแล้วทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในจังหวัดเพียงร้อยละ 20 ของนักศึกษาจบ 

ใหม่ในแต่ละปี บริษัทสถาปนิกในต่างจังหวัดหาเด็กจบใหม่มาทำงานยาก โดยคนที่เก่งจะออกไปอยู่ตามบริษัทใน 

กรุงเทพ ฯ และต่างประเทศ ทำให้บริษัทในต่างจังหวัดขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน 

 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวชิาชีพในอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ประธานกรรมาธิการวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น และ 
เชียงใหม่ และผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ พบว่าแนวโน้มของวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต มี
ทิศทางดังต่อไปนี ้

สถานการณ์การจ้างงาน 

ภาพรวมสถานการณ์การจ้างงาน 

- มีแนวโน้มว่ากาารจ้างสถาปนิกเพื่อออกแบบมากขึ้น 

- ลูกค้าเริ่มมีการเตรียมพร้อมโครงการหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว 
การจ้างงานในต่างจังหวัด 

- โครงการภาครัฐเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูง มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน 

ต่างจังหวัด ซึ่งส่งผลดีต่อวิชาชีพสถาปนิก 

การเข้าสู่วิชาชีพ 

- แนวโน้มของนักศึกษาท่ีเข้าสู่วิชาชีพเพิ่มขึ้นทุกป ี

- ในปัจจุบันมีนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่วิชาชีพร้อยละ 15 ของนักศึกษาท่ีจบทุกป ี

- วิชาชีพสถาปัตยกรรมครอบคลุมการทำงานท่ีกว้างขึ้น กว่าแค่การออกแบบ 

ความเข้าใจของคนทั่วไป 

- คนทั่วไปเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมากข้ึน 

- โครงการใหม่ๆที่เริ่มเสร็จจะเป็นตัวสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิก
มากข้ึน 

ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

ภาพที่ 4-14 ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในอนาคต 

 1) สถานการณ์การจ้างงาน 

 ภาพรวมสถานการณ์การจ้างงาน 

 จากการสัมภาษณน์ายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้กล่าวว่า การจ้างงานสถาปนิกเพื่อออกแบบมีแนวโน้ม 

ที่ดีขึ้น เนื่องจากลูกค้าเริ่มมีการเตรียมความพร้อมภายหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัว  

 โดยความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาจำนวนของงานก่อสร้างในประเทศ จากสำนักงานสถิติแห่ง 
ชาติ พบว่าในปีพ.ศ. 2559 มีจำนวนงานก่อสร้างทั้งหมด 235,452 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ 46,284,614 ตารางเมตร 
โดยจากข้อมูลดังกล่าวสามารถคิดเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ 401,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศทั้งหมด 
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ภาพที่ 4-15 จำนวน มูลค่างานก่อสร้าง และมูลค่างานออกแบบในปี พ.ศ. 2559 

 โดยเมื่อคำนวนมูลค่างานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด พบว่ามูลค่า 
งานออกแบบจะอยู่ที่ 20,092 ล้านบาท  

 

ภาพที่ 4-16 การโตของมูลค่างานก่อสร้าง และมูลค่างานออกแบบตั้งแต่พ.ศ. 2553 - 2559 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่างานออกแบบจะเติบโตสัมพันธ์กับมูลค่างานก่อสร้าง โดยมูลค่างาน 

ก่อสร้างมีภาวะการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราโตเฉลี่ยตั้งแต่ช่วง 
ปีดังกล่าวถึงร้อยละ 4.97 ส่งผลให้มูลค่างานออกแบบมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  

 การจ้างงานในต่างจังหวัด 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างจังหวัด ได้ให้ความเห็นว่า 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดขอนแก่น เริ่มมีความตื่นตัวขึ้นจากโครงการพัฒนา 
สาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 4 
สาขาสถาปัตยกรรม  

4 - 21 

 2) การเข้าสู่วิชาชีพ  

 การเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาจบใหม่ 
 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ให้ความเห็นว่า การเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาจบใหม่ 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเพียงร้อยละ 15 ของนักศึกษาในแต่ละปีที่เข้าสู่วิชาชีพออกแบบโดยตรง โดยจากการ 
ศึกษาจำนวนผู้เข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 ในหัวข้อที่ 4.4 การเข้าสู่ 
อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ได้รับใบประกอบวชิาชีพเฉลี่ย 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3  

 งานด้านสถาปัตยกรรมมีขอบเขตที่กว้างขึ้น 

 นอกจากนั้นทิศทางของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ที่ การออกแบบหรือรับรอง 
แบบที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น การเข้าสู่วงการสถาปัตยกรรมถูกตีความได้กว้างขึ้น โดยในประกอบ (ร่าง) 
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ระบุถึงงานที่สถาปนิกมีการเข้าไปทำอยู ่ประกอบด้วย  

1. งานบริหารโครงการทั้งหมด  

2. งานบริหารงานก่อสร้าง 
      3. งานบริหารโครงการด้านการตลาด 

      4. งานบริหารโครงการด้านการเงิน 

        5. งานบริหารโครงการด้านการประโยชน์ใช้สอย 

      6. งานบริหารโครงการด้านการบํารุงรักษาอาคาร     

      7.งานตรวจสอบอาคารในส่วนที่มิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบ  

 โดยงานในส่วนนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ให้จำเป็นต้อง 
ดำเนินงานโดยผู้มีใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรสถาปัตยกรรมโดยตรง แต่ม ี

การเรียนองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และจัดการเรียนในคณะสถาปัตยกรรม ทำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเล็งเห็น 

ถึงการเข้าไปทำงานที่กว้างขึ้นของวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

 3) ความเข้าใจวิชาชีพสถาปัตยกรรมของคนทั่วไป 

 ทั้งนายกสมาคมสถาปนิก และผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัดมีความเห็นตรงกันว่า คนทั่วไปเริ่มมี 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด โครงการ 
ใหม่ ๆ ที่เริ่มเสร็จจะเป็นตัวสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมากขึ้น 
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 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 กระบวนการในการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม มีดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 4-17 กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 จากแผนภาพด้านบนจะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

เริ่มต้นจากการเข้าไปรับทราบความต้องการจากลูกค้าเจ้าของโครงการ โดยสถาปนิก หรือผู้บริหารบริษัทสถาปนิก 

(ในกรณีเป็นผู้ประกอบการประเภทบริษัท) จากนั้นจะเข้าสู่การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ในผู้ประกอบการ 
ประเภทบริษัทจะมีการตั้งกลุ่มทำงานขึ้นเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ โดยหลังจากที่หาข้อมูลโครงการ 
แล้วกลุ่มทำงานจะต้องนำข้อมูลกลับมานำเสนอให้กับผู้บริหารบริษัท  

 ภายหลังจากที่หาข้อมูลของโครงการแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดแนวความคิดโครงการ โดยในกรณี 
เป็นรูปแบบบริษัทจะเกิดการทำงานกลับไปกลับมาระหว่างกลุ่มนักออกแบบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ 

โครงการกับผู้บริหารของบริษัทออกแบบ โดยจะเป็นไปในลักษณะของการให้ความคิดเห็น และข้อแนะนำเกี่ยวกับ 

โครงการ ในระหว่างขั้นตอนนี้ก็จะมีการนำเสนอแบบให้กับลูกค้าดูเป็นระยะ เพื่อปรับแก้ตามความเห็นของลูกค้า 
เมื่อลูกค้าพอใจในแบบของโครงการก็จะสรุปแบบ และจดัทำแบบก่อสร้างต่อไป 

 หลังจากทีแ่บบก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะหาผู้รับเหมาโครงการเพื่อทำการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง โดยอาจจะ 
ผ่านการประมูลในโครงการของภาครัฐ หรือการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วในโครงการของเอกชน 

โดยเมื่อเริ่มทำการก่อสร้างก็จะต้องมีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่ เป็น 

ระยะ ๆ โดยผู้รับเหมาต้องทำการปรับแก้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแบบ หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

และผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะทำงานส่งมอบงานต่อไป  
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4.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบสถาปัตยกรรม 

 จากการศึกษากิจกรรม และงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พบว่าสามารถ 

แบ่งประเภทของกิจกรรม ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ (1) งานนิทรรศการ จัดแสดง งานอีเว้นท์  (2) งานสัมมนา 
อบรม เรียน (3) การจัดศึกษาดูงาน (4) การจัดประกวด และประกาศรางวัล  

ตารางที่ 4-6 กิจกรรม และงานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาสถาปัตยกรรม 

เดือน สมาคม สภา หน่วยงานอื่นๆ 

มกราคม  - บรรยายเรื่องการยื่น 39 ทวิ CAD to BIM 

for Architecture Design Workshop 

 

กุมภาพันธ์ - Green and Sustainable 

Architecture Workshop & Public 

Lecture 

 - โครงการประกวดแบบออกแบบ 

ศาลพระภูมิร่วมสมัย 

มีนาคม - DISASTER PREPAREDNESS 

FORUM 

- BLUESCOPE DESIGN AWARD 

2017 

  

เมษายน - ASA Samakee Cup 2017   

พฤษภาคม - ประชุมใหญ่สามัญ ประจำป ี2560 

- งานสถาปนิก 

 - Redefining the District  

มิถุนายน - ประกาศรางวัลอนุรักษ์ สถาปัตย 

กรรมดีเด่น ประจำปี 2560 

- CONTEMPLATIVE DIALOGUES  

WORKSHOP 

- ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 
8/60 

 - Green Building Session on 

Renewable Energy Asia 2017 

- เวิร์กช็อป “Urban Rangers: 

Intensive Summer” 

กรกฎาคม - Building Material Lecture 

Series 2-60 

- ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 
9/60  

- โครงการ Live Design Discourse 

Workshop 

- สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 

 - Archi CAD BIM Conference 

2017 

สิงหาคม - Building Material Lecture 

Series 4-60 

 - บ้านและสวนแฟร ์
- เสวนา The Revival of District 

หัวข้อ “การพัฒนาย่านเก่าอย่าง 
สร้างสรรค์เพื่ออนาคต" 

กันยายน   - ทัวร์ชม: The Grand Hotel Tour 

Sri Lanka 

ตุลาคม    
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เดือน สมาคม สภา หน่วยงานอื่นๆ 

พฤศจิกายน 

(2016) 

 - BIM เพื่ออนาคตในงานออกแบบเขียนแบบ 

การก่อสร้างและจัดการอาคาร 
 

ธันวาคม 

(2016) 

 - สัมมนา รักษ์เมืองรักษ์ไม ้  

 

 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปจำนวนงาน ในแต่ละประเภทกิจกรรมของวิชาชีพสถาปัตยกรรมไดด้ังนี้ 
  1) งานนิทรรศการ จัดแสดง งานอีเว้นท์ จำนวน 2 งาน 

  2) งานสัมมนา อบรม เรียน จำนวน 17 งาน 

  3) การจัดศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน 

  4) การจัดประกวด และประกาศรางวัล 4 งาน 

4.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 การศึกษาเกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Hard 

Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นกายภาพและจับต้องได้ และ Soft Infrastructure หรือ 

โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีลักษณะเป็นกายภาพ 

 (1) Hard Infrastructure 

Hard 

Infrastructure 

โครงสร้างพื้นฐาน 

ในปัจจุบัน 

การจัดงานประชุมสัมมนา/อบรม 
- BACC 

- ห้องอเนกประสงค์สภาสถาปนิก 

จัดงานประจำปี (งานสถาปนิก) 

- Impact Challenger Hall 

- สวนสาธารณะหนองบวกหาด (ล้านนา) 
- Central Plaza อุดรธานี (เวียนจังหวัดในอีสาน) 

ที่ทำการสมาคมสถาปนิกทั้ง 
ส่วนกลาง และภูมิภาค 

- จัดงาน Dinner Talk ของสมาคม (ล้านนนา) 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

พิพิธภัณฑ์สมาคมสถาปัตยกรรม  

ขนาดประมาณ 1,000 - 5,000 

ตร.ม. 

- พื้นที่ในการ Showcase งานสถาปัตยกรรม 

- จัด Lecture Series ของงานสถาปัตยกรรม 

- พื้นที่นำเสนอความรู้ที่บูรณาการหลายศาสตร์เช่น 

Graphic Design, Material (สถาปัตยกรรม), 

สภาพแวดล้อม และ Technology 

- ต้องการพื้นที่ที่ตั้งในเมืองเพื่อเดินทางสะดวกเหมาะกับ 

คนรุ่นใหม่ 

พื้นที่สำหรับอัพเดท Material 

ใน ระดับภูมิภาค 

- สถาปนิกในระดับภูมิภาคเข้าถึง Material ใหม่ๆยาก 

ทำให้การสเปควัสดุในโครงการระดับภูมิภาคมีความจำกัด 

ภาพที่ 4-18 Hard Infrastructure ที่เกี่ยวกับสาขาสถาปัตยกรรม 
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  1) โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 ประกอบไปด้วย   

  โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดประชุมและสัมมนา    

  - ห้องประชุมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

  - ห้องเอนกประสงค์ของสภาสถาปนิก 

  สถานที่จัดงานสถาปนิกประจำปีของสมาคม 

  - กรุงเทพมหานคร: Impact Challenger Hall 

  - จังหวัดเชียงใหม่: สวนสาธารณะหนองบวกหาด (งานสถาปนิกล้านนา) 

  ที่ทำหน่วยงานส่วนกลางของวิชาชีพ 

  - กรุงเทพมหานคร: ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ และที่ทำการสภาสถาปนิก 

  - จังหวัดเชียงใหม่: ที่ทำการสมาคมกรรมธิการสถาปนิกล้านนา 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ที่ทำการสมาคมกรรมธิการสถาปนิกอีสาน 

  2) โครงสร้างพื้นฐานที่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมต้องการเพิ่มเติม  

  พิพิธภัณฑ์สมาคมสถาปัตยกรรม  

 โดยจากการสัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ทางสมาคม มีความต้องการพื้นที่สำหรับจัดทำ 
พิพิธภัณฑ์สมาคมสถาปัตยกรรม เพื่อจัดงาน Showcase และ Lecture Series  

  พื้นที่ในการเข้าถึงวัสดุใหม่ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 

 ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัด มีความเห็นว่าสถาปนิกในระดับภูมิภาคเข้าถึงวัสดุใหม่ ๆ ยาก 

ทำให้การสเปควัสดุในโครงการระดับภูมิภาคมีความจำกัด จึงมีความต้องการศูนย์รวมในการเรียนรู้ และเข้าถึงวัสดุ 
ใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายขึ้น 

 (2) Soft Infrastructure 

Soft 

Infrastructure 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

เปิดโอกาสในการทำงานให้คนรุ่นใหม่ 

- ลดความสำคัญของการประกวดแบบโดยใช้ PQ 

- ให้ PQ เข้ามามีบทบาทในรอบที่ 2 ของการ
ประกวดแบบ 

ความช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม 

สถาปนิก ในระดับภูมิภาค  

ภาพที่ 4-19 Soft Infrastructure ที่เกี่ยวกับสาขาสถาปัตยกรรม 
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  1) เปลี่ยนแปลงบทบาทของ PQ ในการประกวดแบบสถาปัตยกรรม  

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ให้ความเห็นว่า อนาคตควรมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท 

ของการให้คะแนนความพร้อมบริษัท หรือ Performance Qualification โดยให้ข้อกำหนดดังกล่าวมาในช่วงที่2 

ของการประกวดแบบแทนที่จะเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกของการประกวดแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิกรายย่อยหรือ 

หน้าใหม่ มีโอกาสในการเข้าประกวดแบบในขั้นต้น ก่อนจะเข้ารวมกลุ่มกับสถาปนิกอื่น ๆ ในขั้นต่อไป 

  2) การให้ความช่วยเหลือการรวมกลุ่มของสถาปนิกในระดับภูมิภาค 

 โดยในปัจจุบันสถาปนิกในระดับภูมิภาค ไม่ไดม้ีการรวมกลุ่มทางด้านวิชาชีพที่เข้มแข็ง โดยการรวมกลุ่ม 

ในปัจจุบันจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก เพื่อกิจกรรมเป็นครั้งคราวหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ 
จำเป็นมากกว่าที่จะเป็นการรวมกลุ่มเป็นทางการเพื่อพัฒนาวิชาชีพในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นให้ความเห็นว่า ลักษณะสังคมของสถาปนิกในส่วนภูมิภาคมีความใกล้ชิดกัน 

และรู้จักกันเป็นวงแคบ ซึ่งสามารถต่อยอดการรวมกลุ่มในภูมิภาคให้มีความเปน็ทางการมากขึ้นได้ง่าย 

4.8 การออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 
 โครงการที่เกิดขึ้นของเมืองในปัจจุบันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐ และสมาคมวิชาชีพไม่มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาโครงการแต่สมาคมฯ มีความพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมโดยกำหนดให้ สำนักวิชาการ ฝ่ายอนรุักษ์ศิลป 

สถาปัตยกรรมฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง จนมีความเปลี่ยนแปลงและมี 
ความตื่นตัวของสาธารณะในวงกว้าง ประกอบด้วยโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4-20 บทบาทของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 4 
สาขาสถาปัตยกรรม  

4 - 27 

 (1) กรุงเทพมหานคร 
 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐดังต่อไปนี้ 
  1) โครงการทางเดินเลียบแม่น้ำ 14 กม. 

 สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ได้อำนวยความสะดวกและผลักดัน ให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นประชาชน  

(Public Hearing) ร่วมกับกลุ่ม Friends of River และสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย 

  2) โครงการสะพานเกียกกาย  

 สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ได้ทำหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นกับรัฐบาล ช่วยจัดหาหน่วยงานในการจัดทำ 
งานวิจัยพื้นที่ และช่วยผลักดันการประกวดแบบ 

  3) โครงการสะพานคนเดินข้ามฝั่งไปศิริราช 

 สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ได้ทำหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นกับรัฐบาล 

  4) โครงการพัฒนาพื้นที่รอบชุมชนป้อมมหากาฬ 

 สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ได้ทำหน้าที่ในการให้ความคิดเห็น และส่งข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่กับรัฐบาล 

 (2) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ได้เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนา 
เมืองในงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
  1) มีส่วนร่วมในการทำกฎหมาย 

 โดยตัวแทนของกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมปรับปรุงกฎหมายผังเมือง 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 
 กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เพื่อปรับปรุงและใช้ในงาน 

สถาปนิกล้านนา 
  3) จัดงานที่มีผลต่อเมือง ในแง่ของการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  

กรรมาธการสถาปนิกล้านนามีการจัดงานสถาปนิกล้านนาทุกปี โดยเป็นงานที่จัดต่อเนื่องไปกับเชียงใหม่ 
ดีไซน์วีค และ งาน NAP ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ในช่วงนั้นของป ี

 (3) จังหวัดขอนแก่น 

 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ได้เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนา 
เมืองในงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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  1) การรวมกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 

 ตั้งกลุ่มสถาปนิกอาษาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน 

  2) ให้ความเห็นรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการสาธารณะ 
 ให้คำแนะนำเรื่องแบบในขั้นต้นของบึงแก่นนคร  
 

4.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

 วิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทยเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยวิชาชีพสถาปนิกหรือการออก 

แบบสถาปัตยกรรม ถือเป็นอุตสาหกรรมการออกแบบแรกที่มีการตั้งสมาคมวิชาชีพ คือสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2476  

 การเรียนการสอนในช่วงแรกจะเป็นในรูปแบบของอนุปริญญา ใช้เวลาเรียน 3 ปี และต่อมาได้มีการปรับ 

เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ในปีพ.ศ. 2482 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้เวลาในการ 
เรียนทั้งหมด 5 ปี การออกพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยการสอบขึ้น 

ตรงกับกระทรวงมหาดไทย ทำให้เริ่มมีการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์ 
 อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมเป็น 1 ใน 4 วิชาชีพ ที่อยู่ใน พรบ.สถาปนิกปี พ.ศ. 2543 

ได้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัตสิถาปนิก พ.ศ. 2543 ขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาสถาปนิกเพื่อเป็นหน่วยงาน 

ควบคุมการออกใบอนุญาต รับรองวุฒิ และดูแลจรรยาบรรณ 

 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมทั้งหมด 34 หลักสูตร จาก 29 สถาบัน มีนักศึกษาที่กำลัง 
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 8,958 คน ระดับ ปริญญาโท 210 คน ระดับปริญญาเอก 18 คน มีหลักสูตรที่จัดการ 
เรียนการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 3 หลักสูตร จาก 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย 

แม่โจ ้การเรียนการสอนในจังหวัด ขอนแก่น 1 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพอยูป่ระมาณ 22,090 คน อัตราส่วนของสถาปนิก
ไทย เทียบกับประชากรอยู่ที่ประมาณ 1:3000 โดยอัตราส่วนของสถาปนกิต่อประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่
ที่ 1:300 และมีสถาปนิกที่สามารถรับรองโครงการขนาดใหญ่เกิน 1,000 ตารางเมตร ได ้(สามัญสถาปนิก และวุฒิ 
สถาปนิก) เพียงร้อยละ 14  และที่เหลืออีกร้อยละ 86 สามารถรับรองแบบอาคารได้ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
เท่านั้น 

 การแข่งขันในประเทศ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ ่และโครงการภาครัฐ จะเป็นการแข่งขันเฉพาะ 
บริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก ข้อกำหนดจำนวน 

ทุนจดทะเบียนและการให้คะแนนความพร้อมของบริษัท (PQ) โดยเกณฑใ์นลักษณะนี้จะเป็นการตัดสิทธิ์ของบริษัท 

ขนาดเล็ก ในการมีส่วนร่วมประกวดแบบโครงการภาครัฐ หรือโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ 
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 การแข่งขันในภูมิภาค มีการแข่งขันสูงในประเภทโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมในส่วนพื้นที่ภูมิภาคมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกัน หรือเป็นสถาปนิกอิสระ (Freelance) 

และต้องการผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการได้ครบวงจรทั้งออกแบบและก่อสร้าง 
 การแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่มารับงานออกแบบในประเทศไทยเป็นในลักษณะที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน 

โดยตรง เนื่องจากข้อบังคับของสภาสถาปนิก ไม่สามารถออกใบประกอบวิชาชีพให้สถาปนิกต่างชาติได้ ดังนั้น
สถาปนิกต่างชาติจะเข้ามาในลักษณะเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีสถาปนิกท้องถิน่รับดำเนินการ  
 สำหรับการออกไปรับงานนอกประเทศนั้น สถาปนิกไทยบางส่วนเริ่มไปรับงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ในแถบประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย  

 มูลค่าอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายในประเทศ ข้อมูล 

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่ากับ 401,851 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 2.94 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศทั้งหมด โดยมูลค่างานออกแบบสถาปัตยกรรมคิดเป็นร้อยละ 5 ของ 
มูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้นมูลค่างานออกแบบจะอยู่ที่ 20,092 ล้านบาท โดยมูลค่างานก่อสร้างมีภาวะการ 
เติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงปีดังกล่าว 
ถึงร้อยละ 4.97 ส่งผลให้มูลค่างานออกแบบมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  

 ในแง่ของบทบาทสถาปนิกไทยที่มีต่อเมืองในภาพรวม สมาคมวิชาชีพได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายโครง 
การสาธารณะอย่างเป็นทางการ แต่ในบางโครงการที่เป็นประเด็นสนใจของสังคม เช่น โครงการทางเลียบแม่น้ำ 14 

กิโลเมตร โครงการสะพานเกียกกาย โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยสมาคมจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ 
สังเกตการณ์ ตั้งคำถาม และ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ โดยไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ 

 อย่างไรก็ตามในกรณีระดับภูมิภาค วิชาชีพได้รับเชิญเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสาธารณะของเมืองอย่าง 
เป็นทางการ เช่น การความคิดเห็นในโครงการการพัฒนาบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และการส่งตัวแทนกรรมาธ-ิ 
การสถาปนิกล้านนาร่วมทำกฎหมายผังเมือง เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ 

 การเกิดขึ้นของโครงการพื้นฐานและการลงทุนการพัฒนาพื้นที่เมือง เช่น ข่าวการศึกษาโครงการรถไฟฟ้า 
ความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพ โครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่นและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิภาคคนต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมืองขยายตัว ทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการ 
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลมาถึงอุตสาหกรรมการออกแบบ เนื่องจากจะทำให้เกิดโครงการขนาดใหญต่ามมา  

 นอกจากนี้ความต้องการเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดขึ้นใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้
เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของวิชาชีพมากขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบอย่าง เช่น 

อาคารประหยัดพลังงาน แผ่นดินไหว 

 โอกาสของสถาปนิกรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการภาครัฐยังมีข ้อจำกัด เนื่องจากมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการรับงาน เช่น การให้คะแนนความพร้อมบริษัทของโครงการภาครัฐ นอกเหนือไปจากจะทำให้
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สถาปนิกรุ่นใหม่ขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพแล้ว โครงการภาครัฐทีก่็ขาดโอกาสในการได้แนวความคิดใหม่ ๆ 

หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากคนรุ่นใหม่ เช่นกัน 

 นอกจากนี้ทิศทางของงานที่ใช้องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมีแนวโน้มขยายขอบเขตกว้างขึ้น ไม่ได้ถูก
จำกัดอยู่แค่เพียงงานออกแบบ หรือรับรองแบบที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น งานในวงการสถาปัตยกรรมถูก
ตีความกว้างขึ้น เช่น งาน บริหารโครงการทั้งหมด งานบริหารโครงการด้านการตลาด การเงิน และประโยชน์ใช้สอย 

งานบริหารโครงการ ด้านการบาํรุงรักษาอาคาร และงานตรวจสอบอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันมีหลักสูตร
ที่ไม่ใช่หลักสูตรสถาปัตยกรรมโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมกับวิชาชีพอื่น เช่น การ
บริหารจัดการ การเงิน  

 

ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล, สภาสถาปนิก  แหล่งที่มา : http://act.or.th/th/membership/. 

 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกและผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม, สภาสถาปนิก .สืบค้นเมื่อ. 

18 กรกฎาคม พ .ศ . 2560 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ดังนี้ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ 
สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมป์  
(นายกสมาคม) 

กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2560 

คุณขวัญชัย สุธรรมซาว 
สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมป ์

)กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา(  

เชียงใหม ่ 5 ตุลาคม 2560 

คุณวิยะดา เจริญศุข ว่องวิกย์การ 
บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด (เชียงใหม่) 

(กรรมการผู้จัดการ) 
เชียงใหม ่ 17 สิงหาคม 2560 

ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร บริษัทสถาปนิก 49 )ขอนแก่น) จำกัด  ขอนแก่น 25 สิงหาคม 2560 

คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค ์ บริษัท S Pace Studio ขอนแก่น 7 พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 5 

ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

5.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

5.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

5.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

5.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

 (1) จำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

 (2) ระดับของใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 

5.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 (3) ช่องทางการรับงาน 

(4) การแข่งขัน 

 (5) อปุสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

5.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

5.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถาปัตยกรรมภายในในปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure 

 (2) Soft Infrastructure 

5.8 การออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 
5.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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5.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

ภาพที่ 5-1 ลำดับพัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

การเรียนการสอนด้านสถาป ัตยกรรมภายในเก ิดเร ิ่มต ้นมาจากการเก ิดข ึ้นของคณะมัณฑนศิลป ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ดำเนินการสอนในสาขาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts) ซึ่ง
ในช่วง ปี 2499-2516 ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ในภายหลังปี 2517-

2544 คณะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้จัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับ
อนุปริญญา)  

ต่อมาในป ีพ.ศ 2528 ได้มีการรวมกลุ่มของมัณฑนากรขึ้นเป็นมัณฑนศิลป์สมาคมแห่งประเทศไทย และได้
มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designers Association) เพื่อให้
ครอบคลุมกับสาขาวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน 

 ปี พ.ศ. 2532 ทางสมาคมได้มีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร พ.ศ.2532 เพื่อเป็นการวางระเบียบ 

และมาตรฐานวิชาชีพ และในช่วงปี พ.ศ. 2543 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 โดยมีการวาง
โครงสร้างให้ วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมและในปี พ.ศ. 2546 

ได้มีการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในอย่างเป็นทางการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของสภา
สถาปนิก 
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5.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

ปัจจุบันวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในมีการรวมกลุ่ม และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงาน หรือสมาคม ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 5-2 สภา สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

 (1) สภาสถาปนิก  

 สภาสถาปนิกเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ควบคุมดูแลภาพรวมทั้งหมดของวิชาชีพ โดยเน้นเกี่ยวกับการควบคุม
ด้านกฎหมาย การรับรองหลักสูตร มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้  
  1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 

  2) พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  3) ร ับรองปริญญา อน ุปร ิญญา ประกาศน ียบ ัตร หรือว ุฒ ิบ ัตรในการประกอบวิชาช ีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

  4) รับรองความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

  5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาสถาปัตยกรรม 

  6) ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 

 ดังนั้นสภาสถาปนิกจึงเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ 

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ตั้งแต่ขั้นตอนการควบคุมการผลิตบุคลากรจนถึงการควบคุมบุคลากรในวชิาชีพ โดยได้มี
การกำหนดให้พื้นที่ภายในโครงการสาธารณะที่มีขนาดเกิน 500 ตารางเมตรจะต้องมีมัณฑนากรที่มีใบประกอบ
อนุญาตวิชาชีพ 
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(2) สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อผลักดันวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน ให้มีบทบาทที่ชัดเจนในสังคม เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและสถาบันทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ผ่าน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นองค์กรกลาง
ทางวิชาชีพที่จะศึกษาค้นคว้า และสร้างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งเป็นปากเสียงของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ โดยทางสมาคมฯ ได้มีการจดัทำระเบียบ “มาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพมัณฑนากร พ.ศ. 2532” ขึ้นเพื่อถือเป็นข้อปฏิบัติ และระเบียบวินัยตามมาตรฐานวิชาชีพให้กับสมาชิกซึ่ง
ปัจจุบันสมาชิกประกอบไปด้วยมัณฑนากร สถาปนิก นักออกแบบในสาขาอื่น ๆ  นักวิชาการ ฯลฯ โดยสมาคม
มัณฑนากรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้ 

1) จัดตั้งสมาคมวิชาชีพเพื่อมัณฑนากรและนักออกแบบ 

2) ส่งเสริมด้านการศึกษาของวิชาชีพ ทั้งการวิชาการ การศกึษาภาคสนาม การวิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

3) การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในการประกอบ
อาชีพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

4) เสริมสร้าง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

5) ส่งเสริมความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างสมาชิก 

6) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชกิ ทำหน้าที่ในการประสานงานใน
ด้านการสนับสนุนวิชาชีพ ทั้งด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ 

 

5.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในมีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16 

หลักสูตร จาก 15 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งหมด 3,402 คนและระดับปริญญาโทอีกจำนวน 62 คน  ซึ่ง
เป็นนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดจำนวน 752 คน  
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ตารางที่ 5-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 
ป. 

ตร ี
(คน) 

ป. 

โท 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตร ีแต่ละชั้นปี (คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
สถาปัตยกรรม

ภายใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

189 

- 

25 29 49 42 44 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
สถาปัตยกรรม

ภายใน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- - - - - - - 

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาออกแบบ
สภาพแวดล้อม

ภายใน 

- - - - - - - 

4 คณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์และการออกแบบ  

หลักสูตร 
นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี 168 

- 
32 36 43 26 31 

5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 238 

- 
47 44 42 47 58 

6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมือง นฤมิตศิลป์  

- 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

248 
- 

59 53 49 39 48 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสานนครราชสีมา 137 

- 
17 38 29 33 20 

8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง  

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
171 

- 
49 48 35 36 3 

9 คณะศิลปกรรมและ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์  
- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 467 

- 
85 97 93 102 90 

10 คณะสถาปัตยกรรม 

และการออกแบบ  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบ 

ภายใน  

(หลักสูตร 4 ปี)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ 

396 

- 

109 87 84 99 17 

11 คณะมัณฑนศิลป์ 
 

สาขาวิชาการออก 

แบบภายใน
(หลักสูตร 4 ปี) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

273 

- 

69 69 66 66 3 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

(หลักสูตร 4 ปี) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

44 62 22 8 

- 

10 4 

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
188 - 46 54 36 38 14 

14 คณะศิลปะและ การ
ออกแบบ 

 

(หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยรังสิต 

319 

- 

82 88 25 75 49 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาตร์

บัณฑิต 

(หลักสูตร 4 ปี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

261 

- 

61 76 47 44 33 
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สถาปัตยกรรมภายใน 
ป. 

ตร ี
(คน) 

ป. 

โท 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตร ีแต่ละชั้นปี (คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรม 

ศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 4 ปี)   

 

 

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

92 

- 

21 23 15 16 17 

17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตย 

กรรมศาสตรบัณฑิต 

146 

- 

28 24 31 30 33 

18 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการออก 

แบบตกแต่ง
ภายใน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

65 

- - 

65 

- - - 

รวม 3,402 62 752 839 644 703 464 

จากตารางที่ 5-1 สามารถสรุปจำนวนสถาบัน หลักสูตร จำนวนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ และจำนวน
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5-3 ภาพรวมการศึกษา และการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในมีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 18 

หลักสูตร จาก 16 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 3,402 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาโท 62 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

 โดยในปีการศึกษา 2560 มีน ักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษารวม 895 คน แบ่งเป็นผู้ท ี่กำลังจะจบ
การศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 431 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 และกำลังจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 5 

(หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปีตกค้าง) จำนวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของจำนวนผู้ที่กำลังจะจบ
หลักสูตรทั้งหมด 
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5.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของสภาสถาปนิก โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติ และผ่านการทดสอบตามที่สภาได้เป็นผู้กำหนด นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระดับของใบ
ประกอบวิชาชีพออกเป็น 3 ระดับ เพื่อควบคุมการทำงานของสถาปนิกในโครงการขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 5-4 ขอบเขตการทำงานของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในแต่ละระดับ 

1) ระดับภาคีสถาปนิก (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) 

สามารถรับงานออกแบบ และอำนวยการก่อสร้างในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นที่ตั้งแต่ 300-1,000 

ตารางเมตร และรับงานพิจารณาตรวจสอบเฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

2) ระดับสามัญสถาปนิก (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) 

สามารถรับงานออกแบบ และอำนวยการก่อสร้างในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นที่ตั้งแต่ 300 ตาราง
เมตรขึ้นไป และรับงานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการและผังบริเวณ และงานให้คำปรึกษาเฉพาะที่มีพื้นที่ใช้ 
สอยไม่เกิน 50,000 ตารางเมตร 

3) ระดับวุฒิสถาปนิก (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) 

สามารถรับงานออกแบบ และอำนวยการก่อสร้าง งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการและผังบริเวณ 

และงานใหค้ำปรึกษาได้ทุกพื้นที่ในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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(1) จำนวนผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2554 – 2559 

จากการอ้างอิงข้อมูลผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน พบว่า 

ตารางที่ 5-2 สถิติผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 2554 -2559 

ปี พ.ศ. เข้าสอบ (คน) สอบผ่านได้รับใบอนุญาตฯ (คน) 

พ.ศ. 2554 160 61 

พ.ศ. 2555 144 74 

พ.ศ. 2556 236 114 

พ.ศ. 2557 232 111 

พ.ศ. 2558 191 123 

พ.ศ. 2559 287 98 

  

จากตารางที่ 5-2 จำนวนผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 287 คน มีผู้สอบผ่านได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจำนวน  98 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด มีอัตราการเติบโต
ของผู้สอบผ่านเฉลี่ยร้อยละ 12.64 ภายในระยะเวลา 6 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 มีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 16.96 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในวิชาชีพอย่างเป็นทางการมีจำนวนเพ่ิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ี

 

 

ภาพที่ 5-5 แนวโน้มผู้เขา้สอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ  

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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 (2) จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งหมดในปัจจุบัน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

ตารางที่ 5-3 สถิติผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ตั้งแต่พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2560 

เดือน 
ใบอนุญาต (คน) 

ภาคี สามัญ วุฒิ 
รวมปี พ.ศ. 2546-2559 1,200 222 184 

รวมปี พ.ศ. 2560 115 4 0 

รวม 1,311 226 184 

รวมทั้งหมด 1,721 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2560 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด รวม 

1,721 คน แบ่งเป็น ระดับภาคีสถาปนิก 1,311 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ระดับสามัญสถาปนิก 226 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13 และระดับวุฒ ิสถาปนิก 184 คน คิดเป ็นร้อยละ 11 ของจำนวนผู้ได ้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด 

 

ภาพที่ 5-6 สัดส่วนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในแต่ละระดับ 

5.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในในปัจจุบัน 

สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาและ 

เก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) จำนวนผู้ประกอบการ (2) รูปแบบการให้บริการและ 

ความเชี่ยวชาญ (3) ช่องทางการรับงาน (4) การแข่งขัน (5) อุปสรรค (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 
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(1) จำนวนผู้ประกอบการ (ข้อมูลนิติบุคคลจากแหล่งข้อมูลวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน) 

 สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบการในวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน  มาจากการสืบค้น
ทั้งหมด 2 แหล่งข้อมูล ได้แก ่

 1) สมาคมวิชาชีพ 

จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designers' Association) มีบริษัททีท่ำการ
ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสมาคม จำนวน 39 บริษัท (พ.ศ.2559) 

  - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 บริษัท 

  - นิติบคุคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 0 บริษัท 

  - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 0 บริษัท 

  - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 บริษัท 

 2) ฐานข้อมูลออนไลน์ภาครัฐ 

จากฐานข้อมูลออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Data Warehouse) โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังไปได้ถึง
ป ี พ .ศ . 2555 – 2559 พบว่า จำนวนบริษ ัทท ี่ข ึ้นทะเบ ียนกับกรมพัฒนาธรุก ิจการคา้ม ีการกระจุกต ัวอยู่ท ี่
กรงุเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่นตามลำดับ 

ตารางที่ 5-4 ผลการสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลสถาปัตยกรรมภายใน จากฐานข้อมูลออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(Data Warehouse) 

ปี พ.ศ. กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ่ ขอนแก่น รวม 

พ.ศ. 2555 1,334 บริษัท 21 บริษัท 1 บริษัท 1,356 บริษัท 

พ.ศ. 2556 1,423 บริษัท 21 บริษัท 3 บริษัท 1,447 บริษัท 

พ.ศ. 2557 1,465 บริษัท 22 บริษัท 7 บริษัท 1,494 บริษัท 

พ.ศ. 2558 1,499 บริษัท 21 บริษัท 11 บริษัท  1,531 บริษัท 

พ.ศ. 2559 1,289 บริษัท 25 บริษัท 8 บริษัท 1,322 บริษัท 

 

 โดยในป ีพ.ศ. 2559 บริษัทที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
จำนวน 1,289 บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ 25 บริษัท และจังหวัดขอนแก่น 8 จังหวัด รวมเป็น 1,322 บริษัท 
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ภาพที่ 5-7 จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า และลงทะเบียนนิติบุคคลกับสภาสถาปนิก 

เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลจากสองแหล่งขอ้มูล พบว่า บริษัทที่ขึ้นทะเบียนนิติ
บุคคลกับสภาสถาปนิกมีเพียง 39 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.95 ของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าที่มีทั้งหมด 1,322 บริษัททั่วประเทศ 

 

 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 จากข้อมูลบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิกได้มีการระบุรูปแบบการให้บริการ และความเชี่ยวชาญของ 
แต่ละสาขาไว้ตามผลงานของบริษัท ดังนี้ 

1) รูปแบบการให้บริการ 
จากการสืบค้นข้อมูลรูปแบบการให้บริการของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก บริษัทออกแบบ 

สถาปัตยกรรมภายในส่วนมากมีการให้บริการด้านต่าง ๆ สูงสุดสี่อันดับแรก ได้แก่ บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน จำนวน 30 แห่ง บริการออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 10 แห่ง บริการออกแบบกราฟฟิก และแบรนด ์

จำนวน 8 แห่ง และบริการออกแบบนิทรรศการ จำนวน 5 แห่งตามลำดับ โดยภายใน 1 บริษัทสามารถให้บริการได้
มากกว่า 1 ประเภท ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการบริการที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการความทับซ้อนกันระหว่างการ
บริการในต่างสาขาวิชาชีพ 

และจากจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น
พบว่า บริษัทในต่างจังหวัดจะไม่ได้มีการแยกรูปแบบการให้บริการหรือรับบริการออกแบบเฉพาะด้านโดยเฉพาะ แต่
จะมีรูปแบบการให้บริการที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงรับก่อสร้าง (turnkey) มากกว่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 5 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

5 - 12 

ตารางที่ 5-5 ผลการสืบค้นข้อมูลด้านรูปแบบในการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 

ประเภทบริการ จำนวน (แห่ง)* 
สถาปัตยกรรม (AR) 10 

การออกแบบผังแม่บท และชุมชนเมือง  
(UD/ Masterplan) 3 

การปรับปรุงอาคาร (Renovate) 3 

การจัดการโครงการ (PM) 3 

การบริหารงานก่อสร้าง (CM) - 

รับก่อสร้าง (Construction) 5 

ออกแบบโครงสร้าง (Structure) - 

ออกแบบงานระบบ (System) - 

วิจัย (Research) 1 

ตรวจสอบโครงการ - 

ที่ปรึกษา (Consult) 3 

การเขียนแบบก่อสร้าง (DWG) 3 

การออกแบบเฉพาะทาง (Specialty) - 

สถาปัตยกรรมภายใน (IA) 30 

ภูมิสถาปัตยกรรม (LN) 3 

ออกแบบนิทรรศการ (Exhibition) 5 

ออกแบบกราฟฟิก (Graphic/ Branding)  8 

อื่น ๆ 5 

  หมายเหต:ุ บริษัทหนึ่งแห่งสามารถมีการให้บริการได้มากกว่า 1 ประเภท 

2) ความเชี่ยวชาญในประเภทโครงการ 
ตารางที่ 5-6 จำนวนความเชี่ยวชาญในประเภทโครงการของนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก 

ประเภทความเชี่ยวชาญ จำนวน (แห่ง) 

อาคารอยู่อาศัย (Residential) 24 

อาคารพาณิชยกรรม (Commercial) 21 

อาคารสำนักงาน (Office) 16 

อาคารการบริการ (Hospitality) 18 

อาคารที่ใช้งานผสมผสาน (Mixed-use) - 

อาคารด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์ 
(Health & Science) 4 
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ประเภทความเชี่ยวชาญ จำนวน (แห่ง) 
อาคารระบบขนส่ง (Aviation & Transport) 2 

อาคารภาครัฐ (Civic & Government) 4 

อาคารด้านวัฒนธรรม (Cultural) 3 

อาคารด้านการศึกษา (Education) 7 

อาคารด้านกีฬา (Sport & Assembly) 1 

อาคารอุตสาหกรรม (Industrial) - 

นิทรรศการ (Exhibition) 5 

อื่น ๆ 6 

ความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านสถาปัตยกรรมที่จดทะเบียนกับสภาสถาปนิก พบว่าในปัจจุบันมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบประเภทอาคาร 4 อันดับแรกคือ ประเภทอาคารอยู่อาศัย (Residential) มากที่สุด 24 

แห่ง รองลงมาคือ ประเภทอาคารด้านพาณิชยกรรม (Commercial) 21 แห่ง ประเภทอาคารด้านการบริการ 
(Hospitality) 18 แห่ง และประเภทอาคารสำนักงาน (Office) 16 แห่งตามลำดับ โดยในโครงการแตล่ะประเภทจะ
มีลักษณะการบริการที่แตกต่างกัน คือ  

โครงการประเภทการบริการ (Hospitality) เช่น โรงแรม รีสอรท์ มีลูกค้าทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
จากต่างประเทศ (International Brand) และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ หรือบูทีค (Local Brand/ Boutique) โดยกลุ่ม
ลูกค้าสองกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกัน คือ (1) กลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่มักเป็น
โรงแรมในเครือระดับสากล และจะมีข้อกำหนดในการออกแบบที่แน่นอนเป็นมาตรฐานของบริษัทอยู่แล้วทั่วโลก 

ดังนั้นการรับงานจึงเป็นการออกแบบตามความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า ในขณะที ่(2) กลุ่มลูกค้าในพื้นที ่
หรือบูทีค นักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจในการตลาดของโครงการ สามารถให้คำแนะนำกับลกูค้าได้ในการ
ออกแบบให้ตรงโจทย์มากที่สุด ซึ่งกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ โครงการที่นักออกแบบ
ไทยได้รับการยอมรับอย่างมากมาย เช่น W Hotel เกาะสมุย ติดอันดับ 63 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก หรือ Dream 

Hotel กรุงเทพฯ ได ้ร ับรางวัล Best Interior Asia Pacific and Best Interior Thailand ซึ่งเป ็นรางวัลระดับ
นานาชาติ  

โครงการประเภทพาณิชยกรรม (Commercial) เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า มักเป็นการบริการ
ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการถือเป็นการส่งเสริมการขายทางอ้อม สร้างเแบรนด ์หรือเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่
ให้ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการให้เข้ามาในพื้นที่อยา่งต่อเนื่อง สร้างความสะดวกสบายสวยงามเป็นที่จดจำ 

โครงการประเภทที่อยู่อาศัย (Residential) ลูกค้าส่วนมากจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับโครงการ หรือการออกแบบให้กับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีความสวยงามตรงกับ
ความชอบส่วนบุคคล เป็นตน้ 
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โครงการสำนักงาน (Office) เป็นโครงการที่มักมีการดึงเอาความรู้เชิงสัดส่วนมนุษย์มาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อให้รองรับการนั่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่อนคลาย เกิดเป็นรูปแบบในการออกแบบโครงการสำนักงานที่เรียกว่า 
Smart Office 

 (3) ช่องทางการรับงาน 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมมัณฑนากร และผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน และ 

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ได้มีการกำหนดไว้ว่า พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะที่มีขนาด 500 ตารางเมตรขึ้นไป
จำเป็น ต้องมีมัณฑนากร พบว่า ช่องทางในการรับงานของแต่ละบุคคล หรือบริษัทจะมีรูปแบบที่ผันตามลักษณะ
ของโครงการซึ่ง สามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การรับงานโครงการภาครัฐ 
ในการรับงานโครงการของภาครัฐ วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในจะได้งานเมื่อ TOR ของภาครัฐมีการ

กำหนด หรือมีการระบุชัดเจนว่าโครงการนั้นต้องการให้มัณฑนากรเป็นผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการมีขนาดพื้นที่
ภายในมากกว่า 500 ตารางเมตร และนอกจากการได้มาซึ่งงานตามข้อกำหนด TOR แล้วนั้นวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายในส่วนมากจะได้รับงาน โครงการภาครัฐจากการรับงานพ่วง หรือต่อเนื่องจากการงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

2) การรับงานโครงการภาคเอกชน 

สำหรับภาพรวมในวิชาชีพการรับงานจากโครงการภาคเอกชนที่มีความเข้าใจในการใช้การออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในเพื่อสร้างอัตลักษณ์ การจดจำพื้นที่ และสนับสนุนธุรกิจ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายในมักได้งานจากการรับงานต่อเนื่องจากผู้ใช้บริการรายเดิมที่เคยใช้บริการกันมาก่อน และยังผลไปสู่การบอกต่อ
ทำให้เกิดผู้ใช้บริการรายใหม่ขึน้เรื่อย ๆ นอกจากนั้นการได้รับงานจากการติดต่อจากลูกค้าโดยตรงก็ยังคงเป็นที่นิยม 

เน ื่องจากลูกค้าในปัจจุบ ันจะศึกษาผลงานของกลุ่มผู้ให ้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษ ัท หรือ Facebook 

Fanpage ฯลฯ เพื่อศึกษาดแูนวทาง และเอกลักษณ์ในการออกแบบของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละรายให้ตรงกับความ
ต้องการใช้บริการของตนเองให้มากท่ี่สุด  

นอกจากนั้นยังได้รับงานจากการรับงานต่อเนื่องจากสถาปนิก และการรับงานจากการที่ผู้รับเหมาไป BID 

งานมาแลว้ต้องการหาทีมทำงานให้ครบตามเกณฑ์ ซี่งงานลักษณะนี้มักจะเกิดในภูมิภาคต่างจังหวัด เนื่องจากใน
ภูมิภาคต่างจังหวัดลูกค้ามีความต้องการที่จะให้หนึ่งทีมออกแบบ หรือหนึ่งบริษัทที่รับออกแบบโครงการสามารถ
ให้บริการได้ครบวงจรทั้งการให้บริการออกแบบไปจนถึงการรับก่อสร้าง (Turnkey) 
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ภาพที่ 5-8 ลักษณะการรับงานของวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

(4) การแข่งขัน 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมมัณฑนากร และผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 

สามารถสรุปลักษณะการแข่งขันที่เกิดภายในวิชาชีพได ้ดังนี้ 

การแข่งขันในกรุงเทพฯ 

แข่งกันเองระหว่าง 
บริษัทขนาดใหญ่ 

มักเกิดในการรับงานโครงการภาครัฐ เป็นผลมาจาก
ข้อกำหนดของ TOR 

แข่งกันทั้งบริษัทขนาด 

ใหญ-่เล็ก 

ในกรณีการแข่งขันแบบ Mixed Scale หากบริษัทออกแบบ
ขนาดใหญ่ทราบมาก่อนว่าคู่แข่งเป็น บริษัทขนาดเล็กก็จะ
ไม่เข้าแข่งขัน เนื่องจากคิดว่าผลตอบแทนในงานครั้งนี้จะไม่
คุ้มทุน และถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม ่

แข่งกันกับบริษัทต่างประเทศ คู่แข่งมักเป็นบริษัทออกแบบที่มีสาขาในต่างประเทศ 

การแข่งขันในภูมิภาค 

แข่งกันเองระหว่าง 
บริษัทในจังหวัด 

- มีการแข่งขันน้อย 

-ส่วนมากลูกค้าจะให้ลองวางผังโครงการก่อน โดยไม่มี 
การคิดค่าใช้จ่าย 

แข่งกันกับบริษัทต่างประเทศ บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะสิงคโปร์เข้ามาแย่งแรงงาน 

ภาพที่ 5-9 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
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การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายใน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การแข่งขันในกรุงเทพมหานคร 
1. การแข่งกัันเองระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ 
การแข่งขันในลักษณะนี้มักเกิดในการรับงานของโครงการภาครัฐ เนื่องจากโครงการรัฐมีการกำหนด 

TOR ให้บริษัทที่มารับงานออกแบบต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด TOR ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการ
เล็ก-ใหญ่ ดังนั้น การแข่งขันที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างบริษัทออกแบบขนาดใหญเ่พียงไม่กี่แห่งที่แข่งขนั
กันเป็นประจำ 

2. การแข่งกัันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่-เล็ก 
การแข่งขันในลักษณะนี้มักเกิดในการรับงานของโครงการเอกชนที่มักเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความ

ต้องการร่วมงานกับนักออกแบบรุน่ใหม่ มีความต้องการแบบฉาบฉวยก่อให้เกิดการนำเสนอแบบเบื้องต้น (Pitch) 

ระหว่างบริษัทขนาดเล็ก และขนาดใหญ  ่ซึ่งกรณีนี้โดยส่วนมากแล้วเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ได้รับการติดต่อให้ไป
นำเสนอแบบเบื้องต้นแล้วทราบว่าบริษัทคู่แข่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดใหญ่ก็จะเลือกที่จะไม่แข่งขันเพราะ
คิดแล้วว่าผลตอบแทนทางธุรกิจน่าจะไม่คุ้มทุน และถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทรุ่นใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ความต้องการก็มีความผันเปลี่ยนไป เน้นความสวยงามเป็นหลัก
รวมถึงตัวนักออกแบบเองที่ศึกษางานต่าง ๆ เพียงผิวเผิน ทำให้ผลจากการออกแบบในบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้
จริง และขาดประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับบริบท 

3. การแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศ 

การแข่งขันกับต่างประเทศในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในของ
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการออกแบบพื้นที่เพื่อการบริการ (Hospitality) ในประเทศแถบเอเชีย 

โดยเฉพาะจีน และอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่เยอะ แต่ปัจจุบันเริ่มได้งานจากประเทศฟิลิปปินส์ และ
ประเทศอินโดนีเซีย ในพื้นที่จาร์การ์ต้า ทั้ง ๆ ที่มีการรับงานในพื้นที่บาหลีมาค่อนข้างนานแล้ว โดยกลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่จะเป็นธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ททีม่ีลักษณะเป็นเครือ (Chain Hotel) ที่มสีาขาอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ ดังนั้น 

เมื่อสามารถออกแบบตรงกับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นก็จะเกิดการจ้างงานต่อเนื่องไปยังการออกแบบ
โรงแรมสาขาในประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการเกิดขึน้ของการจ้างงานในลักษณะนี้เปรียบเสมือนว่าธุรกิจเพื่อการบริการ
เองก็เป็นตัวช่วยในการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับตัวสำนักงานออกแบบเองด้วย โดยคู่แข่งในการรับงานมักจะเป็น
สำนักงานออกแบบต่างประเทศที่มีสาขาในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบ   

พาณิชยกรรม (Retail) และออฟฟิศบ้างเล็กน้อยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า หรือลาว เช่นกัน 
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2) การแข่งขันในภูมิภาค 

1. การแข่งขันกัันเองระหว่างบริษัทในจังหวัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่นการแข่งขันของบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ภายในจงัหวัดนั้นมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีบริษัทจำนวนไม่มากนัก โดยการแข่งขันมักจะเป็นไปในรูปแบบที่
เจ ้าของโครงการติดต่อเข้ามายังผู้ประกอบการประมาณ 2-3 ราย และให้ทดลองออกแบบวางผังโครงการ
เปรียบเทียบกัน แล้วคัดเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งการแข่งขันในลักษณะนี้เจ้าของโครงการไม่ได้
มีการเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ โดยโครงการส่วนใหญ่มักเป็นโครงการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง และโดยส่วนมากลูกค้ามีความ
ต้องการจ้างนักออกแบบที่สามารถรับงานได้อย่างครบวงจร คือสามารถออกแบบ และทำการก่อสร้าง (turnkey) 

2. การแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์เข้ามาเปิดบริษัทโดยจ้างนักออกแบบชาว
ไทยให้เป็นคนทำโปรดักชั่นที่ส่งแบบมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
ได ้ทำให้การแข่งขันในการรับงานโครงการขนาดใหญ่  

 (5) อุปสรรค 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมมัณฑนากร และผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 

สามารถสรุปอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในวิชาชีพได ้ดังนี้ 

อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

- ภาครัฐไม่เข้าใจบทบาทของวิชาชีพ  

- ขาดกฎหมายเพื่อควบคุมขอบเขตการทำงานของแต่ละวิชาชีพ  

- ขาดกฎหมายควบคุมอาคารเกี่ยวกับพื้นที่ภายในที่ชัดเจน 

- คนทั่วไปยังไม่เข้าใจ และยังไม่เห็นความสำคัญของวิชาชีพ แต่ก็มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างในปัจจุบัน 

 

 

อุปสรรคจากการสนับสนุนวิชาชีพ 

 

 

- ขาดการส่งเสริมการศึกษาดูงานในต่างพื้นที่ 
- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านเงินทุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
วิชาขีพ 

- ไม่มีการโปรโมทด้าน Design Service จากภาครัฐ มีแต่การผลักดัน
แต่งานออกแบบ ที่เป็น Product เท่านั้น 

- ในภูมิภาคต่างจังหวัดไม่มีการสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะโดยตรง 

ภาพที่ 5-10 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
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1) อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในเป็นอย่างมาก กล่าวคือเมื่อผู้ใช้บริการยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ หรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ 
และประโยชนท์ี่จะเกิดจากการให้นักออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ การพัฒนาวิชาชีพที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
ในอนาคตก็จะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐในอันเป็นหน่วยงานใหญ่ และเป็น
หน่วยงานที่ควรจะเป็นตัวอยา่ง ให้กับสังคมในการใช้บริการวิชาชีพออกแบบสถาปตัยกรรมภายในในการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบโครงการต่าง ๆ ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพ ส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ TOR 

สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน ไม่มีการกำหนดให้โครงการต้องมีมัณฑนากรในการ
ออกแบบ หากพื้นที่ภายในโครงการไม่เกิน 500 ตารางเมตร ดังนั้น การออกแบบพื้นที่ภายในโครงการบางพื้นที่ที่
ควรจะเป็นหน้าที่ของมัณฑนากรกลับถูกออกแบบโดยบุคคลที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับหลักการออกแบบภายใน โดยสิ่งที่เกดิขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐไม่มีการออกกฎหมายควบคุมการ
ทำงานที่ชัดเจนในแต่ละวิชาชีพ จึงเกิดการซ้อนทับกันของการบริการทางวิชาชีพ 

นอกจากนั้นบุคคลภายนอกวิชาชีพก็ไม่ได้มีความเข้าใจ หรือเห็นความสำคัญของวิชาชีพมากนัก ทำให้เกิด
ปัญหาการกดราคาค่าบริการออกแบบ การไม่เลือกใช้นักออกแบบโดยตรง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นด้วยอิทธิพลของสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทำให้เกิดการให้ความสำคัญกับการออกแบบให้พื้นที่
นั้น ๆ เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทาง 

2) อุปสรรคจากการสนับสนุนวิชาชีพ 

จากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพ ส่งผลให้วิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในไม่ได้รับ
การสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งการสนับสนุนวิชาชีพนั้นควรเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา หน่วยงานวิชาชีพ ตลอดจนการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ โดยในปัจจุบันยังขาดการสนับสนุนการเข้าถึงตัวอย่างงาน
ออกแบบทั้งใน และ นอกประเทศซึ่งอาจจะเริ่มจากในหลาย ๆ สถาบันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ภาครัฐควรมีการ
ให้การสนบัสนุน หรือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษางานต่าง ๆ ในต่างพื้นที่ เพื่อที่เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการศึกษางานผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ นอกจากนั้นการสนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานในวิชาชีพก็ยังถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพต่าง ๆ ทางสมาคมต้องเป็นผู้จัดหาเงินลงทนุในลักษณะของการ
ขอสปอนเซอร์ หรือระดมทุนจากสมาชิกด้วยกันเอง  เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากเงินทุนจากสปอนเซอร์ก็จะ
เกิดลักษณะของการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ตามมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการส่งเสริมวิชาชีพควรจะได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐด้วยเช่นกัน โดยภาครฐัมักมีการสนับสนุนการออกแบบที่ม ีล ักษณะเป็นสิ่งของเท่านั้น 

