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หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมกับความสอดคล้องต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย
(The Conformity of Thailand’s Industrial Design Education to the Industry)
ั น์1 และ นภาวดี โรจนธรรม1
อรช กระแสอินทร์1* สุพชิ ญา ศุภพิพฒ
1. บทนํา
การศึกษาด้านการออกแบบอุ ตสาหกรรมหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นการศึกษาวิชาชีพทางด้านการ
ออกแบบที่มีเ นื้ อ หาหลากหลายแตกต่ า งกัน ในหลาย
สถาบันทีเ่ ปิ ดสอน
แต่ ก็มีจุ ดประสงค์เ พื่อ การพัฒ นาบุ ค ลากรสํา หรับ
รองรับอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งความหลากหลายที่
กล่าวมานัน้ จะเป็ นด้วยปจั จัยจากผูร้ ่างหลักสูตรทีเ่ ล็งเห็น
ถึง ความต้ อ งการจากภาคอุ ตสาหกรรม หรือ เพราะมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แตกต่ างกันก็ตาม
ผลที่สุดแล้วการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็ นข้อ
พิสจู น์ของความสําเร็จของหลักสูตรทีส่ ร้างความเชีย่ วชาญ
ให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
การศึกษาด้านการออกแบบในประเทศไทยเริม่ ต้นจาก
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย [1]
โดยได้ทําเปิ ดสอนวิชาศิลปะ-อุตสาหกรรมขึน้ เมื่อปี พ.ศ.
2505 ในแผนกศิลปกรรม โดยรับนิ สติ ที่จบอนุ ปริญญา
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อทีแ่ ผนกศิลปกรรมอีก 2
ปี และจัดตัง้ แผนกศิลปอุตสาหกรรมได้เป็ นแห่งแรกใน
ประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2519 ทางจุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัยได้
ประกาศใช้หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมี
ชื่อปริญญาว่ าการออกแบบอุ ตสาหกรรมบัณฑิต หรือ
ออ.บ. ที่เปิ ดรับนิ สติ ตัง้ แต่ ช นั ้ ปี ท่ี 1 เข้าศึกษาโดยตรง
และแบ่ งการเรียนการออกแบบเป็ น 5 สาขา อันได้แก่
สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบสิง่ ทอและสาขาวิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายใน

การเกิดขึน้ ของการศึกษาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
และการออกแบบผลิตภัณฑ์กเ็ กิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง [2] ที่ได้กําหนดให้มีวิชาเลือก
ทางวิชาชีพ ได้แก่ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา การ
ออกแบบงานโลหะ การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และการศึกษา
์
การออกแบบในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
[3] นัน้ มีการแยกภาควิชาและหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
แยกจากการออกแบบอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน อาทิ สาขาการ
ออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิ เทศศิลป์ สาขา
เครื่องเผา เป็ นต้น
แต่ ด้ว ยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนั น้ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ ต ลอด ย่ อ มส่ ง ผลกระทบงานของนั ก
ออกแบบที่จ บจากหลัก สู ต รออกแบบด้ ว ย การเข้า ใจ
ธรรมชาติ แ ละปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รให้เ หมาะสมต่ อ ภาค
อุ ต สาหกรรมของประเทศจึ ง เป็ น สิ่ง สํ า คัญ ที่ ผู้ จ ัด ทํ า
หลักสูตรต้องพิจารณาถึงสภาพปจั จุบนั และแนวโน้ มใน
อนาคตให้ชดั เจน
2. นิ ยามการออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรมหรือ Industrial Design นัน้
มีความหมายทีก่ ว้างและหลากหลาย สมาคมนักออกแบบ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (INDUSTRIAL
DESIGNERS SOCIETY OF AMERICA) [4] ได้ให้นิยาม
ไว้ว่ า “เป็ นบริการวิชาชีพในการสร้างสรรค์สินค้าและ
ระบบทีท่ ําให้การใช้งาน คุณค่า และรูปลักษณ์ผสานกัน
อย่างดีทส่ี ดุ เพื่อผลดีทส่ี ดุ ของผูใ้ ช้และผูผ้ ลิต”