(Product Design) ไม่ได้มีการสนับสนุนการออกแบบที่มีลักษณะเป็นการบริการออกแบบ (Design Service) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการบริการของการออกแบบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน  และการสนับสนุนวิชาชีพในภูมภิาค
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ต่างจังหวัดไม่ได้มีการสนับสนุนวิชาชีพจากตัวสมาคมฯโดยตรง แต่เป็นการสนับสนุนในภาพรวมของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ดังนั้นการสนับสนุนในบางครั้งจึงไม่ได้ตรงกับความต้องการมากนัก 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมมัณฑนากร และผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน พบว่าทิศทาง 
และแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากเนื่องจากคนทั่วไปรวมถึงนักออกแบบมีการตื่นตัว และ
รสนิยมที่ดีขึ้น จากอดีตมีความต้องการที่มากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจสนับสนุนอย่างธุรกิจออกแบบ หรอืผู้สนับสนุนอื่น ๆ 

มีความตื่นตัวตาม แต่ยังคงมีความกังวลในเรื่องของความฉาบฉวยในเรื่องของการทำงานออกแบบ เช่น การอ้างอิง
จาก Pinterest ที่เป็นการนำตัวอย่าง หรือแนวคิดมาทำตามโดยไม่ได้มีการศึกษาถึงแนวคิดเชิงลึก ส่งผลให้ผลงานที่
เกิดขึ้นมีความสวยงามจริง แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย หรือใช้งานได้จริง เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ส ่งผลให ้ในอนาคตผู้ออกแบบนั้น ๆ อาจจะไม่ได ้ร ับการจ้างงานอีกต ่อไป เน ื่องจากงานออกแบบในสาขา
สถาปัตยกรรมภายในนอกจากเรื่องของคุณภาพงานแล้ว การได้งานมักเป็นการแนะนำแบบปากต่อปากอีกด้วย ใน
ขณะเดียวกันแนวโน้มในการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษามีการให้ความสำคัญกับการวาง Planning น้อยลง เน้นการทำ
ภาพทัศนียภาพที่สวยงาม ตรงจุดนี้ต้องย้อนกลับไปแก้ไขที่เรื่องของการเรียนการสอน จากข้อมูลในเบื้องต้นนี้จึง
สามารถสรุปทิศทาง และแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคตได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

1) ผู้ใช้บริการ (User) ให้ความสำคัญกับวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมากขึ้น 

กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการ (User) มคีวามเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในว่า
สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประโยชน์ในการใช้พื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ สามารถใช้พื้นที่ภายใน
โครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และถูกต้องตามลักษณะต่าง ๆ เช่น มีความเหมาะสมกับสัดส่วนมนุษย์ 
เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เองส่งผลให้โครงการมีมูลค่าที่สูงขึ้น และมีการใช้
งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้พื้นที่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทำให้ผู้
ประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมีโอกาสที่จะได้ แสดงศักยภาพในวิชาชีพสูงขึ้น นอกจากนั้นความ
ต้องการเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสนับสนุนให้วิชาชีพได้รับความ
สนใจมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น และโปรโมท
โครงการได้เป็นอย่างดี 

2) นักออกแบบรุ่นใหม่มีความฉาบฉวยในการทำงาน 

ในปัจจุบันด้วยอิทธิพลของสังคมออนไลน์ และโลกยุคอินเตอร์เน็ตทำให้การเข้าถึงข้อมูลบางอย่างสามารถ
ทำได้ง่ายขึ้น การค้นคว้าหาตัวอย่าง หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบก็ง่ายขึ้นด้วยซึ่งถ ือเป็นขอ้ด  ีแต่ใน
ขณะเดียวกันการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีตัวเลือกที่ค่อนข้างมากทำให้นักออกแบบหลาย ๆ คน
มองข้ามรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกแบบไป นำเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามของงานนั้น ๆ มาใช้เป็นแนวทางใน
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การออกแบบแต่ผลงานออกแบบที่เกิดขึ้นไม่ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลเสียต่อผู้ใช้งาน
พื้นที่ในอนาคต นักออกแบบ และวงการวิชาชีพ 

3) การเรียนการสอนในวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

แนวโน้มของวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผลิตบุคลากร ซึ่งสถาบันการศึกษาผู้
เป็นแหล่งกำเนิดของบุคลากรในวิชาชีพถือเป็นตัวแปรสำคัญ เนื่องจากนักศึกษาจะได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนการ
สอน หากได้รับการปลูกฝังที่ดีนักศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาออกมาก็จะมีคุณภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบันยุคสมัยได้
เปลี่ยนไป รูปแบบการเรียนการสอนในบางครั้งไม่อาจปรับตามทันยุคสมัยที่เกิดขึ้น บุคลากรที่สำเร็จการศึกษามายัง
ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในวิชาชีพได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งความฉาบฉวยที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ส่งผลให้
นักศึกษามองข้ามความสำคัญของการวางผังโครงการ (Planning) น้อยลงแต่กลับให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่จะ
เกิดขึ้นเสียมากกว่า ดังนั้นการศึกษา การเรียนการสอน ในวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในจึงควรมีการ
ควบคุมคุณภาพ ให้ความสำคัญกับรายละเอียดการออกแบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทิศทาง และแนวโน้มวิชาชีพนั้นมี
ความสัมพันธ์กับการเรีียนการสอนโดยตรง 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 

ภาพที่ 5-11 กระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน: โครงการเอกชน 

 จากการศึกษากระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ในการรับงานโครงการภาคเอกชน 

พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนักออกแบบภายในจะได้รับงานจากการติดต่อผ่านสถาปนิกโครงการ หรือเจ้าของ
โครงการ โดยในกรณีที่มีการแข่งขันกับบริษัทออกแบบรายอื่น นักออกแบบจะต้องทำการทดลองวางผัง หรือ
ออกแบบตกแต่งเพื่อนำเสนอโครงการในเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกบริษัทที่จะ
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รับงานออกแบบโครงการ แล้วเมื่อได้รับการคัดเลือกนักออกแบบ/ มัณฑนากรจึงเริ่มดำเนินการวางผัง หรือ
ออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในโครงการ ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบนี้จะต้องมีการนำเสนอการออกแบบให้กับเจ้าของ
โครงการ และปรับแก้แบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นระยะ จากนั้นจึงส่งงานต่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ
เป็นผู้ดำเนินการสร้าง โดยนักออกแบบ/ มัณฑนากรจะคอยตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีความถูกต้อง ตรงตาม
มาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการเมื่องานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 

 สำหรับการรับงานภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาค พบว่า นักออกแบบ/ มัณฑนากรมักจะได้รับงานจากการ
เป็นทีมออกแบบร่วมกับสถาปนิกโครงการ หรือผู้รับเหมาโครงการ และการรับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง ใน
กรณีที่มีการแข่งขันกับบริษัทออกแบบอื่น นักออกแบบก็จะต้องทดลองออกแบบ และนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นให้กับ
เจ้าของโครงการเช่นเดียวกับการรับงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อทำการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ในขั้นถัดไปนักออกแบบจะส่งแบบให้กับผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้าง แต่ใน
กรณีที่ผู้ออกแบบรับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง นกัออกแบบในภูมิภาคมักจะรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากการ
ออกแบบ ทำให้ผู้ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในพื้นที่ภูมิภาคส่วนใหญ่มีลักษณะการรับงานแบบ
ครบวงจร (turnkey) จากนัั้นก็ทำหน้าที่ตรวจสอบงาน และส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการต่อไป 

 

ภาพที่ 5-12 กระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน: โครงการภาครัฐ 

 ในการรับงานจากภาครัฐ วิชาชีพจะมีกระบวนการทำงานอยู่สองรูปแบบคือ การเริ่มรับงานจากสถาปนิก
ออกแบบโครงการ และการเริ่มรับตาม TOR ที่ได้กำหนด โดยการรับงานต่อจากสถาปนิกโครงการนักออกแบบ
มักจะได้รับงานออกแบบในโครงการที่ได้มีการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การรับงานตาม TOR นักออกแบบ
จะมีโอกาสทั้งในการร่วมออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังโครงการ หรือออกแบบในพื้นที่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดย
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ก่อนที่จะดำเนินการออกแบบจะต้องมีการทดลองวางผัง หรือออกแบบตกแต่งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐคัดเลือก
บริษัทที่ตรงตาม TOR กำหนดจึงเริ่มดำเนินการออกแบบโครงการ และส่งมอบงานให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการต่อไป โดยนักออกแบบจะมีการเข้ามาตรวจสอบงานให้ถูกต้อง ตรงตามแบบ และได้มาตรฐานอยู่
เสมอ แล้วจึงส่งมอบงานให้กับภาครัฐเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จ 

5.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

1) TIDA Night (Thailand Interiors Designers Association) 

กิจกรรมประจำปีที่ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมมัณฑนากร เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะระหว่างสถาปนิก 

มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกับผู้ประกอบการต่าง ๆ ภายในงานจะมีการประชุมใหญ่ประจำปี การ
สังสรรค์ระหว่างสมาชิก 

 

ภาพที่ 5-13 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA NIGHT 

2) TIDA Talk 

กิจกรรมเสวนาประจำปีของสมาคมมัณฑนากร ในการส่งต ่อความรู้ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ มากมายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้รับฟัง 

3) TIDA Salone 

การจัดพื้นที่แสดงนวัตกรรมทางความคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิชาชีพมัณฑนากรได้แสดงบทบาทต่อ
สังคมไทยในวงกว้าง โดยเป็นการจัดแสดงแนวคิด และวิธีการทำงานของนักออกแบบต่างรุ่น การมอบรางวัลให้กับ
ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจประเภทบริการที่น่าสนใจ กิจกรรมบรรยาย เสวนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติการ ฯลฯ 

 

ภาพที่ 5-14 TIDA SALONE 
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4) TIDA Thesis Awards 

งานประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานของตน เผยแพร่ความรู้ และความคิดสู่ผู้อื่น 

   

ภาพที่ 5-15 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA Thesis Awards 

5) TIDA GOLF 

กิจกรรมสันทนาการสร้างโอกาสในการรวมกลุ่มพบปะกันของสมาชิกสมาคม 

 

ภาพที่ 5-16 ตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน TIDA GOLF 

5.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถาปัตยกรรมภายในในปัจจุบัน 

 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สามารถยกระดับวิชาชีพให้ดีขึ้นได้ โดยใน
ปัจจุบัน วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว และต้องการมีเพิ่มเติมในอนาคต โดยแบ่งเป็น
สองประเภท ดังนี้ 

(1) Hard Infrastructure  

เป็นโครงสร้างพืน้ฐานที่มีลักษณะเป็นกายภาพ สามารถจับต้องได้ เข้าถึงได ้

1) โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน 

        ปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตกรรมภายในมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ที่ทำการ
ของ สมาคมวิชาชีพ หรือสมาคมมัณฑนากร ซึ่งเป็นการเช่าพื้นที่อยู่ภายในอาคารสภาสถาปนิก จำนวน 1 ห้อง 
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2) โครงสร้างพื้นฐานที่วิชาชีพต้องการ 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมมัณฑนากร และผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน พบว่า 
บุคลากร ในวิชาชีพมีความต้องการพื้นที่สำหรับส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ โดยพื้นที่นั้น ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้อง
เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริม ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพียงอย่างเดียว เนื่องจากวิชาชีพการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในนั้นเป็น การผสมผสานองค์ความรู้เกือบทุกศาสตร์ของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
กราฟฟิก การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนการออกแบบศิลปะในแขนงตา่ง ๆ 

ซึ่งพื้นที่ส่งเสริมความรู้นี้ควรเป็นพื้นที่ที ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าใช้งาน  

Hard 

Infrastructure 

โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน ที่ทำการสมาคมมัณฑนากร 

สิ่งที่วิชาชีพต้องการ พื้นที่สำหรับส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ 

ภาพที่ 5-17 โครงสร้างพื้นฐาน Hard Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ  

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

(2) Soft Infrastructure  

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีลักษณะเป็นกายภาพ ซึ่งในปัจจุบันวิชาชีพออกแบบ 

สถาปัตยกรรมภายในไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลักษณะของ Soft Infrastructure มาก่อน ดังนั้นจึงมีเพียงสิ่งที่
วิชาชีพต้องการ โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยต่าง ๆ  ดังนี้ 

Soft 

Infrastructure 
สิ่งที่วิชาชีพต้องการ 

การสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน 

การสร้าง หรือส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงงาน
ออกแบบ 

การสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาวิชาชีพ 

กฎหมายในการป้องการการซ้อนทับของบริการใน
วิชาชีพ 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วิชาชีพ 

ภาพที่ 5-18 โครงสร้างพื้นฐาน Soft Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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1) การสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

เป็นการโปรโมทงานบริการออกแบบ (Design Service) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้คนทั่วไปและผู้จ้าง 
เข้าใจถึงลักษณะการทำงานและผลงาน เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ มีแต่การโปรโมทสินค้าออกแบบที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) เท่านั้นไม่มีการโปรโมทการให้บริการออกแบบทำให้ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในยังไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของวชิาชีพอย่างเต็มที่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว
นักออกแบบไทยหลาย ๆ คน หลาย ๆ บริษัทไดร้ับการยอมรับในระดับสากล อันเห็นได้จากรางวัลจากการออกแบบ
ต่าง ๆ 

2) การสร้าง หรือส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงงานออกแบบ  

ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้านทำให้นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในออกแบบสถาปัตยกรรมภายในไม่
สามารถเข้าถึงผลงานการออกแบบที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้ได้ ทำได้เพียงการศึกษาผ่าน
หนังสือ หรืออินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้นควรมีการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง หรือส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงงาน
ออกแบบ โดยสามารถทำได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเดินทางไปดูงานในต่างพื้นที่ การจัด
งานแสดงผลงาน การเชิญนักออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาให้ความรู้กับบุคลากรในวิชาชีพ หรือ
บุคคลที่สนใจ เป็นต้น 

3) การสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาวิชาชีพ  

จากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพียงอย่างเดียว คือ 

สมาคมมัณฑนากร ทำให้การพัฒนาวิชาชีพปัจจุบันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และดำเนินการได้ช้า เนื่องจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือพฒันาวิชาชีพในแต่ละครั้งทางสมาคมมัณฑนากรจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนเอง ด้วยการติดต่อหา
สปอนเซอร ์หรือระดมทุนจากสมาชิก ทำให้เงินทุนในการจัดกิจกรรมมีไม่มากนัก และไม่เพียงพอต่อการขยาย
กิจกรรมไปสู่พื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ หรือไม่สามารถจัดงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุนวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยในการสนับสนุนเงินทุนจะเป็นโอกาสในการ
สร้างเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในวิชาชีพ และบุคคลที่สนใจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพสู่สากลได ้

4) กฎหมายในการป้องกันการซ้อนทับของบริการในวิชาชีพ  

ปัจจุบันรูปแบบ และขอบเขตการให้บริการของวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ถูกซ้อนทับกับการ
บริการการออกแบบของวิชาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม ทำให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่
ประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในถูกมองข้าม หรือถูกละเลยไป เป็นผลให้การรับงานของนักออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในมักได้รับงานต่อจากงานสถาปัตยกรรม ซึ่งตามหลักที่ถูกต้องควรมีการออกแบบพื้นที่ภายใน
โครงการร่วมกันระหว่างงานสถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายในตั้งแต่ขั้นตอนของการวางผังโครงการ 
ไม่ใช่เพียงการออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในโครงการเท่านั้น ดังนั้นการมีกฎหมายในการป้องกันการซ้อนทับของ
บริการในวิชาชีพจะช่วยให้ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้มีโอกาสในการ



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 5 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

5 - 26 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยในการวางผังโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพ 

 การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในให้กับบุคคลภายนอก 

วิชาชีพจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเอง และสามารถสร้างการรับรู้ต่อผู้อื่น
ได้ว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ถูกต้องจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้พื้นที่ได้ นอกจากนั้น
ยังสามารถเพิ่มมลูค่าให้กับโครงการออกแบบ ส่งเสริมรายได้ และเศรษฐกิจในทางอ้อมผ่านการดึงดูดผู้คนให้เดิน
ทางเขา้มาใช้บริการพื้นที่นั้น ๆ  

5.8 การออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายในกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

 

ภาพที่ 5-19  สถาปัตยกรรมภายในกับการพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้มีส่วนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปทำ
หน้าที่ในการพัฒนาเมืองทางอ้อมผ่านการบทบาทการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบ
วิชาชีพก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ และส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอนัเป็นผล
มาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
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1) การกระตุ้น และสนับสนุนธุรกิจ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เกือบทุกโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีลักษณะเป็นการออกแบบโครงการบริการ (Hospitality) เช่น โรงแรม    

รีสอร์ท ที่มีจุดมุ่งหมายให้เป็น World Destination หรือแม้แต่การออกแบบร้านอาหาร สำนักงาน ฯลฯ  ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการตื่นตัว และการให้ความสำคัญต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของกลุ่มลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น โดย
ผู้ใช้บริการออกแบบมองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ใหก้ับสถานที่นั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ 

และเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้า และบริการ  

2) การใช้หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อพัฒนากายภาพ 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับสัดสว่นมนุษย์เป็นอย่างมาก 

ดังนั้นการออกแบบที่อยู่บนพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนมนุษย์ และมีการคำนึงถึงการใช้งานที่ถูกต้อง
เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานพื้นที่ และเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น การออกแบบตามหลักของ 
Smart Office ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ มีความต้องการให้หน่วยงาน
ราชการไทยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นจึงเริ่มใหน้ักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเข้ามามีบทบาทในการ
ออกแบบพื้นที่ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะเดียวกันนั้นถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิต มาตรฐานการ
ออกแบบให้สูงขึ้นจากในอดีตส่งผลให้ผู้ใช้บริการพื้นที่นั้น ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

3) การแสดงศักยภาพของวิชาชีพสู่สากล 

 วิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างมากมายในระดับสากล มีหลาย
ผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ และศักยภาพของนักออกแบบไทย โดยมีหลายโครงการที่ได้ใช้
หลักการออกแบบในระดับสากล เช่น โครงการออกแบบโรงละครอักษรา ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะเป็นโรงละครที่มี
การออกแบบตามมาตรฐานระดับนานาชาติตามโรงละครชั้นนำทั่วโลกได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราภายใต้แนวคิด
ศิลปะยุคบาโรค ผสมผสานกับลวดลายสถาปัตยกรรม และศิลปะไทยสามารถเติมเต็มสุนทรียะของการแสดงให้กับผู้
มาเยี่ยมชมการแสดงได้ โครงการรีโนเวท โรงแรมโอเรียลเต็ลที่เป็นการแสดงถึงศักยภาพการตีความความเป็นไทย
ของนักออกแบบให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาเข้าพัก สร้างจุดดึงดูดให้กับสถานที ่โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ ์

เพื่อแสดงเรื่องราวของประเทศผ่านพื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่นักออกแบบสามารถแสดง
ศักยภาพของวิชาชีพสู่สากลได้ เนื่องจากเป็นจุดดึงดูดผู ้คนได้หลากหลายวัย หลากหลายประเทศ 

4) การนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่/ ท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

โดยส่วนมากในการออกแบบมักจะมีการศึกษาจุดเด่นของแต่ละพื้นที/่ ท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันนักออกแบบมีการพัฒนาจุดเด่นต่าง ๆ ให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น คนรุ่นใหม่มี
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ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดกับจุดเด่นเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดเป็นการอนุรักษ์ 
และพัฒนาวัฒนธรรมของเมือง 

5.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

การเร ียนการสอนสาขาสถาป ัตยกรรมภายในเก ิดเร ิ่มต ้นในป ี พ .ศ . 2499 ในคณะม ัณฑนศ ิลป ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักสูตรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2544 ได้ทำการยกระดับ
หลักสูตรจากระดับอนุปริญญาสู่ปริญญาตรี 

ในป ีพ.ศ 2528 ได้มีการรวมกลุ่มของมัณฑนากรขึ้นเป็นมัณฑนศิลป์สมาคมแห่งประเทศไทย ต่อมาเพื่อให้
ครอบคุลมกับสาขาวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายในจึงไดก้ารเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

(Thailand Interior Designers Association) โดยมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในปี พ.ศ. 2532 และเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และมีการจัดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ. 2546 

ป ัจจ ุบ ันประเทศไทยม ีสถาบ ันท ี่จ ัดการเร ียนการสอนด ้านสถาป ัตยกรรมภายในท ั้งหมด  16 

สถาบันการศึกษา 18 หลักสูตร มีจำนวนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด 1,721 ราย แบ่งเป็นระดับภาคีสถาปนิก 

(สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) ร้อยละ 76 ระดับสามัญสถาปนิก (สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) ร้อย
ละ 13 และระดับวุฒ ิสถาปนิก (สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) ร้อยละ 11 ตามลำดับ นักออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในของประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่น และได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบอาคาร
ประเภทการบริการ (Hospitality) เป็นพิเศษเห็นได้จากผลงานออกแบบโรงแรม รีสอร์ท ทั้งใน และนอกประเทศ 

หลายโครงการได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามโครงการที่ได้รับรางวัลเหล่านี้มักเป็น
โครงการที่มาจากการออกแบบของบริษัทสถาปัตยกรรมภายในขนาดใหญ่ มีกลุ่มสามัญสถาปนิก และวุฒิสถาปนิก 

(สาขาออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มานาน เป็นผู้ดูแล
บริษัท 

ในขณะเดียวกันตลาดการรับงานในประเทศก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันหลาย
โครงการมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าโครงการผ่านทางการออกแบบให้เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว เยี่ยมชม
สถานที่ นอกจากนี้มีความแตกต่างระหว่างรูปแบบการทำงานของนักออกแบบในกรุงเทพมหานคร และนักออกแบบ
ในภูมิภาคต่างจังหวัด กล่าวคือ นักออกแบบในภูมิภาคต่างจังหวัดมักจะรับงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึง
รับก่อสร้าง (Turnkey) ในขณะที่นักออกแบบในกรุงเทพมหานครมักจะรับงานออกแบบเท่านั้น 

 สถาปัตยกรรมภายในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถ
รับรู้คุณค่าของการออกแบบผ่านการวางผังพื้นที่ภายใน การวางตำแหน่งพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมสวยงามมคีุณภาพ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสัดส่วนมนุษย์ (Ergonomics) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันการออกแบบสถาปัตยกรรม
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ภายในเน้นไปในเรื่องของการตกแต่งโครงการให้มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัโครงการ มุ่งหมายให้สถานที่
นั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ก ับโครงการ นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนให้เก ิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ การให้
ความสำคัญกับหน้าที่ของนักออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนที่เป็นผลมาจากการออกแบบภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ประโยชน์ใช้
สอย เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และทรัพย์สิน จึงถือได้ว่าเป็นโอกาส และความท้าทายของวิชาชีพที่จะต้องเร่งการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพให้เทียบเท่ากับระดับสากล ดังตัวอย่างในต่างประเทศที่จะมีกฎหมายในการ
ควบคุมการเลือกใช้วัสดุ มาตรฐานในการออกแบบสากล (Universal Design) การขออนุญาต และการควบคุมการ
ใช้อาคารจะต้องมีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ  

ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

รายชื่อสมาชิกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, ประเภทสามัญนิติบุคคล, สมาคมมัณฑนากรแหง่
ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ดังนี้ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
)นายกสมาคม(  กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณธีรานุช กรรณสูต  
วงศ์ไวศยวรรณ 

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
(อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณกรกช คุณาลังการ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
(อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณชัยกล้า แดงบุญ บริษัท S.O.S Architect เชียงใหม ่ 21 ธันวาคม 2560 

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 28 พฤศจิกายน 

2560 
คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค์ บริษัท S Pace Studio ขอนแก่น 7 พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 6 

ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

6.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 (1) จำนวนผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

 (2) ระดับของใบอนุญาติประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

6.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 (3) ช่องทางการรับงาน และบทบาทของวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

(4) การแข่งขัน 

 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

6.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

6.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure 

 (2) Soft Infrastructure 

6.8 การออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 
6.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
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6.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 

ภาพที่ 6-1 ลำดับพัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

ยุคเริ่มต้นของภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เนื่องมาจากโครงการเงินกู้เพื่อ
พัฒนาวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยธนาคารโลกได้กำหนดให้มีการแยกสัญญาจ้างระหว่างงาน
ภูมิสถาปัตยกรรมออกจากงานสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีการกำหนดให้โครงการต้อง
มีภูมิสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบโครงการ โดยภมูิสถาปนิกในยุคนั้นล้วนเป็นภูมิสถาปนิกที่จบการศึกษามาจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการเรียน การสอนเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

ในปี พ.ศ. 2521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยในคณะสถาปัตยกรรม และถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 10 ปี ในปีพ.ศ. 2532 ได้เกิดการรวมกลุ่ม
ของภูมิสถาปนิกในประเทศไทยจัดตั้งเป็นสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพ และเป็นสื่อกลางในการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มี
การจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่สองของประเทศ และเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรม
ขึ้น และในปีเดียวกันนั้นเองสมาคมวิชาชีพได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาต ิ

(IFLA: International Federation of Landscape Architects) 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 6 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  

6 - 3 

ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการก่อตั้งสภาสถาปนิก และมีการออกพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ขึ้นเพื่อ
ออกกฎ และมาตรฐานควบคุมดูแลวิชาชีพสถาปนิกควบคุม โดยวิชาชีพภูม ิสถาปนิกถือเป็นหนึ่งในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  

ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้ที่ต้องการจะ
ประกอบวิชาชีพเป็นภูมิสถาปนิกจะต้องสอบ และได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก 

และในปีพ.ศ. 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
จัดตั้งหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิตขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคอีสาน 

6.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

ปัจจุบันวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มีการรวมกลุ่ม และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงาน หรือสมาคม ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 6-2 สภา สมาคม และหน่วยงานที่ดูแลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 (1) สภาสถาปนิก  

 สภาสถาปนิกเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ควบคุมดูแลภาพรวมทั้งหมดของวิชาชีพ โดยเน้นเกี่ยวกับการควบคุม
ด้านกฎหมาย การรับรองหลักสูตร มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้  
  1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

  2) พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  3) ร ับรองปริญญา อน ุปร ิญญา ประกาศน ียบ ัตร หรือว ุฒ ิบ ัตรในการประกอบวิชาช ีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
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  4) รับรองความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

  5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาสถาปัตยกรรม 

  6) ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 

 ดังนั้นสภาสถาปนิกจึงเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการควบคุมการผลิตบุคลากร จนถึงการควบคุมบุคลากรในวิชาชีพ โดยได้มี
การกำหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ต้องมีภูมิสถาปนิกเป็นผู้ดูแล หรือออกแบบโครงการ 

1) พื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณอาคารสาธารณะ 
2) พื้นที่ที่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคน

ได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 
3) พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินยกเว้นพื้นที่เกษตรกรรมและ

พื้นที่ พักอาศัย ส่วนบุคคล 

 (2) สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย 

สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งสมาคม ดังต่อไปนี้ 

1) ดำเนินงานให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักและทรงเกียรติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

2) พัฒนาการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยยึด
หลักการพิทักษ์ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมสามัคคีธรรม จริยธรรม และผดุงเกียรติของสมาชิก 

4) ยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

5) เป็นสื่อกลางในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

6) ช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริมสมาชิกให้ได้รับผลดีในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐาน 

และระเบียบแบบแผน 

7) ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยการออก
จดหมายข่าว วารสาร ร่างกฎระเบียบ บัญชีรายชื่อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสมาคม โดยทั้งหมดไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง 

8) ไม่ดำเนินกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง 
9) ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียตเพื่อเล่นการพนัน หรือพนันเอาแต่ทรัพย์สินแต่

อย่างใด 

10) ไม่มีเจตนาหาผลกำไรแบ่งปันกันแต่อย่างใด 
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6.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจัดเตรียมการเรียน
การสอนในหลายสถาบันทั่วทั้งประเทศ โดยมีทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 6-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

ภูมิสถาปัตยกรรม ป.ตรี 
(คน) 

ป.โท 

(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 

(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
203 25 43 41 39 43 37 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

142 
- 

35  29 24 29  25 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร ์
134 - 36 24 25 25 24 

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการผังเมือง 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 

107 

- 

37 22 24 24 

- 

5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

- - - - - - - 

6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
144 - 31 35 23 23 26 

7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - 34 - - - - - 

รวม 
730 59 116 151 135 144 121 

 

จากตางรางข้างต้นสามารถสรุปจำนวนสถาบัน หลักสูตร จำนวนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ และจำนวน
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 6-3 สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษา และการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบ  

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมมีจำนวนหลักสูตรที่เป ิดสอนทั้งหมด 7 

หลักสูตร จาก 7 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 730 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาโท 59 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  

 โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักศกึษาที่กำลังจะจบการศึกษารวม 145 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่กำลังจะจบ
การศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55 และกำลังจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 5 

(หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 83.45 ของจำนวนผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งหมด 

6.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการออกใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยสภาสถาปนิก โดยผู้มสีิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมี
คุณสมบัติ และผ่านการสอบตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระดับของใบประกอบวิชาชีพ
ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อควบคุมการทำงานของสถาปนิกในโครงการขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 6-4 ขอบเขตการทำงานของการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละระดับ 

1) ระดับภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

สามารถรับงานออกแบบ และงานวางโครงการ งานวางผังบริเวณ ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมได้ในพื้นที่ไม่
เกิน 50 ไร่ และสามารถรับงานอำนวยการก่อสร้าง และพิจารณาตรวจสอบได้ไม่โดยไม่จำกัดขนาดโครงการ 

2) ระดับสามัญสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

สามารถรับงานออกแบบ งานอำนวยการก่อสร้าง งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการ และงานวาง
ผังบริเวณ ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมได้โดยไม่จำกัดขนาดโครงการ 

3) ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

สามารถรับงานออกแบบ งานอำนวยการก่อสร้าง งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการและผังบริเวณ 

และงานให้คำปรึกษาได้ไม่จำกัดขนาดโครงการในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

(1) จำนวนผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2554 – 2559 

จากการอ้างอิงข้อมูลผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม พบว่า 

ตารางที่ 6-2 สถิติผู้เข้าสอบและจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2554 -2559 

ปี พ.ศ. เข้าสอบ (คน) สอบผ่านได้รับใบอนุญาตฯ (คน) 

พ.ศ. 2554 54 34 

พ.ศ. 2555 64 35 

พ.ศ. 2556 76 30 

พ.ศ. 2557 102 48 

พ.ศ. 2558 135 56 

พ.ศ. 2559 96 41 
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จากตารางที่ 6-2 จำนวนผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 96 คน มีผู้สอบผ่านได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพจำนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71 ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด มีอัตราการเติบโตของผู้สอบ
ผ่านเฉลี่ย ร้อยละ 7.71 ภายในระยะเวลา 6 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 มีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 14.99 

 

ภาพที่ 6-5 แนวโน้มผู้เข้าสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 (2) จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งหมดในปัจจุบัน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

ตารางที่ 6-3 สถิติผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2560 

เดือน 
ใบอนุญาต (คน) 

สมาชิกสภา 
(คน) 

ภาคี สามัญ วุฒิ สามัญ 

ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 591 79 64 1,023 

รวมปี พ.ศ. 2560 53 0 0 2 

รวม 644 79 64 1,025 

รวมทั้งหมด 787 1,025 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2560 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมทั้งหมด รวม 787 

คน แบ่งเป็นระดับภาคีสถาปนิก 644 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ระดับสามัญสถาปนิก 79 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ
ระดับวุฒิสถาปนิก 64 คน คิดเป็นร้อยละ 8 จากจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมทั้งหมด 

โดยการกระจุกตัวของจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่อยู่ในระดับภาคีนั้น มีสาเหตุมาจากขอบเขตการ
ให้บริการของภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สามารถรับงานออกแบบ และงานวางโครงการ งานวางผัง
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บริเวณในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมได้ในพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ และสามารถรับงานอำนวยการก่อสร้าง และพิจารณา
ตรวจสอบได้ไม่โดยไม่จำกัดขนาดโครงการ ซึ่งเป็นขอบเขตการบริการที่ครอบคลุมโครงการส่วนมากที่ใช้บริการ
วิชาชีพในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 6-6 สัดส่วนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละระดับ 

 จากแผนภาพที่ 6-6 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของภูมิสถาปนิกระดับภาคีสถาปนิกจะมีการกระจุกตัวมาก
ที่สุด โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 82 จากจำนวนภูมิสถาปนิกที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทั้งหมด เนื่องจาก
ขอบเขตของการปฏิบัติงานของภาคีภูมิสถาปนิกนั้นครอบคลุมพื้นที่การออกแบบ 50 ไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ 
งานออกแบบส่วนมากในปัจจุบัน 

6.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาและ 
เก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) จำนวนผู้ประกอบการ (2) รูปแบบการให้บริการ และ
ความเชี่ยวชาญ (3) ช่องทางการรับงาน (4) การแข่งขัน (5) อุปสรรค (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต
(7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ (ข้อมูลนิติบุคคลจากแหล่งข้อมูลวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม) 

 สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบการในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม  มาจากการสืบค้น
ทั้งหมด 1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
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1) สมาคมวิชาชีพ : 

จากสมาคมภูมิสถาปนิก (Thai Association of Landscape Architects) มีบริษัทได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนิติบุคคลกับสมาคมภูมิสถาปนิก จำนวน 49 บริษัท 

  - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 47 บริษัท 

  - นิติบุคคลลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จำนวน 2 บริษัท 

 

ภาพที่ 6-7 จำนวนทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับสมาคมวิชาชีพ 

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ลงทะเบียนนิติบุคคลกับสมาคมฯ จะมีความ
หนาแน่น อยู่ที่ทุนจดทะเบียน 1,000,000 - 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำที่หน่วยงาน
ราชการ หรือบริษัท เอกชนขนาดใหญ่ มักจะกำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เสนองาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชน 

จะให้ความสำคัญกับจำนวน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 

 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 จากข้อมูลบริษัทที่ขึ้นทะเบยีนกับสมาคมภูมิสถาปนิกได้มีการระบุรูปแบบการให้บริการ และความ
เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาไว้ตามผลงานของบริษัท ดังนี้ 

1) รูปแบบการให้บริการ 
จากการสืบค้นข้อมูลรูปแบบการให้บริการของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมภูมิสถาปนิก บริษัท

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมส่วนมากมีการให้บริการด้านต่าง ๆ สูงสุดสี่อันดับแรก ได้แก่ การให้บริการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม (LN) จำนวน 32 แห่ง บริการออกแบบสถาปัตยกรรม (AR) จำนวน 12 แห่ง บริษัทที่รบังานด้านการ
ทำผังแม่บทและการออกแบบชุมชนเมือง (UD/Masterplan) จำนวน 12 แห่ง และบริการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน (IA) จำนวน 7 แห่ง 
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ตารางที่ 6-4 ผลการสืบค้นข้อมูลด้านรูปแบบในการให้บริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

รูปแบบการให้บริการ จำนวน (แห่ง) 
สถาปัตยกรรม (AR) 12 

การออกแบบผังแม่บท และชุมชนเมือง  
(UD/ MASTERPLAN) 12 

การปรับปรุงอาคาร (RENOVATE) 1 

การจัดการโครงการ (PM) 1 

การบริการงานก่อสร้าง (CM) 1 

รับก่อสร้าง (CONSTRUCTION) 4 

ออกแบบโครงสร้าง (STRUCTURE) 0 

ออกแบบงานระบบ (SYSTEM) 0 

วิจัย (RESEARCH) 1 

ตรวจสอบโครงการ 0 

ที่ปรึกษา (CONSULT) 3 

การเขียนแบบก่อสร้าง (DWG) 1 

ออกแบบเฉพาะทาง (SPECIALTY) 1 

สถาปัตยกรรมภายใน (IA) 7 

ภูมิสถาปัตยกรรม (LN) 32 

ออกแบบนิทรรศการ (Exhibition) 5 

ออกแบบกราฟฟิก (GRAPHIC/BRANDING) 4 

อื่นๆ 2 

  หมายเหต:ุ บริษัทหนึ่งแห่งสามารถมีการให้บริการได้มากกว่า 1 ประเภท 

2) ความเชี่ยวชาญในประเภทโครงการ 
ตารางที่ 6-5 ผลการสืบค้นข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

ประเภทความเชี่ยวชาญ จำนวน (แห่ง) 
ที่พักอาศัย (Residential) 28 

พาณิชยกรรม (Commercial) 18 

สำนักงาน (Office) 9 

บริการ (Hospitality) 25 

การใช้งานแบบผสม (Mixed-use) 8 

สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ (Health & 

Science) 
3 

การขนส่ง (Aviation & Transport) 2 
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ประเภทความเชี่ยวชาญ จำนวน (แห่ง) 
อาคารรัฐ (Civic & Government) 4 

วัฒนธรรม (Cultural) 6 

สถาบันการศึกษา (Education) 7 

การกีฬา (Sport & Assembly) 2 

อุตสาหกรรม (Industrial) 4 

นิทรรศการ (Exhibition) 3 

สวน (Park) 10 

Others 4 

ความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่จดทะเบียนกับสมาคมภมูิสถาปนิก พบว่าในปัจจุบันมี
ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูม ิสถาปัตยกรรม 3 อันดับแรกคือ ภูม ิสถาปัตยกรรมสำหรับทีอ่ย ู่อาศัย 

(Residential) มากท ี่ส ุด 28 แห ่ง ภูม ิสถาป ัตยกรรมสำหรับด ้านการบริการ (Hospitality) 25 แห ่ง ภูม ิ
สถาปัตยกรรมสำหรับด้านพาณิชยกรรม (Commercial) 18 แห่ง ตามลำดับ 

 (3) ช่องทางการรับงาน 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมภูม ิสถาปนิก และผู้ท ี่เก ี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบภูม ิ
สถาปัตยกรรม พบว่า วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมีลักษณะภาพรวมในการรับงานโครงการต่าง ๆ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 

ภาพที่ 6-8 ภาพรวมการรับงานในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 
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1) การรับงานโครงการภาครัฐ 
การรับงานโครงการภาครัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมีรูปแบบการรับงานอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

การรับงานในฐานะผู้ออกแบบ และการรับงานในฐานะตัวแทน หรือกรรมการวิชาชีพ โดยการรับงานในฐานะ
ผู้ออกแบบจะเป็นการรับงานในโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งจะรับงานผ่านการประกวดแบบที่จัดโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วม เช่น โครงการประกวดแบบการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) หรือการจัดจ้างตามที่ TOR ของภาครัฐได้กำหนดมา  

นอกจากนั้นในบางโครงการยังได้รับเชิญในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือออกแบบ
โครงการที่มีความเฉพาะ เช่น โครงการออกแบบผังบริเวณพระเมรุมาศ โครงการวางผังแม่บทสวนสาธารณะ ฯลฯ 

แต่ในปัจจุบันการรับงานจากโครงการภาครัฐมีจำนวนน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการรับงานด้วยการจัดจ้าง หรือการรับ
งานในตำแหน่งหน้าที่ราชการเอง  และมีข้อสังเกตว่างานส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นงานที่เป็นการออกแบบพื้นที่
สาธารณะ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่สวนสาธารณะ 

 สำหรับการรับงานในฐานะตัวแทน หรือกรรมการวิชาชีพนั้นจะมีลักษณะของการรับงานผ่านการเชิญจาก
หน่วยงาน หรอื องค์กร ในการให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงกายภาพ เช่น เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการ EIA การเป็นกระบอกเสียงของ ประชาชนในโครงการคัดค้านทางเดินเลียบแม่น้ำ 14 กิโลเมตร ฯลฯ 

ซึ่งการรับงานในฐานะตัวแทน หรือกรรมการวิชาชีพนั้นส่วนมากมักจะเป็นการรับงานเพื่อปกป้องชื่อเสียงและพัฒนา
วิชาชีพไม่ได้เป็นการรับงานเพื่อแสวงหากำไรแต่อย่างไร 

2) การรับงานโครงการภาคเอกชน  

ในโครงการภาคเอกชน โดยเฉพาะในโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการประเภทการบริการ เช่น โรงแรม  

รีสอร์ท ฯลฯ ผู้ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมจะมีลักษณะการรับงานอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การรับงานจาก
โครงการโดยตรง และการรับงานต่อจากสถาปนิก 

(1) การรับงานจากโครงการโดยตรง มักจะได้งานจากการติดต่อเข้ามาโดยตรงจากเจ้าของโครงการ 
หรือการประกวดแบบ ซึ่งงานประเภทนี้ภูมิสถาปนิกมักจะมีบทบาทในการออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนการวางผัง
โครงการ และในบางโครงการภูมิสถาปนิกจะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติ โดยภูมิสถาปนิกชาว
ไทยจะมีบทบาทในการชี้นำจุดเด่นของพื้นที่โครงการนั้น ๆ และเป็นผู้คัดเลือกแนวทางการออกแบบโครงการที่รับ
งานต่อจากสถาปนิกต่างชาติ  

(2) การรับงานต่อจากสถาปนิก ในการรับงานลักษณะนี้ภูมิสถาปนิกจะมีบทบาทอยู่ 2 ลักษณะได้แก่ 
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ และบทบาทในการเป็นนักออกแบบ โดยการเป็นที่ปรึกษาโครงการนั้นภูมิ
สถาปนิกจะเข้ามามีบทบาทในการแนะนำสถาปนิกโครงการในการวางผังพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นซึ่งจะช่วยให้ภูมิทัศน์ 
และผังโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่างจากกรณีทีภู่มิสถาปนิกทำหน้าที่ในการเป็นนักออกแบบโครงการต่อจาก
สถาปนิก ในการรับงานลักษณะนี้ภูมิสถาปนิกจะมีบทบาทค่อนข้างน้อยในการวางผังโครงการ โดยส่วนมากจะเป็น
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การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่สถาปนิกโครงการได้กำหนดพื้นที่ให้มาแล้วจะไม่ได้มีบทบาทในการวางระบบการรองรับ
น้ำ ระบบนเิวศเชิงภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการ ฯลฯ ส่งผลให้การรับงานในลักษณะนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดในการ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

แต่ในขณะเดียวกันนั้นบางโครงการภูมิสถาปนิกอาจจะไม่ได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบโครงการเลย เนื่องจากภาคเอกชนยังมีความเข้าใจในวิชาชีพไม่มากเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่เกิดขึ้นไม่ได้
มีการจัดจ้างภูมิสถาปนิกให้เข้ามาออกแบบผังโครงการร่วมด้วย แต่ให้สถาปนิกโครงการเป็นผู้ออกแบบผังทั้งหมด
แทน จากข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนยังไม่มีความเข้าใจว่าภูมิสถาปนิกควรเข้ามามีบทบาทในการวาง
ผังโครงการตั้งแต่ต้น และตัวสถาปนิกโครงการเองที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของภูมิสถาปนิกว่าควรเป็นผู้ที่จัดทำผัง
โครงการนั้น  

(4) การแข่งขัน 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมภูมิสถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้่องกับอุตสาหกรรมการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม สามารถสรุปลักษณะการแข่งขันที่เกิดภายในวิชาชีพได ้ดังนี้ 

การแข่งขันภายในประเทศ 

- โครงการภาครัฐ: มีการแข่งขันน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย 

- โครงการเอกชน: การแข่งขันขึ้นอยู่กับงบประมาณโครงการ  
(งบประมาณมาก-แข่งขันมาก)  

- บริษัทในกรุงเทพฯรับงานต่างจังหวัดมาก 

การแข่งขันกับต่างประเทศ เริ่มมีการแข่งขันกันในด้านการผลิตบุคลากรในวิชาชีพ 

ภาพที่ 6-9 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การแข่งขันภายในประเทศ 

การแข่งขันทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมภายในประเทศไทย หากจำแนกตามลักษณะของผู้จัดจ้างจะ
สามารถแบ่งลักษณะการแข่งขันออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การแข่งขันในโครงการภาครัฐ และการแข่งขันใน
โครงการเอกชน โดยในโครงการภาครัฐนั้นแทบจะไม่มีการแข่งขันเลย เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐไม่ได้มีโครงการ
จัดทำพื้นที่สาธารณะใหม่ ๆ จึงไม่มีการจัดจ้างภูมิสถาปนิกเข้ามาออกแบบโครงการ อีกทั้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภาครัฐไม่ได้มีการกำหนด TOR ให้ภูมิสถาปนิกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดังนั้นผู้ที่รับงานจึงมาจากสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ เช่น สถาปนิก รับจ้างจัดสวน หรืือผู้ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใด ๆ   

การแข่งขันในโครงการเอกชนนั้นจำนวนการแข่งขันมักขึ้นอยู่กับงบประมาณโครงการ กล่าวคือโครงการที่
มีงบประมาณมากการแข่งขันก็จะสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะในโครงการพาณิชยกรรม และโครงการบริการ โดยใน
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โครงการขนาดใหญ่ก็จะแข่งกันระหวา่งบริษัทไม่กี่บริษัท และโครงการขนาดเล็กบางโครงการมักจะเกิดการแข่งขัน
กันด้วยการตัดราคา และเกิดการแข่งขันกันจากความทับซ้อมของบริการทางวิชาชีพ 

2) การแข่งขันกับต่างประเทศ 

วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมีการแข่งขันกับต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยจะเป็นการแข่งขันกันทั้งในด้าน
การผลิตบุคลากร และการรับงานในต่างประเทศ โดยการแข่งขันกันด้านการผลิตบุคลกร คู่แข่งมักจะเป็นประเทศ
จีน ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยจะค่อนข้างเสียเปรยีบในเรื่องการสื่อสาร หรือการใช้
ภาษา และการเข้ารับงานต่างประเทศ บุคลากรจากประเทศเวียดนามมักจะรับงานในแถบยุโรป และบุคลากรจาก
ประเทศมาเลเซียมักจะรับงานในประเทศฮ่องกง และประเทศแถบดูไบ ซึ่งในกรณีรับงานจากต่างประเทศนี้ก็จะต้อง
แข่งขันกันด้วยคุณภาพของผลงาน เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนมากจะมีการผูกงานกับบริษัทออกแบบที่ใช้บริการกัน
เป็นประจำ เมื่อได้รับงานจากผู้ใช้บริการนั้น ๆ นักออกแบบต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานการออกแบบ หาก
คุณภาพในการทำงานต่ำลงผู้ใช้บริการจะเริ่มติดต่อบริษัทออกแบบใหม่ ๆ  

 (5) อปุสรรค 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมภูมิสถาปนิกสามารถสรุปอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในวิชาชีพได ้ดังนี้ 

 

อุปสรรคจากการ 
ขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

 

- ภาครัฐไม่เข้าใจบทบาทของวิชาชีพ: ไม่มีตำแหน่งทางราชการ ไม่มี
การจ้างงานภูมิสถาปนิกในโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดตั้ง
โครงการสาธารณะพื้นฐาน ไม่มีงบ ประมาณสนับสนุน 

- ขาดความชัดเจนในขอบเขตการทำงานของกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคจากการขาดแคลน 

บุคลากรในวิชาชีพ 

- ผลิตบุคลากรได้น้อย: ปัจจุบันมีเพียง 7 สถาบันการศึกษา 
- ภาวะสมองไหล: เด็กรุ่นใหม่ไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น แม้ว่า
ไม่ได้อยู่ในฐานะ นักออกแบบ /คนที่ม ีฝ ืม ือเลือกที่จะทำงานใน
ต่างประเทศ 

- การผันตัวของบุคลากร: เปลี่ยนลักษณะการทำงานจากนักออกแบบ
ไปสู่สายงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไปอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย ์

- คุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ: เด็กรุ่นใหม่นิยมเปิดบริษัทออกแบบ
รายย่อย ทั้ง ๆ ที่ ยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ 

อุปสรรคจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

ขาดความเข้าใจ 

ในการบูรณาการระหว่างสาขา 

- ผู้ประกอบวิชาชีพขาดความรู้ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ ทำให้
เกิดปัญหาในการรับ งานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการทำ
สัญญาจ้างงาน 

อุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ 

- ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์ด้านสุนทรียะ หากเศรษฐกิจไม่ดี คนยัง
ไม่มีคุณภาพชีวิต ขั้นพื้นฐานก็จะไม่เกิดการออกแบบด้านภูมิ
สถาปัตยกรรม 

ภาพที่ 6-10 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
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1) อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเป็นวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากบุคคลนอก
วิชาชีพไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพ ไม่รู้ว่าการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมจะสามารถช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการได้อย่างไร โดยเฉพาะภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่หน่วยงาน หรือ
องค์กรของรัฐ ไม่มีการเปิดรับตำแหน่งทางราชการ ไม่มีการจ้างงานภูมิสถาปนิกให้เข้ามาควบคุมดูแลโครงการ
สาธารณะ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของโครงการภาครัฐ ผู้ที่รับหน้าที่ออกแบบ
ส่วนมากไม่ใช่ภูมิสถาปนิกแต่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบอย่างแท้จริง  และยังไม่มีการ
กำหนดขอบเขตหน้าที่การทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เกิดการซ้อนทับกันของบริการทางวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแข่งขันกันในการรบังานกับวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมของวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

2) อุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ 

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมอยู่เพียง 7 สถาบัน
เท่านั้น โดยในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีบุคลากรไม่เกิน 40 คน เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นภูมิสถาปนิกถือว่ามีจำนวน
น้อยมาก นอกจากนั้นยังเกิดภาวะสมองไหล หรือภาวะที่นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีฝีมือในการออกแบบนิยมไปรับ
งานในต่างประเทศ เนื่องจากมีค่าบริการทางวิชาชีพที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศบาง
คนก็ไม่ได้ไปทำงานในฐานะผู้ออกแบบแต่ไปทำงานในฐานะแรงงานในการผลิตชิ้นงาน และเนื่องจากปัจจุบันมีการ
ผันตัวของนักออกแบบหลายคนที่ผันตัวเองไปสู่วงการวิชาชีพอื่น ๆ อีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ยังนิยมเปิดบริษัทรายย่อยเป็น
ของตนเอง ทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เพียงพอ ดังนั้น นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพที่
น่าเชื่อถือจึงมีีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ  

3) อุปสรรคจากผู้ประกอบวิชาชีพขาดความเข้าใจในการบูรณาการระหว่างสาขา 
ในการรับงานจากต่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำสัญญาจ้างที่ชัดเจน แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือผู้

ประกอบวิชาชีพขาดความเข้าใจในการบูรณาการระหว่างสาขาความรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ 

การเงิน และกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันการรับงานจากต่างประเทศ  

4) อุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ 

เนื่องจากวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพ ไม่ได้เป็นวิชาชีพที่เกีย่วข้องกับปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นวชิาชีพที่ค่อนข้างขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก กล่าวคือ หากความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตยังมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้บริการก็จะไม่ได้มีการคำนึงถึงการจดัจ้างนักออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมมาออกแบบเพิ่มเติมจากความต้องการพื้นฐานของชีวิต งบประมาณในการจัดสรรโครงการก็จะเน้นไป
ในส่วนที่เป็นการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเสียมากกว่าการเพิ่มสุนทรียภาพในพื้นที ่
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 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชพีในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมภูม ิสถาปนิก และผู้ท ี่เก ี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบภูม ิ
สถาปัตยกรรม พบว่าทิศทาง และแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคตในภาพรวมสามารถสรุปได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) บทบาทของวิชาชีพ 

วิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และได้รับการยอมรับมากขึ้นใน
แวดวงทั่วไป แม้ว่าบุคคลนอกวิชาชีพยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพมากนัก จึงถือว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งปัจจุบันภูมิสถาปนิกหลาย ๆ ท่านได้ออกมาแสดงบทบาท ในฐานะนัก
ออกแบบ และมุ่งรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ทั้งในรูปแบบของการออกแบบ 

การแสดงความคดิเห็นในเชงิสนับสนุน หรือคัดค้านต่อโครงการภาครัฐต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ออกแบบที่ถูกต้อง ถือเป็นการเรียกร้องสิทธิให้กับวิชาชีพ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด  เนื่องจาก
วิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทเพียงออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงามเท่านั้น แต่เป็น
วิชาชีพที่เกีี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคมุการใช้สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2) บุคลากรในวชิาชีพ 

แนวโน้มการทำงานของบุคลากรในวิชาชีพในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปจากอดีต เนื่องจากปัจจุบัน 

นักศึกษาจบใหม่ หรือนักออกแบบหลายท่านได้มีการผันตัวไปสู่วิชาชีพอื่น ๆ และออกไปทำงานต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้น โดยการทำงานในต่างประเทศมักเป็นการไปทำงานในสายงาน Production มากกว่าการทำงานในหน้าที่นัก
ออกแบบ ทำให้ภายในประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ โดยเฉพาะในโครงการภาครัฐที่จริง ๆ แล้วมี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในการพัฒนา หรือ
อนุรักษ์พื้นที่  

3) การจ้างงาน 

แนวโน้มการจ้างงานของวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ หากประเทศมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อัตราการจ้างงานในวิชาชีพก็ผันตัวสูงขึ้นตาม เนื่องจากภาคเอกชน
เริ่มเข้าใจบทบาทของวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้น ว่าสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าโครงการให้สูงขึ้นได้ ผ่านการ
ออกแบบโดยใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
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 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 

ภาพที่ 6-11 กระบวนการทำงานของวิชาชีพภูมิสถาปนิก: โครงการเอกชน 

 จากการศึกษากระบวนการทำงานของวิชาชีพภูมิสถาปนิก พบว่า ในการรับงานจากโครงการภาคเอกชน 

ภูมิสถาปนิกจะได้รับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง และรับงานต่อจากสถาปนิกโครงการ โดยการรับงานจาก
เจ้าของโครงการโดยตรงนั้น ภูมิสถาปนิกมักจะได้ทำงานในฐานะผู้ออกแบบ ทั้งการทำงานในฐานะภูมิสถาปนิก
โครงการที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังโครงการ ตลอดจนการออกแบบภูมิทัศน์ และการทำงาน
ร่วมกับภูมิสถาปนิกต่างชาติที่ภูมิสถาปนิกไทยจะได้รับสิทธิิ์ในการคัดเลือกแนวคิดโครงการ และแนะนำจุดเด่นของ
พื้นที่ให้กับภูมิสถาปนิกต่างชาติ เพื่อที่จะให้งานออกแบบสามารถตอบโจทย ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลังจาก
ขั้นตอนการออกแบบแล้วภูมิสถาปนิกก็จะส่งมอบงานให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างพื้นที่
ต่อไป โดยภูมิสถาปนิกจะคอยเข้าไปตรวจสอบงานก่อสร้างให้ตรงกับการออกแบบ และส่งมอบงานให้กับเจ้าของ
โครงการต่อไป 

 ในกรณีที่ภูมิสถาปนิกรับงานต่อจากสถาปนิกโครงการ มักจะเกิดกระบวนการทำงานอยู่ 2 รูปแบบคือ 

กระบวนการทำงานในฐานะผู้ออกแบบ และการทำงานในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการทำงานในฐานะผู้ออกแบบ
จะเป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นที่ในโครงการโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ออกแบบในพื้นที่สีเขียวที่สถาปนิกโครงการจัดเตรียมไว้ให้ และในกระบวนการออกแบบนี้ภูมิสถาปนิกจะต้องมีการ
ออกแบบพร้อมนำเสนองานออกแบบให้กับเจ้าของโครงการอยู่เสมอ รวมไปถึงปรับปรุงแก้ไขงานออกแบบตาม
ความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานกลับไปกลับมาเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และในส่วนของการทำงานในฐานะที่ปรึกษาโครงการ 
กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวข้องกับวางผังโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ปรึกษาโครงการนอกจากจะให้
คำแนะนำในการออกแบบแล้ว ยงัทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข้งานวางผัง และงานออกแบบอีกด้วย 
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ภาพที่ 6-12 กระบวนการทำงานของวิชาชีพภูมิสถาปนิก: โครงการภาครัฐ 

 ในการรับงานจากภาครัฐ ภูมิสถาปนิกจะได้รับงานจากการเข้าประกวดแบบตาม TOR และการเรียนเชิญ
เป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือเป็นคณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐ โดยการรับงานตาม TOR ที่กำหนดภูมิสถาปนิก
จะต้องมีการทดลองวางผัง หรือออกแบบโครงการในเบื้องต้นเปรียบเทียบกับบริษัทออกแบบอื่น ๆ เพื่อให้หน่วยงาน 

ภาครัฐคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ เมื่อได้รับคัดเลือกแล้วภูมิสถาปนิกที่ได้รับ
คัดเลือกจึงดำเนินการออกแบบภูมิทัศน์ หรือวางผังโครงการต่อไป จากนั้นดำเนินการส่งแบบก่อสร้างให้กับ
ผู้รับเหมาโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยระหว่างการก่อสร้างภูมิสถาปนิกมีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ
การก่อสร้างให้ตรงกับการออกแบบ และส่งมอบงานให้กับโครงการภาครัฐเมื่อก่อสร้างเสร็จ  

 ในขณะที่การเข้าทำงานโครงการภาครัฐในฐานะที่ปรึกษาโครงการ หรือกรรมการวิชาชีพ ภูมิสถาปนิกที่
ได้รับงานในลักษณะนี้มักจะเป็นภูมิสถาปนิกที่มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ หรือเป็นภูมิสถาปนิก
อาวุโส โดยเป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังโครงการ การวางแผนบริหาร
จัดการโครงการเป็นหลัก การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นผู้ออกแบบในโครงการเฉพาะ
ด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
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6.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 จากการศึกษากิจกรรม และงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พบว่าในช่วงเวลา 
1 ปีมีกิจกรรม และงานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี ้

ตารางที่  6-6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

เดือน สมาคม สภา หน่วยงานอื่นๆ 

มกราคม  - การอบรมโปรแกรม BIM for  

Landscape Team (2017) 

 

กุมภาพันธ์    

มีนาคม TALA GOLF 2017   

เมษายน   - เสวนาครบรอบ 1 ปี 
เครือข่ายต้นไม้ ในเมือง 

พฤษภาคม   - การตัดแต่งและดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง 

มิถุนายน    

กรกฎาคม - การประชุมหารือนัดพิเศษ
ของสมาชิกสมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การดูแลต้นไม้ใหญ่ฯ ระดับผู้
ปฏิบัติการ รุ่นที่ 4 

สิงหาคม International Student 

Workshop ประเทศจีน 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การดูแลต้นไม้ใหญ่ฯ ระดับผู้
ปฏิบัติการ รุ่นที่ 4 

กันยายน - TALA Awards Night 

2016 

 - กิจกรรม เพื่อเรียนรู้พรรณไม้ 
ในพื้นที่ สวนหลวง ร.๙ 

- งานสัมมนาวิชาการ 
Planning and Designing 

Urban Landscape in the 

Time of Climate Change 

ตุลาคม    

พฤศจิกายน 

(2016) 

- IFLA Regional Congress 

(2017) 

 - การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง
การดูแลต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิ
ทัศน์เมืองระดับผู้ปฎิบัติการ 
รุ่นที่ 3 
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เดือน สมาคม สภา หน่วยงานอื่นๆ 

ธันวาคม 

(2016) 

- TALA GOLF 2016 - สัมมนารักษ์เมืองรักษ์ไม้  

 (1) TALA Awards Night 

 เป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย ภายในงานจะมีการจัดฟอรั่มการให้
ความรู้ การแสดงผลงานของนักศึกษา และการประกาศรางวัลการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 

 

ภาพที่ 6-13 บรรยากาศภายในงาน TALA Awards Night 

 (2) IFLA: Asia-Pacific Landscape Architecture Award

 เป็นการจัดประชุมสมาพันธ์ภูม ิสถาปนิกนานาชาติที่ม ีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่งานออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านงานออกแบบของภูมิสถาปนิกผู้มีประสบการณ์
และมีบทบาทในยกระดับชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมและบริบทของเมืองในทางที่ดีขึ้น โดยภายในช่วงเวลาการจัดงาน
จะมีการจัดฟอรั่มในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ และการมอบรางวัลการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วย 

 

ภาพที่ 6-14 IFLA 2017 
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6.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สามารถยกระดับวิชาชีพให้ดีขึ้นได ้โดยใน
ปัจจุบัน วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมีสมาคมวิชาชีพเป็นของตนเองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องการมีการพัฒนาต่อ
ยอดในอนาคต อย่างน้อยสองเรื่อง ดังนี้  

(1) Hard Infrastructure  

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นกายภาพ สามารถจับต้องได้ เข้าถึงได ้

Hard 

Infrastructure 

โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน ที่ทำการสมาคมภูมิสถาปนิก 

สิ่งที่วิชาชีพต้องการ 
พื้นที่แหล่งความรู้หลากหลายศาสตร์ 
แหล่งความรู้ด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ 

ภาพที่ 6-15 โครงสร้างพื้นฐาน Hard Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

1) โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน 

        ปัจจุบันวิชาชีพภูมิสถาปนิกมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ที่ทำการของ
สมาคมวิชาชีพ หรือสมาคมภูมิสถาปนิก ซึ่งเป็นการเช่าพื้นที่อยู่ภายในอาคารสภาสถาปนิก จำนวน 1 ห้อง 

2) โครงสร้างพื้นฐานที่วิชาชีพต้องการ 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมภูมิสถาปนิก พบว่า วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยง 
กับความรู้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ พฤกษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การบริหารจัดการทรัพยากร 
ฯลฯ ดังนั้นในการเข้าถึงแหล่งความรูข้องวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมจึงไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงความรู้ด้านการ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ควรมีการเข้าถึงแหล่งความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมกับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อนำมาใช้ประกอบวิชาชีพ 

นอกจากนั้นความรู้ด้านวิชาการ จากผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพยังมีน้อย จึงควรมี
การจัดสรร และสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถ 

นำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ 
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(2) Soft Infrastructure  

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีลักษณะเป็นกายภาพ ซึ่งในปัจจุบันวิชาชีพออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลักษณะของ Soft Infrastructure มาก่อน ดังนั้นจึงมีเพียงสิ่งที่วิชาชีพ
ต้องการ โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังนี้ 

Soft 

Infrastructure 
สิ่งที่วิชาชีพต้องการ 

กลไกทางด้านกฎหมาย 

การสนับสนุนวิชาชีพด้านกฎหมาย และ
เศรษฐศาสตร ์

การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ภาพที่ 6-16 โครงสร้างพื้นฐาน Soft Infrastructure สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 

1) กลไกทางด้านกฎหมาย 

เนื่องจากปัจจุบันมีการซ้อนทับกันของบริการทางวิชาชีพ ทำให้เกิดการแข่งขันกันในการรับงานวิชาชีพ 

อื่น ๆ สามารถเข้ามารับงานของวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมได้ เนื่องจากไม่มีการระบุอย่างชัดเจนใน
กฎระเบียบการจัดจ้าง และไม่มีการตรวจสอบการรับงานที่เข้มงวดเท่ากับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ดังนั้นวิชาชีพควรมี
การบริหารจัดการกลไก ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการแบ่งขอบเขตการทำงานของแต่ละวิชาชีพ  

2) การสนับสนุนวิชาชีพด้านกฎหมาย และเศรษฐศาสตร ์
วิชาชีพออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเปน็วิชาชีพที่มีความเป็นสากล ดังนั้นจึงมีการรับงานจากต่างประเทศ

ค่อนข้างมาก แต่หลายบริษัทก็ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำสัญญาจ้างกับต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นวิชาชีพจึงมีความต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนใน
การสร้างเสริม องค์ความรู้ด้านกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการสนับสนนุจากภาครัฐที่
มีการมอบสิทธิ ประโยชน์ หรือการให้คำปรึกษา  

3) การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 เป็นการสนับสนุนที่จะต้องมีการสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการส่งเสริมจรรณยาบรรณ และ
ควบคุมคุณภาพวิชาชีพ เป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝังตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตบุคลากร เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาในการ
รับงานในอนาคต เช่น ปัญหาการตัดราคา การตัดงาน การลดมาตรฐาน (โดยเฉพาะในต่างจังหวัด) เนื่องจากสิ่ง 
เหล่านี้มักเป็นปัญหาที่สง่ผลต่อภาพรวมของวิชาชีพ 
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6.8 การออกแบบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

 

ภาพที่ 6-17 ภูมิสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเมือง 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเมืองมากขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นได ้ดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาเมืองผ่านการพัฒนาคุณภาพชีิวิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองเป็นการช่วยให้เมืองเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิชาชีพภูมิ
สถาป ัตยกรรมม ักเข ้ามาม ีบทบาทก ับโครงการสาธารณะ เช ่น โครงการสร้างพ ื้นท ี่ส ีเข ียว การออกแบบ
สภาพแวดล้อม เช่น สวนสาธารณะในพื้นที่ ในขณะเดียวกันนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ได้หมายถึงการออกแบบ
พื้นที่แต่เพียงอย่างเดียว แต่การมีบทบาทของภูมิสถาปนิกในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีิวิตของ
ผู้คน เนื่องจากทรัพยากรเหล่านั้นจะคงอยู่และสร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ จึงจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบัน เริ่มเกิดบทบาทใหม่ของภูมิสถาปนิก และนักออกแบบในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เริ่มมีการแสดงความ
คิดเห็นให้การสนับสนุนโครงการที่มีความเหมาะสม และแสดงเสียงคัดค้านพร้อมเสนอแนวทางให้กับโครงการที่เห็น
ว่าไม่ถูกต้องกับการพัฒนาเมือง เช่น เกิดการรวมกลุ่ม FOR (Friend of River) ที่แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
สร้างทางเดินเลียบแม่น้ำ 14 กิโลเมตร 
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2) การบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน 

นอกจากการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการทั่วไปแล้วภูมิสถาปนิกยังมีบทบาทในการบริหาร 
จัดการออกแบบพื้นที่ทางวัฒนธรรม และโบราณสถานอีกด้วย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์ 
อยุธยา โดยจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  กรมโยธา กรมศิลปากร ฯลฯ หรือการได้รับเกียรติให้ร่วม
ออกแบบผังพื้นที่พระเมรุมาศฯ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ที่
มีผลกระทบต่อเมือง และผู้คนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่สำคญันั้น ๆ  

3) การพัฒนาเมืองผ่านการรับงานออกแบบจากภาคเอกชน 

 ปัจจุบันภาคเอกชนมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งในลักษณะของการพัฒนาโครงการในพื้นที่ของตน เพื่อมอบผล 

ประโยชน์ให้กับลูกค้า และการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ภาคเอกชนไม่ได้
รอการ สนับสนุนจากภาครัฐอีกต่อไป จึงเป็นโอกาสของนักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเมืองผ่าน การรับงานออกแบบจากภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันโครงการที่ได้รับความนิยมในการออกแบบภูมิ
สถาป ัตยกรรมจะเป ็นโครง การเพ ื่อการพาณ ิชยกรรม (Commercial) และโครงการประเภทการบริการ 
(Hospitality) เนื่องจากภาคเอกชนเห็นถึง ความสำคัญและคุณค่าของการประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เข้ามามีบทบาท
ต่อการเพิ่มมูลค่าโครงการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสมต่อบริบทของโครงการ โดยที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ และการใช้ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และประโยชน์สาธารณะได้ 

 

6.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 จุดเริ่มของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มาจากโครงการเงินกู้เพื่อ
พัฒนาวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากธนาคารโลกที่ได้การกำหนดให้มีภูมิสถาปนิกของโครงการ 
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องใช้ภูมิสถาปนิกที่
จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทำให้ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการออกแบบภูม ิสถาป ัตยกรรมขึ้นเป ็นสถาบ ันการศ ึกษาแห ่งแรกในเอเช ียตะวันออกเฉ ียงใต ้ท ี่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานในการประกอบวิชาช ีพ และเป ็นส ื่อกลางในการรวมต ัวก ันของผ ู้ประกอบวิชาช ีพออกแบบภูม ิ
สถาปัตยกรรม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มี
การจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาขาภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนภูมิภาค และในปีเดียวกันนีส้มาคมวิชาชีพได้เสนอ
ต ัวเป ็น เจ ้าภาพในการจ ัดประช ุมสมาพ ันธ ์ภ ูม ิสถาปน ิกนานาชาต ิ (IFLA: International Federation of 

Landscape Architects) 
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ภายหลังในปี พ.ศ. 2543 เมื่อได้มีการจัดตั้งสภาสถาปนิก และมีการออกพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ 
2543 มีการกำหนดให้วิชาชีพภูมิสถาปนิกถือเป็นหนึ่งในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้มีการจัดสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมขึ้นในปี พ.ศ.2546 

และในปี พ.ศ.2554 ภูมิภาคอีสานก็ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมขึ้น
เป็นแห่งแรกที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมเพียง 7 สถาบัน 7 หลักสูตรโดย
อยู่ในภูมิภาคเหนือ 1 หลักสูตร 1 สถาบัน ภูมิภาคอีสาน 1 หลักสูตร 1 สถาบัน และกรุงเทพมหานครอีก 5 

หลักสูตร 5 สถาบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 13 ปี นับจากการเปิดสอบใบอนุญาตวิชาชีพครั้งแรกมีผู้ได้รับใบ
ประกอบฯ เพียง 787 คน ซึ่งร้อยละ 50 อยู่ในระดับภาคีสถาปนิก ซึ่งน่าสังเกตว่าขอบเขตของงานบริการในระดับ
ภาคีสถาปนกิสามารถรับงานออกแบบ และงานวางโครงการ งานวางผังบริเวณ ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมได้ในพื้นที่
ไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังสามารถรับงานอำนวยการก่อสร้าง และพิจารณาตรวจสอบได้
โดยไม่จำกัดขนาดโครงการ  

ด้วยระยะเวลากว่า 10 ปีในยุคแรกที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดภาวะสมองไหลที่บัณฑิต และผู้มีฝืมือ
ในการออกแบบจะเดินทางออกไปรับงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่สูงกวา่การ
ทำงานในประเทศ อย่างไรก็ตามการออกไปทำงานต่างประเทศของหลายคนไม่ได้ออกไปทำงานในฐานะนัก
ออกแบบ แต่ไปทำงานในลักษณะที่เป็นแรงงานผลิต Production  

ในปัจจุบันภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพภูมิสถาปนิกมากขึ้น ทำให้มีการติดต่อจ้างงาน
โดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการ และในบางโครงการภูมิสถาปนิกก็จะได้รับงานต่อจากสถาปนิกโครงการ แต่จะมี
บทบาทที่น้อยกว่าการรับงานจากโครงการโดยตรง ในขณะที่โครงการภาครัฐภูมิสถาปนิกจะมีบทบาทในเชิงที่เป็น
ตัวแทนของวิชาชีพในการให้คำปรึกษาโครงการ ไม่ใช่ในฐานะผู้ออกแบบซึ่งการรับงานในลักษณะนี้จะเกิดในภูมิภาค
ต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร 

ภูมสิถาปนิกไทยมีบทบาทต่อเมืองทั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ  ่บทบาทที่เป็นรูปธรรมในการ
สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ภายในเมือง ได้แก่ สวนจตุจักร สวนหลวง ร.9 ฯลฯ โครงการขนาดใหญ่
เหล่านี้ภูมิสถาปนิกได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังแม่บท ดูแลบริหารจัดการการเลือกใช้ทรัพยากร การ
วางผังโครงการ ฯลฯ จนเกิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนในประเทศได้ใช้งาน  

ภูม ิสถาปนิกมีบทบาทในโครงการเอกชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเจ้าของโครงการส่วนใหญ่จะให้
ความสำคัญกับบทบาทสถาปนกิ และให้งานออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นงานสนับสนุน โดยบุคคลทั่วไปยังเข้าใจว่า
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมไม่ต่างอะไรกับการจัดสวน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลให้วิชาชีพไม่ได้ถูกใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเมือง 
 ในปัจจุบันภูมิสถาปนิกได้เริ่มแสดงบทบาทในการพัฒนาเมืองผ่านการให้คำแนะนำในการวางแผน การ
ออกแบบ บริหารจัดการโครงการพื้นที่ว่างสาธารณะ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  ทั้งในแง่มุม
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ของการเป็นตัวแทนวิชาชีพ และการให้คำแนะนำในฐานะผู้ออกแบบ จนไปถึงการแสดงเสียงคัดค้านพร้อมเสนอ

แนวทางให้กับโครงการที่เห็นว่าไมเ่หมาะสมกับการพัฒนาเมือง 

 ในแง่มุมของผลกระทบทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการออกแบบภูมิสถากปัตยกรรมถือเป็นอุตสาหกรรมที่
มีการผันตัวตามภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมยังถูกมองว่าเป็นงานสนับสนุน 

ดังนั้น หากเศรษฐกิจถดถอยโอกาสที่จะเกิดโครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมก็จะน้อยลงตามไปด้วย แต่ในอีก
แง่มุมหนึ่งการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการได้ด้วยการออกแบบพื้นที่ว่างให้
สามารถดึงดูดความน่าสนใจของพื้นที่ การออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจในทางอ้อม มีผู้คนเดินทางเข้ามายังพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้นมากขึ้น คนมีความพร้อมในการใช้ชีวิต 

เป็นต้น 

เนื่องจากการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือถูก
นำมาใช้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล วิชาชพีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมยังถูกมองว่าเป็นไปเพื่อความ
สวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีิวิตตามขีดความสามารถที่
วิชาชีพสามารถทำได้ ผู้คนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเท่าที่ควร เป็นผลให้ประเทศไทย
ยังขาดมาตรฐานรองรับ ไม่ได้มีการจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในการส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ว่าง การใช้
ทรัพยากรกายภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ปัจจุบันวชิาชีพนี้เป็นเพียงผู้ที่ทำงานออกแบบสนับสนุน
โครงการสถาปัตยกรรม จัดภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความสวยงาม

ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

รายชื่อสมาชิกนิติบุคคลสามัญ (ออฟฟิศแลนด์สเคป), สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 29 

มิถุนายน 2560. เข้าถึงได้จาก. http://www.tala.or.th/member_list/. 

 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี ้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

ดร.วิภากร ธรรมวิมล สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
)นายกสมาคม(  กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2560 

อาจารย ์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
(ประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม) 

เชียงใหม ่ 14 ธันวาคม 2560 

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 28 พฤศจิกายน 

2560 
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บทที่ 7 
ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
7.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 

 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

(3) การแข่งขัน 

 (4) อุปสรรคในวิชาชีพ 

 (5) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (6) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

7.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure 

 (2) Soft Infrastructure 

7.8 การออกแบบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

7.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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7.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ 7-1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 การเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเริ่มต้นก่อตั้งในป  ีพ.ศ. 2486 ในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกศิลปกรรม ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการปรับ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใชร้ะยะเวลาการศึกษา 5 ปี  

ในป  ีพ.ศ. 2506 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปดิสอนหลักสูตรศิลป 

อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 3 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ย้ายเข้าสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับหลักสูตรเป็นปริญญาตรี โดยใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี และในปีเดียวกันคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับปริญญาตรี  

ในป ีพ.ศ. 2522 มีการรวมตัวของผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดตั้งเป็นสมาคมนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเห็น ดูแลภาพรวมของ
วิชาชีพ โดยหน่วยงานภาครัฐเองก็ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่าสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ใน
ปี พ .ศ . 2534 ชื่อว่า “ศูนย์บริการออกแบบ” และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า” ในปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นดแูลด้านการพัฒนาธุรกิจ และการตลาด การ
นำเสนอสินค้าเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
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นอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ให้การดูแล
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2559 เพื่อดูแลห่วงโซ่อุปทานให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จัดทำฐานข้อมูล และกำหนดนโยบายใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรม 

 
7.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปัจจุบันวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่ม และอยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน หรือสมาคม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 7-2 องค์กรในวิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
(1) การรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ 

1) สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
      สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยกลุ่มของอาจารย์ออกแบบอุตสาหกรรมและนักออกแบบอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ 

"สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Designers Society Thailand: IDS)" มี
วิสัยทัศน์ที่จะเสริมสร้างการออกแบบให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมได้กล่าวถึงบทบาทสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่า 
“สมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำกระบวนการออกแบบไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์

สร้างคุณค่าแบรนด์ และนำเสนอนวัตกรรม รวมถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ประทับใจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยการออกแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”  
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โดยทางสมาคมได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้ (เว็ปไซต์สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2017) 

1) ส่งเสริม และคุ้มครองนักออกแบบและอาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ 

2) เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้
ทางวิชาการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิก 

4) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแก่สาธารณชน  

 

และมีเป้าหมายของสมาคม ในปี 2558- ปัจจุบัน ได้แก ่

1) เพื่อส่งเสริมการออกแบบในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2) เพื่อพัฒนานักออกแบบอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ที่จะสามารถทำงานในระดับประเทศและสากล 

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบ 

4) เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการนำการออกแบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสใหม่
ทางธุรกิจ 

 

(2) หน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐ 

แบ่งเป็น 2 หน่วยงานจาก 2 กระทรวง ดังนี้ 

1) สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (DITP Design) 

เดิมชื่อศูนย์บริการออกแบบ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย ์เริ่มก่อตั้งในปี พ .ศ.2534 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการใช้กลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถช่วยสร้างพื้นฐานและพัฒนาฐานการผลิต และอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ภาคการส่งออกซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยซึ่ง
พื้นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยเป็นลักษณะ OEM หรือการผลิตตามคำสั่ง เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลาย ๆ 

ด้าน เช่น ค่าแรงถูก ต้นทุนการผลิตต่ำแต่คุณภาพสูง แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งด้านการผลิตมากขึ้น เช่น จีน 

และเวียดนาม อีกทั้งตลาดต่างประเทศมีความต้องการ หรือรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปไม่เน้นสินค้าราคา
ถูก แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับการออกแบบ 

ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการออกแบบและ
นวัตกรรมของประเทศ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงการค้าโลกด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และ
ผู้ประกอบการค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจไทย ทำให้สามารถแข่งขันได้ใน
เชิงคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
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ช่วงแรก (ปีพ.ศ. 2533-2538) เป็นการประชาสัมพันธ์ และการจูงใจผู้ผลิตและผู้ส ่งออกไทยให้เห็น
ประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนำตัวอย่างจากประเทศที่ได้พัฒนาการออกแบบเป็นที่
ยอมรับ เช่น ญี่ปุ่น เดนมาร์ค เยอรมัน มาเป็นเครื่องจูงใจ 

ช่วงที่สอง (ปีพ.ศ. 2538-2545) เป็นการให้ความรู้ด้านการออกแบบ เน้นประเทศและสินค้าเป้าหมาย 

โดยมีการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบของประเทศไทยควบคู่ไปกับการให้บริการด้านการออกแบบ 

ช่วงที่สาม (ปีพ.ศ. 2545-2550) เป็นช่วงการยกระดับการออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ การให้
ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้า และมีการออกแบบของตนเองอย่างแทจ้ริง 

โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
ประกอบด้วย (เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า, 2017) 

1) การส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก มีโอกาสได้
พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และ
พัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่รู้จกัและยอมรับในระดับนานาชาติ 

2) การสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสื่อสารกับ
ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ถึงคุณลักษณะที่ดีของสินค้า/บริการไทย ในด้านมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า/บริการไทยที่ทั่ว
โลกสามารถใหค้วามไว้วางใจได้ (Trust Worthiness) เป ็นสินค้าท ี่คำน ึงถ ึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-

Friendly/Green) และเป็นสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

3) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (Demark) รางวัลด้านการออกแบบ
ระดับสากล เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าสินค้าที่ออกแบบดีจากนานาชาติ พร้อมกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้า 

 

2) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์(Thailand Industrial Design Center) 

เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มี
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

และสถาบันทางด้านการออกแบบต่าง ๆ กว่า 47 หน่วยงาน โดยจัดตั้งขึ้นในปี พ .ศ.2559 ทางศูนย์มีจุดมุ่งหวังที่จะ
ให้เป็นศูนย์การออกแบบระดับชาติที่จะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยผลักดัน และ
ยกระดับการออกแบบของประเทศให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ลดต้นทุน ระยะเวลา และความเสี่ยงในการออกแบบให้กับ
ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อยอดไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล (สำนักบริหารกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม,  

2016) โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะดำเนินการดูแลครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ผ่านบทบาทในการมุ่งเน้นไปที่การจัดทำฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กำหนดนโยบาย 

และทิศทางในการพัฒนาด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างกลไกมาตรการสนับสนุนเชิง
นโยบาย การบริหารจัดการศูนย์ และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ 
กระตุ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุนแหล่งเงินทุน
เพื่อการพัฒนาการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งการให้บริการ SMEs โดยเชื่อมโยง
หน่วยบริการและภาคเอกชนให้กับ SMEs ในด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
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(3) สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็ยังมีสมาคมย่อยต่าง ๆ ของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ดูแล 

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในแต่ละประเภท  

 

1) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute) 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นองค์กรอิสระที่รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริม และ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยให้มีพัฒนาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งออกไป
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี จากความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ
ว ันท ี่ 15 ตุลาคม พ .ศ . 2539 ซึ่งม ีว ิส ัยท ัศน ์ท ี่จะให ้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมชี้นำและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้พัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการ
ให ้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ ื่อให ้บริการแก่ผ ู้ประกอบการประสานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการทั้งใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ (เว็ปไซต์สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2017) ดังนี้  
1. บริการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการและงานด้านแฟชั่น 

2. บริการปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการองค์กร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาการเชื่อมโยง 
และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) เพื่อประโยชน์ทางการค้า การลงทุน โดยผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เดลีนิวส์ และสื่อเอกสารต่าง ๆ 

4. เชิญชวนและผลักดันให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแนะนำสินค้า
พร้อมพบปะผู้ซื้อผู้ขายสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วโลก ภายใต้การจัดงานของ Messe Frankfurt และ 
Messe Dusseldorf โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้แทนประสานงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

5. บริการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็น
สินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห ่ม สินค้าอุตสาหกรรมและสิ่งทอพื้นบ้าน เช ่น สินค้าสิ่งทอเทคนิค 

(Technical Textile) เคหะสิ่งทอ และเสื้อผ้าต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ 

6. บริการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีฟอกย้อม พิมพ์ และ
ตกแต่งสำเร็จ 

7. บริการด้านทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน 

และตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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2) สมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (The Thai Packaging Association) 

สมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นสมาคมการค้าที่เกิดจากการรวมตัวของคณะบุคคลผู้ประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรจุหีบห่อ โดยถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ “สมาคมการ
บรรจุภัณฑ”์ ต่อมาสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมบรรจุหีบห่อไทย” โดยได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยสมาคมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ประสานประโยชน์ต่าง ๆ จากเครือข่ายทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมได้เข้าสมัครเป็น
สมาชิกสมทบของสหพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มมีบทบาทสำคัญในการบริหารของสหพันธ์
การบรรจุหีบห่อแห่งเอเชีย 

โดยสมาคมมีนโยบายในการบริหาร (เว็ปไซต์สมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย, 2017) ดังนี้  
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์  
2. สนับสน ุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอ ุปสรรคขัดข ้องต ่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ

บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อให้
เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ 

3. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ ์ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
บรรจุภัณฑ์  

5. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้น ๆ  

6. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่
ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก  

7. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน
ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

8. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ใน
วัตถุที่ประสงค์  

9. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

และมีกิจกรรมภายในสมาคม ดังนี้ 

1. จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำปรึกษา บรรยายและสัมมนาทางวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์  
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดย จัดพิมพ์ข่าวสารบรรจุภัณฑ์ไทย และPackaging 

Directory Thailand และจัดตั้งเว็บไซต์ thaipackaging.com 

3. ร่วมประชุมและเป็นกรรมการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์

4. จัดงานแสดงสินค้า อาทิเช่น Thai Pack, Thai Pack Print, Asia Pack Asia Print เป็นต้น และร่วม
แสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 

5. ร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์  
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6. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Star) เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม
การเข้าร่วมประกวด Asia Star และ World Star ต่อไป 

7. ติดต่อและร่วมประชุมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ  

8. ส่งสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม และจัดดูงานในต่างประเทศ  

 

3) สมาคมเครื่องหนังไทย (Thai Leathergoods Association) 

เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ผลิตกระเป๋าที่ประสบปัญหาด้านการผลิต วัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต 

โดยเริ่มจากการจัดตั้งเป็น “ชมรมกระเป๋า” ขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 50 ราย 

ต่อมาในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528 ได้ยื่นทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมกระเป๋าไทย” และเพื่อให้บทบาทของ
สมาคมสามารถรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าส่งออกของไทย จึงมีมติร่วมกันในการขยายบทบาทของ
สมาคมเข้าไปในอุตสาหกรรมเครื่องหนังในปี พ.ศ. 2537 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมเครื่องหนังไทย” ดัง
ปัจจุบัน 

โดยสมาคมมีแนวทางในการบริหารเพื่อสานต่อแนวทางการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทยใน
การสร้างตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขั้น ส่งเสริมการรวมตัว เกื้อกูลกันในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของสมาชิก ซึ่งสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก (เว็ปไซต์สมาคมเครื่องหนังไทย, 2017) 

ดังนี้   

1. ดำเนินกิจกรรม เช่น จัดแสดงสินค้า การอบรมสัมมนา การดูงานทัศนศึกษา ฯลฯ เพื่ออำนวย
ประโยชน์แก่การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 

2. ร่วมมือกับรัฐบาล กรม กองต่าง ๆ ของส่วนราชการ ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิต การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เครื่องหนังแท้ หนังเทียม และวัสดุ อุปกรณ ์ที่ สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี และ
สนับสนุนการปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

3. บริการเผยแพร่ข่าวสารการค้า กิจกรรมสมาคม ข่าวสารสมาชิก ข้อมูลการติดต่อธุรกิจ การค้า 
อุตสาหกรรม และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขอ
สถิติ เอกสาร หรือข้อความใด ๆ จากสมาชิก ในกรณีที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 

4. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสาร
การค้า ตลอดจนการวิจัย และวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการผลิต และการตลาด 

5. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการสังคมเป็นครั้งคราวเท่าที่จะดำเนินการให้ได้ เช่น งาน
บำเพ็ญกุศลและงานมงคลต่าง ๆ 

6. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ แต่ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้งหมด 

โดยมีการบริการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก คือ 

1. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและทรัพยากรบุคคล 

2. งานพัฒนาทางด้านวิทยาการและเทคโนโลย ี

3. งานเชื่อมโยงการผลิตกับภาคชนบท 
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4. งานให้คำปรึกษาแนะนำและการตลาด 

5. งานบริการทางด้านการลงทุน 

6. งานบริการข้อมูลข่าวสารและอื่น ๆ 

7.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 23 หลักสูตร จาก 21 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาระดับปริญญารวมทั้งหมด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 7-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ป. 
ตรี 

(คน) 

ป. 
โท 

(คน) 

ป. 
เอก 
(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 
(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา
ออกแบบอุตสาหกรรม 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
146 

- - 
33 37 38 34 4 

2 
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
การออกแบบ หลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

57 

- - 

22 7 22 3 3 

3 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์
2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์  
วิชาเอกเซรามิกส ์

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

315 

- - 

67 74 93 73 8 

4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 367 35 15 71 93 95 97 11 

5 
คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
165 

- - 
33 40 39 44 9 

6 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
285 

- - 
101 70 57 43 14 

7 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบัง 

- 
24 

- - - - - - 

8 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาครุศาสตร์การออกแบบ 

- - - - - - - - 

9 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
(หลักสูตร นานาชาติ) 

104 

- - 

27 24 20 27 6 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ป. 
ตรี 

(คน) 

ป. 
โท 

(คน) 

ป. 
เอก 
(คน) 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี(คน) 
(สกอ. 26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

10 
คณะมัณฑนศิลป์  
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
147 44 

- 
38 37 39 33 - 

11 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

333 

- - 

101 95 59 67 11 

12 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลกรุงเทพ 

221 

- - 

64 46 45 55 11 

13 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การออกแบบ  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สงขลา 65 

- - - - 
39 26 

- 

14 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
128 

- - 
32 24 27 41 4 

15 
คณะศิลปะและการออกแบบ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
89 

- - 
17 18 10 31 13 

16 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และ  
สิ่งทอ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 184 

- - 
70 37 31 33 13 

17 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 72 

- - 
22 16 13 15 6 

18 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
43 

- - 
10 9 13 11 - 

19 
วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตเพาะช่าง 132 

- - 
43 26 26 30 7 

20 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ
การออกแบบ และเทคโนโลย ี
1) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์
2) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี

85 

- - 

22 19 20 24 

- 

21 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และ การออกแบบ 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ 

218 

- - 

62 57 47 43 9 

22 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ 
สาขาวิชาศิลปประยุกต ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 222 

- - 

57 46 47 57 15 

23 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
101 

- - 
21 30 20 15 15 

24 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาฬสินธุ ์ 20 
- - 

7 1 7 5 
- 

รวม 3,499 103 28 920 806 789 880 159 
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 จากตารางที่ 7-1 พบว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มีจำนวนหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด 24 หลักสูตร จาก 21 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) มีนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งหมดจำนวน 920 คน และมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีที่่ 
4 และปีที่ 5 จำนวน 1,039 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 4 จำนวน 880 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 

159 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

 
 

ภาพที่ 7-3 แผนภาพสรุปการศึกษา และการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

7.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยังไม่ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของวิชาชีพ 

 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในวิชาชีพ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนมากจะประกอบธุรกิจตามความถนัดของ
ตนเอง ไม่ได้ประกอบการตามสิ่งที่ตนเองสำเร็จการศึกษามาโดยตรง 
  

7.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้
ทำการศึกษา และเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) จำนวนผู้ประกอบการ (2) รูปแบบ
การให ้บร ิการออกแบบ  (3) การแข ่งข ัน (4) อ ุปสรรค (5) ท ิศทางและแนวโน ้มของว ิชาช ีพในอนาคต (6) 

กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 
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(1) จำนวนผู้ประกอบการ 

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบการในวชิาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาจาก
การสืบค้นทั้งหมด 2 แหล่งข้อมูล ได้แก ่

 

 1) TCDC CONNECT   :จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  

มีจำนวนผู้ประกอบการที่ทำการลงทะเบียนกับ TCDC CONNECT จำนวน 220 ราย 

 - ลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 115 ราย 

 - ลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่จำนวน 27 ราย 

    - ลงทะเบียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 78 ราย 

 

 
ภาพที่ 7-4 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับ TCDC CONNECT 

 
2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DIPT) กระทรวงพาณิชย์: 

มีจำนวนผูป้ระกอบการที่ทำการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 103 

ราย โดยแบ่งเป็นประเภทตามการให้บริการออกแบบ และจังหวัด ดังนี้ 
- ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 12 ราย  

แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 11 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 1 ราย 

- ออกแบบจิวเวลรี จำนวน 27 ราย  

แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 21 ราย จังหวัดขอนแก่น 1 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 5 ราย 

- ออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 16 ราย  

แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 12 รายและจังหวัดอื่น ๆ 4 ราย 

- ออกแบบสินค้าแฟชั่น จำนวน 48 ราย  

แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 40 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 7 ราย 
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ภาพที่ 7-5 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 

(2) รูปแบบการให้บริการออกแบบ  

จากการศึกษารูปแบบการให้บริการออกแบบของวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถสรุป
ภาพรวมได้ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 7-6 ลักษณะของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
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 การให้บริการของวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะมีการให้บริการงานออกแบบอยู่ 2 ลักษณะ 
ได้แก่ งานออกแบบที่จับต้องไม่ได ้(Intangible Aspect) ซึ่งเป็นการออกแบบในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นการ
รับรู้ได้ผ่านประสบการณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น Interface Design, Interactive Design และ Service Design เป็นต้น 

ซึ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปัจจุบันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 งานออกแบบที่จับต้องได้ (Tangible Aspect) หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้มีความเป็น
กายภาพ เช่น สินค้าทั่วไป งานคราฟต ์ฯลฯ โดยมีรูปแบบการออกแบบ 2 ลักษณะได้แก่  

1)   การออกแบบในฐานะผู้ให้บริการออกแบบ (Design Service Provider) 

 การออกแบบในฐานผู้ให้บริการออกแบบเป็นการออกแบบที่ไม่เน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass 

Production)  มักจะได้รับงานจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะมีทั้งกรณีที่เป็นลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะ
เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการออกแบบมากนัก เนื่องจากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ออกแบบ ส่วนใหญ่การใช้บริการนักออกแบบจะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการออกแบบจาก
ภาครัฐ และลูกค้ารายใหญ่ที่ในบางครััง้จะมีการจ้างนักออกแบบต่างชาติมาทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้ับสินค้า  

2)   การออกแบบในฐานะเจ้าของแบรนด์  

การออกแบบในลักษณะนี้จะพบได้มากในระดับภูมิภาค ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะเป็นงานคราฟต์ ผลิตภัณฑ์มีจำนวนน้อยชิ้น แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผู้ออกแบบมักจะ
ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนพร้อมทั้งมีการจัดเวิร์คชอปให้กับผู้ที่มีความ
สนใจ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการออกแบบที่ง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป 

ในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานคราฟต์จะแบ่งเป็นสามผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้แก่ (1) งานเซรามิคที่
เป็นงานออกแบบเน้นไปในด้านศิลปะ หรือหัตถอุตสาหกรรมมากกว่าการเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2) งานสินค้า
ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ที่มักจะสอดแทรกความเป็นพื้นถิ่นเข้าไปประยุกต์ในการออกแบบ อีกทั้งยังใช้ฝีมือช่างแบบท้องถิ่น 

และ (3) งานประเภทผ้าทอมือที่จะมีลายทอที่เป็นเอกลักษณ์ และใช้วัสดุท้องถิ่น หรือวัสดุธรรมชาติในการย้อมสี 
ทำให้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นอายของท้องถิ่นอยู่ 

สำหรับจังหวัดขอนแก่นนักออกแบบผลิตภัณฑโ์ดยส่วนใหญ่จะเน้นการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง โดยมี
ช่องทางในการขายคือออนไลน์ และการไปออกบูธตามงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด โดยจะเป็นงาน
คราฟต์ที่สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น งานหล่อ งานไม ้และงานตัดเย็บ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 7-7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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(3) การแข่งขัน 

การแข่งขันภายในประเทศ 

- ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางอ้อม ซึ่งเป็นการแข่งกับระบบบริการอื่น ๆ ที่มี
ต้นทุน-ผลประโยชน์ เทคโนโลยีที่ดีกว่า ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น 
เช ่น  ระบบ  Open Source หรือระบบการให ้ความรู้ทางด ้านการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่จ ับต้องได้เป ็นหลัก พร้อมทั้ง Source Code ที่ต ้องใช้ในการ
พัฒนาแต่ละโครงการขึ้นมาจนสำเร็จ 

- ลูกค ้ารายย ่อยในประเทศ เช ่น สินค ้า OTOP หรือ SME มีการใช ้การ
ออกแบบแค่บางราย 
- การใช้การออกแบบของลูกค้ารายย่อยเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐเป็น
หลัก 

การแข่งขันกับบริษัท 
ต่างประเทศ 

- กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีแนวคิดว่าการใช้นักออกแบบต่างชาติจะ
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีกว่าเป็นการส่งเสริมมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัท 
- บริษัทข้ามชาติ สินค้าส่วนใหญ่มีดีไซน์มาจากต่างประเทศแล้ว 
- งานส่งออกของเซรามิคในจังหวัดเชียงใหม่มีคู่แข่งเป็นประเทศแถบยุโรป 

 

ภาพที่ 7-8 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1) การแข่งขันภายในประเทศ 

 การแข่งขันภายในประเทศในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นการ
แข่งขันทางตรงระหว่างบริษัทออกแบบด้วยกัน แต่เป็นการแข่งขันทางอ้อมกับระบบหรือเทคโนโลยีอื่นที่ถ ูก
พัฒนาขึ้น เช่น หุ่นยนต์ ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นการแบ่งปันข้อมูล (Source Sharing) ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก
เพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้ลูกค้ารายย่อยภายในประเทศ เช่น ธุรกิจขนาดย่อมจะมีการใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์แค่เพียง
ส่วนน้อย ซึ่งการใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดย่อมจะเกิดจากการผลักดันของภาครัฐ
เป็นหลัก 

2) การแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศ 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเกิดการแข่งขันกับบริษัทออกแบบของ
ต่างประเทศในการรับงานของลูกค้าที่เป็นธุรกิจรายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีแนวคิดว่าการเลือกใช้นักออกแบบ
ต่างชาติจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้า และแบรนด ์เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าการตลาดของธุรกิจ 

 ในส่วนของลูกค้าที่เป็นธุรกิจข้ามชาติ โดยส่วนมากจะมีการออกแบบสินค้ามาจากบริษัทแม่โดยตรงจาก
ต่างประเทศอยู่แล้ว  
 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการ TCDC เชียงใหม่ พบว่า การส่งออกของเซรามิคในจังหวัด
เชียงใหม่เริ่มมีคู่แข่งเป็นประเทศในแถบยุโรป เนื่องจากในต่างประเทศมีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น การ
ยกเว้นภาษีที่เป็นข้อตกลงของประเทศในแถบสหภาพยุโรป และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางไกลที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบ
กับคุณภาพในการผลิตสินค้าที่เทียบเคียงกัน 
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(4) อุปสรรค 

อุปสรรคจากการผลิต  
และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ 

-  การเรียนการสอนในปัจจุบันใช้การเรียนการสอนแบบ  
Art Education มากกว่า Design Education 
- คนที่ทำงานในวิชาชีพไม่ได ้ม ีการพัฒนาตนเอง (Continuous 
Self Learning) 

อุปสรรคจากบริบทด้านเศรษฐกิจ 

- การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นไปที่การวัดมูลค่าการ
ผลิต ไม่ใช่การวัดมูลค่าเชิงคุณค่าในการออกแบบ 
- ตลาดงานเซราม ิคในจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ซบเซาตามภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศ และมีคู่แข่งจากประเทศฝั่งยุโรป 

อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

- ปัจจุบันการออกแบบถูกมองว่าเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์
เท่านั้น 
- คนภายนอกและภายในวงการขาดความเข้าใจว่าการออกแบบ
สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาพลักษณ์ได้
อย่างไร 
- สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ได้รับการออกแบบที่ด ี เนื่องจาก
บุคคลทั่วไปไม่รู้ว่า การออกแบบคือพื้นฐานของชีวิตประจำวัน 

อุปสรรคจากการขาดการสนับสนุนในวิชาชีพ 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายของภาครัฐ ขาดความเข้าใจใน
เรื่องของวิชาชีพการออกแบบในภาพรวมส่งผลให้ไม่มีการสนับสนุน
วิชาชีพออกแบบ 
- ภาคร ัฐไม ่ได ้ม ีการจ ัดหน ่วยงาน  องค ์กรท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการ
ออกแบบ หรือ Chief Decision ของรัฐที่ด ูแลเรื่องเกี่ยวกับการ
ออกแบบโดยตรง 
- ไม่มีการจัด Executive Training เพื่อจัดทำ Creative 
Economy  

ภาพที่ 7-9 อุปสรรคของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อุปสรรคสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 

1) อุปสรรคจากการผลิต และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ 

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ (Design Education) ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปยังการใช้ฝีมือในการ
ผลิตผลงาน (Hand Skill) ซึ่งเป็นการเรียนการ สอนศิลปะแบบทั่วไป (Art Education) ไมไ่ด้มีการสอนให้นักศึกษา
มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่จะมุ่งเน้นการใช้การออกแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Problem 

Sovling) นอกจากนั้นบุคลากรในวิชาชพีหลังจากจบการศึกษาออกมาแล้ว หรือทำงานไประยะหนึ่งก็ขาดการพัฒนา
และเรียนรู้ เพื่อใหต้นเองมีความรู้ที่เท่าทัันกับการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโลกอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพในปัจจุบันไม่สามารถรับงานออกแบบตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากลูกค้าใน
ปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งทีเ่ป็น Intangible Aspect มากยิ่งขึ้น 
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 2) อุปสรรคจากบริบทด้านเศรษฐกิจ  

 การวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่
การวัดมูลค่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทั้งการผลิตสินค้าในประเทศและการผลิตเพื่อสง่ออก แต่ไม่ได้มีการวัด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นผลจากการออกแบบที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ และการบริการออกแบบต่าง ๆ ได ้

3) อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

 ปัจจุบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบถูกมองว่าเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น บุคคลทั้ง
ภายใน และภายนอกวิชาชีพบางคนยังขาดความเข้าใจว่าการออกแบบสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีิวิตได้ 
โดยเฉพาะวิชาชีพออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นวิชาชีพที่สามารถออกแบบสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ทุกคนใช้กันเป็นประจำในชีิวิตประจำวัน เช่น สตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งการมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่
ดีนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ ประชาชน 

 4) อปุสรรคที่จากการขาดการสนับสนุนในวิชาชีพ 

 จากการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายขาดความเข้าใจในวิชาชีพ ส่งผลให้ภาครัฐไม่ได้มีการจัดตั้ง 
หน่วยงานในการสนับสนุนวิชาชีพในด้านอุตสาหกรรมการออกแบบ หรือธุรกิจการให้บริการออกแบบ (Design 

Industry Business and Service) โดยตรง จึงควรมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง (Executive Training) 

เพื่อเป็นการให้ข้อมูล บริหารจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้เกี่ยวข้องในระดับสูง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งผลต่อยอดให้เกิดการ
สนับสนุนแก่วิชาชีพอย่างตรงจุด 

(5) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

การออกแบบเน้นไปในทาง 
Intangible Aspect 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทำให้วิชาชีพมีโอกาสมากขึ้น  
- ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเปลี่ยนไปเป็นการออกแบบ Interface การออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบการบริการ (Service Design) 

การเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 
และการบริการ 

- นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เน้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตจำนวนมาก 
- นักออกแบบจะสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่จะเป็นการผลิตในจำนวนที่น้อย 
ไม่เน้นการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) 
- นักออกแบบจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้บริการแทน เช่น บริการให้คำปรึกษาทาง
ธุรกิจ (Business Solution) 
- นักออกแบบในภูมิภาคนิยมออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง มีลักษณะ
เป็นงานฝีมือ  

 
ภาพที่ 7-10  ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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1) การออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นไปในทาง Intangible Aspect มากขึ้น 

จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโลกมีการพัฒนามากขึ้น ดิจิตอลเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม ส่งผลต่อลักษณะการ
ใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นวิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงมีการผันตัว
เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลก จากการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะเป็น
กายภาพก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการออกแบบประสบการณ์การใช้งานต่าง ๆ ผ่านการออกแบบ Interface การ
ออกแบบบริการ มุ่งเน้้นไปที่การ รับรู้ของผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานพื้นที่ หรือสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
ที่สุด 

2) การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริการ 
ในภาพรวมของวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีจำนวนการผลิตสินค้า และการบริการใน

ลักษณะของงานผลิตจำนวนมาก (Mass Production) น้อยลง กลุ่มลูกค้า และนักออกแบบมีความต้องการสร้าง
เอกลักษณ์สร้างภาพจำของตนเองมากขึ้นจนเกิดเป็นการสร้างแบรนด์ของตนเอง อีกทั้งนักออกแบบยังได้ผันตัวจาก
การเป็นผู้ออกแบบไปเป็นผู้ใหบ้ริการแทน เช่น บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Solution) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิภาคอื่น ๆ ที่ผลงานจะมีลักษณะเป็นงานฝีมือ (Craft) นักออกแบบจะมีการ
จัดเวิร์คชอป เพื่อให้ลูกค้า หรือคนที่สนใจสามารถเข้าถึงงานออกแบบของตนได้มากยิ่งขึ้น โดยมกีารโปรโมท หรือ
นำเสนอสินค้า และบริการผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าที่สนใจในตัวสินค้าได้โดยตรง 

(6) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 

ภาพที่ 7-11 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสรุปไดอ้ยู่ 2 รูปแบบ แบ่งตาม
ประเภทงาน ได้แก่ 

1) กรณีที่ผู้ออกแบบมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง 

 จะมีกระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการกำหนดแนวคิดในการออกแบบ (Concept) ว่าจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ แล้วทำการออกแบบตามแนวคิดที่ได้กำหนดไว้ โดยในขั้นตอนนี้
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ผู้ออกแบบอาจมีการทดลองผลิตสินค้าขึ้นมาทดลองใช้งานจริง เพื่อเป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 

และนำไปปรับปรุงแก้ไขการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของขนาด วัสดุที่ใช้ในการผลิต ฯลฯ ในขั้นตอนของการออกแบบนี้จะเป็นกระบวนการคิด ออกแบบ ทดลองใช้
กลับไปกลับมาจนสุดท้ายได้แบบที่เหมาะสมที่สุดต่อการใช้งาน หลังจากจบกระบวนการออกแบบแล้วในการผลิต
ชิ้นงานจะม ี2 รูปแบบเช่นกัน คือ นักออกแบบเป็นผู้ผลิตชิ้นงานนั้นเอง ซึ่งมักพบในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัด กับนัก
ออกแบบส่งแบบให้ผู้อื่นเป็นผู้ผลิตชิ้นงานต่อ เมื่อผลิตชิ้นงานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดให้กับสินค้า โดย
ในปัจจุบันช่องทางในการทำการตลาดมักจะเป็นช่องทางออนไลน ์และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าผลติภัณฑ์ใหง้่ายขึ้น  โดยส่วนใหญ่นักออกแบบจะเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า
นั้น ๆ เอง 

2) กรณีที่ผู้ออกแบบให้บริการออกแบบแกบุ่คคลอื่น 

ในกรณีนี้กระบวนการทำงานจะเริ่มต้นจากการที่นักออกแบบไปรับฟังแนวคิดความต้องการเริ่มต้นของ
ลูกค้าก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้กลับมากำหนดแนวคิดในการออกแบบ จากนั้นทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบสินค้าท่ี่จับต้องได้ (Tangible) เช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์  
หรือการออกแบบสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) เช่น การออกแบบอินเตอร์เฟส การออกแบบระบบ
บริการต่าง ๆ  โดยในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการที่คิด ทดลองทำ ปรับปรุงแก้ไข กลับไปกลับมา พร้อมทั้งนำเสนอ
ต่อลูกค้าอยู่เป็นระยะ เช่นเดียวกัน จากนั้นส่งผลการออกแบบทั้งหมดให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการจ้างผลิต และ
ขายสินค้า และบริการต่อไป 

7.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร 
(1) Thailand Innovation and Design Expo (T.I.D.E) 

 

 
 

ภาพที่ 7-12 Thailand Innovation and Design Expo 2017 

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียน โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เป็นฐาน
การผลิตที่สำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตร ยานยนต ์แฟชั่น งานออกแบบ และกลุ่มอุตสาหกรรม และ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมี
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ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหลายประเทศ จึงได้มีจัดงาน Thailand Innovation and 

Design Expo (T.I.D.E) ขึ้นคร้ังแรกในปี พ .ศ . 2557 และจัดต่อเน่ืองมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบใน
การจัดงานทั้งหมด 4 วัน โดยสองวันแรกจะเป็นการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ และนักออกแบบ และ 
สองวันสุดท้ายเป็นการเปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้ารับชมงาน 

ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรม และงานออกแบบ และกิจกรรมที่
น่าสนใจมากมายเป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิด นกัประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทย ได้เผยแพร่ผลงาน สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต 

นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและ
งานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ โดยแบ่งเป็นการจัดแสดงเป็น 8 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) Innovation Showcase 

การจัดแสดงนวัตกรรม และสินค้าออกแบบกว่า 300 ชิ้น โดยแบ่งเป็นนวัตกรรมสินค้าจาก 9 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) สินค้าแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ (Fashion & Lifestyle) สินค้าสุขภาพ
และเทคโนโลย ีทางการแพทย์ (Health & Medical) ส ินค ้าเคร ื่องใช ้ไฟฟ ้าและอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electrics & 

Electronics) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) สินค้าเกษตร (Agriculture) สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ (Automotive & Parts) สินค้ากลุ่มพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Alternative 

Energy & Green) 

2) Innovation Highlight 

นิทรรศการจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมช้ันนำของประเทศ 

3) Startup Showcase 

พ้ืนท่ีรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีท่ีมีพรสวรรค์โดดเด่นจาก 10 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ FinTech 

& Service Enhancement, E-Commerce & Logistics, Health Tech, Industry 4.0 & CleanTech, AgriTech 

& FoodTech, EduTech & GovTech, Property Tech, Lifestyle & Personal Service, TravelTech, 

Entertainment & Gaming 

4) International Pavilions 

นิทรรศการด้านนวัตกรรม และการออกแบบจากหน่วยงาน และองค์กรจากต่างประเทศ ท่้ังภูมิภาคเอเชีย 

และยุโรป 

5) Exhibition 

ส่วนจัดแสดงงานออกแบบท่ีรวบรวมสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลระดับ
โลก จากนักออกแบบไทยและอาเซียน ได้แก่พ้ืนท่ีจัดแสดงต่าง ๆ ดังน้ี 

1. Demark Concept Store: พ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานท่ีได้รับรางวัล Design Exellence Awards 

2. Design Bazaar: พ้ืนท่ีขายสินค้าของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย 

3. Pet Parade: พ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสัตว์ 
4. 60+: พ่้ืนท่ีจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ 

5. I+D Style Café: แนวคิดการจัดแสดงคาเฟ่นวัตกรรม 
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6. Design Service Society: การให้บริการคำปรึกษาด้านการออกแบบสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

7. Innovation Network- Smart Packaging: พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมกว่า 30 อย่างด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

6) Retail Store 

พ้ืนท่ีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการขาย หรือแสดงสินค้า และบริการนวัตกรรมของตน 

7) Innovation Network 

การให้บริการด้านธุรกิจ และการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา และธนาคาร 

8) Business Matching 

เป็นพ้ืนท่ีกลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า ด้วยการเปิดพ้ืนท่ีสำหรับการเจรจาการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการ 

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดกจิกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบ โดยวิทยากร
ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการจัดเวิร์คชอป กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมในการผลิตสินค้า และบริการอีกด้วย 

 

(2) งานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงสินค้าของใช้ภายในบ้าน (Bangkok International 

Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: BIG + BIH) 

 งานจัดแสดงสินค้าของขวัญสินค้าพรีเมียม และสินค้าตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องปั้นดินเผา 
ของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้าโลหะภัณฑ์ และสินค้าผลิตภัณฑ์พรีเมียมอื่น ๆ โดยงาน BIG + BIH ได้
กลายเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

โดยมีบริษัทจัดแสดงกว่า 650 บริษัท ใน 1,700 คูหา และสามารถดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้า นิทรรศการข้ามชาติได้
มากกว่า 90,000 ราย 

 

ภาพที่  7-13 งาน BIG + BIH 
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(3) งานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion 

Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BIL) 

งานจัดแสดงสินค้าแฟชั่น และเครื่องหนัง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ศักยภาพของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นของไทยอย่างครบวงจร 
และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้า นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ีศักยภาพในการผลิตได้มาพบเจอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการพูดคุยเพื่อการ  
ติดต่อทางธุรกิจอีกด้วย  

 

 

ภาพที่  7-14 งาน BIFF & BILL 

(4) งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF) 

 

   
  

ภาพที่  7-15 งาน TIFF 

 งานจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายเก่าที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ และผู้ประกอบการรายใหม่
ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากล ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต และการค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน 

โดยตั้งใจให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุดยอดการจัดงานแสดงสินเค้าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจาก
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 จากสำนักพิมพ์ข่าวสด วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออก
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.12 คิดเป็นมูลค่า 1,094.26 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 

37,751.97 ล้านบาท โดยมีกลุ่มตลาดการส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหราช
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อาณาจักร โดยคาดการณ์ไว้ว่าในปีพ.ศ. 2560 มูลค่าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้
ตั้งเป้าการส่งออกไว้ที่ร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อย  

 

(5) งานไทยแลนด ์เมกา โชว ์(Thailand Mega Show) 

งานแสดงสินค้าในรูปแบบ Multi-Show ที่รวบรวมสินค้าเพื่อการตกแต่งบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์บน
พื้นที่กว่า 47,000 ตารางเมตร โดยนับเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน ด้วยจุดเด่นของความหลากหลายในประเภทสินค้า โดยภายในงานจะถูกแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ 

ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าแฟชั่น อินเตอร์แบรนด์ เครื่องประดับ
และอัญมณี ธุรกิจวิวาห์และเวดดิ้งสตูดิโอ การท่องเที่ยวและโรงแรม สินค้าเพื่อแม่และเด็ก สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ 

ความงามและสปา เทศกาลอาหาร ตลอดจนส่วนการจัดแสดงต้นไม้ พรรณไม ้และการจัดสวน 

 

 
 

ภาพที่  7-16 บรรยากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ของงาน Thailand Mega Show 

 

 กิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

(6)  NAP: Nimmanhaemin Art & Design Promenade 

  กิจกรรมประจำปีของพื้นที่บริเวณ ซอยนิมานเหมินทร์ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดช่วงประมาณต้น
เดือนธันวาคมของทุกปี กิจกรรม NAP มีต้นกำเนิดมาจากการรวมกลุ่มของศิลปินชาวเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่ในถนน
บริเวณนี้ โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อช่วงวิกฤตเศรษฐกิจป ีพ.ศ. 2540 เป็นงานที่มีจุดมุ่งหมายให้ศิลปิน นักสร้างสรรค์
นำผลงานออกแบบมา นำเสนอ จัดแสดง พร้อมทั้งขายปลีก-ขายส่งให้กับผู้ที่สนใจ โดยผลงานจะมีความหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน งานศิลปะ งานคราฟต์ ผ้าทอ สิ่งทอ ตลอดจนอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากนั้น
ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำงานฝีมือต่าง ๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 7-17 งาน NAP 

(7)  Penguin Villa Fair 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านเพนกวิ้น กลุ่มบ้านไม้สองชั้นที่เป็นสถานที่
พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องราวประสบการณ์ของนักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สตูดิโอออกแบบของศิลปินบางรายด้วย กจิกรรม Penguin Villa Fair เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในงานจะเป็นการขายสินค้าต่าง ๆ เล่นเกม แสดงดนตรี ฯลฯ 

 

ภาพที่ 7-18 บรรยากาศภายใน Penguin Villa Fair 

 

(8)  เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 

งานเทศกาลกิจกรรมในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น นักสร้างสรรค์ และสตูดิโอออกแบบในพื้นที ่
เป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจ นักออกแบบ ผู้ประกอบการจากทุกสายอาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีการอำนวย
ความสะดวกในด้านพื้นที่ และสาธารณูปโภคในการจัดงานให้ศิลปิน นักออกแบบมาแสดงศักยภาพของวงการ
ออกแบบในจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอไอเดียใหม่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักออกแบบ 

ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว และบคุคลทั่วไปที่สนใจใน
งานออกแบบ ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการออกแบบภายในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยว 
และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงความร่วมมือ และเป็นการขยายช่องทางธุรกิจสร้างสรรค์ให้
เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ . 2557 และจัดเป็นประจำต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
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ภาพที่ 7-19 ตัวอย่างงาน Chiangmai Design Week 