______________________________________________________
1
*

อาจารย์คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [5] ได้อธิบายการศึกษา
ด้านออกแบบอุตสาหกรรมว่า เป็ นวิชาที่ว่าด้วยกระบวน
การแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ เพื่อเสนอทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุด
สํ า หรับ การดํ า รงชี วิ ต อย่ า งมีคุ ณ ภาพ การออกแบบ
อุ ตสาหกรรมเป็ นศาสตร์ท่ีครอบคลุ ม ทัง้ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ความรูด้ า้ นวัสดุ กรรมวิธกี ารผลิต
ประกอบกับความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความต้องการ
ของตลาดทัง้ ด้านกายภาพ และจิตวิทยา เมื่อรวมกับทักษะ
การออกแบบอย่ า งเป็ น ขัน้ ตอน สร้ า งให้ เกิด เป็ น งาน
ออกแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับการใช้งาน มีความงามดึงดูด
ความสนใจ และผลิตได้อย่างเหมาะสมในระบบอุตสาหกรรม
คํ าอธิบายแรกๆ ในการออกแบบอุ ต สาหกรรมถู ก
นิ ย ามโดย INTERNATIONAL
COUNCIL
OF
SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN หรือ ICSID
จากที่ประชุม ICSID ครัง้ ที่1 [6] โดยสรุปขอบเขตการ
ทํางานของนักออกแบบอุตสาหกรรมได้ว่า “นักออกแบบ
อุ ต สาหกรรมคื อ บุ ค คลที่ผ่ า นการฝึ ก ฝน มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์และมีสมั ผัสทีล่ กึ ซึง้ ต่อวัสดุ กลไก รูปทรง สี
พืน้ ผิว และการตกแต่ง ของวัตถุต่างๆ ทีผ่ ่านการผลิตจาก
ระบบอุตสาหกรรม รวมถึงเข้าใจต่อประเด็นด้านความงาม
ที่ม ีผลต่ อบรรจุ ภัณฑ์ การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า
และการตลาดของสินค้า” รวมถึง OECD [7] ทีไ่ ด้ระบุถงึ
ความสําคัญของการออกแบบอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เฉพาะ
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยงั การพัฒนาบริการไป
ด้ ว ย จะเห็ น ได้ ว่ า การศึ ก ษาทางด้ า นการออกแบบ
อุตสาหกรรมนัน้ เป็ นสหวิทยาการทีม่ วี ทิ ยาศาสตร์ ศิลปะ
รวมถึงการตลาด ซึ่งมีปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตใน
การศึกษาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรและการสอนให้
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงไปด้วย
3. หลักสูตรการออกแบบในประเทศไทย
เพื่อ ที่ จ ะศึ ก ษาการตอบสนองต่ อ อุ ต สาหกรรมใน
ประเทศ ผู้วิจ ัยได้ทําการค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบ
ความเชีย่ วชาญและวิชาทีห่ ลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี รวมทัง้ สิน้ 28
สถาบัน [8-35] ดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อมหาวิทยาลัยสาขาวิชาและคณะทีเ่ ปิ ด
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมหรือหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาบันการศึกษา
ภาค/สาขาวิชา และคณะทีส่ งั กัด
จุฬาลงกรณ์ฯ
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะมัณฑนศิลป์
สจล.
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
ั
มจธ.
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
และการ
ออกแบบ
มข.
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
มจพ.
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ั
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มทร.ธัญบุร ี
ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา
สาขาการออกแบบ
มทร.พระนคร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ม.อุบลราชธานี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
มรภ.ภูเก็ต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.พะเยา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
ม.นเรศวร
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
มมส.
สาขาวิชานฤมิตศิลป์
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์
ม.วลัยลักษณ์
สํานักวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ
ม.อัสสัมชัญ
School of Architecture and Design
มรภ.พระนคร
สาขาการออกแบบแฟชันและสิ
่
ง่ ทอ
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
ม.รังสิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะศิลปะและการออกแบบ
ม.กรุงเทพ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มกธ.
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 1 รายชื่อมหาวิทยาลัยสาขาวิชาและคณะทีเ่ ปิ ด
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมหรือหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
สถาบันการศึกษา
ภาค/สาขาวิชา และคณะทีส่ งั กัด
มศว.
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มช.
สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจติ รศิลป์
ม.ทักษิณ
สาขาศิลปะการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มทร.รัตนโกสินทร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ
ม.บูรพา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มรภ.
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สวนสุนนั ทา
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มทร.อิสาน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มทร.กรุงเทพ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เห็นได้ว่าการจัดหลักสูตรและสาขาวิชาให้สงั กัดอยู่ภายใต้
คณะที่หลากหลายแตกต่ างกัน โดยสามารถจัดเป็ นกลุ่ม
ได้ 3 กลุ่ม อันได้แก่
3.1 กลุ่มสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ทีจ่ ดั ให้
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดกับคณะทางด้านสถาปตั ยกรรมศาสตร์ รวมทัง้ สิ้น
13 สถาบัน
3.2 กลุ่มทีจ่ ดั ให้หลักสูตรออกแบบฯ สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มี
จํานวนทัง้ สิน้ 12 สถาบัน
3.3 กลุ่มทีจ่ ดั ให้หลักสูตรออกแบบฯ สังกัดคณะทาง
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทัง้ สิน้ 3 สถาบัน
และเพื่อศึกษาในประเด็นความเชี่ยวชาญและสาขาที่
ทําการสอนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษาสาขาและรายวิชาที่
เปิ ด สอนในแต่ ล ะหลัก สู ต รการออกแบบ ซึ่ง สามารถ
จําแนกรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ทัง้
วิชาหลักและวิชาเลือกได้16 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1) ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
(2) ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging design)
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(3) ออกแบบกราฟิ กและสื่อผสม (Graphic & Multi media design)
(4) ออกแบบเครื่องเรือน (Furniture design)
(5) ออกแบบเซรามิค (Ceramic design)
(6) ออกแบบสิง่ ทอ (Textile design)
(7) ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry design)
(8) ออกแบบของเล่น (Toy design)
(9) ออกแบบยานพาหนะ (Transportation design)
(10) ออกแบบนิทรรศการ และการแสดงสินค้า
(Exhibition and isplay design)
(11) ออกแบบเพื่อสือ่ บันเทิง (Entertainment
design and TV Production)
(12) ออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม
(Craft and Industrial Craft design)
(13) ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความยังยื
่ น
(Sustainable Design / Eco design)
(14) ออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก (Souvenir
design)
(15) ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior design)
(16) ออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะตามประเภทวัสดุ และ
เทคนิควิธพี เิ ศษ และอื่นๆ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติก, การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ, การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, การออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก,
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า พิ ม พ์ แ ละซิ ล ค์ ส กรี น ซึ่ ง
สามารถสรุปเป็ นตารางรายวิชาของสถาบันได้ดงั ทีป่ รากฏ
ในตารางที่ 2
และเมื่อทําการพิจารณาหลักสูตรต่างๆทีไ่ ด้สาํ รวจมา
พบว่ าหลักสูต รมีล ักษณะไม่ แตกต่ างกัน มาก มีวิชาที่
เป็ นไปในลักษณะเดียวกัน โดยสามารถจําแนกประเด็นได้
ดังต่อไปนี้
(1) สําหรับรายวิชาบังคับที่เปิ ดสอนมากที่สุดนัน้ คือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ Product design ทีไ่ ม่ได้ระบุ
หรือแยกชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมใน
การทํางานออกแบบในการเรียนการสอน รองลงมาคือการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ Packaging design และสําหรับ
หลักสูตรการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ มีการ
เปิ ดสอนรายวิชา Eco-packaging design เป็ นพิเศษ
แยกต่างหากจากวิชาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย และวิชา
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเปรียบเทียบแต่ละสถาบัน
ภายใน