 

7.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Hard 

Infrastructure 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

)เชียงใหม่(  

พื้นที่สนับสนุน 

- บ้านข้างวัด 

- หมู่บ้านหัตกรรมบ้านถวาย 

- หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง 
- นิมมานซอย 1 

- หมู่บ้านเพนกวิ้น 

- สโลว์แฮนด์ 
- ชุมชนวัดเกต 

- เวิ้งมาลัย 

- เมกเกอร์สเปซ 

- ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ 

หน่วยงานสนับสนุน 

- ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC 

Chiangmai) 

- กลุ่มสร้างสรรค์เชียงใหม่ (Creative 

Chiangmai) 

- สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรม
ภาคเหนือ 

ภาพที่ 7-20  Hard Infrastructure ของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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1) โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงสร้างพื้นฐาน Hard 

Infrastructure อยู่สองประเภท คือ  

โครงสร้างพื้นฐานประเภทพื้นที่สนับสนุน ได้แก่ พื้นที่ที่เกิด หรือสามารถรองรับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

ได ้เช่น บ้านข้างวัด หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง ถนนนิมานเหมินทร์ ซอย 1 หมู่บ้านเพนก
วิ้น สโลว์แฮนด์ ชุมชนวัดเกต เวิ้งมาลัย เมกเกอร์สเปซ และภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น พื้นที่
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมประเภทงานคราฟต์  

 โครงสร้างพื้นฐานประเภทหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ กลุ่ม
สร้างสรรค์เชียงใหม่ และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ โดยหน่วยงานสนับสนุนเหล่านี้จะทำ
หน้าที่ในการเชื่อมโยง สนับสนุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในจงัหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย 

Hard 

Infrastructure 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

Training Lab 

Testing Lab 

- พื้นที่ในการสอนคนที่จะส่งเสริม Innovative Design 

ไม่ใช่แค่สำหรับ Creative Design หรือ Apiled Art  

- Maker space ที่ Generate Solution  

พื้นท่ีจัดแสดงความรู ้

- เป็นพื้นที่ที่เป็นเวที ไม่ใช่พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสาร 
- Resource Hub ที่ Integrated ความรู้ไม่ใช่แค่การ
ออกแบบแต่รวมถึงด้าน Environment, Social และ 
Production Aspect 

ภาพที่ 7-21  Hard Infrastructure ที่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องการ 

2) โครงสร้างพื้นฐานที่วิชาชีพต้องการ 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ และผู้ประกอบการรายย่อย พบว่า วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มีความต้องการพื้นที่ทดลองงานออกแบบ และพื้นที่สำหรับสอนคน (Testing Lab & Training Lab) 

ที่ส่งเสริมนวัตกรรมร่วมกับการออกแบบเพื่อให้การออกแบบมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีพื้นที่ 
Maker Space เพ ิ่มข ึ้นแต ่พ ื้นท ี่ส ่วนใหญ ่จะตอบโจทย ์กล ุ่มล ูกค ้าปลายทาง (End User/ End Customer) 

นอกจากนั้นยังมีความต้องการพื้นที่สำหรับการจดัแสดงความรู้ (Resource Center) ที่บูรณาการทุกศาสตร์ของการ
ออกแบบเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยพื้นที่สำหรับจัดแสดงความรู้นี้ควรที่
จะสร้างบรรยากาศสังคมของการออกแบบทีน่อกเหนือจากการแสดงผลงานด้วย 
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 (2) Soft Infrastructure  

 

Soft 

Infrastructure 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

นโยบายสนับสนุน 

การลงทุน 

- ปัจจุบันมีการสนับสนุน BOI แค่ในด้านอุตสาหกรรม ที่ใช้
การออกแบบ แต่ไม่มีการสนับสนุนธุรกิจออกแบบโดยตรง 

การสนับสนุนด้าน
เงินทุน 

- สมาคมไม่มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินงาน 

การรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน ์

ต่อวิชาชีพ 

- งานวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การใช้การออกแบบใน 

อุตสาหกรรม การสร้าง design industry การมอง
ศักยภาพ การออกแบบ 

- การสร้างฐานข้อมูล สร้างแพลตฟอร์มกลาง ฯลฯ 

ภาพที่ 7-22  Soft Infrastructure ที่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องการ 

1) โครงสร้างพื้นฐานที่วิชาชีพต้องการ 

นโยบายสนับสนุนการลงทุนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งการ
ส่งเสริมเงินทุนสำหรับธุรกิจออกแบบในปัจจุบันมีเพียงการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(Board of Investment: BOI) ผ่านภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้การออกแบบ แต่ไม่มีการสนับสนุน หรือส่งเสริม
ให้กับธุรกิจออกแบบ (Design Industry) ทำให้ BOI เหล่านั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงต่อวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นอกจากนั้นการดำเนินการทำงานของสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IDS) 

เป็นการดำเนินการผ่านงบประมาณที่ได้มาจากการบริจาคของสมาชิก ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าสมาชิกประจำปี ดังนั้น
ในการดำเนินหลายโครงการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลเบื้องตน้
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ หรือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หรือการจัดจ้างพนักงาน
ผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการของสมาคมอย่างเต็มเวลา ฯลฯ  

การสนับสนุนด้านการพฒันาวิชาชีพผ่านการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ เช่น การสนับสนุน
งานวิจัย การสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในวิชาชีพจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
เครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีีพ สามารถมองเห็นแนวโน้ม และแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคตได ้

 

7.8 การออกแบบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีบทบาทต่อการพัฒนาเมืองในหลาย ๆ 

ด้าน โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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1) การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

จากแนวโน้มการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ที่มากขึ้น นักท่องเที่ยวขวนขวายที่จะหาความ
แปลกใหม่ ส่งผลให้นักออกแบบมีบทบาทที่โดดเด่น ทั้งนักลงทุน และนักออกแบบไดพ้ัฒนาโครงการใหม่ ๆ 

มากมายที่เป็นจุดดึงดูดในพื้นที่นั้น ๆ เช่น โครงการ Columbo Craft จังหวัดขอนแก่น โครงการบ้านข้างวัด จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เป็นการรวมตัวกันของนักออกแบบในการสร้างพื้นที่ร้านค้า พื้นที่เวิร์คชอป 

ของกลุ่มนักออกแบบ มีการจัดอีเว้นต์เป็นประจำ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัด
มากขึ้น มีการโปรโมทพื้นที่ และนักออกแบบในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมวงกว้างเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในจังหวัดทางอ้อม ซึ่งพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ มทีั้งในลักษณะที่เป็นพื้นที่สตูดิโอเล็ก ๆ ไปจนถึงการสร้างเป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 7-23 ภาพบรรยากาศภายในโครงการ Columbo Craft จังหวัดขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 7-24 ภาพบรรยากาศภายในโครงการบ้านข้างวัด จังหวัดเชียงใหม ่

 

นอกจากนั้นยังสังเกตได้ว่า การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นการจัด
แสดงผลงานออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากผลผลิตที่ออกมาเป็น
สิ่งที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์มขีนาดเล็ก อยู่ในขนาดที่สามารถเคลื่อนย้าย
ได ้ทำให้สามารถนำไปจัดแสดงแทบจะทุกพื้นที่ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของผลงาน เนื่องจากวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมีขอบเขตที่ครอบคลุมการออกแบบหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การ
ออกแบบเซรามิคการออกแบบลายผ้าต่าง ๆ ฯลฯ 
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ภาพที่ 7-25 ตัวอย่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้จัดในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม ่

2) สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในเมือง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการสนับสนุนพื้นที่ และกิจกรรม
สร้างสรรค์ภายในเมือง จะเห็นได้ชัดในพื้นที่เมืองของภูมิภาคอื่น ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ที่ม ีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ประจำปีของโครงการ หน่วยงาน และพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของนักออกแบบภายในจังหวัด 

มีการจัดการแสดงผลงาน จัดเวิร์คชอป เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นพืน้ที่สร้างสรรค์ เช่น แกลลอรี เมกเกอร์
สเปซ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลตอบรับที่ดีทั้ง
จากคนภายในจังหวัด นักท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

 

 

ภาพที่ 7-26 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

3) เกิดการรักษาศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เมือง 
เน ื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป ็นพื้นที่ท ี่ม ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว ่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม หรือ

ศิลปวัฒนธรรม นักออกแบบส่วนมากมีการสอดแทรกลวดลาย เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในการออกแบบ
ชิ้นงาน ทำให้ผลงานที่ออกมานั้น เมื่อเห็นก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีที่มาจากพื้นถิ่นใด เปรียบเสมือนเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมให้เมืองมีเอกลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นการโปรโมทภาพลักษณ์ของพื้นที่ ฯลฯ ประกอบกับ
การใช้ฝีมอืช่างที่หาไม่ได้จากพื้นที่อื่น ๆ ทำให้เป็นการดึงดูดให้เมืองมีีความน่าสนใจ เป็นจุดหมายปลายทางในการ
เดินทางเข้ามาศึกษาศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 7-27 การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ 

 

4) การยกระดับคุณภาพชีิวิตของคนในสังคมผ่านการออกแบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

การออกแบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ ในต่างประเทศได้มีการนำความรู้ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ street furniture อย่างแพร่หลาย แม้ว่าบางครั้ง
เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างถาวร แต่ในการทดลองใช้ในหลาย ๆ กรณีศึกษาก็ทำให้เห็น
ได้ว่าการออกแบบ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ ตัวอย่างเช่น ในการจัดงาน London’s 

Design Museum ได้มีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ street furniture โดยในครั้งนี้นักออกแบบได้ทำการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตา หรือคนหูหนวก โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ
นั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ฯลฯ 

เมื่อผู้พิการเดนิผ่านเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ มันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ เช่น เสาไฟ เมื่อผู้พิการเดินทางมันจะ
เพิ่มแสงสว่างให้สามารถมองเห็นทางเดินได้ชัดเจนมากขึ้น ป้ายบอกทางที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นั่งชั่วคราวได้ 
หรือเสาที่ให้ข้อมูลเสียง ฯลฯ นอกจากเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ถูกนำเสนอเข้าชิงในรางวัล Design of the Year ประเภทดิจิตอลอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 7-28 ภาพตัวอย่างการออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนนในต่างประเทศ 

(blind.tech, 2015) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
)Final Report(  

       บทที่ 7 
สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
7 - 31 

 

7.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศ
ไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 70 ปี และมีก่อตั้งสมาคมวิชาชีพมาเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี 

ในช่วงแรกวิชาชีพออกแบบผลิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มมาจากการรับจ้างผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกเป็นหลัก ภายหลังกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
(Value Added) ผ่านการออกแบบ ในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการ
ยกระดบัมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมของไทยให้ไปสู่สากล ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 
(Lifestyle Related) เช่น เฟอร์นิเจอร์ สินค้าแฟชั่น ของเล่น และสินค้าเทคโนโลยีจนไปถึงการออกแบบบริการ 
โดยมีการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ เช่น เครื่องหนัง เซรามิค เฟอร์นิเจอร์ และ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

ลักษณะงานของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจบุันเริ่มมีการรับงานออกแบบที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Design) เพิ่มขึ้น งานออกแบบเป็นไปตามลักษณะการใช้งานและการดำรงชีวิตของผู้บริโภค มีการผัน
ตัวตามเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยงานออกแบบในลักษณะนี้ต้องอาศัยประสบการณ์จากการใช้งาน 

ไม่สามารถจับตอ้งได้เหมือนงานออกแบบในอดีตที่สามารถจับต้องได้ (Tangible Design) ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักของการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบการบริการ 2  ลักษณะ ได้แก่ การ
ออกแบบในฐานะผู้ให้บรกิารออกแบบ และการออกแบบในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองที่จะเป็นงานออกแบบที่มี
ลักษณะเป็นงานคราฟต์ ผลิตจำนวนน้อยชิ้น และมักเกิดในภูมิภาคต่างจังหวัด  

อุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากการที่นักออกแบบหลาย ๆ ท่านได้รับรางวัลระดับนานาชาติต่าง ๆ จาก
โครงการประกวด รางวัล Red Dot Design )ประเทศเยอรมัน(  รางวัล iF Product Design Award (ประเทศ
เยอรมัน) และรางวัล GEMARK (ประเทศญี่ป ุ่น)เป็นต้น รวมไปถึงการได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น รางวัล 

DEmark (Design Exellence Award) โดยสำนักส่งเสริมม ูลค ่าเพ ิ่มเพ ื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย์  รางวัล Chiangmai Design Award (CDA) โดยกลุ่มสร้างสรรค์เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
การแสดงศักยภาพของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นการออกแบบที่มีความใกล้ชิดกับการใช้ชีิวิตประจำวันของมนุษย์ 
เป็นงานออกแบบที่แทรกอยู่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ใช้งาน แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ออกแบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ กล่าวคือหากสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ป้ายบอกทาง ฯลฯ ได้รับการออกแบบที่ดี มีการออกแบบที่ถูกต้องตาม
หลักการใช้งาน มีความสวยงามก็จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และบรรยากาศเมืองได้ แต่
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยกลับถูกใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นสินค้าและบริการเท่านั้น 

ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่า  
ปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยนัั้นได้รับความสนใจจากนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง 
(BIFF & BIL) งานแสดงส ินค ้าของขวัญและงานแสดงสินค ้าของใช ้ในบ ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสนิค ้า
เฟอร์นิเจอร์ (TIFF) สามารถดึงดูดผู้ประกอบการไทย และชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2560 กรม



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
)Final Report(  

       บทที่ 7 
สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
7 - 32 

 

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ยกระดับงานแสดงสินคา้ให้เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาตทิี่ตั้งเป้า
ไว้ว่าจะมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมแสดงสินค้าไม่น้อยกว่า 1,000 บริษัท 2,000 บูธ และมีผู้เดิน
ทางเข้ามาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านี้มากกว่า 60,000 รายจากทั่วโลก จากการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานแสดง
สินค้าต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ไม่มากก็น้อย โดยเป็นมูลค่าที่เกิดจากการเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทย มูลค่าจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การติดต่อการค้าทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างเม็ดเงิน
ในอนาคตให้กับประเทศ ฯลฯ 

นอกจากนั้นในภูมิภาคต่างจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ที่งานออกแบบผลิตภัณฑม์ีความโดดเด่น มี
เอกลักษณ์ เช่น งานคราฟต ์งานเซรามิค ฯลฯ ประกอบกับการจัดเวิร์คชอป จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานต่าง ๆ 

ของนักออกแบบ ทำให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยว และการขาย
สินค้าเปน็หลักเช่นกัน 

ต ั้งแต ่อด ีตประเทศไทยอ ุตสาหกรรมการออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์ม ีการเจร ิญ เต ิบ โตควบค ู่ไปก ับ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านธรรมชาติ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ความไม่ยืดหยุ่น ความล่าช้าของระบบการผลิต ฯลฯ ทำใหห้ลาย ๆ ฐานการผลิตย้ายออกจากพื้นที่ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย 

จึงถือเป็นโอกาส และความท้าทายของวิชาชีพที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงวิชาชีพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล 

มุ่งเน้นการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงกับภาคอุตสาหกรรมอีกต่อไปผ่านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และ
บริการ 
 จากรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทำให้นักออกแบบ
ต้องม ีการเร ียนรู้ และพ ัฒนาตนเองตามเทคโนโลย ี และเทรนด ์โลก ส่งผลให ้การให ้บริการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบสิ่งที่จับต้องไดแ้ต่เปลี่ยนไปเป็นการออกแบบ
ประสบการณ ์การออกแบบการบริการ และการออกแบบบนแพลตฟอร์มของเทคโนโลยี ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำ
ให้นักออกแบบในทุกพื้นที่สามารถมีหรือเพิ่มช่องทางการขาย และประชาสัมพันธ์งานออกแบบ และบริการของตน
ได้ในทุกพื้นที่ โดยนำเสนอผลงานของตนได้ทั้งในช่องทางการค้าขายแบบปกติ และช่องทางออนไลน์ จึงทำให้เป็น
การกระจายพื้นที่การขายออกไปได้ทั่วไปประเทศ รวมถึงพื้นที่ต่างประเทศอีกด้วย  

 ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า นักออกแบบในยุคปัจจุบนัที่อยากจะประสบความสำเร็จนั้นควรที่จะมีความรู้เรื่องของ
การตลาด เข้าใจแนวโนม้ความต้องการของตลาด มองเห็นช่องทางในการขายสินค้า และบริการ มีเทคนิคในการ
เจรจาการค้า และสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ แต่การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทางธุรกิจอย่าง
เดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการจัดการสนับสนุนในภาพรวมของวิชาชีพ 

ควรมีการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการสนับสนุนร่วม พร้อมท้ั้งให้ความรู้ในด้านธุรกิจร่วมด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนแยกตามรายประเภท
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน ไม่ได้เป็นการพัฒนาในภาพรวมของวิชาชีพแต่อย่างไร 
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 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงาน 
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8.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์

 

ภาพที่ 8-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

 การออกแบบเรขศิลป์ หรือนิเทศศิลป์ (Graphic Design) มีการเรียนการสอนในประเทศไทยตั้งแต ่ปี พ.ศ. 

2499 ที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับอนุปริญญา โดยการเรียนการสอนไดพ้ัฒนาเป็นระดับ 

ปริญญาตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2516 - 2528 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการก่อตั้งและจัดการเรียนการสอนขึ้นในหลาย 

สถาบัน  

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้งสมาคมเรขศิลป์แห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนการพฒันาและยกระดับ 

วิชาชีพการออกแบบเรขศิลป์ ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการก่อตั้งสโมสรอักขรศิลป์ (TAB) ขึ้น เพื่อดูแลเกี่ยวกับงานด้าน 

การออกแบบตัวอักษร 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีการก่อตั้งชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทยขึ้น เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของคน 

ทำงานด้านการออกแบบภาพประกอบในประเทศไทยและผลักดันเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพนักออกแบบ ต่อมาในปี 
เดียวกัน ได้มีการจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ 
และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมการออกแบบกราฟิกและภาพประกอบ และเริ่มมีการจัด 

สอบเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ 
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ภาพที่ 8-2 ขอบเขตงานออกแบบเรขศิลป์ ตามที่สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ฯกำหนด 

 จากการกำหนดขอบเขตของสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ มีการระบุขอบเขตของงานออกแบบเรขศิลป์ไว ้
ทั้งหมด 12 ประเภทงาน ดังนี้ 
  1) การออกแบบเชิงข้อมูล (Information Design)  

  2) ตราสัญลักษณ์ และ โลโก ้(Logo Design, Trademark) 

  3) กราฟิกส์บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design) 

  4) การออกแบบกราฟิกสื่อผสมอื่น ๆ (Website Design & Online Development) 

  5) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (New Media & Interactive) 

  6) การออกแบบอัตลักษณ์ (Indentity) 

  7) นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ (Editorial Design) 

  8) หนังสือ (Book)  

  9) สิ่งพิมพ์ทั่วไป (Print) 

  10) กราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic) 

  11) การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Time-base Motion) 

  12) งานออกแบบทีเ่กี่ยวกับตัวอักษร (Typographic Design & Lettering) 
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8.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์

 

ภาพที่ 8-3 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์  

 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์มีด้วยกัน 3 สมาคม หลักดังนี้  

 (1) สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (Thai Graphic Designer Association: ThaiGA)   

 จัดตั้งเพื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนทุกกิจกรรม ที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพอย่าง 
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ เพือ่เผยแพร่บทบาทของนักออกแบบเรขศิลป ์

 (2) สโมสรนักออกแบบอักขรศิลป์แห่งประเทศไทย (Typographic Association Bangkok: TAB)

 เป็นสโมสรที่รวมกลุ่มของคนทำงานออกแบบตัวอักษร เพื่อรองรับและเป็นศูนย์กลางให้เครือข่ายของธุรกิจ 

ออกแบบตัวอักษรในประเทศ และให้ผลใหญ่ที่สุดคือทำให้คนทั่วไปตระหนักถึงการมีอยู่จริงของอุตสาหกรรม 

 (3) ชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทย (Thai Illustrator Club) 

 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและรักษาสิทธิ์ 
ของนักออกแบบภาพประกอบไทยในทุกสายงาน 

 (4) สโมสรอักขรศิลป์และอักษรศิลป์ เชียงใหม ่(TAC)  

 เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนทำงานด้านการออกแบบตัวอักษรในจังหวัดเชียงใหม่ ตัวสโมสรมีลักษณะ 
เหมือนเป็นสาขาของสโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์กรุงเทพ โดยที่สโมสรทำหน้าที่ในการรวมกลุ่ม จัดกิจกรรมและ 
ให้ความรู้กับประชาชน และผู้สนใจเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบตัวอักษรในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก 
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8.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร สาขาออกแบบเรขศิลป ์

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาเรขศิลป์ เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
แพร่หลาย เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ในปัจจุบันมีสถาบันและหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนด้านเรขศิลป ์ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน ด้านการออกแบบเรขศิลป ์

เรขศิลป์ 
ป.ตรี ป.โท 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี
(26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นิเทศศิลป์) 
(International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

186 - 43 41 44 47 9 

2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาเรขศิลป์ 218 42 - - - - - 

3 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 192 - 40 51 50 50 1 

4 คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

165 - 33 40 39 44 9 

5 คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ 128 - 38 25 16 19 30 

6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - - - - - - 

7 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 142   37 30 35 34 6 

8 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
1) สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม 
2) สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ ์
3) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร - - - - - - - 

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 142 - 34 27 35 37 9 
10 คณะศิลป์ประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี - - - - - - - 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 
ออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี 125 - 39 28 27 24 7 

12 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ สาขาออกแบบประยุกต์
ศิลป์และผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ 

- - - - - - - 

13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์ทรวิโรฒ 87 -  41 46 - - - 

14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุร ี

- - - - - - - 
15 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - - - - - - 

16 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ ์
สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์
โชติเวช 

- - - - - - - 
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เรขศิลป์ 
ป.ตรี ป.โท 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี
(26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา - - - - - - - 

18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน - - - - - - - 

19 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
1) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(Communication) 
2) สาขาทัศนศิลป์ (Visual Art) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 530 - 172 119 89 106 44 

20 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 366 - 100 101 43 86 36 

21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 128 - 31 46 32 11 8 

รวม 2,409 42 608 554 410 458 159 

 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปจำนวน สถาบัน หลักสูตร นักศึกษาในระดับต่าง ๆ และ จำนวนนักศึกษาที่ 
จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 8-4 การศึกษาและการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาเรขศิลป์ 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบสาขาเรขศิลป์ มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

21 หลักสูตร จาก 18 สถาบัน โดยจากรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน 2,409 คน และปริญญาโทจำนวน 42 คน มีนักศึกษา เข้า
เรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 608 คน และ มี
นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 617 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 4 จำนวน 458 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.24 และชั้นปีที่ 5  (หลักสูตร 4 ปีตกค้าง) จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 
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8.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์

 ในปัจจุบันยังไม่มกีารสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบเรขศิลป์อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม
จากการสัมภาษณ์ นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของวิชาชีพว่า ในปัจจุบันมกีลุ่มคนที่
ทำงานในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 

ภาพที่ 8-5 กลุ่มคนที่ทำงานด้านการออกแบบเรขศิลป์ในปัจจุบัน 

 จากภาพที่ 8-5 กลุ่มคนที่ทำงานด้านการออกแบบเรขศิลป์ในปัจจุบัน มีอยู่ทั้งหมด 2 กลุ่มดังนี้ 

 (1) กลุ่มคนที่จบด้านการออกแบบเรขศิลป์มาโดยตรง 

 เป็นกลุ่มคนที่เรียนจบจากสาขาออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ หรือ Graphic Design ในสถาบันการศึกษา 
มาโดยตรง โดยการออกแบบเรขศิลป์ หรือ Graphic Design ที่เป็นเฉพาะทางสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ 

  1) Styling Base: เป็นการออกแบบทีเ่น้นความงาม และความสดใหม ่

  2) Content Base: เป็นการออกแบบที่นำเนื้อหามาสร้างเรื่องราวคิดเป็นระบบ และหาความ 

หมายของแนวทางการออกแบบ 

 (2) กลุ่มคนที่ไม่ได้จบด้านการออกแบบเรขศิลป์โดยตรง 

 เป็นกลุ่มคนทีเ่รียนจบจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบ ซึ่งมีการเรียนการสอนเสริมด้าน 

Graphic Design ควบคู่ไประหว่างเรียน เช่น Architecture, Interior Design และ Product Design เป็นต้น 
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8.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป์ ในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 

 
ภาพที่ 8-6 จำนวนผู้ประกอบการด้านการออกแบบเรขศิลป์ ที่ลงทะเบียนกับ TCDC x CONNECT 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับ TCDC x CONNECT ในปี พ.ศ. 2560 ที่เป็นช่องทางรวบรวมผู ้
ประกอบการด้าน งานสร้างสรรค์โดยมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับด้านการออกแบบเรขศิลป์ทั้งหมด 438 

ราย แบ่งแยกย่อยตามรายจังหวัดได้ดังต่อไปนี้ (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

  1) กรุงเทพมหานคร 367 ราย 

  2) จงัหวัดเชียงใหม่ 23 ราย 

  3) จังหวัดขอนแก่น 3 ราย 

 (2) ลักษณะผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 8-7 ลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ 
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 ลักษณะของผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  1) รูปแบบบริษัท  

 รูปแบบบริษัทจะรับงานครบวงจรตาม 12 ขอบเขตงานด้านการออกแบบเรขศิลป ์โดยส่วนมากเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นบริษัทรับออกแบบทั่วไปที่รับเฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   2) รูปแบบรับงานอิสระ (Freelance) 

 เป็นผู้ประกอบการที่ทำงานแบบรับงานคนเดียว หรือเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากนักประมาณ 2-3 คน  

 (3) ช่องทางการรับงาน 

 

ภาพที่ 8-8 วิธีการรับงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

  1) ภาพรวมการรับงานในปัจจบุัน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  ลูกค้าพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา 
 โดยช่องทางในการเข้าถึงนักออกแบบประกอบไปด้วย การแนะนำจากสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย, 

การแนะนำต่อจากลูกค้าที่เคยใช้บริการนักออกแบบ และจากชอ่งทางโซเชียลมีเดีย โดยการเผยแพร่ผลงานตัวเอง 

  ผูกขาดการทำงาน 

 โดยลูกค้าใช้บริการนักออกแบบรายเดิม ซึ่งเคยทำงานด้วยอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากจะเป็นนักออกแบบที่มี 
ชื่อเสียง และม ีPortfolio ดีหรือเป็นรูปแบบบริษัท 
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  2) การรับงานในส่วนภูมิภาค มีการรับงานอยู่ 2 รูปแบบ 

  ผูกขาดการทำงานจากบริษัทออกแบบในกรุงเทพ  

 โดยลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในกรุงเทพ ใช้บริการนักออกแบบกลุ่มเดิมจากกรุงเทพ ฯ ให้เข้าไปทำ 
งานโครงการอื่น ๆ ในต่างจังหวัด เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดโครงการในต่างจังหวัด เป็นต้น 

  การแนะนำบอกต่อของคนในพืน้ที่ 
 เป็นการแนะนำนักออกแบบที่ตนเองรู้จักต่อเนื่องให้กับผู้อื่น  

 

(4) การแขง่ขัน 

การแข่งขันภายในประเทศ 

- การแข่งขันภายในประเทศขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ ถ้าหาก 

เศรษฐกิจไม่ดี งบประมาณน้อยลง บริษัทหรือผู้จ้าง จะมีการใช้เงินอย่างระมัดระวัง
มากขึ้น ส่งผลให้งานด้านการออกแบบกราฟิกถูกตัดออกจากค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็น
อย่างแรก 

การแข่งขันกับต่างประเทศ 

- ในปัจจุบัน ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเข้ามารับงานในประเทศไทย โดยการรับงานของ 
ชาวต่างชาติในปัจจุบัน จะเป็นงานที่พ่วงมากับงานอื่นๆ เช่นการทำ Branding เป็นต้น 

- นักออกแบบชาวไทยสามารถทำงาน ในระดับเดียวกัน ได้ด้วยราคาที่ต่ำกว่า 
- มีอุปสรรคด้านภาษา และวัฒนธรรม เช่น คนไทยไม่เข้าใจวัฒนธรรมชาวต่างชาติ 

และชาวต่างชาติไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทย 

ภาพที่ 8-9 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยสามารถสรุปได้ว่า การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

การออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

  1) การแข่งขันภายในประเทศ 

 การแข่งขันภายในประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ขึ้นอยู่กับสภาพของ 
เศรษฐกิจในชว่งเวลานั้น ๆ โดยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีงบประมาณก็จะน้อยลง ผู้จ้างงานจะมีการใช้เงินอย่างระมัด 

ระวังมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานกราฟิกส์ จะถูกตัดออกจากรายจ่ายเป็นอันดับแรก ส่งผลให้มีการแข่งขันในการ 
รับงานที่สูงขึ้นระหว่างนักออกแบบ  

  2) การแข่งขันกับต่างประเทศ 

 การแข่งขันกับต่างประเทศในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ค่อยมีนักออกแบบต่างชาติเข้ามารับ 

งานในประเทศไทยโดยตรง โดยต่างชาติที่เข้ามารับงานในประเทศไทย จะเป็นลักษณะงานที่พ่วงมากับงานประเภท 

อื่น ๆ เช่น การทำแบรนดิ้ง เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ในปัจจุบัน นักออกแบบไทยสามารถทำงานในระดับเดียวกับสากล ด้วยราคาที่ต่ำกว่าการจ้าง 
งานชาวต่างชาติ และมีความคล่องตัวในการทำงานมากกว่าชาวต่างชาติ เนื่องจากการสื่อสารด้านภาษา และ 
วัฒนธรรม ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานที่ตรงกับความเข้าใจของคนไทยมากกว่า 
  

 (5) อุปสรรค 

ขาดความเข้าใจด้านลิขสิทธิ ์
- ในประเทศไทยยังขาดความเข้าใจในด้านของลิขสิทธิ์ ยังมีการส่งต่อ Font หรือ งาน  

  กราฟฟิก ที่ซื้อมาเพื่อไปใช้ต่อๆกัน 

- นอกจากงานกราฟฟิกแล้วยังมีการส่งต่อโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน 

เศรษฐกิจ 

- การชะลอตัวของธุรกิจส่งผลให้การจ้างงาน Graphic Designer น้อยลง เนื่องจาก
ลูกค้า 
  มองว่าเป็นการสิ้นเปลืองในการต้องมีนักออกแบบ 

- ธุรกิจใช้เงินอย่างระมัดระวัง มีการขอให้นักออกแบบแถมการบริการ 

นักศึกษาขาดความเข้าใจ 

ด้านทางเลือกในการประกอบวิชาชีพ 

- ขาดการเรียนการสอนด้านการทำธุรกิจ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาจบใหม่ยังขาดความเข้าใจในช่องทางการทำธุรกิจ การรับงาน รูปแบบการ   
  ดำเนินธุรกิจ 

- ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการชี้ช่องทางในการประกอบวิชาชีพให้กับ    

  นักศึกษาเพ่ือช่วยตั้งเป้าหมายในการทำงาน 

อุปสรรคทางการศึกษา 
- นักศึกษาจบใหม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้โปรแกรม แต่ขาดทักษะอื่น ๆ ที่ 
บริษัทต้องการ เช่น ทักษะการนำเสนองาน การคัดเลือกงาน 

ภาพที่ 8-10 อุปสรรคในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และผู้ประกอบการด้านการออกแบบเรขศิลป์ใน 

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า อุปสรรคสำหรับอุตสาหกรรม การออกแบบเรขศิลป์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 

หลักคือ 

 1) ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ 
 นักออกแบบในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
ของการส่งต่องานออกแบบเพื่อนำไปใช้ต่ออย่างเช่น ตัวอักษร (Font) หรือ งานกราฟฟิก และการส่งต่อโปรแกรมที่ 
ใชใ้นการทำงานเป็นต้น 

 2) เศรษฐกิจ 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานการออกแบบกราฟิก เนื่องจากลูกค้ามองว่างาน 

ออกแบบเรขศิลป์ ไม่ได้เป็นงานที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจโดยตรง ทำให้เมื่อธุรกิจต้องรัดกุมในการใช้งบประมาณจึง 
ส่งผลให้งานด้านการออกแบบกราฟิกถูกตัดออกเป็นส่วนแรก ๆ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 8  
สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

8 - 12 

 3) คนรุ่นใหม่ขาดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการประกอบวิชาชีพ 

 การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของช่องทางการทำธุรกิจ การรับงาน 

และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วนั้นนักศึกษายังขาดความเข้าใจถึง 
ขอบเขตและขีดความสามารถในการรับงานของวิชาชีพการออกแบบเรขศิลป์ ซึ่งทำให้นักศึกษาขาดการตั้งเป้าหมาย 

เกี่ยวกับอาชีพที่จะทำหลังจากจบการศึกษา 

 4) อุปสรรคทางการศึกษา 
 จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการด้านการออกแบบเรขศิลป์ สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาจบใหม่มีความ 

เชี่ยวชาญในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ยังขาดทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ ที่บริษัทต้องการ เช่น ทักษะการนำ 
เสนองาน การคัดเลือกงาน เป็นต้น 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย สามารถสรุปทิศทางของวิชาชีพในอนาคตไดเ้บื้อง 
ต้นดังนี้ 

พัฒนาไปกับ Platform ใหม่ๆ 

- วิชาชีพจะเปลี่ยนไปรับงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น เช่น การออกแบบ
กราฟิก สำหรับแอพลิเคชั่นต่าง ๆ อย่างเช่น Itunes, Facebook, Joox 

- การออกแบบภาพเคล่ือนไหว (GIF) 

การทำกราฟิกเพื่อสิ่งพิมพ ์

น้อยลง 

- การทำงานด้านสิ่งพิมพ์ จัด Lay out หรือหนังสือพิมพน์้อยลง เนื่องจากสื่อ 

Digital เร็วกว่าต้องรอ Cycle ให้หมุนกลับมาใหม ่

- งานทำสิ่งพิมพ์ในแง่ของการทำหนังสือเฉพาะทางยังคงมีอยู่  

ภาพที่ 8-11 ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 1) การออกแบบเรขศิลป์จะพัฒนาไปกับรูปแบบสื่อออนไลน ์ 

 วิชาชีพจะเปลี่ยนไปรับงานบนแพลตฟอร์มออนไลน ์หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น 

การออกแบบกราฟิกหรือภาพหน้าปกเพลง ภาพยนตร์ สำหรับใช้ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ อย่างเช่น Itunes, Facebook, 

Joox การออกแบบข้อมูลภาพ (Infographic) ของผู้ประกอบการต่าง ๆ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF) เป็นต้น 

 2) การทำกราฟิกเพื่อสิ่งพิมพ์น้อยลง 
 การทำงานด้านสิ่งพิมพ์ จัดหน้าและออกแบบกระดาษ นติยสารหรือหนังสือพิมพ์น้อยลง เนื่องจากสื่อ 

ดิจิตอลมีความรวดเร็วกว่า ทำให้ลักษณะของงานเปลี่ยนจากการจัดหน้าเพื่อสิ่งพิมพ์ เปลี่ยนไปเป็นการวางหน้าและ 
ออกแบบ เพื่อให้เข้ากับสื่อดิจิตอล  

 ในขณะที่งานสิ่งพิมพ์ในรูปแบบนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์มีจำนวนลดน้อยลง แตส่ิ่งพิมพ์ในรูปแบบของ 
การทำหนังสือหรือสื่อเฉพาะทางจะยังคงมีความต้องการอยู่ เนื่องจากลักษณะของเนื้อหามีความจำเป็นที่จะต้องได้ 
รับการตีพิมพ์ 
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 (7) กระบวนการทำงาน 

 กระบวนการในการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป์ มีดังต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 8-12 กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป์ 

 จากแผนภาพด้านบน เห็นได้ว่ากระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป์ 
เริ่มต้นจากการเข้าไปรับทราบความต้องการจากลูกค้าเจ้าของโครงการ โดยนักออกแบบหรือผู้บริหารบริษัทออกแบบ 

(ในกรณีเป็นผู้ประกอบการประเภทบริษัท) จากนั้นจะเข้าสู่การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ในผู้ประกอบการ 
ประเภทบริษัทจะมีการตั้งกลุ่มทำงานขึ้นเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ โดยหลังจากที่หาข้อมูลโครงการ 
แล้วกลุ่มทำงานจะต้องนำข้อมลูกลับมานำเสนอให้กับผู้บริหารบริษัท  

 ทั้งในโครงการทั่วไปและโครงการพาณิชยกรรม ภายหลังจากที่หาข้อมูลของโครงการแล้ว ขั้นตอนถัดไป 

คือ การกำหนดแนวความคิดโครงการ โดยในการทำงานรูปแบบบริษัทจะเกิดการทำงานกลับไปกลับมาระหว่างกลุ่ม 

นักออกแบบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้บริหารของบริษัทออกแบบ ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะ
ของการให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการ โดยที่ในโครงการประเภทพาณิชยกรรมจะได้รับการดูแล
จากผู้บริหารบริษัทที่เข้มงวดกว่า ในระหว่างขั้นตอนนี้ก็จะมีการนำเสนอแบบให้กับลูกค้าดูเป็นระยะเพื่อปรับแก้ตาม 

ความเห็นของลูกค้า เมื่อลูกค้าพอใจในแบบของโครงการก็จะสรุปแบบ และจัดทำชุดผลงานจริงให้กับลูกค้าเพื่อไปใช้ 
งานต่อไป 
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8.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบเรขศิลป ์

 (1) ภาพรวมของกิจกรรม และงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป ์

 จากการศึกษากิจกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเรขศิลป์ในภาพรวมสามารถ
แบ่งประเภทของกิจกรรมออกได้ 2 ประเภทคือ (1) งานนิทรรศการ จัดแสดง งานอีเว้นท์ (2) งานสัมมนา อบรม 

เรียน  

ตารางที่ 8-2 กิจกรรม และงานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบเรขศิลป ์

เดือน สมาคม TCDC หน่วยงานอื่นๆ 

มกราคม - - The Rambutan workshop: Graphic 

Design Meets the Society 

- 

กุมภาพันธ์ - A Design Film Festival 

Bangkok 2017 สมาคม 

- TCDC Commons X The Archivist 

at Wonderfruit Festival 

- Build up & Cut out: Make your 

own Creative Letters 

- ธิดาทอล์ก "Documentary Club กับ
การสื่อสาร เพื่อสร้าง Community 

- 

มีนาคม - - A Short Talk On A Long Take 

- TCDC Social Club ครั้งที ่17 หัวข้อ 

Animation 

- 

เมษายน - - The Story Behind Srichand 

 

- The Future of Social Enterprise and 

Innovation in Thailand 

- Tuesday Night Talk Series Pichit 

Virankabutra 

พฤษภาคม - - กลยุทธ์ หัวใจ ไอเดีย บนสนาม
การตลาดออนไลน ์

- 

มิถุนายน -  - 

กรกฎาคม - Open House by Material & 

Design Innovation Center 

- เวิร์กช็อป "Storytelling through 

Animation” โดย ทีมเบิกเนตร 
- Workshop คิด สร้าง และสื่อสารใน
แบบ Startup 

- อ่านแบบออก ก่อนออกแบบ  

- Workshop Litter Lettering ทำขยะ 
เป็นอักขระ โดย สมิชฌน์ สมันเลาะ 
- Creativity onwards: เห็นภาพใหญ ่

ด้วยข้อมูล 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง 
Infographic อย่างมืออาชีพ NSTAD 
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เดือน สมาคม TCDC หน่วยงานอื่นๆ 

สิงหาคม - - Trend: Direction, Forecast and 

Analyze 

- การบรรยายและเวิร์กช็อป “หลักสูตรที่
ปรึกษาและ อบรมเพ่ือพัฒนาการ
ออกแบบ แบรนด์เชิงกลยุทธ์  

(Strategic Brand Design for Business 

Transformation) ปีที่ 4 

- 

กันยายน - - - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง 
Infographic อย่างมืออาชีพ (2) NSTAD 

ตุลาคม - - - 

พฤศจิกายน 

(2016) 

- - Creative Solution Camp 

November 2016 

- Tuesday Night Talk Series 9 with 

Pariwat Anantachina 

 

ธันวาคม 

(2016) 

- - - 

 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปจำนวนงานที่จัด ในแต่ละประเภทที่กิจกรรมของอุตสาหกรรมการออกแบบ 

สาขาการออกแบบเรขศิลปไ์ด ้ดังนี้ 
  1) งานนิทรรศการ จัดแสดง งานอีเว้นท์ จำนวน 3 งาน 

  2) งานสัมมนา อบรม เรียน จำนวน 20 งาน 

 โดยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมประเภทงานสัมมนา อบรม และเรียน จะ
จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สวทช. และบริษัทด้านการออกแบบเรขศิลป์อื่น ๆ 

เป็นหลัก  

 (2) กิจกรรม งานเทศกาล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาเรขศิลป์ ในจังหวัดเชียงใหม ่

 กิจกรรม และงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนมากจะ 
เป็นงานที่จัดร่วมกับ งานเชียงใหม่ Design Week เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดของงานต่าง ๆ ที่เคยจัดดังนี ้
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  1) กิจกรรม Type Walk ช้างเผือก 

 
ภาพที่ 8-13 กิจกรรม Type Walk ช้างเผือก 

 เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรอักษรศิลป์ และอักขรศิลป์เชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมเดินชมศิลปะในการ 
ออกแบบตัวอักษรตลอดเส้นทางถนนช้างเผือก 

  2) กิจกรรม 5 minutes typography workshop (งานเชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2560) 

 

 
ภาพที่ 8-14 กิจกรรม 5 minutes typography workshop 

 เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่ ดีไซน์ วีค โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดย สโมสรอักษร 
ศิลป์และอักขรศิลป์เชียงใหม่ กจิกรรมเรียนรู้เรื่องประเภทของตัวอักษร ส่งเสริมให้นักออกแบบมีทักษะการจดัวาง 
ตัวอักษรในงานกราฟิกมากยิ่งขึ้น 
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8.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาออกแบบเรขศิลปใ์นปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นที่ทำการสมาคม หรือ 

ห้องสมุดของอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมต่าง ๆ จะจัดที่ TCDC และ TCDC COMMONS เป็นหลัก 

 โดยจากการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยได้ให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมมีความต้อง 
การโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

Hard 

Infrastructure 

 สิ่งที่วิชาชีพ 

มีอยู่ใน 

ปัจจุบัน 

 TCDC COMMONS - ห้องสมุดเฉพาะทางด้านการสื่อสาร 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 
ที่ทำการสมาคม 

- ในปัจจุบันทางสมาคมเรขศิลป์ยังไม่มีที่ทำการสมาคมอย่างเป็น 

ทางการ 

Soft 

Infrastructure 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ช่วย 

ป้องกันการส่งต่อผลงาน 

กราฟฟิก  

- ในปัจจุบันนักออกแบบมีการส่งต่อ Font, ผลงานกราฟฟิก  

เพื่อไปใช้งานต่อ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างหนึ่ง 

Knowledge Sharing 

- ความช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจ ด้านมูลค่าของงานออกแบบ 

- โดยปัจจุบันการตั้งราคากลางเป็นเรื่องล้าหลัง ควรจะมองไปในเรื่อง 
ของวิธีการเพิ่มมูลค่าของงานออกแบบ เพื่อให้นักออกแบบสามารถ 

เก็บค่าบริการที่ดีได้มากขึ้น 

ภาพที่ 8-15 ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของของอุตสาหกรรม 

 (1) Hard Infrastructure  

  1) สิ่งที่วิชาชีพมีอยู่ในปัจจุบัน 

  TCDC COMMONS 

 TCDC COMMONS แห่งแรกตั้งอยู่ที่ IDEO Q สามย่าน เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร 
เนื่องจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมออกแบบของไทย และจำนวนนักออกแบบใน 

สาขาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการของ TCDC พบว่า สาขาการออกแบบการสื่อสาร  (Communication 

Design) เป็นสาขาที่มีการ เติบโตอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของสื่อมัลติมเีดียและการขยายตัวของภาคการ 
ผลิต อื่นๆ อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ ์โฆษณา การออกแบบเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล ส่งผลให้การความต้องการใช ้

งานบริการด้านทรัพยากร สารสนเทศที่ TCDC อยู่ในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

โดยครอบคลุมการออกแบบในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด 21 ด้านดังนี้  
  - Advertising: การโฆษณาเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจํานวน 

มากไดใ้นเวลาอันรวดเร็ว    
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 - Ambient media: สื่อแฝงในบรรยากาศ เป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อที่เคยมีมาอย่างเช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
ตัวอย่างสื่อแฝง ได้แก่ ข้อความที่ติดอยู่หลังบัตรจอดรถ  

 - Animation: การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยนำภาพมาร้อยเป็นเรื่องราวสำหรับการสื่อสาร โฆษณา และ
ภาพยนตร์    
 - Art direction: กำหนดทิศทางการออกแบบที่สามารถสื่อสารและมีความสวยงาม  

 - Brand management: การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห ้อด้วยการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอและสื่อสาร 
คุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภค  

 - Content strategy: การกำหนดเนื้อหาที่ทั้งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสนับสนุนแบรนด์    
 - Copywriting: การเขียนข้อความหรอืคำพูดในโฆษณา เพื่อการโฆษณา การตลาด 

 - Creative directing: การคิด ออกแบบ และนำเสนอแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และโฆษณา  
 - Editing: การตรวจแก้ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ หรือภาพ เช่น ต่อเติม ตัดทอน เรียงใหม่เพื่อให้ได้ 
ผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 - Information architecture: การจัดวางโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งาน 

ได้จริงและมีประสิทธิภาพ        

 - Information graphics: การใช้งานกราฟฟิกมาจัดแสดงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติ ซึ่งกำลังเป็นที่ 
นิยมในปัจจุบัน   

 - Instructional design: การออกแบบการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และ การ
สื่อสารมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ   

 - Illustration: การวาดภาพประกอบเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 - Logo & Identity Design: การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อนำเสนอภาพ ลักษณ์ 
และแนวคิดของสินค้าไปสูผู่้บริโภค   

 - Marketing communications: การสื่อสารการตลาด การสื่อความหมายกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ 

สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค 

 - Printing & Packaging: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
 - Signage design: การออกแบบเครื่องหมายหรอืสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนมากใช้ในการบอก 

สถานที่หรือทิศทาง    
 - Typography: การออกแบบตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ รวมถึงการจัดตัวเรียง และผลงานการพิมพ์อันเนื่อง 
มาจากตัวพิมพ์  
 - Visual identity design: การออกแบบภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าหรือแบรนด์   
 - Visualization:  การสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสื่อสารแทนข้อความ 

 - Web design: การออกแบบเว็บไซต์ 
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  2) สิ่งที่วิชาชีพต้องการ 
  ที่ทำการสมาคม  

 ปัจจุบันสมาคมมีที่ทำการสมาคมชั่วคราว ยังไม่มีที่ทำการสมาคมอย่างเป็นทางการ 

 (2) Soft Infrastructure  

  1) กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ช่วยป้องกันการส่งต่อผลงานกราฟิก 

 ในปัจจุบันนักออกแบบมีการส่งต่อตัวอักษร ผลงานกราฟฟิก เพื่อไปใช้งานต่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ 

ไม่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากนักออกแบบบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกีย่วกับการละเมิด 

ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

  2) การแบ่งปันความรูเ้รื่องการทำธุรกิจ 

 ในปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และการใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกิจ และการ 
กำหนดมูลค่าของงานออกแบบ โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมความมองไปให้ไกลกว่าการตั้งราคากลางการออกแบบซึ่ง 
เป็นเรื่องล้าหลัง แต่ควรจะมองไปในเรื่องของวิธีการเพิ่มมูลค่าของงานออกแบบ เพื่อให้นักออกแบบสามารถเก็บค่า 
บริการที่ดีได้มากขึ้น 

 

8.8 การออกแบบเรขศิลป์กับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

 อุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป์ในปัจจุบัน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

 (1) จัดทำข้อมูลป้ายรถเมล์ 

 

ภาพที่ 8-16 ผลงานการจัดทำข้อมูลป้ายรถเมล์ 

 เป็นโครงการอาสาทำร่วมกับหลายองค์กรในป ีพ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กลุ่ม MayDay สโมสรอักษร 
ศิลป์ (TAB) สมาคม นักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) บริษัท Eyedropperfilled กรุงเทพมหานคร และ ขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ  
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 โดยโครงการเริ่มต้นจากออกแบบป้ายรถเมล์เพื่อเข้าออกสนามหลวงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ 

(สำหรับการเดินทางไปยังพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9) ต่อมาได้มีการใช้งานจริงตามจุดสำคัญของกรุงเทพฯ เช่น 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ โดยในปัจจุบันได้มีการนำไปติดตั้ง และใช้งานจริงแล้ว 

 (2) ริเริ่มโครงการข้อมูลสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐ 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย พบว่า ในปัจจุบันได้มีการติดต่อพูดคุยระหว่าง 
สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีแนวคิดเพื่อลดการใช้ตัวอักษรในการให้ข้อมูลสุขภาพ 

ในโรงพยาบาล เพือ่ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการรวมถึงเข้าใจง่ายขึ้น 

 (3) โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับย่านเจริญกรุง 

 

ภาพที่ 8-17 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์สำหรับย่านเจริญกรุง 

 โครงการจัดทำป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ของพื้นที่เจริญกรุง เป็นส่วนหนึ่งของผลที่ได้มาจากการทำ 
กิจกรรมร่วมรังสรรค์เจริญกรุง โดยเป็นการปรับเปลี่ยนและออกแบบป้านสัญลักษณ์สำหรับย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง 
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

8.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์

 จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป์เริ่มมาจากการจัดหน้ากระดาษ (Layout) ของโรงพิมพ์ใน 

อดีต โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบในประเทศที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแห่ง 
แรกในปีพ.ศ. 2499 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้งสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์แห่งประเทศไทยขึ้น   

 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ มีด้วยกัน 3 สมาคมหลักดังนี้ (1) 

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGA) (2) สโมสรนักออกแบบอักขรศิลป์แห่งประเทศไทย (TAB) (3) ชมรมนัก 

ออกแบบภาพประกอบไทย (TIC) โดยมีการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มคือสโมสรอักขรศิลป์ 
และอักษรศิลป์ เชียงใหม่ (TAC)  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 8  
สาขาการออกแบบเรขศิลป ์

8 - 21 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป์ มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 21 

หลักสูตร จาก 18 สถาบัน โดยส่วนมากกระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพฯ มีหลักสูตรที่เปิดในจังหวัดเชียงใหม่ 2 หลักสูตร 
และที่จังหวัดขอนแก่น 1 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน 2,409 คน และปริญญาโทจำนวน 42 คน  

 จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับ TCDC x CONNECT ที่เกี่ยวกับด้านการออกแบบเรขศิลป์ มีทั้งหมด 

438 ราย เป็นกรงุเทพมหานคร 367 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 ราย และจังหวัดขอนแก่น 3 ราย โดยที่ผู้ประกอบการ 
จะมีทั้งรูปแบบริษัทที่รับงานครบวงจร และนักออกแบบ Freelance  

 โดยกลุ่มคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จบการศึกษาด้านการออกแบบ เรข
ศิลป์และนิเทศน์ศิลป์มาโดยตรง และกลุ่มคนที่จบการศึกษาด้านการออกแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสาขาวิชาแหล่านี้จะมีการเรียนการสอนวิชาเสริม 

ด้านการออกแบบเรขศลิป์และกราฟิกส์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาด้านดังกล่าว มีทักษะเกี่ยวกับด้านการออกแบบ 

เรขศิลป ์

 งานออกแบบเรขศิลป์เป็นอีกหนึ่งงานออกแบบที่มีผลกับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดย 

งานออกแบบเรขศิลป์จะเข้าไปแทรกอยู่ในรูปแบบของการช่วยอำนวยความสะดวกให้เมืองมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยใน 

ปัจจุบันมีงานด้านการออกแบบเรขศิลป์ที่ช่วยพัฒนาเมืองอย่างเห็นได้ชัด เช่น การจัดทำข้อมูลป้ายรถเมล์ใหมใ่นเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยรว่มมือกับหลายภาคส่วน การจัดทำป้ายบอกทางใหม่ของย่าน 

สร้างสรรค์เจริญกรุง  
 นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า การจัดทำแผนที่ 
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในงานเชียงใหม ดีไซน์ วีค และหนังสือแนะนำธุรกิจเชียงใหม่สร้างสรรค์ เป็นต้น 

 ปัจจุบันการทำกราฟิกเพื่อสิ่งพิมพ์จะน้อยลง เนื่องจากสื่อดิจิตอลมีความรวดเร็วกว่าทำให้ลักษณะของงาน 

เปลี่ยนจากการจัดหน้าเพื่อสิ่งพิมพ์ เปลี่ยนไปเป็นการวางหน้าและออกแบบเพื่อให้เข้ากับสื่อดิจิตอลแทน  

 แนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต จะเป็นการพัฒนาไปกับช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ อย่างเช่น แพลตฟอร์ม 

ออนไลน์ หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น การออกแบบกราฟิกหรือภาพหน้าปกเพลง และ 
ภาพยนตร  ์สำหรับใช ้ในแอพล ิเคช ั่นต ่าง ๆ อย ่างเช ่น  Itunes, Facebook, Joox การออกแบบข ้อม ูลภาพ 

(Infographic) ของผู้ประกอบการต่าง ๆ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF) เป็นต้น  
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ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบเรขศิลป ์

Portfolio Graphic Design, TCDCCONNECT. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560. เข้าถึงได้จาก. 

https://www.tcdcconnect.com   

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเรขศิลป์ ดังนี ้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณพิชิต วีรังคบุตร สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
)นายกสมาคม(  กรุงเทพมหานคร 6 กันยายน 2560 

คุณวชิรา รุธิรกนก บริษัท Rabbithood Studio เชียงใหม ่ 25 ตุลาคม 2560 

อาจารย ์พยุงศิลป์ เปศร ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2560 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 9  
สาขาการออกแบบแอนิเมชั่น 

9 - 1 
 

บทที่ 9 

ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกสใ์นปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 (2) ลักษณะผู้ประกอบการในปัจจบุัน 

 (3) ช่องทางการรับงาน 

(4) การแข่งขัน 

 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

9.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

9.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาแอนิเมชัน่และคอมพิวเตอร์กราฟิกสใ์นปัจจุบัน 

 (1) Hard Infrastructure 

 (2) Soft Infrastructure 

9.8 การออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกสก์ับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 
9.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์
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   แอนิเมชั่น (Animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ โดยแอนิเมชั่นที่คน
ทั่วไปคุ้นเคยคือแอนิเมชั่นในรูปแบบของภาพยนตร์การ์ตูน ในปัจจุบันมีการนำเอาแอนิเมชั่นเข้ามาใช้เพื่อ สนับสนุน
ธุรกิจอื่น ๆ เช่น โฆษณา และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น 

 การทำงานแอนิเมชั่นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) Pre-production ที่จะเป็นการแต่งและขัดเกลาเนื้อเรื่อง 
บทสนทนา การทำ Story Board ออกแบบตัวละคร ฉาก และมุมกล้อง (2) Production นำเอาแนวคิดจากขั้นตอน 

Pre-production มาต่อยอด เช่น การปั้นโมเดล 3 มิต ิ การทำลวดลายและพื้นผิว การจัดแสง การสร้างการ
เคลื่อนไหว และการทำ Visual Effect (3) Post-Production การเก็บงานต่อเนื่องจากขั้นตอน Production และ
การตัดต่อเพื่อ ให้อยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ การใส่เสียงประกอบ และการแต่งสี  

9.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 
ภาพที่ 9-1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 ภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2498 เรื่อง "เหตุมหศัจรรย"์ หลังจากนั้นก็มีการสร้าง 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2522 มีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่ยาวเรื่องแรก 

ขึ้นในประเทศไทยชื่อเรื่อง "สุดสาคร" หลังจากปีพ.ศ. 2526 เป็นต้นมา การสร้างแอนิเมชั่นค่อนข้างซบเซา เนื่องจาก 

ต้นทุนค่อนข้างสูง  
 ในปีพ.ศ. 2540 เริ่มเปิดการเรียนการสอน ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี 
การเรียนการสอนด้านแอนิเมชั่นที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในป ี2542 
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การสร้างแอนิเมชั่นกลับมาแพร่หลายอีกครั้ง เริ่มมีการสร้างแอนิเมชั่นเพื่อฉายในโทรทัศน์ เช่น ปลาบู่ทอง สังข์ทอง 
เงาะป่า เป็นต้น 

 ในปีพ.ศ. 2545 มีการก่อตั้งสมาคม ACM SIGGRAPH BANGKOK ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของสมาคมทีม่ีอยู่ 
ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในประเทศไทย และมีการก่อตั้งสำนักงานส่งเสริม 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และมีการสร้างภาพยนตร์ 3 มิติเรื่องยาวขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย คือ  

"ปังปอนด์ ดิแอนิเมชั่น" โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนป ีพ.ศ.2545 ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการพัฒนางาน  

แอนิเมชั่นจากแบบ 2 มิติ ไป 3 มิติ 
 พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคที่การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นมีลักษณะเป็น 3 มิติ และในปี พ.ศ. 

2549 ซึ่งเป็นปีที ่"ก้านกล้วย" เข้าฉายทำให้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการก่อตั้งสมาคม 

ผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แห่งประเทศไทยขึ้นในปีเดียวกันนี ้ 
 ในปีพ.ศ. 2557 ภาครัฐได้ให้ความสนใจในธุรกิจดิจิตอล มีการจัดงาน Bangkok International Digital 

Content Festival ขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 
ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพงาน "SIGGRAPH Asia" ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในระดับทวีปเอเชีย เป็นงานที่แสดงถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นใน 

ประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งมากพอที่จะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว 

9.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 (1) ลักษณะการรวมกลุ่ม 

 
ภาพที่ 9-2  การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขา แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบสาขา แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มีด้วยกัน 4 สมาคม 

หลักดังนี้ 
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 1) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
 สมาคมผ ู้ประกอบการคอมพ ิวเตอร ์กราฟ ิกส ์ หร ือ  Thai Animation and Computer Graphics 

Association (TACGA) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร ์
กราฟิกส์ในประเทศ ซึ่งมีอยู่ 5 สาขาคือ สาขาด้านทีวีซีรีส์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่น สาขาด้านวิชวลเอฟเฟค (VFX) 

สาขาด้านคาแรกเตอร์และการต่อยอด และสาขาด้านการศึกษา  

 2) Digital Content Association of Thailand (DCAT) 

 3) ACM SIGGRAPH Bangkok 

 ACM SIGGRAPH Bangkok Chapter เป็นองค์กรสาขาของ ACM SIGGRAPH ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใน 

ประเทศสหรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะทาง 
ด้าน Computer Graphics และ Interactive Technique เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคนในอุตสาหกรรมและวงการ 
การศึกษาเปิดรับสมาชิกทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะด้าน (Special Interest 

Group – SIG) จากแต่ละชุมชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ACM SIGGRAPH Bangkok Chapter จัดตั้งขึ้นและได้รับ
รองอย่างเป็นทางการ จาก ACM SIGGRAPH เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546  

 เป้าหมายหลักของ Bangkok SIGGRAPH คือเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

ทางด้านศิลปะการออกแบบภาพกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลที่มีความสนใจทางด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้ง 
นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นความสนใจของการออกแบบ การค้นคว้าและ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางด้าน Digital Contents อันล้ำสมัยให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นเสมือนช่องทาง 
ในการสื่อสารและเป็นตัวกลางระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทางด้าน Computer Graphics 

และ Digital Contents ให้กับคนไทย 

 4) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย  

 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยหรือ Thai Game Software Industry Association (TGA) ก่อตั้ง 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม 

ของไทย เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้

 

 (2) หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทอล พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดจิิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ประเทศตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
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9.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มี 
การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเน้นการเรียนการสอนในระดับปรัญญาตรีเป็นหลัก โดยใน 

ปัจจุบันมีสถาบันและหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 9-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน ด้านการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว และ แอนิเมชั่น 

แอนิเมชั่น 
ป.ตรี ป.โท 

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี แต่ละชั้นป ี

(26 พ.ค.2560) 

No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 
วิทยาลัยนานาชาติ  
สาขาออกแบบมัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- - 
 24  25  27  32  2 

2 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การออกแบบ 

738 - 219 151 214 116 38 

4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ 

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 276 - 65 53 65 48 45 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลยี สาขามีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

322 - - 110 90 118 4 

6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย  
306 - 81 63 71 85 6 

7 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา 
วิชาการออกแบบสารสนเทศสามมิต ิ

สถาบันเทคโนโลยี 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1,115 - 228 253 249 267 118 

8 คณะดิจิทัลอาร์ต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

217 - 55 57 17 66 22 

9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 169 68 38 51 19 55 6 

10 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 200 - 72 40 43 20 25 

11 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 

180 - 73 73 107 - - 

12 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
การออกแบบ เชิงโต้ตอบและการ
พัฒนาเกม 

180 - 31 18  19 28 - 

13 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 145 - 33 27 35 41 9 

14 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนนิเมชัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 316 - 68 62 93 62 31 

15 
คณะสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 291 42 72 76 39 36 26 

รวม 4,455 110 1,059 986 1,088 946 332 
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 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปจำนวนสถาบัน หลักสูตร และจำนวนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ และจำนวน 

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 9-3 จำนวนสถาบัน หลักสูตร นักศึกษา ในสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและสื่อเคลื่อนไหว มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้ง 
หมด  15 หล ักส ูตร จาก  11 สถาบ ัน  โดยจากรายงานจำนวนน ักศ ึกษาป ีการศ ึกษา 2560 ของสำน ักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในปัจจุบันทั้งหมด 4,455 คน 

และมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ในปีการศกึษา 2560 จำนวน 1,278 คน โดยแบ่งเป็น
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 946 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 4 ปีตกค้าง) จำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 

26 ของจำนวนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งหมด 

9.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟกิส์ 
 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยปกติแล้วจะเข้าสู่บริษัท 

ต่าง ๆ ด้วยการยื่นผลงานของตัวเองให้กับบริษัทที่สนใจตามขั้นตอนปกติของบริษัทด้านการออกแบบ  

 

ภาพที่ 9-4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
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 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แห่งประเทศไทย 

สามารถสรุปได้ว่า หลายบริษัทผู้ประกอบการประสบปัญหาในการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน เนื่องจากขาด
ทักษะบางอย่างที่บริษัทต้องการ อีกทั้งไม่ได้ถูกจัดอยู่ในการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ทางสมาคม ฯ จึงได้มีโครงการ
การคัด เลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "TACGA Apprentice" เป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคการศึกษาใหญ่ 
โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนทักษะ ที่บริษัทต้องการและคัดเลือก 

นักศึกษาเข้าไปเป็นนักศกึษาฝึกงาน  

9.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 

 
ภาพที่ 9-5 จำนวนบริษัทในปัจจุบันที่ลงทะเบียนกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยในปัจจุบันมี จำนวน 62 

บริษัท (พ.ศ.2560) จำแนกตามพื้นที่ได้ดังนี้ 
  - สมาชิกสมาคมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 57 บริษัท 

  - สมาชิกสมาคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 บริษัท 

  - สมาชิกสมาคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 0 บริษัท 

  - สมาชิกสมาคมในพื้นที่ปริมณฑล จำนวน 4 บริษัท 

 นอกจากบริษัทที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น ฯ แล้ว พบว่าในพื้นที่จังหวัด 

เชียงใหม่ยังมีบริษัทที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งที่รับผลิตงานด้านการผลิตแอนิเมชั่น แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ฯ เช่น 

Chiang Mai Digital Works, MAF Digital Agency, Digital Zoo, Unique Digital, KNG Studio, Chalad 

Marketing ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอีกเป็นจำนวนมากที่รับงานอิสระในรูปแบบของฟรีแลนซ ์
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 (2) ลักษณะผู้ประกอบการในปัจจุบัน  

 ในปัจจุบัน DEPA ได้แบ่งประเภทธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ ออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท 

ด้วยกัน คือ (1) ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเอง (2) ผู้รับจ้างผลิต และ (3) ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า 
ดูแลลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนจำหน่าย  

 
ภาพที่ 9-6 ประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ 

 จากการแบ่งอุตสาหกรรมดิจิทอลคอนเทนต์เป็น 3 ประเภท ดังกล่าว (ภาพที่ 9-6) เมื่อพิจารณาถึง
กระบวนการผลิต จะสามารถแบ่งกลุ่มการผลิตได้ 2 ประเภท คือ ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเอง 
และผู้รับจ้างผลิต จะเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ทักษะสร้างสรรค ์และการออกแบบ 

 
ภาพที่ 9-7 ลักษณะของบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคม ฯ พบว่าลักษณะของบริษัทในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
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1) บริษัทสาขาจากต่างประเทศ 

 บริษัทแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ที่เป็นบริษัทสาขามาจากต่างประเทศ จะเป็นบริษัทที่ได้รับการ 
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยในด้านการสนับสนุนการลงทุน (Board of Interest: BOI) จากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทลักษณะนี้จะรับงานจากบริษัทหลักในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น แล้วเข้ามาจ้างงาน
พนักงานในประเทศไทยในระดับราคาท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน บริษัทลักษณะนี้จะรับ
งานประเภทรับจ้างผลิตเป็นหลัก 

 2) บริษัทท้องถิ่น 

 เป็นบริษัทโดยผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งขอบเขตงานที่รับนั้นจะครอบคลุมทุกด้านทั้งการรับจ้างผลิต และ 

การออกแบบงานที่มีลิขสทิธิ์เป็นของตัวเอง  
 ในปัจจุบันบริษัทโดยผู้ประกอบการชาวไทย มีจำนวนหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ทั้งภาย 

ในประเทศและระดับสากล  

 (3) รูปแบบของงานในอุตสาหกรรมออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 

 
ภาพที่ 9-8 รูปแบบของงานในอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชัน่ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เกี่ยวกับการรับงานพบ 

ว่าการรับงานมี 2 ลักษณะ ใหญ่ด้วยกันคือ 1) ลักษณะสตูดิโอ และ 2) ลักษณะสนับสนุนสินค้าและบริการ 
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 1) ลักษณะสตูดิโอ 

 ผู้ประกอบการสร้างผลงานเป็นของตัวเอง 
 เป็นการสร้างคาแรกเตอร์ตัวละครของสตูดิโอเอง โดยสตูดิโอมีแนวคิดเรื่องราวเบื้องต้นและไปนำเสนองาน 

กับบริษัทอำนวยการสร้าง เพื่อให้ได้เงินทุนมาผลิตเป็นภาพยนตร์ ตัวอย่างงานแอนิเมชั่นที่สร้างโดยสตูดิโอมดีังนี้ 
  1. ภาพรวมผลงานแอนิเมชั่น โดยสตูดิโอในประเทศไทย 

  - ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ก้านกล้วย" (พ.ศ. 2549) โดย กันตนาแอนิเมชั่น 

 

ภาพที่ 9-9 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น กา้นกล้วย  

  - ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" (พ.ศ. 2555) โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำกัด, บริษัท บ้านอิทธิฤทธิ์ จำกัด, บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด และดำเนินงานสร้างโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส 

 

ภาพที่ 9-10 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น ยักษ์  
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  - ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "9 ศาสตรา" (พ.ศ. 2561) โดย บริษัท เอ็กซ์ฟอร์แมท ฟิล์มส ์และจัด
จำหน่าย ในประเทศไทยโดย บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

 

ภาพที่ 9-11 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น 9 ศาสตรา 

  2. ภาพรวมผลงานแอนิเมชั่น โดยสตูดิโอในจังหวัดเชียงใหม่ 

  - แอนิเมชั่นเรื่อง ครูบาศรีวิชัย โดย KNG Studio 

 
ภาพที่ 9-12 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น ครูบาศรีวิชัย 

  - แอนิเมชั่นเรื่อง The Wavemaker โดย KNG Studio 

 
ภาพที่ 9-13 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น The Wavemaker 

  - แอนิเมชั่นเรื่อง Chiang Mai Rascal โดย Creative Kingdom Animation Chiang Mai 

 
ภาพที่ 9-14 ตัวอย่างงานแอนิเมชั่น Chiang Mai Rascal 
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 รับจ้างผลิตจากต่างประเทศ 

 เป็นการรับงานจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ์ มาผลิตต่อในเชิงเทคนิค เช่น การเรนเดอร ์ ตัดต่อ 

หรือเก็บงาน เป็นต้น โดยบริษัทรูปแบบนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงาน 70 -100 คน  

 2) ลักษณะสนับสนุนสินค้าและบริการ  
 เป็นการใช้แอนิเมชั่นและการออกแบบคาแรกเตอร ์ ในการส่งเสริมสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
คาแรกเตอร ์ การทำ Branding ผ่านการสร้างเรื่องราวของตัวการต์ูน และผลิตข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Infographic 

animation) เป็นต้น 

   

(4) การแข่งขัน 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ สามารถแบ่งออกได ้

เป็น 2 ช่องทางดังนี้ 

 
ภาพที่ 9-15 การแข่งขันภายในประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 1) การแข่งขันภายในประเทศ 

 การแข่งขันในประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

มีการให้ความช่วยเหลือระหว่างบริษัทเป็นอย่างดี 
 โดยในกลุ่มของผู้ประกอบการ มีการรวบรวมผลงานระหวา่งบริษัทเพื่อไปเสนองานในต่างประเทศ และมี 
การให้ความช่วยเหลือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทอยู่ตลอดเวลา 
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 มีการรวมตัวของบริษัทต่าง ๆ เป็นสมาคมธุรกจิที่เข้มแข็ง 
 มีการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของบริษัทต่าง ๆ ในสมาคม และใน
ปัจจุบันสมาคมมีความพยายามในการทำงานกับภาคการศึกษา โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม เข้าไป
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
 

 2) การแข่งขันกับต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 9-16 การแข่งขันกับต่างประเทศของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 การแข่งขันต่างประเทศในปัจจบุัน มีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกันคือ 

 การสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจ 

 ในหลายๆประเทศ เช่น มาเลเซีย และออสเตรเลีย ภาครัฐมีการสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดงานแอนิเมชั่น 

เข้ามาในประเทศ ด้วยการสนับสนุนด้านภาษีและทุน ให้กับแอนิเมชั่นที่ผลิตในประเทศ และการสร้างระบบโทรทัศน ์

ที่เข้มแข็งทำให้มีช่องทางในการเผยแพรผ่ลงานที่หลากหลาย 

 กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปญัญา ต่างจากประเทศไทยที่ยังถือไดว้่ามี 
การให้ความสำคัญและมีความชัดเจนในด้านนี้น้อย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 

ที่มีความเข้มแข็งของกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
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 การมีรูปแบบธุรกิจที่ดี 
 ในบางประเทศที่เน้นการผลิตคาแรกเตอร์ หรือสร้างแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง เช่น เกาหลีใต้ ภาครัฐของ 
เกาหลใีตม้ีการให้การสนับสนุนด้านการวางแผนธุรกิจ รวมไปถึงการออกเงินทุนให้กึ่งหนึ่ง ส่งผลต่อการดึงดูดบริษัท 

ต่างชาติให้เข้าไปร่วมลงทุน และสร้างภาพยนตร์ร่วมกัน 

 

 (5) อุปสรรค  

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย เกี่ยวกับอุปสรรค 

ของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

  1) การขาดความรู้ความเข้าใจของภาครัฐเกี่ยวกับการลงทุนในงานแอนิเมชั่น  

 ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งคนทั่วไปบางส่วนยังไม่เข้าใจว่างานแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์ 
กราฟิกส์ คือการลงทุนเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาในระยะยาวทั้งในรูปแบบของการฉายภาพยนตร์ และลิขสิทธิ์ 
จากภาพยนตร์ เช่น สินค้าและบริการจากคาแรกเตอร์ตัวละคร เป็นต้น 

 2) การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่มีการรวมศูนย ์

 ปัจจุบันการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ มีความกระจัดกรจาย เนื่องจากขาดหน่วยงานหลัก
ในการสนับสนุนโดยตรง ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการการสนับสนุนให้เกิดความเป็นระบบนิเวศน์ใน การทำงาน
ตั้งแต่ (1) ขั้นเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการ (ภาพยนตร์แอนิเมชั่น) เช่น การพัฒนาตัวละคร การพัฒนาบท เป็นต้น 

(2) ขั้นตอนในการสร้างและการผลิต เช่น การสนับสนุนเงินทุนสำหรับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ค่าแรง และ (3) ขั้นตอน
หลังจากการสร้าง เช่น การฉายภาพยนตร ์การพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตวัละคร 
 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 ในปี พ.ศ. 2556-2558 มีการเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรมโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
แห่งชาติ (SIPA) ดังนี้ 
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ภาพที่ 9-17 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ.ศ. 2556-2558 

 เมื่อแบ่งประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภทคือ ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นของตัวเอง ผู้รับจ้างผลิตงาน และผู้จัดจำหน่าย นำเข้าและดูแลลิขสิทธิม์ีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเอง 
 จากปีพ.ศ. 2556-2558 ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นของตัวเองในอตุสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมูลค่า 
ตลาดเพ ิ่มข ึ้นจาก  263.45 ล ้านบาท  เป ็น  601.2 ล ้านบาท  ม ีอ ัตราเพ ิ่มข ึ้นค ิดเป ็นร ้อยละ 128.20 และใน
อุตสาหกรรม เกม เพิ่มขึ้นจาก 463.9 ล้านบาท เป็น 1,210.85 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 161.01 

 2) ผู้รับจ้างผลิตงาน 

 จากปีพ.ศ. 2556-2558 พบว่าผู้รับจ้างผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมูลค่าตลาดลดลงจาก 1232.1 

ล้านบาท เป็น 968.3 ล้านบาท มีอัตราลดลงคิดเปน็ร้อยละ -21.41 และในอุตสาหกรรมเกมเพิ่มขึ้นจาก 107.4 ล้าน
บาท เป็น 534.82 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 397.97 

 3) ผู้จัดจำหน่าย นำเข้าและดูแลลิขสิทธิ ์
 จากปีพ.ศ. 2556-2558 พบว่าผู้จัดจำหน่าย นำเข้าและดูแลลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นมีมูลค่าตลาด 

ลดลงจาก 2316.5 ล้านบาท เป็น 2,281.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ -1.5 และในอุตสาหกรรมเกมเพิ่มขึ้น 

จาก 6,109.7 ล้านบาท เป็น 7,149.52 ล้านบาท คดิเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01 

 ทั้งนี้น่าสังเกตว่ามูลค่าตลาดของการจัดจำหน่าย นำเข้า และดูแลธุรกิจจะมีมูลค่าที่สูงที่สุด  
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 ปีพ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนหน่วยงานในการจัดเก็บมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมจากเดิมเป็น "สำนักงาน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (DEPA) ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมเป็น 3 ประเภทคือ แอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ และ 

เกม 

 1) มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 

 
ภาพที่ 9-18 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 

 จากแผนภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 3,966 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 

ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเติบโตในภาพรวมจะลดลง แต่อัตราการเติบโตในด้านการส่งออกเพิ่ม 

ขึ้นจาก 731 ล้านบาท เป็น 787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.6 

 2) มูลค่าอุตสาหกรรมเกม 

 
ภาพที่ 9-19 มูลค่าอุตสาหกรรมเกม ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 
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 แผนภาพด้านบนแสดงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 16,327 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2558 ร้อยละ 14.8 และการเติบโตในด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 420 ล้านบาท เป็น 434 ล้านบาท อัตราเพิ่ม 

คิดเป็นร้อยละ 3.3 และการผลิตเพื่อใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 255 ล้านบาท เป็น 317 ล้านบาท 

 3) มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ 

 
ภาพที่ 9-20 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 

 แผนภาพแสดงถึงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 1,687 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2558 

ร้อยละ 7.6 และการเติบโตในด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท อัตราเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 

16.6 และการผลิตเพื่อใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 409 ล้านบาท เป็น 430 ล้านบาท 

 

ภาพที่ 9-21 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ.ศ. 2559 
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 มูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 

21,981 ล้านบาท และมีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 1,235.3 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด 

 การสัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนว 
โน้มของวิชาชีพในอนาคตสรุปได้ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนและมีการเติบโตของอุตสาหกรรม 

อย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นนี้มีความสอดคล้องกบัสถิติของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ในปีพ.ศ. 2558 และ 2559 

ที่พบว่าอุตสาหกรรม มีการเติบโตขึ้นในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งออกและผลิตเพื่อใช้ในประเทศ 

 

 (7) กระบวนการทำงาน 

 กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบตามประเภทของงาน ดังต่อไปนี ้
 

 

ภาพที่ 9-22 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 1) กระบวนการทำงานของงานประเภทรับจ้างผลิตและงานสนับสนุนธุรกิจอื่น 

 จากแผนภาพด้านบน เห็นได้ว่ากระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบแอนิเมชั่น 

และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ในประเภทงานที่รับจ้างผลิตหรือสนับสนุนธุรกิจอื่น จะเริ่มต้นจากการเข้าไปรับทราบ 

ความต้องการจากลูกค้าเจ้าของโครงการ โดยกลุ่มนักออกแบบที่รับผิดชอบโครงการ จากนั้นจะทำการกำหนดแนว 
ความคิดโครงการให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจลูกค้า จัดทำผลงานในขั้นต้นออกมาเพื่อทำการพัฒนางานและ 

นำเสนอ โดยอยู่ในรูปแบบของการออกแบบคาแรกเตอร์และการทำสตอรี่บอร์ดเพื่อรับความเห็นจากลูกค้า จากนั้น 

เมื่อทำการปรับแก้ตามที่ลูกค้าพอใจแล้ว ก็จะจัดทำออกมาเป็นผลงานแอนิเมชั่นจริง 
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 2) กระบวนการทำงานของงานประเภทผลงานลิขสิทธิ์ของสตูดิโอ 

 ในการสร้างผลงานลิขสิทธิ์ของสตูดิโอเอง กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบ 

แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์จะมีความแตกต่างออกไปจากประเภทแรก โดยในการพัฒนาแอนิเมชั่นขึ้นมาจะ 

เกิดโดยสตูดิโอเอง ซึ่งสตูดิโอจะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับคาแรกเตอร์และเนื้อเรื่องขึ้นมา จากนั้นก็จะนำแนวความคิดดัง 
กล่าวไปปรับเป็นสตอรี่บอร์ด และสร้างลักษณะตัวละครขึ้น เมื่องานในส่วนนี้มีความนิ่งแล้วระดับหนึ่งก็จะทำการขอ 

ทุนสร้างไปยังสปอน์เซอร์ต่าง ๆ หรือออกไปนำเสนอแนวความคิดขั้นต้น (Pitch) ให้กับบริษัทผู้สร้าง (Production 

Company) ทั้งตามงานประจำปีของวงการที่จัดในประเทศต่าง ๆ และทั้งกับบริษัทโดยตรง เมื่อได้รับทุนสร้างแล้ว ก็
จะทำการพัฒนาผลงานจริง โดยจะมีการระดมทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เข้า 
มาร่วมกันพัฒนาผลงานร่วมกัน และตัดต่อผลงาน ให้เสียง เพื่อจัดฉายในช่องทางอื่น ๆ ต่อไป 

 

9.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 (1) Character Licensing Workshop 

 
ภาพที่ 9-23 การจัดอบรม Character Licensing Workshop 

 เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่จะสนับสนุนคาแรคเตอร์ไทยสู่เวทีสากล คนที่มีไอเดียตัวการ์ตูนที่ร่างไว้ 
สามารถนำมาต่อยอดได้ในงานนี้ เพื่อให้ผลิตขึ้นมาเป็นต้นแบบจริง วางขายจริง โดยมีบริษัทพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และ 

กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนสู่เวทีนานาชาติ โดยมีการจัดการจัดอบรมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 
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 (2) TACGA Apprentice Program 

 
ภาพที่ 9-24 การจัดอบรม TACGA Apprentice Program 

 เป็นโครงการของสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย โดยจัดการฝึกอบรมสาขา 
เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญในวงการแอนิเมชันที่มาจากสตูดิโอแนวหน้าในประเทศไทย เพื่ออบรมนักศึกษาที่กำลังจะ 

จบการศึกษาและผู้ที่มีความสนใจประกอบอาชีพในวงการแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟ็ค โดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ TK 

Park และ สำนักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีการจัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2558 

 (3) Thailand Animator Festival 

 
ภาพที่ 9-25 งาน Thailand Animator Festival 
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 เทศกาลแสดงผลงาน "แอนิเมชั่น อิสระ+เพื่อสังคม" ที่รวบรวมผลงานจากแอนิเมเตอร์คลื่นลูกใหม ่เพื่อ 

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีผลงานดี ๆ สามารถเผยแพร่ผลงานเป็นวงกว้างในระดับประเทศได้ 
เป็นการสร้างโอกาสในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถและกระตุ้นให้สังคม 

ได้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารของแอนิเมชั่น จัดเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2557 

 (4) Bangkok International Digital Content Festival 

 
ภาพที่ 9-26 งาน Bangkok International Digital Content Festival 

 เป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ จัดขึ้นในปีแรกในปีพ.ศ. 2557 เพื่อแสดง 
ความสามารถของอุตสาหกรรมย่อยประกอบด้วย แอนิเมชั่น การออกแบบคาแรกเตอร ์วิชวลเอฟเฟค เกม และ  

E-Learning ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐของไทยในการจัดงาน 

 (5) SIGGRAPH Asia 2017 

 งานสัมมนาและงานจัดแสดงระดับภูมิภาคเอเชียของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และจะมีการหมุน 

เวียนประเทศจัดงานทุกป ีคัดเลือกสถานที่จัดงานจากประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

และเป็นสมาชิกของสมาคม ACM SIGGRAPH  

 โดยจะเป็นงานรวมตัวผู้ที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในวงการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยภายในงาน 

จะเป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัย การศึกษา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ แอนิเมชั่น เกมส  ์และสื่อ 

ปฏิสัมพันธ์  
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ภาพที่ 9-27 งาน Siggraph Asia 2017 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 โดยในป ีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมการ 
ออกแบบ สาขาแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ของประเทศไทย มีศักยภาพในระดับสากล 

 

9.7 โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกสใ์นปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นที่ทำการประจำของ 
สมาคม หรือหอ้งสมุดเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ โดยการจัดอบรมต่าง ๆ จะจัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้แห่งประเทศ 

ไทยเป็นหลัก 

 การสนับสนุนในปัจจุบันจากภาครัฐ ที่อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิชั่นได้รับจากภาครัฐจะเป็นในรูปแบบ 

ของการให้การสนับสนุน การฝึกอบรม และการให้ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน การสนับสนุน 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล 

(DEPA) (รัฐ) 

การให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการลงทุน  

การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา และการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ ์

SIPA เชียงใหม่ - ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา 
(รัฐ-เอกชน) 

SIPA Software Store & Co-working Space 

พื้นที่สำหรับส่งเสริม startup กว่า 500 ตารางเมตร 

SIPA เชียงใหม่ - เชียงใหม่ ดิจิตอล เวิร์คส 

(รัฐ-เอกชน) 

เปิดศูนย์ฝึกอบรมแอนิเมชั่น และเกม  

จัดทำโครงการ Pre-professional Training Program 

เชียงใหม่ ดิจิตอล เวิร์คส 

(เอกชน) 

การจัด Roadshow ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ 

จัดเวทีประกวด Character & Comic Design 

ภาพที่ 9-28 การสนับสนุนของภาครัฐต่อวิชาชีพ 

 การสนับสนุนในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 (1) การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม 

 1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA)  

 การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) ในปัจจุบันจะเป็นการให้การสนับสนุนใน 

ด้านของการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ในด้านของการทำเครื่องหมายการค้า การทำธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุน 

นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ยังเป็นหน่วยงานที่คอยสอดส่องในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทาง 
ปัญญา และการใช้ซอฟแวร์ให้ถูกลิขสิทธิ ์

 (2) การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 1) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (SIPA)  

 ในปัจจุบัน "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้ทำการยุบรวมเข้ากับ "สำนักงานส่งเสริม 

เศรษฐกิจดิจิตอล" แต่ในอดีตสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยมีการตั้งหน่วยงานย่อยที่จังหวัด 

เชียงใหม่ และได้เคยมีการทำงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยว 
ข้องกับดิจิตอลต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 SIPA เชียงใหม ่- ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา 
 การร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (จังหวัดเชียงใหม)่ และศูนย์การค้า 
พรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างพื้นที่ Co-working Space ในปีพ.ศ. 2559 โดยเป็นพื้นที่บริเวณชั้น G 

ภายในบริเวณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา สำหรับส่งเสริม startup กว่า 500 ตารางเมตร 
 

 
ภาพที่ 9-29 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (1) 

(vcharkarn.com, 2016) 
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ภาพที่ 9-30 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (2) 

(vcharkarn.com, 2016) 

 

 
ภาพที่ 9-31 พื้นที่ภายใน SIPA Co-Working Space (3) 

(vcharkarn.com, 2016) 

 

 SIPA เชียงใหม่ - เชียงใหม่ ดิจิตอล เวิร์คส 

 ในปีพ.ศ. 2547 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (เชียงใหม)่ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ 
ดิจิตอล เวิร์คส ทำการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแอนิเมชั่น และเกม จัดทำโครงการ Pre-professional Training Program 

โดยมีหลักสูตรการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Max และ การเขียนโปรแกรมการสร้างเกม 

คอมพิวเตอร์ โดยใช ้3D Engine 

 เชียงใหม่ ดิจิตอล เวิร์คส 

 บริษัทเชียงใหม่ ดิจิตอล เวิร์คส ได้มีการจัดการเดินสายทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และ 

จัดการประกวดการออกแบบ คาแรกเตอร์และคอมมิค ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกจิแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พบว่า 
อุตสาหกรรมมีความต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้าน Soft Infrastructure เป็นหลัก 

Soft 

Infrastructure 

สิ่งที่วิชาชีพ 

ต้องการ 

 การให้สิทธิประโยชน ์
- การให้แรงจูงใจด้านการลงทุนและการจ้างงาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 

แอนิเมชั่น  

สนับสนุนการขอยื่นกู้เงินทุน 

ในการสร้างงาน 

- ให้การสนับสนุนด้านนโยบายในการขอสินเชื่อ เพื่อสร้างภาพยนตร์ 
โดยสามารถใช้สินทรัพย์ที่บริษัทมี เช่น Software License เป็นต้น 

- สร้างระบบ Film Finance ที่แข็งแรง โดยที่ภาพยนตร์ทีด่ี สามารถ 

ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐให้สร้างได้ 

สร้าง Resource Center 

ออนไลน ์

- สร้างแหล่งในการเข้าถึงความรู้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นห้องสมุด แต่
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีการอัพเดทตลอดเวลา  

ภาพที่ 9-32 ความต้องการของอุตสาหกรรมในด้าน Soft Infrastructure 

 ความต้องการด้าน Soft Infrastructure แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้ 
 1) สร้างแรงจูงใจในการลงทุน 

 ในปัจจุบันภาครัฐของต่างประเทศ มีการสร้างแรงจูงใจในการดึงบริษัทอำนวยการสร้างไปลงทุนจ้างงาน 

หรือ สร้างภาพยนตร์ในประเทศตัวเองผ่านการให้แรงจูงใจทางด้านภาษี และการสนบัสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวแปร 
สำคัญที่ดึงดูดงานเข้าไปสร้างในประเทศ โดยถ้าหากภาครัฐของไทยสามารถให้แรงจูงใจในส่วนนี้ได้ ก็จะเป็นการผลัก 

ดันให้มีการเข้ามาสร้างผลงานในประเทศไทยมากขึ้น และเป็นการขบัเคลื่อนด้านเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรม 

 2) สนับสนนุการขอกู้เงินทุนในการสร้างงาน 

 ในปัจจุบันสตูดิโอแอนิเมชั่นประสบปัญหาในการขอกูเ้งินจากธนาคารเพื่อนำมาสร้างภาพยนตร์เป็นของ 
สตูดิโอเอง เนื่องจากธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อไม่มีความเข้าใจถึงสินทรัพยท์ี่ผู้ประกอบการด้านแอนิเมชั่นเป็นเจ้าของ 
เช่น Software Licensing เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการคัดเลือกภาพยนตร์ที่ดีเพื่อได้รับเลือกให้ได้รับเงินทุน 

ในการสร้าง 

 3) สร้าง Resource Center ออนไลน์ 
 แนวโน้มในอนาคตมีทิศทางว่า การเข้าถึงแหล่งความรู้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่เฉพาะ เช่น ห้องสมุด 

เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการสร้างแหล่งในการเข้าถงึความรูไ้ม่จำเป็นต้องเป็นห้องสมุด แต่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มี 
การอัพเดทตลอดเวลา 
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9.8 การออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์กับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

 (1) เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 เป็นธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าตลาดสูง โดยในปี 2558 มีมูลการรับจ้างผลิตและมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองถึง 
3,315 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,253 ล้านบาท 

 (2) การออกแบบคาแรกเตอร ์
 การออกแบบคาแรกเตอร ์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการสื่อสารของเมือง จังหวัด และองค์กรต่าง ๆ โดยใน 

ส่วนของจังหวัดมีการใช้คาแรกเตอร์ในการเป็นตัวแทนของจังหวัด เช่น จังหวัดยะลา หรือจังหวัดน่าน และมีการต่อ 

ยอดไปเป็นสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัด  

 
ภาพที่ 9-33 การออกแบบตัวละครที่จังหวัดน่าน 

 นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ ใช้คาแรกเตอร์ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เช่น ปตท. รถไฟฟ้า BTS 

Bar B Q Plaza หรือ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น โดยคาแรกเตอร์เหล่านี้ สามารถต่อยอดไปเป็นโฆษณาและสร้างการ 
จดจำให้กับองค์กรได ้

 
ภาพที่ 9-34 การออกแบบตัวละครในการลื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร 

 (3) การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติผ่านการ์ตูน 

 โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการใช้การ์ตูนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของ 
ประเทศสู่เยาวชน เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "พระมหาชนก" ที่เป็นการร่วมมือทำงานของบริษัทในสมาคม ฯ ผ่าน 

การสนับสนุนของกระทรวง ICT  เป็นต้น 
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ภาพที่ 9-35 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก 

 

9.9 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มีพื้นฐานมาจากภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง 
พัฒนาต่อมาเป ็นจากภาพยนตร์ Animated Film แบบ 2 มิต ิ ซึ่งในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ป ีพ .ศ . 2498 คือ 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เหตุมหัศจรรย์" และ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยาว 2 มิติเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่อง "สุดสาคร" 
ในปีพ.ศ.2522 

 ในปีพ.ศ. 2540 ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านแอนิเมชั่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัย 

พระจอมเกล้าธนบุรี และมีการก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในปีพ.ศ. 2542  

 ประเทศไทยไดเ้ริ่มใช้เทคโนโลยีอับอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มตัว ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีการสร้างภาพยนตร ์
แอนิเมชั่นยาว 3 มิติ ขึ้นเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยคือเรื่อง ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชั่น ถือเป็นการปลุกกระแสการ 
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการรวม 

กลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นในเชิงการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านการทำแอนิเมชั่น เกม และดิจิตอลคอนเท้น รวมไปถึงการ 
พัฒนาด้านการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบันการศึกษามีการผลิตบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก โดยมีมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ 
จัดการเรียนการสอนด้านแอนิเมชั่นถึง 11 สถาบัน 15 หลักสูตร ในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ทั้งหมด 4,455 คน โดยสถาบันจะตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก และมีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้าน 

แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกสใ์นจังหวัดเชียงใหม่ 2 สถาบัน  

 ด้วยความเข้มแข็งของสมาคมผู้ประกอบการ ทำใหเ้กิดมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และการจัดกิจกรรม 

Workshop ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น TACGA Apprentice และ Character Licensing Workshop โดยนอกจาก 
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เป็นการพัฒนาฝีมือของผู้ที่ทำงานในด้านแอนิเมชั่นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสแสดง 
ศักยภาพและถูกคัดเลือกเข้าร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง 
 อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจแอนิเมชั่นและ 

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ทั้งหมด 62 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร 57 บริษัท เชียงใหม่ 1 บริษัท และ 

จังหวัดอื่น ๆ 4 บรษิัท  

 รูปแบบของงานในอุตสาหกรรมออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก 

คือ (1) มีผลงานลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง เช่น การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น ก้านกล้วย ยักษ์ หรือ 9 ศาสตรา เป็นต้น 

(2) รับจ้างผลิต เช่น รับจ้างเรนเดอร์ ตัดต่อ งานที่มีลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ (3) งานสนับสนุนสินค้าและบริการ 
เช่น การออกแบบคาแรกเตอร์สินค้า การทำแอนิเมชั่นโฆษณา เป็นต้น 

 ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นจะกระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพ ฯ เป็นส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ประกอบการด้านแอนิเมชั่นไปเลือกตั้งบริษัท  

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แบ่งประเภทของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ เป็นทั้งหมด 3 

ประเภทคือ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น อุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ โดยมูลค่าทั้ง 3 อุตสาหกรรม ใน
ปี พ.ศ. 2559 รวมกันทั้งหมดมีมลูค่า 21,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่า 19,830 ล้านบาท มี 
อัตราเติบโตคิดเป็นร้อยละ 10.84  

 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ภาครัฐควรมกีารสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนสร้างภาพยนตร์ 
หรือผลิตผลงานในประเทศไทย ผ่านสร้างรูปแบบธุรกิจร่วมกันระหว่างสตูดิโอผลิตผลงาน ภาครัฐ และนักลงทุน หรือ 

การลดภาษีสำหรับการผลิตงานด้านแอนิเมชั่น สร้างความเข้มแข็งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการมีช่องทาง 
ในการฉายและถ่ายทอดผลงาน โดยยกระดับสถานีโทรทัศน์ให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นสากล โดยปัจจุบันคู่ 
แข่งในภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งคือ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีค่าแรงที่ใกล้เคียงกันแต่ได้รับการสนับสนุนจากภาค 

รัฐ และกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ที่ดีกว่า  
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ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์

Member Directory, THAI ANIMATION AND COMPUTER GRAPHICS ASSOCIATION. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. https://www.tacga.net/memberdirect.php 

 ข้อมูลสมาชิกนิติบุคคล, สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย . 

สืบค้นเมื่อวันที ่4 สิงหาคม 2560 

แถลงผลการสำรวมูลค่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.depa.or.th/sites/default/files/publication/files /Digital%20Content%202015.pdf 

PPTV. (2560). สุดปัง! ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยป'ี60 โตแตะ 2.4 หมื่นล้านบาท. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/68732 

 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ดังนี้ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณนพ ธรรมวานิช 
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย 
)นายกสมาคม(  

กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560 

คุณภาสุ คงประเสริฐ บริษัท Digital Zoo เชียงใหม ่ 30 ตุลาคม 2560 

อาจารย ์ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 10 

ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

10.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
10.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
10.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
10.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
10.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบนิทรรศการในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 (3) ช่องทางการรับงาน 

(4) การแข่งขัน 

 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงาน 

10.6 การออกแบบสาขาการออกแบบนิทรรศการกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมอืง 
10.7 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
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 อุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการเป็น อุตสาหกรรมการออกแบบที่ เกี่ยวข้องกับในการพัฒนาขั้นตอน 

การจัดแสดง เริ่มต้นจากการนำแนวความคิดไปสูก่ารนำเสนอในรูปการจัดแสดง   
 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบนี้ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และแนวทาง 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการสื่อสาร โดยอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยทำหนา้ที่ในการเชื่อมสินค้าและบริการไปสู่ผู้ 
บริโภค ซึ่งนอกเหนือจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังรวมไปถึงการจัดแสดงต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้าและบริการ 
เป็นต้น 

10.1 พฒันาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

 

ภาพที่ 10-1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ 

 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ มีจุดเริ่มต้นจากการรับงานต่อเนื่องจากธุรกิจโฆษณา 
(Advertising) ในยุคเริ่มต้นจะเป็นการรับงานด้านการจัดเปิดตัวสินค้า จัดแสดงสินค้า (Onground Marketing) 

โดยทำหน้าที่ในการก่อสร้างหรือให้เช่ายืมอุปกรณ์ในการจัดงาน 

 ต่อมาบริษัทกลุ่มรับก่อสร้างและเช่ายืมอุปกรณ์จัดงานข้างต้น ได้รับทำงานทุกอย่างเองโดยตรงจากลูกค้า 
แบบครบวงจรโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัทโฆษณา ในรูปแบบของออแกไนซ์เซอร ์ตั้งแต่เริ่มต้นคิดหัวข้อการโฆษณา 
รูปแบบการจัดงาน และการก่อสร้าง ทำให้เกิดความชัดเจนในส่วนของงานออกแบบ เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทออก 

แบบนิทรรศการและการจัดแสดง ในยุคนี้งบการตลาดแบบออนกราวน์ หรือการจัดงาน จะได้รับการจัดสรรจาก
ลูกค้ารายใหญ่ถึงร้อยละ 40 ของงบโฆษณาสินค้า ทำให้ธุรกิจการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า 
ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จ และมีงานจำนวนมาก 
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10.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

 
ภาพที่ 10-2 องค์กรในอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ 

 การรวมกลุ่มวิชาชีพและหน่วยงานส่งเสริมในอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 

องค์กรทั้งหมด 2 รูปแบบคือ 

 (1) องค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มทางธุรกิจ ประกอบด้วย 2 องค์กรคือ 

 1) สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA)   

 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการ 
ประกอบวิสาหกิจ ในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดำเนินการ หรือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ 
โดยส่งเสริมเผยแพร่ให้ประเทศไทยมีรายได้จากต่างประเทศ 

 2) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) 

 สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานเป็นสมาคมรวมผู้ประกอบการธุรกิจ Event Management กว่า 20 

บริษัท โดยทำการจัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ 

ประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ยกระดับบทบาทของสมาคมในฐานะเป็นตัวแทนวิชาชีพ เพื่อกำหนด 

แนวทาง นโยบาย ระเบียบ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ ต่อภาคประชาชนและสังคมรวมถึงภาครัฐ การ 
เตรียมความพร้อมสมาชิกสมาคมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งในด้านการรับมือกับ 

การแข่งขันในประเทศ และสร้างความพร้อมในการขยายโอกาสใน AEC ผลักดันนโยบายด้านการผลิตบุคลากร เพื่อ 

รองรับอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพ และด้าน 

จรรณยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 
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 (2) หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมที่อุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ  
 ประกอบด้วย 1 องค์กรคือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เป็นหน่วยงานภาค 

รัฐ ที่ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศ 

ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีป 

เอเชีย โดยการสนับสนุนการจัดงานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการ 
ประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย 

ชี้แนะแนวทางเชิงกลยุทธ ์ประสานงานธุรกิจ (เป็นตัวกลาง) กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) 

10.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ เป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีการจัดการ 
เรียนการสอนในหลายสถาบัน โดยส่วนมากจะเปิดการสอนในคณะบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

โดยมีรายชื่อสถาบันดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 10-1 จำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านออกแบบนทิรรศการ 
การออกแบบนิทรรศการ 

ป.ตรี 
No. ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย 

1 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ 
และการจัดแสดง 

ราชภัฎสวนดุสิต 
37  

(ปี55) 

2 
 

สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการ 
และการจัดประชุม 

วิทยาลัยดุสิตธาน ี - 

3 คณะวิทยาการการจัดการ 
สาขาวิชาการจัดการงาน 

นิทรรศการ และงานอีเว้นท ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 43 

4 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการโรงแรม และการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 635 

5 คณะนิเทศศาสตร ์
สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการ 
และการจัดประชุม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 

6 
คณะมนุษยศาสตร์และ จัดการการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการ 
และการจัดประชุม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 

7 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์
สาขาวิชาการจัดประชุม 

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 81 

8 คณะบริหารธุรกจิ กลุ่มวิชาการการจัดการอีเว้นท ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - 

9 คณะบริหารธุรกิจ 
การจัดประชุมนิทรรศการและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
253 

รวม 1,012 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 9 

หลักสูตร จาก 9 สถาบัน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 1,012 คน ในระดับปริญญาตรี 
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 โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) ร่วม 

สร้างหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม (Event Production and MICE 

Management) ในคณะนิเทศศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 
 

10.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
 นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานได้ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านนี้ยังไม่ 
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ทางหน่วยงานหรือองค์กรต้องรับคนที่มีประสบการณ์ หรือจบในสาขาใกล้เคียง เช่น ด้าน 

อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสถาปัตยกรรมเข้ามา โดยก่อนที่จะปฏิบัติงานได้จริงทางบริษัทจะต้องมีการสอนงาน 

ก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 โดยในปัจจุบันสมาคมพยายามสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรขึ้นมาแก้ปัญหา 
ดังกล่าวตามหัวข้อที่ 10.3 

10.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาการออกแบบนิทรรศการในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 
 สำหรับข้อมูลทางการสถิติวิชาชีพออกแบบนิทรรศการ มาจากการสืบค้นทั้งหมด 2 แหล่งข้อมูล คอื 

1) สมาคมการแสดงสินค้าไทย  

 

ภาพที่10-3 จำนวนสมาชิกสมาคมการแสดงสินค้าไทย 

มีสมาชิกทั้งหมด 97 ราย โดยมีการแบ่งสมาชิกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
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1. กลุ่มสมาชิกที่เป็นออแกไนซ์เซอร์ จำนวน 34 ราย 

2. กลุ่มสมาชิกที่เป็นสถานที่จัดงาน จำนวน 15 ราย 

3. กลุ่มสมาชิกที่เป็นผู้รับเหมา จำนวน 22 ราย 

4. กลุ่มสมาชิกที่เป็นผู้ขนส่งสินค้า จำนวน 6 ราย 

5. สมาชิกภาคี จำนวน 13 ราย 

6. สมาชิกในเครือ จำนวน 2 ราย 

7. สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย 

2) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 

 
ภาพที่ 10-4 จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับสมาคมการแสดงสินค้าไทย 

มีสมาชิกภายในสมาคมทั้งหมด 23 บริษัท  

 1.   สมาชิกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ราย 

 2.   สมาชิกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย 

โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านการออกแบบนิทรรศการ ได้ระบุลักษณะของบริษัทผู้ประกอบ 

การด้านอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบดังนี ้

 

ภาพที่ 10-5 รูปแบบบริษทัในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
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1) บริษัทออกแบบนิทรรศการและจัดงานแบบครบวงจร 

 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจจัดนิทรรศการแบบครบวงจร คือ รับออกแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการ อย่างเต็ม 

รูปแบบ 

  2) บริษัทออกแบบนิทรรศการเฉพาะทาง 
 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจจัดนิทรรศการที่รับเฉพาะงานออกแบบเป็นหลัก หรือมีองค์ความรู้และความเชี่ยว 
ชาญที่เฉพาะทางเช่น การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ งานสร้างคอนเทนท์ออนไลน์ และเปลี่ยนจากการจัดงานแสดง 
สินค้าทั่วไป เป็นการจัดงานเพื่อนย้ายฐานลูกค้าจากออนกราวน์ไปยังออนไลน ์

3) บริษัทออกแบบนทิรรศการขนาดเล็ก 

 เป็นบริษัทที่รับจัดงานนิทรรศการขนาดเล็ก หรืองานที่มีลักษณะเป็นสิ่งพิมพจ์ำนวนมาก หรือบูธแสดง 
สินค้าขนาดย่อย 

 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดงานต่าง ๆ ดังนี้  

ตารางที่ 10-2 จำนวนความเชี่ยวชาญของบริษัท ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) 

ประเภท จำนวน (แห่ง) 
บริการแจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling Management) 2 

บรกิารจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และงานบริการทั่วประเทศ(Roadshow Management) 9 

บริการจัดกิจกรรมออกบูธ (Booth/ Display) 8 

บริการการสนับสนุนการตลาด (Marketing Support) 7 

บริการจัดแสดง (Show & Concert) 4 

บริการจัดงานอีเว้นท์ (Event Management) 12 

บริการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design & Special Support) 5 

บริการจัดประกวด (Contest / Competition) 4 

บริการจัดงานประชุมสัมมนา (Convention, Conference, Seminar) 7 

บริการเปิดตัวสินค้า (Grand Opening, Product Launching) 8 

บริการบริหารพิพิธภัณฑ์ และแสดงศิลปะ (Museum & Art Management) 7 

บริการจัดงานส่วนตัว (Private Lifestyle Service & Event) 5 

บริการออกแบบประสบการณ์ (Experience) 3 

บริการออกแบบพาวิลเลียน (Pavilion) 2 

บริการวิจัย (Research/ Analyze) 1 

บริการการพิมพ์ (Printing / Billboard) 3 

บริการเช่ายืมอุปกรณ์ (Equipment Supply) 3 

บริการที่ปรึกษา (Consult) 2 

 หมายเหต:ุ บริษัทหนึ่งแห่งสามารถมีการให้บริการได้มากกว่า 1 ประเภท 
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 ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 4 อันดับแรก คือ 

   1. Event Management จำนวน 12 บริษัท 

   2. Roadshow Management จำนวน 9 บริษัท 

   3. Booth/ Display จำนวน 8 บริษัท 

   4. Grand Opening, Product Launching จำนวน 8 บริษัท 

 (3) ช่องทางการรับงาน 

 การรับงานจากโครงการภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงรายใหญ่ จะรับ 

งานผ่านการได้รับเชิญเพื่อยื่นประกวดราคา (TOR) 

 ในส่วนของบริษัทออกแบบนิทรรศการเฉพาะทาง สามารถเข้ารับงานจากภาครัฐผ่านช่องทางโครงการที ่
ปรึกษาพิเศษไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ และ 
สามารถรับงานได้โดยไม่ต้องผ่านการยื่นประกวดราคา  

(4) การแข่งขัน 

จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านการออกแบบ 

นิทรรศการเฉพาะทาง สามารถแบ่งประเภทการแข่งขันออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

การแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

- ในประเทศแถบอาเซียน ประเทศไทยคืออันดับ 1 มีศักยภาพในด้านการสร้างงาน (การบริหารจัดการ ความงาม 

ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารกับลูกค้า 
- บริษัทใน Top 5 จำนวน 2 บริษัทไปรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเวียดนาม พม่า กัมพูชา 
- บริษัทด้านโฆษณาของไทยได้รับการยอมรับในต่างประเทศมาก แต่มีปัญหาคือเนื่องจากในประเทศเพื่อนบา้น มีงบ 

โฆษณาทีต่่ำกว่าในบ้านเรา ทำให้ในการไปทำตลาดต่างประเทศ ต้องรับงานคราวละมาก ๆ ซึ่งทำใหคุ้ณภาพงานอาจ จะ
ต่ำกว่ามาตรฐาน 

- มีจำนวนการส่งออกงานสูงกว่าการนำเข้า 

การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

 

การแข่งขันในวิชาชีพการจัดงานในประเทศมีสูง 
มาก ความแตกต่างทางความคิดสูงขาดการรวม 

กลุ่มของคน 

 

การแข่งขันในโครงการภาครัฐ: ค่อนข้างเป็นธรรมเนื่องจากมีกติกา 
และข้อกำหนด (TOR) ที่ชัดเจน 

การแข่งขันในโครงการเอกชน:  

ไม่มีการกำหนดกติกา (TOR) ที่แน่นอน ทำให้เกิดการ Shopping 

Idea จากเอกชนไปเรื่อย ๆ และสุดท้ายทำให ้เกิดการตัดราคา
ระหว่างบริษัทออกแบบ 

ภาพที่ 10-6 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการและการจัดงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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 1) การแข่งขันกับต่างประเทศ  

 การแข่งขันกับต่างประเทศในปัจจุบัน มีบางบริษัทเข้าไปรับงานในส่วนของประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน 

เช่น เวียดนาม พม่า กัมพูชา เป็นต้น โดยลักษณะของบริษัทที่เข้าไปรับงานในต่างประเทศจะเป็นบริษัทขนาดใหญ ่

ที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของวงการ และเป็นบริษัทที่อยูใ่นตลาดหลักทรัพย์ 
  ในปัจจุบันธุรกิจด้านการออกแบบนิทรรศการ การจัดแสดง และโฆษณา ของไทยได้รับการยอมรับในวง 
กว้างจากภูมิภาคอาเซยีนมาก แต่เนื่องจากตลาดของประเทศเพื่อนบ้านมีงบด้านโฆษณาสินค้า และจัดแสดงงานที ่
ต่ำกว่าประเทศไทยมาก ทำให้การทำตลาดต่างประเทศจะต้องเข้าไปรับงานในคราวละมาก ๆ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพ 

ของงานลดลง 

 2) การแข่งขันภายในประเทศ 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มีการแข่งขันภายในประเทศที่ค่อนข้าง 
สูง เนื่องจากในประเทศยังขาดการรวมกลุ่มเป็นสมาคม การรวมกลุ่มในปัจจุบันเป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน ์

ทางธุรกิจ แต่ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างเกณฑ์ในการกำหนดราคาและการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยจะมีความ 

แตกต่างในการรับงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

  การแข่งขันในโครงการภาครัฐ   

 การแข่งขันในโครงการภาครัฐในปัจจุบัน ของธุรกิจการออกแบบและจัดแสดงงานค่อนข้างมีการแข่งขันที่ 
มีความเป็นธรรมเนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 

  การแข่งขันในโครงการเอกชน 

 การแข่งขันเพื่อรับงานจากเอกชน ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลงาน (TOR) ที่ 
แน่นอน ทำให้ลูกค้าสามารถขอให้นักออกแบบเข้าไปเสนองานและเลือกงานไปได้เรื่อย ๆ ทำให้เกิดการตัดราคากัน 

ระหว่างบรษิัทออกแบบด้วยกันเอง 

 (5) อุปสรรค 

 จากการสัมภาษณ์ทั้งนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และผู้ประกอบการออกแบบนิทรรศการ 
เฉพาะทางพบว่า อุปสรรคของวิชาชีพการออกแบบนิทรรศการในปัจจุบันมีดังต่อไปนี ้

อุปสรรคจากภาคการศึกษา 
และการพัฒนาองค์ความรู ้

- ระบบการศึกษา และหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนตามยุคสมัย ทำให้บุคคลากรที่จบ
มา ไม่ตอบโจทย์บริษัท และลักษณะของงานท่ีเปลี่ยนไป (หลักสูตรไม่ทันสมัย) 

- บริษัทต้องเสียเวลาในการเทรนเอง หรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนที่จบด้านดิจิตอล ที่ไม่มี
พื้นฐานการออกแบบ 

- ต้องการคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของ Social media เข้ามาทำงาน 

ธรรมชาติคนรุ่นใหม่ในสายงานครีเอทีฟ 

- ขาดการส่งเสริมความนิยมไทย ซึ่งควรจัดเป็นงานยุทธศาสตร์ของประเทศ 
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- ปัจจุบันไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นศูนย์กลาง (ควรจัดทำให้เป็นแหล่งความรู้ของ 
CLMV ประเทศไทยจะได้เป็นศูนย์กลางที่ขยายไปสู่ภาคการศึกษา) 

ขาดการรวมกลุ่มของคน 
- การรวมกลุ่มของคนเป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 

- เมื่อขาดการรวมกลุ่มทำให้การแข่งขันสูง และไม่เป็นธรรม มีการตัดราคา 

คนทำงานสร้างสรรค์ขาดสวัสดิการ 
- คนทำงานสร้างสรรค์ไม่มีระบบสวัสดิการที่ดี ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สวัสดิการ
ควรครอบคลุมทั้งครอบครัว 

การรับงานโครงการภาครัฐ 

- ปัจจุบันการรับงานภาครัฐถูกกำหนดโดยทุนการจดทะเบียน ทำให้มีแค่บริษัทใหญ ่

เท่านั้น ที่สามารถรับงานจากภาครัฐได้ 

- ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการที่ปรึกษาพิเศษไทย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทรายย่อย 

ที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางเข้าไปรับงานของภาครัฐ แต่ระยะเวลาในการจดทะเบียน 

และรับการ Verify ใช้เวลานาน (3 ปี) 

ภาพที่ 10-7 อุปสรรคของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 

1) การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบสนองการทำงานของบริษัท จนเกิดการขาดแคลน
บุคลากรในวิชาชีพ  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ มีความต้องการคนที่มีความรู้และความเข้าใจในด้านของ 
โซเชียลมีเดีย และสื่อดิจิตอลมากขึ้น แต่กลุ่มคนที่ทำงานในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ สืบเนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ในการ 
เรียนการสอนปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาจบใหม่ไม่สามารถทำงานของบริษัทได ้

ทันที ทำให้ในหลาย ๆ บริษัทต้องใช้เวลาในการสอนงานกันเอง 

2) ขาดการรวมกลุ่มของบุคคลในวงการออกแบบนิทรรศการ  
การรวมกลุ่มในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชนท์าง

ธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ หรือการให้การช่วยเหลือในด้านการทำธุรกิจ 

3) ขาดสวัสดิการสำหรับกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ 
นักออกแบบและนักทำงานสร้างสรรค์ในป ัจจ ุบ ันย ังขาดสวัสด ิการ เช ่น ด้านการรักษาพยาบาล 

ประกันสังคม หรือสวัสดิการครอบครัว เนื่องจากบริษัทสร้างสรรค์ส่วนมากเป็นบริษัทขนาดเล็ก และคนทำงานด้าน 

สร้างสรรค์ส่วนมากเป็นคนทำงานอิสระ จึงทำให้ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับประกันสังคมตามรูปแบบที่มีอยู๋ในปจัจุบัน 

4) การรับงานโครงการภาครัฐของบริษัทขนาดเล็ก 

 ปัจจุบันการรับงานภาครัฐถูกกำหนดโดยทุนการจดทะเบียน ทำให้มีแค่บริษัทใหญ่เท่านั้น ที่สามารถรับ 

งานจากภาครัฐได ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการที่ปรึกษาพิเศษไทย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทรายย่อยที่มีองค์ความรู้ 
เฉพาะทางเข้าไปรับงานของภาครัฐ แต่ระยะเวลาในการจดทะเบียนและรับการรับรองใช้เวลานาน (3 ปี) 
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 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และผู้ประกอบการด้านการออกแบบนิทรรศ- 

การเฉพาะทาง ทำให้สามารถสรุปแนวโน้มของอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาการออกแบบนิทรรศการได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 10-8 รูปแบบบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

 ในปัจจุบันมีการเข้ามาของสื่อออนไลน ์(Social Media) ทำใหง้บการตลาดของลูกค้าเปลี่ยนไป กล่าวคือ 

จากเดิมที่เคยทุ่มงบการตลาดร้อยละ 40 ในการทำการตลาดแบบออนกราวน์ ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 10-15 ซึ่ง 
ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการออกแบบนิทรรศการและจัดแสดง นอกจากนี้ลูกค้าเดิมที่เปน็ธุรกิจขนาดใหญ ่ได้มีการจัด 

ตั้งแผนกจัดงานขึ้นเป็นของตัวเอง ทำให้ความต้องการบริษัทครบวงจรในการจัดงานลดลง ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ที่ 
ธุรกิจด้านนี้ต้องทำการปรับตัว  
 ทั้งนี้บริษัทออกแบบนิทรรศการและจัดงานแบบครบวงจร ได้ปรับรูปแบบการทำธุรกิจจากการรับจ้าง จัด
งาน เป็นการจัดงานแสดงด้วยตัวเอง (Show Owner) ในลักษณะของการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว หรือเป็นการ 
นำเข้าการแสดงจากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย เช่น หิมพานต์ อวตาร และ Avatar: Discover Pandora 

Bangkok 

 ในส่วนของบริษัทออกแบบนิทรรศการเฉพาะทาง ที่รับออกแบบนิทรรศการโดยตรง ได้มีการปรับรับงาน 