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อื�นๆ

ออกแบบของที�ระลึก

ออกแบบเพื�อความ
ยั�งยืน

ออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมและหัตถ

ออกแบบเพื�อสื�อ
บันเทิง

ออกแบบ
นิทรรศการ และ

ออกแบบของเล่น

ออกแบบยานพาหนะ

ออกแบบ
เครื�องประดับ

ออกแบบสิ�งทอ

ออกแบบเซรามิก

ออกแบบเครื�องเรือน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟิก
และสื�อผสม

สถาบัน
-การศึกษา/
มหาวิทยาลัย

ออกแบบผลิตภัณฑ์

รายวิชา
หมายเหตุ

จุฬาฯ
สจล.

ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผลิตภัณฑ์พลาสติก

มจธ.
มข.
มจพ.

ผ้าบาติก

มทร.ล้านนา
ม.พะเยา
ม.นเรศวร
มมส.

ออกแบบหนังสือ, ผลิตภัณฑ์โลหะ,
ผลิตภัณฑ์ไม้, ออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื�อการตกแต่ง

ม.วลัยลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ไม้และยาง

ม.อัสสัมชัญ
มทร.พระนคร

ออกแบบซิลค์สกรีน

มทร.รัตนโกสินทร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย

ม.ศิลปากร

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื�อการตกแต่ง
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย

มทร.ธัญบุรี
ม.อุบลราชธานี

ออกแบบรองเท้า

ม.รังสิต
ม.กรุงเทพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
Service Design, Interactive
Design, Food Design

มกธ.
Eco-packaging Design,
Fashion Design

มศว.
มช.

Silk screen,

ม.ทักษิณ
ม.บูรพา
มทร.อิสาน
มรภ. สวนสุนันทา
มรภ.พระนคร

ผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผลิตภัณฑ์
กระดาษ, ผลิตภัณฑ์เพื�อการจัดสวน
ผ้าบาติก, ออกแบบซิลค์สกรีน ,
ผลิตภัณฑ์พลาสติก,
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
ออกแบบรองเท้า,
ออกแบบซิลค์สกรีน

มรภ.ภูเก็ต

มทร.กรุงเทพ
วิชาเลือก

วิชาบังคับ

การออกแบบกราฟิกและสื่อผสม เป็ นรายวิชาบังคับทีเ่ ปิ ด
สอนมากเป็ น อันดับ สาม โดยมีเนื้ อ หาครอบคลุ ม การ
ออกแบบเพื่อการสือ่ สาร รวมถึงการออกแบบลวดลาย
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หรือ Graphic on package และรายวิชาบังคับอื่นๆทีน่ ิยม
เปิ ดสอนเช่นกัน ได้แก่ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
(Craft and industrial craft design), ออกแบบสิง่ ทอ
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(Textile design), การออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable or Eco design) และออกแบบเครื่องเรือน
(Furniture design)
(2) สํ า หรับ วิช าเลือ กที่มีก ารเปิ ด สอนมากที่สุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ วิชาออกแบบเครื่องเรือน (Furniture
design) ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry design) และ
ั ้ นเผา (Ceramic design) ตามลําดับ
ออกแบบเครื่องปนดิ
นอกจากนี้ วิชาเลือกที่นิ ยมเปิ ดสอนรองๆลงมาคือการ
ออกแบบนิทรรศการ (Exhibition & display design) และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่เน้นเฉพาะไปที่ประเภท
วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
(3) การสอนทางด้านการออกแบบในแต่ ละสถาบัน
ไม่ ได้ มีค วามแตกต่ า งกันมากนั ก ยกเว้ น บางสถาบัน
ได้แก่ หลักสูตรออกแบบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้
วิชาการออกแบบกราฟิกและบรรจุภณ
ั ฑ์ และวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ห ัตถกรรมเป็ นวิชาหลัก แต่ มี วิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็ นวิชาเลือก และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นั น ทา ได้มีก ารจัดทํ าวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกมาเป็ นวิชาบังคับ รวมถึงหลักสูตร
ออกแบบในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่เี น้นการออกแบบ
ในวัสดุไม้และยางพารา
4. เศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมของประเทศ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเป็ นปจั จัยที่
ส่งผลต่อในวิชาชีพรวมถึงการออกแบบอุตสาหกรรม จาก
การค้นคว้าข้อมูลโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศไทย
นัน้ จะมีขอ้ พิจารณาดังต่อไปนี้
4.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ซึ่ง
แสดงถึ ง ขนาดของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะ
ภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศ ที่ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น
ดังต่อไปนี้ [36]
ตารางที่ 3 มูลค่า GDP จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2557
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต
ภาคการค้าและซ่อมบํารุง
ภาคการบริการ
ภาคอื่นๆ
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สัดส่วนต่อ
GDP
27.7%
13.9%
38.8%
9.1%