ที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น โดยรับเฉพาะงานออกแบบ และงานออกแบบเฉพาะทาง เช่น สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 

สร้างคอนเทนท์ออนไลน์ และเปลี่ยนจากการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป เป็นการจัดงานเพื่อย้ายฐานลูกค้าจาก  

ออนกราวน์ไปยังออนไลน์ 
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 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 

ภาพที่ 10-9 กระบวนการทำงานอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

 จากแผนภาพด้านบนกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการและ 
การจัดแสดง เริ่มต้นจากการเข้าไปรับทราบความต้องการจากลูกค้าเจ้าของโครงการ โดยผู้บริหารบริษัทออกแบบ 

หรือหัวหน้าโครงการ จากนั้นจะหัวหน้าโครงการจะแบ่งและแจกจ่ายงานให้กับนักออกแบบ โดยนักออกแบบจะเริ่ม 

ทำการออกแบบ และโดยจะมีการทำงานและขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการออกแบบเฉพาะ 
ทางอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการออกแบบโครงการร่วมกัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีโจทย์ในการออกแบบ
ที่ตายตัว และช่วงเวลาในการก่อสร้างโครงการไม่ได้กระชั้น ทางนักออกแบบจะมีช่วงในการทำการทดลองเพื่อหาวิธี 
ในการสร้างสื่อใหม่ ๆ หลังจากที่ลูกค้าพอใจกับงานออกแบบแล้ว ทางบริษัทก็จะจัดทำเป็นแบบก่อสร้างต่อไป  

 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร บริษัทจะมีการให้บริการในส่วนของการก่อสร้างที่หน้างาน 

ให้กับลูกค้าในขั้นต่อไป 

 

10.6 การออกแบบสาขาการออกแบบนิทรรศการกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านกิจกรรมการ 
ทำงานของบริษัทเอง และการเขา้ไปให้ความคิดเห็นหรือการช่วยเหลือในโครงการภาครัฐ โดยการพัฒนาเมืองผ่าน 

อุตสาหกรรมในภาพรวมของวิชาชีพนั้น มีดังนี้ 
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ภาพรวมวิชาชีพ 

เป็นกลไกทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ 

-  เฉพาะวิชาชีพเองมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 2-3 หมื่นล้าน 

-  เป็นเครื่องมือ และพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผูกไปกับอุตสาหกรรม 

อื่น ๆ Fashion Week 

-  เป็นตัวกลางเชื่อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการผู้บริโภค 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  สร้าง man-made tourist attraction (ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก BOI) เช่น  

การจัดงานแสดง หรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น การสร้างสวนน้ำ  

  ภาพที่ 10-10 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการกับการพัฒนาเมือง 

 1) เป็นกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดแสดงสามารถสรุปได้ว่า เฉพาะอุตสาหกรรม 

การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงเอง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี และยังทำ 
หน้าที่เป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจอื่นของประเทศ ในการนำเสนอและขายสินค้าหรือบริการ 

 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดแสดง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่อุตสาหกรรม 

การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ว่ามีบทบาทในการส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยทำหน้าที่ในการสร้างแหล่ง 
ท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ (man-made tourist attraction) โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการการส่งเสริมการ  
ลงทุนของรัฐบาล เช่น การจัดงาน แสดง หรือเทศกาล เช่น Fashion Week  การสร้างสวนน้ำ โชว์แสงสีเสียง  

 

ภาพที่ 10-11 การออกแบบนิทรรศการกับการพัฒนาเมือง 
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 นอกเหนือจากการพัฒนาเมืองในภาพรวมแล้วนั้น การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

ไปตามขนาดของบริษัทหรือองค์กรในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ ดังนี้ 

1) บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 ผ่านการจัดกิจกรรมการแสดงโชว์ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผสมผสานกับกิจกรรมบันเทิง 
(Entertainment) โดยมีทั้งในรูปแบบที่เป็นผู้จ ัดการแสดงเอง และการนำเข้าการแสดงจากต่างประเทศ เช่น      

หิมพานต์อวตาร 
 การเปิดพื้นที่ให้บริการในภูมิภาคอาเซียน  

 เนื่องจากประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการมากกว่าประเทศเพื่อบ้าน สินค้าและ 
บริการในภูมิภาค บริษัทจากประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบในเรื่อง มีความคล่องตัวในการทำงาน มีประสบการณ์ที่ 
ช่ำชอง  

 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการภาครัฐ  
 บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่จะมีโอกาสเข้าร่วมในการทำงานกับโครงการภาครัฐมากกว่า เนื่องจากข้อ 

กำหนดจาก TOR มักรองรับหรือมีความสอดคล้องกับบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ 

2) บริษัท/ องค์กรขนาดเล็ก 

 การจัดงานกิจกรรมสาธารณะที่มีผลกระทบระดับเมือง   
งานกจิกรรมประเภทนี้มักจะเป็นโครง การที่มีความดึงดูดซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ที่มี 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยส่วน ใหญ่จะเป็นบริษัทและองค์กรขนาดเล็ก 

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการภาครัฐ  

 บริษัทและองค์กรขนาดเล็กจะมีโอกาสเข้าร่วมในการทำงานกับโครงการภาครัฐ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 
แบบพิเศษ หรือผ่านโครงการที่ปรึกษาพิเศษ 

การสอดแทรก content เข้าไปในผลงานที่สร้างสรรค์ออกมา 

 ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม Content ที่จะออกสู่สังคมผ่านการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตน เช่น โครงการ 
วังพรหมนิเวศ ที่พยายามออกแบบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง หรือพื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลทาง 
อ้อมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย 
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ทำหน้าที่ย้าย on ground content ให้อยู่ในโลกดิจิตอล  

ปัจจุบันสื่อดิจิตอลเป็นสื่อที่สามารถเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลผลงาน 

สร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะ ต้องปรับข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และง่ายต่อการเข้าถึง  
 

10.7 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 

 อุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ เริ่มต้นมาจากการเป็นธุรกิจย่อยของธุรกิจโฆษณา โดยรับงานต่อมา 
จากธุรกิจโฆษณาอีกทอดหนึ่ง เช่น การรับงานด้านการจัดเปิดตัวสินค้า จัดแสดงสินค้า และทำหน้าที่ในการก่อสร้าง 
หรือให้เช่ายืมอุปกรณ์ในการจัดงาน ต่อมาบริษัทกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มรับทำงานทุกอย่างเองจากลูกค้าแบบครบวงจร 
โดยไม่ผ่านบริษัทโฆษณา ขอบเขตของงานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นคิดหัวข้อการโฆษณา รูปแบบการจัดงาน และการ 
ก่อสร้าง  
 การรวมกลุ่มและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการ 
ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1) องค์กรของรัฐที่สนับสนุนการจัดนิทรรศการ คือ สำนักงานส่ง 
เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน 

กิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย และ (2) องค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มทางธุรกิจประกอบด้วย 2 องค์กร คือ 

สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ ด้านงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และ สมาคม 

ธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับบทบาทของสมาคมใน ฐานะ 
เป็นตัวแทนวิชาชีพ  

การศึกษาและการผลิตบุคลากรในปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการเรยีนการสอนด้านการออกแบบนิทรรศการโดย 

ตรง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) ได้สร้าง 
หลักสูตรสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม (Event Production and MICE 

Management) ในคณะนิเทศศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตร ี

 รูปแบบบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (1) 

บริษัทออกแบบนิทรรศการและจัดงานแบบครบวงจร โดยรับออกแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการ และการบริหาร 
จัดการงานอย่างเต็มรูปแบบ (2) บริษัทออกแบบนิทรรศการเฉพาะทาง เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจจัดนิทรรศการที่รับ 

เฉพาะงานออกแบบเป็นหลัก มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เฉพาะทาง เช่น การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ งาน 

สร้างคอนเทนท์ออนไลน์ เป็นต้น และ (3) บริษัทออกแบบนิทรรศการขนาดเล็ก โดยรับงานที่มีลักษณะเป็นสิ่งพิมพ์ 
จำนวนมาก หรือบูธแสดงสินค้าขนาดย่อย 

 ในปัจจุบันมีเพียง 5 บริษัทขนาดใหญ่ของวงการและเปน็บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย ์เข้าไปรับงานใน 

ส่วนของประเทศในแถบภูมิภาค อาเซียน เช่น เวียดนาม พม่า กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจด้านการออก 

แบบนิทรรศการ การจัดแสดง และโฆษณา ของไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจากภูมิภาคอาเซียน  
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 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 2-3 

หมื่นล้านบาท เนื่องจากตัวอุตสาหกรรมนั้นทำหน้าที่ในการสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำเสนอและขายสินค้าหรือ 

บริการ ข้อมูลจาก TCEB พบว่า มูลค่าของธุรกิจ MICE เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีพ.ศ. 2558 ที่มี มูลค่า 95,875 

ล้านบาท เป็นในพ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 155,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 61.6 โดยธุรกิจ MICE เป็นธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ  
 นอกจากนี้อุตสาหกรรมยังทำหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทำหน้าที่ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว 
ขึ้นมาใหม่ (man-made tourist attraction) โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ 
รัฐบาล เช่น การจัดงานแสดง หรือเทศกาล เช่น Fashion Week  การสร้างสวนน้ำ โชว์แสงสีเสียง 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการเป็นการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ โดย 

การยา้ยฐานกลุ่มลูกค้าจากออนกราวน์ไปออนไลน ์ทำให้งบการตลาดของลูกค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการใน 

ส่วนของงบประมาณที่เป็นการตลาดแบบจับต้องได้ เช่น งานเปิดตัวสินค้า และจัดแสดงสินค้า ลดลงเหลือเพียง ร้อย
ละ 10-15 จาก 40 ของงบการตลาดทั้งหมด นั่นหมายความว่างานออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดงใน 

รูปแบบที่เป็นอยูใ่นปัจจุบันจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 ความท้าทายและโอกาสของการออกแบบนิทรรศการในอนาคต จึงเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีความเฉพาะ 
ทางมากขึ้น เช่น การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ การออกแบบการรับประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 

การทำให้ช่องทางออนไลน์เกิดประสบการณ์บนโลกจริง และสามารถย้อนกลับไปสร้างเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ให ้

กับสินค้าและบริการได ้ 

 นอกจากทิศทางของงานที่เปลี่ยนไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น แล้วเจ้าของธุรกิจออกแบบนิทรรศการ 
และจัดงานแบบครบวงจร ได้ปรับรูปแบบการทำธุรกิจเป็นการจัดงานแสดงด้วยตัวเอง (Show Owner) ในลักษณะ 
ของการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว หรือเป็นการนำเข้าการแสดงจากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ 
ใช้องค์ความรู้เดิมของผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ และต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ 
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ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการ 

Member, EMA business of creative and event management association. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. http://www.emathailand.org/index.php/member.  

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบนิทรรศการ ดังนี้ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ ์ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 
)นายกสมาคม(  กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2560 

คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค บริษัท Apostophys Group กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2560 

คุณประภาส เกียรติวีรวัฒนา บริษัท Design Ngarm เชียงใหม ่ 6 พฤศจิกายน 2560 
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บทที่ 11 

ข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

11.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

11.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

11.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

11.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ  

11.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบริการในปัจจุบัน 

 (1) จำนวนผู้ประกอบการ 

 (2) รูปแบบการให้บริการและความเชี่ยวชาญ  

 (3) ช่องทางการรับงาน  

(4) การแข่งขัน  

 (5) อุปสรรค 

 (6) ทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต 

 (7) กระบวนการทำงานของวิชาชพี  

11.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาการออกแบบบริการ 

11.7 การออกแบบสาขา การออกแบบบริการกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

11.8 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ  
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11.1 พัฒนาการอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบริการ พบว่า อุตสาหกรรมการออกแบบบริการเป็น
อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรในสถาบันการศึกษาไทย แต่เป็นแนวคิดที่เร่ิมได้รับความ
นิยมมากขึ้นในวงการวิชาชีพนักออกแบบ และเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง  
โดยการออกแบบบริการเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเมื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ริเริ่มเผยแพร่แนวความคิด
นี้ในปี พ.ศ. 2555 ผ่านการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบบริการ จัดนิทรรศการ มีการพัฒนา
เป็นหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการสร้างสรรค์ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการจริง (Project-based Activities) โดย
จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสำหรับกลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมการออกแบบบริการ (Service 

Design Participants) และกลุ่มวิทยากรบริการการออกแบบบริการ (Service Design Facilitators) และเป็นการ
ใช้ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมด้วยในการออกแบบบริการ โดยในปัจจุบันการออกแบบบริการ
เริ่มเป็นที่นิยมในการพัฒนาสินค้าและบริการ ของกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ และได้เริ่มนำมาใช้ในการพัฒนาการบริการ
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

แม้ว่ายังไม่มีการจัดตั้งหลักสูตรการออกแบบบริการอย่างเป็นทางการในสถาบนัการศึกษา แต่ในความเป็น
จริงการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบบริการได้สอดแทรกอยู่ในวิชาการเรียนการสอนของบางหลักสูตรอยู่แล้ว 
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้บริโภค (User Experience Design) ซึ่งมักพบใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

11.2 การรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

ปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ เนื่องจาก
วิชาชีพนี้ยังไมเ่ป็นที่รู้จักในวงกว้าง และจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพนี้ยังมีไม่มาก บุคลากรในวิชาชีพจึงรู้จักกันเป็น
เครือข่ายขนาดเล็ก การพบปะกันมักเป็นการพบกันในสถาบันการศึกษาทีม่ีการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
บริการ หรือรวมตัวกันผ่านกิจกรรมที่ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเป็นผู้จัด 

11.3 การศึกษาและการผลิตบุคลากร อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

วิชาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ ยังไม่มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น
ในสถาบันการศึกษา มีเพ ียงหลักสูตรอบรมที่ทางศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป ็นผู้จ ัดทำขึ้นเป็น 

“หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design Curriculum) ที่เป็นการจัดอบรมแบบสหวิทยาการสร้างสรรค์
ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการออกแบบบริการจริง (Project-based Activities) เป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตรเพื่อสร้างผู้สนับสนุน (Advocate) วิทยากร
กระบวนการออกแบบบริการ (Service Design Facilitator) และบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ สามารถ
ประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบบริการได้ อีกท้ังยังมี
เป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบไปสู่บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
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11.4 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

 การเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ ปัจจุบันมีเพียงผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร
การออกแบบบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และผู้ที่จบการศึกษาด้านการออกแบบบริการโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 

11.5 สถานภาพการจ้างงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ ในปัจจุบัน 

(1) จำนวนผู้ประกอบการ 

จากการสัมภาษณ์บุคคลในอุตสาหกรรมนี้ และการสืบค้น พบว่า จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่มี
การจัดตั้้งเป็นบริษัท หรือให้บริการออกแบบบริการโดยเฉพาะมีจำนวนประมาณ 6-10 คน 

(2) รูปแบบการให้บริการออกแบบ  

 

ภาพที่ 11-1 รูปแบบการให้บริการของอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการให้บริการของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) บริการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

โดยส่วนมากจะเป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กรนั้น ๆ ในการอบรมจะเป็น
การประยุกต์ใช้กระบวนความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริการให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเป็นกระบวนการออกแบบที่มีผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง (User Center) บนพื้นฐานความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่า และประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะมีกลุ่มลูกค้าเป็นบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้
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ได้มากที่สุด และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบริการ กลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นโรงพยาบาล บริการขนส่ง
สาธารณะ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนาการบริการภายในองค์กรของตนเองให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

ใช้เวลาน้อยลง สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ฯลฯ 

 

ภาพที่ 11-2 ตัวอย่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

2) บริการจัดสัมมนาให้ความรู้ และการอบรมวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

บริการจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบริการ มักเป็นการจัดอบรมเชงิทฤษฎ ีหรือ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้การใช้เครื่องมืองของการออกแบบบริการ 
และเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสัมมนาเพื่อให้ความรู้นั้นผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบริการให้มากขึ้นเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน สำหรับการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรนั้น กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการมักเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ที่มีพนกังานจำนวนมากได้อาศัยการจัดสัมมนาด้านการบริการออกแบบให้เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงาน
ภายในองค์กรมีความรักในงานของตน ใส่ใจรายละเอียดในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 

3) บริการสนับสนุนทางด้านการตลาด 

บริการสนับสนุนทางด้านการตลาด เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการในอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 
โดยลักษณะงานมักจะมีรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) เป็นการออกแบบบริการผ่านประสบการณ์การ
ใช้งานของลูกค้า (Customer Experience) เน้นการสร้างความสะดวกสบาย สามารถเข้าใจง่ายในขั้นตอนการ
บริการต่าง ๆ เช่น การออกแบบจุดสัมผัสบริการ (Service Touchpoint) การออกแบบอินเตอร์เฟส (Interface) 

ในโลกออนไลน ์ตลอดจนการสื่อสารต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องการสื่อสารออกไป 

(3) ช่องทางการรับงาน 

การรับงานของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ โดยส่วนมากมีช่องทางการรับงาน
ผ่านศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ การรับงานจากการจัดอบรมสัมมนาที่ทางผู้ให้บริการจดัขึ้น และการได้รับงานจาก
การติดต่อจากลูกค้าโดยตรง โดยงานที่รับจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมักจะเป็น การให้บริการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสินค้า และบริการขององค์กรนั้น ๆ  

การรับงานจากการอบรมสัมมนาที่ทางผู้ให้บริการจัดขึ้น จะเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริการออกแบบแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจเรื่องการออกแบบ
บริการ โดยผู้ให้บริการจะจัดเก็บค่าอบรมเป็นรายหัว  
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นอกจากนั้นยังมีช่องทางการรับงานจากการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่ให้บริการจะเป็น
การออกแบบบริการสนับสนุนด้านการตลาดเป็นส่วนใหญ่  

(4) การแข่งขัน 

ในปัจจุบันนี้ยังไม่พบว่ามีการแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ เนื่องจาก
กลุ่มผู้ให้บริการมีจำนวนน้อยมาก จึงไม่เกิดภาวะการแย่งงาน ในทางกลับกันการรับงานในบางครั้งยังเป็นความ
ร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการรายย่อยด้วยกันเองอีกด้วย 

(5) อุปสรรค 

อุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากร 
ในวิชาชีพ 

- บุคลากรในวิชาชีพมีจำกัด เป็นการลดโอกาสในการพัฒนา 
หรือส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ 

- ไม่สามารถขยายการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรคจากการขาดความเชี่ยวชาญ 

ของผู้รับงาน 

- บุคคลนอกวิชาชีพที่ได้รับฟังการอบรมสัมมนา นำความรู้ที่ได้
ไปรับงานเอง โดยที่ย ังไม่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ทำให้
ผลลัพธ์จากงานไม่มีคุณภาพ 

- ผู้ให้บริการบางรายยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอ ไม่
สามารถทำความเข้าใจโจทย์ได้ หรือแยกประเด็นต่าง ๆ ออก 

- ใช้เครื่องมือในการทำงานได้ไม่ถูกต้อง 

อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ 

- บุคคลทั่วไปยังไม่เข้าใจว่าการออกแบบบริการจะสามารถช่วย
อะไรได้บ้าง 

- บุคคลระดับบริหารยังไม่เห็นความสำคัญของการออกแบบ
บริการ ดังนั้น จึงไม่มีการพัฒนาสินค้า และการบริการผ่าน
การใช้การออกแบบบริการ 

- ไม่มีการโปรโมทวิชาชีพออกแบบบริการให้เป็นมาตรฐาน 

ภาพที่ 11-3 อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ พบว่า  อุปสรรค
ในวิชาชีพเป็นอุปสรรคจากตัวบุคคล ทั้งบุคคลในวิชาชีพเอง และบุคคลนอกวิชาชีพ โดยสามารถอธิบายเป็น 3 

ประเด็นหลัก 

(1) อุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ  

เนื่องจากในปัจจุบันวิชาชีพออกแบบบริการเป็นวิชาชีพที่เพิ่งเป็นที่รู้จักในประเทศไทย มีผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบบริการที่น้อยมากเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ ส่งผลใหก้ารพัฒนาวิชาชีพนี้เป็นไปได้ค่อนข้าง
ช้า แม้ว่าจะมีผู้ที่สนใจในการออกแบบบริการมากขึ้นแต่การพัฒนาวิชาชีพออกแบบบริการ ไมส่ามารถทำได้เพียง
อบรมให้ความรู้เท่านั้น แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติค่อนข้างมาก โดยการฝึกบุคลากรในวิชาชีพผู้
ให้บริการออกแบบบริการ หรือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลและให้คำ
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ชี้แนะ เมื่อบุคลากรในวิชาชีพมีน้อยทำให้เกิดโอกาสในการฝึกคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมีน้อยเช่นกัน จึงไม่
สามารถขยายการใหบ้ริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรคจากการขาดความเชี่ยวชาญของผู้รับงาน ในกรณีนี้เป็นการพูดถึงผู้รับงานที่ไม่ใช่บุคลากรใน
วิชาชีพ กล่าวคือ จากการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบริการ ทำใหผู้้ที่เข้ารับฟังบาง
รายนำแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบริการไปรับงานเองโดยที่ตนยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ให้บริการมีความล้มเหลว หรือไม่มีคุณภาพมากเพียงพอ เนื่องจากผู้ให้บริการบางรายยังไม่สามารถแยกประเด็นต่าง 
ๆ ได้ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างตรงจุด ฯลฯ 

อุปสรรคจากการขาดความเข้าใจในวิชาชีพ กล่าวคือ บุคคลทั่วไปไม่รู้ว่าประโยชน์ของการออกแบบบริการ
คืออะไร มีความแตกต่างอย่างไรกับการออกแบบภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่ ๆ หรือหาแนวทางการพัฒนาบริการ
ตามรูปแบบเดิมที่เคยชิน เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มา
ประยุกต์ใช้มากนัก ทำให้บุคคลทั่วไปไม่เห็นความสำคัญของการออกแบบบริการ เนื่องจากคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่
น่าจะสร้างความแตกต่าง นอกจากนั้นบุคคลในระดับบริหารของหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ยังมองไม่เห็นถึง
ความสำคัญของการออกแบบบริการ แม้ว่าจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาคำตอบในการพัฒนาสินค้า 
และบริการ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเพียงพนักงานระดับปฏิบัติการ การส่งต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปสู่
ระดับผู้บริหาร และทำให้เกิดขึ้นจริงนั้นมักจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้บริหารมักจะมีแนวคิด หรือหลักการทำงานที่
แตกต่างออกไป ทำให้ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่ควรจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งไม่ได้ให้การสนับสนุนการออกแบบ
บริการในองค์กร รวมไปถึงภาครัฐที่ยังไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในการออกแบบบริการดีเท่าที่ควร จึงทำให้ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกแบบบรกิารในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานการให้บริการ
เหมือนในต่างประเทศ 

(6) ทิศทาง และแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการในปัจจุบ ันเริ่มเป็นที่ร ูจ้ ัก และเป็นที่น ิยมมากขึ้น 

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ไปรษณีย์ ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับการพัฒนาสินค้า และสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งเริ่มมีการขยายตัวของการ
ให้บริการออกแบบบริการต่าง ๆ ไปยังภมูิภาคอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบทำให้บุคคลทั่วไปเริ่มมีการเข้าถึง และมีความเข้าใจในแนวคิด และหลักการของ
การออกแบบบริการมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเริ่มมีคนสนใจมากขึ้น มีการไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบบริการในต่างประเทศ แม้ว่าจะยังมีจำนวนไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคตสำหรับวิชาชีพที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไป 
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(7) กระบวนการทำงานของวิชาชีพ 

 
ภาพที่ 11-4 กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ 

 

กระบวนการทำงานของวิชาชีพการออกแบบบริการ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2558) ประกอบด้วย 

1) การสำรวจ และเก็บข้อมูล (Exploration) 

เป็นการศึกษา และเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการรวบรวม สังเกต และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะในด้าน
มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม (Ethnography Research) ตลอดจนการระบุปัญหาภายในของระบบบริการที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้ค้นคว้าสามารถระบุความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และนำ
ข้อมูลไปต่อยอดในการหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรบัการออกแบบบริการที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการสำรวจ และเก็บข้อมูล 

ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

(1) การทำความเข้าใจปัญหา (Understand the Challenge) 

(2) การเกบ็ข้อมูลเชิงลึก (Gather Insight) 

(3) การสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis) 

2) การสร้างแนวคิดงานบริการ (Creation) 

การนำผลที่ได้จากขั้นตอนแรกมาออกแบบแนวคิดงานบริการ โดยเน้นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ (Co-creation) เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ผู้บริโภคจะเชื่อมต่อกับงาน
บริการได้ทุกจุดสัมผัสบริการ (Touchpoint) ตั้งแต่ก่อนใช้บริการ ระหว่างใช้บริการ และหลังใช้บริการ โดยการ
สร้างแนวคิดงานบริการประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

(1) การรับรู้ข้อมูลเชิงลึก (Inform) 

(2) การพัฒนาแนวคิด (Incubate) 

(3) การสร้างแนวคิดที่ไม่ได้กลั่นกรองจากข้อมูลโดยตรง (Illuminate) 

(4) การนำแนวคิดที่ตกผลึกแล้วมาใช้ให้เกิดขึ้นจริง (Implement) 
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3) การนำแนวคิดไปทดสอบ และปฏิบัติจริง (Reflection & Implement) 

การนำบทสรุปแนวคิดในขั้นตอนการสร้างงานบริการมาทำแบบจำลองเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Prototype) และทดสอบการทำงานของระบบการบริการ โดยให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาวิเคราะห์ 
และปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย สร้างความสะดวกและพึงพอใจให้เกิดขึ้นสูงสุด ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบซ้ำไปซ้ำมาจนได้แนวคิดที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่ระบุไว้ตัง้แต่ต้น จากนั้นจึงนำ
แนวคิดไปปฏบิัติจริง 

 

11.6 กิจกรรม งานเทศกาลที่เกี่ยวกับสาขาออกแบบบริการ 

 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบผู้ริเริ่มนำแนวคิดการออกแบบบริการเข้ามาสู่ประเทศไทย ได้มีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบบริการทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
ประยุกต ์ใช ้ Service Design” เป ็นโครงการท ี่ได ้ร ับความร่วมมือจาก Prof. Birgit Mager ประธาน Service 

Design Network ร ่วมก ับ  Ben Reason ผ ู้ร ่วมก ่อต ั้งบ ร ิษ ัท  Livework Studio และ  Julia Schaeper น ัก
ออกแบบบริการจาก National Health Service (NHS) เป็นหลักสูตรเร่งรัดในระยะเวลาเพียง 16 วัน โดยมีโจทย์
ในการศึกษา โดยการนำปัญหาที่พบในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย ท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

 ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือของการออกแบบบริการ พร้อมทักษะ
การดำเนินการออกแบบ ในโครงการ “Train the Trainer” เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบ
บริการ (Service Design Competitiveness) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 วัน โดยเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบริการระดับโลก Marc Stickdorn ผู้เขียนหนังสือ “This is Service Design Thinking” 

Markus Edgar Hormeß และ Adam St. John Lawrence ผู้ร่วมก่อตั้ง Work.Play.Experience และผู้ริเริ่มงาน 

Global Service Jam และภายในปีเดียวกันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบบริการ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “Bangkok Public Service Jam” 

เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการร่วมระดมความคิดระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มคนจากหลากหลาย
อาชีพ หลายความเชี่ยวชาญ หลายช่วงอายุ โดยมุ่งหวังในการเกิดผลลัพธ์เป็นบริการสาธารณะใหม่ ๆ ซึ่งกิจกรรม 

Bangkok Public Service Jam นี้เป็น ส่วนหนึ่งของ Global GovJam ซึ่งเป็นงาน “แจมความคิด” ที่จัดขึ้นพร้อม
กันทั่วโลก ในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละเมือง เป็นงานต่อยอดจากงาน Global Service Jam โดยมุ่งเน้นที่
บริการของภาครัฐ และหน่วยงานสาธารณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย  และทำงาน
ภายใต้หัวข้อเดียวกันภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อสรรหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ภาครัฐ และหน่วยงานสาธารณะเผชิญอยู ่
หลังจากนั้นจะมีการอัพโหลดผลงานให้คนทั่วโลกได้เห็นกัน  

ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน เรียกว่า “Jammer” ไม่นับรวมผู้ให้
ความรู้ ผู้ให้การสนับสนุนการออกแบบบริการ (Coach & Facilitator) และผู้ดำเนินรายการ โดยในกิจกรรมจะไม่
เน้นผลลัพธ์ที่มีความสมบูรณ์แต่เน้นความรวดเร็วในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้สามารถทดลองใช ้และพบความ
ผิดพลาดของแต่ละผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการทำ
ต้นแบบ (Prototype) ที่ต้องมีการปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ต้องทำกลับไปกลับมาซ้ำ ๆ 
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ภาพที่ 11-5 ภาพโปสเตอร์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 

 

 

ภาพที่ 11-6 ภาพโปสเตอร์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม Public Service Jam ในเชียงใหม่ และขอนแก่น 

 

ภาพที่ 11-7 ตัวอย่างผลลัพธ์จากกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2014 
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 นอกจากนั้นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้ง “โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน: Love Your Local 

Love Your City”  ในปี พ.ศ. 2557 โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 ทีม ใน 11 จังหวัด
เครือข่ายของ miniTCDC ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ใช้แนวคิดในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกับ
แนวคิดด้านการออกแบบบริการในการ พัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน โดยใช้เวลาไปกว่า 10 เดือนในการลงมือปฎิบัติ
จริง ทั้งการสำรวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ชุมชนหาแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ โดยทีมที่ชนะจะได้รับรางวัล
เป็นเงินมูลค่า 100,000 บาทเพื่อนำไปเป็นทุน สนับสนุนในการจัดตั้งโครงการให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

 

 ภาพที่ 11-8 ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

11.7 การออกแบบสาขาออกแบบบริการกับผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างดี ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปจนถงึระดับผังเมือง การออกแบบพื้นที่ทางเดินเท้า พื้นที่
สาธารณะ อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถนำแนวคิดการออกแบบบริการ
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้พื้นที่พัฒนาเหล่านั้นเป็นจุดท่องเที่ยว มีความน่าสนใจ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยในประเทศไทยได้มีการประยุกต์ใช้แนวความคิดในการออกแบบ
บริการอยู่หลายโครงการ เช่น 

การออกแบบพื้นที่ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร ที่แต่เดิม
เป็นพื้นที่รกร้าง เป็นแหล่งมั่วสุมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน เมื่อผ่านกระบวนการออกแบบบริการทำให้พื้นที่แห่งนี้
กลายเป็นพื้นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาของชุมชน โดยในการ
ออกแบบครั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการใช้กระบวนร่วมรังสรรค์ (Co-Create) ให้
ชุมชนกำหนดตำแหน่งมุมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่แล้วนำความต้องการเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการออกแบบ อีกทั้ง
ยังได้เชญิชวนให้ชาวบ้านมาร่วมตกแต่งพื้นที่ ทาสีลานกิจกรรม สร้างความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้าน ทำ
ให้โครงการแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ สำนักเลขาธิการนำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมไปใช้พัฒนา
โครงการต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 11-9 การมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 

การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยการประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (DASTA) และศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบในการนำองค์ความรู้ และกระบวนการคิดการออกแบบบริการไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
ให้เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในเขตเมืองเก่า และให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรรัฐได้เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบบริการ ผ่านการร่วมรังสรรค์ (Co-Creation) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 

2 ช่วง ในช่วงแรกจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบบริการกับเจ้าหน้าที่รัฐ สื่อมวลชน 

และผู้ประกอบการรายย่อย ช่วงที่สองเป็นการนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปทดลองปฏิบัติจริง ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บ้านบ่อ
สวก และโรงทอผ้าบ้านซาวหลวง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ DASTA ได้มีการตั้งประเด็นที่อยากศึกษาไว้ในหลาย
ส ่วน เช ่น การพ ัฒนาเส ้นทางท ่องเท ี่ยวในล ักษณะ Eco-Route การพ ัฒนาประสบการณ ์การช ้อปป ิ้งของ
นักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ ICT ที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว การพัฒนาฟังก์ชั่น การใช้งานของพื้นที่เฉพาะ 
“บ้านซาวหลวง” โดยหัวข้อนี้เองที่ทาง DASTA ต้องการปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยใหม่ให้กับอาคารที่ถูกทิ้งร้างมา
นานอย่างบ้านซาวหลวง จึงตั้งโจทย์ในการออกแบบบริการว่า “อาคารหลังนี้ควรจะพัฒนาต่อยอดเป็นอะไรภายใต้
แนวคิดของ Creative Tourism” โดยจากการสำรวจ และค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้เกิดการตั้งเป้าว่าจะพัฒนา พื้นที่
อาคารที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้ให้เป็น “จุดบริการการเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะงานฝีมือ (Crafts Skill Transfer and 

Learning Center)” และมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ จากเดิมที่เป็นการให้ลูกค้าเยี่ยมชม และซื้อของ (Passive 

Consumption) เปลี่ยนเป็นการทดลองทำ และเรียนรู้จริง (Active Consumption) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับวิถีชุมชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการสร้าง “Product – Service – System Experience” 

ให้ครอบคลุมทุกจุดในเส้นทาง และผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน ชุมชน สถานที่ 
ประวัติศาสตร์ และบรรยากาศในพื้นที่อีกด้วย 

 

ภาพที่ 11-10 ตัวอย่างผลที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
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นอกจากนั้นในต่างประเทศได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบบริการมาใช้พ ัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลได้มีความนิยม
ในการพัฒนาระบบการให้บริการของตนเองโดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เช่น ระบบบริการสาธารณสุข
แห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Health Services: NHS) 

11.8 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบรกิาร 

การออกแบบบริการเริ่มเป็นที่รู้จ ักในประเทศไทยเมื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ริเริ่มเผยแพร่
แนวความคิดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผ่านการจัดทำโครงการอบรม และพัฒนาการออกแบบบริการด้วยการจัดการ
บรรยาย จัดนิทรรศการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการ
สร้างสรรค์ผ ่านการมีส ่วนร่วมในโครงการจริง (Project-based Activities) โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการใช้ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการร่วมออกแบบบริการ แม้ว่าในปัจจุบัน
การออกแบบบริการยังไม่มีการจัดตั้งเป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษา แต่การเรียนการสอน
เกี่ยวกับการออกแบบบริการได้มีการสอดแทรกอยู่ในวิชาการเรียนการสอนของบางหลักสูตร ซึ่งจะเป็นวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้บริโภค (User Experience Design) ซึ่งมักพบในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปัจจุบ ันอุตสาหกรรมการออกแบบบริการในประเทศไทยยังไม่เป ็นที่ร ู้จ ักกว้างขวางในสังคมทั่วไป 

ประกอบกับบุคลากรในวิชาชีพมีน้อยมีเพียงผู้ที่จบการอบรมหลักสูตรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และผู้ที่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศแต่บุคลากรเหล่านี้ก็ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการออกแบบบริการที่
ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าไปร่วมออกแบบ จัดอบรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นใน
องค์กร หรือธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการเป็นหลัก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เริ่มเข้าใจบทบาทของ
อุตสาหกรรมการออกแบบบริการนี้คือ ธุรกิจบริการขนาดใหญเ่ป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กบั
มนุษย์โดยตรงแต่อุตสาหกรรมการออกแบบบริการยังไม่ได้เข้าไปถึงการออกแบบบริการร่วมกับธุรกิจบริการขนาด
เล็กที่มีความแพร่หลายของธุรกิจมากกว่า 

การออกแบบบริการแม้ว่าจะถูกพูดถึงในแง่ของการออกแบบที่เน้นประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่ง
บุคคลทั่วไปมองว่าเป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ในอดีต แต่การออกแบบบริการมีข้อแตกต่างตรงที่เป็นกระบวนการคิดที่
นำเอาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้ามาใช้ร่วมกับการออกแบบบริการ โดยกระบวนการคิดงาน
บริการนี้ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่มุ่งตอบสนองต่อผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการคิดการบริการทั้งระบบตั้งแต่งานที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ไปจนถึงงานเบื้องหลังการบริการ มีการคิดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ในงาน
บรกิารนั้น ๆ โดยผลลัพธ์ของการออกแบบบริการสามารถมีได้หลากหลาย และนักออกแบบบริการจะเป็นผู้ช่วย
สร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงานบริการนั้น ๆ และผ่านการออกแบบร่วมกันของ
ผู้ปฏิบัติงาน และนักออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งผู้บริโภค และผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบบริการส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าไปจนถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ฯลฯ 

และมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวของการให้บริการออกแบบบริการไปยังภูมภิาคอื่น ๆ 

นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
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อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบบริการ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างดี ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับผังเมือง  การส่งผลกระทบในระดับบุคคลไปจนถึง
ระดับสาธารณะ ในด้านผลกระทบต่อเมืองการออกแบบบริการสามารถนำมาใช้ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่การบริการ
ภาครัฐจนถึงพื้นที่กายภาพ กล่าวคือ เพื่อให้โครงการบริการภาครัฐสามารถดำเนินการบริการได้อย่างราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพเพียงพออาจจะต้องมีการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ก่อให้เกิดกายภาพพื้นที่เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 

โครงการที่เกี่ยวข่้องกับการสัญจรสาธารณะ ไม่ว่าจะทางเท้า หรือทางรถ กายภาพเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็น
ผลจากการออกแบบพื้นท ี่ทางเด ินเท ้า พื้นท ี่สาธารณะ อุปกรณ ์ประกอบถนน (street furniture) เป ็นต ้น 

นอกจากนั้นยังสามารถนำแนวคิดการออกแบบบริการมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นส่งเสริม
ให้พื้นที่พัฒนาเหล่านั้นเป็นจุดท่องเที่ยว มีความน่าสนใจ คุณภาพชีวติของคนในพื้นที่นั้น ๆ สูงขึ้นจากการได้รับการ
พัฒนาอีกด้วย  

นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้การออกแบบบริการมาใช้ในการพัฒนาสินค้า และบริการ จะช่วยให้มูลค่าของ
สินค้า และบริการนั้น ๆ มีมูลค่าที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้บริโภค และ
ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงโจทย์ และเกิดความประทับใจจากการใช้บริการ ด้วยปัจจัยเหล่านี้เองทำให้เกิดการเพ่ิมขึ้น
ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้บริการ ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทางอ้อม ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการนำแนวคิด
การออกแบบบริการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการบริการขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้การบริการ
ขององค์กรนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ มีช่องทางในการบริการเพิ่มมากขึ้น เช่น บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบบริการเพื่อพัฒนาการบริการแกป่ระชาชน การ
พัฒนาการให้บริการนี้เองนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นช่องทางการเพิ่ม
รายได้ให้กับบรษิัทอีกด้วย  

 แม้ว่าปัจจุบันแนวโน้มการเกิดขึ้นของการออกแบบบริการในประเทศไทยจะสูงขึ้น มีการประยุกต์ใช้
แนวคิดการออกแบบการบริการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาการบริการ สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการนั้น ๆ แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมการออกแบบ
บริการในประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นงานเบื้องหลังการให้บริการ หรือเรียกได้ว่าเป็นงานหลังบ้าน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้การออกแบบบริการกย็ังไม่ได้นำแนวคิดนี้มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาการให้บริการของตน 

งานออกแบบบริการเป็นเพียงงานสนับสนุนของงานสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ อีกขั้นหนึ่ง แต่ปัจจุบันลกูค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นในการเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า หากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ให้บริการนำ
แนวคิดหลักการออกแบบบริการมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า หรือบริการนั้น ๆ ได้ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจ การตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการก็จะมุ่ง
ตรงมาที่องค์กรนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้เองทำให้การออกแบบบริการถือเป็ํนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ในขณะเดียวกันความท้าทายของการออกแบบบริการนั้นก็คอื การออกแบบบริการ
จำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลาย มีขอบเขตครอบคลุมเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องรอบตัว อีกทั้ง
บุคลากรในวิชาชีพยังมีจำนวนน้อยทำให้อุตสาหกรรมการออกแบบบริการมีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นเผยแพร่ 
และผลิตบุคลากรให้เข้าสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น 

 หากประเทศมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้วยวิธีการตามเส้นทางปกติที่ดำเนินมาอย่างในอดีต 

อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ อยู่พอสมควร แต่ในมุมกลับกันหากมองว่าอุตสาหกรรมการออกแบบ
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บริการเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการพัฒนา เพิ่มมูลค่าโครงการ เพิ่มอัตราการจ้างงาน และสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศของ
ธุรกิจบริการต่าง ๆ ได้เช่นกัน 

ที่มาของข้อมูลอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

eBook “คู่มือการออกแบบบริการ”, Thailand Creative & Design Center. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. http://www.tcdc.or.th/projects/ServiceDesignThailand 

 eBook “กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ”, Thailand Creative & Design Center. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. http://resource.tcdc.or.th/ebook/Service-Design-Book-Final.pdf.  
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 

12.1 การรวมกลุ่ม องค์กรทางวิชาชีพ และหน่วยงานสนับสนุน 

12.2 ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 
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12.4 อุตสาหกรรมการออกแบบยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมือง และ   

       เศรษฐกิจของประเทศไทย 

12.5 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบ 
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12.1 การรวมกลุ่ม และองค์กรทางวิชาชีพ  
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ (Design Industry) ของประเทศไทย มีการรวมกลุ่มตามวิชาชีพ 

ของตัวเอง โดยมรีูปแบบการรวมกลุ่มที่หลากหลาย 

 รูปแบบการรวมกลุ่ม และองค์กรทางวิชาชีพในปัจจุบัน แบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ (1) กลุ่มอุตสาห- 
กรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานวิชาชีพ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ      

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ และ (4) อุตสาหกรรมการออกแบบที่ไม่มีการรวมกลุ่ม 

 
ภาพที่ 12-1 ระดับการรวมกลุ่มวิชาชีพของอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 (1) กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

 เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และเป็นทางการมากที่สุด โดยในปัจจุบันมีสภาวิชาชีพเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมการออกแบบเพียงหนึ่งสภาคือ สภาสถาปนิก โดยเป็นองค์กรที่ครอบคลุมทั้งหมด 3 สาขาการออกแบบ 

คือ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม 

 สภาสถาปนิกจะทำหน้าทีใ่นการดูแลด้านจรรยาบรรณ การรับรองทางกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตทิี่ 
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   

 นอกเหนือจากการกำกับดูแลวิชาชีพทั้ง 3 สาขา ผ่านสภาสถาปนิกในด้านกฎหมาย และการออกใบ 

อนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ทั้ง 3 อุตสาหกรรมยังมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมแยกย่อยตามรายวิชาชีพประกอบด้วย 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการ 
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ดำเนินการมาอย่างยาวนาน ซึ่งสมาคมวิชาชีพจะทำหน้าที่ในการรวมกลุ่ม และให้คำปรึกษาในการประกอบวิชาชีพ 

และวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างจากสภาสถาปนิกโดยสิ้นเชิง 

 

ภาพที่ 12-2 โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมในอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

 ซึ่งทั้ง 3 สมาคม มีการจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกรายบุคคล และสมาชิกนิติบุคคลที่เข้มแข็ง มีโครงสร้าง 
องค์กรที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งงานระหว่างส่วนปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่จัดการองค์กร กับส่วนบริหารที่ซึ่งส่งผลให้ 
การทำงาน เช่น การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก การจัดอบรม สัมมนา และงานประจำปีของสมาคมมีความต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชุดผู้บรหิารตามวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม  

 (2) กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ 

 สมาคมวิชาชีพที่กำลังพัฒนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาเรขศิลป์ และ การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเป็นการรวมกลุ่มที่สร้างเป็นเครือข่าย เพื่อทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี 
การดำเนินการในด้านการจัดสัมมนา อบรม และการทำเวิร์คชอปต่าง ๆ แต่ยังขาดกลไกในด้านการจัดทำฐานข้อมูล 

เช่น การจัดทำทะเบียนสมาชิกที่แน่นอน การมีกำหนดการประชุมสมาคมและสมาชิก การมีกฎหมายวิชาชีพรองรับ 

และโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  

 โดยทั้ง 2 สาขา มีสมาคมที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะของงานออกแบบที่มี 
ความหลากหลายและไม่มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน ส่งผลใหเ้ริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการรวมกลุ่มวิชาชีพอย่าง 
จริงจังในด้านของการนำเสนอวิชาชีพสู่สาธารณะ แต่ยังขาดกลไกที่ทำให้วิชาชีพมีความเข็มแข็ง เช่น ฐานข้อมูล 

มาตรฐานวิชาชีพ และการส่งเสริมวิชาชีพจากภาครัฐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 12  
ภาพรวมอุตสาหกรรมการ

ออกแบบ 
12 - 4 

 

ภาพที่ 12-3 โครงสร้างการบริหารองค์กรของสมาคมวิชาชีพที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่ม 

 โดยโครงสร้างองค์กรของสมาคมในสาขาการออกแบบที่กำลังพัฒนา การรวมกลุ่มวิชาชีพจะยังไม่มีความ 

ชัดเจนระหว่างบุคลากรในส่วนปฏิบตัิงานและส่วนบริหารซึ่งจะส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการจัดทำฐานข้อมูลของสมาคม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพใน 

อนาคต  

 (3) อุตสาหกรรมที่มีการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ 
 เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มทางวิชาชีพแต่ว่ามีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมธุรกิจ เพื่อสร้างความ 

เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพสู่สาธารณะ เน้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทำหน้าที่ในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ 

ตลอดจนภาครัฐ เพื่อจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในระดับสากล ประกอบด้วย 2 สาขา คือ การออกแบบแอนิ
เมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์และ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  
 โดยทั้ง 2 สาขาจะมีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองและขอการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้สมาคมยังเข้าไปมี 
ส่วนในการพัฒนาการศึกษา เช่น การตั้งโครงการนักศึกษาฝึกงานโดยสมาคม และการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อให้ 
นักศึกษาที่จบออกมาแล้วมีทกัษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม  

 (4) อุตสาหกรรมการออกแบบทีไ่ม่มีการรวมกลุ่ม 
 อุตสาหกรรมการออกแบบที่ยังไม่มีการรวมกลุ่มของวิชาชีพที่ชัดเจน คือ การออกแบบการใหบ้ริการ โดย 

ปัจจุบันมีการผลักดันเพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในวงกว้างโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
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12.2 ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสามารถในการผลิตบุคลากรได้เอง เพื่อ 

ทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้านักออกแบบจากต่างประเทศ  

 (1) ขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตของอุตสาหกรรมออกแบบ 

 
ภาพที่ 12-4 ขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตต่อปี ของอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 จะเห็นได้ว่าภาคการศึกษาของอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม ผลิตบัณฑิตต่อปีได้สูงที่สุด เมื่อ
เทียบกับสาขาอื่น ๆ โดยผลิตนักศึกษาต่อปีได้ประมาณ 1,180 คน (คาดการณ์นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี
การศึกษา 2560)  โดยที่สาขาการออกแบบนิทรรศการ และการออกแบบบริการ ยังไม่มีการผลิตบัณฑิตได้โดยตรง
จากภาคการศึกษา 

 

ภาพที่ 12-5 สัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างจำนวนนักศึกษาด้านการออกแบบกับจำนวนนักศึกษาทั้งประเทศ 
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 จากแผนภาพด้านบน จะเห็นได้ว่าภาคการศึกษาของอุตสาหกรรมการออกแบบทั้งหมด สามารถผลิตนัก 

ศึกษาต่อปีรวมกันได้ที่ประมาณ 4,985 คน (คาดการณ์นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560)  โดยเมื่อ 

เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งประเทศที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ประมาณ 316,898 คน 

พบว่านักศึกษาที่จะจบการศึกษาด้านการออกแบบในปีการศึกษา 2560 จะคิดเป็นร้อยละ 1.57 ของนักศึกษาทั้ง 
ประเทศที่จะจบการศึกษาในปีเดียวกัน 

 (2) การได้รับการยอมรับของอุตสาหกรรมการออกแบบในระดับสากล 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

อย่างไรก็ตามนักออกแบบจากประเทศไทยในบางประเภทอุตสาหกรรม มีทักษะและความสามารถที่ตรงกับความ 

ต้องการในตลาดต่างประเทศ กล่าวคือ สามารถทำงานในลักษณะที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตงานออกแบบ เช่น 

การทำงานส่วนนำเสนอผลงาน (Production) หรือการผลิตผลงานและพัฒนาโครงการที่ได้กำหนดแนวความคิด 

มาแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่นักออกแบบไทยได้มีโอกาสเข้าไปรับงานจะเป็นประเทศที่กำลังขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ และกำลังต้องการนักออกแบบเป็นจำนวนมาก เช่น จีน อินเดีย และตลาดในภูมิภาค เช่น พม่า หรือลาว 
เป็นต้น  

 จากการศึกษาพบว่าการได้รับการยอมรับของอุตสาหกรรมการออกแบบในระดับสากลมี 3 ลักษณะ ดังต่อ 

ไปนี้ 

  1) การได้รับการยอมรับด้านผลงานการออกแบบในระดับสากล 

 
ภาพที่ 12-6 สาขาการออกแบบที่ได้รับการยอมรับด้านผลงานการออกแบบในระดับสากล 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นักออกแบบและบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม 

ภายในจากประเทศไทย ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบ 
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ด้าน Hospitality เช่น โรงแรม หรือ สปา นักออกแบบจากประเทศไทยจำนวนมากได้รับความไว้วางใจจาก 

International Brands ในการออกแบบทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ  

  2) เป็นแหล่งส่งออกแรงงาน หรือรับจ้างผลิตงาน 

 

ภาพที่ 12-7 สาขาอุตสาหกรรมการออกแบบที่เป็นแหล่งส่งออกแรงงาน หรือรับจ้างผลิตงาน 

 อุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในด้านของฝีมือ และทักษะ 
ว่ามีมาตรฐานและคุณภาพงานในระดับสากล คือ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีการเปิดการเรียนสอนค่อนข้างน้อยใน 

พื้นที่ภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยปัจจุบันนักออกแบบจากประเทศไทยบางส่วนมีการออกไป 

ทำงานในบริษัทออกแบบในต่างประเทศ แต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายงานออกแบบหรือรับผิดชอบออกแบบโครงการแต่ 
จะอยู่ในส่วนของงานผลิตผลงาน เช่น ทำภาพจำลองโครงการ (Perspective) เขียนแบบก่อสร้าง การทำผลงานนำ 
เสนอ เป็นต้น   

 

ภาพที่ 12-8 รายได้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปี พ.ศ. 2556 - 2558 

 นอกเหนือไปจากการออกไปทำงานยังต่างประเทศแล้ว ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและ 
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นแหล่งรับจ้างผลติงานจากต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยมูล 

ค่าการรับจ้างผลิตงานแอนิเมชั่น มีสัดส่วนที่สูงกว่าการมีลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของตัวเองมาโดยตลอด แต่ว่าในปี พ.ศ. 
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2558 มูลค่าผู้ผลิตที่มีผลงานลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองมีสัดส่วนเริ่มสูงเป็น 601.2 ล้านบาท ทำให้อัตราโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556-2558 คิดเป็นร้อยละ 28.6 ในขณะที่มูลค่าผู้รับจ้างงานผลิตแอนิเมชั่นลดลงอย่างต่อ เนื่องในช่วงปี 
เดียวกัน คิดเป็นร้อยละ -11.3 ทำให้เห็นได้ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไป เป็นงานทีม่ีลิขสิทธิ์ 
ของตัวเองมากขึ้น 

  3) ได้รับการยอมรับรายบุคคลจากต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 12-9 อุตสาหกรรมการออกแบบที่ได้รับการยอมรับรายบุคคลจากต่างประเทศ 

 ในปัจจุบันนักออกแบบจากประเทศไทยบางส่วนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเห็นได้จากการได้ 
รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับสากล ที่มีผู้ตัดสินเป็นสถาปนิกและนักออกแบบระดับโลก อย่างไรก็ตามการได้รับรางวัลใน 

ลักษณะนี้ยังเป็นในรูปแบบของการได้รับรางวัลเป็นรายบุคคล และมีแนวโน้มที่นักออกแบบไทยจะได้รับรางวัลใน 

ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทุกป ี

 อุตสาหกรรมการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในรายบุคคลจากต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 อุตสาหกรรม 

คือ อตุสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม เรขศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการออกแบบ 

นิทรรศการ  
 ในส่วนของอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ กล่าวได้ว่า วงการออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดงจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีบริษัทที่ออกไปรับงานประเภท
ดังกล่าวในต่างประเทศแค่เพียง 1-2 บริษัท และเป็นบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น   
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12.3 อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 

 เทคโนโลยมีีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการออกแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (1) การ
พัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการปฏิบัติวิชาชีพ (2 เทคโนโลยีทำให้เกิดความ
ต้องการผลลัพธ์รูปแบบใหมข่องงานออกแบบในโลกดิจทิัล (3) เทคโนโลยเีป็นต้นกำเนิดและเป็นส่วนหลักของ
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (1) การพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการปฏิบัติวิชาชีพ 
 ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม เป็น 

อุตสาหกรรมที่มีลักษณะและผลงานที่ตายตัว โดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานออกแบบ ใช้อำนวยความ 

สะดวกในการทำงานออกแบบและการก่อสร้าง เช่น CAD BIM 3D และ Building technology  

 โดยเทคโนโลยีเองนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้รูปแบบการทำงาน วิธีคิด และวิธีทำงานของ 
นักออกแบบเปลี่ยนไป เช่น การคิดเป็น 3 มิติ การออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุและชิ้นส่วนในการก่อสร้าง (BIM) โดย 

บุคลากรในวิชาชีพไม่ควรยึดติดและต้องมีการปรับทักษะในการใช้เครื่องมืออยู่เสมอ  

 (2) เทคโนโลยีทำให้เกิดความต้องการผลลัพธ์รูปแบบใหมข่องงานออกแบบในโลกดิจิทัล  
 การเปลี่ยนผ่านของสื่อ จากช่องทางการสื่อสารแบบอนาล็อกไปเป็นช่องทางดิจิทัล ทำให้อุตสาหกรรม 

การออกแบบ เช่น อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบเรขศิลป์ และ
การออกแบบนิทรรศการ  ต้องเปลี่ยนผลลัพธ์ในการออกแบบไปในสื่ออีกประเภทหนึ่ง   

 โดยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศ 

เช่น การออกแบบเพื่อใช้ในสื่อและช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เปลี่ยนจากออกแบบเพื่อสิ่งพิมพ์เป็นออกแบบเพื่อสื่อ 

ออนไลน์ การออกแบบปฏิสัมพันธ ์และการออกแบบเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น 

 (3) เทคโนโลยีเป็นต้นกำเนิดและเป็นส่วนหลักของอุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการ 
พัฒนาเทคโนโลย ีโดยขอบเขตของงานกว้างขึ้นและคุณภาพของงานดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่า 
จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับสากลที่ลดลง และการเข้าถึงโอกาส 

ในการรับงานที่เพิ่มมากขึ้น 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีช่องทางใหบุ้คลากรด้านการพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะ ที่ใช้สร้างงานแอนิเมชั่น 

หรือเกมได้เติบโตอีกมาก และยังมีความต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี ้
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12.4 อุตสาหกรรมการออกแบบยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมการออกแบบในภาพรวมมีศักยภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเมือง และช่วยผลัก 

ดันเศรษฐกิจให้ก้าวไปอีกขั้น แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย ยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญและดึง
เอาศักยภาพจากการออกแบบไปใช้งานในการทำโครงการภาครัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือพัฒนาเศรษฐกิจ ใน
ภาพรวม แต่จะเป็นการใช้ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยจ์ากภาคเอกชนเท่านั้น  

 โดยการออกแบบจะถูกใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ สร้างสภาพแวดล้อมให้มีขอบเขตชัดเจน เช่น โครงการ 
อสังหาริมทรัพย์ ที่มีการให้ความสำคัญในแง่ของการออกแบบ ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และ 
ภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการ รวมถึงการเพิ่งมูลค่าธุรกิจผ่านการสร้างอัตลักษณ์   โดยใช้การออกแบบเข้าช่วย เช่น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกส์ และงานแอนิเมชั่น ทำให้เห็นได้ว่าภาคเอกชนเล็งเห็นถึงศักยภาพ 

งานออกแบบมาอยา่งต่อเนื่อง ในทางกลับกันภาครัฐกลับมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมการออกแบบ ทำ 
ให้ยังไม่มีการใช้การออกแบบในพื้นที่สาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหด้ีขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ในภาพรวม  

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะไม่ได้ดึงเอาศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบไปใช่ในการพัฒนาเมือง 
และเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง แต่ในบางอุตสาหกรรมได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกได้ 
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 (1) การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมการออกแบบในการพัฒนากายภาพเมืองในปัจจุบัน 
 อุตสาหกรรมการออกแบบ สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นสองอุตสาหกรรมการออกแบบที่มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในด้านการสร้างภูมิทัศน ์โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองอุตสาหกรรม  

สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมจะเห็นได้ชัดในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมากกว่าโครงการในระดับประเทศ เช่น ในจังหวัด 

ขอนแก่น โดยมสี่วนร่วมพัฒนาพื้นที่บึงศรีฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น โดย 

ทำการออกแบบสวนสาธารณะ พื้นที่กิจกรรมและพื้นที่ริมน้ำ รวมถึงร่วมออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 
นอกจากนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายผังเมือง ตัวเมือง 
เชียงใหม่ ฉบับใหม่เป็นต้น 

 สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในโครงการระดับประเทศ วิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีส่วนร่วมในการ 
ให้ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำข้อกำหนดหรือออกแบบในระดับ 

เมืองอย่างจริงจัง  
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 (2) อุตสาหกรรมการออกแบบทีท่ำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน 
 นอกเหนือจากการช่วยพัฒนาในเชิงกายภาพข้างต้นแล้ว จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของอุตสาหกรรม 

การออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และ อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการและการ 
จัดแสดง สามารถสรุปได้ว่าทั้งสองอุตสาหกรรมมีส่วนในการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจให้กับเมือง  
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ของประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการ 
สร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และ 
ธุรกิจการบริการ (Hospitality) ผ่านการออกแบบภายในที่สวยงาม ซึ่งอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตย- 

กรรมภายในของประเทศไทย มีส่วนในการทำให้ธุรกิจบริการของประเทศไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่าน
การได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมจากหน่วยงานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
 เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ที่ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นตัวเลือกของสถานที่ในการจัดงานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานแสดง 
เชน่ การจัดการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว (man-made attraction) ที่เริ่มมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และการ 
เป็นตัวเลือกแรก ๆ การจัดงานประชุมในระดับสากล (MICE) เนื่องจากความพร้อมทั้งในด้านคุณภาพการออกแบบ 

นิทรรศการ การจัดงาน และสถานที่ เป็นต้น  

 แต่ในอุตสาหกรรมการออกแบบที่กล่าวมา จะเป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยวเป็นหลัก 

 

12.5 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการออกแบบ 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบได้ถูกให้ความสนใจจากภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่การให้การสนับสนุนใน 

ปัจจุบัน ยังไม่ได้ถูกให้การสนับสนุนในรูปแบบของทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมออกแบบ แต่จะเป็น 

การให้การสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ๆ แต่ละอุตสาหกรรม โดยอตุสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาค 

รัฐ อย่างต่อเนื่องมี 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ และ 
อุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 (1) บทบาทของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีความหลากหลายของผลงาน 

ประเภทผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ และการให้บริการการออกแบบ และถึงแม้ว่าจะม ี

ความชัดเจนของการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การตั้งหน่วยงานสนับสนุนในกระทรวงพาณิชย์ โดยรูปแบบในการ 
สนับสนุนในปัจจุบันจะเป็นในแง่ของการนำนักออกแบบไปแสดงผลงานในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ 
ในแง่ของการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน การงดเว้นภาษีต่าง ๆ ในปัจจุบันจะเป็น 

การสนบัสนุนธุรกิจที่เน้นในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบของอุตสาหกรรมการ 
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ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่จะมลีักษณะมีสินค้าเป็นของตัวเองและเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือการให้บริการ 
การออกแบบ 

 (2) บทบาทของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์ 
กราฟิกส์ 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ในปัจจุบันได้รับความสนใจ 

จากภาครัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากนโยบายการผลักดันประเทศไทย 4.0 มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(DEPA) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเท้นต์โดยเฉพาะ ซึ่งขอบเขตครอบคลุมอุตสาหกรรมการออกแบบ  

แอนเิมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มีการส่งเสริมการจัดงานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากภาครัฐ 
และการผลักดันในด้านการส่งออกและการผลิตงานที่มีลิขสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น 

 
12.6 ศักยภาพของอุตสาหกรรมออกแบบในประเทศไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ศักยภาพของอุตสาหกรรมออกแบบในประเทศไทย สามารถสรุปได้ 6 ประเด็น  

ได้แก่ (1) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐาน และพัฒนาวิชาชีพสู่สากล (2) การผลิตบุคลากร จากภาคการศึกษาที่ตรง
กับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ด้านการออกแบบของประเทศ (3) ศักยภาพในการทำงานวิชาชีพสูง แต่
ขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม (4) ศักยภาพในการทำให้การบริการออกแบบ (Design Service) 

เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (5) ศักยภาพในการยกระดับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการของภาครัฐ (6) การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการออกแบบอย่างก้าวกระโดด 
 

 (1) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐาน และพัฒนาวิชาชีพสู่สากล 
โดยทั่วไปการรวมกลุ่มวิชาชีพจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ฐานข้อมูล 

การสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก เมื่อมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มวิชาชีพอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้อตุสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 
สามารถพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานเดียวกับระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป มีสิทธิในการ
แสดงความเห็น สามารถต่อรอง ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการสาธารณะของประเทศ
ได้ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการออกแบบที่มีคุณภาพผ่านโครงการสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการ
รวมกลุ่มวิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบจะช่วยให้วิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อม จนถึงการบริการของประเทศได ้ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยมีรูปแบบการ
รวมกลุ่มตามวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป 
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อุตสาหกรรมออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นอุตสาหกรรมการ
ออกแบบที่มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำฐานข้อมูล และมีการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นับเป็นอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีความเข้มแข็งมากที่สุด อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ พบว่า ทั่้ง 3 อุตสาหกรรมยังคงประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพที่ไม่
เป็นธรรม การรับงานในโครงการต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่วชิาชีพยังไม่มีการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพให้อยู่ในระดับสากล ซึ่งควรผลักดันให้ทั้ง 3 อุตสาหกรรมมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ทั้ง
กฎหมายอาคาร หรือการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินโดยตรง 

สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบอื่น ๆ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพ 
ตลอดจนตรงกับแนวโน้มของตลาด อีกทั้งควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
วิชาชีพและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม สร้างสังคมของการรวมกลุ่มวิชาชีพ
ให้กลายเป็นมาตรฐานทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อนำมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานและพื้นที่กลางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ เนื่องจากบางอุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น 
ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น อุตสาหกรรมออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
และอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการ รวมไปถึงอุตสาหกรรมออกแบบที่กำลังพัฒนาการรวมกลุ่มวิชาชีพ เช่น 
อุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมออกแบบเรขศิลป์ ที่มีการรวมกลุ่มวิชาชีพแต่ยังขาด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการออกแบบ
บริการ 

 

ภาพที่ 12-10 ศักยภาพในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
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  (2) การผลิตบุคลากร จากภาคการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ด้านการ
ออกแบบของประเทศ 

การเรียนการสอนด้านการออกแบบในประเทศไทยมีความครอบคลุมตามประเภทของอุตสาหกรรมการ
ออกแบบในปัจจุบัน ขาดก็เพียงแต่อุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการที่กำลังจะมีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียน
การสอนขึ้นในปีการศึกษา 2561 ขึ้นแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอุตสาหกรรมการออกแบบบริการที่ยังไม่มี
การจัดตั้งเป็นหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา มีเพียงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการดำเนินการของศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการออกแบบ แต่สิ่ง
ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ สถาบันการศกึษาผลิตบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพตามความต้องการของผู้ต้องการเข้าศึกษา 
แต่ไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดวิชาชีพเท่าที่ควร อีกทั้งในปัจจุบันมีทางเลือกในการประกอบ
วิชาชีพที่หลากหลายมากขึ้น มีสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมออกแบบที่ไม่ได้ทำงานออกแบบโดยตรง เช่น 
งานอสังหาริมทรัพย ์งานควบคุมโครงการ และงานที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ใช่สาย
ออกแบบโดยตรงมากขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงไปของโลก การพัฒนาของเทคโนโลยี ความต้องการที่แตกต่าง
กันของกลุ่มลูกค้าแต่ละวัย ส่งผลให้เกิดความต้องการนักออกแบบที่่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เช่นกัน 

ปัญหาของความไม่สอดคล้องกันระหว่างตลาดการศึกษา และตลาดวิชาชีพ ส่งผลให้เมื่อบัณฑิตบางส่วน
จบการศึกษาแล้วไม่เข้าทำงานต่อในสายวิชาชีพโดยตรง แตจ่ะผันตัวเข้าไปอยู่ในสายงานใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเป็น
ส่วนใหญ่ ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพโดยตรงมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับบุคลากรที่จบออกมา อีกทั้งเมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้ว
ยังไม่สามารถทำงานที่ตอบรับกับตลาดวิชาชีพได้ ทำให้ผู้ประกอบการในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการ
ออกแบบนิทรรศการ และอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ต้องมีการจัดตั้งโครงการ
พัฒนาทักษะบุคลากรด้วยตนเอง ทำให้เกิดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการพัฒนาบัณฑิตก่อนรับเข้า
ทำงานจริง  

การสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพในการผลิตบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพสามารถทำได้โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อวางแผนทิศทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับตลาดวิชาชีพ 
สามารถคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางของวิชาชีพทั้งในเชิงปริมาณการผลิต และรูปแบบทักษะที่ต้องการในอนาคต
ได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งและทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจในการใช้บริการออกแบบ
ของแต่ละอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากการกำหนดทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดวิชาชีพแล้ว ในทุกสาขาควรมีการ
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการธุรกิจใหร้่วมอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษา เพื่อให้นักออกแบบได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของตนเอง ตลอดจน
สร้างความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของผู้ใช้บริการ ความเข้าใจในระบบการดำเนินธุรกิจ การตลาด การเงิน ควบคู่ไปกับ
การใช้ความรู้ด้านการออกแบบ เพื่อที่จะให้บริการออกแบบได้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการมากที่สุด 
และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานโครงการต่างประเทศ  
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นอกจากความรู้เชิงธุรกิจแล้ว การสนับสนุนความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ต่อยอดจากความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ จะ
เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ และก่อให้เกิดอาชีพใหม่ที่สามารถมาสนับสนุนการทำงานในวิชาชีพได้ เช่น 
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Design) การออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) ที่สามารถนำความรู้
ดังกล่าวมาทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบนิทรรศการได ้หรือ ความเชี่ยวชาญด้านอาคารประหยัดพลังงาน 
(Green Building)  และด้าน Pre-Fabrication ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมได้  

 

ภาพที่ 12-11 ศักยภาพในการผลิตบุคลากร จากภาคการศึกษา 

 (3) ศักยภาพในการทำงานวิชาชีพสงู แต่ขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
 ศักยภาพในการทำงานด้านทักษะของนักออกแบบไทย ถือว่ามีศักยภาพที่สามารถทำงานในระดับสากลได ้ 

โดยจากการส ัมภาษณ ์ผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิ พบว่า ในอ ุตสาหกรรมการออกแบบสถาป ัตยกรรมภายใน และภ ูม ิ
สถาปัตยกรรม  มีความโดดเด่นในการทำงานด้านการออกแบบโครงการประเภทการบริการ (Hospitality) ในระดับ
สากล เช่น โรงแรม หรือ รีสอร์ต โดยมีผลงานโครงการที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
อุตสาหกรรมการออกแบบภายในข้างต้นแล้ว พบว่า อุตสาหกรรมการออกแบบสาขาการออกแบบแอนิเมชั่นและ
คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ สามารถผลิตงานแอนิเมชั่นที่มีส่วนในการผลิตงานระดับสากล ในลักษณะของการรับจ้างผลิต 

ซึ่งถือได้ว่าทักษะของนักออกแบบสาขานี้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสากล นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีนัก
ออกแบบหลายคนที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติเช่นเดียวกัน 

 แม้ว่าในปัจจุบันความสามารถในการทำงานของนักออกแบบไทย เช่น สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และภูมิ
สถาปัตยกรรม จะอยู่ในระดับเดียวกับระดับสากล และสัดส่วนของมูลค่างานที่ม ีล ิขสิทธิ์เป ็นของตนเองใน 
อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ก็
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ตาม แต่จะเห็นได้ว่าการรับรู้ในระดับสาธารณะภายในประเทศยังไม่มีการรับรู้ถึงความสามารถของนักออกแบบในวง
กว้าง โดยการออกแบบไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นธุรกิจบริการรูปแบบหนึ่ง จึงทำให้ 
ถูกมองข้ามในแง่ของการสนับสนุน รวมทั้งแรงจูงใจจากภาครัฐในการประกอบธุรกิจและการลงทุน  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการออกแบบ มีความเห็นตรงกันว่าอุปสรรคในการเติบโต
ของการดำเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบ คือการขาดการสนับสนุนและแรงจูงใจจากภาครัฐในการทำธรุกิจการ
ออกแบบ เช่น การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการส่งเสริมการสร้างการรับรูเ้กี่ยวกับการมีอยู่ของ
ธุรกิจการให้บริการการออกแบบของไทยทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิรวมถึงการช่วยผลักดันกฎหมายลิขสิทธิ์
ให้มีความเข้มแข็งและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจออกแบบ 

ในปัจจุบันการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนมากเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอก
ประเทศ ที่เน้นตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบเป็นสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่ได้สนับสนุนกับอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาอื่น ๆ ที่เน้นการให้บริการออกแบบเพียงการ
ขายตัวผลิตภัณฑ์ 
 นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ สิ่งที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรมการออกแบบให้มีความก้าวหน้า คือ การได้รับการสนับสนุนในแง่ของการพัฒนา ทักษะวิชาชีพต่อเนื่อง 
เพื่อให้แต่ละอุตสาหกรรมการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ภาพที่ 12-12 ศักยภาพในการทำงานวิชาชีพ และทักษะของนักออกแบบ 

 (4) ศักยภาพในการทำให้การบริการออกแบบ (Design Service) เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

อุตสาหกรรมการออกแบบทั้ง 8 อุตสาหกรรม ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ใหบ้ริการออกแบบ (Design 
Services) และมีขีดความสามารถในการรับงานระดับสากล ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในภาพรวมวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนธุรกิจให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น แต่
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ปัจจุบันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยเป็นไปในรูปแบบของ
การส่งออกผลิตภัณฑ์ และเป็นฐานแรงงานการผลิตให้กับต่างประเทศมากกว่าการให้บริการออกแบบ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นยังขาดความเข้าใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้บริการนักออกแบบเพื่อ
พัฒนาธุรกิจของตนเอง อีกทั้งอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พัฒนาวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรงกับแนวโน้มความต้องการของวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และไม่สามารถชี้วัด
ได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบหรือความสามารถในการสร้างมูลค่าของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดจากการออกแบบ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริมวิชาชีพออกแบบที่เกิดขึ้นจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ ์หรือผลงานปลายทาง (End 
Product) เป็นหลักมากกว่าการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอื่นให้ใช้การออกแบบในการ
พัฒนาธุรกิจของตน 

การส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมการออกแบบนั้น ภาครัฐ
จำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยยึดถือเปน็ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศได้อย่างเปน็รูปธรรม และต่อยอดไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลืื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

การใช้บริการออกแบบในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของความสวยงาม ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน ขาดความเข้าใจว่าการเข้าถึงการออกแบบที่ดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ สามารถ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได ้นอกจากนี้ยังถูกเข้าใจว่าการใช้
บริการออกแบบจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น การสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเป็นเรื่องที่
ภาครัฐต้องมีการทบทวน นอกจากนี้การให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจอื่น ๆ ในการใช้บริการนักออกแบบจะเป็นการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้ธุรกิจอื่นสามารถเข้าถึงการออกแบบได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้นว่าการ
ใช้บริการออกแบบจะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจ และส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อการประกอบการ เช่น การใช้บริการ
ออกแบบบริการ นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการใหสู้งขึ้นแล้วนั้น ยังสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เนื่องธุรกิจดำเนินการเป็นระบบมากขึ้น ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ใน
ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มความประทับใจในประสบการณ์การใช้สินค้า และบริการของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย 

การสนับสนุนให้การบริการออกแบบเป็นหนึ่งในธุรกิจส่งออกของประเทศในระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรม
การออกแบบไทยมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบโครงการประเภทการบริการ 
(Hospitality) อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม 
เห็นได้จากการได้รับงานออกแบบโครงการในตา่งประเทศจากเครือโรงแรมหรือรีสอร์ทระดับสากลหลายแห่ง เป็น
การแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถนักออกแบบไทยว่า มีศักยภาพในการออกแบบทัดเทียมกับนักออกแบบต่างชาติ
การสนับสนุนการให้บริการออกแบบในโครงการประเภทการบริการ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบอื่น ๆ 
ในลักษณะห่วงโซ่อุตสาหกรรมการออกแบบ เช่น ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ
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เฟอร์นิเจอร์ จากการออกแบบในอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสัญลักษณ์ภายในโครงการด้วย
อุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป์ การโปรโมตโครงการด้วยสื่อ จากอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่นและ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การออกแบบประสบการณ์ภายในโครงการด้วยอุตสาหกรรมการออกแบบบริการ เป็นต้น 
การสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการออกแบบจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมทั้งใน และ
ต่างประเทศอีกด้วย 

 
ภาพที่ 12-13 ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 (5) ศักยภาพในการยกระดับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของภาครัฐ 
 อุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทยมีศักยภาพเพยีงพอที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้าง 
พื้นฐานและบริการของภาครัฐ เห็นได้จากปัจจุบันนักออกแบบไทย มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในหลายโครงการของ
ภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโครงการสาธารณะภาครัฐ คือ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานจำนวนมาก ทั้งการ
ออกแบบกายภาพอาคาร พื้นที่ภายในและภูมิทัศน์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ให้ตรง
ตามมาตรฐานสากลและมีคุณภาพ หรือใช้การออกแบบบริการในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  เช่น 

โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการนักออกแบบในการพัฒนาโครงการลักษณะดังกล่าวถือเป็นเรื่อง
พื้นฐานของภาคเอกชนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ภาคเอกชนยังใชก้ารออกแบบคาแรกเตอร์ แอนิเมชั่น และการจัด
นิทรรศการ ในการสนับสนุนและสร้างอัตลักษณ์ของธุรกิจ จากการมีส่วนร่วมในงานออกแบบเหล่านี้ แสดงถึงการ
เห็นประโยชนจ์ากการใช้บริการออกแบบ และความไว้วางใจในผลงานของนักออกแบบไทยจากภาคเอกชน 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒขิองแต่ละอุตสาหกรรม สามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันบางหน่วยงานภาครัฐ
เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้การบริการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น แต่การให้โอกาสนักออกแบบไทยเข้า
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ไปทำงานในโครงการภาครัฐยังมีน้อย และยังผูกขาดอยู่ที่กลุ่มนักออกแบบเดิม ๆ  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐอีก
หลายภาคส่วนที่มองไม่เห็นถึงความสำคัญของงานออกแบบ เนื่องจากภาครัฐมองงานออกแบบในแง่ของการเพิ่ม
มูลค่าเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงงานออกแบบทั้งในแง่ของอาคารสาธารณะ 
ทางเดินเท้า สภาพแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ การออกแบบที่ตอบสนองกับคนทุกกลุ่ม ป้ายสัญจร และการบริการ
สาธารณะที่ดี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนและทุกระดับ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมออกแบบ มีความคิดเห็นภาพรวมว่า ควรมีการผลักดันให้เกิดการใช้การ
ออกแบบในโครงการสาธารณะของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้การออกแบบแทรกเข้าไปอยู่
ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพื้นที่สาธารณะ ทางเดินเท้า สภาพแวดล้อมเมือง และบริการสาธารณะ โดยควรมีการ
ปรับร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ต้องมีการใช้การออกแบบกับโครงการของภาครัฐทุกโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนทั่วไปเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของงานออกแบบ นอกเหนือจากการปรับร่าง 
ขอบเขตงานแล้วนั้น โครงการภาครัฐควรเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกดิการประกวดแบบแบบเปิด (Open 

Competition) เพื่อไม่ใหง้านออกแบบกระจุกตัวอยูท่ี่นักออกแบบเพียงไม่กี่กลุ่ม ทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่ไดม้ี
โอกาสในการแสดงศักยภาพ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐเองได้งานออกแบบที่มีคุณภาพดีที่สุด  

 นอกจากนี้ยังควรผลักดันให้เกิดตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องการออกแบบเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานภาครัฐที่
ขอบเขตของงานต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงทัศนียภาพ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า การผลิต การส่งออก หน่วยงานด้าน
คมนาคม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ  
 อย่างไรก็ตามการผลักดันให้นักออกแบบมีบทบาทมากขึ้นในโครงการและหน่วยงานภาครัฐจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องมองไม่เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของงานออกแบบ ดังนั้นควรมีการ
ทำงานให้ความรู้และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากการออกแบบแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการแสดงให้
หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงประโยชน์เชิงประจักษ์ของการออกแบบ เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน ์และศักยภาพ
ของงานออกแบบที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการออกแบบทุกด้าน 

 การผลักดันให้นักออกแบบมีบทบาทในงานภาครฐัมากขึ้น และการสร้างการตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้ 
จากการออกแบบ เป็นสองสิ่งที่ต้องมีการทำงานควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน 

การเกิดหรือพัฒนาโครงการภาครัฐใหม่ ๆ ในอนาคต 
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ภาพที่ 12-14 ศักยภาพในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ 

 (6) การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการออกแบบอย่างก้าวกระโดด 
 การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในระดับ
สากล รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมการออกแบบหลายประเภท  

 อุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี ดังนั้น อุปสรรคที่
เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากนักออกแบบจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
อยู่แล้ว แต่อุปสรรคสำคัญเกิดจากโอกาสในการปรับใช้เทคโนโลยีให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพ
ของผลงานและขีดจำกัดของงานแอนิเมชั่นขึ้นอยู่กับการก้าวตามซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ในปัจจุบันซอฟต์แวรแ์ละอุปกรณ์ในการทำงานด้านแอนิเมชั่น ไม่ได้
ถูกมองเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการ จึงทำให้ขาดการช่วยเหลือโดยตรงในด้านดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นสินทรัพย์และมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง หากมีกลไกในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล 

 สำหรับบางอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิตชิ้นงานออกมาเพื่อขายหรือทำต้นแบบ รูปแบบในการผลิตแบบ 

เดิมเป็นขั้นตอนการผลิตที่ใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง ซึ่งในปัจจุบันยากที่จะแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น 3D Print เป็นโอกาสในการลดขั้นตอนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการทำงานออกแบบให้เกิดขึ้นได้
จริง ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่วิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมอีกต่อไป โดยไม่ได้มีเพียงแต่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยนีี้โดยตรง แต่สาขาการออกแบบอื่น เช่น สถาปัตยกรรม ก็ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีด้วย กล่าวคือ อุปสรรคในการทำต้นแบบชิ้นส่วนงานก่อสร้าง หรือการทดลอง
ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ลดลงไป และนักออกแบบสามารถทำการทดลอง และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการออกแบบให้กว้างขึ้นจากเดิม 
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ภาพที่ 12-15 ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการออกแบบ 

 

12.7 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยชิ้นต่อไป 
 
การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ควรมีการผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการ

ออกแบบที่เป็นระบบ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านของสถาบันการศึกษา 
วิชาชีพ และผู้ประกอบการ 

การพัฒนาการกำหนดตัวชี้ว ัดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมออกแบบที่นำไปใช้วาง
แผนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 13 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบ 

 

13.1 พิพิธภัณฑ์  
 13.1.1 กรุงเทพมหานคร 
 13.1.2 เชียงใหม ่

 13.1.3 ขอนแก่น 

13.2 แกลเลอร ี
 13.2.1 เครือข่ายแกลเลอรีกรุงเทพ 

 13.2.2 เครือข่ายแกลเลอรีเชียงใหม ่

 13.2.3 เครือข่ายแกลเลอรีขอนแก่น 

13.3 สถานที่จัดกิจกรรม จัดแสดงทั่วไป และโรงละคร 
 13.3.1 กรุงเทพมหานคร 
  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร ์งานขนาดใหญ ่

  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และงานจัดแสดงนิทรรศการ 
 13.3.2 เชียงใหม ่

  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร ์งานขนาดใหญ ่

  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และงานจัดแสดงนิทรรศการ 
 13.3.2 ขอนแก่น 

  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร ์งานขนาดใหญ ่

  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และงานจัดแสดงนิทรรศการ 
13.4 ห้องสมุด  

 13.4.1 กรุงเทพมหานคร 
 13.4.2 เชียงใหม ่

 13.4.3 ขอนแก่น 

13.5 สรุปภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบ 

 13.5.1 พิพิธภัณฑ์ 
 13.5.2 แกลเลอร ี
 13.5.3 สถานที่จัดกิจกรรม 

 13.5.4 ห้องสมุด 
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13.1 พิพิธภัณฑ ์ 

 สำหรับข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานประเภทพิพิธภัณฑ์ ได้ทำการแบ่งออกตามประเภทของวิชาชีพ ประกอบด้วย 

วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิชาชีพการออกแบบเรขศิลป์ โดยได้ทำการสืบค้นจากฐาน ข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ไทย 

 13.1.1 กรุงเทพมหานคร 
 (1) ราชการ 
ตารางที่ 13-1 ผลการสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานราชการ 

ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

1. เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

งานอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรม 

เขตปทุมวัน สถานศึกษา 

2. พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน งานอนุรักษ์ 
สถาปตัยกรรม 

เขตบางกอกใหญ ่

 

สถานศึกษา 

3. พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆและ 
พิพิธภัณฑ์ในพระราชวังสวนดุสิต 

งานอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรม 

เขตดุสิต หน่วยงานราชการ 

4. พิพิธภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง ผ้า/สิ่งทอ เขตจตุจักร สถานศึกษา 
5. พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า ผ้า/สิ่งทอ เขตปทุมวัน สถานศึกษา 
6. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปะ/การแสดง เขตพระนคร สถานศึกษา 
7. หอศิลป์จามจุรี ศิลปะ/การแสดง เขตปทุมวัน สถานศึกษา 
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ศิลปะ/การแสดง เขตพระนคร พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ 

9. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศิลปะ/การแสดง เขตปทุมวัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ศิลปะ/การแสดง เขตพระนคร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 

 (2) เอกชน 

ตารางที่ 13-2 ผลการสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานเอกชน 

ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

1. พิพิธภัณฑ์ปราสาท งานอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรม 

เขตบางกะปิ เอกชน 

2. บ้านจิม ทอมป์สัน งานอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรม 

เขตปทุมวัน เอกชน 

3. พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผ้า/สิ่งทอ เขตพระนคร 
มูลนิธิและองค์กร 
ไม่แสวงกำไร 
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4. สปัน แกลเลอร ี(ศูนย์สปันอารยวัฒน
ศิลป)์ 

ผ้า/สิ่งทอ เขตประเวศ 
เอกชน 

5. พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม ติลลิกี แอนด์ กิบ
บินส์

ผ้า/สิ่งทอ เขตยานนาวา 
เอกชน 

6. พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ อื่นๆ เขตหลักสี่ เอกชน 

7. บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 
เขตตลิ่งชัน เอกชน 

8. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

ศิลปะ/การแสดง 
เขตพระนคร เอกชน 

9. ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ  ศิลปะ/การแสดง เขตวังทองหลาง เอกชน 

10. หอศิลป์กรุงไทย ศิลปะ/การแสดง เขตสัมพันธวงศ ์ เอกชน 

11. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยรว่มสมัย ศิลปะ/การแสดง เขตจตุจักร เอกชน 

12. พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ประวัติศาสตร์ เขตดุสิต 
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวง 

กำไร 

13. MOCA ศิลปะร่วมสมัย เขตจตุจักร เอกชน 

 

 13.1.2 เชียงใหม่ 
ตารางที่ 13-3 ผลการสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่  

ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

1. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา บ้านประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

3. พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ เชียงใหม ่ ศิลปะ/การแสดง อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

เอกชน 

4. พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง) ประวัติศาสตร์ อำเภอฝาง มูลนิธิและองค์กร 
ไม่แสวงกำไร 

5. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 
(เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) 
 

งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

บ้านประวัติศาสตร ์
อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

สถานศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 13  
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การออกแบบ 
13 - 4 

ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่ ประวัติศาสตร์/ 
โบราณคดี 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

พิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ 
7. พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล 

เมืองแกน 

เครื่องปั้นดินเผา อำเภอแม่แตง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

8. เรือนอนุสารสุนทร งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

ศิลปะ/ 
การแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

สถานศึกษา 

9. ศาลาธนารักษ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ ์

ไทย 

เงินตรา/ 
การเงินการธนาคาร 

อื่นๆ 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

หน่วยงานราชการ 

10. พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านแม่แจ่ม ผ้า/สิ่งทอ อำเภอแม่แจ่ม เอกชน 

11. พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 
อำเภอ 

สันกำแพง 
เอกชน 

12. บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง อื่นๆ อำเภอหางดง เอกชน 

13. พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน ผ้า/สิง่ทอ อำเภอแม่ริม เอกชน 

14. พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ บ้านประวัติศาสตร/์ 
บุคคลสำคัญ/ 

งานอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรม 

อำเภอแม่ริม สถานศึกษา 

15. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์ เครื่องปั้นดินเผา/งาน 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม/ 

บ้านประวัติศาสตร์ 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม่ 

เอกชน 

16. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ่ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 
บ้านประวัติศาสตร ์

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

17. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สำนักงานภาคเหนือ 

เงินตรา/การเงินการ 
ธนาคาร/ผ้า/สิ่งทอ 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

หน่วยงานราชการ 

18. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม ่ การสื่อสาร/ไปรษณีย์ อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

หน่วยงานราชการ 

19. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 
อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

สถานศึกษา 

20. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 
 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

สถานศึกษา 
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ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

21. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ บ้านประวัติศาสตร/์งาน 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

อำเภอเมือง 
เชียงใหม ่

สถานศึกษา 

22. พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม ศิลปะร่วมสมัย อำเภอ 

สันกำแพง 
 

 

 13.1.3 ขอนแก่น 

ตารางที่ 13-4 ผลการสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง เขต บริหารจัดการโดย 

1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ศิลปะ/การแสดง เขตเทศบาลนคร 
ขอนแก่น 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

2. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 

อำเภอเมือง 
ขอนแก่น 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

3. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น การสื่อสาร/ไปรษณีย์ อำเภอเมือง 
ขอนแก่น 

หน่วยงานราชการ 
 

4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู ้
กู่ประภาชัย 

โบราณคดี 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 

ภูมิปัญญา 

อำเภอน้ำพอง วัดและชุมชน 

 

 

13.2 แกลเลอร ี
สำหรับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานประเภทแกลเลอรี ได้ใช้คำสำคัญในการสืบค้นว่า Galleries Night และพบข้อมูล 

ดังนี้ กิจกรรมแกลเลอรีไนท์ (Galleries’s Night) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อยู่
ภายในเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย ลาแฟ็ต (La Fete) โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานออกมาเดินตามเส้นทางไปยังแกลเลอรี
ต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน เพื่อตามรอยงานศิลปะร่วมสมัยที่นำมาจัดแสดงตลอดสองคืน สำหรับ
ก ิจกรรมแกลเลอรีไนท ์ในประเทศไทยเป ิดต ัวครั้งแรกเม ื่อป ี 2556 ซึ่งป ัจจ ุบ ันก ิจกรรมแกลเลอรีไนท ์ถ ูกจ ัดข ึ้นใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ( ฺBACC) (Galleries’s Night BKK) ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ และ Chiang Mai Art Conservation (CAC) (Galleries’s Night Chiangmai) 
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 13.2.1 เครือข่ายแกลเลอรใีนกรุงเทพมหานคร 

 จะถูกแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นรถไฟฟ้าสายสีลม (สีลม-สาทร-ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) และเส้นรถ 

ไฟฟ้าสายสุขุมวิท 

 (1) เส้นรถไฟฟ้าสายสีลม 24 แห่ง 

1) ApArt 

ตารางที่ 13-5 ข้อมูลของแกลเลอรี ApArt 

ติดต่อ 28/12 ซอย สาทร10 (ศึกษาวิทยา) 
เวลาทำการ - 

การเข้าถึง BTS ช่องนนทร ี

บริการ - 

 

2) ARTIST+RUN Gallery 

ตารางที่ 13-6 ข้อมูลของ ARTIST+RUN Gallery 

ติดต่อ 2198/10-11 ซอย ทวีวัฒนา (นราธิวาส22) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 099-4545955  

เวลาทำการ นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 

การเข้าถึง BTS ช่องนนทรี > BRT ถนนจันทน์ 
บริการ พื้นที่จัดแสดงผลงานสำหรับศิลปินประจำแกลเลอร ีได้แก่ 

1. ปพนศักดิ์ ละออก (เชียงใหม่) 
2. ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ (เชียงใหม)่ 

3. อุดม อุดมศรีอนันต์ (กรุงเทพฯ) 

4. อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ (กรุงเทพฯ) 

                        

3) Atta Gallery (อัตตา แกลเลอร)ี 
ตารางที่ 13-7 ข้อมูลของ Atta Gallery (อัตตา แกลเลอร)ี 
ติดต่อ ห้อง 1109-1110 โอพีการ์เด้นท์ ซอยเจรญิกรุง 36 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

02-238-6422  

เวลาทำการ อังคาร-เสาร:์ 13.00-19.00 น. 

อาทิตย์: 13.30-18.00 น. (ระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) 
ปิด: ทุกวันจันทร์  
      วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน 

      ทุกวันอาทิตย์ (ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน) 

การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน, เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือโอเรียลเต็ล 

บริการ จัดแสดงและขายเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยของศิลปินชาวไทย และชาวต่างประเทศ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 13  
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การออกแบบ 
13 - 7 

4) BANGKOK CITYCITY Gallery (บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอร)ี 
ตารางที่ 13-8 ข้อมูลของ BANGKOK CITYCITY Gallery (บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอร)ี 

ที่ตั้ง 13/3 ซอย สาทร1 ถนน สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 

083 087 2725 

info@bangkokcitycity.com  

เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 13.00-19.00 

ปิด: จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง MRT ลุมพิน ี

บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย 

 

 5) Bridge art space (บริดจ์ อาร์ต สเปซ) 

ตารางที่ 13-9 ข้อมูลของ Bridge art space (บริดจ์ อาร์ต สเปซ) 

ที่ตั้ง 75 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์: 10.00 – 20.00 น. 

เสาร:์ 10.00-18.00 น. 

ปิด: อังคาร 
การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน 

บริการ จัดแสดงศิลปะ Installation และ Conceptual 

งานดิจิตอล และมีเดีย ภาพวาดร่วมสมัย สตรีทอาร์ท 

 

6) Cartel Artspace 

ตารางที่ 13-10 ข้อมูลของแกลเลอร ีCartel Artspace 

ที่ตั้ง 2198/10-11 ซ.ทวีวัฒนา (นราธิวาสฯ22) ถ.จันทน์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 14.00-18.00น. 

หยุด: จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง BTS ช่องนนทรี > BRT ถนนจันทน์ 
บริการ พื้นที่พบปะ จัดแสดงคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ และความคิด 
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7) Cho Why 

ตารางที่ 13-11 ข้อมูลของแกลเลอร ีCho Why 

ที่ตั้ง 41 ซ.นานา ถ.ไมตรีจิตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง MRT หัวลำโพง 
บริการ พื้นที่สำหรับจัดแสดง/ ขายสินค้า/ เวิร์คชอประยะสั้น 

 

8) Doxza art lab 

ตารางที่ 13-12 ข้อมูลของแกลเลอรี Doxza art lab 

ที่ตั้ง 2198/10-11 ซ.ทวีวัฒนา (นราธิวาสฯ22) ถ.จันทน์  
เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 14.00-18.00น. 

หยุด: จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง BTS ช่องนนทรี > BRT ถนนจันทน์ 
บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย 

 

9) Gallery VER 

ตารางที่ 13-13 ข้อมูลของ Gallery VER 

ที่ตั้ง 2198/10-11 ซ.ทวีวัฒนา (นราธิวาสฯ22) ถ.จันทน์ ช่องนนทรี บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120 

เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 12.00-18.00น. 

หยุด: จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง BTS ช่องนนทรี > BRT ถนนจันทน์ 
บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย พื้นที่สำหรับศิลปิน และภัณฑารักษ์ 
                        

 10) H Gallery 

ตารางที่ 13-14 ข้อมูลของ H Gallery 

ที่ตั้ง 201 ซ.สาทร12 ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรติดต่อ: 085 021 5508 

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์: 10.00-18.00 น. 

หยุด: อังคาร  
การเข้าถึง BTS สุรศักดิ์ 
บริการ ศิลปะร่วมสมัยไทย-อาเซียน 
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11) Kathmandhu Photo Gallery (คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอร)ี 
ตารางที่ 13-15 ข้อมูลของ Kathmandhu Photo Gallery (คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอร)ี 

ที่ตั้ง 87 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เบอร์โทรติดต่อ: 02 234 6700 

เวลาทำการ อังคาร – เสาร:์11.00 – 18.00 น.  

วันอาทิตย์เปิดโดยนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 

หยุด: วันจันทร์ 
การเข้าถึง BTS สุรศักดิ์ 
บริการ แกลเลอรภีาพถ่าย, พื้นที่จัดนิทรรศการ, หนังสือศิลปะ หนังสือภาพ วรรณกรรม 

 

12) MOST Gallery 

ตารางที่ 13-16 ข้อมูลของ MOST Gallery 

ที่ตั้ง 672/63 ซ.เจริญกรุง26 ถ.สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรติดต่อ: 02-639-6582 

เวลาทำการ นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 

การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน/ MRT หัวลำโพง/ ท่าเรือสี่พระยา/ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 
บริการ พื้นที่ทาวน์เฮ้าส์ขนาด 3 ชั้นให้เช่าสำหรับจัดการนิทรรศการ 

            

 13) Pandora Art Gallery 

ตารางที่ 13-17 ข้อมูลของ Pandora Art Gallery 

ที่ตั้ง 40/10 ถ.คอนแวนต ์สีลม กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรติดต่อ: 02 635 5353 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง BTS ศาลาแดง 
บริการ แกลเลอรภีาพถ่าย ศิลปะ ประติมากรรมของศิลปินชาวไทย และต่างชาติ 
                       

14) Patani Studio (ปาตานี สตูดิโอ) 
ตารางที่ 13-18 ข้อมูลของ Patani Studio (ปาตานี สตูดิโอ) 

ที่ตั้ง 189 ซ.นานา ถ.ไมตรีจิตร ถ.พระราม4 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรติดต่อ: 089 890 0450 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง MRT หัวลำโพง 
บริการ สตูดิโออัดและล้างภาพถ่ายฟิล์ม โดยใช้วิธีแบบอนาล็อกทุกขั้นตอน 
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15) Project 189 

ตารางที่ 13-19 ข้อมูลของแกลเลอร ีProject 189 

ที่ตั้ง 189 ซ.นานา ถ.ไมตรีจิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรติดต่อ: 089 890 0450 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง MRT หัวลำโพง 
บริการ Funded Artist in residence & space 

 

16) P. Tendercool 

ตารางที่ 13-20 ข้อมูลของแกลเลอร ีP. Tendercool 

ที่ตั้ง 48-58 ถ.เจริญกรุง ซอย 30 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรติดต่อ: 02-266-4344 

เวลาทำการ จันทร์-เสาร:์ 10.00-18.30 น. 

หยุด วันอาทิตย์ 
การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน 

บริการ สตูดิโอออกแบบเฟอร์นิเจอร์สัญชาติเบลเยี่ยม 

 

17) Sathorn 11 art space 

ตารางที่ 13-21 ข้อมูลของแกลเลอร ีSathorn 11 art space 

ที่ตั้ง 404 ซ.สาทร11 (เซนต์หลุยส์ 3) ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-004-1199 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร:์ 11.00-19.00 น. 

หยุด: อาทิตย์ 
การเข้าถึง BTS สุรศักดิ์ 
บริการ แกลเลอรขีนาดเล็ก จัดแสดงผลงานศิลปินชาวไทย และต่างชาติ พร้อมมีโปรแกรม Resident 

Artist 
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18) Serindia Gallery 

ตารางที่ 13-22 ข้อมูลของ Serindia Gallery 

ที่ตั้ง 36 ถ.เจริญกรุง 
เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์: 11.00-19.00 น. 

หยุด วันจันทร์ (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) 

การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน 

บริการ แกลเลอรศีิลปะ (สีน้ำมัน สีน้ำ แกะสลัก งานภาพศิลปะ) และการถ่ายภาพของศิลปินชาวยุโรป 

อเมริกา และเอเชีย 

 

19) Speedy Grandma 

ตารางที่ 13-23 ข้อมูลของแกลเลอร ีSpeedy Grandma 

ที่ตั้ง 672/50-52 ซ.เจริญกรุง 28 บางรัก กรุงเทพมหานคร 
เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 12.00-18.00 น. 

หยุด จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน 

บริการ พื้นที่ทางเลือกสำหรับนักเรียนศิลปะ และศิลปินรุ่นใหม ่

โครงการ artist-in-residency สำหรับศิลปินต่างชาติที่ต้องการทำงานและแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์กับศิลปนิและผู้ชมในท้องถิ่น 

 

20) Tentacles 

ตารางที่ 13-24 ข้อมูลของแกลเลอร ีTentacles 

ที่ตั้ง 2198/10-11, ซอย นราธิวาส 22 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอร์โทรติดต่อ: 061-941-6555 

เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์: 12.00-20.00 น. 

หยุด จันทร์-อังคาร 
การเข้าถึง BTS ช่องนนทรี > BRT ถนนจันทน์ 
บริการ พื้นที่สตูดิโอ พื้นที่นิทรรศการสำหรับศิลปินชาวไทย และต่างชาต ิ
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 21) The Ferry Gallery 

ตารางที่ 13-25 ข้อมูลของ The Ferry Gallery 

ที่ตั้ง ท่าเรือท่าเตียน (วัดอรุณฯ) 

เวลาทำการ ทุกวัน 17.00-21.00 น. 

การเข้าถึง ท่าเรือโอเรียลเต็ล-ตากสิน-เดอะแจมแฟคตอรี่-สี่พระยา 
บริการ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะบนเรือข้ามฟาก 

 

22) The Jam Factory 

ตารางที่ 13-26 ข้อมูลของ The Jam Factory 

ที่ตั้ง 41/1-5 ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

เวลาทำการ ทุกวัน 11.00-20.00 น. 

การเข้าถึง BTS สะพานตากสิน > ท่าเรือสี่พระยา > ท่าเรือเดอะแจมแฟคตอรี่ 
บริการ พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน (ภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม และมีเดีย) 

บริหารโดย คุณดวงฤทธิ์ บุญนาค 

 

23) Toot Yung Nomad Gallery 

ตารางที่ 13-27 ข้อมูลของ Toot Yung Nomad Gallery 

ที่ตั้ง Black Pagoda: ซอยป่าตอง2 ถ.สีลม 

เวลาทำการ อังคาร- อาทิตย์: 11.00-20.00 น. 

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง BTS ศาลาแดง 
บริการ จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชาวไทย 

 

24) Ubaan Art Station 

ตารางที่ 13-28 ข้อมูลของ Ubaan Art Station 

ที่ตั้ง 202 ถ.สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรติดต่อ: 088 088 5140 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง MRT สามย่าน 

บริการ สตูดิโอ-คาเฟ-่บาร์ศิลปะสมัยใหม่, บริการหนังสือศิลปะ 
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 (2) เส้นรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท 21 แห่ง 

1) 100 Tonson Gallery 

ตารางที่ 13-29 ข้อมูลของ 100 Tonson Gallery 

ที่ตั้ง 100 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 

เวลาทำการ พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 11.00-19.00 น. 

หยุด จันทร์-พุธ 
การเข้าถึง BTS ชิดลม 

บริการ แกลเลอรศีิลปะร่วมสมัย สนับสนุนผลงานศิลปินท้องถิ่น และต่างชาติให้มีความสำเร็จระดับสากล 

 

2) Alliance Fancaise de Bangkok 

ตารางที่ 13-30 ข้อมูลของ Alliance Fancaise de Bangkok 

ที่ตั้ง 179 ถ.วิทยุ ลุมพิน ี

เวลาทำการ จันทร์ 9.00-18.00 น. 

อังคาร-ศุกร์: 10.30-19.30 น. 

เสาร:์ 8.30-19.30 น. 

อาทิตย์: 8.30-16.30 น. 

ปิดเวลา 13.00-14.00 น.ของทุกวัน 

การเข้าถึง MRT ลุมพิน ี

บริการ - แกลเลอรไีทย-ฝรั่งเศส-นานาชาติ 
- ออดิทอเรียม 

- ห้องสมุดมีเดีย 

- พื้นที่เช่า 
- แปลภาษา 

 

3) Buffalo Bridge Gallery 

ตารางที่ 13-31 ข้อมูลของ Buffalo Bridge Gallery 

ที่ตั้ง 490/5 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

เวลาทำการ ทุกวัน 8.00-20.00 น. 

การเข้าถึง BTS สะพานควาย 

บริการ พื้นที่เช่าจัดแสดงงานศิลปะ พื้นที่เชื่อมต่อศิลปิน 
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4) CASE Space Revolution 

ตารางที่ 13-32 ข้อมูลของ CASE Space Revolution 

ที่ตั้ง 899 ชั้น 2 ร้าน Broccoli Revolution ถ.สุขุมวิท 49 

เบอร์โทรติดต่อ: 02 662 5002 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 11.00-19.00 น. 

ปิด จันทร์ 
การเข้าถึง BTS ทองหล่อ 

บริการ พื้นที่นำเสนอผลงานศิลปะ งานออกแบบหลากหลายสาขา (รว่มมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไร) 
 

5) Future Factory Bangkok 

ตารางที่ 13-33 ข้อมูลของ Future Factory Bangkok 

ที่ตั้ง 1077/48 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง BTS สนามเป้า 

บริการ พื้นที่สตูดิโอสำหรับนักสร้างสรรค์ 
 

6) Galerie ADLER Bangkok 

ตารางที่ 13-34 ข้อมูลของ Galerie ADLER Bangkok 

ที่ตั้ง อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น M 

เบอร์ติดต่อ: 092 272 7206 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง BTS สยาม 

บริการ แกลเลอรรี่วมสมัยระดับนานาชาติ 

 

7) GOJA gallery café 

ตารางที่ 13-35 ข้อมูลของ GOJA gallery café 

ที่ตั้ง 5/2 ซ.ปรีดีพนมยงค์3 ถ.สุขุมวิท 71 

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์: 15.00-00.00 น. 

หยุด อังคาร 

การเข้าถึง BTS พระขโนง 
บริการ แกลเลอร ีคาเฟ ่บาร์ ร้านอาหารที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ไทย-ญี่ปุ่น นำเสนอผลงาน จัดกิจกรรม

แสดงดนตรี 
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8) Hof-Art Residency 

ตารางที่ 13-36 ข้อมูลของ Hof-Art Residency 

ที่ตั้ง 290-288, 1599 ถ.สุขุมวิท พระขโนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10100 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ ที่พัก และที่ทำงานศิลปิน 24/7 แห่งแรกในประเทศไทย 

พื้นที่จัดแสดง 256 ตารางเมตร 
พื้นที่เวิร์คชอป 16 ตารางเมตร 
ห้องพักอาศัย 9 ห้อง 
พื้นที่ส่วนกลางสำหรับศิลปินผู้พักอาศัย 

9) Kalwit Studio & Gallery 

ตารางที่ 13-37 ข้อมูลของ Kalwit Studio & Gallery 

ที่ตั้ง 119/14 ซ.ร่วมฤดี ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร:์ 10.00-18.00 น. 

หยุด อาทิตย์-จันทร์ 
การเข้าถึง BTS เพลินจิต 

บริการ แกลเลอร ีและพื้นที่ทำงานศิลปะ 
 

10) La Lanta Fine Art 

ตารางที่ 13-38 ข้อมูลของ La Lanta Fine Art 

ที่ตั้ง 245/14 ซอย สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร:์ 10.00-19.00 น. 

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง BTS พร้อมพงษ์ 
บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติ 

โครงการ Young Program สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จากเอเชีย 
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11) Nova Contemporary 

ตารางที่ 13-39 ข้อมูลของ Nova Contemporary 

ที่ตั้ง ชั้น G บ้านสมถวิล ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ซ 11.00-19.00 น. 

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง BTS ราชดำริ 
บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนการศึกษาศิลปะสู่สาธารณะ 
 

12) Numthong Gallery 

ตารางที่ 13-40 ข้อมูลของ Numthong Gallery 

ที่ตั้ง 72/3 อารีย์5 ถ.พหลโยธิน พญาไท สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400 

เวลาทำการ จันทร์-เสาร:์ 11.00-18.00 น. 

หยุด อาทิตย์ 
การเข้าถึง BTS อารีย์ 
บริการ แกลเลอรเีชิงพาณิชย ์สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินชาวไทย และต่างชาต ิ

 

13) Rebel Art Space 

ตารางที่ 13-41 ข้อมูลของ Rebel Art Space 

ที่ตั้ง 10/5 ซอย ศรีจันทร์ ถ.สุขุมวิท 67 กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร:์ 10.00-19.00 น. 

การเข้าถึง BTS พระขโนง 
บริการ จัดแสดงผลงานศิลปะเชิงสังคม เช่น การจ่อจลาจล, แสดงผลงานที่ถูกห้ามจัดแสดงในหลายๆแห่ง 
 

14) RMA Institute 

ตารางที่ 13-42 ข้อมูลของ RMA Institute 

ที่ตั้ง 238 สุขุมวิท22 ซ.สายน้ำทิพย2์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์: 9.00-19.00 น. 

หยุด จันทร์ (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) 

การเข้าถึง BTS พร้อมพงษ์ 
บริการ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เวิร์คชอป ศิลปะ ภาพถ่าย สื่ออื่นๆ  

พื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกับศิลปิน 
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15) S Gallery 

ตารางที่ 13-43 ข้อมูลของ S Gallery 

ที่ตั้ง โซฟิเทล สุขุมวิท 189 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-22.00 น. 

การเข้าถึง BTS นานา 
บริการ - 

 

16) Serindia Gallery ANNEX (เซรินเดีย แกลเลอร ีแอนเนกซ์) 
ตารางที่ 13-44 ข้อมูลของ Serindia Gallery ANNEX (เซรินเดีย แกลเลอร ีแอนเนกซ์) 

ที่ตั้ง เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ชั้น4 ในร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์ 02-160-5977 

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-22.00 น. 

การเข้าถึง BTS เพลินจิต, BTS ชิดลม 

บริการ จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย หนังสือศิลปะ 
 

17) Subhashok The Arts Centre 

ตารางที่ 13-45 ข้อมูลของ Subhashok The Arts Centre 

ที่ตั้ง 160/3 ซ.พร้อมมิตร คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

02-662-0299 

เวลาทำการ อังคาร-ศุกร์: 10.00-18.00 น. 

เสาร-์อาทิตย์: 11.00-18.30 น. 

หยุด จันทร์  
การเข้าถึง BTS พร้อมพงษ์ 
บริการ หอศิลปะที่สนับสนุนงานศิลปะไทย 

 

18) TARS Gallery 

ตารางที่ 13-46 ข้อมูลของ TARS Gallery 

ที่ตั้ง 10/3 สุขุมวิท67 แขวงพระขโนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ 14.00-18.00 น. 

หยุด อังคาร 
การเข้าถึง BTS พระขโนง 
บริการ จัดแสดงศิลปะ และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

สร้างผลงานจากศิลปินนานาชาติ 
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19) The Jim Thompson Art Center 

ตารางที่ 13-47 ข้อมูลของ The Jim Thompson Art Center 

ที่ตั้ง 6 ซอยเกษมสันต์2 ถ.พระราม1 กรุงเทพมหานคร 
02-216-7368 

เวลาทำการ ทุกวัน 9.00-17.00 น. 

การเข้าถึง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ  
บริการ รวบรวมงานศิลปะไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

จัดกิจกรรมศิลปะและสร้างความตระหนักรู้ของทั้งศิลปะร่วมสมัยและแบบดั้งเดิมภายในบริบทของ
ปัจจุบัน ดำเนินโครงการด้านการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ผลิตสิ่งพิมพ ์และเครือข่ายและ
ร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมในประเทศและระหว่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการแบบดั้งเดิมเน้นสิ่ง
ทอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และหอสมุดวิลเลียมวอร์เรน 

 

20) Thong Lor Art Space 

ตารางที่ 13-48 ข้อมูลของ Thong Lor Art Space 

ที่ตั้ง 32 ซ.สุขุมวิท57 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ จันทร์, พฤหัสบดี-อาทิตย์ 15.00-23.00 น. 

หยุด อังคาร-พุธ 
การเข้าถึง BTS ทองหล่อ 

บริการ พืน้ที่จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลาย เธียเตอร์ คาเฟ่และบาร ์
 

21) WTF Gallery 

ตารางที่ 13-49 ข้อมูลของ WTF Gallery 

ที่ตั้ง 7 ซ.สุขุมวิท 51 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร ์16.00-22.00 น. 

หยุด อาทิตย์ 
การเข้าถึง BTS ทองหล่อ 

บริการ พื้นที่จัดแสดงศิลปะ 
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 13.2.2 เครือข่ายแกลเลอรใีนเชียงใหม่  

จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ย่าน ได้แก่ ย่านเมืองเก่า-ย่านริมแม่น้ำปิง และย่านนิมมาน-ซอยวัดอุโมงค์ รวม 24 แห่ง ได้แก่ 

 1) 8 Days a week 

 
 

ภาพที่ 13-1 แกลเลอร ี8 Days a week จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 13-50 ข้อมูลของแกลเลอร ี8 Days a week 

ที่ตั้ง 33 ถ.ชมดอย สุเทพ เชียงใหม ่
084-046-3025 

เวลาทำการ ทุกวัน 8.00-20.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านกาแฟ  

2) Art Mai Gallery Hotel 

 

ภาพที่ 13-2 Art Mai Gallery Hotel จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 13-51 ข้อมูลของ Art Mai Gallery Hotel 

ที่ตั้ง 21 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.3 อ.เมือง เชียงใหม ่053-894-888 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ จัดแสดงผลงานศิลปะผ่านการเป็นบูทีคโฮเทล และร้านอาหาร 
 

 3) ศูนย์ศิลปะบ้านตึก 

 
 

ภาพที่ 13-3 ศูนย์ศิลปะบ้านตึก จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 13-52 ข้อมูลของศูนย์ศิลปะบ้านตึก 

ที่ตั้ง ถ.ท่าแพ 053-218-280 
เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 8.00-20.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ พื้นที่สำหรับแสดงผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว ์
พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก จัดหาแหล่งทุนไม่หวังผลกำไร 

4) บาร์หมี่เย็นสตูดิโอ 

 
ภาพที่ 13-4 บาร์หมี่เย็นสตูดิโอ 
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ตารางที่ 13-53 ข้อมูลบาร์หมี่เย็นสตูดิโอ 

ที่ตั้ง เยื้อง Art Mai? Gallery Hotel ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.3 

090-325-6161 

เวลาทำการ ทุกวัน 17.30-21.30 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ บาร์ 

 5) C.A.P Studio 

 
ภาพที่ 13-5 C.A.P Studio 

ตารางที่ 13-54 ข้อมูลของ C.A.P Studio 

ที่ตั้ง 368/13 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 

087-810-8860 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ สตูดิโอภาพพิมพ์ที่มีผลงานการผลิตที่ได้รับความร่วมมือกับศิลปินไทยและต่างประเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแกะสลักแบบดั้งเดิมและแบบบล็อกไม้รวมถึงการพิมพ์ภาพและ การ
พิมพ์หน้าจอสตูดิโอไม่สามารถทำสำเนา แต่พิมพ์แทนต้นฉบับงานแบบกำหนดเองที่วาดโดย ศิลปิน
โดยตรงในบล็อกหรือแผ่นงาน 

 

              6) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
ภาพที่ 13-6 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ตารางที่ 13-55 ข้อมูลของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่ตั้ง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่053-218-280 
เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. 

การเข้าถึง  

บริการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทยมีวิวัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นพลังการเรียนรู้ทางเลือก ของประชาชนผ่านกิจกรรมทางสุนทรียศาสตร์ 

 

7) Detales Studio Art gallery and Bistro 

 
ภาพที่ 13-7 Detales Studio Art gallery and Bistro 

 

ตารางที่ 13-56 ข้อมูลของ Detales Studio Art gallery and Bistro 

ที่ตั้ง 270/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง081-033-5258 

เวลาทำการ อังคาร-เสาร ์8.00-18.00 น. หยุด อาทิตย์-จันทร์ 
การเข้าถึง - 

บริการ สตูดิโอศิลปะภาพพิมพ์ เวิร์คชอปแกะสลักไม้ คาเฟ ่

ที่ตั้งของ ใจบ้านสตูดิโอ (สถาปนิกชุมชน) เวิร์คชอปของ งอกงาม สตูดิโอ 

8) Gallery Seescape 

 

ภาพที่ 13-8 Gallery Seescape 
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ตารางที่ 13-57 ข้อมูลของ Gallery Seescape 

ที่ตั้ง 22/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 อ.เมือง เชียงใหม ่

093-831-9394 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 8.00-20.00 น. 