อัตราการ
ขยายตัว
0.4%
0.7%
2.4%
1.1%
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จะเห็นได้ว่าภาคบริการมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดคือ รองลงมา
คือภาคการผลิต ภาคการค้าและการซ่อมบํารุง และภาค
อื่นๆ ตามลําดับ และเพื่อเจาะจงไปสู่ภาคที่มผี ลโดยตรง
ต่อวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม โครงสร้างของ GDP
ในภาคการผลิตจะเป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี้ [37]
ตารางที่ 4 โครงสร้างของ GDP ภาคการผลิต จําแนก
ตามสาขาของอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557
ประเภทอุตสาหกรรม
2014p
%
Food products and beverages
822,940 22.73%
Tobacco products
58,168
1.61%
Textiles
118,464
3.27%
Wearing apparel
79,566
2.20%
Leather products and footwear
43,347
1.20%
Wood and wood products
42,532
1.17%
Paper and paper products
52,486
1.45%
Printing and publishing
27,005
0.75%
Refined petroleum products
218,790
6.04%
Chemicals and chemical products
328,308
9.07%
Rubber and plastic products
245,247
6.77%
Other non-metallic mineral products
150,973
4.17%
Basic metals
68,096
1.88%
Fabricated metal products
105,769
2.92%
Machinery and equipment
221,106
6.11%
Office, accounting and computing machinery
197,134
5.44%
Electrical machinery and apparatus
108,807
3.01%
Radio, television and communication equipment and ap
152,722
4.22%
Medical, precision and optical instruments, watches and
48,320
1.33%
Motor vehicles
271,908
7.51%
Other transport equipment
82,139
2.27%
Funiture; manufacturing n.e.c.
172,979
4.78%
Recycling
3,816
0.11%
Total value added
3,620,622

โดยในรายละเอียดนั น้ สาขาอาหารและเครื่องดื่ม
(Food Product and Beverage) มีสดั ส่วนทีโ่ ดดเด่นคือ
ร้อยละ 22.73 ในขณะทีอ่ นั ดับต่อมาคือเคมีภณ
ั ฑ์ ทีร่ อ้ ยละ
9.07 รถพ่วงและรถกึง่ พ่วง ร้อยละ 7.51
4.2 จากการลงทุ น ในการวิ จ ั ย และพั ฒ นาหรื อ
Research and Development ของอุตสาหกรรมทัง้
ประเทศนั น้ ผลการศึกษาโดยสํานั กงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. [38] ได้
แสดงปริมาณของค่าใช้จ่ายในด้านการวิจยั และพัฒนาแยก
ตามภาคอุ ตสาหกรรม โดยมีกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ม ีการ
ลงทุนสูงทีส่ ดุ ในการวิจยั พัฒนาได้แก่
(1) อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ 3,631 ล้านบาท
(2) อุตสาหกรรมอาหาร 2,808 ล้านบาท
(3) อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม 1,554 ล้านบาท
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5. อภิ ปรายหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาร่วมกับอุตสาหกรรมของประเทศ ประเด็น
ทีส่ ามารถบ่งชีค้ วามตอบสนองของหลักสูตรออกแบบต่อ
อุตสาหกรรมของประเทศ มีดงั ต่อไปนี้
5.1 อุตสาหกรรมหลักของประเทศอันได้แก่ อาหาร
และเครื่องดื่มนัน้ ยังไม่มหี ลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ของสถาบันใดทีต่ อบสนองอุตสาหกรรมนี้
อย่ างชัดเจน แต่ หากพิจารณาองค์ประกอบสําคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารอันได้แก่บรรจุภณ
ั ฑ์นัน้ ก็นับได้ว่า
การศึกษาด้านการออกแบบมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
บรรจุภัณฑ์กน็ ับว่าเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
อาหารทัง้ หมดทีม่ ขี นาดใหญ่มาก อาทิภาคบริการ เป็ นต้น
นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมนี้มกี ารลงทุนทางด้านการ
วิจยั และพัฒนาอย่างมาก ก็น่าจะเป็ นโอกาสที่หลักสูตร
ออกแบบต่ างๆจะสร้างนักการออกแบบที่ม ีความเข้าใจ
เรื่องอาหารและเข้าไปช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อีกด้าน
หนึ่ง
5.2 กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับรถหรือเครื่องจักร
ในการขนส่ง อันได้แก่รถพ่วงและกึง่ พ่วง มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสอง แต่ เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่มีการสอนที่
เกีย่ วข้องโดยตรงคือ Transportation Design นัน้ พบว่า
ทัง้ หมดเป็ นวิชาเลือก และมีอยู่เพียง 4 สถาบันที่มีการ
สอนในด้ า นนี้ ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ทําให้มองเห็นช่องว่างของ
การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ทใ่ี นหลักสูตรอื่นๆจะได้มกี าร
บรรจุการสอนเรื่อง Transportation Design เข้าไปอยู่ใน
โจทย์ของวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์กเ็ ป็ นไปได้
5.3 ภาคบริการก็เป็ นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศเช่นกัน แต่กไ็ ม่มสี ถาบันใดทีจ่ ดั สอนด้านการ
ออกแบบเพื่อธุรกิจบริการโดยตรง แต่ทงั ้ นี้อาจพิจารณา
หลักสูตรทีม่ วี ชิ าทางด้าน Exhibition and Display Design
และ Entertainment and Media เป็ นวิชาเพื่ออุตสาหกรรม
บริการไปด้วย
5.4 เมื่อพิจารณาหลักสูตรออกแบบในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ สวนสุ นั น ทานั น้ ได้ จ ัด ให้ ม ี วิช าการออกแบบ
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ผลิต ภัณ ฑ์ของที่ระลึกเป็ น วิชาบัง คับ นั บ ว่ าเป็ น หนึ่ ง
แนวคิดทีน่ ่ าสนใจทีส่ ร้างวิชาทีต่ อบสนองต่ออุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ย วที่เ ป็ น ภาคบริก ารมีมู ล ค่ า ธุ ร กิจ สู ง ของ
ประเทศ
5.5 มีห ลายหลัก สู ต ร ได้ ท่ีพ ยายามส่ ง เสริม การ
ออกแบบสําหรับภาคการเกษตร ดังเช่นวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ั ต ถกรรม แต่ ก็ มี เ พี ย ง
หลักสูตรออกแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ไี ด้จ ัด
วิชาการออกแบบด้วยไม้และยาง ซึ่งเป็ นวัสดุการเกษตร
หลักของพื้นที่ภาคใต้ นับว่าเป็ นหลักสูตรเดียวที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรงถ้ามองที่การจัดวิชา
เฉพาะ ดังที่ Tantikarun [39] ได้นําเสนอในที่ประชุ ม
วิชาการ The International Academic Forum เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่ อ
นักเรียนท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาหลัก สู ต รการออกแบบ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมของประเทศนัน้ ไม่ได้ทําการ
รวบรวมและค้นคว้าหลักสูตรออกแบบเฉพาะด้าน อาทิ
แฟชันเครื
่ ่องแต่งกายและเครื่องประดับ ซึ่งหากพิจารณา
แล้ว หลักสูตรเหล่านัน้ ก็อาจจะตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม
ของประเทศได้โดยตรงด้วยเช่นกัน
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศที่ได้ทําการสํารวจมานัน้ มีความใกล้เคียงกัน
และแตกต่ า งกั น ไม่ ม าก แม้ ว่ า ตอบสนองชนิ ด ของ
อุ ต สาหกรรมของประเทศได้ ม าก แต่ มี ส่ ว นน้ อ ยที่ มี
การศึกษาเพื่อสร้างความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เจาะจงไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่ างๆ และมีอีกบางภาค
ส่วนทีห่ ลักสูตรออกแบบในสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้ทํา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทัง้ ทีเ่ ป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ ดงั เช่ นในภาคอุตสาหกรรม
บริการ เป็ นต้น
การพัฒนาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมต่ อไปใน
อนาคต จึงควรมองความต้องการของอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ช ัดเจน และวางแผนการสอน การให้โจทย์
ออกแบบ รวมถึงการทําวิจ ัย เพื่อตอบสนองการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ อาทิ การสร้างหลักสูตรเน้นการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