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง - 

บริการ ดีไซน์ช็อป แกลเลอรี คาเฟ ่Artist Residency 

 

9) บ้านข้างวัด 

 

ภาพที่ 13-9 บ้านข้างวัด 

ตารางที่ 13-58 ข้อมูลของบ้านข้างวัด 

ที่ตั้ง 191-197 ม.5 ซ.วัดอุโมงค์ และวัดร่ำเปิง ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ  

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่50200   

098-427-0666 

เวลาทำการ ทุกวัน 11.00-18.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร ร้านขายของแฮนด์เมด ซึ่งหน้าโครงการจะมีลานกว้างๆไว้
สำหรับให้ผู้คนในชุมชนมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

10) Jojo Kobe Art Gallery 

 

ภาพที่ 13-10 Jojo Kobe Art Gallery 
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ตารางที่ 13-59 ข้อมูลของ Jojo Kobe Art Gallery 

ที่ตั้ง ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.3       เบอร์โทรติดต่อ: 084-367-7368 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 10.00-20.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ หอศิลป์เชิงพาณิชย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาพพิมพ์ของศิลปินไทยและนานาชาต ิ

 

11) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

 

ภาพที่ 13-11 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
ตารางที่ 13-60 ข้อมูลของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
ที่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

117 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

053-277-855 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ แหล่งศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนล้านนา และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ และบูรณะซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมล้านนา 
แหล่งพบปะของสถาปนิก และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

 12) Living Machine Bar & Break 

 
ภาพที่ 13-12 Living Machine Bar & Break 
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ตารางที่ 13-61 ข้อมูล Living Machine Bar & Break 

ที่ตั้ง ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.7 

เวลาทำการ ทุกวัน 17.00-24.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ - 

13) Matoom Art Space 

 

ภาพที่ 13-13 Matoom Art Space 

ตารางที่ 13-62 ข้อมูล Matoom Art Space 

ที่ตั้ง 136/4 ถ.ราชภาคินัย           เบอร์โทรติดต่อ: 053-271-751 

เวลาทำการ ทุกวัน 10.30-20.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ  ห้องศิลปะ และจัดแสดง นำเสนอและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยใน ระดับภูมิภาคและ ระดับนานา 
ชาติในเชียงใหม ่แกลลอรนีำเสนอผลงานของศิลปินที่เกิดใหม่และศิลปินวัยกลางคนโดยผ่านการจัด 

นิทรรศการ และงานศิลปะอย่างรอบคอบตลอดจนที่ปรึกษาด้านศิลปะและบริการในเชียงใหม ่และ
ทั่วประเทศ 

14) Mini wall at d-bistro gallery 

 

ภาพที่ 13-14 Mini wall at d-bistro gallery 
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ตารางที่ 13-63 ข้อมูล Mini wall at d-bistro gallery 

ที่ตั้ง D-Bistro ถ.ราชดำเนิน (เชียงใหม)่ 

053-271-339 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านอาหาร 
 

 15) Minimal Gallery 

 
ภาพที่ 13-15 Minimal Gallery 

ตารางที่ 13-64 ข้อมูล Minimal Gallery 

ที่ตั้ง 24/2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.13 
084-169-3283 

เวลาทำการ ทุกวัน 17.00-23.45 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ - 

 

16) Pongnoi Community Art Space 

 
ภาพที่ 13-16 Pongnoi Community Art Space 
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ตารางที่ 13-65 ข้อมูล Pongnoi Community Art Space 

ที่ตั้ง 081-288-3908 

การเข้าถึง - 

บริการ พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ โดยเป็นพื้นที่ศิลปะที่ไม่หวัง 
ผลกำไรตอบแทน สร้างความร่วมมือกันระหว่างศิลปิน ชุมชน และพื้นที่ศิลปะให้เกิดขึ้น เปิดโอกาส
ให้ศิลปินได้สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ใช้ความคิดเชิงทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในแขนงต่างๆ
ได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนกระบวนการการเรียนรู้ การทดลอง บท
วิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นกับชุมชนโป่งน้อย และสังคมโดยรวม 

 

17) Rakuda photo artisans 

 
ภาพที่ 13-17 Rakuda photo artisans 

ตารางที่ 13-66 ข้อมูล Rakuda photo artisans 

ที่ตั้ง 11/2 ถ.อินทวโรรส ซ.2 093-153-0074 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ คาเฟ ่ฟิลม์ ภาพถ่าย แกลเลอร ี

18) ร้านเล่า 

 
ภาพที่ 13-18 ร้านเล่า 
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ตารางที่ 13-67 ข้อมูลร้านเล่า 
 

ที่ตั้ง 8/7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

053-214-888 

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-22.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านหนังสือ แกลเลอร ี
 

19) Rumpueng Community Art Space 

 
ภาพที่ 13-19 Rumpueng Community Art Space 

ตารางที่ 13-68 ข้อมูล Rumpueng Community Art Space 

ที่ตั้ง 23/8 ซ.วัดอุโมงค์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่

081-681-2767 

เวลาทำการ - 

การเข้าถึง - 

บริการ รับผลิตสื่อ/ผลงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  
พื้นที่จัดแสดงงาน 

20) Supachet's Studio 

 

ภาพที่ 13-20 Supachet's Studio 
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ตารางที่ 13-69 ข้อมูล Supachet's Studio 

ที่ตั้ง 56/2 ถ.ราชดำเนิน (เชียงใหม)่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่เบอร์ติดต่อ: 089-950-1329 
เวลาทำการ จันทร์-เสาร ์10.00-18.00 น. 

อาทิตย์ 10.30-21.30 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ 

21) Surasak Gallery 

 
ภาพที่ 13-21 Surasak Gallery 

ตารางที่ 13-70 ข้อมูล Surasak Gallery 

ที่ตั้ง 1/114 ถ.ราชดำเนิน (เชียงใหม)่ เบอร์ติดต่อ: 086-278-1028 

เวลาทำการ จันทร์-เสาร ์9.00-19.00 น. 

หยุด อาทิตย์ 
การเข้าถึง - 

บริการ พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ จากศิลปินนานาชาต ิ

22) The Barn: Eatery Design 

 
ภาพที่ 13-22 The Barn: Eatery Design 
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ตารางที่ 13-71 ข้อมูล The Barn: Eatery Design 

ที่ตั้ง 14 ถ.ศรีวิชัย อ.สุเทพ เชียงใหม ่

094-049-0294 

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-01.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านอาหาร 

           23) Woo - Cafe. Art Gallery. Lifestyle Shop 

ตารางที่ 13-72 ข้อมูล Woo - Cafe. Art Gallery. Lifestyle Shop 

ที่ตั้ง 80 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกตุ จ.เชียงใหม่ 
052-003-717  

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00-10.00 น. 

การเข้าถึง - 

บริการ จัดแสดงผลงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์แฮนเมด ร้านอาหาร คาเฟ ่

 

24) Woods Bar 

ตารางที่ 13-73 ข้อมูล Woods Bar 

ที่ตั้ง ชั้น 12 โรงแรม Prestige Chiang Mai 213/3 ถ.ห้วยแก้ว อ.สุเทพ เชียงใหม ่

061-268-7766 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 18.00-24.00 น.  

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง  

บริการ บาร์ 
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 13.2.3 แกลเลอรีในขอนแก่น  

1) MAMAFAKA Gallery 

 
ภาพที่ 13-23 MAMAFAKA Gallery 

ตารางที่ 13-74 ข้อมูล MAMAFAKA Gallery 

ที่ตั้ง 165/12 หมู่บ้านพิมานชล 2 ซอย 3 ถนนรอบบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โทร: 092-5596514 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 11.00-18.00 น. หยุด วันจันทร์ 
การเข้าถึง - 

บริการ แกลลอรี่สำหรับจัดแสดงผลงานของตั้ม MAMAFAKA 

 

2) Wet Gallery: Arts of Khon Kaen 

 
ภาพที่ 13-24 Wet Gallery: Arts of Khon Kaen 

ตารางที่ 13-75 ข้อมูล Wet Gallery: Arts of Khon Kaen 

ที่ตั้ง 348/8 ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เวลาทำการ ทุกวัน 07.00-19.00น. 

การเข้าถึง - 

บริการ แกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะสไตล์ Minimal, Modern และ Contemporary ที่ 
มีเนื้องานหรือที่มาจากจังหวัดขอนแก่น และร้านกาแฟ 
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3) Lak Muang Gallery: หอศิลป์หลักเมือง 

 
ภาพที่ 13-25 Lak Muang Gallery: หอศิลป์หลักเมือง 

ตารางที่ 13-76 ข้อมูล หอศิลป์หลักเมือง 
ที่ตั้ง หอศิลป์หลักเมือง 3/21 อาคารหลักเมืองแกลเลอรี่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร: 0878522153 

เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 18.00-24.00 น.  

หยุด จันทร์ 
การเข้าถึง - 

บริการ พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ 

4) หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 13-26 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 13-77 ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ตั้ง 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร: 061-268-7766 

เวลาทำการ เปิดทุกวัน เวลา 10:00-19:00 น. 

การเข้าถึง  

บริการ หน่วยกลางในการประสานงาน การจัดนิทรรศการ การเผยแพร ่และจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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5) THE CHOCOLATE: BAR AND GALLERY 

 
ภาพที่ 13-27 THE CHOCOLATE : BAR AND GALLERY 

ตารางที่ 13-78 ข้อมูล THE CHOCOLATE : BAR AND GALLERY 

ที่ตั้ง 144/2 ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น 

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 17:30 – 00:00น. 

การเข้าถึง - 

บริการ ร้านอาหารกึ่งบาร์ และนิทรรศการศิลปะ 
 

13.3 สถานที่จัดกิจกรรม จัดแสดงทั่วไป และโรงละคร 
 สถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดแสดงทั่วไป แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ (1) สถานที่จัดงาน 

อีเว้นท์ งานแฟร ์และงานขนาดใหญ่ (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการ 
 13.3.1 กรุงเทพมหานคร 
  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานขนาดใหญ ่

สถานที่ที่เคยมีการจัดงานอีเว้น งานแฟร ์ขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบทั้งหมด 3 

แห่ง ดังนี้
  1) อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

ตารางที่ 13-79 ข้อมูลอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

ตัวอย่างกิจกรรม 
งานสถาปนิก  (ASA) ประจำทุกปี (พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน) 

บ้านและสวนแฟร์ (พ.ศ. 2549 - 2553) 

ที่ตั้ง 
เบอร์ติดต่อ: โทร: +66(0) 2833 4455 

                โทรสาร: +66(0) 2833 4456  

                Email: info@impact.co.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ 
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

เวลาทำการ - 
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อัตราค่าบริการ ติดต่อหน่วยงานบริหารจัดการ 

การเข้าถึง -  

บริการ 

พื้นที่จัดงาน 

 

อาคารชาเลนเจอร ์ประกอบขึ้นด้วยอาคาร
ใหญ่ที่สามารถเปิด 

เชื่อมต่อกันได้ถึง 3 อาคาร (อาคาร 1, 2 

และ 3) ในเนื้อที่อาคารละ 20,000 ตรม. 

 

 

ศูนย์แสดงสินค้า   
ประกอบด้วย 8 อาคาร ที่สามารถเลือก 

ใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วยพื้นที่ 47,000 

ตรม. และสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง 6 ห้อง 
ประชุม 

 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม  

ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 
 

• แอกทีฟ สแควร ์ ลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอารีนา และเดอะชาเลนเจอร ์
ใช้เป็นลานจอดรถ รวมถึงสถานแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมกลางแจ้ง 

• เลคไซด์ (Lake side) ลานอเนกประสงค์บริเวณริมทะเลสาบ ใช้เป็นลานจอดรถ 

รวมถึงสถานแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมกลางแจ้ง 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

• สถานที่จอดรถ 

• อินเตอร์เน็ตไร้สาย บริการ ADSL และอินเตอร์เน็ต คาเฟ ่

• ร้านอาหารชั้นนำในอิมแพ็ค 

• ศูนย์บริการธุรกิจ 

• ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 

• โรงเก็บสินค้า และอปุกรณ ์

• ศูนย์ปฐมพยาบาล 

• ร้านสะดวกซื้อ 

• ธนาคาร 
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  2) Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) ไบเทค บางนา 
ตารางที่ 13-80 ข้อมูล Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) ไบเทค บางนา 

ตัวอย่างกิจกรรม 
- บ้านและสวนแฟร์ Mid year (พ.ศ. 2560) 

- บ้านและสวนแฟร์ (พ.ศ. 2546 - 2548) 

ที่ตั้ง 
88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, Thailand 

เบอร์ติดต่อ: โทร: +(66 2) 726 1999   โทรสาร: +(66 2) 726 1947 

                Email: info@impact.co.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) 

อัตราค่าบริการ ติดต่อหน่วยงานบริหารจัดการ 

การเข้าถึง ที่จอดรถ: - ภายในอาคารจำนวน 1,500 คัน  

            - ภายนอกอาคารจำนวน 3,000 คัน     

            - พื้นที่จอดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก 500 คัน 

รถไฟฟ้า BTS: สถาน ีบางนา จากนั้นเดินอีกประมาณ 600 เมตร 
บริการ พื้นที่จัดงาน 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 170 ไร่ (275,000 ตารางเมตร) ใน
จำนวนนี้เป็นพื้นที่จัดงาน 31.5 ไร่ (50,400 ตารางเมตร) ประกอบด้วย 

• พื้นที่แสดงสินค้านอกอาคาร 4,800 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมนอกอาคารหรือการ
แสดงสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษ 

• พื้นที่โถงรับรองกว่า 8,000 ตารางเมตรอยู่บริเวณด้านหน้าติดกับโถงนิทรรศการ 
• พื้นที่โถงนิทรรศการชั้นเดียวแบบไร้เสาค้ำยัน 10 ห้อง (EH 98-100 EH 101-104 EH 

105 EH 106 และ EH 107) 

• ห้องประชุม สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความเหมาะสม พร้อมด้วยระบบแสง-
เสียง รองรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้ 20,000 คน ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 100,000 คน
ต่อวัน 

• ห้องแกรนด์ฮอลล์ 3 ห้อง และไบเทคฮอลล์ 3 ห้อง ซึ่งสามารถรวมเป็น 1 ห้องใหญ่ 
• ห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็ก จำนวน 28 ห้อง สามารถจัดที่นั่งได้ 60 ถึง 480 ที่นั่ง 
• คูหาจัดงานมาตรฐาน (3 × 3 เมตร) 2,000 คูหา มีท่อสาธารณูปโภคจำนวน 2,000 ท่อ

จากใต้พื้นต่อตรงถึงคูหา 
• ศูนย์บริการธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร 

ไปรษณีย์ จองที่พักและตั๋วเครื่องบิน รับฝากกระเปา๋ ให้เช่าห้องประชุมย่อย บริการ
อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น 

• ห้องผู้สื่อข่าว สำหรับเขียนและส่งข่าว 
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3) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ ์
ตารางที่ 13-81 ข้อมูลศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

ตัวอย่างกิจกรรม 

- THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO (T.I.D.E) (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน) 

- งานสถาปนิก (พ.ศ. 2535 - 2543) 

- บ้านและสวนแฟร์ (พ.ศ. 2543 - 2545) 

ที่ตั้ง 

88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, Thailand 

เบอร์ติดต่อ: โทร: +(66 2) 726 1999 

                โทรสาร: +(66 2) 726 1947 

                Email: info@impact.co.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ N.C.C. Management & Development Co., Ltd., 

เวลาทำการ - 

อัตราค่าบริการ ติดต่อหน่วยงานบริหารจัดการ 

การเข้าถึง • รถไฟฟ้ามหานคร: สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
• รถโดยสารประจำทางขสมก. : สาย 136 185 

บริการ 

 

Function Area 

Zone A 

• Ballroom / Reception Hall 

• Auditorium and Executive Center 

Zone B 

• Plenary Hall 1-3 

• Meeting Room 1-4 

• Lotus Room 

Zone C 

• Boardroom 1-6 

• Exhibition Hall C-Ground 

• Exhibition Hall C-2nd Plaza 

  

 

Ancillary Area 

Zone B 

• Main Foyer 

• Sala Thai Outdoor Area  

Zone C 

• Atrium 

• Boardroom Lobby 
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สิ่งอำนวยความสะดวก 

• Kid’s Corner 

• Praying Room 

• Vending Machine 

• Organizer Room & VIP Room 

• Pharmacy for Health & Beauty Shop 

•     Wheelchair Accessible Lift 

 

  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ 
1) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

ตารางที่ 13-82 ข้อมูลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

ตัวอย่างกิจกรรม 

- Creativity onwards: อนาคตของวิชาชีพสร้างสรรค์ไทย ครั้งที่ 1 

- Creativity onwards: เห็นภาพใหญ่ด้วยข้อมูล 

- TCDC Social Club ครั้งที่ 22 "Healthcare" 

- Design Talk: Transformational Change in Gov't and Public Service 

ที่ตั้ง 

ไปรษณีย์กลางบางรัก 

1160 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร 10501 

เบอร์ติดต่อ: TCDC Information Counter: (66) 2 105 7400 #213, 214 

                TCDC Office: (66) 2 105 7441  

                Fax: (66) 2 105 7450 

                Email: info@tcdc.or.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

เวลาทำการ อังคาร –อาทิตย์ เวลา 10.30 – 21.00 น. 

การเข้าถึง 

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานีสะพานตากสิน จากนั้นเดินประมาณ 800 เมตร ตามถนนเจริญกรุง 

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีหัวลำโพง จากนั้นเดินประมาณ 800 เมตร ตามถนนมหาพฤฒาราม 
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และเจริญกรุง 
เรือ: - ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสี่พระยา เดินต่อประมาณ 5 นาที  
      - ขึ้นเรือข้ามฟากจากท่าเรือคลองสาน ลงที่ท่าเรือสี่พระยา เดินต่อประมาณ 5 นาที  
รถโดยสารประจำทาง:  สาย 1 และ 75  ลงป้ายด้านข้างประตูทางเข้าอาคารไปรษณีย์กลาง 
ที่จอดรถ: ตึก CAT ตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป  

ที่จอดรถจักรยาน: จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง  
พื้นที่จัดงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมีพื้นที่สําาหรับการเช่าเพื่อการจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมต่างๆ 

แบ่งออกตามชั้นของอาคาร ดังนี้ 
•     ชั้นที่ 1 Gallery : พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ 

• ชั้นที่ 2 Auditorium พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
• ชั้นที่ 3 Meeting Room  พื้นที่สำหรับการจัดประชุม 

• ชั้นที่ 4 Function Room พื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการจัดนิทรรศการ การบรรยาย
และประชุมเชงิปฏิบัติ 

 

2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre (BACC)) 

ตารางที่ 13-83 ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre (BACC)) 

ตัวอย่างกิจกรรม 

- Dma-Psg Exhibition and Seminar (Interactive Art) 

- UNSTRAP (arts network exhibitions) 

- การประชุมวิชาการและนิทรรศการศิลปกรรม และการออกแบบนานาชาต ิครั้งที่ 1 

ที่ตั้ง 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: โทร. 02 2146630-8 # 501 

                โทรสาร. 02 2146639 

                email - info@bacc.or.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre (BACC)) 

เวลาทำการ เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.  

(หยุดทุกวันจันทร์ และช่วงวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์)  

อัตราค่าบริการ - 
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การเข้าถึง 

 

รถไฟฟา้บีทีเอส: ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 3 เดินตรงไปด้านซ้ายมือเป็นทางเชื่อม
เข้าสู่หอศิลปฯ บนชั้น 3 ของหอศิลปฯ 

เรือ: - เรือสายในคลองแสนแสบ เส้นทางสะพานผ่านฟ้า-ประตูน้ำ ขึ้นที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง 
เดินเลียบถนนพญาไทประมาณ 300 เมตร ถึงหอศิลปฯ (ก่อนถึงสี่แยกปทุมวัน)

รถโดยสารประจำทาง:  สาย 15, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50, 54, 73, 73ก, 79, 

93, 141, 159, 204, ปอ.501, ปอ.508 และ ปอ.529 

ที่จอดรถ: มีที่จอดรถชั้นใต้ดินให้บริการ 2 ชั้น 

- ชั้นจอดรถ B1 สามารถจอดรถได ้56 คัน 

- ชั้นจอดรถ B2 สามารถจอดรถได ้62 คัน
พื้นที่จัดงาน 

 

 
•     ห้องออดิทอเรียม อยู่ที่ชั้น 5 ขนาด 220 ที่นั่ง ใช้สำหรับกิจกรรมการประชุม บรรยาย 

สัมมนา แสดงละคร ดนตร ีตลอดจนฉายภาพยนตร์ 

 

• ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 พื้นที่อิสระสำหรับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะงานละคร ดนตร ี
หรือกิจกรรมแนวทดลอง ทางศิลปะ ศิลปะการแสดงสด ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์
อื่นๆ รองรับจำนวนคนได้ 150 -200 คน 
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• ห้องประชุม ชั้น 4 และชั้น 5 ห้องประชุมขนาด 5X8 ม.จ ำนวน 2 ห้อง และขนาด 

8X10 ม. อีก 2 ห้อง สำหรับการประชุม สัมมนา บรรยาย เวิร์คช็อป รองรับความจุ
ตั้งแต่ 10 - 50 คน 

 

• ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ งานจัดเลี้ยง งานแถลง
ข่าว การประชุม บรรยาย ฯลฯ จุคนประมาณ 250-300 คน 

 
• โถง ชั้น 1 สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

• โถงหน้าห้องสมุด ชั้น L เป็นพื้นที่โล่งที่สามารถใช้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได ้
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3) KX (Knowledge Exchange) 

ตารางที่ 13-84 ข้อมูลอาคารเคเอกซ ์หรือ KX (Knowledge Exchange) 

ตัวอย่างกิจกรรม -  

ที่ตั้ง 

อาคารเคเอกซ ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์ติดต่อ: 02-4709296                 

ผู้บริหารจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง 

 
รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานรีถไฟฟ้าวงเวียนใหญ ่

ที่จอดรถ: จอดได้ที่อาคารเคเอกซ์ 

พื้นที่จัดงาน 

 

 

•     ห้อง Seminar Room มีขนาด 150 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั่ง 62 ที่ 
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•     ห้อง Seminar Room มีขนาด 125 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั่ง 50 ที่ 
 

 

•     ห้อง Seminar Room มีขนาด 75 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั่ง 32-38 ที่ 

 

4) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตารางที่ 13-85 ข้อมูลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ตัวอย่างกิจกรรม 

- โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/60 “ตามให้ทันเทคโนฯ M&E ในงานสถาปัตย”์ 

-การบรรยาย HOLODECK Architects 

-โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit  

ที่ตั้ง 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)  
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์ติดต่อ: 0-2319-6555 

               Email: asaisaoffice@gmail.com 

ผู้บริหารจัดการโครงการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. 

อัตราค่าบริการ - 
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การเข้าถึง 

 
ที่จอดรถ: จอดได้ที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) 

พื้นที่จัดงาน 

 

 

• ห้องประชุม 204 จำนวนที่นั่ง 10 ที่ 

 

• ห้องประชุม 201 จำนวนที่นั่ง 20 ที่ 

 

• ห้องประชุม 202 จำนวนที่นั่ง 15 ที่ 
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• ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 จำนวนที่นั่ง 250 ที่ 
 

 

5) C asean 

ตารางที่ 13-86 ข้อมูล C asean 

ตัวอย่างกิจกรรม 

- C asean SketchTalk #2: High Beat Sketch 

- Hump Day - Design Thinking EP.2 

- Creativity on Social Media - C asean Hump Day 

ที่ตั้ง 
อาคาร Cyberworld 

อาคาร Cyberworld ชั้น 10, 90 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

เบอร์ติดต่อ: (+66) 2 785 9999 

ผู้บริหารจัดการโครงการ C asean 

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00-20.00น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง 

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานอีโศก ทางออกที่ 3 

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานศีูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 1 เดินต่อประมาณ 5 นาที 
ที่จอดรถ: จอดได้ที่อาคาร Cyberworld 
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พื้นที่จัดงาน 

 

 
• ออดิทอเรียม ขนาด 755 ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง 333 ที่ 

ขนาดเวท:ี ความกว้าง  1,080 ซม. ความลึก 484 ซม. ความสูง 80 ซม. 

 

• Multifunction Hall ขนาด 900 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 100-300 คน 

 

• C asean Agora ขนาด 350 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 40-100 คน 

 

• Seminar Rooms ขนาด 80-145 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 25-80 คน 
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• Meeting Rooms ขนาด 10-45 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 4-25 คน 

 

6) โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ (KBank Siam Pic-Ganesha) 

ตารางที่ 13-87 ข้อมูล โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ (KBank Siam Pic-Ganesha) 

ตัวอย่างกิจกรรม 
- TEDxBangkok 2017 - 'little things mingle' 

- OKMD Knowledge Festival 2017 

ที่ตั้ง 
อาคารสยามสแควร์วัน   

เลขที่ 388 อาคารสยามสแควร์วัน ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330   

เบอร์ติดต่อ: +662-257-2899 

ผู้บริหารจัดการโครงการ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง 

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส: เมื่อถึงสถานีสยาม ให้ออกที่ทางออกประตูหมายเลข 4 เดินตามทางเชื่อม
ระหว่างสถานีกับอาคารสยามสแควร์วัน 

รถโดยสารประจำทาง: ฝั่งดิจิตอลเกทเวย ์- สาย 15, 16, 21, 25, 40, 48, 54,  

73, 73ก, 79, 141, 183, 204, 501, 508 

ฝั่งสยามพารากอน - สาย 15, 16, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 204, 501, 508 

ที่จอดรถ: จอดได้ที่อาคารสยามสแควร์วัน   
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พื้นที่จัดงาน 

 

 

• เดอะ เธียเตอร์ ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงละครขนาด 1,069 ที่นั่ง บนชั้น 8 ของ
อาคารสยามสแควร์วัน ได้รับการดีไซน์ในรูปแบบลักษณะการเล่นระดับ แบ่งเป็น 2 

ชั้น โดยชั้นล่างรองรับได้ 698 ที่นั่ง ชั้น 2 รองรับได้ 346 ที่นั่ง และชั้นที่นั่ง VIP Box 2 

ฝั่ง ฝั่งละ 8 ที่นั่ง  

   

• เดอะ เพลย์เฮาส์ ถูกออกแบบเป็นห้องพื้นเรียบขนาด 252 ตารางเมตร มีความ
เอนกประสงค์ในการใช้งาน โดยสามารถรองผู้ร่วมได้ราว 200 ที่นั่ง พร้อมรองรับการ
แสดงหรือโชว์ จัดการสัมมนา, ประชุม, การแสดงละคร และกิจกรรม ในหลากหลาย
รูปแบบ 

  

• เดอะ สตูดิโอถูกออกแบบเป็นห้องพื้นเรียบขนาด 84 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว 40 ที่นั่ง 
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 13.3.2 เชียงใหม่ 
  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานขนาดใหญ ่

1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (Chiang Mai International Exhibition 

and Convention Centre) 

ตารางที่ 13-88 ข้อมูลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

ตัวอย่างกิจกรรม 

- Startup Thailand & Digital Thailand 

- เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน 

- Lanna Expo 

ที่ตั้ง 
อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิเชียงใหม ่

456 พัฒนา ถนนช้างเผือก, ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300  

เบอร์ติดต่อ: 053-010572-573 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิเชียงใหม ่

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-16.30น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง 

 
ที่จอดรถ: จอดได้ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิเชียงใหม ่

พื้นที่จัดงาน 

 

 
• โถงนิทรรศการ 1-3  

เป็นอาคารจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ สามารถจัดนิทรรศการ งานเลี้ยง งานสังสรร  
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งานออกร้าน งานแฟร ์ที่มีประมาณผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีขนาดต่างกัน
ดังนี้ 
1. โถงนิทรรศการ 1 พื้นที่ 2835 ตร.ม. รองรับผู้ชม 2800 คน นิทรรศการ 150 บูท 

2. โถงนิทรรศการ 2 พื้นที่ 2268 ตร.ม. รองรับผู้ชม 2200 คน นิทรรศการ 120 บูท 

3. โถงนิทรรศการ 3 พื้นที่ 2835 ตร.ม. รองรับผู้ชม 2800 คน นิทรรศการ 150 บูท 

 

• โถงประชุมราชพฤกษ์ 1 

เป็นอาคารโถงสำรับงานอีเว้นท์ งานประชุม นิทรรศการ หรือใช้สำหรับเจรจาธุรกิจ 

รวมทั้งมีห้องรับรอง VIP สำหรับงานประชุม สัมมนาระดับชาติ โถงประชุมราชพฤกษ์ 
1 สามารถรองรับการทำละครที่มีผู้ชม 1,600 ที่นั่ง หรือนิทรรศการระดับ 90 บูท 

 

• ห้องประชุม (29 ห้อง) 
เป็นห้องประชุมหลายหลายขนาด ตั้งอยู่บนชั้นสองของ อาคารโถงประชุมราชพฤกษ์  
มีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 2 ห้องชื่อว่า ลีลาวดี A และ B ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
เป็นห้อง ขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้จะสามารถรองรับได้ 700 ที่นั่ง นอกจากนั้นยังมีห้อง
ประชุมที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 30 - 90 ที่นั่งได ้
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• พื้นที่แสดงสินค้า อาคาร SME  

SME HALL (Office) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสินค้า
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาคารแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนหลัก SME 1 

เป็นส่วนการจัดแสดงสินค้ามีพื้นที่ 1980 ตร.ม. รองรับการแสดงสินค้าได้ 100 บูธ 
หรือจัดการประชุมหรือสัมมนาได้ถึง 1,900 ที่นั่ง 

 

• ห้องลีลาวดี 
เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารนิทรรศการ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นห้องประชุมขนาดกลางได ้สามารถรองรับได้ 700 ที่นั่ง เพียบพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสัมมนาที่ทันสมัย 
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  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ 
1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตารางที่ 13-89 ข้อมูลสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตัวอย่างกิจกรรม 
- มหกรรมการจัดการความรู้ CMU KM-Day 

- งานโครงการหลวง 2559 “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง” 

ที่ตั้ง 
อาคารใหม ่Green Nimman CMU Residence  

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

เบอร์ติดต่อ: 053-942881-4 

ผู้บริหารจัดการโครงการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-16.30น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

พื้นที่จัดงาน 

 

อาคารใหม ่Green Nimman CMU Residence

1. ห้องประชุมทองกวาว รองรับได้ 600 ท่าน
2. ห้องประชุมทองกวาว1 รองรับได้ 300 ท่าน 

3. ห้องประชุมทองกวาว2 รองรับได้ 300 ท่าน
4. ห้องประชุมอินทนิล รองรับได้ 300 ท่าน
5. ห้องประชุมฝ้ายคำ รองรับได้ 150 ท่าน
6. ห้องประชุมบัวตอง รองรับได้ 50 ท่าน
7. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รองรับได้ 50 ท่าน 
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2) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ตารางที่ 13-90 ข้อมูลหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตัวอย่างกิจกรรม 
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Media Arts and Design Degree Show 2016: morph 

ที่ตั้ง 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

เบอร์ติดต่อ: 053-218280 

ผู้บริหารจัดการโครงการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-16.30น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง 

 

พื้นที่จัดงาน 

 

 

แบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 หลัง คือ  

1) อาคารหอนิทรรศการ ซึ่งใช้สำหรับจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแขนง
ต่างๆประกอบด้วยห้องแสดงงานทั้งหมด 4 ห้อง และห้องประชุม 30 ที่นั่ง  
2) อาคารโรงละครขนาดเล็ก 154 ที่นั่ง   
3) อาคารสำนักงาน 
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13.3.3 ขอนแก่น 

  (1) สถานที่จัดงานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานขนาดใหญ ่

1) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 13-91 ข้อมูลศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวอย่างกิจกรรม 
- Otop SME Excellent fair 

- "สร้างอนาคตไทย2020" 

ที่ตั้ง 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 

เบอร์ติดต่อ: 043-202500 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลาทำการ - 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง จากตัวจังหวัดขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ขับตรงไปแล้วเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝั่งประตูสีฐานจะพบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

พื้นที่จัดงาน 

 

 

• สามารถรองรับการจัดงานประชุมได้ถึง 8,000 ที่นั่ง พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณชั้นลอย
อีก 1,000 ที่นั่ง พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ยังปรับเปลี่ยนเป็นลานกว้าง สำหรับการจัด
แสดงคอนเสิร์ตที่จ ุคนได้กว่า 10,000 คน พร้อมสรรพทั้งระบบแสง สี เสียงและ
โสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยสำหรับงานระดับชาติ ระบบทำความเย็นและระบบไฟสำรอง 
พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ลานจอดรถกว้างขวาง จุได้กว่า 3,000 คัน 
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  (2) สถานที่จัดอบรม สัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ 
1) ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น (The Center of Thai Inspiration) 

ตารางที่ 13-92 ข้อมูลศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น 

ตัวอย่างกิจกรรม - นิทรรศการสีไทยโทน 

ที่ตั้ง 
ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

เบอร์ติดต่อ: 043-009700 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น 

เวลาทำการ เวลา 09.00 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง จากตัวจังหวัดขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ขับตรงไปแล้วเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝั่งประตูสีฐานจะพบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

พื้นที่จัดงาน 

 
ศูนย์บันดาลไทย เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษา
สำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทาง
วัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและ
ทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า 

 

• นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์  
อาทิ ธุงอีสาน ฮูปแต้ม สีไทยโทน เป็นต้น 
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2) คุ้มสีฐาน 

ตารางที่ 13-93 ข้อมูลคุ้มสีฐาน 

ตัวอย่างกิจกรรม  - 

ที่ตั้ง 
คุ้มสีฐาน 

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 

ผู้บริหารจัดการโครงการ คุ้มสีฐาน 

เวลาทำการ - 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

พื้นที่จัดงาน 

 

คุ้มสีฐาน พื้นที่อาคารชุดสำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นศูนย์ในการทำ
กิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของสถานที่และภาพลักษณ์ในการทำกิจกรรมในอนาคต 

มหาวิทยาลัยมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณของศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เป็นบริเวณที่
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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13.4 ห้องสมุด 

 สำหรับสถิติของโครงสร้างพื้นฐานประเภทห้องสมุด ได้ทำการสืบค้นตามพื้นที่จ ังหวัด 3 จังหวัด แบ่งเป็น 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้นคือ ห้องสมุดด้านการออกแบบและศิลปะ 

 13.4.1 ห้องสมุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ห้องสมุดด้านการออกแบบและศิลปะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สืบค้นพบทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็น  

ห้องสมุดด้านการออกแบบ ห้องสมุดศิลปะ และห้องสมุดของมหาวิทยาลยัที่มีคณะออกแบบ 

   (1) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

 
ภาพที่ 13-28 อาคารไปรษณีย์กลางบางรักที่ตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

ตารางที่ 13-94 ข้อมูลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

ที่ตั้ง 

ไปรษณีย์กลางบางรัก 

1160 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร 10501 

เบอร์ติดต่อ: TCDC Information Counter: (66) 2 105 7400 #213, 214 

                TCDC Office: (66) 2 105 7441  

                Fax: (66) 2 105 7450 

                Email: info@tcdc.or.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

เวลาทำการ อังคาร –อาทิตย์ เวลา 10.30 – 21.00 น. 
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อัตราค่าบริการ ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก 

บัตรใช้บริการรายวัน   

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 

และชาวต่างประเทศ 

100 บาท/วัน  

บัตรใช้บริการรายปี 
นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้สูงอายุ 600 บาท/ปี 
ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ  1,200 บาท/ปี  
SMEs (ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน)  12,000 บาท/ปี  
บริษัท/องค์กร 72,000 บาท/ปี 
ลูกค้าของบริษัท/องค์กร 400,000 บาท/ปี  
สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®  

- นักเรียน  

- บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC)    

- บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ)  

 

3,000 บาท/ปี  
6,000 บาท/ปี  
250 เหรียญสหรัฐ/ปี 

 

การเข้าถึง 

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานีสะพานตากสิน จากนั้นเดินประมาณ 800 เมตร ตามถนนเจริญกรุง 
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีหัวลำโพง จากนั้นเดินประมาณ 800 เมตร ตามถนนมหาพฤฒาราม 

และเจรญิกรุง 
เรือ: - ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสี่พระยา เดินต่อประมาณ 5 นาที  
      - ขึ้นเรือข้ามฟากจากท่าเรือคลองสาน ลงที่ท่าเรือสี่พระยา เดินต่อประมาณ 5 นาที  
รถโดยสารประจำทาง:  สาย 1 และ 75  ลงป้ายด้านข้างประตูทางเขา้อาคารไปรษณีย์กลาง 
ที่จอดรถ: ตึก CAT ตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป  

ที่จอดรถจักรยาน: จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง  
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บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูล 

- บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการออกแบบจากทั่วโลก 

- บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยในการค้นคว้าวิจัย (On-line information for research) 

• Global Market Information Database (GMID) 

• World Global Style Network (WGSN) 

• Stash Media 

- บริการหนังสือเทรนด์: หนังสือแนวโน้มทางด้านศิลปะและการออกแบบที่คาดว่าจะได้รับ 

ความนิยมในอนาคต อาทิ แนวโน้มของ แฟชั่น เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน เฉดส ี

• Carlin International 

• NellyRodi Trend 

• Pantone View 

• Mega-Trends by Style-Vision 

• Mixtrend 

- บริการหนังสือใหม่ 
2) บริการด้านอุปกรณ์และสถานที่ 
- บริการ ณ จุดสืบค้น  

- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า 
- บริการสื่อมัลติมีเดีย พร้อมห้องชมภาพยนตร์ (ยืมได้ 1 เรื่องต่อ 1 วัน)  

- บริการห้องประชุม 1-6 คน สมาชิกรายปีใช้ได้ 2 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 2 ชม.  

          ค่าบริการ: สมาชิก 150 บาท ต่อชม. 

                       สมาชิก+แขก 300 บาท ต่อชม. 

- บริการที่คั่นหนังสือช่วยจำ 
- บริการเครือข่ายไร้สาย 

3) กิจกรรมและนิทรรศการ 
- บริการหนังสือที่สอดคล้องกับนิทรรศการหมุนเวียนที่ห้องจัดแสดง 2 

- นิทรรศการขนาดเล็ก 

4) บริการทำสำเนา 

ประเภท 

บริการ 
Services 

ขาว-ดำ (Black and White) สี (Colour) 

A4 A3 A4 A3 

สมาชิก 

member

s 

บุคคลทั่วไป 

non-

members 

สมาชิก 

members 

บุคคลทั่วไป 

non-

members 

สมาชิก 

members 

บุคคลทั่วไป 

non- 

members 

สมาชิก 

members 

บุคคลทั่วไป 

non-

members 

ถ่ายเอกสาร 
Photo 

copying 

2 บาท 

2 Baht 

2 บาท 

2 Baht 

5 บาท 

5 Baht 

5 บาท 

5 Baht 

10 บาท 

10 Baht 

15 บาท 

15 Baht 

20 บาท 

20 Baht 

25 บาท 

25 Baht 

สแกน 

Scanning 

ทุกขนาดแต่ไม่เกิน A3 ราคาหน้าละ 8 บาท สำหรับ สมาชิก และ 12 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป 

8 Baht / page for members and 12 Baht / page for non-member ( not larger than A3 size) 
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ย่อขยาย 

Enlarge/ 

Reduce 

คิดราคาเป็น 2 เท่าของค่าถ่ายเอกสาร 
2 times of the photocopying fee 

บันทึกลง 
แผ่นซีดี 

CD writing 

แผ่นละ 12 บาท 

12 Baht each 

 

 

 

 
ภาพที่ 13-29 ชั้นที่ 3 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion Room) 

 

 
ภาพที่ 13-30 ชั้นที่ 4 Resource Centre 
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ภาพที่ 13-31 ชั้นที่ 3 Maker Space 

   (2) TCDC COMMONS 

 
ภาพที่ 13-32 ทางเข้าโครงการ TCDC Commons 

ตารางที่ 13-95 ข้อมูล TCDC Commons 

ที่ตั้ง 

3rd Floor, IDEO Q Chula-Samyan 

660 ถนน พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพ 

เบอร์ติดต่อ: 02 108 5886 

                Email: tcdccommons@tcdc.or.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC)) 

อนันดา เดเวลอปเม้นท์ (เจ้าของสถานที่) 
เวลาทำการ อังคาร –อาทิตย์ เวลา 10.30 – 21.00 น. 
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อัตราค่าบริการ ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก 

บัตรใช้บริการรายวัน  

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 

และชาวต่างประเทศ 
100 บาท/วัน 

บัตรใช้บริการรายป ี

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้สูงอาย ุ 600 บาท/ปี 
ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ 1,200 บาท/ปี 
SMEs (ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน) 12,000 บาท/ปี 
บริษัท/องค์กร 72,000 บาท/ปี 
ลูกค้าของบริษัท/องค์กร 400,000 บาท/ปี 
สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion® 

- นักเรียน 

- บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC) 

- บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ) 

 

3,000 บาท/ปี 
6,000 บาท/ปี 

250 เหรียญสหรัฐ/ปี  

การเข้าถึง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสามย่าน  

บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูล ด้านการออกแบบการสื่อการ  
- บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการออกแบบตามหมวดต่อไปนี้ 
        Advertising  

        Animation  

        Brand management  

        Copywriting  

        Creative directing  

        Logo & Identity Design  

        Illustration 

        Marketing Communications 

        Typography  

        Web Design 

- บริการหนังสือเทรนด์ หนังสือคอลเลคชั่นพิเศษ และสื่อมัลติมีเดีย 

          Visionaire  

          หนังสือรวมสี Pantone Guide 

2) บริการด้านอุปกรณ์และสถานที่ 
3) กิจกรรมและนิทรรศการ 
4) บริการทำสำเนา 
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ภาพที่ 13-33 ภาพพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ TCDC Commons 

 

   (3) ห้องสมุดศิลปะวัฒนธรรม 

  
ภาพที่ 13-34 ภาพพื้นที่ภายในโครงการห้องสมุดศิลปะวัฒนธรรม 

ตารางที่ 13-96 ข้อมูล ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 

ที่ตั้ง 

ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชั้น L ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 

เบอร์ติดต่อ: 02 108 5886 

                Email: tcdccommons@tcdc.or.th 

ผู้บริหารจัดการโครงการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

เวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.30 น. 

อัตราค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ 

การยืมหนังสือ: สามารถยืมได้โดยมีค่ามัดจำหนังสือ ครึ่งหนึ่งของหนังสือที่ยืม 

การเข้าถึง รถไฟฟ้าBTS: สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ 
บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูล ด้านศิลปะ (Communication Design)  

- บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการออกแบบตามหมวดต่อไปนี้ 
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        ศิลปะ 
        แฟชั่น 

        การตกแต่ง  
        หนังสือพิมพ์ 
        นิตยสาร  
        หนังสือทั่วไป 

- บริการมุมสำหรับเด็ก 

- บริการสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์ สารคด ีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
2) บริการด้านอุปกรณ์และสถานที่ 
3) กิจกรรมและนิทรรศการ 
4) บริการทำสำเนา 

   

(4) ห้องสมุด The Reading Room 

 
ภาพที่ 13-35 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (1) 

 
ภาพที่ 13-36 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (2) 
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ภาพที่ 13-36 พื้นที่ภายในโครงการห้องสมุด The Reading Room (3) 

 

ตารางที่ 13-97 ข้อมูลห้องสมุด The Reading Room (เดอะไลบรารี่) 

ที่ตั้ง 
4th floor 2 สีลม ซอย 19 กรุงเทพ 10500 

เบอร์ติดต่อ: 02-635-3674 

                Email: kyo@readingroombkk.org 

ผู้บริหารจัดการโครงการ Non-profit Organization 

เวลาทำการ วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น. 

อัตราค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ 

การเข้าถึง รถไฟฟ้าBTS: สถานศีาลาแดง 

บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูล ด้านศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)  

- บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการออกแบบตามหมวดต่อไปนี้ 
        ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
        ทฤษฎีศิลป ์

        นิตยสาร  
        ฐานข้อมูลศิลปะร่วมสมัยไทย 

        หนังสืออ้างอิง 
        สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะจากต่างประเทศ 

- บริการสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์ สารคด ีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
2) บริการด้านอุปกรณ์และสถานที่ 
3) กิจกรรมและนิทรรศการ 
         เสวนา พูดคุย 

         จัดฉายภาพยนตร์ 
         ทำ Workshop ศิลปะ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 13  
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การออกแบบ 
13 - 65 

  (5) ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตารางที่ 13-98 ข้อมูลห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ตั้ง 
ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เลขที่ 50 ถนน
งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 0-2579-0113 ต่อ 4051  

ผู้บริหารจัดการโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร ์

เวลาทำการ  

จันทร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. 

อังคาร - พฤหัสบดี เวลา 08.30 - 19.30 น. 

ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. 

เสาร ์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ  
อัตราค่าบริการ - ไม่มีค่าบริการในการเข้าใช ้

- นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 
- บุคคลทั่วไป ติดต่อทำบัตรที่สำนักหอสมุดและสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะ 
ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การเข้าถึง - 

บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม 

ประเภทผู้ยืม จำนวนเล่ม กำหนดเวลายืม ค่าปรับ 

อาจารย ์ 15 1 เดือน 

วันละ 5 บาท 
ข้าราชการ/พนักงาน 7 7 วัน 

นิสิตปริญญาตร ี 7 7 วัน 

บัณฑิตวิทยาลัย 10 7 วัน 

* บุคคลภายนอกและสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้บริการยืมถ่ายสำเนาเท่านั้น 
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  (6) ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 13-99 ข้อมูล ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ตั้ง 
ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย  

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 0-2218-4335 

ผู้บริหารจัดการโครงการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์: 8.30 น.-18.15 น.  

เสาร:์        10.00 น.-15.40 น. 

ปิดบริการวันอาทิตย์ 

อัตราค่าบริการ - นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 
- บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่
เคาน์เตอร์บริการ 

การเข้าถึง - 

บริการ 1) บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม 
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  (7) ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 13-100 ข้อมูลห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ตั้ง อาคารศิลปกรรมศาสตร์1 ชั้น 1 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

เบอร์ติดต่อ: โทร. 0-2218-4574 

ผู้บริหารจัดการโครงการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์: เปิดให้บริการตั้งแต่  8.00 น. – 17.00 น.   

วันเสาร์, วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์:   ปิดบริการ  

อัตราค่าบริการ - นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 
- เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการ 

การเข้าถึง - 

บริการ บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

          2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

          3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
          4. บริการให้คำแนะนำ และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

          5. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          6. บริการโสตทัศนวัสดุ 
          7. บริการแสดงหนังสือใหม่ 
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 13.4.2 ห้องสมุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(1) TCDC เชียงใหม่ 

ตารางที่ 13-101 ข้อมูล TCDC เชียงใหม ่

ที่ตั้ง 
เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย  

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอร์ติดต่อ: โทร. 052-080-500 

ผู้บริหารจัดการโครงการ TCDC เชยีงใหม่ 

เวลาทำการ เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก 

บัตรใช้บริการรายวัน   

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 

และชาวต่างประเทศ 

100 บาท/วัน  

บัตรใช้บริการรายป ี

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้สูงอาย ุ 600 บาท/ปี 
ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ  1,200 บาท/ปี  
SMEs (ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน)  12,000 บาท/ปี  
บริษัท/องค์กร 72,000 บาท/ปี 
ลูกค้าของบริษัท/องค์กร 400,000 บาท/ปี  

การเข้าถึง 

 

บริการ บริการของห้องสมุด 

  1. ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ 

ด้วยหนังสือกว่า 9,000 เล่ม นิตยสารกว่า 80 ชื่อเรื่อง และสื่อมัลติมีเดียกว่า 1,000 

รายการ พร้อมฐานข้อมูลออนไลน์ด้านธุรกิจแฟชั่นและเทรนด์ WGSN ด้านดิจิทัลมีเดีย 

STASH และด้านการตลาด GMID 

          2. ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ 

ให้บริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์กว่า 8,000 ชนิดจากฐานข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
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พร้อมตัวอย่างวัสดุที่หมุนเวียนมาจัดแสดงกว่า 300 ชนิด 

          3. กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
          4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้ 
          5. พืน้ที่จัดแสดงผลงาน 

          6. การให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 13-38 TCDC เชียงใหม ่

 

 
ภาพที่ 13-39 ห้องสมุดภายใน TCDC เชียงใหม ่
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(2) ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตารางที่ 13-102 ข้อมูลห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 0-2218-4574 

ผู้บริหารจัดการโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์: เปิดให้บริการตั้งแต่  8.30 น. – 16.30 น.   

วันเสาร์, วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์:   ปิดบริการ  

อัตราค่าบริการ - นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 

การเข้าถึง - 

 

บริการ 

บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

          2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

          3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
          4. บริการให้คำแนะนำ และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

          5. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          6. บริการโสตทัศนวัสดุ 
          7. บริการแสดงหนังสือใหม่ 

 

(3) Librarista Chiang Mai 

ตารางที่ 13-103 ข้อมูลห้องสมุด Librarista เชียงใหม ่

ที่ตั้ง 
ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 053-895678 

ผู้บริหารจัดการโครงการ Librarista Chiang Mai 

เวลาทำการ 10.00 น. – 21.00 น. เปิดบริการทุกวัน 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

 

บริการ 

บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนหนังสือ 

          2. ร้านกาแฟ 
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(4) ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ 
ตารางที่ 13-104 ข้อมูลห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม ่

ที่ตั้ง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 0-5321-7793

ผู้บริหารจัดการโครงการ ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม ่

เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 – 20.00 น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

 

บริการ 

บริการของห้องสมุด 

1. บริการยืม-คืนหนังสือ 

2. บริการให้คำแนะนำ  และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

3. การจ ัดก ิจกรรม  Book Club จ ัด เป ็นชมรมน ัดพบปะ  พ ูดค ุย  แลกเปล ี่ยน
ประสบการณ์การอ่าน แสดงความคิดเกี่ยวกับหนังสือ 

 

  
ภาพที่ 13-40 ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 
(Final Report) 

       บทที่ 13  
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การออกแบบ 
13 - 72 

(5) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตารางที่ 13-105 ข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่ตั้ง 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 50200 เทศบาลนครเชียงใหม ่

เบอร์ติดต่อ: โทร. 053-944-531

ผู้บริหารจัดการโครงการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 21.00 น. 

เสาร ์- อาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. 

อัตราค่าบริการ - นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 

การเข้าถึง - 

บริการ บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

          2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

          3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
          4. บริการให้คำแนะนำ และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

          5. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          6. บริการโสตทัศนวัสดุ 
          7. บริการแสดงหนังสือใหม่ 

 

 13.4.3 ห้องสมุดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

(1) ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 13-106 ข้อมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ตั้ง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

เบอรต์ิดต่อ: โทร. 0-4336-2046

ผู้บริหารจัดการโครงการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 21.00 น. 

เสาร ์- อาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. 

อัตราค่าบริการ - นิสิต และ บุคลากร แสดงบัตรประจำตัว 

การเข้าถึง - 

 บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
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บริการ           2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

          3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
          4. บริการให้คำแนะนำ และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

          5. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          6. บริการโสตทัศนวัสดุ 
          7. บริการแสดงหนังสือใหม่ 

 (2) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
ขอนแก่น 

ตารางที่ 13-107 ข้อมูลห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอนแก่น 

ที่ตั้ง 174 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 043-226-458

ผู้บริหารจัดการโครงการ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น 

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-17.00น. 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

 

บริการ 

บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

          2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

          3. บริการให้คำแนะนำ และสอนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

          4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
          5. บริการโสตทัศนวัสดุ 
          6. บริการแสดงหนังสือใหม่ 

 

(3) Columbo Craft Village 

 
ภาพที่ 13-41 Columbo Craft Village 
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ตารางที่ 13-108 ข้อมูล Columbo Craft Village 

ที่ตั้ง 674 บ้านโนนม่วง หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น 4000 

เบอร์ติดต่อ: โทร. 081-456-4325

ผู้บริหารจัดการโครงการ Columbo Craft Village 

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00-23.00น. (ยกเว้นวันอังคาร) 

อัตราค่าบริการ - 

การเข้าถึง - 

 

บริการ 

บริการของห้องสมุด 

          1. บริการยืม-คืนหนังสือ 

          2. บริการร้านกาแฟ และพื้นที่เวิร์คชอป 

 

13.5 สรุปภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบ 

 13.5.1 พิพิธภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 13-42 สรุปจำนวนพิพิธภัณฑ์ 

 จากการสำรวจจำนวนพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น สามารถสรุป
จำนวนได้ ดังต่อไปนี้ 

- กรุงเทพมหานคร 23 แห่ง 
- จังหวัดเชียงใหม่ 22 แห่ง 
- จังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง 
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13.5.2  แกลเลอร ี
 

 
ภาพที่ 13-43 สรุปจำนวนแกลเลอร ี

 จากการสำรวจจำนวนแกลเลอรใีนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น สามารถสรุป
จำนวนได้ ดังต่อไปนี้ 

- กรุงเทพมหานคร 45 แห่ง 
- จังหวัดเชียงใหม่ 24 แห่ง 
- จังหวัดขอนแก่น 5 แห่ง 
 

13.5.3 สถานที่จัดกิจกรรม 

 
ภาพที่ 13-44 สรุปจำนวนสถานที่จัดกิจกรรม 
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 จากการสำรวจจำนวนสถานที่จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น 

สามารถสรุปจำนวนได้ ดังต่อไปนี้ 
1) สถานที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ 

- กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง 
- จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 
- จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 

2) สถานที่จัดสัมมนา และงานประชุม 

- กรุงเทพมหานคร 6 แห่ง 
- จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง 
- จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง 
 

 13.5.4 ห้องสมุดด้านการออกแบบ 

 
ภาพที่ 13-45 สรุปจำนวนห้องสมุดด้านการออกแบบ 

 จากการสำรวจจำนวนห้องสมุดด้านการออกแบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น 

สามารถสรุปจำนวนได้ ดังต่อไปนี้ 
- กรุงเทพมหานคร 7 แห่ง 
- จังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง 
- จังหวัดขอนแก่น 3 แห่ง 
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บรรณานุกรม 
 
1. ฐานข้อมูลออนไลน์ภาครัฐ 
 ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์. เข้าถึงได้จาก.

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/search/search2.html. 

 นักศึกษารวม 2559 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / ระดับ 

การศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ชั้นปี (ปีที่1, ปีที่2, ปีที3่, ปีที่4)), ข้อมูลสถิติการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
แหล่งที่มา: http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=2. 

 นักศึกษารวม 2559 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับ 

การศึกษา / คณะ /ชื่อสาขาวิชา/. เข้าถึงได้จาก. http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_ 

table.php?data _show=2. 

 

2. ฐานข้อมูลจากสภา สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ 
 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), แหล่งที่มา: 
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/search_result.php?type_id=3. 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 
 รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล, สภาสถาปนิก  .แหล่งที่มา : http://act.or.th/th/membership/. 

 ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกและผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม, สภาสถาปนิก .สืบค้นเมื่อ 18 

กรกฎาคม 2560 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
 รายชื่อสมาชิกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, ประเภทสามัญนิติบุคคล, สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย .  

สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
 รายชื่อสมาชิกนิติบุคคลสามัญ (ออฟฟิศแลนด์สเคป), สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 29 

มิถุนายน 2560. เข้าถึงได้จาก. http://www.tala.or.th/member_list/. 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 รายชื่อนักออกแบบ, สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2560  .เข้าถึงได้จาก . http://ditp-design.com/designers/.  

 Portfolio Product Design, TCDCCONNECT. สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2560  .เข้าถึงได้จาก.  

https://www.tcdcconnect.com/search /portfolio/?category=product+design&q=&facet=true&sort=-date.  
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 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบเรขศิลป ์
 Portfolio Graphic Design, TCDCCONNECT. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. 

https://www.tcdcconnect.com/search/portfolio/?category=Graphic%20Design&amp;sort=-date. 

 อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์
 Member Directory, THAI ANIMATION AND COMPUTER GRAPHICS ASSOCIATION. สืบค้นเมือ่ 28 

สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก. https://www.tacga.net/memberdirect.php.  

 ข้อมูลสมาชิกนิติบุคคล, สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 

2560 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
 Member, EMA business of creative and event management association. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 

2560 .เข้าถึงได้จาก. http://www.emathailand.org/index.php/member.  

 

3. ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 
 บทความออนไลน ์
 eBook “คู่มือการออกแบบบริการ”, Thailand Creative & Design Center. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 .

เข้าถึงได้จาก . http://www.tcdc.or.th/projects/ServiceDesignThailand/.  

 eBook “กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ”, Thailand Creative & Design Center. สืบค้นเมื่อ 19 

สิงหาคม 2560  .เข้าถึงได้จาก . http://resource.tcdc.or.th/ebook/Service-Design-Book-Final.pdf.  
 

4. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมการออกแบบสาขาต่าง ๆ 
 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ 
สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมป์  
(นายกสมาคม) 

กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2560 

คุณขวัญชัย สุธรรมซาว 
สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมป ์

)กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา(  

เชียงใหม ่ 5 ตุลาคม 2560 

คุณวิยะดา เจริญศุข ว่องวิกย์การ 
บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด (เชียงใหม่) 

(กรรมการผู้จัดการ) 
เชียงใหม ่ 17 สิงหาคม 2560 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร บริษัทสถาปนิก 49 )ขอนแก่น (จำกัด  ขอนแก่น 25 สิงหาคม 2560 

คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค ์ บริษัท S Pace Studio ขอนแก่น 7 พฤศจิกายน 2560 

 
อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล 
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

)นายกสมาคม(  
กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณธีรานุช กรรณสูต  
วงศ์ไวศยวรรณ 

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
(อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ) 

กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณกรกช คุณาลังการ 
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

(อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) 
กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2560 

คุณชัยกล้า แดงบุญ บริษัท S.O.S Architect เชียงใหม ่ 21 ธันวาคม 2560 

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น 
28 พฤศจิกายน 

2560 

คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค ์ บริษัท S Pace Studio ขอนแก่น 7 พฤศจิกายน 2560 

 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

ดร.วิภากร ธรรมวิมล 
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 

)นายกสมาคม(  
กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2560 

อาจารย ์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
(ประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม) 

เชียงใหม ่ 14 ธันวาคม 2560 

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น 
28 พฤศจิกายน 

2560 
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อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร 
สมาคมนักออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
)นายกสมาคม(  

กรุงเทพมหานคร 4 สิงหาคม 2560 

ผศ.ดร.ธนะสิทธิ์ จันทะรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2560 

 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาเรขศิลป ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณพิชิต วีรังคบุตร 
สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 

)นายกสมาคม(  
กรุงเทพมหานคร 6 กันยายน 2560 

คุณวชิรา รุธิรกนก บริษัท Rabbithood Studio เชียงใหม ่ 25 ตุลาคม 2560 

อาจารย ์พยุงศิลป์ เปศร ี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2560 

 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณนพ ธรรมวานิช 
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย 
)นายกสมาคม(  

กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560 

คุณภาสุ คงประเสริฐ บริษัท Digital Zoo เชียงใหม ่ 30 ตุลาคม 2560 

อาจารย ์ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2560 

 

อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ ์
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 

)นายกสมาคม(  
กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2560 

คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค บริษัท Apostophys Group กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2560 

คุณประภาส เกียรติวีรวัฒนา บริษัท Design Ngarm เชียงใหม ่ 6 พฤศจิกายน 2560 
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อุตสาหกรรมการออกแบบ สาขาการออกแบบบริการ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ สังกัด จังหวัด วันที่สัมภาษณ์ 

ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา  
ณ อยุธยา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 3 พฤศจิกายน 2560 

 