พัฒนาวัสดุหรืออุตสาหกรรมของพื้นที่หรือภูมภิ าคนัน้ ๆ
หรือ การจัด ทํ า หลัก สูต รการออกแบบที่ส อดคล้ อ งกับ
แนวทางวิจ ัยหลักแต่ ละสถาบัน นอกจากนี้ การพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ เ จาะจงมากขึ้ น น่ าจะสร้ า งผลดี ใ ห้ แ ก่
อุตสาหกรรมของประเทศ ที่จะเกิดการพัฒนาที่แตกต่าง
และตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึน้ จากการทีม่ นี ักออกแบบ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
นอกจากจะพิจ ารณาภาคอุ ตสาหกรรมต่ างๆ แล้ว ยัง
สามารถพิจารณาบริบทด้านอื่นๆ ได้อกี อาทิ การออกแบบ
ที่รองรับวัฒนธรรมอิสลาม เป็ นต้น และเนื่องด้วยความ
เปลีย่ นแปลงเป็ นอุตสาหกรรมหรือบริบทต่างๆ นัน้ เกิดขึน้
ตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรของการออกแบบจึงควร
ต้องสร้างให้ตัวหลักสูตรตอบรับต่ อการเปลี่ยนแปลงนัน้
และสร้างผู้สําเร็จการศึกษาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ นี้เพื่อการปฏิบ ัติวิชาชีพ
ของนักออกแบบเอง และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป
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